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การวิจยัคร้ังนีมี้จุดมุงหมายเพือ่ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิยัคร้ังนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง 
อายุระหวาง 5 – 6 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
อนุบาลทนาพรวิทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับสลาก
หองเรียนและนักเรียน จํานวน 20 คน ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห จํานวน 32 คร้ัง วนัละ 30 – 
45 นาท ี เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั และ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย สําหรับแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค (IOC) อยู
ระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชือ่ม่ันเทากับ .67  การวจิัยครั้งนี้ใชแผนการทดลองแบบ One – 
Group Pretest – Posttest Design สถิตทิี่ใชวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา 

(One – Way Repeated ANOVA) และ Partial 
2η  

ผลการศึกษาพบวา กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย มีระดับทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ p<.05 ทั้งโดยรวม (F = 
208.810) และรายดานคือ ทักษะการสังเกต (F = 29.483) ทักษะการจําแนกประเภท (F = 98.234) 
ทักษะการสือ่ความหมายขอมูล (F = 62.897) ทักษะการลงความเห็น (F = 24.182) และทักษะการ
พยากรณ (F = 13.113) โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยัสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร

โดยรวมรอยละ 91.7 (Partial 
2η = .917)  และสงผลตอทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรรายดาน คอื 

ทักษะการสังเกตรอยละ 60.8 (Partial 
2η = .608) ทักษะการจําแนกประเภทรอยละ 83.8 (Partial 

2η = 

.838) ทักษะการสื่อความหมายขอมูลรอยละ 76.8 (Partial 
2η = .768) ทักษะการลงความเห็นรอยละ 

56.0 (Partial 
2η = .560) และ ทักษะการพยากรณรอยละ20.8 (Partial 

2η = .208) ตามลําดับ แสดงวา 
การจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยัสงเสริมใหทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมและรายดานมากขึ้น
อยางชัดเจน 
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The purpose of this research was to investigate the science process skills of young 
children with the use of children as researchers learning. The samples used in this research 
were preschool boys and girls, with 5-6 years of age, of kindergarten 3 at Thanapornwittaya 
Kindergarten, Banglamung District, Chonburi Province, in the first semester of 2008 academic 
year. One class was drawn and 20 children were selected by simple random sampling. The 
experiment was carried out 32 times within the period of 8 weeks and 30 – 45 minutes per day. 
The instruments used in this study were children as researchers learning plans and the test of 
science process skills of preschool children with the index of consistency (IOC) between 0.67 – 
1.00 and the reliability of 0.67. The research followed one-group pretest-posttest design and 
the data were statistically analyzed by one-way repeated ANOVA and Partial 2η . 

 
The results of this study revealed that  the levels of science process skills of young 

children before and after the use of children as researchers learning were different with 
statistical significance at the level of p<.05 both in general (F = 208.810) and in individual 
areas of observing skill (F = 29.483), classifying skill (F = 98.234), defining skill (F = 62.897), 
giving opinion skill (F = 24.182), and predicting skill (F = 13.113).  The children as researchers 
learning affected the science process skill in general at 91.7% (Partial 2η = .917), and in the 
areas of observing skill at 60.8% (Partial 2η = .608), classifying skill at 83.8% (Partial 2η = 
.838), defining skill at 76.8% (Partial 2η = .768), giving opinion at 56.0% (Partial 2η = .560), 
and predicting skill at 20.8 (Partial 2η = .208) respectively. The results showed that the use of 
children as researchers learning could obviously increase the science process skills of young 
children both in general and in individual areas.             
 
 
 
  



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทานที่ไดใหคําแนะนําและ
แกไขขอบกพรองจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.สริิ
มา ภิญโญอนันตพงษ ประธานกรรมการที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองในการจัดทํา
ปริญญานิพนธทุกขั้นตอน รองศาสตราจารยบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ กรรมการที่ปรึกษาแนะนําใน
ดานสถิต ิทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทําวจิัย รูถึงคุณคาของงานวจิัยทีจ่ะชวยในการพฒันาการ
เรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ตลอดจนการเปนแบบฉบับใหกับศิษยในดานงานวิชาการอยาง
ไมเหน็ดเหนื่อย รองศาสตราจารยกุลยา ตันติผลาชวีะ และ รองศาสตราจารยเยาวพา เดชะคุปต 
กรรมการในการสอบ ท่ีกรณุาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม และ ดร.พฒันา ชัชพงศ ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป ที่
ใหคําแนะนําในการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ  
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญ อาจารยวราภรณ ปานทอง อาจารยลําดวล เพ็ชรรอด ท่ี
กรุณาเปนผูเช่ียวชาญดานการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยั อาจารยจงรัก อวมมีเพยีร 
คุณชาญวิทย จรัสสุทธอิิศร  และคุณอดุลย ใบกุหลาบ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 ในการรวบรวมขอมูลไดรับความกรุณาจากผูอํานวยการ คณะครูและนักเรียนชัน้อนุบาลปท่ี 3 
โรงเรียนอนุบาลทนาพรวทิยา อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี ท่ีใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก
ในการทดลอง ผูวจิัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี ้
 ขอขอบพระคณุคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดอบรมสัง่สอน ถายทอดความรู
และประสบการณที่ดีและมีคณุคายิ่งแกผูวจิัย ทําใหผูวจิัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 
ขอขอบพระคณุ พี ่นอง เพือ่นๆ นิสติปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย และทุกทานที่มีสวนสนับสนุน
ชวยเหลือ และเปนกําลังใจผลักดันใหปรญิญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลลุวงไปดวยด ี
 ขอขอบพระคณุ คุณพอ คณุแม และสมาชิกในครอบครัวทีใ่หกําลังใจเปนพิเศษ รวมถึงผูมี
พระคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในที่นี้ ซึ่งผูวิจยัระลึกถึงเสมอ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให
เจริญกาวหนา รวมทั้งสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ ประเทศไทยได
เล็งเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การที่จะสงเสริมพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจะตองอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปน
เรงดวนที่จะยกระดับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือทําใหคนไทยทุกคนมีความรูความ
เขาใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน และนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภูมิศักดิ์ อินทนนทและคณะ. 2543 : บทนํา) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติไดจัดทํารางนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของไทย จุดมุงหมายของการจัดทํา
นโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของไทย เพ่ือที่จะใหการจัดวิทยาศาสตรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะยาวใหกับประเทศ
ไทย มีการกําหนดวิสัยทัศนวา วิทยาศาสตรจะเปนเครื่องมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมุง
พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรู ความเขาใจพื้นฐาน สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และ
ดํารงชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี มีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544 : 210)  
 การเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรจะสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล คิดเปน 
สังเกตเปน เปนพ้ืนฐานของการสงเสริมเด็กใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไดรูจักการเรียนรู
สิ่งแวดลอมรอบตัวอยางมีความหมายดวยการฝกการสังเกต การทดลอง และการตอบคําถาม
ประสบการณทักษะทางวิทยาศาสตรจะชวยใหเด็กไดรูจักสิ่งรอบตัว เขาใจโลกที่เปนอยู รูจัก
วิเคราะห การจําแนก รวมถึงการเรียนรูการแกปญหา (ประสาท เนืองเฉลิม. 2545 : 25) เพราะวา
สังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารความรูตางๆ เกิดขึ้นมากมายเกินกวาที่จะบรรจุไวในหลักสูตร
การเรียนการสอน การเนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรจะปลูกฝงนักเรียนใหใชวิธีการคิด และ
วิธีการปฏิบัติซ่ึงนําไปสูความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ 2538 : 3) ดังที่ พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 9) กลาววา ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร คือ ความชํานาญ หรือความสามารถในการใชความคิด เพ่ือคนหาความรู 
รวมทั้งการแกปญหา ซ่ึงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skill) 
ไมใชทักษะการปฏิบัติดวยมือ (Psychomotor Skill / Hand on Skill) เพราะเปนการทํางานของ
สมอง การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐาน เชน ทักษะการสื่อความหมาย ไดแก การอาน การจํา การจําถาวร 
การพูด การเขียน นอกจากนี้ยังมีทักษะการสังเกต การระบุ การจําแนก การเรียงลําดับ การ
เปรียบเทียบ การลงขอสรุป และการใชตัวเลข  ซ่ึงการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะที่จําเปนจะตอง
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คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและเปดโอกาสใหเด็กสํารวจ สังเกต จําแนก การวัด การ
เปรียบเทียบ การสื่อสาร การทํานายและการใชตัวเลข ก็จะทําใหเด็กรูจักการคิดอยางมีเหตุผล รูจัก
การคิดวิเคราะห สังเคราะห ใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล สรางสรรคผลงานดวยกระบวนการ
กลุม สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่เราจะตองสงเสริมใหเด็กปฐมวัย 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2536 : บทนํา) ซ่ึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัยถือไดวา
เปนวัยทองของการเรียนรูเพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและ
การกระตุนในทิศทางที่ถูกตองแลว เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝงทักษะตางๆไดครบทุกดาน
(รุง แกวแดง. 2542 : 80-82)การจัดการเรียนการสอนที่เขาถึงตัวเด็ก ตองเปนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งดานการเจริญเติบโต (Growth) และดานพัฒนาการ 
(Development)  ที่ตรงกับความตองการของเด็กอยางแทจริง (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2543 : 16) ซ่ึงสอดคลองกับวราภรณ รักวิจัย (2542 : 159) ที่กลาววา
กิจกรรมที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสูงสุดนั้นจะตองจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวย
ตนเอง โดยมีครูเปนผูชี้แนะและสนับสนุน คอยชวยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
วิธีการเรียนรูของเด็ก คือ เรียนรูจากการเลน การใชประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนกับ
ผูใหญ กับครู (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2550 :24-25)  ซ่ึงกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5)
ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไวดังน้ี คือ 
จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ 
ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาเด็กเปนองครวมอยาง ดังที่ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) กลาววา เด็กเรียนรูดวยการ
กระทํา (Learning by doing)และสอดคลองกับเพียเจต(Piaget : อางอิงจากสิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2547 : 36-39) คือ ใหเด็กเรียนรูโดยใหโอกาสเด็กในการเลน สํารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ
และแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ดังน้ันในเด็กปฐมวัยการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรควร
มีการจัดประสบการณที่เหมาะสมตามวุฒิภาวะและความแตกตางของแตละคนโดยเปดโอกาสใหเด็ก
ไดทํากิจกรรมตางๆดวยการลงมือกระทําโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา สํารวจและสังเกต (วรนาถ รัก
สกุลไทย. 2537 : 169) ซ่ึงสอดคลองหรรษา วิเชียร (2535 :137) ที่กลาววา การเรียนวิทยาศาสตร
เริ่มไดตั้งแตระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรจากการเลนและ
ทํางานตามที่เด็กสนใจ ไดลงมือกระทําปฏิบัติจริงลองผิดลองถูกและเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง 
จะเห็นวาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนทักษะที่สําคัญในการดํารงชีวิตของเด็กตอไปใน
อนาคต เด็กปฐมวัยสามารถฝกฝนได จึงควรสงเสริมใหเด็กไดฝกฝน จนมีความสามารถในทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเพื่อนําไปสูทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในขั้นสูงที่เปน
การบูรณาการตอไป 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนวิธีการสอนที่ สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดพัฒนาขึ้นซึ่งเปนการสอนที่ใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความ
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จริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตน ในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู 
พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซ่ึงมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มาก
นอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา 
บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และ
แสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่
เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพ ในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยมุงสงเสริมใหเด็กมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้นโดยมีขั้นตอนดังน้ี (สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ. 2545) ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ เด็กไดอภิปราย
พูดคุย ถึงหัวเรื่องที่ตองการศึกษารวมกัน ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะการสื่อความหมายและทักษะการ
ลงความเห็น ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู ในขั้นนี้เด็กจะไดลงมือปฏิบัติจริงและครูกระตุนให
เด็กคิดหาคําตอบดวยการตั้งคําถามซึ่งจะชวยสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหเกิดทั้ง 5 
ดาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลง
ความเห็น และทักษะการพยากรณ ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู เด็กชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการ
เรียนรูรวมกัน เพ่ือนําเสนอผลงานใหผูอ่ืนไดเพ่ือฝกฝนทักษะการสื่อความหมายขอมูลใหแกเด็ก  
 จากแนวคิดและเหตุผลขางตน ผูวิจัยเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปน
การเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติ โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา รูจักวิธีการศึกษาคนควา 
นําเสนอผลงานซึ่งเปนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ และตามศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึง
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ีสามารถจะพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรได 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย และผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถใหผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยใชไปเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยตอไปได 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยแยกเปนจุดมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาผลของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กอนทดลองและหลังทดลอง 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ในการที่จะ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยซ่ึงเปนรูปแบบที่ยึด
ผู เรียนเปนสําคัญมาประยุกตใชใหเหมาะสม เพ่ือสามารถนํามาพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการพัฒนาทักษะพื้นฐานอ่ืนๆของเด็กปฐมวัยตอไป 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบรีุ สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 156 คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบรีุ สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยาง
งายดวยการจับสลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 4 หองเรียน และจับสลากนักเรียนจากหองที่จับสลาก
ไดจํานวน 20 คน เปนกลุมทดลอง 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรจัดกระทํา  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 5 ดาน ดังน้ี   

  2.1 ทักษะการสังเกต 
  2.2 ทักษะการจําแนกประเภท 
  2.3 ทักษะการสื่อความหมายขอมูล 
  2.4 ทักษะการลงความเห็น 
  2.5 ทักษะการพยากรณ 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา 
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 2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาความรู 
อยางเปนกระบวนการ ผานการฝกฝนและปฏิบัติ โดยใชแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยแยกเปน 5 ดานดังน้ี  
  2.1 ทักษะการสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ โดยมีจุดประสงคที่จะ
หาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งน้ันๆ  
  2.2 ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวก หรือ เรียงลําดับวัตถุโดยมี
เกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธ 
  2.3 ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต ทดลอง มา
แปลความหมายและสื่อความหมายใหบุคคลอื่นเขาใจ โดยใชคําพูดหรือรูปภาพ 
  2.4 ทักษะการลงความเห็น หมายถึง  การอธิบายหรือตีความหมายของสิ่งที่สังเกตได 
  2.5 ทักษะการพยากรณ หมายถึง การทํานายหรือการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ลวงหนา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือขอมูลจากประสบการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆรวมกับการ
สังเกต 
 3. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนมี
ความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือ
คนควา แสวงหาความรู เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ 
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีดังน้ี 
 ขั้นที่1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความตองการ
ของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของของเด็กรวมถึงการเลาประสบการณ
เดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการศึกษาเพื่อเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลง
ความเห็น จากนั้นครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู 
โดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเรื่องที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ในทุกๆดาน 
 ขั้นที่2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครูพา
เด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษา
ศึกษาที่แหลงเรียนรูเด็กจะไดฝกฝนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ทั้ง 5 ดาน ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นและทักษะ
การพยากรณ โดยระหวางทํากิจกรรมครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตางๆ รวมถึง
การตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบ จากนั้นใหเด็กเลือกหัวขอที่จะศึกษาจากแหลงเรียนรู โดย
ครูกระตุนใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากนั้นครูทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของ
เด็กทุกคนเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคน เม่ือเห็นภาพรวมแลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือก
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ตามความสนใจ หลังจากนั้นจึงใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคนและแสวงหา
ความรูใหม  
 ขั้นที่ 3 ขั้นทบทวนความรู หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย 
การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก เพ่ือทําการประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ของเด็ก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูเด็กนักวิจัยจะมีการเปลี่ยนแปลงของทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรแตกตางจากกอนการจัดกิจกรรม 
 

 

การจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัย 

 

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

• ทักษะการสังเกต 

• ทักษะการจําแนกประเภท 

• ทักษะการสื่อความหมายขอมูล 

• ทักษะการลงความเห็น 

• ทักษะการพยากรณ 

ตัวแปรจัดกระทํา ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอหัวขอ
ตอไปน้ี 
 

  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนรู 
1.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
1.3 หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.3 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.4 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.5 บทบาทครูตอการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.6 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.7 ทักษะการเรียนเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบนักวิจัย 
 

3. เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
3.1 ความหมายและความสําคัญของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
3.2 ประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
3.4 การสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
3.5 ประโยชนที่ไดจากการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับทฤษฎีและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผูวิจัยมีสาระ
นําเสนอโดยลําดับ ดังน้ี 

1.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการเก่ียวกับการเรียนรู 
 1.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวปญญาของวิก็อทสกี้ 
  สุรางค โควตระกูล (2547 : 61-64) ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการเชาวปญญาของวิ
ก็อทสกี้ไววา ทฤษฎีเชาวปญญาของวิก็อทสกี้เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการ
เรียนรูที่มีตอการพัฒนาการเชาวปญญา  วิก็อทสกี้กลาววา การเขาใจพัฒนาการของมนุษยจะตอง
เขาใจวัฒนธรรมที่เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดู เพราะตั้งแตแรกเกิด มนุษยจะไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย คือ “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้ผลผลิต
ของพัฒนาการเด็ก เปนตนวาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง ควรจะมีความสามารถทางใดบาง สถาบัน
สังคมตางๆตั้งแตครอบครัวขึ้นไป ก็มีบทบาทที่สําคัญที่จะชวยใหเด็กเรียนรู และมีอิทธิพลตอ
พัฒนาการทางเชาวปญญา พัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็กแตละวัยจะเพ่ิมขึ้นถึงขั้นสูงสุดตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลได ก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากผูใหญที่อยูใกลชิดกับเด็ก เชน ญาติ 
หรือเพ่ือนวัยเดียวกัน 
  เด็กบางคนสามารถเรียนรูสิ่งใหมดวยตนเอง โดยไมตองใหผูใหญชวย เด็กบางคนไม
สามารถจะเรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเอง แตถาผูใหญใหความชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็จะสามารถทํา
ได แตเด็กบางคนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวาจะไดรับความชวยเหลือ ซ่ึงวิก็อทสกี้ก็อธิบายวาเด็ก
แตละคนที่อยูในวัยเดียวกันจะมีบริเวณของความใกลเคียงพัฒนาเชาวปญญาแตกตางกัน บางคนอยู
เหนือ Zone of Proximal growth บางคนอยูระหวางและบางคนอยูต่ํากวา ตัวอยางเชน ในการ
ทดสอบเด็กอายุ 5 ขวบ 3 คน ดวยการใหตอบคําถาม ปรากฏวาเด็กสองคนตอบปญหาไดเทากัน ผู
ทดสอบมักจะสรุปวาเด็กสองคนมีระดับเชาวปญญาไมแตกตางกัน แตถาผูทดสอบใหเด็กสองคน
ตอบปญหาของอายุ 7 ขวบโดยใหความชวยเหลือ เชน อธิบายหรือชี้แนะ ปรากฏวาเด็กคนหนึ่งตอบ
ปญหาของอายุ 7 ขวบได แตอีกคนหนึ่งตอบไมได ก็แสดงวาเด็กคนที่ตอบไมไดอยูต่ํากวา Zone of 
Proximal Growth วิก็อทสกี้ ไดเรียกการชวยเหลือในการเรียนรูวา “Scaffolding” ซ่ึงหมายวา การให
ความชวยเหลือเด็กในการเรียนรูหรือการแกปญหาหรือการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเด็กไม
สามารถทําไดดวยตนเองใหสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค 
  หลักการพื้นฐานของการสอน (สุรางค โควตระกูล. 2547 :309) 
  1. ผูเรียนเปนผูที่ลงมือกระทํา (active) และจะตองมีสวนในการเรียนรู 
  2. การเรียนรูทุกชนิด เกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมถือวาสังคมเปนแหลงสําคัญ
ของการเรียนรู และพัฒนาการเชาวปญญา 
  3. ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีและมากขึ้นถาหากมีคนชวย 
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  4. ผูเรียนทุกคนมี “Zone of Proximal Development” ครูหรือผูสอนจะตองทราบวา
ผูเรียนมี Zone of Proximal Development ตางกัน บางคนอยูเหนือ บางคนอยูระหวาง และบางคน
อยูต่ํา การชวยเหลือจากครู จะชวยใหทุกคนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูและนักเรียนจึงสําคัญมากโดยเฉพาะนักเรียนที่อยูต่ํากวา Zone of Proximal 
Development 
  5. การพูดอยางรูคิดภายในหรือการคิดในใจ (Inner Speech) มีความสําคัญในการ
เรียนรูจากการวิจัยพบวาผูที่แกปญหาไดดีใช Inner Speech ในการวางแผนการทํางานหรือ
แกปญหา 
  สรุปทฤษฎีเชาวปญญาของวิก็อทสกี้ไดวา เด็กจะเรียนรูตองใหเปนผูลงมือทําและมี
สวนในการเรียนรู พัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็กแตละวัยจะเพ่ิมขึ้นถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพ
ของแตละบุคคลได ก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากผูใหญที่อยูใกลชิดกับเด็ก เชน ญาติ หรือเพ่ือน
วัยเดียวกัน การชวยเหลือจากครู จะชวยใหเด็กทุกคนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน การมี
ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนจึงมีสําคัญมาก 
  
 1.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู เจอรลอม บรูเนอร 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 125-126) กลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยว
แนวคิดของบรูเนอร เปนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยเชื่อวา เด็กทุกระดับชั้นมีการพัฒนาสามารถ
เรียนรูเน้ือหาวิชาใดก็ได ถามีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก การ
เรียนรูตามแนวคิดของบรูเนอร แบงออกเปน 3 ขั้น ดังน้ี 
  1. ขั้นการเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive Representation) เปนขั้นการเรียนรูที่เกิด
จากประสาทสัมผัส ดูตัวอยางและการทําตาม เปนชวงตั้งแตเกิดจนถึง 2 ขวบ เชนกรณีที่เด็กเล็ก
นอนอยูในเปลและเขยากระดิ่ง ขณะที่เขยาบังเอิญกระดิ่งตกขางเปล เด็กจะหยุดนิดหนึ่งแลวยกมือ
ขึ้นดู เด็กทําทาทางประหลาดใจ และเขยามือเลนตอไปโดยไมมีกระดิ่งน้ัน เพราะเด็กคิดวามือน้ัน คือ 
กระดิ่ง และเม่ือเขยามือเด็กก็จะไมไดยินเสียงกระดิ่งน้ันแสดงวาเด็กสามารถถายทอดสิ่งของ 
(กระดิ่ง) แทนประสบการณดวยการกระทํา ขั้นนี้ตรงกับขั้น Sensory motor ของเพียเจต 
  2. ขั้นการเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ (Iconic Representation) เปนขั้นที่เด็ก
เรียนรูในการมองเห็น และใชประสาทสัมผัสตางๆ จากตัวอยางของเพียเจต คือ เม่ือเด็กอายุมากขึ้น 
2-3 เดือน ทําของเลนตกขางเปล เด็กจะมองหาของเลนนั้น ถาผูใหญแกลงหยิบเอาไปเด็กจะ
หงุดหงิด รองไห เม่ือมองไมเห็นของ บรูเนอร กลาววาการที่เด็กมองหาของเลนและรองไหหรือแสดง
อาการหงุดหงิดเม่ือไมพบของแสดงใหเห็นวาในวัยน้ีเด็กมีภาพแทนใจ (Iconic Representation) ซ่ึง
ตางกับวัยที่เด็กคิดวาการสั่นมือ การสั่นกระดิ่งเปนของสิ่งเดียวกัน เม่ือกระดิ่งตกหายก็ไมสนใจแต
ยังคงสั่นมือตอไปในขั้นนี้ตรงกับขั้น Concrete Representation ของเพียเจต 
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  3. ขั้นการเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ (Symbolic Representation) เปนขั้นที่เด็ก
สามารถจะเขาใจการเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรมตางๆ ได เปนพัฒนาการดานความรูความเขาใจ เด็ก
สามารถคิดหาเหตุผล และในที่สุดจะเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมได ขั้นน้ีตรงกับขั้น Formal 
Operation ของเพียเจต 
  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรคํานึงถึงในเรื่องตอไปน้ี 
  1. การจัดลําดับขั้นของการเรียนรูและการนําเสนอใหสอดคลองกับระดับการรับรูเขาใจ 
  2. ในการเรียนการสอนนั้น ทั้งผูเรียนและผูสอนตองมีความพรอม แรงจูงใจและความ
สนใจ 
  3. ลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ผูเรียนจะชวยใหมีความรูคงทนและถายโยงความรูไดดวย 
  4. แรงเสริมดวยตนเอง (Self-reinforcement) ครูควรใหผลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือให
ทราบวาทําผิดหรือทําถูก เปนการสรางแรงเสริมดวยตนเอง 
  วิธีการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร ประกอบดวยการสอนตามลําดับขั้นดังน้ี 
  1. ใหผูเรียนเผชิญกับปญหา ทําความเขาใจปญหาและมีความตองการที่จะแกไข  
  2. ระบุปญหาที่เผชิญใหชัดเจน 
  3. ตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบของปญหา 
  4. เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชพิสูจนสมมติฐานที่กําหนด 
  5. สรุปผลการคนพบ 
  วิธีการสอนแบบคนพบ เปนวิธีการสอนโดยเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง (Child-
Centered) โดยยึดหลักที่ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) กลาววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดเม่ือผูเรียนไดลง
มือกระทํา (Learning by Doing) 
  สรุปทฤษฎีของบรูเนอรไดวา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันสามารถเรียนไดทุก
เน้ือหาวิชา แตตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะดับความสามารถของผูเรียน จัดกิจกรรมที่
ใหเด็กไดเผชิญปญหา กิจกรรมที่จัดใหกับเด็กนั้นตองสรางแรงจูงใจใหเด็กอยากคนหาคําตอบ ใน
กิจกรรมตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสในการลงมือปฏิบัติ โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา สรางองค
ความรูดวยตนเองจากการคนควาหาความรู  
 
 1.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ  (2547 : 36-39) ไดสรุปทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจต ไววา มนุษยมีความสามารถในการสรางความรูผานการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงปรากฏอยูในตัวเด็กตั้งแตแรกเกิด ความสามารถนี้คือ การปรับตัว (Adaptation) เปนกระบวนการ
ที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Schema) โดยการมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 
ลักษณะคือ เด็กพยายามปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และ
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การปรับโครงสรางสติปญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุลใน
โครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) 
  ความสามารถนี้เปนสวนสําคัญของโครงสรางทางสมอง นอกจากนี้ เพียเจต เนนเรื่อง
การเรียนรูจะเกิดขึ้นได เม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและผูใหญในการเขาสังคมนั้นๆ อิทธิพลของ
ทฤษฎีน้ี มีบทบาทในการจัดแนวประสบการณในระดับปฐมวัย คือ ใหเด็กเรียนรูโดยใหโอกาสเด็กใน
การเลน สํารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ความสามารถทาง
สติปญญาของมนุษยในการเรียนรูตามแนวคิดของเพียเจต ดังแสดงในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงปฏิสัมพันธการเรียนรูของกระบวนการเกิดความสมดุลในโครงสราง 
ความคิดและความเขาใจ (Equilibration) ระหวางการซึมซับประสบการณ (Assimilation) และ 
การปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) 

  พัฒนาการทางสติปญญาของทฤษฎีของเพียเจต ในระดับชั้นอนุบาล มี 2 ขั้น
ตามลําดับขั้นดังน้ี 
  1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) อายุ 0-2 ป เด็กเรียนรูโดย
ใชประสาทสัมผัส เชน ปาก หู ตา สิ่งแวดลอมรอบตัว 
  2. ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Intuitive or Preoperational) อายุ 2-6 ป เด็ก
เรียนรูภาษาพูด สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทางในการสื่อความหมาย รู จักสิ่งที่เปนตัวแทน 
(Representation) โครงสรางสติปญญาแบบงายๆ สามารถหาเหตุผลอางอิงได มีความเชื่อใน
ความคิดของตนอยางมาก ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ 
  สรุปทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตไดวา มนุษยสามารถปรับตัวโดยมี
กระบวนการที่สําคัญ 2 อยาง คือ การซึมซับประสบการณ (Assimilation) และ การปรับโครงสราง

การซึมซับ 
ประสบการณ 
Assimilation 

กระบวนการเกิดการสมดุลในโครงสราง
ความคิดและความเขาใจ (Equilibration) 

การปรับโครง 
สรางสติปญญา 

Accommodation 

1. การซึมซาบประสบการณ 
ความตอเน่ืองของการรับรู
จากประสบการณเดิม 

2. การปรับโครงสรางสติ 
ปญญา การรับรูการเปลี่ยน 

แปลงและการเจริญ 
เติบโต 

ความสมดุลของโครงสรางความคิดและความเขาใจ (Equilibration) คือความสมดุลระหวาง
การรับรูและประสบการณเกาและใหม เปนกระบวนการคิดเกิดขึ้นตอเน่ืองตลอดเวลาที่
เปนการรับรู เรื่องใหมแลวนําไปสัมพันธเชื่อมโยงกับการรับรู เ ดิม ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในความคิดและความเขาใจตามมา 
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สติปญญา (Accommodation) ซ่ึงเกิดขึ้นตั้งแตแรกเกิด  และเพียเจต ยังแบงพัฒนาการเปนขั้นซึ่ง
เปนไปตามลําดับ ในระดับชั้นอนุบาลเด็กจะเรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัส ใชสัญลักษณแทนวัตถุที่
อยูรอบๆตัวได มีพัฒนาการทางภาษา และยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
 

1.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการเรียนรูของเด็กไว ดังน้ี 
  วราภรณ รักวิจัย (2542 : 159) กลาววา กิจกรรมที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสูงสุด
น้ันจะตองจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูชี้แนะและสนับสนุน 
คอยชวยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมที่จัดจะตองสอดคลองกับ
พัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และประสบการณตรงจากการ
เลน ลงมือปฏิบัติจริงและมีการกระทํารวมกับผูอ่ืน โดยเฉพาะกลุมเพ่ือน 
  ทิศนา แขมมณีและคณะ (2536 : 133-135) กลาววา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมี
สาระสําคัญดังน้ี 
  1. การจัดประสบการณเรียนรูใหเด็ก ควรใหสัมพันธกับระดับพัฒนาการ โดยเริ่มจาก
พัฒนาการขั้นที่เด็กเปนอยู และกระตุนสงเสริมใหเด็กพัฒนาไปสูขั้นที่สูงขึ้นไป 
  2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกสถานที่ โดยเด็กเรียนรูจากประสบการณตางๆ จาก
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
  3. เด็กเรียนรูจากประสบการณในชีวิตประจําวันและการสอนอยางเปนทางการ โดย
การเปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 
  4. เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูทั้งที่ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และสรางสรรคขึ้นเอง
ภายในตัว การที่ใหเด็กเลนทามกลางธรรมชาติและสิ่งของจากธรรมชาติ ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู
ไดดี 
  5. เรียนจากสิ่งที่คุนเคยหรือประสบการณใกลตัว ไปสูประสบการณไกลตัวชวยใหเด็ก
ขยายการเรียนรูไปอยางมีความหมาย 
  6. เรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบที่เด็กสนใจ เปนกระบวนการ
เรียนรูทางธรรมชาติซ่ึงมีผลตอการเรียนรูและการกระทําของเด็ก 
  7. การเลนเปนประสบการณหลักที่สงเสริมพัฒนาการทุกดานใหแกเด็กปฐมวัย จึงควร
ใหเด็กมีโอกาสเลน จัดเวลา สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
  8. สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการเรียนรูตางๆ ชวยสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง 
  9. สื่อเปนปจจัยทําใหเด็กเกิดการเรียนรู จึงควรนําสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อที่
เปนวัฒนธรรมพื้นฐานและสื่อที่ผลิตขึ้นตามจุดประสงคการเรียนรู 
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  10. การเรียนรูควรเปดโอกาสใหเด็กเปนผูริเร่ิมการเรียนรูและเปนผูนําการเรียนรู
คนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 : 23 -25) กลาววา เด็กปฐมวัย เปนวัยแหงธรรมชาติของ
การเรียนรู เด็กสามารถสังเกต สะสมประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง จากการสัมผัส การเห็นตัว
แบบ โดยเฉพาะการทํางานของเด็ก คือ การเลน ถามีวิธีการสอนที่ถูกตองสอดคลองกับวัยและวุฒิ
ภาวะของเด็ก จะทําใหเด็กเรียนรูและพัฒนาสติปญญาไดอยางรวดเร็ว เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและ
ซึมซับประสบการณ ดังน้ี 
  1. การสัมผัส ชวงขวบปแรกของชีวิตการสัมผัสมีความหมายตอการเรียนรูของเด็ก
มาก เพราะ รับและถายความรูสึกจากสิ่งที่สัมผัสสูการคิดและการเรียนรู สัมผัสทางกายและ
ความรูสึกจะทําใหเด็กซึมซับการเรียนรู เพียเจต (Piaget) ใหความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กจาก
การสัมผัส การรับรูดวยการสัมผัสเปนกิจกรรมทางปญญา ซึ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจใน
สิ่งตางๆและโลกรอบตัว สําหรับเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูจากการไดฟง ไดเห็นบอยๆ เชน การรอง
เพลงได อานคําจากแผนปายโฆษณาได ทั้งที่ยังสะกดคําไมเปน 
  2. การเลียนแบบเปนกระบวนการเรียนรูของเด็กโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
อ่ืนมาสูการทบทวน การลองกระทําและการประเมินดวยตัวเด็กเอง การเลียนแบบ เด็กจะเลือก
เลียนแบบเฉพาะสิ่งที่เด็กสนใจ บันดูรา (Bandura) เชื่อวา พฤติกรรมของคนและการแสดงออก จาก
การไดเลียนแบบตัวอยางที่ผูน้ันเห็น การใหเด็กปฐมวัยเห็นตัวอยางที่ถูกตองยอมมีความหมายกับ
เด็กมาก 
  3. การเลน เปนประสบการณที่สําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัยทั้งทางตรง
และทางออม เพราะขณะที่เด็กเลน เด็กไดคิดไดลงมือกระทําไดสัมผัสและเกิดความรูสึกสนุกสนาน 
เพียเจต (Piaget) ใหความหมายวา การเลน เปนงานของเด็ก เปนการเรียนรูและพัฒนาปญญาการ
คิดของเด็กเกิดจากการรื้อคนมาสรางความรูใหม ดวยการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับใหมกับความรู
เดิมที่มีอยู เพ่ือยืนยัน ปฏิเสธ หรือกระจายความคิดที่มีอยูขยายเปนการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
  4. การสอน คนเราสามารถเรียนรูไดเองโดยธรรมชาติ แตการพัฒนาคนใหมีความรู 
ความเขาใจเพื่อการสรางสรรคและพัฒนาอยางรวดเร็วน้ัน ตองอาศัยการไดรับความรูเบื้องตนที่มี
การคัดกรองมาจากการคิดคนมาแลว เชน การใชทฤษฎีตางๆ ขยายการเรียนรูทําใหเรียนรูไดเร็วขึ้น 
จึงจําเปนตองมีการสอนและการฝกฝน 
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  องคประกอบสําคัญที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู 
  สุจินดา ขจรรุงศิลป (2550 : 17-18) กลาววา องคประกอบที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีดังน้ี 
  1. ความรูความเขาใจที่ถูกตองของผูปกครองและครูตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ครู
และผูปกครองตองมีความรูความเขาใจดังตอไปน้ี 

  - เด็กเรียนรูไดดีที่สุดดวยประสาทสัมผัสทั้งหมด 
  - เด็กทุกคนสามารถที่จะเรียนรูได 

 - เด็กทุกคนควรไดรับการสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพในเด็กแตละ
คน 

 - การจัดการศึกษาตองเร่ิมตั้งแตวัยเด็ก 
 - การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กตองคํานึงถึงความพรอมของเด็ก กิจกรรมที่

นําไปสูการเรียนรูตองมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก การสอนเด็กปฐมวัยจึงไมใชการ
บังคับหรือการกดดันใหเด็กเรียนรูตามความตองการของผูใหญ 

 - กิจกรรมการเรียนรูตองนาสนใจและมีความหมายกับเด็ก 
 - ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก และในระหวางเพ่ือนเด็กดวยกันเปนสวนประกอบ

ที่จําเปนของการพัฒนาที่งอกงาม 
  2. บทบาทที่สําคัญสําหรับครู 
   - ครูจะตองใหความรักและการยอมรับหรือเขาใจเด็กทุกคน 
   - ครูจะตองอุทิศหรือทุมเทใหกับการสอนอยางจริงจัง 
   - การสอนที่ดีจะตองรองรับดวยทฤษฎี ปรัชญา เปาหมาย และวัตถุประสงค 
   - จัดสื่อการเรียนที่เปนรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 
   - การสอนตองเร่ิมจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม 
   - การสังเกตเปนทักษะสําคัญที่ครูตองมีเพ่ือที่จะรูถึงความตองการของเด็ก 
   - การสอนตองมีการวางแผนและมีกระบวนการอยางเปนระบบ 
   - การสอนจะตองยึดเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูไมใชผูใหญหรือเน้ือหาวิชา 
เปนศูนยกลาง 
   - การสอนนั้นจะตองไปตามความสนใจของเด็ก 
   - การรวมใจ รวมคิดและรวมมือระหวางครูกับเด็กเปนหนทางสําคัญที่นําไปสูการ
พัฒนา 
  3. บทบาทที่สําคัญสําหรับผูปกครอง 
   - ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญสําหรับการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก 
   - ผูปกครองเปนครูคูแรกของเด็ก 
   - ผูปกครองตองดูแลและแนะแนวการเรียนรูของเด็ก 
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   - ผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก 
   - ทุกคนตองมีความรูและมีการฝกปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก 
  สรุปไดวา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยตองเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจและเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก ครูมีหนาที่เปนผูชี้แนะและสนับสนุน เด็กมักจะเลียนแบบผูใหญโดยเลือก
เลียนแบบเฉพาะสิ่งที่เด็กสนใจ การเรียนรูที่ดีสําหรับเด็กในวัยน้ีตองใหเด็กลงมือกระทําดวยตนเอง 
การมีปฏิสัมพันธระหวางครูและเพื่อนเปนการเรียนรูที่สําคัญอยางหนึ่งของเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่จัด
ตองสงเสริมพัฒนาการในทุกดาน คือดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา 
 

 1.3 หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยไว
ดังน้ี 
  พัฒนา ชัชพงศ (2531 : 7) ไดประมวลหลักการในการจัดประสบการณไวดังน้ี 
  1. เปนการปูพ้ืนฐานใหกับเด็กโดยคํานึงถึงความสามารคและความเหมาะสมกับวัย
ของเด็กเปนหลัก การจัดกิจกรรมปูพ้ืนฐานทักษะทางการเรียนรูเปนการฝกการใชประสาทสัมผัส 
เชน ความแตกตางของรส (การชิม) การรับรูรสเปรี้ยว หวาน เค็ม 
  2. บูรณาการหนวยประสบการณเขาดวยกัน การจัดการศึกษาปฐมวัยไมไดแบงเปน
รายวิชา แตจัดรวมกัน(บูรณาการ) โดยแบงแตละหนวยจะประมวลทุกวิชาใหเด็กไดเรียนรู 
  การบูรณาการ หมายถึง การจัดรูปแบบกิจกรรมสรางเสริมประสบการณโดยยึดเด็ก
เปนสําคัญและนําสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูในทุกดานมาลําดับความสําคัญของประสบการณจัดให
เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและชีวิตของเด็ก หลักการบูรณาการที่เหมาะสม คือ 
   2.1 ยึดเด็กเปนสําคัญ เนนเรื่องที่เด็กสนใจและใกลตัวเด็กไดมีโอกาสทํา กิจกรรม
อาจเปนรายบุคคลหรือกลุม ความยากงายของกิจกรรมควรมีปะปนกัน 
   2.2 สอดคลองกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีความสนใจในสิ่งแวดลอมรอบตัว 
ฉะนั้นจึงเลือกสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กคุนเคยมาใหเด็กเรียนรู 
   2.3 ใหประสบการณกวางขวาง เม่ือเด็กพบเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง เด็กมี
โอกาสไดรับประสบการณหลายดานพรอมกัน ดังนั้น การชวยใหเด็กไดประโยชนเต็มที่จึงนาจะจัด
ประสบการณแกเด็กในรูปแบบบูรณาการ 
  เยาวพา เดชะคุปต (2543 : 10-13) กลาวถึงหลักการจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไวดังน้ี 
  1. ประสบการณการเรียนรูควรสอดคลองกับพัฒนาการผูเรียน 
  2. ประสบการณการเรียนรูควรจัดใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของ
ผูเรียน 
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  3. ประสบการณการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสิ่งที่จะเรียนและ
ควรใหผูเรียนมีโอกาส คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนผูที่มีคุณธรรม 
  4. ประสบการณที่จัดควรเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน กลาวคือ เปนสิ่งที่เกี่ยวของ
กับผูเรียน เปนประโยชนตอตัวผูเรียนและใชไดในชีวิตประจําวัน 
  5. กิจกรรมที่นํามาใชในการจัดประสบการณควรมีวิธีจูงใจ เราความสนใจของผูเรียน
ไมใหซํ้าซาก ควรใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเนนการปฏิบัติและไดรวมกิจกรรมมากที่สุด 
  6. ควรหาแนวทางในการประเมินที่เหมาะสม 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไว
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังตอไปน้ี 
  1. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กเปนองครวมอยางตอเน่ือง 
  2. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู 
  3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต 
  4. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง และเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ 
  5. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
  สรุปไดวาการจัดประสบการณสําหรับเด็กนั้น ตองเปนเรื่องที่เด็กมีความสนใจคํานึงถึง
ความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของเด็กเปนหลัก นําสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูในทุกดานมา
ลําดับความสําคัญของประสบการณจัดใหเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและชีวิตของเด็ก 
กิจกรรมที่นํามาใชในการจัดประสบการณควรมีวิธีจูงใจ เราความสนใจของผูเรียนไมใหซํ้าซาก ควร
ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเนนการปฏิบัติและไดรวมกิจกรรมมากที่สุด 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับทฤษฎีและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2545) 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยขึ้น โดยมี
ความหมายดังตอไปน้ี คือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการ
สอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมินและแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการ
เดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียนเรียนรู
ดวยวิธีการซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความ
ถนัดของตน ในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซ่ึงมีการ
วางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้น
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ลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและ
นําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยาง
ธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรยีนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็ก
ไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 
  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนวิธีการเรียนรูที่เด็กไดศึกษาคนควา แสวงหา
ความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนจากการลงมือกระทํา 
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีวิธีการแสวงหาคําตอบอยางมีขั้นตอน ซ่ึงจะชวยสงเสริม
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยได 

 
 2.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2545)  
  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปน้ี  

 1. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 
  2. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรู
ดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
ไดลงมือปฏิบัติจริง 

 3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม  
สวนสัตว สวนพืช เปนตน 

 4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน 
ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น 

 5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่
เปนผูรูในสาขาวิชา 

 6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยาง
ตอเน่ือง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งที่ผูเรียนและ
สามารถทําได ถือวาเปนการประเมิน ผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ
คําถามผูเรียนอยางตอเน่ือง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูสูงสุดได 

 8. สามารถนําเทคนิค เด็กนักวิจัย มาเปนหัวขอวิจัยใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 

 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยคือ การคํานึงถึงความสนใจ 
ความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก จัดแหลงเรียนรูที่อยูรอบๆตัวเด็ก เพ่ือเด็กไดใชประสาทสัมผัส
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนขณะทํากิจกรรม โดยครูเปนผู
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กระตุนและประเมินเด็กระหวางดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซ่ึงลักษณะสําคัญที่กลาวมา
น้ีจะชวยสงเสริมทักษะตางๆ ใหแกเด็กปฐมวัย รวมทั้งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

 
 2.3 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 
  ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
   ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความรู
อยากเห็น และความตองการของเด็กในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิด เพ่ือให
เด็กไดเห็นภาพรวมของเร่ืองที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุด 
ครูเชื่อมโยงสิ่งที่ เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร เพ่ือการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนรูใหมีความตอเน่ือง บูรณาการสาระการเรียนรู และสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูให
สัมพันธกัน โดยครูเปนผูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมสอดคลองกับ
วิถีชีวิตจริงตามภูมิปญญาทองถิ่น  
  ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวจัิยหาความรู 
   1. กําหนดแหลงเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็กตองการ
ศึกษา ซ่ึงแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน  
   2. ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่
กําหนดโดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษาในโรงเรียน 
หรือสถานที่นอกโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรมนี้ควรใหความรูพ้ืนฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สราง
ขอปญญาที่จะศึกษาหาความรูตอไป 
   3. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา ในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรูที่
กําหนดแลว ครูกระตุนใหเด็กเลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถาม ใน
เรื่องที่เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งน้ีควรสนใจกับคําตอบของ
เด็กทุกคน เพ่ือใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 
   4. ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียนทุกคน 
เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู 
   5. ศึกษาคนควา ขีดเขียนและจดบันทึก ดังน้ี 
   5.1 ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของแต
ละคน 
    5.2 เด็กคนหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเห็นจากแหลงความรูที่ครู
จัดเตรียม เชน สมุดภาพ หนังสือ การทดลอง 
    5.3 เด็กคนควาหาความรู คําตอบจากแหลงความรูที่บาน 
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    5.4 ครูเตรียมแหลงขอมูลทั้งที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน และวัสดุ
อุปกรณตางๆ หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรู ที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา 
    5.5 ครู/พอแม บันทึกหลักฐานการศึกษาคนควาศึกษา ทดลองดวยการเขียน
คําพูดสั้นๆของเด็ก 

  5.6 เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ 
   6. สรุปและจัดทําผลงานความรู ครูกระตุนใหเด็กสรุปผลจากการศึกษาคนควาใน
เรื่องน้ันๆ ซ่ึงเด็กนําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนําผลงานจากภาพวาด
หรืองานที่ประดิษฐขึ้นมาหรือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุนใหเพ่ือนซักถาม แสดงความ
คิดเห็น และยกยองชมเชยในผลงานของเด็กทุกคน 
   7. นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจใน
เรื่องที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรูและผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชน
ตอไป ซ่ึงกระบวนการเรียนรูในขั้นน้ีเปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
วา ตนเองมีจุดเดนและความสามารถในดานใดบาง เปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรู
ตอไป   
  ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู 
   1. ขอบเขตของการประเมิน การประเมินผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิคเด็ก
วิจัย เปนการประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรม
เดนของเด็ก ผลงานของเด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ซ่ึงเปนการประเมินที่ครอบคลุมทั้งดาน
ความรู ดานความรูสึก และทักษะการแสดงออกทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตัวอยาง
การประเมิน ดังน้ี 
    1.1 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง4 ดาน ไดแก พัฒนาการ
ทางดานรางกาย พัฒนาการทางดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการ
ทางดานสังคม 
    1.2 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต การสืบคน 
การศึกษาคนควาขอความรู การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมายกระบวนการ
กลุม การวางแผน การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดแยง การคนควาหาคําตอบ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีสวนรวมการแกปญหา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การสรุป
ขอความรู การแสดงความคิดเห็นความรูสึก การวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การทํางาน
รวมกัน มนุษยสัมพันธ การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน 
    1.3 การแสวงหาความรู นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการตลอดจนได
แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียน
ไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตาม
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ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและ
รับผิดชอบในการทํางาน นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหา
ความรูอยางตอเน่ือง 
    1.4 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย ไดแก ความคิดสรางสรรค การแกปญหา 
มีกระบวนการเรียนรู มนุษยสัมพันธ การสื่อความหมาย ความมีวินัย การสังเกต และผูนํา 
    1.5 ผลงานของเด็ก     
   2. วิธีการประเมิน 
    ใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนใหญแลว
ใชการประเมินแบบไมเปนทางการ โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก การทดสอบ 
การประเมินสรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการพูดคุย การประเมินดวยการสังเกต การ
ประเมินสภาพจริงและพอตโฟลิโอ 
  กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจะเห็นวามีวิธีการจัดการเรียนรูที่มีขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู ขั้นที่
3 ทบทวนความรู ซ่ึงชวยสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหแกเด็กเพราะเปนวิธีการที่ฝกฝน
ใหเด็กแสวงหาความรูหรือแกปญหาตางๆอยางเปนระบบ 
 
 2.4 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2545).กลาวถึงลักษณะกิจกรรมสําคัญของการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ 

  1. การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงเรียนรู ซ่ึงอาจ
เปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมที่พัฒนาใหเด็ก
รูจักการแสดงหาขอมูล โดยใชทักษะการสังเกต  การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง การ
ซักถาม สวนใหญแลวเด็กมักจะสังเกตและใชคําถาม ถามครู ซ่ึงในขั้นตอนนี้ในระยะแรก ครูจะตอง
เปนผูคอยสังเกตและกระตุนใหเด็กซักถาม โดยใชคําถาม เชน อะไร ทําไม อยางไร เปนตน 
  2. การเลือกตัดสินใจเรียนรูเร่ืองใหมของเด็ก กิจกรรมนี้เปนกิจรรมใหเด็กได
พัฒนาการตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เน่ืองจากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ี เด็กมีโอกาส
ไดเลือกที่จะเรียนรูตามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจใน
เรื่องตอไปน้ี 
   2.1 การเลือกตัดสินใจในหัวขอเรื่องที่สนใจศึกษา 
   2.2 เลือกกิจกรรมที่จะทํา 
   2.3 การใชอุปกรณตางๆ 
   2.4 ระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่องและอ่ืนๆ 
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โดยสวนมากแลวครูควรใหคําแนะนํากับเด็กในระยะแรกกําหนดเวลาเสนอกิจกรรมที่หลากหลายให
เด็กลองทํารวมทั้งผลงานของเด็ก ทั้งน้ีควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือกมากที่สุด 

  3. กิจกรรมสืบคน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบ สิ่งเรียนรูใหม 
โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ การวาดภาพ การอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมุติ การเลนละคร การประดิษฐ การ
สรางจินตนาการ 
  4. กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เน่ืองจากการเรียนรูดวยวิธีน้ี เด็กมีหัวขอเรื่องที่จะ
ศึกษามากมาย ดังน้ัน คุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครองให
ชวยเหลือในการสอน การเชิญเปนวิทยากร การพาเด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็ก
รวมกัน การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สรางความภาคภูมิใจ
ใหกับเด็ก และคุณครู ควรจัดกิจกรรมนี้ทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการเรียนรูเร่ืองน้ันๆ ผลงานของเด็ก 
แสดงถึงกระบวนการที่เด็กไดเรียนรู ขั้นตอนการทํางานของเด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่
แฝงอยูในตัวเด็ก และความพยายามในการเรียนรู แสดงงานของเด็กทุกครั้งที่ใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบน้ี 
  กิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนกิจกรรมที่เด็กมีอิสระในการเลือกหัวขอที่
ตองการศึกษาซึ่งเปนหัวขอที่เด็กมีความสนใจ กิจกรรมจะยืดหยุนขึ้นอยูกับเด็กเปนสําคัญ เด็กได
สํารวจแหลงเรียนรู ลงมือแสวงหาความรูโดยใชประสาทสัมผัส รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
ระหวางดําเนินกิจกรรม เด็กจึงไดฝกฝนและพัฒนาการใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
 
 2.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 

  ดานความรู 
  1. ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปน

สําคัญ โดยใหเด็กปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 
  2. ครูตองมีความรูในดานพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา โดยใชวิธีการสรางความรูจักนักเรียน (Sizing – up) โดยการเปนนักสังเกตที่
เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กตัวเด็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาชวงเปดเทอม 
และ/หรือ ในชวงแรกของการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  3. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใหเด็ก 
ความรูเน้ือหาในการเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆที่จะเอ้ือครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยาก
เรียนรู  
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  4. ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวาง
กฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความ
อบอุนใจ หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน 
  ดานการปฏิบัติการสอน 

  1. ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 
  2. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ 1) มีการวางแผนสํารวจ ใช

แหลงขอมูลที่อยูใกลตัว – ไกลตัว  เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริง และภูมิปญญาในทองถิ่น 2) 
ใหเด็กไดลงมือศึกษา คนควาแสวงหาความรู ความจริงดวยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถาม
จากบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนได 4) ใชวิธีการสอนที่มีการประเมินที่สะทอนการ
เรียนรูของเด็กควบคูกับการสอนอยางตอเน่ือง 5) เนนกระบวนการกลุม ทําใหเด็กมีทักษะในการ
ทํางานโดยปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 

  3. ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถาม
กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลงการ
เรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

  4. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถ
บอกเหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญเด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู ชวยใน
การไปศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งน้ีการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ 

  5. จัดการเรียนการสอน โดยใหผูปกครองมีสวนรวม รับรู หรือ รวมมือในการที่เด็ก
เรียนรูเรื่องนั้นๆ 

  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเน่ือง  
  ดานการประเมินผล 
  ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การพูดคุย การจดบันทึก การเก็บ

ผลงานเด็ก ตลอดจนอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบสั้นๆ 
  ครูมีบทบาทที่สําคัญในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยตองมีความรูถึง

พัฒนาการและความตองการของเด็กปฐมวัย ออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน เปนผูกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ คนหาคําตอบ ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะดานตางๆรวมทั้ง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหแกเด็กปฐมวัย  

 
 2.6 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 

 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กเกิดการเรียนรูดังน้ี 
 1. เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 
 2. เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง 
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 3. สงเสริมใหเด็กมีทักษะ ดังนี้ ความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเร่ิม ไม
เลียนแบบ จินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู 
(วางแผน คนควา ปฏิบัติ ทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือ แบงปน) 
การสื่อความหมาย (ถามคําถาม โตตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย (รับผิดชอบตองาน ตรง
ตอเวลา ซ่ือสัตย รอคอย) ทักษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเริ่ม ผูให ผูรับ) 

 4. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 
 5. เปนเทคนิคการสอน – การเรียน ที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
 6. เปนเทคนิคการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
 7. ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือรูจักเด็กมากขึ้น 
 8. ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 9. เด็กไดทํางานรวมกับเพ่ือน พอ แม และครู 
 10. เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธีการผลงานทั้งของตนและคนอื่น 
 11. เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใชในการประเมิน 

  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กเปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพราะเด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน  เด็กจะไดพัฒนา
ความสามารถและทักษะดานตางๆที่เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต รวมทั้งทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
 2.7 ทักษะการเรียนรูของเด็ก (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 

  ในการที่ครูปฐมวัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากผลของการใชวิธีการ
สอนแบบนี้เปนการสงเสริมและพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม
โดยมีทักษะดานตางๆ ดังน้ี 

  1. ความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการมีความคิด
หลากหลาย ความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ พฤติกรรมการไมเลียนแบบ ซ่ึงเปนความสามารถของ
สมองในการคิดจินตนาการผสมผสานความรูที่ไดรับและประสบการณเดิม ใชในรูปแบบที่แปลกใหม 
มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 

  2. ทักษะการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการตัดสินใจ การ
แกไขขอขัดแยง ซ่ึงเปนความสามารถในการแกปญหา ดังน้ี 

   2.1 ปญหาของตนเองที่ตองแกทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการ
กระทําของตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน และจําเปนตองไดรับการแกไขทันทีในชวงเวลานั้น 
เชน ปญหาจากความเจ็บ ความหิว ความกลัว เปนตน 

   2.2 ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือ
การกระทําดวยตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน แตไมจําเปนตองรีบแกไขทันที เชน ปญหาความ
อยากได ความชอบ เปนตน 
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   2.3 ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือ
การกระทําของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง 

   2.4 ปญหาของผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของผูอ่ืน 
โดยไมเกี่ยวของกับตัวเด็กเอง แตเด็กเห็นเหตุการณหรืออยูในเหตุการณน้ันดวย 

  3. กระบวนการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการวางแผน 
คนควา ปฏิบัติ และทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเร่ิมดวยตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ และครูคอย
ชวยเหลือใหคําแนะนํา และกระตุนดวยคําถาม 

  4. มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความรวมมือ การ
ทํางานกลุม การชวยเหลือ และมีการแบงปน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานเฉพาะดังน้ี 

   4.1 ความรวมมือ ไดแก การที่เด็กทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกในดานการ
กระทําหรือคําพูด ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ 

   4.2 การทํางานเปนกลุม ไดแก การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางานเปนกลุม 
และปฏิบัติงานภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

   4.3 การชวยเหลือ ไดแก การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม การแบงปน การเกื้อกูลซ่ึง
กันและกัน คอยตักเตือนเม่ือกระทําผิด 

   4.4 การแบงปน ไดแก การที่เด็กแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดในการแบง
หรือใหยืมวัสดุ อุปกรณที่ตนเองครอบครองอยูใหเพ่ือน การรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ 

  5. การสื่อความหมาย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการฟง การพูด 
การอานและการเขียน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังน้ี 

   5.1 การฟง ไดแก การรูจักฟงคําสั่ง ความเขาใจในการฟง ปฏิบัติคําสั่งไดถูกตอง 
   5.2 การพูด ไดแก การสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การพูดคุย และการพูด

แสดงความคิดเห็น 
   5.3 การอาน ไดแก ความสนใจที่ฟงครูอานหนังสือ เปดหนังสือนิทานอาน พรอม

ทั้งเลาเรื่องไปดวย สนใจดูหนังสือ รูปภาพ นิทานและอื่นๆ 
   5.4 การเขียน ไดแก การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเปนเสนคลาย

ตัวหนังสือ เขียนชื่อของตนเอง เขียนลอกเลียนแบบคํา 
  6. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานความรับผิดชอบงาน การ

ตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และการรูจักรอคอย โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังน้ี 
   6.1 ความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได 
   6.2 การตรงตอเวลา ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตรงตอเวลา 
   6.3 ความซื่อสัตย ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดวยตนเอง 
   6.4 รูจักรอคอย ไดแก การรูจักปฏิบัติตนตามเหตุการณ กอน – หลัง ไมแยงชิง 
  7. ทักษะการสังเกต หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการแสดงความสนใจ 

ความอยากรูอยากเห็น การตั้งคําถาม ซักถามในสิ่งที่สงสัยในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมและทํางาน 
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  8. ผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดาน การเปนผูคิดริเร่ิม ผูให และผูรับ 
โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังน้ี 

   8.1 ผูคิดริเริ่ม ไดแก การริเร่ิมความคิด การกระทํา โดยการบอกถึงความตองการ
ในการทํากิจกรรม การเลียนแบบ การทําตามคําแนะนําหรือคําขอรองของเพื่อน 

   8.2 การเปนผูให ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงถึงการเขาถึงจิตใจของเพ่ือน การไม
เห็นแกประโยชนสวนตน วางเฉย ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนและมีความเสียสละ 

   8.3 การเปนผูรับ ไดแก การที่เด็กแสดงพฤติกรรม และการยิ้มแยมแจมใสเขาหา
กัน ใชคําสุภาพออนหวาน 

  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยชวยสงเสริมพัฒนาทักษะดานตางๆแกเด็กปฐมวัย
ซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข พัฒนาการคิดในดานตางๆ และ
สามารถพัฒนาวิธีการสรางความรูอยางมีรูปแบบขั้นตอน โดยใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
โดยมีครูคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา และกระตุนดวยคําถาม 
   

 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูแบบนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (บทคัดยอ : 2545) ศึกษาเรื่องการพัฒนาโครงการเด็ก
นักวิจัยและการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1) ผลการศึกษาพบวา  
  1. การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็ก จากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา เม่ือจําแนกตามระดับชั้น โดยภาพรวม เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 และอนุบาล
ศึกษาปที่ 2 มีทักษะการเรียนรูทุกดานอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาแยกเปนแตละทักษะ ทักษะการ
เรียนรูที่อยูในระดับสูงอันดับแรก คือ ดานมนุษยสัมพันธ ( X  = 1.9158) รองลงมาเรียงลําดับดังนี้ 
ดานความมีวินัย ดานความคิดสรางสรรค ดานทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดาน
ทักษะการสังเกต ดานผูนํา และมีทักษะอยูในระดับสูงเปนอันดับสุดทายคือ ดานการสื่อความหมาย 
( X  = 1.8177)  
  2. การเปรียบเทียบความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของเด็ก 
ผลการวิจัยพบวา ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 สัปดาห คือ ดานความคิดสรางสรรค ดาน
ทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อความหมาย ดานความ
มีวินัย ดานทักษะการสังเกต และดานผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ P < .01 แสดงวา ทักษะการเรียนรูของเด็กทุกดาน ตลอดระยะเวลาการเขารวม
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น 
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  กาญจนา สองแสน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร มีสาระนําเสนอโดย
ลําดับดังน้ี 

 3.1 ความหมายและความสําคัญของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรน้ัน มีผูให

ความหมายไว ดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534 : 48) กลาววา ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เพราะ
การทํางานตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรแตละขั้นตอนนั้นจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว 
ขึ้นอยูกับความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของแตละคน ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรน้ันสามารถฝกใหเกิดได 

 พจนา ทรัพยสมาน (2534 : 24) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปน
พฤติกรรมของความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติและการฝกฝนนึกคิดอยางเปนระบบ เปนทักษะขั้น
พ้ืนฐานในการทํางาน เปนเครื่องมือในการแกปญหาชีวิตประจําวัน และใชแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตร รวมทั้งหมายถึงความคลองแคลว ชํานิชํานาญในการแสดงพฤติกรรมดังกลาวดวย 

 สุรางค สากร (2537 : 60) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง 
พฤติกรรมของคนที่แสดงออกถึงความสามารถ ในการเสาะแสวงหาความรูหรือแกปญหาตางๆ โดย
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 สรศักดิ์ แพรคํา (2544 : 21- 22) กลาววา  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรตางๆ ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การ
วัดการคํานวณ การหาความสัมพันธ การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็นการ
พยากรณ การตั้งสมมุติฐาน การกําหนดการควบคุมตัวแปรการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทดลอง 
และการตีความหมายขอมูลการลงขอสรุปไดอยางคลองแคลว 

 พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 9) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร คือ ความ
ชํานาญ หรือความสามารถในการใชความคิด เพ่ือคนหาความรู รวมทั้งการแกปญหา ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรเปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skill) ไมใชทักษะการปฏิบัติดวยมือ 
(Psychomotor Skill / Hand on Skill) เพราะเปนการทํางานของสมอง การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐาน 
เชน ทักษะการสื่อความหมาย ไดแก การอาน การจํา การจําถาวร การพูด การเขียน นอกจากนี้ยังมี
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ทักษะการสังเกต การระบุ การจําแนก การเรียงลําดับ การเปรียบเทียบ การลงขอสรุป และการใช
ตัวเลข 

 จิตเกษม ทองนาค (2548 : 10) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติและฝกฝนกระบวนการคิดในการแสวงหาความรู ตลอดจนสามารถ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรไดอยางคลองแคลวและชํานาญ จะเห็นไดวา ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรมีความสําคัญตอการแสวงหาความรู เปนทักษะขั้นพ้ืนฐานที่ชวยใหการพัฒนาทางดาน
สติปญญาใหแกเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูขั้นสูงตอไป 

 สรุปไดวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนหา
ความรูและแกไขปญหา ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติฝกฝนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ จนเกิดความ
คลองแคลวและชํานาญ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญที่ในการแสวง
ความรูขั้นสูงตอไป   

 
 3.2 ประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

 สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย. 2542 : 1 ; 
อางอิงจาก The American Association for the Advancement of Science. AAAs : 1970)  ได
กําหนดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 13 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน 8 ทักษะ และ ทักษะกระบวนวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ดังน้ี 

 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skills) มี 8 
ทักษะดังน้ี 

 1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ โดยมี
จุดประสงคเพ่ือหารายละเอียดของสิ่งน้ันๆ 

 2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง ความสามารถในการใชเครื่องมือวัดหา
ปริมาณของสิ่งตางๆไดอยางถูกตองโดยมีหนวยกํากับและรวมไปถึงการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 

 3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ 
หาร ตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงไดจากการสังเกต การวัด หรือ การทดลอง 

 4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
จําแนกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่อยูในปรากฏตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑที่ใชในการ
พิจารณา 3 ประการ คือ ความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธ 

 5. ทักษะความสัมพันธระหวางมิติของวัตถุกับเวลา (Space / space relation – ship 
and space / time relationship) หมายถึง ความสามารถในการระบุความสัมพันธระหวางสิ่งตอไปนี้ 
ความสัมพันธระหวาง 2 มิติกับ 3 มิติ สิ่งที่อยูหนากระจกเงากับภาพในกระจกเปนซายขวาของกัน
และกันอยางไร ตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุ
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กับเวลาหรือมิติของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลา มิติ (Space) ของวัตถุ หมายถึง ที่วางบริเวณที่
วัตถุน้ันครอบครองอยูซ่ึงมีรูปรางและลักษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ัน โดยทั่วไปแลวมิติของวัตถุจะมี 3 
มิติ (Dimensions) ไดแก ความกวาง ความสูง หรือความหนาของวัตถุ 

 6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing data and 
communication) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง 
และจากแหลงอ่ืนๆมาจัดใหม โดยวิธีการตางๆ เชน การจัดเรียงลําดับ การจัดแยกประเภท เพ่ือให
ผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลน้ันๆ ดีขึ้น โดยการนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 

 7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (inferring) หมายถึง ความสามารถในการ
นําเสนออธิบายขอมูลที่มีอยูซ่ึงไดมาจากการสังเกต การวัด การทดลอง โดยเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือประสบการณเดิม เพ่ือสรุปลงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆ 

 8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึง ความสามารถทํานายหรือคาดคะเนสิ่งที่
เกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณซํ้าๆ และนําความรูที่เปนหลักการ กฎ หรือ
ทฤษฎีในเ ร่ืองน้ันๆ  มาชวยในการทํานาย  การทํานายทําไดภายในขอบเขตของขอมูล 
(Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) 

 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ (Integrated science process skills) มี 
5 ทักษะ ดังน้ี 

 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถในการ
ใหคําอธิบายซึ่งเปนคําตอบลวงหนา กอนที่จะดําเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

 2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ใหเขาใจตรงกันและ
สามารถสังเกตและวัดได 

 3. ทักษะกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 
หมายถึงความสามารถที่ชี้บงไดวา ตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม ตัวแปรใด
เปนตัวแปรควบคุมในการหาความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปรในสมมติฐานหนึ่ง หรือใน
ปรากฏการณหน่ึง 

 4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการ
ตรวจสอบสมมติฐานดวยการทดลอง โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง
ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว ใชวัสดุอุปกรณและการบันทึกผลการทดลองอยางถูกตอง 

 5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting data and 
conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยูใน
รูปแบบที่ใชในการสื่อความหมาย ซ่ึงอาจจะอยูในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพ รวมทั้งบอก
ความหมายของขอมูลในเชิงสถิติ ลงขอสรุปโดยการนําเอาความหมายของขอมูลที่ไดทั้งหมด สรุป
เห็นความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ตองการศึกษาภายในขอบเขตการทดลองนั้นๆ 
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 แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 40-44) กลาววา นักวิทยาศาสตร คนพบ
กระบวนการวิทยาศาสตรที่สําคัญและสามารถใชทักษะเหลานั้นมาจัดการเรียนรูในหองเรียน ซ่ึง
ประกอบดวยทักษะวิทยาศาสตรกระบวนการที่สําคัญ 13 ทักษะ เปน ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 กระบวนการ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 
กระบวนการ คือ 

 1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส
ทั้งหารับขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ และสิ่งแวดลอมรอบตัว ซ่ึงเปนกระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่
สําคัญ 

 2. ทักษะความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา (Using Space / Time relationships) คือ 
ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางรูป 3 มิติ กับ 2 มิติ ระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึง
กับวัตถุหน่ึงและหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับเวลาที่ใช
ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเม่ือเวลาที่เปลี่ยนไป 

 3. ทักษะการใชตัวเลข (Using Numbers) เปนความสามารถในกานําตัวเลขมา
กําหนดคุณลักษณะตางๆ เชน ความกวาง ความยาว ความสูง พ้ืนที่ ปริมาตรหรือจํานวนของตางๆ
รวมทั้งการคํานวณเบื้องตน เชน การหาคาเฉลี่ยหรืออัตราสวน 

 4. ทักษะการจําแนก (Classification) หมายถึง ความสามารถในการแยก จัดกลุม
สิ่งของตางๆที่มีความสัมพันธกัน ดวยลักษณะ ขนาด สี ประเภท 

 3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ คูณ 
หาร ตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงไดจากการสังเกต การวัด หรือ การทดลอง 

 4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
จําแนกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่อยูในปรากฏตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑที่ใชในการ
พิจารณา 3 ประการ คือ ความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธ 

 5. ทักษะการวัด (Measuring) คือ ความสามารถในการใชเครื่องมือวัดปริมาณของสิ่ง
ตางๆไดอยางถูกตอง โดยมีหนวยกํากับ และการใชเครื่องมืออยางถูกตอง  

 6. ทักษะการสื่อสาร (Communicating) คือ ความสามารถแสดงผลของขอมูล จากการ
สังเกต การทดลอง นํามาจําแนกเรียงลําดับและนําเสนอดวยการเขียน แผนภาพ แผนผัง แผนที่ 

 7. ทักษะการพยากรณ (Prediction) คือ ความสามารถในการคาดคะเนลวงหนาโดยใช
การสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ 

 8. ทักษะการลงความเห็น (Inferring) คือ ความสามารถในการนําเสนอขอมูลที่ไดจาก
การสังเกต นําไปเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม เพ่ือสรุปหรืออธิบายสิ่งที่พบ 

 9. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) คือ ความสามารถใน
การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
  10. ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data) คือ 
ความสามารถในการแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู 
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 11. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) คือความสามารถในการ
คาดการณวา ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันอยางไร เปนการลงขอสรุปของคําอธิบายโดยอาศัย
การสังเกตหรือการสรุปอางอิงเปนพ้ืนฐาน 

 12. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) คือ 
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการ
ทดลอง ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 

 13. ทักษะการทดลอง (Experimenting) คือ ความสามารถในการจัดกระบวนการ
ปฏิบัติทดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่กําหนดไว 

 มารติน (Martin. 2001 : 8) กลาววา นักวิทยาศาสตรปฏิบัติงานดวยการประยุกต
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือทําความเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติ พัฒนาทฤษฎีคนพบ
ความรู และสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยคนพบ ซ่ึงประกอบ 12 ทักษะ คือ 

 1. การสังเกต (Observation) 
 2. การจําแนกประเภท (Classifying) 
 3. การสื่อสาร (Communicating) 
 4. การวัด (Measuring) 
 5. การพยากรณ (Predicting) 
 6. การลงความเห็น (Inferring) 
 7. การกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 
 8. การสรางสมมติฐาน (Formulating and testing hypothesis) 
 9. การตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting data) 
 10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) 
 11. การทดลอง (Experimenting) 
 12. การสรางความรูในตน (Constructing model) 
 สรุปไดวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการ

จําแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการพยากรณ ทักษะการลงความเห็น ทักษะ
ดานมิติสัมพันธ ทักษะการใชตัวเลข ซ่ึงเปนทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จะนําไปสู ทักษะกระบวนการขั้น
บูรณาการ ซ่ึงประกอบดวย ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการนิยาม ทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป ซ่ึงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล และคนพบความรูทางวิทยาศาสตร สามารถ
ถายทอดความรูใหผูอ่ืนเขาใจและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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 3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความเห็นในเรื่องทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัยตางๆกัน ดังน้ี 
 นิวแมน (Neuman. 1981 : 320 – 321) มีความเห็นวา ทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตรที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยในการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต 
ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น 

 เคลททและชอร (Cliatt and Shaw. 1992 : 23) กลาววา ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการวัด 
ทักษะการใชตัวเลข ทักษะการหาความสัมพันธระหวางพื้นที่กับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะการ
จัดทําขอมูลและสื่อความหมาย ทักษะการจําแนก ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการ
พยากรณ และทักษะการลงความเห็น 

 สุโขทัยธรรมมาธิราช (2527 : 367-383) กลาววา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่มี
ความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการแสดง
ปริมาณ และทักษะการสื่อความหมาย 

 ดีนา สตาเฮิล (2542 : 12) ไดพัฒนาโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยมุงใหผูเรียนไดคนพบหลักความจริงตามธรรมชาติ มีความสนุกกับการเรียน มีอารมณ
สุนทรียกับการทํางานศิลปะ โดยเด็กใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร คือ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การจําแนกประเภท ทักษะสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547  : 173) กลาววา ทักษะพื้นฐานที่ตองนํามาใชกระบวนการ
วิทยาศาสตร คือ การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การวัด การสื่อสาร การทดลอง การสรุป
นําไปใช 

  สรุปไดวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลง
ความเห็น ทักษะการหาความสัมพันธมิติ – เวลา และทักษะการพยากรณ สําหรับการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 6 ทักษะ คือ  ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็น และ ทักษะการพยากรณ ซ่ึง
เปนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในระดับพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดของแตละทักษะ ดังน้ี 
  
  3.3.1 การสังเกต (Observing)  
  ความหมายของการสังเกต 
  การสังเกตเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะการสังเกตเปนทักษะที่ทํา
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวได ดังน้ันการคนพบทางวิทยาศาสตรจึงขาดการสังเกต
ไมได โดยมีผูใหความหมายของการสังเกตไวดังน้ี 
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  วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542 : 3) กลาววา การสังเกต 
หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิว
กาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณเม่ือคนหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งน้ัน โดย
ไมใสความเห็นของผูสังเกตเขาไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
คุณสมบัติ 

 แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 40) กลาววา การสังเกต เปนการใชประสาทสัมผัส
ทั้งหา รับขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัว ซ่ึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน 
  มารติน (Martin. 2001 : 36) กลาววา การสังเกต คือ ความสามารถในการใชประสาท
สัมผัสทั้งหา หรือใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมเขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรงและเกิดการเรียนรู 
  ยุพา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ (2544 : 90) กลาววา การสังเกต หมายถึง 
ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อหาขอมูลหรือ
รายละเอียดของสิ่งน้ันๆ 
  ประสาท เนืองเฉลิม (2545 : 24) กลาววา การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัส
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกายเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ
หรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งน้ัน  
  จากความหมายขางตน สรุปไดวา การสังเกต คือ การใชประสาทสัมผัส อันไดแก  หู 
ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ ซ่ึงอาจจะใชประสาทสัมผัสเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน เพ่ือหาขอมูลโดยไมใสความรูสึกของผูสังเกตเขาไป 
   
  หลักในการสังเกต 
  ธงชัย ชิวปรีชา และทวีศักดิ์ จินดานุรักษ (2539 : 60) กลาววา การฝกการสังเกตควร
คํานึงถึงสิ่งตางๆดังน้ี 
  1. จะตองใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆเขารวมดวยไมใชใชเฉพาะตาดูเพียงอยางเดียว 
  2. สังเกตเชิงปริมาณทุกครั้งถาเปนไปได 
  3. ตองสังเกตการณเปลี่ยนแปลงดวย 
  4. การสังเกตและการลงความเห็นเปนคนละเรื่องกัน 

  สรศักดิ์ แพรคํา (2544 : 66-67)  กลาววา การสังเกตวัตถุหรือปรากฎการณใดๆ ควร
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 

  1. การสังเกต ในการคนหารายละเอียดควรใชประสาทตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายเขา
ไป สัมผัสกับสิ่งที่สังเกต ไมใชใชตาอยางเดียว ดังน้ันผูสังเกตควรใชประสาทสัมผัสดังน้ี 

 - ตา ดูสิ่งตางๆ มีรูปรางกลม รี เหลี่ยม สีแดง สีเหลือง 



 33 

 - จมูก ดมกลิ่นวาสิ่งน้ันมีกลิ่นหอม กลิ่นคลายผลไม 
 - หู ฟงเสียงจากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เสียงแหลม และ ทุม 
 - ลิ้น ชิมรสจากสิ่งตางๆ เชน รสหวาน เค็ม เปร้ียว ฝาด 
 - ผิวกาย สัมผัสกับสิ่งตางๆ ดวยการใชมือลูบหรือแตะ วามีลักษณะหยาบ เรียบ  

  2. การสังเกตตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ เปนการกะประมาณ หรือใชหนวยมาตรฐาน 
  3. การสังเกตตองสังเกตขอมูลการเปลี่ยนแปลง การสังเกตตองมาจากการใชประสาท

สัมผัสทั้งหาเทานั้น 
  ประโยชนของการสังเกต 
  โทรแจค (สุวัฒน นิยมคา. 2531 : 65 ; อางอิงจาก Trojack. 1979) กลาววา งาน

วิทยาศาสตรทั้งหมดสรางขึ้นมาจากทักษะการสังเกตขอมูลของวัตถุเหตุการณหรือปรากฏการณถา
ปราศจากขอมูลที่ไดมาจากการสังเกตแลว งานวิทยาศาสตรก็ดําเนินตอไปไมได การสังเกตจึงมี
ประโยชนดังน้ี 

 1. ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  
 2. ชวยใหเปนคนละเอียดรอบคอบ 
 3. ชวยฝกใหเปนคนรูจักรวบรวมขาวสารใหมๆ 
 4. ชวยใหเปนคนอยากรูอยากเห็นและสนใจธรรมชาติ 

  พฤติกรรมที่ชี้บงวาเด็กเกิดความสามารถการสังเกต 
  สรศักดิ์ แพรดํา (2544 : 69) กลาววา ความสามารถหรือพฤติกรรมที่ชี้บงวา เด็กเกิด
ความสามารถการสังเกต มีดังน้ี 
  1. บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ไดจากการใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
  2. บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆในเชิงปริมาณได โดยการกะประมาณ 
  3. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
  4. ชี้และระบุขอมูลการสังเกตจากขอมูลที่กําหนดได 
  5. บอกสิ่งที่ตองคาํนึงและความปลอดภัยในการสังเกตได 
  6. บอกความหมายและประโยชนของทักษะการสังเกตได 
  7. แยกแยะขอมูลจากการสังเกต การลงความเห็นได 
  สรุปไดวา ทักษะการสังเกต เปนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงตองใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปอธิบายสิ่งที่สังเกตหรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยผูสังเกตตองไมใสความคิดเห็นของตนเองลงไปในสิ่งที่ไดจากการสังเกต 
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  3.3.2 การจําแนกประเภท (Classifying) 
  ความหมายของการจําแนกประเภท 
  รุจิระ สุภรณไพบูลย (2538 : 63-64) กลาววา การจําแนก หมายถึง การแบงพวกหรือ 
การเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณโดยการหาเกณฑหรือสรางเกณฑในการจัดพวก ซ่ึง
อาจจะเปนเกณฑความเหมือนกัน ความตางกัน หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง 
  แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 40-41) กลาววา ทักษะการจําแนกประเภท เปน
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการจัดหรือแบงสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑ 3 เกณฑ คือ ความ
เหมือน ความแตกตาง และความเกี่ยวของ 
  ประสาท เนืองเฉลิม (2545 : 24) กลาววา การจําแนกประเภทหมายถึง การแบงพวก
หรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน
ความแตกตางหรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 173) กลาววา การจําแนกประเภทเปนทักษะพื้นฐานที่ใช
ในการจัดระเบียบขอมูล ซ่ึงในการจําแนกนี้เด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตางของ
คุณสมบัติ ถาเด็กเล็กมาก เด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือเปรียบเทียบ
สําหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคุณสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได 
  สรุปไดวา ทักษะการจําแนกประเภท คือ การแบงพวกหรือหรือเรียงลําดับสิ่งตางๆโดย
ใชเกณฑ ไดแก ความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธ ในเด็กปฐมวัยการจําแนกประเภท
ตองเปนสิ่งที่เด็กเห็นเปนรูปธรรม เชนรูปทรง สี เปนตน 
  หลักในการจําแนกประเภท 
  สุวัฒน นิยมคา (2531 : 182)  ไดกลาววา การจําแนกตองมีเกณฑ เม่ือจําแนกแลว
สองกลุม น้ันตองมีคุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน  และของอยู ในกลุมเ ดียวกันจะตองมี
คุณสมบตัิเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตามเกณฑที่กําหนด 
  สุรางค สากร (2537 : 68) กลาววา การจําแนกอาจทําไดหลายรูปแบบทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
เกณฑที่กําหนด เชน การแบงสิ่งของ เกณฑที่ใช สี ขนาด รูปราง ลักษณะผิว วัสดุที่ใชทํา ราคา 
สวนสิ่งมีชีวิตมักใชลักษณะการดํารงชีวิตเปนเกณฑ เชน อาหาร ลักษณะที่อยูอาศัย การสืบพันธุ 
และประโยชนจากสิ่งที่มีชีวิตน้ันๆ  
  จุดมุงหมายการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยดานทักษะการ
จําแนกประเภทดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527 : 37)  
  1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีทักษะในการจัดประเภทสิ่งของดวยวิธีการสังเกต 
  2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดมโนมติเกี่ยวกับประเภทสิ่งของ 
  3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลและความ
เหมือนระหวางสิ่งของลักษณะตางๆ 
  4. เพ่ือสรางเสริมลักษณะนิสัยความมีระเบียบในการจัดของใหเปนประเภทเดียวกัน 



 35 

  สรุปไดวา การจําแนกประเภทสามารถทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับเกณฑที่ผูจําแนก
ไดใชเม่ือจําแนกเปนสองกลุมทั้งสองกลุมตองมีคุณสมบัติบางอยางที่แตกตางกัน สิ่งที่อยูกลุม
เดียวกันตองมีคุณสมบัติบางอยางรวมกับเกณฑที่กําหนดไว 
  พฤติกรรมบงชี้วาเด็กเกิดความสามารถการจําแนกประเภท 
  สรศักดิ์ แพรดํา (2544 : 102) ไดกําหนดพฤติกรรมหรือความสามารถที่บงชี้ทักษะใน
การจําแนก คือ 
  1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด 
  2. เรียงลําดับหรืแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ตนเองเปนผูกําหนด 
  3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงหรือจัดพวกได 
  4. บอกประโยชนของทักษะการจําแนกได 
  5. บอกความหมายของทักษะการจําแนกได 
  สรุปไดวาพฤติกรรมที่บงชี้วามีความสามารถดานการจําแนกประเภทของ สามารถ
เรียงลําดับหรือแบงพวกโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนหรือตนเองกําหนดได และสามารถบอกไดวาใชเกณฑใด
ในการจําแนกประเภท 
 

  3.3.3 ทักษะการสื่อความหมายขอมูล(Communication) 
  ความหมายของการสื่อความหมายขอมูล 

 รุจิระ สุภรณไพบูลย (2539 : 64) กลาววา การสื่อความหมาย หมายถึง การนําขอมูล
ที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง ฯลฯ มาจัดกระทําเสียใหม เชน การเรียงลําดับ หาความถี่ 
แยกประเภทคํานวณหาคาใหม โดยนํามาจัดเสนอในรูปแบบใหม เชน รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

 วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เคชะคุปต (2535 :v) กลาววา การสื่อความหมาย 
หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสีย
ใหม โดยหาความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภทหรือการคํานวณคาใหม เพ่ือใหผู อ่ืนเขาใจ
ความหมายดีขึ้น โดยอาจจะเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ สมการ 
การเขียนบรรยาย เปนตน 

 ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 20) กลาววา การสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถใน
การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหลงอ่ืนมาจัดกระทําเสียใหม โดยวิธี
ตางๆ เชน การเรียงลําดับ จัดแยกประเภท หรือคํานวณหาคาใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
ขอมูลชุดนั้นดีขึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ เขียนบรรยาย 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 173) กลาววา ทักษะการสื่อสารจําเปนมากใน
กระบวนการวิทยาศาสตร เพราะการสื่อสารเปนทางบอกวาเด็กไดสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ หรือ
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วัด เปนหรือไม เขาใจขอมูลหรือสิ่งที่ศึกษาระดับใด ดวยการกระตุนใหเด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน อภิปรายขอคนพบ บอก และบันทึกสิ่งที่พบ 

 สรุปไดวา การสื่อความหมายขอมูล หมายถึง ความสามารถในขอมูลที่ไดจากการ
สังเกต การวัด การทดลอง หรือจากแหลงตางๆ มาบอก บรรยาย หรือจัดกระทําดวยวิธีการตางๆ
เพ่ือนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดดียิ่งขึ้น 

 รูปแบบการสื่อความหมายขอมูล 
 การสื่อสาร ประกอบดวยผูสงและผูรับขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวางผูรับและผู

สงเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวไดชัดเจน ตรงกัน และรวดเร็ว มีรูปแบบการนําเสนอการสื่อสาร ดังน้ี 
(สุรางค สากร. 2537 : 79)  

 1. โดยการพูดปากเปลาหรือการเลาใหฟง 
 2. โดยการเขียนเปนรายงาน 
 3. โดยการเขียนเปนตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ เปนตน 
 4. โดยวิธีผสมผสานหลายวิธีตามความเหมาะสม 
 ประโยชนของการสื่อความหมายขอมูล 
 สรศักด แพรดํา (2544 : 223) กลาววา การสื่อสาร มีประโยชน ดังน้ี 
 1. ชวยใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดชัดเจนและรวดเร็ว 
 2. ชวยในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการจราจร 
 3. ชวยในการทําแผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางและกราฟ 
 4. ชวยในการเดินทางทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ 
 5. ชวยในการรวบรวมขอมูลใหเปนระเบียบและสะดวกตอการศึกษาคนควา 
 สรุปไดวา การสื่อความหมาย มีวิธีการนําเสนอที่หลากหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสม ตั้งแต การบอก บรรยาย หรือ นําขอมูลไปจัดกระทําใหเขาใจงายขึ้น เชน การทําแผนภูมิ 
กราฟ ดังนั้นทักษะการสื่อความหมายมีประโยชน ในการดํารงชีวิตประจําวัน เพราะชวยใหผูอ่ืน
เขาใจความหมายที่เราตองการจะสื่อสารไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว 

  พฤติกรรมที่บงชี้วาเด็กเกิดความสามารถการสื่อความหมายขอมูล  
  สุรางค สากร (2537 : 73-74) กลาววา ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการสื่อ

ความหมายขอมูล ดังน้ี  
  1. เลือกรูปแบบที่ใชในการเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
  2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่ใชในการนําเสนอ 
  3. ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
  4. เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้น 
  5. บรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยขอความที่เหมาะสมกะทัดรัด จนสามารถสื่อ

ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ 



 37 

  สรุปไดวา พฤติกรรมที่แสดงวามีความสามารถดานการสื่อความหมายขอมูล คือ 
สามารถเลือกรูปแบบ บอก อธิบาย ลักษณะสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหมีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถให
ผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตอง 

 
  3.3.4 ทักษะการลงความเห็น (Inferring) 

 ความหมายของทักษะการลงความเห็น 
 เพียร ซายขวัญ (2536 : 68) กลาววา การลงความเห็น หมายถึง ความชํานาญในการ

บอกหรืออธิบายสิ่งที่ไดจากการสังเกตเกี่ยวกับวัตถุหรือเหตุการณเฉพาะอยาง สามารถแยกความ
แตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็น แปลความหมายจากขอมูลที่บันทึกไวหรือไดมา
ทางออม แลวนํามาทํานายเหตุการณจากขอมูล โดยใชความรูประสบการณเดิมและเหตุผล เพ่ิมเติม
ความคิดเห็นสวนตัวลงไปดวย 
  รุจิระ สุภรณไพบูลย (2539 : 65) กลาววา การลงความเห็นจากขอมูล หมายถึงการ
เพ่ิมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมเขามาชวย 
ขอมูลอาจจะไดจากการสังเกต การวัด การลงความเห็นจากขอมูลเดียวกันอาจลงความเห็นไดหลาย
อยาง 

แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 44) กลาววา การลงความเห็น หมายถึง 
ความสามารถในการใชเหตุผลเพ่ือสรุปขอมูลทีไดจากการสังเกต โดยใชประสบการณเดิมเขามา
เกี่ยวของดวย ซ่ึงการลงความเห็นแตกตางจากการสังเกต เพราะ การสังเกต คือ ความรูและ
ประสบการณจากการใชประสบการณสัมผัสทั้งหา 

 ประสาท เนืองเฉลิม (2545 : 24) ไดกลาววา การลงความเห็นจากขอมูล เปนการเพิ่ม
ความเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมา
ชวย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้คือการอธิบายหรือการเพิ่มขอสรุปใหกับขอมูล โดยใช
ความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย  

  สรุปไดวา การลงความเห็นคือความสามารถในการอธิบายสิ่งที่ไดคนพบหรืออธิบายสิ่ง
ที่เกิดขึ้น โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมเขามาชวย 

  ประเภทของทักษะการลงความเห็น 
  สุวัฒน นิยมคา (2531 : 200-201) ไดจําแนกการลงความคิดเห็นแบงออกเปน 4 

ประเภท คือ 
 1. การลงความคิดเห็นจากแบบขอสรุปทั่วไป 
 2. การลงความคิดเห็นเชิงพยากรณ 
 3. การลงความคิดเห็นการอธิบาย 
 4. การลงความคิดเห็นสมมติฐาน 
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  นอกจากนี้ นิวแมน (สุนีย เหมะประสิทธิ์. 2543 : 30-32 ; อางอิงจาก Neuman. 
1993) กลาววา ประเภทของทักษะการลงความเห็นมี 3 ลักษณะ คือ 

  1. การลงความเห็นจากขอมูลในเชิงอธิบาย (explanatory inference) หมายถึง 
ความสามารถในการหาขอสรุปของปรากฏการณใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต ประกอบ
กับความรูและประสบการณเดิม 

  2. การลงความคิดเห็นจากขอมูลในเชิงสรุปอางอิง (generalizing inference) หมายถึง 
ความสามารถในการลงขอสรุปไปสูมวลประชากรจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

  3. การลงความคิดเห็นจากขอมูลเชิงทํานาย (predictive inference) หมายถึง
ความสามารถในการคาดเดาหรือทํานายปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นจากขอมูลที่สังเกต ประกอบใช
ความรู ความคิด และประสบการณที่มีอยูกอน 
  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการลงความเห็น 

  สุวัฒน นิยมคา (2531 : 209) ยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงความเห็นจาก
ขอมูลที่เชื่อถือไดน้ันขึ้นอยูกับเง่ือนไข 4 ประการคือ 

  1. ความถูกตองของขอมูล ถาขอมูลไมถูกตอง การลงความเห็นจากขอมูลก็จะไม
ถูกตอง 

  2. ความกวางขวางของขอมูล ถาเรามีขอมูลมาก หลักฐานเพียงพอ โอกาสของการลง
ความเห็นจากขอมูลก็จะถูกตองยิ่งขึ้น 

  3. ประสบการณเดิมของผูที่ลงความเห็นจากขอมูล ถาประสบการณเดิมเคยพบเห็น
เหตุการณน้ันหลายๆครั้งนาเชื่อคือโอกาสที่จะลงความเห็นจากขอมูลที่ถูกตองก็มีมากขึ้น 

  4. ความสามารถในการมองเห็นของผูลงความเห็นจากขอมูล ซ่ึงสามารถใชหลักฐานที่
เห็นใหเปนประโยชนไดมากนอยเพียงใด ก็จะสามารถลวงความจริงจากหลักฐานนั้นไดมากนอย
เพียงนั้น 

  สรุปไดวาการลงความเห็น จะถูกตองมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ ปริมาณขอมูล 
และความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ ประสบการณเดิมของผูลงความเห็น 

  ประโยชนของการลงความเห็น 
  สรศักดิ์ แพรคํา (2544 : 248) กลาวถึง ประโยชนของการลงความเห็นจากขอมูล ดังน้ี  
  1. ชวยตรวจสอบวาขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตนั้นเปนการสังเกตจริงหรือไม 
  2. ชวยทําใหขอมูลที่ไดรับจากการสังเกตมีความหมาย มีความสมบูรณและมี

ประโยชน 
  3. ชวยในการพิจารณาเหตุการณอยางมีเหตุผล ไมดวนตัดสินใจและมีความรอบคอบ 
  4. ใชเปนพ้ืนฐานในการที่จะสรางสมมุติฐานหรือการนําไปสูขอสรุปตอไป 
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 ในชีวิตประจําวันคนเราไดนําเอาทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลมาใชทํากิจกรรม
ตางๆ ดังน้ี  

  1. การเลือกซื้อสินคา สิ่งของ อาหาร 
  2. การตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนา เชน การตัดสินใจชะลอความเร็วของรถเม่ือเห็น

คนยืนอยูริมถนน การระมัดระวังตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเห็นคนแปลกหนาเดินตามหลัง เปนตน 
  3. การทําความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแตไมทราบสาเหตุ โดยใชขอมูลจากการสังเกตมา

หาความหมาย เชน เห็นรถชนกันอยูกลางถนนไมเห็นรถในขณะที่ชนกัน แตจากการสังเกตสภาพ
ของรถ ก็สามารถบอกไดวา แตละคันขับมาถึงจุดที่เกิดเห็นดวยลักษณะใด ใครเปนฝายถูกและผิด 

  4. การยอมรับ ความคิดเห็นของคนหลายๆคนตอประเด็นปญหาของขอมูลชุดเดียวกัน 
เชน ในการประชุมหรือ การทํางานเปนกลุม การเปนผูบริหารที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยไมยึดถือวาความคิดเห็นของตนจะตองถูกตองเสมอไป 

  สรุปไดวา ทักษะการลงความเห็นจําเปนในชีวิตประจําวัน คือ ใชในการตัดสินใจในสิ่ง
ตางๆ เชน การเลือกซื้อสินคา หรือ การตัดสินใจที่จะกระทําในเหตุการณตางๆ 

  พฤติกรรมที่บงชี้วาเด็กเกิดการลงความคิดเห็น 
  กีกา (จิตเกษม ทองนาค. 2548 : 27 อางอิงจาก Gega.1982 : 54) กลาวถึง 

พฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการลงความคิดเห็น ดังน้ี 
  1. จําแนกความแตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็นได 
  2. แปลความหมายขอมูลที่ไดจากการสังเกตได 
  3. แปลความขอมูลที่ไดรับทางออมได 
  4. ทํานายเหตุการณจากขอมูลได 
  5. ตั้งสมมติฐานจากขอมูลได 
  6. สรุปความคิดเห็นจากขอมูลได 
  สรุปไดวา พฤติกรรมที่บอกวามีความสามารถในการลงความคิดเห็นคือ ความสามารถ

ในการแปลความหมาย ทํานาย สรุปความคิดเห็น และตั้งสมมติฐานจากขอมูลที่ได  
 
  3.3.5 ทักษะการพยากรณ (Prediction) 
  ความหมายของทักษะการพยากรณ 
  สุวัฒน นิยมคา (2531 : 233) ไดกลาววา การพยากรณเปนการคาดการณที่จะเกิดขึ้น

ลวงหนา โดยอาศัยขอมูลที่พบในปจจุบันเปนตัวบอกเหตุ และใชหลักการทั่วไปหรือประสบการณ
เดิมที่เคยพบมาแลวเปนเครื่องมือในการคาดเหตุการณ 

  วรรณทิพา  รอดแรงคา และ จิต นวนแกว (2532 : 110) กลาววา การทํานายหรือการ
พยากรณเปนการคาดคะเนคําตอบหรือผลที่จะเกิดขึ้นขางหนาโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
การวัด รวมไปถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ไดศึกษามาแลว หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆกัน 
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ผลการทํานายจะถูกตองหรือแมนยําเพียงใดขึ้นอยูการสังเกตอยางอยางรอบคอบและการวัดที่
ถูกตองดวย 

  สุรางค สากร (2537 : 76) กลาววา ทักษะการพยากรณ หมายถึง การทํานาย หรือ 
การคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต หรือปรากฏที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 
หรือเปนความรูที่เปนจริง หรือหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูแลวนํามาชวยในการทํานาย หรือ
คาดคะเน การพยากรณที่แมนยําเปนผลมาจาก การสังเกตรวบรวมขอมูลอยางละเอียดรอบคอบ 
การวัดที่ถูกตอง การบันทึกและการจัดกระทํากับขอมูลอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การพยากรณ 
ที่มา สุรางค สากร (2537 : 77) 

   
  ประสาท เนืองเฉลิม (2546ก :71) กลาววา ทักษะการพยากรณ เปนการคาดคะเน

คําตอบลวงหนา โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นหรือการเลนนั้นซํ้าหลายๆครั้ง 
  สรศักดิ์ แพรคํา ( 2544 : 269) กลาววา การพยากรณกับการลงความเห็นมีความ
แตกตางกัน  กลาวคือ การลงความเห็นเปนการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยขอมูลที่สังเกตไดและ
ความรูหรือประสบการณเดิม แตการพยากรณเปนการคาดคะเนวาจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง โดยไมมุงที่
จะอธิบายวาสิ่งน้ันจะเกิดไดอยางไร 
  สรุปไดวา ทักษะการพยากรณ หมายถึงการทํานายคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดไวลวงหนา 
โดยตองอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด ความรูที่เปนจริง หลักการหรือปรากฏการณที่เกิด
อยูซํ้าๆ  
  ประเภทของการพยากรณ 
  สุรางค สากร (2537 : 78) ไดแบงประเภทของการพยากรณเปน 2 ประเภท คือ 
  1. การพยากรณภายในขอบเขตขอมูล (Interpolating) เปนการคาดคะเนคําตอบที่อยู
ภายในขอบเขตขอมูลที่สังเกตหรือวัดได 

การวัด 

ประสบการณที่มีอยู 

การหาความสมัพันธ
ของตัวแปร 

การสังเกต ขอมูล การพยากรณ 
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  2. การพยากรณภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) เปนการคาดคะเนคําตอบที่
อยูภายนอกขอบเขตขอมูลที่สังเกตหรือวัดได  
  ประโยชนของการพยากรณ 
  1. ชวยในการเตรียมหาวิธีปองกัน เชน การเตรียมรม เสื้อกันฝนในวันที่มีเมฆมาก 
  2. ชวยในการตัดสินใจในการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
  3. ชวยในการแพทย เชน การคาดคะเนอาการของคนไขที่เกิดโรคบางอยาง 
  4. ชวยใหทราบคําตอบลวงหนา กอนที่จะทําการทดลอง 
  สรุปไดวา ทักษะการพยากรณมีความสําคัญ โดยเด็กจะนําขอมูลเดิมที่เด็กเคยรู หรือ
เคยเห็นปรากฏการณซํ้าๆเหลานั้นมาเชื่อมโยงกับเหตุการณเพ่ือนํามาการคําคะเนคําตอบ ซ่ึงเปน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่จะพัฒนาไปสูขั้นสูงตอไป 
  พฤติกรรมบงชี้วาเด็กเกิดการพยากรณ 
    สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2534 : 77) ไดอธิบายไวดังน้ี 
  1. ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู 
  2. ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
  3. ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
  สรุปไดวา พฤติกรรมที่บงชี้วามีความสามารถดานการพยากรณ คือ สามารถทํานาย
ผลที่จะเกิดขึ้นไดจาก หลักการ กฎ ทฤษฎี หรือเหตุการณที่เคยมีประสบการณ พบเห็นซ้ําๆ 
 

 3.4 การสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  เตือนใจ ทองสําริต (2546) กลาววา สิ่งที่ครูของเด็กปฐมวัยตองคํานึงถึงการจัด

ประสบการณ เพ่ือฝกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีดังน้ี 
  1. ครูตองไมหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเด็กเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี

เพราะ สิ่งที่ดูงายหรือชัดเจนสําหรับผูใหญ อาจยากหรือไมชัดเจนสําหรับเด็ก 
  2. เด็กเล็กมักมีขอจํากัดดานความสามารถที่จะใชเหตุผลอยางสมเหตุสมผล ขอจํากัด

น้ีมีความสําคัญมากซึ่งครูจะตองตระหนักอยูเสมอ การถามคําถามที่มีลักษณะใหเด็กอธิบายเหตุผล 
จึงไมอาจจะหวังใหเด็กตอบไดอยางสมเหตุสมผล แตไมควรหลีกเลี่ยงไปเสียหมด 

  3. การเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรน้ันไมมีขอบเขตจํากัดวาจะตองเฉพาะในหองเรียน 
ในโลกของเด็กแลวสามารถพบวิทยาศาสตรไดทุกหนทุกแหง พบไดในเรื่องตางๆที่มีความสอดคลอง
กับความจริงทางธรรมชาติ เด็กเรียนรูโดยการกระทําและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขากําลังทํา เด็กตองการ
ทดลองใหเห็นจริงวาจะเกิดอะไรขึ้นภายใตสถานการณตางๆ ครูจึงตองจัดใหเด็กไดเรียนรูโดยการ
กระทําและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขากําลังทํา 

  4. การทดลองเปนสวนหนึ่งของวิธีการหาความรูทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีความสําคัญ
มากก็จริง แตการทดลองมีขอบเขตจํากัด ครูไมอาจใหเด็กทดลองไดในทุกๆเร่ืองไป โดยตอง
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คํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและความซับซอนของการทดลอง นอกจากนี้อุปกรณที่ใชควร
เปนอุปกรณงายๆ ไมซับซอนและเด็กไดพบเห็นอยูเสมอ การชวยใหเด็กเขาใจวิทยาศาสตรอยาง
แทจริงนั้น ครูตองอนุญาตใหเด็กทําความรูที่เปนรูปธรรมดวยตนเอง โดยจัดประสบการณที่เปน
รูปธรรมใหเวลาแกเด็กในการสํารวจตรวจคนประสบการณที่จัดใหอยางเพียงพอ ทั้งน้ีตองไมบังคับ
หรือควบคุมจนเกินไป 

  5. การถามคําถามที่เหมาะสมทั้งกอนและหลังการจัดประสบการณ มีประโยชนตอการ
สรางความรูของเด็ก กลาวคือ การถามกอนการจัดประสบการณจะชวยกระตุนใหเด็กตองการคนควา
หาคําตอบ กับเปนการกําหนดทิศทางการศึกษาและสํารวจของเด็ก กับชวยใหเด็กเกิดความเขาใจใน
สิ่งที่ศึกษาและสํารวจดีขึ้น 

  6. การสรางมโนทัศนของเด็ก อาจจะไมเปนการบูรณาการเปนมโนทัศนที่ถูกตอง
สมบูรณในทันทีทันใด หรือแมแตเม่ือใชเวลาที่ยาวนานตอมา แตมโนทัศนที่ไมสมบูรณน้ันก็จะเปน
พ้ืนฐานที่ถูกตองและสมบูรณในเวลาตอมา อุปกรณที่ใชในการจัดประสบการณที่ผานมาแลว ไมควร
เก็บเขาตูทันทีแตควรมานําวางที่มุมวิทยาศาสตร เพ่ือใหเด็กไดกระทําหรือเลนซ้ํา เปนการทบทวน
และเนนย้ําใหเด็กเกิดความเขาใจมากขึ้นและจดจําไดดีขึ้น 

  7. เด็กตองการกระทําอยางเดียวกันซํ้าๆ ขณะเดียวกันเด็กก็ตองการความหลากหลาย
ยิ่ง สิ่งแวดลอมของเด็กมีความหลากหลายมากเทาใด ก็ยิ่งมีการเรียนรูเกิดขึ้นมากเทานั้น ความ
หลากหลายและการกระทําซ้ําๆ รวมกันทําใหเด็กสรางมโนทัศนและความสามารถพื้นฐานในการที่จะ
เขาใจมโนทัศนเกี่ยวกับปริมาณ ทั้งน้ีเพราะตัวเลขหรือวิทยาศาสตรไมไดมาแตเพียงจากการไดหยิบ
จับหรือกระทําตอสิ่งของเทานั้น แตไดมาจากความหลากหลายจากการกระทําซ้ําหลายๆครั้งแลว แต
ความแปลกใหมก็เปนอีกสิ่งที่ครูตองคํานึงถึงดวย ทั้งน้ีเพราะความแปลกใหมจะชวยกระตุนความ
อยากรูอยากเห็นและความคิดของเด็กไดเปนอยางดีดวย 

  8. ในการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรน้ัน ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนอีก
สิ่งหน่ึงที่ครูจะกระตุนใหเด็กไดพัฒนา สําหรับเด็กปฐมวัยน้ันก็อาจจะกระตุนใหไดใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆหลายทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการลงความคิดเห็น ทักษะการสื่อความหมาย
ขอมูล และทักษะการสรุปคําถามที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ควรเปนคําถามที่มีคําตอบที่ถูก
เพียงคําตอบเดียวและหลายคําตอบ ตองไมทําใหเด็กเขาใจวากิจกรรมวิทยาศาสตรเปนเรื่องมายากล 
ตองทําใหเด็กอยูบนโลกของความเปนจริง โดยใหเด็กเห็นความสัมพันธของเหตุและผล 

  สรุปไดวาการสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรน้ันตองใหเด็กเรียนรูทั้งในและ
นอกหองเรียน เพราะการจัดสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูมากยิ่งขั้น ครูมี
หนาที่ในการจะกระตุนใหเด็กไดใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และตั้งคําถามใหเด็กไดคิดหา
คําตอบ เพ่ือเด็กจะไดเขาใจในความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
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 3.5 ประโยชนที่ไดจากการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  ประสาท เนืองเฉลิม (2545 : 25) ไดกลาวถึงประโยชนที่จากการเรียนทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตรไววา การเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูที่สําคัญ 
เพราะสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล คิดเปน สังเกตเปน และโดยนัยของกระบวนการ
วิทยาศาสตรดังกลาวเปนพ้ืนฐานของการสงเสริมเด็กใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไดรูจักการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัวอยางมีความหมายดวยการฝกการสังเกตการณทดลอง และการตอบ
คําถามประสบการณทักษะทางวิทยาศาสตรจะชวยใหเด็กไดรูจักสิ่งรอบตัว เขาใจโลกที่เปนอยู รูจัก
การวิเคราะห การจําแนกพวก รวมถึงการเรียนรูการแกปญหา ประโยชนที่ไดเด็กไดจากการเรียน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร คือ 

   - การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 
   - การพัฒนาศักยภาพการสังเกต 
   - การเรียนรูทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
   - การใครรูใครเรียน 
   - การคิดเปน 
  เด็กปฐมวัยเปนวัยที่เรียนรูได หากครูจัดกระบวนการเรียนรูไดเหมาะกับพัฒนาการ

ตามวัยของเด็ก อีกทั้งเด็กจะไดคิดเปนและคิดอยางมีเหตุผล 
  สรุปไดวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรมีประโยชนชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูสิ่ง

ตางๆรอบๆตัวโดยใชทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรมาชวย คิดวิเคราะหสิ่งที่พบเห็นไดอยางมี
เหตุผล และสามารถหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 

 
 3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

  งานวิจัยตางประเทศ 
  ริชารด (สุวรรณี ขอบรูป. 2540 : 62 ; อางอิงจาก Richard. 1992. Dissertation 
Abstracts International) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการทัศนศึกษาสําหรับการศึกษาใน
หนวยสิ่งแวดลอมในนักเรียนมัธยมศึกษา โดยพัฒนารูปแบบการสอนที่ใชในการสอนหนวย
สิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เนนทางดานชีววิทยา รูปแบบที่สรางขึ้นไดบรรจุการ
ทัศนศึกษานอกหองเรียนเขาไปดวยเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดานเน้ือหาและมโนทัศนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมรวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร กลุมที่หน่ึงเปนกลุม
ทดลองไดเรียนโดยมีการทศันศึกษาและการอภิปรายหลักการทัศนศึกษา อีกกลุมเปนกลุมควบคุม มี
การอภิปรายจากหนังสือตามแนวการสอนเดิม ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยทํา
แบบทดสอบตามวัตถุประสงค พบวา กอนทดลองนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีความสามารถในระดับ
สติปญญาและมีคะแนนความอยากรูอยากเห็นในทางชีววิทยาและวิทยาศาสตรในสิ่งทั่วๆไปสูงขึ้นไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และเม่ือทดสอบหลังการทดลอง พบวากลุมที่ใชรูปแบบที่มีการออกทัศน-
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ศึกษานอกสถานที่ มีความมั่นใจในการทําสิ่งตางๆในชั้นเรียนสูงกวากลุมที่ไมไดออกทัศนศึกษานอก
หองเรียน แสดงใหเห็นวา ในดานความมั่นใจมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สวนในดานการใชทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตร กลุมทดลองที่ใชรูปแบบที่มีการทัศนศึกษานอกหองเรียน มีคะแนนเพิ่มขึน้
มากกวากลุมที่ไมไดออกทัศนศึกษานอกหองเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
  แอนเดอรสัน (Anderson. 1998 : Abstract) ไดศึกษาผลจากการกระตุนการอาน
ทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการอานเนื้อหาที่เด็กสนใจ มีอิทธิพลตอความคิดรวบยอดทาง
วิทยาศาสตรของเด็ก โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูในหองเรียนตางๆ การทดลองแบง
ออกเปนสองกลุม 
  กลุมแรก เด็กจะไดรับการกระตุนการอาน โดยวิธีการกระตุนใหเด็กเกิดการอยากรู
อยากเห็น และเกิดความสนใจในเนื้อหา 
  กลุมที่สอง ไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและอานเนื้อเรื่องที่นาสนใจ 
  จากการทดลองพบวา เด็กที่ไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการ
อานเนื้อหาจากเรื่องที่ตนสนใจ เกิดความรูความคิดรวบยอดไดดีกวา เน่ืองจากนักวิทยาศาสตรดาน
การสังเกตตองใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน เพ่ือใหความรูและความรูที่ไดแสดงใหเห็นถึงความ
สนใจในหัวเรื่องซึ่งชวยสงเสริมการสรุปความ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูความคิดรวบยอดทาง
วิทยาศาสตรและเปนการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง 
  
  งานวิจัยในประเทศ 
  ลําดวล ปนสันเทียะ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการจัดประสบการณแบบ
โครงการที่มีตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัย
กอนการจัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมี
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เฉลี่ยโดยรวมแยกตามทักษะหลังการจัดประสบการณแบบโครงการ
สูงกวากอนการทดลอง 
  ลดาวรรณ ดีสม (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพ ผลการศึกษาพบวา การพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพโดยรวม
และจําแนกรายดานอยูในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จิตเกษม ทองนาค (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนา
กระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา 
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โดยรวมและจําแนกรายทักษะมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นและอยูในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบกับกอนการ
ทดลอง พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู ผลการศึกษา
พบวา การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยหลักการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรูโดยรวมและจําแนกรายทักษะอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกับกอน
การทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งตางประเทศและในประเทศ พบวาเด็กปฐมวัยสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรไดดวยหลากหลายวิธี ในงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาเด็กจะได
เรียนรูดวยวิธีการลงมือกระทําจริงโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเด็กไดเกิดทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนพ้ืนฐานใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล รูจักการวิเคราะหสิ่งที่
เด็กไดเรียนรู  

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบรีุ สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 156 คน 

 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวยั ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบรีุ สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยาง
งายดวยการจับสลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 4 หองเรียน และจับสลากนักเรียนจากหองที่จับสลาก
ไดจํานวน 20 คน เปนกลุมทดลอง 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
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 ข้ันตอนการสรางแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดังน้ี 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย จากงานวิจัยการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเด็กเปนสําคัญ  
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 
  2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ 
  3. สรางแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีกําหนดเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
   ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมิน 
   โดยจัดในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เรื่องละ 2 สัปดาห จํานวน 8 วัน วันละ 
30 – 45 นาที รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห 
  4. นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวยั เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองตามหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กนักวิจัย จํานวน 
3 ทาน มีดังน้ี 
   1) รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
    ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย หัวหนาภาควิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   2) อาจารยวราภรณ ปานทอง 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนวดัไตรรัตนาราม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
บริการการศึกษา เอกชน กรุงเทพมหานคร 
   3) อาจารย ลําดวน เพ็ชรรอด 
    ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนบานดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา 
  5. ปรับปรุงแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่มี
ความเห็นตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน ถือเปนเกณฑที่เหมาะสม โดยคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญคือ  
   5.1 การใหเด็กตั้งคําถามควรไมอยูเพียงขั้นที่ 1 เทานั้น ควรใหเด็กไดตั้งคําถาม
เพ่ิมในขั้นที่ 2 ระหวางที่เด็กไดศึกษาในแหลงเรียนรู เด็กจะตั้งคําถามไดงายขึ้น  
   5.2 กิจกรรมศึกษาในแหลงเรียนรู ควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และเปน
กิจกรรมที่เด็กเกิดความสนใจ 
  6. นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทดลองใชกับนักเรียนอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 
ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน โดยเด็กศึกษาในเรื่องซาลาเปา ในกิจกรรมที่เด็กเลือกทํากิจกรรมตาม
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ความสนใจ เด็กเลือกกิจกรรมไมหลากหลาย ครูตองเปนผูกระตุนใหเด็กคิดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น 
  7. นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบับจริง เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
ในการทดลอง 
 
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
  1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัย ของ ลําดวล ปนสันเทียะ (2545) ลดาวรรณ ดีสม (2546) จิตเกษม ทองนาค (2548)  
ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  2. สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
ชุดคําถามจํานวน 5 ชุด รวมทั้งสิ้น 40 ขอ และเปนการทดสอบโดยผูรับการทดสอบปฏิบัติจริงและ
ตอบคําถามของผูดําเนินการทดสอบ โดยคําถามทั้ง 5 ชุด จําแนกไดดังตอไปน้ี 
  ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต      จํานวน 8   ขอ 
  ชุดที่ 2 ทักษะการจําแนกประเภท   จํานวน 8   ขอ 
  ชุดที่ 3 ทักษะการสื่อความหมายขอมูล  จํานวน  8   ขอ 
  ชุดที่ 4 ทักษะการลงความเห็น    จํานวน  8   ขอ 
  ชุดที่ 5 ทักษะการพยากรณ     จํานวน    8   ขอ 
  3. นําแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามขอคําถามและสอดคลองทางพฤติกรรม จํานวน 3 
ทาน ดังน้ี 
   1) ดร.ชาญวิทย จรัสสุทธิอิศร  
    ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสมีา เขต 1 จังหวัด
นครราชสีมา 
   2) ดร.อดุลย ใบกุหลาบ 
    นักวิชาการศึกษา 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
   3) อาจารยจงรัก อวมมีเพียร 
    ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดเกาะกลอย จังหวัดระยอง สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ระยองเขต 1 จังหวัดระยอง 
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  4. หาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยนําแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนดังน้ี 
    + 1  หมายถึง เม่ือผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลอง 
      0 หมายถึง เม่ือผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมแนใจ 
   - 1 หมายถึง เม่ือผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมสอดคลอง 
แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรม คา IOC มากกวา
หรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89) ถือวาใชได ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีไดคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรม มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 จํานวน 40 ขอ 
  5. นําแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยใชเกณฑพิจารณาผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทาน 
  6. ปรับปรุงนําแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช (Try out) กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัย 
  7. นําแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผานการทดลองใช
มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี 
    0   คะแนน หมายถึง  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
    1   คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถูกตอง 
  แลววิเคราะหรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ เพ่ือหาความยากงาย (P) คาของ P จะมีคาอยู
ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 เปนขึ้นไป 
  8. นําแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยไปหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR – 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder Richardson) โดยมี
คาความเชื่อม่ัน .67 
  9. นําแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเปนฉบับ
ที่สมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวจัิย One – Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 
60) เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัย 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ทดลอง T 1  X T 2  

 
  
 เม่ือ  T 1   แทน การทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรกอนการทดลอง 
   X  แทน การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
   T 2   แทน การทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการทดลอง 
 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 เปนเวลา 8 สัปดาห 
1 เรื่องใชเวลา 2 สัปดาห จํานวน8 วัน  วนัละ 30-40 นาที  รวม 32 ครั้ง ในชวงกจิกรรมเสริม
ประสบการณ ในชวงเวลา 9.30 – 10.15 น. โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมตวัอยางเปนเวลา 1 สปัดาห 
  2. ผูวิจัยทําการทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย (Pretest) 
กอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 3 วัน ไดแก วันจันทร อังคาร พุธ จากนั้นนํามาตรวจให
คะแนนตามเกณฑและเกบ็คะแนนไวเปนหลักฐาน 
  3. ผูวิจัยดําเนินการทําลองในกิจกรรมเสริมประสบการณ ดวยการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวจัิย ใชเวลา 8 สัปดาห เรื่องละ 2 สัปดาห จํานวน 8 วัน วันละ 30 – 45 นาที ชวง
กิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 9.30 – 10.15 น. ดังที่ปรากฏในตาราง 2 กําหนดการทดลองและ
ตาราง 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย  
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ตาราง 2 กําหนดการทดลอง 

 
สัปดาหที่ หัวเรื่อง วันที่ทําการทดลอง 

เวลา 9.30 – 10.15 
1-2 หัวเรื่องที ่1 เด็กเลือกเรียน เรื่อง “ไข” 

3-4 หัวเรื่องที ่2 เด็กเลือกเรียน เรื่อง “ปลา” 

5-6 หัวเรื่องที ่3 เด็กเลือกเรียน เรื่อง “ขนมปง” 

7-8 หัวเรื่องที ่4 เด็กเลือกเรียน เรื่อง “บัว” 

จันทร, อังคาร, 
พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร 

 

  
* หมายเหตุ หัวเรื่องที่ปรากฏในตารางเกิดขึ้นจากความสนใจของเด็ก 
 
ตาราง 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย  
 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเน้ือหาที่
สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน) 
 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณ
เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งที่นาสนใจ  
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการ
ศึกษาเรียนรู 
4. กําหนดหัวขอที่จะศึกษารวมกัน 
5. เด็กและครูรวมกันเลาประสบการณเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สนใจศึกษา 
6. ครูนําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขา
กับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
 (ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 2 สัปดาห) 
 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณ 3 วัน) 
    1.1 ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจาก
แหล ง เ รี ยนรู เ พ่ื อฝ กฝนทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
    1.2 ใหความรูพ้ืนฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิด
ความสนใจ 
    1.3 ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กเกิดความสนใจ
และใหเด็กซักถามปญหา 
    1.4 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กถามคําถาม 
    1.5 ครูกระตุนใหเด็กออกมาเลาประสบการณที่
ไดไปสํารวจแหลงเรียนรู 
    1.6 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลง
เรียนรู 
2. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วัน) 
    2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆตองการทํา 
    2.2 ครูทําแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็กทุก
คน เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบันทึก 
(ประมาณ 1 วัน) 
     3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ
สนใจและความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (1 วัน) 
     4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
     4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
     4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู
ตอไป 
 
 
 



 53 

ตาราง 3 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันที่ 3 การประเมินผล 
 

สรุปและจัดทําผลงานความรู (1 วัน) 
     1. เด็กและครูรวมกันสรุปความรูที่ไดจากเรื่องที่
ศึกษา 
     2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่
ตนเองศึกษาไปใชประโยชน และกระตุนใหเด็กเกิด
ความอยากเรียนรูตอไป 
 

 
* หมายเหตุ ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เนนใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร ในสวนของตารางการจัดกิจกรรมจะปรากฏในภาคผนวก 
 
  4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองจนครบ 8 สัปดาห จากนั้นทําการทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย (Posttest) หลังการทดลองซึ่งใชแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับทีใ่ชในการทดสอบครั้งกอนการทดลอง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
  5. นําขอมูลที่ใชไดจากการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยไปวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหเคร่ืองมือและขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1 หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
กับพฤติกรรม โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89)  
 

     IOC  =  
N

R∑  

 
เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกบัจุดประสงค 
  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   
  1.2 หาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89) 
 

      P  = 
N
R  

   
  เม่ือ  P  แทน คาความยากงายของแบบทดสอบแตละขอ 
    R  แทน จํานวนคนที่ทาํขอน้ันถูก 
    N  แทน จํานวนคนที่ทาํขอน้ันทั้งหมด 
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 1.3 สถิติที่ใชในการหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ
พอยท-ไบซีเรยีล (Point Biserial Correlation) คํานวณจากสูตร (บญุเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 
258) ดังน้ี 
 

     pbisr   =  pq
S

MM

t

qp •
−

 

 

  เม่ือ  pbisr  แทน คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธแบบพอยท-ไบซีเรียล 
    pM  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
    qM  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
    tS  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
    p  แทน สัดสวนของคนตอบถูก 
    q  แทน 1-p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
  
 1.4 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย โดยใชวิธขีอง คูเตอร – ริชารดสนั (Kuder Richardson) KR – 20 (บุญเชดิ ภิญโญอนันต
พงษ. 2521 : 291) ดังน้ี 
 

ttr  =  
1−K

K
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 21

ts
pq

 

 

  เม่ือ  ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     K  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 
     p  แทน สัดสวนของนกัเรียนที่ทําไดในขอหน่ึงๆ 
     q  แทน สัดสวนของนกัเรียนที่ทําผดิในขอหน่ึงๆ 
     2

ts  แทน คะแนนความแปรปรวนขนองแบบทดสอบ 
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 2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  ใชโปรแกรมสาํเร็จรูป spss for windows ทําการวิเคราะห 
  2.1 หาคะแนนเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  2.2 หาคาขอบเขตลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร 
  2.3 เปรียบเทยีบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลีย่กอนและหลงัการทดลองโดย

ใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้าํ 

  2.4 คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial 
2η คํานวณ 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจยัในคร้ังนี้ ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณ ในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 K   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 M   แทน คาเฉลีย่ของคะแนน 
 S   แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 SEM  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลีย่ 
 SS   แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน 
 df   แทน คาชั้นแหงความอิสระ 
 MS   แทน คากําลังสองเฉลี่ยของคะแนน 
 F   แทน คาสถิตทิี่ใชในการทดสอบ 
 Sig.   แทน ระดับคานัยสาํคัญหรือคาความนาจะเปน 

 Partial 
2η  แทน ขนาดสงผลของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวจิัย 

   
การเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกรายดาน  
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ผลการวเิคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวม 
  1.1 การหาคาสถิตพิื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวม กอนและ
หลังการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั  
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงในตาราง 
4 
 
ตาราง 4 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวม กอนและหลัง 
    การจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ชวงความเชือ่ม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 11.900 2.972 0.665 10.509 13.291 
หลังทดลอง 21.300 3.585 0.802 19.622 22.978 

  
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 4 พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรกอนการทดลองมี
คาเฉลีย่เทากบั 11.900 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 10.509 – 13.291  
และหลังการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 21.300  คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชือ่ม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง  
19.622 – 22.978 
 
  1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวม กอนและ
หลังการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั  
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตาง โดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial 
2η  คาํนวณขนาดการสงผลของการทดลอง ดังแสดง

ในตาราง 5 
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ตาราง 5 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรโดยรวม กอนและหลัง 
    การจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Partial 

2η  
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 

883.600 1 883.600 208.810 0.000 0.917 

ความคลาดเคลื่อน 80.400 19 4.230    

 
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 5  พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรกอนและหลัง
ทดลอง  มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดบั p<.05 (F = 208.810) แสดงวาคาเฉลีย่
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรกอนและหลังทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งน้ี

สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมรอยละ 91.7 (Partial 
2η = .917)      

 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกรายดาน
   
  2.1. การวิเคราะหคะแนนทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกต 
   2.1.1 การหาคาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การสังเกต กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั  
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบน
มาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร ดัง
แสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกต กอนและ 
    หลังการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวจิยั 
 

ชวงความเชือ่ม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 2.300 1.031 0.231 1.817 2.783 
หลังทดลอง 3.800 0.952 0.231 3.355 4.245 

 
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 6 พบวา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
สังเกตกอนทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 2.300  คาเฉลี่ยประชากรทีช่วงความเชือ่ม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 
1.817 – 2.783  และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 3.800  คาเฉลี่ยประชากรทีช่วงความเชือ่ม่ัน 95% มี
คาอยูระหวาง  3.355 – 4.245 
 
   2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทกัษะ
การสังเกตกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบ

ความแตกตาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial 
2η  คํานวณขนาดการ

สงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทักษะการสงัเกต 
    กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวจิัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Partial 

2η  
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดาน 
ทักษะการสังเกต 

22.500 1 22.500 29.483 0.000 0.608 

ความคลาดเคลื่อน 14.500 19 0.763    

 



 61

  ผลการวเิคราะหตามตาราง 7  พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกต
กอนและหลังทดลอง  มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั p<.05 (F = 29.483) แสดง
วาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตกอนและหลังทดลอง แตกตางกันอยาง
ชัดเจน   และการทดลองครัง้นี้สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตรอยละ 60.8 

(Partial 
2η = .608)      

 
  2.2. การวิเคราะหคะแนนทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภท 
   2.2.1 การหาคาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การจําแนกประเภท กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย  
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภทกอนและหลังการจัดกจิกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลีย่และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลือ่นของคาเฉลีย่ คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ย
ประชากร ดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภท 
    กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวจิัย 
 

ชวงความเชือ่ม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 1.700 1.129 0.252 1.172 2.228 
หลังทดลอง 4.400 1.273 0.285 3.804 4.996 

 
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 8 พบวา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
จําแนกประเภท กอนการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 1.700 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชือ่ม่ัน 95% มีคา
อยูระหวาง 1.172 – 2.228  และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 4.400  คาเฉลีย่ประชากรทีช่วงความ
เชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง  3.804 – 4.996 
 
   2.2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การจําแนกประเภทกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภทกอนและหลังการจัดกจิกรรมมาวิเคราะหเปรียบเทียบและ
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ทดสอบความแตกตาง โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้าํ และใช Partial 
2η  คํานวณขนาด

การสงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทักษะการจาํแนก 
     ประเภทกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจยั 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Partial 

2η  
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดาน 
ทักษะการจําแนกประเภท 

72.900 1 72.900 98.234 0.000 0.838 

ความคลาดเคลื่อน 14.100 19 0.742    

 
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 9  พบวา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
จําแนกประเภท กอนและหลังทดลอง  มีคาเฉลีย่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 (F = 
98.234) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภท กอนและหลัง
ทดลอง แตกตางกันอยางชดัเจน   และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดาน

ทักษะการจําแนกประเภทรอยละ 83.8 (Partial 
2η = .838)      

  
 2.3. การวิเคราะหคะแนนทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสื่อความหมายขอมูล 
   2.3.1 การหาคาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การสื่อความหมายขอมูล กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย     
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการสื่อความหมายขอมูลกอนและหลังการจดักิจกรรมมาหาคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลือ่นของคาเฉลีย่ คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ย
ประชากร ดังแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10 คาสถิตพิื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสื่อความหมาย 
    ขอมูลกอนและหลังการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวจิยั 
 

ชวงความเชือ่ม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 2.600 1.188 0.266 2.044 3.156 
หลังทดลอง 5.000 0.918 0.205 4.571 5.429 

  
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 10 พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
สื่อความหมายขอมูลกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.600 คาเฉลีย่ประชากรทีช่วงความเชือ่ม่ัน 95% 
มีคาอยูระหวาง 2.044 – 3.156  และหลังการทดลองมีคาเฉลีย่เทากบั 5.000  คาเฉล่ียประชากรที่ชวง
ความเชือ่ม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง  4.571 – 5.429 
 
   2.3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การสื่อความหมายขอมูลกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
   การวิเคราะหขอมูลสวนนีผู้วิจยัไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการสื่อความหมายขอมูลกอนและหลังการจดักิจกรรมมาวิเคราะหเปรยีบเทียบ

และทดสอบความแตกตาง โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial 
2η  คํานวณ

ขนาดการสงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 11   
    
ตาราง 11 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทักษะการสื่อ 
    ความหมายขอมูลกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Partial 

2η  
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะ 
การสื่อความหมายขอมูล 

57.600 1 57.600 62.897 0.000 0.768 

ความคลาดเคลื่อน 17.400 19 0.916    
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   ผลการวเิคราะหตามตาราง 11  พบวา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
สื่อความหมายขอมูล กอนและหลังทดลอง  มีคาเฉลีย่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ p<.05 
(F = 62.897) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทักษะการสือ่ความหมายขอมูลกอน
และหลังทดลอง แตกตางกนัอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งนีส้งผลตอทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร

ดานทักษะการสื่อความหมายขอมูลรอยละ 76.8 (Partial 
2η = .768)      

 
  2.4. การวิเคราะหคะแนนทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการลงความเห็น 
   2.4.1 การหาคาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การลงความเห็น กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั  
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการลงความเห็นกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลือ่นของคาเฉลีย่ คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ย
ประชากร ดังแสดงในตาราง 12 
  
ตาราง 12 คาสถิตพิื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการลงความเหน็ 
     กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 
 

ชวงความเชือ่ม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 2.650 0.745 0.167 2.301 2.999 
หลังทดลอง 4.050 1.146 0.256 3.514 4.586 

 
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 12 พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
ลงความเห็นกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.650 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยู
ระหวาง 2.301 – 2.999  และหลังการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 4.050  คาเฉลีย่ประชากรทีช่วงความ
เชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง  3.514 – 4.586 
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   2.4.2 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทกัษะ
การลงความเห็นกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวจิัย 
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวิจยัไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการลงความเห็นกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหเปรียบเทียบและ

ทดสอบความแตกตาง โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้าํ และใชPartial 
2η  คํานวณขนาด

การสงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง 13 
   
ตาราง 13 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทักษะการลง 
    ความเห็นกอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Partial 

2η  
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะ 
การลงความเห็น 

19.600 1 19.600 24.182 0.000 0.560 

ความคลาดเคลื่อน 15.400 19 0.811    

 
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 13  พบวา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
ลงความเห็น กอนและหลังทดลอง  มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดบั p<.05 (F = 
24.182) แสดงวาคาเฉลีย่ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทกัษะการลงความเห็น กอนและหลัง
ทดลอง แตกตางกันอยางชดัเจน   และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดาน

ทักษะการลงความเห็นรอยละ 56 (Partial 
2η = .560)      

   
  2.5. การวิเคราะหคะแนนทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการพยากรณ 
   2.5.1 การหาคาสถิตพิืน้ฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะ
การพยากรณกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย  
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการพยากรณกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลีย่และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลือ่นของคาเฉลีย่ คาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ย
ประชากร ดังแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 คาสถิตพิื้นฐานของคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการพยากรณกอน 
    และหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจยั 
 

ชวงความเชือ่ม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนทดลอง 2.650 1.182 0.264 2.097 3.203 
หลังทดลอง 4.050 1.356 0.303 3.415 4.685 

   
   ผลการวเิคราะหตามตาราง 14 พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
พยากรณกอนการทดลองมคีาเฉลีย่เทากบั 2.650 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยู
ระหวาง 2.097 – 3.203  และหลังการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 4.050  คาเฉลีย่ประชากรทีช่วงความ
เชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง  3.415 – 4.685 
 
   2.5.2 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทกัษะ
การพยากรณ กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย 
   การวิเคราะหขอมูลสวนนี ้ ผูวจิัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะการพยากรณกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหเปรยีบเทียบและทดสอบ

ความแตกตาง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา และใช Partial 
2η  คํานวณขนาดการ

สงผลของการทดลอง ดังแสดงในตาราง15 
 
ตาราง 15 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทักษะการ 
    พยากรณกอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
Partial 

2η  
ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรดานทักษะ 
การพยากรณ 

19.600 1 19.600 13.113 0.002 0.208 

ความคลาดเคลื่อน 28.400 19 1.495    
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   ผลการวเิคราะหตามตาราง 15 พบวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ
พยากรณ กอนและหลังทดลอง  มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดบั p<.05 (F = 
13.113) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการพยากรณ กอนและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ

พยากรณรอยละ 20.8 (Partial 
2η = .208)      

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 จากการวจิัยครั้งน้ีเปนการศกึษาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยมีความมุงหมายของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาผลของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวจิยัและเพือ่เปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวจิยั กอนทดลองและหลัง
ทดลอง 
 ขอบเขตของการศึกษาคนควาประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง 
อายุระหวาง 5-6 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียน
อนุบาลทนาพรวิทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จํานวน 156 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมกลุมดวยการจับสลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 4 
หองเรียน และสุมโดยการจับสลากนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อใชเปนกลุมทดลองตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยตัวแปรจัดกระทํา  ไดแก รูปแบบการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร 
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยและแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  
 ในการวจิัยครัง้น้ีเปนการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งทําการศึกษากับกลุม
ตัวอยางทีเ่ปนนักเรียนระดับปฐมวยั โดยผูวิจยัสรางความคุนเคยกับกลุมตวัอยางเปนเวลา 1 สัปดาห
จากน้ันทําการทดสอบดวยแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั กอนการทดลอง
กับกลุมตัวอยาง และดําเนนิการทดลองจนครบ 8 สัปดาห เม่ือสิ้นสดุการทดลอง นําแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยมาทดสอบอีกครั้งและนําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธกีารทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมกอนการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 11.900 และหลัง
การทดลองมคีาเฉลีย่เทากบั 21.300  กอนและหลังทดลอง  มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ีิระดับ p<.05 (F = 208.810) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรกอนและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมรอยละ 

91.7 (Partial 
2η  = .917)      

 2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยแยกรายดาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก
ประเภท ทกัษะการสือ่ความหมายขอมูล ทักษะการลงความเหน็ และทักษะการพยากรณ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 ทักษะการสังเกตกอนทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 2.300  และหลังการทดลองมคีาเฉลี่ย
เทากับ 3.800 มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ p<.05 (F = 29.483) แสดงวา
คาเฉลีย่ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตกอนและหลังทดลอง แตกตางกันอยาง
ชัดเจน   และการทดลองครัง้นี้สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตรอยละ 60.8 

(Partial 
2η = .608)      

  2.2 ทักษะการจําแนกประเภทกอนการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 1.700 และหลังการทดลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.400 มีคาเฉลีย่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 (F = 98.234) 
แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภท กอนและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ

จําแนกประเภทรอยละ 83.8 (Partial 
2η = .838)      

  2.3 ทักษะการสื่อความหมายขอมูล พบวา กอนการทดลองมีคาเฉลีย่เทากับ 2.600 และ
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.000 มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 (F 
= 62.897) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสือ่ความหมายขอมูลกอนและ
หลังทดลอง แตกตางกันอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดาน

ทักษะการสื่อความหมายขอมูลรอยละ 76.8 (Partial 
2η =.768)      

  2.4 ทักษะการลงความเห็น พบวา กอนการทดลองมคีาเฉลีย่เทากับ 2.650 และหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.050 มีคาเฉลี่ยแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ p<.05 (F = 
24.182) แสดงวาคาเฉลีย่ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทกัษะการลงความเห็น กอนและหลัง
ทดลอง แตกตางกันอยางชดัเจน   และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดาน

ทักษะการลงความเห็นรอยละ 56 (Partial 
2η = .560)      

  2.5 ทักษะการพยากรณ พบวา กอนการทดลองมคีาเฉลีย่เทากบั 2.650 และหลังการ
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ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.050 มีคาเฉลี่ยแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ p<.05 (F = 
13.113) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการพยากรณ กอนและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางชัดเจน   และการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการ

พยากรณรอยละ 20.8 (Partial 
2η = .208)      

 

อภิปรายผล 
 จากผลการทดลองพบวา ระดับทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยัโดยรวมและ
รายดาน สูงขึน้กวากอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยัและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว แสดงใหเหน็วา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยชวยสงเสริม
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
  1. การที่เด็กปฐมวยัซึง่ไดรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรูเด็กนักวจิัยมี
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น เนือ่งจากวา การจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวจิยัเปนการ
เรียนการสอนที่ใหอิสระแกเด็ก โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิยัน้ันมีลําดับขัน้ตอนดังนี ้ ในขั้นที่ 1) 
ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอที่นาสนใจ ในขั้นเด็กจะเปนคนผูกําหนดเรื่องที่ตองการศึกษาซ่ึงตอง
เปนเร่ืองที่เด็กสนใจรวมกนัและรวมพูดคุยถึงประสบการณเดิมของตนเองเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับ พรรณี ช.เจนจติ (2538 : 113) ที่กลาววา เด็กจะเรยีนรูไดดีและมีความมั่นใจ และกลาที่
จะพูดคุยแลกเปลี่ยนในสิ่งท่ีเด็กรูกับเพือ่นและครใูนหองเรียน ขั้นท่ี 2) ขั้นเด็กคนควาวิจยัหาความรู ขั้นนี้
ครูจะพาเด็กไปศึกษาจากแหลงเรียนรูซึ่งจะทําใหเด็กมีประสบการณตรงซึ่งอาจจะเปนแหลงเรียนรู
ภายในหองเรยีนหรือนอกหองเรียนก็ได ในการทํากจิกรรมน้ันเด็กลงมือปฏิบตัิกจิกรรมตางๆดวยตนเอง 
โดยมีครูเปนผูสนับสนุนใหคาํปรึกษา ไดแก การออกไปสํารวจบริเวณโรงเรียน เชนการออกไปสํารวจ
ปลาที่เลี้ยงอยูภายในโรงเรียน การออกไปทัศนศึกษานอกสถานทีเ่ชน ชุมชนประมงบริเวณใกลๆ
โรงเรียน การศึกษาจากการเชิญวทิยากรมาสาธิตและใหความรูแกเด็ก หรือการศึกษาจากของจริง 
หนังสือ รปูภาพภายในหองเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เด็กจะไดใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส 
การมอง การดู การฟง โดยระหวางการศึกษาจากแหลงเรียนรูนี้ครูตองกระตุนใหเด็กไดสังเกต เกิดขอ
สงสัย เพื่อกระตุนใหเด็กแสวงหาคําตอบดวยตนเอง จะพบวาขณะทํากิจกรรมน้ันเด็กจะสนุกสนาน มี
ความกระตือรือรน สนใจ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับเพือ่น เลาประสบการณเดิมของ
ตนเองใหผูอื่นฟง ซึ่งสอดคลองกบักับแนวคิดของดิวอี ้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ.2547ก: 97; อางอิงจาก 
Dewey.1859 – 1952) ทีว่า การเรียนรูเกิดจากการกระทํา (Learning by doing) ซ่ึงสอดคลองกบัผล
การศึกษาของทิศนา แขมณีและคนอื่นๆ (2536 : 133 – 135) ที่ไดศึกษาถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวยัวา 
เด็กมีการเรียนรูทั้งที่ผานการรับรูของประสาทสัมผัสและที่สรางขึ้นดวยตนเอง ฉะนั้น การเปดโอกาสให
เด็กไดมีประสบการณและมีวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลายก็จะสามารถชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี ขั้นที ่3) 
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การประเมินผลการจัดการเรียนรู ในขั้นนี้ครูใชวิธีการประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรม การสนทนา
พูดคุย ประเมนิจากผลงานของเด็ก เชน ภาพวาด งานศิลปะ การเลาเร่ือง พบวา ขณะทํากจิกรรมเด็กมี
ความสนใจ รวมสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับเพื่อน  ซึง่จากผลการวจิัยพบวา เด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดประสบการณแบบเด็กนักวจิยัมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและ
รายดาน แตกตางจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 2. ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยัโดยรวมและจําแนกรายดาน แตกตางจาก
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .05 และมคีาเฉลีย่สูงขึ้น ทั้ง 5 ทักษะ หลังการจัดการ
เรียนรูแบบเดก็นักวจิัย ซึ่งสามารถอภิปรายได ดังนี ้
  2.1 ทักษะการสังเกต 
   พบวากอนการทดลองทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตกอน
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 และหลังการทดลองมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80  จะเห็นวาทักษะการสังเกต
ของเด็กหลังการทดลองจะสูงขึ้น เนื่องจากวา ในการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ัน เปนลักษณะ
การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กได ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยเด็กจะไดเปนผูลงมือ
กระทําดวย การใชประสาทสัมผัส เชน การดู การสัมผัส การชิมรส เชน การสังเกตลักษณะและความ
แตกตางของไข ลักษณะของปลาแตละประเภท ลักษณะและรสชาติของขนมปงชนิดตางๆ และความ
แตกตางของลักษณะบัวแตละชนิด รวมถึงสังเกตการเปลี่ยนแปลง เชนการเปลี่ยนแปลงของเกลือเม่ือ
ละลายในนํ้า หรือ การเปลี่ยนแปลงของสีขนมปงเม่ือนําไปอบ ในระยะแรกครูอาจจะใชคําถามกระตุนให
เด็กไดสังเกตลักษณะ ความแตกตางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ เพื่อเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลแลวการบันทึกและสรุปผลการศึกษาตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมารติน (Martin. 2001 : 
36) กลาววา การสังเกต คือ ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา หรือใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมเขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรงและเกิดการเรียนรู 
และ สรศักด์ิ แพรดํา (2544 : 69) กลาววา ความสามารถหรือพฤติกรรมที่ชี้บงวา เด็กเกิดความสามารถ
การสงัเกต คือ สามารถบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ไดจากการใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน รวมถึงบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได และสามารถ
แยกแยะขอมูลจากการสังเกตจากการลงความเห็นได ซึ่งยังสอดคลองกับแนวคิดของอัญชลี ไสยวรรณ 
(2531 : 209) ท่ีกลาววา การสังเกตเปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ เด็กจึงสามารถบอกความแตกตางของสิ่งนั้น
ได ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะนี้ เปนการเรียนรูท่ีเรียกวาการสังเกต ดังนั้น การที่ไดรับประสบการณตรง
จากการไดศึกษาจากแหลงเรียนรูรวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
สงผลใหเด็กมีระดับทักษะการสังเกตสูงขึ้นอยางชัดเจน 
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  2.2 ทักษะการจําแนกประเภท 
   การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้น มุงใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการกระทํา มี
ประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรู มีกิจกรรมที่เด็กตองสืบคนหาความรูดวยตนเอง รวมถึงมี
การนําประสบการณเดิมของเด็กที่มีมารวมกับความรูใหมอยางตอเน่ืองดวยการจําแนกเปรียบเทียบ 
ความเหมือน ความแตกตาง ซึ่งตองนําทักษะการสังเกตมาพิจารณาอยางถี่ถวน โดยเด็กจะไดฝกฝนจาก
การทํากิจกรรมที่ใหเด็กไดแยกแยะสิ่งของตางๆตามหมวดหมู ตามเกณฑที่กําหนดหรือเกณฑที่เด็กได
กําหนดคิดขึ้นมาเอง เชนการศึกษาเรื่องขนมปง เด็กนําขนมปงมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งขนมปงแผน 
ขนมปงไสตางๆ ขนมปงกรอบ  เด็กสังเกตและรวมกันสนทนาถึงขนมปงลักษณะตางๆ วามีลักษณะเปน
อยางไร จากนั้นใหเด็กแบงกลุมขนมปงตามเกณฑที่ตนเองกําหนดขึ้น เด็กจะจําแนกขนมปงตาม
ลักษณะรูปรางของขนมปง คือเปนสี่เหลี่ยม ทรงกลม ตามลักษณะที่เด็กไดเห็น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 173) ที่กลาววา การจําแนกประเภทเปนทักษะพื้นฐานที่ใชในการจัด
ระเบียบขอมูล ซึ่งในการจําแนกนี้เด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตางของคุณสมบัติ ถา
เด็กเล็กมาก เด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตองใชคุณสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได รวมถึง สุวัฒน นิยมคา (2531 : 182)  ที่มี
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการจําแนกประเภท วา การจําแนกตองมีเกณฑ เม่ือจําแนกแลวสองกลุมน้ันตองมี
คุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน และของอยูในกลุมเดียวกันจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งจุดมุงหมายการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัยดานทักษะการจําแนกประเภท(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527 : 37) นั้นเพื่อสงเสริม
ใหเด็กมีทักษะในการจัดประเภทสิ่งของดวยวิธีการสังเกต เด็กจะเกิดมโนมติเกี่ยวกับประเภทสิ่งของ
ตางๆรวมถึงเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลและความเหมือน
ระหวางสิ่งของลักษณะตางๆและเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัยความมีระเบียบในการจัดของใหเปน
ประเภทเดียวกัน จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการจัดการเรียนรูจากการที่เด็กไดมี
โอกาสสํารวจสังเกตสิ่งตางๆรอบๆตัว นํามาจําแนกเปรียบเทียบความแตกตาง จากการลงมือปฎิบัติจริง 
ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นวาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภทกอน
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.70 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  จะเห็นวาทักษะการจําแนก
ประเภทของเด็กหลังการทดลองจะสูงขึ้น ดังนั้น การที่ไดรับประสบการณตรงจากการไดศึกษาจากแหลง
เรียนรูรวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงผลใหเด็กมีระดับทักษะการ
จําแนกประเภทสูงขึ้นอยางชัดเจน 
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  2.3 ทักษะการสื่อความหมายขอมูล 
   ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้นมีกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการสื่อ
ความหมาย ท่ีมุงเนนใหเด็ก ไดมีการสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การแลกเปลี่ยนพูดคุย การพูดแสดง
ความคิดเห็น และการวาดภาพเพื่อแสดงสิ่งท่ีไดจากการสังเกต รวมถึงเลาประสบการณเดิมที่มีในเร่ืองที่
จะศึกษา เชน กิจกรรมที่เด็กดูการสาธิตการทําไขเค็ม หรือ ดูภาพวิธีการทําขนมปง หลังจากน้ันๆเด็ก
รวมกันสรุปวิธีการทํารวมกันตามขั้นตอนที่ไดดู แลวนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูรวมกันจากการวาดรูปและ
บรรยายใหเพื่อนๆฟงวาสิ่งที่ตนวาดนั้นมีเร่ืองราวอยางไรบาง หรือการที่เด็กพูดคุยสนทนารวมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีไดจากการสํารวจ หนังสือ หรือสิ่งของตางๆ รวมทั้งเม่ือเด็กไดทํา
กิจกรรมตามความสนใจของตนเองแลว เด็กจะตองนําเสนอผลงานของตัวเองใหเพื่อนๆฟง วาไดทาํอะไร
ไปบาง มีวิธีการทําอยางไร เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใหเพื่อนคนอื่นๆ ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมที่เด็กไดแสดง
ความของตนเอง โดยใชภาษาบรรยาย หรือ บรรยายออกมาจากการวาดภาพ ในระยะแรกนั้นการใหเด็ก
ออกมาพูดบรรยายสิ่งท่ีไดจากการเรียนรูหรือเลาประสบการณเดิมเด็กบางคนยังไมกลาพูด ไมม่ันใจ เลา
เปนประโยคสั้นๆ แตเม่ือครูใหคําแนะนํา ตั้งคําถามกระตุนใหเด็กตอบ รวมถึงครูและเพื่อนๆชมเชยให
กําลังใจ เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น กลาพูด เลาเรื่องไดยาวมากขึ้น   ซึ่งสอดคลองกับ  กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ (2547 : 173) กลาววา ทักษะการสื่อสารจําเปนมากในกระบวนการวิทยาศาสตร เพราะการ
สื่อสารเปนทางบอกวาเด็กไดสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ หรือวัด เปนหรือไม เขาใจขอมูลหรือสิ่งที่
ศึกษาระดับใด ดวยการกระตุนใหเด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อภิปรายขอคนพบ บอก 
และบันทึกสิ่งที่พบ รวมถึง สุรางค สากร. 2537 : 79) ซึ่งกลาววา การสื่อสาร ประกอบดวยผูสงและผูรับ
ขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางผูรับและผูสงเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวไดชัดเจน ตรงกัน และรวดเร็ว 
มีรูปแบบการนําเสนอการสื่อสาร เชน โดยการพูดปากเปลาหรือการเลาใหฟงหรือ วิธีผสมผสานหลายวิธี
ตามความเหมาะสมซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นวาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานทักษะการสื่อ
ความหมายขอมูลกอนทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00  จะเห็น
วาทักษะสื่อความหมายขอมูลของเด็กหลังการทดลองจะสูงขึ้น ดังน้ัน การที่ไดรับประสบการณตรงจาก
การไดศึกษาจากแหลงเรียนรูรวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงผล
ใหเด็กมีระดับทักษะการสื่อความหมายขอมูลสูงขึ้นอยางชัดเจน 

 2.4 ทักษะการลงความเห็น  
   ทักษะการลงความเห็นของเด็กปฐมวัย กอนทดลองมีคาเฉลี่ย 2.65 และหลังการ

ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 จะเห็นวาทักษะการลงความเห็นของเด็กหลังทดลองจะสูงขึ้น ท้ังนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การที่เด็กไดไปศึกษาจากแหลงการเรียนรู ระหวางที่เด็ก
สํารวจ สังเกต ศึกษา สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน้ัน ครูและเด็กรวมกันตั้งคําถาม และรวมกัน
คิดคําตอบรวมกัน เชนในกิจกรรมที่เด็กไดสังเกตลักษณะของไข เด็กเกิดขอสงสัยขึ้นมาวาไขเค็มทําไม
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ถึงเค็ม วิธีการทําไขเค็มเปนเชนไร เด็กๆจึงรวมกันคิดคําตอบ ซึ่งไดคําตอบวา นําไขไปแชน้ําปลา บาง
คนวาเอาไปแชน้ําเกลือ ซึ่งคําถามนี่นําไปสูกิจกรรมสาธิตการทําไขเค็มเพื่อตอบคําถามที่เด็กสงสัยตอไป 
หรือในเรื่องขนมปง เด็กคนหนึ่งสนใจอยากจะทําแยมทาขนมปง ครูจึงใหเด็กลองอธิบายวิธีการทําแยม
ตามความเขาใจของเด็กใหเพื่อนคนอื่นๆฟง เด็กสามารถอธิบายวาตองนําผลไมไปห่ันใหช้ินเล็กลงแลว
นําไปตมในหมอใสน้ําตาลใหหวานจากนั้นตมจนมันเขากันก็จะกลายเปนแยมตามความคิดของเด็ก  ซึ่ง
สอดคลองกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2545 : 24) ไดกลาววา การลงความเห็นจากขอมูล เปนการเพิ่ม
ความเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย 
ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะน้ีคือการอธิบายหรือการเพิ่มขอสรุปใหกับขอมูล โดยใชความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาชวย และ พิมพันธ เดชุคุปต (2549 :9) ท่ีกลาววา การลงความเห็นจากขอมูล เปน
ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณไปสัมพันธกับความรูหรือ
ประสบการณเดิม เพื่อลงขอสรุปวัตถุหรือปรากฏการณนั้น  รวมถึงสรศักดิ์ แพรคํา (2544 : 248) 
กลาวถึง ประโยชนของการลงความเห็นจากขอมูล คือ ชวยตรวจสอบวาขอมูลที่เปนผลมาจากการ
สังเกตน้ันเปนการสังเกตจริงหรือไม ทําใหสิ่งที่ไดรับจากการสังเกตมีความหมาย สมบูรณ มีประโยชน มี
เหตุผล ไมดวนตัดสินใจ มีความรอบคอบ และเปนพื้นฐานในการที่จะสรางสมมุติฐานหรือการนําไปสู
ขอสรุปตอไป ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมใหระดับทักษะการลงความเห็น
สูงขึ้นไดอยางชัดเจน 

  2.5 ทักษะการพยากรณ  
   ทักษะการพยากรณของเด็กปฐมวัย กอนทดลองมีคาเฉลี่ย 2.65 และหลังการทดลองมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 จะเห็นวาทักษะการพยากรณของเด็กหลังทดลองจะสูงขึ้น เพราะการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย ระหวางการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดศึกษาจากประสบการณจริง และเปดโอกาสใหเด็กได
แสดงความคิดเห็น ครูตั้งคําถามกระตุนเพื่อใหเด็กไดทดลองตั้งสมมติฐาน คาดเดาสถานการณตางๆ 
เชน ในการศึกษาเรื่องบัว ผูวิจัยกระตุนดวยคําถาม “ดอกบัวท่ีกําลังบานอยูดอกนี้ ถาทิ้งไวสัก 1 อาทิตย 
จะเปนอยางไร” เด็กบางคนจะตอบวาเหี่ยว บางคนตอบวากลีบดอกมันจะรวงจนเหลือแตฝกบัวขางใน 
บางคนบอกวามันจะเปนสีดํา เปนตน หรือ ที่ผูวิจัยกระตุนดวยคําถามที่วา  ”ดอกบัวจะบานหรือจะหุบ
เวลาไหน” เด็กบางคนบอกวาบานตลอดทั้งกลางวันกลางคืน บางคนบอกวาที่บานปลูกดอกบัว  ดอกบัว
จะบานตอนเชา แลวจะหุบตอนเย็น เด็กจะตอบคําถามโดยใชการสังเกต รวมกับประสบการณเดิมของ
เด็กที่มีอยู ซ่ึงสอดคลองกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2546ก :71) ท่ีกลาววา ทักษะการพยากรณ เปนการ
คาดคะเนคําตอบลวงหนา โดยอาศัยปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นหรือการเลนนั้นซํ้าหลายๆครั้ง รวมถึง วรรณ
ทิพา  รอดแรงคา และ จิต นวนแกว (2532 : 110) กลาววา การทํานายหรือการพยากรณเปนการ
คาดคะเนคําตอบหรือผลที่จะเกิดขึ้นขางหนาโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การวัด รวมไปถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ไดศึกษามาแลว หรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นซํ้าๆกัน ผลการทํานายจะ
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ถูกตองหรือแมนยําเพียงใดขึ้นอยูการสังเกตอยางอยางรอบคอบและการวัดที่ถูกตองดวย ดังนั้นการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมใหระดับทักษะการพยากรณสูงขึ้นไดอยางชัดเจน 

ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในครั้งนี้จึงสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี เพราะเด็กไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาจากแหลงเรียนรูทําใหไดประสบการณตรง 
โดยครูมีบทบาทที่สําคัญในการเตรียมความพรอมเด็กและกระตุนใหเด็กเกิดขอสงสัย สังเกต และคิดหา
คําตอบจากการสํารวจคนหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนี้ เปนการที่เด็ก
และครูเรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก เด็กเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เพราะการจัดสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย ยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูมากยิ่งขั้น ครูมีหนาที่ในการจะกระตุนใหเด็กไดใชทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร และตั้งคําถามใหเด็กไดคิดหาคําตอบ เพื่อเด็กจะไดเขาใจในความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผล 
 

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควา 
 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การที่เด็กเปนผูกําหนดหัวเรื่องท่ีสนใจรวมกัน ทําใหการ
เด็กมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรม อยากมีสวนรวม อยากแสดงความคิดเห็น มีความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมตางๆ 
 2. การถามคําถามในระยะแรกเด็กจะไมกลาตอบคําถาม ไมมีความมั่นใจ หลังจากที่ใหเด็ก
ออกมาพูดหนาหองเรียนบอยๆ เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น อยากมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นกับ
ผูอื่น ตอบไดเปนเรื่องราวชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3. ระยะเวลาและแผนการจัดกิจกรรมตองมีความยืดหยุน เพราะเด็กไมสามารถทํากิจกรรม
บางอยางได หรือเด็กสนใจในสิ่งอื่นมากกวา แผนตองคํานึงถึงผูเรยีนเปนหลัก 
 4. ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ครูตองคอยอํานวยความสะดวก 
จัดหาแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก และตองเปนสิ่งที่เด็กสนใจ ตองสังเกตพฤติกรรมของเด็กรวมถึง
ประเมินการเรียนรูของเด็กวาตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม นอกจากนี้ยังตองรูจักวิธีการแกไข
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะการจัดการเรียนรู การต้ังคําถามของครูมีสวนสําคัญในการเรียนรูของ
เด็ก เพราะเปนตัวกระตุนใหเด็กไดสังเกต คิดหาคําตอบ รวมถึงคนหาคําตอบดวยตนเอง 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการเลือก
เรื่องที่สนใจศึกษารวมกัน ดังนั้นควรตองศึกษาหลักการ ขั้นตอน รวมถึงลักษณะกิจกรรมของการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพื่อนําไปใชไดอยางถูกตองและชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป 
 2. กิจกรรมที่เด็กสนใจจะเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การจัดกิจกรรมควรมี
หลากหลาย และเหมาะสมกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ครูตองคอยกระตุนใหเด็กไดลอง
ทําสิ่งใหมๆดวยวิธีการใหมๆ เสมอ 
 3. ครูมีบทบาทสําคัญที่กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู ครูตองสังเกตพฤติกรรมของเด็กรวมทั้ง
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ เกิดขอสงสัย อยากที่จะคนหาคําตอบดวยตนเอง ครูตองยอมรับฟงความ
คิดเห็นของเด็กและเรียนรูสิ่งเหลานั้นไปพรอมๆกับเด็ก 
 4. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตองอาศัยความรวมมือจากผูปกครองรวมทั้งหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อใหเด็กไดศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูที่มีความหลากหลาย  
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยท่ีมีผลตอทักษะความสามารถของ
เด็กปฐมวัยดานอื่นๆ เชน ทักษะคณิตศาสตร ความคิดเชิงเหตุผล เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดานอื่นๆ เชน ทักษะการวัด ทักษะมิติ
สัมพันธ ทักษะการจัดกระทํา ในเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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- คูมือการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
- แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
- แผนกําหนดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
- ตัวอยางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
- แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
- ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  - ภาพตัวอยางการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย  
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คูมือการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
ความเปนมา  
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว
ดังน้ี การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการพัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและการ
ประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ โดยมีจุดมุงหมายสงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการจัดการเรียนรูโดย
เนนเด็กเปนศูนยกลาง อันเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสูงสุด เปนคนดี และ
มีความสุข ตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียน โดยยึดหลักการวาทุกคนมีความสําคัญในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนา
เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู อยางสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหไดทํา คิดเปน ทําเปน 
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง 
 
หลักการและเหตุผล  
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ัน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวไววา เปน
การจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนให
ครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวา
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการคิดใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพจัดการประเมินผูเรียน
ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 การเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรจะสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล คิด
เปน สังเกตเปน เปนพ้ืนฐานของการสงเสริมเด็กใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไดรูจักการ
เรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัวอยางมีความหมายดวยการฝกการสังเกต การทดลอง และการตอบคําถาม
ประสบการณทักษะทางวิทยาศาสตรจะชวยใหเด็กไดรูจักสิ่งรอบตัว เขาใจโลกที่เปนอยู รูจัก
วิเคราะห การจําแนก รวมถึงการเรียนรูการแกปญหา กิจกรรมที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสูงสุดนั้น
จะตองจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูชี้แนะและสนับสนุน 
คอยชวยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย วิธีการเรียนรูของเด็ก คือ เรียนรูจากการ
เลน การใชประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนกับผูใหญ กับครู ในเด็กปฐมวัยการพัฒนา
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ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรควรมีการจัดประสบการณที่เหมาะสมตามวุฒิภาวะและความ
แตกตางของแตละคนโดยเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆดวยการลงมือกระทําโดยใชประสาท
สัมผัสทั้งหา สํารวจและสังเกต  
 ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มาดําเนินกิจกรรมใหกับ
กลุมตัวอยาง ซ่ึงเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ผูเรียนไดลงมือ
ศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตน 
เพ่ือใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยใน 5 ดาน ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเหน็ และทักษะการ
พยากรณ ดวยการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยโดยเด็กเปนผูลงมือศึกษาคนควาคําตอบดวยตัวเอง 
 
หลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย (รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 
 1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรยีนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวย
ตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและไดลง
มือปฏิบัติจริง 
 2. เปนกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 
 3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม สวนสัตว 
สวนพืช เปนตน 
 4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน 
ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น 
 5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปนผูรู
ในสาขาวชิา 
 6..ใชกิจกรรมการประเมินทีส่ะทอนการเรยีนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยาง
ตอเน่ือง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งเรียนและ
สามารถทําได 
 7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ
คําถามผูเรียนอยางตอเน่ือง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูสูงสุดได 
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แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ประกอบดวย 
บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   
 1. ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 

 2. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ 1) มีการวางแผนสํารวจ ใชแหลงขอมูลที่
อยูใกลตัว – ไกลตัว  เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริง และภูมิปญญาในทองถิ่น 2) ใหเด็กไดลงมือ
ศึกษา คนควาแสวงหาความรู ความจริงดวยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา 
ผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนได 4) ใชวิธีการสอนที่มีการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเด็กควบคู
กับการสอนอยางตอเน่ือง 5) เนนกระบวนการกลุม ทําใหเด็กมีทักษะในการทํางานโดยปรึกษา 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 

 3. ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถาม
กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลงการ
เรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

 4. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถบอก
เหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญเด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู ชวยในการ
ไปศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งน้ีการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ 

 5. จัดการเรียนการสอน โดยใหผูปกครองมีสวนรวม รับรู หรือ รวมมือในการที่เด็กเรียนรู
เรื่องนั้นๆ 

 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเน่ือง  
บทบาทเด็กในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

 1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวขอเรื่องที่สนใจที่จะเรียนรู 
 2. รวมกันวางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ 
 3. กําหนดกติกาในการทํากิจกรรมและรวมกันปฏิบัติตาม 
 4. ศึกษาแหลงเรียนรูหลากหลาย 
 5. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากแหลงเรียนรู 
 6. ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศึกษาหาความรู 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาหาความรู 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มุงสงเสริมทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
 การศึกษาครั้งน้ีระยะเวลาทีใ่ชในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คอื เวลา 8 สัปดาห 
โดยกําหนดหัวเรื่องละ 8 วัน 2 สัปดาห ตั้งแตวัน จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร วันละประมาณ 
30-45 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ  ผูวิจัยไดดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยใน 
3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความตองการ
ของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของของเด็กรวมถึงการเลาประสบการณ
เดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการศึกษาเพื่อเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลง
ความเห็น จากนั้นครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู 
โดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเรื่องที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ในทุกๆดาน 
 ขั้นที่2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครูพา
เด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษา
ศึกษาที่แหลงเรียนรูเด็กจะไดฝกฝนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ทั้ง 5 ดาน ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นและทักษะ
การพยากรณ โดยระหวางทํากิจกรรมครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตางๆ รวมถึง
การตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบ จากนั้นใหเด็กเลือกหัวขอที่จะศึกษาจากแหลงเรียนรู โดย
ครูกระตุนใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากนั้นครูทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของ
เด็กทุกคนเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคน เม่ือเห็นภาพรวมแลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือก
ตามความสนใจ หลังจากนั้นจึงใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคนและแสวงหา
ความรูใหม  
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การ
ทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก เพ่ือทําการประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ
เด็ก 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
จุดมุงหมาย 

1.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง  

 
เน้ือหา 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนวธิีการจัดการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง ผูเรียน
เปนผูลงมือศกึษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น 
โดยครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเหน็ ใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความ
คิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ภายใตการ
ดูแลชวยเหลอืแนะนําของครูเพ่ือใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
กระบวนการจัดกิจกรรม 
 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการสอนและการ
ดําเนินกิจกรรมแตละขั้น ซ่ึงมี 3 ขั้น ดังน้ี 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเน้ือหาที่
สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน) 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณ
เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งที่นาสนใจ  
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการ
ศึกษาเรียนรู 
4. กําหนดหัวขอที่จะศึกษารวมกัน 
5. เด็กและครูรวมกันเลาประสบการณเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สนใจศึกษาพรอมรวมกันตั้งคําถามเพ่ือหาคําตอบ
รวมกัน 
6. ครูนําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขา
กับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
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ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
 (ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 1 สัปดาห) 
 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณ 3 วัน) 
    1.1 ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจาก
แหล ง เ รี ยนรู เ พ่ื อฝ กฝนทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร 
    1.2 ใหความรูพ้ืนฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิด
ความสนใจ 
    1.3 ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กเกิดความสนใจ
และใหเด็กซักถามปญหา 
    1.4 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กถามคําถาม 
    1.5 ครูกระตุนใหเด็กออกมาเลาประสบการณที่
ไดไปสํารวจแหลงเรียนรู 
    1.6 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลง
เรียนรู 
2. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วัน) 
    2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆตองการทํา 
    2.2 ครูทําแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็กทุก
คน เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบันทึก 
(ประมาณ 1 วัน) 
     3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ
สนใจและความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (1 วัน) 
     4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
     4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
     4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู
ตอไป 

ข้ันที่ 3 การประเมินผล 
 

สรุปและจัดทําผลงานความรู (1 วัน) 
     1. เด็กและครูรวมกันสรุปความรูที่ได 
     2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่
ตนเองศึกษาไปใชประโยชน และกระตุนใหเด็กเกิด
ความอยากเรียนรูตอไป 
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แผนกําหนดการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย : (กิจกรรมเกิดจากความตองการของเด็ก) 
สัปดาห วัน เรื่อง 

ขั้นตอน ทักษะวิทยาศาสตร กิจกรรม 

จันทร 

ขั้นที่ 1 
ทบทวน

ความรูเลือก
หัวขอที่สนใจ 

- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 

กําหนดหัวขอ 
- อภิปราย ซักถาม บรรยาย
ประสบการณเดิมในเรื่องที่
ตองการเรียนรู 

อังคาร 
ขั้นที่ 2 

คนควาวิจัย
หาความรู 

- ทักษะการสงัเกต 
- ทักษะการจาํแนก 
- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 

ศึกษาจากไขชนิดตางๆ 
- สังเกต บอกลักษณะ
และความแตกตางของ
ไขชนิดตางๆ  

พุธ 

 - ทักษะการสงัเกต 
- ทักษะการจาํแนก 
- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 

ศึกษาจากหนงัสือ 
- บรรยาย อภิปราย 
ซักถามเรื่องที่ไดเรียนรู  

พฤหัส 

 - ทักษะการสงัเกต 
- ทักษะการจาํแนก 
- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 
- ทักษะการพยากรณ 

แห
ลง
เร
ียน

รู 
ศึกษาจากวทิยากรสอน
วิธีทําไขเค็ม 
- สังเกต บรรยายวิธีการ
ทําไขเค็ม 

1 

ศุกร 

 - ทักษะการจาํแนก 
- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 
 

เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการ
เรียนรู 
- เสนอกิจกรรมการเรียนรูที่
ตนเองตองการ 

จันทร 
 - ทักษะการสงัเกต 

- ทักษะการลงความเห็น 
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 
- ปฏิบัตติามกจิกรรมที่เด็กเลือก 

อังคาร 
 - ทักษะการสงัเกต 

- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 

นําเสนอผลงาน 
- บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละ
คนเลือกปฏิบตั ิ

2 

พุธ 

ไข
 

ขั้นที่ 3 การ
ประเมินผล 

- ทักษะการสือ่สาร 
- ทักษะการลงความเห็น 

ทบทวนความรู 
- สรุปเร่ืองราวที่ไดจากการ
เรียนรูรวมกัน 
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
การจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยเรื่อง : ไข 

 
จุดประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
  - ทักษะการสงัเกต 
  - ทักษะการจาํแนกประเภท 
  - ทักษะการสือ่ความหมายขอมูล 
  - ทักษะการลงความเห็น 
  - ทักษะการพยากรณ 
 2. เพ่ือใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู 
 3. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน และสรางบรรยากาศทีดี่ในการเรียนรู 
 
เน้ือหา 
 ไขมีหลายประเภท มีประโยชนตอรางกาย  เรานําไขมาทําอาหารไดมากมายหลายชนิด
หลายวธิี  อีกทั้งยังนํามาแปรรูปเพ่ือเก็บรักษาไดยาวนานขึ้น 
 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
 ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
 ครูศึกษาความตองการของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม หัวขอเน้ือหาที่เด็กสนใจและให
เด็กเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวของกับเรื่อง “ไข” 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาหาความรู 
 เด็กศึกษาจากแหลงเรียนรูไดแก ศึกษาของจริงจากไขประเภทตางๆ ศึกษาจากหนังสือที่มี
เน้ือหาเกี่ยวของกับไข และ ศึกษาวิธีการทําไขเค็มจากวิทยากรรับเชิญ ระหวางศึกษาแหลงเรียนรู
เด็กรวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและตอบคําถาม จากนั้นเด็กคิดและทํากิจกรรมตาม
ความสนใจของตนเองพรอมทั้งนําเสนอผลงาน 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล 
    เด็กพูดคุยสนทนาสรุปเร่ืองราวที่ไดเรียนรูในเรื่องไขและวาดรูปสรปุเร่ืองราวที่ตนเองได
เรียนรู ครูสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก  
การประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. สังเกตการณตั้งคําถามและตอบคําถาม 
3. สังเกตการณพูดคุยสนทนา 
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สัปดาหที่ 1 
ครั้งที่ 1      วนัจันทร 
ข้ันทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ : กําหนดหัวขอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
1. สงเสริมทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 
3. แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่ตองการเรียนรู 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
  สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลองจอง 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน 
  1. ครูพูดคุยกับเด็กในเรื่องอาหารที่เด็กไดทานในตอนเชา ใหเด็กแต
ละคนบอกวาเชานี้ไดทานอะไรมา  
  2. สรางความสนใจใหเด็กๆสนใจที่จะศกึษาเรื่องไข เพราะเปนอาหาร
ที่เด็กๆชอบทาน 
  3. ครูใหเด็กออกมาเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวกับไข 
  4. ครูใหเด็กๆชวยกันคิดวามีไขประเภทใดบาง 
ข้ันสรุป 
  ครูใหเด็กวาดภาพเพื่อเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวกบัไข 
สื่อ / วัสดุอุปกรณ 
    1. กระดาษบรูฟ 
    2. กระดาษ A4 

3. สีเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   เม่ือครูตั้งคําถามถึง
อาหารเชาที่เด็กไดทานกัน
มา มีเด็กจํานวนหลายคน
ตอบวาทานอาหารที่ทําจาก
ไข เพราะเปนอาหารที่เด็ก
หลายๆคนชอบ จึงตกลง
รวมกันวาจะเรียนรูเรื่องไข 
จากนั้นใหเด็กบอกไขที่
ตนเองรูจักหรือชอบเพ่ือ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
เด็กรูจักไขหลายชนิด เชน 
ไขเปด ไขไก ไขนกกระทา 
ไขเค็ม ไขเยีย่วมา 
 
คําถามที่เด็กตองการรูใน
เรื่อง ไข 
- ไขมีกี่ชนิด อะไรบาง 
- อาหารไขที่เด็กๆชอบมี
อะไรบาง 
 
สรุป 
เด็กตัดสินใจรวมกันวาจะ
เลือกหัวขอเรือ่ง “ไข” เพ่ือ
ศึกษารวมกัน 
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ครั้งที่ 2      วนัอังคาร 
ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากไขชนิดตางๆ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
1. สงเสริมทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
2. สงเสริมใหเด็กสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
3. สงเสริมการใชประสาทสัมผัสในการสังเกตสิ่งตางๆ 

การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา   
  สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลองจอง 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน  
  1. ครูจัดเด็กออกเปน 4 กลุมน่ังลอมรอบกันเปนวงกลม 
  2. ครูนํา ไขชนิด ตางๆไดแก ไขไก ไขเปด ไขนกกระทา ไขเค็ม ไข
เยี่ยวมา ใหเด็กๆสังเกตความแตกตาง  
  3. เด็กและครูรวมกันสนทนาถึงความแตกตางของไขทั้ง 3 ชนิด 
พรอมๆกัน โดยถามคําถามดังน้ี 
      - ใหเด็กบอกวาไขแตละชนิดมีชื่อวาอะไร 
      - ใหเด็กอธิบายๆลักษณะของไขแตละชนิดวาแตกตางกันอยางไร 
      - ใหเด็กสังเกตวาลักษณะของไขแตละชนิดเปนอยางไร  
      - ใหเด็กๆชวยกันคิดวานอกจากไข 5 ชนิดนี้แลวมีไขอะไรอีกบาง 
  4. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุยกันและซักถาม 
ข้ันสรุป 
  เด็กและครูรวมกันทองคําคลองจอง “ไข” 
 
สื่อ / อุปกรณ 
  ไขไก, ไขเปด, ไขนกกระทา, ไขเค็ม, ไขเยี่ยวมา 
 
 

 
 เด็กรวมกันสนทนา
แลกเปลีย่นความรูกัน
ภายในกลุม สามารถบอกได
วาไขแตละชนิดเรียกวาอะไร 
แตกตางกันอยางไร  
    - ไขไก สีนํ้าตาล เปนวงรี 
เปลือกบางกวาไขไก  

- ไขเปด สีขาว ขนาด
ใหญกวาไขไก เปลือกหนา  

- ไขนกกระทา มีขนาด
เล็ก ไขมีลายสีขาวกบัสีดํา 
นําไปทําขนมโตเกียวได  

- ไขเค็ม ทํามาจากไข
เปด ฟองสีขาว รสชาตเิค็ม 
วิธีการทาํแชนํ้าเกลือ (บาง
คนวาแชในน้าํปลา)  

- ไขเยี่ยวมา มีสีชมพู สี
ฟา สีสม ขางในเปนสีดํา 
เวลาไปทานโตะจีนจะมีไข
เยี่ยวมาเสิรฟดวย 
คําถามของเด็ก 
- ไขเอาไปทําอาหารอะไรได
บาง 
- ไขเค็มมีวธิีการทําอยางไร 
 
สรุป 
เด็กสังเกตลักษณะของไขแต
ละชนิด พรอมตั้งคําถามและ
ตอบคําถาม 
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ครั้งที่ 3  วันพุธ  
ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากหนังสือ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
  2. เพ่ือสงเสริมการสืบคนและการควาหาความรูดวยตนเอง 
  3. เพ่ือสงเสริมการแสดงความคิดเห็น 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา    
  สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลองจอง 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน  
  1. ใหเด็กศึกษาคนควาจากหนังสือเร่ืองเกี่ยวกับไข คือ เมนูอาหาร
จากไข 
  2. เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันในระหวางเรียนรู 
  3. เด็กและครูรวมกันสนทนาสิ่งที่เรียนรูไดจากการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยครูตั้งคําถามเพื่อกระตุนเด็ก 
     - เด็กๆวาไขนําไปทําอาหารอะไรทานไดบาง 
     - ใหเด็กๆลองบอกวิธีการทําอาหารจากไขแตละอยางวามีวิธีการทํา
อยางไร 
     - ใหเด็กๆ ลองยกตัวอยางไขที่มีวิธีการทําเหมือนกัน 
ข้ันสรุป  
    ครูใหเด็กวาดภาพอาหารที่ทําจากไข 
  
สื่อ / อุปกรณ 
     1. หนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับไข 
     2. กระดาษ A4 
     3. สีเทียน  
 
 
 
 

 
เด็กรวมกันสนทนา

แลกเปลีย่นความรูกันจาก
หนังสือที่อานรวมกัน 
สามารถออกมาเลาเรื่องราว
ที่ไดจากการศกึษาจาก
หนังสือภาพ 

เด็กออกมาเลาวิธีการทํา
ไขพะโล ไขยดัไส ไขตุน 
จากการดูจากภาพ 

เด็กสามารถยกตัวอยาง
อาหารที่มีวิธกีารทํา
เหมือนกัน คือ 

1. ไขดาว ไขเจียว ไขยัด
ไส เพราะตองทอดในกระทะ
และตองใชนํ้ามัน 

2. ไขตม ไขพะโล เพราะ
ตองเอาไปตมในหมอที่มีนํ้า 

 
สรุป 
 เด็กศึกษาดวยตนเองจาก
หนังสือ รวมสนทนาพูดคุย
แลกเปลีย่นความคิดกัน 
พรอมทั้งตอบคําถาม 
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ครั้งที่ 4  วันพฤหัสบดี  
ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากวิทยากรสอนวิธีทําไขเค็ม 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือสงเสริมการสืบคนและการควาหาความรูดวยตนเอง 
  2. เพ่ือสงเสริมการแสดงความคิดเห็น 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 

สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลอง
จอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน 
  1. เด็กและครูรวมกันทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากเมื่อวันที่ 2-3 
  2. วิทยากรสาธิตวิธีการทําไขเค็มใหเด็กดูระหวางสาธิตครูกระตุนให
เด็กตอบดวยคําถามดังน้ี 
     - เม่ือนําเกลือไปละลายในน้ําจะเกิดอะไรขึ้นบาง 
     - ทําไมตองเอาถุงพลาสติกใสนํ้าใสในโหลกอนที่จะปดฝา 
     - ใหเด็กๆ ลองคิดวา ตองแชไขในน้ําเกลือจํานวนกี่วันไขในโหลถึง
เค็ม 
ข้ันสรุป 

รวมกันสรุปวิธีการทําไขเค็ม 
 
สื่อ – อุปกรณ 
 1. ไขเปด 
 2. ขวดโหล 
 3. เกลือ 
 4. หมอ 
 5. ถุงพลาสติก 
 
 
 
 
 

 
ระหวางวิทยากรสาธิต

วิธีการทําไขเค็มดวยวธิีการ
แชในน้ําเกลือใหเด็กดู เด็ก
สนใจการสาธติและชวยกัน
ตอบคําถามทีค่รูถามดวย
ความสนใจ 

ตัวอยางคําตอบ 
- เม่ือนําเกลือไปละลายใน
นํ้าจะเกิดอะไรขึ้นบาง 
ตอบ เกลือจะละลาย, นํ้าจะ
เค็ม, เกลือจะหายไป 
- ใหเด็กๆ ลองคิดวา ตองแช
ไขในน้ําเกลือจํานวนกี่วันไข
ในโหลถึงเค็ม 
ตอบ 3 วัน, 5 วัน, 10 วัน 
15 วัน, 1 เดือน 
 
สรุป 
 เด็กเรียนรูวิธกีารทําไขเค็ม
จากวิทยากร พรอมทั้งคิด
ตอบคําถาม 
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ครั้งที่ 5  วันศุกร  
ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู : เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
  2. เพ่ือสงเสริมการแสดงความคิดเห็น 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 

สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลอง
จอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน 
  1.เด็กและครูรวมกันทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
  2. ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กตองการ
จะทํา 
  3. ครูสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆตองการทํา เพ่ือ
เห็นภาพรวม 
ข้ันสรุป 
 เด็กและครูรวมกันทองคําคลองจอง “ไข” 
 
สื่อ – อุปกรณ 
 กระดาษแผนใหญ 
 สีเทียน  
 
 
 
 
  
 
 

 
  เด็กแตละคนเสนอกิจกรรม
ที่ตนเองสนใจ เด็กจะตอบ
ซํ้าๆกับเพ่ือนคนอื่น ครูตอง
กระตุนใหเด็กคิดกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย โดย
กิจกรรมที่เด็กคิด มีดังน้ี 
   - วาดรูปไข 
   - ปนดินน้ํามันเปนรูปไข 
   - ทําไขเค็ม 
   - ทําไขตม 
  เม่ือไดกิจกรรมที่แตละคน
คิดแลวครใูหเด็กชวยเตรียม
อุปกรณบางอยางมาจาก
บาน เชน ขวดโหล เกลือ ไข 
เปนตน 
 
สรุป 
 เด็กเสนอกิจกรรมที่เด็กแต
ละคนตองการทําตามความ
สนใจของตนเอง 
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ครั้งที่ 6  วันจันทร  
 ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ปฏิบัตกิิจกรรมที่ตองการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือสงเสริมการปฏิบัตติามขอตกลง 
  3. เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน   
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 

สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลอง
จอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน 
  1. แบงกลุมใหเด็กเขากิจกรรมที่เด็กสนใจ 
  2. ครูแนะนํากิจกรรมใหเด็กๆฟงวามีอะไรบาง 
  3. ครูแนะนํากฎกติการวมกันในการทํากิจกรรม 
  4. เด็กเขารวมทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 
  5. เม่ือหมดเวลาทําสัญญาณใหเด็กชวยกันเก็บของ 
ข้ันสรุป 
 เด็กและครูสรุปสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม 
 
สื่อ – อุปกรณ 
 จัดเตรียมอุปกรณตามกิจกรรมที่เด็กตองการทํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กสนใจ และสนุกสนาน

กับกิจกรรมที่เด็กทํา และ
ปฏิบัตติามขอตกลงที่
กําหนดไว อุปกรณบางอยาง
เด็กลืมนํามาครูจึงตองจัดหา
เตรียมอุปกรณเพ่ือใหเด็ก
สามารถทํากิจกรรมได 

 
สรุป 
เด็กปฏิบัติกิจกรรมตาม

ความสนใจของตนเอง 
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ครั้งที่ 7  วันอังคาร  
ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู : นําเสนอผลงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือสงเสริมการนําเสนอผลงาน 
  3. เพ่ือสงเสริมการกลาแสดงออก 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 

สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลอง
จอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน 
  1. ครูใหเด็กบอกชื่อกิจกรรมที่ไดทําเมื่อวานวามีอะไรบาง 
  2. ครูใหเด็กออกมาเลาผลงานของแตละคน 
  3. ครูใหเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
  4. เด็กและครูชวยกันจัดวางผลงานและเดินชื่นชมผลงานรวมกัน 
ข้ันสรุป 
 เด็กและครูรวมกันสรุปกิจกรรม 
 
สื่อ – อุปกรณ 
 ผลงานของเด็ก 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 เด็กออกมาเลาถึงกิจกรรมที่
ตนเองไดทําพรอมนําเสนอ
ผลงานเมื่อวันจันทรให
เพ่ือนๆฟง ในชวงแรกเด็ก
จะไมกลาพูด ครูตองกระตุน
ถามคําถามใหเด็กตอบ 
พรอมชมเชยใหกําลังใจกับ
เด็กเม่ือเด็กไดบรรยายจบ  
 

สรุป 
เด็กนําเสนอผลงานของ

ตนเอง 
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ครั้งที่ 8  วันพุธ  
ข้ันการประเมินผล : ทบทวนความรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
  2. เพ่ือสงเสริมการนําเสนอผลงาน 
  3. เพ่ือสงเสริมการกลาแสดงออก 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 

สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคําคลอง
จอง เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ข้ันสอน 
  1. เด็กและครูสนทนาเรื่องที่จากการเรียนรู 
  2. ใหเด็กออกมาเลาเรื่องสิ่งที่ตนเองไดจากการเรียนรูในเรื่องไข 
  
ข้ันสรุป 
 เด็กวาดรูปเร่ืองที่ไดเรยีนรูจากการเรียนรูเรื่องไข 
 
สื่อ – อุปกรณ 
 1. กระดาษ A4 
 2. สีเทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขออาสาสมัครออกมาเลา

เรื่องราวที่ไดศึกษาเรยีนรู
รวมกันที่แตละคนประทบัใจ 
จากนั้นใหวาดรูปเร่ืองราวที่
ไดจากการศึกษาเรียนรู
รวมกันและบรรยายรูปที่ตน
ไดวาดใหเพ่ือนๆและครูฟง 
ในระยะแรกเด็กจะเลาสั้นๆ 
ครูตองกระตุนดวยคําถาม
เพ่ือใหเด็กเลาไดยาวขึ้น 
พรอมกลาวชมเชยเด็กเพื่อ
สรางกาํลังใจใหกับเด็กใน
การแสวงหาความรูในเรื่อง
ตอไป 

 
สรุป 
การสรุปเร่ืองราวที่ได

เรียนรูรวมกัน 
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แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่สงเสริม 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1  ทบทวนความรูและ
กําหนดหัวขอรวมกัน (1 วัน) 

ไข 

ขั้นที่ 3  การประเมินผล 
(1 วัน) 

ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหาความรู 
เด็กคนควาคําตอบดวยตนเอง(6 วัน) 

ศึกษาไขชนิด
ตางๆ 

ศึกษาจาก
หนังสือ 

ศึกษาจาก
วิทยากร 

คิดกิจกรรมตาม
ความสนใจ 

ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ 

นําเสนอกิจกรรมที่
ไดปฏิบัติ 

เสนอและกําหนด
หัวขอรวมกัน 

พูดคุยถึง
ประสบการณเดิม 

บันทึกส่ิงที่ไดจาก
การเรียนรู 

สรุปส่ิงไดจากการ
เรียนรูรวมกัน 

ไขเปด 
ไขไก 

ไขนกกระทา 

ไขเค็ม 

ไขเย่ียวมา 

นิทาน 

เมนูอาหาร 

แนะนํา
อุปกรณ 

สาธิต 

วิธีการทํา 

ทําไขเค็ม 

ปนดินน้ํามัน
รูปไข 

วาดรูปไข 
ทําไขตม 

เลากิจกรรม
ที่ไดทํา 

ชื่นชม
ผลงาน 

ทําไขเค็ม 
ปนดินน้ํามัน

รูปไข 
วาดรูปไข 

ทําไขตม 
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ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ัน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวไววา เปน
การจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวธิีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนให
ครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวา
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสาํคัญเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ได
ฝกทักษะเนนกระบวนการคดิใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปน ทําเปน 
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทกุสถานที ่
 ข้ันที่ 1 ทบทวนความรูเลอืกหัวขอที่สนใจ 
  1. ในการเลือกหัวขอเรื่องครูอาจจะใชเรื่องที่เด็กกําลังสนใจอยูตอนนั้น หรือจากการ
พูดคุยกันในกจิกรรมยามเชา  
  2. ในระยะแรกที่ใหเด็กออกมาเลาประสบการณเดิมเด็กจะไมกลาแสดงออก ครูควร
สงเสริมใหกําลังใจ ซักถามเด็กเพื่อใหเด็กเลาเรื่องไดยาวมากขึ้น 
  3. การใหเด็กคิดคําถามในชวงแรกจะยากสําหรับเด็ก การพาเด็กไปแหลงเรียนรู
กอนจะชวยใหเด็กคิดคําถามไดมากขึ้น  
 ข้ันที่ 2 คนควาวิจัยหาความรู 
  1. ระหวางศึกษาแหลงเรียนรูครูควรกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยและคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง รวมถึงรับฟงสิง่ที่เด็กตองการจะบอก 
  2. แหลงเรียนรูควรมีความหลากหลาย เปนแหลงเรียนรูที่อยูในโรงเรียนหรือนอก
หองเรียนก็ได แตตองเปนสิง่ที่อยูใกลๆตวัเด็ก 
  3. เด็กจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางศึกษาแหลงเรียนรู ครูตองสังเกต
พรอมทั้งรวมสนทนาไปกับเด็ก 
  4. กิจกรรมที่เด็กเลือกทํากจิกรรมตามความสนใจ ครตูองกระตุนใหเด็กคิดกิจกรรม
ที่มีความหลากหลาย ไมซํ้าเพื่อน 
  5 การนําเสนอผลงานของเด็กในระยะแรกจะเลาสั้นๆ ครูตองใหกําลงัใจ รวมทั้ง
กระตุนใหตอบดวยการตั้งคําถาม 
 ข้ันที่ 3 การประเมินผล 
  1. เม่ือใหเด็กออกมาเลาสิ่งที่ไดจากการเรียนรู ในระยะแรกจะเลาสั้นๆ ครูตองให
กําลังใจ และกระตุนดวยการตั้งคําถาม 
  2. เด็กภูมิใจเม่ือไดเลาเรื่องราวที่ไดจากการเรียนรูใหเพ่ือนๆฟง 

 



 103 

ภาพตัวอยางการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
ข้ันที่ 1 ทบทวนความรูเลอืกหัวขอที่สนใจ 
 ครูศึกษาความตองการของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม หัวขอเน้ือหาที่เด็กสนใจและให
เด็กเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจรวมกนั 
ข้ันที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู 

 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กศึกษาจากแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียนและบรเิวณชุมชนใกลเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 
ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กวาดรูปสรปุเร่ืองราวที่ไดจากการศึกษาคนควา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ภาพผลงานบันทึกการเรียนรู 
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ภาพตัวอยางผลงานบันทึกการเรียนรูของเดก็ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง ไข 
บอมเบยบันทกึการเรียนรูทีไ่ดจากการดูสาธิตการทําไขเค็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ือง ปลา 
นองหงษบันทึกการเรียนรูทีไ่ดจากการสํารวจปลาภายในโรงเรียน 
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ภาพตัวอยางผลงานบันทึกการเรียนรูของเดก็ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เร่ือง บัว 

นองหงษบันทึกการเรียนรูทีไ่ดจากการสํารวจบัวภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง ขนมปง 
นองหงสบันทึกการเรียนรูทีไ่ดจากการสังเกตลักษณะขนมปงชนิดตางๆ 
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ภาพตัวอยางผลงานบันทึกการเรียนรูของเดก็ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง ปลา 
นองบอมเบยบันทึกการเรียนรูที่ไดจากการออกไปทัศนศึกษชุมชนประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง ขนมปง 
นองอิคคิวบันทึกการเรียนรูที่ไดจากศึกษาลักษณะขนมปงชนิดตางๆ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

- คูมือการใชแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
- แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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คูมือการใช 
แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบเชิงปฏบิัตทิกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร จํานวน 5 ดาน คือ การสังเกต 
การจําแนกประเภท การสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็น และการพยากรณ ของเด็กชั้น
อนุบาลปที่ 3 (อายุ 5-6 ป) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย โดยเปนแบบทดสอบ
รายบุคคล 
 2. แบบประเมินประกอบดวยชุดคําถามจํานวน 5 ชุด รวมทั้งสิ้น 30 ขอ และเปนการ
ทดสอบโดยผูรับการทดสอบปฏิบตัจิริงและตอบคําถามของผูดําเนินการทดสอบ โดยคําถามทั้ง 5 
ชุด จําแนกไดดังตอไปน้ี 
  ชุดที่ 1 การสังเกต     จํานวน   6   ขอ 
  ชุดที่ 2 การจําแนกประเภท   จํานวน   6   ขอ 
  ชุดที่ 3 การสื่อความหมายขอมูล  จํานวน    6   ขอ 
  ชุดที่ 4 การลงความเห็น    จํานวน    6   ขอ 
  ชุดที่ 5 การพยากรณ    จํานวน   6   ขอ 
 3. การตรวจใหคะแนนความถูกตอง แบบทดสอบเชิงปฏิบัตทิักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัไดมีการตรวจใหคะแนนความถูกตอง ดังน้ีคือ 
  0 คะแนน  หมายถึง  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
  1 คะแนน  หมายถึง  เด็กตอบไดถกูตอง 
 4. ระยะเวลาในการทดสอบกําหนดใหขอละ 1 นาที หากเด็กทําขอใดขอหน่ึงเสร็จกอนให
ทําขอตอไปได 
 
การเตรียมการทดสอบ 
 1. ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด 
 2. ผูดําเนินการทดสอบใชภาษาที่ชัดเจนและเปนธรรมชาติในการพูดกับเด็ก รวมทั้งวิธีการ
จูงใจ เราความสนใจใหเด็กกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบ 
 3. สถานที่ใชในการทดสอบควรมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ เชน โตะ  
เกาอ้ี มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และปราศจากสิ่งรบกวน มีแสงสวางเพียงพอ 
 4. กอนเริ่มการทดสอบควรใหเด็กทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน เชน ด่ืมนํ้า เขาหองนํ้า 
เพื่อใหเด็กมีสมาธิในขณะทําการทดสอบ 
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วิธีการดําเนินการทดสอบ 
 1. ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยการพูดคุย เพ่ือสราง
สัมพันธไมตรีที่ดีตอผูรับการทดสอบ เพ่ือใหผูรับการทดสอบคลายกงัวล เม่ือเห็นผูรับการทดสอบ
พรอมเร่ิมดําเนินการทดสอบ 
 2. ดําเนินการทดสอบตามลาํดับ โดยในแตละสถานการณที่ใชในการประเมินเด็กจะเปนผู
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ผูดําเนินการประเมินแนะนําอุปกรณของขอที่จะทดสอบ และอธบิายแบบทดสอบ
ในขอน้ันๆ ใหผูรับการทดสอบเขาใจ โดยใชคําพูดที่ชัดเจนและเขาใจงาย 
  2.2 ผูรับการทดสอบลงมือปฏิบัตติามคําสั่งของผูดําเนินการทดสอบ 
  2.3 ผูรับการทดสอบลงมือปฏิบัตเิสร็จเรยีบรอยแลวใหดําเนินการขอตอไป 
 3. ในขณะที่ทาํการทดสอบ ผูดําเนินการทดสอบสังเกตและบันทึกคะแนนของผูรับการ
ทดสอบแตละคนในแบบบันทึกคะแนน 
 4. ใหเวลาในการทําแบบทดสอบแตละขอ 1 นาท ี
 
อุปกรณที่ใชในการประเมิน 
 1. คูมือในการทดสอบและแบบทดสอบ 
 2. อุปกรณที่กําหนดไวในแตละขอของแบบทดสอบ 
 3. แบบบันทกึคะแนน 
 4. นาฬิกาจับเวลา 
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ชุดที่ 1 แบบทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ดานการสังเกต 

------------------------------------------------------------------------ 
 
ขอที่ 1 
เวลา  1 นาที 
สถานการณ : มีผลไมวางบนโตะจํานวน 3 ชนิด คือ สม มะกรูด มะนาว ใหเด็กบอกหรือชี้ผลไมที่มี
พ้ืนผิวขรุขระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ  สม มะนาว มะกรูด 
คําตอบและการใหคะแนน 
   0   คะแนน  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
   1  คะแนน  เด็กตอบวามะกรูดหรือหยิบหรือชี้มะกรูด 
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ดานการจําแนกประเภท 

------------------------------------------------------------------------ 
 
ขอที่ 1 
เวลา  1 นาที 
สถานการณ :  ใหเด็กจําแนกสิ่งของ ซ่ึงมี ดินสอ ปากกา สีเทียน ชอน สอม กรรไกร คัทเตอร  
   ตามลักษณะการใชงานของสิ่งของเ  หลานั้น   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ   ดินสอ ปากกา ชอน สอม กรรไกร คัทเตอร สีเทียน 
คําตอบและการใหคะแนน 
   0   คะแนน  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
   1  คะแนน  เด็กจําแนกประเภทไดตามเกณฑที่กําหนด 
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ชุดที่ 3 แบบทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ดานการสื่อความหมายขอมูล 

------------------------------------------------------------------------ 
 
ขอที่ 1 
เวลา  1 นาที 
สถานการณ : ใหเด็กดูไขไกที่วางบนโตะ แลวถามเด็กวา เราสามารถนําไขไปทําอาหารอะไรไดบาง 

โดยใหเด็กบอกมา 3 อยาง  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ   รูปภาพ 
คําตอบและการใหคะแนน 
   0   คะแนน  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
   1  คะแนน  เด็กสามารถตอบอาหารที่มีไขเปนสวนประกอบได 3 อยาง 
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ชุดที่ 4 แบบทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ดานการลงความเห็น 

------------------------------------------------------------------------ 
 
ขอที่ 1 
เวลา  1 นาที 
สถานการณ :  ใหเด็กดูนํ้ามะกรูดคั้นที่อยูในถวย แลวใหเด็กบอกวา นํ้าที่ไดคั้นมาจากอะไร โดย
เลือกจาก  1. สม  2. มะนาว 3. มะกรูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ   สม มะกรูด มะนาว 
คําตอบและการใหคะแนน 
   0   คะแนน  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
   1  คะแนน  เด็กตอบมะกรูดหรือชี้มะกรูด 
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ชุดที่ 5 แบบทดสอบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ดานการพยากรณ 

------------------------------------------------------------------------ 
 
ขอที่ 1 
เวลา  1 นาที 
สถานการณ :  ถานํากลวยที่ปลอกเปลือกแลวไปตากแดด เด็กๆคิดวากลวยผลนัน้จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ ถาด กลวย 
คําตอบและการใหคะแนน 
   0   คะแนน  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
   1  คะแนน  เด็กตอบแสดงความเปลี่ยนแปลงของกลวยทีต่ากแดด เชน 
        - กลวยจะเห่ียว 
        - กลวยจะกลายเปนสีนํ้าตาล 
        - กลวยจะมีขนาดเล็กลง 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแผนการเรยีนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 
 1) รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
  ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย หัวหนาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 2) อาจารยวราภรณ ปานทอง 
  รองผูอํานวยการโรงเรียนวนัไตรรัตนาราม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริการ
การศึกษา เอกชน กรุงเทพฯ 
 
 3) อาจารย ลําดวน เพ็ชรรอด 
  ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนบานดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบทดสอบทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยั 
 1) ดร.ชาญวิทย จรัสสุทธิอิศร  
  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสมีา เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา 
 
 2) ดร.อดุลย ใบกุหลาบ 
  นักวิชาการศึกษา 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 
 3) อาจารยจงรัก อวมมีเพียร 
  ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดเกาะกลอย จังหวัดระยอง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

  
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวชยุดา  พยุงวงษ 
วันเดือนปเกิด    29 มกราคม 2525 
สถานที่อยูปจจุบัน   42 หมู 1 ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง 
     จังหวัดชลบุรี 20150 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2543   มัธยมศึกษาปที่ 6 
     จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
 
 พ.ศ. 2547   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) วิชาเอกการตลาด 
     จากมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 พ.ศ. 2551   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
     จากมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ   
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