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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังG นี Gมีวตั ถุประสงค์ 1. เพืJอสร้ างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีตอ่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 2. เพืJอ
ใช้ และศึกษาผลการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวัย ชันG อนุบ าลปี ทีJ 1 3. เพืJ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานของ
เด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 ใช้ แนวคิดในการดําเนินการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) 2 ขันตอน
G
คือ
ขันตอนที
G
J 1 การวิจยั (Research: R) เพืJอสร้ างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีตอ่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาล ปี ทีJ 1ขันตอนที
G
J2
การพัฒนา (Development: D) เพืJอใช้ และศึกษาผลการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การ เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีตอ่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันG อนุบาลปี ทีJ 1 กลุม่ ตัวอย่างทีJ ใช้ ในการ
วิจัย คื อ เด็ ก ปฐมวัย ชันG อนุบ าลปี ทีJ 1 ภาคเรี ย นทีJ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 จานวน 30 คน โรงเรี ย นเอกชน เขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร ซึJงได้ มา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืJ องมือทีJใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) กิจกรรม
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ เฉลียJ ส่วนเบีJยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ t-test Dependent Sample
ผลการวิจยั พบว่า 1) กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ น ฐานทีJมีต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 มีความเหมาะสมในระดับมากและ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.45/86.00 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขอเด็กปฐมวัยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน เรี ยนด้ วยกิจกรรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีJระดับ .05
คําสําคัญ : กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน/ทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์
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Abstract
This research aims to: 1 . Establish and find out the efficiency of the brainstorming activity learning
activities as a basis for the science process skills of preschool children in kindergarten year 1. 2. To use and
To study the effect of using knowledge-based learning activities as brain-based learning activities on science
process skills. 3. To study the comparison of the science process skills before and after the use of learning
activities, the brainstorming activities of the early childhood kindergarten using the concept of action.
Research and Development 2 steps are Step 1 : Research (R) to create and find out the effectiveness of
learning activities. The brain-based inquiry into the science process skills of preschool children, kindergarten
year 1 , stage 2 , development (D), to use and study the results of the activities. Learn the basics of
brainstorming on science process skills of preschool children in the first year. The research instruments were
1) preschool children in the first semester of the second semester of academic year 2560, 30 students in the
Sai Mai district, and 2 ) purposive sampling. experience Brainstorming for learning by using the brain. 2 )
Science process skills test. Analyze the data using the mean. standard deviation T-test test Dependent
Sample
The results of this research were as follows: 1) Learning activities were conducted by brainstorming.
The foundation for the science process skills of preschool children in Kindergarten Year 1 is very appropriate
and 2 ) Science process skills for early childhood after school is higher than before. At the .0 5 level of
significance
Keywords: Activities of Inquiry Approach with Brain BasedLearning/Science Process Skill.
ความเป็ นมา
จากสถานการณ์ของสังคมในโลกปั จจุบนั ทีJมีการเปลียJ นแปลงไปอย่างมากและการเปลีJยนแปลงส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ทาให้ วิทยาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเจริ ญก้ าวหน้ า
มากขึนG สร้ างความสะดวกสบายให้ กับ มนุษ ย์ ในขณะเดี ย วกัน ผู้ใช้ บริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วรมี
ความสามารถในการคิ ด รู้ จัก หาแนวทางในการแสวงหาความรู้ และมี ค วามรู้ เท่าทัน การเปลีJย นแปลงรู้ จัก เลือ กรั บ
ปรับเปลียJ นสิงJ ต่างๆให้ เหมาะสมกับชีวิตประจาวันดังนันแผนพั
G
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีJ 11 (พ.ศ. 25552559) จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ เข้ าสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยังJ ยืนให้ ความสําคัญกับการนา
หลักคิดหลักปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริ มสร้ างศักยภาพของคนในทุกมิติทงด้
ั G านร่ างกายทีJสมบูรณ์
แข็ งแรงมี ส ติ ปั ญ ญาทีJ รอบรู้ และมี จิ ต ใจทีJ ส านึ ก ในศี ล ธรรมคุณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเพี ย รมี ภูมิ ค้ ุม กัน ต่ อ การ
เปลีJยนแปลงรวมทังการเสริ
G
มสร้ างสภาพแวดล้ อมในสังคมและหนุนเสริ มสถาบันทางสังคมให้ แข็งแกร่งและเอื Gอต่อการ
พัฒ นาคนซึJ ง สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ (2554: 39-46) จึ ง ได้ กํ า หนดจุ ด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างยังJ ยืนคนไทยมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนืJองตลอดชีวิต ทังใน
G
เรืJ องการศึกษาทักษะการทางานและการดาเนินชีวิตเพืJอเป็ นภูมิค้ มุ กันสําคัญในการดารงชีวิตและปรับตัวให้ ทนั กับการ
เปลีJยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษทีJ 21 โดยให้ ความสําคัญในด้ านการพัฒนาความคิดและกาลังคน ด้ านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี โ ดยให้ ปรั บ ระบบการศึ ก ษาเพืJ อ เสริ ม สร้ างพื นG ฐานด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เริJ ม ตั งG แต่ ป ฐมวั ย จนถึ ง
ระดับอุดมศึกษาให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั วิเคราะห์และแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ
ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นทัก ษะทางสติ ปั ญ ญาทีJ แ สดงถึ งความสามารถในการฝึ กฝน
กระบวนการทางความคิดอย่างมีระบบโดยใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
G าในการรับรู้ การค้ นหาศาสตร์ ความรู้ การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ ปัญหาเด็กเป็ นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ตวั น้ อยๆ ทีJมีความสงสัยใคร่ร้ ูมีคาถามเกีJยวกับโลกธรรมชาติรอบตัว
และเรี ย นรู้ สิJงทีJ อยู่รอบตัวผ่านประสบการณ์ ต่างๆตลอดเวลาการกระตุ้นและส่งเสริ ม การเรี ยนรู้ ของเด็ กด้ วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นการตอบสนองต่อธรรมชาติของการเรี ยนรู้ ของเด็กโดยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ และฝึ กฝน
ทักษะการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จินตนาการความคิดสร้ างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ ซึงJ เป็ นทักษะและลักษณะ
นิสยั ของบุคคลทีJช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจเกีJยวกับโลกรอบตัว (อัญชลีไสยวรรณ, 2553: 26)
การจัดประสบการณ์ สําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จะต้ องจัดในรู ปของกิจกรรมบูรณา
การผ่านการเล่น โดยทีJการเล่นดังกล่าวต้ องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การยัดเหยียดเนื Gอหาของระดับ
ประถมศึกษาให้ แก่เด็ก การจัดประสบการณ์ทีJเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย ครู จะต้ องเข้ าใจการเรี ยนรู้ ทีJเด็ก และสร้ าง
เสริ มประสบการณ์และธรรมชาติการเรี ยนรู้ให้ แก่เด็ก ดังหลักการสําคัญในการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังนี G 1) จัดประสบการณ์การเล่นและการเรี ยนรู้เพืJอพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
อย่างต่อเนืJอง 2)เน้ นเด็กเป็ นสําคัญ สนองความต้ องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริ บทของสังคมทีJ
เด็ ก อาศัย อยู่ 3)จัด ให้ เด็ ก ได้ รั บ การพัฒ นาโดยให้ ค วามสํ า คัญ ทังG กับ กระบวนการและผลผลิ ต 4)จัด การประเมิ น
พัฒนาการให้ เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนืJองและเป็ นส่วนหนึJงของการจัดประสบการณ์ และ5)ให้ ผ้ ปู กครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน จะส่งเสริ มให้ การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยดีขึ Gน เนืJองจากการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เป็ นกิจกรรมทีJเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษา ค้ นคว้ าทดลองสิงJ ต่าง ๆ รอบตัว
ด้ วยตนเองตามทีJเด็กสนใจ มีการเตรี ยมสมองให้ พร้ อม ผ่อนคลายก่อนได้ รับการเรี ยนรู้ มีการถ่ายทอดแลกเปลียJ นเรี ยนรู้
ในระหว่างการทากิจกรรม ซึJงจากการปฏิบตั ิดงั กล่าวจะส่งผลให้ เด็กปฐมวัยพร้ อมทีJจะเรี ยนรู้ มีนิสยั รักการเรี ยนรู้ ช่าง
สังเกต ช่ างสงสัย สนใจสิJงแวดล้ อ มและสิJงต่าง ๆ รอบตัว ซึJงสิJงต่า ง ๆ เหล่านี เG ป็ นการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ขันG ต้ น ทีJ
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
จากความสําคัญดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ศกึ ษาค้ นคว้ าจึงมีความสนใจในการนาแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ สมอง
เป็ นฐาน (Brain-based Learning ) มาจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ แก่เด็กปฐมวัย เพืJอส่งเสริ มการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย และเพืJอเป็ นการปูพื Gนฐานการเรี ยนของเด็กปฐมวัยในระดับต่อไป และเป็ นแนวทางหนึJงทีJให้ ครูได้ นํา
การจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานมาประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาพัฒนาการและ
ทักษะด้ านอืJน ๆ สาหรับเด็กปฐมวัยในลําดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพืJอสร้ างและหาประสิทธิ ภาพของกิ จกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันG อนุบาลปี ทีJ1โรงเรี ยนเอกชน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
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2. เพืJอใช้ และศึกษาผลการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ น
ฐานทีJ มี ต่ อ ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวัย ชันG อนุ บ าลปี ทีJ 1โรงเรี ย นเอกชน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
3. เพืJอศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานของเด็กปฐมวัยชันG อนุบาลปี ทีJ1 โรงเรี ยนเอกชน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
ทฤษฎีและงานวิจัยที$เกี$ยวข้ อง
1. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1952)กล่าวว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัย
2-7 ปี เป็ นไปอย่างรวดเร็ วทังในด้
G านการรับรู้ การเรี ยนรู้ การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ทาให้ มีความคิด
ความเข้ าใจดีขึ Gน ส่วนบรูเนอร์ (Bruner, 1961) กล่าวว่าการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทีJเกิดจากประสบการณ์รอบตัวการจัด
โครงสร้ างของความรู้ให้ สอดคล้ องและสัมพันธ์ กบั พัฒนาการและความพร้ อมทาให้ ข้อมูลเหล่านี Gถูกส่งเข้ าไปในสมอง ทา
การเปลียJ นแปลและจัดหมวดหมู่ เพืJอถูกนามาใช้ ในการคิด สามารถพัฒนาความคิดประกอบกับแรงจูงใจภายในช่วยทา
ให้ เด็กประสบผลสําเร็ จในการเรี ยนรู้
2. การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิJมเติม (ฉบับทีJ 2) พ.ศ. 2545 ได้ ระบุถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ในรูปแบบทีJเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้
ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพืJอป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ทีJรัฐบาลตระหนักถึง
เยาวชนให้ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ทีJกําหนดให้ มีการจัด
ประสบการณ์ ทีJ ห ลากหลายให้ กับ เด็ ก ปฐมวัย ซึJ งกุ ล ยา ตัน ติ ผ ลาชี ว ะ (2551: 68-144) ได้ ร วบรวมรู ป แบบการจัด
ประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยทีJต้องพิจารณาให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยผ่านประสบการณ์
ตรงทีJหลากหลายให้ เด็กมีอิสระในการเลือกและปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเอง รู ปแบบการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย
ได้ แก่ รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี (Montessori, 1870-1952)ทีJกล่าวถึงการเรี ยนรู้เกิดได้ จากการ
สัมผัส รู ปแบบการจัดประสบการณ์ แบบโครงการ (Project Approach) (Katz, 1994) รู ปแบบการสอนภาษาแบบเน้ น
ประสบการณ์ (Whole Language Approach) ของเคนเนท กู ด แมน(Kenneth Goodman, 1986) รู ป แบบการจั ด
ประสบการณ์ แบบวอลดอร์ ฟ (Waldorf) ของรู ดอล์ฟสไตเนอร์ (Rudolf Stiener, 1861-1925) หลักการจัดประสบการณ์
ตามรูปแบบดังกล่าว ได้ นามาเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้ สอดคล้ องกับเด็กปฐมวัย
3. การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีJให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง
ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบตั ิ และใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครืJ องมือเช่นการสํารวจการสังเกตการวัดการ
จําแนกประเภทการทดลองการสร้ างแบบจาลองการสืบค้ นข้ อมูล (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2551, สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง หรื อเรี ยกว่า
การเรี ยนรู้โดยประสบการณ์ ตรง ผู้สอนต้ องรู้ จกั ผู้เรี ยนรายบุคคล เพืJอสอนให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ซึงJ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนุกสนานและเกิดความสุขในการเรี ยนรู้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 125)
4.การเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning) ซึงJ พรพิไลเลิศวิชา (2550 :119) กล่าวว่า สมองจะ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพก็ต่อเมืJอผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรทีJเข้ าใจสมองด้ วยแนวคิดทีJเข้ าใจการทางานของ
สมองว่าสมองทุกสมองเรี ยนรู้ ได้ สมองมีระยะพัฒนาการต่างๆกันในแต่ละวัยตามระยะพัฒนาการเพราะฉะนันการเรี
G
ยน
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การสอนต้ องสอดคล้ องกับความต้ องการของสมองระยะนันสมองแต่
G
ละคนมีความแตกต่างกันและในวัยอายุ 5-6 ปี สมอง
ส่ว นรั บ สัม ผัส และส่ว นเคลืJ อ นไหวและพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว ดังนันG การเรี ย นการสอนต้ อ งเน้ น การพัฒ นาระบบการ
เคลืJอ นไหวและระบบรั บ สัม ผัส เครืJ อ งมื อ สําคัญ ในการพัฒ นาสมองคื อกระบวนการเรี ย นรู้ ในสิJงแวดล้ อมทีJ มี ค วาม
ปลอดภัยอยูใ่ นภาวะทีJสมองกล้ าคิดกล้ าลงมือทําจากแนวคิดและทฤษฎีทีJเกีJยวข้ องดังกล่าว
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ในครังG นี Gใช้ กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)โดยดาเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจยั แบบกลุม่ เดียวทดสอบก่อนและหลังเรี ยน (One group pretest-posttest design)
ประชากร ทีJใช้ ในการวิจยั คือเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 ภาคเรี ยนทีJ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนเอกชน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จํานวน 480 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ทีJใช้ ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัยชันG อนุบาลปี ทีJ 1 ภาคเรี ยนทีJ 1 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 30
คน โรงเรี ยนเอกชน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึงJ ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที$ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และความสุขในการเรี ยนรู้
เครื$องมือที$ใช้ ในการศึกษา
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน จํานวน 15 หน่วยการเรี ยนรู้
2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึJงเป็ นแบบทดสอบทีJมีคําถามเป็ นรูปภาพ เป็ นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบมี 3 ตัวเลือกมีเกณฑ์การให้ คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนนจานวน 20 ข้ อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังG นี Gผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย2ขันตอนดั
G
งต่อไปนี G
ขัน* ตอนที$ 1 การวิจัย (Research: R) เพืJอการสร้ างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีตอ่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี
ทีJ 1
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี การจัดกิจกรรม รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการเรี ยนรู้โดย
ใช้ สมองเป็ นฐานจากเอกสารและงานวิจยั ทีJเกีJยวข้ องและศึกษามาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรี ยนรู้
ทีJเกีJยวข้ องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
2. ร่ า งกิ จ กรรมการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJ มี ต่ อ ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 จํานวน 18 แผน
3. จัดทําและพัฒนาเครืJ องมือวิจยั แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดความสุขในการ
เรี ยนรู้ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
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4. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีตอ่
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชันG อนุบาลปี ทีJ 1 โดยการไปทดลองใช้ กับเด็กปฐมวัยชันG อนุบ าลปี ทีJ 1
โรงเรี ยนเอกชน กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2556 จํานวน 30 คนและนํามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
5. จัดทําคู่มือกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 เป็ นกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
ขัน* ตอนที$ 2 การพัฒนา (Development: D) เพืJอใช้ และศึกษาผลการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 โดย 1)
เปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ กิจกรรม2) การศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ หลังได้ รับการ
จัดกิจกรรม3) วัดระดับความสุขในการเรี ยนรู้ หลังได้ รับการจัดกิจกรรมแบบแผนการทดลองคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pretest-Posttest Design) นากิ จกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยทีJกาลังศึกษาอยูช่ นอนุ
ั G บาลปี ทีJ 1 ภาคเรี ยนทีJ1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 30 คน โรงเรี ยนเอกชน เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ซึJงได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
โดยทาการทดสอบก่อนเรี ยนดําเนินการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมอง
เป็ นฐานจํานวน18 แผน หน่วยการเรี ยนรู้ เป็ นเวลา 18 สัปดาห์ เมืJอเรี ยนครบแล้ วดําเนินการทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และวัดความสุขในการเรี ยนรู้ด้วยแบบวัดความสุขในการ
เรี ยนรู้แล้ วนําแบบทดสอบ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบวัดระดับความสุขในการเรี ยนรู้ มาตรวจเพืJอทาการวิเคราะห์
ข้ อมูลและเทียบเกณฑ์เพืJอแปลผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุง่ หมายของการวิจยั ตามขันตอนดั
G
งต่อไปนี G
1. การหาประสิทธิ ภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน ซึJงมี
รายละเอียดและวิธีการดังนี G
1.1 นําแบบประเมิ นไปให้ ผ้ ูเชีJยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนือG หาโดยกํ าหนดเป็ นแบบ
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
1.2 ทําการทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.3 ดําเนินการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการไปทดลองใช้ กบั เด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 โรงเรี ยนเอกชน เขตสายไหม
กรุ ง เทพมหานคร (ทีJ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง) ภาคเรี ย นทีJ 1 ปี การศึ ก ษา 2560 จํ า นวน 30 คนและนํ า มาวิ เคราะห์ ห า
ประสิทธิภาพโดยการหาค่าเฉลีJยและค่าร้ อยละจากคะแนนเต็มทังหมดในทุ
G
กหน่วยการเรี ยนรู้ ซึJงเป็ นประสิทธิ ภาพของ
กระบวนการ (E1) ของกิจกรรมทีJผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ Gนพบว่า กิจกรรมมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิด เป็ นร้ อยละ
86.00
1.4 เมืJอเรี ยนจบทุกหน่วยการเรี ยนรู้แล้ วทดสอบด้ วยแบบทดสอบหลังเรี ยน นําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลียJ
และคิดเป็ นร้ อยละจากคะแนนเต็มซึงJ เป็ นประสิทธิผล (E 2) ของกิจกรรมทีJผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ Gนพบว่ากิจกรรมมีประสิทธิผล
(E 2) คิดเป็ นร้ อยละ 82.45 ดังนันประสิ
G
ทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
สมองเป็ นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/86.00
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2. การเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานระหว่างเรี ยนและก่อนเรี ยนดาเนินการดังนี GนาคะแนนทีJได้ จากการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลองของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 จํานวน 14 คน มาคํานวณค่าเฉลีJย ( x ) และส่วนเบีJยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีJยหลังเรี ยนและก่อนเรี ยนโดยใช้ สถิติการทดสอบที (t–test
DependentSample) พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขอเด็กปฐมวัยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยกิจกรรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ .05
ผลการวิจัย
การพัฒ นากิ จ กรรมการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ โดยใช้ ส มองเป็ นฐานทีJ มี ต่อ ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 โรงเรี ยนเอกชน เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ได้ ดาเนิน
การตามขันตอนสรุ
G
ปผลได้ ดงั นี G
1. ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างตาม
ขันตอนจนได้
G
กิจกรรมจํานวน 18 หน่วยการเรี ยนรู้ และนาไปให้ ผ้ เู ชีJยวชาญพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ต่างๆของกิ จ กรรมพบว่ากิ จ กรรมทังG 18 หน่ วยการเรี ย นรู้ แล้ ว นํ า ไปหาประสิ ท ธิ ภ าพ พบว่า มี ป ระสิท ธิ ภ าพเท่ ากับ
82.45/86.00
2. ผลการใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 มีผลคือ
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ กิจกรรม การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานของเด็กปฐมวัยชันG อนุบาลปี ทีJ 1 พบว่าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการสร้ างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐานทีJมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 ทีJผ้ วู ิจยั สร้ างขึ Gนมีทงหมด
ัG
18
หน่วยการเรี ยนรู้ได้ รับการประเมินความเหมาะสมในด้ านองค์ประกอบของกิจกรรมจากผู้เชีJยวชาญ 3 ท่าน โดยภาพรวม
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทังนี
G GเนืJองจากผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารเกีJยวกับหลักการทฤษฎีการสร้ างกิจกรรม
จากนัก การศึ ก ษาหลายท่ า นแล้ ว ดํ า เนิ น การสร้ าง กิ จ กรรมและนํ า กิ จ กรรมหาประสิ ท ธิ ภ าพ ซึJ ง ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนด
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 พบว่ากิจกรรมทัง18
G หน่วยการเรี ยนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82/86.00 ซึงJ ชัยยงค์ พรหมวงศ์
และคณะ (2545: 101-102) ได้ กําหนดตัวเลขเป็ นร้ อยละของประสิทธิภาพมีค่าเป็ น E1/E 2 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวิ
ลา มณี อินทร์ (2556) ได้ พฒ
ั นาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั G Gนฐานของเด็กปฐมวัยทีJได้ รับการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้แบบโครงการกับแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุม่ ตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยระดับชันอนุ
G บาลปี ทีJ 2 โรงเรี ยนของกลุม่
โรงเรี ย นเก้ าสุพ รรณิ ก าร์ ส านักงานเขตพื นG ทีJ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุพ รรณบุรีเขต 1 ผลการวิ จัย พบว่า 1) ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั G Gนฐานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบโครงการสูงกว่าก่อนการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ.05 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั G Gนฐานของ
เด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สงู กว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนยั สําคัญ
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ทางสถิติทีJระดับ .0สอดคล้ องกับงานวิจยั สมปอง ราศี (2558) การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้
สมองเป็ นฐานทีJมีต่อการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยชันG อนุบาลปี ทีJ 2 โรงเรี ยนบ้ านวังกวาง พบว่า กิจกรรม
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมีผลต่อการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาํ หรบเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 2.
มี 6 ขันตอน
G
คือ 1) ขันผ่
G อนคลาย 2) ขันกระตุ
G
้ นการเรี ยนรู้ 3)ขันนาเสนอความรู
G
้ ใหม่ 4) ขันเรี
G ยนรู้ 5) ขันแลกเปลี
G
ยJ นเรี ยนรู้
6 ) ขันสรุ
G ปการเรี ยนรู้ มีค่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีJสดุ (= 4.50, S.D. =0.49 ) และมีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.47 สอดคล้ องกับงานวิจยั รัศมี อ่วมน้ อย(2558) การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมี ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 โรงเรี ยนบ้ านวัง
หันน้ าดึง อ้ าเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขอเด็กปฐมวัยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนด้ วยกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ .05
2. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานของเด็กปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ .05 ทีJเป็ นเช่นนี Gเป็ นเพราะกิจกรรมทีJผ้ วู ิจยั สร้ างขึ Gนมีการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามขันตอนของการสื
G
บเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน ซึงJ เป็ นกระบวนการการเรี ยนรู้ทีJผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้อย่าง
เป็ นลําดับขันตอนมี
G
การคิดอย่างเป็ นระบบส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนสามารถเชืJอมโยงความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่ของเนื GอหาทีJจะ
เรี ยนซึJงนิศารัตน์แซ่ซ้ง (2552: 169) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ไว้ ว่าการพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้ เกิดในตัวเด็กเป็ นวัตถุประสงค์ทีJสําคัญทางการศึกษาและเป็ นการแก้ ไขปั ญหาให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ งฝึ กปฏิบตั ิคิดเป็ นทาเป็ นซึJงในการเตรี ยมเด็กให้ มีพื Gนฐานทางวิทยาศาสตร์ ในระดับปฐมวัย
สอดคล้ องกับสารภี ชมพูคํา (2552) ได้ ศึกษาผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั G Gนฐานของนักเรี ยนชันอนุ
G บาลปี ทีJ 2
ตามแนวคิดพัฒ นาการและการเรี ยนรู้ ของสมอง (Brain–Based Learning) โรงเรี ยนบ้ านนาเวียงสานักงานเขตพื นG ทีJ
การศึกษายโสธรเขต 2 พบว่าทักษะวิทยาศาสตร์ ขนพื
ั G นG ฐานของเด็กชันG อนุบาลปี ทีJ 2 ตามแนวคิดพัฒนาการและการ
เรี ยนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) มีคา่ เฉลียJ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและส่วนเบีJยงเบนมาตรฐาน
หลังเรี ยนสูงกว่าส่วนเบีJยงเบนมาตรฐานก่อนเรี ยนโดยทีJหลังการทดลองจะอยู่ในระดับดีมากส่วนก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดับพอใช้ และ สอดคล้ องกับงานวิจยั สมปอง ราศี (2558) การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐานทีJ มีต่อการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัยชันG อนุบ าลปี ทีJ 2 โรงเรี ยนบ้ านวังกวาง มี การเรี ยนรู้
วิท ยาศาสตร์ ห ลังจัด กิ จกรรมสูงกว่าก่ อนจัด กิ จกรรมการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน อย่า งมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติทีJระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจัย พนิตสุภาโกศิลา (2553) ได้ ทาการวิจัยเรืJ องการพัฒ นาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะด้ านจิตพิสยั สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สงู ขึ Gนอย่างต่อเนืJองและการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัยทีJได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สงู กว่า
เกณฑ์ ก ารผ่า นทีJ ตังG ไว้ ร้อยละ 88.64 และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย รั ศ มี อ่ว มน้ อ ย(2558) การพัฒ นากิ จ กรรมการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานทีJมี ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัยชันอนุ
G บาลปี ทีJ 1 โรงเรี ยนบ้ านวังหันน้ าดึง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขอเด็กปฐมวัยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน เรี ยนด้ วยกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีJระดับ .05
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง* ต่ อไป
การใช้ กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานควรส่งเสริ มให้ เกิดการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนืJอง เพืJอให้ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคงทน
เอกสารอ้ างอิง
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