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การวิจยัครั Gงนี Gมีวตัถปุระสงค์ 1. เพืJอสร้างและหาประสทิธิภาพของกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1   2. เพืJอ
ใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั GนอนุบาลปีทีJ 1  3. เพืJอศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของ
เด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 ใช้แนวคิดในการดําเนินการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 2 ขั Gนตอน คือ 
ขั GนตอนทีJ 1 การวิจยั (Research: R) เพืJอสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีตอ่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั Gนอนบุาล ปีทีJ 1ขั GนตอนทีJ 2 
การพฒันา (Development: D) เพืJอใช้และศกึษาผลการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การ เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั Gน อนบุาลปีทีJ 1  กลุม่ตวัอยา่งทีJ ใช้ในการ
วิจัยคือเด็กปฐมวัยชั GนอนุบาลปีทีJ 1 ภาคเรียนทีJ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน โรงเรียนเอกชน เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร ซึJงได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืJองมือทีJใช้ในการวิจยัได้แก่ 1) กิจกรรม
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน2) แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีJย  สว่นเบีJยงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบ t-test Dependent Sample   

ผลการวิจยัพบว่า 1) กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็น ฐานทีJมีต่อ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 มีความเหมาะสมในระดบัมากและ มีประสิทธิภาพ
เทา่กบั 83.45/86.00 2) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขอเด็กปฐมวยัหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน เรียนด้วยกิจกรรมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีJระดบั .05  
  
คาํสาํคัญ :  กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน/ทกัษะกระบวนการ 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. 

 
ความเป็นมา 

จากสถานการณ์ของสงัคมในโลกปัจจุบนัทีJมีการเปลีJยนแปลงไปอย่างมากและการเปลีJยนแปลงสว่นใหญ่เป็น
ผลมาจากความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ทาให้วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า
มากขึ Gนสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในขณะเดียวกันผู้ ใช้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมี
ความสามารถในการคิดรู้จักหาแนวทางในการแสวงหาความรู้และมีความรู้เท่าทันการเปลีJยนแปลงรู้จักเลือกรับ
ปรับเปลีJยนสิJงตา่งๆให้เหมาะสมกบัชีวิตประจาวนัดงันั Gนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัทีJ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) จึงมุ่งเน้นการพฒันาคนทุกช่วงวยัให้เข้าสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัJงยืนให้ความสําคญักับการนา
หลกัคิดหลกัปฏิบตัิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนในทกุมิติทั Gงด้านร่างกายทีJสมบรูณ์
แข็งแรงมีสติปัญญาทีJรอบรู้และมีจิตใจทีJสานึกในศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรมีภูมิคุ้ มกันต่อการ
เปลีJยนแปลงรวมทั Gงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสงัคมและหนนุเสริมสถาบนัทางสงัคมให้แข็งแกร่งและเอื Gอต่อการ
พัฒนาคนซึJงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554: 39-46) จึงได้กําหนดจุด
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัJงยืนคนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนืJองตลอดชีวิต ทั Gงใน
เรืJองการศึกษาทกัษะการทางานและการดาเนินชีวิตเพืJอเป็นภมูิคุ้มกันสําคญัในการดารงชีวิตและปรับตวัให้ทนักบัการ
เปลีJยนแปลงของโลกในยคุศตวรรษทีJ 21 โดยให้ความสาํคญัในด้านการพฒันาความคิดและกาลงัคน ด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีโดยให้ปรับระบบการศึกษาเพืJอเสริมสร้างพื Gนฐานด้านวิทยาศาสตร์เริJ มตั Gงแต่ปฐมวัยจนถึง
ระดบัอดุมศกึษาให้ผู้ เรียนรู้จกัวิเคราะห์และแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางสติปัญญาทีJแสดงถึงความสามารถในการฝึกฝน
กระบวนการทางความคิดอย่างมีระบบโดยใช้ประสาทสมัผสัทั Gงห้าในการรับรู้การค้นหาศาสตร์ความรู้การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหาเด็กเป็นเหมือนนกัวิทยาศาสตร์ตวัน้อยๆ ทีJมีความสงสยัใคร่รู้มีคาถามเกีJยวกบัโลกธรรมชาติรอบตวั
และเรียนรู้สิJงทีJอยู่รอบตัวผ่านประสบการณ์ต่างๆตลอดเวลาการกระตุ้ นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กโดยให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝน
ทกัษะการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์จินตนาการความคดิสร้างสรรค์และจิตวทิยาศาสตร์ ซึJงเป็นทกัษะและลกัษณะ
นิสยัของบคุคลทีJช่วยในการพฒันาความรู้ความเข้าใจเกีJยวกบัโลกรอบตวั (อญัชลไีสยวรรณ, 2553: 26) 

การจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั  จะต้องจดัในรูปของกิจกรรมบรูณา
การผ่านการเลน่ โดยทีJการเลน่ดงักลา่วต้องไม่ใช่การเลน่โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การยดัเหยียดเนื Gอหาของระดบั
ประถมศึกษาให้แก่เด็ก การจดัประสบการณ์ทีJเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั ครูจะต้องเข้าใจการเรียนรู้ทีJเด็ก และสร้าง
เสริมประสบการณ์และธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดงัหลกัการสําคญัในการจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัตาม
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ดงันี G 1) จดัประสบการณ์การเลน่และการเรียนรู้เพืJอพฒันาเดก็โดยองค์รวม
อยา่งตอ่เนืJอง 2)เน้นเด็กเป็นสาํคญั สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและบริบทของสงัคมทีJ
เด็กอาศัยอยู่ 3)จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสําคัญทั Gงกับกระบวนการและผลผลิต 4)จัดการประเมิน
พฒันาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนืJองและเป็นสว่นหนึJงของการจดัประสบการณ์และ5)ให้ผู้ปกครองและชุมชนมี
สว่นร่วมในการพฒันาเด็ก        

การจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จะสง่เสริมให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัดีขึ Gน เนืJองจากการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นกิจกรรมทีJเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิ ศกึษา ค้นคว้าทดลองสิJงตา่ง ๆ  รอบตวั
ด้วยตนเองตามทีJเด็กสนใจ มีการเตรียมสมองให้พร้อม ผ่อนคลายก่อนได้รับการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดแลกเปลีJยนเรียนรู้
ในระหว่างการทากิจกรรม ซึJงจากการปฏิบตัิดงักล่าวจะสง่ผลให้เด็กปฐมวยัพร้อมทีJจะเรียนรู้ มีนิสยัรักการเรียนรู้ ช่าง
สงัเกต ช่างสงสัย สนใจสิJงแวดล้อมและสิJงต่าง ๆ รอบตัว ซึJงสิJงต่าง ๆ เหล่านี Gเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั Gนต้นทีJ
เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  

จากความสาํคญัดงักลา่วข้างต้น ผู้ศกึษาค้นคว้าจงึมีความสนใจในการนาแนวคดิการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน (Brain-based Learning ) มาจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยั เพืJอสง่เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาหรับเด็กปฐมวยั และเพืJอเป็นการปพืู Gนฐานการเรียนของเด็กปฐมวยัในระดบัตอ่ไป และเป็นแนวทางหนึJงทีJให้ครูได้นํา

การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐานมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพฒันาการและ

ทกัษะด้านอืJน ๆ สาหรับเด็กปฐมวยัในลาํดบัตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพืJอสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนุบาลปีทีJ1โรงเรียนเอกชน เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร  
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2. เพืJอใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานทีJมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั GนอนุบาลปีทีJ1โรงเรียนเอกชน   เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร  

3. เพืJอศกึษาเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวยัชั GนอนุบาลปีทีJ1 โรงเรียนเอกชน   เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1952)กลา่วว่าพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กวยั 
2-7 ปี เป็นไปอยา่งรวดเร็วทั Gงในด้านการรับรู้ การเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทาให้มีความคิด
ความเข้าใจดีขึ Gน สว่นบรูเนอร์ (Bruner, 1961) กลา่ววา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีJเกิดจากประสบการณ์รอบตวัการจดั
โครงสร้างของความรู้ให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัพฒันาการและความพร้อมทาให้ข้อมลูเหลา่นี Gถกูสง่เข้าไปในสมอง ทา
การเปลีJยนแปลและจดัหมวดหมู ่เพืJอถกูนามาใช้ในการคิด สามารถพฒันาความคิดประกอบกบัแรงจูงใจภายในช่วยทา
ให้เด็กประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้  

2. การพฒันากิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิJมเติม (ฉบบัทีJ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบถุึงการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบทีJเปิดโอกาสให้เด็กได้
ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์ความรู้มาใช้เพืJอป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
จากการศกึษานโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ทีJรัฐบาลตระหนกัถึง
เยาวชนให้มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ทีJกําหนดให้มีการจัด
ประสบการณ์ทีJหลากหลายให้กับเด็กปฐมวัย ซึJงกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 68-144) ได้รวบรวมรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ของเด็กปฐมวยัทีJต้องพิจารณาให้สอดคล้องกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัผา่นประสบการณ์
ตรงทีJหลากหลายให้เด็กมีอิสระในการเลอืกและปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง รูปแบบการจดัประสบการณ์ของเด็กปฐมวยั 
ได้แก่ รูปแบบการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี (Montessori, 1870-1952)ทีJกลา่วถึงการเรียนรู้เกิดได้จากการ
สมัผสั รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) (Katz, 1994) รูปแบบการสอนภาษาแบบเน้น
ประสบการณ์  (Whole Language Approach) ของเคนเนท กูดแมน(Kenneth Goodman, 1986) รูปแบบการจัด
ประสบการณ์แบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) ของรูดอล์ฟสไตเนอร์ (Rudolf Stiener, 1861-1925) หลกัการจดัประสบการณ์
ตามรูปแบบดงักลา่ว ได้นามาเป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัเด็กปฐมวยั  

3. การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีJให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
ผา่นกระบวนการคิด การปฏิบตัิ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครืJองมือเช่นการสํารวจการสงัเกตการวดัการ
จําแนกประเภทการทดลองการสร้างแบบจาลองการสืบค้นข้อมลู (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2551, สานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551) เป็นการจดัการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง หรือเรียกว่า
การเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง ผู้สอนต้องรู้จกัผู้ เรียนรายบคุคล เพืJอสอนให้สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ซึJงจะทาให้ผู้ เรียนมีความสนกุสนานและเกิดความสขุในการเรียนรู้ (ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2553: 125)  

4.การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ซึJงพรพิไลเลศิวิชา (2550 :119) กลา่วว่า สมองจะ
พฒันาเต็มตามศกัยภาพก็ต่อเมืJอผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูรทีJเข้าใจสมองด้วยแนวคิดทีJเข้าใจการทางานของ
สมองว่าสมองทกุสมองเรียนรู้ได้สมองมีระยะพฒันาการต่างๆกนัในแต่ละวยัตามระยะพฒันาการเพราะฉะนั Gนการเรียน
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การสอนต้องสอดคล้องกบัความต้องการของสมองระยะนั Gนสมองแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัและในวยัอาย ุ5-6 ปีสมอง
ส่วนรับสัมผัสและส่วนเคลืJอนไหวและพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั Gนการเรียนการสอนต้องเน้นการพัฒนาระบบการ
เคลืJอนไหวและระบบรับสัมผัสเครืJองมือสําคัญในการพัฒนาสมองคือกระบวนการเรียนรู้ในสิJงแวดล้อมทีJมีความ
ปลอดภยัอยูใ่นภาวะทีJสมองกล้าคิดกล้าลงมือทําจากแนวคิดและทฤษฎีทีJเกีJยวข้องดงักลา่ว  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีดาํเนินการวิจัย  
 การวิจยัในครั Gงนี Gใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development)โดยดาเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจยัแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงัเรียน (One group pretest-posttest design)  
 ประชากร ทีJใช้ในการวิจยัคือเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 ภาคเรียนทีJ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเอกชน   
เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 480      คน  

กลุ่มตัวอย่าง ทีJใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวยัชั GนอนุบาลปีทีJ 1 ภาคเรียนทีJ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30  
คน โรงเรียนเอกชน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร ซึJงได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
ตัวแปรที$ศึกษา  

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และความสขุในการเรียนรู้  
เครื$องมือที$ใช้ในการศึกษา  
 1. แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จํานวน 15 หนว่ยการเรียนรู้   
 2. แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึJงเป็นแบบทดสอบทีJมีคําถามเป็นรูปภาพ เป็นแบบปรนยั
ชนิดเลอืกตอบมี 3 ตวัเลอืกมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถกูให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนนจานวน 20 ข้อ  
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัครั Gงนี Gผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย2ขั Gนตอนดงัตอ่ไปนี G  
 ขั *นตอนที$  1 การวิจัย (Research: R) เพืJอการสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั Gนอนบุาลปี
ทีJ 1  
  1. ศกึษาหลกัการ ทฤษฎี การจดักิจกรรม รูปแบบการเรียนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานจากเอกสารและงานวิจยัทีJเกีJยวข้องและศกึษามาตรฐานคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และสาระการเรียนรู้
ทีJเกีJยวข้องกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 
 2. ร่างกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั GนอนบุาลปีทีJ 1 จํานวน 18 แผน    
 3. จัดทําและพฒันาเครืJองมือวิจยัแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบวดัความสขุในการ
เรียนรู้ และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 
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 4. หาประสทิธิภาพของกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีตอ่
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กชั GนอนุบาลปีทีJ 1 โดยการไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยชั GนอนุบาลปีทีJ 1 
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2556 จํานวน 30 คนและนํามาวิเคราะห์หาประสทิธิภาพ 
 5. จัดทําคู่มือกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั GนอนบุาลปีทีJ 1 เป็นกิจกรรมฉบบัสมบรูณ์  
 ขั *นตอนที$ 2 การพฒันา (Development: D) เพืJอใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั GนอนบุาลปีทีJ 1 โดย 1) 
เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรม2) การศกึษาจิตวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการ
จดักิจกรรม3) วดัระดบัความสขุในการเรียนรู้หลงัได้รับการจดักิจกรรมแบบแผนการทดลองคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) นากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งคือเด็กปฐมวยัทีJกาลงัศกึษาอยูช่ั GนอนบุาลปีทีJ 1 ภาคเรียนทีJ1 ปี
การศึกษา 2560 จานวน  30 คน   โรงเรียนเอกชน   เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร ซึJงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
โดยทาการทดสอบก่อนเรียนดําเนินการใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานจํานวน18 แผน  หน่วยการเรียนรู้เป็นเวลา 18 สปัดาห์ เมืJอเรียนครบแล้วดําเนินการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์และวดัความสขุในการเรียนรู้ด้วยแบบวดัความสขุในการ
เรียนรู้แล้วนําแบบทดสอบ แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์และแบบวดัระดบัความสขุในการเรียนรู้มาตรวจเพืJอทาการวิเคราะห์
ข้อมลูและเทียบเกณฑ์เพืJอแปลผล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุง่หมายของการวิจยัตามขั Gนตอนดงัตอ่ไปนี G 
     1. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึJงมี
รายละเอียดและวิธีการดงันี G 
 1.1 นําแบบประเมินไปให้ผู้ เชีJยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื Gอหาโดยกําหนดเป็นแบบ
มาตราประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale)  
 1.2 ทําการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1.3 ดําเนินการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 โรงเรียนเอกชน   เขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร (ทีJไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) ภาคเรียนทีJ  1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คนและนํามาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพโดยการหาค่าเฉลีJยและค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั Gงหมดในทุกหน่วยการเรียนรู้ซึJงเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ของกิจกรรมทีJผู้วิจยัพฒันาขึ Gนพบว่า กิจกรรมมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิด  เป็นร้อยละ 
86.00 
 1.4 เมืJอเรียนจบทกุหนว่ยการเรียนรู้แล้วทดสอบด้วยแบบทดสอบหลงัเรียน นําคะแนนมาวิเคราะห์หาคา่เฉลีJย
และคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มซึJงเป็นประสทิธิผล (E 2) ของกิจกรรมทีJผู้วิจยัได้พฒันาขึ Gนพบวา่กิจกรรมมีประสทิธิผล 
(E 2) คิดเป็นร้อยละ 82.45 ดงันั Gนประสทิธิภาพของกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานมีประสทิธิภาพเทา่กบั 82.45/86.00 
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2. การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานระหว่างเรียนและก่อนเรียนดาเนินการดงันี GนาคะแนนทีJได้จากการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลองของเด็กปฐมวยัชั GนอนุบาลปีทีJ 1 จํานวน 14 คน มาคํานวณค่าเฉลีJย ( x ) และส่วนเบีJยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีJยหลงัเรียนและก่อนเรียนโดยใช้สถิติการทดสอบที (t–test 
DependentSample) พบวา่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขอเด็กปฐมวยัหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรม
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีJระดบั .05 
   
ผลการวิจัย  

      การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 โรงเรียนเอกชน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร ได้ดาเนิน
การตามขั Gนตอนสรุปผลได้ดงันี G  

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 ผู้วิจยัได้ดาเนินการสร้างตาม
ขั Gนตอนจนได้กิจกรรมจํานวน 18 หน่วยการเรียนรู้ และนาไปให้ผู้ เชีJยวชาญพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ต่างๆของกิจกรรมพบว่ากิจกรรมทั Gง18 หน่วยการเรียนรู้ แล้วนําไปหาประสิทธิภาพ พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.45/86.00  

2. ผลการใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 มีผลคือ  

2.1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรม การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวยัชั GนอนุบาลปีทีJ 1 พบว่าทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีJระดบั .05  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานทีJมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 ทีJผู้วิจยัสร้างขึ Gนมีทั Gงหมด 18 
หนว่ยการเรียนรู้ได้รับการประเมินความเหมาะสมในด้านองค์ประกอบของกิจกรรมจากผู้ เชีJยวชาญ 3 ทา่น โดยภาพรวม
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทั Gงนี GเนืJองจากผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกีJยวกบัหลกัการทฤษฎีการสร้างกิจกรรม
จากนักการศึกษาหลายท่านแล้วดําเนินการสร้าง กิจกรรมและนํากิจกรรมหาประสิทธิภาพ ซึJงผู้ วิจัยได้กําหนด
ประสทิธิภาพเทา่กบั 80/80 พบวา่กิจกรรมทั Gง18 หนว่ยการเรียนรู้ มีประสทิธิภาพเทา่กบั 82/86.00 ซึJงชยัยงค์ พรหมวงศ์
และคณะ (2545: 101-102) ได้กําหนดตวัเลขเป็นร้อยละของประสิทธิภาพมีค่าเป็น E1/E 2 สอดคล้องกบังานวิจยัของวิ
ลา มณีอินทร์(2556) ได้พฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั Gนพื Gนฐานของเด็กปฐมวยัทีJได้รับการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงการกบัแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุม่ตวัอย่างคือเด็กปฐมวยัระดบัชั GนอนบุาลปีทีJ 2 โรงเรียนของกลุม่
โรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์สานักงานเขตพื GนทีJการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1  ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Gนพื Gนฐานของเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการสงูกวา่ก่อนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีJระดบั.05  2) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั Gนพื Gนฐานของ
เด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้สงูกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์อย่างมีนยัสําคญั
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ทางสถิติทีJระดบั .0สอดคล้องกบังานวิจยั สมปอง ราศี (2558) การพฒันากิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานทีJมีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 2 โรงเรียนบ้านวงักวาง พบว่า  กิจกรรม
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมีผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาํหรบเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 2. 
มี 6 ขั Gนตอน คือ 1) ขั Gนผอ่นคลาย 2) ขั Gนกระตุ้นการเรียนรู้ 3)ขั Gนนาเสนอความรู้ใหม ่4) ขั Gนเรียนรู้ 5) ขั GนแลกเปลีJยนเรียนรู้ 
6 ) ขั Gนสรุปการเรียนรู้ มีค่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีJสดุ (= 4.50, S.D. =0.49 ) และมีคา่ดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 
0.47 สอดคล้องกับงานวิจยัรัศมี อ่วมน้อย(2558)  การพฒันากิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมี ตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 โรงเรียนบ้านวงั
หนัน้าดึง อ้าเภอคลองขลงุ จงัหวดักําแพงเพชร ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขอเด็กปฐมวยัหลงัเรียนสงูกว่าก่อน 
เรียนด้วยกิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีJระดบั .05  

2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของเด็กปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 พบว่าทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีJระดบั .05 ทีJเป็นเช่นนี Gเป็นเพราะกิจกรรมทีJผู้วิจยัสร้างขึ Gนมีการจดัการ
เรียนรู้ตามขั Gนตอนของการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึJงเป็นกระบวนการการเรียนรู้ทีJผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เป็นลาํดบัขั Gนตอนมีการคิดอย่างเป็นระบบสง่เสริมให้นกัเรียนสามารถเชืJอมโยงความรู้เก่ากบัความรู้ใหมข่องเนื GอหาทีJจะ
เรียนซึJงนิศารัตน์แซ่ซ้ง (2552: 169) ได้กลา่วถึงความสําคญัของทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ไว้ว่าการพฒันาทกัษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ให้เกิดในตวัเด็กเป็นวตัถปุระสงค์ทีJสําคญัทางการศึกษาและเป็นการแก้ไขปัญหาให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบตัิคิดเป็นทาเป็นซึJงในการเตรียมเด็กให้มีพื Gนฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดบัปฐมวยั 
สอดคล้องกบัสารภี ชมพคูํา (2552) ได้ศึกษาผลการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ขั Gนพื Gนฐานของนกัเรียนชั GนอนบุาลปีทีJ 2 
ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain–Based Learning) โรงเรียนบ้านนาเวียงสานักงานเขตพื GนทีJ
การศึกษายโสธรเขต 2 พบว่าทกัษะวิทยาศาสตร์ขั Gนพื Gนฐานของเด็กชั GนอนุบาลปีทีJ 2 ตามแนวคิดพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) มีคา่เฉลีJยหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองและสว่นเบีJยงเบนมาตรฐาน
หลงัเรียนสงูกว่าสว่นเบีJยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนโดยทีJหลงัการทดลองจะอยู่ในระดบัดีมากสว่นก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดบัพอใช้และ  สอดคล้องกบังานวิจยั สมปอง ราศี (2558)  การพฒันากิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานทีJมีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยชั GนอนุบาลปีทีJ 2 โรงเรียนบ้านวังกวาง มีการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หลงัจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อย่างมี
นยัสําคัญทางสถิติทีJระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัย พนิตสุภาโกศิลา (2553) ได้ทาการวิจัยเรืJองการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณุลกัษณะด้านจิตพิสยัสาหรับเด็กปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูขึ Gนอยา่งต่อเนืJองและการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวยัทีJได้รับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สงูกว่า
เกณฑ์การผ่านทีJตั Gงไว้ร้อยละ 88.64 และสอดคล้องกับงานวิจัยรัศมี อ่วมน้อย(2558)  การพัฒนากิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานทีJมี ต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัชั GนอนบุาลปีทีJ 1 โรงเรียนบ้านวงัหนัน้าดึง  อําเภอคลองขลงุ จงัหวดักําแพงเพชร พบว่า ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขอเด็กปฐมวยัหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน เรียนด้วยกิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีJระดบั .05  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั*งต่อไป 
       การใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมองเป็นฐานควรส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งตอ่เนืJอง เพืJอให้การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคงทน  
  
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธิการ.สาํนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั *น พื *นฐาน. ( 

2547). หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ( สาหรบัเด็กอาย ุ3-5 ปี). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุุสภา
ลาดพร้าว 

กลุยา ตนัติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวยัศึกษา. กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2551). แนวทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปฐมวยัตาม

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 2546. กรุงเทพฯ: สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคณะ. (2545). เอกสารการสอนชุดวิชาสื$อการสอนระดับประถมศึกษาหน่วยที$ 8-15. (พิมพ์

ครั*ง ที$ 20). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
ชลุพีร สงวนศรี. (2550). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเดก็ปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์. 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, ลพบรีุ. 
นิศารัตน์ แซ่ซ้ง. (2552). ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื$อพัฒนาทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน).ลําปาง : มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลาปาง. 

พนิตสภุา โกศิลา. (2553). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะด้านจิตพิสัยสําหรับ

เด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้. ปริญญานิพนธ์ 

พรพิไลเลศิวิชา. (2550). สมองวยัเริ$มเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิทยาการเรียนรู้. 
สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, กระทรวงศกึษาธิการ. (2551). ตัวชี *วดัและสาระการเรียนรู้ แกนกลางกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั *นพื *นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 

รัศมี อ่วมน้อย.(2558).  การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานที$มี ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั *นอนุบาลปีที$  1 โรงเรียนบ้านวัง
หันน้าดึง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกํ *าแพงเพชร.วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities ปีทีJ  5 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 
2558  

วิลา มณีอินทร์.(2556). ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั *นพื *นฐานของเด็กปฐมวัยที$ได้รับการจัด ประสบการณ์

การเรียนรู้แบบโครงการกับแบบสืบเสาะหาความรู้. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (หลกัสตูรและการสอน). ลพบุรี: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 



9 

 

สมปอง ราศี. (2558).  การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที$มีต่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวยัชั *นอนุบาลปีที$ 2 โรงเรียนบ้านวังกวาง.วารสารวิชาการเครือขา่ย
บณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือปีทีJ 5 ฉบบัพิเศษ กรกฎาคม 2558 

สารภี ชมพคูา. (2552). ผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ขั *นพื *นฐานของนักเรียนชั *นอนุบาลปีที$  2 ตาม แนวคิด

พัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning). ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (สาขาหลกัสตูรและ
การสอน). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

อัญชลีไสยวรรณ. (2553). การศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบ

ผสมผสานที$ มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์การศึกษา

มหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
Bruner, J.S. (1961). The Process of Education. Harward University Press Cambridge Massachusetts. 
 

 


