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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย และ 2) ศึกษาผลจากการใชชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ 
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการพยากรณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 
5–6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) 
จำนวน 30 คน ผูวิจยัใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ชในการทดลอง คอืชดุกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ไดแก 1) ผลไมนารู 2) ผักหลากหลาย 3) ต.ตนไม  
4) ฟองมหัศจรรย 5) แมเหล็กดูด..ไมดูด และ 6) จม ลอย ชุดกิจกรรมดังกลาวไดผานข้ันตอน 
การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมดานเน้ือหา  
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 2.  นักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ในภาพรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดานเรียงลำดับ 
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะ 
การส่ือความหมาย  ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็นขอมูล 

 

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เด็กปฐมวัย 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) develop the science  learning  activity  

package to enhance preschool children’s science process skills; and 2) study the  

implementation of the science learning activity package to enhance preschool children’s  

science process skills. There were  six science process skills: observation, classifying, 

measuring, communication, inferring and predicting. The research sample was 30 preschool 

children, aged between 5–6 years old, studying in Kindergarten 2/1 at Wat Donyaihom 

School. They were selected by purposive sampling. The research instruments consisted  

of the science learning activity package to enhance preschool children’s  science process  

skills and the behavior observation form. The obtained data were analyzed by mean and  

standard deviation. 

 The research  results  were  as  follows: 

 1) The developed science learning activity package to enhance preschool 

children’s science process skills consisted of six learning activities: knowing the fruits, 
vegetable variety, T-tree, amazing bubble, magnets pull and push, and sinking or  floating. 

The learning  activity  package had been verified with content validity index.  

 2) The overall behavior level of the preschool children’s science process skills 
was at a good level.  When considering in each aspect, all aspect were also at the good 

level.  They were, in order of priority, observation, classifying, measuring, communication, 

predicting and inferring, respectively. 

 

Keywords: science learning activity package, science process skill, preschool children.  
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บทนำ 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร

เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพตาง ๆ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน ลวนเปนผลมาจาก

ความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกบัความคดิสรางสรรค วิทยาศาสตรทำใหคนไดพัฒนาวิธีคดิ ทัง้ความคดิ

เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญในการคนควาหาความรู  

มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและ

ประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง 

การเรียนรู (Knowledge based society) คนทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร  

เพ่ือที่จะมีความรู ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรตองเริ่มตนต้ังแตเด็กปฐมวัยเพราะเด็กวัยน้ีมีการเรียนรูสูง  

โดยการแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมรอบตัวดวยความอยากรูอยากเห็น   

 การสงเสริมใหเด็กไดรับรูสิ่งแวดลอมและประสบการณตาง ๆ เปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหเด็ก

สามารถเผชิญปญหาดวยความเขาใจและมองเห็นแนวทางในการแกปญหา เด็กไดฝกคิดในรูปแบบ

ตาง ๆ ซึ่งทำใหเด็กสามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมได ประสบการณที่เด็กไดรับ 

ในชวงน้ีจะเปนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการเรียนรูและการดำรงชีวิตในอนาคต  (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2538: 3) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2553) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ระบุไววาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยใหความรูและ

ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรู ความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ 
การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: ค) เล็งเห็นความสำคัญของ

การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับปฐมวัย จึงไดจัดทำแนวทาง 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใหครูปฐมวัยมีแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ชวยพัฒนา
คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ทั้งดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และ 

ดานสติปญญา ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู จิตวิทยาศาสตรและ

แนวคิดเก่ียวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ รอบตัวท่ีสำคัญ ดังนั้นการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ตองมุงใหมีการเจริญเติบโตทุกดานมีพลังความคิดมีจิตใจท่ีเขมแข็งสามารถสะสมความดีไวในตัวได 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กปฐมวัยซึ่งมีการเจริญเติบโตดานสมองเร็วย่ิงกวาวัยอื่น โดยท่ีสมองมิได 
ทำหนาท่ีรูคิดและเรียนรูไดอยางสมบูรณพรอมกับการกำเนิดจำเปนตองไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี
และเปนระบบ ในชวงปฐมวัยของชีวิตประสิทธิภาพของสมองจึงข้ึนอยูกับคุณภาพของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การกระตุนประสบการณการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธเชิงบวกเปนสำคัญ ซึ่งจะ 
สงผลใหสมองเรียนรูไดถึงขีดสุดของศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับนภเนตร ธรรมบวร (2545: 10)  
ซึ่งกลาววา การกระตุนสงเสริมพัฒนาการทางสมองจำเปนตองมีความสมดุลกัน เพราะส่ิงที่เด็ก
ตองการสำหรับการพัฒนาดานสติปญญาและความคิดคือ สิ่งแวดลอมและการเล้ียงดูที่เหมาะสม    
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมหรือวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตรใช 
ในการแสวงหาความรูหรือคนหาคำตอบของปญหา นับเปนองคประกอบหน่ึงของวิทยาศาสตร 
ซึ่งนักการศึกษาเห็นวามีความจำเปนท่ีจะตองฝกใหเด็กปฐมวัยจนสามารถนำไปใชอยางคลองแคลว
และเกิดความชำนาญในการเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับเรื่องราวหรือปญหาท่ีตองการคำตอบ หรือ
อาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา จุดมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตร จะตองหมายรวมถึงการฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย นักการศึกษาหลายคนไดยืนยันในทำนองเดียวกันวา กระบวนการ
ดังกลาวจะทำใหเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด และหลักการทางวิทยาศาสตร รูจัก
การใชสติปญญาในการแกปญหา ตลอดจนคนหาความรูใหม ๆ เชิงวิทยาศาสตรไดอยูเสมอ อีกท้ัง 
ยังสามารถนำไปใชในวิชาอื่น ๆ ทั้งน้ี จุนิตา รัตนประทีป (2541: 1) ที่กลาวถึง การสอนวิทยาศาสตร
วาควรใหเด็กปฐมวัยไดรับท้ังความรูและกระบวนการควบคูกันไปเสมอ  และควรเนนความรูท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจำวันใหมากท่ีสุด ฝกฝนใหเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการรูเทาทัน 
ความเปล่ียนแปลง รูจักเลือก รับ ปรับ เปล่ียนส่ิงตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตของตน รูจักคิด  
รูจักทำ และสามารถแกปญหาไดดวยวิธีการท่ีฉลาดและพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุดประการหน่ึง คือ การมี 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชนกพร ธีระกุล (2541: 3) ยังไดกลาวอีกวาเด็กปฐมวัย 
ควรไดรับการสงเสริมฝกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพราะเปนทักษะท่ีมีความสำคัญ  
ในการหาเหตุผลสำหรับคิดตัดสินใจแกปญหาและมีสวนสำคัญตอการเรียนรูในดานอ่ืน ๆ อีกดวย  
สิ่งที่จะทำใหเด็กปฐมวัยเกิดคุณสมบัติดังกลาว คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปการศึกษา 2555 
และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงิน
อุปถัมภ) พบวา การจัดประสบการณเรียนรูในระดับปฐมวัย ไมเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย แตครูผูสอนเด็กปฐมวัย 
สวนใหญเนนการบรรยาย ใหเด็กปฐมวัยทองจำ อาน เขียนแตไมไดเนนการจัดประสบการณ 
การเรียนรูที่ใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสจากประสบการณจริง สงผลใหเด็กปฐมวัยไมมี
โอกาสไดเรียนรูการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการปฏิบัติจริง ทำใหเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนา
ทักษะดานการคิดรวบยอด การคิดริเร่ิมสรางสรรค การแกปญหาและการศึกษาคนควา ซึ่งเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรู   
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 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนเด็กปฐมวัยตระหนักในปญหาดังกลาว จึงไดพยายามศึกษา

คนควานวัตกรรมท่ีจะนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเปน

พ้ืนฐานของการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีความสนใจ อยากรู อยากเขาใจส่ิงตาง ๆ ที่อยู

รอบ ๆ ตัว สามารถรับรูสิ่งตาง ๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสเปนตัวรับรูและเปนวัยแหงการสำรวจ

คนควา สามารถเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรได โดยใชการสังเกต การคิด การสำรวจ จำแนก 

เปรียบเทียบ วัด สื่อสาร ทดลอง ปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง ทำใหเด็กคิดเปน ทำเปนและ 
แกปญหาเปน สำหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกเด็ก
ปฐมวัยน้ันสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไดหลากหลาย เชน การทดลอง ซึ่งเปดโอกาส 
ใหเด็กไดลงมือกระทำดวยตนเอง การสืบสวนสอบสวนท่ีฝกใหเด็กไดเสาะหาขอมูล รูจักคิดหาเหตุผล
ในการแกปญหาตาง ๆ และการศึกษานอกสถานที่ชวยใหเด็กไดประสบการณตรง เปนตน นอกจาก
รูปแบบของการจัดประสบการณดังกลาวแลว การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูก็เปนวิธีการอีกอยางหน่ึง
ที่จะชวยเสริมสรางใหเด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร เพราะรูปแบบหรือชุดกิจกรรม 
การเรียนรูเปนแผนการเรียนท่ีประมวลเน้ือหา ประสบการณ แนวคิด วิธีการ กิจกรรมแบบกลุม และ
สื่อไดอยางสอดคลองกัน เพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหลังจากท่ีไดรับการใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถท่ีจะสรางเสริมความสนใจทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญหาและ
ทักษะการทำงานกลุม ดังท่ี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 2) ไดกลาว
ถึงชุดกิจกรรมไวสรุปไดวา ชุดกิจกรรมเปนสื่อประสมรูปแบบหนึ่งท่ีใชฝกใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะ 
ดานตาง ๆ เชนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการแกปญหาและทักษะการทำงานกลุม 
ซึ่งสอดคลองกับภพ เลาหไพบูลย (2534: 42) ที่ไดกลาวถึงชุดกิจกรรมวา ชุดกิจกรรมเปนส่ือรูปแบบ
หน่ึงท่ีใชในการฝกเพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะตาง ๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ทักษะการแกปญหา และทักษะการทำงานกลุม    
 จากแนวคิดดังกลาว จึงสรุปไดวาชุดกิจกรรมเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการเรียนรู 
ที่สามารถสงเสริมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวา 
การท่ีจะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัยตองอาศัยหลักการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุมโดยการนำ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของเอเซป (อรางคลักษณ อยูสุข, 2535: 21) มาเปน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสรางสถานการณที่เราใหเกิด
การสืบเสาะหาความรู 2) ขั้นคนควาแกปญหาท่ีตองการสืบเสาะหาความรู 3) ขั้นสรุปผลการสืบเสาะ
หาความรูและการคนควาเพ่ือแกปญหา (Search for a solution) แทรกอยูระหวางขัน้ตอนทัง้สามดวย 
เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ คือ ทักษะ 
การสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล และทักษะการพยากรณ   
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วัตถุประสงค 
 1.  เ พ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย   
 2.  เ พ่ือศึกษาผลจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนก
ประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการลงความเห็นขอมูล และทักษะการพยากรณ 
วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 5–6 ป ที่ศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที ่ 2 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง  
จงัหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน 2 หองเรยีน คอื หอง อนุบาลปที ่2/1 
และ 2/2 
 2.  กลุมตวัอยาง  คอื เด็กปฐมวยัอายุระหวาง 5–6 ป ทีศ่กึษาอยูในระดับชัน้อนุบาลปที ่2/1 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
1 หองเรียน  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
 ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มี 6 ทักษะ คือ 
ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการลง
ความเห็นขอมูล และทักษะการพยากรณ 
 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง   
 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยทำการทดลองโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20–30 นาที 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ประกอบดวย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 โดยมีวิธีการพัฒนา ดังน้ี 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  
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  1.1 สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบกิจกรรมกลุมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความรู) จำนวน 6 ชุดกิจกรรม ไดแก 1) ผลไมนารู  2) ผักหลากหลาย  3) ต.ตนไม  4) ฟองมหัศจรรย  
5) แมเหล็กดูด..ไมดดู  6) จม ลอย   
  1.2  ตรวจสอบความสอดคลองเชิงเน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.90 และมีขอเสนอแนะคือ
ปรับภาษาเหมาะสมกับวัยและควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย  
  1.3  นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ดังน้ี 
    1.3.1 ทดลองครั้งที่ 1 ใชกับนักเรียนโรงเรียนบานดอนซาก อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีลักษณะและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับกลุมอยาง จำนวน 
10 คน เพ่ือศึกษาภาษา ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม การทำงานกลุม แลวนำขอมูลท่ีไดทดลอง
ครั้งท่ี 1 มาปรับปรุงแกไข 
    1.3.2  ทดลองคร้ังท่ี 2 กบันกัเรียนระดับชัน้อนุบาลปที ่2/2 โรงเรียนวัดดอนยายหอม  
(หลวงพอเงินอุปถัมภ) จำนวน 30 คน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีลักษณะและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง  ระหวางวันท่ี 2 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือศึกษา ระยะเวลา 
ในการดำเนินกิจกรรม การทำงานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรม แลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนำ
ไปใชจริง 
 2.  แบบสงัเกตพฤตกิรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรบัเดก็ปฐมวัย  
  2.1  ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  2.2  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใหเน้ือหาครอบคลุมทั้ง 6 ทักษะ และใชเกณฑการประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรม 
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 
ซึ่งแปลผลคะแนนความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 
ตามเกณฑตอไปนี้ 
 คาเฉล่ีย 2.33 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ 
         ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับ  ดี 
 คาเฉล่ีย 1.67 – 2.32 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 
         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  พอใช   
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.66 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 
         วิทยาศาสตรอยูในระดับ ปรบัปรงุ ควรมกีารสงเสริม 
         การเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.3 นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก
ปฐมวัย มาตรวจสอบความสอดคลองเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบแบบสังเกตพฤติกรรมไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.84  
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 2.4  นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยท่ีนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวมาหาความเช่ือมั่น โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย จำนวน 1 คน เพ่ือ

หาความเท่ียงระหวางผูประเมิน 2 คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ แบบสังเกตพฤติกรรม 

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.70 นำเคร่ืองมือไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวบขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล อยางมี 

ขั้นตอนดังน้ี 

 1.  สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย กอน

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนำชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ไปใชกับนักเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล- 

ปที่ 2/1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัด

นครปฐมภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2555 ระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20–30 นาที 

ระหวางวันท่ี 20 สิงหาคมถึงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2555    

 3.  ประเมินผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย เปนการประเมินเก่ียว
กับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหวางการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงเปนการประเมินท่ีครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยท้ัง 6 ทักษะ และประเมินตามสภาพจริง 

 การวิเคราะหขอมูล   

 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือหาคาเฉล่ีย (  ) และคาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังน้ี 

 คาเฉล่ีย 2.33 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 

         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  ดี 
 คาเฉล่ีย 1.67 – 2.32  หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 

         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  พอใช   

 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.66  หมายถึง   นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง 

         วิทยาศาสตรอยูในระดับ  ปรบัปรงุ  ควรมกีารสงเสริม 
         การเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

X 
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 ตอนท่ี 1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 1.  ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยกับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพอเงินอุปถัมภ)  

ที่กำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลปที่ 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ซึ่งระหวาง

การดำเนินกิจกรรมผูวิจัยเปนผูสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช 

แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย พบวา นักเรียน 

ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองตามขั้นตอน  

มีความตั้งใจในการเรียนรู นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนดวย

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนอยางมาก 

ซึ่งสรุปไดวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ

เด็กปฐมวัยเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ  สามารถนำไปใชไดอยางเหมาะสม  

 2.  การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ไดทำการปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรม  
เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายมากข้ึน ปรับภาษาใหชัดเจน และปรับเวลาใหเหมาะกับกิจกรรม 

การเรียนรู ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีไดจึงสมบูรณเหมาะสมกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยระหวางการใชชุดกิจกรรมและผลการวิเคราะหขอมูลดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 6 ทักษะ จำนวน 30 คน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ในภาพรวมอยูในระดับดี (  = 2.77) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดาน 

เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด 

ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็นขอมูล  

 นอกจากน้ีผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยของนักเรียนจำนวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม 

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและ 

 หลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 สำหรับเด็กปฐมวัย  

  

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยกอนและหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกัน โดยหลังการใชชุดกิจกรรมนักเรียนมีทักษะกระบวนการอยูในระดับดี 

(   = 2.77) สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมซึ่งอยูในระดับปรับปรุง (   = 1.19) 

 หลังจากนำชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย

ไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยแลวผูวิจัยไดนำผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลพิจารณาปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งในดานเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเปนกิจกรรม

และทักษะท่ีเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน  เพ่ือใหไดชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรและแบบสังเกต

พฤติกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ พรอมนำไปใชสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ 

เด็กปฐมวัยตอไป   
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษามีขอควรอภิปรายดังน้ี 

 1.  ผลการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนกับนักเรียนระดับปฐมวัยโดยมีจุดเดนคือ ชุดกิจกรรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยมีการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูซ่ึงมีการกระตุน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร จำนวน 6 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 ผลไมนารู ชุดท่ี 2 ผักหลากหลาย ชุดท่ี 3  

ต.ตนไม ชุดที่ 4 ฟองมหัศจรรย ชุดที่ 5 แมเหล็กดูด...ไมดูด ชุดที่ 6 จม ลอย และชุดกิจกรรม 

ดังกลาวไดผานข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม

และปรับปรุงจากการสรางชุดกิจกรรมแลว จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัย

ไดนำขอเสนอแนะและผลจากการหาประสิทธิภาพท้ัง 2 ครั้ง มาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรม

ใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน จึงทำใหชุดกิจกรรมเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

 2.  การประเมินพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยขณะใช

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยอยูใน

ระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายทักษะพบวา หลังจากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยน้ันนักเรียนมีการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยรวม 6 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท 

ทักษะการวัด ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น และทักษะการพยากรณ แตกตาง

จากกอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับศิริทัย ธโนปจัย (2549: 73) ไดศึกษากิจกรรมสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ

การจัดประสบการณแบบปกติโดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตรง
กับพิสมัย พิลึก (2552: 92) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานสำหรับเด็กปฐมวัยพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการสอน

ตามกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 สามารถอภิปรายไดวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองกำหนดผลของ 

การเรียนรูที่ชัดเจนซ่ึงตรงกับผลการวิจัย ผูวิจัยไดกำหนดผลการเรียนรูดวยทักษะการบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละเร่ือง โดยเรียงลำดับจากมากไปนอยดังนี้  

ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะ 

การพยากรณ และทักษะการลงความเห็น  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1  ในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยน้ัน ครูจำเปนตองคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมโดยเนน 

ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุม ฝกการคิดและคนพบความรูดวยตนเองโดยใหสอดคลองกับ 

อายุของนักเรียนและสิ่งที่นักเรียนควรรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางหลากหลายตาม 

ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของนักเรียน 

  1.2  การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม 

การเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย ตองมี

จำนวนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ควรเปนของจริงเพราะส่ือของจริงมีความหลากหลายทางดานรายละเอียด เชน รูปราง รูปทรง  

ผิวสัมผัส กล่ิน สี รสชาติ ซึ่งเก่ียวของกับประสาทสัมผัสทั้งหาท่ีมีผลตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

เปนอยางดี 

  1.3  ครคูวรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย โดย

ใหนักเรียนไดคิด ไดแสดงออก และการทำกิจกรรมกลุมไดคนพบความรูดวยตนเอง 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรมีการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย โดยสามารถบูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

อื่น ๆ เชน กิจกรรมการเรียนรูแนวโปรแกรมมาทาล กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา เปนตน 

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

  2.2  ควรมีการศึกษากิจกรรมการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบกิจกรรมกลุมโดยจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู) ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานอ่ืน ๆ อีก เชน ทักษะ

การหาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา เปนตน 
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  2.3  ควรมีการศึกษาการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัยบูรณาการการเรียนรูกับนวัตกรรมอื่น ๆ เชน ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู เปนตน  

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

  2.4  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือในการวัดตาง ๆ และการเรียนรูจากส่ิงท่ี
มีหนวยกำกับแนนอน เชน เคร่ืองชั่ง เคร่ืองตวง เคร่ืองมือวัด เพ่ือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ดานการวัดของเด็กปฐมวัย 

  2.5  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการการเรียนรูกับ

นวัตกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาการคิดแกปญหาสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย มีขอคนพบสรุปได ดังน้ี 

 1. ผลการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเกิดข้ึนกับนักเรียนโดยมีจุดเดนคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรูซึ่งมีการกระตุน สงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

จำนวน 6 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 ผลไมนารู ชุดท่ี 2 ผักหลากหลาย ชุดท่ี 3 ต.ตนไม ชุดท่ี 4 ฟอง

มหัศจรรย ชุดที่ 5 แมเหล็กดูด...ไมดูด ชุดที่ 6 จม ลอย และชุดกิจกรรมดังกลาวไดผานข้ันตอน 

การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ทั้งในขณะสรางชุดกิจกรรม และปรับปรุงจาก 

การสรางชุดกิจกรรมแลว จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะ

และและผลจากการหาประสิทธิภาพท้ัง 2 ครั้ง มาปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยใหมีความสมบูรณมาก

ย่ิงขึ้นจึงทำใหชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัย เปนเคร่ืองมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 

 2. ผลการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย 

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็ก

ปฐมวัย พบวาหลังใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับดี 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 113

ทุกทักษะโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยดังน้ี ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะ 

การวัด ทักษะการส่ือความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็น 
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