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บทคัดย่อ
การจัด การเรี ยนรู้ในระดับ ปฐมวั ย ผู้ส อนจะต้ อ งจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ให้ เด็ก ได้เรีย นรู้ จ าก
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหาตามความสนใจและวัย ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นับว่า
เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวและประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการนามาใช้
แก้ ปั ญ หาในชีวิต ประจ าวั นและต่ อยอดการเรี ยนรู้ การจัด การเรีย นรู้ค วรสอดแทรกกิ จ กรรมที่ พั ฒ นาทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการกิจกรรมการสารวจ การทดลอง และ
การเล่น บทความนี้จึงมุ่งนาเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็ก
ปฐมวัยผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย เพื่อให้ผู้สอนสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คาสาคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย วัฏจักรการสืบเสาะ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย

Abstract
In early childhood education, facilitators need to help children to experience about
environment surrounding them, and to solve problems related to their interest and appropriate
to their ages. Science process skills will help children to explore and learn about their
surroundings and gain more experiences; and that can be used to solve everyday problems and
for further learning. In learning, science process skills should be integrated naturally with
children activities such as exploring, experimenting, or playing. This article aims to guide early
childhood instructors to develop activities that promote science process skills in early child
through inquiry process that is the learning method that used in Little Scientists’ House,
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Thailand project. To implement inquiry process, the instructors will be able to apply with their
instructions and that the children’s science process skills will develop effectively.

Keywords: Science Process Skills, Early Childhood, Inquiry Process, Little Scientists’ House
Project

บทนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่สาคัญที่จะนามาซึ่งการได้มาซึ่งความรู้
หรื อ การแก้ ปั ญ หา (Roadrangka, 2001, p. 21) ซึ่ ง วิ ธี ก ารหรื อ ความสามารถเหล่ า นี้ เป็ น พฤติ ก รรมของ
นักวิทยาศาสตร์ (Padilla, 1990) ที่นามาใช้ในการสารวจตรวจสอบในทางวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ สาขาวิชา รวมถึง
การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน จึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
ส าหรับ การด าเนิ น ชีวิต (Saguansri, 2007) ดัง นั้ น ในการจัด การเรีย นรู้ ในทุ กระดั บ ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวัย จนถึ ง
อุดมศึกษา ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็ก ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่อย่างสม่าเสมอ
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สาคัญในการพัฒนาเรียนรู้ เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้ง
ในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ในหลักสูตรปฐมวัยจึงกาหนดให้สถานศึกษาจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ อายุและระดับพัฒนาการของผู้เรียน โดยกาหนดให้
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้มีโอกาสลงมือทา เคลื่อนไหว ทดลอง เล่น สืบค้น คิดแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง (Ministry of Education, 2004, p. 52) การสอนระดับปฐมวัยจึงเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหาตามความสนใจและวัย ซึ่งทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นส่วนประกอบสาคัญที่ทาให้เด็กมี โอกาสเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและประสบการณ์
ต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการนามาใช้แก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นทักษะที่สาคัญและเป็น
พื้นฐานที่ควรส่งเสริมตั้งแต่เด็กระดับปฐมวัยและสอดแทรกเข้ากับกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งการที่ได้ฝึกให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่าเสมอจะเป็นการปลูกฝังให้ เด็กเป็นคนที่มี
เหตุ ผ ลและรู้จั ก แสวงหาความรู้ ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ที่ บุ ค คลพึ ง จะมี (Saesong, 2009, p. 81) และ
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) (2011, pp. 67-68) ได้
กาหนดกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ว่าแนวทางการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยอย่างน้อย 8 ทักษะ ได้แก่
การสังเกต การวัด การจาแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การคานวณ
การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น และการพยากรณ์
สาหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นมีแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ให้ กับเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3-6 ปี ให้เกิดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ส าหรับ เด็ กปฐมวัย ได้ แ ก่ พั ฒ นาการการเรี ยนรู้ พั ฒ นาการด้ านสั ง คม พั ฒ นาการทางการเคลื่ อ นไหว และ
พัฒนาการด้านภาษา สาหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมุ่งหวังให้
ผู้ส อนสอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนผ่านการทากิจกรรมในใบงาน รวมถึง การทา
โครงงานของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏ จักรการสืบเสาะ ซึ่งในส่วนของโครงการเองไม่ได้ยกตัวอย่างการ
สอดแทรกทั กษะไว้อย่างชัดเจน แต่ได้ระบุไว้ในการประเมินโครงงานของนักเรียนว่า ในการทาโครงงานหนึ่ง ๆ
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จะต้องพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่น้อยกว่า 4 ทักษะ ซึ่ง ไม่ได้ร ะบุว่าเป็นทักษะ
พื้นฐานหรือทักษะบูรณาการ
ในบทความนี้จะนาเสนอเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการ
สืบเสาะ และการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่ องมือที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสารวจตรวจสอบเพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ Ostlund; Nwosu and Okeke (as cited in Akinbobola
& Afolabi, 2010, p. 33) ได้ให้คาจากัดความว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถทั้งทางด้าน
ความคิดและการปฏิบัติ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการศึกษาและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งความสามารถนี้จะสะท้อนถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จึงจาเป็นที่จะต้อง
ถ่ายทอดให้กับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ในทุกๆ สาขาวิชา (Padilla, 1990)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) (2 0 1 1 ,
pp. 67-68) ได้ให้นิยามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทักษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่นา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ ซึ่งได้กาหนดทักษะกระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ ออกเป็น 13 ทักษะ ตามสมาคมเพื่ อความก้าวหน้าทางวิท ยาศาสตร์ข องประเทศสหรัฐอเมริก า
(American Association for Advancement of Science หรือ AAAS) โดยแบ่งออกเป็นทักษะกระบวนการขั้น
พื้นฐาน 8 ทักษะ และ ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ (Roadrangka & Dachakupt, 2003, pp. 3-4)
ดังนี้
1. ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการ
จาแนกประเภท 4) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลา 5) ทักษะการคานวณหรือ
ใช้ตัวเลข 6) ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และ 8) ทักษะการ
พยากรณ์
2. ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) ทักษะการกาหนด
และควบคุมตัวแปร 3) ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 4) ทักษะการทดลอง 5) ทักษะการตีความหมายของ
ข้อมูล
Saguansri (2007) ได้ ร วบรวมไว้ว่า ทั กษะที่ จ าเป็น และสามารถฝึ กปฏิ บัติ ได้ ส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย มี
7 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต การวัด การจาแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา ทั กษะการค านวณหรือใช้ ตัวเลข ทั กษะการจัด กระท าและสื่ อความหมายของข้อ มูล และทั กษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล
ทั้งนี้ กรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได้
กาหนดไว้ว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง ให้กับเด็กในระดับปฐมวัย
อย่างน้อย 8 ทักษะ (IPST, 2011, pp. 67-68) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้า
ร่ว มกั น ได้ แ ก่ ตา หู จมู ก ลิ้ น ผิ ว กาย เข้ า ไปสั ม ผั ส โดยตรงกั บ วั ต ถุ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ค้ น หาข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น
รายละเอียดของสิ่งนั้นโดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป
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2. ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและใช้เครื่องมือ ทาการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ
ออกมาเป็นค่าที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม
3. ทั ก ษะการจ าแนก (Classifying) หมายถึ ง การแบ่ ง พวกหรื อ เรีย งล าดั บ วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใน
ปรากฏการณ์โดยมีกฎเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็นความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
4. ทั ก ษะการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสเปสกั บ สเปสและสเปสกั บ เวลา (Using Space/Time
Relationships) หมายถึง การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติของวัตถุระหว่างตาแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุ
หนึ่ง และระหว่างการเปลี่ยนตาแหน่งหรือมิติของวัตถุกับเวลาที่เปลี่ยนไป
5. ทัก ษะการค านวณ (Using Numbers) หมายถึง การนั บจ านวนของวัต ถุและการน าค่าที่ ได้ ม า
เปรียบเทียบกัน
6. ทัก ษะการจัด กระทาและสื่ อความหมายของข้ อมู ล (Organizing Data and Communicating)
หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นๆ มาจัดกระทาใหม่ และนาเสนอ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย
8. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคาตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลองโดยอาศัย
ปรากฏการณ์ที่เกิดซ้า หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้นมาช่วยสรุป
สาหรับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้
ในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและการเรียนรู้แบบโครงงาน
ซึ่งจากงานวิจัยหลายๆ งานวิจัยต่างได้ข้อสรุปว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Charoenphonthip,
2006; Kosila, 2010; Maneeinr, et al., 2014)

วัฏจักรการสืบเสาะ
การสืบเสาะเป็นกระบวนการที่สาคัญที่นามาใช้ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก็ได้ระบุไว้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
นั้นควรสอนโดยใช้การสืบเสาะ ทั้งนี้การสืบเสาะนั้น มีความหมายที่หลากหลาย สาหรับหน่วยงานที่ส าคัญ เช่ น
สภาวิจัยแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Research Council, NRC) ได้ให้ความหมายของค าว่า
กระบวนการสืบเสาะ เป็น 2 ความหมาย ดังนี้ (NRC, 1996, p.23)
1. การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการที่หลากหลายที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาธรรม
ชาตและนาเสนอคาอธิบายโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการศึกษา
2. การสืบเสาะ หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนทาเพื่อพัฒนาความรู้และเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
รวมถึงเข้าใจว่ารักวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติอย่างไร
ในประเทศไทย สสวท. ได้ให้ค วามหมายของการสืบเสาะ โดยเรียกว่าการสืบเสาะหาความรู้ ดัง นี้
การสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่า
เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิดความเข้ใจ
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และรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย สามารถสร้างเป็นองค์ ค วามรู้ของผู้เรียนเอง และสามาระนามาใช้ได้เมื่อมี
สถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า (IPST, 2007)
ดังนั้น การสืบเสาะ นอกจากจะหมายถึง กระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการหาความรู้หรือการ
สร้ างค าอธิบ ายถึ ง สิ่ง ที่ มีอ ยู่ ในธรรมชาติ ด้ วยกระบวนการต่ างๆ แล้ ว กระบวนการสืบ เสาะ ยั ง หมายรวมถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้นามาใช้ในการหาคาตอบหรือเรียนรู้เพื่อสร้างคาอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองสนใจ ตลอดจน
เข้าใจและเรียนรู้ถึงวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ ในที่นี้จะเน้นถึงกระบวนการสืบเสาะในห้องเรียน
ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย และที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ก็คือ
การสืบเสาะแบบ 5 ขั้น หรือ 5 E ตามแนวทางของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวิภาพ (Biological Science
Curriculum Study, BSCS) (BSCS, 2006, p.1)
สาหรับในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนั้น ได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ ที่เรียกว่า วัฏ จักรการสื บเสาะ ที่ได้ พัฒ นาขึ้ นมาโดย Haus der kleinen Forscher (Little Scientis’
House) Foundation ประเทศเยอรมนี และได้ น ามาใช้ ในโครงการบ้ า นนั ก วิท ยาศาสตร์ น้ อ ยประเทศไทย
ซึ่งได้ดาเนินการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ปัจจุบัน
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมจะจัดกิจกรรมตามใบกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีล ะไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม และทาโครงงานโดยใช้วัฏ จักรการสืบ เสาะอย่างน้อย
2 วัฏจักร
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะนั้น เป็นเครื่องมือหรือรูปแบบที่จะช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถที่จ ะจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรีย นได้ ส ารวจตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ เกี่ยวข้อ งกั บ
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวและเป็นที่สนใจของเด็ก ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ได้แก่ การตั้ง
คาถาม การรวบรวมความคิดเห็นและตั้งสมมติฐาน การดาเนินการสารวจตรวจสอบและค้นคว้า การสังเกตและ
บรรยายสิ่งที่ เกิดขึ้น การบั นทึกผลการสารวจตรวจสอบ และการสรุปและอภิปราย ดังแสดงในภาพที่ 1 และ
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตั้งคาถาม การตั้ง ค าถามส าหรับการส ารวจตรวจสอบ อาจจะเป็ นค าถามที่ เด็กตั้งขึ้น เอง หรือ
ครูผู้สอนเป็นผู้ตั้งขึ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้คาถามที่ตั้งขึ้น ต้องเป็นที่สนใจของเด็ก สามารถที่จะสารวจตรวจสอบได้โดยเด็ก
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของเด็ก
2. รวมรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์เดิม
ของเด็ก ว่าเด็กรู้สิ่งใดบ้างในคาถามที่ตั้งไว้ ครูผู้สอนจะสนทนากับเด็ก เพื่อรวบรวมคาตอบของเด็ก จากนั้นอาจจะ
ให้เด็กคาดคะเนคาตอบ หรือ ตั้งเป็นสมมติฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการสารวจตรวจสอบในขั้นต่อไป
3. ทดสอบและดาเนินการสืบเสาะ ในขั้นนี้ จะมุ่งเน้นให้เด็กเป็นผู้ดาเนินการสืบเสาะและค้นคว้าด้วย
ตนเองเป็นหลัก โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกและให้ค วามช่วยเหลือ และกระตุ้นผู้เรียนโดยการใช้
คาถาม ทั้ง นี้ครูผู้ส อนอาจจะเสนอแนวทางเลือกให้เด็กเลื อกก็ได้ อย่างไรก็ดีในการดาเนินการสืบเสาะนั้น เด็ก
จะต้องสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยครูผู้ส อนจะมีส่วนช่วยเฉพาะที่อาจเป็นอันตรายกับผู้เรียน
เท่านั้น เช่น การใช้ของมีคม หรือ น้าร้อน เป็นต้น
4. สังเกตและบรรยาย ขณะทาการสารวจตรวจสอบหรือค้นคว้า เด็กจะต้องสังเกตและบรรยายสิ่งที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะดาเนินการทดลอง ดังนั้นหลักจากที่เด็กวางแผนการดาเนินการ
แล้ว ครูผู้สอนจะต้องพูดคุยกับเด็กล่วงหน้าว่า ในขณะที่ดาเนินการทดลองหรือศึกษาค้นคว้านั้น เด็กจะต้องสังเกต
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อะไรบ้าง ทั้งนี้ค รูผู้ส อนจะต้องบันทึกค าถามต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อถามให้เด็กสังเกตและบรรยายขณะที่กาลัง
ดาเนินกิจกรรม
5. บันทึกผลการสืบเสาะ การบันทึกผลการสืบเสาะ สามารถบันทึกได้หลายรูปแบบ เช่น การถ่ายภาพ
วาดภาพ หรือ อาจบั นทึ กผลลงในตารางหรือแผนภาพ ซึ่ง ในส่วนนี้ ค รูผู้ส อนจะต้องพู ดคุ ยกับ เด็กแล้วร่วมกั น
ออกแบบแบบบั น ทึ ก ผลไว้ล่ วงหน้ าว่า จะบั นทึ ก รูป แบบใด จากนั้ น ครู ผู้ส อนจั ด ท าแบบบั น ทึ ก ผลการส ารวจ
ตรวจสอบ เพื่อให้เด็กบันทึก ทั้ง นี้การออกแบบการบันทึกผล จะต้องช่วยให้เด็กสามารถสรุปและอภิปรายผล
ตามสมมติฐานหรือคาถามที่ตั้งไว้ได้
6. สรุปและอภิปรายผล การสรุปและอภิปรายผล เป็นการลงความเห็นหรือตีความจากหลักฐานข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตที่ได้บันทึกไว้ในการบันทึกผล และ การบรรยายขณะที่สังเกตระหว่างการดาเนินการส ารวจ
ตรวจสอบ ดังนั้นการสรุปผลจะต้องไม่เกินกว่าหลักฐานที่มี โดยการสรุปนี้จะต้องเป็นการลงข้อสรุปของเด็กเอง
ครูผู้สอนเพียงแต่ถามคาถาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กสรุปจากสิ่งที่ตนเองได้พบเท่านั้น นอกจากนี้ การสรุปและอภิปราย
ผล อาจจะนาไปสู่คาถามใหม่ๆ สาหรับการสารวจตรวจสอบเพิ่มเติม

ภาพ 1 วัฏจักรการสืบเสาะ
ที่มา: เอกสารประกอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะ
จากประสบการณ์การให้คาแนะนาในการทากิจกรรมและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตั้งคาถาม 2) การรวบรวมและข้อสันนิษฐาน
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3) การทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ 4) การสังเกตและบรรยาย 5) การบันทึกผลการทดลอง/ค้นคว้า และ 6) การ
สรุปและอภิปรายผล สามารถที่จะสอดแทรกกิจกรรมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
ได้ครบทั้ง 13 ทักษะ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะครบ 6 ขั้น จะทาให้เด็กได้เกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครบ 13 ทักษะ แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของคาถามที่ต้องการสารวจตรวจสอบ โดยที่แต่ละ
คาถามก็จะพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติในการหาค าตอบของคาถามหนึ่ง ๆ ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะ
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ไม่น้อยกว่า 4 ทักษะ เช่น ในการสารวจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เด็กจะ
ได้ พัฒ นาทักษะการสั งเกต การวัด การจั ดจ าแนก และการสื่ อความหมายข้อมูล เป็ นต้น ดั งนั้นในโครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จึงได้กาหนดเกณฑ์การประเมินโครงงานว่า ในโครงงานหนึ่ง ๆ จะต้องพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 4 ทักษะ
อย่างไรก็ตาม การสอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นปัญหา
ที่ท้าทายของคุณครูปฐมวัย ในบทความนี้จึงจะให้ความหมายและยกตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะ โดยเชื่อมโยงกับขั้นตอนของวัฏจักรการสืบเสาะ ซึ่งตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างให้ทั้งหมด
นี้ เป็นตัวอย่างที่รวบรวมจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการพิจารณาโครงงานของเด็กปฐมวัยในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตา หู จมูก
ลิ้น และผิวกาย หรือ หลายอย่างรวมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสิ่งของที่ทาการสังเกต ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ว่าสิ่งของหรือวัตถุที่ให้สังเกตนั้นควรเลือกใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตได้บ้าง เช่น การสังเกตช้อนที่มี
ลักษณะต่างกัน เด็กควรจะระบุได้ว่า เด็กควรจะสังเกตโดยใช้ตาเพื่อบอกลักษณะที่มองเห็น และผิวกายสัมผัสลักษณะ
ผิวสัมผัสหรือความแข็งของช้อน และไม่ควรจะสังเกตโดยการใช้ลิ้มชิมรสเป็นต้น แต่ถ้าเด็กจะเปรียบเทียบน้าดื่มสอง
ยี่ห้อ เด็กควรจะระบุได้ว่า เด็กจะต้องสังเกตโดยใช้ตา เพื่อบอกลักษณะสีและความขุ่นใส สิ่งเจือปนที่มีอยู่ในน้า ใช้จมูก
เพื่อดมกลิ่นของน้าว่าน้านั้นมีกลิ่นเป็นอย่างไร และใช้ลิ้นในการชิมรสของน้าเพื่อบอกรสชาติของน้าว่ามีรสชาติเป็น
อย่างไร เป็นต้น
การสังเกตนับว่าเป็นทักษะที่มีอยู่ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
การทดลอง การสารวจ เด็กจะต้องสังเกต ทั้งเพื่อเปรียบเทียบ หรือ ระบุความแตกต่างของวัตถุสิ่งของที่นามาใช้ในการ
ทดลองหรือที่พบในการสารวจอยู่เสมอ และในขั้นตอนของวัฏจักรการสืบเสาะ การสังเกตนับว่าเป็นทักษะที่สาคัญและ
สามารถแทรกอยู่ในกิจกรรมในหลายๆ ขั้น โดยเฉพาะในขั้นของการทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ และสังเกตและ
บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กจะต้องทาการสังเกตขณะปฏิบัติกิจกรรมและสื่อสารบอกเล่าสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการ
สังเกต
2. ทักษะการวัด หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการวัด โดยบอกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น
วัดส่วนสูง น้าหนัก ปริมาตรหรือความจุด พื้นที่ เป็นต้น ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดนั้น รวมถึงการเลือก
เครื่องมือในการวัด การใช้เครื่องมือในการวัด และการระบุหน่วยที่ใช้ในการวัดได้อย่างเหมาะสม เช่น ถ้าวัดระยะทาง
จากหน้าประตูโรงเรียนมายังอาคารเรียน ควรใช้หน่วยเป็นเมตร แต่ถ้าบอกระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนควรใช้หน่อย
เป็นกิโลเมตร เป็นต้น สาหรับเด็กระดับปฐมวัยแล้ว ทักษะในการวัด จะเป็นการใช้เครื่องมืออย่างง่าย และใช้หน่วยใน
การวัดทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับและความสามารถของผู้เรียนด้วย ตัวอย่างเช่น
การเปรียบเทียบความกว้างของโต๊ะ เด็กอาจจะใช้ดินสอที่มีความยาวเท่าๆ กันมาเรียงต่อกัน แล้วบอกได้ว่าโต๊ะกว้าง
เท่ากับดินสอจ านวน 5 แท่ง เป็นต้น แต่ส าหรับเด็กที่มีความสามารถที่สูงขึ้น เช่น สามารถอ่านตัวเลขได้ ครูผู้สอน
อาจจะให้เด็กวัดความกว้างของโต๊ะโดยใช้สายวัด และให้เด็กบอกความยาวในหน่วยฟุต หรือนิ้วได้
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ในการเรียนรู้ เด็กมักจะต้องเปรียบเทียบปริมาณของสิ่งของหรือวัตถุต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ขนาดของ
ผลไม้ เด็กควรจะระบุได้ว่า เด็กจะเปรียบเทียบขนาดของผลไม้โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ เช่น น้าหนัก เส้นรอบวงของผล
จากนั้นเด็กจะต้องระบุว่าเด็กจะทาการวัดอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการวัด และจะระบุหน่วยในการวัดอย่างไร
เป็นต้น ซึ่งทักษะในการวัดนี้ จะแสดงชัดเจน ในขั้นของการทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะของวัฏจักรการสืบเสาะ
ซึ่งรวมถึงการออกแบบและการดาเนินการสารวจตรวจสอบ
3. ทักษะการจาแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่ม จัดลาดับของวัตถุหรือสิ่งของด้วย
เกณฑ์ที่กาหนดให้หรือเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเอง โดยอาจจะใช้ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ร่วมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ทักษะการจาแนกประเภท เช่น ในการสารวจดอกไม้ในโรงเรียน เมื่อเด็ กได้รวบรวมดอกไม้
แล้ว ควรให้เด็กได้สังเกต แล้วจัดดอกไม้ออกเป็นกลุ่ม โดยเด็กจะต้องระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มได้ เกณฑ์ที่ใช้ใน
ระดับปฐมวัยจะเป็นเกณฑ์ที่ง่ายๆ ส่วนใหญ่คือเกณฑ์ที่ได้จากการสังเกต เช่น สี กลิ่น ลักษณะของกลีบ จานวนกลีบ
ดอก เวลาในการบานของดอก เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะให้ เด็กเรียงลาดับวัตถุหรือสิ่งของโดยใช้เกณฑ์ที่ตั้งขึ้น เช่น
การเรียงลาดับชนิดดอกไม้ตามระยะเวลาที่ดอกไม้บาน หรือการเรียงลาดับดอกไม้โดยใช้ขนาด หรือจานวนกลีบดอก
เป็นต้น ทักษะการจาแนกประเภท เป็นทักษะที่สามารถแทรกได้ในทุกการสารวจตรวจสอบ เช่น ในการสารวจ เด็กควร
จะสามารถระบุความเหมือน ความแตกต่าง จัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งของที่ได้จากการสารวจได้ ในการทดลองเด็กจะต้อง
สังเกตเปรียบเทียบและจัดกลุ่ม สิ่งของก่อนที่นามาใช้ หรือ เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง หรือจัดลาดับ
ของผลที่เกิดขึ้น เช่น เรียงล าดับการหลอมเหลวของน้าแข็งโดยเปรียบเทียบขนาดของก้อนน้าแข็งที่แช่อยู่ในน้าที่
อุณหภูมิต่างๆ กัน เป็นต้น
ทักษะการจาแนก เป็นทักษะที่สาคัญสาหรับใช้ในการบันทึกผล เพื่อสรุปและอภิปรายผล ซึ่งอยู่ในขั้น
ที่ 5 และ 6 ของวัฏจักรการสืบเสาะ อย่างไรก็ตาม ทักษะการจาแนก สามารถสอดแทรกได้ในหลายๆ ขั้น เช่น ในการ
รวบรวมความคิดเห็นและตั้งสมมติฐาน ในขั้นที่ 2 ของวัฏจักรการสืบเสาะ ครูผู้สอนอาจจะให้เด็กจัดกลุ่มความคิดเห็น
ของเพื่อนออกเป็นกลุ่มที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เป็นต้น
4. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
สเปส คือ พื้นที่หรือปริมาตรที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่ ซึ่งวัตถุโดยทั้งไปอาจจะมี 2 มิติ คือ ความกว้าง
ความยาว และ 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ทักษะการหาความสัมพั นธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
จึงหมายถึง ความสามารถในการระบุรูปร่าง รูปทรงของวัตถุ ระบุได้ว่าวัตถุนั้นเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ บอกตาแหน่งของ
วัตถุเทียบกับจุดอ้างอิง ได้ เช่น ด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้า ด้านหลัง บอกความสัมพันธ์ระหว่างภาพ 2 มิติกับวัตถุ
3 มิติ เช่น วาดภาพสองมิติ จากวัตถุสามมิติ หรือ ระบุเงาของวัตถุได้ หรือการระบุความสัมพันธ์ของขนาดและปริมาตร
ของวัตถุ เป็นต้น
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา เป็นความสามารถในการระบุตาแหน่งเมื่อเวลาที่เปลี่ยนไป
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือปริมาณของวัตถุที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆ เช่น การระบุทิศของดอกทานตะวันใน
เวลาที่ต่างกัน รูปร่างหรือปริมาตรของน้าแข็งก้อนเมื่อเวลาผ่านไป การระบุรูปร่างและขนาดของเงาในแต่ละช่วงของ
เวลาในหนึ่งวัน ตาแหน่งของรถเมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในเวลาต่างๆ เป็นต้น
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส กับ สเปสกับเวลา นับว่าเป็นทักษะทีสาคัญที่เด็กจะ
ได้ใช้ในวัฏจักรการสืบเสาะในหลายๆ ขึ้น ได้แก่ การดาเนินการสารวจตรวจสอบ การสังเกตและบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้น
และการบันทึกผล เช่น ในการบรรยายลักษณะของก้อนน้าตาลเมื่อใส่ในน้าร้อน เด็กควรระบุได้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับก้อน
น้าตาล ลักษณะของก้อนน้าตาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาเปลี่ยนไป รวมถึงการบันทึกผลโดยการวาดรูปก้อน
น้าตาลในเวลาต่างๆ ซึ่งการวาดรูปก้อนน้าตาลก็ช่วยให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสามมิติกับสองมิติได้ เป็นต้น
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5. ทักษะการคานวณหรือใช้ตัวเลข เป็นความสามารถในการนับ และการใช้ตัวเลขในการคานวณ เช่น
การบวก ลบ คูณ หรือหาร รวมถึงการเปรียบเทียบจานวน เช่น มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ซึ่งในระดับปฐมวัยการ
นับจานวน ก็จะเป็นตัวเลขในหลักหน่วย หรือ หลักสิบ และการคานวณอาจจะเน้นแค่การบวกและลบตัวเลขหลักเดียว
ตามระดับการเรียนรู้ของเด็ก
ในการบันทึกผลในวัฏจักรการสืบเสาะ ในกรณีที่มีข้อมูลเชิงปริมาณ ครูผู้สอนควรจะให้เด็กได้บันทึก
ผลโดยใช้ตัวเลข อาจจะเป็นการบันทึกจานวนของสิ่งของหรือวัตถุทีสังเกตเห็น รวมถึงอาจจะเพิ่มทักษะการคานวณ
อย่างง่ายด้วย เช่น ให้เด็กรวมจานวนของดอกไม้ทั้งหมดที่พบในแต่ละวัน หรือระบุว่าดอกไม้ชนิดไหนพบปริมาณมาก
น้อยต่างกัน เป็นจานวนเท่าไหร่ เป็นต้น
6. ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตหรือการวัดมาจัดกระทา ให้มีความหมาย เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งอาจทาได้โดยการ หาความถี่ เรียงลาดับ
จัดกลุ่ม เป็นต้น โดยในทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล คือ ความสามารถในการเลือก ออกแบบ หรือ
อธิบายรูปแบบในการนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสม เช่น การทาแผนภูมิภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟ หรือตาราง นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการสื่อสาร บรรยายสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย สาหรับในระดับปฐมวัย จะเน้นที่ความสามารถในการ
สื่อสาร ถ่ายทอดสิ่งที่พบหรือเรียนรู้ให้กับผู้อื่นให้เข้าใจได้ เช่น การอธิบายได้ว่าดอกไม้สองชนิดเหมือนหรือต่างกันมี
อย่างไร น้าแข็งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
สาหรับการจัดกระทากับข้อมูลนั้น ครูผู้สอนจะต้องให้ ความช่วยเหลือผู้เรียนในการออกแบบ หรือ
อาจจะต้องระบุวิธีการในการจัดกระทากับข้อมูลให้เด็กเลือก และบอกเหตุผลว่าจะเลือกวิธีใดเพราะเหตุใด ซึ่งการ
บันทึกข้อมูลนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 5 ของวัฏจักรการสืบเสาะ คือ การบันทึกผลข้อมูล นอกจากนี้ในวัฏจักรการสืบเสาะขั้นที่
4 การสังเกตและบรรยาย ก็เป็นการฝึกทักษะของการสื่อสารของเด็ก คือ เด็กจะต้องบรรยายสิ่งที่เห็นให้คนอื่นเข้าใจได้
7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล เป็นความสามารถในการสรุปข้อคิดเห็นที่เพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีอยู่
โดยใช้ ความรู้หรือประสบการณ์ เดิมประกอบ เช่น ถ้าให้ เด็กชิมเครื่องดื่มหลายๆ ชนิดแล้วให้ เด็กลงความเห็นว่า
เครื่องดื่มชนิดใดมีส่วนผสมของโซดา เด็กจะระบุได้ว่าเครื่องดื่มชนิดใดบ้างมีส่วนผสมของโซดา เนื่องจากเด็กเคยมี
ประสบการณ์มาก่อนว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโซดาเมื่อชิมแล้วจะซ่าที่ลิ้นเป็นต้น
ในการทากิจกรรม ครูผู้สอนสามารถเพิ่มทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลให้กับเด็กได้ แต่ทั้งนี้สิ่งที่ลง
ความเห็ นนั้ นจะต้ องไม่ เกินกว่าความรู้ และประสบการณ์ เดิ มของเด็ก เช่น จากการที่ เด็ กท าการปลูกต้ นถั่ วงอก
เด็กสังเกตพบว่า ต้นถั่วงอกกระถางหนึ่งเขียวงามมาก อีกกระถางหนึ่งใบแห้งเหลือง ครูผู้สอนอาจจะให้เด็กลงความเห็น
ต่อว่า เพราะเหตุใดต้นถั่วงอกในสองกระถางจึงแตกต่างกัน ซึ่งเด็กอาจลงความเห็นว่าในกระถางที่ต้นถั่วงอกเขียวงามมี
การรดน้าทุกวัน อีกกระถางหนึ่งอาจไม่ได้รับการรดน้า ซึ่งการลงความเห็นเช่นนี้เนื่องจากเด็กมีประสบการณ์มาก่อน
หน้านี้ว่าการปลูกถั่วงอกจะต้องรดน้าสม่าเสมอ ไม่เช่นนั้นต้นถั่วงอกจะแห้ง ใบเหลืองได้ หรือเด็กอาจจะลงความเห็นว่า
ในกระถางต้นถั่วงอกที่ใบเหลืองเนื่องจากได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ เนื่องจากเด็กมีประสบการณ์เดิมมาก่อนว่ าพืชที่
ไม่ได้รับแสงอย่างพอเพียงจะทาให้ใบเหลือง ซึ่งการลงความเห็นนั้นอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ ซึ่งต้องทาการหา
คาตอบต่อไป
ในวัฏจักรการสืบเสาะในขั้นที่ 6 การสรุปและอภิปรายผล เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่จะช่วยฝึกทักษะการ
ลงความเห็ นจากข้ อมู ล โดยใช้ ข้อมูล ที่ได้จ ากการทดลองหรือค้นคว้ า ซึ่งการลงเห็ นจากข้ อมู ลที่ ได้อาจจะน าไป
ซึ่งกระบวนการหาคาตอบของคาถามใหม่ เพื่อพิสูจน์ว่า การลงความเห็นที่ได้กล่าวไว้นั้นถูกต้องหรือไม่
8. ทักษะการพยากรณ์ เป็นความสามารถในการทานายหรือคาดคะเนคาตอบ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตเป็นพื้นฐาน เช่น ถ้าเด็กทาการทดลองแล้วพบว่า น้าตาลละลายได้เร็วกว่าในน้าร้อนเทียบกับน้าอุ่น เด็กสามารถ
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นาข้อสังเกตที่ได้มาพยากรณ์ได้ว่า เมื่อนาน้าตาลมาละลายในน้าเย็น น้าตาลจะละลายได้ช้ากว่าในน้าอุ่นและในน้าร้อน
เป็นต้น ในการทากิจกรรมหรือการทดลองที่เด็กได้เก็บข้อมูลที่สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงปริมาณได้ เช่น อัตรา
การไหลของน้าที่มีขนาดรูต่างกัน หรือ เวลาการจมของกะลาเจาะรูที่มีขนาดต่างกัน ครูผู้สอนควรจะให้เด็กได้ฝึกทักษะ
การพยากรณ์ด้วย เช่น ถ้าขนาดของรูมีขนาดเล็กลงอัตราการไหลของน้าจะเป็นอย่างไร หรือระยะเวลาที่ใช้ในการจม
ของกะลาที่มีขนาดกลางจะเป็นอย่างไร เป็นต้น
โดยปกติแล้วทั กษะการพยากรณ์ จะเกิ ดขึ้นเมื่ อเด็ กได้ล งข้อสรุปจากการสังเกตแล้ ว จากนั้ นจึ ง
พยากรณ์ต่อจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งในวัฏจักรการสืบเสาะ ทักษะการพยากรณ์ สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ในขั้นที่ 6 การสรุป
และการอภิปราย โดยให้เด็กพยากรณ์หลังจากที่ได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน เป็นความสามารถในการหาค าตอบหรือคาดคะเนค าตอบของค าถามไว้
ล่วงหน้ า ซึ่ งการตั้งสมมติ ฐานมั กจะมาจากประสบการณ์ เดิ มของผู้เรียน ตั วอย่ างเช่น ในการท าการทดลองเพื่ อ
เปรียบเทียบชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างไร เด็กจะต้องรวบรวมรู้หรือประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ
การปลูกพืชหรือปลูกข้าวมาก่อน เช่น เด็กทราบว่า ดินที่ต่างชนิดกันจะทาให้พืชเจริญเติบโตได้ต่างกัน และดินร่วนเป็น
ดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุด เด็กอาจจะตั้งสมมติฐานว่า ข้าวที่ปลูกในดินร่วนจะเจริญเติบโตได้เร็วที่สุด หรือ
ข้าวที่ปลูกในดินที่ต่างกันจะเจริญเติบโตเร็วช้าต่างกัน ซึ่งการตั้งสมมติฐานนี้จะเป็นตัวกาหนดวิธีการในการดาเนินการ
ทดลองต่อไป ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งขึ้นก็ได้
ในวัฏจักรการสืบเสาะนั้น ขั้นที่ 2 คือการรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน ดังนั้นในการทากิจกรรม
โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ จะเป็นการฝึกการตั้งสมมติฐานให้กับเด็ก อย่างไรก็ดีในการหาคาตอบของบางคาถามอาจจะ
ไม่สามารถคาดคะเนคาตอบหรือตั้งสมมติฐานได้
10. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร เป็นความสามารถในการระบุหรือบ่งชี้และกาหนดว่าตัวแปร
ใดเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดเป็นตัวแปรควบคุม ได้แก่ 1) ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เราสนใจว่า
จะเกิดอะไรขึ้นหรือทาให้เราทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ 2) ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรต้น
3) ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่เราจะต้องทาให้เหมือนกันหรือคงที่ เนื่องจากอาจจะมีผลต่อตัวแปรตามนอกเหนือจากตัว
แปรต้นที่เราสนใจศึกษา
โดยปกติการกาหนดและควบคุมตัวแปร จะต้องระบุในการทาการทดลอง หรือในกิจกรรมประเภท
ทดลอง เช่น การศึกษาชนิดของดินที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวหรือไม่ ในการทดลองนี้ตัวแปรต้น
ก็คือชนิดของดิน ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของดิน ส่วนตัวแปรควบคุมก็คือ ปริมาณของดิน ขนาดของกระถาง
ชนิดและคุณภาพของเมล็ดข้าว การได้รับแสงของกระถาง เป็นต้น ในระดับปฐมวัย เด็กอาจจะไม่รู้จักคาว่า ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม หรือตัวแปรควบคุม และครูผู้สอนไม่จาเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้คาศัพท์ ซึ่งจะยากเกินกว่าความเข้าใจของเด็ก
ปฐมวัย แต่ครูผู้สอนยังสามารถฝึกทักษะนี้ได้ โดยอาจถามเด็กว่า ในการทดลองนี้เด็กต้องการศึกษาอะไร เราจะวัดอะไร
อะไรที่เราต้องทาให้เหมือนกัน อะไรที่เราต้องทาให้แตกต่างกัน เป็นต้น ซึ่งคาถามเหล่านี้ เป็นการฝึกทักษะการกาหนด
และควบคุมตัวแปรให้กับเด็กโดยที่ไม่ต้องรู้จักคาหรือความหมายของตัวแปร ซึ่งในทุกๆ ครั้งที่เด็กออกแบบการทดลอง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรจะถามคาถามเหล่านี้อยู่เสมอ
การกาหนดและควบคุมตัวแปร ควรจะดาเนินการในขั้นการออกแบบการทดลอง หลังจากที่ได้ข้อ
สันนิษฐานแล้ว ดังนั้น ทักษะนี้จึงจะสามารถดาเนินการได้ ในขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะของวัฏจักรการ
สืบเสาะ
11. ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นความสามารถในการกาหนด อธิบายความหมายและ
ขอบเขตของคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยในการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
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นี้ จะต้องกาหนดเป็นสิ่งที่วัดและสังเกตได้ เช่น ถ้าเด็กต้องการเปรียบเทียบดินน้ามันสองชนิดว่าชนิดใดที่ดีกว่ากัน
คาว่าดีในที่นี้จะต้องระบุว่าหมายถึงอะไร เช่น คลึงเป็นตัวหนอนได้ยาวไม่แตก หรือ ปั้นเป็นก้อนแล้วไม่ติดมือ เป็นต้น
ซึ่งการให้ความหมายของคา ก็คือ การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนั่นเอง อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น ในการศึกษาเพื่อตอบ
ค าถามว่ า ชนิ ดของดิ นที่ แตกต่างกันมีผ ลต่อการเจริญ เติบโตของต้นข้า วอย่ างไร ในการทดลองนี้จะต้องก าหนด
ความหมายว่าชนิดของดินคืออะไร และการเจริญเติบโตของต้นข้าวคืออะไรและวัดอย่างไร ซึ่งชนิดของดินในที่ นี้
อาจจะกาหนดว่า ชนิดของดินที่แตกต่างกันหมายถึงลักษณะเม็ดดินมีขนาดต่างกัน เช่น ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย
ส่วนการเจริญเติบโตของต้นข้าว อาจจะกาหนดว่า การเจริญเติบโต คือ ความสูงของต้นข้าว หรือ ขนาดของใบข้าว
เป็นต้น ในการทากิจกรรมระดับปฐมวัยมีบ่อยครั้งที่เด็กจะทาการทดลองเพื่อเปรียบเทียบสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งแทนที่ครูผู้สอนจะกาหนดให้เลยว่าเด็กต้องวัดหรือสังเกตผลที่เกิดขึ้นอย่างไร ครูผู้สอนควรจะถามคาถามให้เด็กได้
ฝึกการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เช่น เราจะบอกได้อย่างไรว่าต้นข้าวเจริญเติบโต เราจะวัดอย่างไร หรือเราจะทราบ
ได้อย่างไรว่าน้าแข็งหลอมเหลวเร็วหรือช้า เราจะวัดอย่างไร เป็นต้น
การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ควรจะดาเนินการ หลังจากที่ได้สมมติฐานแล้ว เพื่อที่จะนามาใช้ใน
การออกแบบการทดลองได้ ดังนั้นทักษะนี้ จึงจะสามารถดาเนินการได้ ในขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ
ของวัฏจักรการสืบเสาะ
12. ทักษะการทดลอง เป็นความสามารถในการออกแบบ ดาเนินการ และบันทึกผลที่ได้จากการทดลอง
รวมถึงความสามารถในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างที่ดาเนินการทดลอง
ซึ่งในการทากิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้เด็กได้ออกแบบการทดลองด้วยตนเอง โดยในช่วงเริ่มต้น ครูผู้สอน
อาจจะเสนอแนะแนวทางหลายๆ วิธีแล้วให้เด็กเลือกว่าวิธีใดที่เหมาะสม หรือ อาจมีขั้นตอนให้เด็กได้จัดลาดับขั้นตอน
การทดลองด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่การทดลองไม่ซับซ้อนหรือเด็กเคยมีประสบการณ์ในการทดลองที่คล้ายๆ กันมา
ก่อน ครูผู้สอนอาจจะใช้คาถาม เพื่อช่วยให้เด็กสามารถออกแบบการทดลองด้วยตนเองได้ เช่น การทดลองนี้เราจะใช้
วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง เราควรจะทาอะไรก่อนหลัง หรือครูผู้สอนอาจจะนาอุปกรณ์ต่างๆ มาตั้งไว้ก่อน เพื่อให้เด็กเลือก
ว่าเด็กจะทาการทดลองอย่างไร จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ ส าหรับในการดาเนินการทดลองนั้น ครูผู้สอนควรจะให้ เด็กได้
ดาเนินการทดลองด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ยกเว้นในบางขั้นตอนที่เด็กไม่สามารถทาได้หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้เรียน
เช่น การใช้ของมีคม การใช้น้าร้อน เป็นต้น สาหรับการบันทึกผลการทดลองนั้น ครูผู้สอนควรจะฝึกให้เด็กได้ออกแบบ
แบบบันทึก โดยอาจจะถามคาถามว่า เราจะบันทึกผลอย่างไร ทั้งนี้การบันทึกผลอาจจะบันทึกเป็นการวาดภาพ การ
ถ่ายรูป การเขียนบรรยาย ขึ้นกับระดับความสามารถของเด็ก การบันทึกผลนี้จะต้องมีการออกแบบก่อนที่จะดาเนินการ
ทดลอง เพื่อที่ขณะทาการทดลองจะได้สังเกตและบันทึกได้ตรงกับข้อมูลที่ต้องการ
เนื่องจากทักษะการทดลองรวมถึง การออกแบบ การดาเนินการ และการบันทึกผลการทดลอง ดังนั้น
จึงปรากฏอยู่ในวัฏจักรการสืบเสาะถึง 3 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ 4 สังเกตและบรรยาย
และ 5 บันทึกผล หรืออาจจะกล่าวในทางกลับกันได้ว่า การใช้วัฏจักรการสืบเสาะ จะทาให้เด็กเกิดทักษะการทดลอง
ซึ่งถือว่าเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการที่สาคัญ
13. ทักษะการตี ความหมายและลงข้อ สรุปของข้ อมู ล เป็ นความสามารถในการแปลความหมาย
บอกความสัมพันธ์ หรือบรรยายลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การคานวณมาวิเคราะห์
ลงข้อสรุป เช่น ในการทดลองการหลอมเหลวของน้าแข็งในน้าร้อน น้าอุ่น และน้าเย็น ผลการสังเกตพบว่าน้าแข็ง
หลอมเหลวได้เร็วกว่าในน้าร้อน น้าอุ่น และน้าเย็นตามล าดับ จากผลการสังเกตที่ได้ สามารถตีความหมายหรือลง
ข้อสรุปได้ว่า อุณหภูมิมีผลต่อการหลอมเหลวของน้าแข็ง โดยน้าแข็งจะหลอมเหลวได้เร็วเมื่ออุณหภูมิสูง เป็นต้น
อีกตั วอย่ างเช่น การส ารวจดอกไม้ บริเวณรอบๆ โรงเรี ยน เด็ กอาจท าการนั บจ านวนของกลี บดอกไม้ ซึ่ งพบว่ า
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ดอกหน้าวัวมี 1 กลีบ ดอกโป๊ยเซียนมี 2 กลีบ ดอกพลับพลึงมี 3 กลีบ ดอกชวนชม พวงพวย ดอกแก้ว มี 5 กลีบ
ดอกกุหลาบมี 13 และ 21 กลีบ จากข้อมูลข้างต้นเด็กอาจจะสรุปว่า ดอกไม้ส่วนใหญ่จะมีจานวนกลีบดอกเป็นจานวน
คี่ ทั้งนี้เด็กจะต้องทราบมาก่อนว่าจานวนคี่คืออะไร หรือเด็กอาจจะสรุปหรือตีความว่าดอกไม้ส่วนใหญ่จะมีกลีบดอก
5 กลีบ เป็นต้น ซึ่งการตีความหรือลงข้อสรุปนั้นจะต้องระมัดระวังว่าไม่เกินกว่าข้อมูลที่มีอยู่
ซึ่งทักษะนี้ปรากฏอยู่ในขั้นที่ 6 ของวัฏจักรการสืบเสาะ คือ การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งเด็กจะต้อง
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาลงข้อสรุปและตีความหมายเพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาได้

สรุป
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการหรือความสามารถที่สาคัญที่ใช้ในการหาคาตอบ หรือ
ศึกษาเรียนรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในธรรมชาติ และนับว่าเป็ นความสามารถพื้ นฐานที่ ส าคั ญในการ
ดารงชี วิต ผู้ที่ มี ทั กษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะสามารถน ามาใช้ในการเรียนรู้และแก้ ปั ญหาที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สม่าเสมอ และควรฝึกฝนตั้งแต่ระดับเด็กปฐมวัย ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยจักรการสืบเสาะสามารถที่จะพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆ ทักษะ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยจึงส่งเสริมให้เด็กได้ทาเรียนรู้และทากิจกรรมโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ นอกจากจะให้ เด็กได้
เรียนรู้และหาคาตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ แล้วยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรม ทั้งนี้คุณครูผู้สอนจะต้องสอดแทรกคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิ บัติในแต่ละทักษะอย่าง
สม่ าเสมอ ดังตั วอย่ างที่ ได้ น าเสนอในบทความนี้ เพื่ อช่ วยให้ เด็ กปฐมวั ยสามารถพั ฒนาทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สาหรับประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับวัฏจักรการสืบเสาะและการทางานร่วมกับคุณครูปฐมวัย
และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาหรับการสนับสนุนทุนในการดาเนิน
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