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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

และ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล 

อย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5–6 ปี จ�านวน 21 คน ที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2  

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556  โรงเรยีนบ้านโนนปอแดง จงัหวดัเลย  ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

(t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.68/83.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด และ (2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าว สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: ชุดกิจกรรม เครื่องกลอย่างง่าย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย

Abstract
 The objectives of this study were (1) to develop an activity package on simple machines for  

efficiency according to the criteria and (2) to compare the science process skills of preschool children be-

tween before and after using of an activity package on simple machines. The sample comprised  

twenty-one preschool children, 5-6 years old, who were studying in the first kindergarten level during the 

first semester of the 2014 academic year at Ban Nonpodaeng School in Loei province, obtained by cluster 

sampling. The developed activity package and the science process skill test were employed in data  

collection. Statistics employed in the data analysis were an analysis of the efficiency E1 / E2, percentage, 

mean, standard deviation, and t-test. The research findings showed that (1) the development an activity 

package on simple machines had an efficiency of 83.68/83.24 percentage meeting the established criteria; 

(2) after using an activity package on simple machines, the science process skills for preschool children were 

higher than before using with the statistical significance at .05 level. 
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บทน�า

 ในป ั จจุ บั นชี วิ ตของมนุษย ์ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บ

วทิยาศาสตร์ตลอดเวลา กล่าวคอืวทิยาศาสตร์ช่วยให้มนษุย์

มชีวีติทีส่ะดวกสบายขึน้ การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จงึเป็นส่ิงที่

มีความจ�าเป็นเพื่อให้มนุษย์รู ้จักวิธีคิด แสวงหาความรู ้  

แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล การเรียนรู้

วทิยาศาสตร์สามารถเริม่ได้ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั  โดยปลกูฝัง

และวางรากฐานที่ถูกต้องให้กับเด็กในเรื่องเจตคติ ความรู้

ความเข ้าใจ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี 

ความจ�า เป ็นอย ่างมากต ่อเด็กปฐมวัย  เนื่ องจาก

ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเด็กได้รับจะกลายเป็น 

ส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเด็ก การพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กในวัยนี้  

จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ต้อง 

พบทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะในการ

แสวงหาความรูแ้ละการมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูเ้มือ่เตบิโต

ขึ้น ดังที่ ประสาท เนืองเฉลิม (2545) กล่าวไว้ว่า การเรียน

รู ้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานตั้งแต ่

ในระดบัปฐมวยัจะสร้างให้เดก็เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมเีหตผุล 

คิดเป็น สังเกตเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมเด็กให้มี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อไป ได้รู้จัก 

เรยีนรูส้ิง่แวดล้อมรอบตวัอย่างมคีวามหมายด้วยการฝึกการ

สงัเกต การทดลอง และการตอบค�าถาม ประสบการณ์ทกัษะ

ทางวทิยาศาสตร์จะช่วยให้เดก็ได้รูจ้กัสิง่ต่างๆ รอบตวั เข้าใจ

โลกที่เป็นอยู่ รู ้จักวิเคราะห์ จ�าแนก รวมถึงเรียนรู้การ 

แก้ปัญหา จากความส�าคญัของการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยดังกล่าว หลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ 

2548) จึงได้ก�าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนรู ้และมทีกัษะในการแสวงหาความรูเ้ดก็ปฐมวยัเป็นวยั

ทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุของชวีติ เป็นช่วงวยัทีพ่ฒันาการทัง้ทาง

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม โดยเฉพาะด้านสติปัญญา  

เจริญมากที่สุดในช่วงนี้ ดังนั้น เด็กในวัยนี้จึงเหมาะแก่ 

การเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ แต่จากผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กระดับช้ันปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 

อ�าเภอผาขาว จังหวัดเลย พบว่า พัฒนาการทางด้านสติ

ปัญญาต�่ากว่าพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม 

กล่าวคือเด็กยังไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  

ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้ ไม่สามารถอธิบาย 

ตอบโต้ ขณะร่วมกิจกรรมได้ดีเท่าท่ีควร รวมถึงทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในระดับท่ีต้องได้รับ 

การพัฒนา (โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 2556) สอดคล้องกับ

ผลการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2553 (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา 2557) พบว่า นักเรียนระดับปฐมวัย 

มีพัฒนาการด้านสติปัญญาในระดับดี ร้อยละ 65.53 ซึ่ง 

ต�า่กว่าพฒันาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จติใจ และสังคม 

ที่มีผลการประเมินในระดับดี ร้อยละ 75.23, 92.66 และ  

98.97 ตามล�าดับ 

 จากความส�าคัญและสภาพปัญหาดังที่กล่าวมา

แล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล

อย่างง่าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย ซึ่งชุดกิจกรรมดังกล่าวได้น�าเอาแนว 

ความคดิเรือ่งเครือ่งกลทีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนั ทีเ่ดก็รูจ้กัและ

มีความคุ้นเคย เช่น การเล่นเครื่องเล่นกระดานลื่นที่เด็กๆ 

เล่นกันอยู่ทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องของพื้นเอียง มาพัฒนาเป็น

กิจกรรมให้เด็กได้เล่นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

ได้ฝึกสังเกต  หาค�าตอบ คาดคะเนค�าตอบ และสรุปผล  

ในรูปแบบของกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม ดังที่ ซีเฟลด์ 

(Seefeldt 2007) ได้เสนอแนะหลักในการจดัประสบการณ์

เพื่อส ่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร ์ไว ้ว ่า ควรเป ็น

ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวเด็ก ทั้งทางด้านเวลาและเหมาะสม

กับพัฒนาการ ความสนใจและประสบการณ์เดิมของเด็ก 

และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็ก 

และผู ้วิจัยมีความเชื่อว ่าถ ้าน�าชุดกิจกรรมมาช่วยจัด

ประสบการณ์ให้เด็ก เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

ดังที่ มลิวัลย์ อุ่นอ่อน (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ชุดกิจกรรมเป็น

สื่อประสมชนิดหนึ่ง ที่สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอน

ได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

สามารถช่วย ผู ้สอนถ่ายทอดเนื้อหาที่มีลักษณะเป็น

นามธรรมสูง ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อส่ิงที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ สามารถแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจและ

ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่น�าแนวคิดจากเครื่องกล

อย่างง่ายที่เหมาะกับวัยของเด็ก ถือว่าเป็นกิจกรรมอีก 

รูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากกิจกรรม ข้อตกลงเบื้องต้นในการ

วิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยขอใช้ค�าว่า ชุดกิจกรรมแทนค�าว่า 

ชุดการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย ซึ่งชุดกิจกรรม เรื่องเครื่องกลอย่างง่าย เน้นให้

เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการส�ารวจ ตรวจค้น ทดลอง  

เล ่นกับ ส่ืออุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว ้ ในแต ่ละกิจกรรม 
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ที่แตกต่างกันออกไป โดยการจัดกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น  

6 ชุดกิจกรรม ดังนี้

 ชุดที่ 1 ชุดคานน�าพา 

 ชุดที่ 2 ชุดลิ่มร่วมใจ

 ชุดที่ 3 ชุดรอกพาเพลิน

 ชุดที่ 4 ชุดพื้นเอียงมหัศจรรย์

 ชุดที่ 5 ชุดล้อและเพลาแสนสนุก

 ชุดที่ 6 ชุดสกรูชวนหรรษา

 ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์ ทดลองใช้ และปรับปรุง

เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนที่จะน�าไปใช้จริงกับเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล 

อย่างง่าย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการใช้ชดุกจิกรรม 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ

ระหว่าง 5–6  ปี ที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน 

บ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย จ�านวน 46 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัย 

ที่มีอายุระหว่าง 5– 6 ปี จ�านวน 21 คน ท่ีเรียนอยู ่ใน 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียน

บ้านโนนปอแดง จังหวัดเลย  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

1 ห้องเรียน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตวัแปรทีศ่กึษา 1. ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ชดุกจิกรรม 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

 ระยะเวลาในการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีด้�าเนนิการทดลองในกจิกรรมเสรมิ

ประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 6 

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 30 วัน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย ได ้แก ่ คู ่มือการ 

ใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วย  

1) จุดมุ่งหมาย  2) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 3) ตารางการ

จัดกิจกรรม 4) แผนการจัดกิจกรรม และ 5) แบบสังเกต

พฤติกรรม และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย จ�านวน 30 ข้อ ชุดที่ 1  

แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก ที่เป็นรูปภาพ จ�านวน 

15 ข้อ โดยแบ่งเป็น ทักษะการสังเกต 5 ข้อ ทักษะการสื่อ

ความหมาย 5 ข้อ และทักษะการลงความเห็น 5 ข้อ  

ชุดที่ 2 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 ข้อ โดยแบ่ง

เป็น ทกัษะการสงัเกต 5 ข้อ ทกัษะการสือ่ความหมาย 5 ข้อ 

และทักษะการลงความเห็น 5 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย

ระหว่าง 0.34-0.61 ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.27–0.38 

และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของ คูเดอร์–ริชาร์ดสัน 

(Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR–20 (ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ 2538) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา

ประสิทธิภาพ E1/E2 ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลอง

ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ทดสอบก่อนการจดักจิกรรม (Pre-test) ผูว้จิยั

ด�าเนนิการทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้น ใช้เวลาในการ

ทดสอบทั้งหมด 2 วัน ทดสอบในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการจัดกิจกรรมประจ�าวัน

 2. ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยจดักจิกรรมในชดุกจิกรรม เรือ่ง เครือ่งกลอย่างง่ายตาม

คู่มอืการใช้ชดุกจิกรรมทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ ในช่วงเวลากจิกรรม

เสริมประสบการณ์ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 20 นาที 

ระหว่างเวลา 10.00–10.20 น.

 3. ทดสอบหลังการจัดกิจกรรม (Post-test)  

ผู ้วิจัยท�าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบ

ทดสอบชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรมด้วยวิธีเดียวกัน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบวตัถปุระสงค์และ

ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยได้น�าเสนอเป็น 

2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล

อย่างง่ายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย แบ่งออก

เป็น 6 ชุด คือ ชุดกิจกรรมที่ 1 คานน�าพา ชุดกิจกรรมที่ 2 

ลิ่มร่วมใจ ชุดกิจกรรมที่ 3 รอกพาเพลิน ชุดกิจกรรมที่ 4 

พื้นเอียงมหัศจรรย์ ชุดกิจกรรมที่ 5 ล้อและเพลาแสนสนุก 

และชุดกิจกรรมที่ 6 สกรูชวนหรรษา แต่ละชุดกิจกรรม

ประกอบด้วย 5 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการจัด

กิจกรรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน�า ขั้นด�าเนิน

กจิกรรม และขัน้สรปุ ทีเ่ดก็มส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน เมือ่น�า

ชุดกิจกรรมทั้ง 6 ชุด ไปใช้จัดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 21 คน และประเมินผลด้วยการสังเกตระหว่างท�า

กิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรม ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู ้ วิจัยได ้ก� าหนดเกณฑ ์

ประสิทธิภาพไว้ที่ 85/85  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องเครื่องกลอย่างง่าย

4 
 

(Kuder Richardson) โดยใช้สูตร KR–20 (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ 2538) มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.83 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม (Pre-test) 
ผู้ วิ จั ยด า เ นินการทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้น ใช้
เวลาในการทดสอบทั้งหมด 2 วัน ทดสอบในช่วงเวลา 
07.00-08.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน 

      2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจัดกิจกรรมในชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายตาม
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในช่วงเวลากิจกรรม
เสริมประสบการณ์ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 20 นาที 
ระหว่างเวลา 10.00–10.20 น. 
 3. ทดสอบหลังการจัดกิจกรรม (Post-test) 
ผู้ วิ จั ยท าการทดสอบหลั งการจั ดกิ จกรรม โดยใ ช้

แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรมด้วยวิธี
เดียวกัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
และตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอ
เป็น 2 ตอน ดังนี ้
          ตอนที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล
อย่างง่ายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย แบ่งออกเป็น 
6 ชุด คือ ชุดกิจกรรมที่ 1 คานน าพา ชุดกิจกรรมที่ 2 ลิ่มร่วม
ใจ ชุดกิจกรรมที่ 3 รอกพาเพลิน ชุดกิจกรรมที่ 4 พื้นเอียง
มหัศจรรย์ ชุดกิจกรรมที่ 5 ล้อและเพลาแสนสนุก และชุด
กิจกรรมที่ 6 สกรูชวนหรรษา แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย 
5 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีขั้ นตอนการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน า   ขั้นด าเนินกิจกรรม 
และขั้นสรุป ที่ เด็กมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เมื่อน าชุด
กิจกรรมทั้ง 6 ชุด ไปใช้จัดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
21 คน และประเมินผลด้วยการสังเกตระหว่างท ากิจกรรมใน
แต่ละชุดกิจกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่ 85/85  
มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องเครื่องกลอยา่งง่าย 
 

ชุดกิจกรรม เร่ือง เคร่ืองกลอย่างง่าย                 E1/E2 

ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดคานน าพา             82.19/83.52 
ชุดกิจกรรมที่ 2 ชุดลิ่มร่วมใจ             83.14/82.68 
ชุดกิจกรรมที่ 3 ชุดรอกพาเพลิน             84.09/82.42 
ชุดกิจกรรมที่ 4 ชุดพื้นเอียงมหัศจรรย ์             83.80/83.11 
ชุดกิจกรรมที่ 5 ชุดล้อและเพลาแสนสนุก             84.09/84.05 
ชุดกิจกรรมที่ 6 ชุดสกรูชวนหรรษา             84.76/83.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      เฉลี่ย                                             83.68/83.24                                                                                                                                  

  

 จากตารางที ่1 พบว่า ชดุกจิกรรม เรือ่ง เครือ่งกล

อย่างง่าย ทั้ง 6 ชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

ที่ก�าหนดโดยรวมเท่ากับ 83.68/83.24 จ�าแนกรายชุด

กิจกรรม ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 คานน�าพา มีประสิทธิภาพ

เท ่ากับ 82.19/83.52 ชุดกิจกรรมท่ี 2 ลิ่มร ่วมใจ  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.14/82.68 ชุดกิจกรรมที่ 3  

รอกพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/82.42 ชุด

กิจกรรมที่ 4 พื้นเอียงมหัศจรรย์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.80/83.11 ชุดกิจกรรมที่ 5 ล้อและเพลาแสนสนุก  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/84.05 และชุดกิจกรรมที่ 6 

สกรูชวนหรรษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.76/83.65

 ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลังการใช้ชุดกจิกรรม 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย

 เม่ือพิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั

การจัดกิจกรรม มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและ

หลงัการทดลอง และผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและ

หลังการทดลองก�าลังสอง และทดสอบค่าที มีรายละเอียด

ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม

5 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ทั้ง 
6 ชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยรวม
เท่ากับ 83.68/83.24  จ าแนกรายชุดกิจกรรม ดังนี้ ชุดกิจกรรม
ที่  1 คานน าพา มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.19/83.52 ชุด
กิจกรรมที่ 2 ลิ่มร่วมใจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.14/82.68 
ชุดกิจกรรมที่ 3 รอกพาเพลิน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.09/82.42 ชุดกิจกรรมที่  4 พื้นเอียงมหัศจรรย์  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/83.11 ชุดกิจกรรมที่ 5 ล้อและ
เพลาแสนสนุก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/84.05 และชุด
กิจกรรมที่ 6 สกรูชวนหรรษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.76/83.65 

            ตอนท่ี 2 การเปรยีบเทยีบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยกอ่นและหลังการใช้ชุด
กิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

เมื่อพิจารณาคะแนนจากแบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและ
หลังการทดลอง และผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อน
และหลั งการทดลองก าลั งสอง  และทดสอบ ค่าที             
มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม 

 

กลุ่มทดลอง  S.D.     t 
ก่อนทดลอง 7.29 1.64       

   379 143,641 45.89* 
หลังทดลอง 25.33 1.19    

 

      * p < .05 
 
จากตารางที่ 2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมหลังการใช้ชุด
กิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย สูงกว่าก่อนใช้ชุด
กิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม
เท่ากับ 7.29  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.64  
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 25.33  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.19  และมีผลรวมทั้งหมด
ของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 
379  และมีผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง
การทดลองก าลังสองเท่ากับ 143,641  
 

สรุปผลการวิจัย 
 
           1.  ชุดกิ จกรรม เ รื่ อ ง  เครื่ อ งกลอย่ า ง ง่ าย           
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.68/83.24 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 85/85 
           2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายสูง
กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

 
 
 
 
 

    x

 * p < .05

 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมหลังการใช้

ชุดกิจกรรม เร่ือง เครื่องกลอย่างง่าย สูงกว่าก่อนใช้

ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ก่อนการจดักจิกรรม

เท่ากบั 7.29  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.64  คะแนน

เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม เท่ากับ 25.33 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 1.19 และมีผลรวมทั้งหมดของผลต่าง

ของคะแนนก่อนและหลังการทดลองเท่ากับ 379 และมี

ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง

ก�าลังสองเท่ากับ 143,641 

สรุปผลการวิจัย

 1. ชดุกจิกรรม เรือ่ง เครือ่งกลอย่างง่าย ทีพ่ฒันา

ขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.68/83.24 ซ่ึงต�่ากว ่าเกณฑ์

ประสิทธิภาพ 85/85

 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายสูง

กว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง 

เครื่องกลอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 

จังหวัดเลย พบผลการวิจัย ดั งนี้  1 )  ชุดกิจกรรม 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

83.68/83.24 ซึง่ต�า่ว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด เป็นไปตามสมมตุฐิาน

การวิจัย ข้อที่ 1 ที่ว่าชุดกิจกรรมเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย

ที่พัฒนา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด 2) ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก ปฐมวัยหลังการใช้

ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย สูงกว่าก่อนใช้

ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 

ที่ว่า เด็กปฐมวัยที่ใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัการใช้ชดุกจิกรรม

วยัสงูกว่าก่อนการใช้ชดุกจิกรรม แสดงให้เหน็ว่า ชดุกจิกรรม 

เรือ่ง เครือ่งกลอย่างง่าย สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑามาศ 

เรอืนเก๋า (2553) ทีไ่ด้ศึกษาการสร้างชดุกจิกรรมเพือ่พฒันา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการวจิยัพบว่า ชุดกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย จ�านวน 20 ชุด ซึ่งเป็น

ชุดกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้พัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ์ได ้อย ่างเหมาะสม และผลการใช ้

ชดุกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ส�าหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนได ้คะแนนเฉลี่ยเป ็นค ่า

ร้อยละ 90.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์การผ่านที่ก�าหนดไว้ คือ 

ร้อยละ 60.00 และผลการวิจัยของ เอราวรรณ ศรีจักร 

(2550) ที่ ได ้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบชุดแบบฝึกทักษะ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชดุแบบฝึกทกัษะโดยรวมอยู่

ในระดับดีมาก และจ�าแนกรายทักษะ มีค่าเฉล่ียคะแนน

สูงขึ้นทุกทักษะ อยู่ในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะ

การสังเกต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น 

และอยู่ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจ�าแนกประเภท 

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล

อย ่างง ่าย สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
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วทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัได้ ทัง้นีเ้นือ่งมาจากชดุกจิกรรม 

เรื่องเครื่องกลอย่างง่าย มีลักษณะส�าคัญ 2 ประการ 

ดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมในชุดกิจกรรม 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กให้ 

ความสนใจและคุ้นเคย เพราะเป็นเรื่องท่ีเป็นส่วนหนึ่ง 

ในชีวิตประจ�าวันของเด็ก เด็กได้มีโอกาสส�ารวจ ตรวจสอบ

สิง่ต่างๆ ในกจิกรรมด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า  

ทั้งในด้านการสัมผัส จับต้อง เฝ้าสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง 

เด็กจะได้สังเกตซ�้าแล้วซ�้าอีก เพื่อน�าสิ่งที่ได้จากการสังเกต

นัน้มาแสดงความคดิเหน็ หรอืสือ่ความหมายให้เพือ่นๆ และ

ครูเข้าใจในสิ่งที่ตนเองท�าอยู่ อีกท้ังยังสรุปข้อคิดเห็นจาก

กิจกรรมด้วยการสังเกต และจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา 

ซึ่งเมื่อเด็กได้ท�ากิจกรรมในชุดกิจกรรมเรื่อง เครื่องกล 

อย่างง่าย อย่างต่อเน่ืองจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัในด้านทกัษะ

การสังเกต สื่อความหมาย และลงความเห็นได้ เช่น ชุดที่ 1 

คานน�าพา กจิกรรมเรือ่งแม่ค้าผลไม้ กจิกรรมนีเ้ดก็มโีอกาส

ท�ากิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เด็กได้ลงมือท�า

กิจกรรมด้วยตนเอง ได้หาวิธีการท่ีจะหาบตะกร้าผลไม้

อย่างไรให้สมดุล ต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆ  

ว่าจะต้องใส่ผลไม้ลงไปในตะกร้าอย่างไร เป็นต้น พฤตกิรรม

ดังกล่าวท�าให้เด็กมีความตื่นตัวในการเรียนรู ้ (Active 

Learning) ส่งผลให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้และมี

ความกระตอืรือร้นในการท�ากิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ผูว้จิยั

ได้ยดึหลกัการและแนวทางการจดักจิกรรมตามแนวคิดของ 

ซีเฟลด์ (Seefeldt 2007) ท่ีได้เสนอแนะหลักในการจัด

ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า  

ควรเป็นประสบการณ์ท่ีใกล้ตัวเด็ก ท้ังทางด้านเวลาและ

เหมาะสมกับพัฒนาการ ความสนใจและประสบการณ์เดิม

ของเด็ก และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ 

ของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2552) ที่ได้กล่าว

ไว้ว่า หลักการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ควรจัด

กิจกรรม

 2. วทิยาศาสตร์ให้เดก็ได้ลงมอืกระท�าด้วยตนเอง 

เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ได้ลงมอืกระท�า เป็นการเล่นทีเ่ปิดโอกาส

ให้เด็กได้ท�าอย่างที่ต้องการโดยไม่เป็นอันตราย และ ทิศนา  

แขมมณี (2536) ท่ีกล่าวว ่า เด็กปฐมวัยเรียนรู ้จาก

ประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนั การจดัการศกึษาจงึต้องเปิด

โอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ การจัดประสบการณ์การ

เรียนรู ้ที่ผู ้เรียนคุ้นเคยหรือประสบการณ์ที่ใกล้ตัวไปหา

ประสบการณ์ที่ไกลตัว จะช่วยให้เด็กขยายการเรียนรู้ได้

อย่างมีความหมาย ผู ้วิจัยจึงน�ามาปรับเป็นหลักการ 

จัดกิจกรรม ในชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย  

โดยค�านึงความเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของ 

เด็กปฐมวัย กิจกรรมที่น�ามาจัดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก  

มคีวามปลอดภยั และเดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเอง 

ดังนั้น ชุดกิจกรรม เรื่องเครื่องกลอย ่างง ่าย จึงม ี

ความยดืหยุน่ตามเวลาและสถานการณ์ ก�าหนดช่วงเวลาให้

เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามช่วงความสนใจ 

ด�าเนินการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม

แต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนง่ายๆ ไม ่ซับซ้อน กิจกรรม 

มีความตื่นเต้น ท้าทายให้เด็กหาค�าตอบ ท�าให้เด็กเกิด 

ความสนุกและเพลิดเพลินในการท�ากิจกรรม

 3. การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย สร้างขึ้น

เพือ่ส่งเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน

ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อ 

ความหมาย และทักษะการลงความเห็น ดังจะเห็นได ้

จากผลของการวิจัย พบว่า ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ของเด็กปฐมวัยหลังการใช ้ชุดกิจกรรม  

เรื่อง เครื่องกลอย่างง ่าย สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม  

เรื่องเครื่องกลอย ่างง ่าย อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ซึ่งชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย  

เป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่สามารถส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ดังนี้

  2.1) ทักษะการสังเกต ชุดกิจกรรม เรื่อง 

เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก 

ได้ใช้ประสาทสัมผัสในการท�ากจิกรรม ได้หยบิ ได้จบัส่ิงของ 

อุปกรณ์ที่ใช ้ในการท�ากิจกรรมช่วยให้เด็กเกิดทักษะ 

ด้านการสังเกต จากกิจกรรมในชุดกิจกรรมได้ เนื่องจาก 

กิจกรรมส่วนใหญ่เด็กจะเป็นผู ้ลงมือกระท�าด้วยตนเอง  

ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ลักษณะของสื่อต่างๆ ที่ครูเตรียมไว้  

โดยครูใช้ค�าถามเพื่อกระตุ ้นให้เด็กสังเกต ยกตัวอย่าง

กจิกรรมทีเ่ดก็ได้ใช้ทกัษะการสงัเกต เช่น กจิกรรมร้อยมาลยั

ดอกไม้  เด็กจะได้สังเกตลักษณะของก้านมะพร้าวที่ตัด 

ปลายแหลม ได้สังเกตดอกไม้ที่จะน�ามาร้อย รวมทั้งเด็ก 

ได้สังเกตวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้ของเพื่อนๆ ที่แตกต่าง 

จากวิธีการของตนเอง ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยถาม

ค�าถามชวนเด็กสังเกต รวมถึงรับฟังเม่ือเด็กตอบค�าถาม 
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ที่แตกต่างออกไป ซึ่งจากกิจกรรมที่กล่าวมาเด็กจะได้ใช้

ทักษะด้านการสังเกต โดยการใช้ประสาทสัมผัส ซ่ึงใน

กจิกรรมทกุกจิกรรมจะเริม่ต้นด้วยการให้เดก็สงัเกต เดก็จะ

ได้ฝึกทักษะทางการสังเกตซ�้าแล้วซ�้าอีก เพื่อเป็นข้อมูลใน

การสรปุการเรยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ ด้วยการสมัผสั การฟังเสยีง 

การดู เด็กจะได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้นไม่เครียด  

เป็นผลดีต่อการพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็ก สอดคล้อง

กับ ศศิพรรณ ส�าแดงเดช (2553) ที่กล่าวไว้ว่า หลักในการ

ฝึกสังเกตควรใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างประกอบกันใน

การสังเกตสิ่งต่างๆ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย ไม่ใช้

อย่างเดยีว สงัเกตตามวตัถุประสงค์ทีก่�าหนด โดยไม่ใส่ความ

คดิเหน็ของผูส้งัเกตลงไป และสอดคล้องกบั ชลุพีร สงวนศรี 

(2550) ทีก่ล่าวว่า หลกัในการฝึกสงัเกตควรเริม่จากส่วนใหญ่

และง่ายๆ เสียก่อน แล้วจึงสังเกตสิ่งที่เล็กและสลับซับซ้อน

ขึ้นตามล�าดับ ในระยะแรกๆ ครูต ้องช่วยให้เด็กเกิด 

ความสนใจในสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยการใช้ค�าถามถามน�า  

เพื่อให้เด็กเกิดความสงสัย อยากรู้ เมื่อเด็กเกิดความสนใจ

ในสิ่งนั้นๆ ต่อไป เด็กจะมีความต้องการท่ีจะสังเกตส่ิงนั้น

ด้วยตนเอง และที่ส�าคัญต้องใช้เครื่องมือเข้าช่วยในการ

สงัเกตสิง่ของหรอืเหตกุารณ์บางอย่าง จงึจะท�าให้เดก็เข้าใจ

ง่ายขึ้น ครูจึงควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้พร้อมด้วย  

ซึ่งจากผลการทดลอง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ด้านการสงัเกต ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.76 

และหลังการทดลองมีค ่าเฉลี่ยเท ่ากับ 8.43 ทักษะ 

การสัง เกตมีคะแนนเฉลี่ยสูง ข้ึนหลังจากทดลองใช ้

ชุดกิจกรรมเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ดังน้ันจะเห็นได้ว่า  

ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย สามารถช่วยส่งเสริม

ให้เด็กมีทักษะการสังเกตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

  2.2) ทักษะการสื่อความหมาย รูปแบบ

กิจกรรมในชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย  มุ่งเน้น 

ส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายให้กับเด็กโดยกิจกรรม 

เป ิดโอกาสให้เด็กได ้ร ่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น  

ตอบค�าถาม รวมถงึวาดภาพถงึสิง่ทีก่�าลงัท�าในกจิกรรม และ

อธิบายถึงสิ่งที่ตนเองวาดขึ้นให้ครูและเพื่อนๆ เข้าใจ  

ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรมจักรยานหรรษา เด็กๆ ได้ร่วม

สนทนากบัเพือ่นๆ เกีย่วกบัจกัรยาน ได้เล่าถงึประสบการณ์

เดมิเกีย่วกบัจกัรยานให้คร ูและเพือ่นๆ ฟัง รวมถงึได้อธบิาย

ถึงลักษณะของจักรยาน ส่วนประกอบของจักรยานที ่

ช ่วยให ้จักรยานเคลื่อนที่ ได ้  เด็กจะได ้พัฒนาทักษะ 

การสื่อความหมายผ่านการท�ากิจกรรม ครูเป็นผู้ช่วยใน 

การพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของเด็ก โดยการ 

กระตุ้นด้วยการตั้งค�าถาม ให้ก�าลังใจเมื่อเด็กตอบค�าถาม

หรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการเสริมแรงเมื่อเด็ก 

ออกมาเล่าถึงสิ่งที่ท�าในกิจกรรม ซึ่งการแสดงความคิดเห็น 

การเล่าเรือ่งราวให้ผูอ้ืน่ฟังได้ แสดงได้ว่าเดก็ได้มกีารพฒันา

ทักษะการสื่อความหมายแล้ว สอดคล้องกับ สุรางค์ สากร 

(2537) ที่กล่าวไว้ว่า ความสามารถที่แสดงว่าเด็กเกิดทักษะ

การส่ือความหมายข้อมูล คือเด็กสามารถบรรยายลักษณะ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่เหมาะสมกะทัดรัด จนสามารถ

ส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสอดคล้องกับ ชุลีพร 

สงวนศรี (2550) ที่กล่าวว่า การสื่อความหมายอาจเป็นการ

พูดปากเปล่า การเล่าให้ฟังหรือการเขียนเป็นรายงาน  

บอกสิง่ทีผู่อ้ืน่แสดงความคดิเหน็หรอืรายงานผลงานให้ผูอ้ืน่

เข้าใจ และตอบอย่างสั้นๆ ได้ว่าพูดเกี่ยวกับอะไร เช่น  

การอธิบายลักษณะของกระต่าย มีหูยาว ขนปุย กินแครอท

และหัวผักกาดเป็นอาหาร เป็นต้น ซึ่งครูมีบทบาทที่ส�าคัญ

ในการกระตุ้นเด็กโดยใช้ค�าถามสอดแทรกขณะท�ากิจกรรม 

เตรียมส่ืออุปกรณ์ การสอนให้เพียงพอกับจ�านวนเด็ก  

พร้อมทั้งเป ิดโอกาสให้เด็กทุกคนแสดงความคิดเห็น 

อย่างทั่วถึงเป็นรายบุคคล และสรุปความคิดเห็นจากการ

เรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการกลุ่มอีกครั้ง ซึ่งจากผลการ

ทดลองจะเห็นว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ด้านการส่ือความหมาย ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 2.19 และหลังการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.52 

ทักษะการส่ือความหมาย มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นหลังจาก

ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ดังนั้น 

จะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย สามารถ

ช ่วยส ่งผลให ้ เด็กมีทักษะการสื่อความหมายสูงขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัดเจน

  2.3) ทักษะการลงความเห็น ทักษะการลง

ความเห็นของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นหลังการทดลองใช้ชุด

กิจกรรม เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย เป็นเพราะการด�าเนิน

กิจกรรมได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ส�ารวจ สังเกต สนทนาและ

แสดงความคิดเห็น ครูและเด็กร่วมกันตั้งค�าถาม และ 

ร่วมกันคิดค�าตอบร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมลาก

กระเป๋า ครจูะเริม่ต้นกจิกรรมด้วยการให้เดก็สงัเกตลกัษณะ

ของกระเป๋า จากนั้นเด็กเกิดข้อสงสัยว่ากระเป๋าท�าไม 

ถึงมีล้อ ล้อมีไว้ท�าอะไร ถ้าไม่มีล้อจะลากกระเป๋าอย่างไร 

เด็กๆ จึงได้ร่วมกันคิดค�าตอบ ซึ่งได้ค�าตอบว่า เมื่อกระเป๋า

มีล้อจะลากง่ายขึ้นกว่ากระเป๋าไม่มีล้อ และช่วยผ่อนแรง 

ไม่ต้องยกของหนักตามความคิดของเด็กๆ รวมทั้งให้เด็กได้

ทดลองลากกระเป๋า เพื่อหาค�าตอบที่สงสัย หรือในกิจกรรม
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เก็บใบไม ้ง ่ายนิดเดียว เด็กคนหนึ่งบอกว ่าจะใช ้ไม ้ 

ปลายแหลมเก็บใบไม้ เพราะจะเก็บได้เร็วกว่า ครูจึงให้เด็ก

ลองอธบิายถงึการใช้ไม้ปลายแหลมตามความเข้าใจของเดก็

ให้เพื่อนๆ ฟัง เด็กอธิบายได้ว่าถ้าไม้แหลมๆ จะท�าให้เสียบ

อะไรง่ายขึ้น เสียบลูกช้ินก็ง่าย ถ้าเอามาเสียบใบไม้ก็ง่าย

เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545) 

กล่าวว่า การลงความเหน็จากข้อมลู หมายถงึ ความสามารถ

ในการน�าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตวัตถุ หรือประสบการณ์

ไปสัมพันธ์กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพื่อลงข้อสรุป

วัตถุหรือปรากฏการณ์นั้น ซึ่งการลงความเห็นแตกต่างจาก

การสังเกต เพราะการสังเกต คือ ความรู้และประสบการณ์

จากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และสอดคล้องกบั ประสาท 

เนืองเฉลิม (2545) ท่ีกล่าวว่า การลงความเห็นจากข้อมูล 

เป็นการเพิ่มความเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่าง

มีเหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาช่วย 

ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะนี ้คอืการอธบิายหรอืการ

เพิม่ข้อสรุปให้กบัข้อมลู โดยใช้ความรูห้รอืประสบการณ์เดมิ

มาช่วย  เห็นได้ว่าทักษะการลงความเห็น มีคะแนนเฉลี่ยสูง

ขึ้นหลังจากทดลองใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย 

ดังนั้นชุดกิจกรรมเรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย จึงสามารถช่วย

ให้เด็กมีทักษะการสื่อความหมายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม เรื่อง เครื่องกล

อย่างง่าย สามารถช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ในด้านทักษะการสังเกต  

ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น 

เนื่องจากขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้เน้นให้เด็กได้เริ่มต้น 

จากการสงัเกตอปุกรณ์ สือ่ จากนัน้เดก็ได้ร่วมสนทนากบัครู

และเพื่อนๆ เก่ียวกับการท�ากิจกรรม เด็กได้ลงมือท�า

กิจกรรมด้วยวิธีการท่ีกลุ่มหรือตนเองคิด ได้เสนอแนวคิด

หรือผลงานที่ตนเองท�าให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง รวมถึงเด็กๆ 

จะได้สรุปผลการจัดกิจกรรมตามความคิดเห็นของตนเอง  

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเปิดโอกาสให้เด็กจะ

เป็นผู้เริ่มต้นท�ากิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดท้าย ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการท�า

กิจกรรม สอดคล้องกับ วีณา ประชากูล (2553) ที่กล่าว 

ไว้ว่า การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็ก

ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กได้รู้จักสิ่งรอบตัว เข้าใจโลกที่เป็นอยู่ 

รู ้จักวิเคราะห์ จ�าแนก รวมถึงเรียนรู ้การแก้ป ัญหา  

เป็นกิจกรรมที่ครูควรให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  

ด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กเรียนรู ้เก่ียวกับความจริงต่างๆ  

รอบตัว และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นพื้นฐาน 

ที่ส�าคัญส�าหรับการแสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป ส�าหรับ

กิจกรรมที่จัดให้เด็กอาจจัดเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

โดยใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันไปตามวัย ตามความ

สนใจ และสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดการ 

เรียนรู้อย่างมีเหตุผล คิดเป็น สังเกตเป็น เป็นพื้นฐานของ

การส่งเสริมเด็กให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ได้รู ้จักการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมรอบตัวอย่างมีความหมาย 

ด้วยการฝึกการสังเกต การทดลอง การตอบค�าถาม  

การคาดคะเนค�าตอบด้วยการประมวลความรู ้  และ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากประสบการณ์เดิม อันเป็นพื้นฐาน

ของการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมกีารศึกษาวจิยัเกีย่วกบัการใช้ชุดกจิกรรม 

เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ที่ส่งผลในเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะกับ

เด็กปฐมวัย เช่น ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ทักษะ

ทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ เป็นต้น

 2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมในเรื่องอื่นๆ  

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย
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ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง โดยได้เอาใจใส่ตรวจแก้บทความ

เพื่อความสมบูรณ์ และช่วยเหลือให้ก�าลังใจแก่ผู ้วิจัย 
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