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ผลการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทมี่ ตี ่ อทักษะการสั งเกต
และทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูลของเด็กปฐมวัย
สุ ปรียา คาตา1วไลพร เมฆไตรรัตน์ 2
(วันที่รับบทความ: 21 สิ งหาคม 2561; วันแก้ไขบทความ: 31 มีนาคม 2562; วันตอบรับบทความ: 17 เมษายน 2562 )

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบจานวนของเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะด้านการ
สังเกตและทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนรวม กับจานวนร้อยละ 80 ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะการสังเกต และ
ทักษะการลงความเห็ นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี โรงเรี ยน
เทศบาลวัดไทรเหนื อ ได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 29 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัย รวมทั้ง สิ้ น 2 ฉบับ คื อ แผนการจัด ประสบการณ์ แ บบบู ร ณาการกิ จ กรรมวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมระดับมากที่สุด และแบบวัดทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย มีลกั ษณะ
เป็ นการให้คะแนนแบบกาหนดระดับคุณภาพ (Rubric Score) ที่มีดชั นีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่า
ความเชื่อมัน่ ของค่า RAI เท่ากับ 0.93
ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัยจานวนร้อยละ 96.55 ที่ ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่ ง
สูงกว่าเกณฑ์เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์
มีทกั ษะการสังเกตและการลงความเห็น หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2
คาสาคัญ : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ, กิจกรรมวิทยาศาสตร์, ทักษะการสังเกต, ทักษะการลงความเห็น
จากข้อมูล
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The Effects of Science Activities Integrated Experience Towards Observing and
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Abstract
The purposes of this research were 1) to compare the amount of early childhood students toward the
integration on organizing science experience by observing and opinion of early childhood students to reach the
average on 75 percentage of integer and 80 percentage of all students and 2) to compare the data on skills of
observing and opinion’s early childhood students before and after learned on organizing science experience.The
samples were 29 students of kindergarten 3 at the age of 5-6 years old in Tassabal Wat Sai Nuea School by
using Cluster Random Sampling. The instruments used to collect data were the lesson plan for integration
organizing science experience and a test of observing and questionnaire for asking students’ opinion. The data
was statistically analyzed by scoring Rubric identified the reliability between 0.67 – 1.00 and the Rater
Agreement Index (RAI) at 0.93.
The findings were as follows: 1. The early childhood students were higher than the average 75
percentage on organizing science experience by observing and opinion at 96.55 which accepted the first
hypothesis and 2. After students experienced in integration on organizing science experience by observing and
opinion of early childhood students were higher at significant level 0.05. Thus, the second hypothesis was
supported.
Keywords: Integrated Experience, Science Activities, Observing and Opinion Skills

1
2

Student in Master of Education degree in Curriculum and Instruction program, Nakhon Sawan Rajabhat University, E-mail: koijung123456@gmail.com
Assistant Professor, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

117

บทนา
ในโลกที่ ความรู ้และเทคโนโลยีเกิ ดขึ้ นมากและเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มนุ ษย์ไม่สามารถจดจาทุก
อย่าง และความรู ้ไม่ได้อยูน่ ิ่งหรื อเกิดขึ้นอย่างช้าพอที่จะเรี ยนรู ้ผ่านผูร้ ู ้คนใดคนหนึ่ งอีกต่อไป อีกทั้งมนุษย์
ต้องรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ จากผลงานวิจยั
ทางการแพทย์ พบว่า เด็กปฐมวัยไทยจานวนมากถึ ง 1 ใน 6 มีพฒั นาการล่าช้าไม่สมวัยโดยมีอตั ราส่ วน
เพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ แ สดงว่ า เด็ ก เหล่ า นี้ ขาดโอกาสเรี ย นรู ้ แ ละขาดการอบรมเลี้ ย งดู ที่ เ หมาะสม ดัง นั้น
กระทรวงศึกษาธิ การจึ งได้ประกาศใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัด ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ให้ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งสามารถนาไปพัฒ นาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสมอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2553 (ฉบับ
ที่ 3) และหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, และคนอื่นๆ, 2553: 8)
วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่
มนุ ษย์ได้ใช้เพื่ ออานวยความสะดวกในชี วิตและการทางาน เหล่านี้ ลว้ นเป็ นผลของความรู ้วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็ นเหตุ เ ป็ นผล คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ มี ทัก ษะส าคัญ ในการค้น คว้า หาความรู ้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ ต รวจสอบได้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นวัฒ นธรรมของโลกสมัย ใหม่ ซ่ ึ งเป็ นสั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู ้
(Knowledge - Based Society)
ดังนั้นทุ กคนจึ งจาเป็ นต้องได้รั บการพัฒนาให้รู้ วิทยาศาสตร์ เ พื่ อที่ จะมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุ ณ ธรรม (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551: 1) ทางสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้เล็งเห็ นความสาคัญของการพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย จึ ง ได้จัด ท าแนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ป ฐมวัย ตามหลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ครู ปฐมวัยมีแนวทางที่ชดั เจนในการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้า นสั งคม และด้า นสติ ปัญญา ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิ ด กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ จิ ต
วิทยาศาสตร์ และแนวคิดเกี่ ยวกับตนเองธรรมชาติ และสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวที่ สาคัญ รวมถึงการเตรี ยมความ
พร้อมสาหรับการเรี ยนในระดับประถมศึกษา โดยเป็ นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
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และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้การศึ กษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2549: 1)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงได้กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการ
ของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล โดยใช้การบูรณาการที่ หลากหลายรู ปแบบผ่านการเล่นและการทา
กิจกรรมที่ เป็ นประสบการณ์ตรงผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีความเหมาะสมกับวัย และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถเติบโตและเรี ยนรู ้ได้ตลอดชี วิต มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้ กลัน่ กรอง
ข้อมูล เลือกใช้และนามาใช้ในสถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลซึ่ งเป็ นทักษะพื้นฐาน
ที่มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และจะสามารถนาไปสู่ การพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ทาให้เด็กรู ้จกั การคิดอย่าง
เป็ นระบบรู ้จกั การคิดแบบมีเหตุผลมีความกล้าตัดสิ นใจสามารถอธิ บายถ่ายทอดความรู ้จากสิ่ งที่ตนพบเห็น
และสัมผัสได้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549: 4)
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่ผวู ้ ิจยั ได้สอนมาปั ญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่
พบมากที่ สุดคื อทักษะการสังเกตและทักษะการลงความเห็ นจากข้อมูล และจากผลการประเมิ นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานระดับปฐมวัยในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ท้ งั 8 โรงเรี ยน
พบว่า ทักษะด้านการสังเกตและทักษะด้านการลงความเห็นจากข้อมูล มีคะแนนที่ต่าสุ ดเพียงร้อยละ 36.56
และ 39.20 ตามลาดับซึ่ งมี ค วามสอดคล้องกับผลการประเมิ นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั
พื้นฐานระดับปฐมวัยในโครงการนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ของโรงเรี ยนเทศบาลวัดไทรเหนื อที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการ
สอนอยูผ่ ลการประเมินพบว่า ทักษะด้านการสังเกตและทักษะด้านการลงความเห็นจากข้อมูล มีคะแนนที่
ต่าสุ ดเช่นเดียวกัน
การจัด ประสบการณ์ แ บบการบู ร ณาการ เป็ นการจัด ประสบการณ์ โ ดยน ากิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดกิ จกรรมประจาวัน ของเด็กปฐมวัย ซึ่ งมีกิจกรรมที่ ครู และเด็กปฐมวัยจะได้
ร่ วมกันเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการอย่างมีความสุ ขและสร้างสรรค์ สร้างความประทับใจและเกิด
ความรักที่จะเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งการส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะที่ดีจาเป็ นจะต้องคานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล และเปิ ดโอกาสให้เด็กสารวจ สังเกต จาแนก การวัด การเปรี ยบเที ยบ การสื่ อสาร การ
ทานาย และการใช้ตวั เลข สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน และเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่เราจะต้องส่ งเสริ ม
ให้เด็กปฐมวัย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550: 9)
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จากแนวคิ ดและหลักการข้างต้นที่ กล่าวมาผูว้ ิจยั จึ งต้องการที่ จะส่ งเสริ มทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยและเพื่อตอบสนองตามนโยบายทางการศึ กษาของเทศบาลนครนครสวรรค์ที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้ นฐานและมี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซึ่ งจะส่ งเสริ ม
มาตรฐานที่ 8 และ 12 ของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดให้เด็กมีทกั ษะพื้นฐานตรงตามหลักสู ตร มี
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์แ ละจิ นตนาการสื่ อสารเหมาะสมตามวัย มี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่ องซึ่ งทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ จะทาการศึ กษาได้แก่ ทักษะด้านการ
สังเกต และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อเปรี ยบเที ยบจานวนของเด็กปฐมวัยที่ มีคะแนนทักษะด้านการสังเกตและทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กับจานวนร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังการได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษา ผลการจัดประสบการณ์ แ บบบูรณาการกิ จ กรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อทักษะการ
สังเกตและทักษะการลงความเห็ นจากข้อมู ลของเด็ก ปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา แนวคิ ดการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการที่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กเลือกตัดสิ นใจและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง มี
การตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบในสิ่ งที่ สนใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาแนวคิ ดการจัด
ประสบการณ์ แบบบูรณาการควรจัดให้เด็กปฐมวัยได้มีการเรี ยนรู ้ ที่มีความเหมาะสมตามวุฒิภาวะและ
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ส่ งเสริ มการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยมีครู คอยส่ งเสริ มด้วยการจัด
ประสบการณ์ที่เป็ นการเสริ มสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาและมีความเหมาะสมตามวัยจึงจะทาให้เด็กเกิด
การเรี ยนรู ้ที่ดีได้ (ศศิ ธร รณะบุตร,2551; ศศิพรรณ สาแดงเดชม, 2553) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ดังภาพที่ 1
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แนวคิด/ทฤษฎี

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- หลักการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ
กิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เป็ นการเปิ ดกว้างให้
เด็กมี โอกาสเลื อกตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
ต่ า ง ๆ ด้ว ยตนเอง มี ก ารตั้ง ค าถามและ
แสวงหาคาตอบในสิ่ งที่สนใจด้วยตนเอง
- แนวคิดด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ ใช้ความสามารถใน
การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลโดย
ใช้ป ระสาทสั ม ผัส ทั้ง ห้ า ผ่ า นกิ จ กรรมที่
หลากหลาย

การจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการ

- ทักษะด้านการสังเกต
- ทักษะด้านการลง
ความเห็นจากข้อมูล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั กลุ่มเดี ยวสอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest - Posttest
Design) โดยมีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นอนุ บ าลปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสังกัด ส านักการศึ กษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ปี การศึ กษา 2560
จานวน 8 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ในระดับ ชั้นอนุ บาลปี ที่ 3 โรงเรี ย นเทศบาลวัดไทรเหนื อ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 สังกัดสานัก
การศึ กษา เทศบาลนครนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ซ่ ึ งได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่ งกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) จานวน 29 คน เป็ นกลุ่มทดลอง ใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ มโดยสุ่ ม
โรงเรี ยนจากโรงเรี ยนในสังกัดของเทศบาลนครนครสวรรค์ มี จานวน 8 โรงเรี ยนมา 1 โรงเรี ยน ได้
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โรงเรี ยนเทศบาลวัดไทรเหนือ ซึ่ งมีเด็กนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 3 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 29 คนใช้เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้เครื่ องมือการวิจยั 2 ฉบับ ดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่ งลักษณะของแผนการจัด
ประสบการณ์ เป็ นการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสื บเสาะหาความรู ้ในสิ่ งที่สนใจด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่
หลากหลายสอดแทรกวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้า ด้ว ยกันผ่ า นประสาทสั มผัส ทั้ง 5 ซึ่ ง อาจได้จากวิ ธีก ารที่
หลากหลาย เช่น การทดลอง การสารวจ การสังเกต การสื บค้น หรื ออื่น ๆ จานวน 20 แผน ใช้ในกิจกรรม
เสริ มประสบการณ์ สัปดาห์ละ 5วัน แผนการจัดประสบการณ์ประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลหลังการจัด
ประสบการณ์
2. แบบวัดทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัยมีลกั ษณะเป็ น การ
ให้คะแนนแบบกาหนดระดับคุณภาพ (Rubric Score) ซึ่ งมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (Validity)
โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล แล้วพบว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 และหลัง
การทดลองใช้พบว่ามีค่าความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน (Rater Agreement Index: RAI) เท่ากับ 0.93

วิธีการรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจยั เชิ งทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั กลุ่มเดียวสอบก่อน–สอบหลัง (One–Group Pretest–Posttest
Design) ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ๆละ 5 วัน ในช่ วง
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาการประเมินก่อนเรี ยน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบวัดทักษะด้านการสังเกต
และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ก่อนได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองลองในช่วงกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ด้วยแผนการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 4 สัปดาห์ หน่วยละ 1 สัปดาห์ จานวน 5 วัน
3. เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองจัดประสบการณ์ดว้ ยแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการแล้ว
ผูว้ ิจยั จึ งทาการวัด ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบวัดทักษะทาง
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วิทยาศาสตร์ ดา้ นการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล ซึ่ งเป็ นแบบวัดชุดเดียวกันกับที่ ใช้ในการวัด
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์หลังได้รับการจัดประสบการณ์ แบบ
บูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เปรี ยบเที ยบจานวนของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อทักษะการสังเกตและทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ค่าร้อยละและการทดสอบไค - สแควร์ (Chi-square) และเปรี ยบเทียบทักษะ
ด้านการสังเกตและทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และใช้การทดสอบที
แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test แบบ Dependent) ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 จานวนนักเรี ยนร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมดที่มีทกั ษะการสังเกตและทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม (n=29)
จานวนนักเรี ยนที่ได้จากการปฏิบตั ิ
(ร้อยละ)
28
(96.55)
1
(3.45)

กลุ่มตัวอย่าง
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 

2

(1)

จานวนนักเรี ยนตามสมมติฐาน
(ร้อยละ)
23
(80.00)
6
(20.00)

2

5.26*

= 3.84)

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยจานวน 28 คนคิดเป็ นร้อยละ 96.55 มีทกั ษะการสังเกต
และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และเมื่อทาการทดสอบพบว่า
ค่าไคสแควร์มีค่าเท่ากับ 5.26 ซึ่ งมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่าจานวนนักเรี ยนมากกว่าร้อยละ 80 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด มีคะแนนทักษะการสังเกตและการลงความเห็ นจากข้อมูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดทักษะ
การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลฉบับเดียวกัน (คะแนนเต็ม 18 คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
สอบก่อนเรี ยน
สอบหลังเรี ยน



6.79
15.72

S.D
1.08
1.10

df

∑D

∑D2

t

P

28

2377

259

31.85

0.00*

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t.05(28) = 2.04)

จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของ
เด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 6.79 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.08 และหลังได้รับการจัดประสบการณ์ มีคะแนนเฉลี่ย 15.72 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.10
และเมื่อทดสอบโดยใช้การทดสอบที พบว่าค่าทีเท่ากับ 31.85 ซึ่ งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
แสดงว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย หลังได้รับ
การจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์
สรุ ปผลการวิจยั
1. เด็กปฐมวัย จานวนร้ อยละ 96.55 ที่ ไ ด้รั บการจัด ประสบการณ์ แ บบบูร ณาการกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์มีทกั ษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่ งสู ง
กว่าเกณฑ์ เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะการสังเกต
และการลงความเห็นจากข้อมูลหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2
อภิปรายผล
1. เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ จานวนร้อยละ
96.55 ของเด็กปฐมวัยทั้งหมด มีคะแนนทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลผ่านเกณฑ์ร้อยละ
75 ของคะแนนเต็ม ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นนั้นเป็ นการจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เด็กปฐมวัย
ได้สงั เกต สารวจ สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว มีโอกาสทาการทดลอง คิดแก้ปัญหา และค้นหาคาตอบด้วยตนเองผ่าน
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กิจกรรมที่หลากหลายซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีการนาเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้ง
นี้ดว้ ยซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เอราวรรณ ศรี จกั ร (2550) ทาการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะชั้นอนุบาล 2 จานวน
15 คน พบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประกอบชุ ดแบบฝึ กทักษะโดยรวมอยู่ในระดับดี มากและจาแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสู งขึ้ นทุ ก
ทักษะ อยู่ในระดับดีมาก 3 ทักษะ คื อ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการลงความเห็น อยู่ใน
ระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจาแนกประเภท เมื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
แตกต่ างอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Fox (2010)
ทาการศึ กษาเรื่ อ งบทบาทของการวาดที่ มีผลต่ อทักษะการสังเกตในวิ ทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย และ
Hamlin and Wisneski (2012) ทาการศึกษาเรื่ องการคิดทางวิทยาศาสตร์ และงานสื บสวนของเด็กวัยหัดเดิน
และเด็ก ก่ อ นวัย เรี ย นผ่ า นการเล่ น และพบว่า เด็ ก ปฐมวัย มี ทัก ษะการสั งเกตและกระบวนการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น
2. คะแนนทักษะการสังเกตและการลงความเห็ นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยมีคะแนน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 6.79 และคะแนนเฉลี่หลังเรี ยนเท่ากับ 15.72
เป็ นไปตามสมมติ ฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ ิจยั นามาใช้ในการจัดประสบ
การณ์ แบบบูรณาการกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ ได้แก่ สี เต้นระบา กลิ่ นนี้ คือกลิ่ นอะไร เครื่ องปรุ ง
หลากรส ผลไม้หลายรู ปทรง เสี ยงของอะไร เป็ นการเชื่ อมโยงรวมทั้งสอดแทรกเนื้ อหา ทักษะกระบวน
การ ทักษะปฏิ บ ัติข องสาระการเรี ยนรู ้ ต่า ง ๆ กับหัวเรื่ องที่ ตอ้ งการสอนอย่า งเหมาะสม การเชื่ อมโยง
ดัง กล่ า วท าให้ผูเ้ รี ยนได้พ ัฒ นาปั ญ ญาด้า นต่ า งๆหรื อ ที่ ก ล่ า วว่ า เป็ นการพัฒ นาของปั ญ ญา (multiple
inteligences) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2551: 12) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศศิ พรรณ สาแดงเดช (2553)
ทาการศึ กษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลอง
หลังการฟั งนิ ทานของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จานวน 15 คน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรม
การทดลองหลังการฟังนิทาน มีทกั ษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมื่อจาแนกเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจาแนก การ
สื่ อสาร ทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการ
สังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
การทากิจกรรมทุกครั้ง
2. ครู ผูส้ อนควรใช้กิจกรรมที่ หลากหลายรู ปแบบ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เ ป็ นผูล้ งมื อปฏิ บัติ
ค้นหาคาตอบเพื่อเป็ นการสร้างเสริ มทักษะด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย
3. ครู ควรให้เวลาในการทากิจกรรมอย่างเหมาะสม สามารถยืดหยุ่นและควรมีเทคนิ คกระตุน้
นักเรี ยนเป็ นระยะ ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ มีต่อทักษะอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่ น
การเรี ยนอย่างมีความสุ ขของเด็กปฐมวัย การมีจินตนาการความคิ ดสร้างสรรค์ ทักษะพื้นฐานด้านสังคม
2. ควรมีการวิจยั การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมการ
ช่วยเหลือ พฤติกรรมการแบ่งปัน พฤติกรรมด้านความกล้าแสดงออก พฤติกรรมความเป็ นผูน้ า เป็ นต้น
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