แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ กับธรรมชาติการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย
จุดประสงค์ ของกิจกรรมการอบรม
เพื่อให้ ผ้ รู ับการอบรม

1. เข้ าใจความหมายและระบุลกั ษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้
2. เข้ าใจความสอดคล้ องกันระหว่างลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้กบั ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3. วิเคราะห์ขนตอนการเรี
ั้
ยนรู้ตามรูปแบบของวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle Method)
แนวคิดหลัก
1. แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้

● ในวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้ วย 2 ส่วนที่สาํ คัญ คือ องค์ความรู้ (Body of Knowledge) และการสืบเสาะหาความรู้

(Inquiry of Knowledge)
● การสืบเสาะหาความรู้เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ของมนุษย์ (Inquiry as a way of learning)
● การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นวิธีการที่หลากหลายที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้ ในการศึกษาเรี ยนรู้เกี่ยวกับโลก
ทางกายภาพ และสร้ างคําอธิบายบนพื ้นฐานของหลักฐานที่ได้ จากการทํางาน
● วิธีการต่างๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้ ในการสืบเสาะหาความรู้ เช่น การตังคํ
้ าถาม การสังเกต การสํารวจ การทดลอง การ
สร้ างแบบจําลอง การอธิบายโดยอ้ างอิงหลักฐาน การสือ่ สารสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ การเชื่อมโยงคําอธิบายของตนเองกับผู้อื่น
เป็ นต้ น

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ กับธรรมชาติการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย
● เด็กปฐมวัย มีธรรมชาติการเรี ยนรู้คล้ ายกับนักวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้ การสืบเสาะหาความรู้ในการเรี ยนรู้และทํา

ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว
● เด็กๆ สามารถเรี ยนรู้แนวคิดเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว และพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการสืบเสาะหาความรู้
● ในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ กบ
ั เด็กปฐมวัย ครูควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทําการสืบเสาะหาความรู้
เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์
● ครู สามารถส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาํ การสืบเสาะหาความรู้ในชันเรี
้ ยนได้ เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้ กบั ผู้เรี ยน

3. การจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method)

● โครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อยได้ เสนอให้ ครูจดั การเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยจัดตาม module การสอนที่

เรี ยกว่า วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method)
● วัฎจักรการสืบเสาะมีลาํ ดับขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมทีช่ ดั เจนแบ่งเป็ น 6 ขัน้ ได้ แก่
1

1)

การตัง้ คําถามเกี่ยวกับธรรมชาติ: ครูกระตุ้นให้ เด็กตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ ด็กได้ สงั เกตพบระหว่างการสํารวจ

โดยเป็ นคําถามเด็กสนใจอย่างเจาะจงและอยากจะสํารวจตรวจสอบอย่างละเอียด
2) การรวบรวมความคิดและข้ อสันนิษฐาน: ครูอภิปรายกับเด็กถึงสิง่ ทีเ่ ด็กรู้อยูแ่ ล้ วเกี่ยวกับคําถามหรื อหัวข้ อนัน้
และความคิดหรื อข้ อสันนิษฐานทีเ่ ด็กมี รวมถึงให้ เด็กคิดวิธีการในการหาคําตอบของคําถามนัน้
3) การลองทําดูและลงมือสืบเสาะ: ให้ เด็กมีสว่ นร่วมในการวางแผนในการสืบเสาะหรื อหาวิธีการในการตรวจสอบ
ว่าสิง่ ทีเ่ ด็กคิดไว้ นนใช่
ั ้ หรื อไม่ โดยให้ เด็กร่วมพิจารณาว่าจะสํารวจตรวจสอบอะไร เด็กมีความคิดเกี่ยวกับสิง่ นัน้
อย่างไร มีวสั ดุอปุ กรณ์อะไรที่สามารถนํามาใช้ ได้ ให้ เวลาเด็กในการลองทําตามความคิดของตนเองและทําการ
สืบเสาะด้ วยตนเองซํ ้า ๆ ตามความต้ องการของเด็ก
4) การสังเกตและบรรยาย: กระตุ้นให้ เด็กสังเกตกระบวนการอย่างละเอียด และบรรยายอย่างเที่ยงตรงตามความ
เป็ นจริ งว่าเกิดอะไรขึ ้นหรื อสิง่ ต่าง ๆ แสดงออกมาเป็ นอย่างไร เพื่อให้ เด็กตระหนักว่าเด็กกําลังสํารวจตรวจสอบ
อะไรและสิง่ ที่กําลังสํารวจตรวจสอบแสดงออกมาเป็ นอย่างไร ครูควรให้ ความสนใจในการฟั งสิง่ ที่เด็กพูดเพื่อจะ
ทราบความคิดของเด็ก และครูอาจถามคําถามหรื อชี ้แนะให้ เด็กสังเกตบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้ เด็กทําการสังเกต
และค้ นพบลักษณะเฉพาะอื่นๆ
5) การบันทึกผล: ให้ เด็กร่วมบันทึกผลในลักษณะต่างๆ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การจดบันทึก การทําตาราง
หรื อการเขียนอนุทิน จะช่วยเด็กในการทบทบวนประสบการณ์และสะท้ อนกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง
6) การอภิปรายผล: กระตุ้นให้ เด็กอภิปรายว่าได้ รับประสบการณ์อะไรและได้ ค้นพบอะไร โดยให้ เด็กได้ ฝึกฝนการ
พยายามสร้ างคําอธิบายด้ วยตนเอง โดยครูนําเด็กสนทนาเกี่ยวกับผลของการสืบเสาะ และเชื่อมโยงผลที่ได้ กบั
คําถามตังต้
้ นและความรู้เดิมของเด็ก โดยอาจใช้ คําถาม เช่น ก่อนหน้ านี ้เด็กๆ คิดว่าอะไร เด็กๆ ต้ องการจะรู้อะไร
เด็กๆ ได้ พบอะไรจากการสืบเสาะ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กใช้ ในการค้ นพบสิง่ ต่าง ๆ เช่น เด็ก ๆ ได้ ทํา
อะไรและทําไมจึงทําเช่นนัน้ เด็ก ๆ เอาชนะปั ญหาอุปสรรคได้ อย่างไร นอกจากนี ้ครูควรร่วมกับเด็กในการ
ตีความหมายของสิง่ ทีเ่ ด็กได้ สงั เกตพบโดยพยายามหลีกเลีย่ งการใช้ ภาษาหรื อคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ที่
ซับซ้ อน เมื่อเด็กถามคําถามเพิ่มเติม ครูควรตอบสนองด้ วยการถามย้ อนกลับไปว่า เด็กๆ คิดว่าทําไมมันจึงเป็ น
เช่นนัน้ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารเริ่ มต้ นการสืบเสาะหาความรู้ในรอบต่อไป
● ครู สามารถใช้ วฎั จักรการสืบเป็ นแนวทางในการนําเด็กทําการสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิ ดได้ อย่างเป็ นลําดับ
ขันตอนแต่
้
ไม่จําเป็ นต้ องยึดตามขันตอนเหล่
้
านี ้ตายตัวสามารถลัดขันตอนหรื
้
อย้ อนกลับขันตอนได้
้
ตามความ
เหมาะสม

4. แนวคิดเกี่ยวกับ Co-construction และ Metacognition
● ตามแนวทางของ Co-construction ครู มีหน้ าที่เป็ นผู้กระตุ้นและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของเด็ก โดยการเปิ ดโอกาสให้ เด็ก

ได้ แสดงความคิดเห็นและได้ ทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่
● ตามแนวทางของ Metacognition ระหว่างที่เด็กได้ ทํากิจกรรมตามขันตอนของวั
้
ฏจักรการสืบเสาะหรื อหลังจากจบ
กิจกรรม ครูมีหน้ าที่กระตุ้นให้ เด็กแสดงความรู้เดิมหรื อคิดทบทวนเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนเองเคยรู้มาก่อน และกระตุ้นให้ เด็ก
ได้ คิดทบทวนว่าตนเองได้ ทาํ อะไรและค้ นพบหรื อเรี ยนรู้อะไรจากกิจกรรม
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แนวการจัดกิจกรรม
กิจกรรม

สื่อ/เอกสาร

1. กิจกรรมเยลลี่หมี
1.1 ผู้ให้ การอบรมแสดงถุงปริ ศนา ให้ ผ้ รู ับการอบรมสังเกตและตังคํ
้ าถามว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ
สิง่ นี ้บ้ าง (เช่น มีอะไรอยูใ่ นถุง)
1.2 อภิปรายร่วมกันว่า จะทําอย่างไรจึงจะรู้วา่ มีอะไรอยูใ่ นถุง (เช่น เปิ ดออกดู) ถ้ าตอบแค่วิธีเปิ ดดู
ควรถามต่อว่าแล้ วมีวิธีอื่นอีกหรื อไม่ หากไม่สามารถเปิ ดออกดูเพราะถุงถูกปิ ดผนึกไว้ อย่าง
แน่นหนา (ควรบอกวิธีอื่นๆ ได้ เช่น เขย่าเพื่อฟั งเสียง ดมกลิน่ เจาะรูสอ่ งดู ฯลฯ)
1.3 แจกถุงให้ ผ้ รู ับการอบรมกลุม่ ละ 1 ถุง และกระดาษกลุม่ ละ 1 แผ่น เพื่อให้ หาวิธีการตรวจสอบ
ว่ามีอะไรอยูใ่ นถุง โดยยังไม่ให้ เปิ ดถุง เช่นสังเกตโดยการ เขย่าฟั งเสียง ดมกลิน่ แล้ วบันทึก
ข้ อมูลในกระดาษและให้ ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ ที่สงั เกตพบ จากนันผู
้ ้ ให้ การอบรมนําทุก
กลุม่ อภิปรายร่วมกันว่า สังเกตพบอะไร และคิดว่าสิง่ นันคื
้ ออะไร เพราะเหตุใด และบันทึก
คําตอบของทุกกลุม่ ไว้ ควรเน้ นให้ กลุม่ ที่ลงความคิดเห็นแตกต่างกันได้ นาํ เสนอทุกกลุม่
1.4 ให้ ผ้ รู ับการอบรมแต่ละกลุม่ เปิ ดถุงดูสงิ่ ที่อยูภ่ ายในถุง บอกสิง่ ที่พบ และอภิปรายว่าสิง่ ที่พบ
ตรงกับที่ลงความคิดเห็นไว้ หรื อไม่ อย่างไร และรู้ได้ อย่างไรว่าเป็ นสิง่ นัน้ (เช่น เคยเห็น เคยกิน)
1.5 ให้ ผ้ รู ับการอบรมลองสังเกตเยลลีห่ มีที่อยูใ่ นถุงและอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี ้

1. Power Point
ประกอบการอบรม
2. ถุงใส่เยลลีห่ มี 4 ตัว
1 ถุง/กลุม่
3. ถ้ วยพลาสติกใส 12 ใบ/กลุม่
4. นํ ้าเปล่า
5. นํ ้าแข็ง
6. กระดาษ A4
7. เยลลีห่ มีที่ผา่ นการ
แช่นํ ้าเย็นเป็ นเวลา
60 นาที กลุม่ ละ 1
ตัว (ถ้ าเวลาในการ
อบรมไม่พอ)
8. ช้ อนพลาสติก 1 อัน

-

เยลลีห่ มีแต่ละตัวเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
เยลลีห่ มีมีขนาดเท่ากันหรื อไม่ รู้ได้ อย่างไร
ถ้ าเอาเยลลีห่ มีไปแช่ในนํ ้า คิดว่าจะเกิดการเปลีย่ นแปลงหรื อไม่ อย่างไร

ถ้ าใช้ นํ ้าที่ร้อนหรื อเย็นแตกต่างกัน จะมีการเปลีย่ นแปลงเหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
1.6 ให้ ผ้ รู ับการอบรมแต่ละกลุม่ คาดคะเนว่า หากนําเยลลีห่ มีไปแช่ในนํ ้าอุน่ หรื อนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิห้อง
จะเกิดอะไรขึ ้น เพราะเหตุใด และถ้ าแช่ในนํ ้าเย็นจะเกิดอะไรขึ ้น เพราะเหตุใด (อาจคาดคะเน
ว่าละลายในนํ ้าอุน่ เพราะเคยกินเวลาอมมันจะละลายในปาก หรื อ ตัวใหญ่ขึ ้นเพราะจะอมนํ ้า)
1.7 ให้ ผ้ รู ับการอบรมร่วมกันอภิปรายเพื่อวางแผนการหาคําตอบ ดังนี ้

- จะหาคําตอบของคําถามนี ้ได้ อย่างไร หรือมีวิธีการและขันตอนอย่
้
างไร
- จะใช้ วสั ดุและอุปกรณ์อะไรบ้ าง
- จะบันทึกผลอย่างไร

1.8 ผู้ให้ การอบรมสรุปวิธีการที่ร่วมกันออกแบบ เช่น บันทึกขนาดของเยลลีห่ มีโดยการทาบเยลลี่
บนกระดาษและวาดเส้ นรอบรูป นําเยลลีห่ มีไปใส่ในนํ ้าอุน่ 1 ตัวและนํ ้าเย็น 1 ตัวเป็ นเวลาครึ่ง
ชัว่ โมง สังเกตการเปลีย่ นแปลง นําเยลลีห่ มีขึ ้นมาบันทึกขนาดอีกครัง้ หรื ออาจใช้ เยลลีห่ มีที่มี
ขนาดเท่ากัน 3 ตัว ตัวที่หนึง่ ไม่แช่นํ ้า ตัวที่สองแช่นํ ้าอุน่ และตัวที่สามแช่นํ ้าเย็น หลังนําไปแช่
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นํ ้านํามาสังเกตเปรี ยบเทียบกับตัวที่ไม่แช่นํ ้าว่ามีขนาดเท่ากันหรื อไม่
1.9 ให้ ผ้ รู ับการอบรมทําตามวิธีการที่คิดขึ ้น (หากไม่มีเวลาผู้ให้ การอบรมนําเยลลีห่ มีที่ผา่ นการแช่
นํ ้ามาแล้ ว ไปแจกให้ แต่ละกลุม่ ทําการสังเกตเปรี ยบเทียบกับเยลลีห่ มีที่มีอยูใ่ นกลุม่ และบันทึก
ข้ อมูลโดยการวาดภาพ)
1.10 ให้ ผ้ รู ับการอบรมร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี ้

-

ได้ ค้นพบอะไร และทราบได้ อย่างไร
ผลที่พบเหมือนหรื อแตกต่างจากที่คาดคะเนไว้
คิดว่าเป็ นเพราะเหตุใดเยลลีห่ มีจงึ มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นเช่นนัน้

จากสิง่ ที่พบ มีความสงสัยหรื ออยากรู้อะไรเพิม่ เติมบ้ าง
2. กิจกรรมวิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้จากถุงปริศนา
2.1 ให้ ผ้ รู ับการอบรมอภิปรายว่าจากกิจกรรม เราได้ ทาํ อะไรแบบนักวิทยาศาสตร์ บ้าง (เช่น ตัง้
คําถาม สังเกต ลงความคิดเห็น อภิปรายถกเถียง ฯลฯ)
2.2 ให้ ผ้ รู ับการอบรมแต่ละกลุม่ ร่วมกันระดมความคิดทบทวนพฤติกรรมและขันตอนการเรี
้
ยนรู้ที่
ตนเองได้ ทําไป และเขียนออกมาเป็ นข้ อๆ ตามลําดับ
2.3 ผู้ให้ การอบรมนําอภิปรายว่าจากกิจกรรมนี ้ คิดว่าได้ ทําการสืบเสาะหาความรู้หรื อไม่ และการ
สืบเสาะหาความรู้คอื อะไร และให้ ความรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกับความหมายของการสืบเสาะหา
ความรู้ตามประเด็นสําคัญในแนวคิดหลัก
2.5 ผู้ให้ การอบรมนําอภิปรายว่า เด็กปฐมวัยสามารถสืบเสาะหาความรู้ได้ หรื อไม่ อย่างไร และให้ ดู
ภาพพฤติกรรมของเด็ก และอภิปรายว่าเด็กกําลังทําการสืบเสาะหรื อไม่และทราบได้ อย่างไร
และนําสรุปว่าเด็กปฐมวัยสามารถสืบเสาะหาความรู้ได้ เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์
2.6 ผู้ให้ การอบรมนําอภิปรายว่า เราจะสามารถจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนอนุบาลเพื่อให้
เด็กได้ สบื เสาะหาความรู้ได้ หรื อไม่ อย่างไร และให้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฏจักรการสืบเสาะ
ตามประเด็นสําคัญในแนวคิดหลัก
2.5 ให้ ผ้ รู ับการอบรมอภิปรายว่า จากกิจกรรมที่ผา่ นมาผู้สอนได้ นาํ ผู้รับการอบรมทําการสืบ
เสาะหาความรู้ตามขันตอนของวั
้
ฏจักรการสืบเสาะหรื อไม่ อย่างไร ให้ ผ้ รู ับการอบรมวิเคราะห์
เชื่อมโยงจากพฤติกรรมทีก่ ลุม่ ของตนเองได้ เขียนเอาไว้ วา่ พฤติกรรมใดตรงกับขันตอนใด
้
ของวัฎจักรการสืบเสาะ โดยอาจให้ เขียนสัญลักษณ์ของแต่ละขันตอนไว้
้
หลังแต่ละพฤติกรรม
หรื อให้ เขียนหมายเลขของพฤติกรรมลงในผังวัฎจักรการสืบเสาะ
2.6 ผู้ให้ การอบรมนําอภิปรายว่า ผู้สอนได้ สง่ เสริ มให้ มีการเรี ยนรู้ตามแนวทางของ Coconstruction และ Metacognition ในกิจกรรมที่ผา่ นมาหรื อไม่อย่างไร
2.7 ผู้ให้ การอบรมยกตัวอย่างกิจกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นการเรี ยนรู้แบบ Co-construction เช่น
ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็นและได้ ทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่ และกิจกรรมที่
สะท้ อนให้ เห็นการเรียนรู้แบบ Metacognition เช่น ในช่วงของการคาดคะเนคําตอบ ผู้สอนจะ
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ถามความรู้เดิมของผู้เรียนหรื อถามเหตุผลจากผู้เรี ยนว่าทําไมจึงคิดเช่นนัน้ หรื อ ในช่วงของการ
อภิปรายผล ผู้สอนจะถามคําถามให้ ผ้ เู รี ยนบอกสิง่ ที่ค้นพบและบอกกระบวนการว่าค้ นพบสิง่
นันได้
้ อย่างไร
2.9 ผู้ให้ การอบรมให้ ความรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกับสิง่ ที่เด็กจะได้ พฒ
ั นาผ่านการเรียนรู้ตามแนวทางของ
โครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย
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