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กจิกรรมการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาตกิารเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรมการอบรม 

 เพ่ือให้ผู้ รับการอบรม 

1. เข้าใจความหมายและระบลุกัษณะสาํคญัของการสบืเสาะหาความรู้ 

2. เข้าใจความสอดคล้องกนัระหวา่งลกัษณะสาํคญัของการสบืเสาะหาความรู้กบัธรรมชาติการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั  

3. วิเคราะห์ขัน้ตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบของวฎัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle Method) 

 

แนวคิดหลัก 

1. แนวคิดเก่ียวกับความหมายและลักษณะสาํคัญของการสืบเสาะหาความรู้ 

● ในวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 2 สว่นท่ีสาํคญั คือ องค์ความรู้ (Body of Knowledge) และการสบืเสาะหาความรู้ 

(Inquiry of Knowledge) 

● การสบืเสาะหาความรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ของมนษุย์ (Inquiry as a way of learning)  

● การสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นวธีิการท่ีหลากหลายท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใช้ในการศกึษาเรียนรู้เก่ียวกบัโลก

ทางกายภาพ และสร้างคาํอธิบายบนพืน้ฐานของหลกัฐานท่ีได้จากการทํางาน 

● วิธีการตา่งๆ ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใช้ในการสบืเสาะหาความรู้ เช่น การตัง้คาํถาม การสงัเกต การสาํรวจ การทดลอง การ

สร้างแบบจําลอง การอธิบายโดยอ้างอิงหลกัฐาน การสือ่สารสิง่ท่ีได้เรียนรู้ การเช่ือมโยงคาํอธิบายของตนเองกบัผู้ อ่ืน 

เป็นต้น 

2. แนวคิดเก่ียวกับการสืบเสาะหาความรู้กับธรรมชาติการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย 

● เด็กปฐมวยั มีธรรมชาตกิารเรียนรู้คล้ายกบันกัวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้การสบืเสาะหาความรู้ในการเรียนรู้และทํา

ความเข้าใจเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ รอบตวั 

● เด็กๆ สามารถเรียนรู้แนวคิดเก่ียวกบัสิง่ตา่งๆ รอบตวั และพฒันาทกัษะตา่งๆ ผา่นการสบืเสาะหาความรู้  

● ในการจดัประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กบัเดก็ปฐมวยั ครูควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้ทําการสบืเสาะหาความรู้

เช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์ 

● ครูสามารถสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ทําการสบืเสาะหาความรู้ในชัน้เรียนได้เช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์ โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ให้กบัผู้ เรียน 

3. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle Method)   

● โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยได้เสนอให้ครูจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยจดัตาม module การสอนท่ี

เรียกวา่ วฏัจกัรการสบืเสาะ (Inquiry Cycle Method) 

● วฎัจกัรการสบืเสาะมีลาํดบัขัน้ตอนของการจดักิจกรรมท่ีชดัเจนแบง่เป็น 6 ขัน้ ได้แก่  

แนวทางการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
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1) การตัง้คาํถามเกี่ยวกับธรรมชาต:ิ ครูกระตุ้นให้เด็กตัง้คําถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีเด็กได้สงัเกตพบระหวา่งการสาํรวจ

โดยเป็นคาํถามเด็กสนใจอยา่งเจาะจงและอยากจะสาํรวจตรวจสอบอยา่งละเอียด  

2) การรวบรวมความคิดและข้อสนันิษฐาน: ครูอภิปรายกบัเด็กถงึสิง่ท่ีเด็กรู้อยูแ่ล้วเก่ียวกบัคาํถามหรือหวัข้อนัน้ 

และความคิดหรือข้อสนันิษฐานท่ีเด็กมี รวมถงึให้เด็กคิดวิธีการในการหาคําตอบของคาํถามนัน้    

3) การลองทาํดูและลงมือสืบเสาะ: ให้เด็กมีสว่นร่วมในการวางแผนในการสบืเสาะหรือหาวิธีการในการตรวจสอบ

วา่สิง่ท่ีเด็กคิดไว้นัน้ใช่หรือไม ่ โดยให้เด็กร่วมพิจารณาวา่จะสาํรวจตรวจสอบอะไร เด็กมีความคดิเก่ียวกบัสิง่นัน้

อยา่งไร มีวสัดอุปุกรณ์อะไรท่ีสามารถนํามาใช้ได้ ให้เวลาเด็กในการลองทําตามความคิดของตนเองและทําการ

สบืเสาะด้วยตนเองซํา้ ๆ ตามความต้องการของเด็ก 

4) การสังเกตและบรรยาย: กระตุ้นให้เด็กสงัเกตกระบวนการอยา่งละเอียด และบรรยายอยา่งเท่ียงตรงตามความ

เป็นจริงวา่เกิดอะไรขึน้หรือสิง่ตา่ง ๆ แสดงออกมาเป็นอยา่งไร เพ่ือให้เด็กตระหนกัวา่เด็กกําลงัสาํรวจตรวจสอบ

อะไรและสิง่ท่ีกําลงัสาํรวจตรวจสอบแสดงออกมาเป็นอยา่งไร ครูควรให้ความสนใจในการฟังสิง่ท่ีเด็กพดูเพ่ือจะ

ทราบความคดิของเดก็ และครูอาจถามคําถามหรือชีแ้นะให้เด็กสงัเกตบางอยา่งเพ่ือกระตุ้นให้เดก็ทําการสงัเกต

และค้นพบลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

5) การบันทกึผล: ให้เด็กร่วมบนัทกึผลในลกัษณะตา่งๆ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การจดบนัทกึ การทําตาราง 

หรือการเขยีนอนทิุน จะชว่ยเด็กในการทบทบวนประสบการณ์และสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   

6) การอภปิรายผล: กระตุ้นให้เด็กอภิปรายวา่ได้รับประสบการณ์อะไรและได้ค้นพบอะไร โดยให้เดก็ได้ฝึกฝนการ

พยายามสร้างคาํอธิบายด้วยตนเอง โดยครูนําเด็กสนทนาเก่ียวกบัผลของการสบืเสาะ และเช่ือมโยงผลท่ีได้กบั

คําถามตัง้ต้นและความรู้เดิมของเด็ก โดยอาจใช้คําถาม เช่น ก่อนหน้านีเ้ดก็ๆ คิดวา่อะไร เด็กๆ ต้องการจะรู้อะไร 

เด็กๆ ได้พบอะไรจากการสบืเสาะ รวมถึงพดูคยุเก่ียวกบัวิธีการท่ีเด็กใช้ในการค้นพบสิง่ตา่ง ๆ เชน่ เด็ก ๆ ได้ทํา

อะไรและทําไมจึงทําเช่นนัน้ เดก็ ๆ เอาชนะปัญหาอปุสรรคได้อยา่งไร นอกจากนีค้รูควรร่วมกบัเดก็ในการ

ตีความหมายของสิง่ท่ีเด็กได้สงัเกตพบโดยพยายามหลกีเลีย่งการใช้ภาษาหรือคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร์ท่ี

ซบัซ้อน เมื่อเด็กถามคําถามเพ่ิมเติม ครูควรตอบสนองด้วยการถามย้อนกลบัไปวา่ เดก็ๆ คิดวา่ทําไมมนัจงึเป็น

เช่นนัน้ ซึง่จะนําไปสูก่ารเร่ิมต้นการสบืเสาะหาความรู้ในรอบตอ่ไป     
● ครูสามารถใช้วฎัจกัรการสบืเป็นแนวทางในการนําเด็กทําการสบืเสาะหาความรู้แบบปลายเปิดได้อยา่งเป็นลาํดบั

ขัน้ตอนแตไ่มจํ่าเป็นต้องยดึตามขัน้ตอนเหลา่นีต้ายตวัสามารถลดัขัน้ตอนหรือย้อนกลบัขัน้ตอนได้ตามความ

เหมาะสม  

4. แนวคิดเก่ียวกับ Co-construction และ Metacognition 

● ตามแนวทางของ Co-construction ครูมีหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นและสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยการเปิดโอกาสให้เดก็

ได้แสดงความคิดเห็นและได้ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่  

● ตามแนวทางของ Metacognition ระหวา่งท่ีเดก็ได้ทํากิจกรรมตามขัน้ตอนของวฏัจกัรการสบืเสาะหรือหลงัจากจบ

กิจกรรม ครูมีหน้าท่ีกระตุ้นให้เดก็แสดงความรู้เดมิหรือคิดทบทวนเก่ียวกบัสิง่ท่ีตนเองเคยรู้มาก่อน และกระตุ้นให้เด็ก

ได้คิดทบทวนวา่ตนเองได้ทําอะไรและค้นพบหรือเรียนรู้อะไรจากกิจกรรม   

 



3 

 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม ส่ือ/เอกสาร 

1. กิจกรรมเยลลี่หมี 

1.1 ผู้ให้การอบรมแสดงถงุปริศนา ให้ผู้ รับการอบรมสงัเกตและตัง้คําถามวา่อยากรู้อะไรเก่ียวกบั 

     สิง่นีบ้้าง (เช่น มีอะไรอยูใ่นถงุ) 

1.2 อภิปรายร่วมกนัวา่ จะทําอยา่งไรจึงจะรู้วา่มีอะไรอยูใ่นถงุ (เชน่ เปิดออกด)ู ถ้าตอบแคว่ิธีเปิดด ู 

      ควรถามตอ่วา่แล้วมีวิธีอ่ืนอีกหรือไม ่หากไมส่ามารถเปิดออกดเูพราะถงุถกูปิดผนกึไว้อยา่ง 

      แนน่หนา (ควรบอกวิธีอ่ืนๆ ได้ เช่น เขยา่เพ่ือฟังเสยีง ดมกลิน่ เจาะรูสอ่งด ูฯลฯ) 

1.3 แจกถงุให้ผู้ รับการอบรมกลุม่ละ 1 ถงุ และกระดาษกลุม่ละ 1 แผน่ เพ่ือให้หาวิธีการตรวจสอบ 

      วา่มีอะไรอยูใ่นถงุ โดยยงัไมใ่ห้เปิดถงุ เช่นสงัเกตโดยการ เขยา่ฟังเสยีง ดมกลิน่ แล้วบนัทกึ 

      ข้อมลูในกระดาษและให้ลงความคิดเห็นเก่ียวกบัสิง่ท่ีสงัเกตพบ จากนัน้ผู้ให้การอบรมนําทกุ 

      กลุม่อภิปรายร่วมกนัวา่ สงัเกตพบอะไร และคิดวา่สิง่นัน้คืออะไร เพราะเหตใุด และบนัทกึ 

      คําตอบของทกุกลุม่ไว้ ควรเน้นให้กลุม่ท่ีลงความคดิเห็นแตกตา่งกนัได้นําเสนอทกุกลุม่  

1.4 ให้ผู้ รับการอบรมแตล่ะกลุม่เปิดถงุดสูิง่ท่ีอยูภ่ายในถงุ บอกสิง่ท่ีพบ และอภิปรายวา่สิ่งท่ีพบ 

      ตรงกบัท่ีลงความคิดเห็นไว้หรือไม ่อยา่งไร และรู้ได้อยา่งไรวา่เป็นสิง่นัน้ (เช่น เคยเห็น เคยกิน)   

1.5 ให้ผู้ รับการอบรมลองสงัเกตเยลลีห่มีท่ีอยูใ่นถงุและอภิปรายร่วมกนัในประเด็นตอ่ไปนี ้

- เยลลีห่มีแตล่ะตวัเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

- เยลลีห่มีมีขนาดเทา่กนัหรือไม ่รู้ได้อยา่งไร 

- ถ้าเอาเยลลีห่มีไปแช่ในนํา้ คิดวา่จะเกิดการเปลีย่นแปลงหรือไม ่อยา่งไร  

- ถ้าใช้นํา้ท่ีร้อนหรือเย็นแตกตา่งกนั จะมีการเปลีย่นแปลงเหมือนกนัหรือไม ่อยา่งไร 

1.6 ให้ผู้ รับการอบรมแตล่ะกลุม่คาดคะเนวา่ หากนําเยลลีห่มีไปแช่ในนํา้อุน่หรือนํา้ท่ีอณุหภมูิห้อง 

     จะเกิดอะไรขึน้ เพราะเหตใุด และถ้าแชใ่นนํา้เย็นจะเกิดอะไรขึน้ เพราะเหตใุด (อาจคาดคะเน 

       วา่ละลายในนํา้อุน่เพราะเคยกินเวลาอมมนัจะละลายในปาก หรือ ตวัใหญ่ขึน้เพราะจะอมนํา้)      

1.7 ให้ผู้ รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายเพ่ือวางแผนการหาคาํตอบ ดงันี ้

- จะหาคาํตอบของคาํถามนีไ้ด้อยา่งไร หรือมีวิธีการและขัน้ตอนอยา่งไร  

- จะใช้วสัดแุละอปุกรณ์อะไรบ้าง  

- จะบนัทกึผลอยา่งไร  

1.8 ผู้ให้การอบรมสรุปวิธีการท่ีร่วมกนัออกแบบ เช่น บนัทกึขนาดของเยลลีห่มีโดยการทาบเยลลี่ 

      บนกระดาษและวาดเส้นรอบรูป นําเยลลีห่มีไปใสใ่นนํา้อุน่ 1 ตวัและนํา้เย็น 1 ตวัเป็นเวลาคร่ึง 

      ชัว่โมง สงัเกตการเปลีย่นแปลง นําเยลลีห่มีขึน้มาบนัทกึขนาดอีกครัง้ หรืออาจใช้เยลลีห่มีท่ีมี 

      ขนาดเทา่กนั 3 ตวั ตวัท่ีหนึง่ไมแ่ช่นํา้ ตวัท่ีสองแช่นํา้อุน่ และตวัท่ีสามแช่นํา้เย็น หลงันําไปแช ่

1. Power Point 

ประกอบการอบรม 

2. ถงุใสเ่ยลลีห่มี 4 ตวั 

1 ถงุ/กลุม่ 

3. ถ้วยพลาสติกใส 1-

2 ใบ/กลุม่  

4. นํา้เปลา่ 

5. นํา้แข็ง 

6. กระดาษ A4 

7. เยลลีห่มีท่ีผา่นการ

แช่นํา้เย็นเป็นเวลา 

60 นาที กลุม่ละ 1 

ตวั (ถ้าเวลาในการ

อบรมไมพ่อ) 

8. ช้อนพลาสติก 1 อนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

      นํา้นํามาสงัเกตเปรียบเทียบกบัตวัท่ีไมแ่ช่นํา้วา่มีขนาดเทา่กนัหรือไม ่  

1.9 ให้ผู้ รับการอบรมทําตามวิธีการท่ีคิดขึน้ (หากไมม่ีเวลาผู้ให้การอบรมนําเยลลีห่มีท่ีผา่นการแช ่

      นํา้มาแล้ว ไปแจกให้แตล่ะกลุม่ทําการสงัเกตเปรียบเทียบกบัเยลลีห่มีท่ีมีอยูใ่นกลุม่ และบนัทกึ 

      ข้อมลูโดยการวาดภาพ)    

1.10 ให้ผู้ รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายในประเด็นตอ่ไปนี ้

- ได้ค้นพบอะไร และทราบได้อยา่งไร 

- ผลท่ีพบเหมือนหรือแตกตา่งจากท่ีคาดคะเนไว้  

- คิดวา่เป็นเพราะเหตใุดเยลลีห่มจีงึมีการเปลีย่นแปลงเป็นเช่นนัน้ 

- จากสิง่ท่ีพบ มีความสงสยัหรืออยากรู้อะไรเพ่ิมเตมิบ้าง 

2. กิจกรรมวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้จากถุงปริศนา 

2.1 ให้ผู้ รับการอบรมอภิปรายวา่จากกิจกรรม เราได้ทําอะไรแบบนกัวิทยาศาสตร์บ้าง (เช่น ตัง้ 

      คําถาม สงัเกต ลงความคิดเห็น อภิปรายถกเถียง ฯลฯ) 

2.2 ให้ผู้ รับการอบรมแตล่ะกลุม่ร่วมกนัระดมความคิดทบทวนพฤติกรรมและขัน้ตอนการเรียนรู้ท่ี 

      ตนเองได้ทําไป และเขยีนออกมาเป็นข้อๆ ตามลาํดบั 

2.3 ผู้ให้การอบรมนําอภิปรายวา่จากกิจกรรมนี ้คิดวา่ได้ทําการสบืเสาะหาความรู้หรือไม ่และการ 

      สบืเสาะหาความรู้คอือะไร และให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัความหมายของการสบืเสาะหา 

      ความรู้ตามประเด็นสาํคญัในแนวคิดหลกั 

2.5 ผู้ให้การอบรมนําอภิปรายวา่ เด็กปฐมวยัสามารถสบืเสาะหาความรู้ได้หรือไม ่อยา่งไร และให้ด ู

      ภาพพฤติกรรมของเดก็ และอภิปรายวา่เดก็กําลงัทําการสบืเสาะหรือไมแ่ละทราบได้อยา่งไร  

      และนําสรุปวา่เดก็ปฐมวยัสามารถสบืเสาะหาความรู้ได้เช่นเดยีวกบันกัวิทยาศาสตร์   

2.6 ผู้ให้การอบรมนําอภิปรายวา่ เราจะสามารถจดัประสบการณ์เรียนรู้ในชัน้เรียนอนบุาลเพ่ือให้ 

      เด็กได้สบืเสาะหาความรู้ได้หรือไม่ อยา่งไร และให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวฏัจกัรการสบืเสาะ 

      ตามประเด็นสาํคญัในแนวคดิหลกั  

2.5 ให้ผู้ รับการอบรมอภิปรายวา่ จากกิจกรรมท่ีผา่นมาผู้สอนได้นําผู้ รับการอบรมทําการสบื 

       เสาะหาความรู้ตามขัน้ตอนของวฏัจกัรการสบืเสาะหรือไม ่อยา่งไร ให้ผู้ รับการอบรมวเิคราะห์ 

       เช่ือมโยงจากพฤติกรรมท่ีกลุม่ของตนเองได้เขียนเอาไว้วา่พฤติกรรมใดตรงกบัขัน้ตอนใด 

       ของวฎัจกัรการสบืเสาะ โดยอาจให้เขียนสญัลกัษณ์ของแตล่ะขัน้ตอนไว้หลงัแตล่ะพฤติกรรม  

       หรือให้เขียนหมายเลขของพฤติกรรมลงในผงัวฎัจกัรการสบืเสาะ 

2.6 ผู้ให้การอบรมนําอภิปรายวา่ ผู้สอนได้สง่เสริมให้มีการเรียนรู้ตามแนวทางของ  Co- 

      construction และ Metacognition ในกิจกรรมท่ีผา่นมาหรือไมอ่ยา่งไร  

2.7 ผู้ให้การอบรมยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้แบบ Co-construction เช่น  

      ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้ทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ และกิจกรรมท่ี 

      สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้แบบ Metacognition เช่น ในชว่งของการคาดคะเนคําตอบ ผู้สอนจะ 
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      ถามความรู้เดิมของผู้ เรียนหรือถามเหตผุลจากผู้ เรียนวา่ทําไมจึงคดิเช่นนัน้ หรือ ในช่วงของการ 

      อภิปรายผล ผู้สอนจะถามคําถามให้ผู้ เรียนบอกสิง่ท่ีค้นพบและบอกกระบวนการวา่ค้นพบสิง่ 

      นัน้ได้อยา่งไร 

2.9 ผู้ให้การอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัสิง่ท่ีเด็กจะได้พฒันาผา่นการเรียนรู้ตามแนวทางของ 

      โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย   

 

 

 

 

 


