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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ 
เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะ กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษา
เปนเด็กนักเรยีน ชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป กาํลังศึกษาอยูชั้นอนบุาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 
2550 โรงเรียนอนุบาลธนินทร  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  เขตพื้นที่การศกึษา 2 ดวยการสุม
ตัวอยางอยางงาย จํานวน 15 คน เพ่ือใหเด็กไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝก
ทักษะ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร แผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ และแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ที่มีคาความ 
เชื่อม่ันทั้งฉบบัเทากับ .77 ใชแบบแผนการวิจัย แบบ One - Group Pretest - Posttest Design และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิ  t - test Dependent 
 
 ผลการศกึษาพบวา 
 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบชุดแบบฝกทักษะโดยรวมอยูในระดับดีมาก และจําแนกรายทักษะมีคาเฉลีย่คะแนนสูงขึน้ทุก
ทักษะ อยูในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสงัเกต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น 
และอยูในระดบัดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจําแนกประเภท เม่ือเปรียบเทียบระหวางกอนและหลงัการ
ทดลอง พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study the development of science process 
skills of young children experiencing learning activity with exercise book package.  The 
subjects for this study were 15 boys and girls, aged 4 - 5 years, in kindergarten 2, 1st 
semester of the 2007 academic year at Thaninthorn Kindergarten, Don Muang District, 
Bangkok. They were acquired by simple random sampling technique.  The subjects were 
provided with learning activities and exercise book for 8 weeks, 3 days a week, and 30 
minutes a day.  The tools used in this research consisted of learning activity plan, exercise 
book package, and science process skills assessment forms with reliability of 0.77.  The 
research design was One - Group Pretest - Posttest Design. The data were analyzed by t - 
test Dependent sample. 
  
 The research results revealed as follows. 
 The development of science process skills of young children experiencing learning 
activity with exercise book package as a whole was at the very good level. When 
considered popular skills found that observing skills, communicating skills, and inferring 
skills were higher at the very good level; and classified skills were at good level. When 
compared the mean scores as a whole between those before and after the experiment, 
were significantly different at .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากรองศาสตราจารย ดร.กุลยา  
ตันติผลาชวีะ และอาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา  กรรมการที่ใหคาํแนะนํา ขอคิด และตรวจแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ความเมตตาเปนอยางดีมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สริิมา  ภิญโญอนันตพงษ และอาจารย ดร.จารุวรรณ  
ศิลปรตัน ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ  อาจารยลดาวรรณ  ดีสม และ
อาจารยจิตเกษม ทองนาค  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําตรวจขอบกพรองตางๆ ในการสราง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีใหมีคุณภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่อบรมสั่งสอน 
ใหความรู ประสบการณ และความเมตตาแกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารและคณะครโูรงเรยีนอนบุาลธนินทร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ     
ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณประเสริฐ หม่ืนประศกัดิ์ คณุประครอง ตูทอง คุณโกศล  ศรีจักร  
คุณมะลิวลัย  ศรีจักร และคุณเพชรรว ี หม่ืนประศักดิ์ ผูใหการสนับสนุนทุนทรัพยและคอยดูแลให
กําลังใจตลอดเวลาในการทาํวิจัยครั้งน้ี 
 ขอบคุณ คุณวิชญพล  ศรีจักร  คุณพีรพัฒน  หม่ืนประศักดิ์ และคณุพิทยา  หม่ืนประศักดิ์ 
ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือทุกเรือ่งตลอดมา 
 ขอบคุณ คณุอัญชลี ฉิมพลี คุณประวีณา ปญญาดิลกพงษ และเพ่ือนนิสิตปริญญาโท  
สาขาการศึกษาปฐมวัยที่ใหคําแนะนํา เอ้ือเฟอเรื่องอาหารและที่พักรวมถึงเปนที่ปรึกษาและคอยให
คําแนะนํา ใหกําลังใจในการทําปริญญานพินธดวยความเต็มใจตลอดมา 
 ขอบคุณ คุณอุไรวรรณ พูลออน คุณธารทอง สุทธนะ บรรณารักษและเจาหนาที่ในสํานัก
หอสมุดกลางที่คอยใหบริการการศกึษาคนควาเอกสารงานตางๆ รวมถงึการทํารปูเลมปรญิญานิพนธ
ดวยความเต็มใจตลอดมา 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบใหเปนสิ่งทดแทนแดคุณพอคุณแม  
และครอบครวัที่เลี้ยงดูและใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย และพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดทํา  
ใหผูวิจัยไดประสบการณอันทรงคุณคายิ่ง และผูวิจัยจะขอดําเนินตามทานทั้งหลายในการอบรมให
การศึกษาแกเยาวชนในรุนตอๆ ไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับชวีิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือ
เครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตางๆ ที่ใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชวีติและในการทาํงาน ลวนเปน 
ผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรูวิทยาศาสตร 
ชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยกี็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมี
การศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 
 วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทัง้ความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วจิารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได 
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงความรู (Knowledge based 
society) คนทุกคนจงึจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy for all) 
เพ่ือที่จะมีความรู ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรู 
ไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตร ไมเพียงแตนํามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกบัการใชประโยชน
การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และ
ที่สําคญัอยางยิ่งคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขดีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถ
แขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวติอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (กระทรวง- 
ศึกษาธิการ. 2547) 
 จากการประชุมของยูเนสโก (UNESCO) เกี่ยวกับวิทยาศาสตรศึกษาในป ค.ศ.2000 
กลาวถงึวตัถปุระสงคของการจัดการศึกษาวาสิ่งที่ตองเนนมากเปนพิเศษคือพัฒนาการของผูเรียน 
ในดานของความคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร โดยใหเนนคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาเปนสําคัญ (สถาบัน สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2543 : 
4) กระบวนการเรียนรูที่มีพลังและเสริมสรางศกัยภาพของผูเรียนแตละบุคคลใหเจริญถึงขีดสูงสดุ 
คือผูเรียนสามารถคิดเปน พ่ึงพา ตนเองได รูจักวิธีการแกปญหา สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง   
มีความสุขและปลอดภัย (วิชัย  วงษใหญ. 2542 : 3) ความสามารถนี้จะพัฒนาไดจากการมี
กระบวนการวทิยาศาสตร 
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 การเรียนวทิยาศาสตรเปนการเรยีนการแกปญหาอยางมีเหตผุล ซ่ึงเรียกวากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวยัสามารถเรียนรูกระบวนการวิทยาศาสตรได โดยครูใชประสบการณการ
คิดและปฏบิัต ิ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 172) จากการศึกษารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  พบวาเด็กจะรับรูและคิดถายโยงเปนทิศทางเดียว ไมซับซอน ดังน้ันการ  
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวยัในการทํา
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรจึงแบงออกเปน 4 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก ประเภท 
ทักษะการสื่อสาร  และทักษะการลงความเห็น (Neuman. 1981 : 320 - 321) ซ่ึงสอดคลองกับ 
สตาคเฮล ดีนา (2542 : 12) กลาววา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่มีความสําคญัสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย และ
ทักษะการลงความเห็นเชนกัน 
 เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4 - 5 ปมีลักษณะเฉพาะตวั คอื มีความเชื่อวา ทุกอยางมีชีวติ 
(animism) มีความรูสึกและเชื่อวาทุกสิ่งในโลกมีจุดมุงหมาย (purposivism) และชอบตั้งคําถาม
โดยใชคําวา “ทําไม” (นิตยา คชภักดี. 2543 : 36) เด็กปฐมวัยจะเรียนรูจากเหตุการณและ
สิ่งแวดลอมตางๆ รอบตวัโดยใชประสาทสมัผัสทั้งหา ทําใหเด็กมีประสบการณตรง มีพัฒนาการทาง
ภาษาอยางรวดเรว็ ชอบซักถามและสํารวจสิ่งใหมๆ (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535 : 31) การพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหมีความ สามารถในการเรียนรูดวย การใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ การมอง การ
ฟง การดม การชิม และการสัมผัส นําไปเชื่อมโยงกับสิง่แวดลอมธรรมชาติตางๆ ทีอ่ยูรอบตวัเด็ก 
เปนการกระตุนและตอบสนองความสนใจของเด็ก ดวยการใหโอกาสเด็กสํารวจลงมือกระทํา
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดการรับรู ความเขาใจและความคิดรวบยอด นําไปสูการ
พัฒนาสติปญญา (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2543 : 74) ที่นักวิทยาศาสตรและผูนําวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมาแกปญหาใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะความรู และแกปญหาตางๆ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ เครื่องมือในการนํามาซึ่งความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
(วรรณทิพา  รอดแรงคา. 2540 : คํานํา)  
 การเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันจะมาจากการใชประสาทสัมผัส (Sensory Motor) เปน
หลักการเรียนร ู  (Piaget. 1969) สื่อสําหรับเด็กในการเรียนรูมีหลายชนิด สื่อแตละชนิดสามารถ

ปรับใชไดกับหลายจุดประสงค ถาจําแนกตามลักษณะขึ้นอยูกับวาครูจะเลือกใชอยางไรให
เหมาะสมกับเด็ก การจําแนกสื่อตามลักษณะของสื่อ จําแนกไดเปน 5 ประเภท คือ 1) วัสดุ      
2) อุปกรณ  3) เครื่องมือเทคโนโลยี 4) แหลงเรียนรู และ 5) เทคนคิการสอน  สื่อแตละประเภท
จะมีวิธีการใชแตกตางกัน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 79) แบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนรู
ชนิดหนึ่งซึ่งปจจุบันชุดแบบฝกทักษะไดเขามามีบทบาทสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูปฐมวยั โดยสวนใหญจะเลือกชดุแบบฝกทักษะใหมีความสอดคลองกับเนื้อหา
สาระ การเรยีนรูของหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ แบบฝกทักษะเปนสื่อที่จําเปนตอ
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การฝกทักษะของเด็ก การฝกแตละทักษะนัน้จะมีหลายแบบเพื่อกระตุนความสนใจของเด็ก 
นอกจากแบบฝกทักษะจะเปนสิ่งที่สําคัญตอเด็กแลว ยังมีประโยชนสําหรับครูในการสอน ทําให
ทราบพัฒนาการทางทักษะนั้นทันทวงท ี และสามารถปรับกิจกรรมหรือวิธีสอนของครูที่จะทําให
ผูเรียนประสบผลสําเร็จทางการเรียนไดดียิ่งขึ้น  
 แบบฝกทักษะเปนเอกสารทีส่รางขึ้นเพ่ือฝกใหเด็กไดเตรียมความพรอมดานสติปญญา 
และทักษะตางๆ มีรูปแบบ วิธีการ ที่มีแบบแผน กฎเกณฑ โดยมีคําสั่งของแตละกิจกรรม    
ตามเนื้อหาจุดประสงคของแบบฝกแตละเลม ซ่ึงเปนแบบฝกเกีย่วกบัภาพ ครูจะใชประกอบขณะ
เด็กทํากิจกรรมหรือตอนสรุปการเรียน  ทั้งน้ีเจตนาเพือ่ใชในการทบทวน  ฝกการขีดเขียน และ
การสังเกตของเด็ก (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 2546 : 46) แบบฝกทักษะไดเนนการใชสมองเปน
ฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning)    ซ่ึงการพัฒนานั้นหมายถึงเปนการใชสมองซีกซาย
และขวารวมกนัทั้งจิตวิทยาเพื่อสรางการรับรู เน่ืองจากสมองเปนอวัยวะสําคญัของชีวิต มีหนาที่
ในการดํารงอยูของชีวติ การคิดและการเรียนรูของมนุษยประกอบดวยสมอง 2 ซีก คือซีกซาย
และขวาที่ทํางานตอเน่ืองกัน สัมพันธกนั สมองซีกซายควบคุมการคิด การวิเคราะหและเหตุผล 
สวนสมองซีกขวาใชคิดแบบองครวมและสรางสรรค (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2547 : 30) จากแนวคิด 
และเหตผุลทีก่ลาวถึงขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวาการใชชดุแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรที่เนนการ
ใชสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) ซ่ึงมี 4 เรื่อง  คือ  1) ธรรมชาติรอบตัว : 
การสังเกต  2) สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา : พืช 3) สิ่งแวดลอมรอบตวัเรา : สัตว  4) ธรรมชาติ
รอบตวั : โลกของเรา สอดคลองตามสาระการเรยีนรูตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศักราช 
2546 ของกระทรวงศึกษาธกิารที่กําหนดสาระที่ควรเรยีนรูของเด็กวาดวยธรรมชาติรอบตวั เด็ก
ควรจะไดจําสิง่มีชีวิตทีเ่ปนตนไม ดอกไม สัตว รวมทัง้ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็ก
ตามธรรมชาต ิเชน ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน เปนตน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2548 : 21, 25) 
และสงเสริมการสอนที่เนนการพัฒนาสมองและการคิด นักเรียนจะไมใชคนที่น่ิงเฉยที่จะจดจํา
ความรู แตจะตองเปนผูที่แสวงหาความรูอยางมีชีวิตชวีา จากการทาํงานรวมกันระหวางงานวิจัย
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร (เยาวพา เดชะคุปต. 2549 : 41) ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา โดยนําชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตรของ รศ.ดร.กลุยา ตนัติผลาชวีะ มาประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือศกึษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยั ทั้งนี้
เพ่ือเปนแนวทางหนึ่งที่ใหครูผูสอนหรือผูที่สนใจไดนําชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรโดยใชสมอง
เปนฐานการเรยีนรู (Brain - Based Learning) ไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยหรืออาจประยุกตใชกบัการพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ 
สําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจําแนก
รายทักษะ หลงัการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
 

ความสําคญัของการวิจัย   
 ผลการวิจัยครัง้น้ีจะเปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรบั  
เด็กปฐมวัยใชเปนแนวทางในการใชแบบฝกทักษะประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย และเปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใชสื่อทีเ่ปนแบบฝกทกัษะหรือสื่ออ่ืนๆ แกเด็กปฐมวัยใหเปนไปตามจุดประสงค
ของการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือนักเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 4 - 5 ป ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลศกึษาปที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลธนินทร     
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่การศึกษา 2  
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 4 - 5 ป  ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลศกึษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลธนินทร     
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  เขตพ้ืนที่การศึกษา 2 ไดมาจากการสุมอยางงาย โดยการจับ
สลากเลือกจํานวน 1 หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน และผูวิจัยสุมนักเรียนเขากลุมทดลอง 
จํานวน 15 คน  
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การศึกษาครั้งน้ี ทําการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
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  ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ 
  กิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร  
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 4 ดาน คือ 
  2.1 การสังเกต 
  2.2 การจําแนกประเภท 
  2.3 การสื่อสาร 
  2.4 การลงความเห็น 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง ที่มีอายุระหวาง 4 - 5 ป ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูระดับอนุบาลศกึษา 
 2. การพัฒนา หมายถึง ผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทักษะกระบวนการ 
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ
วิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงประเมินโดยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยั   หมายถึง   ความสามารถของ 
เด็กปฐมวัยในการใชความคดิ การคนหาความรูเพ่ือหาคําตอบที่เปนองคความรูได  ในการวิจัยน้ี 
จําแนกเปน 4 ดาน ดังน้ี 
  3.1 การสังเกต หมายถึง  ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน  ไดแก  หู  ตา  จมูก  ลิ้น  และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถหุรือ
เหตุการณแลวเด็กสามารถบอกลักษณะหรือความแตกตางของสิ่งน้ันได 
  3.2 การจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบงประเภทสิง่ของโดยมี
เกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก ความเหมือน ความแตกตางและ
ความสัมพันธ 
  3.3 การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการบอกขอความหรือเลาใหฟงถึงสิ่งที่ 
คนพบจากการสังเกต การทดลอง เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง 
  3.4 การลงความเห็น หมายถึง ความสามารถในการอธบิายหรือสรุปความเห็นสิ่ง 
ที่คนพบหรืออธิบายสิ่งที่เกดิขึ้นตามมาหรือที่ไดจากประสบการณการเรียนรูรวมกบัการใชเหตุผล 
 4. กิจกรรมการเรียนรู  หมายถึง งานการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
เพ่ือใหเด็กไดปฏิบัติการการเรียนรูโดยจัดลําดับสาระตามชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร ของ 
รศ.ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ ที่นํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหเด็กไดลงมือ 
กระทํา ไดรับประโยชนจริง ดังน้ี 
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  ข้ันนํา เปนขั้นการเตรียมเด็กเขาสูกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมอยาง
ใดอยางหนึ่งที่มีเน้ือหาสอดคลองกับเรื่องที่จะเรียน 
  ข้ันสอน  แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 จัดกิจกรรมใหเด็กมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับมโนทัศนของเรื่องที่เรียน และตอนที่ 2 ทําชุดแบบฝกทักษะตามมโนทัศนของเรื่องที่เรียน 
  ข้ันสรุป  เด็กรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกบัทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่เด็กไดรับ 
จากการเรียนเร่ืองนั้นๆ 
 5. ชุดแบบฝกทักษะ  หมายถึง  แบบฝกทักษะวิทยาศาสตรโดยเนนการใชสมองเปน 
ฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) สําหรับเด็กปฐมวัยที่ออกแบบโดย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 
จํานวน 4 เรื่อง คือ การสังเกต พืช สัตว และโลกของเรา  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะ  มีการพฒันา 
ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 
 
 
 

 
 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
1. การสังเกต 
2. การจําแนกประเภท 
3. การสื่อสาร 
4. การลงความเห็น 

 
กิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 

• ขั้นนํา 

• ขั้นสอน  แบงออกเปน 2 ตอน 
   ตอนที่  1  จัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ตอนที่  2  ทําชุดแบบฝกทักษะ 
       วิทยาศาสตร 

• ขั้นสรุป 

ชุดแบบฝกทกัษะวิทยาศาสตร 
1. ธรรมชาติรอบตัว : การสังเกต 
2. สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา :  พืช 
3. สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา : สัตว 
4. ธรรมชาติรอบตัว : โลกของเรา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

    

 ในการศึกษาคนควาเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะเพื่อการเรียนรู  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจัิย
ที่เกี่ยวของ จําแนกไดดังน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  1.1 ความหมายของทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
  1.2 ประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  1.3 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
   1.3.1 การสังเกต  
   1.3.2 การจําแนกประเภท   
   1.3.3 การสื่อสาร   
   1.3.4 การลงความเห็น  
  1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.1 ความหมายของการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.2 ความสําคญัของการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.3 หลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.4.1 การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
   2.4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.5 ประโยชนของการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั 
  2.6 บทบาทของผูเกี่ยวของกับการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั 
  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับชุดแบบฝกทกัษะ 
  3.1 ความหมายของชุดแบบฝกทักษะ 
  3.2 ลักษณะของชุดแบบฝกทักษะ 
  3.3 ทฤษฎีพ้ืนฐานในการสรางชุดแบบฝกทักษะ 
  3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
 นักวิทยาศาสตรและนักปรชัญาการศึกษารุนใหม ไดกําหนดปรัชญาทางดานธรรมชาติ
วิทยาศาสตรวา “วิทยาศาสตร คือ กระบวนการแสวงหาความรู” แทนปรัชญาเดิม “วิทยาศาสตร 
คือองคความรู” และสงผลใหบทบาทของครูจากเปนผูบอก ผูสอนเปลี่ยนเปนผูแนะนํา ผูใหโอกาส  
และเรียนรูไปพรอมกับเด็ก นักเรียนไดเรียนรูโดยมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการสอนและใช
กระบวนการหาความรูเชิงวิทยาศาสตรในการเรียนรู (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2546 : 38) ดังน้ัน กระบวนการหาความรูเชิงวิทยาศาสตร คือทักษะกระบวนการ 
วิทยาศาสตร จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีสาระ
นําเสนอโดยลําดับ ดังน้ี 
 1.1 ความหมายของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  นักการศึกษาไดใหความหมายเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรดังน้ี 
  สุรีย  สุธาสิโนบล (2541 : 53) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถงึ 
กระบวนการคนควาทดลอง เพ่ือหาขอเท็จจริง ในขณะที่ทดลองไดมีโอกาสฝกฝนทั้งในดานการ
ปฏิบัติและพฒันาความคิดอยางเปนระบบ 
  วิชชุดา งามอักษร (2541 : 53) กลาววาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู โดยผานการปฏิบัติและการฝกฝนอยางเปนระบบ 
  สรศักดิ์  แพรดํา (2544 : 21 - 22) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆ ไดแก การสังเกต การ
จําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางมิติและเวลา การจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมตฐิาน การกําหนด
และการควบคุมตัวแปร การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิาร การทดลองและการตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปไดอยางคลองแคลวถูกตองและแมนยํา เพ่ือการเสาะแสวงหาความรูหรือแกปญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝนความนึกคิดอยางเปนระบบ 
  พิมพันธ  เดชะคุปต (2545 : 9) ใหความหมาย ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
คือความชํานาญ หรือความสามารถในการใชความคิด เพ่ือคนหาความรู รวมทั้งการแกปญหา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนทกัษะทางปญญา (Intellectual Skill) ไมใชทักษะการปฏบิัติ
ดวยมือ (Psychomotor Skill/ Hand on Skill) เพราะเปนการทํางานของสมอง การคิดมีทั้ง   
การคิดพื้นฐาน เชน ทักษะการสื่อความหมาย ไดแก การอาน การรับรู การจํา การจําถาวร    
การพูด การเขียน นอกจากนี้ยังมีทักษะการสังเกต การระบุ การจําแนก การเรียงลําดับ       
การเปรียบเทยีบ การลงขอสรุป และการใชตวัเลข 
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  กาเย (Gagne’. 1965) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง 
ทักษะทางสตปิญญาที่จําเปนสําหรับการเรียนรูมโนมติและหลักการ  ชวยใหการลงขอสรุปแบบ
อุปนัยมีความเที่ยงตรง ถูกตอง เชื่อถือได 
  โดยมีลักษณะสําคัญของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 3 ประการ ดังน้ี 
  1. กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา โดยแตละกระบวนการ 
เปนทักษะทางสติปญญาเฉพาะ ที่นักวทิยาศาสตรใชเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในปรากฏการณ
ธรรมชาตติางๆ 
  2. แตละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวินิจฉัยหรอืจําแนกไดจากพฤติกรรม 
ของนักวิทยาศาสตร    ซ่ึงสามารถสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่สามารถในการเสาะแสวงหาความรูแบบนักวิทยาศาสตร 
  3. แตละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถถายโอนจากวิทยาศาสตรไป 
ยังสาขาวิชาอ่ืนได และสามารถนําไปใชเปนหลักในการคิดอยางมีเหตุผลและใชในการแกปญหา 
ในชีวติประจําวันไดดวย 
  ฟนลีย (Finley. 1983) สรุปวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการสบืเสาะของวิทยาศาสตร กระบวนการเหลานี้เปนทักษะทางสติปญญา ซ่ึงมีความ 
จําเปนอยางยิ่งตอการเรียนรูมโนมติและหลักการตางๆ ที่จะใชในการลงขอวินิจฉยัแบบอุปนัยได
อยางถูกตองเที่ยงตรง 
  สรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถทางการคิดและ
ความสามารถในการแสวงหาความรูที่ไดรับการฝกฝนจนชํานาญกลายมาเปนทักษะทางปญญา 
กอใหเกิดเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่อยูในตัวของแตละบุคคล 
 
 1.2 ประเภทของทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
  นักวิทยาศาสตรหลายทานไดกําหนดประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
ดังน้ี 
  สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (ภพ เลาหไพบูลย. 2542 : 1; 
อางอิงจาก The American Association for the Advancement of Science. AAAs : 1970) 
โดยมีคณะกรรมการสาขาวทิยาศาสตร เปนผูดําเนินการพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตรชือ่วา 
“วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ” (Science - A process approach) โดยเนนการใชและ
กระบวนการวทิยาศาสตรแกนักเรียนระดบัชั้นอนุบาลจนถึงประถมศกึษา ไดกําหนดทักษะ  
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทกัษะ ประกอบดวย ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรขัน้
พ้ืนฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรขัน้บูรณาการ 5 ทักษะ ดังน้ี 
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  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic Science Process Skills) มี    
8 ทักษะ ดังน้ี 
  1. ทักษะการสังเกต  (Observation)  หมายถึง   ความสามารถในการใชประสาท 
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวตัถุหรือเหตกุารณ  โดยมี
จุดประสงคเพ่ือหารายละเอียดของสิ่งน้ันๆ 
  2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึง ความสามารถในการใชเครื่องมือวัด 
หาปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตองโดยมีหนวยกํากับและรวมไปถึงการใชเครื่องมืออยาง
ถูกตอง 
  3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก  ลบ 
คูณ หาร ตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงไดจากการสังเกต การวัดหรือการทดลอง 
  4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัด 
จําแนกหรือเรียงลําดับวตัถหุรือสิ่งที่อยูในปรากฏตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑที่ใชใน
การพิจารณา 3 ประการ คือ ความเหมือน ความแตกตาง และความสมัพันธ 
  5. ทักษะความสัมพันธระหวางมิติของวตัถุกับเวลา  (Space / Space Relation - 
ship and space / time relationship) หมายถึง ความสามารถในระบุความสัมพันธระหวางสิ่ง
ตอไปน้ี ความสัมพันธระหวาง 2 มิติกับ 3 มิติ สิ่งที่อยูหนากระจกเงากับภาพในกระจกเปนซาย 
ขวาของกันและกันอยางไร ตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง การเปลี่ยนแปลงตําแหนง 
ที่อยูของวัตถกุับเวลาหรือมิติของวตัถุทีเ่ปลี่ยนแปลงไปกับเวลา มิต ิ(Space) ของวัตถุ หมายถึง 
ที่วางบริเวณที่วตัถุน้ันครอบครองอยูซ่ึงมีรูปรางและลกัษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ัน โดยทั่วไปแลว
มิติของวัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) ไดแก ความกวาง ความยาว ความหนาหรือความสูงของ
วัตถ ุ
  6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล   (Organization  data  and 
communication) หมายถึงความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวดั การทดลอง 
และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดใหม โดยวิธีการตางๆ เชน การจัดเรียงลําดับ การจัดแยกประเภท   
เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชดุนั้นๆ ดีขึ้น โดยการนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ 
แผนภาพ กราฟ 
  7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอ
อธิบายขอมูลที่มีอยูซ่ึงไดมาจากการสังเกต การวัด การทดลอง โดยเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือ
ประสบการณเดิม เพ่ือสรุปความเห็นเกี่ยวกับขอมูลน้ันๆ 
  8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึง ความสามารถทํานายหรือคาดคะเน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณซํ้าๆ และนําความรูที่เปนหลักการ  
กฎหรือทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ มาชวยในการทํานาย การทํานายทําไดภายในขอบเขตของขอมูล 
(Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) 
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  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ มี 5 ทักษะ ดังน้ี   
  1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน   หมายถึง   ความสามารถในการใหคําอธิบายซึ่งเปน
คําตอบลวงหนา กอนที่จะดําเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถกูตอง 
  2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ  หมายถึง  ความสามารถในการกําหนด
ความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกต และวัดได 
  3. ทักษะกําหนดและควบคมุตัวแปร  หมายถึง ความสามารถที่ชี้บงไดวา ตัวแปร
ตัวใดเปนตวัแปรตน ตัวแปรใดเปนตวัแปรตาม ตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุมในการหาความสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นระหวางตวัแปรสมมติฐานหนึ่ง หรือในปรากฏการณหน่ึง 
  4. ทักษะการทดลอง  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินการตรวจสอบสมมติฐาน
ดวยการทดลอง โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่
ออกแบบไว ใชวัสดุอุปกรณและการบันทกึผลการทดลองอยางถูกตอง 
  5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป หมายถึง ความสามารถในการ
บอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยูในรปูแบบทีใ่ชในการสื่อความหมาย ซ่ึงอาจจะ
อยูในตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพ รวมทั้งบอก ความหมายของขอมูลเชิงสถิติ ลงขอสรปุ
โดยการนําเอาความหมายของขอมูลที่ไดทั้งหมด สรุปเห็นความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของ
กับตวัแปรทีต่องการศึกษาภายในขอบเขตการทดลองนั้นๆ 
  แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 40 - 44) กลาววา กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ที่สําคัญ และสามารถใชทักษะเหลานีม้าจัดการเรียนรูในหองเรียน ซ่ึงประกอบดวยทักษะ
วิทยาศาสตรกระบวนการที่สําคัญ 13 ทักษะ เปนทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 8 
ทักษะ และทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ คอื 
  1. ทักษะการสังเกต (Observing) คือ ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา 
รับขอมูลเกี่ยวกับวตัถุ เหตกุารณ และสิ่งแวดลอมรอบตัว ซ่ึงเปนกระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่สําคญั 
  2. ทกัษะการใชความสมัพันธระหวางมิติกบัเวลา (Using Space / Time Relationship)   
คือความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางรูป 3 มิติ กับ 2 มิติ ระหวางตําแหนงที่อยูของ
วัตถุหน่ึงกับวตัถุหน่ึงและหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับเวลา
ที่ใชตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของวตัถุเม่ือเวลาที่เปลีย่นไป 
  3. ทักษะการใชตวัเลข (Using Number) คือ เปนความสามารถในการนําตัวเลข 
มากําหนดคุณลักษณะตางๆ เชน ความกวาง ความยาว ความสูง พ้ืนที่ ปริมาตรหรือจํานวนของ
ตางๆ รวมทั้งการคํานวณเบื้องตน เชน การหาคาเฉลีย่หรืออัตราสวน 
  4. ทักษะการจําแนก (Classifying) คือ ความสามารถในการแยก จัดกลุมสิ่งของ 
ตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน ดวยลักษณะ ขนาด สี ประเภท 
  5. ทักษะการวัด (Measuring) คือ ความสามารถในการใชเครื่องมือวัดปริมาณของ 
สิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง โดยมีหนวยกํากับ และการใชเครื่องมืออยางถูกตอง 
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  6. ทักษะการสื่อสาร (Communicating) คือ ความสามารถแสดงผลของขอมูล จาก 
การสังเกต การทดลอง นํามาจําแนกเรียงลําดับและนําเสนอดวยการเขียน แผนภาพ แผนผัง 
แผนที่ 
  7. ทักษะการพยากรณ (Predicting) คือ ความสามารถในการคาดคะเนลวงหนา
โดยใชการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ 
  8. ทักษะการลงความเห็น (Inferring) คือ ความสามารถในการนําเสนอขอมูลที่ได 
จากการสังเกต นําไปเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม เพ่ือสรุปหรืออธิบายสิ่งที่พบ 
  9. ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร (Controlling Variables) คือ ความสามารถ
ในการชี้บงตวัแปรตน ตวัแปรตามและตวัแปรทีต่องควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
  10. ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป (Interpreting Data) คือ ความ 
สามารถในการแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบตัขิองขอมูลที่มีอยู 
  11. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)  คือ ความสามารถในการ
คาดการณวา ตัวแปรตางๆ มีความสมัพันธกันอยางไร เปนการลงขอสรุปของคําอธิบายโดย
อาศัยการสังเกตหรือการสรุปอางอิงเปนพ้ืนฐาน 
  12. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Defining Operationally) คอื ความ 
สามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ที่อยูในสมมติฐานทีต่องการทดลอง 
ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 
  13. ทักษะการทดลอง (Experimenting) คือ ความสามารถในการจัดกระบวนการ 
ปฏิบัตทิดลอง เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานทีก่ําหนดไว 
  สรุปไดวา ประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ประกอบดวย ทักษะการ
สังเกต ทักษะการใชความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา  ทักษะการใชตวัเลข  ทักษะการจําแนก  
ทักษะการวัด  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการพยากรณ ทักษะการลงความเห็น ทักษะการกําหนด 
และควบคุมตวัแปร ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและทักษะการทดลอง 
   
 1.3 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็นตอสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา เพราะ
เปนวัยที่มีการพัฒนาทางสติปญญาสูงทีสุ่ดของชีวิต  ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรเปนทกัษะ
ที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับรูสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว จากการกระตุนผานประสาทสัมผัส คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น และผิวกาย โดยการลงมือกระทําดวยตนเอง เพ่ือใหเด็กคดิเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองได 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความเห็นดังน้ี 
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  นิวแมน (Neuman. 1981 : 320 - 321) มีความเห็นวา ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรที่มีความสําคญัตอเด็กปฐมวัยในการจัดกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น 
  เคลททและชอว  (Cliatt and Shaw. 1992 : 23)  กลาววา  ทักษะกระบวน
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือการเรียนรู คือ ทักษะการจาํแนกประเภท การวัดทักษะ  
การใชตวัเลข ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติของวัตถุกบัเวลา ทักษะการจัดทําขอมูลและ
สื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทกัษะการทํานาย 
  สตาคเฮล ดีนา (2542 : 12)  ไดพัฒนาโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยมุงใหผูเรียนไดคนพบหลักความจริงตามธรรมชาต ิ มีความสนุกกับการเรียน มี
อารมณสุนทรียกับการทํางานศิลปะ โดยเด็กใชทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร คือ ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อสาร และทักษะการลงความเห็น 
  ลินด  (Lind. 2000 : 53) กลาววา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู คอื ทักษะการสังเกต ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการ
จําแนก ทักษะการวัด ทักษะการสื่อสาร 
  มารติน (Martin. 2001 : 32) กลาววา  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่ใช
กิจกรรมใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวดั ทักษะการ
จําแนกประเภท  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น  และทักษะการพยากรณ 
  บริเวอร (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2547ก : 173; อางอิงจาก Brewer. 1995 : 288 - 290) 
กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่นํามาใชกบัเด็กปฐมวัย คือ การสังเกต การจําแนก
และเปรียบเทยีบ  การวัด  การสื่อสาร  การทดลอง  การสรุปและการนําไปใช 
  สรุปไดวา ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะ
การเปรียบเทยีบ ทักษะการจําแนก ทักษะการวัด ทกัษะการหามิตสัิมพันธ ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการลงความเห็น ทกัษะการทดลอง ทักษะการสรุป ทักษะการนําไปใช  ซ่ึงในแตละทักษะ
มีความเชื่อมโยงกัน เพราะในการใชทักษะใดทักษะหนึ่งยอมใชทักษะอ่ืนในการคนควา หาความรู
จากขอมูลรวมกันไปดวย สําหรับเด็กปฐมวัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สําคญัและ
เดนชัดประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อสาร  และทักษะ
การลงความเห็น ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี 

 

  1.3.1 การสังเกต (Observing) 
   ความหมายของการสังเกต 
   นักวิทยาศาสตรเปนนักคนหาขอมูลใชการสังเกตเปนกระบวนการสาํคัญไปสู
การคนพบทางวิทยาศาสตร   เพราะการสังเกตทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ  รอบตัวได  
วิทยาศาสตรจะขาดการสังเกตไมได  สอดคลองกับ วิสซ (สวุัฒก  นิยมคา. 2531 : 164; อางอิง
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จาก Weisz. 1961) กลาววา “วิทยาศาสตรเริ่มตนที่การสังเกต” มีนักการศึกษาไดใหความหมาย
ของการสังเกต มีดังน้ี 
   ภพ  เลาหไพบูลย (2542 : 15) กลาววา การสังเกต หมายถึง ความสามารถ
ในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และ   
ผิวกายเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวตัถุหรือปรากฏการณตางๆ  
   ยุพา  วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ (2544 : 90) กลาววา การสังเกต 
หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อหาขอมูล
หรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ 
   พิมพันธ  เดชะคุปต (2545 : 10) กลาววา การสังเกต คือ การสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไดแก ตา หู จมูก ลิ้นและกายสมัผัส   เขาสัมผัสโดยตรงกับ
วัตถุหรือปรากฏการณโดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งน้ันๆ  
   แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 40) กลาววาการสังเกต เปนการใชประสาท
สัมผัสทั้งหารับขอมูลเกี่ยวกับวตัถุเหตุการณ  และสิง่แวดลอมรอบตวั ซ่ึงเปนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน   
   มารติน (Martin. 2001 : 36) กลาววา การสังเกต คือ ความสามารถในการใช
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือใชหลายอยางรวมเขาสัมผัสโดยตรงกับวตัถุ 
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรง และเกิดการเรียนรู 
   สรุปไดวา การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา 
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผวิกายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เขาสัมผัสโดยตรงกับ
วัตถุหรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูล หรือรายละเอียดของสิ่งนั้น ซ่ึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพ้ืนฐาน  
   ประเภทของขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
   การสังเกตจะทําใหเกิดทักษะไดน้ัน จะตองมีการฝกฝนใหรูจักทาํการสังเกต 
สิ่งที่ไดจากการสังเกต คือขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
   สรศกัดิ์ แพรดํา (2544 : 65 - 66) กลาวถึงขอมูลที่ไดจากการสังเกต 3 ประการ คือ 
   1. ขอมูลเชิงคุณลักษณะ คือ ขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของวตัถ ุ
โดยทั่วไป เชน รูปราง สี กลิ่น รส เสียง ลักษณะผิวของวัตถุ และระบุไดวาขอมูลน้ันไดมาจาก
ประสาทสัมผสัสวนไหน ในการระบุคุณลกัษณะควรใชประสาทสัมผสัหลายอยางใหมากที่สุด 
   2. ขอมูลเชิงปริมาณ คือ ขอมูลเกี่ยวกบัการบอกปริมาณ เกี่ยวกับความยาว 
นํ้าหนัก ปริมาตร ซ่ึงเปนประโยชน จะทาํใหทราบรายละเอียดเพิ่มขึน้ 
   3. ขอมูลการเปลี่ยนแปลง คือ ขอมูลที่เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของวัตถุจาก 
ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณหรอืสถานการณที่เกิดใหม เชน การจุดเทียนไข การแช
วัตถุในน้ํา เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยจะตองทราบขอมูลเบื้องตนกอนที่จะสังเกต 



  
16 

   สรุปไดวา ขอมูลที่ไดจากการสังเกต มี 3 ประเภท คอื ขอมูลเชิงคุณลักษณะ
เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบตัขิองสิ่งที่สังเกต ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่บอก
รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ และขอมูลการเปลี่ยนแปลงเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตวตัถทุี่มี
ปฏิสัมพันธกนัจากขอมูลเชงิคุณลักษณะและขอมูลเชิงปริมาณ 
 
   หลักในการสังเกต 
   การสังเกตทุกครั้ง เพ่ือเปนการปองกันอันตรายที่จะเกดิตอตนเองและผูอ่ืน จึง
ควรละเวนจากสิ่งตอไปน้ี (สุรางค  สากร. 2537 : 64) 
   1. การเพงมองแสงที่สวางจาเกินไปหรือมืดเกินไป 
   2. การฟงเสียงที่ดังเกินกวา 80 เดซิเบล 
   3. การดมสารที่มีไอที่เปนอันตรายตอเยื่อจมูก 
   4. การชิมอาหารที่มีสารปนเปอนหรือหมดอายุ  เชน ขนมปงขึ้นรา อาหาร 
มีแมลงวันตอม 
   5. การหยิบจับของมีคม คัน หรือรอนเกินกวาที่ผวิจะสัมผัสไดอยางปกต ิ
   ธงชัย  ชิวปรชีา  และทวีศกัดิ์  จินดานุรักษ (2539 : 60)  กลาววา  การฝก
การสังเกตควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี 
   1. จะตองใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆ รวมดวยไมใชใชเฉพาะตาดูเพียงอยางเดียว 
    2. สังเกตเชิงปริมาณทุกครั้ง ถาเปนไปได 
   3. ตองสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
    4. การสังเกตและการลงความเห็นเปนคนละเรื่องกัน 
   
   ประโยชนของการสังเกต 
   โทรแจค (สุวฒัก  นิยมคา. 2531 : 165; อางอิงจาก Trojack. 1979) กลาววา 
“งานวิทยาศาสตรทั้งหมดสรางขึ้นมาจากทกัษะการสังเกตขอมูลของวตัถ ุเหตุการณหรือปรากฏการณ 
ถาปราศจากขอมูลที่ไดมาจากการสังเกตแลว งานวทิยาศาสตรก็ดําเนินตอไปไมได” การสังเกต 
จึงมีประโยชน ดังน้ี 
   1. ชวยใหเกบ็รวบรวมขอมูลตางๆ 
   2. ชวยใหเปนคนละเอียดรอบคอบ 
   3. ชวยฝกใหเปนคนรูจักรวบรวมขาวสารใหมๆ 
   4. ชวยใหเปนคนอยากรูอยากเห็นและสนใจธรรมชาต ิ
   สรุปไดวา ขณะที่ทําการสงัเกตทุกครั้ง ผูสังเกตควรคาํนึงถึงคือความปลอดภัย 
ตอรางกายผลที่ไดจากการสังเกตจึงจะเปนประโยชนตอตนเอง 
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   พฤติกรรมทีบ่งชีว้าเด็กเกิดความสามารถการสังเกต 
   สรศักดิ์  แพรดํา (2544 : 69) กลาววา ความสามารถหรือพฤติกรรมที่บงชี้วา
เด็กเกิดความสามารถการสังเกตสอดคลองกับ พวงทอง  มีม่ังคั่ง (2537 : 25) ดังน้ี 
   1. บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ไดจากการใชประสาทสัมผัส 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
   2. บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ในเชิงปริมาณไดโดยการกะประมาณ 
   3. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
   4. ชี้และระบขุอมูลการสงัเกตจากขอมูลทีก่ําหนดใหได 
   5. บอกสิ่งที่ตองคํานึงและความปลอดภัยในการสังเกตได 
   6. บอกความหมายและประโยชนของทกัษะการสังเกตได 
   7. แยกแยะขอมูลจากการสังเกต การลงความเห็นได 
   สรุปไดวา ทักษะการสังเกตของเด็กจะปรากฏใหเห็นดวยการแสดงความสามารถ 
โดยการบอกเลาถึงลักษณะคุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือเหตุการณตางๆ ดวยการ 
ใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตาดู  หูฟง  จมูกดมกลิ่น ลิ้นชิมรส และผวิกายสัมผัส 
 
  1.3.2 การจําแนกประเภท (Classifying) 
   ความหมายของการจําแนกประเภท 
   การจําแนกประเภทเปนสิ่งสาํคัญมากในทางวิทยาศาสตร เพราะทําใหสะดวก
ในการคนควาและทําใหเกิดความรูใหมๆ การจําแนกสิ่งใดๆ ก็ตาม ผูกระทําจะตองใชพ้ืนฐานความรู
เดิมและการสงัเกตอยางถี่ถวนละเอียด รอบคอบ เพ่ือใหไดขอมูลที่ถกูตอง (สุรางค สากร. 2537 
: 68) 
   รุจิระ สุภรณไพบูลย (2539 : 63 - 64) กลาววา การจําแนกประเภท หมายถึง 
การแบงพวกหรือการเรียงลําดับวตัถ ุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณโดยการหาเกณฑหรือสราง
เกณฑในการจัดพวก ซ่ึงอาจจะเปนเกณฑความเหมอืนความตางกนั หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่ง 
   สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2543 : 21 - 23) กลาววา ทักษะการจําแนกประเภท 
เปนความสามารถในการแบงหรือจัดเรียงวัตถุหรือเหตกุารณออกเปนกลุมๆ โดยใชเกณฑการ
เปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกตางหรือความสัมพันธ 
   แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 40 - 41) กลาววา ทักษะการจําแนก
ประเภทเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรใชในการจัดหรือแบงสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑ 3 เกณฑ 
คือ ความเหมือน ความแตกตาง และความเกี่ยวของ 



  
18 

   ประสาท  เนืองเฉลิม (2546ก : 71) กลาววา การจําแนกประเภท เปนการ
แบงพวกหรือเรียงลําดับวตัถุหรือสิ่งที่มีปรากฏโดยเกณฑและเกณฑดังกลาวอาจใชความเหมอืน 
ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
   กุลยา  ตันตผิลาชีวะ (2547ก : 173) กลาววา การจําแนกเปรียบเทียบเปน
ทักษะพื้นฐานที่ใชในการจัดระเบียบขอมูล ซ่ึงในการจําแนกเด็กตองสามารถเปรียบเทียบและ
บอกขอแตกตางของคุณสมบัติ ถาเด็กเลก็มาก เด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได  การ
จําแนกหรือเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคณุสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึง  
ทําได 
   สรุปไดวา ทกัษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการจัดแบง 
แยกออกเปนกลุม เปนพวก หรือเปนหมวดหมู โดยพิจารณาจากเกณฑความเหมือน ความแตกตาง 
และความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 
 
   การกําหนดเกณฑในการจาํแนกประเภท 
   สุวัฒก  นิยมคา (2531 : 182) ไดกลาววา การจําแนกตองมีเกณฑ เม่ือ
จําแนกแลวสองกลุมน้ันจะตองมีคุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน และของอยูในกลุมเดียวกัน
จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันตามเกณฑกําหนด 
   สุรางค  สากร (2537 : 68) กลาววา การจําแนกอาจทําไดหลายรูปแบบ ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับเกณฑที่กําหนด เชน การแบงสิ่งของ เกณฑที่ใช สี ขนาด รูปราง ลักษณะผิว วัสดุที ่ 
ใชทํา ราคา สวนสิ่งมีชีวติมักใชลักษณะการดํารงชีวิตเปนเกณฑ เชน อาหาร ลักษณะที่อยูอาศยั 
การสืบพันธุและประโยชนจากสิ่งที่มีชีวติน้ันๆ 
   สรุปไดวา หลักการในการจําแนกประเภท ประกอบดวย การกําหนดเกณฑ
ดวยตนเองการปฏิบัตติามเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด การบอกไดวาผูอ่ืนใชเกณฑใดในการจําแนกและ
การเรียง ลําดับวัตถุหรือเหตุการณ สวนการจัดวัตถหุรือเหตุการณเพ่ือใหการจําแนกประเภทมี
ความชัดเจน ตองแบงเปน 2 กลุมเสมอ 
 
   การสรางเสรมิทักษะการจําแนกประเภท 
   เน่ืองจากทักษะการจําแนกประเภทมีประโยชนตอผูเรียนในแงทักษะพื้นฐาน 
ฝกใหรูจักจัดแบงประเภทสิง่ของตามเกณฑที่กําหนดอยางมีขั้นตอน ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนใน
การทํางานและรูจักจัดเก็บสิง่ตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ครูควรจะสรางเสริมในสิ่งตอไปน้ี 
   1. ใหผูเรียนรูจักแบงประเภทของสิ่งตางๆ โดยกําหนดเกณฑขึ้นเองได 
   2. ใหผูเรียนไดศึกษาเกณฑการจัดจําแนกสิ่งตางๆ ทีพ่บเห็นในชวีติประจําวัน 
   3. ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาวาความรูทีเ่กิดมาจากการจําแนก เชน การแบง 
กลุมพืช  สัตว และสิ่งตางๆ 
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   ประโยชนของการจําแนกประเภท 
   1. ชวยจําแนกสิ่งตางๆ เปนหมวดหมูตามเกณฑที่ตองการ 
   2. ชวยใหเกิดความเปนระบบระเบยีบในการจําแนกประเภทสิ่งตางๆ 
   3. ชวยใหเกิดความสะดวกและรวดเรว็ในการเก็บ การใชและศึกษาคนควา 
ในชีวติประจําวันของคนเรา สามารถใชทกัษะการจําแนกประเภทไปใชในดานตางๆ ไดแก 
    3.1 ใชจัดเก็บสิ่งของตางๆ เชน เครื่องใช ของเลน หนังสือ โดยจําแนก
ประเภทตามลกัษณะการใช การเลน ใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการนํามาใช และการจัดเก็บ 
    3.2 จัดสถานที่ใหเปนระเบยีบ เชน การจัดหองนอน การจัดของเลนในมุม 
ประสบการณ 
   สรุปไดวา ทกัษะการจําแนกประเภท เปนสิ่งสําคัญมากเพราะทําใหสะดวกใน
การศึกษาคนควา ทําใหเกดิความรูใหมๆ และสามารถนํามาใชในชวีิตประจําวันไดอยางตอเน่ือง 
 
   พฤติกรรมบงชีว้าเด็กเกิดความสามารถการจําแนกประเภท 
   จากการศึกษาเอกสาร เรื่องของเลนเชงิวิทยาศาสตรที่หลากหลาย เผยแพร
โดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2534 : 47) ไดกําหนดพฤติกรรมหรือ 
ความสามารถที่บงชี้ทักษะการจําแนกประเภท คือ 
   1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด 
   2. เรียงลําดับหรือแบงสิ่งของโดยการใชเกณฑที่ตนเองเปนผูกําหนด 
   3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงหรือจัดพวกได 
   สรุปไดวา พฤติกรรมทีบ่อกถึงความสามารถการจําแนกประเภทของเด็ก พบ
ไดจากการบอก การจัดแบง การจัดเรียงลําดับวัตถุหรือเหตกุารณตางๆ โดยเปนผูกําหนดเกณฑ 
ปฏิบัตติามเกณฑและบอกเกณฑของผูอ่ืนได 
 
  1.3.3 การสื่อสาร (Communication) 
   ในศตวรรษที่ 21 โลกอยูในยุคไรพรมแดน การเผยแพร ขอมูลขาวสารและการ
ติดตอสามารถทําไดรวดเรว็ การสื่อสารจึงเปนทักษะที่สําคัญ ที่จะทําใหผูสงและผูรับขอมูล เกดิ
ความเขาใจตรงกันอยางชัดเจน ถูกตอง และรวดเรว็ 
 
   ความหมายของการสื่อสาร 
   นักการศึกษาไดใหความหมายของการสื่อสาร ไวดังน้ี 
   แคลททและชอว (Cliatt and Shaw, 1992 : 29)  กลาววา การสื่อสารเปน
ทักษะที่สําคญัที่ผูคนใชบอยๆ และทําไดหลายวิธ ี เพราะการสื่อสารเปน 2 กระบวนการ ไดแก
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การสงและการรับขอมูล คือกระบวนการที่ 1 ดวยคําพูด การแสดงทาทางเปนการบอกความรู
และความรูสึกจากประสบการณ  กระบวนการที่ 2 การรับขอมูล สามารถเขาใจขอมูลเหลานั้น
ดวยการดูรูปภาพ  กราฟ แผนผัง 
   ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 20) กลาววา การสื่อความหมาย หมายถึง  
ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต  การวัด  การทดลอง และจากแหลงอ่ืนมาจัด
กระทําเสียใหมโดยวิธีการตางๆ เชน การเรียงลําดับ จัดแยกประเภทหรือคํานวณหาคาใหม 
เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายขอมูลชุดนั้นดีขึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ 
กราฟ สมการ เขียนบรรยาย 
   สุนีย เหมะประสิทธิ ์ (2543 : 25 - 26) กลาววา ทักษะการสื่อสาร หมายถึง 
ความสามารถในการนําขอมูลซ่ึงไดจากการสังเกต การทดลอง การวดั และการคิดคํานวณ มาจัด
กระทําใหมเพ่ือสื่อสารใหเขาใจยิ่งขึ้นโดยการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ ขอมูลตัวเลข และ
ขอมูลที่เปนการบรรยาย อาจนําเสนอในรูปของการพูดหรือใชภาษาเขียน 
   แอบรัสคาโท (Abrusato. 2000 : 43) กลาววา ทักษะการสือ่สาร คือ 
ความสามารถแสดงผลของขอมูลจากการสังเกต การทดลอง แลวนํามาจําแนก เรยีงลําดับ และ
นําเสนอดวยการเขียนแผนภาพ แผนผัง แผนที่  กราฟ 
   พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 11) กลาววา ทักษะการสื่อความหมาย คือ 
ความสามารถในการนําขอมูลดิบที่ไดจากการสังเกต การทดลอง หรือจากแหลงอ่ืนที่มีขอมูลดิบ
อยูแลวมาจัดกระทําใหมอาศัยวธิีการตางๆ เชน การจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท แลวนํา
ขอมูลที่ไดจัดกระทําเสนอใหบุคคลอื่นเขาใจความหมายของขอมูลชดุนั้นดีขึ้นนําเสนอดวยตาราง 
แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ  
   กุลยา  ตันตผิลาชีวะ (2547ก : 173) กลาววา  ทักษะการสื่อสารจําเปนมาก
ในกระบวนการวิทยาศาสตรเพราะการสื่อสารเปนการบอกวาเด็กไดสังเกต จําแนก เปรียบเทยีบ
หรือวัดเปนหรือไม เขาใจขอมูลหรือสิ่งที่ศึกษาระดับใด ดวยการกระตุนใหเด็กแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน อภิปรายขอคนพบ บอก และบันทึกสิ่งที่พบ 
   สรุปไดวา ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการเปนทั้งผูรับและ   
ผูสงขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราว รายละเอียด และขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดจากการสังเกตแลวตองการ
สื่อสารใหอีกฝายหนึ่งมีความเขาใจตรงกนั โดยมีทักษะทางดานภาษาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญ 
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   รูปแบบการสื่อความหมายขอมูล 
   การสื่อสาร ประกอบดวยผูสงและผูรับขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจระหวาง
ผูรับและผูสงเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวไดชัดเจน ตรงกัน และรวดเรว็ มีรูปแบบการนําเสนอการ
สื่อสาร ดังน้ี (สุรางค  สากร. 2537 : 73) 
   1. โดยการพูดปากเปลาหรอืการเลาใหฟง 
   2. โดยการเขียนเปนรายงาน 
   3. โดยการเขียนเปนตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ เปนตน 
   4. โดยวิธีผสมผสานหลายวิธตีามความเหมาะสม 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
ที่มา : สุรางค  สากร (2537 : 73) 

 

   นิวแมน (Neuman. 1981 : 27 - 28) กลาววา สิ่งทีต่องคํานึงในการสื่อสารให
ผูอ่ืนเขาใจ คือ 
   1. ความชัดเจนหรือความสมบูรณของขอความ (Clearness, Completeness) 
   2. ความถูกตองแมนยํา (Precise, Accuracy) 
   3. ความไมกํากวม (Unambiguous) 
   4. ความกะทดัรัด (Conciseness) 
 
   ประโยชนของการสื่อสาร 
   สุรศักดิ ์ แพรดํา (2544 : 223) กลาววา การสื่อสาร มีประโยชน ดังน้ี 
   1. ชวยใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดชัดเจนและรวดเรว็ 
   2. ชวยในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการจราจร 
   3. ชวยในการทําแผนที ่แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง และกราฟ 

ขอมูลดิบ 

จัดกระทําขอมูล 
* จัดกลุม 
* เรียงลําดับ 
* แยกประเภท 
* หาความถี ่
* คํานวณ ฯลฯ 

สื่อความหมาย 
* บอกเลา 
* เขียนรายงาน 
* ตาราง 
* แผนภูมิ 
* แผนผัง 
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   4. ชวยในการเดินทางทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ  
   5. ชวยในการรวบรวมขอมูลใหเปนระเบยีบและสะดวกตอการศึกษาคนควา 
   สรุปไดวา  การสื่อสาร มีประโยชนตอคนเราในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก 
การสื่อสารชวยใหผูอ่ืนเขาใจในขอมูลที่ไดรับอยางถูกตองชัดเจน สามารถนําขอมูลที่ไดรับใชใน
ชีวติประจําวัน เชน ใชในการเดินทาง ดูและอานแผนที่ ปายจราจร อานกราฟ แผนภูมิ และ
สามารถใชเปนขอมูลสําหรับศึกษาคนควาได  
 
   พฤติกรรมทีช่ี้บงวาเด็กเกิดความสามารถการสื่อสาร 
   สุรางค  สากร (2537 : 73 - 74) กลาววา ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะ
การสื่อสาร ดังน้ี 
   1. เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
   2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอ 
   3. ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
   4. เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้น 
   5. บรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสมกะทัดรัด จนสามารถ 
สื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
   สรุปไดวา เด็กเกิดทักษะการสื่อสาร คือความสามารถในการรับขอมูลและสง
ขอมูล การสงขอมูลคือการบอก เลา การเลือกออกแบบวธิีการนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
สามารถจัด เปลี่ยนแปลง และบรรยายขอมูลไดอยางถูกตองชัดเจน สําหรับการรับขอมูลคือการ
ทําความเขาใจกับขอมูลเหลานั้นไดอยางถูกตอง 
 
  1.3.4 การลงความเห็น (Inferring) 
   ความหมายของการลงความเห็น 
   นักการศึกษา ไดใหความหมายของการลงความเห็น ดังน้ี 
   ซาปา (สุวัฒก  นิยมคา. 2531 : 202; อางอิงจาก SAPA. 1970 : 117) ไดให
ความหมายการลงความเหน็เชิงอธิบาย เปนการอธิบายสิ่งที่ไดจากการสังเกต 
   นิวแมน (Neuman. 1993 : 354) กลาววา การลงความเห็น เปนการอธิบาย
โดยใชขอมูลจากการสังเกต บนพ้ืนฐานประสบการณเดิม ซ่ึงการลงความเห็นแตกตางจากการ
สังเกต 
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   แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000 : 44) กลาววา  การลงความเห็น หมายถึง  
ความสามารถในการใชเหตผุล เพ่ือสรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกต โดยใชประสบการณเดิมเขามา
เกี่ยวของดวย  ซ่ึงการลงความเห็นจะมีความแตกตางจากการสังเกต เพราะการสังเกตคือความรู
และประสบการณจากการใชประสาทสัมผสัทั้งหา  
   พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 11) กลาววา การลงความเห็นจากขอมูล หมายถึง  
ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวตัถ ุ   หรือประสบการณไปสัมพันธกบัความรู
หรือประสบการณเดิมเพ่ือลงขอสรุปวัตถหุรือปรากฏการณน้ัน 
   สรุปไดวา การลงความเห็น หมายถึง ทักษะที่อาศยัการเรียนรูผานการสัเงกต
จากประสบการณเดิม ขอมูลเดิม ผสมผสานกับประสบการณใหม ขอมูลใหม แลว คิดสรุปอยาง
เปนเหตุผล ซ่ึงการลงความเห็นจากขอมูลน้ันอาจมีความแตกตางกนัในขอมูลชุดเดียวกัน ฉะนั้น 
ทักษะการลงความเปนจึงเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู 
 

   ขอคํานึงเก่ียวกับการลงความเห็นที่ดี 
   สุวัฒน   นิยมคา  (2531  :  209)  ยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลง
ความคิดเห็นจาก ขอมูลที่เชื่อถือไดน้ันขึ้นอยูกับเง่ือนไข  4  ประการ  คือ 
   1. ความถูกตองของขอมูล ถาขอมูลไมถกูตอง การลงความเห็นจากขอมูลก็จะ 
ไมถูกตอง 
   2. ความกวางขวางของขอมูล  หมายถึง  เรามีขอมูลมาก   หลักฐานเพียงพอ   
ทําใหโอกาสของการลงความคิดเห็นจากขอมูลก็จะมีความถูกตองยิง่ขึ้น 
   3. ประสบการณเดิมของผูที่ลงความเห็นจากขอมูล ถาประสบการณเดิมเคย 
พบเห็นเหตุการณน้ันหลายๆ ครั้ง นาเชื่อถือ โอกาสที่จะลงความเห็นจากขอมูลที่ถกูตองก็มี 
มากขึ้น 
   4. ความสามารถในการมองเห็นของผูลงความเห็นจากขอมูล ถาประสบการณ 
เดิมเคยพบเห็นใหเปนประโยชนไดมากนอยเพียงใด ก็สามารถคนหาความจริงจากหลักฐานนัน้
ไดมากนอยเพียงนั้น 
   สรุปไดวา การลงความเห็นจากขอมูล มีความนาเชื่อถอืหรือไมขึ้นอยูกับความ
ละเอียด ความถูกตองของขอมูล  ความรู  และประสบการณเดิมของผูลงความเหน็  
 

   ประโยชนของทักษะการลงความเห็น 
   สรศักดิ์  แพรดํา (2544 : 248) กลาวถึง ประโยชนของการลงความเห็นจาก
ขอมูล ดังน้ี 
   1. ชวยตรวจสอบวาขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตนั้นเปนการสังเกตจริงหรือไม 
   2. ชวยทําใหขอมูลที่ไดรับจากการสังเกต มีความหมาย มีความสมบูรณและ
ประโยชน 
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   3. ชวยในการพิจารณาเหตุการณอยางมีเหตุผล ไมดวนตัดสินใจและมีความ
รอบคอบ 
   4. ใชเปนพ้ืนฐานในการที่จะสรางสมมติฐานหรือการนําไปสูขอสรุปตอไป   
 
   ในชีวิตประจาํวันของคนเราไดนําเอาการลงความคิดเห็นจากขอมูลมา
ใชทํากิจกรรม  ดังน้ี 
          1. การเลือกซื้อสินคา  สิ่งของ อาหาร เชน หมูชิ้นไหนสด ผักพวกไหนที่มียา
ฆาแมลงนอย  สินคาอะไรราคายุติธรรม  เปนตน 
     2. การตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนา  เชน การตัดสินใจชะลอความเร็วของรถ
เม่ือเห็นคนยืนอยูริมถนน การระมัดระวงัตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเห็นคนแปลกหนาเดินตามหลัง เปนตน 
   3. การทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นแตไมทราบสาเหตุ   โดยใชขอมูลจากการสังเกต
มาหาความหมาย  เชน เห็นรถชนกันอยูกลางถนน ไมเห็นรถในขณะที่ชนกัน แตจากการสังเกต
สภาพรถ ก็สามารถบอกไดวา แตละคนัขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุดวยลักษณะใด ใครเปนฝายถกู
และผิด   
   4. การยอมรับความคิดเห็นของคนหลายๆ คนตอประเด็นปญหาของขอมูลชุด
เดียวกัน เชน ในการประชมุหรือการทํางานเปนกลุม การเปนผูบรหิารที่ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคบับัญชาโดยไมยึดถือวาความคิดเห็นของตนจะตองถกูตองเสมอ 
   สรุปไดวา การลงความเหน็มีประโยชนตอการใชชวีิตประจําวันคือ ใชในการ
ตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆ เชน เลือกซื้อสินคาและบริการ หรือการตัดสินใจในเหตกุารณ
ใดเหตุการณหน่ึง เพ่ือเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 

   พฤติกรรมบงชีว้าเด็กเกิดความสามารถการลงความคิดเห็น 
   กีกา (Gega. 1982 : 54) กลาวถึง พฤตกิรรมที่บงชี้ทกัษะการลงความคิดเห็น 
มีดังน้ี 
   1. จําแนกความแตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็นได 
   2. แปลความหมายของขอมูลที่ไดจากการสังเกตได 
   3. แปลขอมูลที่ไดรับทางออมได 
   4. ทํานายเหตุการณจากขอมูลได 
   5. ตั้งสมมติฐานจากขอมูลได 
   6. สรุปความคิดเห็นจากขอมูลได 
   สรุปไดวา พฤติกรรมทีบ่อกถงึทักษะการลงความเห็นของเด็ก คือ การบอก
เลาความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบัวตัถหุรือเหตุการณโดยการใชการสังเกตรวมกับประสบการณ
เดิมที่มีตอวัตถุหรือเหตุการณน้ันๆ 
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 1.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  รอสส (Ross. 1988 : 193 - 194) ไดศึกษาปฏสิัมพันธในการวดัผลของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ โดยใชแบบทดสอบที่มีเน้ือหาเกี่ยวกบัเพศ รอสสได
ตั้งสมมติฐานวา ผูชายจะมีผลสัมฤทธิ์เกีย่วกับเนื้อหาเพศชายไดดีกวาเพศหญิง และเพศหญิงจะ
มีผลสัมฤทธิ์สงูกวาเพศชายในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศหญิง ผลการศึกษาพบวา เพศชายและเพศหญิง
ไมแตกตางกนัในผลสัมฤทธิ์ที่มีเน้ือหาเกีย่วกับเพศหญงิ 
  ชารแมน (Scharman. 1989 : 715 - 204) ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของพัฒนาการ 
ของการสอนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร จากการศึกษาพบวาการเรียนทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรในภาคเรียนที ่ 1 ทําใหพัฒนาการในการรับรูพ้ืนฐานทางดานเนื้อหาวิทยาศาสตร  
สูงขึ้น 
  ริชารด (สุวรรณี  ขอบรูป. 2540 : 62; อางอิงจาก Richard. 1992. Dissertation 
Abstracts International.) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการทัศนศึกษาสาํหรับการศึกษา
ในหนวยสิ่งแวดลอมในนักเรียนมัธยมศึกษา โดยพัฒนารูปแบบการสอนที่ใชในการสอนหนวย 
สิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เนนทางดานชีววทิยา รูปแบบทีส่รางขึ้นไดบรรจุ
การทศันศึกษานอกหองเรียนเขาไปดวยเพื่อใหนักเรยีนไดเรียนรูดานเนื้อหาและมโนทัศนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการจดักิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร กลุมที่หน่ึงเปน
กลุมทดลองไดเรียนโดยมีการทัศนศึกษา และการอภิปรายหลังการทัศนศึกษา อีกกลุมหน่ึงเปน
กลุมควบคุม มีการอภิปรายจากหนังสือตามแนวการสอนเดิม ทําการทดสอบกอนและหลังการ
ทดลอง โดยทําแบบทดสอบตามวตัถุประสงค พบวากอนทดลองนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความ 
สามารถในระดับสติปญญาและมีคะแนนความอยากรูอยากเห็นในทางชีววทิยาและวิทยาศาสตร
ในสิ่งทั่วๆ ไปสูงขึ้นไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และเม่ือทดสอบหลังการทดลอง พบวา กลุมที่
ใชรูปแบบที่มีการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ มีความมั่นใจในการทาํสิ่งตางๆ ในชั้นเรียนสูงกวา
กลุมที่ไมไดออกทัศนศึกษานอกหองเรียน แสดงใหเห็นวาในดานความมั่นใจมีการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ สวนในดานการใชทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร กลุมทดลองที่ใชรูปแบบที่มี
การทัศนศึกษานอกหองเรียน มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ไมไดออกทศันศกึษานอกหองเรียน
อยางมีนัยสําคัญ 
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  งานวิจัยในประเทศ 
  ชนกพร  ธีระกุล (2541) ไดศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก 
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ป 
จํานวน 15 คน ผลการศกึษาพบวาเดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนน
กระบวนการและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
  ลําดวล  ปนสันเทียะ (2545) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนการ
จัดประสบการณและหลังการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
สําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร เฉลี่ยโดยรวมแยกตามทกัษะหลังการจัดประสบการณแบบโครงการ
สูงกวากอนการทดลอง  
  ลดาวรรณ  ดีสม (2546)  ไดศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่ 2 อายุ       
5 - 6 ปจํานวน 24 คน ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพโดยรวม
และจําแนกรายดานอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทยีบกับกอนการทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ชุติมา  โชติจิรพรรณ (2547) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมและพฤติกรรมสงเสริมการเลนจากบิดามารดาของ 
เด็กปฐมวัยอายุ 4 - 5 ป จํานวน 48 คน ที่มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรต่ํากวา 
เปอรเซ็นตไทลที่ 50 และถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริม   
การเลนสูง และกลุมทีบ่ิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลนต่ําในแตละกลุมยังแบงเปน 2 กลุม
ยอย คือกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมและกลุมที่ไดรับการเรยีนตามปกติ พบวา 
  1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
  2. เด็กปฐมวยัที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลนสูงมีทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรไมแตกตางจากเด็กปฐมวยัที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลนต่ํา 
  จิตเกษม ทองนาค (2548) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญาของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  
ปที่ 1 จํานวน 15 คน พบวาภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา โดยรวม
และจําแนกรายทักษะมีคาเฉลี่ยคะแนนสงูขึ้น และอยูในระดับดี เม่ือเปรียบเทียบกบักอนการ
ทดลอง พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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  ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล   
ปที่ 2 อายุ 5 - 6 ป จํานวน 15 คน พบวาภายหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู
โดยรวมและจําแนกรายทักษะอยูในระดับดีและเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลองพบวาสูงอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.1 ความหมายของการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 91) กลาววาการเรียนวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัย   
เปนการสงเสริมใหเด็กสนใจ อยากรู อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว เพราะทุกสิ่งทกุ
อยางรอบตัว ซ่ึงจะฝกไดโดยอาศัย การสังเกต การทดลอง และการถามคําถาม ประสบการณ
ทางวิทยาศาสตรที่เด็กไดรับจะกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวันของเด็ก สามารถพัฒนา
ความคิด รูจักหาคําตอบแบบวิทยาศาสตร 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547ก : 171)  กลาววา  การเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เปนการสอนขอความรู ซ่ึงตางจากการสอนใหรูขอความรู ตรงที่การสอนขอความรูจาก
การสังเกต การจํา และการเรียนความจาํจากความเขาใจถายโยงได ไมใชการทองจํา เปนการ
เรียนรูจากการใหคิดและมีเหตุผล เกิดการเขาใจมโนทศัน เชื่อมสานขอมูลประยุกต และการสรปุ
เปนขอความรูไดดวยตนเอง เด็กตองพัฒนาทักษะความคิดเพื่อนําไปสูขอสรุปใหได 
  สรุปไดวา การเรียนวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณให
เด็กไดศึกษาขอมูล คนควา ทดลองหาขอเท็จจริงเชิงประจักษ โดยมุงสงเสริมทักษะดานการ
สังเกต การวดั การจําแนกประเภท การสื่อสาร การลงความเห็น และการพยากรณอยางเปน
กระบวนการ 
 
 2.2 ความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ประสาท  เนืองเฉลิม (2546 : 46)  กลาววา   การนําวิธีการเรียนทางวิทยาศาสตร
มาสอดแทรกในการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจะสงเสริมใหเด็กเกิดการคิดอยางเปนระบบ และ
ศึกษาสิ่งตางๆ ดวยการนําทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรมาใชกระตุนพัฒนาการเรยีนรูและ
สงเสริมพัฒนาการทุกดานใหเกิดขึ้นอยางสมดุลและเต็มศักยภาพ วิธีการทางวิทยาศาสตรที่
นํามาใชในการสอนเด็กปฐมวัย เชนเดียวกับผูใหญแตขึ้นอยูกับกระบวนการใชที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย ดังน้ี 
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  ขั้นที ่1 ขั้นกําหนดปญหา เด็กในระดบัปฐมวัยมักจะสนใจตอสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอม
เกิดขอสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติความประหลาดมหัศจรรยของสิ่งเรา ดวยความ
อยากรูอยากเห็นของเด็กในวัยน้ีผูปกครองและครูควรกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัย มีการตั้ง
คําถามเพื่อเราใหเด็กพยายามหาคําตอบ เชน ทําไมนกบินได ทําไมปลาถึงอยูในน้ําได 
  ขั้นที ่ 2 ขั้นตั้งสมมุติฐาน  ขั้นนี้เปนการคาดเดาหรือพยากรณคําตอบที่อาจเปน
จริงได เชน ที่นกบินไดเพราะนกมีปก 
  ขั้นที ่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐาน  ครูและผูปกครองควร
เนนทักษะกระบวนการดานการสังเกต การจําแนกประเภท และการทดลองมาใชการใหเด็กไดใช
ประสาทสัมผสัเขาไปมีสวนในการรับรูจากสื่อของจริง 
  ขั้นที ่ 4  การวิเคราะหขอมูล เด็กอาจจัดเก็บขอมูลที่ไดสัมผัสจากสื่อของจริง  แลว
นํามาวิเคราะหวาทําไมจึงเกิดปรากฎการณเชนน้ันขึ้น 
  ขั้นที ่ 5  การอภิปราย   และลงขอสรุปเด็กและครูสามารถที่จะรวมกันอภิปรายถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเพ่ือจะไดลงขอสรุปวา ปรากฏการณที่เกิดขึน้มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม
แลวผลที่เกิดตามมาเปนอยางไร 
  จากการนําวิธกีารทางวิทยาศาสตรทั้ง 5 ขั้น มาใชกับเด็กปฐมวัยจะชวยใหเด็ก   
ไดพยายามที่จะเขาใจเกี่ยวกับโลกของความเปนจริงมิใชโลกแหงมายาคต ิ เด็กสามารถที่จะนํา
วิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในชวีิตจริงเพ่ือตอเตมิประสบการณ
ของชวงชีวติในวัยถัดไปได รากฐานแหงการเรยีนรูทางวทิยาศาสตร จะสรางใหเด็กเกิดการคิดเปน
แกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547ก : 172  - 173 ) กลาววา  การเรียนวิทยาศาสตรเปน
การเรียนแกปญหาอยางมีเหตุผล  เรียกวา   กระบวนการทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัยสามารถ
เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดโดยครูกับเด็กชวยกันคิด และปฏบิัติเปนกระบวนการเริ่ม
จากขั้นที ่ 1 ถึง ขั้นที ่5  ดังน้ี 
  ขั้นที ่ 1 กําหนดขอบเขตของปญหา ครกูับเด็กรวมกนัคิดตั้งประเด็นปญหาสิ่งที่
ตองอยูรวมกัน 
  ขั้นที ่ 2 ตั้งสมมุติฐาน เปนขั้นตอนของการวางแผนรวมกัน  ในการทดลองหา
คําตอบจากการคาดเดา 
  ขั้นที ่ 3 ทดลองและเก็บขอมูล เปนขั้นทีค่รูกับเด็กรวมกันดําเนินการตามแผน 
การทดลองตามสมมุติฐานทีต่ั้งไว 
  ขั้นที ่ 4 วิเคราะหขอมูล  ครูและเด็กนําผลการทดลองมาสนทนาอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกัน 
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  ขั้นที ่ 5 สรุปผลคําตอบสมมุติฐาน วาผลที่เกิดคืออะไร  เพราะอะไร ทําไม ถาเด็ก
ตองการศึกษาตอจะกลับมาเรียนขั้นที ่  1  ใหม  แลวตอเน่ืองไปถงึขั้นที ่  5  เปนวงจรของการ
ขยายการเรียนรู 
  สรุปไดวา ความสําคัญและการเรียนวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัยมีกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น ไดแก ขั้นกําหนดขอบเขตปญหา ขั้นการตั้งสมมุติฐาน ขั้นการทดลอง
และเก็บขอมูล ขั้นวเิคราะหขอมูลดวยการสรุปผลคําตอบ ใชกระบวนการ การสังเกต การจําแนก 
การวัด การสื่อสาร การทดลอง การสรุปและการนําไปใช เด็กสามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
เขาใจธรรมชาติและโลกแหงความจริง 
 
 2.3 หลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
   เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 94) กลาววา การสรางประสบการณทางวิทยาศาสตร
ควรเปนการสอนเพื่อใหเด็กเขาใจเหตุและผล ไมใชจากการทองจํา และควรใหเด็กเกิดความคิด
รวบยอด และสามารถหาขอสรุปจากประสบการณที่ประสบมาไดดวยตนเอง 
  ขั้นตอนในการสรางประสบการณทางวิทยาศาสตรใหแกเด็ก ไดแก 
  1. การใหคําจํากัดความหรือความหมายที่ถูกตอง    การใหเด็กเรียนรูความหมาย
ของสิ่งตางๆ จากคําจํากัดความที่ถูกตอง จะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ิมขึ้น และจะเปน
พ้ืนฐานที่เด็กจะสามารถนําสิ่งที่เขาเรียนรูไปใชไดอยางถูกตอง 
  2. การสรางความคิดรวบยอด ครูควรชวยใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ 
ตางๆ จากการสรางปรากฏการณเพ่ือใหเด็กสังเกต ทดลอง คนควา สาธิต เกี่ยวกับฤดูกาล 
อากาศ ผลของปรากฏการณธรรมชาติทีมี่ตอชีวติมนุษย การปลูกพชื แมเหล็กและการทํางาน
ของแมเหล็ก ฯลฯ เพ่ือใหเด็กสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเอง 
  3. จัดประสบการณหลายๆอยางที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรในหลายๆ ดาน ครูไม 
ควรจํากัดประสบการณทางวิทยาศาสตรเอาไว แตควรเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณใน
หลายๆ ดาน เชน ดาราศาสตร พลังงาน แมเหล็ก ไฟฟา พืช และสตัว นิเวศนวิทยา ฯลฯ   ซ่ึง
ควรจัดตามความสนใจของเด็ก โดยใชวสัดุหลายๆ อยาง ไดแก หนังสือ ภาพประกอบ  ภาพยนตร
และวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ ทั้งที่เปนของจริง เชน ปรากฏการณธรรมชาต ิ การ
เจริญเติบโตของพืชและสัตวและจากภาพหรือเครื่องมือตางๆ การจัดประสบการณก็ควรกระตุน
ใหเด็กสนใจ ตื่นตวั อยากคนควาทดลองและควรใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการ
เรียนรูเทาๆ กับการอภิปรายหรือสนทนา เชน การชิมรส ดมกลิ่น ปดตาคลําผลไม 
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  4. แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเหตุและผล การสอนวิทยาศาสตรในระดบั
เด็กเล็กไมควรสอนใหแตขอเท็จจริงเทานั้น เพราะเปนเรื่องที่ยากตอการเขาใจควรจัดประสบการณ
ใหเด็กไดฝกทกัษะหลายๆ ดานใหเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก โดยใหเด็กไดพัฒนาถึง
ความสัมพันธระหวางเหตุและผลพัฒนาทกัษะในการคดิและเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร
พรอมกันไปดวย 
  ประสาท เนืองเฉลิม (2546 : 28) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจวทิยาศาสตร พัฒนากระบวนการเรียนรู เกิดความคิดสรางสรรค 
มีความเขาใจ วิทยาศาสตร มีหลักการจัดกิจกรรมดังน้ี 
  1. มีการกําหนดจุดหมายชัดเจน 
  2. ครูเปนผูกํากับใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการเรียน 
  3. กิจกรรมที่จัดขึ้นสนองตอบความสนใจของผูเรียน 
  4. สอดคลองกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  5. กิจกรรมที่จัดตองสงเสริมใหเด็กเกิดภาวะสรางสรรคและพัฒนาระบบความคิด 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547ก : 174)  กลาววา  เด็กปฐมวัยเรียนรูวิทยาศาสตรใน
แงของทักษะพื้นฐาน กระบวนการและสาระวิทยาศาสตรเบื้องตน มีเปาหมายดังน้ี 
  1. ใหเด็กไดคนควาและสืบเสาะสิ่งตางๆ  
  2. ใหเด็กไดใชกระบวนการวิทยาศาสตรอยางแทจริง 
  3. กระตุนความอยากรูอยากเห็น ความสนใจและเจตคติของเด็กดวยการคนใหพบ 
  4. ชวยใหเด็กคนหาขอความรูบางอยางที่เปนวิทยาศาสตรเบื้องตนสาํหรับเด็ก 
  5. ชวยใหเด็กเขาใจวิธกีารทาํงานอยางนกัวิทยาศาสตรทีส่ัมพันธกบัชวีติประจําวันและ
การสบืคนของตวัเด็ก 
  สรุปไดวา  หลักการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย เด็กเรียนรูดวย
การกระทําลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง การจัดกิจกรรมใหเด็กเลนดวย
การใหเด็กไดสัมผัสมากที่สุด เด็กสามารถสรางองคความรูขึ้นใหมได 
 
 2.4 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ประสาท    เนืองเฉลิม   (2546 : 26 - 27)  กลาววา   การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรที่จะสรางการเรียนรูในตนใหกับเด็กประกอบดวยขั้นตอนปฏิบัติการเรียนการสอน
ดังน้ี 
  1. ใหเด็กเรียนรูจากการลงมือปฏิบัต ิ(Active Learning) การลงมือกระทําจริงดวย
ตนเอง  การไดรับประสบการณตรงจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 
  2. จัดกิจกรรมตามสภาพจริง  (Authentic activity) การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ 
สภาพแวดลอมที่เด็กอาศัยอยูเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
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  3. ดานประสบการณเดิมของเด็ก (prior knowledge) การเรียนรูสิ่งใหมน้ันมีฐาน
มาจากประสบการณเดิมของเด็ก 
  4. สรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก (Teacher and child interaction)   ครูตอง
เปนผูใหคําแนะนํา กําลังใจ เอ้ืออํานวยชวยเหลือใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
  5. สะทอนความคิด  (Reflective thinking)  ระหวางที่จัดกิจกรรมเรียนรู  การ
สะทอนความคิดเปนลักษณะหนึ่งที่ตองกระตุนใหเด็กเกิดความคิดไตรตรองถึงความเปนไปได
เกี่ยวกับการกระทําที่ปฏบิัตลิงไป 
  กลุยา ตันติผลาชวีะ (2547ก : 175) กลาววา ประสบการณวทิยาศาสตรเปนการ
สรางเด็กใหเรียนรูกระบวนการวิทยาศาสตรใหกับเด็กที่สําคัญมีดังน้ี 
  1. เปนเรื่องใกลตวัเด็ก  ประสบการณทีเ่ลือกมาจัดใหแกเด็กควรเปนเรื่องใกลตวั
เด็ก  โดยใกลทั้งเวลา เหมาะสมกับพัฒนาการ ความสนใจและประสบการณที่ผานมาของเด็ก 
  2. เอ้ืออํานวยใหเด็กไดกระทําตามธรรมชาติของเด็ก เด็กมีธรรมชาติที่ชอบสํารวจ   
ตรวจคน กระฉับกระเฉง หยิบโนนจับน่ี จึงควรจัดประสบการณที่ใชธรรมชาตใินการแสวงหาความรู 
  3. เด็กตองการและสนใจประสบการณที่จัดใหเด็กตองสอดคลองกับความตองการ
ของเด็กและอยูในความสนใจของเด็ก ดังน้ันหากบังเอิญมีเหตุการณที่เด็กสนใจเกิดขึ้นในชั้นเรียน
ครูควรถือโอกาสนําเหตุการณน้ันมาเปนประโยชนในการจัดประสบการณที่สัมพันธกันในทันท ี
  4. ไมซับซอน ประสบการณที่จัดใหน้ันไมควรเปนประสบการณที่มีเน้ือหาซับซอน 
แตควรเปนประสบการณที่มีเน้ือหาเปนสวนเล็ก  ๆและจัดใหเด็กทีละสวน ประสบการณทางวิทยาศาสตร
ของเด็กสวนใหญจะเปนพ้ืนฐานความเขาใจทางวิทยาศาสตรในเวลาตอมา ทั้งน้ีพ้ืนฐานตองเร่ิม
จากระดับงาย  ไมซับซอนไปสูระดับที่ยากกวา คือระดับของการสํารวจตรวจคน และระดับของ
การทดลอง ซ่ึงเปนระดับที่สรางความเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตร 
  5. สมดุล ประสบการณทางวิทยาศาสตรที่จัดใหเด็กควรมีความสมดุล ทั้งน้ี เพราะ 
เด็กตองการประสบการณในทุกสาขาของวิทยาศาสตร  เพ่ือจะไดพัฒนาในทุกๆ ดาน ซ่ึงแมวา
เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชวีิตไดแก พืชและสตัว ครูควรจัดประสบการณหรือแนะนําใหเด็กสนใจ
วิทยาศาสตรดานอ่ืนๆ ดวย 
  สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยเด็กเกิดการเรียนรู
อยางเปนระบบ เด็กไดสรางองคความรูจากประสบการณตรง ไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง 
ครูผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาในการเรียนรูของเด็ก 
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  2.4.1 การจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
   การจัดประสบการณการเรียนรู 
   กุลยา ตันติผลาชวีะ (2547ก : 41) กลาววา ประสบการณคือสิ่งที่หรือเหตกุารณ
ที่ทําใหเด็กเกดิการเรียนรู ซ่ึงเปนไดทั้งกิจกรรมและสิ่งที่ไดสัมผัสรอบตวั เด็กพัฒนาความรู   
และทักษะจากสิ่งแวดลอมที่เปนจริง รวมทั้งไดแสดงออกอยางอิสระ ไดใชความรูและฝกคิดการ
แกปญหา ประสบการณที่เด็กเรียนรู มีทั้งประสบการณตรงและประสบการณทางออม 
   ประสบการณตรง คือ ประสบการณที่เด็กไดลงมือปฏิบัติเอง ไดพูด ไดคุย และ
ไดใชประสาทสัมผัสโดยตรงเพื่อการเรียนรู ทดลอง จนสามารถคนพบความรูดวยตนเอง 
   ประสบการณทางออม คือ ประสบการณที่มาจากการบอกเลา การฟง ประสบการณ
เหลานี้อาจไดมาจากการเห็นในโทรทัศน ในเครือขายคอมพิวเตอร หรือฟงวิทย ุ
   การจัดประสบการณเปนการสรางประสบการณตรงที่มีความสําคัญตอเด็ก 
เพราะหมายถงึการสรางการเรียนรูและการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเดก็ทุกบริบททีอ่ยูรอบตัวเด็ก
ตางเปนประสบการณการเรียนรู ตัวอยางเชน เด็กอยูกับสิ่งแวดลอมที่ใชภาษาหนึ่งก็จะชินกับ
ภาษานั้น เชน เสียงเหนอตามภาษาถิ่น  ซ่ึงการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเดก็สามารถแกไข
ภาษาของตนใหถูกตองได  สําหรับการจัดประสบการณใหแกเด็กนั้นตองสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญา ในรูปแบบของบูรณาการโดยเนนเด็กเปนสําคญั 
กรอบประสบการณที่จัดใหแกเด็กปฐมวยัตองประกอบดวย 
    - ประสบการณสงเสริมพัฒนาการ 
    - ประสบการณพัฒนาพุทธิปญญา 
    - ประสบการณพัฒนาคุณธรรม 
   การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการสรางประสบการณการ
เรียนรู ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่จะทําใหเด็กไดรับความรู มีทักษะปฏิบัติและเห็นในสิ่งตางๆ ที่
ครูตองการใหรูโดยสอดคลองกับลกัษณะความใครรูใครเรียนของเด็ก ซ่ึงลักษณะของประสบการณ
การเรียนรูมีลกัษณะเฉพาะที่สําคัญดังน้ี (Seefeldt and Barbour. 1994 : 197 - 200) 
   1. เด็กตองไดสัมผัสจับตองโดยตรงดวยตนเอง ไมวาจะเปนประสบการณใน 
ชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน เปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
   2. เด็กเปนผูริเริ่ม เปนผูเลือกสิ่งที่ตนเองตองการเรียนรูดวยตนเอง 
   3. เน้ือหาหรือสาระที่เรียนรูมีความหมาย กลาวคือเหมาะกับอายุของเด็ก 
   4. ประสบการณการเรียนรูมีความตอเน่ือง 
   5. สนับสนนุและใหโอกาสในการใชภาษา การมีปฏิสัมพันธดวยการสื่อสาร 
   6. สรางเสริมประสบการณสัมพันธกับผูอ่ืนเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และการสรางเสริมกิจกรรมทางสังคม 
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   7. มีการสรุปแนวคิดและความรูจากกิจกรรม มีการสะทอนการเรียนอยางมี 
ระเบียบ วิธีและมีการนําเสนอรวมดวย 
   กระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นวา เด็กที่ไดรับประสบการณหลากหลาย ได
สัมผัสลงมือปฏิบัติจะเกิดการเรียนรูทั้งโดยทางตรงและทางออม  ประสบการณการเรียนรูที่จัด
ใหกับเด็กที่ดีตองมีลักษณะดังน้ี (สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ. 2537 : 8) 
   1. สอดคลองกับพัฒนาการเด็ก 
   2. เหมาะกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 
   3. สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 
   4. มีความหมายกับผูเรียน 
   5. กิจกรรมที่นํามาใชในการพัฒนาประสบการณควรมวีิธีใชแรงจูงใจ เราความ 
สนใจ  ผูเรียน สนุกไมซํ้าซาก 
   6. มีแนวทางการประเมินผลที่เหมาสม 
   เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 91) ไดใหความหมายของการจัดประสบการณ
ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไววาเปนการสงเสรมิใหเด็กสนใจ อยากรู อยากเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตวั เพราะทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว  ลวนประกอบดวยความคิดรวบยอดทาง
กายภาพ ซ่ึงจะฝกไดโดยอาศัยการสังเกตการทดลองและการถามคําถาม ประสบการณทาง 
วิทยาศาสตรที่เด็กไดรับจะกลายมาเปนสวนหนึ่งในชวีติประจําวันของเด็ก ถาเด็กรูจักสิ่งตางๆ 
รอบๆ ตัวเขาใจสิ่งที่เขาสงสัยและสามารถพัฒนาการคิด การรูจักหาคําตอบแบบวทิยาศาสตรได 
   หรรษา  นิลวเิชียร (2535 : 12) ไดกลาวถงึการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตร 
สําหรับเด็กปฐมวัย สรุปไดวาเด็กควรมโีอกาสไดเลนหรือทํางานกับวัสดุสิ่งของ เครื่องมือตางๆ 
ซ่ึงเอ้ือตอการสราง ทดสอบ ทดลองโดยอิสระ ซ่ึงเด็กเลก็จะชอบสํารวจสิ่งแวดลอม ตั้งสมมติฐาน 
และตรวจสอบสมมติฐานดวยตนเอง 
  2.4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั 
   ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู 
   กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 48 - 49) กลาววา กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง 
กิจกรรมตางๆ ที่เด็กไดกระทําเปนประสบการณสําหรับเด็ก  เด็ก 6 ขวบแรกเรียนรูไดดีจากการ
สัมผสั ไดทดลอง ไดกระทํา เด็กยิ่งเล็กยิ่งตองเรียนรูจากการสัมผัสและการกระทํา  ไมวาจะเปน
การหยิบ  จับ  ดม  รับรส กลิ่นหรือเสียง การใหสัมผัสรวมกัน มีปฏสิัมพันธกับผูใหญ ทําใหเด็ก 
เกิดการเรียนรู เฟรอเบล (Froebel) ใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูมาก ทั้งที่เรียนดวย
การปฏิบัติจากชุดอุปกรณ (Gift) และการเรียนการงานอาชีพ (Occupations) ดวยการทําเปน
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมประสบการณชีวิต เชน กิจกรรมงานบาน กิจกรรมเคลื่อนไหว 
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค การเลนเกม โดยเนนการสรางความสนุกสนานใหกับเด็ก โดยเฉพาะ 
การเลนถือเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กสูงสุด รีด (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 2547ก : 49; 
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อางอิงจาก Read, et.al. 1993 : 183) เด็กเรียนรูจากการรับรูและคนหาคําตอบ การสอนการ
บอกของครูจะเปนสวนขยายประเด็นที่เด็กไมเขาใจ การที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกบัเพ่ือนและครู
ชวยใหเด็กเกดิการเรียนรูมากขึ้น 
   การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยจะไมเจาะจงไปที่เน้ือหาวิชา 
แตขึ้นอยูกับกจิกรรมที่บูรณาการ การผานการกระทําหรือการเลน การสอนเปนการกระทาํเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู (กลุยา ตันตผิลาชวีะ. 2547ข : 35) และเสริมพัฒนาการทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญา กิจกรรมที่ดีจะเปนตวับงชีคุ้ณภาพของหลักสูตร กิจกรรมที่เรียกวา
กิจกรรมการเรียนรูตองเปนกิจกรรมที่มีการวางแผนใหสามารถพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเนื้อ
เล็ก สังคม อารมณ สติปญญา ภาษา และการคิดไดอยางครอบคลุม บงบอกชดัเจนวาทาํไมจึง
จัดใชอุปกรณอยางไร และมีวิธีการดําเนนิการอยางไรจึงจะทําใหเด็กเจริญงอกงามและมีวุฒิภาวะ 
รอสโซ (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2547ก : 49; อางอิงจาก Rosser. 1993 : 20) ดังน้ันกิจกรรมการ
เรียนรูน้ีจึงไมไดหมายถึงกิจกรรมทั่วไปที่เพียงใหเด็กลงมือกระทําหรือเลนสนุกๆ แตเปนกิจกรรม
ที่เด็กใชเปนเคร่ืองมือของการเรียนรู 
   กิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตร 
   เด็กเปนนักคนควาเพื่อการเรียนรูโดยธรรมชาติ การหยิบจับ สัมผัส และการ
สังเกต เปนวิธีการเรยีนวทิยาศาสตร พฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของเด็ก คลายกับการ
เรียนเหตุผลทางคณิตศาสตร เชน การเปรียบเทยีบ การจําแนก การหาความสมัพันธของวัตถุ 
การเรียนวิทยาศาสตรและการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย จึงพัฒนาควบคูกันมา แตการ
เรียนวิทยาศาสตรจะเนนการเรียนทักษะวทิยาศาสตรและธรรมชาติรอบตัว ไดแก เรื่องพืช สัตว 
เวลา ฤดูกาล นํ้า และอากาศ รวมดวย 
   วิทยาศาสตรเปนกระบวนการสังเกต การคิด การสะทอน การกระทํา และ
เหตุการณ เด็กใชการคิดแบบวทิยาศาสตร เพ่ือสรางกรอบความสมัพันธของสารสนเทศใหเปน
ระเบียบ มีความหมาย และใหมโนทัศนทีมี่ประโยชน วทิยาศาสตรไมใชการเรียนขอเท็จจริงหรือ
การจําหลักสูตร แตวิทยาศาสตรเปนเจตคติแหงความกระตือรือรน ความสนใจและการแกปญหา 
(Brewer. 1995 : 285) เด็กปฐมวัยตองเรียนรูการแกปญหาและธรรมชาติรอบตัว ควบคูไปกับ
การพัฒนาทักษะทางคณติศาสตรเพ่ือสรางการเปนนักคดิคนหาความรูอยางมีกระบวนการ 
   การเรียนวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั 
   วิทยาศาสตรสําหรับเด็กอายุ 3 - 6 ขวบ มิไดหมายถึงสาระทางชีววทิยา เคมี 
กลศาสตร แตเน้ือหาวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัย คือ สาระเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รอบตัวเด็กที่เด็กควรรู การเรียนการสอนมุงเพ่ือใหเด็กเกิดการเขาใจมากกวาที่จะจําเปนองค 
ความรู การเรียนวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางจากเด็กวัยอ่ืนตรงที่เด็กปฐมวัยมีการเจริญ
ของสมองที่รวดเร็ว และตองการการกระตุนเพ่ือการงอกงามของใยสมองในชวงปฐมวัย แตขณะ 
เดียวกันพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก อายุ 2 - 6 ขวบ ยังเปนชวงกอนปฏิบตัิการ (pre - 
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operative stage) เด็กเอาตนเองเปนศูนยกลาง (self - centered) และมองสิ่งรอบตวัโดยเนนที่
ตัวของเด็กเอง เด็กจะรับรูและคิดถายโยงเปนทิศทางเดียวและไมซับซอน เชน รูสี รูรูปราง โดยรู
ทีละอยางจะเรียนรูสองอยางพรอมกันไมได หรือเอามาผนวกกันไมได ซ่ึงการเรียนวิทยาศาสตร 
เปนการเรียนเพื่อฝกเด็กใหบูรณาการขอความรูตางๆ เขาดวยกันโดยใหเด็กรูจักสังเกต คนหา  
ใหเหตุผล หรือทดลองดวยตนเอง ดวยเหตุน้ีการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจึงตองเริ่ม
จากทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร ไดแก การสังเกต การคนควาหาคําตอบ การใหเหตุผล  
ตามดวยการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และความรูทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กโดย
ใชประสบการณจริงและการทดลองปฏบิัต ิ เชน การเรยีนรูการเจรญิเติบโตของพืชดวยการทดลอง
ปลูกพืช สังเกตความสูงของพืช และการงอกงามของพืช เปนตน 
   การสอนวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัยเปนการสอนขอความรู ซ่ึงตางจาก 
การสอนใหรูขอความรูตรงทีก่ารสอนขอความรูตองการความสนใจ การสังเกต การจํา และการ
เรียกความจําจากความเขาใจถายโยงได ไมใชการทองจํา ซ่ึงตรงกับการเรียนวิทยาศาสตรที่เปน
การเรียนรูจากการใหคิดและมีเหตุผล เกดิการเขาใจมโนทัศน เชื่อมสานขอมูลประยุกต และสรปุ
เปนขอความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงในการเรียนวิทยาศาสตรเด็กตองพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนําไปสู
ขอสรุปใหได ตวัอยางเชน เด็กเรียนเร่ืองเตากบัหนู โดยการศึกษาเปรียบเทยีบ คนหาขอแตกตาง 
ขอเหมือน แลวนําไปสูขอสรปุวา เตามีลักษณะอยางไร หนูมีลักษณะอยางไร (Hendrick. 1994 : 
422) ดังน้ันการเรียนวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจึงมิใชการสอนใหรูวาขอความรู เพราะเด็กไม
สามารถรับความรูแบบนามธรรมได เด็กปฐมวัยตองเรียนรูวิทยาศาสตรจากประสบการณ 
   การเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตวัเด็กและธรรมชาติเปนสาระหลกัสําหรบัเด็กปฐมวัย 
ในการเรียนรูวิทยาศาสตร สตาคเฮล ดีนา (Stachel Dina. 2542 : 12 แปลโดย ดุษฎี  บริพัตร 
ณ อยุธยา) ของมหาวิทยาลัยเทอาวีพ ประเทศอิสราเอล ไดพัฒนาโปรแกรมมาทาลขึ้น เพ่ือใช
ในการสอนวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัยโดยเนนใหเด็กมีความสนุกกับการเรยีนรูจักสรางสรรค
และคิดสรางสรรคสาระวทิยาศาสตรที่เด็กเรียนจําแนกเปน 4 หนวยดังน้ี (สตาคเฮล. 2542 : 12) 
    หนวยที่  1 การสังเกตโลกรอบตัว 
    หนวยที่  2 การรับรูทางประสาทสมัผัสและการเรียนรู 
    หนวยที่  3 รูปทรงและสิ่งที่เกี่ยวของ 
    หนวยที่  4 การจัดหมูและการจําแนกประเภท 
   ในการเรียนหนวยวทิยาศาสตรทั้ง 4 หนวยดังกลาว เด็กตองใชทักษะพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการสังเกต การจําแนกประเภท การสื่อความหมายและทักษะการ
ลงความเห็น การเรียนวิทยาศาสตรไมใชการเปรียบเทียบมิติเดียว เหมือนอยางเชน คณิตศาสตร 
แตการเรียนวทิยาศาสตรเปนการเรียนเชือ่มโยงขอมูลเพ่ือหาขอสรุปคําตอบ ซ่ึงเด็กสามารถ
เรียนรูวิทยาศาสตรรอบตวัได หากครูจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
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 2.5 ประโยชนของการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2535 : 213) กลาววา จากการที่เด็กไดมีประสบการณทาง
วิทยาศาสตร  จะชวยเสริมสรางเด็กในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 
  1. สรางความเชื่อม่ันในตนเอง 
  2. ไดประสบการณที่จําเปนสําหรับชีวติ 
  3. พัฒนาความคิดรวบยอดพื้นฐาน 
  4. เพ่ิมพูนทักษะทางสังเกต 
  5. มีโอกาสใชเครื่องมือและวัสดุที่เคยพบเห็น 
  6. รูจักวิธีแกปญหาโดยมีครูเปนผูชวย 
  7. เพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐานจากการสืบคน 
  8. พัฒนาดานประสาทสัมผสั รางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญา 
  9. พัฒนาดานภาษาจากการซักถามและตอบครูทําใหเพ่ิมพูนคําศัพท 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547ก : 177) กลาววา การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนกิจกรรม 
การเรียนรูเสรมิพัฒนาการทางปญญาเปนความสามารถทางสมอง การรวบรวมประสบการณ
และความรูมาเปนพ้ืนฐานของการคิดเหตุผลชวยใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถแกปญหาได
และสามารถปรับตวัเขากบัสิง่แวดลอมไดอยางมีประสิทธภิาพ การพัฒนาทางสติปญญาเนนการ
เพ่ิมพัฒนาการทางสติปญญา ใน 2 ประการ คือ 
  1. ศักยภาพทางปญญา คือ การสังเกต การคิด การแกปญหา การปรับตวัและการ
ใชภาษา 
  2. พุทธิปญญา คือ ความรูความเขาใจที่เปนพ้ืนฐานของการขยายความรูการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินเพ่ือการพัฒนาการรูการเขาใจทีสู่งขึ้นสิ่งที่เด็กไดจากกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ คือ 
   2.1 ความสามารถในการสงัเกต การจําแนก การแจกแจง การดู ความเหมือน 
ความแตกตางความสัมพันธ 
      2.2 ความสามารถในการคดิ  การคิดเปนการจัดระบบความสัมพันธของขอมูล 
ภาพและสิ่งทีพ่บเห็นเขาดวยกันเพ่ือแปลตามขอมูลหรอืเชื่อมโยงอางอิงที่พบไปสูการประยุกตใช
ที่เหมาะสม  การคิดเปนคอืการคิดอยางมีเหตุผล โดยคํานึงถึงหลักวิชาการบรบิท 
      2.3 ความสามารถในการแกปญหา   ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม 
เด็กจะไดเรียนรูจากการคนควาในการเรียนนั้น 
  3. การสรุปขอความรูหรือมโนทัศนจากการสังเกต  และทดลองจริงสําหรับเปน 
พ้ืนฐานของการเรียนรูตอเน่ือง 
 
 



  
37 

  สรุปไดวา การเรียนรูวิทยาศาสตร มีประโยชนตอการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
ชวยใหเกิดความเขาใจสามารถแกปญหาได สามารถปรับตวัเขากบัสิ่งแวดลอมได พัฒนาสติปญญา 
2 ดาน คือ ศักยภาพทางปญญาไดแก  การสังเกต   การคิด  การแกปญหา  การปรับตวั การใช
ภาษา และพุทธิปญญา ไดแก ความรูความเขาใจ การคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
พัฒนาการรู การเขาใจที่สงูขึ้น 
 
 2.6 บทบาทของผูเก่ียวของกับการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  บทบาทของครู 
  นิรมล  ชางวฒันชัย (2541 : 53 - 54)  กลาววา บทบาทของครูปฐมวัยในฐานะครู
วิทยาศาสตร มีดังน้ี 
  1. หาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความรูของเด็กที่มี เพราะเด็กแตละคนมีพ้ืนฐานไม
เทากันเพ่ืองายตอการจัดประสบการณใหแกเด็ก 
  2. จัดเตรียมจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร   ดวยการคัดสรรกิจกรรมที่
เหมาะสมกบัการทํากิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัย 
  3. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน เชน จัดมุมวิทยาศาสตร 
  4. แนะนําวัสดุอุปกรณเพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจดวยการนําเสนอสาธิต  ใหทํา
กิจกรรม 
  5. สงเสริมดานการสํารวจคนควาของเด็ก 
  6. สอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเขากับเนื้อหาวทิยาศาสตรให
เขากับเนื้อหาการเรียนรูอ่ืน ๆ จะชวยใหเด็กเรียนรูแบบบูรณาการ 
  7. สรุปความโดยการยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก ๆ ฝกใหเด็กบนัทึกขอมูล 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 95) กลาววาครูควรวางแผนและจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
  1. อธิบาย อภิปราย สนับสนุนใหเด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําสิ่งตางๆ มา 
โรงเรียนเพ่ือใหเปนหัวขอในการสนทนา  เพ่ือใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่มี
อยูรอบตัว  เชน ถาเด็กสวมเสื้อกันหนาวมาโรงเรียนก็ใชจุดนี้เปนจุดเริ่มตน  เพ่ือใหเด็กเรียนรู
เกี่ยวกบัอากาศ 
  2. จัดมุมวิทยาศาสตร  เพ่ือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร
มุมวิทยาศาสตรสําหรับเด็กเล็กควรมีสิ่งทีอ่ยูใกลตวัเด็ก เชน เลี้ยงสัตว  สะสมวัสดุธรรมชาติ 
เชน เปลือกหอย เมล็ดพืช ใบไม กอนหิน ฯลฯ  รวมทั้งจัดหนังสือที่เด็กจะดูภาพประกอบแวน
ขยาย และอุปกรณสําหรับทาํสวนปลูกผักวางเอาไวดวย 
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 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  เรนเนอร และมาเรค (จันทรพร  พรหมมาศ. 2541 : 30; อางอิงจาก Renner and 
Marek. 1988) ไดศึกษาโดย การนําทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท มาออกแบบ 
ทดลองสอนวิทยาศาสตร โดยใชวัฏจักรการเรียนรู (The Learning Cycle) พบวา โมเดลน้ีมี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ทักษะทางสังคมและความเขาใจความหมายของคํา การแกปญหาและชวยใหนักเรยีนรูวิธคีิด 
  แอนเดอรสัน (Anderson. 1998) ไดศึกษาผลจากการกระตุนการอานทกัษะ 
วิทยาศาสตรดานการสังเกตและการอานเน้ือหาที่เด็กสนใจที่มีอิทธิพลตอความคิดรวบยอดทาง
วิทยาศาสตรของเด็ก โดยทําการศึกษากับกลุมตวัอยางที่อยูในหองเรียนตางกัน การทดลองแบง
ออกเปนสองกลุม กลุมแรกเด็กจะไดรับการกระตุนการอาน โดยวิธีการการกระตุนใหเด็กเกิด
ความอยากรูอยากเห็น และเกิดความสนใจในเนื้อหา กลุมที่สองไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตร
ดานการสังเกตและอานเนื้อหาจากเรื่องที่ตนสนใจเกิดความรูความคดิรวบยอดไดดีกวาเนื่องจาก
ทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตตองใชประสาทสัมผสัหลายๆ ดาน เพ่ือใหไดความรูและ
ความรูที่ไดมาแสดงใหเห็นถึงความสนใจในหัวเรื่องซึ่งชวยสงเสริมการสรุปความทาํใหเด็กเกิด
การเรียนรูความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรและเปนการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง 
 

  งานวิจัยในประเทศ 
  ศรีนวล รัตนานันท (2540) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตร 
นอกชั้นเรียนที่มีตอทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุระหวาง 
5 - 6 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา 
  1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัประสบการณหนวยเนนวทิยาศาสตรนอกชั้นเรียน  
มีทักษะการสงัเกตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวทิยาศาสตรแบบปกต ิ มีทักษะ
การสังเกตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  3. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัประสบการณหนวยเนนวทิยาศาสตรนอกชั้นเรียนกับ 
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรแบบปกติ มีทกัษะการสังเกต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  สายทิพย  ศรีแกวทุม (2541) ไดศึกษาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได 
รับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กนักเรียนชัน้
อนุบาลปที่ 2 อายุ 5 - 6 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
ศิลปะสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรกบัแบบปกต ิ หลังการทดลองมีความสามารถ
ดานการคิดอยางมีเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  รุงทิพย ชุมเปย (2546) ไดศึกษาการพฒันาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยทีไ่ด 
รับการจัดประสบการณแนวโปรแกรมมาทาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 อายุระหวาง 5 - 6 ป 
จํานวน 9 คน ผลการศึกษาพบวา  ทักษะการสังเกตทั้ง 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะ ดานการกะ
ประมาณ และดานการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่ .05 และเม่ือวิเคราะห
รายบุคคลพบวาเด็กปฐมวัยสวนใหญมีพัฒนาการทางสงัเกตสูงขึ้น 
  ศศิมา พรหมรักษ (2546) ไดศึกษาพฤตกิรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 อายุระหวาง 5 - 6 ป จํานวน  
10 คน ผลการศึกษาพบวา ภายหลังไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมความรวมมือเฉลีย่โดยรวมและจําแนกตามรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดาน
การเปนผูนํา ดานความรับผิดชอบและดานการแกปญหา ความขัดแยง สูงกวากอนไดรับการจัด
ประสบการณ 
   

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบฝกทักษะ 
 3.1 ความหมายของแบบฝกทักษะ 
  แบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เน่ืองจากแบบฝกชวยใหผูเรยีนไดศึกษา ทําความเขาใจ 
และลงมือปฏบิัติ จนเกิดแนวคิดที่ถูกตองและเกิดทักษะในเรื่องใดเรือ่งหน่ึง 
  1. ความหมายของแบบฝก ไดมีนักการศึกษากลาวถึงความหมายของแบบฝก ดังน้ี 
   กอ  สวัสดิพานิช (2514 : 1 - 2) กลาวถึงความหมายของแบบฝกทักษะ     
วาเปนแบบฝกที่จัดขึ้นเพ่ือฝกความพรอมอันเดียวกันจนเกิดความแมนยํา ควรมีหลายรูปแบบ 
และตองประเมินไดวาเด็กเกิดความชํานาญในทักษะทีต่องการฝกเพยีงใด 
   รุงรวี  กนกวิบูลยศรี (2529 : 26) แบบฝก หมายถึง แบบฝกความพรอม
จะตองตั้งจุดมุงหมายในการฝกทักษะใหสอดคลองกับจุดมุงหมายในการสอน 
   อัจฉรา  ชีวพันธ และคณะ (2532 : 102) กลาววา แบบฝก หมายถึง สิ่งที่สราง
ขึ้นเพ่ือสรางความเขาใจและเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวนที่ชวยใหผูเรยีนไดปฏบิัต ิ และนําเอา
ความรูไปใชไดอยางแมนยํา ถูกตอง และคลองแคลว 
   เวบเตอร (พรสวรรค  คําบญุ. 2534 : 16; อางอิงจาก Webster. 1979 : 640) 
ไดกลาวถึง แบบฝกไววา หมายถึง โจทย ปญหา หรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือ เพ่ือนํามาใช
สอน หรือใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะตางๆ ใหดีขึ้นหลังจากที่เรียนบทเรียน 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 2542 (2542 : 641) ไดใหความหมาย
ของแบบฝกไวเชนกันวา แบบฝกหัดเปนแบบตวัอยางปญหาหรือคําสั่งที่ตั้งขึ้น เพ่ือใหนักเรียน  
ฝกตอบ 
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   สรุปไดวา แบบฝกหมายถึงสิ่งที่สรางขึ้นหรือจัดหาใหกับผูเรียนเพ่ือเสริมสราง
ทักษะใหแกผูเรียน โดยมีโจทย ปญหา และคําชี้แจง ใหผูเรียนฝกทักษะดานใดดานหนึ่งตาม
จุดมุงหมายของเรื่องที่เรียน 
 
 3.2 ลักษณะของแบบฝกทักษะ 
  ลักษณะของแบบฝกทักษะจะตองประกอบดวย (นิตยา ฤทธิโยธี. 2520 : 42, รุงรวี  
กนกวิบลูยศรี. 2529 : 23 - 26) 
  1. เน้ือหาสาระเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถ 
  2. ใชสํานวนภาษางายๆ เหมาะสมกับเด็กวัย 3 - 6 ป 
  3. ใชเวลาในการฝกไดเหมาะสม ไมนานเกินไป 
  4. จะตองเก่ียวของกับบทเรยีนที่เรียนมาแลว ใหความหมายตอชีวติสามารถใชสิ่ง 
ที่เรียนไปแลวไปใชในชีวติประจําวันได 
  5. ใชหลักจิตวิทยา มีคําชี้แจงสั้นๆ เรียงลําดับจากงายไปหายาก และฝกใหเด็กใช 
ความคิดไดเรว็และสนกุ 
  6. เปนสิ่งที่นาสนใจ และทาทายใหแสดงความสามารถ   สีสนัเราใจ   เพ่ือดึงดูด 
ความสนใจของเด็ก 
  7. ประโยคทีฝ่กควรเปนประโยคสั้นๆ และควรเปนประโยคที่ใชในชวีิตประจําวัน 
  8. แบบฝกควรมีหลายแบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
  สรุปไดวา ลักษณะของแบบฝก หมายถึง เอกสารหรือหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
บทเรียนที่สรางขึ้นเพ่ือฝกใหเด็กเตรียมความพรอมตามหลักพัฒนาการของผูเรียนดานใดดาน
หน่ึงที่มีรูปแบบ วิธีการ แบบแผน กฎเกณฑ คําสั่งหรือคาํชี้แจงของแตละกิจกรรมตามเนื้อหา  
จุดประสงคของแบบฝกแตละชุด 
 
 3.3 ทฤษฎีพื้นฐานในการสรางแบบฝกทักษะ 
  3.3.1 ทฤษฎกีารเรียนรูทีเ่ปนพื้นฐานการสรางแบบฝกทักษะ 
   พรรณี  ชูทัย (2522 : 27) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูทีเ่ปนพ้ืนฐานในการสราง
แบบฝกทักษะ ดังน้ี 
   1. หลักความใกลชิด (Contiguity) การใชสิ่งเราและการตอบสนองเวลาใกลเคียง  
จะสรางความพอใจแกผูเรียนดังในขณะทีส่อน จึงมีการทํากิจกรรมตอเน่ืองหลังการอาน มีการ
ตอบคําถามใหรางวัลชมเชย 
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   2. หลักการฝกทักษะ  (Practices)  ใหนักเรียนฝกทําซ้ําๆ   เพ่ือสรางความรู 
ความจํา ย้ําความเขาใจทีแ่นนอน การฝกใหหยุดพักเล็กนอยแลวจึงใหฝกตอ ดีกวาการฝก
ตอเน่ืองโดย ไมพักเลย 
   3. การใหผูเรียนทราบผลของการทํางานของตนเอง (Feedback) ไดแก การ
ตรวจเฉลยคําตอบใหทราบ ชี้ใหเห็นสิ่งทีถู่กตอง สิ่งที่ควรแกไข 
   4. การจูงใจผูเรียน (Motivation) โดยการจัดแบบฝกทักษะที่สั้น และเหมาะสม
กับเนื้อหา เวลา และวัยของผูเรียนจากงายไปหายาก 
   นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีการเรียนรูที่สามารถใชเปนหลักในการสรางแบบฝก
ทักษะจากนักทฤษฎีอีกหลายทาน สรุปไดดังน้ี วิจิตรา  วสุวนิช (2536 : 1 - 17) สรุปไวดังน้ี 
   ทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner) เนนที่ปฏิกิริยาตอบสนอง คือพฤติกรรมที่ทํา
ดวยความสมัครใจและสิ่งที่กระทําใหปฏิกริิยาตอบสนองคือตวัเสริมแรงทฤษฎีของ Skinner สนับสนนุ  
ใหใชเครื่องชวยสอนใหความสําคัญของการเสรมิแรงและควรทําอยางสม่ําเสมอ จัดสิ่งเราใหกับ
ผูเรียน จนผูเรียนคนพบเองในขั้นสุดทาย 
   ทฤษฎีของธอรนไดค (Thorndike) เนนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา
กับปฏิกิริยาตอบสนอง เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการสรางสัมพันธหรือพันธะ (Bond) ในขั้นแรก
เรียนรูโดยการไดลองผิดลองถูก (Trial and Error) ขั้นตอไปไดกระทําบอยๆ เกิดกิริยาตอบสนอง 
อันกอใหเกิดความพอใจ (Law of Effect) การเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนพรอม (Law of 
Readiness) หลักสําคัญคือการใหรางวัล ทฤษฎีน้ีมีกฎการเรียนรู คือ 
   1. กฎแหงความพอใจ (Law of Effect) ผูเรียนสนุกสนานกับงานของตน งาน
หรือกิจกรรมมีความหมาย คุณคาตอการดํารงชีวิต ทําแลวสําเรจ็ผล มีความกาวหนาในดาน
ตางๆ ใหคําชมเชยและสงเสริมใหผูเรียนเกิดความพอใจ 
   2. กฎแหงการฝกหัด  (Law of Exercise)  เปดโอกาสใหผูเรียนไดความรูอยู
กระทําซ้ําๆ ตองเขาใจรูความมุงหมาย  รูจักประยุกตใชความรูในการแกปญหาแทนการทองจํา 
ควรนําการอภิปรายมาใช เชน การทํางานกลุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ความรู และสามารถ
ฝกหัดวิเคราะหแปลความมากขึ้น 
   3. กฎแหงความพรอม  (Law of Readiness)   ตองพรอมทั้งวุฒิภาวะ พ้ืนฐาน 
จิตใจ ผูสอนตองยอมรบัความแตกตางระหวางบคุคล การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณ
เปนเรื่องงายกอนเพ่ือเปนพ้ืนฐานเขาสูเร่ืองยาก มีความตอเน่ือง เน้ือหาเปนหนวยยอยให
ผูเรียนทราบลวงหนาวาหนวยใด เม่ือใด อยางไร เหมาะสมกับความพรอมของผูเรียนเปน
แนวทางนําไปสูความพอใจและการสรางความพรอม 
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   ทฤษฎีของอีวาน  เพโตรวิช (Evan Petrovich Parlo) เชื่อวากระบวนการ
เรียนรูที่เปนพ้ืนฐานของการเรียนรูจะเนนปฏิกิริยาสะทอน (Reflex) ที่เกิดขึ้นโดยนําเอาปฏิกิริยา
สะทอน ของมนุษยที่เกิดขึน้มาวางเงื่อนไขควบคูกบัสิง่เราตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยทํา
อยางตอเน่ืองและซํ้าๆ ถี่ๆ เกิดกฎการเรียนรู คือ 
   1. กฎแหงการเสริมแรง (Reinforcement) สิ่งเราไมจําเปนตองวางเงื่อนไข
ตอบสนองไดทันที อาจเปนปฏิกิริยาสะทอนธรรมชาต ิ
   2. กฎการลบพฤติกรรม (Extinction) การยับยั้งพฤติกรรมจากการวางเงื่อนไข 
เปนการงดสงเสริมแรงจนพฤติกรรมทีเ่คยปรากฏหายไป 
   3. กฎการกลับฟนพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Spontatous Recovery) การที่
การตอบสนองดวยการวางเงื่อนไขหายไป แลวปรากฏขึ้นใหมดวยการใชสิ่งเราทีว่างเงื่อนไข 
   4. กฎการสรุปความเหมือน (Generation) การสรุปหลักเกณฑโดยทั่วไปเกี่ยวกบั 
ลักษณะความสําคัญของสิ่งเราที่วางเงื่อนไข 
   5. กฎการแยกแยะความแตกตาง (Discrimination) การแยกสิ่งของที่เปนสิ่ง
เดียวกัน แตคณุสมบัติตางกนั 
   การเรียนรูมีหลายทฤษฎีแตละทฤษฎีแตกตางกันไปตามความคิดของนักจิตวิทยา 
แตละคน การนําทฤษฎีการเรียนรูไปใชใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ควรนําทฤษฎีแตละทฤษฎีไปใช
ตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.3.2 การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based Learning) 
   1) ความหมายของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based 
Learning) (เยาวพา  เดชะคุปต. 2548 : 36; อางอิงจาก Caine and Cain. 1991 - 1994) 
    การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based Learning) เปนแนวความคิด 
ของนักประสาทวิทยาและนกัการศึกษากลุมหน่ึง ซ่ึงสนใจเรื่องของการทํางานของสมอง การ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based Learning : BBL) เปนแนวความคดิเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีที่มาจากการศึกษาวิจัยจากศาสตรหลายๆ แขนง เชน ศาสตรแขนง
ประสาทวิทยา ชีววทิยา จิตวทิยาคลินิก  จิตวิทยาดานการคิด ที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัสมอง 
และการเรียนรูของมนุษยและไดใหความหมายไวดังน้ี 
    รีเนท และจอฟฟรี่ เคน (Renate and Cain) ไดใหความหมายของการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based Learning) วา เปนการที่เด็กไดรับประสบการณที่
หลากหลาย ทั้งที่เปนจริงและวาดฝนและการหาวิธีการตางๆ ในการรับประสบการณเขามา
รวมถึงการสะทอนความคิด การคิดวิจารณญาณและการแสดงออกในเชิงศิลปะ ซ่ึงเปนการสรุป 
ความรูที่เกี่ยวกับการเรียนรู 
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    วิลสัน และ สเปยร (เยาวพา  เดชะคุปต. 2548 : 37; อางอิงจาก Wilson 
and Spears. n.d.) ไดสรุปความหมายของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based Learning) 
ไววา เปนแนวความคิดผสมผสานที่สรางขึ้นสําหรับการสอนโดยใชงานวิจัยเกี่ยวกับประสาทวิทยา 
การศึกษาตามแนวการใชสมองเปนฐานอาศัยงานวิจัยเกี่ยวกับสมองเพื่อเสนอแนะถึงการทํางาน
ของสมองอยางเปนธรรมชาติ และอาศัยความรูจากการศึกษาเรือ่งโครงสรางและหนาที่ของ
สมองในหลายชวงของพัฒนาการ 
    สรุป การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain - Based Learning) 
หมายถึง การเรียนรูดวยการคิดจากกจิกรรมที่กระตุนสมองซีกซายและซีกขวาไดทํางานรวมกัน
อยางตอเน่ือง และสัมพันธกัน 
   2) รูปแบบการเรียนรูตามแนวความคดิทางการศึกษาโดยใชสมอง 
เปนฐาน (Brain - Based Learning) มีดังนี้  (เยาวพา  เดชะคุปต. 2548 : 37) 
    1) การเรียนรูดวยตนเอง (Mastery Learning) 
    2) ลีลาการเรยีนรู (Learning Styles) 
    3) พหุปญญา (Multiple Intelligences) 
    4) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
    5) การสรางสถานการณ  (Practical Simulations) 
    6) การเรียนรูจากประสบการณจริง (Experiential Learning) 
    7) การเรียนรูจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem - Based Learning) 
    8) ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา (Movement Education) 
   3) การจัดการศึกษาโดยใชสมองเปนฐาน  (Brain - Based Learning :  
BBL) คือ การจัดการศึกษาที่มีพ้ืนฐานจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมองและการเรียนรูของสมอง 
โครงสรางและหนาที่ของสมอง ในแตละชวงพัฒนาการของมนุษย และนําผลการศกึษาวิจัยเกี่ยว 
กับสมองมาใชในวงการศึกษา โดยการสรางรูปแบบการเรียนการสอนจากแนวความคิดของ  
การพัฒนาสมอง แนวคิดนี้ยังอธิบายพฤติกรรมการเรยีนรูจากชีวิตจริง ไดรับประสบการณดาน
อารมณ ประสบการณสวนตวั และประสบการณในการแกปญหาที่เกีย่วของกับชวีติจริง 
   การนําความรูโดยใชสมองเปนฐานมาเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา   (Brain 
Connections) คือ การนําหลักการเกีย่วกบัสมองมาเชื่อมโยงกบัการจัดการศึกษา โดยนําหลักการ
เกี่ยวกบัสมองไปใชในการจดัหลักสตูรการจัดการเรยีนการสอน การจัดบรรยากาศการเรยีนรู ฯลฯ 
   การเรียนรูที่สงเสริมสมอง (Brain Compatible Learning) เจน แม็คกีฮัน 
((เยาวพา  เดชะคุปต. 2548 : 37; อางอิงจาก Jane McGeehan. n.d.) ไดเขียนถึงการเรียนรูที่
สงเสริมสมองวาควรมีการศกึษาประวัติ การสรุป และการนาํไปใชโดยเนนผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
สมอง  3 ประการ คือ 
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   1) อารมณคือประตูสูการเรยีนรู 
   2) สติปญญาเกิดจากการไดรับประสบการณ 
   3) สมองจะจัดเก็บสิ่งเราหรือจดจําไดดีจากการที่ผูเรียนรับรูสิ่งที่มีความหมาย
กับตวัผูเรียน 
   หลักการของการจัดการศึกษาโดยใชสมองเปนฐาน 
   ในป ค.ศ.1989 (2532) รีเนท นัมเมลา เคน (Renate Nummela Caine) 
ศาสตราจารยทางการศึกษาแหงมหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนียสเตท ซานเบอรนานดิโน แคลฟิอรเนีย
และจอฟฟรี่ เคน ((เยาวพา  เดชะคปุต. 2548 : 37; อางอิงจาก Goeffrey Caine. 1991) 
ผูอํานวยการสมาคมแหงชาติดานเครือขายการอบรมและพัฒนาจิตใจและสมองแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดเสนอแนวทางในการจดัการศึกษาโดยใชสมองเปนฐาน โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
การศึกษาโครงสรางและหนาที่ของสมองจากคํากลาวที่วา “ทุกคนสามารถเรียนรูได การเรียนรู
จะเกิดขึ้นตราบเทาที่สมองยังทํางานเปนปกต”ิ ในความเปนจริงก็คือคนทุกคนเรยีนรูไดและทกุ
คนเกิดมาพรอมกับสมองที่มีหนาที่เปนกลไกสําคัญในการสั่งการ ระบบโรงเรียนดั้งเดิมมักจะไม
คอยสงเสริม ไมสนใจและลงโทษกระบวนการเรียนรูที่เปนธรรมชาต ิ  ซ่ึงไดนําไปสูหลักการ 2 
ประการ คือ 
   1) “สมองเปนผูประมวลขอมูลแบบคูขนาน” หรือสมองสามารถทํางานหลายๆ  
อยางไดพรอมกันในเวลาเดยีวกัน 
   2) “การเรียนรูเกิดขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ” เปนลักษณะเฉพาะของสมอง 
ประการหนึ่ง 
 
    หลักการเรียนรู Brain - Based Learning (พรรณี เกษกมล. 2549 : 7) 
   1. สมองทํางานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน   ครูจึงสามารถจัดกิจกรรมที่ใช
ทุกสวนของรางกายพรอมกันได  ไมวาจะเปนความคดิ อารมณ จินตนาการ การมีปฏิสัมพันธ 
   2. การเรียนรูจะเกิดขึ้นพรอมกันทั้งรางกาย   การเรียนรูเปนธรรมชาติเชน  
เดียวกับการหายใจ แตอาจสะดุดหรือสงเสริมใหเกิดมากขึ้นได  การจัดการกับความเครียด การ
เลือกรับประทานอาหาร การออกกําลัง การผอนคลาย การจัดการกับสุขภาพจะสงผลตอ
กระบวนการเรียนรู เชน ควรดื่มนํ้าวันละ  6 แกว และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ทุกสิ่งจะมี
ผลตอหนาที่การทํางานของรางกายและสงผลตอความสามารถในการเรียนรู 
    2.1 การเติบโตของประสาทจะเกิดขึ้นไดจากประสบการณ การทาทาย  
ความสุข ความสําราญ ประสบการณชีวติที่ไดรับจากโรงเรียนมีสวนดีตอสมอง 
    2.2 ความเครยีด ความเบื่อหนาย และการขมขูมีผลตอสมองในทางลบ 
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   3. ประสบการณจะมีความหมายตอนักเรยีนมาก  นักเรียนจะตอบโตตอสิ่งแวดลอม 
ไดโดยอัตโนมัติ เชน การหาวิธีเอาตัวรอด ดังน้ัน การจัดสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู ควร
เปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวนั ใหนักเรยีนรูสึกพึงพอใจที่จะคนหาคําตอบและคดิวาการเรียนรู
เรื่องราวใหมๆ เปนสิ่งที่ทาทาย  บทเรยีนควรเปนเรือ่งที่นาตื่นเตนและมีความหมายโดยตรงตอ
ตัวนักเรยีน ใหโอกาสในการเลือกที่จะเรียนรูสิ่งที่แตละคนตองการ 
   4. อารมณเปนสิ่งสําคัญสําหรับการคนหาความหมาย   สมองจะออกแบบเพื่อ
การรับรูและตอเติมสิ่งเดิมที่มีอยู และจะรบัรูไมไดถาขอมูลใหมแยกออกจากความรูเดิม สิ่งที่รับรู
แลวไมอาจหยุดได แตสามารถกําหนดทิศทางใหมได การสอนมีประสิทธิภาพจะชวยใหนักเรียน 
สรางสิ่งที่มีความหมายที่เกี่ยวของกับความรูและประสบการณเดิม บูรณาการเขากับหลักสตูร
และชวีิตได เวลาที่รับรูไดดีคือชวงที่จิตใจปลอดโปรง สบายๆ ไมสับสน อารมณเปนสิ่งที ่  
สําคัญ สิ่งที่เรยีนรูจะมีอิทธพิลตอความคาดหวัง ความภาคภูมิใจในตนเอง ความตองการที่จะมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม อารมณและความคิดไมไดแยกออกจากกัน ดังน้ัน ครูตองเขาใจความรูสึก 
เจตคตทิี่มีสวนกําหนดอนาคตในการเรยีนรู ความเชือ่ของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากครู
จะมีผลตอการเรียนรู 
   5. กระบวนการของสมองบางสวนและทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน สมอง 
ซีกซายและขวาแตกตางกัน คนที่สุขภาพดี สมองทั้งสองซีกจะประสานกนัและแลกเปลีย่น
ประสบการณกันทุกวัน ความรูที่แตกตางกันแตมาใชรวมกันได ดังน้ัน การสอนที่ดีจําเปนตอง
สรางความเขาใจและทักษะตลอดเวลา เพราะการเรียนรูจะเกิดเปนความรูสะสมและเปนพัฒนาการ 
ดังน้ัน การใชคําศัพทจะเขาใจไดดีในประสบการณจริง เชนเดียวกบัความเขาใจทางวิทยาศาสตร
และสมการเมือ่ไดเกี่ยวของกับชีวติจริง 
   6. การเรียนรูจะเกิดจากความตั้งใจหรือจากการรับรูสิ่งที่ผานเขามา   สมองจะ
รับขอมูลผานประสาทสัมผสั ดังน้ัน สิ่งแวดลอมจึงสําคัญ สมองจะตอบรับการสอนและการ
สื่อสารที่เกิดขึน้  การใชเสยีงเพลงจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูตามธรรมชาติ ครูตองรูความสนใจ
และความศรทัธาของนักเรยีนเพ่ือใชเปนแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรู การเปนตวัแบบที่ดีของครูจึง
สําคัญและมีคณุคา การฝกหัดที่สัมพันธกับสิ่งที่เรียน หรือเกี่ยวของสัมพันธกับชมุชน ครอบครัว
หรือเทคโนโลยีที่คุนเคยจึงเปนสิ่งที่มีความหมาย 
   7. การเรียนรูจะเกี่ยวของกับจิตสํานึกและจิตใตสํานึก การเรียนรูสวนมากอยู
ที่จิตใตสํานึก เราเรียนรูมากเกินกวาที่จิตสํานึกจะเขาใจได ประสบการณกลายเปนสวนหนึ่งของ
ความรูเบื้องตน ดังน้ันความเขาใจจะไมเกิดขึ้นไดทันททีันใด อาจเกิดชาหรือบางทีชามาก 
   8. ความจํา 2 แบบ  คือ  ความจําชั่วคราวและความจําถาวร   การสอนที่เนน
แตความจําจะไมเอ้ือตอการถายโอนความรูและความเขาใจ เพราะนักเรียนจะมีโลกสวนตัวและ
ลีลาการเรียนรูที่ชอบแตกตางกัน การเรียนรูภาษาแมเกิดจากประสบการณที่ปฏสิัมพันธกับผูคน
หลากหลายวธิดีวยคาํศพัทและไวยากรณ นักการศึกษาจึงนิยมการเรยีนรูโดยวธิธีรรมชาติ ดังน้ัน 
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ครูตองใชกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวติจริง รวมทั้งการสาธิตในชั้นเรยีน โครงงาน ทัศนศึกษา 
จินตนาการจากประสบการณจริง การเลาเรื่อง คําพังเพย อุปมา  ละคร  สัมพันธกับวิชาตางๆ 
ไวยากรณสามารถเรียนรูโดยผานการเขยีนเร่ืองราว ความสําเร็จขึน้อยูกับการใชประสาทสัมผัส 
ทั้งหมดและประสบการณที่บูรณาการการบรรยายจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของประสบการณทั้งหมด  
แตบางทีความจําอาจสําคัญและมีประโยชน เชน สตูรคูณเราเขาใจไดดีเม่ือความจริงเกิดขึ้นตาม 
ธรรมชาตใินความจําชั่วคราว 
   9. การเรียนรูสงเสริมไดดวยการทาทายและยับยั้งไดดวยการลงโทษหรือขมขู 
สมองรับรูตอเน่ืองสูงสุดเม่ืออยูในภาวะเสี่ยงที่มีการสนับสนุน ดังนั้นการสรางสถานที่หรือบรรยากาศ
ที่รูสึกปลอดภยัและเกิดการผอนคลาย แมวาจะมีความเสี่ยงก็จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
สูงสุดได นักเรียนที่ไดเกรดนอยจึงไมสนใจเรียนในวิชานั้น 
   10. สมองของแตละคนมีความเปนเอกลกัษณ ผูเรียนแตกตางกันและตองการ
ใหเกิดตัวเลือกที่จะเรียนรูและอยากใหครเูขาใจโลกของเขา การใหตวัเลือกที่แตกตางกันจึงเปน
สิ่งที่นาสนใจที่ทําใหเกิดการเรียนรูได 
   สรุปไดวา หลกัการเรียนรูโดยเนนสมอง เปนฐานการเรียนรู (Brain - Based 
Learning) คือ การเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชพลังสมองทั้งซีกซายและซีกขวา รวมกับให
เกิดความรู ความเขาใจ ตามศักยภาพของแตละบุคคลใหเต็มขีดความสามารถที่มีอยูในตนเอง 
 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  อรสิริ  วงศสิริศร (2540) ไดศึกษาการวเิคราะหแบบฝกความพรอมทักษะพื้นฐาน 
ทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนแบบฝกความพรอมทักษะ 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ฉบับตีพิมพระหวาง พ.ศ.2534 - 2539 ครบทั้ง 3 
ชั้นปอนุบาล จํานวน 102 เลม ผลการศึกษาพบวา แบบฝกความพรอมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยของแตละทักษะตามแนวการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร   
มีความเหมาะสมกับการนํามาใชเปนแบบเรียน และครูอาจารยสามารถนํามาใชในการเรียนการ
สอนได 
  อรัญญา  กินนารี (2542) ผลของการใชแบบฝกคุณลกัษณะที่เอ้ือตอการคิดดาน
คําถามตอพัฒนาการคิดดานทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ผล
การศึกษาคนควา พบวา นักเรียนกลุมตวัอยางมีการคิดดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ไดใชแบบฝกคุณลกัษณะที่เอ้ือตอ      
การคิดดวยคาํถาม มีการคิดดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ใชการจดั
ประสบการณตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การจัดประสบการณโดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหเด็กคิดและลงมือปฏิบัต ิ สงผลทําใหเด็กมีการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนการเรียนรูที่สําคัญ เพราะสรางใหเด็กเกิดการเรียนรู
อยางมีเหตุผล คิดเปน สังเกตเปนและโดยนัยของกระบวนการวิทยาศาสตรดังกลาวเปนพ้ืนฐาน
ของการสงเสริมเด็กใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ไดรูจักการเรียนรู สิ่งแวดลอมรอบตัว
อยางมีความหมายดวยการตอบคําถามประสบการณทกัษะวิทยาศาสตรจะชวยใหเด็กรูจักสิ่งรอบตัว 
เขาใจโลกทีเ่ปนอยู รูจักวิเคราะห การจําแนกพวก รวมถึงการเรียนรู การแกปญหาได จากการ
เรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2545 : 25) ซ่ึงในการศึกษา
คนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํากิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะมาใชกับเด็กเพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรในเด็กปฐมวัยในดานการสังเกต การจําแนกประเภท การ
สื่อสารและการลงความเห็น ทั้งนี้เพราะการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะนั้น เปน
ลักษณะของการนําชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร โดยเนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based 
Learning) มา ประกอบขณะเด็กทํากิจกรรมหรือตอนสรุปการเรียน ทั้งน้ีเจตนาเพื่อใชในการ
ทบทวน ฝกการขีดเขียนและการสังเกตของเด็ก (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2546 : 46) ซ่ึงสอดคลอง
กับการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากแบบฝกทักษะเปนสือ่
ที่จําเปนตอการฝกทักษะของเด็ก การฝกแตละทักษะนั้นจะมีหลายแบบ เพ่ือกระตุนความสนใจ
ของเด็ก คนพบและตอบคําถามโดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรเปนสิ่งนําพาไปสูองคความรูใหม 
และยังเปนการฝกใหเด็กเกิดทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จะนําไปใชในวัยที่พัฒนาการสูงขึ้น (ประสาท  
เนืองเฉลิม. 2546 : 28)  
  ดังน้ัน ลกัษณะการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะจึงมีความสอดคลอง
กับการพัฒนา ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวยั กลาวคือ การจัด
กิจกรรม เปดโอกาสใหเด็กไดคิดคน ทบทวน ฝกการขีดเขียนและการสังเกตของเด็ก  ดังน้ัน
จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ
นาจะเปนเทคนิคหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยได 
  
 



บทท่ี  3 
วธีดาํเนนการวจยัิ ิ ิ  

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. แบบแผนการทดลองและวธิกีารดาํเนินการทดลอง 
 4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลมุตวัอยาง่ ่  
 1.1 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืนกัเรยีนชาย - หญงิทีม่อีายรุะหว่าง 4 - 5 ปี ซึง่
กาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนอนุบาลธนินทร     
เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 2  
 1.2 การเลือกกลมุตวัอยาง่ ่  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชาย - หญงิทีม่อีายรุะหว่าง 4 - 5 ปี  ซึง่
กาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2550 โรงเรยีนอนุบาลธนินทร     
เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร  เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 2 ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย โดยการจบั
สลากเลอืกจาํนวน 1 หอ้งเรยีน จากจาํนวน 2 หอ้งเรยีน และผูว้จิยัสุม่นกัเรยีนเขา้กลุม่ทดลอง 
จาํนวน 15 คน  

  
2. การสร้างเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจยัิ  
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวจยัิ คร ัง้น้ีมีดงัน้ี 
  2.1.1 ชุดแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตร ์โดยใชส้มองเป็นฐานการเรยีนรู ้(Brain - 
Based Learning) ของ รศ.ดร.กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ 
  2.1.2 แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าระตามชุดแบบฝึกทกัษะ  
  2.1.3 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
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 2.2 การสร้างแผนการจดักจกรรมิ การเรียนรู้ประกอบชดุแบบฝึกทกัษะ
วทยาศาสตร์ิ  
  2.2.1 ศกึษาชดุแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตรโ์ดยเน้นสมองเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
(Brain - Based Learning) ของ รศ.ดร.กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ 
  2.2.2 ศกึษาหลกัสตูร พทุธศกัราช 2546 และแผนการจดักจิกรรมเกีย่วกบัการ
สง่เสรมิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
  2.2.3 กาํหนดหวัเรือ่งตามเน้ือหาของแบบฝึกทกัษะแตล่ะหน้า และศกึษามโนทศัน์ 
ของเรือ่งทีเ่รยีนอยา่งชดัเจน 
  2.2.4 จดัทาํตารางกําหนดหวัเรือ่งทีเ่รยีนแต่ละสปัดาหแ์ละสาระสาํคญัของการจดั 
กจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตร ์
 
  จากผลการศกึษาไดห้วัเรือ่งทีจ่ะนําไปจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึก
ทกัษะวทิยาศาสตร ์ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 หวัเรือ่งทีเ่รยีนในแต่ละสปัดาหแ์ละสาระสาํคญั 
 

สปัดาหท์ี ่ แบบฝึกทกัษะเรือ่ง เรือ่งทีเ่รยีน สาระสาํคญั หน้า 
1 ธรรมชาตริอบตวั : การสงัเกต 

 
1. ปาก 
2. เงา 
3. สว่นประกอบของปลา 

สงัเกตปากของคนและสตัว ์
สงัเกตรปูภาพกบัเงา 
สงัเกตอวยัวะของปลา 

4 
9 
10 

2 ธรรมชาตริอบตวั : การสงัเกต 
 

4. ลกูสตัว ์
5. ของคูก่นั 
6. ส ี

สงัเกตลกูสตัว ์
สงัเกตความสมัพนัธข์องสิง่ตา่งๆ 
สงัเกตสขีองผลไม ้

16 
20 
30 

3 สิง่แวดลอ้มรอบตวั : พชื 
 

7. ตน้ไม ้
8. ดอกไม ้
9. ผกั 

สว่นประกอบของตน้ไม ้
รปูแบบของดอกไม ้
ผลไมท้ีใ่ชเ้ป็นผกั 

5 
7 
10 

4 สิง่แวดลอ้มรอบตวั : พชื 
 

10. ผลไม ้
11. พชืน้ํา 
12. พชืปา่ 

รสชาตขิองผลไม ้
ประเภทของพชืน้ํา 
ประเภทของพชืปา่ 

15 
17 
27 

5 สิง่แวดลอ้มรอบตวั : สตัว ์
 

13. สตัวบ์ก 
14. สตัวน้ํ์า 
15. แมลง 

มโนทศัน์ของสตัวบ์ก 
มโนทศัน์ของสตัวน้ํ์า 
มโนทศัน์ของแมลง 

5 
7 
9 

6 สิง่แวดลอ้มรอบตวั : สตัว ์
 

16. สตัวเ์ลีย้ง 
17. สตัวปี์ก 
18. สตัวใ์ชง้าน 

มโนทศัน์ของสตัวเ์ลีย้ง 
มโนทศัน์ของสตัวปี์ก 
มโนทศัน์ของสตัวใ์ชง้าน 

12 
13 
17 

7 ธรรมชาตริอบตวั : โลกของเรา 
 

19. น้ํา 
20. กลางวนั - กลางคนื 
21. ฤดกูาล 

ความสาํคญัของน้ํา 
เวลากลางวนั กลางคนื 
อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นฤดฝูน 

17 
20 
30 

8 ธรรมชาตริอบตวั : โลกของเรา 
 

22. สิง่ไมม่ชีวีติ 
23. ชุมชน 
24. เครือ่งครวั 

จาํแนกสิง่ไมม่ชีวีติ 
บุคคลสาํคญัในชมุชน 
จาํแนกเครือ่งครวั 

24 
28 
31 
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  2.2.7 เขยีนแผนกจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตร ์ ซึง่ม ี
ชือ่เรือ่ง จุดประสงค ์ สาระทีเ่รยีนรูต้ามชุดแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตร ์ โดยขัน้สอนประกอบดว้ย 
การจดักจิกรรมใหเ้ดก็มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมโนทศัน์ และทาํชุดแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตร์
ตามมโนทศัน์ของเรือ่งทีเ่รยีน 
  2.2.8 นําแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตรเ์สนอ
ต่อผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทา่น เพือ่ตรวจความเหมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละ
รปูแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
  1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ผศ.ดร.อญัชล ี ไสยวรรณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
  2. อาจารยล์ดาวรรณ  ดสีม          โรงเรยีนบา้นยางโกน  ตาํบลบง   
                อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 
  3. อาจารยจ์ติเกษม  ทองนาค         โรงเรยีนวดัโตนด  แขวงบางหวา้ 
                เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 
 

 2.3 ขัน้ตอนการสร้างแบบประเมนิ ทกัษะกระบวนการวทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัิ  
  ในการวจิยัครัง้น้ี แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
  2.3.1 การสรา้งแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ม ี
ขัน้ตอนการสรา้งโดยศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
   1) ศกึษาเทคนิคการสรา้งแบบประเมนิการใหป้ฏบิตัจิรงิ ภทัรา นิคมานนท ์(2532) 
   2) ศกึษาแบบประเมนิวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
สรา้งโดย ลดาวรรณ ดสีม (2546) ชุตมิา โชตจิริพรรณ (2547)  จติเกษม ทองนาค (2548) และ 
ณฐัชุดา  สาครเจรญิ (2548) นํามาปรบัปรงุและสรา้งเพิม่เตมิ แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
สาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
  2.3.2 กาํหนดลกัษณะของแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   1) เป็นแบบประเมนิการใหป้ฏบิตัจิรงิ โดยใหเ้ดก็ลงมอืกระทาํปฏบิตัจิรงิกบัอุปกรณ์ 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
   2) การสรา้งแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ใหค้รอบคลุมทกัษะ 
กระบวนการวทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ทกัษะ ซึง่แบบประเมนิม ี4 ชุด แต่ละชุดเป็นแบบประเมนิการให้
ปฏบิตัจิรงิ จาํนวนชุดละ 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 
   ชดุที ่1 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ดา้นการสงัเกต 
   ชุดที ่2 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ดา้นการจาํแนกประเภท 
   ชุดที ่3 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ดา้นการสือ่สาร 
   ชุดที ่4 แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ดา้นการลงความเหน็ 
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   3) กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
    1 คะแนน หมายถงึ  เดก็ตอบไดถ้กูตอ้ง หรอืทาํไดถู้กตอ้ง  
    0 คะแนน หมายถงึ  เดก็ตอบผดิหรอืไมต่อบ หรอืทาํผดิหรอืไมท่าํ 
  2.3.2 สรา้งคูม่อืประกอบคาํแนะนําการใชแ้บบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
สาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
 
 2.4 การหาคณุภาพแบบประเมนิ ทกัษะกระบวนการวทยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัิ  
  2.4.1 นําแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นเสนอ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct Validity) และสอดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรม ซึง่รายนามผูเ้ชีย่วชาญมดีงัน้ี 
  1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ผศ.ดร.อญัชล ี ไสยวรรณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
  2. อาจารยล์ดาวรรณ  ดสีม          โรงเรยีนบา้นยางโกน  ตาํบลบง   
                อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 
  3. อาจารยจ์ติเกษม  ทองนาค         โรงเรยีนวดัโตนด แขวงบางหวา้ 
                เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 
  2.4.2 หาความเทีย่งตรงของแบบประเมนิ โดยนําแบบประเมนิทกัษะกระบวนการ 
วทิยาศาสตรไ์ปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน พจิารณาลงความเหน็และให้
คะแนนดงัน้ี 
   +1 หมายถงึ เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่สอดคลอ้ง 
     0 หมายถงึ เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่ไมแ่น่ใจ 
    -1 หมายถงึ เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่ไมส่อดคลอ้ง 
  แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้าหาคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัพฤตกิรรม 
IOC มากกวา่หรอืเทา่กบั .50 ถอืวา่ใชไ้ด ้(พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543 : 117) ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี 
ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัพฤตกิรรมเทา่กบั 0.67 - 1.00 
  2.4.3 ปรบัปรุงแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ และนําไปทดลองใช ้  (Try out) กบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่  2 อายุ
ระหว่าง 4 - 5 ปี โรงเรยีนอนุบาลธนินธร และโรงเรยีนอนุบาลอูนากูล เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  2 สาํหรบัเดก็ปฐมวยัทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพือ่ศกึษาความ
เหมาะสมและความชดัเจนของขัน้ตอนการใชแ้บบประเมนิทกัษกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบั
เดก็ปฐมวยัพบว่าเดก็สว่นใหญ่น่ิงเฉยไมค่อ่ยกลา้แสดงความคดิ ไมก่ลา้ตอบคาํถามหรอืตอบคาํถาม
ในแบบประเมนิ ผูว้จิยัจงึปรบัวธิกีารใชค้าํถามใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ สรา้งบรรยากาศเป็นกนั 
เองกบัเดก็ เพือ่ใหเ้ดก็รูส้กึผอ่นคลายและทาํแบบประเมนิดว้ยความรูค้วามเขา้ใจของตนเองอยา่ง
แทจ้รงิ 
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  2.4.4 นําแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัทีผ่า่น 
การทดลองใชม้าตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์คอื ตอบถกู หรอืทาํถกูให ้1  ตอบผดิหรอืทาํผดิให ้ 
0 คะแนน แลว้วเิคราะหแ์บบประเมนิรายขอ้เพือ่หาความยากงา่ย (p) ทีอ่ยูร่ะหว่าง .20 - .80 และ
หาคา่อาํนาจจําแนก (r) ทีม่คีา่เทา่กบั .20 ขึน้ไป โดยผูว้จิยัคดัเลอืกแบบประเมนิทกัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีม่คีา่ความยากงา่ย (p) ระหว่าง .20 - .76 และเลอืกคา่อาํนาจ
จาํแนก (r) 1.15 ขึน้ไปเป็นแบบประเมนิโดยผูว้จิยัทาํการคดัเลอืกจากแบบประเมนิกระบวนการ
วทิยาศาสตรท์ัง้หมด 24 ขอ้ ใหไ้ด ้20 ขอ้ ดงัน้ี 
   ชุดที ่ 1  การสงัเกต   5 ขอ้ 
   ชุดที ่ 2  การจาํแนกประเภท  5 ขอ้ 
   ชุดที ่ 3  การสือ่สาร   5 ขอ้ 
   ชุดที ่ 4  การลงความเหน็  5 ขอ้ 
  2.4.5 นําแบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัไป 
หาคา่ความเชือ่มัน่โดยใชว้ธิขีอง คเูดอร ์- รชิารด์สนั (Kuder - Richardson) จากสตูร  KR - 20 
(ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ.  2538 : 198) ซึง่ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิทัง้
ฉบบั เทา่กบั  0.77 
  2.4.6 นําแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัไปใชก้บั 
กลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 

3. แบบแผนการทดลองและวธีการทดลองิ  
 3.1 แบบแผนการทดลอง 
  ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการกึง่ทดลองเป็นตามแบบแผนการทดลอง One 
- Group Pretest - Posttest Design (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543 : 60) เพือ่ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของการดาํเนินการกึง่ทดลอง 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
ทดลอง T1 X T2 

 
 เมือ่ T1  แทน การทดสอบทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรก่์อนการทดลอง 
 X  แทน การใชก้จิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะ 
 T2  แทน การทดสอบทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรห์ลงัการทดลอง 
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 3.2 วธีดาํเนนการทดลองิ ิ  
  การวจิยัครัง้น้ี ดาํเนินการศกึษาในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2550 เป็นเวลา 10 
สปัดาห ์ โดยแบง่เป็นสปัดาหใ์นการประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ 2 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 4 วนั คอื วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพุธ และวนัศุกร ์ ในชว่งเวลา 08.00 - 11.30 น. ในการ
ประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ ใชส้ปัดาหท์ี ่ 1 และสปัดาหท์ี ่ 10 ระยะเวลาในการ
ประเมนิจากเดก็จาํนวน 15 คน ใชเ้วลาในการทาํแบบประเมนิคนละ 5 ขอ้ ขอ้ละ 2 นาท ี รวม 
10 นาท ีต่อเดก็ 1 คน การประเมนิในแตล่ะวนัใหเ้ดก็ทาํตามการจาํแนกรายดา้นดงัน้ี 
  วนัจนัทร ์ ชุดที ่ 1  การสงัเกต  5 ขอ้ 
  วนัองัคาร ชุดที ่ 2  การจาํแนกประเภท 5 ขอ้ 
  วนัพุธ  ชุดที ่ 3  การสือ่สาร  5 ขอ้ 
  วนัศุกร ์  ชุดที ่ 4  การลงความเหน็  5 ขอ้ 
  สาํหรบัระยะเวลาในการทดลองใช ้  8 สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 3 วนั คอืวนัจนัทร ์    
วนัพธุ และวนัศุกร ์วนัละ 30 นาท ีรวม 24 ครัง้ ทาํการทดลองในชว่งเวลา 09.00 - 09.30 น. 
โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี  
  1. จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพือ่ประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
  2. ผูว้จิยัทาํการประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั (Pretest) 
ก่อนการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง เป็นเวลา 4 วนั และบนัทกึผลของขอ้มลูในแต่ละขอ้ของเดก็แต่ละ
คนเพือ่นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑแ์ละเกบ็เป็นคะแนนขอ้มลูพืน้ฐานชุดที ่ 1 
  3. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองในกจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะ ในระยะ 
เวลาระหว่าง 09.00 - 09.30 น. ของวนัจนัทร ์วนัพธุ และวนัศุกร ์ตัง้แต่วนัที ่18 มถิุนายน 2550 
ถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2550 ผูว้จิยัดาํเนินขัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบการใชช้ดุ
แบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ตามตาราง  3 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
55 

ตาราง  3 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินการศกึษาและทดลอง 
 

สปัดาหท์ี ่
 

การดาํเนินการศกึษาและทดลอง 
 

จาํนวนวนั/ 
สปัดาห ์

1 ประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรก่์อนทดลอง (Pre - test) 4 วนั 
2 - 9 ปฏบิตักิารทดลองการจดักจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะ 

วทิยาศาสตร ์
3 วนั 

10 ประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรห์ลงัการทดลอง (Post - test) 4 วนั 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
ของเดก็ปฐมวยั 2 ครัง้ คอื 
 1. ประเมนิก่อนทดลอง (Pretest) ดว้ยแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรท์ี ่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้กบักลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน 
 2. เมือ่เสรจ็สิน้การทดลองในสปัดาหท์ี ่8 ประเมนิหลงัการทดลอง (Posttest) ดว้ย
แบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ชุดเดยีวกบั Pre - test เพือ่
เปรยีบเทยีบการพฒันาทกัษะกระบวนการ วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 

5. การจดักระทาํและการวเิ คราะหข้์อมลู 
 5.1 การวเคราะห์ข้อมลูิ  
  การวเิคราะหข์อ้มลูครัง้น้ี ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารวเิคราะห ์ดงัน้ี 
  5.1.1 หาคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
  5.1.2 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั การใช ้
กจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะ เพือ่ศกึษาการพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัทัง้ภาพรวมและจาํแนกรายทกัษะ โดยใชค้า่แจกแจง  t แบบ Dependent Samples 
 
 5.2 สถตท่ีใช้ในการวเคราะหเ์คร่ืองมือและข้อมลูิ ิ ิ  
  5.2.1 สถตท่ีใช้ในการวเคราะหเ์คร่ืองมือมีดงัน้ีิ ิ ิ  
   1) หาความเทีย่งตรงของแบบประเมนิโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 
จุดประสงคก์บัพฤตกิรรม (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543 : 117) ดงัน้ี 
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N

IOC ∑=
R

      

 
 เมื่อ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงคก์บัพฤตกิรรม 

   ΣR  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
   N  แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
   2) หาคา่ความยากงา่ย (Difficulty) ของแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
ของเดก็ปฐมวยั โดยคาํนวณจากสตูร (พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2543 : 129) ดงัน้ี 
 

      
N
RP =  

 
 เมื่อ  P แทน คา่ความยากงา่ยของคาํถามแต่ละขอ้ 
   R แทน จาํนวนผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 
   N แทน จาํนวนผูท้าํแบบประเมนิทัง้หมด 
 
   3) การหาคา่อาํนาจจาํแนกโดยใชค้า่สหสมัพนัธแ์บบพอยท ์- ไบซเีรยีล (Point 
biserial correlation) การหาคา่อาํนาจจาํแนกโดยวธิน้ีีมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่ ถา้ทาํถกูได ้ 1 ทาํ
ผดิได ้0 เทา่นัน้ (ลว้น   สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538 : 212) 
 

 pq
S

X
r

t

f
bis.p ⋅

−
= pX
      

  

 เมื่อ  rp.bis  แทน คา่อาํนาจจาํแนก 
   pX  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ทีท่าํขอ้นัน้ได ้
   fX   แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ทีท่าํขอ้นัน้ไมไ่ด ้
   St  แทน คะแนนเบีย่งเบนมาตรฐานของแบบประเมนิฉบบันัน้ 
   p  แทน สดัสว่นของคนทีท่าํขอ้นัน้ได ้
   q  แทน สดัสว่นของคนทีท่าํขอ้นัน้ไมไ่ดห้รอื 1 - p 
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   4) หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์อง 
เดก็ปฐมวยั โดยใชส้ตูร KR - 20 ของคเูดอร ์- รชิารด์สนั (Kuder - Richardson)  (พวงรตัน์   
ทวรีตัน์. 2543 : 123) 
 

     
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
t

tt S
pq

1
1n

nr       

 
 เมื่อ  rtt แทน คา่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิ                                                     
   n แทน จาํนวนขอ้ 
   p แทน สดัสว่นของคนทาํถกูในแต่ละขอ้ 
   q แทน สดัสว่นของคาํทาํผดิในแตล่ะขอ้  
   2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
 
  5.2.2 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัน้ี 
   1) หาคา่เฉลีย่ (Mean) โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 
2538 : 73) ดงัน้ี 
 

     
N

X
X ∑=  

 

  เมือ่  X  แทน คะแนนเฉลีย่ 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
   2) หาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยคาํนวณจาก
สตูร  (บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์.  2547 : 179) ดงัน้ี 
 

    
( )

)1N(N
XXN

.D.S
22

−

−
= ∑ ∑  

  

  เมือ่  S.D. แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
    N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    2X∑  แทน ผลรวมของกาํลงัสองของคะแนนนกัเรยีนแต่ละคน 
       ในกลุม่ตวัอยา่ง 
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∑ 2D

   3) สถติทิีใ่ชใ้นการประเมนิสมมตฐิาน   โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ 
คะแนนเฉลีย่จากแบบประเมนิวดัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั 
การกจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชุดแบบฝึกทกัษะจากคา่แจกแจง t  แบบ Dependent Sample 
(ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538 : 104) 
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  เมือ่  t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t - distribution 
    D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่
    N  แทน จาํนวนคูข่องคะแนนหรอืจาํนวนนกัเรยีน 
    ∑ D  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงั 
       การทดลอง 
      แทน ผลรวมของกาํลงัสองของผลต่างของคะแนนระหวา่ง 
       ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
 5.3 การแปลผลระดบัทกัษะกระบวนการวทยาศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัิ  
  การแปลผลทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษา
การพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 4 ทกัษะ คอื การสงัเกต การจาํแนก
ประเภท การสือ่สาร และการลงความเหน็ กําหนดการแปลผลโดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ ดงัน้ี 
  ภาพรวมของการพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์คะแนนเตม็ 20 คะแนน  
เกณฑแ์ปลผล แบ่งเป็น 4 ช่วง ดงัน้ี 
  คะแนนระหว่าง 15.01 - 20.00 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัดมีาก 
  คะแนนระหว่าง 10.01 - 15.00 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัด ี
  คะแนนระหว่าง 05.01 - 10.00 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัพอใช ้
  คะแนนระหว่าง 00.00 - 05.00 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
            ในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
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  จาํแนกรายทกัษะของการพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ม ี4 ทกัษะ โดยแต่
ละทกัษะมคีะแนนเตม็ 5 คะแนน เกณฑก์ารแปลผล แบ่งเป็น 4 ช่วง ดงัน้ี 
  คะแนนระหว่าง 3.76 - 5.00 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัดมีาก 
  คะแนนระหว่าง 2.51 - 3.75 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัด ี
  คะแนนระหว่าง 1.26 - 2.50 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัพอใช ้
  คะแนนระหว่าง 0.00 - 1.25 หมายถงึ   มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์
             ในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญญาลักษณในการวิเคราะห
ขอมูล ดังน้ี 
 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 K แทน คะแนนรวมรายทักษะ 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
 t แทน อัตราสวนคาวกิฤตที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t 
 ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณการเปรียบเทียบผลของการใชกิจกรรมการ
เรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะที่มีตอการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
ดวยการหาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
 
ตาราง 4 ระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง

ภาพรวมและจําแนกตามทักษะ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การสังเกต 
2. การจําแนกประเภท 
3. การสื่อสาร 
4. การลงความเห็น 

2.93 
1.13 
2.20 
2.00 

1.03 
1.30 
1.42 
1.19 

พอใช 
ตองปรับปรุง 

พอใช 
พอใช 

4.53 
3.06 
3.93 
3.80 

0.74 
1.70 
0.88 
1.15 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 8.30 4.94 พอใช 15.33 4.47 ดีมาก 

 
จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา ระดับทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กอน 

การทดลองอยูในระดับพอใช 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการลงความเห็น 
และมี 1 ทักษะที่อยูในระดับตองปรับปรุง คือ ทักษะการจําแนกประเภท หลังการทดลอง พบวาเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของอยูในระดับดีมาก 3 ทักษะ คอื ทักษะการสงัเกต 
และมี 1 ทักษะที่อยูในระดับดี คือทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น 

 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
2.1 ภาพรวม 
 

ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองในภาพรวม 
 

กลุมทดลอง X  S.D. t 
 
กอนทดลอง 

 
8.30 

 
4.49 

 

   11.96** 
หลังทดลอง 15.33 4.47  

 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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2.2 จําแนกรายทักษะ 
 

ตาราง 6 เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการทดลองจําแนกรายทักษะ 
 

 กอนทดลอง หลังทดลอง ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร N K X  S.D. X  S.D. 

t 

1. การสังเกต 
2. การจําแนก  
   ประเภท 
3. การสื่อสาร 
4. การลงความเห็น 

15 
15 
 

15 
15 

5 
5 
 
5 
5 

2.93 
1.13 

 
2.20 
2.00 

1.03 
1.30 

 
1.42 
1.19 

4.53 
3.06 

 
3.93 
3.80 

0.74 
1.70 

 
0.88 
1.15 

8.42** 
6.44** 

 
7.60** 
10.30** 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากตาราง 6 พบวา t และคาเฉลี่ยของเด็กกอนและหลงัการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบ
ชุดแบบฝกทกัษะ ชวยใหเด็กมีพัฒนาทักษะกระบวนการวิเคราะหของเด็กปฐมวยัสูงขึ้นและคา
คะแนนความแตกตางกอนและหลังมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 

เปรียบเทียบพัฒนาการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใช
กิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะโดยใชกราฟ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
       ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทดลอง 
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จากกราฟ แสดงใหเห็นวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัยที่ใชกิจกรรมการ
เรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ เม่ือพิจารณาเปนรายทักษะ พบวา หลังจากใชกิจกรรมการเรียนรู
ประกอบชุดแบบฝกทักษะ เด็กมีการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลองทุกดาน  



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาคนควาเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจําแนก 
รายทักษะ หลงัการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและ 
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทกัษะ มีการพฒันาทักษะ 
กระบวนการวทิยาศาสตรกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การกําหนดกลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 4 - 5 ป  ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลศกึษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลธนินทร     
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  เขตพ้ืนที่การศึกษา 2 ไดมาจากการสุมอยางงาย โดยการจับสลาก
เลือกจํานวน 1 หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน และผูวิจัยสุมนักเรียนเขากลุมทดลอง จํานวน       
15 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  2.1 ชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร  โดยใชสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based 
Learning) ของ รศ.ดร.กุลยา  ตันติผลาชวีะ  
  2.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรสาระตามชุดแบบฝกทักษะ 
  2.3 แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
 3. ข้ันตอนในการศึกษาคนควา 
  3.1 ขอความรวมมือกับผูบรหิารโรงเรียนในการทําวิจัย 
  3.2 ชี้แจงใหครูประจําชั้นทราบรูปแบบงานวิจัย และขอความรวมมือในการดําเนิน 
การวิจัย 
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  3.3 สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 3 สัปดาห 
  3.4 กอนทําการทดลอง ผูวิจัยทําการประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ 
เด็กปฐมวัย โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
  3.5 ดําเนินการทดลองโดยใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ ระหวาง 
วันที่ 18 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 10 สงิหาคม 2550 ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ     
3 วัน ไดแก วันจันทร  วันพุธ  และวันศุกร วันละ  30 นาที  ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 
09.00 - 09.30 น. รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
  3.6 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยทําการประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ 
เด็กปฐมวัย หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ โดยใชแบบประเมินทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงเปนแบบประเมินชุดเดียวกับทีใ่ชประเมินกอนการ
ทดลองและนาํคะแนนที่ไดจากการประเมินไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถติิตอไป 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  4.1 หาคาสถิติพ้ืนฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 เปรียบเทยีบการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและ 
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะ โดยใช t - test แบบ Dependent  
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. พัฒนาการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวม หลังการใชกิจกรรม 
การเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะอยูในระดบัดีมากและจําแนกรายทกัษะ อยูในระดับดีมาก 3 ทกัษะ 
คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร และทักษะการลงความเหน็ และอยูในระดับดี 1 ทักษะ คือ 
ทักษะการจําแนกประเภท  
 2. พัฒนาการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบชุดแบบฝกทักษะสงูขึ้นกวากอนการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ  
เด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่ 2 
โรงเรียนอนุบาลธนินทร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่การศึกษา 2 ซ่ึงจากการศึกษา
คนควาปรากฏผลดังน้ี 
 1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ หลังการทดลอง 
มีการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรแตกตางจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยกอนการทดลอง ( X ) = 8.30 และคาเฉลี่ยหลังการทดลอง ( X ) = 15.33 
ตามภาพรวม เม่ือดูผลการวิเคราะหขอมูลภายในกลุมทดลองที่ใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบ
ฝกทักษะวิทยาศาสตร พบวาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอน
การทดลอง สามารถอภิปรายไดดังน้ี 
  1.1 แบบฝกทักษะวิทยาศาสตรที่นํามาใชเนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based 
Learning) ซ่ึงผูวิจัยใชเปนแกนในการจัดกิจกรรมที่เด็กตองฝกสังเกต เชน สัปดาหที่ 5 เรื่อง แมลง 
กําหนดใหเด็กระบายสีภาพแมลง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยนําสัตวจําลอง แมลงปอ 
ผึ้ง ดวงกวาง ตั๊กแตน มด แมงปอง แมงมุม  เตาทอง  นก ไก  เปด มาใหเด็กเลือกตามความสนใจ 
เม่ือเด็กเลือกเสร็จแลว ครูใหเด็กแบงออกเปน 3 กลุม ตามจํานวนของขาสัตวเหลานั้น คือกลุมที่ 1 
เปนสัตวที่มี  2 ขา กลุมที่ 2 คือ สัตวที่มี  6 ขา และกลุมที่ 3 เปนสตัวที่มีขา  8 ขา เด็กนับขาของ
สัตวจําลองที่ตนเองเลือกไว และพากันจัดกลุม เด็กบางคนยังไมรูคาจํานวนจึงนับวนไปมา ครูแนะนํา
ใหเด็กชูน้ิวมือขึ้นมา 10 น้ิว นับใหครบ 10 แลวแทนคาเปรียบเทยีบกับขาของสัตวที่ตนเองเลือก  
เด็กจึงคนพบคําตอบดวยตนเองแลว เดินเขาไปหากลุมได เม่ือเด็กเขากลุมเสร็จเรียบรอยแลว ครูจึง
นํารูปภาพสัตวปก แมง และแมลงมาใหเด็กไดสังเกต จําแนกประเภทตามรูปภาพแบงออกเปน 3 
ประเภท คือ สัตวที่มี 2 ขาเปนสัตวปก สัตวที่มี 8 ขา เปนแมง สําหรับสัตวที่มี 6 ขาเรียกวาแมลง   
ขั้นตอมาครูนําแบบฝกทกัษะวทิยาศาสตร เรื่องสิ่งแวดลอมรอบตวัเรา : สัตว เรื่องยอย แมลง ใน
หนาที่ 9 มาใหเด็กไดระบายสีภาพของแมลงใหใกลเคยีงกับสีธรรมชาติตามจินตนาการ พรอมทั้งถาม
เด็กวาแมลงคืออะไร ใหเด็กชวยอธิบายลักษณะของแมลงตามที่เคยรูจักเคยพบเห็น และไดเรียนรู
มาแลว เด็กสามารถอธิบายไดวา แมลงเปนสัตวตวัเล็ก มี 6 ขา บางชนิดมีปก เชน แมลงปอ 
แมลงวัน บางชนิดไมมีปก เชน มด บางชนิดไมมีชื่อนําหนาเปนแมลง เชน ผึ้ง ผีเสื้อ ตั๊กแตน      
ดวงกวาง และเตาทอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว เปนกจิกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบ
ฝกทักษะวทิยาศาสตรที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏบิัติดวยตนเอง จากกิจกรรมทําใหเด็กสังเกต
และเรียนรูมโนทัศนของแมลงซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้สอดคลองกับการเรียนรูที่จัดใหเด็กไดลงมือ
กระทํา ไดคิดและหาคําตอบในการกระทํากิจกรรมการเรียนรูโดยเด็กเปนผูคนควาหาความรูจาก     
สื่ออุปกรณที่ครูจัดเตรียมไวในแตละกิจกรรมการคนควาหาความรูของเด็กนั้น เด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงโดยการใชประสาทสัมผัสเขาไปสังเกตสื่อและอุปกรณตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ กุลยา 



 

 

67 
 

ตันติผลาชวีะ (2547ก : 170) ที่กลาววา กระบวนการสังเกต การคิด การสะทอนการกระทําและ
เหตุการณ เด็กไดใชความคิดแบบวทิยาศาสตรที่สามารถนําไปสูเปาหมายการเรียนรูตามมโนทัศน
ของเรื่องที่เรียน ดังเชน งานวิจัยของ อรัญญา  กินนารี (2542 : 85) ที่ศึกษาพบวา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง สงผลใหการคิดดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกคุณลกัษณะที่เอ้ือตอการคิดดวยคําถามสูงกวา
นักเรียนตามการจัดประสบการณตามปกต ิ
  ในการทําแบบฝกทักษะนี้ เพ่ือสรางความรูความจํา ย้ําความเขาใจที่แนนอน ซ่ึงสอดคลอง 
กับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) ที่เนนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับ
ปฏิกิริยาตอบสนอง และเชือ่วาการทําซ้ําบอยๆ จะสงผลใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดดี 
  1.2 แบบฝกสามารถถายทอดใหเด็กนาํเสนอผลงานได   ซ่ึงการทีเ่ด็กไดนําเสนอผลงาน
เปนการแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอผลงานที่เปนสวนสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูซ่ึง 
ผูวิจัยใชเทคนคิวิธีการสอนอยางหลากหลายเพื่อกระตุนใหเด็กแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง โดย
ใชภาษาบรรยายออกมา ทําใหเด็กสามารถตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ืนได ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไปนอกสถานที่เปนวิธีอันหนึ่งที่ชวยผลักดันใหเขามาเกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอม 
เด็กในวัยอนุบาลตองการไดพบเห็นสิ่งใหมๆ  เสียงและกลิน่ใหมๆ  บาง เปนม้ือเปนคราว ดังน้ันสิ่งแวดลอม
ไมวาอะไรก็สามารถที่จะดึงความสนใจของเด็กไดทั้งสิ้น (สตาคเฮล  ดีนา. 2542 : 23) ซ่ึงสอดคลอง
กับวิสัยทัศนการเรียนรูวิทยาศาสตรของกรมวิชาการ (2545 : 5) ที่กําหนดไววาการเรียนรูวิทยาศาสตร
เปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับรูกระบวนการและเจตคต ิ ผูเรียนทุกคนควรได รับการกระตุนสงเสริมให
สนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรูวทิยาศาสตรมีความสงสัยคําถามในสิง่ตางๆ ที่เกีย่วกบัโลกธรรมชาติ
รอบตัวมีความมุงม่ันและมีความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพ่ือรวบรวมขอมูล  วิเคราะห
ขอมูล นําไปสูคําตอบของคําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสาร
คําถาม คําตอบ ขอมูล และสิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได ผูเรียนจึงมีความสนใจใฝเรียนรู
จากแหลงการเรียนรูนอกสถานที่ทําใหสามารถนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาสนทนา พูดคุย อธิบายให
ผูอ่ืนเขาใจไดงายและยิ่งไปกวานั้นเด็กสามารถสื่อความหมายโดยการทําชุดแบบฝกทกัษะวทิยาศาสตร
ทุกเรื่องที่เรียน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยจะกระตุนใหเด็กแสดงออกอยางอิสระ ซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรูของ กีเซล (Gesell) ที่เนนวาการใหอิสระเด็กทํากิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง
แลวตองใหผูเรียนมีประสบการณตรง รูจักถามคําถามที่เกี่ยวของกับปญหาที่ตนเองสงสัย ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน เชน การจัดกิจกรรมการเรยีนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร สปัดาห 
ที่ 4 หนวยยอยเร่ือง พืชนํ้า ครูไดพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่บานคุณยาย ซ่ึงเปนผูปกครอง
ของเด็กในโรงเรียนตามมโนทัศน คือ พืชที่เจริญเตบิโตอยูในน้ํา หรือมีชวงชีวติหนึง่ที่เจริญเตบิโตอยู
ในน้ํา ซ่ึงอาจจมอยูใตนํ้าทัง้หมดหรือโผลบางสวนที่มีนํ้าขัง พ้ืนที่ชืน้แฉะ ทั้งในน้าํจืดและน้ําเคม็ 
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  เด็กไดสังเกตพืชนํ้าบานคณุยาย คุณยายไดบอกชือ่ของพืชนํ้า เชน กก บัวสาย       
บัวหลวง  หยกกวนอิม  ผักตบชวา  จอก  แหน  ลักษณะลําตนกลวง น่ิม มีทอนํ้าอยูในตน มีราก
เปนกระจุก คุณยายยังบอกตอไปวาพืชนํ้ามีประโยชนตอมนุษยดานการนําไปเปนอาหาร นําไปทํา
เปนสิ่งของเครื่องใชได เชน กกนําไปทอเสื่อ ผักตบชวานําไปถักเปนตะกราหรือกระเปาได 
  กลับถึงหองเรียน คุณครูจึงถามเด็กวา เม่ือสักครูที่ไปบานคุณยายจี๊ดมา  บานคุณยาย 
ปลูกพืชนํ้าไวหลายชนิดมีอะไรบาง เด็กรีบชวยกันตอบอยางตื่นเตน พอตอบเสร็จแลว ครูถามตอไป 
วานอกจากพืชนํ้าที่มีอยูบานคุณยายแลว ยังมีพืชนํ้าอะไรอีกบาง เด็กทุกคนชวยกันคิดแลวตอบมา
ถูกบางผิดบาง ครูจึงนําพืชนํ้ากับพืชบกทีเ่ตรียมมาใหเด็กเลือก แลวใหเด็กสงัเกตเปรียบเทียบจําแนก
พืชบกกบัพืชนํ้าตามลักษณะ เด็กแบงเปน 2 กลุมไดถูกตอง ครูจึงใหเด็กทําชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร 
เรื่องสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา หนวยยอยเร่ืองพืชนํ้า หนาที่ 17 เด็กสามารถทําไดถูกตองทุกคน ครูจึง
ใหเด็กไดเลาผลงานและตั้งชื่อผลงานตามจินตนาการของเด็ก เด็กบอกวา ดอกบัวแสนสวย ดอกบัว
เลนนํ้า ดอกบัวลอยน้ําตุบปอง ดอกบัวสีชมพู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝก 
ทักษะนี้ เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานจากความคิดของตนเองอยางอิสระจึงสงผลใหผูเรียนเกิดทกัษะ
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
  1.3 เด็กไดเรียนรูจากการทบทวนบทเรยีน โดยการทําชุดแบบฝกทกัษะวทิยาศาสตรที่ 
เนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) เน่ืองจากผูวิจัยไดนําชุดแบบฝกทกัษะ
วิทยาศาสตรทั้ง 4 เรื่อง คือ 1. ธรรมชาติรอบตัว : การสังเกต 2. สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา : พืช         
3. สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา : สัตว และ 4. ธรรมชาติรอบตวั : โลกของเรา มากําหนดการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูทั้ง 24 เรื่อง ซ่ึงมีความสอดคลองทั้งทางดานเนื้อหา สาระการเรียนรูทักษะกระบวนการ 
วิทยาศาสตรตรงตามหลักพัฒนาการของผูเรียน เน่ืองจากชุดแบบฝกทักษะเปนสือ่ที่สรางขึ้น เพ่ือฝก
ใหเด็กไดเตรียมความพรอมดานสติปญญา และทักษะตางๆ มีรูปแบบ วิธีการ ที่มีแบบแผน กฎเกณฑ 
โดยมีคําสั่งของแตละกิจกรรมตามเนื้อหาจุดประสงคของแบบฝกแตละเลม ซ่ึงเปนแบบฝกเกีย่วกับ
ภาพที่ครูใชประกอบขณะเด็กทํากิจกรรมหรือตอนสรุปการเรียน ทัง้น้ีเจตนาเพื่อใชในการทบทวนฝก
การขีดเขียน และสังเกตของเด็ก (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 2546 : 46) เชน สัปดาหที่  8 เร่ือง โลกของเรา 
หนวยยอยเร่ืองเครื่องครัว ครูจัดกิจกรรมแบงกลุม จัดมุมไวใหเด็กคนหาสิ่งของเครือ่งใชทีว่างไวในมุม  
ดังน้ี  1) มุมดนตรี  2) มุมหนังสือ  3) มุมหองครัว  4) มุมคุณหมอ เด็กสามารถเรียนรูจากของจริง
จนเขาใจ แตพอไดทําชุดแบบฝกทักษะ เด็กบางคนเริม่สงสัย ถามครูวานาฬิกาใชอยูในหองครัวหรือ
เปลา  ครูจึงถามเด็กทั้งหองวาเด็กคิดวาเปนเครื่องครัวหรือเปลา เด็กสวนใหญบอกวานาฬิกามอียูใน
หองครัวเกือบทุกบาน ครูจึงถามตอไปวาแลวนาฬิกาเปนอุปกรณในการประกอบอาหารหรือเปลา 
เด็กบอกวาไมไดเอาไวทําอาหาร แตเอาไวดูเวลา จากกิจกรรมดังกลาวเด็กไดใชความคิดทั้งทางดาน
เหตุผล และในเชิงจินตนาการอยางสรางสรรค สอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2549 : 48) ที่
กลาววา หลักการสําคัญของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน สมองจึงเปนผูสั่งการที่ทํางานไดหลาย
อยางในเวลาเดียวกัน โดยจะสามารถทาํกิจกรรมตางๆ ไดพรอมๆ กัน ซ่ึงสมองสวนรวมและ
สวนยอยจะทาํงานรวมกันไปโดยอัตโนมัติ เพราะถึงแมนาฬิกาจะไมไดเปนอุปกรณในการประกอบ
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อาหาร แตการปรุงอาหารก็ตองเปนไปตามขั้นตอน โดยมีเวลาเปนตัวกําหนดเพ่ือปรุงอาหารใหสุก  
นารับประทานและรสชาติอรอย และนาฬกิายังมีประโยชนในดานการสงเสริมลักษณะนิสัยใหเด็กเปน
ผูที่รูจักรับประทานอาหารตรงตอเวลา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ
วิทยาศาสตรที่เนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) ซ่ึงแตละแบบฝกจะเปด
โอกาสใหผูเรียนใชพลังสมองทั้งซีกซายและซีกขวาไปพรอมกัน จนเกิดเปนความรูความเขาใจตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับ พรรณี  เกษกมล (2549 : 10) ที่กลาววา การชวยให
สมองไดมีโอกาสทํางานเต็มที่จะพัฒนาศักยภาพที่มี    ในตวัผูเรียนแตละคนใหเต็มขีดความสามารถ
ที่มีอยูในตนเอง โดยคํานึงถึงประสบการณเดิมที่เด็กทราบมากอน แลวสรางบรรยากาศการเรยีนรูที่
สงเสริมเด็กใหเกิดประสบการณทางการศกึษาในระดับตอไป ดังเชน งานวิจัยของ ธิดา  สนองนารถ 
(2542 : 25) ที่ทาํการศึกษาพบวา แบบฝกเปนสื่อ    การเรียนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะแบบฝกเปนสื่อที่ถกูสราง 
ขึ้นอยางมีระบบ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน และการฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการใหดีขึ้น เปนเครื่องมือวัดในการวัดผลและประเมินผลการเรียน ทาํใหครู
ทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองของนักเรียนไดเปนอยางดี และเปนเครื่องมือที่ชวยใหนักเรียน 
ประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น 
ทุกทักษะ อยูในระดับดีมาก 3 ทักษะ คอื ทักษะการสงัเกต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น 
และอยูในระดบัดี 1 ทักษะ คือทักษะการจําแนกประเภท ซ่ึงสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนที่สูงขึน้ โดยจําแนก อภิปรายเปนรายทักษะไดดังน้ี 
  2.1 การสังเกต ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทกัษะนั้นเปนลกัษณะ  
ของการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง เด็กเกดิกระบวนการถายโยง
ความรู เน่ืองจากเด็กเปนผูลงมือกระทําดวยการดู การสัมผัส การชมิรส การฟงเสียง และการดม 
จากสื่ออุปกรณที่ครูเตรียมไว และสิ่งที่แวดลอมที่อยูรอบตัว ไดแก ผัก ผลไม ใบไม ตนไม พืชที่อยู
ในบริเวณโรงเรียนและบรเิวณใกลเคียง ซ่ึงเปนการเรียนรูจากสิ่งใกลตวั และสิ่งที่เด็กคุนเคยสูการ
เรียนรูสิ่งไกลตัวตามลําดับ เปนการดําเนินการเรียนจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยากขึ้นตาม ลําดับ เพ่ือให
เด็กไดมีโอกาสคนควาหาความรูดวยตนเอง เชน การเรียนเร่ืองรสชาติของผลไม เด็กใชการสัมผัส
จับตองดูรูปราง ลักษณะของผลไม การชมิเพ่ือใหรูรสชาตขิองผลไมแตละชนิด และไดขอมูลวาผลไม
ชนิดใดมีรูปรางลักษณะอยางไร ผลไมหลายชนดิมีรสชาติเหมือนหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร  เพ่ือ 
เปนขอมูลในการสรุปเรื่องรสชาติผลไมรวมกับกลุมเพ่ือน ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดมโนทัศนการเรียนรู 
รสชาติของผลไมที่ตอนดิบมีรสเปรี้ยวและเม่ือสุกแลวมีรสหวาน ไดแก มะมวงน้ําดอกไม สับปะรด 
มะขามหวานสีทอง โดยลักษณะกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ เปนการเรียนที่เด็กได
เรียนรูดวยการลงมือปฏิบัตแิละแสดงออก สื่อสารใหผูอ่ืนรูอยางมีเปาหมาย โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง
หาหรืออยางใดอยางหนึ่งในการเรียนรูลักษณะนี้เปนการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสําคัญและสงเสริม
พัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร ซ่ึงตรงกับแนวพระราชดํารขิองสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี ทีพ่ระองคทรงมีพระราชดํารสัถึงการสอนเด็กวา ตองเนนเด็กเปนสําคัญ ซ่ึง
หมายถึงการใหเด็กตระหนกัตอการเรียนรูและมีความตอนหนึ่งวา “นอกจากการอานแลว บทบาท
ของครูในการสอนที่ใหนักเรยีน เปนศูนยกลางแบบแตงเองของขาพเจานั้น จะตองสรางทักษะในการ
สังเกตแกเด็กดวย คือ ชี้ใหเด็กรูจักสังเกตดูลักษณะของผูคน ลักษณะของธรรมชาติรอบตวั หรือ
สังเกตจากผลของการทดลองตางๆ จะออกไปดูอะไรก็ควรจะเกบ็มาศึกษา มาสังเกตดูวามีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรและอยางไร ในสภาพธรรมชาต ิ กลาวคือ ตองสรางใหมีความสามารถในการ
สังเกตสูง ตองใหรักการเรียนรูหรือหม่ันศึกษาคนควาอยูเสมอ” (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 2550 : 67 - 
68) การสังเกตในกิจกรรมเปนการสรางภาพมโนทัศนในสมอง ซ่ึงเด็กจะตองถายทอดออกมาใน
รูปแบบการใชภาษาอยางใดอยางหนึ่ง แบบฝกทักษะไดเปนความ สามารถในการถายทอดดานการ
สังเกต โดยเฉพาะแบบฝกทักษะที่เนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) เรื่อง
สิ่งแวดลอมรอบตวั : พืช หนาที่ 15 เด็กไดสังเกตลักษณะของมะขามเปรี้ยวกับมะขามหวานของจริง
แลวเปรยีบเทยีบกับรูปภาพในแบบฝกทักษะที่มีแตกตางกัน เด็กจึงไดเรียนรูผานกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล 
  2.2 การจําแนกประเภท ลักษณะการใชกจิกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทกัษะ 
มุงใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการลงมือกระทํา สืบคนหาความรูดวยตนเองโดยการเชื่อมโยงจาก
ประสบการณเดิมประสานกับประสบการณใหมความรูอยางตอเน่ือง  ดวยการจําแนกเปรียบเทียบ 
ความเหมือน ความแตกตาง รวมกบัการสงัเกตอยางถี่ถวนรอบคอบ ซ่ึงเปนการสอนทักษะการจําแนก
ประเภทใหแกเด็กปฐมวัยและเปนการกําหนดเกณฑเพ่ือการเปรียบเทียบตามคุณสมบัติของสิ่งตางๆ 
รอบตัวอยางงายๆ ดวยตวัเด็กเองหรือจากการทํากิจกรรมกลุม เพ่ือการจัดระบบและจัดหมวดหมู 
ของการสรางความรูใหมและนําไปใชในชวีิตประจําวันได เชน การเรียนรูเรื่อง ผลไมที่ใชเปนผัก โดย
ครูนําลูกไมหรือผลไมมาใหเด็กเลือก เชน มะมวงน้ําดอกไมสุก  ฝรั่ง  แอปเปล  สาลี่  สมเขียวหวาน  
มังคุด  เงาะ พริกหวาน  มะเขือเทศ  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง แตงกวา มะละกอแขกดําดิบ เม่ือ
เด็กเลือกเสร็จแลว  ครูกระตุนใหเด็กสังเกตผลไมแตละผลที่อยูในมือของตนเอง  จากนั้นครูบอกเด็ก
วาผลไมที่มีอยูมีความเหมือนหรือแตกตางกับเพ่ือนคนใด ใหเด็กลองจัดกลุมเด็กจัดตามสีกลุมสีเขียว 
ไดแก สมเขยีวหวาน  มะเขอืเปราะ มะเขอืพวง  แตงกวา มะนาว และมะลอกอแขกดําดิบ กลุมสเีหลือง 
ไดแก กลวยน้าํวาสุก  พริกหวาน มะมวงน้ําดอกไมสุก สาลี่  กลุมสีแดง ไดแก  แอปเปล  มะเขือเทศ  
ชมพูเพชร เงาะ เด็กที่เลือกมังคุดจึงหากลุมอยูไมได ครูจึงถามเด็กทกุกลุมวาถาเราจะจัดผลไมเหลานี้
เปน 2 กลุม เด็กๆ คิดวาจัดแบบไหนไดบาง เด็กบอกวาเล็กกบัใหญไดไหม ครูก็ตอบเด็กไปวาแลว
ขนาดกลางจะอยูกลุมไหนดี เด็กอีกคนจึงตอบวา หนูคิดวาจัดเปนกลุมผลไมที่อรอยกับไมอรอย 
คือที่อรอยเอาไวกิน แลวผลไมที่ไมอรอยเราก็เอาไปทํากับขาวกิน ครูถามวาผลที่อรอยมีอะไรบาง 
เด็กชวยกันตอบตามความสนใจของตนเอง ครูจึงชวยแนะนําวาเราจัดเปนกลุมของผลไมที่สามารถ
รับประทานไดเลย กบัผลไมที่รับประทานเปนผักหรือที่ตองนําไปทํากบัขาวเปน 2 กลุมดีไหม เด็กตอบ
วาดี แลวเด็กทุกคนก็สามารถจัดจําแนก เขากลุมไดถูกตอง 
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  จากลักษณะแบบฝกทักษะการจําแนกประเภทที่ผูวิจัยไดนํามาใช มีการจําแนกประเภท 
ตามเกณฑทีห่ลากหลาย ไดแก ความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธ การที่เด็กไดรับการ 
ฝกประสบการณหลายอยาง ทําใหเด็กเกดิความเขาใจมโนทัศนเชื่อมสานขอมูลประยุกตและสรปุเปน 
ขอความรูของตนเอง ซ่ึงในการเรียนวิทยาศาสตร เด็กตองพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนําไปสูขอสรุป 
ใหได (Hendrick. 1998 : 422) ซ่ึงสอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 91) ที่กลาววา การจัด
ประสบการณทางวิทยาศาสตรที่ไดเรียนรูจะกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวันของเด็ก ถาเด็ก
รูจักสิ่งตางๆ รอบตัว เขาใจสิ่งที่เขาสงสัย และสามารถพัฒนาการคิดจะนําไปสูการรูจักหาคําตอบ
แบบวิทยาศาสตรได 
  2.3 การสื่อสาร   เปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเรยีนรูและใชในการดําเนินชีวติของ
โลกยุคปจจุบนั เพราะการสือ่สารจะทําใหผูสงและผูรับขอมูลเกิดความเขาใจตรงกันอยางชัดเจน ถูกตอง 
และรวดเรว็ ดังน้ันการพัฒนาทักษะการสื่อสารจึงจําเปนตองเร่ิมตนตั้งแตเด็กปฐมวัย การสื่อสาร 
ของเด็กจะสมบูรณได เด็กตองใชการสังเกต การจําแนกประเภทรวมดวย เน่ืองจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะไดเนนถึงการแสดงออกและการเรียนรูแบบรวมมือ  ซ่ึงเด็กจะ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน จากแบบฝกทกัษะที่เนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - 
Based Learning) คือแบบฝกที่ผูวิจัยนํามาออกแบบเปนกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือใหเด็กสามารถสื่อ
ความรูตามแบบฝกทักษะที่กําหนด เชน การเรียนรูเรื่อง ชุมชน ครูพาเด็กไปวัดเพื่อทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง และแหเทียนจํานําพรรษา เด็กมีความสุขมากที่ไดถวายสิง่ของใหกับพระสงฆ 
ขากลับผานตลาดหนาหมูบานธนินทร ครูไดแบงเด็กออกเปน 3 กลุม แลวใหแตละกลุมเขาไป
สัมภาษณเจาของราน เกี่ยวกับสิ่งทีเ่ด็กๆ สนใจ อยากรู กลุมที่ 1 รานขายยาพิมพเภสัช กลุมที่ 2 
รานขายผลไม และกลุมที่ 3 รานกวยเตีย๋วตมยําน้ําลกึทุกรานที่เด็กไปเด็กจะทักทายดวยการสวัสดี
อยางนอบนอม และสัมภาษณเจาของรานวา ขายดีไหมคะ/ครับ สนุกไหมคะ/ครับ  เหน่ือยไหมคะ/
ครับ ทําไมจึงเปดรานขายของสิ่งน้ี เจาของรานก็มีความสุขกับการตอบคาํถามของนักเรียนตัวเล็กๆ 
เด็กก็มีความสุขสนุกสนาน กลับถึงโรงเรียนอยางมีความสุข พอกลับถึงโรงเรียนครูบอกใหเด็ก
ชวยกันสรุปวาเราไปพบใครที่วัด เด็กบอกวาพระและเราไปทําไมทีว่ัด เด็กตอบวาไปทําบุญ ไปไหว
พระ ไปแหเทียน และเราไปพบใครที่ตลาดบาง เด็กตอบวาคนขายกวยเตี๋ยว คนขายยา  คนขาย
ผลไม  คนขายผัก คนขายแวนตา คนขายกลวยปง  ยามหนาธนาคาร  เปนตน จากนั้นเด็กทํา   
แบบฝกทักษะวิทยาศาสตรเร่ืองโลกของเรา เรื่องยอยชุมชน หนาที่ 28 ซ่ึงมีรูปภาพ ตลาด วดั อยู
ดานซายมือ รูปพระ แมคา ตํารวจ นางพยาบาลอยูดานขวามือ ครจึูงถามเด็กวา ถาไปตลาดจะพบ
ใครใหโยงเสนระหวางภาพ แลวถามวาเราไปตลาดทําไม  เด็กโยงเสนและพูดสื่อความหมายออกมา 
ซ่ึงสอดคลองกับ สุรางค  สากร (2537 : 73) ที่กลาววา การสื่อสารอาจเปนการพูดปากเปลา การเลา
ใหฟงหรือการเขียนเปนรายงาน แตสิ่งทีช่วยมากนั้นคอื การบอกขอคนพบและนาํเสนอสิ่งที่คนพบ 
ซ่ึงครูมีบทบาทที่สําคัญในการกระตุนเด็กโดยใชคําถามสอดแทรกขณะทํากิจกรรม เตรียมสื่ออุปกรณ
การสอนใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก พรอมทั้งเปดโอกาสใหเด็กทุกคนแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง
เปนรายบุคคล และสรุปความคิดเห็นจากการเรียนรูรวมกันดวยกระบวนการกลุมอีกครั้ง ในแบบฝก
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กําหนดใหบันทึกคําพูดของเด็กลงในชองสี่เหลี่ยมดานลาง เด็กไดแสดงความคิดเห็นหลากหลาย 
เด็กบางคนบอกวาเขาเคยเจอตํารวจกับนางพยาบาล ที่ตลาดดวย ครูจึงถามตอไปวา แลวตํารวจกับ
นางพยาบาลเขาไปทําอะไรกันที่ตลาด เด็กบอกวาไปซื้อของ ครูถามตอไปวาแลวเด็กๆ คิดวาเขาจะ
มาที่ตลาดทุกวันไหม แลวตํารวจมีสถานที่ทํางานอยูที่ไหน เด็กบางคนรูวาโรงพัก นางพยาบาล
ทํางานที่ไหน เด็กชวยกันตอบวาโรงพยาบาลและแมคามีที่ทํางานอยูที่ใด จึงไดขอสรุปวาตลาด การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเชนน้ี ทําใหนักเรียนไดสังเกต ทบทวนบทเรยีนทราบผลการทํางานของตนเอง
โดยการคนหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง และสามารถจําแนกสถานที่ทํางานของบุคคลไดอยาง
ชัดเจน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมพัฒนาการดานภาษาเปนรากฐานสําคัญของการ 
พัฒนาสติปญญา ความคิดตางๆ ซ่ึงถายทอดออกมาทางภาษา การที่เด็กไดใชภาษาในการสื่อ
ความหมาย จะทําใหผูที่อยูใกลชิด รับรูถึงความรูสึกและความตองการของเด็ก (นภเนตร ธรรมบวร. 
2544 : 116) 
  การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับรูกระบวนการและเจตคติ ผูเรียน
ทุกคนควรไดรับการสงเสริมทักษะการสื่อสารและกระตุนใหสนใจดวยความกระตือรือรนที่จะเรียนรู
วิทยาศาสตร มีความสงสยัคําถามในสิ่งตางๆ ที่เกีย่วกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุงม่ันและมี
ความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพ่ือรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล นําไปสู คําตอบของ
คําถาม สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สามารถสื่อสารคําถาม คําตอบ ขอมูล และ
สิ่งที่คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจได ผูเรียนจึงมีความสนใจใฝเรียนรูจากแหลงการเรยีนรูนอก
สถานที่ทาํใหสามารถนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาสนทนา พูดคุย อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย และ
ยิ่งไปกวานั้นเด็กสามารถสื่อความหมายโดยการทําชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรไดอยางสวยงาม
และถูกตองทกุคน   
  2.4 การลงความเห็น ลักษณะการใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะเปน 
การจัดการเรียนรูทั้งรายบคุคลและรายกลุม เด็กทุกคนตองรวมกันคิดและชวยเหลือกันในการเรียนรู  
กลาวคือเด็กแตละคนตองไดเรียนรูจากเพื่อน ครู จากสื่อ - อุปกรณที่ครูเตรียมไวให เพ่ือที่จะนาํ
ขอมูลที่ไดมาผนวกกับความรูและประสบการณเดิม  ซ่ึงเด็กจะไดสรุปเปนความรูใหมขึ้นมารวมกัน 
ตามมโนทัศนของการเรียนรูในแตละวัน เน่ืองจากเด็กแตละคนตางมีประสบการณเดิมที่แตกตางกัน 
  เด็กสามารถแลกเปลีย่นประสบการณซ่ึงกันและกัน เพ่ือหาขอมูลใหไดมากที่สุดและ
สรุปเปนขอความใหมตามมโนทัศนของแตละเร่ืองยอย เชน สัปดาหที่ 6 เรื่องสัตวเลี้ยง เด็กไดไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่บานผูปกครองในหมูบานธนินทร คุณปาวิเปนวิทยากร เปดบานตอนรับ
เด็กๆ ใหเด็กไดดูนกเขาชวา นกแกว สุนัข แมว กระตาย ไก เด็กตั้งใจฟงปาวิอธิบายเกี่ยวกบัการ
เลี้ยงดู การใหที่อยูอาศัย การทําความสะอาด การใหอาหาร ที่สําคัญปาวิบอกวานกเขาชวาไมชอบ
เสียงดัง เด็กก็พากันเงียบ พอกลับถึงหองเรียน ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะของสัตวเลี้ยง 
เด็กตอบไดอยางพอเขาใจ ครูจึงใชคําถามกระตุนใหเด็กไดสังเกต เปรียบเทยีบ พูดคุยสือ่สารกัน 
และหาขอสรปุลงความเหน็ มโนทัศนของสัตวเลี้ยง เด็กสามารถตอบไดวาสัตวเลี้ยงคือสัตวตางๆ ที่
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อยูภายใตการควบคุมของมนุษยตลอดชีวติ มนุษยเปนผูดูแลการผสมพันธุของสัตวเหลานี้ไมมากก็
นอย ซ่ึงโดยธรรมชาติสัตวเลี้ยงมีความเชือ่งตอมนุษย และไมสามารถดํารงชีวิตไดเองตามธรรมชาติ  
ซ่ึงเด็กไดขอมูลแลว เด็กจึงรวมกันสรุปเปนความรูเพ่ือไดขอสรุปตามมโนทัศนของชุดแบบฝกทักษะ 
ซ่ึงสอดคลองกับ ลดาวรรณ  ดีสม (2546 : 36) ที่กลาววาทักษะการลงความเห็นจากขอมูลเปน
ทักษะที่อาศัยการรบัรูผานประสาทสัมผสัทั้งหา ซ่ึงขอมูลที่ไดมาจะเปนขอมูลใหมมาผสมผสานกับ
ความรูและประสบการณเดิมที่เปนขอมูลเกา แลวคิดสรุปอยางมีเหตุผลไดวา อะไรคือผลของการสังเกต 
ซ่ึงการลงความคิดเห็นจากขอมูลอาจจะถูกหรือผิดก็ได ขอมูลชุดเดียวกันอาจมีการลงความเห็นที่
แตกตางกัน เน่ืองจากความแตกตางในดานประสบการณและความรูเดิมของผูสังเกต ฉะนั้น ทักษะ
การลงความเห็นจึงเปนทักษะพื้นฐานที่สาํคัญในการแสวงหาความรูและเรียนรูสิ่งใหมๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะจึงเปนรูปแบบหนึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
ได ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเดก็ปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร จากการสังเกต
ขณะเด็กเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่มีสื่ออยางหลากหลายและทําชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรที่
เนนสมองเปนฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) ในแตละครั้งเด็กไดนําทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรมาใชอยางตอเน่ือง ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อสาร 
และทักษะการลงความเห็น จึงสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยาง
สมบูรณ ซ่ึงทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรเปนทกัษะพื้นฐานสาํคัญในการสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กทุกดานไดเปนอยางดี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการสงเสริมตั้งแตในระดับเด็กปฐมวัย 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็ก เพ่ือ
ตอบสนองการเรียนรูของเด็กใหเต็มศักยภาพและประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการศึกษาคนควา 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี พบวาเด็กมีการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
มาจากเหตุผลดังน้ี 
 1. ลักษณะของแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร  ปกเปนภาพสีสวยงาม  ภายในเลมมีเน้ือหา
เกี่ยวกับการสงัเกต การจําแนกความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธของอวัยวะสวนตางๆ 
ของรางกาย พืช สัตว บุคคล ชุมชน และธรรมชาตริอบตวัเด็ก ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูใกลตวัเด็ก เด็กมีความ 
คุนเคย ในรูปแบบของภาพประกอบสวนใหญเปนภาพวาดลายเหมือนจริง ทําใหเด็กปฐมวัยรบัความ
เขาใจที่ถูกตอง เด็กจึงสนใจที่จะทํากิจกรรมตามคําชี้แจง โดยการโยงเสนจับคู ทําเครื่องหมาย
สัญลักษณตางๆ และระบายสีใหคลายกับของจริงตามธรรมชาติ นอกจากนั้นเด็กยังไดทบทวนความรู 
จากการพลิกกลับไปดูชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตรทีไ่ดทําผานมาแลว เด็กบางคนที่รูสึกภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง คอยชี้ชวนใหเพ่ือนๆ ไดชื่นชมผลงานของตนเองอยูเสมอ 
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 2. ชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรน้ี ออกแบบตามหลักการสําคัญของการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐานการเรียนรู (Brain - Based Learning) จากเนื้อหา ภาพประกอบ คําสั่งหรือคําชี้แจงในชอง
แบบฝกทักษะวิทยาศาสตรชุดนี้ เด็กไดใชความคิดทัง้ทางดานการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และ
ดานการคิดแบบองครวมอยางสรางสรรค ซ่ึงเปนการเรียนรูที่เด็กไดใชสมองคิดสั่งการหลายอยางใน
เวลาเดียวกัน และเด็กไมสับสน เน่ืองจากผูวิจัยมิไดใชวธิีบอกหรืออธิบายคําตอบที่ถูกตอง แตจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับขอมูลดวยวิธีการที่มีชีวติชวีา สอดคลองกับธรรมชาติ
ของเด็ก 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะวทิยาศาสตรแตละแบบฝก สงเสริม 
และพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการจําแนกประเภทที่
กอนการทดลองอยูระดับตองปรับปรุง และหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ
แลว พบวาอยูในระดับดี และมีอัตราความแตกตางของคะแนนกอนและหลังที่ระดับสูงสุดกวาทกุดาน 
 4. การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน เด็กปฐมวัยไดทํากิจกรรม 
ศิลปสรางสรรคและการเรียนรูแบบโครงงานอยางตอเน่ือง ผสมสานกับการเตรียมความพรอมทาง 
ดานวิชาการเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร พบวาเด็กไดรับการพัฒนาทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรดานการจําแนกประเภทนอยมาก เน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวตองจัดเพื่อ
สนองความตองการของชุมชน ซ่ึงทําใหเด็กขาดโอกาสที่จะศึกษาคนควาหาความรูดวยการลงมือ
ปฏิบัตจิริง ดังน้ันผูวิจัยจึงทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรน้ี 
สามารถชวยพัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 1. วิธีการเลือกชุดแบบฝกทักษะ ควรพจิารณารูปภาพประกอบที่ดูเขาใจงาย ไมซับซอน 
เปนภาพขนาดใหญ และภาพในหนาดานซายกับดานขวาของชุดแบบฝกทักษะ ไมควรเปนภาพ
เดียวกัน ซ่ึงมีคําชี้แจงหรือคําสั่งที่แตกตางกัน เพราะจะทําใหเด็กสับสน เน่ืองจากเด็กวัย 4 - 5 ป
บางคน ยังไมรูจักตัวเลขที่ระบุอยูบนหนากระดาษของแบบฝกทักษะ 
 2. ศึกษาชุดแบบฝกทักษะเพื่อกําหนดหัวเรื่องตามมโนทัศนของแตละแบบฝกทกัษะที่จะ 
นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหชัดเจนกอนการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบ
ฝกทักษะวทิยาศาสตร 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะตามการวิจัยน้ี  ครูควรใหความ  
สําคัญในการวางแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรที่กําหนดไว 
ทั้งเนื้อหาสาระและพัฒนาการเด็ก 
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 4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทกัษะตามการวิจัย ครูจําเปนตองคิด 
และวางแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับอายุและสิ่งที่เด็กควรรูตามหลักสูตรการศึกษาอยาง
หลากหลาย โดยจัดอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคมของเด็ก และใชแบบฝกทกัษะเปนตัวทบทวน
หรือย้ําการเรียนรู 
 5. การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
ตองมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนเด็กที่ทํากจิกรรม ซ่ึงมีคําอธิบายในแตละเร่ืองของแบบฝกทักษะที่
กําหนดไวใหเปนตนแบบแลว โดยเฉพาะสื่อของจริงมีความหลากหลายทางดานรายละเอียด 
รูปราง รูปทรง  ผิวสัมผัส กลิ่น สี รสชาติ ซ่ึงจะมีผลเกี่ยวกับการเรยีนรูของเด็กปฐมวัยเปนอยางดี 
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะ ครตูองจัดประสบการณการเรียนรู  
เพ่ือใหเด็กเรียนรูอยางหลากหลาย โดยจัดใหเด็กไดลงมือกระทําดวยความคิด แสดงออก การทํา
กิจกรรมกลุม ไดคนพบความรูดวยตนเอง และรูความกาวหนาของตนเอง 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาเปรียบเทยีบระหวางการสอนที่ใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุ 
แบบฝกทักษะกับรูปแบบการสอนอื่นๆ ที่พัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 2. ควรมีการศกึษาการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะดานอ่ืนๆ 
เชน ดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ วาสามารถสงผลตอตวัแปรดานใดดานหนึ่ง
ของเด็กปฐมวยัหรือไม 
 3. ควรมีการศกึษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับคานิยมหรือความตองการในการเลือกซื้อชุดแบบฝก 
ทักษะดานตางๆ มาสอนลูกที่บานของผูปกครองเด็กปฐมวัย 
 4. ควรมีการศกึษาเปรียบเทยีบระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกตกิับการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). ประสบการณพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรสําหรับ 
 เยาวชน. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 
 .  (2542). การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 ระดับประถมศึกษา. กองวจัิยการศึกษา. 
 .  (2546ก).  การจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
 . (2546ข).  หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานเลขาธิการการศึกษา.  (2547).  รูปแบบการจัดกระบวนการ 
 เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.  นนทบุรี : แคนดิดมีเดีย. 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2548). คูมือหลักสูตรการศึกษา 
 ปฐมวยั พุทธศักราช 2546 (สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป). พิมพครั้งที่ 2. กรงุเทพฯ :  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
กิ่งทอง  ใบหยก. (2537). การทําโครงงานวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย.  กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  (2543).  การสอนแบบจิตปญญา.  กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส. 
 .  (2545).  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา.  กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส. 
 .  (2546).  คูมือการจัดการสอนแบบจิตปญญา.  กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส. 
 .  (2547ก). การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส. 
 .  (2547ข, กรกฎาคม). “วางแผนการสอนแบบจิตปญญา”, วารสารการศึกษาปฐมวัย. 
 8(3) : 36 - 45. 
 .  (2550). อัจฉริยาจารยการศึกษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพมหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
กอ  สวัสดิพาณิชย. (2514). แนวการสอนภาษาไทย. เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 117 
 หนวยการศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู. 
จันทรพร  พรหมมาศ. (2541). ผลการอบรมเชิงปฏิบตักิารเกี่ยวกับการใชวงจรการเรียนรูใน 
 การเรียนวิทยาศาสตรที่มีตอนักเรียนในดานการใหเหตผุลเชิงการอนรัุกษและการ 
 ใชภาษาบรรยายเกี่ยวกบัคณุสมบัติของวตัถุ.  วิทยานพินธ ค.ด. (หลักสูตรและ 
 การสอน). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร. 
 

 



 78 

จิตเกษม  ทองนาค. (2548). การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 
 ปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ชนกพร  ธีระกุล. (2541). ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัด 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 
 ปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ชาญวิทย  เทยีมบุญประเสริฐ. (2539). การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใช 
 แบบฝกที่สรางตามทฤษฎีสมรรถภาพทางสมองของเทอรสโตน. ปริญญานิพนธ 
 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ชุติมา  โชติจิรพรรณ. (2547). ผลของการจัดกิจกรรมเลนเกม B และพฤติกรรมสงเสริมการเลน 
 จากบิดามารดาที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย. สารนิพนธ 
 กศ.ม. (จิตวทิยาพัฒนาการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
ณรงค  ทองปาน. (2526). การสรางหนังสือสําหรับเด็ก. เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ 250. 
 ภาคพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ หนวยการศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู. 
ณรงค  ม่ันเศรษฐวิทย. (2522). การสรางแบบฝกการเขียนอักษรนําสําหรับชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 4. วิทยานพินธ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ถายเอกสาร. 
ณัฐชุดา  สาครเจริญ. (2548). การพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย 
 โดยใชการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
เตือนใจ  ทองสําริด. (2546). คูมือครู สื่อและกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเด็กเริ่มเรียน. 
 กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสตูรและการสอน.  
ธงชัย  ชิวปรชีาและทวศีักดิ์  จินดานุรักษ. (2539). หนวยที่ 3 ทักษะกระบวนการทาง 
 วิทยาศาสตร.  เอกสารการสอนชุดวิชาวทิยาศาสตร 3 : แนวคิดทางวทิยาศาสตร. 
 พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2540). การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 
 . (2541). วิธกีารทางสถิตสิําหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. (2521). การวัดประเมินการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควชิาพื้นฐาน 
 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 



 79 

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. (2547). การวัดประเมินการเรียนรู.  เอกสารประกอบการเรียน 
 วิชาการวัดผล 401. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ธิดา  สนองนารถ. (2542). การสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรชัน้บูรณาการ 
 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2. สารนิพนธ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา). 
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
นิตยา  คชภักดี.  (2543). ขั้นตอนการพัฒนาของเด็กปฐมวยัตั้งแตปฏิสนธถิึง 5 ป. 
 กรุงเทพฯ : สถาบันแหงชาติเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. 
นิตยา  ประพฤติกิจ. (2539). การพัฒนาเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
นิตยา  ฤทธิโยธี. (2520). การทําและการใชแบบฝกหัดเสริมทักษะ.  เอกสารเผยแพรความรู 
 การสอน ภาษาไทย หนวยศกึษานิเทศก กรมสามัญศึกษา. ถายเอกสาร. 
นิรมล  ชางวัฒนชัย. (2541). เทคนิคการสอนศิลปะ ภาษา และวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ :  
 ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท. 
นิสิตปริญญาเอก รุนที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. (2550, มกราคม). วารสารการศึกษาปฐมวยั. 11(1) : 47 - 552. 
นพเนตร  ธรรมบวร. (2544). การพัฒนากระบวนการคดิของเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ :  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บุญเหลือ  แฝงเวียง และจีระพรรณ  สุขศรีงาม. (2537). ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 และเจตคติเชงิวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน เขตการศึกษา 9. 
 สํานักงานศึกษาธิการเขต  เขตการศึกษา 9. 
ประสาท  เนืองเฉลิม.  (2545, ตุลาคม). “ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรปฐมวัยศึกษา”,  
 วารสารการศกึษาปฐมวัย. 6(4) : 24 - 25. 
 . (2546ก, มีนาคม). “ของเลนกับเรียนรูวทิยาศาสตร”, วารสารวชิาการ. 
 6(3) : 70 - 72. 
 . (2546, กรกฎาคม). “การสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย”, วารสารการศึกษา 
 ปฐมวยั. 7(3) : 23 - 25. 
พรรณี  เกษกมล. (2549, มีนาคม). “การใชพลังสมองเพื่อพัฒนาการเรียนรู”, วารสารวิชาการ. 
 9(1) : 6 - 10. 
พรรณี  ชูทัย. (2522). จิตวทิยาการเรียนการสอน. พิมพครั้งที่ 2. ภาควิชาการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
พวงทอง  มีม่ังคั่ง. (2537). การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชา 
 หลักสูตรและการสอน คณะวิชาครศุาสตร วิทยาลัยครพูระนคร. 
 



 80 

พวงรัตน  ทวรัีตน. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรบัปรุง). 
 กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
พัชรี  ผุดผอง. (2549, กรกฎาคม). “ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบสูการประยุกตใช  BBL ในโรงเรียน 
 วัดโสมนัส”, วารสารวงการครู.  3(31) : 40 - 42. 
พัชรี  ผลโยธนิ. (2542, มีนาคม). “เรียนรูวิทยาศาสตรอยางไรในอนุบาล”, วารสารเพื่อนอนุบาล. 
 4(2) : 4 - 31. 
พัชรี  สวนแกว.  (2547).  จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
 ดวงกมล. 
พันธ  ทองชุมนุม. (2544). การสอนวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 .  (2547).  การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส.  
พิมพรรณ  ทองประสิทธิ์. (2548). การศกึษาความสามารถทางพหุปญญาของเดก็ปฐมวยัที่ไดรับ 
 การจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 
 ปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พิมพันธ  เดชะคุปต. (2544). การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ : แนวคิดและเทคนิค 
 การสอน.  กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอรกรุป แมเนจเมนท. 
 .  (2545). พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 
พรสวรรค  คาํบุญ. (2534). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนคาํยากของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชและไมใชแบบฝก โรงเรียนรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ. 
 วิทยานิพนธ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. อัดสําเนา. 
เพราพรรณ  เปลี่ยนภู. (2542). จิตวิทยาการศึกษา. กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี- 
 พระจอมเกลาธนบุรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา. 
เพียร ซายขวญั. (2536). วิทยาศาสตรกบัสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
ภพ เลาหไพบูลย.  (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :  
 ไทยวัฒนาพานิช. 
ยุพา  วีระไวทยะ และปรีชา  นพคุณ. (2544). สอนวิทยาศาสตรแบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : 
 มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ. 
เยาวพา  เดชะคุปต. (2542ก). การจัดการศึกษาสําหรบัเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแม็ค. 
 .  (2542ข). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแม็ค. 
 .  (2548, ตุลาคม). “การศึกษาและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน”,  
 วารสารการศกึษาปฐมวัย.  9(4) : 36 - 48. 
 



 81 

เยาวพา  เดชะคุปต. (2549, มกราคม). “การพัฒนาพลังสมองเพื่อการเรียนรู”, วารสารการศึกษา 
 ปฐมวยั. 10(1) : 40 - 51. 
รุงทิพย  ชุมเปย.  (2545).  การพัฒนาการสังเกตของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ 
 ตามแนวโปรแกรมมาทาล.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
รุงรวี  กนกวบิูลยศรี. (2529). การเปรียบเทียบความสามารถในการจําแนกดวยการมองเห็น 
 ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษา และใชแบบฝกหัด. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
รุจิระ  สุภรณไพบูลย.  (2539).  การสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร : เทคนิคและ 
 วิธีสอนในระดับประถมศึกษา.  พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
ลดาวรรณ  ดีสม. (2546). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัใชกิจกรรม 
 การเรียนแบบตอภาพ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ละดา  ดอนหงษา. (2531). ผลของการศกึษากระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถม 
 ศึกษาปที่ 6 ทีส่อนโดยเกมฝกทักษะและโดยแบบฝกทกัษะ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (วิทยาศาสตรการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ.  
 อัดสําเนา. 
ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศกึษา.  พิมพครั้งที่ 5. 
 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.  
ลําดวล  ปนสนัเทียะ. (2545).  ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอทักษะกระบวนการ 
 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). 
 กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วรรณทิพา  รอดแรงคา. (2540). ทักษะและกระบวนการในวิทยาศาสตรศึกษา. ภาควิชาการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วัฒนชัย  จันทรวีนุกูล. (2539). การสรางแบบทดสอบภาคปฏิบตัิวัดทักษะกระบวนการทาง 
 วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (วัดผลการศึกษา). กรุงเทพฯ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วิจิตรา  วสวุนิช. (2536). จิตวิทยาการศึกษา. คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
วิชัย  วงษใหญ. (2542). พลังการเรียนรูในกระบวนการใหม. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
 



 82 

วิชชุดา  งามอักษร. (2541). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทักษะ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดอยางมี 
 เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการสอนแบบเอสซี กบัการสอนตาม 
 คูมือครู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร.  
ศศิมา  พรหมรักษ. (2546). พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ 
 ทางวิทยาศาสตร. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ศรีนวล รัตนานันท. (2540). ผลการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรนอกชัน้เรียนที่มี 
 ตอทักษะการสังเกตของเดก็ปฐมวยั. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). 
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถายเอกสาร. 
สตาคเฮล ดีนา  . (2542). การสอนวิทยาศาสตรแนวใหมสําหรับเด็กปฐมวยั. แปลโดย ดุษฎี 
 บริพัตร ณ อยุธยา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2545). โครงงานกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติ (วิทยาศาสตร). 
 กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคณุภาพวิชาการ. 
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2534). ของเลนเชิงวิทยาศาสตรที ่
 หลากหลาย.  กรงุเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
 .  (2543). รายงานผลการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําแผนแมบทระยะยาวและแผนแมบท 
 พ.ศ.2545 - 2549. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
 .  (2546). การพัฒนาการศึกษาวทิยาศาสตรระดับโรงเรียนในประเทศไทยและ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้น. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 
สายทิพย  ศรแีกวทุม. (2541). การคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม  
 ศิลปสรางสรรค.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. (2541). แนวคดิสูแนวปฏบิัต ิ: แนวการจัดประสบการณปฐมวยั 
 ศึกษา (หลักสตูรการศึกษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดวงกมล. 
 .  (2543, มกราคม). “ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางบานกับความสามารถ 
 ดานสติปญญาของเด็กอายุ 4 - 7 ป”, วารสารการศึกษาปฐมวยั. 4(1) : 74. 
สุนทร  โคตรบรรเทา. (2548). หลักการเรียนรูโดยเนนสมองเปนฐาน. ปทุมธานี : บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชยี. 
สุนีย  เหมะประสิทธิ์. (2543). เอกสารคําสอน ปถ.421 วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา. 
 กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย 
 ศรนีครินทรวิโรฒ. 



 83 

สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข และคณะ. (2544). การเสริมสรางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพ่ือ 
 ความเปนเลศิในระบบการศกึษาของไทย : ยุทธศาสตรในการสรางบุคลากรทาง 
 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน.  กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากร 
 มนุษย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สุวัฒก  นิยมคา. (2531). ทฤษฎีและทางปฏิบัตใินการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู 
 เลม 1.  กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบรุคส เซนเตอร. 
สุวรรณี  ขอบรูป. (2540). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกหองเรียนเพ่ือสงเสริมทักษะ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). 
 กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุรีย  สุธาสิโนบล. (2541). การศึกษาผลการจัดกิจกรรมคายเทคโนโลยีดานพลังงานจาก 
 อาทิตยสําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุรางค  โควตระกูล.  (2545). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
สุรางค  สากร. (2537). พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต : วิทยาศาสตร. 
 กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสตูรและการสอน คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎจันทรเกษม. 
สรศักดิ์  แพรดํา. (2544). ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร. อุบลราชธานี : สถาบันราชภฏั 
 อุบลราชธานี. 
สนธยา  ศรีบางพลี. (2541). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและทักษะ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝก 
 กับการสอนตามคูมือครู.  ภาควิชาหลักสตูรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมนึก  โรจนพนัส. (2528, กันยายน - ธันวาคม). “การสอนวิทยาศาสตรในโรงเรยีนอนุบาล”,  
 วารสารคุรุปรทิัศน. 4(1) : 24. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). คูมือหลักสูตร 
 การศึกษาปฐมวัย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2536). เอกสารและผลงานวิจัยการศกึษาระดับ 
 กอนประถมศกึษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
 .  (2544ก). รายงานการสัมมนาเรื่องนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตรการศึกษา 
 ของไทย. กรุงเทพฯ : เซเวนพริ้นติ้ง. 
 
 



 84 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2544ข). ปฏิรูปการเรยีนรูผูเรียนสําคัญที่สุด.  
 พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
 .  (2545ก). แผนการศึกษาแหงชาติ (2545 - 2559). กรุงเทพฯ : เซเวนพริ้นติ้ง. 
 .  (2545ข). ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคดิ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
 วัฒนาพานิช. 
สําลี  ทองธิว. (2545). หลักและแนวปฏิบตัิในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : 
 จุฬาลงกรณวทิยาลัย. 
เสาวคนธ สาเอี่ยม. (2537). การศึกษาความสามารถในการจําแนกประเภทของเด็กปฐมวยั 
 ที่ผูปกครองใชชุดสงเสริมความรูแกผูปกครอง “ใหเวลาสักนิด ใกลชดิลูกรัก”. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เสาวนีย  จันทรที. (2546). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรปูแบบจิตปญญา 
 ที่มีตอการเรียนรูการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวยั.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
หรรษา  นิลวิเชยีร. (2535). ปฐมวัยศึกษาหลักสูตรและแนวปฏบิัติ. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส. 
อรสิริ  วงศสิริศร. (2540). การวิเคราะหแบบฝกความพรอมทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรสําหรับ 
 เด็กปฐมวยั. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อัจฉรา  ชีวะพันธ และคณะ. (2532). หลักภาษาไทยชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 5.  กรุงเทพฯ : 
 บรรณกิจการพิมพ. 
อัญชลี  ไสยวรรณ. (2531). การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณแบบปฏิบตัิการ 
 ทดลองกับแบบผสมผสานทีมี่ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
 .  (2540). “แนวคิดและกิจกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสิ่งแวดลอมใน 
 โรงเรียน”,  วารสารทางวิชาการครุเทพสตรี.  1(1) : 85. 
อรัญญา  กินนารี. (2542).  ผลของการใชแบบฝกคุณลักษณะที่เอ้ือตอการคิดคําถามตอ 
 พัฒนาการคิดดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2. 
 วิทยานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิตวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. อัดสําเนา. 
 
 



 85 

อรัญญา  เจียมออน. (2538).  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของเด็กกอนประถมศึกษาที่ได 
 รับการจัดมุมวิทยาศาสตรแบบปฏิบตัิการทดลอง. ปริญญานิพนธการศกึษามหาบัณฑิต  
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถายเอกสาร. 
อโณทัย  อุบลสวัสดิ์. (2535). ผลการจัดกิจกรรมใหความรูผูปกครองที่มีตอทักษะกระบวนการ 
 ทางวิทยาศาสตรของเด็กกอนวัยเรียน. วทิยานิพนธ ค.ม. (ประถมศกึษา). กรุงเทพฯ :  
 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. ถายเอกสาร. 
อารี  สัณหฉวี. (2550, มกราคม). “การพัฒนาพลังสองเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย”,  
 วารสารการศกึษาปฐมวัย. 11(1) : 42 - 46. 
ฮาเลน, จีนและไรคิน, แมรี. (2546). กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเด็กเล็ก การสอนแบบบูรณาการ. 
 แปลโดย เกษมศรี วงศเลิศวิทย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
Abruscato, J. (2000). Teaching Children Science. Massachusetts : Allyn & Bacon. 
Cliatt, Mary Jo Puckett; & Shaw, Jean M. (1992). Helping Children Explore Science. 
 New York : Macmillan. 
Curtis, A. (1998). A curriculum for pre - school child learning to learn. 2nd ed. New York : 
 Routledge. 
Doron, R.L. (1978, July). “Measuring the Professor Science Objectives,” Science 
 Education. 62(10) : 19 - 30. 
Finley, F.N. (1983, March - April). “Science Process”, Journal of Research in Science  
 Teaching. 20(1) : 47 - 54. 
Gabel, D. and P. Rubba.  (1980, February). “Science Process Skills : Where Should  
 They Be Tauth?,” School Science and Mathematics.  30(2) : 121 - 126. 
Gagne’, R.M. (1965). “Psychology Issues in Science A Process Approach”, 
 in Psychological Bases of Science A Process Approach.  Washington D.C. : 
 American Association for the Advancement of Science. 
Gega. (1982). Science in elementary education. New York : John Wiley & Son. 
Hendrick, J. (1994). Total Learning : Developmental Curriculum for the Young Child. 
 4th ed. New York : Macmillan College Publishing Company. 
Judge, J. (1975, October).  Observational Skills of Children in Monterssori in Science 
 Process Approach Class. Journal of Research in Science Teaching. 
 12(4) : 407 - 413. 
 
 



 86 

Kaur, R. (1973, July). “Evaluation of the Science Process Skill of Observation and 
 Classfication”, Summative Evaluation of Student Learning. Edited by Benjamin 
 Bloom et.al. pp.568 - 573. New York : McGraw - Hill Book Company. 
Lind, Karen K. (2000). Exploring Science in Early Childhood Education. New York : 
 Thomson Learning. 
Martin, D.J. (2001). Constructing Early Childhood Science. New York : Thomson  
 Learning. 
Morrison, G.S. (1998). Early childhood education today. 7th ed. New York : Prentice Hall. 
Neuman, D.B. (1981). Experience in Science for Young Children. New York : Macmillan 
 Publishing Co., Inc. 
Neuman, D.B. (1993). Experiencing Elementary Science. Litton Education Publishing. 
 California : Wadworth. 
Ross, John A. (1988, June).  “Sex - Test Interactions in the Measurement of an  
 Integrated Process Skill”, Research in Science and Technological Education. 
 6(2) : 193 - 194. 
Scharmann, Lawrence C. (1989, November).  “Developmental Influences of Science 
 Process Skill Instruction”, Journal of Research in Science Teaching. 
 26(11) : 715 - 204. 
Tanner, C.K. (2001, April).  Into the Wood, Wetland and Prawies.  Education leadership. 
 58(7) : 64 - 66. 
Weber, M.C. (1972, January). “The Influence of the Science Curriculum Improvement 
 Study on the Learner’s Operational Utilization of Science Process”, Dissertation 
 Abstracts International. 32(7) : 3583 - A. 
Williams, D. (1983, July). “Development Reading Comprehension Skills at the Post 
 Primary Level”, Forum. Vol.21(3) : 57 - 62. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร 

ตัวอยางแผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมการ
เรียนรูที่กําหนดหัวเรื่องการเรียนตามชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร โดยใชสมองเปนฐานการ
เรียนรู (Brain - Based Learning) ซ่ึงวิธีการสอนเนนผูเรียนเปนสําคญั ผูเรียนกระทําดวยความคิด 
การแสดงออกอยางมีเหตุมีผล ตามมโนทศันของเรื่องทีเ่รียน และทําชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร
ทุกครั้งในการเรียนรูโดยมีเจตนาเพื่อใชในการทบทวน ฝกการขีดเขยีนจากการสังเกต การจําแนก
ประเภท การสื่อสาร และการลงความเหน็ ซ่ึงตรงกับการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวยัและเปนการสงเสริมการทาํงานของสมองซีกซาย และซีกขวาของผูเรียนใหทาํงาน
สัมพันธกันอยางมีคุณภาพ ซ่ึงสงผลทําใหเปนผูมีความฉลาดทางปญญาและอารมณ มีทักษะใน
การแกปญหาตางๆ สามารถพัฒนาตนเองใหอยูรวมกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และผูอ่ืนไดดี ทั้งน้ี
ครูมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู สรางบรรยากาศการเรยีนรูที่อบอุน เพลิดเพลนิ 
แสดงการยอมรับในความสามารถและความแตกตางของผูเรียน พรอมชี้แนะ และเสริมขอความรู
ที่ผูเรียนคนพบจากชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรและรูดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรใหเกิดกับเด็กปฐมวัย 
 
จุดมุงหมาย 
 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 
หลักการจัดกิจกรรม 
 1. กิจกรรมนี้จัดในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ 
 2. การปฏิบัตกิิจกรรมดําเนินตามลําดับขัน้ตอนดังน้ี 
  2.1 ขั้นนํา 
   เตรียมเด็กนักเรียนใหพรอมเรียนโดยจัดกิจกรรมตางๆ เชน การสนทนา เลา
นิทาน รองเพลง ปริศนาคําทาย เพ่ือนําเขาสูบทเรียน ครูบอกจุดมุงหมายการเรียน 
  2.2 ขั้นสอน แบงเปน  2 ตอน 
   ตอนที่ 1 ครูดําเนินกิจกรรมการสอน โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมที่เนนการ
กระทําดวยความคิด การแสดงออก เรียนรูแบบรวมมือ เรียนรูดวยการคนพบ  และทราบถงึ 
ความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงในการเรียนรูแตละเร่ือง เด็กจะไดเขารวมกิจกรรม  
การนําเสนอผลงาน การประเมินการเรียนรูรวมกับครู โดยครูเปนผูประเมินหรือตัง้คําถามใหเด็ก
ประเมินตนเองและเพื่อน 
   ตอนที่ 2 ทําชดุแบบฝกทักษะตามมโนทศันของเรื่องทีเ่รียน 



  2.3 ขั้นสรุป 
   เด็กและครูรวมกันสรุปมโนทัศนเรื่องที่เรยีนหรือนําเสนอผลงานในแบบฝก
ทักษะวิทยาศาสตร ดวยกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ตอบคําถาม สาธิต หรือเสนอผลงาน 
 
บทบาทคร ู
 1. การสรางแผนกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
  1.1 ศึกษาชุดแบบฝกทักษะวิทยาศาสตรโดยใชสมองเปนฐานการเรียนรู 
(Brain - Based Learning)  
  1.2 ศึกษาหลกัสูตร พุทธศกัราช 2546 และแผนการจดักิจกรรมที่สงเสริมทักษะ 
กระบวนการวทิยาศาสตร 
  1.3 กําหนดหัวเรื่องตามมโนทัศนของเรือ่งที่เรียนในแตละหนาของชุดแบบฝก 
ทักษะวิทยาศาสตร 
  1.4 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
 2. การนําแผนไปจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 
  2.1 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะใหเขาใจอยาง 
ชัดเจนกอนลงมือจัดกิจกรรม 
  2.2 จัดเตรียมสื่ออุปกรณประกอบกิจกรรมใหพรอม 
  2.3 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยกิจกรรมที่ครูเลือกสรรเพื่อนําเขาสูเรื่องที่เรียน 
  2.4 บอกจุดประสงคการเรียนรูและวธิีการสอน 
  2.5 ดําเนินกิจกรรมการสอนตามแผนการสอน ซ่ึงขณะดําเนินกิจกรรมครูตองประเมิน 
การเรียนการสอนตลอดเวลาวากิจกรรมนั้นกระตุนใหคิดหรือไม   ผูเรียนไดแสดงออกจริงไหม 
เรียนรูวิทยาศาสตรหรือไม เด็กเรียนอะไรเพ่ิมเติม 
  2.6 ผูเรียนนําเสนอผลงาน โดยครูวิเคราะหผลงานและปอนขอมูลกลบัใหผูเรียน 
ขอผิดขอถูกและขอความรูเพ่ิมเติม โดยบรรยากาศการเรียนตองมีความเปนกันเอง หลีกเลี่ยง 
การพูดหรือการกระทําที่ทําใหผูเรียนเกิดความคับของใจหรืออาย ครูตองตระหนักในความ 
แตกตางของผูเรียน พรอมแสดงการยอมรับชวยชี้แนะและเสริมขอความรูที่ทําใหผูเรียนคนพบ 
และเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด 
  2.7 จูงใจใหผูเรียนสนใจกิจกรรมอยางตอเน่ือง ตองทําใหผูเรียนเห็นวา ครูใสใจ 
ตอสิ่งที่เกิดขึน้ในชั้นเรียนเสมอ พรอมชี้แนะสิ่งที่นําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงค 
  2.8 ใกลชิดกบัผูเรียน ติดตามการเรียนรูเขารวมในการทํางานกบัผูเรยีนดวยการ
แจกอุปกรณดวยตนเอง 
 
 



  2.9 สรุปมโนทัศนเรื่องที่เรยีน 
  2.10 ใหเด็กทําแบบฝกทกัษะตามมโนทศันของเรื่องทีเ่รียน 
  2.11 เริ่มการสอนตรงตามเวลาและมีการยืดหยุนตามความเหมาะสมของแตละ 
กิจกรรม 
  
บทบาทเด็ก 
 1. ปฏิบัติการคิดและการแสดงออกดวยตนเองและรวมกับกลุมในการทํากิจกรรม 
ทุกครั้ง 
 2. ทําแบบฝกทักษะ 
 3. นําเสนอผลงาน 
 4. ประเมินการเรียนรูรวมกบัคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังมโนทัศน 
สาระที่ควรเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 สาระที่ควรเรยีนรู สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 หมวดธรรมชาติรอบตัว กลาวคือ เด็กควรจะไดเรียนรูสิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชวีิต 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล กลางวัน กลางคนื 
ฯลฯ  
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหและกําหนดหัวขอตามชุดแบบฝกทักษะสําหรับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมการเรียนประกอบการใช
ชุดแบบฝกทักษะสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 - 5 ป ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลธนินทร 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่การศึกษา 2 ตามความเหมาะสมกับวัย จัดระบบความ
ยาก - งาย เด็กเกิดการเรียนรูจากการเชื่อมโยงจากประสบการณเดิมกับประสบการณใหมจาก
สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก จัดทําแผนมโนทัศน ดังน้ี 
 
 ขั้นที่ 1  กําหนดเปน  4 หัวขอใหญ 
 
 
 
 
 
 

ชุดแบบฝกทกัษะ 
วิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสังเกต 

โลกของเรา พืช 

สัตว 



       สวนประกอบของปลา  ลูกสัตว  
        เงา         ของคูกัน  
        ปาก        สี 
             การสังเกต 
 
 
      เครื่องครัว       ตนไม 
                        ดอกไม 
ชุมชน            ชุดแบบฝกทักษะ               ผัก 
                    โลกของเรา  วิทยาศาสตร  พืช      ผลไม 
สิ่งไมมีชีวิต                  พืชนํ้า 
                  พืชปา 
          ฤดูกาล                 นํ้า      สัตวบก 
                    กลางวัน-กลางคืน       สัตว     สัตวนํ้า 
             แมลง 
    สัตวใชงาน  สัตวเลี้ยง 
      สัตวปก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ 2 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร 
แบบฝกทักษะเรื่อง ธรรมชาติรอบตวั : การสังเกต 

เร่ืองยอย  :  เงา 
 

ชั้นอนุบาลปที่  2  
เวลาสอน 30 นาที 
มโนทัศน เงา หมายถึง สวนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสง ทําใหแลเห็นเปนรูปของวัตถุน้ัน 
 
จุดประสงค 
 1. พัฒนากลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก 
 2. มีความสุขกับการระบายสีรูปภาพใหสวยงาม 
 3. พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
     - การสังเกต  บอกวัตถุทบึแสงกับเงาได 
     - การจําแนกประเภท  จําแนกภาพเงาตามขนาดของรูปทรงได 

    - การสื่อสาร  อธิบายไดวาเงาเกิดจากแสงไมสามารถสองผานวัตถุทึบแสงได 
      จึงทําใหเห็นเปนภาพเงา 

      - การลงความเห็น สรุปไดวา เงาเกิดจากที่แสงสองผานวัตถุทึบแสงไมได 
       จึงเห็นเปนภาพเงา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู

ข้ันนํา 
    ครูพาเด็กไปกลางสนามหญาที่แสงแดดสอง 
    แลวชวนเด็กนั่งใตรมไม 

 
 สนามหญาบริเวณ 

โรงเรียนที่มีแสงแดด 

 
 นําเด็กเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
    ครูนํารม หมวก กระดาษ A4 จํานวน 4 ชุด 
    ครูนําของทุกอยางที่เตรียมไวไปบังแสงแดดอยู
กลางแจงทุกอยาง ใหเด็กเคลื่อนไหวตามคําสั่ง แลว
ใหเด็กทุกคนสังเกต 
    ใหเด็กทกุคนกลับเขาหองเลือกวัสดุคนละ 1 ชิ้น
แลวไปยืนอยูหลัง ผามานสีขาว แลวใชไฟฉายสองไป
ที่วตัถุน้ันแลวใหเพ่ือนๆ ชวยกันตอบ วาเห็นเปนภาพ
เงาของอะไร 
 

 
 รม หมวก  

กระดาษ A4 
 ของเลน สัตวจําลอง 

เชน รถ ลูกโปง ตุกตา 
ชาง มา ไก วัว กบ    
เตา งู ฯลฯ 
 
 

 
 จัดเตรียมสื่อที่  

นาสนใจอยางเพียงพอ 
 กระตุนใหเกิดทาง 

เลือกในการหาคําตอบ 
 กระตุนใหเด็กเกิด 

การรวบรวมสรุป 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู
    ทําแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร 
    นําเสนอผลงานในแบบฝกทักษะ 

 แบบฝกทักษะ 
วิทยาศาสตร เรื่อง 
การสังเกต หนาที่ 9 

 ดูแลใหคําปรึกษา 
อยางใกลชิด 

ข้ันสรุป 
    ครูใหเด็กชวยกันสรุปวาเงาเกิดขึ้นไดอยางไร 
    เด็กชวยกันบอกวาเกดิจากที่แสงไมสามารถ   
สองผานวัตถทุึบแสงได 
 

 
 ไฟฉาย ผาสีขาว 

ผาสีดํา 

 
 สาธิตใหเด็กดู 

อีกครั้ง 
กระตุนใหเด็กเรียนรู 

ตอเน่ือง 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนและการแสดงออก 
 2. สนทนาซักถามเกี่ยวกบัสาเหตุที่ทําใหเห็นเปนรูปเงา 
 3. ตรวจผลงานใบแบบฝกทกัษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่  10 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร 
แบบฝกทักษะเรื่อง สิง่แวดลอมรอบตวัเรา : พืช 

เร่ืองยอย  :  ผลไม 
 
ชั้นอนุบาลปที่  2  
เวลาสอน 30 นาที 
มโนทัศน รสของผลไม  ผลไมบางจําพวกที่ดิบมีรสเปรี้ยวและเม่ือสุกแลวมีรสหวาน 
 
จุดประสงค 
 1. พัฒนากลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็ก 
 2. สนุกสนานกับการเตนระบําเพลง “ผลไม” 
 3. การเขากลุมรับประทานผลไม 
 4. พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
     - การสังเกต เด็กสามารถบอกรสชาตขิองผลไมแตละชนิดได 
     - การจําแนกประเภท  เด็กสามารถจําแนกผลไมที่มีรสชาตติางจากพวกได 
     - การสื่อสาร เด็กสามารถบอกรสชาตขิองผลไมแตละชนิดได 
      - การลงความเห็น  เด็กสามารถสรุปไดวา ผลไมชนิดใดที่ตอนดิบมีรสเปรี้ยว 
       สุกแลวมีรสหวาน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู

ข้ันนํา 
    ครูนําเพลง “ผลไม” มาเปดใหเด็กฟงแลวชักชวน 
ใหเด็กเตนระบําประกอบเพลง 
    สนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาบทเพลง 

 
 เทปเพลง “ผลไม” 

 
 นําเด็กเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
    ครูนําผลไมมาใหเด็กดู  และใหเด็กไดนําไป 
ลางน้ําในกะละมังใหสะอาด ผึ่งไวใหแหง 
 
 
 
    

 
 ผลไมที่มีรสเปรี้ยว 

และรสหวาน เชน 
มะมวงดิบ มะมวงสุก 
กลวยดิบ และกลวยสุก 
มะขามหวาน สับปะรด 
ฝรั่ง ชมพู มังคุด 
ลองกอง 

 
 ชี้แนะ ชวยเหลือ 

ใหคําปรึกษา และ
อํานวยความสะดวก 

 กระตุนใหเกิดการ
รวบรวม สรุปทบทวน 
และแลกเปลี่ยนความรู  
 



กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู
    แบงเด็กออกเปน 4 กลุม เพ่ือใหชิมผลไม
เหมือนกันแลวใหเด็กสนทนากันในกลุมเกี่ยวกับ
รสชาติของผลไม 
    ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับรสชาตขิองผลไม  
พรอมทั้งใหเด็กไดชิมรสชาติของผลไม 
    สรุปรสชาติของผลไมลงตารางรวมกนั 
    ใหทําแบบฝกทักษะวิทยาศาสตร 

 กะละมังลางผลไม 
 
 
 
 
ตารางรสชาติของผลไม 
 แบบฝกทักษะ 

วิทยาศาสตร เรื่อง พืช 
หนาที่ 15 
 

 กระตุนใหเกิดการ 
รวบรวม สรุป ทบทวน 
และแลกเปลี่ยนความรู 
 
 

 ขีดชองในตาราง 
 ใหคําปรึกษาและ 

แนะนําอยางใกลชิด 
 

ข้ันสรุป 
    ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัรสชาติของ 
ผลไมชนิดตางๆ 
 

 
 ผลไมปอกใสจานหั่น 

เปนชิ้นเล็กๆ 

 
 สรุปรวมกบัเด็ก   

อีกครั้ง 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการทํางานรวมกับเพ่ือนและการแสดงออก 
 2. การสนทนาซักถามเกี่ยวกับผลไมที่นํามารับประทานเปนผัก 
 3. ดูผลงานที่ไดจากแบบฝกทักษะ เพ่ือประเมินความเขาใจในการปฏิบัติจริงของสมาชิก 
ในกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่  16 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร 
แบบฝกทักษะเรื่อง สิง่แวดลอมรอบตวัเรา : สัตว 

เร่ืองยอย  :  สัตวเลี้ยง 
 

ชั้นอนุบาลปที่  2  
เวลาสอน 30 นาที 
มโนทัศน สัตวเลี้ยง หมายถึง สัตวตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมของมนุษยตลอดชีวิต 
  มนุษยเปนผูดูแลการผสมพันธุของสัตวเหลานี้ไมมากก็นอย ซ่ึงโดยธรรมชาต ิ
  สัตวเลี้ยงมีความเชื่องตอมนุษยและไมสามารถดํารงชีวติไดเองตามธรรมชาต ิ
 

จุดประสงค 
 1. พัฒนากลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัดเล็กและประสบการณการเคลื่อนไหว 
      เขาจังหวะ 
 2. สนุกสนานกับการรองเพลง “สัตวเลี้ยง” 
 3. การเลาประสบการณเกีย่วกับสตัวเลีย้งที่บาน 
 4. พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
     - การสังเกต บอกลักษณะของสัตวเลี้ยงได 
     - การจําแนกประเภท  จัดแบงกลุมสัตวเลี้ยงกับสตัวชนิดตางๆ ได 
     - การสื่อสาร  บอกชื่อและอธิบายเกี่ยวกับสตัวเลี้ยงที่เลี้ยงไวทีบ่านได 
      - การลงความเห็น  สรุปตัวอยางสตัวเลี้ยงไดอยางพอเขาใจได 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู

ข้ันนํา 
    ครูพาเด็กไปบานที่มีสตัวเลี้ยงและสนทนา
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงแลวพากลับหองเรียน 
    ครูและเด็กรวมกันรองเพลงและทําทาทาง 
ประกอบเพลง “สัตวเลี้ยง” จากนั้นครูและเด็ก 
รวมกันสนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อเพลง 

 
 สุนัข แมว ไก 

กระตาย นกของจริง 
 เพลงสัตวเลี้ยง 

 
 นําเด็กเขาสูบทเรียน 
 กระตุนใหเด็กอยาก

เรียนรู ตั้งคําถาม คนหา
คําตอบ 

ข้ันสอน 
    ครูนําสัตวจําลองชนิดตางๆ มาใหเด็กดู และ 
ใหเด็กเลือกหยิบตามความสนใจ คนละ 1 ตัว 
 
    

 
 สัตวจําลองชนิดตางๆ 

เชน ยีราฟ มา วัว แกะ 
แพะ หมี เสือ เปด ไก 

 
 พาเด็ก  ๆไปทัศนศึกษา

นอกสถานที่ 
 กระตุนใหเด็กเกิดทาง 

เลือกในการหาคําตอบ 



กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู
    ใหเด็กบอกชื่อสัตวทีเ่ด็กเลือก พรอมทั้งบอก 
เหตุผลในการเลือกสัตวน้ัน 
    ครูนําภาพฟารมกับรูปภาพปามาใหเด็กดู แลว 
ใหเด็กนําสัตวที่ตนเองถืออยูไปวางใหถูกตอง อาจ 
ทั้งวางผิดและวางถูก แตตองบอกเหตุผลไดวาเพราะ
อะไร ทําไมจึงจัดสัตวไปอยูในฟารมหรืออยูในปา 
    ใหเด็กทาํแบบฝกทกัษะวทิยาศาสตร 

 
 รูปภาพฟารมและ 

รูปภาพปา 
 
 

 แบบฝกทักษะ 
วิทยาศาสตร เรื่อง สัตว 
หนาที่ 12 
 

 
 ชี้แนะ ชวยเหลือ 

ใหคําปรึกษา อํานวย
ความสะดวก 
 
 
 

ข้ันสรุป 
    ครูใหเด็กนําเสนอผลงานในแบบฝกทักษะ 
วิทยาศาสตร 
    ครูและเด็กรวมกันสรุปวาสัตวเลี้ยงมีลักษณะ 
อยางไร มีที่อยูอาศัยที่ไหน 
 

  
 จัดเวทีใหเด็ก

แสดงผลงาน 
 กระตุนใหเด็ก

เรียนรูตอเน่ือง 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การปฏิบัตตินตอวิทยากร 
การปฏิบัตตินตอสัตวเลี้ยง 
 2. สนทนาเกี่ยวกับชื่อของสัตวเลี้ยงและการปฏิบัตติน 
 3. ดูผลงานจากแบบฝกทักษะเพื่อประเมินความรูความเขาใจของการทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนที่  24 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะวทิยาศาสตร 
แบบฝกทักษะเรื่อง ธรรมชาติรอบตวั : โลกของเรา 

เร่ืองยอย  :  เครื่องครัว 
 
ชั้นอนุบาลปที่  2  
เวลาสอน 30  นาที 
มโนทัศน เครื่องครัว คือ อุปกรณในการทําอาหาร 
 
จุดประสงค 
 1. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 2. สนุกกับการจับคูของใชในหองตางๆ 
 3. บอกประเภทของเครื่องครัว และประโยชนของเครื่องครัวได 
 4. พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
     - การสังเกต ลักษณะที่แตกตางของเครื่องครัวได 
     - การจําแนกประเภท จําแนกเครื่องครัวตามเงื่อนไขที่กําหนดได 
     - การสื่อสาร  บอกชื่อวาอุปกรณของใชในครวัได 
     - การลงความเห็น สรุปตัวอยางเครื่องครัวได 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู

ข้ันนํา 
    ครูนําอุปกรณของใชในหองตางๆ มาสนทนา  
กับเด็ก  

  
 อุปกรณของใชใน 

หองครัว หองพยาบาล 
หองนอน หองรับแขก 

 
 นําเด็กเขาสูบทเรียน 

ข้ันสอน 
    ครูบอกใหเด็กออกมาหยิบเครื่องครวัจําลองและ
ของจริง คนละ 1 ชิ้น โดยไมใหชนกัน 
    ครูใหเด็กเลือกหยิบอุปกรณสําหรับใชในหอง 
ตางๆ ตามความสนใจ แลวนําไปไวในมุมหองครัว 
หองพยาบาล หองนอน และหองรับแขก 
    ครูเปานกหวีดเปนสัญญาณครั้งที่ 1 ใหเด็ก 
เขาไปอยูมุมหอง ครั้งที่ 2 ใหเปลี่ยนใจเลือกอีกครั้ง 
ใหถูกตอง 

 
 มุมหองครัว 

มุมหองพยาบาล 
มุมหองนอน 
มุมหองรับแขก 
 

 
 กระตุนใหเด็กเกิด 

ทางเลือกในการคนหา
คําตอบ 

 ชี้แนะ ชวยเหลือ 
ใหคําปรึกษา อํานวย 
ความสะดวก 



กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการสอน บทบาทคร ู
    ใหเด็กบอกวาอุปกรณที่ใชในหองครวัมีอะไรบาง 
    ใหเด็กทาํแบบฝกทกัษะ 

 
 แบบฝกทักษะ 

วิทยาศาสตร เรื่อง 
เครื่องครัว หนาที่ 31 
 

 
 กระตุนใหเด็ก 

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

ข้ันสรุป 
    ใหเด็กชวยกันสรุปวาอุปกรณของใชในหองครัว 
มีอะไรบาง มีไวสําหรับทําอะไร 
 

 
 

 
 ใหกําลังใจ 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ และการแสดงออก 
 2. การสนทนารวมกันกับเพ่ือนๆ และครู เกี่ยวกับเรื่องเครื่องครัว 
 3. ตรวจผลงานจากแบบฝกทักษะประเมนิความเขาใจในการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คูมือการใชแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชแบบประเมิน 
แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
ลักษณะทัว่ไปของแบบประเมิน 
 1. แบบประเมินชุดนี้ ใชสําหรับการประเมนิทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรดานทกัษะ 
การสังเกต ดานการจําแนกประเภท ดานการสื่อสาร และดานการลงความเห็นของเด็กอนุบาลป
ที่ 2  (อายุระหวาง 4 - 5 ป) ที่ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุแบบฝกทักษะ โดยเปนแบบ
ประเมินรายบคุคล 
 2. แบบประเมินประกอบดวยชุดคําถามจํานวนทั้งหมด 4 ชุด   ซ่ึงรวมทั้งสิ้น 20 ขอ 
และเปนการประเมินโดยใหผูรับการประเมินปฏบิัติจริงและตอบคําถามของผูดําเนินการประเมิน
ซ่ึงคําถามทั้งหมด 4 ชุด จําแนกไดดังตอไปน้ี 
  ชุดที่  1  ดานการสังเกต   จํานวน  5 ขอ 
  ชุดที่  2  ดานการจําแนกประเภท จํานวน  5 ขอ 
  ชุดที่  3  ดานการสื่อสาร  จํานวน  5 ขอ 
  ชุดที่  4  ดานการลงความเห็น จํานวน  5 ขอ 
  
การตรวจใหคะแนน 
 แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยน้ี ไดมีการตรวจให
คะแนนดังตอไปน้ี 
 ขอที่ตอบไดถกูตอง หรือทําไดถูกตอง  ใหคะแนน 1 คะแนน 
 ขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ หรือทําผิดหรือไมทํา ใหคะแนน 0 คะแนน 
 
การกําหนดเวลาในการประเมิน  
 1. ระยะเวลาที่ใชในการประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
กําหนดใหขอละ 2 นาที หากเด็กทําขอใดขอหน่ึงเสร็จกอน 2 นาที ใหทําขอตอไปได 
 2. ใหเด็กทําแบบประเมินในวันเดียวกนั 1 ดาน ดานละ 5 ขอ โดยใหเด็กทําทีละ 1 คน 
จนครบทุกคนใน 1 วัน 
 
 
 
 
 



การเตรียมการประเมิน 
 1. ผูดําเนินการประเมินตองศึกษาแบบประเมินและคูมือกระบวนการทั้งหมด โดยใหใช 
ภาษาที่ชัดเจนและเปนธรรมชาติในการพดูกับเด็ก รวมทั้งมีวธิีจูงใจ เราความสนใจใหเด็ก
กระตือรือรนในการทําแบบประเมิน 
 2. การเตรียมสถานการณและวสัดุอุปกรณในการประเมินแตละชุดใหพรอมกอนเด็ก 
จะเขาทําการประเมินในแตละขอและเปลีย่นวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใหแบบประเมิน 
มีความเที่ยงตรง  
 3. สถานที่ในการประเมินควรมีสภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออํานวยตอการประเมิน เชน จัดโตะ 
เกาอ้ีใหมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก สถานที่ในการประเมินควรปราศจากสิง่รบกวน มีแสง
สวางเพียงพอ 
 4. กอนเร่ิมการประเมินควรใหเด็กทําธุระสวนตวักอน เชน ด่ืมนํ้า เขาหองน้ํา เพ่ือให 
เด็กมีสมาธิในการประเมิน 
 

วิธีการดําเนินการประเมนิ 
 1. ผูดําเนินการประเมินสรางความคุนเคยกับผูรับการประเมินโดยทักทายพูดคุย เพ่ือ 
สรางสัมพันธไมตรีที่ดีกับผูรับการประเมิน เพ่ือใหผูรับการประเมินคลายความวิตกกังวล เม่ือ
เห็นวาผูรับการประเมินพรอมจึงเริ่มดําเนินการประเมิน 
 2. ดําเนินการประเมินตามลาํดับ โดยในแตละสถานการณที่ใชในการประเมินเด็ก จะ 
เปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงดําเนินการดังน้ี 
  2.1 ผูดําเนินการประเมินแนะนําอุปกรณของขอที่ประเมินและอธิบายแบบประเมิน 
ในขออ่ืนๆ ใหผูรับการประเมินเขาใจ โดยใชคําพูดที่ชัดเจนเขาใจงาย 
  2.2 ผูรับการประเมินลงมือปฏิบัตติามคําสั่งของผูดําเนินการประเมิน 
  2.3 เม่ือผูรับการประเมินปฏบิัติเสร็จเรยีบรอยแลวใหดําเนินการขอตอไป 
 3. ในขณะทําการประเมินผูวิจัยจะสังเกต และบันทึกคะแนนของเด็กแตละคนลงใน 
แบบบันทึกคะแนน 
 4. ใหเวลาเดก็ทําแตละขอ 2 นาที หากเด็กทําเสร็จกอนก็ใหเริ่มทําแบบประเมินขออ่ืน 
ตอไป 
 
อุปกรณที่ใชในการประเมิน 
 1. คูมือในการประเมินและแบบประเมิน 
 2. อุปกรณที่กําหนดไวในแตละขอของแบบประเมิน 
 3. แบบบันทกึคะแนนการประเมิน 
 4. นาฬิกาจับเวลา 



การหาคาความเที่ยงตรง IOC 
 
การหาคาความเที่ยงตรง IOC ของแบบประเมินทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
 +1  หมายถึง มีความเห็นวาแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
      สอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรมหรือขอคําถาม 
   0  หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
สอดคลอง 
      ระหวางจุดประสงคกับพฤตกิรรมหรือขอคําถามหรือไม 
 -1  หมายถึง มีความเห็นวาแบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
      ไมสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรมหรือขอคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่  1 
แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

ดานการสังเกต 
 

ขอที่   1 
เวลา 2  นาที 
สถานการณ 
 ใหเด็กดูจานใสกอนหิน 1 ใบ และจานใสทราย 1 ใบ แลวเขยาลูกไขพลาสติกที่มี
ลักษณะเหมือนกัน จํานวน 4 ลูก ซ่ึง 2 ลูก บรรจุทรายและอีก 2 ลูกบรรจุกอนหิน ชั่งนํ้าหนัก
เทากัน เม่ือเด็กเขยาฟงเสรจ็แลว ใหเด็กตอบทลีะ 1 ลกูวามีสิ่งใดบรรจุอยูในไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 1. ลูกไขพลาสติกที่มีลักษณะเหมือนกัน  จํานวน 4 ลูก 
 2. ทราย  1 จาน 
 3. กอนหิน  1 จาน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน  หมายถึง เด็กตอบไดถกูตองทั้ง 4 ลูก 
 0 คะแนน  หมายถึง เด็กที่ตอบผิดหรือไมตอบ 
 

 
 



ชุดที่  2 
แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

ดานการจําแนกประเภท 
 

ขอที่   3 
เวลา 2  นาที 
สถานการณ 
 ใหเด็กดูแผนกระดาษรูป วงกลม สี่เหลี่ยม ที่มีสีเหลือง สีชมพู ขนาดเล็ก ใหญ จํานวน 
8 ชิ้น แลวใหจัดใสกระจาด 2 ใบ ตามเกณฑความเหมือนกัน 3 ครั้ง โดยไมใหซํ้ากัน เชน 
จําแนกตามสี ขนาด และรูปทรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ 
 1. แผนกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมสีชมพูขนาดเล็ก ใหญ อยางละ 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น 
 2. แผนกระดาษแข็งรูปวงกลมสีชมพูขนาดเล็ก ใหญ อยางละ 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น 
 3. แผนกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองขนาดเล็ก ใหญ อยางละ 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น 
 4. แผนกระดาษแข็งรูปวงกลมสีเหลืองขนาดเล็ก ใหญ อยางละ 1 ชิ้น รวม 2 ชิ้น 
 5. กระจาด  2 ใบ 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน  หมายถึง จัดจําแนกแผนกระดาษ 3 ครั้งตาม สี ขนาด และรูปทรง 
       ไดถูกตอง ทั้ง 3 ครั้ง 
 0 คะแนน  หมายถึง ทําผิดหรือทําถูกนอยกวา 3 ครั้งหรือไมทํา 

 



ชุดที่  3 
แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

ดานการสื่อสาร 
 

ขอที่   3 
เวลา 2  นาที 
สถานการณ 
 ในกลองกระดาษทึบแสงมีชองสําหรับมองผานเขาไปดูได ภายในมีดวงดาว ดวงจนัทร 
เรืองแสงติดอยูตามผนังดานใน ใหเด็กมองดู ครั้งที่ 1 ดูดวยตาเปลา  ครั้งที่ 2 ใชไฟฉายสองดู  
แลวถามเด็กวา เห็นอะไรบาง การดูครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร ให
เด็กอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 1. กลองกระดาษทึบแสง ภายในติดดวงดาว ดวงจันทร เรืองแสงตามผนังดานใน 
 2. ไฟฉาย 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน  หมายถึง อธิบายไดวาดคูรั้งที่ 1 มืด ครั้งที่ 2 สวาง หรือ 
       ดูครั้งที่ 1 ไมเห็นอะไร แตดูครั้งที่สองเห็นดวงดาว 
       และดวงจันทร 
 0 คะแนน  หมายถึง อธิบายไมเขาใจหรือไมอธิบาย 

 
 



ชุดที่  4 
แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

ดานการลงความเห็น 
 

ขอที่   1 
เวลา 2  นาที 
สถานการณ 
 ใหเด็กบอกสขีองมาจําลอง 2 ตัว แลวจับมาสีนํ้าตาลใหอยูหนามาสีขาว 5 เซนตเิมตร 
พรอมทั้งบอกเด็กวา มา 2 ตัวเริ่มเดินพรอมกัน แลวก็ถึงตนไมพรอมกัน ถามเด็กวามาตัวใดเดนิ
เร็วกวากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ 
 1. มาจําลองสีขาว  1 ตัว 
 2. มาจําลองสีนํ้าตาล  1 ตัว 
 3. ตนไมจําลอง  1 ตน 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 1 คะแนน  หมายถึง ลงความเห็นมาตัวสขีาวเดินเร็วกวา 
 0 คะแนน  หมายถึง ลงความเห็นวามาสีนํ้าตาลเดินเร็วกวาหรอืมาทั้ง 
       สองตัวเดินเรว็เทากัน หรือชาเทากัน หรือไมตอบเลย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ค 
ภาพกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางเอราวรรณ  ศรีจักร 
วัน เดือน ป เกิด 11  กุมภาพันธ  2516 
สถานที่เกิด  โรงพยาบาลพทุธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก 
สถานที่อยูปจจุบัน เลขที่ 200/501  หมูบานณัฐกานต  4  หมู  1 ตําบลหลักหก 
   อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  12000 
โทรศัพท   0-2536-2825,  086-9254841 
 
ประวตัิการศกึษา 
 พ.ศ.2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ.2540 อนุปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
   จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ.2547 ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.) วชิาเอกการศึกษาปฐมวัย 
   จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ.2550 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 
    
 
 
 
 
 
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

