
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  1 
 
หัวขอเนื้อหาประจําบท 

1.  ความหมายของวิทยาศาสตร 

2.  ความสําคัญของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

3.  ประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 4.  แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

 5.  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร   

     5.1  วิธีการทางวิทยาศาสตร 

     5.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

      5.3  เจตคติทางวิทยาศาสตร 

 6.  สรุป  
  

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแลวนักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

1.  บอกความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรได 

2.  วิเคราะหแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตรได 

3.  สามารถระบุองคประกอบที่เกี่ยวของกับกระบวนการแสวงหาความรู 

ทางวิทยาศาสตรได 

4.  สรุปการพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรได 

5.  เมื่อกําหนดแบบฝกหัดให  10  ขอ  นักศึกษาสามารถทําแบบฝกหัดไดถูก  8  ขอ 
 

วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบอุปนัย 

 2.  วิธีสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม 

 3.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 4.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  นักศึกษาศกึษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  1 

2.  ผูสอนทดสอบความรูเดิมโดยการซักถาม 

3.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนโปรงใสประกอบ    

4.  ผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปรายและเสนอความคิดเห็น 

5.  ผูสอนแบงนักศึกษาออกเปน  5  กลุม ๆ ละ  5 – 10  คน 

     5.1  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาระดมความคิดเพือ่วิเคราะห  แนวคิดพืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตรตามหวัขอที่กาํหนดให 

     5.2  ใหตัวแทนนักศึกษานําเสนอผลการระดมความคดิ 

6.  ผูสอนใหนกัศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอน   

2.  ใบงานวิเคราะหแนวคิดพื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

3.  แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศรีษะ 
 

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตจากการพูดอธิบายและอภิปราย 

2.  สังเกตการทํากจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

3.  สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักศึกษา 

4.  ตรวจแบบฝกหัด 
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บทที่  1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

  
 วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือพัฒนาคนในชาติใหมีความสามารถแสวงหาความรู    

ความคิดสรางสรรค  และแกปญหา  โดยใชวิธีสืบเสาะ  คนควา  เพื่อใหเกิดความรู  ความจริงทาง

วิทยาศาสตร  อันจะนําไปสูการคิด  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนและ                    

มีความสําคัญในการดําเนินชีวิต การนําวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนดังกลาวจะตองวางพื้นฐาน

ใหดีตั้งแตชวงปฐมวัย  ซึ่งเปนวัยทองของการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ที่อยูรอบตัว  โดยธรรมชาติเด็กปฐมวัย

มีความอยากรู   อยากเห็น   อยากสํารวจ   คนควา   ทดลอง  จําแนก   สังเกตและเปรียบเทียบดวย

ตนเองโดยผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา  ในชีวิตประจําวันของเด็กจึงมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเกิดขึ้นรวมอยูดวยตลอดเวลา  ประสบการณที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัยที่เด็กควร

ไดรับนี้  จะนําไปสูการพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต  ดังนั้นวิทยาศาสตรจึงมีความสาํคญัอยาง

ยิ่งที่ชวยตอบสนองความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษา   

คนควา   ทดลอง   เรื่องราวที่นาสนใจตาง ๆ   โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือกระตุน

ใหเด็กไดเรียนรูถึงสภาพปญหา  วิธีแกปญหา  การแสวงหาความรูเพิ่มเติม  การพัฒนาความรู  ความคิด  

ความสามารถคนควา  คิดคนสิ่งแปลก ๆ  ใหม ๆ  และการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร               

ในขั้นสูงตอไป     

  

ความหมายของวิทยาศาสตร 
 วิทยาศาสตร  (science)  มาจากภาษาลาติน  คําวา  scientia  (วิทยาศาสตร, 2549)    

ซึ่งหมายความวา  ความรู  (knowledge)  ในที่นี้หมายถึงความรูทุกประเภท เชน ความรูทางคณิตศาสตร  

ความรูทางสังคม  ธรรมชาติ  หรือความรูสาขาอื่น ๆ แตความรูที่จะเปนวิทยาศาสตรนั้นจะตองเปน

ความจริงที่เปนระบบ  จัดรวมไวอยางเปนแบบแผน  เปนหมวดหมู  เชน กลุมวิทยาศาสตร ภาษาศาสตร  

ประวัติศาสตร  ฟสิกส  เคมี  และชีววิทยา  เปนตน  (พวงทอง  มีมั่งคั่ง, 2537, หนา 2) 

 วิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีการสืบคน  การสังเกต  แสวงหาความจริงทุกสิ่งทุกอยางในโลก  

วิทยาศาสตรสอนใหมนุษยรูความจริงที่มีระบบและจัดไวอยางมีระเบียบแบบแผนสามารถยอมรับ

และพิสูจนไดในเรื่องความหมายของวิทยาศาสตร  มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของ

วิทยาศาสตรไวดังนี้ 
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 นิรมล  ชางวัฒนชัย  (2541, หนา  47 – 51)  กลาววา  วิทยาศาสตรเปนกระบวนการหา

ความรูจากธรรมชาติดวยการสังเกต  การสนใจ  อยากเรียนรูอยางสนุกสนานโดยการหาคําตอบ   

จากการคนพบคําตอบดวยตนเองจากการคนควาอยากหาเหตุผลจากธรรมชาติที่อยูรอบตัว  อันนํามา

ซึ่งความรูและคําตอบที่นาพอใจ 

 ภพ  เลาหไพบูลย  (2542, หนา  2)  ไดกลาววาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่สืบคนหาความจริง

เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใชกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร    วิธีการทางวิทยาศาสตร  

และเจตคติทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหไดความรูทางวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

 ยุพา  วีระไวทยะ  และปรียา  นพคุณ  (2544, หนา  3)  ไดใหความหมายของวิทยาศาสตร

วา  วิทยาศาสตรเปนการเก็บรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพสิ่งทั้งหลายในโลก  การศึกษาและ

สังเกตสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น   คาดการณวาอะไรจะเกิดขึ้น   ตรวจสอบและทดลองการคาดการณ

ปรากฏการณนั้นภายใตเงื่อนไขที่สามารถพิสูจนใหเห็นจริงได  โดยผูสังเกตควรพยายามเชื่อมโยง

ความคิดที่ไดรับไปสูการคนพบใหม 

 พงษเทพ  บุญศรีโรจน   (2544, หนา  36)   ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรวาเปน

กระบวนการแสวงหาความรูที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ    ของธรรมชาติ  

วิทยาศาสตรเปนเพียงเครื่องมือในการสืบคนเพื่อหาคําตอบที่ตองการทราบเกี่ยวกับธรรมชาติและ

ปรากฏการณธรรมชาติ 

 วิทยาศาสตรในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 หมายถงึ 

“ความรูที่ไดโดยการสังเกต  และคนควา  จากประสบการณทางธรรมชาติ  แลวจัดเขาเปนระเบียบ

วิชาที่คนควาไดหลักฐานและเหตุผลแลวจัดเขาเปนระเบียบ”  (พจนานุกรม, 2546, หนา 1075) 

คอลลีตและเชียเพตตา  (Collete  &  Chiapetta,  1986,  pp. 5 – 22) ไดใหความหมาย         

ของคําวาวิทยาศาสตรวา  วิทยาศาสตรเปนตัวความรู  เปนการสืบคนหรือวิธีการหาความรู  และเปน

แนวทางในการคิดแสวงหาความเขาใจในธรรมชาติ 

คารินและซันด  (Carin & Sund, 1975, pp. 4 – 5) ไดใหความหมายของคําวาวิทยาศาสตร

วา  วิทยาศาสตรเปนการเรียนและการสะสมความรูอยางเปนระบบที่ใชเกี่ยวกับปรากฏการณ        

ธรรมชาติอันรวมถึงความรูหรือผลิตผลทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร 

บรีเวอร  (Brewer, 1997, p. 321)  กลาวถึงความหมายของวิทยาศาสตรไววา  วิทยาศาสตร

คือกระบวนการคิด  และสงเสริมเจตคติในการสนใจใฝเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในโลก 
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จากความหมายของคําวาวิทยาศาสตรดังกลาว  จึงสามารถสรุปไดวาวิทยาศาสตรหมายถึง  

กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาความรู  ความจริงทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบเพื่ออธิบายและ      

ทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ  โดยใชการสังเกต  ทดลอง  การวิเคราะห

อยางมีเหตุผล  มีเจตคติที่ดี  เพื่อใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือได  
 

ความสําคัญของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการเรียนรูความจริงจากธรรมชาติและสภาพแวดลอม

รอบตัวเด็ก   โดยอาศัยทักษะหลาย ๆ   ดานดวยกันเชน   การสังเกต   การคนควา   และการทดลอง  

เปนตน   วิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยดังตอไปนี้ 

 1.  ชวยใหเด็กเปนคนชางสังเกต จากประสบการณที่เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จากการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน  ซึ่งในการทํากิจกรรมเด็กจะตองใชการคิด การคนควาอยางเปน

ระบบ  ชวยใหเด็กไดใชความสามารถในการคิดวิเคราะห เมื่อเด็กไดใชการคิดบอย ๆ  ทําใหเด็กเกิด

ทักษะซึ่งจะนําไปสูการแกปญหาและพบคําตอบ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีเหตุผลไดดี 

 2.  ชวยใหเด็กมีประสบการณทางวิทยาศาสตร  เปนผูที่รูจักคิด  รูจักคนควาและทําความ

เขาใจสิ่งตาง ๆ เพื่อนํามาเปนความรูพื้นฐาน  เด็กสามารถนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชน            

เพื่อการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอันจะนํามา                

ซึ่งความสุขในการดําเนินชีวิต 

 3.  ชวยใหเด็กรูจักประโยชนและคุณคาของสิ่งแวดลอม  เขาใจถึงธรรมชาติของการอยู  

รวมกัน  การพึ่งพาอาศัยกัน  การรักษาปกปองทรัพยากร ใหคงอยูเพื่อการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต           

ในโลกรวมกัน  เชน  การชวยกันรักษาสภาพแวดลอม  ตนไม  แมน้ําลําคลอง  และอากาศ  เปนตน 

 4.  ชวยใหเด็กใชเวลาวางอยางมีคุณคา  และมีประโยชน  โดยการเลือกทํากิจกรรมตาม

ความสนใจ  และความสามารถเพื่อทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  ประดิษฐของเลนและเครื่องใช

ตาง ๆ ข้ึนเองได  การทดลองเพาะปลูกพืช  ดูแลรักษาตนไมดวยการรดน้ํา  พรวนดิน  เลี้ยงสัตวเล้ียง  

ทําใหเปนผูรักการทํางาน  มีความกระตือรือรน  และมีความรับผิดชอบ 

 5.  ชวยใหเด็กมีอิสระในการคิดการเลือกทํากิจกรรมตามความพอใจ  ฝกใหเด็กไดใช

ความพยายาม  และความสามารถอยางเต็มที่  อันจะนําไปสูการทํางานที่ประสบผลสําเร็จ  จะชวย

ใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอตนเองและตอการเรียน 

 6.  ชวยใหเด็กไดใชสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํางานเพื่อประสานสัมพันธกันทําให

เกิดทักษะในการเคลื่อนไหว  เชน  การทํากิจกรรม  รดน้ําตนไม  พรวนดิน  ขุดดิน  การทํากิจกรรม

ประกอบอาหาร  ตอกไข  ตีไข  ผสมแปง  นวดแปง  ลางผัก  และผลไม  เปนตน 
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 7.  ชวยใหเด็กเปนคนกระตือรือรน  อยากรูอยากเห็น  ตอบสนองความตองการตาม              

ธรรมชาติตามวัย  การที่เด็กสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวและคนควาหาความรูที่แทจริงจะชวยพัฒนาให

เด็กฉลาด  มีไหวพริบและเชื่ออยางมีเหตุผล 

 8.  ชวยพัฒนาความสามารถทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  

วิทยาศาสตรชวยใหพัฒนาการของเด็กเปนไปตามธรรมชาติอยางมีระบบและตอเนื่อง  เด็กปฐมวัยมี

การเรียนรูอยูตลอดเวลาโดยผานการเลน  การคนควา  การทดลอง  ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  และ

หาคําตอบดวยตนเอง  ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก    

 9.   ชวยตอบสนองธรรมชาติตามวัยของเด็ก  เนื่ องจากเด็กปฐมวัยมีความเปน

นักวิทยาศาสตรอยูในตัวอยูแลว  เด็กจึงชอบซุกซน  ชางพูด   ชางถาม   ชอบคนหาคําตอบจากการ

คนควาทดลอง  ดวยการลองผิดลองถูก  จึงควรเขาใจและสนับสนุนความอยากรู  อยากเห็นนั้น 

 10.  ชวยใหเด็กเปนนักคิด  นักคนควา  ทดลอง  อยากเรียนอยากรูในทุกเรื่อง  สงเสริมให

เด็กสัมผัสและปฏิบัติดวยตนเอง 

 จึงกลาวไดวาวิทยาศาสตรมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก  เชน  ชวยใหเด็ก

เปนคนชางสังเกต  ชวยใหเด็กเปนคนกลาคิด กลาแสดงออก เห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งแวดลอม  

เปนตน  เด็กจะไดเรียนรูความจริงทางธรรมชาติจากการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร  ตามความ

ถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของเด็ก  ซึ่งสงผลใหเด็กไดรับประสบการณตรง  จากการคนควา  

ทดลอง  ลองผิดลองถูกดวยตัวของเด็กเอง     
  

ประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 นอกจากวิทยาศาสตรจะมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัย  และชวยพัฒนาเด็กไดในทุก ๆ  ดาน  

แลว  วิทยาศาสตรยังอํานวยประโยชนตอเด็กปฐมวัยดังตอไปนี้ 

1.  ชวยใหเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณตรง  จากการลงมือปฏิบัติจริง  ทําใหรูจริง

เพราะเห็นผลจริง 

2.  ชวยสรางความมั่นใจและเห็นคุณคาในตนเอง  จากการคนควา  ทดลอง  สังเกตและ

พิสูจนขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเอง 

3.  ชวยพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

4.  ชวยใหคนพบวิธีการแกปญหาแตละเรื่องตามความเหมาะสมโดยมีครูเปนผูอํานวย

ความสะดวก 

5.  ชวยใหเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณจากการมีโอกาสไดสัมผัส  ทดลอง  เครื่องมือ

และวัสดุประเภทตาง ๆ  ขณะทํากิจกรรม 
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6.  ชวยใหเด็กพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งหาดาน  ไดแก  การมอง  การไดยิน  การชิมรส  

การดมกลิ่น  และการสัมผัส  เปนตน   

7.  ชวยตอบสนองธรรมชาติของเด็กที่ชอบเคลื่อนไหวรางกายไดเปนอยางดี  ซึ่งโดยธรรมชาติ

แลวเด็กไมชอบอยูนิ่ง ๆ  เฉย ๆ  เด็กชอบซุกซน  คน  หยิบ  ควา  ดึง  โยน  แคะ  แกะ  ส่ิงตาง ๆ           

อยูตลอดเวลา 

8.  ชวยพัฒนาทักษะตาง ๆ  เชน  ทักษะดานสังคม  จากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน              

การอดทน  การรอคอย  การเปนผูนํา  และผูตามที่ดี  ทักษะดานภาษา  จากการซักถาม  และการฟง

ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ  เปนตน 

วิทยาศาสตรชวยพัฒนาความพรอมดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  

ชวยใหเด็กกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรู   ความจริง  ไดรับประสบการณตรงจากการทดลองทํา        

กิจกรรมตาง ๆ ครูและผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย จึงควรเห็นประโยชนเหลานี้ดวยการจัดประสบการณ

ทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
 เกรก (Graig  อางถึงใน  เยาวพา  เดชะคุปต, 2542 ข, หนา  91)  ไดใหแนวคิดพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรวามีลักษณะรวมกันที่สําคัญ  5  ประการคือ 
 

 1.  การเปลี่ยนแปลง  (change) 

      ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ครูจึงควรใหความสําคัญ  

และใหเด็กไดเห็นและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ เชน  การเปลี่ยนแปลงของเวลา           

น้ําหนัก  สวนสูง  และส่ิงอื่น ๆ  ที่อยูรอบตัวเด็ก  เปนตน 
 

 2.  ความแตกตาง  (variety) 

  ทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้มีความคลายคลึงกันแตไมเหมือนกัน  จึงควรใหเด็กเขาใจถึง

ความแตกตางและความเหมือนของสิ่งตาง ๆ เหลานั้น โดยอาศัยการสังเกตจากสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 
 

 3.  การปรับตัว  (adjustment) 

        ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มีการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  ครูจึงควรใหเด็กสังเกตถึง       

ธรรมชาติที่อยูรอบตัวเด็กเชน คางคก งู  จิ้งจก  สัตวน้ํา หรือพืช  จะเปลี่ยนสีตามสภาพแวดลอม      

ที่อาศัยอยูเพื่อความอยูรอด  ส่ิงไหนที่ปรับตัวไมไดก็จะสูญพันธไป 
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 4.  การพึ่งพาอาศัยกัน  (muturity) 

   ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เชน  นกเอี้ยงกับควาย  และ

แมลงกับดอกไม เปนตน ครูควรสรางความเขาใจกับเด็กใหเด็กเห็นการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาติ

เหลานี้เพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความสามารถในการปรับตัวได 
 

 5.  ความสมดุล  (equilibrium)   

                     ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ตองตอสูเพื่อรักษาชีวิตและปรับตัวใหมีความสมดุล  ผสม    

กลมกลืนกันเชน  ปลาอยูในน้ํา  นกบินได  ปลาใหญยอมกินปลาเล็ก  สัตวแข็งแรงยอมกินสัตว            

ที่ออนแอ  สัตวที่ออนแอตองมีอาวุธพิเศษบางอยางไวปองกันตัว  เด็กควรมีความเขาใจธรรมชาติ

เหลานี้เพื่อใหตนเองซึ่งเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติสามารถรักษาสมดุลไวได 

 จากแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทั้ง  5  ประการดังกลาว  มีความสําคัญอยางยิ่ง       

ที่ชวยใหครูเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มีลักษณะรวมกัน  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  และ

ประกอบอยูดวยกันเปนสําคัญ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ

ธรรมชาติของวิชาและธรรมชาติของเด็ก  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว             

แตละประเภทวามีความสัมพันธและสมดุลกันตามธรรมชาติ 
 

กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร    
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง การคนควาหาความรูอยางมีระบบ (ประภาพรรณ  

สุวรรณศุข, 2538, หนา 355)  นักวิทยาศาสตรนํามาใชใหไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรประเภท

ตาง ๆ  สําหรับกระบวนการในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  (เพียร  ซายขวัญ, 2536, หนา  

39  และประสาท  เนืองเฉลิม, 2546, หนา 24)  ประกอบไปดวย 
 

1. วิธีการทางวิทยาศาสตร 
   วิธีการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง วิธีการที่นักวิทยาศาสตรนําไปใชในการแกปญหา

ตาง ๆ  อยางเปนระบบและมีกระบวนการ  ในการทํางานเพื่อนําไปใชคนควาหาความรูใหม และ

ทดสอบความรูที่ไดมาโดยมีการดําเนินการเปนลําดับตอเนื่องกัน บางครั้งเรียกวา  วิธีการแหงปญญา  

(method  of  intelligence)  หรือวิธีการแกปญหา  (method  of  problem  solving)  ปจจุบันไดมีการ

นําวิธีการทางวิทยาศาสตรไปปรับใชเพื่อสรางองคความรูวิชาตาง ๆ มากมาย  สําหรับการแบงขั้นตอน

ของวิธีการทางวิทยาศาสตรมีการแบงขั้นตอนที่แตกตางกันไป  ดังตารางที่  1.1 
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ตารางที่  1.1  เปรียบเทียบการแบงขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 

มังกร  ทองสขุดี ภพ  เลาหไพบูลย ศรินทพิย  ภูสําล ี

1. กําหนดปญหา 

2. การตั้งสมมติฐาน 

3. การทดลอง 

4. การสังเกต 

5. การรวบรวมขอมูล 

6. การสรุปผล 

1. ข้ันระบุปญหา 

2. ข้ันตั้งสมมติฐาน 

3. ข้ันรวบรวมขอมูล  โดยการ 

    สังเกต  และ/หรือการ 

    ทดลอง 

4. ข้ันสรุปผลการสังเกต  และ/ 

    หรือการทดลอง 

1. ข้ันกําหนดปญหา 

2. ข้ันตั้งสมมติฐาน 

3. ข้ันทดสอบหรือพิสูจน 

4. ข้ันวิเคราะหขอมูล 

5. ข้ันสรุปผล 

 

 

ที่มา  (มังกร  ทองสุขดี, 2535, หนา  49; ภพ  เลาหไพบูลย, 2542, หนา 10; และศรินทิพย  ภูสําลี,  

          2543, หนา  7)    
 

 สําหรับวิธีการทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชสอนเด็กปฐมวัยจะเชนเดียวกับผูใหญ  แตข้ึนอยู

กับกระบวนการใชที่เหมาะสมกับเด็กดังนี้  (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2546, หนา 24) 
  

 1.  ขั้นกําหนดปญหา   
   เปนการสังเกตปรากฏการณหรือเหตุการณ   แลวระบุปญหาตลอดจนกําหนดขอบเขต

ของปญหา  เด็กปฐมวัยมักสนใจตอส่ิงตาง ๆ ที่อยูแวดลอม  ดวยความอยากรูอยากเห็น  ครูควร

กระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยโดยตั้งคําถามใหเด็กพยายามหาคําตอบ  เชน 

  1.1  ทําไมนกบินได 

  1.2  ทําไมปลาถึงอยูในน้ํา 
 

 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน   
   เปนการคาดเดาหรือพยากรณคําตอบที่อาจเปนจริงได  โดยอาศัยความรูจาก

ประสบการณเดิม  ซึ่งเปนการคิดหาคําตอบที่นาจะเปนไปไดของปญหา  โดยการคาดคะเนคําตอบของ

ปญหาหนึ่ง ๆ  อาจจะตั้งสมมติฐานไดหลายขอ  แตควรเรียงลําดับสมมติฐานที่คาดคะเนวามีโอกาส

ถูกมากไวในอันดับตน ๆ  และทําการตรวจสอบ  เชน  ที่นกบินไดเพราะนกมีปก  ที่ปลาตองอยูในน้ํา

เพราะปลาหายใจทางเหงือก  หรือที่ปลาตองอยูในน้ําเพราะปลาไมมีขา  เปนตน  
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 3.  ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล 
   เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานหรือสังเกตการทดลองในกรณี          

เร่ืองที่ศึกษาสามารถทดลองได  เชน  การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย            

แตในบางเหตุการณ  เชน  การเกิดภัยแลง  ควรเปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่ไดจากการสังเกต

เร่ืองราวที่เกี่ยวของ เชน สภาพการตัดตนไม  ทําลายปา  และการเผาปา  เปนตน   
 

 4.  ขั้นวิเคราะหขอมูล   
   เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต จากการอานเอกสาร จากการซักถามผูเชี่ยวชาญ  

หรือจากผลการทดลอง โดยการนําขอมูลตาง ๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปที่ เหมาะสมเพื่อหา

ความสัมพันธของขอมูลที่มีอยู  เด็กอาจจะเก็บขอมูลที่ไดสัมผัส  จากสื่อของจริงแลวนํามาวิเคราะห

วาทําไมจึงเกิดปรากฏการณหรือเหตุการณเชนนั้นขึ้น 
 

 5.  ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป  
   เด็กและครูนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปรายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดลง

ขอสรุปวา  ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม  แลวผลที่เกิดตามมาเปนอยางไร 

 สรุปวา  วิธีการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  การแสวงหาความรู  ความจริงอยางเปน

ระบบและมีกระบวนการ  เพื่อใหไดมาซึ่งความรู  ความจริงที่สามารถพิสูจนได  เปนการตอบคําถาม

ที่บุคคลสงสัยและอยากรู  การนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาสอดแทรกในการเรียนการสอนเด็ก

ระดับปฐมวัยจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการคิดอยางเปนระบบ  โดยครูตองคํานึงถึงความสามารถ  

และพัฒนาการตามวัยของเด็ก  ชวยใหเด็กไดรับประโยชนและสามารถพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพ  

โดยสามารถสรุปวิธีการทางวิทยาศาสตรไดดังภาพที่  1.1 
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1. ขั้นกําหนดปญหา 

 

 

 5. ขั้นอภิปราย 
และลงขอสรปุ 

2. ขั้นตั้งสมมติฐาน วิธีการ 
ทางวทิยาศาสตร 

 

 

 

 

3. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล  4. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 

 

ภาพที่  1.1  วิธีการทางวิทยาศาสตร 

 
2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

   วรรณทิพา  รอดแรงคา  (2544, หนา ค)  กลาวถึงความหมายของทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรวาหมายถึง  “ความสามารถในการใชกระบวนการตาง ๆ ไดแก  การสังเกต  การวัด  

การจําแนกประเภท  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  การใชตัวเลข  การจัดกระทํา          

และสื่อความหมายขอมูล  การลงความเห็น  การพยากรณ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยาม   

เชิงปฏิบัติการ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายขอมูล และการลง

ขอสรุปอยางคลองแคลวถูกตอง  และแมนยํา”  สําหรับ ภพ  เลาหไพบูลย  (2542, หนา 14) กลาววา  

การมีโอกาสฝกฝนดานปฏิบัติและพัฒนาดานความคิด  ไดแก  ฝกการสังเกต  การบันทึกขอมูล  การ

ตั้งสมมติฐาน  และการทําการทดลอง  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมี

ระบบนี้ เ รียกวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งถือเปนกระบวนการทางปญญา  

(intellectual skills)   

  ในป พ.ศ. 2514 สมาคมเพื่อการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (The American  

Association for the Advancement of Science - AAAS)  (กรมวิชาการ, 2542, หนา 13) ไดพัฒนา

โครงการปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตรในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา  โดยเนนการใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร   ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไวดังนี้    
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  ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน  (the basic process skills)  ประกอบดวยทักษะตาง ๆ   

8  ทักษะ  ดังนี้ 

1. ทักษะการสังเกต 

2. ทักษะการวัด 

3. ทักษะการใชตัวเลข 

4. ทักษะการจําแนก 

5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 

6. ทักษะการสื่อความหมาย 

7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

8. ทักษะการพยากรณ 
ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ  (complex  or  integrated  process  skills)   

ประกอบดวยทักษะตาง ๆ  5 ทักษะดังนี้    

9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

10. ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
12. ทักษะการทดลอง 
13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

สรุปไดวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถที่เกิดจาก

การปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบของบุคคล  เปนการแสวงหาความรูที่ไดมาซึ่งความรูทาง

วิทยาศาสตรจากการคนควาทดลอง  การปฏิบัติจริง  และการพัฒนาความคิด  โดยฝกการสังเกต  

การจําแนกประเภท  การบันทึกขอมูล  การตั้งสมมติฐาน  และการทําการทดลอง  จากกิจกรรมที่ครู

จัดประสบการณหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร         

ที่จําเปนและเกี่ยวของในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  นําไปสูการเรียนรูและเกดิทกัษะ

กระบวนการขั้นพื้นฐานดานตาง ๆ กับเด็กปฐมวัย 

ซันด  และโทรบริดจ  (Sund and Trowbridge,1973  อางถึงใน สุวรรณี  ขอบรูป, 

2540, หนา 43 - 52)  ไดกลาวถึง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ควรพัฒนาใหเกิดแกผูเรียน    

วาควรมีดังนี้ 

1. ทักษะในการหาความรู (acquisitive skills) 

1.1  ฟงอยางตั้งใจและถามเมื่อสงสัย 
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1.2  สังเกตอยางถีถ่วน  สนใจ และคิดอยางมีระบบ 

1.3  คนหาแหลงขอมูล และใชแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลงมารวมพิจารณา 

1.4  สืบเสาะแสวงหาความรูโดยการสัมภาษณหรือการเขียนจดหมายติดตอ           

สอบถาม 

1.5  ตั้งปญหา 

1.6  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบนัทกึขอความ เปนตารางหรอืจําแนกเปนรายการ 

1.7  คนหาคําตอบของปญหาที่กําหนดไวโดยทําการทดลอง  วิเคราะหผล 

และสรุปผล 

2. ทักษะในการรวบรวมประสบการณ (organization skills) 

2.1  รวบรวมขอมูลอยางมีระบบ เปนระเบียบและสมบูรณโดยรายงานเปนตาราง 

หรือเปนแผนผงั 

2.2  เปรียบเทียบความเหมือนกนัของสิ่งที่สังเกตได 
2.3  เรียบเรียงขอมูลที่จัดไวเปนหมวดหมู เพื่อแสดงลําดับ 

2.4  เปรียบเทียบความแตกตางของสิ่งที่สังเกตได  
2.5  จําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู 
2.6  กําหนดเคาโครงรางออกเปนหวัขอใหญและหัวขอยอย 

2.7  แสดงหวัขอทีสํ่าคัญและความสัมพันธของขอมูล 

2.8  ประเมนิผลและหาวิธีแกไข 

2.9  วิเคราะหและนําผลไปใช 
3. ทักษะในการสรางสรรค (creative skills) 

3.1  วางแผนลวงหนาโดยเลง็เหน็ผลที่จะเปนไปไดรวมถึงการตั้งสมมติฐาน 

3.2  กําหนดปญหาใหม วิธกีารใหม เครื่องมือใหมหรือระบบใหม 
3.3  คิดคนหาเทคนิควิธีตาง ๆ  

3.4  สังเคราะหโดยการนาํวธิีตาง ๆ  ทีม่ีอยูนาํมาประกอบกนัเปนสิง่ใหม ๆ 

4. ทักษะในการใชเครื่องมือ (manipulative skills) 

4.1  รูจักสวนตาง ๆ ของเครื่องมอื 

4.2  ดูแลรักษาเครือ่งมือใหอยูในสภาพที่ด ี

4.3  สาธิตแสดงสวนตาง ๆ ของเครื่องมือและการทาํงาน 

4.4  นาํเครื่องมือมาใชในการทดลอง 
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4.5  ซอมแซมเครือ่งมือ 

4.6  สรางเครื่องมอืงาย ๆ  เพื่อแสดงและทดลอง 

4.7  วัดโดยใชเครือ่งมือตาง ๆ เชน เทอรโมมเิตอร ตาชั่ง และเครื่องจับเวลา  

เปนตน 

5. ทักษะในการสือ่ความหมาย (communicative skills)  

5.1  สามารถตั้งคาํถาม รูจักเลือกใชคําถามทีด่ี 

5.2  สามารถอภิปราย รูจักใชความคิดของตนเองและรับฟงความคิดเห็นตอผูอ่ืน 

5.3  สามารถอภิปรายไดชัดเจน 

5.4  สามารถรายงานไดดวยปากเปลาตอช้ันเรยีนหรือครูโดยเนนเนื้อหาที่สําคัญ 

ทางวทิยาศาสตร  

5.5  สามารถเขียนรายงานการทดลอง  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและสรุป 

ผลการทดลองได 

5.6  สามารถวิจารณในเชิงสรางสรรค เพื่อประเมินผลได 
5.7  สามารถเขียนกราฟแสดงผลการทดลอง และแปลความหมายจากกราฟได 
5.8  สามารถถายทอดความรูสึกที่ไดแกเพื่อนรวมชั้นเรียน 

  สรุปไดวาการกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นกําหนดไวทั้งหมด  13  

ทักษะ  แบงเปนทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน  8  ทักษะ  และทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ  5  

ทักษะ  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแกผูเรียน  ควรสงเสริมทักษะตาง ๆ เหลานี้  

เชน  แสวงหาความรู  การรวบรวมประสบการณ  การสรางสรรค  การใชเครื่องมือ  และการสื่อความหมาย 

เปนตน  สําหรับรายละเอียดของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจะไดกลาวถึง

ในบทที่  3 
 
 

3.  เจตคติทางวิทยาศาสตร 
  การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  นักวิทยาศาสตร  ไดใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

ตามขั้นตอน  ไดคนควาทดลอง  ฝกฝนดานปฏิบัติและความคิดอยางเปนระบบ  เรียกวา  ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความจริงยอมข้ึนอยูกับการคิดและการปฏิบัติ

ของนักวิทยาศาสตรที่เรียกวา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  (scientific attitude)  ซึ่งเปนคุณลักษณะ

สําคัญของบุคคล  ดังที่มีผูใหความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตรไวอยางสอดคลองกันดังนี้    

  สมจิต  สวธนไพบูลย.  (2535, หนา 101 – 103)  ไดใหความหมายของเจตคติทาง

วิทยาศาสตรวาเปนคุณลักษณะของบุคคลที่กอใหเกิดประโยชนในการแสวงหาความรู 
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  พวงทอง  มีมั่งคั่ง  (2537, หนา 60)  ไดกลาววา  เจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  

ส่ิงที่ฝงลึกอยูในจิตใจของผูที่ เปนนักวิทยาศาสตรทุกคน  เพราะเจตคติมีอิทธิพลตอการคิด          

การกระทํา  และการตัดสินใจ  เมื่อคนเรามีเจตคติที่ดีตอส่ิงใดแลวยอมจะแสดงการกระทําอยางนั้น

ออกมา  โดยไมคิดวายุงยากหรือเสียเวลา 

  วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพิมพันธ  เดชะคุปต  (2542, หนา 6)  ไดใหความหมาย

ของเจตคติทางวิทยาศาสตรวาหมายถึง  ลักษณะทาทีหรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาซึ่งขึ้นอยู

กับความรู  ประสบการณและความรูสึกของแตละบุคคล  บุคคลที่มีลักษณะเปนผูที่มีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรชวยสงเสริมใหมีคุณสมบัติที่เอื้อตอการคิด  มีทักษะการคิด  และมีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร  เปนตน 

  ภพ เลาหไพบูลย (2542, หนา 12) ไดกลาวถึงเจตคติทางวิทยาศาสตรไววา “นักวิทยาศาสตร  

จะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือวิธีการแกปญหาทางอื่น ๆ เพื่อศึกษาหาความรูใหไดผลดีนั้นขึ้นอยู

กับการคิดการกระทําที่อาจเปนอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตรผูนั้น  ความรูสึกนึกคิดดังกลาวนี้จัดเปน

เจตคติทางวิทยาศาสตร” 

  สรุปไดวาเจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ลักษณะและความรูสึกของบุคคล              

ที่แสดงออกมา  โดยการแสดงออกนี้ข้ึนอยูกับความรูและประสบการณเดิมของแตละบุคคล  เจตคติ

ทางวิทยาศาสตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักวิทยาศาสตรและบุคคลทั่วไป  สามารถ

นํามาใชเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองและการดํารงชีวิตประจําวัน  ที่สําคัญคือควรเริ่มตั้งแต

ระดับปฐมวัย  เพื่อเปนพื้นฐานการกลอมเกลาคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงคของคนในชาติใหเปนผูที่

ทันสมัย  ใฝเรียน  ใฝรู  รักการคนควาและการทดลอง เปดใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน   

เปนทั้งผูรับและผูให  เพื่อประโยชนในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป 

  จากความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนลักษณะที่มีอยูในตัวบุคคล  เมื่อ

บุคคลมีเจตคติเชนไร  ทาทีและการแสดงออกก็จะเปนไปตามเจตคติที่บุคคลนั้นมี  ซึ่งสามารถสงผล

ตอเนื่องไปถึงการคิด  และการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับลักษณะของบุคคลที่

แสดงวามีเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ชวยใหเราสามารถรูลักษณะตาง ๆ ของบุคคลมีนักการศึกษา

หลายทานกลาวถึงดังนี้ 

  สมจิต  สวธนไพบูลย  (2535, หนา 101 – 103)  กลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรวามีลักษณะดังนี้  

  1.  มีความละเอียดถี่ถวน  อุตสาหะ 

2.  มีความอดทน 
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3.  มีเหตุผล  ไมเชื่อส่ิงใดงาย 

4.  มีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนไมยึดมั่นในความคิดของตนเองเพียงฝายเดียว 

   5.  มีความกระตือรือรนที่จะคนหาความรู 

6.  มีความซื่อสัตยสุจริต 

7.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

8.  ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหม ๆ 

  พวงทอง  มีมั่งคั่ง  (2537, หนา  60)  ไดกลาวถึง  ลักษณะของผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร

ไวดังนี้ 

  1.  มีความอยากรูอยากเห็นและเปนคนชางสังเกต 

  2.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

  3.  เชื่อในส่ิงที่พิสูจนไดและมีเหตุผล 

  4.  มีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปลี่ยนความคิดเมื่อมีหลักฐานอื่น 

ดีกวา 

  5.  มีความซื่อสัตย  ยึดความถูกตองตามความเปนจริง 

  6.  มีความพยายามและความอดทนในการหาคําตอบ 

  7.  มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค 

  8.  ประเมินคาของสิ่งตาง ๆ  ดวยวิจารณญาณ 

  9.  ไมเชื่อส่ิงที่อยูเหนือธรรมชาติ  ไมมีอะไรที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุที่แนนอน 

  วรรณทิพา  รอดแรงคา  และจิต  นวนแกว  (2542, หนา  9)  ไดกลาวถึงลักษณะของ

บุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรวามีลักษณะดังนี้ 

   1.  มีเหตุผล 

  1.1  เชื่อในความสําคัญของเหตุผล 

            1.2  ไมเชื่อโชคลาง  คําทํานาย  หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ  ที่ไมสามารถอธิบายตาม   

วิธีการทางวิทยาศาสตรได 

            1.3  แสวงหาสาเหตุและหาความสัมพันธของสาเหตุนั้นกับผลที่เกิดขึ้น 

            1.4  ตองการที่จะรูวาปรากฏการณตาง ๆ นั้นเปนอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น 

  2.  อยากรูอยากเห็น 

          2.1  มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรูในสถานการณใหม ๆ  ซึ่งไมสามารถ

อธิบายไดดวยความรูที่มีอยูเดิม 
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          2.2  ตระหนักถึงความสําคัญของการแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม 

          2.3  ชางซัก  ชางถาม  ชางอาน  เพื่อใหไดคําตอบเปนความรูที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

          2.4  ใหความสําคัญในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่กําลังเปนปญหาสําคัญ 

ในชีวิตประจําวัน 

  3.  มีใจกวาง 

           3.1  ยอมรับการวิพากษวิจารณ  และยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและขอเท็จจริง 

           3.2  เต็มใจที่จะรับรูความคิดใหม ๆ 

           3.3  เต็มใจที่จะเผยแพรความรู  และความคิดเห็นแกผูอ่ืน 

        3.4  ตระหนักและยอมรับขอจํากัดของความรูที่คนพบในปจจุบัน 

  4.  ซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง 

       4.1  สังเกตและบันทึกผลตาง ๆ  โดยปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 

         4.2  ไมนําสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง มาเกี่ยวของกับการตี        

ความหมายผลงานตาง ๆ  ทางวิทยาศาสตร 

       4.3  ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตัวมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินสิ่งใด ๆ   

         4.4  มีความมั่นคง  หนักแนน  ตอผลที่ไดจากการพิสูจน 

       4.5  เปนผูซื่อตรง  อดทน  ยุติธรรม  และละเอียดรอบคอบ  
 

  5.  มีความเพียรพยายาม 

       5.1  ทํากิจการงานที่ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณ 

       5.2  ไมทอถอย  เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว 

     5.3  มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู 

   6.  มีความคิดรอบคอบกอนตัดสินใจ 

     6.1  ใชวิจารณญาณกอนการตัดสินใจใด ๆ 

     6.2  ไมยอมรับส่ิงหนึ่งสิ่งใดวาเปนความจริงทันทีถายังไมมีการพิสูจนวาเชื่อถือได 

     6.3  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 

  สําหรับพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงวามีเจตคติทางวิทยาศาสตรของภพ เลาหไพบูลย 

(2542, หนา 13)  ไดกลาวไวมีลักษณะของพฤติกรรมดังตอไปนี้ 

  1.  อยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็นเกีย่วกบัปรากฏการณ 

ธรรมชาติ  หาคําตอบที่มีเหตุผล  และคนพบความรูใหม ๆ 
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  2.  ความเพียรพยายาม  นักวิทยาศาสตร  ตองเปนผูมีความเพียรพยายาม  ไมทอถอย

ตออุปสรรคเมื่อมีความลมเหลวในการทดลอง  มีความตั้งใจแสวงหาความรู  และหาแนวทางในการ       

แกปญหานั้น  

  3.  ความมีเหตุผล  นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีเหตุผล  ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมี  

หลักฐานหรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ  เห็นคุณคาในการใชเหตุผล  เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง

ตามเหตุผลนั้น 

  4.  ความซื่อสัตย  นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความซื่อสัตย  บันทึกผลหรือขอมูลตาม

ความเปนจริง  ดวยความละเอียดถูกตอง  เห็นคุณคาของการเสนอขอมูล  ซึ่งผูอ่ืนสามารถตรวจสอบ

ในภายหลังได 

  5.  ความมีระเบียบและรอบคอบ  นักวิทยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของความมี

ระเบียบและรอบคอบ  ยอมรับวาคุณคาดังกลาว  มีประโยชนในการวางแผน  และจัดระบบการทํางาน 

  6.  ความใจกวาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

รับฟงคําวิพากษวิจารณ  โดยไมยึดมั่นความคิดของตนฝายเดียว  และพรอมที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม 

  สรุปไดวาคุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรประกอบไปดวยคุณลกัษณะ

ตอไปนี้  ไดแก  มีเหตุผล  มีความอยากรูอยากเห็น  มีความเพียรพยายาม  มีความซื่อสัตยสุจริต             

มีใจเปนกลาง  มีความละเอียดรอบคอบ  มีระเบียบ  มีใจกวาง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและรูจัก

การปรับตัว  เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  จากคุณลักษณะของผูมีเจตคติทางวิทยาศาสตร

ดังกลาว  สามารถสงเสริมใหเกิดข้ึนได  โดยเฉพาะควรเริ่มต้ังแตเด็กปฐมวัยเพราะวัยเด็กเปนวัยที่

สามารถซึมซับส่ิงตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  การสงเสริมคุณลักษณะดังกลาวชวยใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอ

การเรียนรูทางวิทยาศาสตร  โดยจัดประสบการณและกิจกรรมใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยผานทางการ

เลน  จะชวยสงเสริมใหเด็กเปนนักคิด  นักแกปญหา  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหเด็กอยางเต็ม

ศักยภาพ  เพื่อใหเด็กนําความรู  ความสามารถทางสติปญญามาชวยพัฒนาและนําพาประเทศชาติ

ใหเจริญกาวหนาตอไป 

 จากกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  สรุปไดวา  ประกอบไปดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร  การไดมาซึ่ง

ความรูทางวิทยาศาสตรที่จะนํามาตอบปญหาที่บุคคลสงสัย  ตองอาศัยกระบวนการแสวงหาความรู

ทางวิทยาศาสตรดังกลาว  สําหรับเด็กปฐมวัย  โดยธรรมชาติของพัฒนาการ  เด็กจะเรียนรู  คนควา

ทดลอง  โดยใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวรางกาย  ผานทางการเลน  ครูและผูเกี่ยวของ  เปน

ผูทําหนาที่จัดประสบการณ  ใหเด็กไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐานที่จําเปน
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และมีความหมายตอเด็ก  เปนการปูพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหเด็กสามารถ

นําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน 

 

สรุป 
 วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ  มีความสามารถ            

ในการหาความรู  การใชทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  ไดแก  ทักษะการสังเกต  

ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการวัด  ทักษะการลงความเห็น  ทักษะการสื่อความหมาย         

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  และทักษะการใชตัวเลข  เปนตน นอกจากนี้

วิทยาศาสตรยังชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรชวย

สนับสนุนใหรูจักคิด  คนควา  ทดลองอยางมีเหตุผล  มีวิธีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและ

ข้ันตอนกอนสรุปความคิดเห็นของตนเอง   และการลงมือปฏิบัติใหเห็นจริง  โดยผานประสาทสัมผัส 

ทั้งหา  สงเสริมใหเปนคนชางสังเกต  กลาคิด  กลาทํา  ตอบสนอง  ความอยากรู  อยากเห็น  ตามวัย

ของเด็ก  ชวยใหเปนบุคคลที่มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร  มีความละเอียดรอบคอบ  มีเหตุผล          

กลาแสดงออก  กระตือรือรน  อดทน  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและ

ความกาวหนาใหม ๆ ทางเทคโนโลยี  ซึ่งเปนผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ             

และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เพื่อตอบสนองความตองการตามวัยดังกลาว

โดยผานกิจกรรมการเลนดวยการใหเด็กไดสัมผัสโดยใชประสาทสัมผัสตาง ๆ มากที่สุด  นับวา

วิทยาศาสตรสามารถตอบสนองการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเองและเกิดการสรางเปนองคความรู

ใหมจากการสังเกต  การคิด  การจําแนกประเภท  การสนทนาเพื่อส่ือความหมาย  ซึ่งเปนการทาทาย

ความสามารถทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 
 

แบบฝกหัดทายบท 
  
   1.   จงอธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

   2.   จงอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

   3.   กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรมีอะไรบาง 

   4.   วิธีการทางวิทยาศาสตรมีความจําเปนอยางไรสําหรับเด็กปฐมวัย   

   5.   เจตคติคืออะไรและมีความสําคัญอยางไร 
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   6.   ในฐานะที่ทานเปนครูปฐมวัย  ทานมีวิธีสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีเจตคติที่ดีทาง 

วิทยาศาสตรไดอยางไร 

  7.   ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  ควรมีลักษณะอยางไร 

  8.   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทั้งหมดกี่ทักษะ  อะไรบาง 

  9.   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบาง 

   10. เด็กปฐมวัยสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
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