
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  3 

  
หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 1.  ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.  ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 3.  ประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 4.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย 

     4.1  ทักษะการสังเกต 

     4.2  ทักษะการจําแนกประเภท 

     4.3  ทักษะการวัด 

     4.4  ทักษะการสื่อความหมาย 

     4.5  ทักษะการลงความเห็น 

     4.6  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 

     4.7  ทักษะการใชตัวเลข  

 5.  บทบาทครูกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 6.  ตัวอยางกิจกรรมการสอนเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

 7.  สรุป 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  3  จบแลวนักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

 1.  อธิบายความหมาย   ความสําคัญ  และประโยชนของทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 2.  วิเคราะหทักษะที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 3.  สามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

เด็กปฐมวัยได 

 4.  อภิปรายแนวทางสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 5.  เมื่อกําหนดแบบฝกหัดให  10  ขอ  นักศึกษาสามารถทําแบบฝกหัดไดถูก  8  ขอ 
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วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบนิรนัย 

 2.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 3.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  3 

2.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนโปรงใสประกอบ 

 3.  ผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปรายและเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 4.  ผูสอนแบงนักศึกษาออกเปน  5  กลุม ๆ ละ  5 – 10  คน 

    4.1  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจาก 

เอกสารและฝกปฏิบัติกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนรายกลุม 

    4.2  ตัวแทนนักศึกษานําเสนอการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน 

    4.3  นักศึกษารวมอภิปราย  ตอบคําถาม  และแสดงความคิดเห็นตามที่ผูสอน 

ตั้งประเด็น   

5.  นักศึกษาฟงคําบรรยายสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมจากผูสอน 

6.  ผูสอนใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน  

 2.  ใบงานกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

 3.  แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตพฤติกรรมการทาํกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

2.  สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวมตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

4.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  และรวมอภิปรายของนกัศึกษา 

5.  ตรวจแบบฝกหัด 
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บทที่  3 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
  

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนทักษะเบื้องตนที่สําคัญและ        

มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะดังกลาว

ใหกับเด็กปฐมวัย  เนื่องจากเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต  เพื่อใหเด็กเกิด        

การเรียนรู  มีความรูและความเขาใจวิธีการนําทักษะตาง ๆ  มาใชไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะ

การจําแนกประเภท  ทักษะการวัด  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการลงความเห็น  ทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาและทักษะการใชตัวเลข  เปนตน  ทักษะเหลานี้เปนทักษะที่มี

ความเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของเด็กอยูตลอดเวลา  ครูผูสอนควรมีความรูและความเขาใจ     

เพื่อสามารถสงเสริมและกระตุนใหเด็กไดทํากิจกรรม  เพื่อฝกทักษะประเภทตาง ๆ  ตอบสนองความ

อยากรูอยากเห็น  ใฝเรียน  ใฝรู  เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญ

ของการพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ  สําหรับเด็กปฐมวัยตอไป    
 

ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนทักษะที่เด็กจําเปนตองเกี่ยวของ

อย ู ตลอดเวลา  จึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความสําคัญพรอมทั้งศึกษาทักษะดังกลาวและไดให

ความหมายไวนาสนใจดังตอไปนี้ 

 พวงทอง  มีมั่งคั่ง  (2537, หนา 100 – 101)  กลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

คือ  กระบวนการหรือวิธีการในการใชเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรูหรือหาวิธีการในการแกปญหา

ดวยตนเอง  ซึ่งเปนวิธีการสอนแบบคนหา  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  หรือการสอนแบบแกปญหา

ตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 วรรณทิพา  รอดแรงคา  (2544, หนา  21)  ไดกลาววา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เปนวิธีการที่สําคัญในการที่จะไดมาซึ่งความรูใหม ๆ  ไมวาจะเปนเนื้อหาวิชา  การสรุป  หรือการ      

ตีความหมายซึ่งสามารถจะใชทักษะไดหลาย ๆ  ทักษะดวยกัน 

 สุรีย  สุธาสิโนบล  (2541, หนา  53)  กลาวถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไววา

หมายถึง  กระบวนการคนควาทดลอง  เพื่อหาขอเท็จจริง  หลักการและกฎเกณฑในขณะทําการ

ทดลอง  ผูทดลองมีโอกาสฝกฝนทั้งดานปฏิบัติ  และพัฒนาความคิดไปดวยเชน  ฝกสังเกต  บันทึก

ขอมูล  หาความสัมพันธของตัวแปรตาม  ตั้งสมมุติฐาน  และทําการทดลอง  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิด

จากการปฏิบัติ  และการฝกฝนการคิดอยางเปนระบบ 
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 วิชชุดา  งามอักษร  (2541, หนา  39)  กลาววาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

หมายถึง  ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู  โดยผานการฝกฝนและปฏิบัติ  มีความคิดอยางมี

ระบบ  จนเกิดเปนทักษะที่คลองแคลวและชํานาญขึ้น       

 บัญญัติ  ชํานาญกิจ  (2542, หนา  50)   กลาวถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวา

เปนกระบวนการทางปญญาที่ตองอาศัยความคิดในระดับตาง ๆ  มาใชในการแกปญหาสิ่งที่ยังไมรู

ใหไดมาซึ่งความจริง  กฎ  หลักการ  กอใหเกิดความรูใหม       

 จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่กลาวมาแลวนั้น  สรุปไดวา    

การนําทักษะพื้นฐานอันไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะการวัด  ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะ        

การลงความเห็น   ทักษะการสื่อความหมาย   ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาและ

ทักษะการใชตัวเลขมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในการปฏิบัติ  คนควา  ทดลอง  อยางเปน

ระบบและมีกระบวนการตอเนื่องกันไป  เพื่อหาขอเท็จจริงในการตอบสนองความอยากรู   ชวยใหเด็ก

ปฐมวัยเปนคนมีเหตุผล  และรูจักแกปญหาในชีวิตประจําวันได    
 

ความสําคญัของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนทักษะที่เชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ   

จากสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก  โดยจัดในรูปแบบของกิจกรรม  ใหโอกาสเด็กไดทดลอง  ลงมือปฏิบัติ

จริงตามความสนใจซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  นั้น  มีความสําคัญตอเด็กดังนี้ 

 1.  ฝกใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงอยางเปนระบบและมีข้ันตอน ชวยใหเปนคนคิดกวาง

มองไกล  รูจักคิด  วิเคราะห  สามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผลดวยตนเอง 

 2.  ชวยใหเด็กปฐมวัยเปนคนชางสังเกตสิ่งที่อยูรอบตัวดวยความสนใจและตั้งใจ  มีความ

กระตือรือรน  อยากรูอยากเห็น 

 3.  ชวยใหมีความเขาใจและรับรูไดรวดเร็ว  มีเหตุผล  รูจักจําแนก  และเปรียบเทียบ               

ส่ิงตาง ๆ  ไดอยางคลองแคลว 

 4.  ชวยใหเปนผูที่เห็นคุณคาและประโยชนของสภาพแวดลอมที่ตนเองอยูวามนุษย   และ        

ส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของกันตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 5.  ชวยพัฒนาสวนตาง ๆ  ของรางกายใหมีความคลองแคลว  คลองตัวจากการทํา      

กิจกรรมที่ตองใชการเคลื่อนไหว 

 6.  ชวยใหเด็กรูจักการปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดดี  และรูจักใชเวลาวาง    

ใหเปนประโยชน 
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 7.  ชวยใหเด็กฉลาด  มีไหวพริบ  สามารถคิดหาคําตอบไดหลายทาง 

 8.  ชวยใหเด็กมีความสุข  สนุกสนาน  เพลิดเพลินและไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรม

เพื่อพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 

 9.  ชวยฝกทักษะการคิด  และยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น  รูจักการเปนผูนําและ             

ผูตามที่ดี 

 10.  ชวยใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะในการดํารงชีวิตประจําวันดวยการใชทักษะพื้นฐาน

เบื้องตน  เชน  ทักษะดานการสังเกตไดสังเกตสิ่งตาง ๆ  รอบตัว  การเปลี่ยนแปลง  การเคลื่อนไหว     

หรือการฝกการจําแนกประเภทของสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว  

 อาจสรุปไดวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยเปน

อยางมาก   เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือฝกปฏิบัติดวยตัวของเด็กเอง  ตามความสามารถ  

วุฒิภาวะ  และความสนใจตามวัย  เปนการตอบสนองความตองการ  อยากรู  อยากเห็น  อยาก        

คนควาทดลอง  สังเกต  ฝกการลองผิด  ลองถูก  เพื่อเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางเสริมประสบการณ

ที่ดีใหกับเด็กปฐมวัย    

 

ประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 จากความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีตอเด็กปฐมวัยอยาง       

มากมายนั้น  ผูเขียนตระหนักดีวาเด็กปฐมวัยเปนชวงวัยที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหเจริญสูงสุดไดถาผูมีสวนเกี่ยวของคํานึงถึงประโยชนดังตอไปนี้ 

 1.  เด็กสามารถนําประสบการณจากการฝกทักษะดานตาง ๆ  ที่จําเปนไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

 2.  เด็กสามารถใชประสาทสัมผัสสวนตาง ๆ  พรอมกับการไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของ

รางกาย  สงผลใหพัฒนาการทางสมองเพิ่มข้ึน 

 3.  เด็กมีความสามารถนําประสบการณเดิมที่ไดรับมาใชประโยชนโดยนํามาผนวกเขากับ

ประสบการณใหม ๆ  ชวยใหมีประสบการณกวางขวางขึ้น 

 4.  เด็กมีความสามารถในการพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมเพิ่มมากขึ้น 

 5.  เด็กจะเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจ  ความเปนจริงของชีวิตและความสมดุลกัน

ระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

 6.  เด็กมีความสามารถนําทักษะที่เกี่ยวของมาเปนพื้นฐานในการแกปญหา คนควาขอมลู

ตาง ๆ  ที่ตองการเรียนรู  เพื่อทําความเขาใจไดเปนอยางดี 



 60 

 7.  เด็กสามารถเขาใจการใชชีวิตดวยการนําประโยชนจากทักษะแตละดานมาเปน

เครื่องมือในการแสวงหาความรูเร่ืองตาง ๆ  ไดดี   

 8.  เมื่อเด็กประสบผลสําเร็จจะชวยสงเสริมใหมีเจตคติที่ดีตอการคนหาความรูทาง

วิทยาศาสตร 

 สรุปวาเด็กปฐมวัยไดรับประโยชนจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   โดยใช

ประสาทสัมผัสทั้งหาเพื่อสํารวจ  คนควา  ทดลอง  และแสวงหาความรู  ความจริง  ทางวิทยาศาสตร

ดวยความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  จากกิจกรรมที่ครูจัดใหโดยผานการเลน 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย 
 การสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาเด็กใหเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  

นั้นผูที่มีหนาที่เกี่ยวของจะตองมีความรู  ความเขาใจในการจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลอง         

กับความสามารถ  ความสนใจ  วุฒิภาวะและธรรมชาติของเด็ก  ใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนลงมือ

ปฏิบัติโดยใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ  ดานใหมากที่สุด  ซึ่งเด็กจะไดใชประโยชนจากประสบการณ     

การใชทักษะที่จําเปนดานตาง ๆ  ในการคิดคนและหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองตองการรู  ทั้งนี้ทักษะ          

ที่เกี่ยวของและจําเปนสําหรับเด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นจากนักการศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยดังนี้ 

 นิวแมน  (Neuman, 1981, p.p 320 – 321)  มีความเห็นวาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่มีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย  ไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกประเภท  

ทักษะการสื่อความหมาย  และทักษะการลงความเห็น 

 ประภาพรรณ  สุวรรณศุข  (2538, หนา 367 – 381)  มีความเห็นวาการที่จะสงเสริมให

เด็กปฐมวัยมีทักษะในการคิดแบบวิทยาศาสตร  ครูจะตองพัฒนาใหเด็กมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ 

การสังเกต  การจําแนกประเภท  การแสดงจํานวนและการสื่อสาร 

 พัชรี  ผลโยธิน  (2542, หนา 24 – 31)  ไดกลาวถึง  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ที่ควรสงเสริมสําหรับเด็กปฐมวัยวาควรเปนทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกและการเปรียบเทียบ  

ทักษะการวัดและทักษะการสื่อความหมาย 

 จากความเห็นของนักศึกษาที่กลาวมาขางตน  ผูเขียนเห็นความสําคัญและตระหนักถึง

ความจําเปนในการสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยได

มากมาย  หากครูและผูเกี่ยวของมีความรูและความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับความตองการและความสามารถตามวัย  โดยทักษะที่

เด็กควรไดรับการพัฒนา  ไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการวัด    
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ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการลงความเห็น  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  

และทักษะการใชตัวเลข  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  ทักษะการสังเกต   
    ทักษะการสังเกต  หมายถึง  ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางรวมกัน   ไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และผิวกาย   เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ          

เหตุการณตาง  ๆ  ในการรวบรวมขอมูลใหมากที่สุด   โดยไมใสความคิดเห็นสวนตัวของผูสังเกตลงไป

เพราะขอมูลที่ไดจากการสังเกตนั้นไดอาศัยทั้งความรูและประสบการณเดิมรวมดวย  โดย  ภพ             

เลาหไพบูลย  (2542, หนา  15)  ไดกลาวถึงขอมูลที่ไดจากการสังเกตมี  3  ประเภทคือ   

  1.1  ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของส่ิงที่สังเกต

เกี่ยวกับรูปราง  กลิ่น  รส  สี  การสัมผัส  เชน  การสังเกตผลสม  เมื่อใชตาดูผลสมพบวา  มีรูปราง

ลักษณะเปนรูปกลม  มีสีสมปนเหลืองอมเขียว  เมื่อใชมือสัมผัสรูสึกเรียบ  มีน้ําหนัก  นิ่ม  เมื่อใช

จมูกดมมีกลิ่นสม  เมื่อใชล้ินชิมรสมีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย  เปนตน 

  1.2  ขอมูลเชิงปริมาณ  เปนขอมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณเชน  ขนาด  

มวล  และอุณหภูมิ  เปนตน  ตัวอยางขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสังเกตผลสม  เชน  สมผลนี้หนัก

ประมาณ  30  กรัม  และเสนผาศูนยกลางประมาณ  4.5  เซนติเมตร  เปนตน 

  1.3  ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตการปฏิสัมพันธ  

ส่ิงนั้นกับส่ิงอื่นเชน  เมื่อมีปฏิสัมพันธกับส่ิงอื่น  จะชวยใหไดขอมูลจากการสังเกตไดกวางขวางยิ่งขึ้น 

  ในการสังเกตวัตถุหรือเหตุการณแตละครั้งนั้น   ผูสังเกต  ตองพยายามสังเกต           

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางละเอียดถี่ถวน  และสังเกตหลาย ๆ  คร้ัง โดยใชประสาทสัมผัสมากกวา         

หนึ่งอยาง  พรอมทั้งจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกตไวเปนหลักฐาน  โดยไมใสความคิดเห็นสวนตัว

ลงไปในการบันทึกสิ่งที่สังเกตได  จะทําใหการสังเกตนั้นมีความแนนอน  เที่ยงตรงและเชื่อถือได 

  จุดมุงหมายของการสังเกตทางวิทยาศาสตรระดับปฐมวัยมีดังนี้ 

  1.  เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต  ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่มีความ         

จําเปนในชีวิตประจําวันของเด็กและเด็กปฐมวัยมักใชทักษะการสังเกตนี้เปนพื้นฐานในการพัฒนา

ทักษะดานตอ ๆ ไป 

  2.  เพื่อปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยเปนผูที่รูจักสังเกตสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว  ดวยความรอบคอบ  

และละเอียดถี่ถวน 

  3.  เพื่อพัฒนาการใชประสาทสัมผัสทั้งหาใหมีความสามารถจนเกิดความชํานาญ  

คลองแคลว  และวองไว 
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  4.  เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักนําขอมูลตาง ๆ  ที่ไดจากการสังเกตมาชวยในการตัดสินใจ

และนํามาใชในการแกไขปญหา 

  5.  เพื่อใหเด็กไดรับความรูและสามารถตอบคําถามจากขอสงสัยโดยอาศัยทักษะ           

พื้นฐานดานการสังเกตมาเปนแนวทางในการหาความรู 

  นอกจากจุดมุงหมายของการสังเกตดังกลาวแลว  ประภาพรรณ  สุวรรณศุข  (2538, 

หนา 369 – 370)  ไดใหหลักการสังเกตทางวิทยาศาสตรที่ครูปฐมวัยควรคํานึงดังนี้    

  1.  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกการสังเกต   จะตองพยายามใหเด็กมีทักษะในการใช

ประสาทสัมผัสทั้งหา  ทางคือ  ทางตา  หู  จมูก  ล้ิน  และผิวกาย 

  2.  การฝกการสังเกตควรจะเริ่มใหเด็กสังเกตจากสวนใหญและงาย ๆ เสียกอน  แลวจึง

สังเกตที่ส่ิงเล็กและสลับซับซอนขึ้นตามลําดับ 

  3.  การฝกการสังเกตในระยะแรก ๆ  ครูจะตองชวยใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งตาง ๆ  

รอบตัวดวยการใชคําถามถามนําเพื่อใหเด็กเกิดความสงสัย  อยากรู  เมื่อเด็กเกิดความสนใจในสิ่ง

นั้น ๆ ตอไปเด็กจะมีความตองการที่จะสังเกตสิ่งนั้นดวยตนเอง 

  4.  ขอมูลตาง ๆ ที่เด็กไดเรียนรูจากการสังเกต  ครูจะตองสงเสริมใหเด็กนํามาชวย        

ในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ 

  5.  การสังเกตสิ่งของบางอยาง จะตองทําการสังเกตอยางตอเนื่อง จะสามารถ

สังเกตเห็นความแตกตางหรือการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน  เชน  การเพาะเมล็ดพืชและวงจรชีวิต

สัตว  เปนตน 

  6.  การสังเกตสิ่งของหรือเหตุการณบางอยางตองใชเครื่องมือเขาชวย  จึงจะทําใหเด็ก

เขาใจไดงายขึ้น  ดังนั้นครูจึงควรเตรียมอุปกรณตาง ๆ  ไวใหพรอมดวย  เชน  แวนขยาย  เปนตน 

  นอกจากนี้สุชาติ   โพธิ์วิทย  (ม.ป.ป., หนา  149)  ไดกลาวถึงการฝกทักษะการสังเกต

วาครูควรปลูกฝงทักษะการสังเกตใหเกิดกับนักเรียนอยางนอย  3  ประการคือ 

  1.  สังเกตรูปราง  ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไป  (qualitative  observation)  คือ   

ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา  สังเกตสิ่งตาง ๆ  แลวรายงานใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง  

เชน  การใชตาดูรูปราง  หูฟงเสียง  ล้ินชิมรส  จมูกดมกลิ่น  และการสัมผัสจับตอง  เปนตน 

  2.  การสังเกตควบคูกับการวัดเพื่อทราบปริมาณ  (quantiative observation)  คือ          

การสังเกตควบคูกับการวัดเพื่อบอกปริมาณซึ่งจะทําใหการสังเกตละเอียดและไดประโยชนมากขึ้น 

  3.  การสังเกตเพื่อการเปลี่ยนแปลง  (observation  of  change)   การเปลี่ยนแปลง

ของวัตถุนั้นมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  (physical  change)  และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  
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(chemical  change)  ไดแก  การเจริญเติบโตของสัตว  พืช  การลุกไหมของสารเคมี   การกลายเปน

ไอของน้ํา  และการละลายของน้ําแข็ง  เปนตน 

  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการสังเกต  สามารถบงชี้หรือบรรยายคุณสมบัติ

ของวัตถุไดโดยใชประสาทสัมผัสดานใดดานหนึ่ง  หรือหลายดาน  และตอบถูกตองดวยตนเอง       

อยางนอย  2  ลักษณะ  เชน  ใหเด็กเขยากระปองที่หนึ่งซึ่งบรรจุเมล็ดถั่วเขียว  จากนั้นใหเขยา

กระปองเมล็ดพืชอ่ืน ๆ ตามลําดับ  ไดแก  เมล็ดแมงลัก  เมล็ดถั่วเขียว  เมล็ดถั่วแดง  และฟงเสียง

แลวบอกวากระปองใดเสียงเหมือนกระปองที่หนึ่ง 

  สรุปไดวา  ทักษะการสังเกตหมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการใชประสาท

สัมผัสทั้งหาในการจัดกระทํากับวัตถุตาง ๆ  เพื่อใหไดขอมูลของวัตถุที่เปนขอมูลที่มีอยูจริงโดยไม

แสดงความคิดเห็นใด ๆ  เพิ่มเติม  เพื่อใหไดขอมูลตามที่ตนเองตองการ  การฝกการสังเกตควรทํา

การสังเกตและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางตอเนื่องเพื่อใหทราบที่มาและระยะเวลาที่ทํา

การสังเกตเมื่อเปนเชนนี้ยอมชวยใหผลที่ไดจากการสังเกตสามารถเชื่อถือและพิสูจนไดวาขอมูลที่

ไดมานั้นเปนความจริง 
 

 2.  ทักษะการจําแนกประเภท    
   ทักษะการจําแนกประเภท  หมายถึง  ความสามารถในการแบงประเภทของสิ่งของ  

โดยหาเกณฑ  (criteria)  หรือสรางเกณฑในการแบงขึ้น  เกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทของ       

ส่ิงของมี  3  อยางคือ  ความเหมือน  (similarities)  ความแตกตาง  (difference)  และความสัมพันธ

รวม  (interelationships)  ซึ่งแลวแตวาเด็กจะเลือกใชเกณฑอันไหน  สําหรับประภาพรรณ  สุวรรณศุข  

(2538, หนา  373)  ไดใหความหมายของการจําแนกประเภทวา  หมายถึง  การใชประสาทสัมผัส 

สวนใดสวนหนึ่งของรางกายจัดสิ่งตาง ๆ ใหเขาอยูประเภทเดียวกัน  ซึ่งการจัดประเภทนี้ทําไดหลาย

วิธี  เชน  แยกประเภทตามตัวอักษร  ตามลักษณะ  รูปราง  แสง  สี  เสียง  จําแนกประเภทวาเปน

กระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชจําแนกสิ่งตาง ๆ  เปนหมวดหมู  เพื่อชวยใหเกิดความสะดวกใน

การศึกษาและจดจําสิ่งแหลานั้น  โดยอาศัยเกณฑบางอยางในการจําแนกสิ่งเหลานี้  เชน  จําแนกสิ่ง

ที่มีชีวิตออกเปนพืชและสัตว  โดยอาศัยลักษณะของรูปรางการเคลื่อนไหว  การกินอาหาร  การขับถาย

ของเสีย และการสืบพันธุเปนเกณฑในการจําแนก  เปนตน   

  เมื่อพิจารณาคุณสมบัติเหลานี้แลว จะเห็นไดชัดเจนวาพืชและสัตวแตกตางกันมาก    

บางครั้งอาจจะมีปญหาอยูบางในการเลือกเกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทยกตัวอยางเชน  แปงเปยก  

มีลักษณะระหวางของแข็งกับของเหลว  จึงไมทราบจะจัดเขาประเภทใด   อยางไรก็ดีควรถือหลัก 

กวาง ๆ  ไววา  เราจะใชวิธีใดหลักใดก็ตาม  วิธีที่ดีคือวิธีที่เราสามารถแยกประเภทและระบุชนิดของ
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วัตถุตาง ๆ  ไดโดยเด็ดขาด  ไมควรทําใหเกิดการสับสน  การพัฒนาทักษะในการจําแนกประเภทนั้น

ผูเรียนจะตองเริ่มดวยจําแนกกลุมของวัตถุเปนสองพวกตามเกณฑที่กําหนด  อยางใดอยางหนึ่ง  

จากนั้นก็แบงตอไปตามเกณฑ  ที่กําหนดขึ้นเปนครั้งที่สอง  และทําเชนนี้เร่ือย ๆ  ไปจนกระทั่งผูเรียน

สามารถระบุวัตถุที่มีอยูจํานวนมาก ๆ  ได 

  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการจําแนกประเภท 

  1.  เรียงลําดับ / เหตุการณ  หรือแบงกลุมส่ิงตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหไดดวย

ตนเอง  เชน  จําแนกชนิดของผักและผลไม  เปนตน 

  2.  เรียงลําดับ / เหตุการณ  หรือแบงกลุมส่ิงตาง ๆ โดยใชเกณฑของตนเองไดถูกตอง  

และสม่ําเสมอ  สามารถบอกเกณฑใหผูอ่ืนเขาใจได  เชน การเรียงลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวัน  

เปนตน 

  3.  บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับ / เหตุการณหรือแบงกลุมส่ิงของดวยตนเองได

ถูกตอง  ไดแก  จําแนกชนิดของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  ดินสอ  ตะเกียบ  พูกัน  และสีชอลก  เปนตน 

  สรุปไดวาทักษะการจําแนกประเภทหมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการจําแนก

ประเภทของสิ่งของตาง ๆ  ตามเกณฑที่บุคคลมีความสามารถในการจําแนกตามความคิดและความ

เหมาะสมดวยตนเอง  โดยทั่วไปแลวสามารถใชเกณฑในการจําแนกประเภทสิ่งของได  3  อยางคือ  

ความเหมือน  ความแตกตาง  และความสัมพันธรวม  ส่ิงของบางชนิดสามารถใชการจําแนกประเภท

ไดหลายลักษณะดวยกัน  แตควรบอกไดวาใชเกณฑอะไรในการจําแนก  ซึ่งบุคคลอื่นสามารถพิสูจน

ไดวาการจําแนกประเภทตามที่กลาวมานั้นสามารถทําไดจริง 
 

 3.  ทักษะการวัด   
   ทักษะการวัด  หมายถึง  ความสามารถในการใชเครื่องมือตาง ๆ  วัดหาปริมาณของ

ส่ิงที่เราตองการทราบไดอยางถูกตอง  ความสามารถในการเลือกใชเครื่องมืออยางเหมาะสมกับส่ิงที่จะวัด

และความสามารถในการอานคาที่ไดจากการวัดไดถูกตอง  รวดเร็ว  และใกลเคียงกับความเปนจริง  โดยมี

หนวยการวัดกํากับอยูเสมอ   การวัดสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นวิธีการวัดควรวัดอยางงาย  ๆ  เหมาะกับ         

ความสามารถและความเขาใจของเด็กเปนการวัดโดยการประมาณ   เชน   นมกลองนี้เมื่อเทใสแกว       

จะไดประมาณกี่แกว  ความสูงของเพื่อนคนหนึ่งในหองสูงเทาไหร  น้ําหนักของเพื่อนในหองคนไหน

หนกัมากที่สุดหรือหนักนอยที่สุด  โตะตัวนี้สูงกี่ฟุต  และกวางกี่ฟุต  เปนตน 

  สําหรับพรใจ  สารยศ  (2544, หนา  32)  ไดกลาวถึงทักษะการวัดสําหรับเด็กปฐมวัย

ไววา  เปนเพียงการเตรียมความพรอมเพื่อใหมีความรูพื้นฐานดานการวัด  โดยมุงใหใชเคร่ืองมือ           

งาย ๆ วัดสิ่งตาง ๆ  ไดอยางถูกตองโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัดและความสามารถ
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ของเด็ก  ทั้งนี้มีหนวยการวัดเปนหนวยของเครื่องมือที่ใชวัด  ซึ่งจัดเปนหนวยการวัดที่ไมเปนมาตรฐาน  

และการวัดนี้อาจตองใชการสังเกตเขารวมดวย 

  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการวัด 

  1.  เลือกใชเครื่องมือในการวัดไดถูกตองไดดวยตนเอง  เชน  การวัดสวนสูงของเด็ก  

การชั่งน้ําหนักสิ่งของหรือวัตถุและการวัดความยาวรอบตนไม  เปนตน 

  2.  บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือตามขอ  1  ไดดวยตนเองถูกตอง 

  สรุปไดวา  การวัดหมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการใชเครื่องมือใด ๆ  เพื่อทํา

การวัดสิ่งของที่เราตองการทราบไดถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริง  โดยมีหนวยการวัดกํากับ

อยูเสมอ  สําหรับเด็กปฐมวัยการวัดจะเปนลักษณะที่เปนการคาดคะเนที่ใกลเคียงความจริง  โดย

การใชทักษะอื่น ๆ  รวมดวย  เชน  การสังเกตวาตนเองไดรับขนมปงมากหรือนอยกวาเพื่อนกี่ชิ้น  

การมองดูอาจไมสามารถระบุไดชัด  เด็กอาจใชการนับจํานวนจะชวยใหสามารถตอบขอสงสัยของ

เด็กได  เปนตน 

 
 4.  ทักษะการสื่อความหมาย   
   ทักษะการสื่อความหมาย  หมายถึง  ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต  

การทดลอง  หรือการวัด  มาจัดใหสัมพันธกันมากขึ้น  แลวเสนอใหบุคคลอื่นเขาใจไดโดยเสนอในรูป

ของกราฟ  แผนภูมิ  เขียนบรรยาย  การพูด  การใชสัญลักษณ  รูปภาพ  และความรูสึกตาง ๆ  เชน  

รายละเอียดจากการสังเกตผลที่ไดจากการศึกษา  โดยการสื่อความหมายดีหรือไม  ตองมีลักษณะ

ดังนี้คือ 

  4.1  บรรยายลักษณะ  คุณสมบัติของวัตถุโดยใหรายละเอียดที่ผูอ่ืนสามารถวิเคราะห 

ไดถูกตอง 

  4.2  บอกขั้นตอนตาง ๆ  ของการเปลี่ยนแปลงของวัตถุได 

  4.3  บอกความสัมพันธของขอมูลที่จัดกระทําเปนระบบแลวไดครบถวน 

  โดยในการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร  ดานการสื่อความหมายใหแกเด็กปฐมวัย

สอดคลองกับนิวแมน  (Neuman, 1981,  pp.  27 – 28)  ที่ไดใหความหมายของการสื่อความหมาย

วาหมายถึง  การจัดกิจกรรมที่ฝกใหเด็กมีทักษะในการเสนอขอมูลตาง ๆ  ดวยการแสดงออกผาน

ทางภาษาพูด  ภาษาทาทาง  ภาษาเขียน  และรูปภาพ  ตลอดจนการรับขอมูลไดอยางถูกตอง           

ชัดเจน  สามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง 
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  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการสื่อความหมาย 

  1.  นําขอมูลมาจัดเรียงในรูปตาราง / แผนภูมิ / กราฟ / หนังสือไดดวยตนเอง  เชน  

เรียงลําดับการเจริญเติบโตของตนถั่ว  เปนตน 

  2.  แสดงความคิดเห็นหรือการพูดบรรยาย / อธิบายผลงานของตนไดเปนขอความที่

สมบูรณ  2  ประโยคขึ้นไปดวยตนเอง  เชน  การบอกลักษณะของลูกบอล  กอนหิน  และสําลี           

เปนตน 

  3.  บอกส่ิงที่ผูอ่ืนแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลงานใหผูอ่ืนเขาใจ  และตอบอยาง

ส้ัน ๆ ไดวาพูดเกี่ยวกับอะไร  เชน  การอธิบายสิ่งที่เกี่ยวของหรือลักษณะของกระตาย  เชน  มีหูยาว  

ขนปุย  กินแครอทและหัวผักกาดเปนอาหาร  เปนตน 

  สรุปไดวา  ทักษะการสื่อความหมายหมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการนําเสนอ

ขอมูลที่ตนมีอยูเดิมหรือไดรับมาใหม  ที่ไดจากการสังเกต  การวัด  การทดลอง  มาจัดกระทําใหมี

ความเกี่ยวของสัมพันธกัน  แลวนําเสนอใหบุคคลอื่นเขาใจไดดวยวิธีการของตนเอง  เชน  การพูด  

การวาดภาพ  และการแสดงทาทางสื่อความหมาย  ซึ่งผูรับขอมูลสามารถตอบสนองไดวาขอมูล           

ที่ไดรับมาจากการสื่อความหมายดวยวิธีการตาง ๆ  นั้นเปนความจริง  เปนตน 
 

 5.  ทักษะการลงความเห็น      
   ทักษะการลงความเห็น  หมายถึง  การอธิบายขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล  

โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวยอาจไดจากการสังเกต  การวัด  และการทดลอง  ซึ่งการ

ลงความเห็นสามารถแบงไดเปน  2  ประเภทคือ 

  5.1  การลงขอสรุปเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ  แตละอยางที่สังเกตได  เชน  ยังไมไดสังเกตการ

ละลายของน้ําแข็ง  แตสรุปไดวาถาตั้งไวบนโตะน้ําแข็งจะละลาย  และยังไมไดชิมรสของน้ําสม     

แตสรุปไดวาน้ําสมมีรสเปร้ียวอมหวานเปนตน 

  5.2  ลงขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  หรือปรากฏการณตาง ๆ  หมายถึง  

อธิบายขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิม  เชน  เห็นตนกุหลาบเหี่ยว 

และแหงตายไป  อาจเปนเพราะมีหนอนมากิน  ทั้ง ๆ  ที่ไมรูสาเหตุที่แทจริงวาคืออะไร แตอาศัย

ขอมูลที่เคยเห็นหนอนมากินแลวกุหลาบแหงตาย  เปนตน  การเพิ่มเติมความคิดใหกับขอมูลที่มีอยู

อยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย  ขอมูลนี้อาจไดจากการสังเกต  การวัด

หรือการทดลอง  

  สวน Eggen, & other (Eggen, & other, 1979  อางถึงใน อรัญญา  เจียมออน, 2538, 

หนา 16)  ไดแบงการลงความเห็นเปน  4  ประการคือ  
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  1.  การลงความเห็นแบบขอสรุปรวมทั่วไป 

  2.  การลงความเห็นเชิงการพยากรณ 

  3.  การลงความเห็นการอธิบาย 

  4.  การลงความคิดเห็นสมมติฐาน  

  วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพิมพันธ  เดชะคุปต  (2542, หนา 3) กลาววาการลง

ความเห็นหมายถึงการเพิ่มความเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล  สามารถอธิบาย

หรือสรุปโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย 

  ดังนั้นทักษะการลงความเห็น  จึงเปนความสามารถในการตีความและสรุปความ

คิดเห็นที่ไดขอมูลจากการสังเกตหรือการปฏิบัติการทดลองไดอยางถูกตองเหมาะสมโดยอาศัย         

ความเขาใจและประสบการณเดิมมาประกอบ 

  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการลงความเห็น 

  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานตาง ๆ ดวยตนเอง  

ไดแก  ใหเด็กชิมน้ําผลไมทีละแกว  เชน  น้ําสม  น้ําฝร่ัง  และน้ําแตงโม  จากนั้นใหตอบวาน้ําผลไม

แกวใดคือน้ําแตงโม  เปนตน 

  สรุปไดวา  ทักษะการลงความเห็นหมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการสรุปความคิด  

และความเห็นของตนเองจากขอมูลที่ไดจากการสังเกต  หรือการทดลองปฏิบัติดวยตนเองจนกระทั่ง

ไดขอมูลที่เปนความจริง  แลวสรุปลงความเห็นจากขอมูลที่ไดโดยอาศัยจากความรูและความเขาใจ 
 

 6.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 
   วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพิมพันธ  เดชะคุปต  (2542, หนา 4)  ไดกลาวถึงท ักษะ

การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาไวดังนี้ 

   6.1  ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  ไดแก  ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยน

ตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา  หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา  ไดแก  

ความสามารถในการบอกตําแหนงและทิศทางของวัตถุโดยใชตนเองหรือวัตถุอ่ืนเปนเกณฑ        

บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนง  เปลี่ยนขนาด  หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได 

   6.2  สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่วางที่วัตถุนั้นครองที่อยู  ซึ่งจะมีรูปรางลักษณะ

เชนเดียวกับวัตถุนั้น  โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี  3  มิติคือ  ความกวาง  ความยาว  และความสูง 

   6.3  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ  ไดแก  ความสัมพันธระหวาง  3  

มิติกับ  2  มิติ  และความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง  ไดแก
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ความสามารถในการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสได  ชี้บงรูป 2 มิติและ 3 มิติได  สามารถ

วาดภาพ  2  มิติจากวัตถุหรือจากภาพ  3  มิติได  เปนตน

   แกรนดและมอรโรว (Grand, & Morrow, 1995, pp. 1 – 3)  กลาวถึง  การพัฒนา

สงเสริมและการฝกฝนเพื่อให เกิดความสามารถดานมิติ สัมพันธ   การรับรู เชิงมิติ สัมพันธ                

เปนความสามารถในการจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะรูปรางของวัตถุ  เมื่อเกิดการเคลื่อนที่การ

แทนที่ของวัตถุ  ซึ่งความรูสึกเชิงมิติสัมพันธจะนําไปสูความสามารถเหลานั้นได  ความสามารถ              

ดานการหามิติสัมพันธสามารถสงเสริมไดดังตอไปนี้ 

  1.  ความสัมพันธในการมองวัตถุกับการเคลื่อนไหว  (eye-motor  coordination)   เปน

ความสามารถในการประมวลภาพดวยสายตาจากความสัมพันธระยะทาง  และตําแหนงของวัตถุ 

  2.  การรับรูภาพและพื้นหลังภาพ  (figure-ground  perception)  เปนความสามารถ

ในการจําแนกใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนของภาพวัตถุ  โดยไมคํานึงถึงลักษณะแวดลอม  และ

ภาพกระตุนอยางอื่น 

  3.  การรับรูความคงรูปของวัตถุ  (perceptual  constancy)  เปนความสามารถในการ

บอกลักษณะเดิมของวัตถุ  เมื่อมีการหมุนการพลิกวัตถุ  หรือการเปลี่ยนขนาดของวัตถุนั้น 

  4.  การรับรูตําแหนงของวัตถุที่สัมพันธกับพื้นที่  (position-in-space perception) 

เปนความสามารถในการบอกความสัมพันธของวัตถุโดยรอบกับตัวเอง  และอธิบายตําแหนงที่รับรู

โดยสามารถเขียนหรือบอกเพื่อแสดงวาวัตถุอยูดานซาย  ขวา  หนา หลัง  บน  ลาง  ใกล  และไกลได 

  5.  การรับรูถึงความสัมพันธระหวางวัตถุ   (perception  of  spatial  relationship)  

เปนความสามารถในการมองเห็นวัตถุสองส่ิงหรือมากกวาที่มีความเกี่ยวพันกัน  โดยตัววัตถุเองหรือ

วัตถุอ่ืนในดานการพลิกแพลงตัววัตถุ  และความสัมพันธอ่ืน ๆ 

  6.  การจําภาพความเหมือน  และความแตกตางกันของวัตถุ (visual  discrimination)  

เปนความสามารถในการทําใหเห็นถึงความแตกตาง  และความเหมือนระหวางวัตถุ 

  7.  การจดจําภาพเสมือนของวัตถุ  (visual  memory)  เปนความสามารถในการใช       

วิธีการแกปญหา  จดจําและเรียกใชความสัมพันธระหวางระยะทางกับตําแหนงเวลา  และสามารถ

คนหาวัตถุไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

  ซึ่งการสงเสริมความสามารถดานมิติสัมพันธ  สอดคลองกับงานวิจัยของพลัมเมิรท  

(Plumert, J.M, 1990, อางถึงใน เพ็ญทิพา  อวมมณี, 2547, หนา 25) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชกลวิธี         

จับกลุมตามประเภทและระยะทางของเด็กในการระลึกถึงวัตถุ  โดยการทําการทดลอง  2  ครั้ง           

เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการในการใชกลวิธีจับกลุมตามระยะทางและประเภทใน
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การระลึกอยางอิสระถึงวัตถุ  การทดลองครั้งที่  1  ผูเขารับการทดลองซึ่งเปนเด็กอายุ  8  ป  10  ป  

และ  12  ป  ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวามีเพียงเด็กอายุ  12  ป  ที่ถูกถามใหบอกวัตถุที่เห็น

ขณะที่เขาระลึกถึง  สามารถจัดระบบการระลึกอยางอิสระตามหองแสดงภาพได  สําหรับการทดลอง

คร้ังที่  2  เปนการศึกษาวาประสบการณคร้ังแรกของเด็กอายุ  10  ป  และ  12  ปที่มีกับวัตถุตาง ๆ 

และสถานที่ตั้งซึ่งสงผลตอทางเลือกกลยุทธการระลึกเปนอยางไร  เด็กจะถูกซอนของเลนจํานวน  16  

ชิ้น  ซึ่งประกอบดวย  4  ประเภท  และอยูในหองที่ไมคุนเคย  4  หอง  เด็กจะเห็นของเลนที่จับกลุม

ตามประเภทสถานที่ใชซอนในแตละหอง  หรือไมก็ไมเห็นทั้งของเลน และสถานที่ซอน  หลังจากซอน

ของเลนแลว  คร้ังแรกจะใหเด็กระลึกอยางอิสระถึงของเลนแลวจึงใหระลึกอยางอิสระถึงของเลน

พรอมไปกับสถานที่เก็บ  ผลการศึกษาพบวา  เด็กอายุ 10 ป  และ 12 ป  สวนใหญจับกลุมของเลน

ตามประเภทเมื่อระลึกเพียงของเลนได  แตเมื่อเด็กระลึกถึงของเลนและสถานที่เก็บไปพรอมกันแลว  

เด็กสวนใหญจะจับกลุมของเลนตามหอง  ซึ่งระดับของการใชแตละกลวิธีในการทดลองทั้ง  2  คร้ังนี้  

ไดรับอิทธิพลจากประสบการณครั้งแรกที่มีตอวัตถุและสถานที่ตั้ง 

  ความสามารถที่แสดงวาเด็กเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสและเวลา 

  1.  สามารถบอกไดวาสิ่งใดคือ  2  มิติ  และสิ่งใดคือ  3  มิติ  เชน  กลองขนมปง        

ไมบล็อค  กระดาษและที่คั่นหนังสือ  เปนตน 

  2.  สามารถบอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุ  เชน  เด็กสามารถบอกไดวาเมื่อเด็กยืน

อยูที่นี่  เมื่อตองการจะเดินไปหองอาจารยใหญจะตองเดินไปทางใด  เปนตน 

  3.  สามารถบอกตําแหนงซ ายและขวาของภาพที่เกิดจากการวางวัตถุไวหนากระจก

เงา  เชน  ถาเด็กถือดอกไมที่มือขวา  แลวไปยืนหนากระจก  เด็กสามารถบอกไดวาตนเองถือดอกไม

ที่มือขางใด  เปนตน 

  4.  สามารถบอกตําแหนงของวัตถุที่เห็นไดวา  อยูในตําแหนงตาง ๆ เชน  บน  ลาง  

หนา  หลัง  ใกล  และไกล  เปนตน 

  5.  สามารถบอกรูปทรงของวัตถุ  หรือบอกรูปทรงจากเงาของวัตถุไดวาเปนรูปใด  

ไดแก  เปนวัตถุรูปทรงกลม  สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม  เชน  เด็กสามารถบอกไดวาลูกบอลมีลักษณะ

เปนทรงกลม  เปนตน

  สรุปไดวา  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  หมายถึง  ความสามารถ

ของบุคคลในการหาความสัมพันธของสิ่งของหรือวัตถุตาง  ๆ  ที่ตนเองมีสวนเกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวัน  เชน  รูปทรงตาง ๆ  ทิศทาง  ระยะทาง  พื้นที่  ขนาด  สถานที่ตาง ๆ  ที่ส่ิงของหรือ         

วัตถุนั้นมีสวนเกี่ยวของในการใชพื้นที่  การแทนที่  หรือเนนความสามารถในการบอกทิศทางของ 
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สถานที่ที่ตองการบอกขอมูลวาตั้งอยูบริเวณใด  ทิศทางใด  หรือระยะเวลาในการเดินทางไปในที่ใด ๆ  

ซึ่งมีเร่ืองของเวลามาเกี่ยวของ  เปนตน 

 
 7.  ทักษะการใชตัวเลข 
   ทักษะการใชตัวเลข  หมายถึง  ความสามารถในการนําตัวเลขที่แสดงจํานวนที่นับ

ไดมาคิดคํานวณโดยการ  บวก  ลบ  คูณ  หาร  โดยตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง       

ซึ่งไดมาจากการสังเกต  การวัด  การทดลอง  ตัวเลขที่ไดจะตองแสดงคาในหนวยเดียวกัน  เพื่อให

สามารถสื่อสารไดตรงตามตองการ  สามารถนับจํานวน  และใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได           

ตัดสินไดวาจํานวนใดมีมาก  มีนอย  จํานวนใดเทากัน  หรือแตกตางกัน   

  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการใชตัวเลข 

  1.  สามารถนับส่ิงตาง ๆ และบอกจํานวนไดถูกตอง  เชน  นับลูกบอล  นับดินสอ         

นับจานและถวย  เปนตน 

  2.  สามารถใชตัวเลขแสดงแทนสิ่งของที่นับไดถูกตองดวยตนเอง  เชน  นับจํานวนสม

ไดหาผล  ใชตัวเลข  5  แสดงจํานวนของสมที่นับได  เปนตน 

  3.  สามารถบอกไดวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากัน  นอยกวา  มากกวา  และ

แตกตางกันไดถูกตองดวยตนเอง 

  4.  สามารถบอกไดวาสิ่งของในกลุมใดมีจํานวนเทากัน  นอยกวา  มากกวา  และ

แตกตางกันไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

   อาจกลาวไดวาทักษะการใชตัวเลขเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของเด็กอยูตลอดเวลา  เด็กรูจักการนับจํานวน  สามารถใชตัวเลขแสดงจํานวนสิ่งของที่นับไดดวย

ตนเองจากการทํากิจกรรมเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีความหมายตอ

ชีวิตประจําวันชวยใหเด็กมีทักษะการใชตัวเลขไดอยางดี 

  สรุปไดวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไดแก  ทักษะ             

การสังเกต  ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการวัด  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการลง            

ความเห็น  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาและทักษะการใชตัวเลข  เปนตน             

ซึ่งทักษะเหลานี้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูและสงเสริมใหเกิดขึ้นได  แตละทักษะมีความเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันของเด็ก  เด็กสามารถใชประสบการณของตนในการฝกฝนทักษะเหลานั้นพรอม ๆ  กัน  

อยางตอเนื่องทั้งนี้ข้ึนอยูกับอายุ  ประสบการณเดิม  สภาพแวดลอม  และวุฒิภาวะของเด็กแตละคน  

โดยมีครูและผูเกี่ยวของเปนผูดูแลและจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมตอบสนองความอยากรูอยากเห็น  
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เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานทั้ง  7  ทักษะอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง   

เพื่อเปนการปูพื้นฐานที่ดี ใหกับเด็กปฐมวัยพรอมที่จะเรียนรูทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการตอไป 

 

บทบาทครูกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อสงเสริมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัยมีความจําเปนอยางยิ่งที่เด็กปฐมวัยควรไดรับการฝกฝนทักษะแตละทักษะอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่องทุกวัน  โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อฝกทักษะตาง ๆ ดวยตนเอง        

โดยครูควรตระหนักถึงการจัดสภาพแวดลอมที่อยูใกลตัวเด็กสนับสนุนความอยากรูอยากเห็นให

โอกาสเด็กไดเรียนรูลองผิด ลองถูกตามความสามารถของเด็กแตละวัยอยางอิสระเพื่อตอบสนอง

ความตองการและความสามารถเฉพาะตัวของเด็กดวยการฝกทักษะตาง ๆ ผานทางการเลนตาม

เวลาที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับเด็กแตละคนสําหรับส่ิงที่ครูปฐมวัยควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรม

สงเสริมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยคือ 

 1.  ครูไมควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ จากเด็กอยางรวดเร็วเพราะสิ่งที่ครูคิด

วางาย  อาจเปนสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับเด็ก 

 2.  การเรียนรูของเด็กไมจํากัดเฉพาะในหองเรียน  เด็กสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกสถานการณ

ที่แวดลอมเด็ก  เพียงแตครูควรเปนผูสังเกตและกระตุนความอยากรูอยากเห็นตามวัยของเด็ก  เพื่อ

เด็กจะไดรับประโยชนจากการเรียนรูในสถานการณนั้นไดอยางเต็มที่ 

 3.  การฝกทักษะดานตาง ๆ ครูควรคํานึงถึงความปลอดภัยใหมากที่สุด  ดวยการจัด    

กิจกรรมที่ระมัดระวัง  และมีการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณตาง ๆ 

 4.  ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตนเองและเลือกกิจกรรม

ตามความสนใจโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายเพียงพอกับความ

ตองการของเด็กแตละคน 

 5.  ครูควรใชคําถามถามเด็กเพื่อกระตุนความคิดเด็กอยางตอเนื่อง  โดยไมควรคาดหวัง

คําตอบวาจะตองถูกเสมอไปเพียงแตคอยสงเสริมใหเด็กไดกลาคิด  กลาแสดงออก  และไดใช

ความสามารถตามวัย 

 6.  ครูควรจัดกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กสนใจอยากรู  อยากทดลองเพื่อใหไดคําตอบอยางมี

เหตุผล  พิสูจนไดดวยตนเอง  กิจกรรมที่ครูจัดควรเปนกิจกรรมที่เด็กมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นวา

ควรจะเปนกิจกรรมประเภทใด  โดยครูใชคําถาม  เชน  เด็ก ๆ คิดวาเราควรจะจัดกิจกรรมการเรียนรู

เร่ือง  ผักหลากสีมีประโยชน  ไดอยางไร  เปนตน 
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 7.  กิจกรรมบางกิจกรรมครูอาจจัดซ้ํา ๆ ได  ถาเด็กพอใจและสนใจเด็กจะทําซ้ําแลวซ้ําอีก

เพื่อเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบ ๆ ตัว  จากการสังเกต  คนควา  ทดลอง  เลียนแบบ  ดวยวิธีการของเด็กโดย

ผานทางการเลนจะทําใหเด็กเกิดทักษะที่ชวยพัฒนาประสาทสัมผัสรับรูและการเคลื่อนไหว 

 8.  ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมการฝกทักษะดานตาง ๆ หลาย ๆ ดานพรอมกันไป  เพื่อให

เกิดความชํานาญ  และพรอมที่จะเรียนรูทักษะในขั้นสูงตอไป 

 นอกจากนี้นิรมล  ชางวัฒนชัย  (2541, หนา  53 – 54)  ไดกลาวถึงบทบาทของครูปฐมวัย

ในฐานะครูวิทยาศาสตรไวดังนี้ 

 1.  ครูควรหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความรูของเด็ก  เพราะเด็กแตละคนมีพื้นฐาน             

ไมเทากัน  เมื่อทราบขอมูลพื้นฐานแลวจะทําใหงายตอการจัดประสบการณใหกับเด็ก 

 2.  ครูควรจัดเตรียมประสบการณทางวิทยาศาสตร   โดยครูทําหนาที่ในการคัดสรร

กิจกรรมที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 

 3.  ครูควรจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการกระตุนความกระหายใครรูที่จะ

นําพาไปสูความคิดเชื่อมโยง  และมีการสรางกระบวนการคิดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 4.  ครูควรแนะนําวัสดุ  อุปกรณวิทยาศาสตร  เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ  เชน  การ

นําเสนอ  การสาธิต  และการชักชวนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติซึ่งจะชวยเติมเต็มกระบวนการเรียนรูของ

เด็กได นอกจากนี้การถามคําถามเด็กชวยกระตุนใหเด็กอยากคนหาคําตอบดวยตนเอง    

 5.  ครูควรสงเสริมการสํารวจคนควาทางวิทยาศาสตร  เพื่อนําไปสูการคนพบสิ่งใหม  

ชวยใหเด็กรับรูสภาพแวดลอมตามสภาพจริง 

 6.  ครูควรสอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเขากับเนื้อหาการเรียนรูอ่ืน ๆ  

จะชวยใหเด็กไดเรียนรูแบบบูรณาการ  สามารถเชื่อมโยงสิ่งเราเขาหากันอยางเปนระบบจนเกิด

ทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต 

 7. ครูควรยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก  ฝกใหเด็กไดมีการบันทึกขอมูลเพื่อเตือน

ความจําและสามารถสรุปความคิดรวบยอดดวยกระบวนการทางประชาธิปไตย 

 8.  ครูควรฝกใหเด็กคิดหาวิธีการแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อคนหา

คําตอบที่เด็กสงสัยดวยตนเอง  ดวยการใชคําถามกระตุนการคิด 

 9.  ครูควรใหเด็กมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  รวมอภิปรายซักถามขอสงสัยจาก

คําตอบที่เด็กคนพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูระหวางเพื่อน ๆ และครู 

 สรุปไดวา  ครูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับ

เด็กปฐมวัยเพื่อที่เด็กจะไดรับประโยชนจากการฝกทักษะตาง ๆ กับเพื่อน ๆ และครูที่โรงเรียน  การฝก
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้น  เด็กควรไดรับการสงเสริมและฝกทักษะอยางสม่ําเสมอ  

และตอเนื่องทุกวันดวยกิจกรรมที่เราความสนใจเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ตอบสนองความอยากรู      

อยากเห็น  โดยผานทางการเลน  จากการใชประสาทสัมผัสรับรูทั้งหา  มาเปนเครื่องมือในการฝกจาก

กิจกรรมที่ครูเตรียมไวเปนอยางดี  โดยคํานึงถึงวัยและความยาก  งาย  ของกิจกรรมสลับกันไป  

เนื่องจากเด็กที่ทํากิจกรรมงาย ๆ  จนเขาใจแลวจะไดเลือกทํากิจกรรมที่ยากขึ้น  ซับซอนขึ้นเพื่อ         

ทาทายความสามารถ  สําหรับเด็กที่ยังไมสามารถเลือกทํากิจกรรมที่ซับซอนไดก็สามารถเลือก

กิจกรรมที่ตนเองมีความสามารถจะทําไดก็จะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จและเห็นคุณคาในตนเอง

จากการทํากิจกรรมนั้น  ซึ่งเปนการตอบสนอง  การยึดผูเรียนเปนสําคัญไดเปนอยางดี  

 ตอไปนี้เปนตัวอยางกิจกรรมการสอนเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งบาง

กิจกรรมสามารถฝกทักษะเฉพาะไดหลายทักษะ  เชน  กิจกรรม  “มาเลนสนุกกับน้ํากันเถอะ”               

ในกิจกรรมนี้สามารถฝกทักษะการสังเกต  ทักษะการลงความเห็น  ทักษะการวัด  ทักษะการหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  และทักษะการใชตัวเลข  เปนตน  ดังตัวอยางกิจกรรมการสอน

เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   ซึ่งในกิจกรรมเพื่อใหไดทักษะเปนไป

ตามความตองการจึงควรกําหนดจุดประสงค  ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  ประเมินผล  และสื่อ

ประกอบกิจกรรมกอนการจัดกิจกรรม  ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้  (ชุลีพร  สงวนศรี, 2549 ก,         

หนา 29 – 39) 
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ตัวอยางกิจกรรมการสอนเพื่อฝกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสาํหรบัเด็กปฐมวยั 
 
ชื่อกิจกรรม “มาเลนสนุกกับน้ําเถอะ” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 

  4.  เพื่อฝกการวัด 

  5.  เพื่อฝกการใชตัวเลข 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูเลานิทาน  “เลนริมน้ํา”  ใหเด็กฟง  พรอมชวนคุยเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองใน 

       นิทานเลนริมน้ําใหเด็กผลัดกันเลาประสบการณ  การเลนที่เกี่ยวของกับน้ํา 

  2.  ครูแบงเด็กออกเปนกลุม ๆ และแจกขวดแชมพูหรือขวดยาสระผมที่ไมใชแลว 

   ใหเด็กแตละกลุม  ใหเด็กเปดน้ําใสขวดใหเต็ม  โดยครูเปนผูตั้งคําถาม  เชน   

   ลักษณะของขวดเปนอยางไร  ขวดที่ยังไมไดใสน้ํากับขวดที่เติมน้ําจนเต็ม 

   แตกตางกันอยางไร 

  3.  ครูใหเด็กยืนเขาแถวเรียงแตละกลุมใหเด็กที่อยูหัวแถวบีบขวดที่มีน้ําใหได 

   ระยะทางไกลที่สุด  สลับกันทุกคนปฏิบัติเชนนี้จนถึงคนสุดทาย  ขณะที่น้ําใน 

   ขวดหมดใหเด็กเติมน้ําใหเต็ม 

  4.  ครูสนทนาถึงความรูสึกที่เด็กไดเรียนรูจากการบีบขวดแชมพูใหน้ําพุงใหไกล 

   ที่สุด 

  5.  ครูถามคําถามนอกเหนือจากการใชขวดแชมพูหรือขวดยาสระผม  แลว 

   สามารถใชอุปกรณอะไรมาแทนไดอีก 

  6.  ครูตั้งคําถามถามเด็กอีกครั้งวาวันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  โดยครูเปน 

   ผูเสนอแนะความรูเพิ่มเติม 

  7.  ครูแจกกระดาษใหเด็กคนละแผน  เพื่อใหเด็กวาดภาพตามใจชอบหลังจาก 

   เสร็จกิจกรรม 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถเลาประสบการณการเลนเกี่ยวกับน้ําไดหรือไม 

  2.  เด็กสามารถปฏิบัติตามคําสั่งครูไดหรือไม 
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  3.  เด็กรวมทํากิจกรรมโดยการตอบคําถามและสนใจซักถามหรือไม  ลักษณะ 

   คําถามของเด็กบงบอกถึงการคิด  และการจินตนาการของเด็กหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  นิทานเลนริมน้ํา 

  2.  ขวดแชมพูหรือขวดยาสระผม 

  3.  น้ําสะอาด 

 

ชื่อกิจกรรม “ไขมหาสนุก” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการจําแนกประเภท 

  3.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  4.  เพื่อฝกการสื่อความหมาย 

  5.  เพื่อฝกการใชตัวเลข 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูพูดคําคลองจอง  “ฉันเกิดจากไข”  ใหเด็กพูดตามครูทีละวรรค  และพูด 

   พรอม ๆ กัน 

  2.  ครูสนทนาเกี่ยวกับไขชนิดตาง ๆ ประโยชนและคุณคาของไข 

  3.  ครูนําขวดโหลแกวใสน้ําเทา ๆ กันทั้งใบที่  1 และใบที่  2 ครูนําไขเปดที่ยังไมได 

   ตมมาใหเด็กไดสังเกตดวยการดู  ดมกลิ่น  สัมผัส  และลองเขยาเพื่อฟงเสียง   

   จากนั้นนําไขเปดใสลงไปในขวดโหลแกวที่มีน้ําเปลาใบที่  1  และใบที่  2   

   เด็กสังเกตวาเกิดอะไรขึ้น 

  4.  ครูนําไขทั้ง  2  ฟองขึ้นจากน้ําโดยครูเติมเกลือปนใสลงไปในขวดโหลใบที่  1   

   2 – 3  ชอนโตะ  คนใหเกลือละลาย 

  5.  ครูนําไขใสลงไปในขวดโหลใบที่  1  และใบที่  2  อีกครั้ง  เด็กสังเกตการ 

   เปลี่ยนแปลง 

  6.  ครูและเด็กสรุปผลการทดลองรวมกันจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยขวดโหลใบที่  1   

   ที่เติมเกลือลงไปเมื่อใสไขลงไปทําใหไขลอยได  เนื่องจากน้ําที่เติมเกลือมีความ 

   หนาแนนมากกวาไข  จึงทําใหไขลอยได 

  7.  ครูนําขนมที่ทําจากไขมาใหเด็กไดชิมรส  เชน  ขนมทองหยอด  ขนมฝอยทอง   

   ขนมไข  และขนมหมอแกง  เปนตน 
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  8.  ครูตั้งคําถามถามเด็กอีกครั้งวาวันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  โดยครูเปน 

   ผูเสนอแนะความรูเพิ่มเติม 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถบอกประโยชนและคุณคาจากไขไดหรือไม 

  2.  เด็กสามารถบอกสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นตามขั้นตอนไดหรือไม 

  3.  เด็กรวมทํากิจกรรมโดยการตอบคําถามและสนใจซักถามหรือไม 

  4.  เด็กสามารถบอกสี  กลิ่น  รสชาติ  และลักษณะตาง ๆ ของขนมที่ 

   รับประทานไดหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  ไขเปด 

  2.  เกลือและน้ําเปลา 

  3.  ขวดโหล 

  4.  ขนมหวานชนิดตาง ๆ 

 

ชื่อกิจกรรม “แมไกอยูที่ไหน” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการสื่อความหมาย 

  4.  เพื่อฝกการจําแนกประเภท 

  5.  เพื่อฝกการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูและเด็กรวมกันรอง  “เพลงแมไก”  พรอมทั้งทํากิจกรรมเคลื่อนไหวใหเด็ก 

   จินตนาการวาตนเองเปนแมไก  โดยการยอตัวลงพรอมกับขยับแขนเปนจังหวะ 

   ไปรอบ ๆ  หอง 

  2.  ครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อรองของเพลง  และเขียนคําวาแมไกใหเด็กสังเกต 

   คําวา  “แมไก” 

  3.  ครูแนะนํากิจกรรม  “แมไกอยูไหน”  โดยใหเด็กนั่งลอมวงเปนวงกลม  ครูนํา 

   ตุกตาแมไกมาใหเด็กสังเกตดูแลวนําไปซอนตามมุมใดมุมหนึ่งภายใน 

   หองเรียน 
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  4.  ครูอธิบายวิธีการเลนโดยใหสมาชิกในกลุมไปหาแมไกและเด็กที่นั่งเปนวงกลม 

   ทุกคนปรบมือพรอมกันแลวพูดวา  “แมไกอยูที่ไหน”  “แมไกอยูที่ไหน”  เปน 

   จังหวะ เมื่อเพื่อนเขาใกลแมไกที่ซอนอยูใหปรบมือและพูดเปนจังหวะใหเร็วขึ้น 

  5.  จากนั้นใหเด็กสลับสับเปลี่ยนกันไปหาแมไกพรอมทั้งเปลี่ยนที่ซอนของแมไก 

   ทุกครั้ง 

  6.  ครูถามคําถามนอกเหนือจากแมไกสามารถใชอุปกรณใดมาแทนไดอีก 

  7.  ครูตั้งคําถามถามเด็กอีกครั้งวา  วันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  โดยครูเปน        

   ผูเสนอแนะความรูเพิ่มเติม 

  8.  ครูแจกกระดาษใหเด็กคนละแผน  เพื่อใหเด็กวาดภาพตามใจชอบหลังจาก 

   เสร็จกิจกรรม 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถปฏิบัติตามคําสั่งครูไดหรือไม 

  2.  เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินและรวมทํากิจกรรมดวยความเต็มใจหรือไม 

  3.  สังเกตการวาดภาพตามใจชอบวามีจินตนาการมากขึ้นหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  เพลงแมไก 

  2.  ตุกตาแมไก 

 

ชื่อกิจกรรม “ใบไมแสนกล” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการจําแนกประเภท 

  4.  เพื่อฝกการวัด 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูชวนเด็กไปสังเกตตนไมบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  สังเกตใบไมที่อยูบนตนไม 

   และใบไมที่รวงหลนลงมา 

  2.  ครูและเด็กเก็บใบไมที่รวงหลนลงมาจากตนไมหลากหลายชนิดเพื่อนํามา 

   จําแนกประเภท  ใบไมแตละประเภท  และสังเกตลักษณะตาง ๆ ของใบไม 

   จากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา 
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  3.  ครูและเด็กสนทนาผลจากการสังเกตสิ่งที่ไดเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัส 

   เรียนรูเกี่ยวกับใบไม 

  4.  ครูถามคําถามเด็กวาหลังจากนี้เราควรจะทําอยางไรกับใบไมเหลานี้   

   ครูใหเด็กปฏิบัติตามความตองการของเด็กเปนรายบุคคล 

  5.  ครูใหเด็กนําเสนอผลงานจากความคิดของเด็กแตละคนหนาชั้นเรียน   

   และรวมกันสรุปความคิดจากผลงานที่นําเสนอ 

  6.  ครูตั้งคําถามถามเด็กอีกครั้งวา  วันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  โดยครูเปน 

   ผูเสนอแนะความรูเพิ่มเติม 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถรวมกิจกรรมการสํารวจตนไมบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนดวยความ 

   สนใจหรือไม 

  2.  เด็กสามารถจินตนาการความคิดจากใบไมที่เก็บมาไดหรือไม 

  3.  เด็กสามารถนําเสนอความคิดจากการทํากิจกรรมเกี่ยวกับใบไมดวยตนเอง 

   ไดหรือไม 

  4.  เด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่องจนจบกิจกรรมไดหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  ใบไมชนิดตาง ๆ 

  2.  บริเวณรอบโรงเรียน 

 

ชื่อกิจกรรม “สนุกกับถุงถั่ว” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการสื่อความหมาย 

  4.  เพื่อฝกการจําแนกเปรียบเทียบ 

  5.  เพื่อฝกการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูสนทนากับเด็กถึงขั้นตอนการทํากิจกรรมในวันนี้โดยครูแนะนําอุปกรณ  เชน   

   ถุงถั่วเขียวที่มีน้ําหนักตาง ๆ กัน  เชน  100  กรัม,  200  กรัม  และ  300  กรัม   

   เปนตน 
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  2.  ครูใหเด็กนําถุงถั่ววางบนไมกระดานขนาดกวาง  15  เซนติเมตร  ยาว  1 เมตร   

   โดยมีหมอนรองสวนกลางดานลางของไม  ใหไมกระดานมีลักษณะลาดเอียง 

  3.  ครูนําถุงถั่วขนาดตาง ๆ วางบริเวณปลายไมกระดาน  แลวใหเด็กใชเทาเหยียบ 

   ปลายไมกระดานอีกดานใหถุงถั่วลอยขึ้นและตกลงในกระปองดานหนา 

  4.  ครูใหเด็กทุกคนในหองทํากิจกรรมกลุมเร่ืองสนุกกับถุงถั่วโดยใหเด็กทุกคน 

       มีสวนรวม 

  5.  ครูถามคําถามเด็กและรวมสรุปผลจากการทํากจิกรรมวาเปนอยางไรบาง  มีวิธี 

   อ่ืนอีกไหม 

  6.  ครูใหเด็กทดลองทํากิจกรรมซ้ําอีกครั้ง โดยเปลี่ยนถุงถั่วที่มีน้ําหนักแตกตางกัน   
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถทํากิจกรรมตามที่ครูแนะนําไดหรือไม 

  2.  เด็กสามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นหลังจากทํากิจกรรม  “สนุกกับ 

   ถุงถั่ว“  ไดหรือไม 

  3.  เด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความสนใจ  และมีทักษะตาง ๆ เพิ่มข้ึน   

   ตามจุดประสงคหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  ถุงถั่วขนาดตาง ๆ 

  2.  ไมกระดาน 

  3.  กระปองพลาสติก 

 

ชื่อกิจกรรม “เยลลีแสนอรอย” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 

  4.  เพื่อฝกการใชตัวเลข 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูสนทนากับเด็กถึงกิจกรรมปฏิบัติการทดลองทําเยลลี โดยครูแนะนําอุปกรณ   

   เชน  ผงเยลลี  ภาชนะตมน้ํา  พิมพใสเยลลี  และลูกเกด  เปนตน 

  2.  ครูอธิบายขั้นตอนการทําเยลลีดังตอไปนี้ 
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   2.1  นําภาชนะใสน้ําตัง้ไฟพอรอน 

   2.2  นําผงเยลลีใสลงไปในภาชนะพรอมทัง้ใชทพัพีคนใหละลายจนหมด ครูให 

    เด็กสังเกตขั้นตอนการทําเยลลีตั้งแตเร่ิมตนจนครบขั้นตอนพรอม ๆ กนั 

   2.3  เมื่อน้ําผสมเยลลีเดือดใหยกลงจากเตาทิ้งไวใหคลายรอนจงึตักใสพิมพที ่

          ครูเตรียมไว  โดยอาจนาํลูกเกดใสลงไปเพื่อใหดนูารับประทาน 

   2.4  นําเยลลทีี่ตักใสพิมพวางบนถาดน้ําแข็งเพื่อใหเยลลีแข็งตัวเร็วขึ้น 

  3.  ครูและเด็กรวมกันสรุปผลการปฏิบัติการทดลองการทําเยลลีตามขัน้ตอน 

  4.  ครูและเด็กสังเกตเยลลทีี่เย็นและแข็งตัวดีแลว  ดวยการชิมรส  ดมกลิ่น  ดูสี   

   สัมผัส  และสังเกตการเปลี่ยนแปลง  ตั้งแตเปนผงเยลลีจนกระทั่งไดปฏิบัติ 

   ตามขั้นตอนจนสามารถรับประทานได 

  5.  ครูตั้งคําถามถามเด็กวาวันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  โดยครูเปนผูเสนอแนะ 

   ความรูเพิ่มเติม 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถอธิบายขั้นตอนการทําเยลลีแสนอรอยไดหรือไม 

  2.  เด็กสามารถใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรูลักษณะตาง ๆ ของเยลลี 

   ไดหรือไม 

  3.  เด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเยลลีแสนอรอยดวยความสนใจและเกิดการ 

   เรียนรูมากขึ้นหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  ผงเยลลี 

  2.  ภาชนะและน้ําสะอาด 

  3.  เตาแกส 

  4.  ลูกเกด 

 

ชื่อกิจกรรม “ทองฟาแสนงาม” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการสื่อความหมาย 

  4.  เพื่อฝกการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 
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ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูและเด็กรวมสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมบริเวณสนามหญาของโรงเรียน   

   โดยครูแนะนําใหเด็กสังเกตทองฟา  และการเปลี่ยนแปลงของทองฟา 

  2.  ครูสงเสริมการคิดของเด็กโดยใชคําถามตาง ๆ ดังนี้ 

   2.1  เด็กมองดูที่ทองฟาแลวรูสึกอยางไร 

   2.2  วันนี้ทองฟาเปนอยางไร 

   2.3  เด็กคิดวาอากาศวันนี้เปนอยางไรบาง 

   2.4  เด็กคิดวาทองฟาในคืนนี้  จะมีลักษณะอยางไร  เพราะอะไรจึงคิดเชนนั้น 

  3.  ครูถามคําถามเด็กอีกครั้งวาวันนี้เราไดเรียนรูอะไรไปบางโดยครูเปน 

   ผูเสนอแนะความรูเพิ่มเติม 

  4.  ครูแจกกระดาษใหเด็กคนละแผนใหเด็กวาดภาพตามใจชอบและเลาเรื่องราว 

   จากภาพที่เด็กวาดใหเพื่อน ๆ ฟง 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถสังเกตและบอกสิ่งที่ไดสังเกตจากทองฟาไดหรือไม 

  2.  เด็กสามารถถายทอดความคิดดวยการวาดภาพตามใจชอบไดหรือไม 

  3.  เด็กสามารถถายทอดความคิดผานการพูดใหครูและเพื่อน ๆ เขาใจไดหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  ทองฟา 

  2.  อุปกรณวาดภาพ  (กระดาษ  ดินสอ  และสีชนิดตาง ๆ) 

 

ชื่อกิจกรรม “ดอกไมแสนสวย” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการจําแนกประเภท 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูและเด็กรอง  “เพลงดอกไม”  รวมกัน  หลังจากนั้นครูและเด็กสนทนาถึง 

   ดอกไมจากเนื้อเพลงวามีดอกไมอะไรบางมีลักษณะเปนอยางไร  เชน  สี  กลิ่น   

   ขนาดและลกัษณะรูปรางของดอกไม  เปนตน 
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  2.  ครูใหเด็กนําดอกไมที่เตรียมมาจากบานมาใหเพื่อน ๆ ไดสังเกตรวมกัน 

  3.  ครูและเด็กรวมกันสนทนาถึงลักษณะตาง ๆ ของดอกไม  และใหเด็กจําแนก 

   ประเภทของดอกไมจากความคิดของเด็ก 

  4.  ครูและเด็กรวมกันสรุปลักษณะตาง ๆ ของดอกไมและรองเพลงดอกไมรวมกัน 

  5.  ครูตั้งคําถามถามเด็กอีกครั้งวาวันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  โดยครูเสนอแนะ 

   ความรูเพิ่มเติม 

  6.  ครูแจกกระดาษใหเด็กคนละแผนเพื่อใหเด็กวาดภาพดอกไมที่ตนเองชอบตาม 

   จินตนาการ  
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถรองเพลงดอกไมไดหรือไม 

  2.  เด็กสามารถสังเกตลักษณะตาง ๆ ของดอกไมแลวถายทอดความคิดใหครูและ 

   เพื่อนเขาใจไดหรือไม 

  3.  เด็กรวมทํากิจกรรมโดยตอบคําถามและสนใจซักถามในลักษณะที่บงบอกถึง 

   ความคิดสรางสรรคหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  ดอกไมชนิดตาง ๆ 

  2.  เพลงดอกไม 

 

ชื่อกิจกรรม “ฝนจะ  ฝนจา” 

จุดประสงค 1.  เพื่อฝกการสังเกต 

  2.  เพื่อฝกการลงความเห็น 

  3.  เพื่อฝกการสื่อความหมาย 

  4.  เพื่อฝกการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา 
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
  1.  ครูพาเด็กไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและกอนเมฆกอนจะมี 

   ฝนตกนอกหองเรียน  ตลอดจนสังเกตตนไมและดอกไมจากสภาพแวดลอม 

  2.  ครูสนทนากับเด็กวา “เมื่อสภาพอากาศเปนเชนนี้ เด็ก ๆ คิดวาจะเกิดอะไรขึ้น” 

  3.  ครูและเด็กลงความเห็นรวมกันวา  “เมื่อสภาพอากาศเปนเชนนี้  แสดงวา 

       นาจะมีฝน” 
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  4.  ครูสนทนาถึงประสบการณเดิมกอนฝนตก  ทองฟามืดครึ้ม  และเมฆจะสีดํา 

  5.  ครูและเด็กสนทนาถึงประโยชนของการเกิดฝนซึ่งเปนปรากฏการณ 

   ทางธรรมชาติ  ชวยใหอากาศเย็นสบาย  คลายรอน  พื้นดินมีความชุมชื้น   

   สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชน 

  6.  ครูและเด็กรวมกันสรุปตนไมและดอกไมจะไดรับน้ําจากฝนที่ตกลงมาจากกอน 

   เมฆสีดําดานบน 

  7.  ครูตั้งคําถามถามเด็กอีกครั้งวาวันนี้เด็กไดเรียนรูอะไรไปบาง  ครูเสนอแนะ 

   ความรูเพิ่มเติมใหเด็กและพาเด็กไปชมสวนหยอมของโรงเรียน 
ประเมินผล 
  ครูสังเกตและบันทึกวา 

  1.  เด็กสามารถเชื่อมโยงความคิดของตนกับประสบการณเดิมไดอยางไร 

  2.  เด็กแสดงความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณที่สังเกตไดหรือไม 

  3.  เด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความตั้งใจและเต็มใจหรือไม 
สื่อประกอบกิจกรรม 
  1.  สภาพแวดลอมนอกหองเรียน 

  2.  สวนหยอม 

 

 จากตัวอยางกิจกรรมการสอนเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมดังกลาวสามารถชวยใหเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณและเรียนรู         

ไดหลาย ๆ ทักษะในกิจกรรมเดียวกัน  ซึ่งนับวามีความสําคัญ  และความจําเปนอยางยิ่ง  เพื่อชวย

พัฒนาทักษะที่จําเปน  สําหรับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี  นอกจากนี้  ยังชวยพัฒนาทักษะการคิด  

การแกปญหาขณะทํากิจกรรมไปพรอม ๆ กัน  ชวยใหเด็กไดฝกการทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความ

เพลิดเพลิน  สนุกสนาน  ตามความสนใจ  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวตาง ๆ และมี        

เจตคติที่ดีตอการทํากิจกรรมเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางดี 
 

สรุป 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ลวนเปนทักษะที่มีความหมาย        

และความสําคัญสําหรับเด็กเปนอยางมาก  ครูและผูเกี่ยวของสามารถจัดกิจกรรมที่ฝกทักษะที่         

จําเปน  และเกี่ยวของในการดําเนินชีวิตประจําวันใหกับเด็ก  เด็กจะเรียนรูจากการสังเกตและ         

ฝกปฏิบัติจริงจากการใชชีวิตประจําวันวาตองทําอะไรบาง  และเมื่อมาถึงโรงเรียนแลวเด็กจะตอง
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ปฏิบัติตนเชนไร  เด็กสามารถใชทักษะตาง ๆ ไดแก  การสังเกต  การจําแนกประเภท  การวัด  การลง

ความเห็น  การสื่อความหมาย  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลาและการใชตัวเลข              

มาสัมพันธกับการใชชีวิตประจําวันไดตลอดเวลา  โดยผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหาเพื่อสํารวจ  

คนควา  ทดลอง  ลงความเห็น  คนหาคําตอบ  จากปญหาที่พบในการดําเนินชีวิตประจําวัน            

เปนการฝกกระบวนการคิดและการใชคาถาม  เมื่อตองการคําตอบที่สามารถพิสูจนใหเปนจริงได

ดวยตนเอง  

ํ

เหลานี้ลวนเปนการนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของเพียงแต

ผูใหญเห็นความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ  ที่เด็กทําอยางมีความหมาย  ก็จะเปนการปูพื้นฐานที่ดี      

ในการสรางอนาคตของชาติใหมีความรู  ความสามารถในการรูจักใชทักษะที่จําเปนเหลานี้ไดอยาง

เต็มศักยภาพของเด็กตอไป    

 

แบบฝกหัดทายบท 
 

  1.  จงอธิบายความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.  จงอธิบายความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  3.  จงกลาวถึงทักษะที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  4.  จงอธิบายบทบาทครูกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก 

ปฐมวัย  

  5.  หลักการสําคัญที่จะนําไปสูการเพิ่มทักษะการสังเกตมีอะไรบาง 

  6.  การปลูกฝงทักษะการสังเกตใหเกิดกับเด็กปฐมวัยมีอะไรบาง 

  7.  เกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทประกอบไปดวยอะไรบาง  

  8.  คุณสมบัติของการสื่อความหมายที่ดีเปนอยางไร  

  9.  จงยกตัวอยางความสามารถในการทํากิจกรรมเพื่อฝกทักษะการหาความสัมพันธ 

ระหวางสเปสกับเวลา 

  10.  จงยกตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สําหรับเด็กปฐมวัย  3  กิจกรรม 
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