
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  4 

  
หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 1.  ความหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.  ความสําคัญของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 3.  ประโยชนของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

 4.  จุดมุงหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 5.  หลักการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 6.  ขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

 7.  ประเภทของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

     7.1  การจัดประสบการณแบบการสนทนาและอภิปรายซักถาม 

     7.2  การจัดประสบการณแบบการเลานิทานและละครสรางสรรค 

     7.3  การจัดประสบการณแบบสาธิต 

     7.4  การจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร 

     7.5  การจัดประสบการณแบบการศึกษานอกสถานที่ 

     7.6  การจัดประสบการณแบบการเลนเกมและบทบาทสมมติ 

     7.7  การจัดประสบการณแบบการทําสวนปลูกพืช 

     7.8  การจัดประสบการณแบบผสมผสาน 

 8.  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 9.  สรุป 

  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  4  จบแลว  นักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

 1.  อธิบายความหมายและความสําคัญของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัยได 

 2.  อธิบายประโยชนและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

เด็กปฐมวัยได 

 3.  อภิปรายหลักการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได  

 4.  อธิบายประเภทของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได  
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 5.  วิเคราะหขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 6.  มีทักษะในการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยประเภทตาง ๆ 

 7.  มีทักษะในการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร 

  

วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบนิรนัย 

 2.  วิธีสอนแบบอุปนัย 

 3.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 4.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  4 

2.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนโปรงใสประกอบ 

 3.  ผูสอนและนักศึกษารวมอภิปรายและเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 4.  แบงนักศึกษาออกเปน  5  กลุม ๆ ละ  5 – 10  คน 

  4.1  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาระดมความคิดวิเคราะหขอบขายของการจัด 

ประสบการณทางวิทยาศาสตรตามหัวขอที่กําหนดไว 

  4.2  ใหตัวแทนนักศึกษานําเสนอผลการระดมความคิด 

5.  ผูสอนและนักศึกษาสรุป  อภิปราย  และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมความเหมาะสม 

 6.  นักศึกษานําเสนอการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรประเภทตาง ๆ  

7.  ผูสอนใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  ใบงานการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร 

 3.  แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 

 4.  เครื่องคอมพิวเตอร  และแฮนดี้ไดท 

 5.  เครื่องฉายทึบแสงและจอรับภาพ 

 6.  ไมโครโฟนและเครื่องเสียง 
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การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตจากการทาํกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

2. สังเกตการฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงที่ไดรับมอบหมาย 

3. สังเกตการมีสวนรวมในการนําเสนอความคิด  และรวมอภิปรายของนกัศึกษา  

4. ตรวจแบบฝกหัด 
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บทที่  4 
การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีการพัฒนาทุก ๆ  ดานเปนไปอยางรวดเร็ว  เด็กจะพัฒนาความ

เปนตัวของตัวเอง  เรียนรูจากการเลียนแบบ  กระตือรือรน  อยากเรียนอยากรูทุก ๆ เร่ืองที่สนใจ       

รวมถึงสิ่งแปลกใหมรอบตัว  การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ใหกับเด็กวัยนี้       

โดยผานทางกิจกรรมที่จัดเตรียมไวจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพื่อใหเด็กไดรูจักการปรับตัวใหเขากับ         

สภาพแวดลอมและสังคม  เปนการปูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ใหเด็กมีความพรอม

ในการแกปญหาตาง ๆ ดวยความเขาใจและมีเหตุผล  โดยคํานึงถึงบริบททางสังคมที่แวดลอมเด็ก  

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจึงเปนหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย  ครูควร

คํานึงถึงความพรอม  ความสนใจ  และความตองการตามวัยของเด็ก  เมื่อครูเขาใจความตองการ

เหลานี้ของเด็กแลว   ชวยใหครูมีความสามารถจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กไดตาม    

จุดมุงหมาย  โดยเฉพาะการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร  เนื่องจากเด็กจะมีโอกาสไดใช

ประสาทสัมผัสทั้งหา พรอมทั้งการไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายจากการทํากิจกรรมที่ครูจัด 

ประสบการณให  ครูควรมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการจัดประสบการณ        

ที่ถูกตองเหมาะสม  เพื่อพัฒนาเด็กใหสอดคลองกับธรรมชาติตามวัยและเพื่อเปนการปลูกฝง      

เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตรสําหรับการเรียนวิทยาศาสตรในขั้นสูงตอไป

ํ

 

ความหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ผูมีบทบาทสําคัญก็คือครู      

โดยครูควรเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการจัดประสบการณดังกลาวให   

เหมาะสมสําหรับเด็กแตละคนในชั้นเปนอยางดี  ชวยสรางประสบการณที่มีความหมายและมีคุณคา

ใหกับเด็ก  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรก็จะประสบความสําเร็จ  ครูจึงควรทราบความหมาย

ของการจัดประสบการณ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันวาจะจัดเพื่ออะไร  ไดมีนักการศึกษาหลายทาน

ใหความหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไวนาสนใจซึ่งจะกลาวถึง    

ตอไปนี้ 

 ภรณี  คุรุรัตนะ  (2540, หนา  49)  กลาววา  ประสบการณมีความหมายครอบคลุมกิจกรรม   

ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นโดยจะสรางขึ้นเองโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ได  แตผูไดรับประสบการณก็คือเด็ก          

ไดมีการเรียนรูและสะสมความรู  ความสามารถ  และความรูสึกตาง ๆ  ไว 



 92 

 นิรมล  ชางวัฒนชัย  (2541, หนา  47 – 51)  กลาวถึงการจัดประสบการณทาง          

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไววา  ครูควรใหเด็กทุกคนสนใจวิทยาศาสตร  และเห็นวา         

วิทยาศาสตรเปนสิ่งที่นาตื่นเตน  สนุกสนาน  สงเสริมและฝกใหเด็ก  รูจักสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว

ดวยการหาวิธีคนหาคําตอบดวยตนเอง  เด็กจะรูสึกอยากคนพบ  และอยากหาเหตุผล   

 เยาวพา  เดชะคุปต  (2542, หนา  91)  กลาวถึงความหมายของการจัดประสบการณทาง            

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยวาหมายถึง  การสงเสริมใหเด็กสนใจ  อยากรู  อยากเห็นเกี่ยวกับ                      

ส่ิงแวดลอมรอบตัว  ประสบการณทางวิทยาศาสตรที่เด็กไดรับเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเด็ก           

เด็กจะใชความคิด  ใชคําถามถามสิ่งที่ เขาสงสัย  รูจักพัฒนา  การคิด  รูจักหาคําตอบแบบ             

วิทยาศาสตรได 

 พัชรี   ผลโยธิน  (2542, หนา 24 - 31)  กลาววา  เด็กอนุบาลเรียนรูวิทยาศาสตรจาก             

การสํารวจ  สังเกต  โดยใชประสาทสัมผัส  ประสบการณทางวิทยาศาสตรของเด็กอนุบาลจะเกิดขึ้น          

ไมไดถาเด็กไมมีการสัมผัส  การชิมรส  การรูสึก  การดมกลิ่น  การผลัก  การดึง  การหมุน  การผสม       

การเปรียบเทียบ  และอ่ืน ๆ  การเรียนวิทยาศาสตรไมใชการเรียนรูขอมูล  เนื้อหา  และทองจํากฎ       

หรือ   สูตรตาง ๆ  วิทยาศาสตรเปนกระบวนการสังเกต  การคิดและการสะทอนความกระตือรือรน  

อยากรู   อยากเห็น  สนใจโลกที่ลอมรอบตัว  เปนการจัดประสบการณเพื่อใหเด็กคิดและแกปญหา  

 เบญจา  แสงมลิ  (2545, หนา  21 – 22)  ไดกลาวถึงการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัยวาหมายถึง  การจัดประสบการณที่ใหเด็กคิดคนดวยตนเอง  ตัดสินใจเอง  มอบงาน            

ใหรับผิดชอบตามความสามารถโดยการจัดกิจกรรมขึ้นอยูกับความตองการของเด็กที่จะเรียนและระยะ 

ความสนใจใหเด็กไดเห็น  ไดยิน  ไดฟง  ไดสังเกต  กระตุนความอยากรูอยากเห็นมากขึ้นใหเด็กลงมือ        

กระทําดวยตนเองเชน  การปลูกผัก  การเลี้ยงสัตว  และการจัดมุมธรรมชาติในหองเรียน  เปนตน 

 นิวแมน  (Neuman, 1981, p. 320)  ไดใหความหมายของการจัดประสบการณทาง           

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไววา  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส

ใหเด็กไดสังเกต  ลงความเห็น  จําแนกประเภท  พรอมทั้งเสนอผลที่คนพบดวยตนเอง  โดยครูเปนเพียง

ผูกําหนดสถานการณจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน  การจัดกิจกรรมอาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  

และควรคํานึงถึงความสามารถของเด็ก 

 จากความหมายของการจัดประสบการณวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยพอสรุป         

ความหมายไดวาหมายถึง  การจัดกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา  ไดลงมือปฏิบัติ

จริงดวยตนเองจากความตองการ  ความสนใจ  ความอยากรู  อยากเห็น  เปนการตอบคําถามที่เด็ก

สงสัย  เปนการหาคําตอบดวยตนเองจากกิจกรรมที่มีความหลากหลายใหเด็กไดเลือกปฏิบัติตาม 
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ความตองการ  มีครูเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  และใชคําถาม

กระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยผานทางการเลน  ดังที่ชัยอนันต                

สมุทวณิช  (2541, หนา 7)  กลาววา  “การเรียนรูดวยการลงมือกระทําเองจะทําใหผูเรียนรูจริง         

เพราะเห็นผล  การเรียนไปทําไปจึงเปนวิธีการสอนตนเองที่มีผลสะทอนสูงตอพฤติกรรมการเรียนรู   

การเรียนรูดวยการใหเด็กไดเลน  สัมผัส  ลงมือกระทําดวยตนเองเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนา    

เด็กใหเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  และตอบสนองความแตกตางของเด็กแตละคนไดเปนอยางดี” 
  
 

ความสําคัญของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใหเด็กเลือกทํากิจกรรม

ตาง ๆ  ตามความสนใจ  ความพอใจ  และตอบสนองความอยากรู  อยากเห็นตามวัยของเด็ก   

ยอมชวยสรางเสริมประสบการณตาง ๆ ชวยพัฒนาความสามารถ  ตลอดจนความกาวหนาของ

พัฒนาการดานตาง ๆ  ของเด็กไดเปนอยางดี  จึงกลาวไดวาการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร

ใหกับเด็กนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  ซึ่งจะไดกลาวถึงความสําคัญดังตอไปนี้ 

 1. เด็กไดมีโอกาสใชทักษะทางวิทยาศาสตรเพื่อสังเกต  ลงความเห็น  จําแนกประเภท  

ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็ก 

 2. เด็กไดมีความสนใจ อยากรูอยากเห็นสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

ชีวิตประจําวัน 

 3. เด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัส  ไดแก  การชิมรส  ดมกลิ่น  ฟงเสียง  สังเกต  สัมผัส  

ดึง  หมุน  ผลัก  เปรียบเทียบ  และอ่ืน ๆ  เปนตน 

 4. เด็กสนุกสนานจากการทํากิจกรรมตาง ๆ    ที่เด็กมีโอกาสเลือกเองตามความสนใจ   

และคนพบคําตอบที่เด็กสงสัย 

 5. เด็กยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  เปนผูนํา  และผูตามที่ดีได 

 6. เด็กไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพที่ตนมีอยูอยางมีคุณภาพและมีความกาวหนา

ทางความคิด 

 7. เด็กไดนําการคิดมาเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู  และการหาคําตอบ 

 8. เด็กมีความกระตือรือรนที่จะพิสูจนใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตนอยากรู 

 9. เด็กไดพัฒนาทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวันชวยใหเด็กไดรับประสบการณในการ

ดําเนินชีวิตในอนาคต 

  10. เด็กไดเห็นความสําคัญของการรอคอย  การรูจักยอมรับในความผิดพลาดของ

ตนเองและผูอ่ืนไดขณะทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรมรายบุคคล 
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ประโยชนของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีประโยชนตอตัวเด็กหลาย

ประการดังตอไปนี้  (ประภาพรรณ  สุวรรณศุข, 2538, หนา 365) 

 1. เด็กไดรับประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  ทําใหเด็กเกิด 

การเรียนรู  และจดจําไดนาน 

 2. เด็กสามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร  ทําใหเปนผูที่      

ทันสมัย  ทันโลก  ทันเหตุการณ 

 3. เด็กไดแสดงความสามารถ  ความคิด  ความรูใหเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน  

 4. เด็กเรียนรูและรักที่จะทํางานหรือสรางสรรคผลงานที่ดีและเปนประโยชนมากขึ้น 

 5. เด็กประสบความสําเร็จจากการทํากิจกรรมเปนการสรางความมั่นใจและสรางคุณคา              

ใหกับตนเอง 

 6. เด็กไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนรู  ไมเฉพาะดานวิทยาศาสตรเทานั้น 

แตยังเกี่ยวของกับดานคณิตศาสตร  และดานภาษา  

 7. เด็กมีอิสระในการแสดงออก  การใชความคิดหาเหตุผลในการเลือกทํากิจกรรม        

ชวยใหเด็กเกิดความพึงพอใจ  เปนการตอบสนองความตองการของเด็กไดเปนอยางดี 

 8. เด็กไดฝกทักษะการสังเกตซึ่งเปนทักษะเบื้องตน  เด็กสามารถจําแนกความเหมือน  

ความแตกตางของสิ่งตาง ๆ  เด็กจะสามารถจําแนกความแตกตางของตัวอักษรได  ทําใหเด็กเรียน

ภาษาไดเร็วขึ้น 

 9. เด็กไดเรียนรูกระบวนการในการคนควาขอมูลที่เปนระบบ  ยอมชวยใหเด็กเปนคนที่

คิดอยางเปนระบบ 

 10. เด็กไดทํากิจกรรมเสริมประสบการณทางวิทยาศาสตรซ้ําบอย ๆ  ชวยใหเด็กมี        

เจตคติทางวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน 

 11. เด็กไดพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหว  เนื่องจากขณะทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร

เด็กตองใชสวนตาง ๆ  ของรางกายเคลื่อนไหว  เชน  ปลูกพืช  ขุดดิน  และรดน้ําตนไม  เปนตน 

 12. เด็กไดเรียนรูความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  ทั้งประโยชนและโทษ  ชวยใหเด็กมี

ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได   

 สรุปไดวา  การจัดประสบการณวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีประโยชนตอตัวเด็ก         

โดยตรง  เนื่องจากเด็กไดเลือกและทํากิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถ

ตามวัยของแตละคน  ชวยใหเด็กไดรับความรู  และประสบความสําเร็จชวยใหมีเจตคติที่ดีตอ      
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ตนเองและตอการเรียน  เด็กไดเรียนรูกระบวนการคนควาหาขอมูลอยางมีระบบยอมสงผลใหเด็ก

เปนคนที่คิดอยางมีระบบเชนกัน 
 

จุดมุงหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณทาง วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมายหลายประการ

ข้ึนอยูกับประเภทของการจัดประสบการณ  แตจุดมุงหมายโดยรวมของการจัดประสบการณทาง

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลายประการดวยกัน  ซึ่งจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้  (ประภาพรรณ  

สุวรรณศุข, 2538, หนา 357)  

 1. เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับความรูจากการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรโดย     

ตอบสนองความอยากรูอยากเห็น และตอบคําถามที่เด็กสนใจและเกิดความสงสัย    

 2. เพื่อสงเสริมใหเด็กฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งเปนกระบวนการ

สําคัญในการแสวงหาความรู  และแกปญหา 

 3. เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคจากการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

 4. เพื่อใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร 

 5. เพื่อใหเด็กสามารถนําความรูจากการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรไปใช

ประโยชนในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 6. เพื่อสงเสริมการใชประสาทสัมผัสทั้งหาใหไดทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

 7. เพื่อสงเสริมความสามารถของเด็กเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

 8. เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรวมปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 9. เพื่อใหเด็กแสวงหาความรู  ดวยการลองผิดลองถูก  จากประสบการณประเภทตาง ๆ 

 10. เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกทางดานการคิด  การพูดและการลงมือทํา เปนตน 

 11. เพื่อฝกใหเด็กเปนผูนําและผูตามที่ดี  มีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของครูและ       

ของเพื่อน 

 12. เพื่อฝกเด็กใหรูจักปรับตัว มีความอดทน  เสียสละ ใหความรวมมือ ความรับผิดชอบ  

ฝกการรอคอย  และการตรงตอเวลา 

 13. เพื่อใหเด็กไดแสดงออก  โดยผานทางการเลนที่เหมาะสมกับวัย 

 14. เพื่อใหเกิดความซาบซึ้ง  ชื่นชม  เห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม  และการอนุรักษ       

ธรรมชาติ  เปนตน 

 15. เพื่อฝกใหเด็กเปนผูที่สนใจ  ใฝรู  ชอบการคนควาทดลอง  เพื่อพิสูจนขอเท็จจริง 

ดวยตนเอง 
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 16. เพื่อใหเด็กตระหนัก  เห็นคุณคา  และประโยชนของวิทยาศาสตรที่ชวยพัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

 17. เพื่อสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 18. เพื่อสงเสริมใหเด็กเปนคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาตัดสินใจเพื่อทาทาย

ความสามารถของตนเอง 

 19. เพื่อสงเสริมใหเด็กเรียนรูกระบวนการทํางานที่เปนไปตามลําดับข้ันตอน 

 20. เพื่อสงเสริมใหเด็กนําทักษะทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  ไปเปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา

ทักษะที่สูงขึ้นในลําดับตอไป 

 จากจุดมุงหมายที่กลาวมา  จะเห็นไดวาในการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรใหกับเด็ก

ปฐมวัย  มีความหมายและความสําคัญกับเด็กเปนอยางมากเพราะการจัดประสบการณประกอบ

ไปดวยดานความรู   ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดานบุคลิกภาพ  เจตคติ  การ

ปรับตัว  การสรางจิตสํานึกในการรักษและอนุรักษสภาพแวดลอม  และเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง  

4  ดานคือ  ดานรางกาย  ดานอารมณ  จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญา  เปนการวางพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก  และเปนการคนหาความสามารถของเด็กเปนรายบุคคลซึ่งจะเปน

ประโยชนทั้งตอตัวครูและตัวเด็ก 

 

หลักการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การใหเด็กไดเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการจัดประสบการณ          

เด็กจะไดเรียนรูประสบการณโดยผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหาและไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  

ของรางกาย  เพื่อใหเด็กเขาใจและไดขอคนพบจากประสบการณที่เด็กไดเรียนรูดวยตนเอง  จึงมี

ข้ันตอนในการจัดประสบการณดังนี้ 

 1. การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรทุกครั้งตองมีการวางแผนที่ดี  มีการกําหนด           

จุดมุงหมายที่ชัดเจน 

 2. การจัดประสบการณควรมุงเนนพัฒนาความรู  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

และเจตคติทางวิทยาศาสตร 

 3. การจัดประสบการณควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถตามวัยและความ

สนใจของเด็ก 

 4. การจัดประสบการณควรมีการแนะนําวัสดุอุปกรณ  ชักชวนใหเด็กสนใจ  และลงมือ

ปฏิบัติ 
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 5. การจัดประสบการณควรจัดประสบการณหลาย ๆ ประเภท  ไดแก  การสาธิต  การ

เลานิทาน  การอภิปราย  และการปฏิบัติการทดลอง  เปนตน 

 6. การจัดประสบการณครูควรใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดและมีความกระตือรือรนที่จะ

คนหาคําตอบดวยตนเอง 

 7. ควรเปดโอกาสใหเด็กถามคําถาม  โดยครูไมควรตอบเด็กทันทีแตใหโอกาสเด็ก            

ไดทํากิจกรรมจากการทดลอง  การสัมผัส  และการลงความเห็นจากเหตุการณที่เด็กคนพบดวย 

ตนเอง 

 8. ควรมีการยืดหยุนเวลาในขณะทํากิจกรรมและใหโอกาสเด็กไดทํากิจกรรมตอไปเมื่อ

เด็กยังใหความสนใจ 

 9. ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตาง ๆ  จากความสนใจและความ

ตองการของเด็กดวยความสุข  สงเสริมการสํารวจคนควาเพื่อนําไปสูการคนพบสิ่งใหม 

 10. ควรจัดกิจกรรมใหมีความตอเนื่องสม่ําเสมอ  และหมุนเวียนสับเปล่ียนกิจกรรม       

ไปตามเหตุการณ  โดยคํานึงถึงความสามารถตามวัยและธรรมชาติของเด็กเปนสําคัญ 

 11. การจัดสภาพแวดลอมใหนาสนใจ  ปลอดภัยตอการใหเด็กสํารวจ  คนควา  ชวย

เสนอแนะใหกําลังใจขณะที่เด็กสํารวจและทํากิจกรรมตาง ๆ 

 12. การจัดประสบการณควรเปนเรื่องราว  และสภาพแวดลอมทีใ่กลตวัเดก็  มคีวามหมาย

กับเด็ก  ชวยใหเด็กมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 

 13. การจัดประสบการณแตละครั้งควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัดเพื่อ

สรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กและครู 

 14. การจัดประสบการณดานตาง ๆ  เพื่อใหเด็กสํารวจ  สังเกต  รูจักเก็บขอมูลที่เกิดขึ้น  

และแสดงความคิดเห็น  เด็กจะเรียนรูจากประสบการณ  ส่ิงเหลานี้จะเปนพื้นฐานของความรูที่ยาก

ข้ึนตอไปในภายหนา 

 15. ครูควรทําความเขาใจวาเด็กปฐมวัยนั้นเปนนักวิทยาศาสตรโดยธรรมชาติอยูแลว  

ควรนําประโยชนนี้มาใชในการจัดประสบการณ  โดยจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการใหเด็กไดสํารวจ  

คนพบ  ซึ่งสิ่งเหลานี้มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก 

 สรุปไดวาหลักการจัดประสบการณตองคํานึงถึงธรรมชาติตามวัยและความพรอมของ

เด็กเปนสําคัญ  ควรจัดประสบการณเพื่อสนับสนุนใหเด็กคนควา  คนพบ  และสํารวจสภาพแวดลอม   

ตาง ๆ ดวยตนเอง  โดยครูควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  เอื้อประโยชนตอความงอกงามทางสติปญญา  

ประสบการณที่มีคุณคาและกิจกรรมที่เปดกวางจะชวยกระตุนใหเด็กไดใชความคิด  และจัดกระทํา
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ตอวัตถุ  ครูเองสามารถคนพบความสามารถที่มีอยูในตัวของเด็กแตละคนไดจากการจดัประสบการณ

ที่มีคุณคานี้  ดังคํากลาวของวิชัย  วงษใหญ  (วิชัย  วงษใหญ  อางถึงในวราภรณ  รักวิจัย, 2545, 

หนา 25)  ที่กลาววา  “การจัดการเรียนรูที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  คือการจัดการเรียนรูโดยให

โอกาสผูเรียนไดคนพบความรูเอง  โดยมีสวนรวมในการสรางผลผลิตที่มีความหมายแกตนเอง   

การเรียนรูที่มีพลังความคิดมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางสิ่งที่ดีมีความหมายตอ

ตนเอง”  หลักการจัดประสบการณจึงตองจัดประสบการณที่เด็กชอบและสนใจโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลใหความเสมอภาคแกเด็กทุกคน  มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม  และจัด

ประสบการณเพื่อตอบสนองการเรียนรูอยางมีความหมาย  และที่สําคัญที่สุดตองเนนประโยชน

สูงสุดที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยควรมีความยากงายสลับกันไป  

โดยสังเกตจากพัฒนาการของเด็ก  เมื่อกําหนดเนื้อหาในการสอนไวแลวสามารถปรับเปลี่ยน      

เนื้อหาไดตามสภาพการณที่จําเปน  โดยสังเกตจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  เชน  เมื่อ

มีเหตุการณคลื่นยักษสึนามิก็สามารถนํามาจัดประสบการณแทนการสอนเรื่องฤดูหนาวได  เปนตน 

 เด็กปฐมวัยแมจะอยูในวัยใกลเคียงกันและหองเรียนเดียวกัน  เด็กก็ยังมีสวนที่เหมือนกัน

และแตกตางกัน  เชน  อายุของเด็ก  เด็กบางคนอายุมากกวาเด็กอีกคนหนึ่ง 2 เดือน 4 เดือน หรือ 

7 เดือนก็มี  ยอมทําใหประสบการณเดิมและความสามารถในการเรียนรูของเด็กแตกตางกันไปดวย 

 สําหรับสวนที่เด็กปฐมวัยมีเหมือนกัน  เชน  ทางดานสติปญญา  เด็กเริ่มมีเหตุผลในการ      

ตัดสินใจ  มีความสามารถในการใชทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  ทางดานสังคมเดก็วยันี้

จะมีอารมณสลับซับซอนมากขึ้น  เชน  อารมณกลัว  อารมณโกรธ  อารมณอิจฉาและริษยา       

เปนตน  เด็กตองการ  การยอมรับ  และตองการประสบความสําเร็จ  สําหรับอัตราพัฒนาการ         

แตละดานยอมไมเทากัน  เชน  บางคนพูดคลอง  บางคนพูดไมคลอง  บางคนสนใจธรรมชาติ   

และบางคนสนใจกิจกรรมที่ทาทายโลดโผน  เปนตน 

 เมื่อเปนเชนนี้แลว  ยอมมีประโยชนในการนําความรูเร่ืองเหลานี้มาชวยในการจัด

ประสบการณทางวิทยาศาสตรโดยจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของเด็ก  โดยไมจําเปนตองสอนตามหัวขอเรื่องที่กําหนดไวเทานั้น  ประภาพรรณ  สุวรรณศขุ  

(2538, หนา  358 – 364)  ไดแบงการจัดประสบการณ  โดยคํานึงถึงความแตกตางของเด็กและ

สามารถทําใหเด็กประสบความสําเร็จ  โดยแบงเปน  3  ประเภทดวยกันคือ 
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 1. การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบเปนทางการ 
  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบเปนทางการ  หมายถึง  การจัดประสบการณ

ทางวิทยาศาสตรที่ครูเปนผูกําหนดหัวเรื่องใหเด็ก  พรอมทั้งเปนผูเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่

จะตองใชเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ  ไวอยางพรอมเพรียง  โดยครูควรอธิบายวิธีการทํางานกอน  แลวจงึให

เด็กลงมือปฏิบัติดวยวิธีการของตนเอง  ขณะเด็กกําลังปฏิบัติกิจกรรมครูควรเดินดูอยางใกลชิด  

หลังจากเด็กปฏิบัติเสร็จแลว  ครูและเด็กอภิปรายรวมกัน  โดยอาจจัดเปนกลุมใหญ  กลุมยอย 

หรือรายบุคคลก็ได  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบเปนทางการควรใหเด็กไดทําการ

ทดลองดวยตนเอง  ใหเด็กมีโอกาสลองผิดลองถูกจากการทดลองนั้น   โดยผานการใชประสาท

สัมผัสทั้งหา  เมื่อทําการทดลองเสร็จแลวใหเด็กอภิปรายถึงสิ่งตาง ๆ  ที่เด็กไดคนพบขณะที่เด็กทํา

การทดลอง  โดยครูอาจเริ่มตนดวยการถามคําถาม  เชน  “เด็ก ๆ  ไดคนพบอะไรบาง”  จากนั้นเรา

จะพบวา  เด็กแตละคนจะชวยกันอภิปรายถึงขอคนพบที่เด็กไดทําการทดลองดวยตนเองจาก

ประสบการณจริง  ลักษณะเนื้อหาที่ควรนํามาจัดประสบการณใหกับเด็กแบงออกเปน  4  ดานคือ 

  1.1  เรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองคุณสมบัติของวัตถุ  เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ตาง ๆ ของวัตถุจะทําใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับโลกรอบตัวไดดีในลําดับตอมา  เชน  อุณหภูมิ  ลักษณะ

ของน้ํา  สี  กลิ่น  ขนาด  ความหนักเบาและความยืดหยุนของวัตถุ  เปนตน 

  1.2  การเปรียบเทียบวัตถุและความแตกตางกันระหวางวัตถุตาง ๆ  หลังจากเด็ก  

เขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ  ของวัตถุแลว  เด็กสามารถนําความรูนั้นมาเปนพื้นฐานในการ

เปรียบเทียบวัตถุ  ครูควรนําเอาสิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็กมาใหเด็กเปรียบเทียบ  เชน  สี  กลิ่น  รูปราง   

ขนาด  ลักษณะ  ปริมาณ  และเสียง  เปนตน 

   การจัดประสบการณดานการเปรียบเทียบนี้จะชวยสงเสริมใหเด็กเปนนักสงัเกตทีด่ ี 

ชางสังเกตอยูเสมอ  มีผลทําให  เปนนักสังเกตทุกสิ่งที่เด็กพบเห็น  แมกระทั่งการสังเกตและเปรียบเทียบ

ความเหมือน  และความแตกตางของตัวอักษร ซึ่งจะเปนพื้นฐานทางการเรียนที่ดีในภายหนา 

1.3  คุณสมบัติของของแข็ง ของเหลวและกาซ  คําถามที่เด็กเกิดความสงสัยวาอะไร 

คือ  ของแข็ง  อะไรคือของเหลวและอะไรคือกาซนั้น  ลวนเปนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  เด็ก

สามารถหาคําตอบเหลานี้ไดจากการคนควาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและชวยใหเด็กพัฒนา

มโนมติเกี่ยวกับคุณสมบัติของของแข็ง  ของเหลว  และกาซ  เด็กจะเรียนรูคุณสมบัติของสิ่งของ     

ดังกลาวดวยการใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสังเกต  การมองดู  การดมกลิ่น  และการสัมผัส           

ชวยใหไดเรียนรูสภาพของสิ่งของทั้ง 3 ประเภท  นับวาเปนการเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเบื้องตน 
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1.4  การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ  การเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเปน          

ส่ิงสําคัญในการพัฒนามโนมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  การใหเด็กไดทดลองทําดวยตนเอง          

เปนวิธีที่จะทําใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไดดี  เชน  เด็กเรียนรูวาเมื่อนําแปงสาลีผสมน้ํา  วางทิ้งไว  

และใหสังเกตดูวามีอะไรเกิดขึ้น  นําเยลลีผสมน้ําเคี่ยวบนเตา  เมื่อละลายแลวปลอยไวใหเย็น

สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เปนตน 

   การทดลองเชนนี้ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของ

วัตถุ  วัตถุบางอยางเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนสภาพเปนของใหม  และไมสามารถกลับไปเปนเชนเดิม

ได  ของบางอยางไมสามารถผสมกันได  มักแยกตัวกัน  เชนน้ํากับน้ํามัน  เปนตน 

   สรุปไดวาการจัดประสบการณแบบเปนทางการ   ควรประกอบไปดวยกิจกรรม 

การเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุ  การเปรียบเทียบ  ความแตกตางกันของวัตถุ  คุณสมบัติ

ของของแข็ง  ของเหลว  และกาซ  การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ  การจัดประสบการณที่มีเนื้อหา      

เหลานี้แตละกิจกรรม  จะชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไดแก  ทักษะการสังเกต  

ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการวัด  ทักษะการลงความเห็น  และ

ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  และทักษะการใชตัวเลข  เปนตน 
 

 2.  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบไมเปนทางการ 
   การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบไมเปนทางการ  หมายถึง  การสรางเสริม

ประสบการณทางวิทยาศาสตรที่เปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ  และตาม        

วิธีการของเด็กเอง  ครูเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณใหพรอมและเพียงพอสําหรับเด็กทุกคน  ครูเปน             

ผูกระตุนความสนใจใหเด็กอยากเรียนรู  อยากทดลองทํากิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเอง 

  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบไมเปนทางการนี้นับวาเปนการจัดประสบการณ

ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี  อีกทั้งเปนการสงเสริมใหเด็กแตละคนประสบความสําเร็จ

เพราะการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบไมเปนทางการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนเลือกทํา

กิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  สามารถเลือกอุปกรณและวิธีทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความ

ตองการดวยตนเองได 

  สําหรับเนื้อหาการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบไมเปนทางการนั้น  ไมมี           

หลักเกณฑที่ยึดแนนอน  เพียงแตครูควรศึกษาถึงความสนใจของนักเรียนในชั้นของตน  แลว

กําหนด เนื้อหาใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของเด็กเหลานั้น  แตโดยทั่ว ๆ ไป

แลว  เด็กมักใหความสนใจเรื่องราวใกลตัวคลาย ๆ กัน  โดยมีเร่ืองราวที่นาสนใจสําหรับจัดประสบการณ

ดังตอไปนี้ 
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  2.1  เร่ืองไฟฟา  เด็กปฐมวัยมีความสนใจ  อยากรูอยากเห็น  ส่ิงแปลกใหม  เด็กจะ

ตื่นเตนกับการเกิดแสงสวางไมวาจะเกิดจากการใชไมขีดจุดใหเกิดไฟและแสงสวาง  จากการจุด

เทียนไข  การใชไฟฉายหรือไฟแช็ค  ครูควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวกับการเกิดแสงสวาง  

อยางงาย ๆ  เชน  เตรียมถานไฟฉาย  หลอดไฟขนาดเล็ก  และขดลวด  เปนตน 

  2.2  เร่ืองแมเหล็ก  ตามธรรมชาติแลวเด็กปฐมวัยมักใหความสนใจกับส่ิงตาง ๆ  

รอบตัวอยูตลอดเวลาการจัดกิจกรรมที่มีเรื่องราวของแมเหล็กเขามาเกี่ยวของก็เชนเดียวกัน            

เด็กจะใหความสนใจ  และตื่นเตนเมื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับแมเหล็ก  เชน  การนําตุกตากระดาษขนาด

เทาหุนนิ้วมือมาสัก  2  ตัว  สวนเทาติดวัสดุที่สามารถดูดติดกับแมเหล็กได  วางบนกระดาษ

จากนั้นนําแมเหล็กวางไวใตกระดาษ  แลวชวยกันเลื่อนแมเหล็กใหตุกตากระดาษนั้นเคลื่อนที่ไปใน

ทิศทางที่ตองการ  เปนตน  การเลนเกมตกปลาทําไดโดยนําคลิบเสียบกระดาษไปติดไวกับรูปปลา

ที่ตัดจากกระดาษแลวนําแมเหล็กผูกปลายเชือกเทานี้เด็กก็จะสนุกสนานกับการตกปลาดวย

แมเหล็กและไดเรียนรูไปพรอม ๆ  กัน 

  2.3  เร่ืองการลอยและการจมของวัตถุ  เด็กปฐมวัยชอบเลนสนุกสนาน  ดวยการ       

ลองผิดลองถูกกับการเลนจากธรรมชาติ  โดยเฉพาะการเลนน้ํา  เมื่อเด็กมาโรงเรียน  ครูควรเตรียม

วัสดุอุปกรณที่ชวยใหเด็กอยากเรียนรู  จากการลอยและการจมของวัตถุ  โดยครูเตรียมภาชนะ           

ใสน้ํา  และวัสดุตาง ๆ ที่สามารถลอยและจมไดไวบริเวณมุมหนาหองใหเด็กไดเลนและเรียนรูดวย

ความสนุกสนาน  ควรเตรียมเสื้อพลาสติกใหเด็กไดสวมเพื่อปองกันการเปยกชื้นจากการเลน 

  2.4  เร่ืองแสง  และเสียง  การจัดประสบการณที่สําคัญและเหมาะสมคือการให   

เด็กไดเห็น  ไดสัมผัสจากของจริง  เนื่องจากเด็กจะจดจําไดนาน  และเก็บสะสมไวเปนขอมูล       

พื้นฐานเปนประสบการณเดิมเอาไว  การจัดกิจกรรมเรื่องของแสงและเสียงก็เชนกัน  ควรใหโอกาส

เด็กไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับแสง  เชน  แสงเดินทางเปนเสนตรง  แสงชวยใหการมองเห็น  ครูอาจใช

ไฟฉาย  เพื่อขยายประสบการณใหเห็นจริง  สําหรับเสียงมีทั้งมนุษยสรางขึ้นและเสียงจาก

ธรรมชาติอาจใหเด็กไดรวมสนุกดวยการเลียนแบบเสียงตาง ๆ ไดแก  เสียงจากเครื่องยนตตาง ๆ  

เสียงฝน  เสียงสัตวรอง  เสียงหัวเราะ  เสียงรองไห  และเสียงเพลง  เปนตน 

  2.5  เร่ืองสัตว  เด็กปฐมวัยสนใจธรรมชาติที่อยูรอบตัวความสนใจของเด็กไมมี

ขอบเขตจํากัดเร่ืองราวเกี่ยวกับสัตวเปนเรื่องที่เด็กใหความสนใจเปนอยางมาก  แมแตเพลง    

นิทาน   คําคลองจอง   เร่ืองราวตาง ๆ  ก็ใชสัตวประเภทตาง ๆ  เปนตัวแทนในการบอกเลาเกี่ยวกับ 

เร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็ก  ครูควรใชความพิเศษเหลานี้ในการจัดประสบการณใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับความสนใจของเด็ก 
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  2.6  เร่ืองพืช  สภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวเด็กเต็มไปดวยคําถาม  ความสงสัย  อะไร  

ทําไมและอยางไรอันแสดงถึงความอยากรูอยากเห็นของเด็กที่มีอยูตลอดเวลา  เรื่องราวเกี่ยวกับ

ธรรมชาติชวยใหเด็กซึมซับความสุข  ความสดชื่น  ความสวยงาม  ความรมร่ืน  ความมีชีวิตชีวา

จากการไดอยูใกลชิดธรรมชาติ  รูจักการดํารงชีวิตประจําวันตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน         

รูจักดูแลรักษา  และหวงแหนธรรมชาติ  การจัดประสบการณเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ยอมชวยปลูกฝง  ใหเด็กเห็นคุณคาของสภาพแวดลอม  กิจกรรมที่ครูเตรียมใหเชน  การปลูกพืช  

การดูแลรักษาพืช  และการนําพืชไปใชประโยชน  ชวยใหเด็กมีความรู  และความเขาใจเร่ืองพืช        

ไดเปนอยางดี 

   สรุปไดวาการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรอยางไมเปนทางการ  เนนที่ตัว

เด็กเปนสําคัญ  โดยครูเปนผูเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ

ไดตามใจชอบอยางอิสระ  โดยเด็กสามารถเลือกวิธีการเรียนรูและหาคําตอบจากขอสงสัยดวย           

ตนเอง 
 

 3.  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบตามเหตุการณที่เกิดขึ้น 
    การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  หมายถึง  การนํา 

เร่ืองราวเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัวเด็กและมีความเกี่ยวของกับเด็ก  มาจัดกิจกรรมเพื่อให

เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองนั้น  เนื้อหาที่นํามาจัดประสบการณควรเปนสถานการณที่

เกี่ยวของกับ ส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กดังนี้ 

  3.1  เหตุการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก  พายุ  ฟารอง  ฟาแลบ  ฝนตก น้ําทวม  

แผนดินไหว  ภัยแลง  ภัยหนาว  จันทรุปราคา  สุริยุปราคา  การเกิดขางขึ้น  ขางแรม ลมบก  ลมทะเล  

และการเกิดภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ  เปนตน 

  3.2  เหตุการณที่มนุษยทําใหเกิดขึ้น  ไดแก  การขับเครื่องบินชนตึกเวิดลเทรด      

ในสหรัฐอเมริกา  การสงยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร  การระเบิดตึก  การสรางอุโมงคเพื่อดูสัตว

ทะเลตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เปนตน 

  3.3  เหตุการณที่มีความสัมพันธกับชีวิตของเด็ก  ไดแก  การเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก

ภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน  การเจ็บปวยของเด็กในชั้นเรียนหรือการเจ็บปวยของญาติ

เด็ก  การระบาดของโรคไขหวัดนก  และการระบาดของโรคไขเลือดออก  เปนตน 

  สรุปไดวา   การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรตามเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนการจัด         

ประสบการณที่มีสวนเกี่ยวของกับตัวเด็ก  โดยไมไดมีการวางแผนลวงหนาแตครูสามารถจัดตาม           
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สถานการณที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น  ไดแก  จากเหตุการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  จากเหตุการณ           

ที่มนุษยสรางขึ้น  และจากเหตุการณที่มีความสัมพันธกับชีวิตของเด็ก  เปนตน 

 สําหรับขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  แฮมมอนด  (Hammond, 

1967, p. 197)  ไดกลาววาควรประกอบดวย  4  เร่ืองใหญ ๆ  ดังตอไปนี้คือ   

 1.  เร่ืองสสารและพลังงาน  ไดแก  การสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

1.1  อากาศที่อยูรอบตัวเรา 

  1.2  อากาศที่อยูในที่วาง 

1.3  การเคลื่อนที่ของอากาศ 

1.4  อากาศที่เราหายใจเขาไป 

1.5  อากาศชวยใหไฟติด 

1.6  ไอน้ําในอากาศ 

  1.7  การเปลี่ยนรูปรางจากน้ําเปนกอนเมฆ 

1.8  แสงสวางจากไฟฟา 

1.9  แรงดึงดูดของแมเหล็กตอน้ํา 

1.10  การเดินทางของเสียง 

1.11  แหลงกําเนิดของเสียง 

1.12  การทํางานของเครื่องจักร 

1.13  เครื่องยนตมีส่ิงที่ทําใหเกิดพลังงานตางกัน  เชน  น้ํามัน  ไฟฟา  หรือแรงลม 

 2.  ส่ิงมีชีวิต  ไดแก  การสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 

   2.1  ส่ิงมีชีวิตตองการอากาศ  น้ํา  อาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

   2.2  สัตวแตละชนิดกินอาหารตางกัน 

   2.3  สัตวเคลื่อนที่ไดหลายวิธี 

   2.4  พืชที่อยูในน้ําและพืชที่ปลูกในดิน 

   2.5  พืชบางอยางเกิดจากเมล็ด  บางอยางเกิดจากหนอ 

   2.6  พืชผลัดใบ  และพืชไมผลัดใบ 

   2.7  การปรับตัวของพืชและสัตวตามฤดูกาล 

   2.8  ลูกออนของสัตว 

   2.9  การเลี้ยงดูลูกออนของสัตวบางชนิด 
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 3.  โลกและจักรวาล  ไดแก  การสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 

   3.1  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  และดวงดาวตาง ๆ 

   3.2  การเดินทางไปดวงจันทรของมนุษย 

   3.3  การสงดาวเทียมไปโคจรรอบโลก 

   3.4  การโคจรของดวงดาว 

    3.5  แสงสวาง  และความรอนจากดวงอาทิตย 

   3.6  สวนประกอบของโลก  ดินและน้ํา 

   3.7  อากาศที่หอหุมโลก 

   3.8  ชนิดของดิน 

 4.  มนุษยกับส่ิงแวดลอม  ไดแก  การสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ 

   4.1  พืชและสัตวใชทําอาหาร  เครื่องนุงหมและที่อยูอาศัยของมนุษย 

   4.2  แรงงานจากสัตวชวยมนุษยได 

   4.3  มนุษยเลี้ยงสัตวไวเพื่อความเพลิดเพลิน 

   4.4  มนุษยสามารถเดินทางไดหลายวิธี 

   4.5  มนุษยสามารถสรางและควบคุมแสงสวางได 

   4.6  มนุษยสามารถสรางและควบคุมความรอนได 

  จากขอบขายเนื้อหาทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยสรุปไดวาแนวทางในการจัด

ประสบการณควรจัดเนื้อหาใหครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตรทุกสาขาในลักษณะบูรณาการที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  สามารถนําเนื้อหาเหลานั้นมาจัดกิจกรรมไดหลากหลายหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน

ไปแตละวัน  เพื่อกระตุนความสนใจ  และตอบสนองความอยากรูอยากเห็น  ควรใชคําถามเพื่อ

กระตุนการคิดใหเด็กคนหาคําตอบที่เด็กอยากรูดวยการลงมือปฏ ิบัติจริงจะชวยสงเสริมใหเด็ก

ไดรับประโยชนและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรในระดับสูงตอไป 
 

ประเภทของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณหรือกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยควรจัดลักษณะการบูรณาการเนื้อหา

และหนวยการสอนเขาดวยกัน  โดยมีการจัดประสบการณประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1.  การจัดประสบการณแบบสนทนาและอภิปรายซักถาม 
  การจัดประสบการณแบบสนทนาและอภิปรายซักถาม  เปนการจัดประสบการณ   

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย  และสนทนา  แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ เด็กจะได

เรียนรูการเปนผูพูดและผูฟงที่ดี  กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู อ่ืน        
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การสนทนาอภิปรายซักถาม  ควรเปนเรื่องราวจากประสบการณที่อยูใกล ๆ  ตัวเด็กและเปนเรื่องที่

เด็กสนใจ  จะชวยใหการจัดประสบการณประสบผลสําเร็จไดดวยดี 

 1.1  จุดประสงคของการสนทนาและอภิปรายซักถาม 

        1.1.1  เพื่อฝกการเปนผูพูดและผูฟงที่ดี  มีมารยาทในการฟงและการพูด 

        1.1.2  เพื่อฝกใหเด็กรูจักการรอคอย 

        1.1.3  เพื่อฝกการแสดงความคิดเห็น  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

        1.1.4  เพื่อพัฒนาการใชภาษาดานการพูด  และการฟง 

 1.2  วิธีจัดกิจกรรม 

        1.2.1  ครูนําโดยการใชคําถาม  ถามเรื่องที่เด็กใหความสนใจ และอยากรูอยากเหน็

รวมกัน  เพื่อเปนหัวขอในการจัดกิจกรรมการอภิปรายซักถาม 

        1.2.2  ครูเปดโอกาสใหเด็กแตละคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองราวที่สนใจ 

        1.2.3  ครูใชวิธีการถามกระตุนเพื่อใหเด็กคิดและไดคําตอบที่หลากหลายจากเด็ก   

 1.3  ขอเสนอแนะ 

        1.3.1  ครูควรนําวัสดุ  อุปกรณ  ที่เกี่ยวของกับการอภิปรายมากระตุนใหเด็ก    

สนใจ  และอยากรู  อยากเห็น  มากขึ้น 

        1.3.2  ครูอาจเชิญผูที่มีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นมารวมอภิปรายซักถาม 

        1.3.3  ครูควรสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเองและเปนธรรมชาติเพื่อใหเด็ก      

รูสึกสบายใจ 

        1.3.4  ครูควรใหความสนใจกับเร่ืองราวตาง ๆ  ที่เด็กแตละคนรวมกันอภิปราย     

ดวยความเต็มใจ 

 1.4  ประโยชนของการจัดกิจกรรมแบบสนทนาและอภิปรายซักถาม 

        1.4.1  ทําใหเด็กมีความรักและสามัคคีกันภายในกลุม 

        1.4.2  ทําใหเด็กเปนผูรักการเรียนรู  และถายทอดความรูได 

        1.4.3  ทําใหเด็กรูจักการพูดและการฟงที่เหมาะสม 

        1.4.4  ทําใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี 

        1.4.5  ทําใหเด็กมีความรับผิดชอบ  และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

        1.4.6  ทําใหเด็กสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
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2.  การจัดประสบการณแบบการเลานิทานและละครสรางสรรค 
  การจัดประสบการณแบบการเลานิทานและละครสรางสรรคเปนการจัดประสบการณ             

ที่เด็กไดรับประสบการณตรง   เนื่องจากเด็กจะไดถายทอดความคิดโดยแสดงทาทางประกอบ              

มีเนื้อหาที่นาสนใจ  ชวยใหเด็กเขาใจงายขึ้น  ทั้งยังชวยสงเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงคตามวัย

ไดอีกวิธีหนึ่ง  ที่สําคัญเปนการเรียนรูโดยผานทางการเลน  และการแสดงออกชวยใหเด็กสนุกสนาน

และสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

   2.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณแบบการเลานิทานและละครสรางสรรค 

  2.1.1  เพื่อสงเสริมทักษะทางภาษา  และความสามารถทางสติปญญา 

   2.1.2  เพื่อสงเสริมการแสดงออกอยางสรางสรรค 

       2.1.3  เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

       2.1.4  เพื่อใหเด็กไดอยูใกลชิดกับผูเลานิทานและเรียนรูวิธีการใชภาษาอยาง        

ถูกตอง 

   2.1.5  เพื่อใหเด็กเกิดความสุข  สนุกสนาน  จากการฟงนิทาน 

 2.2  วิธีจัดกิจกรรม 

        2.2.1  ครูเลือกนิทานและละครที่เด็กสนใจ  มีเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจ

ตามวัยของเด็ก  

        2.2.2  ครูเลานิทานไดหลายรูปแบบ  เชน  เลาปากเปลา  เลาจากหนังสือ  เลา

จากหุนหลาย ๆ  แบบ  อาจใหเด็กมารวมเลากับครูดวยก็ได 

        2.2.3  ครูและเด็กรวมกันแสดงขอคิดเห็นที่ไดรับจากการฟงนิทานหรือละครที่

เด็กไดดู 

 2.3  ขอเสนอแนะ 

        2.3.1  ขณะที่ครูเลานิทานครูควรนั่งกับพื้นหรือเกาอี้เตี้ย ๆ  ใหเด็กมองเห็นครู   

ถืออุปกรณหรือหนังสือนิทานในระดับสายตาของเด็กใหเห็นไดทั่วถึงทุกคน 

         2.3.2  ขณะที่ครูเลาครูควรมีสีหนา ทาทาง น้ําเสียง  สอดคลองกับเนื้อเร่ืองที่เลา 

        2.3.3  สํานวนหรือคําพูดเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

        2.3.4  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมพอสมควรไมมากเกินไปจนนาเบื่อ 

        2.3.5  เมื่อตองจัดการแสดงละครสรางสรรค  ควรใหเด็กไดแสดงดวยความ

สมัครใจ 
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        2.3.6  มีการเตรียมตัวและฝกซอมเพื่อสรางความมั่นใจและสามารถแสดงได  

สอดคลองกับเร่ืองราวที่ตองการใหเด็กรับรู  

 2.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบเลานิทานและละครสรางสรรค 

         2.4.1  ทําใหเด็กไดฝกทักษะทางภาษาขณะฟงนิทานและแสดงละครอยาง        

สรางสรรค 

         2.4.2  ทําใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึกของตนเอง 

         2.4.3  ทําใหเด็กไดพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เหมาะสมกับความสามารถ

ตามวัย 

         2.4.4  ทําใหเด็กมีความสุข   และเพลิดเพลินจากการจัดกิจกรรม   และไดอยู       

ใกลชิดกับผูเลาชวยใหรูสึกอบอุน 

         2.4.5  ทําใหเด็กกลาถาม  กลาแสดงความคิดเห็น 
 

3.  การจัดประสบการณแบบสาธิต 
  การจัดประสบการณแบบสาธิต  เปนการจัดประสบการณที่มุงใหเด็กไดเรียนรู

กระบวนการในการทํางานอยางเปนลําดับและขั้นตอน  การจัดประสบการณสาธิตครูจะสาธิตให

เด็กสังเกตจากการปฏิบัติจริง  จะชวยใหเด็กเขาใจ  และจดจําไดดีกวาการฟงจากคําบอกเลาของ

ครู  เด็กจะสังเกตขั้นตอนตาง ๆ  ในการใชอุปกรณดวยความระมัดระวังและเพื่อเปนการปองกัน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได  ครูจึงเปนผูสาธิตใหเด็กสังเกต 

 3.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณแบบสาธิต 

        3.1.1  เพื่อฝกใหเด็กเปนคนชางสังเกต 

        3.1.2  เพื่อฝกใหเด็กเห็นขั้นตอนในการสาธิต 

         3.1.3  เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายกับเด็กโดยครูเปนผูสาธิต 

        3.1.4  เพื่อใหเด็กเห็นขั้นตอนขณะครูทําการสาธิตและสามารถบอกขั้นตอนของ

วิธีการที่สาธิตได  เชน  การสาธิตวิธีการลางผัก  เปนตน 

 3.2  วิธีจัดกิจกรรม 

  3.2.1  ข้ันเตรียม   

         1)  ครูจําเปนตองศึกษากิจกรรมที่จะนํามาสาธิตใหเขาใจและทราบขัน้ตอน

เปนอยางดี  

         2)  ครูเตรียมวัสดุอุปกรณการสาธิตใหพรอม 

         3)  ควรทดลองปฏิบัติจริงกอนนํามาทําการสาธิต 
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   3.2.2  ข้ันสาธิต 

         1)  ครูนําเขาสูบทเรียนดวยเพลง  นิทาน  หรือปริศนาคําทาย 

           2)  ครูปฏิบัติการสาธิตใหเด็กสังเกตขั้นตอนตามลําดับ 

         3)  ครูอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย  ขณะทําการสาธิต 

         4)  ครูกระตุนใหเด็กสังเกต  และซักถามขอสงสัยจากครู 

    3.2.3  ข้ันสรุป 

        1)  ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กตอบคําถามจากการสังเกต   ขณะครูทํา

การสาธิต 

        2)  ครูและเด็กรวมกันสรุปผล  และทบทวนขั้นตอนของการสาธิต  

 3.3  ขอเสนอแนะ 

        3.3.1  ครูควรตองเตรียมอุปกรณการสาธิตไวกอนทําการสาธิต 

        3.3.2  ครูจะตองทําการทดลองกิจกรรมกอนสาธิตใหเด็กสังเกต 

        3.3.3  กิจกรรมที่ครูสาธิตบางกิจกรรมตองไมเปนอันตราย  ครูควรเปดโอกาส         

ใหเด็กไดมีสวนรวมในการสาธิตดวย 

        3.3.4  ครูพยายามใชคําถามที่ทาทายและกระตุนการคิดหาคําตอบของเด็ก  

 3.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบสาธิต 

        3.4.1  ชวยใหประหยัดเวลาการสาธิตทําใหเห็นจริง  ทําจริง  เขาใจงายและ       

รวดเร็ว 

        3.4.2  ชวยใหประหยัดสามารถเขาใจวิธีการใชเครื่องมืออยางถูกตองและปลอดภัย 

        3.4.3  ชวยตอบสนองความอยากรูอยากเห็น 

        3.4.4  ชวยใหเด็กเขาใจโดยสามารถแสดงหรือหยุดแสดงใหดูซ้ําไดจุดใดจุดหนึ่ง 

        3.4.5  ชวยกระตุนและดึงดูดความสนใจจากเด็กไดดี 
 

4. การจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร 
 การจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหารเปนการจัดประสบการณ            

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําหรือทดลองทํากิจกรรมดวยตนเอง  เด็กจะเกิดการเรียนรู        

คนพบความรูใหม ๆ จากประสบการณตรง  เรียนรูจากกระบวนการทํางานตั้งแตการวางแผนจนถึง

การดูแลทําความสะอาดในแตละขั้นตอนไดเปนอยางดี  เด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา

ดานในการสังเกต  การดมกลิ่น  การสัมผัส  การชิมรสอาหาร  และการฟงเสียงตาง ๆ ขณะ

ทําอาหาร  ชวยใหเด็กมีทักษะที่สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน  ครูสามารถจัดประสบการณ    
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ใหสอดคลองกับธรรมชาติตามวัยของเด็กที่เรียนรูดวยการกระทํา และชวยพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี 

 4.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร 

         4.1.1  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยการกระทํา 

         4.1.2  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหาใหมากที่สุด 

         4.1.3  เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

         4.1.4  เพื่อฝกการทํางานเปนกลุม  และการรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

         4.1.5  เพื่อฝกการอดทน  รอคอย  มีเหตุผล  การรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

         4.1.6  เพื่อฝกความมีระเบียบรูจักเก็บส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชในการ

ประกอบอาหาร  

 4.2  วิธีจัดกิจกรรม 

        4.2.1  ข้ันเตรียม   

               1)  ครูสนทนากับเด็กถึงกิจกรรมที่จะปฏิบัติ  และอธิบายใหเด็กรูจักอุปกรณ

ชนิดตาง ๆ                        

               2)  ครูและเด็กรวมกันสนทนาถึงขั้นตอนการทดลองหรือการทําอาหาร

อยางละเอียด 

              3)  ครูแบงกลุมเด็กตามความเหมาะสม 

       4.2.2  ข้ันปฏิบัติการ 

               1)  ใหเด็กลงมือปฏิบัติการทดลองหรือทําอาหารตามกลุมที่แบงไว   

               2)  ครูสังเกตการปฏิบัติการทดลองของเด็กแตละกลุมอยางทั่วถึง 

               3)  ใหเด็กสังเกตโดยครูใชคําถามกระตุนความอยากรูอยากเห็น 

       4.2.3  ข้ันสรุป 

               1)  ครูและเด็กรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ันตอนของ

การปฏิบัติกิจกรรม  

               2)  ครูและเด็กรวมกันสรุปกระบวนการ  การทดลอง  และขั้นตอน     

การทําอาหาร  

 4.3  ขอเสนอแนะ 

        4.3.1  ครูควรหมั่นสังเกต  และใหขอแนะนํา  เมื่อเด็กตองการขณะที่เด็กทํา

กิจกรรม 
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         4.3.2  ครูควรใชคําถามกระตุนความสนใจในการทํากิจกรรม 

        4.3.3  ครูอาจใหเด็กมีสวนรวมในการเตรียมวัสดุอุปกรณมาจากบาน 

        4.3.4  ครูควรกระตุนใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาหลาย ๆ ดานใหมากที่สุด 

        4.3.5  ครูและเด็กรวมกันรับประทานอาหารที่ทําเสร็จเรียบรอยรวมกัน 

        4.3.6  ครูแนะนําใหเด็กชวยกันเก็บรักษาและทําความสะอาดอุปกรณ 

 4.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร 

        4.4.1  เด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทําจริงในการทดลองและทําอาหาร

รวมกับครูและเพื่อน ๆ 

         4.4.2  การปฏิบัติการทดลองและการทําอาหารเปนกิจกรรมที่นาสนใจเหมาะสม

กับธรรมชาติของเด็กที่ชอบทดลอง  ชอบปฏิบัติจริง 

         4.4.3  เด็กไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก  การสังเกต การจาํแนก

ประเภท  การสื่อความหมาย  การลงความเห็น  และการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  

และการใชตัวเลข  เปนตน 

         4.4.4  เด็กไดทักษะคณิตศาสตร  เชน  รูจักการเปรียบเทียบ  คํานวณ  ปริมาณ

จากการปฏิบัติกิจกรรม 

          4.4.5  เด็กรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  รูจักการแสดงความคิดเห็นและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

         4.4.6  เด็กไดเรียนรูลําดับกอนและหลัง  และเรียนรูการเปนผูนําและผูตามที่ดี 
 

5.  การจัดประสบการณแบบการศึกษานอกสถานที่ 
  การจัดประสบการณการศึกษานอกสถานที่  เปนการจัดประสบการณการศึกษา

นอกหองเรียน  ทําใหเด็กไดศึกษาจากสภาพจริง  สถานที่จริง  เด็กไดรับประสบการณตรงเปน

การศึกษาที่มีคุณคา  มีความหมาย  โดยศึกษาสิ่งที่ไมสามารถนํามาใหดูในหองเรียนได  ไมวาจะ

เปนสถานที่  วัตถุ  ส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตบุคคลในอาชีพตาง ๆ เหลานี้ชวยใหเด็กกระตือรือรน  

เพลิดเพลิน  อยากเห็น  อยากเรียน  อยากรู  ตื่นเตนกับสภาพแวดลอมนอกหองเรียนที่ครูพาเด็กไป

สัมผัสโดยตรง  ไดฝกปฏิบัติตามขอตกลงเบื้องตนระหวางครูและเด็กตอบสนองความอยากรู  

อยากเห็น เชน  การพาเด็กไปชม  สวนสัตว พิพิธภัณฑสัตวน้ําของกรมประมง  ธนาคารหรือวัด          

ใกล ๆ โรงเรียนและชมธรรมชาติบริเวณสวนรุกขชาติ  เปนตน  การออกไปสัมผัสพบเห็นสิ่งเหลานี้  

ทําใหเด็กสนุกสนาน  ไดรับความรูและจดจําไดนาน  เปนความประทับใจและสามารถนําประสบการณ
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เหลานั้นมาเลาสูกันฟงอยางไมรูจักเบื่อหนาย  ครูควรมีการเตรียมการเปนอยางดีโดยจัดใหสอดคลอง

กับเนื้อหาตามโอกาส  และเวลาที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็กจึงจะไดผลดี 

 5.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณโดยการศึกษานอกสถานที่ 

         5.1.1  เพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนรู สรางประสบการณใหม

ใหกับเด็ก 

         5.1.2  เพื่อเปนการฝกการปฏิบัติตามขอตกลงของการพาไปศึกษานอกสถานที่ 

         5.1.3  เพื่อใหเด็กเกิดความประทับใจในกิจกรรมที่ครูและเด็กไดไปเรียนรูรวมกัน 

         5.1.4  เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร  ไดแก  การสังเกต  การจําแนกประเภท  

การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  เปนตน 

         5.1.5  เพื่อใหเด็กเห็นคุณคา  ความสําคัญของการอยูรวมกันและการพึ่งพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน  

 5.2  วิธีจัดกิจกรรม 

         5.2.1  ครูวางแผนสํารวจแหลงที่จะพาเด็กไปเพื่อดูสภาพความเหมาะสม 

         5.2.2  ครูและเด็กมีขอตกลงรวมกัน  เร่ืองการปฏิบัติตนตามหนาที่ที่ไดรับ         

มอบหมาย 

         5.2.3  ระหวางเดินทางครูควรแนะนําใหเด็กสังเกตสถานที่ที่ไดพบเห็น 

         5.2.4  ครูและเด็กรวมกันอภิปราย  สนทนาและสรุปส่ิงที่เด็กไดพบเห็นหรือให

เด็กถายทอดเปนภาพเพื่อความเขาใจ 

         5.2.5  ครูควรใชคําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เด็กไดพบเห็น 

 5.3  ขอเสนอแนะ 

        5.3.1  ครูควรมีการวางแผนลวงหนากอนพาไปศึกษานอกสถานที่ 

        5.3.2  ครูตองขออนุญาตหัวหนาสถานศึกษาทําเรื่องแจงใหผูปกครองทราบ

และมีใบตอบรับจากผูปกครอง 

        5.3.3  ครูอาจเชิญผูปกครองรวมเดินทางไปศึกษานอกสถานที่กับเด็ก 

        5.3.4  ครูควรแจงสถานที่ที่จะนําเด็กไปศึกษานอกสถานที่ 

        5.3.5  ครูควรเตรียมสิ่งของที่จําเปน  เชน  กระเปาพยาบาล  นมและอาหารวาง  

เปนตน 

       5.3.6  ครูควรกําหนดเวลาไป  และกลับมาถึงโรงเรียนใหชัดเจน  
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 5.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบศึกษานอกสถานที่ 

         5.4.1  การศึกษานอกสถานที่  ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรงตอบสนอง

ความอยากรูอยากเห็น 

         5.4.2  เด็กรูจักการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 

         5.4.3  เด็กมีความประทับใจกับส่ิงตาง ๆ  ที่ไดไปพบเห็นจริง 

         5.4.4  เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบาน  โรงเรียน  และชุมชน 

         5.4.5  เด็กรูจักการปรับตัวเมื่อตองไปศึกษานอกสถานที่  
 

6.  การจัดประสบการณแบบการเลนเกมและบทบาทสมมติ 
  การจัดประสบการณแบบการเลนเกมและบทบาทสมมติ  เปนกิจกรรมที่มีความหมาย  

ตอเด็กเปนอยางมาก  เพราะนอกจากจะสนุกสนาน  เพลิดเพลินและเรียนรูโดยผานการเลนแลว  

เด็กยังไดรับประโยชนจากการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  เชน  การสังเกต  

การจําแนกประเภท  การลงความเห็น  การสื่อความหมาย  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับ

เวลาและการใชตัวเลข  การเลนเกมเปนการสรุปบทเรียน  เพื่อจะไดทราบวาเด็กมีความรูและเขาใจ

กิจกรรมที่ครูและเด็กรวมกัน  จัดประสบการณมากนอยเพียงใด  เชน  เกมฝกทักษะทางภาษา  

เกมพิเศษ  และเกมการศึกษา  เปนตน  สําหรับบทบาทสมมติ  เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย   เพราะเด็กมักชอบเลียนแบบจากสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัว  เปน

กิจกรรมที่ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  ชวยใหเด็กไดเรียนรูบทบาทหนาที่ของ

ตนในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางมีความสุข 

 6.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณแบบเลนเกมและบทบาทสมมติ 

         6.1.1  เพื่อสงเสริมความสามารถทางดานภาษา 

         6.1.2  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค  และการจินตนาการ 

         6.1.3  เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 

         6.1.4  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู  การคิด  และการแกปญหา  

 6.2  วิธีจัดกิจกรรม 

         6.2.1  ครูจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  การเลนตามมุม  พรอมทั้งแนะนําวิธีการเลน 

ใหเด็กเลือกเลนตามความสนใจ 

         6.2.2  ครูสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กเลนเกมและเลนบทบาทสมมติ 

         6.2.3  ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับการเลนเกมและการเลนบทบาทสมมติ  
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 6.3  ขอเสนอแนะ 

         6.3.1  ครูเปดโอกาสใหเด็กไดเลนเกมและบทบาทสมมติอยางทั่วถึง 

         6.3.2  ครูควรเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  และเกมที่หลากหลายเพียงพอกับความ 

ตองการของเด็ก 

          6.3.3  ครูแนะนําวิธีการเลนเกม  ขณะเลนเกม  และหลังจากเลิกเลน 

         6.3.4  ขณะที่เด็กทํากิจกรรมครูควรสังเกตพฤติกรรมการเลนและจดบันทึกไว

เปนขอมูล  

 6.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบเลนเกมและบทบาทสมมติ 

         6.4.1  เด็กไดทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถตามวัย 

         6.4.2  ทําใหเด็กเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ครูจัดประสบการณดานตาง ๆ 

         6.4.3  ทําใหครูและเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

         6.4.4  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูผานทางการเลนเกมและบทบาทสมมติ 

         6.4.5  เด็กไดรับการพัฒนาดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา

ไปพรอม ๆ  กัน 
 

7.  การจัดประสบการณแบบการทําสวนปลูกพืช 
  การจัดประสบการณแบบการทําสวนปลูกพืช  เปนการจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมให

เด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เรียนรูจากประสบการณตรง ลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง      

ไดเรียนรูวิธีการ  ข้ันตอนการปลูกพืชแตละชนิดที่มีความยากงายเหมาะสมตามวัย  เด็กไดฝก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เชน  การสังเกต  การทดลอง  การวัด  การเปรียบเทียบ

จํานวน  เล็ก  ใหญ  และรูปรางของตนพืช  เปนตน  การจัดประสบการณแบบการทําสวนปลูกพืช  

ชวยสรางความสามัคคีในกลุมเพื่อน  ความรวมมือ  รวมใจ  ในการทํากิจกรรมใชเวลาในการเรียนรู

ใหไดประโยชน  รูจักบํารุงรักษาตนพืช  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  อันจะเปนพื้นฐานที่ดี  ในการ

รูจักรักษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติตอไป 

 7.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณแบบการทําสวนปลูกพืช 

         7.1.1  เพื่อใหเด็กไดเรียนรู ข้ันตอนการเจริญเติบโตของพืชการดูแล  และ

บํารุงรักษาอยางถูกวิธี 

         7.1.2  เพื่อใหเด็กไดใชทักษะทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ ไดแก  การสังเกต   

การจําแนกประเภท  และการวัด  เปนตน 
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          7.1.3  เพื่อใหเด็กเปลี่ยนบรรยากาศการไดรับประสบการณ  การเรียนรูและเกิด 

ความประทับใจ 

         7.1.4  เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและลงมือปลูกพืช

ดวยตนเอง 

         7.1.5  เพื่อใหเด็กสามารถถายทอดขั้นตอน  และการเจริญเติบโตของพืชดวย

การวาดภาพหรือการบอกเลาใหฟงได 

  7.2  วิธีจัดกิจกรรม 

        7.2.1  ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับพืชที่เคยพบเห็นและใหโอกาสเด็กไดบอกช่ือ

พืชที่เด็กรูจัก 

        7.2.2  ครูและเด็กชวยกันเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเพาะปลูก 

        7.2.3  ครูสาธิตการเพาะปลูก  จากนั้นเด็กแบงกลุมแยกยายกันปลูกพืช  และ 

บันทึกการเจริญเติบโตของตนพืชดวยการวาดภาพ 

        7.2.4  ครูและเด็กสนทนาถึงขั้นตอนการปลูกพืช  การดูแลรักษา  ประโยชนของ 

พืชและสวนประกอบของพืช 

 7.3  ขอเสนอแนะ 

        7.3.1  ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความยากงายเหมาะสมกับความตองการ 

ตามวัย 

          7.3.2  ครูแนะนําขั้นตอนของการทํากิจกรรมเพาะปลูกพืชใหเขาใจ 

        7.3.3  ครูเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

        7.3.4  ครูควรใชคําถามกระตุนเพื่อใหเด็กกระตือรือรน  อยากเรียน  อยากรู 

        7.3.5  ครูและเด็กรวมกันสรุปและอภิปรายผลการเพาะปลูกพืช  และขอเสนอแนะ

ในการเพาะปลูกครั้งตอไป 

 7.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบทําสวนปลูกพืช 

         7.4.1  ชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูวาพืชตองการการดูแล  และการเอาใจใส 

         7.4.2  ชวยใหเด็กไดรูจักสวนตาง ๆ ของพืช  เชน  เมล็ด  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก    

เปนตน 

         7.4.3  ชวยใหเด็กรูจักความแตกตางของการปลูกพืช  เชน  พืชบางชนิดปลูก 

โดยใชเมล็ด  และบางชนิดปลูกโดยใชลําตน  เปนตน 

         7.4.4  ชวยใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในการทํากิจกรรม 
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         7.4.5  เด็กไดพัฒนาการใชประสาทสัมผัส  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

8. การจัดประสบการณแบบผสมผสาน 
 การจัดประสบการณแบบผสมผสาน  เปนการจัดประสบการณการเรียนรูดวยการนํา

วิธีการจัดประสบการณแบบตาง ๆ  เชน  การสนทนา  และอภิปรายซักถาม  การสาธิต  การเลานิทาน

และละครสรางสรรค  การเลนเกมและบทบาทสมมติ  การปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร  

การศึกษานอกสถานที่  และการทําสวนปลูกพืช  เปนตน  โดยนํามาจัดใหเด็กอยางผสมผสาน

กลมกลืนกัน  ที่สําคัญตองคํานึงถึงความสนใจและวัยของเด็กเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด 

 8.1  จุดประสงคของการจัดประสบการณแบบผสมผสาน 

        8.1.1  เพื่อใหไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณที่มีความหลากหลาย 

        8.1.2  เพื่อใหมีโอกาสเลือกการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับกิจกรรมใน        

ขณะนั้น 

        8.1.3  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูจากประสบการณที่แปลกใหม 

        8.1.4  เพื่อใหครูและเด็กรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ  ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 8.2  วิธีจัดกิจกรรม 

        8.2.1  ข้ันนํา  ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการสนทนาพูดคุยหรือรองเพลงใหเด็ก        

สนใจ 

          8.2.2  ข้ันรวบรวมขอมูล  เปนการนําวิธีสอนแบบตาง ๆ  มาชวยสอน  เชน  

สนทนา  อภิปรายและซักถาม  การสาธิต  การปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร   การเลนเกม

และบทบาทสมมติ  การศึกษานอกสถานที่  การปลูกพืช  มาผสมผสานในการรวบรวมขอมูล       

เพื่อหาคําตอบ  เปนตน 

        8.2.3  ข้ันสรุปผล  ครูและเด็กรวมกันสนทนาเพื่อเปนการสรุปหลังจากทํา  

กิจกรรมแลว 

 8.3  ขอเสนอแนะ 

        8.3.1  เลือกวิธีการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับวัยของเด็กและสถานการณ

โดยทั่วไป 

        8.3.2  ครูควรคํานึงถึงระยะเวลาของความสนใจในการเรียนรูไมมากหรือนอย       

เกินไป 

        8.3.3  ครูควรเลือกเนื้อหาที่เด็กใหความสนใจ  และอยากเรียนรู  
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 8.4  ประโยชนของการจัดประสบการณแบบผสมผสาน 

        8.4.1  ครูสามารถเลือกรูปแบบการสอนตามสถานการณที่เกิดขึ้นได 

        8.4.2  เด็กไดรับความรูและประสบการณหลากหลายดาน  เชน  ทักษะทาง    

วิทยาศาสตร  ทักษะทางคณิตศาสตร  และทักษะทางภาษา  เปนตน 

        8.4.3  เด็กไดทํากิจกรรมหลากหลายกิจกรรมจากการวางแผนของครู 

 จากประเภทของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยแตละ

ประเภทนั้น  จะเห็นไดวาสามารถพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง

จากการคนควา  ทดลองทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองและรวมทํากิจกรรมกับเพื่อน ๆ โดยยึด             

ผูเรียนเปนสําคัญ  ครูเปนผูคอยชวยเหลือใหขอแนะนําที่เด็กตองการรูโดยครูสามารถเลือกจัด          

กิจกรรมที่เหมาะสมกับโอกาสและความสามารถตามวัยและธรรมชาติของเด็ก  ใหเด็กไดคิดและ

ทดลองแกปญหาดวยตนเองอยางอิสระ  โดยใชเวลาพอสมควรแกความสนใจในแตละชวงวัย  เชน  

การจัดประสบการณแบบการสนทนา  และอภิปรายซักถาม  การสาธิต  การเลานิทานและละคร

สรางสรรค  การปฏิบัติการทดลองและการทําอาหาร  การศึกษานอกสถานที่  การเลนเกมและ      

บทบาทสมมติ  การทําสวนปลูกพืชและการผสมผสาน   

 ดังตัวอยางกิจกรรม  การทําขนมบัวลอย  เด็กจะไดเรียนรูการทําขนมบัวลอยอยาง       

สนุกสนานจากการนวด  การคลึง  และการปนแปง  เพราะการปน  ชวยสงเสริมทักษะการใช 

กลามเนื้อมือและการจินตนาการ  เนื่องจากขณะที่เด็กปนเด็กตองใชความคิดจากสมองถายทอด

ประสบการณออกมาเปนรูปแบบของการปน  นอกจากกิจกรรมการปนแลวการสื่อความหมายจาก

การเพาะปลูก  เด็กจะสรุปผลที่ไดโดยเขียนเปนภาพวาด  ส่ือความหมายใหรู  และเขาใจวาผูเขียน

ตองการสื่อความหมายเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  เชน  การเจริญเติบโตของพืช  ในวันที่  1  วันที่  2  และ

วันที่  3  เปนตน   

 ดังนั้นการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรแตละประเภท  ดังกลาวจึงมีความจําเปน  

ความสําคัญและมีคุณคาตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนอยางยิ่ง  อีกทั้งยังสงเสริม

พัฒนาการ  ทั้ง  4  ดาน  ไดแก  รางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ใหพรอมที่จะ

เรียนรูในระดับสูงตอไป  ดังคํากลาวของนักการศึกษา  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545, หนา 30) 

ที่กลาววา  “เด็กปฐมวัยเปนวัยที่อยูในชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง  8  ป  เปนระยะที่สําคัญที่สุด

ของการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  สติปญญา  และบุคลิกภาพ  เปนวัยที่

เรียกวา  ชวงพลังแหงการเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต”  ครูและผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม

สําหรับเด็กควรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมและการสงเสริมทักษะที่จําเปน  เพื่อให
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เด็กนําไปเปนทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ตอไปนี้ เปนตัวอยางการเขียนแผนการจัด

ประสบการณเพื่อใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งในกิจกรรมเพื่อใหไดทักษะ

ตามความตองการจึงควรกําหนดจุดประสงค  สาระการเรียนรู  กิจกรรม  ส่ือและการประเมิน            

ดังตัวอยางตอไปนี้  (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546, 2549) 

 
ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

ชื่อหนวย  ผักบุงของฉัน 
 

จุดประสงค 1.  ฝกการแสดงความคิดเห็น 

  2.  ฝกทักษะในการฟงและพูด 

  3.  ฝกการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การวัด 

  4.  ฝกการลงความเห็น  ฝกการสื่อความหมาย  

  5.  ฝกการหามิติสัมพันธ  (พื้นที่ / ระยะ) และนับจํานวน 
 

ตารางที่ 4.1  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

สาระการเรียนรู วันที่ จุดประสงค 

สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ส่ือ การประเมิน 

1-

20 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ 
1. อธิบายการ

ปลูกผักบุงตาม

ขั้นตอนได 

 

- ขั้นตอน

การปลูก

ผักบุง 

- รูปราง

ลักษณะ

ของผักบุง 

- ประโยชน

ของผักบุง 

 

1) อธิบาย

ความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ  

2) เปรียบเทียบ

ขนาด รูปราง สี 

วัดดวยเชือก 

คาดคะเน         

กะประมาณ และ 

การตั้งสมมติฐาน 

(การสังเกต การ

จําแนก  การวดั

การเปรียบเทียบ) 

ข้ันนํา 
ข้ันที่ 1 ข้ันกําหนด
ปญหา 
ครู : แนะนํากิจกรรม

และอุปกรณพรอมใช

คําถามกระตุนใหเด็ก

กําหนดปญหา         

“ทําอยางไรเมล็ดผักบุง

เหลานี้จึงจะเปนตน

ผักบุงใหพวกเรา

รับประทานไดคะ ลอง

คิดดูซิคะ” 

 

1) เมล็ด

ผักบุง 

2) กะบะใส

ดิน 5 กะบะ 

3) บวัรดน้ํา 

4) กระดาษ

บันทึกการ

เจริญเติบโต

ของตน

ผักบุง 

5) เสนเชือก 

ริบบิ้น 

สังเกต 
1) อธิบายการ

ปลูกผักบุงตาม

ขั้นตอนได 

2) เปรียบเทียบ

ความแตกตาง

และการ

เปลี่ยนแปลง

ของผักบุงกอน

และหลังปลูก 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

สาระการเรียนรู วันที่ จุดประสงค 

สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

ส่ือ การประเมิน 

 2. เปรียบเทียบ

ความแตกตาง

และการ

เปลี่ยนแปลง

ของตนผักบุง

กอนปลูกและ

หลังปลูกได 

3. ทํางาน

รวมกับผูอื่นได 

 3) การสื่อ

ความหมาย

ของมิติ

สัมพันธดวย

การบอก

รูปทรงและ 

ตําแหนง (มิติ

สัมพันธ พื้นที่/

ระยะทาง) 

4) การ

เปรียบเทียบ

จํานวน

มากกวานอย

กวา (จํานวน) 

ข้ันที่ 2 ข้ันตั้งสมมติฐาน 
เด็ก ๆ คาดเดาคําตอบที่

นาจะเปนไปไดของปญหา 

เชน  นําเมล็ดผักบุงไปปลูก

ในดิน  แลวรดน้ําทุกวัน 

เมล็ดจะเจริญเติบโตเปนตน

ผักบุง 
ข้ันสอน 
ข้ันที่ 3 เก็บรวบรวม 
ขอมูล 
ทดลองปฏิบัติโดยเด็ก

พิจารณาปญหา  เลือกวธิี

แกปญหาและลงมือทํา

กิจกรรมเพื่อแกปญหา   

เด็ก : ลงมือทํากิจกรรม

อยางอิสระ 

เด็กสังเกตและเก็บขอมูล

การเจริญเติบโตของตน

ผักบุงดวยการวัดดวย 

เสนเชือกหรือริบบิ้น 

ครู : คอยแนะนาํใหความ

ชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ 
ข้ันที่ 4 ข้ันวิเคราะห
ขอมูล 
ครูถามคําถามเพื่อกระตุนให

เด็กคิดหาเหตุผลจาก

กระบวนการทํากิจกรรมดังนี้ 

 3) การ

ทํางาน

รวมกับผูอื่น 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

สาระการเรียนรู วันที่ จุดประสงค 

สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ส่ือ การประเมิน 

    1) เมล็ดผักบุงที่เด็ก ๆ 

นําไปปลูก มีขัน้ตอน

อยางไรคะ 

2) เมล็ดผักบุงมีสีและ

ขนาดกอนนําไปปลูก

เปนอยางไร 

3) หลังจากปลกูเมล็ด

ผักบุง  เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางไร

บาง 

4) ส่ิงที่พบจากการวัด

ตนผักบุงมีอะไรบาง 

5) กะบะผักบุงกะบะใด

เจริญเติบโตดีที่สุด  

และกะบะใด

เจริญเติบโตชาที่สุด 

6) กะบะปลูกผกับุง

กะบะใดไมเจรญิเติบโต

เปนเพราะอะไร 
ข้ันสรุป 
ข้ันที่ 5 ข้ันอภปิราย 
และลงขอสรุป 
เด็ก : ตนผักบุงที่

เจริญเติบโต  แตละ

กะบะมีขนาดแตกตาง

กัน  เชน ขนาดของ    

ลําตน ความสูง และ 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

สาระการเรียนรู วันที่ จุดประสงค 

สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

ส่ือ การประเมิน 

    จํานวน  อาจเกิดจาก

ความแตกตางของเมล็ด

ผักบุง  การเพาะและการ

ดูแล  เชน  การรดน้ํามาก

หรือนอยเกินไป  และการ

ไดรับแสงแดด  เปนตน 

ครูและเด็กชวยกันเก็บ

ผักบุง  ครูใหเด็ก ๆ สัมผัส  

สังเกตสี  และดมกลิ่น

ผักบุง  แลวเลาให 

เพื่อน ๆ ฟง 

ครูและเด็กรวมกันสรุป

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด

และประโยชนของผักบุง 

ครูสาธิตการผัดผักบุง 

เด็กสังเกตดวยการดู    

ฟงเสียง  และดมกลิ่น   

ครูและเด็ก รับประทาน

ผัดผักบุงรวมกัน 

  

 

 

 จากตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

หนวยผักบุงของฉันเปนการจัดประสบการณแบบผสมผสาน   ซึ่งประกอบไปดวยการจัด

ประสบการณแบบการทําสวนปลูกพืช  การจัดประสบการณแบบสนทนาและอภิปรายซักถาม  

และการจัดประสบการณแบบสาธิต  เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิด  การคนควา  การสังเกต  

การทดลอง  และการสรุปผล  เนนใหเด็กเรียนรูและตอบคําถามจากปญหาที่เด็กสงสัยดวยตนเอง  

เด็กไดลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กลาวคือ  การคนควาหา
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ความรูอยางมีระบบ  ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งประกอบไปดวย  ข้ันกําหนดปญหา               

ข้ันตั้งสมมติฐาน  ข้ันรวบรวมขอมูล  ข้ันวิเคราะหขอมูล  ข้ันอภิปราย  และลงขอสรุป  ซึ่งปรากฏ

ตามแผนการจัดกิจกรรมในขั้นนํา  ข้ันสอน  และขั้นสรุป  เด็กสามารถถายทอดประสบการณการ

ปลูกผักบุงดวยการสนทนา   อธิบายหรือเลาเปนเรื่องราว  สามารถสังเกตและบันทึกการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของผักบุงดวยการวัดโดยใชเสนเชือก  ริบบ้ิน  กระดาษเสน  หรือ

นิ้วมือดวยตนเอง  เนื่องจากผักบุงตองใชระยะเวลาในการเจริญเติบโตประมาณ  15 – 20 วัน       

เด็กจะไดรับประสบการณสําคัญ  ไดแก  ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เชน  เมล็ดผักบุง  

ดิน  น้ํา  แสงแดด  อากาศ  อุณหภูมิ  การเปรียบเทียบ  เชน  การวัดขนาด  รูปราง  สี  จํานวน

มากกวาและนอยกวา  เปนตน  ครูผูสอนมีหนาที่ตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิด  คนควา  

แกปญหาอยางตอเนื่อง  รวมลงมือปฏิบัติพรอมกับเด็กใหคําแนะนําชวยเหลือ  คํานึงถึงความ

พรอม  คุณลักษณะตามวัย  และยึดเด็กเปนสําคัญ  การตระหนักถึงสิ่งเหลานี้จะชวยใหการจัด

กิจกรรมประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนกับเด็กมากที่สุด 

 

สรุป 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกดานพัฒนาไปอยางรวดเร็วจึง

เปนหนาที่ของบิดามารดา  ครูและผูดูแลเด็กไมควรปลอยเวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน  เพราะ

ในแตละวันที่ผานไปของเด็กนั้น  เด็กไดเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่เด็ก       

เกี่ยวของอยางตอเนื่องอยูเสมอตลอดเวลาทุกวัน  ดังนั้นครูที่มีความรู  ความเขาใจจะชวยให

สามารถจัดประสบการณที่มีคุณคาเพื่อพัฒนาเด็กใหมีความรู  ความสามารถ  ในการใชทักษะ     

ตาง ๆ ที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  การจัดประสบการณใหกับเด็กสามารถจัดได

ทุกเวลาตามความตองการของเด็กเพราะเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูอยูตลอดเวลาอยากรู       

อยากเห็น  อยากทดลองทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร

สามารถจัดไดทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยครูมีหนาที่จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ       

ที่เกี่ยวของ  พรอมทั้งดูแลใหกิจกรรมดําเนินไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  หลังจากนั้น

กระตุนความสนใจใหเด็กอยากรู  อยากทดลอง  เพื่อตอบปญหาที่เด็กเกิดความสงสัย  ดวยการหา      

คําตอบจากวิธีการที่เด็กคนพบดวยตนเอง  จะเปนการตอบสนองความตองการตามธรรมชาติและ

วัยของเด็กไดเปนอยางดี 
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แบบฝกหัดทายบท 
  

  1.  จงอธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของการจัดประสบการณ 

ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.  จงอธิบายจุดมุงหมายของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  3.  จงกลาวถงึหลกัการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวยั   

  4.  ขอบขายของการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวยัมีอะไรบาง 

  5.  ประเภทของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีกี่ประเภท   

อะไรบาง 

  6.  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรประเภทใดที่เปนที่นิยมในปจจุบัน 

  7.  บทบาทหนาที่ของครูในขอเสนอแนะของการจัดประสบการณโดยรวมนั้นประกอบ 

ไปดวยอะไรบาง 

  8.  จงอธิบายขั้นตอนของการจัดประสบการณแบบสาธิตมาใหเขาใจ 

  9.  การจัดประสบการณแบบผสมผสานมีประโยชนสําหรับเด็กปฐมวัยอยางไรบาง 

10.  ข้ันตอนการจัดประสบการณแบบพาไปนอกสถานที่มีอะไรบาง  
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