
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  6 

  
หัวขอเนื้อหาประจําบท 
  1.  ความหมายของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 2.  ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 3.  ประเภทของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 4.  หลักการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 5.  หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 6.  หลักการใชส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 7.  ส่ือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 8.  การเก็บรักษาและซอมแซมส่ือการเรียนการสอน 

 9.  สรุป 

  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  6  จบแลว  นักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

 1.  บอกความหมาย  ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตรได    

 2.  บอกประโยชนของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได    

  3.  จําแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได    

 4.  วิเคราะหส่ือที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได    

 5.  เปรียบเทียบความแตกตางของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแตละประเภทได    

 6.  สามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได 

 7.  สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรได 

 8.  สามารถเก็บรักษาและซอมแซมส่ือการเรียนการสอนได 

  

วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบสาธิต 

 2.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 3.  วิธีสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม 
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 4.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

1.  นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  6 

2.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนใสประกอบ 

 3.  ผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปรายและเสนอความคิดเห็น 

 4.  ผูสอนแบงนักศึกษาออกเปน  5  กลุม ๆ ละ 5 – 10  คน 

  4.1  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหส่ือและรวบรวมตัวอยางสื่อการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรที่สงเสริมทักษะทั้ง  7  ทักษะ    

  4.2  ผูสอนใหนักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหและผลิตสื่อการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร 

5.  ผูสอนใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน  

 2.  แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 

 3.  ตัวอยางสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตจากตัวอยางสื่อทีน่ํามาเสนอ 

2.  สังเกตการมีสวนรวมในกจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

3.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  

4.  ตรวจแบบฝกหัด 
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บทที่  6 
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
  เด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหาและการเคลื่อนไหวรางกาย            

จากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัวเด็ก  เด็กจะเรียนรูไดจากความสามารถในการใช

ประสาทสัมผัสสวนตาง ๆ เรียนรูดวยการมองดู  การฟงเสียง  การดมกลิ่น  การชิมรส  และการใช

กายสัมผัส  ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเพื่อใหเด็กไดใชทักษะจากประสาทสัมผัส         

ดังกลาวไดดีนั้น  ควรเปนสื่อที่เปนของจริงที่อยูใกลตัวเด็ก  ส่ือจากธรรมชาติจากสภาพแวดลอม    

ที่เด็ก ๆ อาศัยอยู   จะชวยใหเด็กจดจําและสะสมขอมูลไวเปนประสบการณ  ส่ือการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณคาควรเปนสื่อที่เด็กสามารถสํารวจ  ทดลอง  คนควา           

ลองผิดลองถูก  ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ชวยตอบสนองความอยากรูอยากเห็นตามวัย  

และเปนพื้นฐานในการสงเสริมการแสวงหาความรูใหกับเด็กในดานอื่น ๆ ตอไปไดเปนอยางดี 

 

ความหมายของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ส่ือการเรียนการสอนเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครูที่ชวยใหครูประสบความสําเร็จใน

การสอน  ผูเรียนสามารถไดรับประโยชนจากสื่อการสอนของครูชวยใหเกิดความเขาใจและเกิดการ

เรียนรู  มีนักการศึกษาไดใหความหมายของสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 

 เลิศ  อานันทนะ  (2535, หนา 107)  กลาวถึงสื่อการเรียนการสอนวา  หมายถึง  “การ

จัดเตรียมประสบการณ  ลักษณะ  บรรยากาศ  ส่ิงแวดลอม  และวิธีสอนที่เหมาะสม  โดยพอ  แม   

และครู  เปดโอกาสใหเด็กเรียนดวยการสํารวจ  ทดลอง  คนควา  ดวยวัสดุนานาชนิด  ภายใต

บรรยากาศที่แสดงออกอยางอิสระเสรี  ปราศจากการออกคําสั่งหรือการใชอํานาจบีบบังคับใด ๆ 

เพื่อใหเด็กแตละคนไดมีโอกาสแกปญหา  จากประสบการณจําลองที่ผูใหญไดจัดเตรียมเอาไว

ลวงหนาอยางมีแบบแผน”  เชน  การสังเกตความแตกตางของดิน  หิน  และทราย  เปนตน 

 กิดานันท  มลิทอง  (2548, หนา 100)  กลาววา  ส่ิงใดก็ตามที่บรรจุขอมูลเพื่อใหผูสงและ   

ผูรับสามารถสื่อสารกันไดตรงตามวัตถุประสงค  เมื่อมีการนําสื่อมาใชในการเรียนการสอนจึงเรียกวา  

“ส่ือการสอน”  เชน  เทปบันทึกเสียงรองของสัตว  สไลดวงจรผีเสื้อ  วิทยุ  โทรทัศน  วีดิทัศน  แผนภูมิ  

ภาพทะเล  ภูเขา  น้ําตก  ฯลฯ  การใชส่ือการสอนเหลานี้จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี 

 กรมวิชาการ  (2546, หนา 74)  กลาววา  ส่ือเปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราว       

เนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับและนําความรูจากผูสอนสูเด็ก  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค       



 162 

ที่วางไว  ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง  ทําใหส่ิงที่เปนนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรม      

ที่เด็กเขาใจงายเรียนรูไดงาย  รวดเร็ว  เพลิดเพลิน  สามารถเรียนรูและคนพบดวยตนเอง 

 สรุปไดวาสื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  เครื่องมือในการถายทอดเรื่องราวและเนื้อหา

ตาง ๆ จากครูไปสูเด็ก  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ไดตั้งไว  ชวยใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง   เรียนรูดวยความเพลิดเพลินและคนพบดวยตนเอง  จากการจัดกิจกรรมของครู

โดยมีส่ือเปนองคประกอบ  ชวยใหเด็กเขาใจจากการลงมือปฏิบัติจริงจากการใชส่ือนั้น  เชน  การ

ใชแวนขยาย  เพื่อสังเกตลักษณะของมด  เปนตน 

 จากความหมายของสื่อการเรียนการสอนจะเห็นวาสื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญ

อยางยิ่งโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย  ผูสอนควรตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการใชส่ือ

การสอนเพื่อให เด็กเขาใจและได รับความรู   ชวยตอบสนองความอยากรูอยากเห็นจาก

ประสบการณที่ครูจัดใหสอดคลองกับจุดประสงคของการสอน  เด็กจะเพลิดเพลินกับการไดสัมผัส

ส่ือชนิดตาง ๆ ดวยตนเอง  โดยครูผูสอนมีหนาที่ในการจัดสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็ก  

คํานึงถึงเด็กเปนสําคัญ  ใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสและฝกทักษะหลาย ๆ ดาน เชน สังเกต  

จําแนกประเภท  และการวัด  เปนตน  การใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กไดรับ

ความสนุกสนานและเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค  ชวยใหการสอนของครูประสบความสําเร็จและ

เกิดประโยชนกับเด็กมากที่สุด 

 

ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยและผูสอนเปน 

อยางมากเพราะชวยถายทอดประสบการณจากผูสอนไปยังผูเรียนใหมีความเขาใจและเปนไปตาม

จุดประสงคในหลักสูตร  ซึ่งความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีความสําคัญ

ดังตอไปนี้  (สุรางค  สากร, 2537, หนา 160 – 161) 

 1.  ชวยทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง  (direct experience)  เพราะเด็กไดเห็นและ

ปฏิบัติจริง  ทําใหเกิดความรูและความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ ปจจุบันเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร   

มีส่ิงที่เด็กควรเรียนรูและศึกษาเปนจํานวนมาก  จึงจําเปนตองใชส่ือการสอนมาประกอบ  เพื่อใหเกิด

ความรูและความเขาใจเพิ่มข้ึน 

 2.  ชวยสรางความพรอมในการเรียนเปนแหลงรวมความสนใจ  เนื่องจากเด็กมีระยะ

ความสนใจตอส่ิงตาง ๆ ส้ันเพียง  15 – 25  นาที  ส่ือจึงเปนสิ่งดึงดูดความสนใจใหเด็กสนใจ        

ในบทเรียนที่ครูสอน  และความสนใจนั้นอยูไดคงทนและมากขึ้นกวาเดิม 
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 3.  ชวยเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เปนนามธรรมไปสูส่ิงที่เปนรูปธรรม  เพราะสื่อทําใหเด็ก

มองเห็นความสัมพันธของเรื่องราวและเนื้อหาตาง ๆ ไดชัดเจนและงายยิ่งขึ้น  ทําใหเกิดการเรียนรู

ไดรวดเร็วชวยใหการสอนแตละเรื่องใชเวลาไมนานจนเกินไป 

 4. ชวยเสริมสรางความเขาใจในกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและ

เพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค    

แกเด็ก 

 5.  ชวยใหการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหเด็กเขาใจในเรื่อง

ที่ครูกําลังสอน  โดยที่ครูไมตองจดจําเนื้อหาและขั้นตอนการสอนทั้งหมด  ครูมีเวลาเตรียมเทคนิค

การสอน  และทําใหครูสอนดวยความมั่นใจ 

 6.  ชวยใหเด็กไดสัมผัสส่ือการเรียนการสอนดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ หลายทาง  การ

ใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง  ทางละหลาย ๆ คร้ัง  ชวยใหเด็กเกิดทักษะ ความรู  และ

ความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 7.  ชวยใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตองและรวดเร็ว  เพราะสื่อการเรียนการสอนมี

สวนชวยใหเด็กสามารถรวบรวมความคิดและสรุปไดถูกตอง 

 8.  ชวยใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  ทําการทดลอง  ทําอุปกรณ

และจัดมุมวิทยาศาสตร  เปนตน  ชวยใหเด็กไดฝกทักษะดานตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี    

 สรุปวา  ส่ือการเรียนการสอนมีความสําคัญและจําเปนสําหรับครูผูสอนและผูเรียน   

โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยสื่อชวยใหการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการฝกทักษะกระบวนการ  

ทางวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ครูตั้งไวไดเปนอยางดี  เด็กสามารถเขาใจ

และเรียนรูอยางมีความหมายและมีความสุขกับการใชส่ือ  เพื่อประกอบการทํากิจกรรมโดยใช

ประสาทสัมผัสดานตาง ๆ ผานทางการเลน 

 
ประเภทของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ส่ือการเรียนการสอนในการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย              

แบงออกเปน  2  แบบ  คือ   การแบงสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะประสบการณ  และการแบง

ส่ือการเรียนการสอนตามแหลงที่มาของส่ือ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  (ภพ  เลาหไพบูลย, 2542, 

หนา  232,  และอรุณศรี  จันทรทรง, 2548, หนา 122 - 123)  
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 1.  การแบงสื่อการเรียนการสอนตามลักษณะประสบการณ 
  1.1  ประสบการณตรงหรือประสบการณจริง  (direct purposeful experiences)  

ส่ือการสอนที่สอดคลองกับประสบการณข้ันนี้คือ  ส่ือการสอนที่มุงใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยการ

กระทํา  ไดแก  ตัวอยางของจริง  สถานการณจริง  ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงซึ่งสามารถรับรูและ

เรียนรูไดดวยตนเองจากการใชผานประสาทสัมผัสทั้งหาดวยการสังเกตหรือดวยการปฏิบัติทดลอง  

ตัวอยางสื่อจากประสบการณ  ไดแก  การสังเกตดอกไม  ใบไม  ผลไม  แมลง  การเพาะเมล็ด   

การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว  การเปาฟองสบู  และการทดลองใชโทรศัพทอยางงาย  เปนตน      

กลาวไดวาสื่อการสอนประเภทนี้มีความสําคัญในการสอนวิทยาศาสตร  และหาไดงาย  ชวยใหเดก็

ไดรับประสบการณตรง  ชวยเสริมสรางการเรียนรูใหนักเรียนจดจําอยางแมนยํา  (อรุณศรี           

จันทรทรง, 2548, หนา 122) 

  1.2  ประสบการณจําลอง   (contrived experience)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับ

ประสบการณข้ันนี้  ไดแก  หุนจําลอง  เชน  หุนจําลองระบบอวัยวะภายในของคน  หุนจําลองสัตว  

หุนจําลองผลไม  และหุนจําลองของเครื่องบิน  เปนตน  ส่ือการสอนประเภทนี้จัดอยูในประเภททีใ่ห

ประสบการณรองแกเด็ก  แตมีสวนชวยใหเด็กไดศึกษาในสวนที่ไมสามารถมองเห็นจากของจริงได  

หรือของจริงราคาแพง  หายาก  เปนอันตรายหรือมีกระบวนการที่ซับซอนเกินไป 

  1.3  ประสบการณนาฏการ  (reamatized experience)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับ

ประสบการณขั้นนี้  ไดแก  การแสดงละคร  การสรางสถานการณใหเด็กไดแสดงดวยตนเอง  เชน  

แสดงบทบาทสมมติลักษณะทาทางของสัตว  เสียงรองของสัตวแตละชนิด  ชวยใหเด็กเกิดความรู

ความเขาใจในธรรมชาติของสัตว  เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และมีความสุข  จากการ

แสดงบทบาทสมมติดวยตนเองและแสดงรวมกับเพื่อน ๆ  

  1.4  การสาธิต  (demonstrations)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับประสบการณข้ันนี้  

ไดแก  ส่ิงที่อาจเกิดอันตรายแกเด็ก  หากไมไดปองกันหรือขาดความระมัดระวัง  เชน  การสาธิต  

การตมน้ํา  เปนตน 

  1.5  การศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษา  (field trips)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกบั

ประสบการณข้ันนี้  ไดแก  การศึกษาจากสถานการณจําลอง  สถานการณจริง  หรือปรากฏการณ

จริง  เชน  การไปชมทองฟาจําลอง  ฟารมเลี้ยงสัตว  สวนสัตว  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  และ

พิพิธภัณฑเด็ก  เปนตน 

  1.6  การจัดนิทรรศการ  (exhibitions)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับประสบการณ        

ข้ันนี้  ไดแก  ของจริง  ของจําลองตาง ๆ ที่นํามาจัดเรียงอยางเปนหมวดหมู  หรือจัดแสดงภาพวาด
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ไวที่ปายนิเทศ เชน  การจัดนิทรรศการอาหารดีมีประโยชน และการจัดนิทรรศการฟนดีมีสุข            

เปนตน 

  1.7  โทรทัศนการศึกษาและภาพยนตร  (educational television and motion 

picture)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับประสบการณข้ันนี้  ไดแก  ภาพและเสียงจากเทปภาพยนตร  

เชน  ภาพและเสียงชีวิตและความเปนอยูของสัตว  เปนตน 

  1.8   ภาพนิ่ง  วิทยุ  การบันทึกเสียง  (still pictures, radio, recordings)  ส่ือการสอนที่

สอดคลองกับประสบการณข้ันนี้  ไดแก  ภาพสไลดและรูปภาพตาง ๆ  เชน  สัตวบก  สัตวน้ํา  และ

สัตวปก  เปนตน   

  1.9  ทัศนสัญลักษณ  (visual symbols)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับประสบการณ        

ในขั้นนี้ไดแก  แผนภูมิ  แผนที่  และแผนภาพ  เชน  แผนที่ภาพบริเวณโรงเรียน  เปนตน 

  1.10  วจนสัญลักษณ  (verbal symbols)  ส่ือการสอนที่สอดคลองกับประสบการณ

ในขั้นนี้  ไดแก  หนังสือ  เอกสารและตํารา  เชน  หนังสือภาพความเปนอยูของสัตว  เปนตน 

 
 2.  การแบงสื่อการเรียนการสอนตามแหลงที่มาของสื่อ 
  2.1  ส่ือการสอนที่ไดจากธรรมชาติ  เปนสื่อการสอนที่เราไดจากธรรมชาติโดยตรง  

ไมตองดัดแปลงก็สามารถใชประโยชนได  โดยแบงออกเปนกลุมส่ิงมีชีวิต  เชน  คน  สามารถเชิญ 

ผูมีความรูหรือผูที่เกี่ยวของมาใหความรูกับเด็ก  เชน  ชาวนา  ชาวสวน  ชาวไร  คุณหมอ  ฯลฯ   

ส่ือการสอนจากสัตวตาง ๆ เชน  สัตวเลี้ยงในบาน  สัตวเลี้ยงในสวนสัตว  สัตวที่ไดจากการสตาฟ  

หรือจากการดูซากของสัตว  สําหรับพืชที่สามารถนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน  เชน  ออย  

ขาว  ผักและเมล็ดพืชตาง ๆ หรืออาจพาเด็กไปทัศนศึกษาที่สวนผัก  สวนเกษตรที่อยูใกล ๆ บริเวณ

โรงเรียน  กลุมส่ิงไมมีชีวิต  เชน  ดิน  น้ํา  อากาศ  แรธาตุ  ฯลฯ 

  2.2  ส่ือการสอนที่ไดมาจากการซื้อ  ไดแก  อุปกรณประกอบการทดลองตาง ๆ  เชน  

เข็มทิศ  แวนขยาย  แมเหล็ก  และเทอรโมมิเตอร  เปนตน 

  2.3  ส่ือการสอนที่ประดิษฐข้ึนเอง  สามารถประดิษฐไดจากวัสดุเหลือใช  หรือวัสดุที่

หาไดงายในทองถิ่น  ประหยัด  หางาย  ราคาถูก  ครูและนักเรียนสามารถรวมกันประดิษฐข้ึนมาใช

ประโยชนได  เชน  การประดิษฐกังหันจากกระดาษ  การประดิษฐโทรศัพทจากถวย  และการ

ประดิษฐตาชั่ง 2 แขน  เปนตน 

 จากการแบงประเภทของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  สรุปไดวา  ส่ือการเรียน 

การสอนวิทยาศาสตรสามารถแบงไดตามลักษณะประสบการณ  เชน  การพาเด็กไปสังเกตดอกไม  
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ตนไม  ใบไม  ธรรมชาติของสัตว  ศึกษาสัตวชนิดตาง ๆ จากหุนจําลอง  และแสดงบทบาทสมมติ

เลียนแบบสัตว  สําหรับส่ือที่แบงตามที่มาของสื่อ  ไดแก  ส่ือการสอนจากธรรมชาติ  เชน  ส่ือการ

สอนจากคน  ส่ือการสอนจากพืช  ส่ือการสอนจากสัตว  ส่ือการสอนที่ไดจากการซื้อ  เชน  เข็มทิศ  

แวนขยาย  และแมเหล็ก  และสื่อการสอนที่ประดิษฐข้ึนเอง  เชน  กังหัน  เปนตน  การเลือกใชส่ือ

ในระดับปฐมวัยแตละประเภทควรคํานึงถึงความพรอม  ความสามารถตามวัย  และธรรมชาติของ

เด็ก  เด็กมักสนใจสื่อที่เด็กสามารถใชประสาทสัมผัสไดหลาย ๆ ดาน  เพื่อตอบสนองความอยากรู

อยากเห็น  เด็กปฐมวัยสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว  และสนใจธรรมชาติ  ครูควรจัดประสบการณตรง

โดยอาศัยสื่อที่อยูรอบตัวเด็กใหเกิดประโยชน  ตลอดจนใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดและจินตนาการ  

สงเสริมใหเด็กไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นับวาเปนการปูพื้นฐานการเรียนรูและ

เจตคติทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กตั้งแตปฐมวัยไดอยางดี 

 

หลักการผลิตส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 หลักการในการผลิตสื่อเพื่อใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

โดยทั่วไปแลว  ส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจะเปนสื่อที่เปนของจริง  แตถามีขอจํากัด  

เชน  การนําสื่อของจริงมาใหเด็กไดสัมผัสจริง  อาจมีความยุงยากและไมสะดวกในการนํามา  

ผูสอนสามารถผลิตสื่อข้ึนใชประกอบการเรียนการสอนไดดวยตนเอง หรืออาจใหเด็กในหองชวยนํา

อุปกรณและชวยกันลงมือผลิตสื่องาย ๆ ดวยตนเอง  ก็จะชวยใหเด็กเห็นคุณคาและความสําคัญ

ของสื่อที่เด็กไดทดลองผลิตขึ้น  อีกทั้งยังชวยสรางความภาคภูมิใจในตนเองไดเปนอยางดีอีกดวย  

ดังนั้นการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมีหลักการผลิตดังตอไปนี้ 

 1.  การผลิตสื่อควรคํานึงถึงประโยชน  ความจําเปนและความคุมคาของการนําไปใช  

ใหเกิดประโยชนกับเด็กใหมากที่สุด  โดยในการผลิตสื่อแตละครั้งควรใหเด็กมีสวนรวม  เชน  ชวย

เตรียมอุปกรณ  ชวยตกแตง  และใหเด็กไดเสนอความคิดเห็น 

 2.  การผลิตสื่อควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม ควรเปนสื่อที่ใชวัสดุในทองถิ่น  

หรือจากวัสดุเหลือใช  นํามาผลิตใหเกิดประโยชน 

 3.  ควรผลิตสื่อที่ชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดหลากหลายทักษะ 

เปนสื่อที่ใหเด็กคนพบความจริงดวยตนเอง  ใหเด็กไดทดลอง  ลองผิดลองถูก และหาคําตอบจาก

การใชส่ือชนิดนั้น 

 4.  ผลิตสื่อที่มีความแข็งแรง  ทนทาน  ใชงานไดทั้งภายในและภายนอกหองเรียน         

มีจํานวนเพียงพอตอการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับเด็กอยางทั่วถึง 
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 5.  ผลิตสื่อที่เด็กสามารถเลนคนเดียว  หรือเลนเปนกลุมได  เพื่อเด็กจะไดเรียนรู              

การรอคอย  การแบงปน  และการมีน้ําใจตอกัน 

 6.  ผลิตสื่อใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการเรียนรูจากสื่อชนิดนั้นใหไดมากที่สุด 

 7.  ควรผลิตสื่อโดยคํานึงถึงความประหยัด  คุมคา  และใชส่ือที่มีราคาถูกแตสามารถใช

งานไดดีเทาเทียมกัน 

 8.  ควรผลิตสื่อที่เด็กปฐมวัยสามารถหยิบ  จับ  สัมผัส  แกะ  ดึง  หมุน  เปา  ผลัก  ดัน  

โยน  เขยา  กลิ้ง  โบก  เคาะ  ดีด  ฯลฯ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการทดลองดวยตนเองจะชวยให

เด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 9.  ควรผลิตสื่อที่เด็กสามารถนํามาใชประโยชนไดตลอดเวลาที่เด็กตองการโดย

ปราศจากวัสดุที่จะเปนอันตรายกับเด็ก 

 10.  ควรผลิตสื่อใหมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของเด็กและเพื่อตอบสนอง

พัฒนาการตามวัย  มีทั้งสื่อที่งายและยากสลับกันไป 

 สรุปวา  การผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญ

และเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ครูควรใหความสําคัญและพยายามสรางสรรคส่ือการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรที่ชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย  เพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมและใหเด็กมีความสุข  เพลิดเพลินจากการเรียนรูดวยการใชส่ือชนิดตาง ๆ          

ซึ่งหลักการผลิตสื่อเพื่อใหไดทักษะการผลิตสื่อเปนไปตามความตองการจึงควรกําหนดสื่อ  

อุปกรณ  วิธีการทํา  และประโยชนกอนการผลิตสื่อ  ดังตัวอยางการผลิตสื่อการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยตอไปนี้ 
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ตัวอยางการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั 
 

สื่อชิ้นที่  1    โทรศัพทจะจา 
อุปกรณ  
 1.  เชือก 

 2.  ถวยกระดาษหรือกระปอง 
วิธีการทํา 
 1.  ใชถวยกระดาษหรือกระปองแบบฝาดึง  2  ใบ  เจาะรูที่กนถวยหรือกระปอง        

สอดปลายเชือกลอดรูถวยหรือกระปองทั้ง  2  ใบ  แลวผูกเชือกเปนปมไวเพื่อปองกันเชือกหลุด 

 2.  ตกแตงถวยกระดาษหรือกระปองใหมีสีสวยงามนาสนใจ 
ประโยชน  
 1.  เด็กจะไดยินเสียงของเพื่อนผานมาตามเสนเชือก 

 2.  เด็กเกิดการเรียนรูการเดินทางของเสียงวาจะไดยินชัดเจนเมื่อเสนเชือกตึง 

 3.  เด็กจะสนุกสนานจากการเลนโทรศัพทจะจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.1  โทรศัพทจะจา 
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สื่อชิ้นที่  2 กลองแสนกล 

อุปกรณ  1.  กระจกเงาขนาดเทากัน  3  บาน 

  2.  กระดาษลอกลาย   

  3.  กระดาษสี 

  4.  ดินสอ  เทปใส 
วิธีการทํา 
 1.  นํากระจกเงามาประกบกันเปนรูปทรงสามเหลี่ยม  ใชเทปใสติดตามดานยาวให

กระจกติดกันทั้ง  3  ดาน 

 2. ตัดกระดาษแข็งเปนรูปสามเหลี่ยมใชเทปใสติดกระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยม        

ปลายฐานกระจกเงาเจาะรูตรงกลางกระดาษดวยดินสอ 

 3.  ใสกระดาษสีชิ้นเล็ก ๆ เขาไปขางในกลอง  และตัดกระดาษลอกลายเปนรูป

สามเหลี่ยมใชเทปใสติดแผนกระดาษลอกลายเขากับปลายดานฐานสามเหลี่ยมที่วางอีกดานหนึ่ง 

 4. หันดานที่ใสกระดาษสีใหรับแสง  แลวมองผานรูเจาะเขาไปในกลอง 
ประโยชน  
 1.  เด็กจะไดเห็นภาพโดยมองผานรูเจาะเขาไปในกลอง  แลวหมุนกลองจะเห็นภาพของ

กระดาษสีชิ้นเล็ก ๆ เปลี่ยนเปนรูปทรงตาง ๆ 

 2.  เด็กจะไดเห็นภาพจากแสงที่ผานมาทางกระดาษลอกลาย 

 3.  เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการมองภาพผานกลองแสนกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.2  กลองแสนกล 
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สื่อชิ้นที่  3 สีแสนสวย 
อุปกรณ  
 1.  สี 

 2.  กระดาษแข็งทําวงกลมเสนผาศูนยกลาง  3  นิ้ว  จํานวน  3  แผน 

 3.  ตะเกียบไม 
วิธีการทํา 
 1.  ตัดวงกลมเสนผาศูนยกลาง  3  นิ้ว  จํานวน  3  วง  ติดกระดาษสี 

 2.  เจาะกระดาษตรงกลางแลวใสตะเกียบติดกาวใหแนน 

 3.  ใชมือจับปลายตะเกียบแลวหมุนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี 
ประโยชน  
 1.  เด็กไดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี 

 2.  เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนหมุนสีแสนสวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.3  สีแสนสวย 
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สื่อชิ้นที่  4 ขวดแสนสนุก 
อุปกรณ  
 1.  ขวดใส 

 2.  ทราย  กรวด  ดินรวน 

 3.  เทปสี 
วิธีการทํา 
 1.  นําขวดใสที่ลางสะอาด  ใสทราย  กรวด  และดินรวนลงไปอยางละขวด 

 2.  นําขวดอีกใบมาประกบกันที่ปากขวด  แลวนําเทปสีพันรอบปากขวดใหแนน 
ประโยชน  
 1.  ใหเด็กทดลองเลนโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของทราย กรวด และดินรวนสลับกันไปมา 

 2.  เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเลนขวดแสนสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.4  ขวดแสนสนุก 
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สื่อชิ้นที่  5 เสียงอะไรเอย 
อุปกรณ  
 1.  ทอพลาสติกพีวีซี 

 2.  กรวด  กอนหิน 

 3.  กระดาษสี  และกาว 
วิธีการทํา 
 1.  นําทอพลาสติกพีวีซี  มาตัดใหไดขนาดความยาวพอประมาณ  5  นิ้ว  และตัดขนาด  

2  นิ้ว  2  ชุด  ติดดวยกระดาษใหสวยงาม 

 2.  ใสกรวด  และกอนหินลงไปในทอพลาสติกพีวีซี  ปดปลายทั้ง  2  ดาน  ดานหนึ่งปด

สนิทดวยกาว  อีกดานหนึ่งปดใหสามารถเปดออกได 
ประโยชน  
 1.  เด็กฝกการฟงเสียงของวัตถุที่ใสลงไปในทอพลาสติกพีวีซี 

 2.  เด็กเรียนรูความแตกตางของเสียง  และการเกิดเสียง 

 3.  เด็กจะสนุกสนานจากการเลนกับเสียงอะไรเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.5  เสียงอะไรเอย 
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 สรุปวาการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ครูและเด็ก

สามารถรวมกันผลิตขึ้นเพื่อใชประกอบการอธิบายถึงการเกิดเสียง  การเคลื่อนที่  น้ําหนัก  สังเกต

การเปลี่ยนแปลงของวัตถุชนิดตาง ๆ ไดอยางดี  ชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ  ตอบขอสงสัย  

ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็ก  นอกจากนี้เด็กยังไดลองผิดลองถูกจากการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนรวมกันกับครูและเพื่อน ๆ  อีกดวย 

 

หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยแตละครั้งนั้นจะประกอบไปดวย

การนําเสนอขอเท็จจริง  การเสนอปญหา  และถายทอดกระบวนการ  ข้ันตอนตาง ๆ  เพื่อนําไปสู                 

การจัดประสบการณที่ประสบความสําเร็จ  ชวยใหเด็กเรียนรูและเขาใจกิจกรรมที่ครูนําเสนอ  ดังนั้น          

จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับการจัดประสบการณ  และ              

วัตถุประสงคของกิจกรรมดังตอไปนี้ 

 1.  เลือกสื่อใหตรงกับจุดมุงหมายและเรื่องที่สอนมีความชัดเจนตรงกับความเปนจริง  

ไมวาสื่อที่เลือกจะเปนของจําลองก็ควรมีสี  รูปราง  และลักษณะตาง ๆ  ที่ตรงกับความเปนจริง   

ซึ่งมีผลตอการรับรูของเด็กเปนอยางมาก  เพราะเด็กจะจดจําและนําขอมูลที่ไดรับเก็บสะสมไว 

 2.  เลือกสื่อที่สามารถสังเกตไดงาย  โดยเฉพาะสื่อสําหรับเด็กระดับปฐมวัยแลว  ควรเปน       

ส่ือที่เด็กสามารถใชประสาทสัมผัสทั้งหาไดมากที่สุด 

 3.  เลือกสื่อที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 

 4.  มีคุณภาพดี  มีความแข็งแรง  คงทน  ไมแตกสลายงาย 

 5.  เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นที่เด็กอยูหรือสถานภาพของ

สถานศึกษา 

 6.  มีความถูกตองตรงตามเนื้อหาและทันสมัย  สามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงค 

 7. มีการใชส่ืออยางทั่วถึง  และใชประโยชนไดหลายวัตถุประสงค 

 8. เลือกสื่อที่มีวิธีใชไมยุงยาก  ซับซอน 

 9. เลือกสื่อที่สามารถหาซื้อไดงาย ราคาประหยัด บางครั้งครูและเด็กอาจชวยกันประดิษฐ

ขึ้นมาไดเอง 

 10. เลือกสื่อที่มีลักษณะนาสนใจ  ชวนใหเด็กติดตามและอยากรูอยากเห็น  สงเสริมวิธีคิด

และการจินตนาการ 

 11. รูปทรงไมเปนทรงแหลมหรือทรงเหลี่ยมเพราะเด็กอาจไดรับอันตรายได 
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 12. มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสื่อที่เปนอันตรายตอตัวเด็ก  เชน  สารเคมี  หรือ 

วัตถุไวไฟ  เปนตน 

 13. วัสดุที่ใชตองไมมีพิษ  ไมหักและแตกงาย  มีพื้นผิวเรียบ  ไมเปนเสี้ยน 

 

หลักการใชส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 หลักการใชส่ือเพื่อจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร  ควรมีข้ันตอนในการใชที่จัดเปน

ระบบเพื่อใหสะดวกและไดประโยชนคุมคากับการใชส่ือซึ่งขั้นตอนการใชส่ือมีดังตอไปนี้  (กรมวิชาการ, 

2546, หนา 81 – 83) 
 

 1. ขั้นเลือกสื่อ 
  1.1  มีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาและตรงตามจุดประสงคที่ตองการจัด

ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย 

  1.2  ควรเลือกสื่อที่เปนของจริงเพื่อใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาใหเหมาะสมกับ

การเรียนรูตามวัยของเด็ก 

  1.3  ส่ือควรมีคุณภาพดี  ปลอดภัย  ทนทาน  แข็งแรง  ถาเปนของจริง เชน  ผัก  ผลไม  

ควรเปนของสดสะอาดและใหม  เปนตน 

  1.4  สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กโดยอยูที่เทคนิคการนําเสนอและการจัด

ประสบการณของผูสอนเปนสําคัญ 
 

 2. ขั้นเตรียมสื่อ 
  2.1  จัดลําดับการใชส่ือวาจะใชอะไรกอนหรือหลังเพื่อความสะดวกในการสอน 

  2.2  ผูสอนควรมีการทดลองใช ส่ือกอนนํามาจัดประสบการณจริงเพื่อแกไข

ขอบกพรอง  และเพื่อใหไดประโยชนจากการใชใหมากที่สุด 

  2.3  ผูสอนควรเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับส่ือการเรียนการสอนที่คร ูเลือกใชเพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วในการนําเสนอสื่อ 
 

 3. ขั้นนําไปใช 
  3.1  ผูสอนควรมีเทคนิควิธีการที่เราความสนใจใหเด็กอยากเรียนรูจากสื่อที่ครูเตรียม

มามากที่สุด 
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  3.2  ส่ือที่ผูสอนนํามาควรใชประโยชน  ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได   โดยแนะนําให

เด็กฝกใชทักษะดานตาง ๆ โดยมีส่ือเปนสวนประกอบ 

  3.3 ส่ือที่ผูสอนนํามาควรใหเด็กไดใชและเรียนรูดวยตนเอง  โดยวิธีการที่เด็กเปน            

ผูเลือกเอง  เพื่อใหเด็กไดลองผิดลองถูกและเกิดการเรียนรูในที่สุด 

  3.4  ใชส่ือตามลําดับข้ันของแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดไวเพื่อใหเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

  3.5  ไมควรใหเด็กเห็นสื่อหลาย ๆ ชนิดพรอม ๆ กัน  เพราะจะทําใหเด็กไมสนใจ       

กิจกรรมที่สอน 

  3.6  ผูสอนควรยืนอยูดานขางหรือดานหลังของสื่อที่ใชกับเด็ก  ผูสอนไมควรยืนหัน

หลังใหเด็ก  เพราะจะตองพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็กพรอมทั้งสํารวจขอบกพรอง

ของสื่อที่ใช  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

 
 4. ขั้นประเมินการใชสื่อ 
  การประเมินการใชส่ือ  สามารถประเมินไดขณะทําการสอนและใชส่ือชนิดนั้น  

ผูสอนควรเปดโอกาสใหเด็กซักถาม  สอบถามถึงสิ่งที่เด็กอยากรู  อยากเห็นและเกิดขอสงสัย     

โดยครูใชคําถามกระตุนการคิดใหเด็กคิดหาคําตอบและใชวิธีการสังเกต  อภิปราย  ซักถาม  

ตลอดจนรวมกันสรุปขั้นตอนการนําสื่อไปใช  เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงการผลิตและการใชส่ือใหดี

ยิ่งขึ้น 

 สรุปไดวาขั้นตอนการใชส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ประกอบไปดวยขั้นเลือกสื่อ  

ข้ันเตรียมสื่อ  ข้ันนําไปใช  และข้ันประเมินการใชส่ือ  ซึ่งแตละขั้นตอนลวนมีความสําคัญ  ถามีการ

เตรียมเปนอยางดีในขั้นตอนแรก ๆ การใชส่ือในข้ันตอ ๆ มาก็ยอมประสบความสําเร็จดวยดี ผูสอน

ควรตระหนักและเห็นคุณคาของการใชส่ือเพื่อใหสามารถใชส่ือไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนโดยตรงตอผูเรียนหรือผูรับส่ือชวยใหเขาใจเนื้อหาที่ผูสอนตองการถายทอด  ทั้งนี้เมื่อนํา

ส่ือไปใชแลวผูสอนควรมีการประเมินการใชส่ือเพื่อนําไปปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนใหมากที่สุด  ขณะเดียวกันตองไมลืมวาการนําเสนอสื่อตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับโอกาสมีผลอยางมากเพราะไมวาสื่อจะดีเพียงใดหากนําเสนอไมนาสนใจ  ส่ือนั้นจะ

หมดความหมายลงไปทันที 
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ส่ือและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 จากตัวอยางการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดกลาวไป

แลวนั้นตอไปน้ีจะไดกลาวถึงสื่อและอุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสม

สําหรับเด็กปฐมวัยวาควรเปนสื่อที่อยูรอบ ๆ ตัวเด็ก  เชน  พืช  สัตว  คน  ส่ิงของ  แหลงการเรียนรู

จากสถานที่ตาง ๆ ส่ือจากมุมตาง ๆ ภายในหองเรียน  ส่ือจากการเลนกลางแจงและสื่อจากการ

เลนสรางสรรค  เปนตน  เด็กเรียนรูไดดีจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม   ตามธรรมชาติเด็ก

ปฐมวัยมักสนใจอยากรู  อยากเห็นสิ่งแวดลอมตาง ๆ จากธรรมชาติรอบตัว  โดยผานทางการเลน

อยางสนุกสนานและเพลิดเพลิน  ส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็กจึงควรเปนสื่อเพื่อตอบสนอง

ความตองการตามวัยและธรรมชาติของเด็ก   เด็กสามารถนําประสบการณเดิมและประสบการณ

ใหมมาจัดระบบเขาดวยกันดวยการเลน  ผูสอนจึงควรเขาใจพัฒนาการและความสนใจตามวัย  

ของเด็ก  และสามารถจัดประสบการณผานกิจกรรมการเลนในแบบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับวัย  

ยอมชวยสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กอยากคนควาทดลอง  อยากคิด  อยากถาม  เพื่อใหไดมาซึ่ง

คําตอบที่ตนเองสงสัยจากสื่อที่มีคุณคาที่ผูสอนไดเตรียมและเลือกมาสําหรับเด็กไดเปนอยางดี  ดัง

ตัวอยางสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยตอไปนี ้  
 

 1.  พืช 
  ส่ือที่เกี่ยวกับพืชเปนสื่อที่มีความใกลชิดและมีความสัมพันธกับเด็ก  ครูสามารถ

นํามาจัดเปนสื่อการเรียนการสอนใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจเรื่องของพืชไดเปนอยางดี             

ดังตัวอยางการเรียนรูเร่ืองพืชตอไปนี้  (สตาเคิล, 2542, หนา 203 – 264) 

  1.1  การสังเกตเมล็ดของพืชชนิดตาง ๆ โดยครูเตรียมผักหรือผลไมที่เด็กสามารถ

สังเกตเมล็ดของพืชไดชัดเจน  เชน  สม  แอปเปล  แตงกวา  และมะเขือเทศ  พรอมกบัเตรยีมเครือ่งมอื  

เชน  แวนขยาย  มีด  กระดาษใหเด็กไดสังเกตความเหมือนและความแตกตาง   

  1.2  การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชครูนําเมล็ดถั่วเขียวมาใหเด็ก ๆ สังเกตคุณสมบัติ  

เชน  สี  ขนาด  ความแข็ง  และจํานวน  จากนั้นนําไปใสถวยพลาสติกที่มีกระดาษทิชชูรองอยู   

แลวใสเมล็ดถั่วเขียวลงไปพอสมควร  พรมน้ํา  ตั้งทิ้งไวบริเวณหองเรียน  สังเกตการเปลี่ยนแปลง

ในวันที่  1  วันที่  2  และวันที่  3  บันทึกการเปลี่ยนแปลงดวยการวาดภาพประกอบการอธิบาย

ดวยการบอกเลาใหครูและเพื่อน ๆ ในหองฟง 

  1.3  การจําแนกประเภทเมล็ดพืช  โดยครูและเด็กชวยกันนําเมล็ดพืชชนิดตาง ๆ เชน  

เมล็ดถั่วเขียว  เมล็ดมะขาม  เมล็ดถั่วแดง  และเมล็ดถั่วดํา  มาทําการจําแนกประเภทดวยวิธีการ

ของเด็กเอง  พรอมทั้งบอกเหตุผลในการจําแนกประเภท   
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  1.4  การปลูกพืชประดับหรือการทําสวนหยอมภายในหอง  ครูและเด็กชวยกันเตรียม

พืช  เชน  ใบพลูดาง  อางแกว  มาจัดตกแตงตามมุมตาง ๆ ของหองเรียน  เพื่อดูการเจริญเติบโต

และชวยกันดูแลรักษาเปลี่ยนถายน้ําทุกสัปดาหเพื่อปองกันยุงลาย   

  1.5  การจําแนกประเภทใบไม  ใหเด็กนําใบไมมาจากบานหรือเก็บใบไมที่รวงหลน

บริเวณโรงเรียนแลวนํามาสังเกตดูลักษณะตาง ๆ อธิบายและจําแนกประเภทใบไมแตละประเภท 

  1.6  การใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการดู  ฟงเสียง  ดมกลิ่น  ชิมรสและสัมผัส           

ส่ือการสอนที่เกี่ยวกับพืช  ผักและผลไม  ชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี          

โดยครูควรจัดกิจกรรมเหลานี้อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

 2.  สัตว 
  เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับสัตวนับวาเปนสื่อการเรียนการสอนที่เด็กใหความสนใจ         

เปนอยางมากเนื่องจากเปนสิ่งที่มีชีวิต  เคลื่อนไหวได  มีเสียงรอง  กินอาหารได  แสดงอาการ            

ตาง ๆ ที่บงบอกความรูสึกได  ซึ่งมีหลายชนิดดวยกัน  ดังตัวอยางการเรียนรูเร่ืองสัตวตอไปนี้ 

  2.1  การเรียนรูเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตวชนิดตาง ๆ เชน  วงจรชีวิตของผีเส้ือ  และ

วงจรชีวิตของกบ   โดยครูและเด็กชวยกันเตรียมสื่อเหลานี้มาจัดแสดงใหเด็กไดสังเกตโดยใช

ประสาทสัมผัสทั้งหาในการศึกษาหาความรูใหเด็กเห็นขั้นตอนของวงจรชีวิตของสัตวตาง ๆ เหลานี้  

ซึ่งเปนประสบการณที่เด็กไดสัมผัสจริงดวยตนเองเด็กจะเกิดการเรียนรูและจดจําไดนาน 

  2.2  การเรียนรูเกี่ยวกับหนอน  ครูจัดเตรียมอุปกรณ  เชน  ขวดโหลหรือขวดแกว   

ตาขาย  กิ่งไม  ใบไมและดิน  โดยนําหนอนใสลงไปและปดดวยตาขาย  จากนั้นสังเกตการ   

เปลี่ยนแปลงของหนอนในขวดโหล  บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการถายทอดความคิดดวยการ 

วาดภาพ  สนทนากับครูและเพื่อน ๆ ในชั้น  ใชแวนขยายสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เชน  

การกิน  การเจริญเติบโต  การเคลื่อนไหว  และสังเกตสวนตาง ๆ ของหนอน  ส่ือการสอนจากของ

จริงชวยใหเด็กสนใจไดเรียนรูเร่ืองราวความจริงจากธรรมชาติ  ทําใหเด็กเขาใจการดํารงชีวิตของ 

ส่ิงตาง ๆ ที่ตองอยูดวยการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยูรอด   

  2.3  การเรียนรูเกี่ยวกับไสเดือนและมด   โดยครูเตรียมสัตวตาง ๆ เหลานี้ใสภาชนะ

แกวที่สามารถมองเห็นไดดี  ดูการเจริญเติบโต  การเคลื่อนไหว  สังเกตการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้ง          

จดบันทึกสรุปเปนขอมูล  และรวมอภิปรายภายในชั้นเรียน 

  2.4  การเรียนรูเกี่ยวกับสัตวที่อยูบริเวณโรงเรียน  เชน  การเรียนรูเกี่ยวกับนกชนิด

ตาง ๆ ที่บินมาพักอาศัยบริเวณโรงเรียน  การทํารังของนก  สังเกตการเคลื่อนไหว  การแสดงทาทาง
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ตาง ๆ ของนกหรือการดํารงชีวิตของแมงมุม  การเคลื่อนไหว  การอยูอาศัยของแมงมุม  และสังเกต

ใยของแมงมุม  เปนตน 

  2.5  การเรียนรูเกี่ยวกับสัตวชนิดตาง ๆ  เชน  สัตวปกชนิดตาง ๆ การอยูอาศัย          

การขยายพันธ  การฟกไขหรือสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนมอยางสุนัขและแมว  สัตวที่อาศัยอยูในน้ํา  

ประเภทปลาชนิดตาง ๆ สามารถนํามาเปนสื่อการสอนใหเด็กไดเรียนรูวาส่ิงมีชีวิตตองการที่อยู

อาศัย  อาหาร  น้ํา  และอากาศเชนเดียวกับคน  เปนตน 

 
 3.  รางกายของเรา 
  ส่ือจากรางกายของเราเปนสื่อที่หาไดงาย  สะดวกและสามารถเรียนรูเกี่ยวกับสวน

ตาง ๆ ของรางกายไดเปนอยางดี  ดังตัวอยางการเรียนรูเร่ืองรางกายของเราตอไปนี้ 

  3.1  การนํากระจกมาเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อสังเกตรางกายของ           

ตนเองโดยชี้สวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อใหเด็กไดฝกทักษะตาง ๆ เชน  การสังเกต  การจําแนก  

การวัด  การสื่อความหมาย  การลงความเห็น  และการหามิติสัมพันธ  ชวยใหเด็กเกิดทักษะและ

เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับรางกายของเราไดเปนอยางดี 

  3.2  การใชสวนตาง ๆ ของรางกาย  ทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสัมผัสวัตถุชนิด    

ตาง ๆ และสามารถบอกคุณสมบัติของวัตถุได  เชน  นิ่ม  แข็ง  หยาบ  รวน  กรอบ  ยืดหยุน  หวาน  

เค็ม  เปร้ียว  จืด  หอม  เหมน   ไมมีกลิ่น  ไมมีสี  ไมมีรส  เสียงดัง  เสียงคอย  เสียงไพเราะนาฟง  

เสียงอึกทึก  รอน  เย็น  หนาว  อบอุน  มากกวา  นอยกวา  เทากัน  กลางวัน  กลางคืน  บน  ลาง  

เหนือ  ใต  หนา  และหลัง  เปนตน 

็

 
 4.  สื่อการสอนชนิดตาง ๆ 
   เปนสื่อการสอนจากวัตถุส่ิงของที่อยูรอบตัวเด็กเปนเรื่องราวที่เด็กอยากเรียนรู        

ดวยตนเอง  โดยครูสามารถนํามาจัดเปนสื่อประกอบการสอนใหแกเด็กไดสวนใหญจะเปนสื่อ        

การเรียนการสอนที่มีอยูในหองเรียน  เชน  หนังสือสําหรับเด็ก  ภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่    

ผูสอนตองการสอน  เชน  ภาพทะเล  น้ําตก  ภูเขา  ซึ่งไมสามารถนําสื่อที่เปนของจริงเหลานี้มาให

เด็กสังเกตภายในหองเรียนได  นอกจากนี้ส่ือประเภทบัตรคํา  บัตรภาพ  กระเปาผนัง  แผนพับ  

แผนภูมิตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสื่อที่ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดรับประสบการณจากผูสอนชวยให

เด็กเกิดความรูและความเขาใจเปนการเรียนรูดวยการมองโดยใชทักษะการสังเกต  เปนการเรียนรู

ตามธรรมชาติ  เมื่อเด็กเห็นซ้ํา ๆ เห็นบอย ๆ เด็กก็จะเคยชินและจดจําในที่สุด  เชน  การจําบัตรคํา  

หรือบัตรเลขตาง ๆ เปนตน 
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 5.  แหลงการเรียนรูจากสถานที่ตาง ๆ 
   แหลงการเรียนรูที่มีความสําคัญที่เด็กสามารถเรียนรูไดอยางทั่วถึงทุกดานใหความรู

ความเขาใจ  ไดใชประสาทสัมผัส  ไดเคลื่อนไหวรางกาย  ชวยพัฒนาดานความคิด  จินตนาการ  

และปลูกฝงเจตคติที่ดีดานวิทยาศาสตรเด็กสามารถไดรับจากแหลงการเรียนรูที่เปนสถานที่จริง    

ดังตัวอยางแหลงการเรียนรูจากสถานที่ตาง ๆ ตอไปนี้ 

  5.1  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนรุกขชาติ  อุทยานแหงชาติ  เขื่อนตาง ๆ 

  5.2  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  (ทองฟาจําลอง  กรุงเทพฯ) 

  5.3  สวนดอกไม  แปลงดอกไม  สวนผัก  ผลไม  ทุงนา 

  5.4  พิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด  และพิพิธภัณฑสัตวน้ําทะเล  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

  5.5  ฟารมปศุสัตว  เชน  ฟารมไก  ฟารมเปด  ฟารมเลี้ยงวัว  ฟารมเลี้ยงมา  และ

ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ  เปนตน 

  5.6  สถานีตาง ๆ เชน  สถานีตํารวจ  สถานีดับเพลิง  สถานีรถไฟ  และสถานีรถขนสง  

สถานีรถไฟฟา  เปนตน 

  5.7  อุทยานประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  และโรงละครแหงชาติ 

  5.8  ธนาคาร  ที่ทําการไปรษณีย  รานถายรูป  ที่วาการอําเภอ  ศาลากลางจังหวัด  

ตลาด 

  5.9  สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน 

  5.10  พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร 

  5.11  หองสมุดตาง ๆ หองสมุดนิทาน 

  5.12  อุทยานการเรียนรูของไทย  TK Park   

 
 6.  การเลนตามมุม 
  การเลนตามมุมที่ชวยพัฒนาการคิด  การใชคําถามและจินตนาการดังตัวอยางการ

เลนตามมุมตอไปนี้  (กรมวิชาการ, 2546, หนา 74 – 82) 

  6.1  มุมบาน  มีของเลนเครื่องใชในครัวขนาดเล็กหรือของจําลอง  เชน  เตา  กระทะ  

ครก  กาน้ํา  เขียง  มีดพลาสติก  หมอ  จาน  ชอน  ถวนชาม  กะละมัง  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมี      

เครื่องเลนตุกตา  เครื่องแตงบานจําลอง  เชน  ชุดรับแขก  หมอนรอง  กระจกขนาดเห็นเต็มตัว  หวี  

ตลับแปง  แจกันดอกไม  รูปภาพ  ฯลฯ  เครื่องแตงกายบุคคลอาชีพตาง ๆ ที่ใชแลว  เชน            

ชุด เครื่องแบบทหาร  ตํารวจ  ชุดเสื้อผาผูชายและผูหญิง  กระเปาถือ  และรองเทาแบบตาง ๆ             

ที่ไมใชแลว  เปนตน 
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  6.2  มุมหมอ  เครื่องเลนจําลองแบบเครื่องมือแพทยและอุปกรณการรักษาผูปวย  

เชน  หูฟง  เสื้อคลุมหมอ  กระดาษจดบันทึกขอมูลผูปวยที่มาพบแพทย  เปนตน 

  6.3  มุมรานคา  ควรเตรียมกลอง  ขวดผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ไมใชแลวนํามาลางทํา

ความสะอาดใหดี  อุปกรณการเลน  เชน  เครื่องคิดเลข  และธนบัตรจําลอง  เปนตน 

  6.4  มุมบล็อค  ไมบล็อคหรือแทงไมที่มีขนาดและรูปทรงตาง ๆ กัน  จํานวนตั้งแต  

50  ชิ้นขึ้นไป  ของเลนจําลอง  เชน  รถยนต  เครื่องบิน  รถไฟ  สัตว  ตนไม  และตุกตาคนแบบ 

ตาง ๆ เปนตน 

  6.5  มุมหนังสือ  หนังสือภาพ  สมุดภาพ  หนังสือนิทาน  ที่มีคําและประโยคสั้น ๆ  

ชั้นวางหนังสือ  อุปกรณที่ชวยสรางบรรยากาศการอาน  เชน  เสื่อ  พรม  หมอน  อุปกรณเสริม  

เชน  เครื่องเลนเทป  ตลับเทป  และหูฟง  เปนตน 

  6.6  มุมวิทยาศาสตร  หรือมุมธรรมชาติ  ควรเตรียมวัสดุตาง ๆ จากธรรมชาติ  เชน  

อางแกวเลี้ยงปลา  ตนไม  ตนพลูดาง  เมล็ดพืชตาง ๆ เปลือกหอย  ดิน  หิน  แร  เครื่องมือเครื่องใช

ในการสังเกต  สํารวจ  ทดลอง  จําแนกประเภท  เชน  แวนขยาย  แมเหล็ก  เข็มทิศ  และเครื่องชั่ง  

เปนตน 
 

 7.  การเลนสรางสรรค 
  การเลนสรางสรรคที่ชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังตัวอยาง

การเลนสรางสรรคตอไปนี้ 

  7.1  การวาดภาพระบายสี  ผูสอนควรเตรียมสีเทียน  สีไม  สีชอลก  สีน้ํา  พูกัน  

กระดาษ  เสื้อคลุมหรือผากันเปอนไวสําหรับเด็กใหพรอม 

  7.2  การเลนกับสี  เชน  การเปาสี  การหยดสี  การพับสี  การเทสี  การละเลงสี  

ควรเตรียมอุปกรณ  เชน  กระดาษ  หลอดกาแฟ  สีน้ํา  และแปงเปยก  เปนตน 

  7.3  การพิมพภาพ  เปนการพิมพภาพจากแมพิมพของจริง  เชน  นิ้วมือ  ใบไม   

กานกลวย  พิมพจากแมพิมพวัสดุ  เชน  เชือก  เสนดาย  ครูเตรียมกระดาษ  ผาเช็ดมือ  และ          

สีโปสเตอร  เปนตน 

  7.4  การปน  เชน  ดินน้ํามัน  ดินเหนียว  แปงโด  แมพิมพแบบตาง ๆ ไมนวดแปง  

แผนรองปน  และอุปกรณตาง ๆ ที่นํามาประกอบการเลน  ไดแก  ตุกตาหรือภาชนะเครื่องปน      

ดินเผาสําหรับเด็ก  เปนตน 

  7.5  การพับ  ฉีก  ตัดปะ  เชน  กระดาษ  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่จะใชพับ  ฉีก  ตัดปะ  

กรรไกรขนาดเล็กปลายมน  กาวน้ําหรือแปงเปยก  และผาเช็ดมือ  เปนตน 
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  7.6  การรอย  เชน  ลูกปด  หลอดกาแฟ  หลอดดาย  กระดุมหรือกระดาษที่ตัดเปน

รูปทรงตาง ๆ เปนตน 

  7.7  การสาน  เชน  กระดาษ  ใบตอง  และใบมะพราว  เปนตน 
 

 8.  เกมการศึกษา 
  8.1  เกมจับคู  สามารถแบงเปนเกมจับคูไดดังตอไปนี้คือ 

   8.1.1  จับคูรูปรางที่เหมือนกัน 

   8.1.2  จับคูภาพกับเงา 

   8.1.3  จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก 

   8.1.4  จับคูส่ิงที่มีความสัมพันธกัน  ส่ิงที่ใชคูกัน 

   8.1.5  จับคูภาพสวนเต็มกับภาพสวนยอย 

   8.1.6  จับคูภาพกับโครงราง 

   8.1.7  จับคูภาพชิ้นสวนที่หายไป 

   8.1.8  จับคูภาพที่เปนประเภทเดียวกัน 

   8.1.9  จับคูภาพที่ซอนกัน 

   8.1.10  จับคูภาพสัมพันธแบบตรงกันขาม 

   8.1.11  จับคูภาพที่สมมาตรกัน 

   8.1.12  จับคูแบบอุปมาอุปไมย 

   8.1.13  จับคูแบบอนุกรม 

  8.2  เกมภาพตัดตอ  เปนเกมภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการเรียนตาง ๆ เชน  ผัก  

ผลไม  และสัตวชนิดตาง ๆ เปนตน 

  8.3  เกมจัดหมวดหมู  ภาพสิ่งตาง ๆ ที่นํามาจัดเปนพวก ๆ ภาพที่เกี่ยวกับประเภท

ของใชในชีวิตประจําวัน  ภาพจัดหมวดหมูตามรูปราง  สี  ขนาด  และรูปทรงเรขาคณิต  เปนตน 

  8.4  เกมวางภาพตอปลาย  (โดมิโน)  เชน  โดมิโนภาพเหมือนและโดมิโนภาพ

สัมพันธ  เปนตน 

  8.5  เกมเรียงลําดับ  เชน  เกมเรียงลําดับภาพเหตุการณตอเนื่อง  หรือเกม

เรียงลําดับขนาด  เปนตน 

  8.6  เกมการศึกษารายละเอียดของภาพ  (ลอตโต) 

  8.7  เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ  (เมตริกเกม) 

  8.8  เกมพื้นฐานการบวก  (ดูตัวอยางเกมการศึกษาในภาคผนวกที่  1) 



 182 

 9. การเลนกลางแจง 
     ตัวอยางสื่อที่นํามาจัดใหเด็กปฐมวัยในการเลนกิจกรรมกลางแจง เชน เครื่องเลน สนาม

ประเภทตาง ๆ ที่เด็กไดมีโอกาส  ปน  ปาย  หอย  โหน  ไดใชกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ          

ในการทํากิจกรรม  การเตรียมทราย  และที่เลนน้ําใหเด็กไดมีโอกาสเลนในลักษณะตาง ๆ        

ตามความสนใจจากสื่อที่เปนธรรมชาติ  ครูจึงควรเตรียมอุปกรณในการเลนทรายและน้ํา  โดยเตรียม  

ทรายละเอียด  เครื่องตวง  ชอนตวง  ถังเล็ก ๆ สําหรับใสทราย  สําหรับที่เลนน้ําครูควรเตรียม        

ผากันเปอน  ถวยตวงขวดน้ําขนาดตาง ๆ กรวยกรอกน้ํา  ตุกตายาง  ส่ือและอุปกรณที่ลอยและ

จมน้ําได  เปนตน 

  ที่กลาวมาทั้งหมดสอดคลองกับการจัดหลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช  

2546  ที่ไดเสนอแนวคิดที่จะนําไปใชจัดกิจกรรมสําหรับเด็กอายุ  3 – 6  ป  โดยผูสอนสามารถ

กําหนดรายละเอียดใหสอดคลองกับความตองการและความสนใจของเด็กไดถูกตองตามหลักการ

จัดการศึกษาปฐมวัยไดโดยงาย  สามารถบูรณาการเนื้อหากับส่ือการเรียนการสอนเหลานี้        

โดยคํานึงถึงประสบการณและสภาพแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก   

 สรุปไดวาจากตัวอยางสื่อการเรียนการสอนที่เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญสําหรับเด็ก

ปฐมวัยอาจกลาวไดวามีมากมายและอยูใกลตัวเด็ก  เพียงแตครูและผูเกี่ยวของมองเห็นประโยชน

และความสําคัญของเด็กที่จะไดรับจากสื่อและแหลงการเรียนรูที่จัดเปนสื่อที่มีคุณคาตอเด็กอยาง

มหาศาลดวยความตระหนักถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับเพื่อความเจริญกาวหนาทางดานการคิด   

และสติปญญา  อันจะนําไปสูการเชี่ยวชาญชํานาญ  จากการใหโอกาสเด็กไดใชทักษะดานตาง ๆ     

ที่จําเปนและเกี่ยวของกับเด็กอยางอิสระและมีความสุขก็จะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ  ดังคํากลาวของประเวศ  วะสี  ที่กลาววา  “การจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริงของผูเรียน

เปนตัวตั้ง  เรียนรูเพื่อสรางปญญาใหรูจักตนเอง  รูจักโลก  สามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางเศรษฐกิจ    

จิตใจ  สังคม  อยูรวมกันอยางมีสมดุลยภาพ  เรียนรูไดอยางตอเนื่อง  มีความสุขสนุกสนาน  และ

เกิดฉันทะในการเรียนรู”  และสุมน  อมรวิวัฒน  ที่กลาววา  “การเรียนรูที่ผูเรียนมีอิสระภาพไดรับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพของความเปนมนุษย  เรียนรูอยางมีความสุข  เนนกระบวนการคิดปฏิบัติ      

ไดจริง  สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  สอดคลองกับคติสอนใหทํา  นําใหคิดลงมือทํา  

เรียนรูสอนตนเองเอาความเปนจริงเปนตัวตั้ง  เอาวิชาเปนตัวประกอบ”  (ประเวศ  วะสี  และสุมน  

อมรวิวัฒน,  อางถึงในวราภรณ  รักวิจัย, 2545, หนา 24)  ผูเรียนจึงควรเปนผูที่ไดเรียนรูจากสภาพ

จริงจากปรากฏการณตามธรรมชาติที่อยูรอบตัวรวมไปถึงการเรียนรูที่เปนทั้งผูสรางและผูอนุรักษ

ทรัพยากรที่มีคุณประโยชนตอมนุษยอยางมากมายเพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
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ของตนใหสมบูรณตอไป  ดูตัวอยางการจัดกิจกรรมโดยใชส่ือการเรียนการสอนดังภาพที่  6.6           

ถึงภาพที่  6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  6.6  เด็กปฐมวัยสังเกตที่อยูของมดโดยใชแวนขยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  6.7  เด็กปฐมวัยทดลองและสังเกตวัตถุตาง ๆ จากการใชแมเหล็ก 
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ภาพที่  6.8  เด็กปฐมวัยสังเกตและจําแนกประเภทใบไม  กิ่งไม  จากธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.9  เด็กปฐมวัยสังเกตพืชและสัตวน้ําจากอางเลี้ยงปลา 
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ภาพที่  6.10  เด็กปฐมวัยสังเกตและจําแนกประเภทของดินสอพอง ดิน และทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  6.11  เด็กปฐมวัยทดลองและสังเกตการชั่งวัตถุจากตาชั่ง  2  แขน 
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ภาพที่  6.12  เด็กปฐมวัยศึกษาและสังเกตสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่  6.13   เด็กปฐมวัยสังเกตและจําแนกประเภทกอนหินขนาดตาง ๆ กัน 
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 จากสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่กลาวมานั้นจะเห็นวาเปนสื่อ

ที่อยูใกลตัวเด็ก  หรือบางครั้งอาจใชรางกายของเด็กเปนสื่อการเรียนการสอน  เชน  อวัยวะตาง ๆ 

ของรางกายเด็ก  เชน  ตา  หู  จมูก  ปาก  ผม  แขน  และขา  เปนตน  สื่อการเรียนการสอนเนนให

เด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาโดยผานการเลน  เพื่อใหเด็กไดฝกการใชทักษะทางวิทยาศาสตรดาน

ตาง ๆ เชน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการวัด  ทักษะการลงความเห็น  

ทักษะการสื่อความหมาย  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  และทักษะการใช

ตัวเลข  เปนตน  เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่เรียนรูโดยผานการเลน  ดังนั้นกิจกรรมการเลนจึงเปน

กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี  การละเลนของเด็กมี

หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะกิจกรรมการละเลนแบบไทย   ซึ่งเด็ก ๆ บางคนอาจไมรูจักและไมเคย

เลน  แตในความเปนจริง  การละเลนแบบไทยเปนกิจกรรม  การเลนที่ใหคุณคากับเด็กอยางมากมาย

ชวยใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทุกดานอยางสมดุล  เหมาะสมกับวัย  เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลิน

และเกิดการเรียนรูจากการเลนเปนอยางดี  ซึ่งจะไดนําเสนอตัวอยางการละเลนแบบไทย  เพื่อเปน

ส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ดานตาง ๆ และชวยสงเสริมการใชคําถามและการคิดของเด็กขณะทํากิจกรรมผานการเลนได 

อยางดี  (ดูตัวอยางการละเลนแบบไทยในภาคผนวกที่ 2) 

 นอกจากการละเลนแบบไทยแลวสื่อการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งที่เด็กปฐมวัยให

ความสนใจและเปนสื่อที่นํามาจัดประสบการณใหกับเด็กไดอยางดีคือ  นิทาน  เด็ก ๆ ชอบฟง

นิทานเพราะนิทานชวยสรางความเพลิดเพลิน  ความอบอุนขณะไดอยูใกลชิดกับผูเลา  เด็กจะ

สนทนาซักถามดวยความตื่นเตน  ทาทาย  และคนหาคําตอบจากการฟงนิทาน  ขณะเลานิทานครู

ควรมีส่ือประกอบการเลา  เชน  หุนมือแบบตาง ๆ หรือหุนประดิษฐข้ึนจากผักหรือผลไม  เปนตน  

ครูควรจําเรื่องราวของนิทานเรื่องตาง ๆ ที่จะเลาใหเด็กฟงใหไดแมนยํา  และควรเตรียมพรอม

สําหรับการเลานิทานในแตละครั้ง  ครูสามารถเลือกนิทานที่สามารถฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหกับเด็ก  ใหเด็กไดฝกกระบวนการคิด  การใชคําถามจากนิทานที่ครูเลาหรืออานให

เด็กฟงยอมชวยสงเสริมใหเด็กไดพัฒนากระบวนการคิดไดเปนอยางดี  (ดูตัวอยางนิทานใน

ภาคผนวกที่  3) 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  การละเลนแบบไทยและนิทานเปนวิธีการนําเสนอสื่อ      

การเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่เด็ก ๆ ชอบและใหความสนใจเพราะเปนการนําเสนอโดยผานการเลน  

การเลนคืองานของเด็กและการเลนเปนชีวิตของเด็ก  เด็กจะเรียนรูไดดีจากการกระทําจริงดวย     

ตนเอง  โดยผานทางการเลน  ครูจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยสนับสนุนและใหโอกาสเด็กไดเรียนรู 
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โดยผานการเลนและยึดตัวเด็กเปนสําคัญในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเด็กไดเกิดการเรียนรู  เกิด

กระบวนการคิด  การใชคําถาม  เกิดประสบการณชีวิตที่เปนประโยชนสําหรับเปนพื้นฐานชีวิตใน

อนาคต 

 ส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีมากมายหลายประเภทและจากแหลงการเรียนรู

ตาง ๆ เมื่อนํามาจัดประสบการณใหเด็กปฐมวัย  ส่ิงสําคัญเพื่อใหเด็กไดเลือกใชประโยชนจากสื่อ

ตาง ๆ ครูจึงควรมีวิธีการจัดเก็บรักษาและซอมแซมสื่อการเรียนการสอนเพื่อความสะดวกในการ

เลือกใชในโอกาสตาง ๆ และบํารุงรักษาซอมแซมส่ือที่ชํารุดหลังการใช  เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรู

และเลียนแบบวิธีการตาง ๆ ของครู  การจัดเก็บรักษาและซอมแซมสื่อโดยครูอาจใหเด็กมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บรักษาและซอมแซมสื่อการเรียนการสอนภายในหองเรียนของ

เด็กก็จะชวยสรางใหเด็กเกิดความรูสึกรักและเห็นคุณคาของสื่อที่ทุกคนตองชวยกันรักษาไดอยางดี 

 

การเก็บรักษาและซอมแซมสื่อการเรียนการสอน 
 การจัดเก็บส่ือเปนการสงเสริมใหเด็กฝกการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจัดกลุม           

สงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเองและฝกความรับผิดชอบ  ความมีน้ําใจ  ความชวยเหลือ  การเก็บ

รักษาและซอมแซมส่ือสามารถดําเนินการดังนี้ 

 1.  การจัดเก็บส่ือควรจัดใหเปนระเบียบและเปนหมวดหมูตามลักษณะประเภทของสื่อ  

ควรมีสัญลักษณกํากับไวและจดเปนรหัสใสสมุดเพื่อคนหาไดงาย 

 2.  การจัดวางสื่อไวในระดับสายตาของเด็ก  เพื่อใหเด็กสามารถหยิบใช  และจัดเก็บได

ดวยตนเอง 

 3.  ฝกใหเด็กรูความหมายของรูปภาพหรือสีที่เปนสัญลักษณแทนหมวดหมู  ประเภท

ของสื่อ  เพื่อเด็กจะไดเก็บเขาที่ไดถูกตอง 

 4.  ควรจัดเก็บส่ือใสกลองและมีฝาปดที่เด็กสามารถหยิบจับไดถนัดไมเล็กหรือใหญ

จนเกินไป 

 5.  ตรวจสอบจํานวนหลังการใชวาครบถวนและมีสภาพสมบูรณหรือไม 

 6.  ซอมแซมและทําสื่อเพิ่มเติมสําหรับส่ือที่ขาดหายไปใหครบชุด 

 สรุปไดวาการเก็บรักษาและซอมแซมสื่อมีความจําเปนอยางยิ่งชวยทําใหผูใชส่ือรูจัก

สังเกต  รูจักเก็บรักษา  การจัดกลุมส่ือใหเปนระเบียบ  ฝกใหเปนผูที่รับผิดชอบ  สามารถซอมแซม

สวนที่ชํารุดและจัดทําขึ้นมาใหมเมื่อเกิดการสูญหายไปใหครบชุดได 
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สรุป 
 โดยธรรมชาติเด็กปฐมวัย  เรียนรูโดยผานทางการเลน  การเลนชวยใหเด็กไดฝกการใช

ประสาทสัมผัส  และสงเสริมพัฒนาการทุกดาน  ไดแก  พัฒนาการทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  

สังคม  และสติปญญา  เด็กรักที่จะเรียนรูส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ  การปลูกฝงเจตคติที่ดีใหเด็กมี

ตอการเลนทุกครั้งที่ไดเลน  โดยผานสื่อที่เตรียมไวสําหรับเด็กควรใหเด็กไดศึกษาและคนพบดวย

ตนเอง  โดยพิจารณาวาเวลาที่ใชไปสําหรับทํากิจกรรมแตละอยางนั้นมีความเหมาะสมกับชวง

ความสนใจของเด็กอยางไร  ส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ควรเปนสื่อที่มี

หลากหลายรูปแบบจึงจะนับไดวามีคุณคา  ควรเปนของจริง สามารถสัมผัสได  เคลื่อนที่ได  ชิมรสได  

ดมกลิ่นได  ฟงเสียงได  สามารถนําประโยชนจากสื่อมาใชเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็นได

เหมาะสมกับวัยและความตองการของเด็กครูและผูเกี่ยวของควรทําความเขาใจพรอมกับเลือกหา

ส่ือและอุปกรณตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติหลายประการดังกลาวเพื่อเปนประโยชนในการตอบสนอง     

เกี่ยวกับการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ สําหรับเด็กปฐมวัย  เปนการเตรียมความพรอมและพฒันาทกัษะที่

จําเปนเชน  ทักษะการคิดและการใชคําถามโดยผานสื่อที่มีความหมายตอเด็กโดยเลือกเวลาและ

โอกาสที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอสื่อประเภทตาง ๆ อยางมีคุณภาพ 
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แบบฝกหัดทายบท  
  

  1.  จงอธิบายความหมาย  และความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

  2.  ประโยชนของส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีอะไรบาง 

  3.  ประเภทของสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีกี่ประเภท  อะไรบาง 

  4.  จงยกตัวอยางสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  5.  จงอธิบายหลักการเลือกและการใชส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

  6.  จงกลาวถึงวัสดุ  อุปกรณในพื้นที่  หรือทองถิ่นของทานที่สามารถนํามาผลิตสื่อการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร 

  7.  จงกลาวถึงความจําเปนของสื่อที่มีผลตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก 

ปฐมวัย 

  8.  ขอควรคํานึงถึงในการใชส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยควรมี 

อะไรบาง 

 

  9.  จงกลาวถึงความหมายและยกตัวอยางสื่อกลุมส่ิงมีชีวิตและกลุมไมมีชีวิต 

  10.  จงแสดงความคิดเห็นของทานที่มีตอแนวทางการใชส่ือการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
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