
แนวทางการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
 

บทน า 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ในโรงเรียนน าร่อง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 3 รุ่น รวม 
10,065 โรงเรียน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
มุ่งปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก 
ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบ
ด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546ที่ได้ก าหนดแนวการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้สอนต้องพิจารณาถึงแนวทางการจัดประสบการณ์ที่
หลักสูตรก าหนด โดยค านึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา รวมทั้งความ
สนใจ ความสามารถและสภาพแวดล้อมของเด็กเป็นส าคัญ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า มีโอกาสลงมือกระท า เคลื่อนไหว ส ารวจ สังเกต 
ทดลอง เล่น สืบค้น คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 : 44-45) 

 
โครงงานวิทยาศาสตรป์ฐมวัย 
ความหมาย 
 หมายถึง  การศึกษา ทดลอง  ส ารวจตรวจสอบ  เพ่ือตอบค าถามใดค าถามหนึ่ง  ที่เด็กปฐมวัย
สนใจ  มีการสรุป  และสะท้อนผลโดยใช้ระยะเวลาในการส ารวจตรวจสอบหลายวัน  หรือหลายสัปดาห์  
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
 2.  เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งข้ึนต่อยอดจากการทดลองในห้องเรียน 
 3.  เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
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 4.  เพ่ือส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐาน ด้านการเรียนรู้ ภาษา สังคม  และการเคลื่อนไหวของเด็ก
ปฐมวัย 
 
ลักษณะของโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาค้นคว้า ส ารวจตรวจสอบ ทดลอง  เพ่ือให้ได้
ค าตอบ  ในเรื่องที่เด็กสนใจ หรือเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากการทดลองในกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย หัวข้อการศึกษาค้นคว้า อาจบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้หลายสาระ ซึ่งควรเน้นที่สาระ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยใช้ระยะเวลาในการส ารวจตรวจสอบในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน กระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย
เกิดการเรียนรู้จากโครงงานควร เริ่มจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน จากการเล่นและท ากิจกรรมง่ายๆ โดยครูอาจ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเด็ก หรือให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรืออาจเชื่อมโยงเรื่องที่
จะสอนให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และน าความรู้นั้นมาต่อยอดหรือน ามาสู่การท าโครงงาน 
ระหว่างท าโครงงาน ครูควรมีบทบาทกระตุ้นให้เด็กคิดไตร่ตรอง ทบทวน เกี่ยวกับความคิดของตัวเอง ที่มีต่อ
หัวข้อโครงงานนั้น และแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็ก ซึ่งเด็ก จะเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และตอบสนอง
ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ดี จากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้า ประดิษฐ์ และ
คิดวางแผนปัญหาด้วยตนเอง การศึกษาโครงงานที่วางแผนระยะยาว จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้าใจหัวข้อนั้น
อย่างลึกซึ้ง  เข้าใจความสัมพันธ์และได้รับความรู้ที่เด็ก ๆ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ในอนาคตได้ประสบ
ความส าเร็จ  
 
หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  ควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
 1.  เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก  ซ่ึงเด็กสามารถสงัเกตได้เอง 
 2.  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเก่ียวข้องกับประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเด็กในกลุ่ม 
 3.  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนหรือง่ายจนเกินไป  และเด็กสามารถค้นคว้า  ส ารวจตรวจสอบ  เพ่ือหา
ค าตอบได้ด้วยตนเอง 
 4.  มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก  และทรัพยากร  หรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
 5.  กระบวนการท าโครงงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  การทดลอง  การสร้างชิ้นงาน   
การวาดรูป  ฯลฯ  
 6.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
 7.  มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ 
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แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  มีแนวคิดที่เชื่อมโยงเน้นการเรียนรู้เนื้อหาและทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ (Science ) คณิตศาสตร์ (Mathematics) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และเทคโนโลยี 
(Technology) ซึ่งใช้ค าย่อ STEM  วิชาเหล่านี้ซึ่งล้วนเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  
ที่จะด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้  และ เต็มไปด้วยเทคโนโลยี  อีกท้ังวิชาทั้งสี่เป็นวิชาที่มีความส าคัญอย่างมากกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศ  
การเรียนการสอนแบบประสานรวมกันของวิชาทั้งสี่ใน STEM  รวมทั้งการบูรณาการกับสาขาอ่ืน  เช่น  
สุขภาพ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา ฯลฯ จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  ได้ท างานเป็นกลุ่ม  อภิปราย และ
สื่อสารเพื่อน าเสนอผลงาน ให้เด็กได้รับประสบการณ์  จากกิจกรรมที่หลากหลาย  
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การจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ครงงานวิทยาศาสตรป์ฐมวัย 
 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากเด็กสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้วเกิดความสงสัยน าไปสู่การตั้ ง
ค าถาม  ค้นหาค าตอบด้วยการส ารวจ  ตรวจสอบ  เก็บรวบรวมข้อมูล  สรุปและน าเสนอผลโดยมีระยะเวลาในการจัดท าโครงงานหลายวัน  หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน  
ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้การท าโครงงานตามล าดับ  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม บทบาทครู บทบาทเด็ก 
 

ร่องรอยการเรียนรู้ 
 

 
หมายเหตุ 

 
1.  -  สังเกต  ส ารวจสิ่งต่างๆ จากการทดลอง

กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรือจากเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือน าไปสู่การตั้งค าถามแล้ว
เลือกค าถามที่เหมาะสม  สามารถส ารวจ
ตรวจสอบได้  มีแหล่งเรียนรู้  และสื่อ อุปกรณ์
ที่เอ้ือต่อการหาค าตอบ 
-  ร่วมกันก าหนดหัวข้อโครงงานโดยพิจารณา
เลือกหัวข้อการท าโครงงานและให้เด็กเสนอ
วิธีการหาค าตอบและเลือกวิธีการที่สามารถ
ตอบค าถามที่สงสัยได้ 

•  

-  กระตุ้นให้เด็กตั้งค าถาม 
ตั้งสมมุติฐาน  
-  สรุปและเขียน 
บันทึกค าถามของเด็กให้
เห็นร่วมกันทั้งชั้น   
-  พิจารณา ร่วมกับ 
เด็กในการเลือกค าถามท่ี
ส ารวจตรวจสอบได้ 

-  สงสัย ตั้งค าถาม   

• ลงความเห็นที่สนใจ 
-  ร่วมกันก าหนด 
หัวข้อโครงงาน   
-  คิดวิธีหาค าตอบ 

-  บันทึกค าถาม 
ของเด็ก 
-  บันทึกค าพูดจาก 
การสนทนาถึง
ประสบการณ์เดิม 
-  ภาพถ่ายกิจกรรม 
ฯลฯ 

ประเด็นการเขียนรายงาน
โครงงาน 

• -  หัวข้อ/ชื่อโครงงาน 

• -  ที่มา 

• -  ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 

• -  ระยะเวลา 

• -  วัตถุประสงค์ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
บทบาทครู 

 
บทบาทเด็ก 

 
ร่องรอยการเรียนรู้ 

 

 
หมายเหตุ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• -  เด็กลงมือปฏิบัติค้นหาค าตอบ  โดยผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  เช่นการศึกษานอก
สถานที่  การส ารวจ  การเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ  การทดลอง  ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว  ศิลปะ  การประกอบอาหาร ฯลฯ  
ซึ่งกิจกรรมต่างๆจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (การ
สังเกต  การวัด  การจ าแนก  การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา 
การค านวณ การจัดกระท าและสื่อความหมาย
ข้อมูล  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล  การ
พยากรณ์) 

• -  รวบรวมและบันทึกผลที่ได้จากการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย  เพื่อแสดงร่องรอยการ
เรียนรู้  เช่น บันทึกค าพูด  ภาพวาด  ชิ้นงาน  
สิ่งประดิษฐ์  ตารางข้อมูล  แผนภูมิ   

•  

• -  วางแผนประสานงาน 

• จัดเตรียม  สื่อ  อุปกรณ์ใน
การท ากิจกรรมของเด็ก
และการรวบรวมข้อมูล  
เช่น  กระดาษ  ดินสอ  
ปากกา  กล้อง  ดิจิตอล  
กล้องวีดีทัศน์  แถบ
บันทึกเสียง  เครื่อง
บันทึกเสียง ฯลฯ  

• -  วางแผนเลือกวิธี 
เก็บข้อมูลร่วมกับเด็ก 

• -  ใช้ค าถามกระตุ้นให้ 
เด็กท ากิจกรรม เพ่ือหา
ค าตอบ แก้ปัญหาด้วย 
ตนเอง 

-  มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  จัดเตรียม
อุปกรณ์ลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรมและค้นหา
ค าตอบและบันทึก
รวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 

• -  ภาพวาดภาพถ่าย
ขณะ 
ท ากิจกรรมแบบบันทึก
ผลการทดลองของเด็ก
ผลงานศิลปะ 

• แผนภาพชิ้นงาน 

• สิ่งประดิษฐ์ 
แบบบันทึกการสังเกต   
ฯลฯ 

ประเด็นการเขียนรายงาน
โครงงาน 
-  ขั้นตอนการท า 
โครงงาน 
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หมายเหตุ   ทั้งนี้ครูสามารถน ารูปแบบการท าโครงงานอ่ืน ๆ  มาใช้ในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  ได้ตามความเหมาะสม 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
บทบาทครู 

 
บทบาทเด็ก 

 
ร่องรอยการเรียนรู้ 

 

 
หมายเหตุ 

 
 

3. 
 

• แบบบันทึกกิจกรรม  แบบบันทึกการสังเกต   

• ภาพถ่ายกิจกรรม  ฯลฯ 

• -  เด็กเล่า  อธิบายวิธีการในการหาค าตอบและ
สิ่งที่ค้นพบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

• -  จัดแสดงผลงานของเด็กตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

•  

•  

• -  ครูบันทึกสรุป 
ความรู้ที่เด็กได้เรียนรู้ใน
โครงงาน 
-  กระตุ้นให้เด็กเล่าและ
อธิบายสิ่งที่ตนเองค้นพบ- 
ให้ค าแนะน าในการ 
น าเสนอและการจัด
แสดงผลงาน 
 
 

•  

•  

• -  เล่า  อธิบาย   
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอน 

• ตั้งค าถามใหม่   
หรือตั้งค าถามเดิมซ้ าใน
เรื่องท่ียังไม่เข้าใจ 
-  แสดงผลงาน 

•  

•  

• ภาพถ่ายการแสดง 

• ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนของโครงงาน 
 

•  

•  

• ประเด็นการเขียนรายงาน
โครงงาน 

• -  ผลการท า 
โครงงานของเด็กหรือร่องรอย
จากการศึกษาหาค าตอบจาก
ข้อสงสัยของเด็ก 

• -  สรุปสิ่งที่ได้เรียน 
รู้ตามวัตถุประสงค์ 

 
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  เป็นบุคคลส าคัญในการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโครงงาน 
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การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
 
1.  ชื่อ/หัวข้อโครงงาน 
 -  การตั้งชื่อเรื่อง  เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษา  เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถบอกได้ว่า  เรื่องนั้นมีวิธี
การศึกษาอย่างไร 
 -  ชื่อเรื่องควรเป็นชื่อที่น่าสนใจ 
 -  การตั้งชื่อเรื่องให้กะทัดรัด  ได้ใจความสมบูรณ์  สื่อความหมายตรง  เข้าใจง่าย 
2.  ชื่อผู้จัดท าโครงงาน 
3.  ชื่อครูที่ปรึกษา 
4.  ระยะเวลา 
 แสดงถึงระยะเวลาในการหาค าตอบที่เด็กสงสัย  อาจใช้เวลาหลายวัน  หลายสัปดาห์  หรือหลาย
เดือน  ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ศึกษา 
5.  ที่มา 
 -  เกิดจากความสนใจ ข้อสงสัยของเด็กจากการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เหตุการณ์
หรือสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน โดยเด็กและครูร่วมกันวางแผน การเลือกโครงงานควรเป็นไปตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ความสงสัยและความต้องการของเด็ก เพ่ือจะตอบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ เด็กอยากรู้อยากเห็นและต้องการค าตอบด้วยตนเอง 
 -  มาจากการต่อยอดกิจกรรมในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
6.  วัตถุประสงค์ 
 -  ตอบข้อสงสัยในเรื่องท่ีศึกษา 
7.  ขั้นตอนการท าโครงงาน 
 -  การจัดท าโครงงาน  ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  8 ทักษะ  (การสังเกต 
การวัด  การค านวณ  การจ าแนกประเภท  การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา  การจัด
กระท าและสื่อความหมายข้อมูล  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล  และการพยากรณ์หรือการท านาย) 
 -  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แสดงถึงการปฏิบัติจริงของเด็ก  และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
(มีภาพประกอบขณะเด็กท าแต่ละขั้นตอน) 
8.  ผลการท าโครงงานของเด็ก หรือร่องรอยจากการศึกษาหาค าตอบข้อสงสัยของเด็ก 
 -  ภาพการท ากิจกรรมของเด็ก 
 -  ภาพความส าเร็จของงาน  เช่น  บันทึกค าพูด  ภาพวาด  ชิ้นงาน  สิ่งประดิษฐ์  ตารางข้อมูล 
แผนภาพ  แผนภูมิ  แบบบันทึกกิจกรรม  แบบบันทึกการสังเกต  ภาพถ่ายกิจกรรม  ฯลฯ 
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9.  สรุปผลที่เกิดจากผู้เรียน 
 -  สรุปสิ่งที่เด็กได้จากการเรียนรู้  (ตอบข้อสงสัยในเรื่องท่ีศึกษา) 
 -  เด็กมีการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานด้านใดบ้างเพ่ิมขึ้น (ความสามารถพ้ืนฐานด้านการเรียนรู้ 
ภาษา  สังคม  การเคลื่อนไหว)  และแสดงถึงพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน 
 -  เด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใดบ้าง  และจิตวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง 
 
 

แนวทางการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
 1.  ลักษณะโครงงาน : เป็นการศึกษา ส ารวจ  ทดลอง  ตรวจสอบเพื่อตอบค าถามท่ีเด็กสนใจ  
มีการสรุป  สะท้อนผล  โดยใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ที่เหมาะสมกับกิจกรรม 
 2.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน : สอดคล้องกับเรื่องท่ีศึกษา 
 3.  ที่มาของโครงงาน : ริเริ่มจากความสนใจ  ข้อสงสัยของเด็ก 
 4.  การส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  ได้แก่  การเรียนรู้  ภาษา  สังคม  และ 
การเคลื่อนไหว 
 5.  ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 8 ทักษะ  ได้แก่  การสังเกต 
การวัด  การค านวณ  การจ าแนกประเภท  การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา  การจัด
กระท าและสื่อความหมายข้อมูล  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล  และการพยากรณ์หรือการท านาย   
(ควรมีอย่างน้อย  4  ทักษะ) 
 6.  หลักฐานการท ากิจกรรมของโครงงาน : เป็นผลงานของเด็กที่แสดงถึงความสามารถใน 
การบันทึก  สรุป  (แบบบันทึก ชิ้นงาน)  และรูปถ่ายขณะเด็กท ากิจกรรม 
 7.  การสรุปผล : มีการสรุปผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานโดยพิจารณาจากร่องรอย
หลักฐานการเรียนรู้ของเด็ก 
 8.  มีแบบรายงานสรุปกิจกรรมสอดคล้องกับสมุดบันทึกผล (Logbook) จ านวน  20  กิจกรรม 
 
หมายเหตุ : แนวทางการประเมินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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เอกสารความรู ้
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วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ปัจจุบันวิธีการหาความรู้ความจริงที่สังคมในวง
กว้างให้การยอมรับว่าเป็นวิธีการหาความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชาร์ลดาร์วิน 
(Charles Darwin ) น าวิธีอนุมานของอริสโตเติลและวิธีอุปมานของเบคอนมารวมกันเพราะเห็นว่าทั้งสอง
วิธีจะมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะค้นความความรู้ความจริงและตรวจสอบความถูกต้องความรู้ความจริง
นั้นเมื่อรวมทั้งสองวิธีเรียกว่าวิธีการอนุมาน-อุปมาน (Deductive-Inductive Method) เป็น 5 ขั้น 
 1. ขั้นปัญหา (Problem) เป็นขั้นตอนท่ีเราจะสังเกตพบปัญหาในความต้องการความรู้ความจริง
หนึ่งว่ามีเหตุการณ์หรือสภาพการณ์เป็นอย่างไรมีเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทาให้เกิดเหตุการณ์หรือสภาพการณ์
นั้น 
 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ในขั้นตอนนี้เราจะต้องศึกษาและทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิม
มาประกอบการพิจารณาว่าคาตอบของปัญหาในขั้นที่ 1 นั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งเรียกว่าการตั้งสมมติฐานซึ่งจะ
เป็นแนวในการตรวจสอบว่าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนี้จะเป็นจริงหรือไม่ 
 3. ขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering Data) ในขั้นนี้เราจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
อย่างเพียงพอและตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา 
 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ในขั้นนี้จะเป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมมาท าการวิเคราะห์เพ่ือ
มาหาลักษณะร่วมหรือสอดคล้องกันของข้อมูลเหล่านั้นและพิจารณาว่าข้อมูลเหล่านี้มีกี่ลักษณะและแตกต่าง
อย่างไรเป็นต้น 
 5. ขั้นสรุป (Conclusion) ในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลการวิเคราะห์มาแปลผลและตีความผลที่ได้
เพ่ือน าสู่การสรุปผล 

 

จิตวิทยาศาสตร ์(Scientific mind / Scientific attitudes) 
 จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆได้แก่ความสนใจใฝ่รู้ความ
มุ่งม่ันอดทนรอบคอบความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ประหยัดการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่ความมีเหตุผลการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  process  skill) 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกจากจะต้องมีจิตวิทยาศาสตร์แล้ว
การท างานตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวยังขึ้นอยู่กับ
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ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ละคนอีกด้วยในที่นี้จะน าเสนอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไว้ 13 ทักษะโดยแบ่งเป็นทักษะกระบวนการขั้นพ้ืนฐานกับทักษะขั้นบูรณาการ  ดังนี้ 

 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
 1.  การสังเกต 
 2.  การวัด 
 3.  การค านวณ 
 4.  การจ าแนกประเภท 
 5.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา 
 6.  การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
 7.  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 
 8.  การพยากรณ ์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นบูรณาการ  ได้แก่ 
 1.  การตั้งสมมติฐาน 
 2.  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3.  การก าหนดและการควบคุมตัวแปร 
 4.  การออกแบบและด าเนินการทดลอง 
 5.  การตีความหมายของข้อมูลและการลงข้อสรุป 
 
 ทั้งนี้ในระดับปฐมวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  8  ทักษะ  ได้แก่  
การสังเกต  การวัด  การจ าแนก  การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติและมิติกับเวลา  การค านวณ  
การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล  และการพยากรณ ์
 

ตัวอย่างค าถามเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 การใช้ค าถามและการให้ค าสั่งเพ่ือให้ผู้เรียนใช้การคิดจะเป็นไปได้ดีนั้นผู้สอนต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในนิยามหรือความหมายของทักษะพฤติกรรมของคนที่มีทักษะแต่ละประเภทด้วย 
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ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ความหมาย 
พฤติกรรมของเด็ก 

ที่มีทักษะ 
ตัวอย่างค าถามเพื่อ 

พัฒนาทักษะ 

ทักษะขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 
 1.ทักษะการ
สังเกต 

การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้แก่
ตาหูจมูกลิ้นผิวกายเข้าไปสัมผัส
วัตถ/ุเหตุการณ์โดยไม่ใส่ความ
คิดเห็นของผู้สังเกตลงไปในการ
เสนอข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตควรเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลที่ได้
จากการเปลี่ยนแปลง 

ใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันเพื่อสังเกต ส ารวจ 
และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

-เด็กสังเกตรูปร่าง ลักษณะ
ของพืช เช่น พืชที่มีล าต้นตั้ง
ตรงสูงขึ้นไปมีต้นอะไรบ้าง  
พืชที่เป็นเถาเลื้อยเกาะกับต้น
อ่ืนมีอะไรบ้าง 
 

2.ทักษะการวัด ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
วัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยก ากับ  
และรวมไปถึงการใช้เครื่องมือ
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

เด็กบอกปริมาณของวัตถุ
ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ 

- การเปรียบเทียบโต๊ะสองตัว
ว่าตัวใดสูงกว่ากัน 
- ก้อนหินก้อนใดหนักกว่ากัน 

3.ทักษะการ
จ าแนกประเภท 

ความสามารถในการจัดจ าแนก
หรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งที่อยู่
ในเหตุการณ์ออกเป็นประเภท
ต่างๆโดยมีเกณฑ์ในการจ าแนก
หรือจัดจ าพวกได้แก่ความ
เหมือนกันความแตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 

แบ่งพวกหรือเรียงล าดับ
วัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ใน
ปรากฏการณ์โดยมี
กฎเกณฑ์ซึ่งอาจเป็นความ
เหมือน ความแตกต่าง 
หรือความสัมพันธ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่างเหมาะสม
กับวัย 

-เด็กแยกเมล็ดพืชเหล่านี้ได้
อย่างไรเพราะเหตุใดหนูจึง
แยกเมล็ดพืชในลักษณะนี้ 
-เด็กคัดแยกบล็อกไม้ได้
อย่างไร เพราะอะไรจึงแยก
เช่นนั้น 
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ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
ความหมาย 

พฤติกรรมของเด็ก 
ที่มีทักษะ 

ตัวอย่างค าถามเพื่อ 
พัฒนาทักษะ 

4.ทักษะการ
ค านวณ 

ความสามารถในการนับจ านวน
ของสิ่งของโดยใช้ตัวเลขแสดง
จ านวนการนับนั้นได้และสามารถ
บอกได้ว่าสิ่งของในแต่ละกลุ่มมี
จ านวนเท่ากันหรือต่างกัน 

-นับจ านวนสิ่งของได้
ถูกต้อง 
-ใช้ตัวเลขแสดงจ านวนนับ
ได้และตัดสินได้ว่าของใน
แต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่ากัน
หรือต่างกัน 
-บอกลักษณะต่างๆ เช่น
ความกว้าง ความยาว 
ความสูง น้ าหนักได้ 

-ดินสอในกล่องนี้มีกี่แท่ง 
-เพ่ือนคนไหนสูงที่สุด 

5.การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างมิติกับมิติ
และมิติกับเวลา 

ความสามารถในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ  
ที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่และเป็น
การบอกความสัมพันธ์ของรูปร่าง
ลักษณะต าแหน่งเหตุการณ์และ
เวลา 

-วาด/บอกรูป 2 มิติและ 3 
มิติได้ 
-บอกทิศทาง ต าแหน่งของ
วัตถุได้  
 -บอกความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 มิติกับ 3 มิติได้ 
-บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่ง 
-กะระยะมิติของวัตถุท่ี
ก าลังเคลื่อนที่กับมิติของ
เวลา 

-บล็อกไม้ที่หนูเห็นมีกี่มิติ 
-หลังคาอยู่ส่วนใดของบ้าน 
-ถ้าตั้งน้ าแข็งก้อนใหญ่ทิ้งไว้
นานๆ น้ าแข็งจะเป็นอย่างไร 
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ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
ความหมาย 

พฤติกรรมของเด็กที่มี
ทักษะ 

ตัวอย่างค าถามเพื่อ 
พัฒนาทักษะ 

6.การจัดกระท า
และสื่อ
ความหมาย
ข้อมูล 

การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
การวัดการทดลองจากแหล่งอ่ืนๆ
มาจัดกระท าใหม่โดยอาศัยวิธีการ
ต่างๆเช่นการจัดล าดับการจัด
กลุ่มหรือการน าเสนอข้อมูล
รูปแบบใหม่ 

-เลือกรูปแบบที่จะใช้ในการ
เสนอข้อมูลได้เหมาะสมเช่น
ตารางกราฟแผนภูมิรูปภาพ
เป็นต้น 
–บอกเหตุผลในการเลือก
รูปแบบที่จะใช้ในการเสนอ
ข้อมูลได้ 
-ออกแบบการเสนอข้อมูล
ตามรูปแบบที่เลือกไว้ได้ 
-เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปใหม่ให้เข้าใจได้ง่าย 
-น าเสนอข้อมูลตามรูปแบบ
ที่เลือกไว้ได้โดยท าให้ผู้อื่น
สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
-บรรยายลักษณะของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งด้วยข้อความที่
กะทัดรัดสื่อความหมายให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 

-ข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของ
เด็กปฐมวัยจะมีวิธีการจัด
กระท าให้เข้าใจง่ายได้
อย่างไร 
-เด็กจะน าเสนอผลการ
บันทึกการเจริญเติบโตของ
ถั่วงอกได้อย่างไร 
 

7.การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

ความสามารถในการอธิบายหรือ
สรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นให้กับ
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยใช้
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมา
ช่วยเพื่อสรุปความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลนั้นๆ  

อธิบายสิ่งที่ได้จากการ
สังเกตแล้วเพ่ิมความคิดเห็น
ส่วนตัวให้กับข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตหรือส ารวจ
ตรวจสอบอย่างมีเหตุผลโดย
อาศัยความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาช่วย 
เพ่ือสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งที่ค้นพบ 

-เพราะเหตุใดใบไม้จึงมีสี
เขียว 
-ท าไมฝนจึงตก 
-ผ้าผืนนี้คล้ายกับอะไร 
-ไอศกรีมแท่งนี้รสชาติ
เหมือนอะไร 
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กระบวนการทาง
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พฤติกรรมของเด็กที่มี
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ตัวอย่างค าถามเพื่อ 
พัฒนาทักษะ 

8.การพยากรณ์
หรือการท านาย 

การคาดคะเนค าตอบของค าถาม
ทีส่งสัย  ก่อนลงมือหาค าตอบ  
โดยการใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมมาช่วยในการ
คาดคะเนเหตุการณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

-เด็กคาดคะเนหรือเดา
เหตุการณ์ที่ควรจะเป็น เช่น
ฝนจะตกเพราะก้อนเมฆ
เป็นสีด า 
-เด็กบอกเก่ียวกับแม่เหล็กที่
สามารถดูดสิ่งของบางอย่าง
ได้และไม่สามารถดูดสิ่งของ
บางอย่างได้ 

-สิ่งของชนิดใดบางที่แม่เหล็ก
สามารถดูดได้และดูดไม่ได้ 
-สิ่งของใดที่จม-ลอยน้ าได้ 

 


