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 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 
กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาผลการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพือ่พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 11 คน 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนพฤศจิกายน 2562-

กุมภาพันธ์ 2563 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝜇) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) และ
ค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) และสถิติ Nonparametric Statistics คือ Wilcoxon Signed 
Rank Test ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ 
81.05/82.02 
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  2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.648 แสดงว่า เด็กปฐมวัยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนร้อยละ 64.80 

  3. คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (𝜇=7.64) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (𝜇=16.55) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=4.27) 

การวัด (𝜇=4.18) การสังเกต (𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ 
  4. คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พบว่า โดยรวม เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=16.48, p=0.00) แสดง
ว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท าให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน 
  5. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า โดยรวม เด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เท่ากับ 12.10 (t=16.48, p=0.00) 
  6. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยรวม มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (𝜇=4.40)  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ความส าเร็จของผลงานฉบับนี้ได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากท่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้
ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) นายณัฐธนิน แก้วมณี ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา 2) นางพิสมัย สิงห์สุนีย์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา 3) นางเพ็ญศรี ดุพงษ์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยา
คม 4) นางธิดา วงศ์วิริยะ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา และ 5) 
นางธนัชพร เขจรรักษ์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
สนับสนุน ตรวจสอบข้อบกพร่องและแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งใจในความกรุณาของท่าน จึงขอขอบพระคุณ 
ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นายณัฐธนิน แก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ค าโพนค าม่วงวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยาทุกท่านที่อ านวย
ความสะดวก ช่วยเหลือ และสนับสนุน ตลอดจนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จึงท าให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบกตัญญูกตเวที 
แด่บุพการี บูรพาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งอดีตและปัจจุบันที่ท าให้ข้าพเจ้าเคยได้ศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้สมกับวัย (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก. หน้า 6 เมษายน 2560) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 22 
ได้ก าหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และยึดว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด เน้นการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ซึ่งต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวทางหนึ่งที่ 
จะท าให้การจัดการศึกษาคือการสอนให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีระบบการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นั่นคือต้องให้เรียนฝึกท าโครงการวิทยาศาสตร์  
โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์  
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาได้  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย จึงได้จัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยข้ึน
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กอนุบาล โดยมีเป้าหมายใน
การปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความ
สนุกความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งค าถามและ
ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มีศักยภาพ 
ในการสร้างให้เกิดความมั่นใจในตนเอง และมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นการช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย คือ ช่วยฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย  
มีเหตุผล มีความอดทน และความคิดริเริ่มการท ากิจกรรมเด็กจะต้องค้นคว้าอย่างมีระบบ การที่เด็กได้
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ท าบ่อยครั้งจะท าให้เด็กเกิดทักษะอันน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีในชีวิตประจ าวันได้ (อรุณ ศรีจันทร์ทรง, 
2548 : 7) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษากิจกรรมของโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพราะมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะการสังเกต 
การตั้งค าถามและค้นคว้าหาค าตอบของเด็กแต่ละบุคคล การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจาก 
การสังเกต และการให้ข้อสรุปด้วยวาจา มีการท าการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยสามารถน ากิจกรรม
การสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  
โดยปีงบประมาณ 2554 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น ามาน าร่องโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดและโรงเรียนดีประจ าต าบล
ทุกแห่ง เขตพ้ืนที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน รวม 1,830 โรงเรียน ทั่วประเทศ (ส านักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2555 : 3) ต่อมาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย การจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยหาก
ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เด็กจะมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาและการ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานตลอดชีวิต รวมไปถึงเด็กจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว จากการ
สังเกต การเล่น การสัมผัส การซักถาม การอยากรู้ อยากเห็น การเรียนรู้ต้องอาศัยจากประสบการณ์
ตรงที่หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (ธมนวรรณ เชื้อบ่อคา, 2563 : 1) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และกิจกรรมในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้ครูผู้สอนปฐมวัยมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของ
เด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและ
ต่อเนื่อง ส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ใช้หลักการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
โดยให้เด็กได้เล่นได้สัมผัสและลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กได้มี
โอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพและตอบสนองความแตกต่างของ
แต่ละคน โดยการที่เด็กมีโอกาสได้สังเกต และสัมผัสสิ่งต่างๆ จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และรับรู้สิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นขั้นต้นในการฝึกทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยในการ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 21) ทั้งนี้ การเรียนการสอนในยุคใหม่นี้ 
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากห้องเรียนธรรมดาถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากัด วิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท าให้คนได้พัฒนาความรู้ 
พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551 : 1-2) ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ี
มีความจ าเป็นต้องฝึกให้กับเด็กจนสามารถน าไปใช้อย่างคล่องแคล่วและเกิดความช านาญในการ
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับเรื่องราวหรือปัญหาที่ต้องการค าตอบ การพัฒนาความคิดรวบยอดและ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้รู้จักการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา ตลอดจนค้นหาความรู้ใหม่ๆ เชิง
วิทยาศาสตร์ได้อยู่เสมอ ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา (Intellectual Skill) ที่
สามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดีของวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กที่มีความจ าเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเด็ก
ปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดของชีวิตมนุษย์และพัฒนาการในแต่
ละด้านของเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545 : 9)  
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้ริเริ่มโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐาน ปลูกฝังนิสัย
รักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ด้วยกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
รอบตัวด้วยการลงมือกระท า ส ารวจ สืบค้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยด้วยการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ด้วยเหตุผลความส าคัญดังกล่าว ครูผู้สอนในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทในการอ านวยการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย จึงมีความสนใจศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย 
และส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและมีชีวิตชีวาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อการเรียนรู้บูรณาการในวิชาอ่ืนได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อยู่ในระดับใด 

2. แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นอย่างไร 

3. ผลการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นอย่างไร  
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4. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 

2. เด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 20 กิจกรรม โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ 
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

4. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

5. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ที่ก าลังเรียนภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 1 จ านวนทั้งสิ้น 11 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การสังเกต การจ าแนก 
การวัด และการสื่อความหมายข้อมูล 
 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง รวมจ านวน 40 ชัว่โมง 
 
 4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
มีเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
   1.1  การสังเกต 
   1.2  การจ าแนก 
   1.3  การวัด 
   1.4  การสื่อความหมายข้อมูล 

2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม ได้แก่ 
   2.1 กิจกรรมที่ 1 สนุกกับฟองสบู่ 
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   2.2 กิจกรรมที่ 2 หลดด าน้ า 
   2.3 กิจกรรมที่ 3 สถานีเติมลม 
   2.4 กิจกรรมที่ 4 หมุดลอยน้ า 
   2.5 กิจกรรมที่ 5 ไหลแรงหรือไหลค่อย 
   2.6 กิจกรรมที่ 6 งูเต้นระบ า 
   2.7 กิจกรรมที่ 7 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ 
   2.8 กิจกรรมที่ 8 เรือสะเทินน้ าสะเทินบกและจรวด 
   2.9 กิจกรรมที่ 9 ตัวท าละลาย 
   2.10 กิจกรรมที่ 10 กักน้ าไว้ได้ 
   2.11 กิจกรรมที่ 11 สนุกกับไฟฟ้าสถิต 
   2.12 กิจกรรมที่ 12 การหักเหของน้ า 
   2.13 กิจกรรมที่ 13 ภูเขาไฟระเบิด 
   2.14 กิจกรรมที่ 14 เมล็ดพืชเต้นระบ า 
   2.15 กิจกรรมที่ 15 ลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง 
   2.16 กิจกรรมที่ 16 การละลายของน้ าตาล 
   2.17 กิจกรรมที่ 17 ดินน้ ามันสู่ยอดปราสาท 
   2.18 กิจกรรมที่ 18 เนินน้ า 
   2.19 กิจกรรมที่ 19 ความลับของสีด า 
   2.20 กิจกรรมที่ 20 น้ า ทราย และน้ ามัน 
  3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีกรอบแนวคิดในการศึกษาซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ 
ในการศึกษา ดังนี้ 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ 20 กิจกรรม  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย 
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     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 4-6 ปี ที่ก าลังศึกษา 
อยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 11 คน โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหลักการ
แนวคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะประสบการณ์
การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยการลงมือกระท า ส ารวจ สืบค้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

3. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทดสอบด้วยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่ครูผู้สอนได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ 

3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุแล้วสามารถบอกข้อมูลหรือรายละเอียดของ
สิ่งที่สังเกตได้ 

3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบและบอกข้อแตกต่างของ
คุณสมบัติได้ เช่น สี รูปร่าง ขนาด รส กลิ่น เป็นต้น 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้  
20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย 

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้  

20 กิจกรรม โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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3.3 การวัด หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดหรือ 
กะประมาณสิ่งของต่างๆ ได้ 

3.4 การสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การค้นพบจากการปฏิบัติจริงแล้วน ามาถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ด้วยการบอกเล่าหรืออธิบาย 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

4. กิจกรรม 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หมายถึง 
กิจกรรมที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมส าหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับ
เด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 20 กิจกรรม ได้แก่ 1) สนุกกับฟองสบู่ 2) หลอดด าน้ า 3) สถานีเติมลม  
4) หมุดลอยน้ า 5) ไหลแรงหรือไหลค่อย 6) งูเต้นระบ า 7) ลกูโป่งพองโตและขวดบุบเองได้  
8) เรือสะเทินน้ าสะเทินบกและจรวด 9) ตัวท าละลาย 10) กักน้ าไว้ได้ 11) สนุกกับไฟฟ้าสถิต  
12) การหักเหของน้ า 13) ภูเขาไฟระเบิด 14) เมล็ดพืชเต้นระบ า 15) ลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง  
16) การละลายของน้ าตาล 17) ดินน้ ามันสู่ยอดปราสาท 18) เนินน้ า 19) ความลับของสีด า และ  
20) น้ า ทราย และน้ ามัน 

5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติที่ดี ความรู้สึกชอบ 
หรือพอใจในการเรียนที่มีลักษณะเป็นผลทางบวกของนักเรียน 

6. โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา หมายถึง โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ตั้งอยู่บ้านค าโพน 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้ทราบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

2. เด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึน 

3. ได้มีแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

4. ได้ทราบผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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5. ได้ทราบความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

6. เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับครูผู้สอนระดับอนุบาล ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาปฐมวัย ตลอดจนบุคคลผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
  1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  2. ทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  4. ความพึงพอใจ 
  5. โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา 
  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   6.1 งานวิจัยในประเทศ 
   6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 
 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม
บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตาม
วัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 
 2. วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
คนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน 
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
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 3. หลักการ 
  เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนไดรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม ่เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการ ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน  
   2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย  
   3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและ
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมี
การพักผ่อนที่เพียงพอ 
   4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
   5. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 4. แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของสมอง ผ่านสื่อที่ต้องเอ้ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการ
เล่นประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็ก
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ทั้งนี้ หลักสูตรฉบับนี้
มีแนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
   1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อเนื่องในตัวมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการของเด็กแต่ละ
คนจะมีล าดับขั้นตอนลักษณะเดียวกัน แต่อัตราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่าง
กันได้ขั้นตอนแรกๆ จะเป็นพื้นฐานส าหรับพัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา แต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เมื่อด้านหนึ่งก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งจะ
ก้าวหน้าตามด้วยในท านองเดียวกันถ้าด้านหนึ่งด้านใดผิดปกติจะท าให้ด้านอ่ืนๆ ผิดปกติตามด้วย 
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แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายอธิบายว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กมี
ลักษณะต่อเนื่องเป็นล าดับชั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถด้านนั้น
ก่อน ส าหรับทฤษฎีด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคมอธิบายว่า การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กส่งผลต่อ
บุคลิกภาพของเด็ก เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความรักและความอบอุ่นเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เด็กที่ได้รับความรักและความอบอุ่นจะมีความไว้วางใจในผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง จะมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของความเป็น
ประชาธิปไตยและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาอธิบายว่า เด็กเกิดมา
พร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเด็ก
ได้รับ 
   2. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นเป็นหัวใจส าคัญของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานที่ถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย จาก
การเล่นเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้ใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้ผ่อนคลาย
อารมณ์ และแสดงออกของตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้
สังเกต มีโอกาสท าการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นช่วยให้เด็ก
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ดังนั้นเด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อมรอบตัว และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วย
ตนเอง 
   3. แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของสมอง สมองเป็นอวัยวะที่มีความส าคัญท่ีสุดใน
ร่างกายของคนเรา เพราะการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบ
ประสาทเป็นพ้ืนฐานการรับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้งห้า การเชื่อมโยงต่อกันของเซลล์
สมองส่วนมากเกิดข้ึนก่อนอายุ 5 ปี และปฏิสัมพันธ์แรกเริ่มระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการ
สร้างเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อ โดยในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก มี
การสร้างเซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อขึ้นมามากมาย มีการสร้างไขมันหรือมันสมองหุ้มล้อมรอบเส้นใย
สมองด้วย พอเด็กอายุ 3 ปี สมองจะมีขนาดประมาณ 80 % ของสมองผู้ใหญ่ มีเซลล์สมองนับหมื่น
ล้านเซลล์ เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ยิ่งได้รับการกระตุ้นมากเท่าใด การเชื่อมต่อกันระหว่าง
เซลล์สมองยิ่งมีมากขึ้นและความสามารถทางการคิดยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น ถ้าหากเด็กขาดการกระตุ้น
หรือส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เซลล์สมองและจุดเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นมาก็จะหายไป เด็กที่
ได้รับความเครียดอยู่ตลอดเวลาจะท าให้ขาดความสามารถที่จะเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆ ของ
สมองเจริญเติบโตและเริ่มมีความสามารถในการท าหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้
ทักษะบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่า”หน้าต่างของโอกาสการเรียนรู้” 
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ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูและครูสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนั้นๆ ได้ดีท่ีสุด เมื่อพ้นช่วง
นี้ไปแล้วโอกาสนั้นจะฝึกยากหรือเด็กอาจท าไม่ได้เลย เช่น การเชื่อมโยงวงจรประสาทของการ
มองเห็นและรับรู้ภาพจะต้องได้รับการกระตุ้นท างานตั้งแต่ 3 หรือ 4 เดือนแรกของชีวิตจึงจะมี
พัฒนาการตามปกติ ช่วงเวลาของการเรียนภาษาคือ อายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต เด็กจะพูดได้ชัด คล่อง
และถูกต้อง โดยการพัฒนาจากการพูดเป็นค าๆ มาเป็นประโยคและเล่าเรื่องได้ เป็นต้น 
   4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ ท าให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย 
รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง การใช้สื่อการเรียนรู้ต้องปลอดภัยต่อตัวเด็ก
และเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ และความต้องการของเด็กท่ี
หลากหลาย สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีสื่อทั้งที่เป็นประเภท 2 มิติและ/
หรือ 3 มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก สื่อสะท้อนวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้าน ทั้งนี้ สื่อต้องเอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้งห้าโดยการจัดการใช้สื่อส าหรับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นจากสื่อของจริง ของจ าลอง ภาพถ่าย 
ภาพโครงร่างและสัญลักษณ์ตามล าดับ 
   5. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เด็กเม่ือเกิดมาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิมตามประเพณี มรดก และ
ความรู้ของบรรพบุรุษ แต่ยังได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อของบุคคลใน
ครอบครัว และชุมชนของแต่ละที่ด้วย บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือแวดล้อมตัว
เด็กท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป ครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่
แวดล้อมตัวเด็ก มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ครูควร
ต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาเกิด
การเรียนรู้และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจากพ้ืนฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น มีความสุข เป็น
การเตรียมเด็กไปสู้สังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลาย
ทางความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรม เช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน เรื่องศาสนา ประเทศพม่า ลาว กัมพูชาก็จะคล้ายคลึงกับคนไทยในการท าบุญ
ตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความเคารพพระสงฆ์ การท าบุญเลี้ยงพระ การเวียนเทียนเนื่อง
ในวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา ส าหรับประเทศมาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจึงมีวัฒนธรรมแบบอิสลาม ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์
ศาสนา ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามนับถือหลายศาสนา โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลัก 
เป็นต้น 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
   5.1 ประสบการณ์ส าคัญ 
     โรงเรียนได้วางแผนล่วงหน้าว่าเด็กแต่ละช่วงวัย ควรจะเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
ส าคัญใด ในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด ซึ่ง
ประสบการณ์ส าคัญทุกตัว ครูต้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดประสบการณ์ จัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ขณะเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ทั้งนี้ ประสบการณ์ส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
      1) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (กล้ามเนื้อแขน-ขา-ล าตัว) กล้ามเนื้อเล็ก (กล้ามเนื้อมือ-
นิ้วมือ) และการประสานสัมพันธ์ ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท (กล้ามเนื้อมือ-ประสาทตา) ใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน หรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัย สุขนิสัยและการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 

2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ 
4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
 ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส และการสร้างสิ่งต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
3) การปั้น 
4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย
วัสดุ 

1.3 การรักษาสุขภาพ 1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 
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อนามัยส่วนตน 
1.4 การรักษาความ
ปลอดภัย 

1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย 
3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
4) เล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ  

1.5 การตระหนักรู้เก่ียวกับ
ร่างกายตนเอง 

1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

 
     2) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึง
ลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตนเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ

เสียงดนตรี 
2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
4) การเล่นบทบาทสมมติ 
5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

2.2 การเล่น 1) การเล่นอิสระ 
2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ  
4) การเล่นนอกห้องเรียน 

2.3 คุณธรรม จริยธรรม 1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
3) การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

2.4 การแสดงออกทาง 1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
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อารมณ์ 2) การเล่นบทบาทสมมติ 
3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
4) การร้องเพลง 
5) การท างานศิลปะ 

2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 

1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้าหรือ
เสียใจ และการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อคนอ่ืนได้รับบาดเจ็บ  

 
     3) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
การเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
3.1 การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 การดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ 
 ภายนอกห้องเรียน 
2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
3) การท างานศิลปะที่น าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า หรือ
แปรรูปแล้ว 
 น ากลับมาใช้ใหม่ 
4) การเพราะปลูกและดูแลต้นไม้ 
5) การเลี้ยงสัตว์ 
6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในชีวิตประจ าวัน 

3.3 การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
3) การประกอบอาหารไทย 
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4) การศึกษานอกสถานที่ 
5) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

3.4 การมีปฏิสัมพันธ์  
มีส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม 

1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

3.5 การเล่นและท างาน
แบบร่วมมือร่วมใจ 

1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 
3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

3.6 การแก้ปัญหา 
ความขัดแย้ง 

1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

3.7 การยอมรับในความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

 
     4) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อ
ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ต่อไป ดังนี้ 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
4.1 การใช้ภาษา 1) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 

2) การฟังและปฏิบัติตนตามค าแนะน า 
3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความต้องการ 
5) การพูดกับกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 
7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นและการกระท าต่างๆ 
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8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
9) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
10) การอ่านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
11) การอ่านอย่างอิสระ ตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้
ชี้แนะ 
12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป
ขวา จากบนลงล่าง 
15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือการเขียน
ของผู้ใหญ่ 

 17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยคที่มีโครงสร้างซ้ าๆ กัน จากนิทาน 
เพลง ค าคล้องจอง 
18) การเล่นเกมทางภาษา 
19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
21) การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
22) การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 

4.2 การคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

1) การสังเกตลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ 
 ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก  
 ทรงกรวย 
5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ 
 รูปร่าง รูปทรง 
6) การต่อของชิ้นเล็ก เติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
8) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
12) การชั่ง ตวง วัด สิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน 
13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ ความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น ในเหตุการณ์หรือ 
การกระท า 
17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

4.3 จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และ
ชิ้นงาน 
2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ 
3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุที่หลากหลาย 

4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้ 

1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
2) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการ
สืบเสาะ หาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

 
   5.2 สาระท่ีควรเรียนรู้  
    สาระที่ควรเรียนรู้ที่โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา น ามาใช้ในการจัดประสบการณ์
นั้น ได้มาจากการศึกษาผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเดิม และการศึกษาคู่มือหลักสูตรและ
เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การศึกษาบริบทของชุมชน และการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็ก
เกิดแนวคิด เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นท่องจ าเนื้อหา ครูได้ก าหนดรายละเอียดขึ้น
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เองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ส าคัญ ที่สามารถยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
     1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล รูปร่าง
หน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 
การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
โรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับผู้อ่ืน การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที่ดี การมี
คุณธรรม จริยธรรม  
     2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิด และมี
ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือ
แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวัน ที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ 
     4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ภาษาเพ่ือสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี 
ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน อย่างประหยัด 
ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 6. การจัดประสบการณ์ 
  โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา มีแนวทางในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุ 4-6 ปี 
โดยได้พิจารณาถึงหลักการจัดประสบการณ์ และแนวการจัดประสบการณ์ตามที่หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดได้ ดังนี้ 
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   6.1 หลักการจัดประสบการณ์ 
    1) การจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็ก
โดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
     2) เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
     3) จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
     4) จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
    5) ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
   6.2 แนวทางการจัดประสบการณ์ 
    1) จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง
ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    2) จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
    3) จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระ
การเรียนรู้ 
    4) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และ
น าเสนอความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก 
    5) จัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบ
ร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 
    6) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
    7) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมี
วินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    8) จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดข้ึนใน
สภาพจริงโดยไม่คาดการณ์ไว้ 



22 
 

    9) จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
    10) จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
ทั้งการวางแผน การสนับสนุน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
    การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา  
จัดในรูปแบบหน่วย (Unit) บูรณาการตามกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรม โดยการศึกษามาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 12 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้ 59 สภาพที่พึงประสงค์ 
แยกตามช่วงอายุทั้ง 2 ช่วง เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ที่ใช้สภาพที่พึงประสงค์เป็นตัว
ตั้ง และวิเคราะห์ความสอดคล้องร่วมกับประสบการณ์ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ทั้ง 4 สาระ แล้ว
น ามาจัดเป็นหน่วยการจัดประสบการณ์ตลอดปี สัปดาห์ละ 1 หน่วย การจัดประสบการณ์มี
หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการจัดประสบการณ์และแนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และได้มีการน านโยบายและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 “ห้องเรียนน่าอยู่ ครูเก่ง-น่ารัก เด็กมีทักษะในศตวรรษท่ี 21” มา
วางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยด้วย 
ดังต่อไปนี้ 
   6.3 แนวคิด นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
    1) การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีน าความรู้ 
ความคิดรวบยอด ทักษะ และประสบการณ์ส าคัญท้ังมวลที่ผู้เรียนจะได้รับในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มา
เชื่อมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งใน
หลักสูตรนี้จะเน้นการบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ ทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิต การพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ส าหรับเด็กปฐมวัยในหน่วยการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยซึ่งเน้นการพัฒนาโดยองค์รวม การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ยึด
หลักการ บูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้
ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ ครูควรตระหนักถึงหลักส าคัญของการจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการ กล่าวคือความสอดคล้องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสาระการเรียนรู้และ
ทักษะต่างๆ การที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เกิดการตกผลึกทางความคิด 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ที่ได้ไม่ลบเลือนไปโดยง่าย การน าสาระการเรียนรู้และทักษะ
ต่างๆ ที่ต้องการให้เด็กฝึกฝนมาเชื่อมโยงไว้ในการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้รอบตัว สื่อมีความ
หลากหลายมีความเพียงพอกับความต้องการของเด็ก และการจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกลุ่มเด็กและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากท่ีสุด 
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    2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกในหัวเรื่องที่เด็กสนใจ 
อาจท าโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกันหรืออาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่ง เพ่ือหาค าตอบ
จากค าถามท่ีเด็กร่วมกันคิดด้วยกัน ท าให้เกิดกระบวนการสืบค้น ทั้งนี้หัวเรื่องที่น ามาสืบค้นมักจะมี
ความหมายต่อตัวเด็ก เช่น บ้าน รถยนต์ รถเมล์ เครื่องบิน โรงพยาบาล เป็นต้น การศึกษาสืบค้น
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ  
     ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ เป็นระยะที่เด็กน าประสบการณ์ ที่มีเก่ียวกับหัวข้อ
มาน าเสนอ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและร่วมกันคิดหาวิธีการที่จะค้นหาค าตอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง 
ๆที่สนใจซึ่งระยะนี้ถือเป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจที่ส าคัญในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป 
     ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ เป็นระยะที่เป็นหัวใจของโครงการที่เด็กได้ศึกษา
ค้นคว้าหาค าตอบเกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องที่สนใจ และน ามาเสนอความรู้ที่ได้รับออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมและผลงานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเรียนรู้ 
     ระยะที่ 3 สรุปโครงการ เป็นระยะที่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และน าเสนอผลงาน
ต่างๆ ที่ได้ท าในโครงการเพ่ือให้ผู้ปกครอง ครู เพื่อน ผู้สนใจได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อที่ท าความรู้จากการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มี 3 ประเภท ได้แก่ 
      1) ความรู้ทางกายภาพ (Physical Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของประสบการณ์ที่เกิดจากการกระท ากับวัตถุ และการสังเกตปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ซึ่งความรู้
ประเภทนี้จะไม่มีทางสร้างขึ้นได้หากเด็กไม่มีข้อมูลที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากวัตถุ เช่นการ
สังเกตการจม และการลอยของวัตถุชนิดต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็
ตามความรู้ประเภทนี้ไม่สามารถที่จะละเอียดลออได้หากไม่มีเหตุผลทางตรรกะเข้ามา 
      2) ความรู้ทางตรรกะ คณิตศาสตร์ (Logic-Mathematical Knowledge) เป็น
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับผลของการกระท ากับวัตถุ ที่ใช้การคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดไว้ในใจ ดังนั้น การ
เสนอแนะเกี่ยวกับผลของการกระท า จะเกิดขึ้นก่อนที่วัตถุนั้นจะถูกกระท า และเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์ที่ใช้การแทนค่าของวัตถุ เช่นเรื่องจ านวน ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มวัตถุใด 
      3) ความรู้ทางสังคม (Conventional Artery Knowledge) เป็นความรู้ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมาย การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามประเพณีต่างๆ ของสังคม หรือ การเรียนรู้ภาษาท่ีใช้ในการพูและเขียน เป็นต้น 
      การจัดประสบการณ์แต่ละระยะ มีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
      1) การพูดคุยสนทนา (Discussion) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในทุกระยะของ
การท าโครงการ ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป นอกจากนี้ครูควรเลือกเวลา และสถานที่ในการพูดคุยกับ
เด็กท่ีครูพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในการพูดคุยกับเด็กท้ังชั้น ขณะที่เด็กมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใด
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เรื่องหนึ่ง แล้วเด็กต้องการที่ปรึกษาหรือ การแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี ้การพูดคุยสนทนาเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเองที่มีไปยังครู
และเพ่ือนและรับรู้ถึงความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของบุคคลอ่ืน 
      วิธีการตั้งค าถามที่กระตุ้นความสนใจเด็ก มีความส าคัญอย่างมากในการที่
ครูจะน าไปใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้คิด และพยายามค้นหาค าตอบ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เช่น K_W_L เป็นเทคนิค
วิธีการกระตุ้นความสนใจของเด็ก ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่มีเกี่ยวกับหัวข้อ และ
เตรียมการในการเรียนรู้ของเด็ก  
      What you Know ?   อะไรที่เด็กอยากรู้ 
      What you Want ?    อะไรที่เด็กต้องการ 
      What you Learned ?  อะไรที่เด็กรู้แล้ว 
      ยังมีค าถามท่ีสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็กดังนี้ เด็กเห็นอะไร, เด็กรู้
อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น, คาดว่าอะไรจะเกิดข้ึน, ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คาดไว้, เด็กอยากเป็น
อะไร, อยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้, รู้อะไรบ้างเก่ียวกับอาชีพนี้ เป็นต้น 
      2)  การปฏิบัติงานภาคสนาม (Field Work) จะช่วยให้เด็กได้ทั้งเป็นผู้รับ
และผู้สร้างความรู้ ซึ่งเกิดจากการที่เด็กได้มีโอกาสค้นคว้าข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ และจะท า
ให้เด็กสามารถเข้าใจความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนชัดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ท าให้ปฏิบัติภาคสนามมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล คือ เด็กจะได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การมอง การได้ยิน การได้กลิ่น 
การได้ชิม การสัมผัส) และความประทับใจ จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
      3) การน าเสนอ (Representation) เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ท่ีมีเกี่ยวกับหัวข้อที่เด็กก าลังท าโครงการ การน าเสนอจึงเป็นกิจกรรมที่
เด็กสามารถท าออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่นการวาดภาพ การเขียน การระบายสี การสร้าง  
การประดิษฐ์ การปั้น การตัด การแสดงละคร บทบาทสมมติ การร้องเพลง การเต้น การเล่นเกม และ
อ่ืนๆ ที่เด็กสนใจ การที่เด็กจะท าผลงานหรือน าเสนอสิ่งต่างๆ เด็กจะต้องท าความเข้าใจ และใช้ความรู้ 
ทักษะต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและอ่ืนๆ การน าเสนอจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนกรเรียนรู้ของเด็ก 
      4)  การค้นคว้า (Investigation) เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือ 
การหาวิธีการที่จะได้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ การค้นคว้ามีกลวิธีที่เด็กจะได้ปฏิบัติจากการท า
โครงการคือ กลวิธีการเป็นผู้กระท า และกลวิธีการเป็นผู้รับ 
      5)  การจัดแสดง (Display) การจัดแสดง เป็นการน าความรู้ หรือผลงานที่
เด็กได้ท าในโครงการออกน าเสนอ ซึ่งจะท าให้เด็กท่ีท าโครงการได้น าผลงานมาแสดงให้เพ่ือน ครูและ
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ผู้ปกครองได้เห็นถึงข้ันตอน และ กระบวนการการเรียนรู้ที่เด็กได้ท าในโครงการ การจัดแสดงมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการ และการจัดแสดงอ่ืนๆ  
  สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์แบบโครงการจึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีแตกต่างจากการจัดประสบการณ์โดยทั่ว ๆไป คือ การเปิดโอกาสให้เด็กสร้างทางเลือก และใช้
การตัดสินใจ การให้เด็กได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการคิด
และตัดสินใจในครั้งต่อไป การให้เด็กคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ความลึกซึ้งในเรื่องที่ศึกษาข้ึนอยู่กับ
ความสนใจของเด็กที่จะค้นคว้าหาความรู้ของตนเองและครูจะให้ค าแนะน าตามความสนใจที่เด็กอยาก
เรียนรู้ ในแต่ละระยะของการท าโครงการจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และพัฒนาโครงการที่ท าจน
เป็นผลส าเร็จ 
 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) หมายถึง ความสามารถ 
และความช านาญในการคิด เพ่ือค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับ
เวลา การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน 
การก าหนดนิยาม การก าหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะส าคัญท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุ มีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดท่ีซับซ้อนมากขึ้น วิทยาศาสตร์ 
คือ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆ ตัวเราในธรรมชาติทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
สสารพลังงาน และองค์ความรู้ที่มีระบบและระเบียบแบบแผน รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิง
ประจักษ์ ที่เรียกว่า “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการโดยทั่วไปกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (The Process of Science) 
ประกอบด้วย 1) ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 2) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Attitude) 
 
 

https://courses.lumenlearning.com/suny-biology1/chapter/the-process-of-science/
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 2. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์ หมายถึง “Science“ มาจากค าว่า Scientic ในภาษาลาติน แปลว่า 
ความรู้ (Knowledge) ฉะนั้น วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติที่มนุษย์ สะสมมาแต่
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างไม่รู้จักจบสิ้นวิทยาศาสตร์ (Science) มาจากภาษาลาตินว่า 
“Scientia” แปลว่า “ความรู้ทั่วไป” ซึ่งเป็นความหมายที่กว้างมากที่ใช้ในอดีตเนื่องจากในอดีตยังไม่มี
การค้นพบความรู้มากมายเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงมีความหมายในลักษณะที่
ครอบคลุมความรู้ทั้งหมดของมนุษย์  ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการค้นพบความรู้มากข้ึนและได้พิสูจน์ความรู้
ต่างๆ สิ่งใดเป็นจริงจะได้รับการยอมรับ ส่วนสิ่งใดไม่จริงก็จะถูกปฏิเสธ  ท าให้ความหมายของค าว่า
วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความหมายของค าว่า วิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายไว้
หลายท่าน ดังนี้ 
   ภพ เลาหไพบูลย์ (2540: 2)  ได้สรุปความหมายของวิทยาศาสตร์ว่า “วิทยาศาสตร์
เป็นวิชาที่สืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1075) ได้ให้ความหมายว่า
“วิทยาศาสตร์  คือ ความรู้ที่ได้โดยการสังเกต และค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็น
ระเบียบ, วิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ”  
  โดยสรุป “วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ซึ่งสามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง และเป็นความจริง โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วจัดความรู้นั้นเข้าเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ 
 
 3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  ผลิตผล คือ (Product) ทางวิทยาศาสตร์จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (The 
Science Process) ซ่ึงเป็นความรู้ที่ถือว่า เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะต้องทดสอบยืนยันได้ว่า 
ถูกต้องจากการทดสอบหลายๆ ครั้ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ อาจแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 
   1. ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้โดยตรง และ
จะต้องมีความเป็นจริง สามารถทดสอบแล้วได้ผลเหมือนกันทุกครั้ง 
   2. ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เกิดจากการน าเอาข้อเท็จจริง
หลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานเกิดความรู้ใหม่ 
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   3. ความจริงหลักหรือหลักการ คือ กลุ่มของความคิดรวบยอดที่เป็นความรู้หลัก
ทั่วไป สามารถใช้อ้างอิงได้ คุณสมบัติของหลักการ คือ จะต้องสามารถน ามาทดลองซ้ าได้ผล
เหมือนเดิม 
   4. กฎ คือ หลักการอย่างหนึ่ง แต่เป็นข้อความที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลมัก
แทนความสัมพันธ์ในรูปสมการ 
   5. สมมุติฐาน เป็นค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่อง นั้นๆ 
   6. ทฤษฎี คือความรู้ที่เป็นหลักการกว้างๆ คือ กระบวนการ คือ แนวทางการ
ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีข้ันตอนซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด 
  ความสัมพันธ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับสมมติฐาน ข้อเท็จจริง มโน
ทัศน์หลักการ ทฤษฎี กฎ 
  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ได้จากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ จ าแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ 
   1. สมมติฐาน (Hypothesis) เป็นข้อความซึ่งนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นเพ่ือความ
คาดคะเนค าตอบของปัญหาล่วงหน้าก่อนที่จะท าการทดลองสมมติฐานใดจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับหลักฐานเหตุผลที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
   2.ข้อเท็จจริง (Fact)หมายถึง ความรู้ที่ได้จากการสังเกตโดยตรงหรือโดยอ้อม และ
จะต้องเป็นความจริงเสมอเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้น แต่การสังเกตข้อเท็จจริงอาจผิดพลาดได้
ข้อเท็จจริงถือว่าเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของความรู้เป็นอนุภาคท่ีสามารถสังเกตได้ทดลองได้ เป็น
อนุภาคท่ีสังเกตหรือทดลองได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความหมายแต่
อย่างใดในวิทยาศาสตร์ 
   3. มโนทัศน์ (Concept) หมายถึง ความคิดหลัก (Mainidia) ของคนที่มีต่อวัตถุ 
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ละบุคคลนั้นอาจไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ความรู้เดิม วุฒิภาวะของบุคคลนั้น เกิดจากการน าข้อเท็จจริงมาศึกษาหรือเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่างสรุปรวมลักษณะที่ส าคัญ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นๆ สร้างเป็นความคิดหลักใน
รูปที่แสดงถึงความเข้าใจ ท าให้น าไปใช้ในการบรรยาย อธิบาย หรือพยากรณ์เหตุการณ์ วัตถุหรือ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องได้ ภาษาไทยอาจใช้ค าศัพท์ต่างกันออกไปเช่น ความคิดรวบยอด สังกัป 
   4. หลักการ (Principle) คือ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากกลุ่มของมโนคติที่
สังเกตและทดลองซ้ าได้ผลเหมือนเดิม ทุกคนเข้าใจตรงกัน สามารถน าไปใช้อ้างอิง พยากรณ์ และ
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แก้ปัญหาเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ หลักการเกิดจากการน าเกิดจากการน ามโนมติที่
สัมพันธ์กันหลายๆ ข้อเท็จจริงมาผสมผสานกัน 
   5. ทฤษฎี (Theory) คือ ค าอธิบาย หรือความคิดที่ได้จากสมมติฐานที่ผ่านการ
ตรวจสอบหลายๆ ครั้ง และใช้อ้างอิงทฤษฎีเป็นความคิดของนักวิทยาศาสตร์ อาจจะถูกหรือผิดก็ได้ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อได้รับข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้นการสร้างทฤษฎี ต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้ โดย
การสังเกต การวัด การทดลอง หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ แล้วจึงใช้วิธีอนุมานร่วมกับการสร้าง
จินตนาการ เพื่อก าหนดข้อความท่ีจะน าไปอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เก่ียวข้อง บางครั้ง
ก็ต้องอาศัยจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทฤษฎีขึ้นมา 
   6. กฎ (Law) คือ หลักการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล สามารถเขียนแทน
ด้วยสมการได้ กฎสามารถสังเกตหรือทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง แต่ถ้าผลจากการสังเกตหรือจาก
การทดสอบใดขัดแย้งกับกฎ กฎนั้นจะต้องยกเลิกไป 
  กระบวนการ หมายถึง การด าเนินงานเป็นขั้นตอนน าไปสู่ผลที่ต้องการในการใช้
หลักสูตรฉบับปรับปรุง กล่าวถึงกระบวนการ 2 แง่ คือ 
   1. จัดกิจกรรมให้เป็นกระบวนการ หมายถึง การมีข้ันตอนต่างๆ ให้เด็กได้แสดงออก
หรือปฏิบัติ โดยใช้ร่างกาย ความคิด การพูด ในการเรียน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ คือ ได้ความรู้หลังจากท า
กิจกรรม 
   2. พัฒนาเด็กให้เกิดความสามารถเชิงกระบวนการ หมายถึง การปลูกฝังให้เด็กมี
ความสามารถในการปฏิบัติเป็นขั้นตอนติดตัวไปใช้ในชีวิตจริง 
   ทักษะกระบวนการหมายถึงกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการท างานที่ครบ
ขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ 
   สรุปได้ว่า กระบวนการ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจน
งานเสร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ 
    1. การสังเกต (observation) 
    2. การวัด (measurement) 
    3. การจ าแนกประเภท (classification) 
    4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (space/space 
relationships and space/time relationships) 
    5. การค านวณ (using numbers) 
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    6. การจัดกระท า และการสื่อความหมายข้อมูล (organizing data and 
communication) 
    7. การลงความเห็นจากข้อมูล (inferring) 
    8. การพยากรณ ์(prediction) 
    9. การตั้งสมมติฐาน (formulating hypotheses) 
    10. การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ (defining operationally) 
    11. การก าหนดและควบคุมตัวแปร (identifying and controlling variables) 
    12. การทดลอง (experimenting) 
    13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (interpreting data 
conclusion) 
    14. การสร้างแบบจ าลอง (Modeling Construction) 
 
 4. ทักษะทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skill) หมายถึง ความสามารถ
และความช านาญในการคิดเพ่ือค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับ
เวลา การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็น การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน 
การก าหนดนิยาม การก าหนดตัวแปร การทดลอง การวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล การสรุปผลข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 
  4.1 ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะส าคัญท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดท่ีซับซ้อนมากขึ้น 
  4.2 ประเภททักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะแสวงหาความรู้และแนวทางส าหรับ
การแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของ
สมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American association for the 
advancement of science) ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ แบ่งเป็น 
2 ระดับ คือ 
    1. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ เหมาะส าหรับ
ระดับการศึกษาปฐมวัย 



30 
 

    2. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ดังนี้ 
    1. ทักษะการสังเกต (Observing) การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัส
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปส ารวจวัตถุหรือ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งนั้น โดยไม่สั่งหรือเพ่ิม
ความคดิเห็นของผู้สังเกตลงไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
     1.1 การสังเกตเชิงคุณภาพ  
     1.2 การสังเกตเชิงปริมาณ ถ้าสิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง ควรสังเกตในขณะ
สิ่งนั้นก าลังเปลี่ยนแปลง และหลังการเปลี่ยนแปลง จึงจะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากข้ึน เพราะการสังเกต
สิ่งต่างๆ ในช่วงเวลาต่างกัน ท าให้พบความแตกต่างของสิ่งนั้น การสังเกตท่ีดีควรใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ให้มากที่สุด เพ่ือสังเกตให้ได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงโดยไม่ต่อเติม
ด้วยความคิดเห็นส่วนตัว 
    2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) การลงความเห็น หมายถึง การ
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตสิ่งต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ แล้วเพ่ิมเติมความคิดเห็นส่วนตัวลงไป
ในข้อมูลนั้น การลงความเห็นจากข้อมูลอาจถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้ 
     2.1 ปริมาณและความกว้างของข้อมูล 
     2.2 ความถูกต้องของข้อมูล 
     2.3 ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้ลงความคิดเห็น 
     2.4 ความสามารถในการสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล จะท าให้เราเข้าใจ
ปรากฏการณน์ั้น อธิบายปรากฏการณต์่างๆ ได้พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และที่ส าคัญท าให้เรา
สามารถควบคุมเหตุการณ์บางอย่างได้ 
    3. ทักษะการจ าแนกเพศ (Classifying) การจ าแนกเพศ เป็นการแบ่งพวกหรือจัด
จ าแนก หรือเรียงล าดับวัตถุ หรือปรากฏการณต์่างๆ ที่ต้องการศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบในการ
จัดเก็บท าให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า โดยการหาลักษณะหรือคุณสมบัติร่วมบาง
ประการ หรือหาเกณฑ์ความเหมือนหรือความต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเกณฑ์
ในการแบ่ง เกณฑ์นี้อาจก าหนดขึ้นเองหรือใช้เกณฑ์ที่ผู้อื่นก าหนดไว้แล้ว 
    4. ทักษะการวัด (Measuring) การวัด หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช้
เครื่องได้ถูกต้อง ว่าจะเลือกเครื่องมืออะไรในการวัดปริมาณของสิ่งต่างๆ และสามารถวัดได้ถูกต้อง
แม่นย าตามความเป็นจริง เช่น การวัดความกว้าง ความสูง ความหนา น้ าหนัก ปริมาตร เวลา หรือ
อุณหภูมิ เป็นต้น 
    5.ทักษะการใช้ตัวเลข (Using Number) การใช้ตัวเลขค านวณ หรือการค านวณ 
เป็นการนับจ านวนของวัตถุ และการน าค่าของตัวเลขท่ีได้จากการวัดและการนับมาจัดกระท าให้เกิด
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ค่าใหม่ โดยการน าตัวเลขนั้นมาบวก ลบ คูณ และหาร เพ่ือน าค่าใหม่ที่ค านวณได้มาสื่อความหมายให้
เข้าใจชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  4.1 การสังเกต (observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
เหตุการณ์ เพ่ือหาข้อมูล หรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ โดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป 
  4.2 การวัด (measurement) หมายถึง ความสามารถในการเลือกและการใช้เครื่องมือ
ท าการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยมี
หน่วยก ากับเสมอ 
  4.3 การจ าแนกประเภท (classification) หมายถึง การแบ่งพวก หรือเรียงล าดับวัตถุ
หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ โดยใช้เกณฑ์ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 
  4.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (space/space 
relationships and space/time relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองท่ี  
ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแล้วสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกว้าง 
ความยาว และความสูง (หรือหนา) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุท่ีเปลี่ยนไปกับเวลา 
  4.5 การค านวณ (using numbers) หมายถึง การนับจ านวนของวัตถุและการน าตัวเลข 
แสดงจ านวนที่นับได้ มาคิดค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย 
  4.6 การจัดกระท า และการสื่อความหมายข้อมูล (organizing data and 
communication) หมายถึง การน าผลการสังเกต การวัด การทดลองจากแหล่งต่างๆ มาจัดกระท า
เสียใหม่ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น การหาความถี่ การเรียนล าดับ การจัดแยกประเภท การ
ค านวณหาค่าใหม่ เป็นต้น เพื่อให้บุคคลอ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลดียิ่งขึ้น โดยอาจน าเสนอในรูป
ของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ หรือเขียนบรรยาย 
  4.7 การลงความเห็นจากข้อมูล (inferring) หมายถึง การเพ่ิมความคิดเห็นให้กับข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วย 
  4.8 การพยากรณ์ (prediction) หมายถึง การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง 
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือข้อมูลจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎี
ในเรื่องนั้นมาช่วยในการสรุป การพยากรณ์มีสองทางคือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูล 
ที่มีอยู่ (interpolating) และการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ (extrapolating) 
  4.9 การตั้งสมมติฐาน (formulating hypotheses) หมายถึง การคิดหาค าตอบ
ล่วงหน้า ก่อนจะกระท าการทดลองโดยอาศัยการสังเกต ความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน ค าตอบ
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ที่คิดล่วงหน้าซึ่งยังไม่ทราบหรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานหรือค าตอบที่คิด
ไว้ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปร
ตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งจะทราบภายหลังการทดลองเพ่ือหาค าตอบสนับสนุน 
หรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  4.10 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ (defining operationally) หมายถึง การ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรที่อยู่ในสมติฐานที่ต้องการทดสอบให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถสังเกตหรือวัดได้ 
  4.11 การก าหนดและควบคุมตัวแปร (identifying and controlling variables) 
หมายถึง การบ่งชี้ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ การควบคุมตัว
แปรเป็นการควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น ถ้าหากไม่ควบคุมให้เหมือนๆ กัน จะท าให้ผล
การทดลองคลาดเคลื่อน 
  4.12 การทดลอง (experimenting) หมายถึง การลงลงมือปฏิบัติการทดลองจริง โดยมี 
3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและลองผิดลองถูก การ
ทดลองเป็นกระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาค าตอบหรือการเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง 
  4.13 การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (interpreting data conclusion) 
การตีความหมายข้อมูล คือ การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ 
การลงข้อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 
  4.14 การสร้างแบบจ าลอง (Modeling Construction) หมายถึง การน าเสนอข้อมูล 
แนวคิด ความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจ าลองต่างๆ เช่น กราฟ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ หุ่น เป็นต้น 
 
 5. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวย
ความสะดวกสบายต่อการด าชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีวิตได้
เป็นอย่างดี เทคโนโลยีท าให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการ
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน เทคโนโลยีท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิต
สินค้าได้เป็นจ านวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีท าให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้
สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันท าให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา 
  ในปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ต กล่องทีวีดิจิตอล จานดาวเทียม สถานีวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

https://www.pangpond.com/call-center
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เพ่ือรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนา
เทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่า
ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา 
 
 6. นักวิทยาศาสตร์ 
  นักวิทยาศาสตร์ คือ บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งสาขา 
และใช้หลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าวิจัย ค านี้บัญญัติขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2376โดย วลิเลียม วีเวลล์ 
โดยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ถูกเรียกว่า “นักปรัชญาธรรมชาติ” หรือ “บุคคลแห่งวิทยาศาสตร์” 
ทักษะ : เป็นคนที่ท างานเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะนิสัย ช่างสังเกต,  
ช่างสงสัย, มีความอยากรู้อยากเห็น, มีความเป็นเหตุเป็นผล, มีความคิดริเริ่ม, มีความพยายาม  
และมีความอดทน ลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร์เหล่า นี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการค้นหาค าตอบต่างๆ  
 
 7. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
   1. ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร  
จะพบในผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้
จากการได้เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน 
   2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของ
ความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้
ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ท างานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากขึ้น 
   3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และน าประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของ
ตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ใน
บริบทของตนเองได้ 
   4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์
ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบ
หรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการท างานได้ 

https://www.pangpond.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 8. ทักษะวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ 
  พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความช านาญ
และความคล่องแคล่วในการใช้เพ่ือแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา
ต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะการคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่ง
ออกเป็น 13 ทักษะ โดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกาเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The 
American Association for the Advancement of Science-AAAS) ซึ่งประกอบด้วย  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 
ทักษะ ดังนี้ 
  8.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   1) ทักษะการสังเกต 
   2) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
   3) ทักษะการจ าแนกประเภท 
   4) ทักษะการวัด 
   5) ทักษะการใช้ตัวเลข 
   6) ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล 
   7) ทักษะการพยากรณ์ 
   8) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
  8.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นผสม ได้แก่ 
   1) ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
   2) ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 
   3) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   4) ทักษะการทดลอง 
   5) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 
 9. ทักษะของนักวิทยาศาสตร์ 
  9.1 ช่างสังเกต 
  9.2 ช่างคิดช่างสงสัยและอยากรู้อยากเห็น 
  9.3 มีความเป็นเหตุเป็นผล 
  9.4 มีความคิดริเริ่ม 
  9.5 มีความพยายามและความอดทน 
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  ทักษะของนักวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ควรฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองให้มี
ทักษะที่ส าคัญ ซึ่งมีรายะละเอียดดังนี้ 
  1. ช่างสังเกต  
   การสังเกต คือ การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ 
ตา หู จมูก ปาก และกาย เข้าไปส ารวจวัตถุ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง 
โดยไม่ใส่หรือเพ่ิมความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป การสังเกต ท าให้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ ที่น าไปสู่การคิดคน้
หาค าอธิบาย น าไปสู่การค้นพบกฎหรือทฤษฏีต่างๆ ตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ที่ช่างสังเกต เช่น  
กาลิเลโอ (Galielo) ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นสังเกตดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ท าให้ได้
แนวคิดว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) สังเกต
การหล่นของลูกแอปเปิ้ลท าให้นิวตัน พบว่า แรงที่โลกดึงดูดวัตถุท าให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลก แรงที่โลก
ดึงดูดดวงจันทร์ท าให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 
  2. ช่างคิดช่างสงสัยและอยากรู้อยากเห็น 
   การเป็นคนช่างสงสัยหรืออยากรู้อยากเห็น คือเป็นผู้พยายามมองเห็นปัญหาจากการ
สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เช่น มีอะไรเกิดข้ึน ท าไมจึงเกิดข้ึนได้ และเกิดขึ้นได้
อย่างไร ความสงสัยจะท าให้นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซึ่งท าให้ได้ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความช่างคิดช่าง
สงสัย เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง (Sir Alexander Fleming) สงสัยว่า ท าไมแบคทีเรียที่มีเชื้อรา
ขึ้นอยู่ใกล้ๆ จึงตายหมดซึ่งน าไปสู่การค้นพบยาเพนนิซิลิน 
  3. มีความเป็นเหตุเป็นผล 
   ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ต้องอธิบายได้ด้วยเหตุผล เมื่อผลเป็นอย่างนี้จะบอก
ได้ว่าเหตุเป็นอย่างไร หรือทราบสาเหตุก็จะบอกได้ผลเป็นอย่างไร ดังนั้นคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผล 
คือ ผู้ที่เชื่อว่าเมื่อมีผลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดข้ึน ย่อมต้องมีสาเหตุที่ท าให้เกิด นักวิทยาศาสตร์มีวิธี
ค้นคว้าหาความรู้อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  4. มีความคิดริเริ่ม 
   คนที่มีความคิดริเริ่ม คือ ผู้ที่มีความกล้าที่จะคิด และท าสิ่งที่ผิดแปลกไปจากท่ีผู้อื่น
คิดหรือท าอยู่แล้วโดยเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ลักษณะการเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มเป็นลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร์ เพราะจะท าให้ค้นพบและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา ตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดริเริ่ม เช่น สองพ่ีน้องตระกูลไรต์ (Wilbur-Orville 
Wright) คิดท าเครื่องบินโดยเริ่มจากจักรยาน ท าให้เกิดเครื่องร่อน แล้วพัฒนาไปเป็นเครื่องบินในที่สุด 
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  5. มีความพยายามและความอดทน 
   เป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ คือ ความเป็นผู้มีจิตใจแน่ว
แน่ ไม่ท้อถอย แม้ว่าจะใช้เวลานานเพียงใดก็ตามก็ยังคงคิดศึกษาอยู่จนพบความส าเร็จ ตัวอย่าง
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความพยายามและความอดทน เช่น ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva 
Edison) ใช้เวลานานมากจึงประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าที่มีไส้หลอดได้ส าเร็จ มาดาม มารี กูรี (Curie) พบ
ธาตุเรเดียม ใช้เวลานานถึง 4 ปี ในการค้นคว้าทดลองจนแยกธาตุเรเดียมออกจากแร่กัมมันตรังสีได้
ส าเร็จ 
  สรุปได้ว่า ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ พบว่าประเทศที่มีความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจต่างให้ความส าคัญในการพัฒนา
กระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถและ
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและ
การปรับตนเองให้อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันนั่นเอง 
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
 1. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริ ให้คณะกรรมการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย น าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย 
โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 
2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี โรงเรียนนั้นอยู่ในโครงการ  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” หรือในภาษาเยอรมันเรียกว่า “Huas der Kleinen Forscher”  
ในประเทศเยอรมนี โครงการนี้ประสบความส าเร็จในการปลูกฝังความสนใจและรักวิทยาศาสตร์ในเด็ก
เล็กได้อย่างดี ทั้งยังมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถขยายผลจาก 50 โรงเรียน ในปีแรก
สู่ 15,000 โรงเรียนในปีที่ 3 และสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดี นอกจากนี้ โครงการยังมี
กิจกรรมที่เชื่อมโยงพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอีกด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงมีรับสั่งว่า อยากเห็นโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยได้มีระบบ 
การเรียนแบบนั้นบ้าง คณะกรรมการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จึงได้ติดต่อ
กับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr.Thomas Tillmann 
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กรรมการมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี เพ่ือขออนุญาตน ากิจกรรมนี้มาทดลองท า
ในประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 2) 
  ด้วยเหตุนี้ ในปีการศึกษา 2553 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงริเริ่มโครงการ
น าร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนี  
ดร.ทอมัส ทิลแมน (Dr.Thomas Tillmann) กรรมการมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
เยอรมนี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งซึ่งถือเป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ 
บริษัท นานมีบุ๊คส์ บริษัท B.GRIMM GROUP สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ส านักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 และเขต 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความสนใจ
ใคร่รู้ และความกระตือรือร้นให้เด็กหัดสังเกต รู้จักตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเองเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
จิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มี
กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี จึงได้รับ
โครงการนี้มาขยายผลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนที่
ร่วมโครงการน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 
แล้วรวมจ านวน 9,933 โรงเรยีน ครูผู้สอนโรงเรียนน าร่อง รวมจ านวน 19,886 คน (โรงเรียนละ 2 
คน) จุดเด่นของโครงการนี้มี 4 ประการ ดังนี้ 
   1. แผนการด าเนินงานโครงการน าร่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีกระบวนการอบรมโดยการถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการจัด
กิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี ให้กับวิทยากรหลัก  
(Core Trainers) ซึ่งผู้ที่จะเป็นวิทยากรหลัก (Core Trainers) ได้ต้องได้รับการรับรองจากมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมัน และวิทยากรหลัก 
(Core Trainers) จะถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการจัดกิจกรรมให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น  
(Local Trainers) เพ่ืออบรมครูในโรงเรียนน าร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
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โดยครู ต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ให้กับนักเรียนอนุบาลใน
โรงเรียน 
   2. มีสื่อท่ีมีมาตรฐาน ได้แก่ “กล่องนักวิทยาศาสตร์น้อย” ซึ่งประกอบด้วย ใบ
กิจกรรมการทดลองจ านวน 60 ใบกิจกรรมการทดลอง สมุดแนวคิดการจัดการเรียนการสอน 
(Pedagogy) สมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ (logbook) ซึ่งโรงเรียนที่ร่วม
โครงการต้องผ่านกระบวนการอบรมให้เข้าใจสื่อชุดนี้เป็นอย่างดีถึงจะน าไปใช้ในโรงเรียนโดยมีผู้น า
เครอืข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง หากโรงเรียนผ่านการประเมินจะได้รับตรา
สัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ 
   3. มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีเงื่อนไขต้องจัดดังนี้ 
    3.1 ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ครั้ง 
    3.2 น ากิจกรรมการทดลองจากกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปใช้จัดการเรียน
การสอนอย่างน้อย 20 การทดลอง 
    3.3 มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการท าโครงงาน 2 โครงงาน ซึ่งโรงเรียน 
ที่ประสงค์จะรับตราสัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขและขอเสนอ
รับตราสัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษากลั่นกรองเบื้องต้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลั่นกรองขั้นสุดท้ายโดยด าเนินการในรูปแบบกรรมการก่อน
น าเสนอมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประกาศและรับมอบตราสัญลักษณ์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย” 
    4. ผลการด าเนินงานโครงการต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย พบว่า โครงการ
นี้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างมาก ท าให้เด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน 
การทดลองอย่างงา่ย มีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เด็กได้รับการถ่ายทอดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเกิดทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะด้านภาษา นักเรียน
สามารถสื่อสารความคิดต่างๆ ออกมาเป็นค าพูดหรือถ้อยค าที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้ ทักษะด้านสังคม 
นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ได้ทักษะการคิด 
นักเรียนรู้จักสังเกต ต้ังค าถามจากการท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมของโครงการมีความสอดคล้องกับ
หลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง) เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้น
ทักษะการตั้งค าถามและค้นคว้าหาค าตอบของเด็กแต่ละบุคคล การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับ
จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา มีการท าการทดลองร่วมกันเป็น กลุ่มย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า
สามารถน ากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่าน กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง) ได้เป็นอย่างดี
จากการศึกษาผลการด าเนินงานดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเห็นชอบเข้า
ร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในปีงบประมาณ 2554 และมอบส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้น าเสนอโครงการและแนวทางการด าเนินงาน 
 
 2. การด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2554 มีข้ันตอนการด าเนินงานในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 
  การด าเนินงานระดับส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 
   1. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
   2. ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ส าหรับเป็นแนวทางให้เขตพ้ืนที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเป็นโรงเรียนน าร่อง 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนมีดังนี้ 
    2.1 มีครูประจ าชั้นอนุบาลที่สอนประจ าชั้น 
    2.2 ครูมีความสนใจ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ในการเข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักวิชาการ
ปฐมวัยพัฒนาการเด็กปฐมวัยและกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเป็นอย่างดี 
    2.3 มีจ านวนเด็กปฐมวัยในห้องเรียนทดลองไม่ต่ ากว่า 15 คน 
    2.4 ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมให้การสนับสนุนตระหนักถึงความส าคัญของครูผู้สอน
ในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและนิเทศการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย 
มีคุณภาพ 
    2.5 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และห้องเรียนปฐมวัยที่มีสภาพแวดล้อมที่มี 
ความพร้อมในการจัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 
   3. พัฒนาวิทยากรแกนน าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงาน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) และครูผู้สอนปฐมวัย ซึ่งเป็นวิทยากร
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainner) ทั้งหมด 3 ครั้งโดยร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 
ครั้งและร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นข้ันที่ 1 หน่วยที่อบรม คือ เรื่อง “น้ า” 
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    ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นข้ันที่ 2 หน่วยที่อบรม คือ เรื่อง “อากาศ” 
    ครั้งที่ 3 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรม
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นและครูผู้สอนโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จ านวน 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะด้าน หน่วยที่อบรม คือ เรื่อง “ไฟฟ้า” 
“แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์” และ “แสงสีและการมองเห็น” 
   4. จัดพิมพ์สื่อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือมอบให้โรงเรียนน าร่องโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จ านวน 1,830 กล่อง 
   5. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียนน าร่องฯ 1,830 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 5,000 บาท 
   6. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้ด าเนินการสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการจัด
กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ครบและมีประสิทธิภาพ 
   7. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ของทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
  การด าเนินงานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   2. ก าหนดนโยบายการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2554 
   3. คัดเลือกโรงเรียนน าร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตาม
แนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เขตพ้ืนที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย คือโรงเรียนดีประจ าต าบลและโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
   4. ตรวจสอบ ยืนยัน/ทัดทาน รายชื่อของโรงเรียนน าร่องฯ ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดว่ามีคุณสมบัติ ความพร้อมตามเกณฑ์ การคัดเลือก 
   5. จัดท าแผน/โครงการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนน าร่องฯ โรงเรียน ละ 2 คน จ านวน 
3 ครั้ง 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ของโรงเรียนน าร่องฯ 
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   7. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
   8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 
  การด าเนินงานระดับโรงเรียน 
   1. จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ก าหนด 
   2. ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามใบกิจกรรมในกล่องวิทยาศาสตร์น้อย 
อย่างน้อยจ านวน 20 กิจกรรม ต่อ 1 ปีการศึกษา และจัดประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 โครงงาน ต่อ 1 ปีการศึกษา 
   3. จัดท าสารนิทัศน์และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2544 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,830 โรงเรียน มีโรงเรียนเสนอขอรับตราบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 1,581 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.39 ผ่านเกณฑ์และได้รับตราพระราชทาน 
จ านวน 1,469 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.92 ของโรงเรียนที่ส่ง หรือร้อยละ 80.27 ของโรงเรียนน าร่อง 
 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่เน้นรูปแบบการทดลอง
และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่าย มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ แนวคิด แนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ รวมถึงการประเมินการคิดและการเรียนรู้ (ส านักงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย, มปป : 7-19) ดังนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    1.1 เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีเจตคติที่เป็นบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น และมีความกระตือรือร้น 
    1.2 เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและความสามารถของเด็ก 
   2. แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 4 ประการ
ด้วยกัน คือ 
    2.1 ความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย เชื่อว่าความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 
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ครูควรส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งค าถามกระตุ้นให้เด็กคิด
และให้ลงมือท าการทดลองด้วยตนเองท่ีสนุกและมีความสุข เด็กจะค่อยๆ เกิดความสนใจใน
ปรากฏการณ์ต่างๆ และค่อยๆ เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยครูผู้สอนต้อง
ประเมินการคิดและ การเรียนรู้ของเด็กควบคู่ไปกับการประเมินความสามารถในการใช้ภาษา สังคม 
และทักษะ การเคลื่อนไหว 
    2.2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-construction) หมายถึง การ
เรียนรู้ที่เกิดจากการท างานร่วมกัน โดยเด็กจะเรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้ใหญ่และท างานร่วมกับ
เด็กรุ่นเดียวกัน เด็กเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมโดยมีผู้แนะน า เรียนรู้จากการคิดค้นหาค าตอบร่วมกัน 
ซ่ึงเด็กและครูเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้รว่มกัน โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
     2.2.1 ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาใหม่ร่วมกัน 
     2.2.2 ท าความรู้จักมุมมองในแบบต่างๆ กัน 
     2.2.3 ร่วมกันแก้ปัญหา 
     2.2.4 ขยายขอบเขตความเข้าใจที่มีอยู่เดิม 
     2.2.5 แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน 
   2.3 การสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ การส่งเสริมด้านศักยภาพของการเรียนรู้ของ
เด็กท าได้โดยฝึกให้เด็กคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ในระหว่างการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก ครูต้องใช้ค าถามหลัก คือ เด็กๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และเรียนรู้
อย่างไร เพ่ือให้เด็กได้วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง เด็กต้องรู้ว่าเขารู้อะไรบ้าง ได้ความรู้ใหม่
อะไรบ้างและเรียนรู้ได้อย่างไร ซึ่งเป็นการประเมินการคิดและการเรียนรู้ กล่าวคือ เด็กเรียนรู้ที่จะ
เรียน (Metacognition) หมายถึง ความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรู้ สิ่งที่ตัวเองค้นพบและวิธีหา
ความรู้ของตนเอง ผู้เรียนจะตระหนักถึงความรู้ การค้นพบและกลวิธีการเรียนของตัวเอง 
   2.4 การส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานของเด็กโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานหลายด้านที่เด็ก จ าเป็นต้องใช้ในอนาคต นอกเหนือจาก
การพัฒนาความสนใจและความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ความสามารถด้านการเรียนรู้ : ส่งเสริมให้เด็กค้นคว้า หาความรู้แก้ปัญหาจาก
การทดลองและการตั้งค าถาม 
    ความสามารถด้านภาษา : ส่งเสริมให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นบรรยายสิ่งที่
สังเกตได้ขณะทดลอง เรียกชื่อหรือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้พูดสรุปการทดลองท่ีเกิดขึ้น 
    ความสามารถด้านสังคม : ส่งเสริมให้เด็กท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีการทดลองที่
ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคมแบบง่ายๆ เช่น การทดลองเรื่องการก าจัดของเสียในน้ า เพ่ือ
เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้ 
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    ความสามารถด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว : พัฒนาทักษะการรับรู้ของ
ประสาทสัมผัสต่างๆ รวมทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีเหมาะสมตามวัย 
   2.5 หลักการจัดการเรียนรู้ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
การจัดการเรียนรู้ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีหลักการ 2 ประการ 
(ส านักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, มปป : 15) คือ  
   2.5.1 เด็กและครูมีกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม (การเรียนรู้แบบกลุ่ม)  
    2.5.1.1 ครูแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเด็ก 
    2.5.1.2 เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
    2.5.1.3 การทดลองต่างๆ ต้องไม่ถูกจ ากัดอยู่แค่ผลการทดลองเท่านั้นแต่ควรมี
การต่อยอดความรู้ออกไป 
   2.5.2 เด็กจะมีวิธีการประเมินการเรียนรู้ของตนเองว่าเขาก าลังเรียนอะไร และ
อย่างไร 
    2.5.2.1 การประเมินการรู้คิดมีความเก่ียวข้องกับโลกของเด็กซ่ึงสองส่วนนี้ต้อง
ถูกน ามาผสมผสานและเชื่อมโยงกัน 
    2.5.2.2 เด็กและครูไม่ได้เน้นเฉพาะเนื้อหาในการเรียนและกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น 
แต่ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย 
    2.5.2.3 การบนัทึกในรูปแบบต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  2.6 การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เป็นการจ าลองเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็กและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว 
โดยเนื้อหาของการทดลองมุ่งเน้นไปที่ความสนใจของเด็กเป็นหลัก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ได้ออกแบบการทดลองและกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังเน้นกิจกรรมที่เด็กสามารถท าการทดลองได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จาก
การสังเกตด้วยประสาทสัมผัสและค าถามต่างๆ ที่เด็กสงสัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เพ่ือนในห้องเรียนเมื่อสิ้นสุดการทดลองเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และท่ีส าคัญ
เมื่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเดิมเด็กๆ สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ใหม่ได้ กระบวนการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ที่เด็กกับครูผู้สอนเรียนรู้ร่วมกัน
และมีความสุขและสนุกกับเรียนรู้ ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามใบกิจกรรมการ
ทดลอง ในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในการทดลองแต่ละขั้นตอนไม่ระบุเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
เด็กเป็นส าคัญ ทั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินการทดลอง ดังนี้ (ส านักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศ ไทย, มปป : 15-16) 
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   2.6.1 ต้ังค าถามและเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของเด็ก ในขั้นตอนนี้ครูอาจน าเข้า
สู่การทดลองจากค าถามหรือการสังเกตเด็กเล่านิทานหรือเล่า เรื่องราวที่สอดคล้องกับการทดลองท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ในชีวิตประจ าวันและตั้งค าถามข้ึนเพ่ือให้เด็กทบทวนประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
แล้ว ครูควรพยายามเชื่อมโยงค าถามเข้ากับสิ่งที่เด็กเคยเห็นหรือเคยรู้จักเสมอ จากนั้นให้เด็กคิดว่า
เด็กๆ จะพบค าถามเหล่านี้เมื่อไรและที่ไหนบ้างให้เด็กสามารถคิดตามหรือตั้งค าถามเองได้ 
   2.6.2 ตั้งสมมติฐานและวางแผนการทดลองการตั้งสมติฐาน การทดลองเกิดจากการ
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกบค าถามที่เด็กตั้งขึ้นมาว่าน่าจะมีค าตอบเป็นอย่างไรและให้เด็กช่วยกันวาง
แผนการทดลอง เช่น ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง จะทดลองท าอะไร ใครจะเป็นคนท า เด็กๆ ต้อง
สังเกตอะไรบ้าง และคาดว่าจะเจออะไร ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
   2.6.3 ท าการทดลองและสังเกตผลการท าการทดลองครูควรให้เด็กเป็นผู้ท าการ
ทดลองด้วยตนเองโดยครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด อาจท าการทดลองซ้ าได้ หลายครั้งถ้าเด็กต้องการในการ
สังเกตผลการทดลองครูอาจชี้ให้เด็กเห็นบางสิ่งที่เด็กอาจมองข้ามไปได้ การบันทึกผลการทดลองด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 
   2.6.4 สรุปและทบทวนเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ครูควรพูดคุยกับเด็กถึงสิ่งที่พวกเขา
สังเกตเห็นให้เด็กถ่ายทอดเหตุการณ์และการสังเกต โดยเรียงตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง 
ให้เด็กบรรยายคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การใช้ค าอธิบายลักษณะต่างๆ ถามถึงสิ่งที่เด็ก
ค้นพบว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเรียนรู้เพิ่มเติมจากการทดลองนี้ต่อไปได้อย่างไรซึ่งเป็นการต่อยอด
การทดลองได้ 
  2.7 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์การจัดกิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กรับความรู้จากการรวบรวม ข้อมูล การสังเกต การซักถาม 
ระหว่างเพื่อนในกลุ่มและการลงมือทดลอง นอกจากนี้ยังฝึกให้เด็กรู้จักบันทึกข้อมูลด้วยการวาดรูป
หรือการเขียน (ส านักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย, มปป : 13) เป็นการพัฒนา
ทักษะทุกด้านของเด็กท้ังด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปัญญา การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
เป็นไปตามความสนใจของเด็ก การศึกษาหัวข้อโครงงานที่เด็กสนใจจะเป็นโอกาสที่ท าให้เด็กเข้าใจ
ความรู้สึกท่ีได้คิดทบทวนความรู้ และค้นพบด้วยความพยายามของตนเอง ซึ่งเป็นการวางรากฐาน
ความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก การเลือกหัวข้อโครงงานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในชีวิตเด็กท าให้เด็กสามารถใช้ประสบการณ์และความคิดของตัวเองในการท าโครงงานได้ดีกว่าท า
หัวข้อแปลกๆ ที่ไม่รู้จักหลักเกณฑ์ทั่วไปของหัวข้อ โครงงานวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
   2.7.1 เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ซ่ึงเด็กสามารถสังเกตผลเองได้ 
   2.7.2 เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเด็กในกลุ่ม 
   2.7.3 ง่ายต่อการค้นคว้าด้วยตัวของเด็กเอง 



45 
 

   2.7.4 เหมาะกับทรัพยากรหรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
   2.7.5 มีกิจกรรมที่หลากหลายมาเก่ียวข้อง เช่น การทดลอง การวาดรูป 
   2.7.6 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
   2.7.7 เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ 
   2.7.8 อยู่ในความสนใจของเด็กส่วนใหญ่ในกลุ่ม 
   2.7.9 มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
   2.7.10 ไม่ซับซ้อนหรือง่ายจนเกินไปเหมาะสมกับวัยของเด็ก โครงงานสามารถท าได้
หลายรูปแบบและใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุยการค้นคว้าการทดลอง สัมภาษณ์ หรือทัศนะศึกษา 
เป็นต้น ระหว่างท างานโครงงานครูควรกระตุ้นให้เด็กคิดไตร่ตรองทบทวนเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง
ที่มีต่อหัวข้อโครงงานนั้น และแลกเปลี่ยนความคิดกัน เด็กจะเห็นซ้ าแล้วซ้ าเล่าว่า มีความคิด
หลากหลายรูปแบบ เด็กแต่ละคนต่างก็มีวิธีของตัวเองในการมองของสิ่งหนึ่ง ครูจะช่วยให้เด็ก
ตระหนักถึงการเรียนรู้ของตัวเอง และคิดทบทวน ในระดับรู้คิดไปพร้อมกับเด็กกิจกรรมที่อาจท า
ระหว่างโครงงาน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต สอบถาม ทดลอง เด็กอาจวาดรูป 
ระบายสี เล่าและบันทึกความรู้ที่รวบรวมมา (ส านักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย, 2557 : 13) 
  2.8 สื่อและอุปกรณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้พัฒนาสื่อการสอนในรูปของ “กล่อง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ภายในกล่อง ประกอบด้วย 
   2.8.1 สมุดบันทึกกิจกรรมการทดลองและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   2.8.2 แนวคิดการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy)  
   2.8.3 โปสเตอร์แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของโครงการวิทยาศาสตร์ 
(Logbook) 
   2.8.4 ใบกิจกรรมการทดลอง จ านวน 61 แผ่น ประกอบด้วย 
    2.8.4.1 ค าแนะน าและเคล็ดลับ/ข้อควรปฏิบัติส าหรับเด็กในการท าการทดลอง 1 
แผ่น 
   2.8.4.2 ใบกิจกรรมการทดลอง 6 หน่วย ดังนี้ การทดลองเรื่อง “น้ า” การทดลอง
เรื่อง “อากาศ” การทดลองเรื่อง “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” การทดลองเรื่อง “ไฟฟ้า” การทดลอง
เรื่อง “แสง สี และการมองเห็น” การทดลองเรื่อง “คณิตศาสตร์” 
  2.9 การประเมินการคิดและการเรียนรู้ หมายถึง การประเมินความสามารถเฉพาะตัว
ของเด็กแต่ละคนในการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย บูรณาการการประเมินการคิดและการเรียนรู้ไป
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พร้อมกับการท ากิจกรรมการทดลอง กล่าวคือ เด็กรู้ตัวว่าพวกเขาก าลังเรียนเรียนเรื่องอะไร และเรียน
อย่างไร (metacognition) สามารถท าได้โดย (ส านักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย, 2557 : 14) 
   2.9.1 สนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับผลงานเรียนรู้ของเด็ก เช่น รูปภาพ จดหมาย
ข่าว ป้ายนิเทศ รูปวาด ภาพยนตร์ แฟ้มรวบรวมงาน สิ่งประดิษฐ์ที่ท าในการทดลองเพ่ือให้เด็ก
สามารถจดจ าประสบการณ์ที่ได้รับและให้เด็กคิดทบทวนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
   2.9.2 สนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการทดลองที่ท าไปแล้วให้เด็กร่วมกันคิดและ
พิจารณาการทดลองที่ได้ท าร่วมกัน เป็นการทบทวนและสรุปกระบวนการและแนวทางแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 
   2.9.3 ให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการบันทึกกระบวนการเรียนรู้ในระหว่างการจัด
กิจกรรม ควรให้เด็กได้บันทึกการสังเกตด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ถ่ายภาพขณะ
ท าการทดลอง วาดรูปขณะทดลองหรือการเขียน อธิบายภาพเมื่อพิจารณาสิ่งที่เด็กบันทึกต่างๆ 
เหล่านี้ ครูจะรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างไร และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างไร 
   2.9.4 ให้เด็กสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และน าเสนอผลสรุปนั้นแก่คน อ่ืนๆ โดยสามารถท า
ได้หลายวิธี เช่น การวาดรูป การถ่ายรูป หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่จะท าให้เด็ก
ทราบว่าเขาได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง และได้เรียนโดยวิธีใด หรือด้วยกระบวนการอย่างไร (ส านักงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย, มปป : 15) 
 
 4. การประเมินคุณภาพและรับรองโรงเรียนเป็น “บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย” 
  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะต้องได้รับ 
การประเมินเป็น “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพ่ือรับตรา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ซึ่งแสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
เพ่ือรับรองโรงเรียนเป็น “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีดังนี้ 
   1. ครูผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขั้นที่ 1 และ 2 
   2. โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการทดลองและบันทึกผลลงในสมุดบันทึกกิจกรรม 
การทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ (Logbook) ไม่น้อยกว่า 20 การทดลอง ต่อ 1 ปีการศึกษา 
   3. นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 โครงงานต่อ 1 ปีการศึกษา 
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 5. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง
หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
   1. ผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศ ไทย” ให้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2. ครูผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ 
น้อย ประเทศไทย” บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ครูผู้สอนควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
    2.1 บทบาทหน้าที่ที่มีต่อเด็ก ได้แก่ 
     2.1.1 สร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กให้มาก ด้วยการแสดงการยอมรับ ชื่นชมในตัว
เด็ก เช่น ยิ้ม สัมผัส โอบกอด และพูดคุย ขณะมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กควรย่อตัวลงมาอยู่ในระดับสายตา
ของเด็กการปฏิบัติเช่นนี้ควรท าตลอดเวลาที่ครูผู้สอนอยู่กับเด็ก โดยเฉพาะเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนและ
ก่อนเด็กกลับบ้าน การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับเด็กจะช่วยพัฒนาพัฒนาการทุกด้าน
ของเด็ก 
     2.1.2 รับฟังเด็กด้วยความตั้งใจ ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก มีการตอบสนอง
ต่อเด็กอย่างเหมาะสมตามวัย เช่น การพยักหน้าให้ความมั่นใจแก่เด็ก กระตุ้นให้เด็กได้สนทนา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก เพื่อสื่อความหมาย ค าถาม บางอย่างที่ไม่
อาจตอบได้ทันที ควรหาค าตอบให้เด็กเร็วที่สุด 
     2.1.3 พูดคุยกับเด็กอย่างเป็นกันเอง สุภาพอ่อนโยน พูดในสิ่งที่ดีพยายาม
พูดคุยกับเด็กแต่ละคนบ่อยๆ โดยการใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้เด็กมีโอกาส พูดคุย คิดตอบค าถาม 
     2.1.4 ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติ ศาสนาหรือ
วัฒนธรรมใด และควรเปิดโอกาสให้เด็กทั้งชายและหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากัน 
     2.1.5 ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง และการช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น การแต่งตัว การล้างมือ การดูแลรักษา ของใช้ส่วนตัวการท า 
ความสะอาดโต๊ะ ห้องเรียน การเก็บของเล่นเข้าที่และการช่วยเหลือตนเองในเรื่องอ่ืนๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ระดับพัฒนาการเด็กแต่ละคนและช่วยให้เด็กประสบความสาเสร็จมากข้ึนทีละน้อยในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นๆ 
     2.1.6 ใช้เทคนิควิธีการที่ดีในการเบนความสนใจเมื่อเด็กเกิดปัญหาหรือ 
ความขัดแย้งให้แรงเสริมทางบวกและก าลังใจมากกว่าวิธีการแข่งขัน เปรียบเทียบหรือวิพากษ์วิจารณ์
ไมใ่ช้วิธีการลงโทษทางกาย เช่น การต ีและทางจิตใจ เช่น การท าให้อาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีน่ ามาใช้
ควรมีการอธิบายให้เข้าใจก่อนน ามาใช้ 
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     2.1.7 ช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มีความสุข ผ่อนคลาย ได้เข้าร่วมการเล่น 
และกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนใจ การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กจะแตกต่างตามวัย 
     2.1.8 ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมให้เด็ก
ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 
    2.2 บทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้อื่นที่สนใจ
ครูผู้สอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้โครงการฯ 
เช่น การจัดประสบการณ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามโอกาสและด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เช่น จัดท าเอกสารเผยแพร่ การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การสาธิตวิธีการจัดประสบการณ์
นวัตกรรม การจัดการศึกษาปฐมวัย ฯลฯ ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การให้ค าปรึกษา
หารือเป็นรายบุคคล เป็นต้น 
    2.3 บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูผู้สอนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยการน า
เทคนิค/นวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานท าการวิจัยทดลอง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนา 
ส่งเสริม “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นต้น 
   3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน การบริหารจัดการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ยึดหลักการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาทดังนี้ 
    3.1 เป็นวิทยากรและให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
    3.2 เป็นผู้ช่วยครูหรือเข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
    3.3 สนับสนุนด้านงบประมาณ 
   4. ศึกษานิเทศก์ 
    4.1 นิเทศการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” เพ่ือพัฒนาการทุกด้านของเด็ก 
    4.2 แนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลืองานด้านวิชาการโครงการ “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” แก่ครูผู้สอน 
    4.3 ประสานการด าเนินงานระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในการน าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.4 สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  
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    4.5 ร่วมปฏิบัติงานกับครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
 6. ความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
    ประสาท เนืองเฉลิม (2546 : 23) กล่าวว่า การน าวิธีการเรียนทางวิทยาศาสตร์
มาสอดแทรกในการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจะส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดอย่างเป็นระบบและศึกษา
สิ่งต่างๆ ด้วยการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 174) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแง่ของ
ทักษะพ้ืนฐานกระบวนการและสาระวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเป้าหมายดังนี้ 
   1. ให้เด็กได้ค้นคว้าและสืบเสาะสิ่งต่างๆ ค้นให้พบส าหรับเด็ก 
   2. ให้เด็กได้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
   3. กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นความสนใจและเจตคติของเด็กด้วยการช่วยให้เด็ก
ค้นหาข้อความรู้บางอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
   4. ช่วยให้เด็กเข้าใจวิธีการท างานอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน
และการสืบค้นของตัวเด็ก  
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554 : 1-2) กล่าวถึง
ความส าคัญการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ 
    5.1 ช่วยให้เด็กพัฒนาความตระหนักรู้ (Cognition) เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกรอบตัวเด็กจะได้รับการส่งเสริมและตอบสนองต่อค าถามที่เกิดขึ้นระหว่างการส ารวจสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเองอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีและได้ฝึกฝนการจัดโครงสร้าง ความคิดจากประสบการณ์ที่
ได้รับซึ่งเป็นการวางพื้นฐาน 7 โครงสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual framework) เกี่ยวกับโลก
ธรรมชาติรอบตัวให้ถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ในระดับปฐมวัยอันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็กเม่ือเติบโตขึ้น 
    5.2 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยช่วยให้เด็กพัฒนาคุณลักษณะตามวัยที่
ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
     5.2.1 ด้านร่างกายการจัดกิจกรรมการส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้ใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้ามีการเคลื่อนไหวช่วยพัฒนาท าให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้รับการ
พัฒนา 
     5.2.2 ด้านอารมณ์และจิตใจจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กส ารวจ และ
ทดลองสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการท ากิจกรรมรู้จัก



50 
 

ใช้เหตุผลในการท าการส ารวจและอธิบายสิ่งต่างๆ รู้จักตัดสินใจเลือกวิธีการทดลองและยอมรับผลที่
เกิดข้ึนได้แสดงผลงานจากการส ารวจและแสดงความสามารถของตนเอง 
     5.2.3 ด้านสังคมจัดกิจกรรมส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กๆ ได้ฝึกการช่วยเหลือ
ตนเองรู้จักท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ในกลุ่มย่อยรู้จักการให้และการรับรู้จักการรอคอยและฝึกการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันตลอดจนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวและช่วยกันดูแลรักษา 
     5.2.4 ด้านสติปัญญาจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เด็กจะได้พัฒนาความสามารถในการถามค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่าย การลงมือค้นหาค าตอบ
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย เช่น การสังเกตการสอบถาม การทดลองการจ าแนกสิ่งต่างๆ โดย
ใช้เกณฑ์ของตนเองหรือเกณฑ์ท่ีครูก าหนดขึ้นได้บอกลักษณะของสิ่งที่ส ารวจพบด้วยค าพูดการวาด
ภาพหรือการแสดงบทบาทสมมติการสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ใหม่และบอกวิธีการเรียนรู้ของตนเองซึ่ง
มีพัฒนาการด้านภาษาควบคู่ไปด้วย 
   5.3 ช่วยให้เด็กมีโอกาสใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ใน
การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตลอดจนคิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ตามวัยและศักยภาพผ่านการ
เล่นทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น สรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการตอบสนอง
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กปฐมวัยกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้
คิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผลเกิดการเข้าใจมโนทัศน์และเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รอบตัวน าไปสู่ความสามารถในการสรุปข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
  สรุปได้ว่า การเรียนรูวิทยาศาสตรมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ช่วย
ให้เกิดความเขา้ใจสามารถแก้ปัญหาได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาสติปัญญา 2 ด้าน 
คือ ศักยภาพทางปัญญา ได้แก ่การสังเกต การคิด การแก้ปัญหา การปรับตัว การใช้ภาษา และพุทธิ
ปัญญา ไดแ้ก่ ความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินพัฒนาการรู้การเข้าใจที่
สูงขึ้น 
 
 7. ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศในโรงเรียน 
(ส านักงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย, 2557 : 14) 
   7.1 การด าเนินงาน 
    7.1.1 การบริหารงาน ภาษามีบทบาทส าคัญมากในการสร้าง กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน การเรียบเรียง การกระท า ความคิดและความเข้าใจให้เป็นค าพูดของตนเองจะช่วยให้เด็กได้
คิดทบทวนกระบวนการคิดและการเรียนรู้รวมทั้งได้ความรู้ จากการคิดทบทวนนั้น ซึ่งเป็น
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กระบวนการของการประเมินการคิดและการเรียนรู้เช่นกัน การกระตุ้นให้เด็กคิดทบทวนท าได้หลาย
วิธ ีเช่น ด้วยการตั้งค าถามที่แยบยล การพูดคุยและอภิปรายระหว่างเด็กๆ ด้วยกันเอง และระหว่าง
เด็กกับครู ซึ่งครูสามารถเข้าไปช่วยเสริมและตั้งค าถามที่เหมาะสม เพ่ือก าหนดทิศทางและก ากับการ
สนทนาได้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะของทาง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มี
แนวทางการด าเนินการดังนี้ 
     1) ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ความรู้
ความเข้าใจกับการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ และความเป็นมาของโครงการเพ่ือจะได้
ร่วมมือกนัพัฒนามาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยไปในทิศทางเดียวกัน 
     2) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นโรงเรียนน าร่องโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 20 แผน 20 กิจกรรม 
     4) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พร้อมบันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
     5) บันทึกภาพถ่าย การจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
     6) ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน โดยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต 
ทดลอง การลงมือปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
     7) เสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
     8) ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
      8.1) พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนา 
โดยครูปฐมวัยไปเข้ารับการอบรมตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
      8.2) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
      8.3) ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ 
       8.3.1) ด้านการจัดท าแผนประสบการณ์การเรียนรู้ 
       8.3.2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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       8.3.3) ด้านการสรุปกิจกรรม 20 กิจกรรม 
       8.3.4) ด้านการจัดท าบันทึกกิจกรรมการทดลองและโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (logbook) 
     9) ด าเนินการตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบูรณาการตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนได้ยึดหลักการท างานตามกล
ยุทธ์และแนวทางที่วางไว้ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
      9.1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด าเนินการโดย 
       9.1.1) ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาด าเนินกิจกรรมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และบูรณาการในหลักสูตรปฐมวัย ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัว
เด็กท่ีเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่แวดล้อมตัวเด็กที่เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็กเพ่ือพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ โดยมีการติดตาม 
ประเมินผล และน าผลการติดตามมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
       9.1.2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการบูรณาการที่ส่งเสริม
ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยสาระการเรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เชิงวิทยาศาสตร์อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 
       9.1.3) ด าเนินการจัดแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใน และ
ภายนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลองอย่างมีความสุข 
      9.2) ด้านหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด าเนินการโดย 
       9.2.1) จัดท าหน่วยการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ 
โดยการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ดังกล่าว โดยมีการ
นิเทศ ติดตามประเมินผลการน าหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์การ
สอนรวมทั้งให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงงานเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพ่ือพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้น 
       9.2.2) ด าเนินการบูรณาการสู่การจัดประสบการณ์ในสาระการเรียนรู้
ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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       9.2.3) ด าเนินการจัดท าสื่อและมุมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีส่งเสริมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความคิด
และทักษะกระบวนการของนักเรียนระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา สามารถแก้ปัญหาได้อยู่ มีความสุข และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
       9.2.4) ด าเนินการวัดประเมินผลความพร้อมตามพัฒนาการในแต่ละ
ด้านแต่ละวัยให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันได้ 
      9.3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการโดย 
       9.3.1) จัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะด้าน การคิด 
สังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
       9.3.2) จัดท าโครงงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริง 
ทดลองจริง ค้นคว้าหาค าตอบจากประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ที่ หลากหลายรูปแบบ 
       9.3.3) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      9.4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด าเนินการโดย 
       9.4.1) จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของ สถานศึกษาเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จากการประชุม 
อบรม หรือศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัด กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เพ่ือจะได้พัฒนาศักยภาพของ ครูผู้สอน และนักเรียนให้มีความพร้อมมากข้ึน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์ น ามาบูรณาการให้สอดคล้องตามแนวนโยบายต่อไป 
       9.4.2) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
    7.1.2 การจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
เด็กผู้สอน มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอก 
ความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ของเด็กท่ีผู้สอนและเด็กมี ส่วนที่จะเริ่มทั้ง 2 ฝ่าย โดย
ผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะและเรียนรู้ร่วมกับเด็กส่วนเด็ก เป็นผู้ลงมือกระท า เรียนรู้ และค้นพบ
ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบ
ก่อน เพ่ือจะได้วางแผนสร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้
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ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้เหมาะกับเด็ก  
     การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้าง
รากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตามปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณส์ าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
จะต้องจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยที่การเล่นดังกล่าวต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มี
จุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การยัดเยียดเนื้อหาของระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กการจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต้องเข้าใจการเรียนรู้ที่เด็กและ สร้างเสริมประสบการณ์และ
ธรรมชาติการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ดังหลักการส าคัญในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนี้ 
      1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวม
อย่างต่อเนื่อง 
      2. เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
      3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญทั้งกับกระบวนการและ
ผลผลิต 
      4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 
      5. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  
     แนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับหลักการท างานของสมองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ เป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจ และความสามารถได้ฝึก
คิดวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติจริงและสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จาก
บุคคลอื่น ไดท้ ากิจกรรมที่ท้าทายและเกิดความส าเร็จได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย อบอุ่น และ
ยอมรับและมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนไปใช้อย่างมีความหมาย 
   7.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
    7.2.1 ด้านความรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัย เช่น 
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     1) สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย
สามารถส ารวจลักษณะและบอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของร่างกายของตนเองปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัย และสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และส ารวจ สังเกต 
อภิปราย ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เพ่ือน าไปสู่การ ทดลอง อภิปรายเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้ สามารถเปรียบเทียบลักษณะของพืชและสัตว์ใน
สิ่งแวดล้อมไปจนถึงลักษณะของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
     2) สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย สามารถส ารวจระบุ
ต าแหน่งของตนเองเทียบกับสิ่งแวดล้อม สามารถส ารวจสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่มนุษย์บอกประโยชน์โทษได้ 
     3) สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยสามารถส ารวจ
ทางกายภาคและบอกประโยชน์โทษของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
     4) สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยสามารถส ารวจ
ตรวจสอบแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วง จากการสังเกตได้ ทดลองและ สรุปผลการออกแรงกระท าต่อ
วัตถุต่างๆ 
     5) สาระที่ 5 พลังงาน นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยสามารถส ารวจการใช้พลังงาน
และบอกการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้ 
     6) สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย
สามารถส ารวจ ตรวจสอบ องค์ประกอบต่างๆ ของโลกและการเปลี่ยนแปลง ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนได้ 
     7) สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยสามารถส ารวจ
อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นอย่างง่ายๆ ได ้
     8) สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนช่วงชั้น
ปฐมวัยสามารถตั้งค าถาม และวางแผนส ารวจตรวจสอบอย่างง่ายๆ โดยใช ้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและแสดงลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมี
จิตวิทยาศาสตร์ และสามารถสืบค้น และอภิปราย ประโยชน์โทษของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได ้
  สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จะต้องจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น ด้าน
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ความรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลกนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นการสามารถได้ฝึกคิดวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติจริงและสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้
ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนได้ด้วย 
 
ความพึงพอใจ 
 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นค าที่มีความหมายที่หลากหลายนักการศึกษาหลาย
คนได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
   ณัฐชยา เอื้อมอุ่น (2544) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ
ถ้าเป็นไปในทางบวกก็ท าให้เกิดผลดีต่อกิจกรรมที่ท าหรือเข้าร่วม แต่ถ้าเป็นไปในทางลบจะเกิดผลเสีย
ต่อกิจกรรมที่ท าได้เช่นกัน 
   ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าที
ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยท าให้เกิดความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจ 
   ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะ
เกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่งและความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2549) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความ
พึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึกที่มีต่อบุคคลสิ่งของและบริการเป็นภาวะทางอารมณ์เชิงบวกท่ีบุคคล
แสดงออกเม่ือได้รับผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพตามจุดมุ่งหมายและตามความต้องการ 
   วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นการให้
ค่าความรู้สึกของคนที่สัมผัสกับโลกทัศน์เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมค่าความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ”  
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   จิราพร ก าจัดทุกข์ (2552) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกท่ี
เป็นการยอมรับความรู้สึกที่ยินดีความรู้สึกชอบในการได้รับบริการหรือได้รับการตอบสนองตามความ
คาดหวังหรือความต้องการที่บุคคลนั้นได้ตั้งไว้  
   กู๊ด (Good. C. V.. 1973) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจ ไว้ว่า เป็นสภาพหรือ
ระดับความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติ 
   สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลที่มีต่อ
การปฏิบัติกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบถ้าเป็นทางบวกก็จะท าให้เกิดผลดีต่อกิจกรรมที่ท าแต่ถ้า
เป็นทางลบก็จะเกิดผลเสียต่อกิจกรรมนั้นได้ การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน จึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่บุคคลจะเรียนรู้หรือมี
พัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้นบุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจหรือสุขใจเป็นเบื้องต้น นั่นคือ
บุคคลต้องได้รับการจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนเป็น
ความรู้สึกพอใจชอบในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและต้องการด าเนิน
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลส าเร็จ 
 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมนั้นมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในงานที่มีอยู่ การสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้เกิดกับผู้ปฏิบัติจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัตินั้นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีนักการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
และตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจไว้ ดังนี้ 
   เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg. 1959) ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้พึง
พอใจในการท างาน 2 ปัจจัย คือ 
    1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการงานซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
    2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน
และมีหน้าที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต 
สถานะของอาชีพ สภาพการท างาน เป็นต้น ในการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ครูผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษา จึง
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ต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้หรือการ
ปฏิบัติงานนั้น มีแนวคิดพ้ืนฐาน 2 ลักษณะ คือ 
     2.1 ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงกว่าผู้
ไม่ได้รับการตอบสนอง 
     2.2 ผลของการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจและผลของการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่นๆ ผลของการปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อม
ได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic 
Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรม
ของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือความพึงพอใจใน
งานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกก าหนด โดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและการรับรู้
เรื่องเก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนที่รับรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดข้ึน 
   มาสโลว์ (Maslow. 1970) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นตอนความต้องการ (Hierarchy 
of Needs) นับว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 
“มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือพึงพอใจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการสิ่งอ่ืนๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน 
ความต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้” ความต้องการ
ของมนุษย์มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ เน้นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ 
    2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งท่ีเป็นอยู่
ปัจจุบันและอนาคต ความเจริญก้าวหน้า ความอบอุ่น 
    3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิด
พฤติกรรม ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก ต้องการความเป็นมิตร ความรักจากเพ่ือน
ร่วมงาน 
    4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม มีชื่อเสียง 
อยากให้บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง อยากมีความเป็นอิสรเสรีภาพ 
    5. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
เป็นความต้องการในระดับสูง อยากให้ตนเองประสบความส าเร็จทุกอย่างในชีวิตซึ่งเป็นไปได้ยาก 
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    สรุปได้ว่า จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าวเมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายในเป็นผลด้านความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดแก่ตัวผู้เรียนเอง เช่น 
ความรู้สึกต่อความส าเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะ ความยุ่งยากต่างๆ และสามารถด าเนินงาน
ภายใต้ความยุ่งยากท้ังหลายได้ส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับการยกย่อง
จากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกนั้นเป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหาให้มากกว่าที่ตนเองให้ตนเอง เช่น 
การได้รับค ายกย่องชมเชยจากครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับท่ีน่าพอใจ 
 
 3. การวัดความพึงพอใจ 
  มีนักวิชาการศึกษาได้ให้ความส าคัญและกล่าวถึงลักษณะการวัดความพึงพอใจใน
การศึกษาด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสภาพทางจิตใจกับผลการเรียนจุดที่น่าสนใจคือ การ
สร้างความพอใจในการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นให้กับเด็กทุกคนไว้ ดังนี้ 
   ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจสามารถท าได้
หลายวิธ ีดังนี้ 
   1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความ
คิดเห็นซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร การเรียนการสอน และเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น  
   2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และ
วิธีการที่ดีท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้  
   3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดกิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผนตามที่ก าหนดไว้ 
   ณัฐิกา วงษาวดี (2551 ; อ้างอิงมาจาก Skinner. 1972) ได้กล่าวว่า การปรับ
พฤติกรรมของคนอาจท าได้โดยเทคโนโลยีทางกายภาพและทางชีวภาพเท่านั้น แต่ต้องอาศัย
เทคโนโลยี พฤติกรรมหมายถึงเสรีภาพและความภาคภูมิ จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของการศึกษา
คือ การท าให้คนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน เสรีภาพและ
ความภาคภูมิเป็นครรลองของการไปสู่ความเป็นคน เสรีภาพในความหมายของสกินเนอร์ (Skinner) 
เป็นความอิสระจากการควบคุม วิเคราะห์และเปลี่ยนหรือปรับปรุงรูปแบบให้แก่สิ่งแวดล้อมนั้นโดยท า
ให้อ านาจการควบคุมอ่อนตัวลงจนบุคคลเกิดความรู้สึกตนว่าตนมิได้ถูกควบคุมหรือแสดงพฤติกรรม
ใดๆ ที่เนื่องจากความกดดันภายนอกบางอย่าง บุคคลควรได้รับการยกย่องยอมรับในผลส าเร็จของการ
กระท า แต่การกระท าที่ควรได้รับการยกย่องยอมรับมากเท่าไร จะต้องเป็นการกระท าท่ีปลอดจากการ
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บังคับควบคุมสิ่งใดๆ มากเท่านั้น ดังนั้น เสรีภาพจึงน าไปสู่ความภาคภูมิ น าไปสู่การเป็นตัวของตัวเอง 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจการกระท าและผลที่เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเองนั่นคือ
เป้าหมายปลายทางของการศึกษา 
   โคแวค (Kovach. 2001) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการอ่านและชนิดของ
รางวัลของนักเรียนเกรด 4 เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านจับใจความเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ได้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจะมอบรางวัลให้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการอ่าน ผลการวิจัยพบว่า ชนิดของ
รางวัลไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการอ่าน  
   สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนนั้นเกิดจากองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น คุณสมบัติของครู วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของครู 
นักเรียนจึงจะประสบผลส าเร็จในการเรียน ดังนั้น ผู้บริหารและครูควรสร้างความสุขในการเรียนให้
เกิดข้ึนกับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความรักและความกระตือรือร้นในการเรียน 
ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของครู ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่กระท าความดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการ
วัดผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมรวมถึงการวัดความพึงพอใจโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ ความพึง
พอใจในการเรียนการสอนและผลการเรียนจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกได้นั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัติท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ของการเรียนรู้นั้น คือสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงในการจัดกิจกรรมการ
เรียนเพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป 
 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา 
 
  1. สภาพปัจจุบัน 
  โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนาจารย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 เปิด
ท าการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2512 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนายสุพจน์ ถึงฝั่ง นายอ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ มีครูคนเดียว คือ นายบัวผัน แพงจันทร์ศรี ครูโท โรงเรียนนาจารย์วิทยา เปิดท าการ
สอน ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4 
  โรงเรียนแห่งนี้เมื่อแรกตั้งปรากฏหลักฐานชื่อว่า โรงเรียนค าโพนราษฎร์บ ารุง ต่อมาทาง
ราชการเรียกโรงเรียนค าโพนวิทยา ปรากฏตามหลักฐานหนังสือท่ี กส ๕๑/๔๗๘๒ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๑๒ ต่อมาเหตุใดไม่ปรากฏ จึงเปลี่ยนมาเรียกชื่อ โรงเรียนบ้านค าโพน และตามหนังสือที่
อ้างถึงได้แต่งตั้ง นายสมพร ไผ่พูล ข้าราชการส่วนจังหวัดครูตรี มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ตรีและนาย
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ธ ารง โรจนกร วุฒิ ป.กศ. มาท าการสอน ต่อมานายสิม เวียงการและนายทองเลียบ ปุระชะตา ได้มอบ
ที่ดินให้เป็นของโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อท่ีทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศตะวันออก   จรดที่ดิน นางหมา ค าหงษา ยาว 2 เส้น 11 วา 
  ทิศตะวันตก   จรด ถนนถีนานนท์ ยาว 2 เส้น 11 วา 
  ทิศเหนือ    จรดที่ดิน นายท่อน ทรัพย์สมบัติ  ยาว 2 เส้น 11 วา 
   ทิศใต้     จรดที่ดิน นายจันทร์  ไร่สงวน  ยาว 2 เส้น 11 วา 
  โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลนาจารย์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46000 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พุทธไสยาสน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านค าโพน หมู่ที่ 6 และบ้านโนนค าม่วง หมู่ที่ 7 
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายณัฐธนิน แก้วมณี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่ง ในโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 จนถึง
ปัจจุบัน 
 
  2. ภารกิจ 
  โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ได้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ระดับ คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันทั้งท่ีมีความบกพร่อง 
และท่ีมีความสามารถพิเศษ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากท่ีสุด(เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ด้าน
ระบบบริหาร จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
 
 3. ทิศทางของโรงเรียน 
  วิสัยทัศน์ (VISION)  
   “ภายในปี ๒๕๖๙ โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาการศึกษาบูรณาการ
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
นักเรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV ผ่านระบบ ICT” 
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  พันธกิจ (MISSION) 
   1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคนดี  
มีปัญญา  
   2. มุ่งพัฒนาการศึกษาบูรณาการความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV ผ่านระบบ ICT 
 
  เป้าหมาย (GOALS) 
   1. ด้านผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นคนดี มีความรู้ควบคู่
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ปัญญา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV ผ่านระบบ ICT 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะวิชาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 
   3. การจัดการของสถานศึกษาที่มีการประสานประโยชน์แบบบูรณาการ ภายใต้
ทรัพยากร และบริบทของโรงเรียน ตอบสนองต่อผู้เรียน เอ้ือต่อชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
   4. หลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับปรุงสถานศึกษาเน้นการมีส่วน
ร่วมและชุมชนเป็นหลัก โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ผลผลิตหลักและตัวชี้วัด 
 

ผลผลิตหลัก ตัวช้ีวัด 
ผลผลิตที่ 1 
 การจัดบริการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

ด้านปริมาณ 
- จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 
ด้านคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความพร้อมเข้าเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผลผลิตที่ 2 
การจัดบริการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 

ด้านปริมาณ 
- จ านวนนักเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ 
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  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถสรุปได้ว่า การศึกษา
ปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตาม
วัย ซึ่งควรส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เด็กเกิดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนเป็นความรู้สึกพอใจชอบ
ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและต้องการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จน
บรรลุผลส าเร็จการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  เปลว ปุริสาร (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีษะเกษ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 2) 
แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการแล้วเด็กท้ังสองกลุ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
  ล าดวล ปั่นสันเทียะ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการ
จัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยโดยรวมแยก ตามทักษะหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการสูงกว่า
ก่อนทดลอง 
  อ าพวรรณ์ เนียมค า (2545 : 67) ได้วิจัยผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และเปรียบเทียบความสามารถทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้คือ 
1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการหลังการทดลองมี
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
และเม่ือเปรียบเทียบโดยจ าแนกรายด้านแล้วพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ทุกด้าน 
  ประเทือง สุภาสอน (2549 : 103) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอน
แบบธรรมชาติที่มีต่อความสามารถทางภาษาและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนที่ไดร้ับการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติมีความสามารถทางภาษา
ด้านการฟัง อ่าน พูด เขียน และพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  เอราวรรณ ศรีจักร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะชั้น
อนุบาล 2 จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและ
จ าแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นทุกทักษะอยู่ในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็นและอยู่ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจ าแนกประเภท 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  ศศิธร รณะบุตร (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดรูปแบบกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวม และจ าแนกรายทักษะ หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
กิจกรรมสวนพฤษศาสตร์ของโรงเรียน สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
อนุบาล ผลการวศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  ปุณย์จรีย์ กัมปนาทโกศล (2552 : ง) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอายุ 6 - 7 ปี ผลการศึกษา
พบว่า หลังการทดลองเด็กท่ีได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเด็ก ที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตาม
การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เสกสรร มาตวังแสง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับการคิด
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วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การใช้
เหตุผลอยู่ในระดับมากที่สุดการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับ
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้านมีค่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สรุปว่า การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
  ฉวีวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร (2553 : 134) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
3) สภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
นครพนม จ าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 4) ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม จ าแนกตามสถานภาพ
ต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 5) สภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ าแนก
ตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 6) ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ าแนกตามสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 7) สภาพการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่าง
กัน 8) ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ าแนกตามประสบการณ์
การท างานไม่แตกต่างกัน 9) สภาพการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางมีความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ 10) 
ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน จังหวัด
นครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ไม่
แตกต่างกัน 11) การด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนมด้านที่ต้องหาแนวทางส่งเสริม ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการ
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เรียนรู้ของเด็ก ด้านการบูรณาการการเรียนรู้ ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและ
ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
  วิลาวัลย์ พ่ออามาตย์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล 
ออร์ฟ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเชื่อมั่น
ในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ศศิพรรณ ส าแดงเดช (2553 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน ผลการศึกษา
พบว่า เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน มีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจ าแนกเปน็รายด้าน พบว่า ทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต การจ าแนก การสื่อสารทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.01 
  บุษบา วุฒิสาร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความ
เชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป หลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเชื่อม่ัน
ในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป หลังการจัดประสบการณ์
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ศศิธร จันทมฤก (2554 : 71) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์และวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเด็ก
อนุบาล ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ คือ 
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาขั้นตอนการจัดประสบการณ์และการประเมินการเรียนรู้รูปแบบการ
เรียนการสอนมีหลักการ 4 ประการ คือ 1) การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็น
ของเด็กอันน าไปสู่การสืบสอบหาความรู้ก่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถสร้างเป็นความรู้ของตนเอง 
2) การเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ตรงที่เด็กได้ลงมือกระท า ได้ส ารวจตรวจสอบในแหล่งเรียนรู้ และได้
แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3) การเรียนรู้อาศัยประสบการณ์เดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ใหม่ ผ่านการทบทวน ไตร่ตรอง และสะท้อนความคิด น าไปสู่การเรียนรู้เชิงนามธรรมที่
ส่งผลต่อความคิดและการปฏิบัติ และ 4) การเรียนรู้อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และจิตวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือเสริมสร้าง
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จิตวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาลจัดประสบการณ์ด้วยเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล มีข้ันตอน
การจัดประสบการณ์ 7 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความสงสัย 2) ขั้นส ารวจตรวจสอบ 3) ขั้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อนความคิด 5) ขั้นสร้างความเข้าใจ 6) ขั้นประยุกต์การเรียนรู้ และ 7) ขั้นประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการเรียนรู้ คือ แบบประเมินมิติคุณภาพจิตวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล 2. ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์และวัฏจักรการสืบสอบ
หาความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล ดังนี้ 2.1 เด็กอนุบาลกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 เด็ก
อนุบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
  พุทธรักษา น้อยพานิช (2555 : 4) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์
แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และมีความสุขในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสุข
ในการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มีกระบวนการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ 1 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นผ่อนคลาย ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 

ขั้นสู่การปฏิบัติ มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.42, S.D. = 0.23) มีดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.5638 คิดเป็นร้อยละ 56.38 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 3. เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็ก

ปฐมวัยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 2.25, S.D. = 0.38)  
  สุมาลี หมวดไธสง (2555 : 3) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกห้องเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1. เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับ การ
จัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  นิตยา ภูชุม และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2559 : 79) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1 - รุ่น 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) การประเมินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1 - รุ่น 4 ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ2) ผลการเปรียบเทียบการประเมิน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1 - รุ่น 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ร าไพ แสงนิกุล (2559 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : กรณีศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 การวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
โครงการมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสม 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าโดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากเนื้อหาและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม และผู้บริหารเห็น
ความส าคัญให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการ 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การก ากับติดตาม ประเมินผล คลอบคลุมวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ ขั้นตอน วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสม และการจัดกิจกรรมตามโครงการ
มีความเหมาะสมกับเด็ก 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย และเด็กมีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดี
ขึ้น 4.1) ผลการประเมินด้านผลกระทบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ตราสัญลักษณ์
พระราชทานที่ได้รับเป็นหลักประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูผู้สอนภาคภูมิใจในตรา
สัญลักษณ์พระราชทานที่ได้รับและผู้ปกครองภูมิใจในตัวเด็ก 4.2) ผลการประเมินด้านประสิทธิผล 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการได้อย่างมีคุณภาพ 4.3) 
ผลการประเมินด้านความยั่งยืนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โครงการควรมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ครูผู้สอนและผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนิน
โครงการต่อไป 4.4) ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากโรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายโครงการสามารถ
เป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอ่ืนได้และเด็กเล่าประสบการณ์การร่วมกิจกรรมโครงการให้ผู้อ่ืน
รับรู้และเข้าใจได้ 
 
 2. งานวิจัยในต่างประเทศ 
  Porcher. (1982 : Abstract) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอนุบาล
ที่เป็นผลจากพฤติกรรมของครู โดยอาศัยวิธีการศึกษาสังเกตขณะที่เด็กท ากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ครูเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกับครูให้อิสระกับเด็กในการท ากิจกรรม ผล
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การศึกษาพบว่า อิทธิพลจากพฤติกรรมของครูที่ส่งผลถึงพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์ของเด็กพฤติกรรม
ของครู ได้แก่ การท ากิจกรรมที่ให้เด็กมีโอกาสในการเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง การให้เวลา
เด็กในการคิดให้อิสระใน การคิดและสนับสนุนให้เด็กได้รับความสามารถในการคิด การเลือกใช้วัสดุที่
เด็กสามารถ จับต้องได้ และเป็นอุปกรณ์ประเภทรูปธรรม การจัดกิจกรรมที่เรียกร้องความสนใจของ
เด็ก ในการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มและให้ความส าคัญต่อเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
  Alan Samarapungavan PanayotaMantzico (2008 : Abstract) ได้ศึกษา
ธรรมชาติการเรียนรู้ด้วยกระบวนสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการสืบสวน
สอบสวนวงจรชีวิตผีเสื้อจักรพรรดิ ในโรงเรียนของรัฐที่มีเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างขององค์ประกอบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ การพูดภาษา งานวิจัยนี้จะอธิบายข้อมูลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
จากกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเขาข้อมูล จะอธิบายตั้งแต่การเริ่มต้นปฏิบัติการสืบเสาะจาก
การรวบรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอ อิเล็กทรอนิก ส่วนที่ 2 ของข้อมูลเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์โดยใช้
เครื่องมือที่ผู้วิจัยเป็น ผู้ออกแบบขึ้น เรียกว่าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science 
Learning Assessment (SLA)) การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม 
ควบคุม ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะของประชากรที่คล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบสมบูรณ์และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการสอนด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เปรียบเทียบความคิดรอบยอดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
ฐาน มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน (กลุ่มทดลอง 65 คน กลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน) ผลการวิจัย
จากการศึกษาพอร์ตโฟลิโออิเล็กทรอนิกแสดงให้เห็นว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มทดลองมีความเข้าใจ
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันใน
ระหว่างกิจกรรมการสืบสวนสอบสวนของพวกเขาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของ SLA แสดง
ให้เห็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 
  Helen Patrick, Panyota Mantzicopoulas, Alan Samarapungavan. (2009 : 
Abstract) ได้ศึกษาวิจัยความแตกต่างของมูลเหตุจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ความเข้าใจ 
ความสามารถ ความชื่นชอบ) ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงของเด็กปฐมวัยที่มีความแตกต่างของชาติ
พันธุ์การพูดภาษา ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ าจ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนที่ 1 ได้รับการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบปกติอีก 2 โรงเรียน เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาการรู้เรื่องทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy Project (SLP) โปรแกรมนี้มีพ้ืนฐานบนความคิดรวบยอดท่ี
สอดคล้องกับล าดับขั้นของกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และการรู้เรื่องด้านวิทยาศาสตร์ 
โปรแกรมนี้ใช้เวลา 5 และ 10 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าถ้าไม่ค านึงถงึเพศ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม 
SLP มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์มากกว่ากลุ่มท่ีได้รับประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบปกติ 
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นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 10 สัปดาห์จะมีความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เมื่อศึกษาโรงเรียนที่ 1 ที่
เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบปกติ พบว่า เด็กผู้ชายมีความชื่นชอบ
วิทยาศาสตร์มากกว่าเด็กผู้หญิงอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผลต่อความชื่นชอบทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาการรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy Project (SLP)) ข้อมูล ผลการวิจัยสนับสนุนแนวทางการพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย และให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง ชายและหญิง 
  Hamlin; & Wisneski, (2012) ท าการศึกษาเรื่องการคิดทางวิทยาศาสตร์และงาน
สืบสวนของเด็กวัยหัดเดินและเด็กก่อนวัยเรียนผ่านการเล่น พบว่า การเล่นที่มีบริบทหลากหลาย
ส าหรับเด็กมสี่วนร่วมในการสร้างองค์ประกอบของการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์เพราะตามธรรมชาติ
เด็กใช้ความเข้าใจในชีวิตประจ าวันของพวกเขามาใช้ในการสร้างความรู้สึกที่อยากจะเล่นในกรณีที่เด็ก
มีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การเล่นตามประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะท าให้เด็ก
เรียนรู้และเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ครูจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทั้ง
เนื้อหาและวิธีการ เพ่ือให้ค าแนะน าเสริมประสบการณ์การเล่นของเด็กและมีส่วนร่วมในประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กด้วย 
  Mesut Sackes (2012) ได้วิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับความถ่ีของการสอนความคิดรวบยอด
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย และทดสอบปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความถี่ของการสอนวิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่ของการสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยทดสอบ โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับศึกษาข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 3,305 คน ได้มาจากการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามแนวขวาง ประกอบด้วย 
ตัวแทนครูระดับปฐมวัยทั่วประเทศการทดสอบโมเดล พบว่า ได้โมเดลที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นจ านวนของวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ การเชื่อมโยงการใช้
วัสดุการสอนในห้องเรียนระดับปฐมวัย และความสามารถในการรับรู้ของครูเกี่ยวกับพลังการเรียนรู้
ของเด็กส่งอิทธิพลต่อความถี่ของการสอนความคิดรอบยอดทางวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยหัวเรื่อง
ต่างๆ เช่น โลกและอวกาศ สิ่งมีชีวิต และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กายภาพ และข้อค้นพบอ่ืนๆ คือ 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและความสามารถในการรับรู้ของครูใน
การจัดท าหลักสูตรไม่ส่งอิทธิพลต่อความถี่ของการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
  สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ เป็น
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้เต็ม ศักยภาพตามพัฒนาการของแต่
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ละบุคคล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง มีการคิดแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ
ลงมือปฏิบัติสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ได้
โดยครูคอยให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก ให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจะส่งผลเด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆ และมี
พัฒนาการที่ดไีด้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใช้ศึกษา 
  2. แผนแบบการศึกษา 
  3. เครื่องมือในการศึกษา 
  4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  5. วิธีการด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรที่ใช้ศึกษา 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนอนุบาลปีที ่2-3 จ านวน 11 คน ได้มาโดย 
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
 
แผนแบบการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) แผนแบบการศึกษา
ทดลองขั้นพ้ืนฐาน (Pre–Experimental Designs) แบบหนึ่งกลุ่มและท าการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) (Creswell. 2002 : 168) ซึ่งมีแผนแบบการศึกษา 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แผนการศึกษาแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ทดสอบก่อน 
การจัดประสบการณ์ 

การจัดกิจกรรมการทดลอง  
20 กิจกรรม 

ทดสอบหลัง 
การจัดประสบการณ์ 

T1 X T2 

   
 เมื่อ  T1   แทน   การทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Pre-test) 
    X   แทน   การทดลองโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
         เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 20 กิจกรรม  
    T2   แทน   การทดสอบหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Post-test) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี ้
  1. ชุดกิจกรรมการทดลองส าหรับเด็กปฐมวัย 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ดังนี้  
   1.1 กิจกรรมที่ 1 สนุกกับฟองสบู่ 
   1.2 กิจกรรมที่ 2 หลดด าน้ า 
   1.3 กิจกรรมที่ 3 สถานีเติมลม 
   1.4 กิจกรรมที่ 4 หมุดลอยน้ า 
   1.5 กิจกรรมที่ 5 ไหลแรงหรือไหลค่อย 
   1.6 กิจกรรมที่ 6 งูเต้นระบ า 
   1.7 กิจกรรมที่ 7 ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้ 
   1.8 กิจกรรมที่ 8 เรือสะเทินน้ าสะเทินบกและจรวด 
   1.9 กิจกรรมที่ 9 ตัวท าละลาย 
   1.10 กิจกรรมที่ 10 กักน้ าไว้ได้ 
   1.11 กิจกรรมที่ 11 สนุกกับไฟฟ้าสถิต 
   1.12 กิจกรรมที่ 12 การหักเหของน้ า 
   1.13 กิจกรรมที่ 13 ภูเขาไฟระเบิด 
   1.14 กิจกรรมที่ 14 เมล็ดพืชเต้นระบ า 
   1.15 กิจกรรมที่ 15 ลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง 
   1.16 กิจกรรมที่ 16 การละลายของน้ าตาล 
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   1.17 กิจกรรมที่ 17 ดินน้ ามันสู่ยอดปราสาท 
   1.18 กิจกรรมที่ 18 เนินน้ า 
   1.19 กิจกรรมที่ 19 ความลับของสีด า 
   1.20 กิจกรรมที่ 20 น้ า ทราย และน้ ามัน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 ชุดกิจกรรมการทดลองการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2.2 แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ จ าแนกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการ
สังเกต 2) ทักษะการจ าแนก 3) ทักษะการวัด และ 4) ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล ด้านละ 5 ข้อ 
รวมเป็นจ านวน 20 ข้อ 
  2.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ดังนี ้
   2.3.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
   2.3.2 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ-์จิตใจ 
   2.3.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสงัคม 
   2.3.4 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จ านวน 5 ข้อ 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
  1. ชุดกิจกรรมการทดลองการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

   1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ศึกษาความรู้เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ชุดกิจกรรมการทดลองการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 
กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นกรอบและแนวทาง
การศึกษากระบวนการวิธีการและข้ันตอนของการสร้างชุดกิจกรรมการทดลองการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ให้มีความสมบูรณ์ 
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   1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ออกแบบชุดกิจกรรมการทดลองการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การก าหนดจุดประสงค์ การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
การบันทึกกิจกรรม การบันทึกผลที่เกิดกับเด็กตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม พัฒนา
ความสามารถพ้ืนฐาน 4 ด้าน และพัฒนาการ 4 ด้าน ตามจุดประสงค์และความสามารถด้านการ
เรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
   1.3 น าร่างชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ไดส้ร้างข้ึนแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการบริหาร
การศึกษา ด้านภาษาไทย ด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ และค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2543) โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดเนื้อหาของชุดกิจกรรมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ควรเลือกเนื้อหาที่เข้าใจ
ง่าย ตรงตามเนื้อหาของชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเด็กปฐมวัย และบางกิจกรรมที่น าไปปฏิบัติ
ควรค านึงถึงความปลอดภัย การกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยข้อค าถาม และกิจกรรมการสังเกตต่างๆ 
ให้สามารถใช้พัฒนาการท้ัง 4 ด้านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยากเรียนรู้และคัดเลือกเนื้อหาที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยการก าหนดความสอดคล้องความเหมาะสมเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
    เห็นว่าสอดคล้อง   ให้คะแนน + 1 
    ไม่แน่ใจ       ให้คะแนน 0 
    เห็นว่าไม่สอดคล้อง   ให้คะแนน - 1 
    ทั้งนี้ ข้อมูลชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ขอค าแนะน ากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า
ชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จ านวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
     1. นายณัฐธนิน แก้วมณี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการบริหารการศึกษา 
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     2. นางพิสมัย สิงห์สุนีย์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียน 
ค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 
     3. นางเพ็ญศรี ดุพงษ์ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล 
     4. นางธิดา วงศ์วิริยะ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการศึกษาปฐมวัย 
     5. นางธนัชพร เขจรรักษ์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียน
สะอาดสมศรีวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ปฐมวัย 
   1.4 จัดท าชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้ถูกต้องสมบูรณ์ จ านวน 20 กิจกรรม 
   1.5 น าชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ 7 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แบบรายบุคคล (Individual Try out) โดยทดลองใช้กับนกัเรียนชัน้
อนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
ยากง่ายและความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  
  1.6 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Try out) โดยทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 คน ที่เป็นนักเรียนที่
ยังไม่เคยเรียนด้วยชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มาก่อน และไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองแบบรายบุคคล เพื่อตรวจสอบการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
  1.8 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แบบภาคสนาม (Field Try out) โดยทดลองใช้กบันักเรียนชัน้
อนุบาลปีที ่2-3 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน เป็นนักเรียนที่



77 
 

ยังไม่เคยเรียนด้วยชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มาก่อนและไม่ซ้ ากับนักเรียนที่เคยได้ทดลองแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็ก เพื่อหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  
  1.9 จัดท าชุดกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ศึกษาต่อไป 
 2. แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
  แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ จ าแนกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการจ าแนก 3) ทักษะการวัด และ 4) ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล ด้านละ 5 ข้อ รวมเป็น
จ านวน 20 ข้อ น าไปใช้ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่างๆ 
   2.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกิจกรรมส าหรับ
การทดลองเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 2 การก าหนดโครงสร้างแบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 

ชุดที่ 
จ านวน
แบบฝึก 

รายการ 
จ านวน

ข้อสอบที่
สร้างข้ึน 

จ านวน
ข้อสอบที่
ต้องการ 

หมายเหตุ 

1 5 การสังเกต 7 5  
2 5 การจ าแนก 7 5  
3 5 การวัด 7 5  
4 5 การสื่อความหมายข้อมูล 7 5  

รวม 20 แบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ 28 20  

 
   2.3 น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ได้แก่ ด้านเนื้อหาภาษาไทย ด้าน
การศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล ความเท่ียงตรงเชิง
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เนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้และค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วคัดเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ก าหนดเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
    เห็นว่าสอดคล้อง   ให้คะแนน + 1 
    ไม่แน่ใจ       ให้คะแนน 0 
    เห็นว่าไม่สอดคล้อง   ให้คะแนน - 1 
    การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของแบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดย
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร ดังนี้ 
 

         IOC  =  ∑R 
              N 
 

     เมื่อ IOC แทน ดัชนีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างข้อสอบ 
           กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       R  แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
       ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
   2.4 น าแบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
30 คน แล้วน ามาตรวจให้คะแนน 
   2.5 น าแบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์นักเรียนได้สอบแล้วมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (P) ซึ่งเกณฑ์ความยากง่ายของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (B) ก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป แล้วน าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่นกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 
2-3 โดยวิธีของโลเวท (Lovett) และคัดเลือกข้อสอบไว้ จ านวน 20 ข้อ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในเนื้อหาของกิจกรรมส าหรับการทดลองเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
    2.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ก าลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 คน 
  3. แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ดังนี ้
   3.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
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   3.2 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
   3.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
   3.4 แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
   การสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) แบบบันทึก
พฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 2) แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์-
จิตใจ 3) แบบบนัทึกพฤติกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสงัคม และ 4) แบบบันทึกพฤติกรรมการประเมิน
พัฒนาการด้านสติปัญญา ผู้ศึกษาได้สร้างโดยก าหนกรอบแนวคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย มีข้ันตอนดังนี ้
    1. ศึกษาการสร้างแบบบันทึกจากเอกสารการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล
ต่างๆ 
    2. สร้างแบบบันทึกจากเอกสารการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลต่างๆ ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีเนื้อหา
ทีค่รอบคลุมกิจกรรมส าหรับการทดลองเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
    3. น าแบบบันทึกที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้บันทึกผลตามแบบบันทึก
พฤติกรรมการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน 
    4. น าคะแนนที่ได้จากการบันทกึไปวิเคราะห์ สรุปผล 
    5. วิเคราะห ์สรปุผล และรายงานผล 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 1 ฉบับ  
มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   4.1 ศึกษาเอกสาร หลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 
20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scale) บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 78-92) มีรายการ
ประเมิน จ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
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    ระดับความพึงพอใจ   ความหมาย 
     5    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
     4    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
     3    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
     2    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
     1    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   4.2 ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวัดได้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 89) เกณฑ์พิจารณาน้ าหนักคะแนน
เฉลี่ย ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย       ความหมาย 
    4.51-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
    3.51-4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    2.51-3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
    1.51-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
    1.00-1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
   4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ภาษาท่ีใช้และการประเมินที่ถูกต้องน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objectives Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
    เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  + 1 
    ไม่แน่ใจ     ให้คะแนน  0 
    เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  - 1 
    การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 
20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ค านวณค่าตามสูตร ดังนี้ 
 
         IOC  =  ∑R 
              N 
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     เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
            กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       R   แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
       ∑R   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
    ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วเลือก
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และได้ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
  4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ยังไม่เคยท า
แบบสอบถามความพึงพอใจมาก่อน และไม่ซ้ ากับนักเรียนแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มเล็ก  
เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Index of Item Objectives Congruence : IOC) ค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โดยใช้การก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545 : 89) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.947 
  4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ผ่านเกณฑ์ตามก าหนดแล้วน ามาคัดเลือกไว้เป็นข้อค าถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 5 ข้อ และน าไป
สอบถามกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 11 คน ที่ได้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลความพึง
พอใจของนักเรียนต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่2-3 โรงเรียนค าโพนค าม่วง
วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 11 คน มีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 20 ข้อ กับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 คน 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 20 กิจกรรม ที่ได้สร้างขึ้น 
   3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบแบบทดสอบทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 20 ข้อ 
กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 คน 
  4. เมื่อนักเรียนได้ท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 20 กิจกรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 20 ข้อ 
  5. น าข้อมูลที่ได้จากการแบบทดสอบและแบบสอบถามทั้งหมดไป ค านวณแปลผลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมการค านวณทางสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  6. การพิมพ์สรุปผล อภิปรายผล และรายงานผลต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เมื่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ครบทั้ง 4 ชุดแล้ว ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
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และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ดังนี้  
  1. ค่าประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดย
ใช้ค่าประสิทธภิาพ E1/E2 ให้มีประสิทธภิาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ที่เรียนด้วยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ยของประชากร (𝜇) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของประชากร (𝝈) และใช้ค่า t–test for dependent 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝜇) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) และการวิเคราะห์เนื้อหา การให้
ความหมายจากแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 89) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย       ความหมาย 
   4.51-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.51-4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   2.51-3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
   1.51-2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
   1.00-1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการด าเนินการครั้งนี้ ผู้ศึกษา ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยใช้การหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากสูตร ดังนี้ 
 
         IOC  =  ∑R 
              N 
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     เมื่อ IOC แทน ดัชนีความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างข้อสอบ 
           กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       R  แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
       ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
   1.2 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) คือ สัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ตอบข้อสอบถูกใน
แต่ละข้อต่อจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20-0.80 (ล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ. 2543) จากสูตร ดังนี้ 
 
          
 
    เมื่อ  P   แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
       R   แทน จ านวนผู้เรียนที่ตอบค าถามข้อนั้นถูก 
       N   แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
 
   1.3 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ 
Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 77-89) จากสูตร ดังนี้ 
 

         
21 N

L
N
UB   

 
     เมื่อ   B  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
         U  แทน จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
         L  แทน จ านวนผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
         N1  แทน จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 
         N2  แทน จ านวนผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 

N
R  P 
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   1.4 การหาค่าความเชื่อม่ัน  ccr  โดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett Method) ของ 
Lovett (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 87-93) จากสูตร ดังนี้ 
 

         
    
 

 2 

2

cc ciX1k
iXiXk

1r  

 
     เมื่อ   ccr  แทน ความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 
         K  แทน จ านวนข้อสอบ 
         Xi  แทน คะแนนของแต่ละคน 
         C  แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
 
   1.5 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item Total Correlation : rxy) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สามารถด าเนินการโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) ของเพียรสัน (Pearson) (สมนึก ภัททิยธนี. 2549 : 222) จากสูตร ดังนี้ 
 
         rXY = 

   










  

 

2y2yn2x2xn

)y)(x(xyn  

 
     เมื่อ rXY   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่าง x กับ y 
        x   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด x 
        y   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด y 

       2x  แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนชุด x 

       2y  แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนชุด y 
        xy   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่าง x กับ y แต่ละคู่ 
       n   แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
 
   1.6 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 89) จากสูตร ดังนี้ 
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     เมื่อ       แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
         K   แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
         2

iS   แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
         2

tS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 
   1.7 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 20 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 
80/80 โดยใช้สูตร E1 / E2 ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551 : 495) จากสูตร ดังนี้ 
 

        x100

A
N
XE

1
  

 
     เมื่อ  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  
        X  แทน คะแนนรวมของชุดกิจกรรม 
            และคะแนนระหว่างเรียนจากทุกเล่มของนักเรียน 
        A  แทน คะแนนเต็มของชุดกิจกรรมและคะแนนระหว่างเรียน 
            ทุกเล่มรวมกัน 
        N  แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

         x100

B
N

YE
2

  

 
     เมื่อ  E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  

        Y   แทน คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียน 
        B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
        N   แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

  2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยของประชากร (𝜇) โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 
 

      𝜇 = 
N

N

1i i

Χ

 

      

    เมื่อ  𝜇  แทน คะแนนเฉลี่ยของประชากร 

      iX  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน จ านวนกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
 

  2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation) โดยค านวณจาก
สูตร ดังนี้ 
 

      𝝈 = 
N

N

1i
)(X 2

i


μ
 

 

    เมื่อ  𝝈  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

      𝜇  แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 
      i

  แทน ค่าคะแนนของคนที่ i 

      N  แทน จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
  2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้สถิติ Nonparametric 
Statistics คือ Wilcoxon Signed Rank Test  
   เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการแจกแจงคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติ (Test of Normality) พบว่า คะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนไม่ใช่การแจกแจงแบบปกติ จึงใช้สถิติ Nonparametric Statistics คือ Wilcoxon 
Signed Rank Test 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับหัวข้อ คือ สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงกัน  
จึงก าหนดสัญลักษณ์หรืออักษรและความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
เพ่ือการน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

  𝜇   แทน  คะแนนเฉลี่ยของประชากร 

  𝝈   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
  N    แทน   จ านวนเด็กปฐมวัยที่เป็นประชากรทั้งหมด 
  D    แทน   ผลต่างระหว่างคะแนนหลังและก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  E1   แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Efficiency of Process) 
  E2   แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of Product) 
  E.I.   แทน  ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)  
   t    แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงแบบที หรือค่าวิกฤตใน t-Distribution  
          ส าหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
  Z    แทน  ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลแตกต่าง 
        ของผลคะแนนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้  
        Wilcoxon Signed Rank Test (Z) 
  Sig   แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติทางการทดสอบ 
  *   แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  **   แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนการท ากิจกรรมย่อยและ

คะแนนการท าแบบทดสอบหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ซึ่งน าไปทดลองกับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่ประชากร จ านวน 3 
ครั้ง ไดผ้ลดังนี้  
   ครั้งที่ 1 มีประสิทธิภาพ 68.00/81.11 
   ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพ 78.61/88.33  
   ครั้งที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.00/82.11  
   และเม่ือน าไปทดลองจริง พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.05/82.02 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 
จ านวน

คน 

คะแนนการท ากิจกรรมย่อย คะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
ประสิทธิภาพ 

(E1/ E2) 
คะแนน

เต็ม 𝜇 𝝈 ร้อยละ 
คะแนน

เต็ม 𝜇 𝝈 ร้อยละ 

1 3 20 27.33 5.86 68.00 20 24.33 0.58 81.11 68.00/81.11 
2 9 20 31.44 2.01 78.61 20 25.00 2.74 83.33 78.61/83.33 
3 30 20 32.80 4.25 82.00 20 24.63 2.40 82.11 82.00/82.11 
4 11 20 32.42 4.68 81.05 20 24.61 2.73 82.02 81.05/82.02 
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 2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

จ านวนนักเรียน 
ผลรวมของคะแนน 

ดัชนีประสิทธิผล 
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

11 95 176 0.648 

 

 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  = 
267(11x20)

95)(176

  

                  =   
125
81  

               E.I.  =   0.648 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ได้ด าเนินการทดสอบเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
โดยวิเคราะห์ผลคะแนนการท ากิจกรรมชุดเดียวกันแล้ว น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.648 แสดงว่า เด็กปฐมวัย 
มีความก้าวหน้าพัฒนาการทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.80 
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 3. ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที ่5 คะแนนก่อนและและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

N = 11 

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ K 
ก่อนการจัดประสบการณ์ หลังการจัดประสบการณ์ 

𝜇 𝝈 ระดับ 𝜇 𝝈 ระดับ 

1. การสังเกต 5 1.55 0.52 ปรับปรุง 4.09 0.70 ดี 
2. การจ าแนก 5 2.00 0.45 ปรับปรุง 4.00 0.77 ดี 
3. การวัด 5 1.82 0.60 ปรับปรุง 4.18 0.40 ดี 
4. การสื่อความหมายข้อมูล 5 2.27 0.47 ปรับปรุง 4.27 0.47 ดี 

รวม 20 7.64 1.03 ปรับปรุง 16.55 1.51 ดี 

 
  จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (𝜇=7.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปรับปรุงทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=2.27) 

การจ าแนก (𝜇=2.00) การวัด (𝜇=1.82) และการสังเกต (𝜇=1.55) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (𝜇=16.55) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เป็นรายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล 

(𝜇=4.27) การวัด (𝜇=4.18) การสังเกต (𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ 
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 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มาหาค่าเฉลี่ย โดยแยกเป็นด้านการสังเกต การจ าแนก การวัด และการสื่อความหมายข้อมูล ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 คะแนนก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

 N=11 

ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

K 

ก่อนการจัด
ประสบการณ์การ

เรียนรู้ 

หลังการจัด
ประสบการณ์การ

เรียนรู้ D D2 t p 

𝜇 𝝈 𝜇 𝝈 

1. การสังเกต 5 1.55 0.52 4.09 0.70 2.82 1.62 

16.48 0.00** 
2. การจ าแนก 5 2.00 0.45 4.00 0.77 3.00 1.80 
3. การวัด 5 1.82 0.60 4.18 0.40 3.00 1.69 
4. การสื่อความหมาย 
    ข้อมูล 

5 2.27 0.47 4.27 0.47 3.27 1.98 

รวม 20 7.64 1.03 16.55 1.51 12.10 7.82 16.48 0.00** 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โดยรวม เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=16.48, p=0.00) แสดงว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะ 

ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=4.27) การวัด (𝜇=4.18) การสังเกต 

(𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ 
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 5. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 
20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 คะแนนผลพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

 N=11 

ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

K 

ก่อนการจัด
ประสบการณ์ 

หลังการจัด
ประสบการณ์ 

D D2 t p 
𝜇 𝝈 𝜇 𝝈 

1. การสังเกต 5 1.55 0.52 4.09 0.70 2.82 1.62 

16.48 0.00** 
2. การจ าแนก 5 2.00 0.45 4.00 0.77 3.00 1.80 
3. การวัด 5 1.82 0.60 4.18 0.40 3.00 1.69 
4. การสื่อความหมาย 
    ข้อมูล 

5 2.27 0.47 4.27 0.47 3.27 1.98 

รวม 20 7.64 1.03 16.55 1.51 12.10 7.82 16.48 0.00** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย โดยรวม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เท่ากับ 12.10 (t=16.48, 
p=0.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยใช้ 20 กิจกรรม มีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน คือ ด้านการสื่อความหมายข้อมูล เท่ากับ 
3.27 ด้านการวัด เท่ากับ 3.00 ด้านการจ าแนก เท่ากับ 3.00 และ ด้านการสังเกต เท่ากับ 2.82 
ตามล าดับ แสดงว่า ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ 
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านสูงขึ้น 
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 6. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ 20 กิจกรรม 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย 𝜇 𝝈 แปลผล 
1. กิจกรรมมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 4.75 0.46 มากที่สุด 
2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน 4.38 0.51 มาก 
3. เด็กสนุกกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือท ามากข้ึน 4.13 0.64 มาก 
4. เด็กได้กล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 4.50 0.53 มาก 
5. เด็กสามารถน าความรู้ไปเป็นทักษะพ้ืนฐาน 
    ต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น 4.25 0.70 มาก 

รวม 4.40 0.57 มาก 

 
  จากตารางที่ 8 พบว่า เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

โดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝜇=4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อ 1 กิจกรรม

มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇=4.75) รองลงมามีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ข้อ 4 เด็กได้กล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ (𝜇=4.50) 

ข้อ 2 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน (𝜇=4.38) ข้อ 5 เด็กสามารถน าความรู้ไปเป็น

ทักษะพ้ืนฐานต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น (𝜇=4.25) และ ข้อ 3 เด็กสนุกกับการเรียนรู้

ผ่านการลงมือท ามากข้ึน (𝜇=4.13) ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
 
 จากสมมติฐานการศึกษาค้นคว้าที่ได้ก าหนดไว้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 1.  การทดสอบคะแนนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
การศึกษาท่ีตั้งไว้ กล่าวคือ ชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 
20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ 81.05/82.02 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. เด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึนและมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 64.80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เด็กมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝜇 =4.40, 𝝈 =0.57) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 4. ผลคะแนนเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 
กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 3) เพ่ือศึกษาผลการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จ านวน 11 คน 
โรงเรียนค าโพนค าม่วงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนพฤศจิกายน 2562-
กุมภาพันธ์ 2563 มีเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต 
การจ าแนก การวัด และการสื่อความหมายข้อมูล 2) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 20 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สนุกกับฟองสบู่ กิจกรรมที่ 2 หลดด าน้ า กิจกรรมที่ 3 สถานีเติมลม กิจกรรมที่ 4 
หมุดลอยน้ า กิจกรรมที่ 5 ไหลแรงหรือไหลค่อย กิจกรรมที่ 6 งูเต้นระบ า กิจกรรมที่ 7 ลูกโป่งพองโต
และขวดบุบเองได้ กิจกรรมที่ 8 เรือสะเทินน้ าสะเทินบกและจรวด กิจกรรมที่ 9 ตัวท าละลาย 
กิจกรรมที่ 10 กักน้ าไว้ได้ กิจกรรมที่ 11 สนุกกับไฟฟ้าสถิต กิจกรรมที่ 12 การหักเหของน้ า กิจกรรม
ที่ 13 ภูเขาไฟระเบิด กิจกรรมที่ 14 เมล็ดพืชเต้นระบ า กิจกรรมที่ 15 ลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง 
กิจกรรมที่ 16 การละลายของน้ าตาล กิจกรรมที่ 17 ดินน้ ามันสู่ยอดปราสาท กิจกรรมที่ 18 เนินน้ า 
กิจกรรมที่ 19 ความลับของสีด า และกิจกรรมที่ 20 น้ า ทราย และน้ ามัน และ 3) ความพึงพอใจของ
เด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝜇) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) และค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) และสถิติ 
Nonparametric Statistics คือ Wilcoxon Signed Rank Test ผู้ศึกษา สรุปผล อภิปรายผล และมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ 
81.05/82.02 
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.648 แสดงว่า เด็กปฐมวัยมีความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนร้อยละ 64.80 

  3. ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (𝜇=7.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุงทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=2.27) การจ าแนก 

(𝜇=2.00) การวัด (𝜇=1.82) และการสังเกต (𝜇=1.55) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับดี (𝜇=16.55) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
รายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=4.27) 

การวัด (𝜇=4.18) การสังเกต (𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ 
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มาหาค่าเฉลี่ย โดยแยกเป็นด้านการสังเกต การจ าแนก การวัด และการสื่อความหมายข้อมูล 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า โดยรวม 
เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=16.48, p=0.00) แสดงว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุก
ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็ก

ปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=4.27) การวัด (𝜇=

4.18) การสังเกต (𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ 
  5. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย โดยรวม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เท่ากับ 12.10 (t=
16.48, p=0.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ 20 กิจกรรม มีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน คือ ด้านการสื่อความหมายข้อมูล 
เท่ากับ 3.27 ด้านการวัด เท่ากับ 3.00 ด้านการจ าแนก เท่ากับ 3.00 และ ด้านการสังเกต เท่ากับ 
2.82 ตามล าดับ แสดงว่า ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ 
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านสูงขึ้น 
  6. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยรวม มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝜇=4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อ 1 กิจกรรมมีเนื้อหาที่

เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇=4.75) รองลงมามีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากทุกข้อ คือ ข้อ 4 เด็กได้กล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ (𝜇=4.50) ข้อ 2 

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน (𝜇=4.38) ข้อ 5 เด็กสามารถน าความรู้ไปเป็นทักษะ

พ้ืนฐานต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น (𝜇=4.25) และ ข้อ 3 เด็กสนุกกับการเรียนรู้ผ่านการ

ลงมือท ามากขึ้น (𝜇=4.13) ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ 
81.05/82.02 ทั้งนี้ เนื่องจากชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถเป็น
น ามาใช้พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดย
ใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรับ
ประสบการณ์การเรียนในกิจกรรมการทดลองมีทักษะการสังเกต การวัด การจ าแนก และการสื่อ
ความหมายข้อมูล มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สนุกสนานกับเนื้อหากิจกรรมการเรียน ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา 
ภูชุม และสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2559 : 79) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย รุ่น 1 - รุ่น 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
รุ่น 1 - รุ่น 4 ของโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และ2) ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย รุ่น 1 - รุ่น 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ
โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร าไพ แสงนิกุล (2559, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : กรณีศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 การวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
โครงการมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสม 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าโดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากเนื้อหาและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม และผู้บริหารเห็น
ความส าคัญให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินโครงการ 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การก ากับติดตาม ประเมินผล คลอบคลุมวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ ขั้นตอน วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสม และการจัดกิจกรรมตามโครงการ
มีความเหมาะสมกับเด็ก 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความสนใจใน
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย และเด็กมีพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดี
ขึ้น 4.1) ผลการประเมินด้านผลกระทบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ตราสัญลักษณ์
พระราชทานที่ได้รับเป็นหลักประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูผู้สอนภาคภูมิใจในตรา
สัญลักษณ์พระราชทานที่ได้รับและผู้ปกครองภูมิใจในตัวเด็ก 4.2) ผลการประเมินด้านประสิทธิผล 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการได้อย่างมีคุณภาพ 4.3) 
ผลการประเมินด้านความยั่งยืนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โครงการควรมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ครูผู้สอนและผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนิน
โครงการต่อไป 4.4) ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากโรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลายโครงการสามารถ
เป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอ่ืนได้และเด็กเล่าประสบการณ์การร่วมกิจกรรมโครงการให้ผู้อ่ืน
รับรู้และเข้าใจได้ 
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.648 แสดงว่า เด็กปฐมวัยมีความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนร้อยละ 64.80 เนื่องจาก มีเนื้อหาที่น่าสนใจที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุด
กิจกรรมการจัดประสบการณ์มีความหลากหลาย ความชัดเจนเข้าใจง่าย ส่วนเนื้อหาที่ใช้จัดกิจกรรม
เรียนนั้น มีการเรียงเนื้อหาตามล าดับอย่างเป็นระบบจากง่ายสู่ยากสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก ความ
ยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของเด็กปฐมวัย การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
และตัวอย่างมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย ผู้เรียนเห็นว่าจะได้ประโยชน์และคุณค่า เด็กปฐมวัยสามารถ
เรียนรู้ไดแ้ละมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร มาตวังแสง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การใช้เหตุผลอยู่ในระดับมากท่ีสุดการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและรายด้านมีค่า
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปว่า การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการคิดวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธรักษา น้อยพานิช (2555 : 4) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และมีความสุขในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสุข
ในการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มีกระบวนการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ 1 
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ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นผ่อนคลาย ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 

ขั้นสู่การปฏิบัติ มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.42, S.D. = 0.23) มีดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.5638 คิดเป็นร้อยละ 56.38 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการใช้กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 3. เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็ก

ปฐมวัยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 2.25, S.D. = 0.38) ตามล าดับ 
  3. ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง (𝜇=7.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุงทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=2.27) การจ าแนก 

(𝜇=2.00) การวัด (𝜇=1.82) และการสังเกต (𝜇=1.55) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับดี (𝜇=16.55) เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
รายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=4.27) 

การวัด (𝜇=4.18) การสังเกต (𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีการ
ใช้กิจกรรม 20 กิจกรรม ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความหลากหลาย 
เนื้อหากิจกรรมที่ง่ายชัดเจน ใกล้ตัวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงท าให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปลว ปุริสาร (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบ้านจาน
ทองกวาววิทยา อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา 2) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า หลังจาก
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการแล้วเด็กทั้งสองกลุ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าดวล ปั่นสันเทียะ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์
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แบบโครงการที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา พบว่า เด็ก
ปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยโดยรวมแยก ตามทักษะหลังการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการสูงกว่าก่อนทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ าพวรรณ์ เนียมค า (2545 : 67) ได้วิจัยผล
การจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์และเปรียบเทียบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการก่อนการจัดประสบการณ์และ
หลังการจัดประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการหลังการทดลองมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 และเมื่อเปรียบเทียบโดยจ าแนกรายด้านแล้วพบว่า
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอราวรรณ ศรีจักร 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะชั้นอนุบาล 2 จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุด
แบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและจ าแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นทุกทักษะอยู่ใน
ระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็นและอยู่ในระดับ
ดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจ าแนกประเภท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่า
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ตามล าดับ 
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มาหาค่าเฉลี่ย โดยแยกเป็นด้านการสังเกต การจ าแนก การวัด และการสื่อความหมายข้อมูล 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า โดยรวม 
เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=16.48, p=0.00) แสดงว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุก
ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็ก
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ปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน คือ การสื่อความหมายข้อมูล (𝜇=4.27) การวัด (𝜇=

4.18) การสังเกต (𝜇=4.09) และการจ าแนก (𝜇=4.00) ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลท าให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ที่สามารถน าไปบูรณา
การมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้านได้ตามวัย คือ การสื่อความหมายข้อมูล  การวัด การสังเกต 
และการจ าแนก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัลย์ พ่ออามาตย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการ
จัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอราวรรณ ศรีจักร (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะชั้นอนุบาล 2 จ านวน 
15 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและจ าแนกรายทักษะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นทุกทักษะอยู่ในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการลงความเห็นและอยู่ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจ าแนกประเภท เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  5. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย พบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย โดยรวม ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เท่ากับ 12.10 (t=
16.48, p=0.00) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ 20 กิจกรรม มีทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นทุกด้าน คือ ด้านการสื่อความหมายข้อมูล 
เท่ากับ 3.27 ด้านการวัด เท่ากับ 3.00 ด้านการจ าแนก เท่ากับ 3.00 และ ด้านการสังเกต เท่ากับ 
2.82 ตามล าดับ แสดงว่า ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ 
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอราวรรณ ศรีจักร (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะชั้น
อนุบาล 2 จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
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ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและ
จ าแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นทุกทักษะอยู่ในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็นและอยู่ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจ าแนกประเภท 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลองพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าดวล ปั่นสันเทียะ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์
แบบโครงการที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา พบว่า เด็ก
ปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์ และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยโดยรวมแยก ตามทักษะหลังการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการสูงกว่าก่อนทดลองของเด็กและด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัลย์ พ่ออามาตย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล
การจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่น
ในตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศศิพรรณ ส าแดงเดช (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทาน มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ด้าน
การสังเกต การจ าแนก การสื่อสารทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พุทธรักษา น้อยพานิช (2555 : 4) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบ
กัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ (Brain Friendly Learning) ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และมีความสุขในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบ
กัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความสุขในการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย มีกระบวนการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ 1 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นผ่อนคลาย ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นสู่การ

ปฏิบัติ มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.42, S.D. = 0.23) มีดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.5638 คิดเป็นร้อยละ 56.38 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการใช้
กิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 
.01 3. เด็กปฐมวัยมีความสุขในการเรียนรู้จากกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการ
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เรียนรู้ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 2.25, S.D. = 
0.38) 
  6. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย พบว่า เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยรวม มีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝜇=4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อ 1 กิจกรรมมีเนื้อหาที่

เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝜇=4.75) รองลงมามีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากทุกข้อ คือ ข้อ 4 เด็กได้กล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ (𝜇=4.50) ข้อ 2 

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือน (𝜇=4.38) ข้อ 5 เด็กสามารถน าความรู้ไปเป็นทักษะ

พ้ืนฐานต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น (𝜇=4.25) และ ข้อ 3 เด็กสนุกกับการเรียนรู้ผ่านการ

ลงมือท ามากขึน้ (𝜇=4.13) ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ต้องให้การส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุม ให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย
และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย 
และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ โดยยึดกรอบแนวคิดของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560 มี
แนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของสมอง ผ่านสื่อที่ต้อง
เอ้ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นประสาทสัมผัสทั้งห้า ค านึงถึงความสอดคล้องกับวัย ความต้องการ 
และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ที่สามารถยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดย
ค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก จึงมีเหตุผลที่สนับสนุนความพึงพอใจของ
เด็กปฐมวัย สอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg. 1959) ทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory คือ ความพอใจที่เป็นปัจจัยกระตุ้นมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน และปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างานและมีหน้าที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน 
โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต สถานะของอาชีพ สภาพการท างาน เป็นต้น ในการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการ
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนซึ่งในสภาพปัจจุบันเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือ
ให้ค าแนะน าปรึกษา จึงต้องค านึงถึงความพึงพอใจในการเรียนรู้ การท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน
การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานนั้น การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจ
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จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการตอบสนอง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการศึกษาท่ีได้ให้ความส าคัญและกล่าวถึงลักษณะการวัดความพึง
พอใจในการศึกษาด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสภาพทางจิตใจกับผลการเรียนจุดที่น่าสนใจคือ 
การสร้างความพอใจในการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นให้กับเด็กทุกคนไว้ ดังที่ ปริญญา จเรรัชต์ และคณะ 
(2546) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม ค าถาม
ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร การเรียนการสอน และเงื่อนไขต่างๆ 
เป็นต้น การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่งซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และวิธีการที่ดีท่ี
จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ และการสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลเป้าหมายโดยอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามที่
ก าหนดไว้ 
  จากผลการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สามารถสรุปได้ว่า 
กิจกรรม 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สามารถน ามาจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากกิจกรรมที่หลากหลาย 
ส่งเสริมทักษะกระบวนการการสังเกต การวัด การจ าแนก และการสื่อความหมายข้อมูลได้สูงเพ่ิมข้ึน 
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพในระดับที่ดีและมีประสิทธิภาพเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมการการ
เรียนรู้มากยิ่งข้ึน จึงควรส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้มีการน าไปใช้เพ่ือ
เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดประสบการณ์ทักษะทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับการเรียนการ
สอนรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ชุดกิจกรรมส าหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
สามารถน าไปใช้เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยไดม้ีทักษะ
การสังเกต การวัด การจ าแนก และการสื่อความหมายข้อมูล เด็กปฐมวัยได้เข้าใจผ่านการเรียนรู้จาก
การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  
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  1.2 ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย 
ส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ในการพัฒนาทักษะ
ให้ครบสมบูรณ์ตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่จัดกิจกรรมด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 20 
กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นักเรียนไดมี้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึน 
  1.3 ครูผู้สอนได้มีแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยการเรียนรู้ที่
หลากหลายกิจกรรมตามความเหมาะสมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  1.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคคลผู้ที่มีความสนใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย สามารถน าการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนบุคคลผู้ที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ 20 กิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกจาก 20 กิจกรรมที่น าเสนอ เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาการค านวณ 
คอมพิวเตอร์ AI หรือกิจกรรมใหม่ ๆ ของ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น  
  2.2 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เห็นความส าคัญและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานอ่ืน ๆ นอกจาก 4 ทักษะที่น าเสนอ ซึ่งทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ควรน ามาศึกษา 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต (observation) การวัด 
(measurement) การจ าแนกประเภท (classification) การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
และสเปสกับเวลา (space/space relationships and space/time relationships) การค านวณ 
(using numbers) การจัดกระท า และการสื่อความหมายข้อมูล (organizing data and 
communication) การลงความเห็นจากข้อมูล (inferring) การพยากรณ์ (prediction) การ
ตั้งสมมติฐาน (formulating hypotheses) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ (defining 
operationally) การก าหนดและควบคุมตัวแปร (identifying and controlling variables) การ
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ทดลอง (experimenting) การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (interpreting data 
conclusion) และการสร้างแบบจ าลอง (Modeling Construction) 
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