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ครูและผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจคิดว่าการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเล็ก  ๆ  นั้นยาก

หรือไม่มีทางเป็นไปได้  เพราะคิดว่าเด็กเล็กคงไม่เข้าใจ  เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก

และมีสูตรการคำานวณต่าง  ๆ  มากมาย  ความคิดนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์  เพราะความจริงแล้ววิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราและเกี่ยวข้องกับชีวิต 

ของเราอย่างแยกไม่ออก  เช่น ร่างกายของเราก็เป็นวิทยาศาสตร์ สัตว์เลี้ยงของเราก็เกี่ยวข้อง 

กับวิทยาศาสตร์ 

แม้เด็กเล็กจะยังไม่รู้จักวิชาชีววิทยา  เคมี และฟิสิกส์ แต่ถ้าเราลองยื่นขวดท่ีมีฟองสบู่ 

อยู่เต็มขวด หรือแม่เหล็กเพียงแท่งเดียว  เราจะพบว่าดวงตาของเด็กจะเปล่งประกายแห่ง 

ความอยากรู้ออกมาทันที  นั่นเป็นเพราะเด็กมีคุณสมบัติท่ีจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับการเป็น 

นักวิทยาศาสตร์  นั่นคือ  ความรู้อยากเห็น  ช่างสังเกต และชอบตั้งคำาถาม  เด็กส่วนใหญ่ 

ชื่นชอบแมลง สัตว์ และต้นไม้ดอกไม้   ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  

หนังสือเล่มนี้รวบรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการพิจารณาและคัดสรรมาเป็นอย่าง

ดีแล้วว่าเหมาะสำาหรับเด็กเล็ก สามารถใช้สอนให้เด็กรู้จักความสนุกของวิทยาศาสตร์  รวมทั้ง 

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กเล็ก 5  ทักษะ ได้แก่ การสืบค้นหาความรู้ การสังเกต  

การส่ือสาร การสร้างและการใช้คำาจำากัดความ การวัดและการประมาณค่า และสุดท้ายคือ  

การจัดกลุ่ม  โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง โดยมีครูหรือผู้ปกครองคอยแนะนำา 

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในหนังสือประกอบด้วยส่วนคำาแนะนำาในการสอนสำาหรับครูและใบความรู้ 

กับใบงานของนักเรียน  ซ่ึงเม่ือนักเรียนทำากิจกรรมหรือการทดลองแล้ว จะได้จดบันทึกส่ิงท่ีเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนด้วย  สำานักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นคู่มือท่ีมี 

ประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับครูและผู้ปกครองท่ีเห็นความสำาคัญและต้องการส่งเสริมให้เด็กชอบ 

เรียนวิทยาศาสตร์

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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ในฐานะผู้เขียน ฉันยินดีอย่างยิ่งท่ีจะอุทิศหนังสือเล่มน้ีแด่  สเตลลา  เคทีย์,  ซู ดันแฮม 

และคอนนี แมคเลลแลนด์  เพื่อนคนพิเศษที่สอนให้ฉันรู้จักค้นหาความสนุกในชีวิต

กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณเหล่านักสืบทุกท่าน อันประกอบด้วย  เบธ  เดวิดสัน มหาวิทยาลัยแลมเบิร์ธ 

มลรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา, ลอว์เรน บาร์โธโลมิว, ฮอลลี  เทิร์นโบว์, แมรี แคทริน วาเลย์, 

แบรนดิส  ลีเวอเร็ตต์,  ไมเคิล  บีสลีย์, อแมนดา แซฟโฟลด์,  ราเชล  โครว์,  เบธ ยัง และทาลิธา 

บาร์ริงเจอร์ ที่ได้ช่วยทดลองท�ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้  รวมทั้งเสนอแนะแนวคิด 

ในการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่ฉัน

AW Teaching the fun mac3.indd   5 3/28/15   12:11 PM



©
 2014 by N

anm
eebooks Publications C

O
., LTD

.

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ในชั้นเรียน
ให้ประสบผลส�ำเร็จ

ศึกษาค�าแนะน�าในการสอน
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ การสืบค้นหาความรู้  การสังเกต การ 

สื่อสาร การสร้างและการใช้ค�าจ�ากัดความ การวัดและการประมาณค่า และการจัดกลุ ่ม 

แต่ละตอนเริ่มต้นด้วยบทน�าซึ่งเป็นค�าอธิบายส้ัน ๆ เกี่ยวกับทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ท่ี

เป็นชื่อตอนนั้น ๆ  เนื้อหาทั้ง 6 ตอน แบ่งย่อยเป็น 18 บทเรียน และมีกิจกรรมและการสืบค้นหา  

ความรู้มากกว่า 80 กิจกรรม

บทเรยีนแต่ละบทประกอบด้วยกจิกรรมและ/หรือการสืบค้นหาความรู้อย่างน้อย 2 กจิกรรม 

เนื้อหาส่วนแรกของแต่ละบทเรียนเริ่มด้วย “ค�าแนะน�าในการสอน” ซึ่งอธิบายภาพ รวมท้ังหมด 

และมีค�าแนะน�าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการสอนของครูและการท�ากิจกรรมของนักเรียน 

ค�าแนะน�าในการสอนประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ค�าแนะน�าในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ส�าหรับท�ากิจกรรม และค�าศัพท์ที่นักเรียนควรรู้จักพร้อมค�าอธิบาย นอกจากน้ียังมีข้อมูลความรู้ 

พื้นฐานประกอบการท�ากิจกรรมและข้อเท็จจริงท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมในหัวข้อ  “เรียนรู้เพิ่มเติม” 

สุดท้ายคือ ส่วนเฉลยค�าตอบของแต่ละกิจกรรม

ค�าศัพท์ที่ควรรู้มีทั้งที่พิมพ์ด้วยตัวเอียงซึ่งอธิบายความหมายไว้ในบทน�าของบทเรียน 

และพิมพ์ด้วยตัวหนาซึ่งอธิบายความหมายไว้ในส่วนค�าแนะน�าในการสอน ส่วนกิจกรรม รวม

ทั้งอภิธานศัพท์ท้ายเล่ม  ส่วนค�าศัพท์ในหัวข้อการต่อยอดการเรียนรู ้จะพิมพ์ด้วยตัวเอียง 

ค�าศัพท์ทั้งหมดทั้งที่พิมพ์ด้วยตัวเอียงและตัวหนาจะรวบรวมไว้อีกครั้งในอภิธานศัพท์ท้ายเล่ม

ท�าความเข้าใจ “กิจกรรม”
กิจกรรมบางกิจกรรมมีใบความรู้และใบงานแยกกัน    รายละเอียดของกิจกรรมเหล่าน้ี

บอกไว้ในหัวข้อ “การเตรียมวัสดุอุปกรณ์” ในส่วนค�าแนะน�าในการสอน รวมทั้งระบุไว้ในใบงาน

6
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ของกิจกรรมด้วย ครูสามารถน�าใบความรู้ของแต่ละกิจกรรมไปเคลือบพลาสติกหรือใส่ซอง 

ถนอมเอกสารเพื่อให้ใช้งานได้หลายครั้ง

การสืบค้นหาความรู้ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. บทน�ำ: อธิบายความหมายของค�าศัพท์ที่พิมพ์ด้วยตัวหนา และข้อเท็จจริงทาง 

วิทยาศาสตร์ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�ากิจกรรม

2. ค�ำชี้แจง: วิธีท�ากิจกรรม

ท�าความเข้าใจ “การสืบค้นหาความรู้”
การสืบค้นหาความรู้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอธิบายไว้ใน 

บทเรียนและกิจกรรม ครูควรอ่านเนื้อหาท้ังหมดของกิจกรรมการสืบค้นหาความรู้ให้ครบถ้วน 

และลองท�าก่อนน�าไปใช้จริงในชั้นเรียน  เพื่อให้เข้าใจและคุ้นเคยกับวิธีท�าหรือวิธีทดลองและ

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะท�าให้ครูสามารถอธิบายค�าชี้แจง ค�าถาม และแนวคิดของกิจกรรมได้

อย่างไม่ติดขัด     

การสืบค้นหาความรู้บางเรื่องมีใบความรู้และใบงานแยกกัน ซึ่งมีรายละเอียดบอกไว้ใน

หัวข้อ  “การเตรียมวัสดุอุปกรณ์”  ในส่วนค�าแนะน�าในการสอน  รวมท้ังระบุไว้ในใบงานการ

สืบค้นหาความรู้ด้วย     ครูสามารถน�าใบความรู้ของการสืบค้นหาความรู้ไปเคลือบพลาสติกหรือ

ใส่ซองถนอมเอกสาร เพื่อให้ใช้งานได้หลายครั้ง

การสืบค้นหาความรู้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. จุดประสงค์:  เป้าหมายของการสืบค้นหาความรู้

2. ปัญหำ: ค�าถามทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องหาค�าตอบด้วยการสืบค้นหาความรู้

3. สิ่งที่ต้องเตรียม:  รายการวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็น  (ซึ่งส่วนใหญ่หาได้ง่ายในบ้านและ 

ในชั้นเรียน)

4. วธิทีดลอง: บอกขัน้ตอนการท�ากจิกรรมและการสืบค้นหาความรูที้ละขัน้อย่างละเอยีด

5. ข้อมูล: ข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมและบันทึกผลการท�ากิจกรรม

6. ผลกำรทดลอง: ข้อสรุปของข้อมูลที่ได้จากการท�ากิจกรรม มักอยู่ในรูปของค�าถาม

แบบให้เลือกค�าตอบ หรือการเติมค�าหรือข้อความลงในช่องว่าง 

7. สรุปผล: ข้อสรุปของข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าและทดลอง ซึ่งจะน�าไปเปรียบเทียบ

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้   มักอยู่ในรูปของค�าถามแบบให้เลือกค�าตอบ หรือการเติมค�าหรือข้อความ

ลงในช่องว่าง
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การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า
ถ้าเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นไว้ล่วงหน้า จะท�าให้ท�ากิจกรรมและการสืบค้นหาความรู้ 

ได้ราบร่ืนและประสบผลส�าเร็จ  ครูควรวางแผนว่าจะให้นักเรียนท�ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือ

เป็นกลุ่ม  เพื่อให้ค�านวณวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้จริงในชั้นเรียนได้ นอกจากนี้ครูควรจัดพื้นที่

เฉพาะส�าหรับวางวัสดุอุปกรณ์ และแยกวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เป็นสัดส่วน รวมถึงเตรียม

ถาดหรือตะกร้าส�าหรับใส่วัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ครูอาจให้นักเรียน

ช่วยรวบรวมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้   

แบ่งกลุ่มนักเรียนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ท�าเป็นรายบุคคลได้ แต่การแบ่งนักเรียนให้

ท�ากิจกรรมเป็นกลุ่มจะช่วยให้ครูจัดชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น และยังท�าให้นักเรียนได้ฝึกท�างานร่วมกัน 

การแบ่งกลุ่มนักเรียนควรแบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คนจะเหมาะสมท่ีสุด แต่อาจน้อยกว่าหรือมาก 

กว่านี้ก็ได้  ในการท�ากิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

แต่การท�ารายงานนั้น ครูอาจให้นักเรียนท�าเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ นอกจากการท�า

กิจกรรมเป็นกลุ่มจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ยังช่วยลดจ�านวนวัสดุอุปกรณ์ที่

ต้องใช้ได้ด้วย ครูอาจก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละคนหรือให้นักเรียนแบ่งหน้าท่ี

กันเองก็ได้  การท�าเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนท�ากิจกรรมอย่างสนุกสนานและชั้นเรียนเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย

ค�าแนะน�าในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
หัวหน้ำกลุ่ม ท�าหน้าที่น�ากลุ่มท�ากิจกรรม ส่วนสมาชิกที่เหลือจะต้องช่วยโดยการท�า

หน้าที่ของตนเองด้วย  หัวหน้ากลุ่มต้องวางแผนว่าสมาชิกแต่ละคนควรรับผิดชอบหน้าที่อะไร 

และเป็นผู้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรมให้ครูทราบ  วิธีหน่ึงในการรายงานความ

ก้าวหน้าในการท�ากิจกรรมให้ครูทราบคือ การซ้อนถ้วยพลาสติก 3 สีไว้บนโต๊ะของแต่ละกลุ่ม

โดยถ้วยแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกัน สีแดง หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือ สีเหลือง 

หมายถึง มีค�าถาม และสีเขียว หมายถึง กิจกรรมราบรื่นดี

ฝ่ำยวัสดุอุปกรณ์ ท�าหน้าที่รับวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับท�ากิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ และ

น�าไปเก็บเมื่อท�ากิจกรรมเสร็จ ดังนั้น ฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ต้องมีบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้

ท�ากิจกรรมด้วย  เมื่อครูจะแจกวัสดุอุปกรณ์ ควรเรียกฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ของทุกกลุ่มมารวมกัน 
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ในบริเวณที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้  เพ่ือแนะน�าข้อมูลที่ส�าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์แต่ละชิ้น

พร้อมกัน  ระหว่างท�ากิจกรรม ครูอาจอนุญาตให้เฉพาะฝ่ายวัสดุและอุปกรณ์และฝ่ายดูแล

ความสะอาดเดินออกจากกลุ่มเพื่อเบิกวัสดุอุปกรณ์หรือจัดการเรื่องความสะอาดได้

ผู้บันทึกผล ท�าหน้าที่บันทึกสิ่งที่เพื่อนในกลุ่มสังเกตได้จากการท�ากิจกรรม  โดยอาจ

บันทึกด้วยการวาดภาพและ/หรือการจดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้บันทึกผลยังมีหน้าที่รวบรวมใบงาน

หรือเอกสารต่าง ๆ ส่งครูด้วย  (กิจกรรมการสืบค้นหาความรู้ส่วนใหญ่จะให้นักเรียนแต่ละคน

บันทึกผลการทดลองด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้บันทึกผลประจ�ากลุ่มอาจไม่จ�าเป็นต้องมีเสมอไปก็ได้)

ฝ่ำยดูแลควำมสะอำด ท�าหน้าที่รวบรวมเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปไว้ในที่ที่ครูจัดให้  รวมทั้ง

มีหน้าที่รักษาความสะอาดโต๊ะท�างานของกลุ่มตนเองให้พร้อมส�าหรับการเรียนและการท�า

กิจกรรมอื่นต่อไป  นอกจากนี้ ยังอาจท�าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเวลาเพื่อให้ท�ากิจกรรมเสร็จตาม

เวลาที่ก�าหนด และเหลือเวลาส�าหรับท�าความสะอาดด้วย

ดูแลและตรวจตราการท�ากิจกรรม
ในการท�ากิจกรรมกับนักเรียนเล็ก ๆ ครูควรอ่านค�าชี้แจงและวิธีทดลองหรือวิธีท�ากิจกรรม

ทีละขั้นตอนด้วยเสียงดังฟังชัด ครูควรกระตุ้นเตือนให้นักเรียนท�าตามค�าชี้แจงที่ก�าหนดไว้ทุก

ประการ ไม่ข้ามขั้นตอนหรือท�าสิ่งอื่นนอกเหนือจากท่ีก�าหนดไว้ในการทดลอง อีกท้ังต้องเน้นย�้า

ให้นักเรียนค�านึงถึงความปลอดภัยที่สุด  บางกิจกรรมครูอาจต้องสาธิตวิธีท�าและผลที่จะเกิดขึ้น

ให้ดูก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือท�าด้วยตนเอง

ช่วยนักเรียนวิเคราะห์ผลที่ได้จากการท�ากิจกรรม
ครูควรลองท�ากิจกรรมล่วงหน้าดังที่กล่าวมาแล้ว  เพื่อให้รู ้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการท�า

กิจกรรม และสามารถช่วยเหลือรวมท้ังแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมในกรณีท่ีผลจากการท�า

กิจกรรมของนักเรียนไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกิจกรรม หากนักเรียนท�าขั้นตอนใดผิดพลาด

ระหว่างท�ากิจกรรม ให้เริ่มท�าใหม่ทีละขั้นตอน แต่หากท�ากิจกรรมเสร็จแล้ว ให้ครูถามค�าถาม

กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และตั้งสมมติฐานว่า ท�าไมกิจกรรมจึงไม่ประสบผลส�าเร็จ

โดยให้นักเรียนลองวิเคราะห์เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  เช่น “น�้าหนักของกระดาษมีผลต่อ

การทดลองอย่างไร” หรือ  “นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่” นอกจาก 

ให้นักเรียนระดมความคิดเห็นกันในกลุ่มแล้ว ครูยังอาจให้นักเรียนลองท�ากิจกรรมซ�้าอีกครั้ง 

เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบการทดลองเพื่อยืนยันผลที่ได้

จากการทดลอง
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