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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชาย-หญิง  ที่มีอายุ 5 - 6  ปี  ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
อนุบาลศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ  
สมุทรปราการ   ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  โดยการจับสลาก
นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่  3  มา  1  ห้องเรียน  จ านวน  30  คน  จากจ านวนห้องเรียน 5  ห้องเรียน  
เพื่อจัดกิจกรรมกระบวนการวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนใช้เวลาในการทดลองจ านวน  8  สัปดาห์ ๆ ละ 
3 วันๆละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น  24  ครั้ง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  แผนการจัดกิจกรรมกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และ แบบทดสอบความสามารถในก ารคิดวิเคราะห์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .77 แบบแผนการวิจัยใช้ แบบ One - Group  
Pretest - Posttest   Design  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  t-test  แบบ Dependent Sample 

 
ผลการวิจัย 

 1.  เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีระดับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
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  The purposes of this research were to study level and to compare early 
childhood children’s critical Thinking Ability obtained through outdoor science activity. 

  The subject of this study consisted 30 children  5 – 6 year old, boys and girls 
who studied in Kindergarten 3 in the second semester of the academic year 2011 at Sarasas 
Witaed Suvarnabhumi School. The sample of was random sampling from the total of 5 
classroom. The research was conducted for 24  times  with in 8 executive week’s Lesson plan 
3 day a week, 40 minutes per day. The research instruments were Outdoor science Activitys 
and Critical Thinking Abilities Test with reliability at .77. The design of this research was One-
Group Pretest-Posttest Design. The statistic used to analyze was t-test Dependent Sample. 

Results 

 1.  The level of critical thinking ability of early childhood children after attending 
outdoor science activities was signiticanthy at .01. 
 2.  The thinking ability of outdoor science activities of young children was average 
higher than after attending outdoor science activiters at .01 lerel. 
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ประกาศคุณูปการ 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก  รองศาสตราจารย์ดร .เยาวพา  
เดชะคุปต์  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  รองศาสตราจารย์  นิภา ศรีไพโรจน์  กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ดร.กุลยา   ตันติผลาชีวะ  และ  รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ กรรมการการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเ หลือ  
ให้ค าปรึกษา  แนะน าเสนอแนว คิดและแก้ไขข้อบกพร่องต่ าง ๆ  ท าให้ปริญานิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง  และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  
โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา  ไชยะธน อาจารย์ม่ิง  เทพครเมือง  อาจารย์
ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี  ที่ได้กรุณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และให้ค าแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร  อูนากูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิพรรณ   
ธีรพงค์ และอาจารย์นนทิศักดิ์  ผาผาย ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ การตรวจแผนการจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  และให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ  ที่
กรุณาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียน  และการท าวิจั ยในครั้งน้ี  และขอขอบคุณนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2553 ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และคณาจารย์สาขาวิชาอื่น ๆ  ทุก
ท่านท่ีอบรมสั่งสอน  ถ่ายทอดความรู้ประสบก ารณ์ท่ีดีและมีคุณค่าย่ิงแก่ผู้วิจัยจนท าให้ผู้วิจัย ประสบ
ผลส าเร็จในการศึกษา และขอขอบพระคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านท่ีให้
ก าลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา 

การศึกษาและการท าปริญญานิพนธ์ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนและ ได้รับ
ก าลังใจจากคุณพ่อชิน  สินธุ์ทอง คุณแม่ชูศรี  บุญเลี้ยง  และญาติพี่น้องทุกท่านผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง  และ
ขอขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูง 

คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา  มารดา ที่
อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยเสมอมา  และขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู  
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน  ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

 เด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเป็น
พื้นฐานอันม่ังคงต่อไปในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดส าหรับ
พัฒนาการของชีวิตมนุษย์  เพราะสิ่งที่เด็กได้รับจากประสบการณ์และการเรียนรู้  ในช่วง 5 ปีแรกของ
ชีวิตมีผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาการทุกด้าน (ส านักคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ .2523: บทน า ) เด็กปฐมวัย คือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  5  ปี  สมองมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาโครงสร้างอย่างรวดเร็ว กล่าวว่า  คือ  เด็กอายุประมาณ  6  เดือน  สมองจะโตเท่ากับคร่ึงหนึ่ง
ของผู้ใหญ่  เด็กอายุประมาณ  5  ปี  ขนาดสมองเป็น  90 %  ของผู้ใหญ่  เซลล์ประสาทและการ
เชื่อมต่อกันในสมองจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เด็กปฐมวัยต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสม  เพื่อเป็นเด็กจึงจะมีพื้นฐานส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการขึ้ นในระยะต่อ ๆ ไป  ถ้า
หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในช่วงนี้แล้ว ความสามารถ
ในการเรียนรู้ต่าง ๆ อาจจะหยุดชะงักและไม่สามารถพัฒนาต่อได้  แต่ถ้าหากเด็กได้รับการเรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์ตรงโดยผู้ใหญ่เป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมให้โด ยได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
เรียนรู้จากของจริง  ได้ทดลองจริงกับสิ่งนั้น ๆ เด็กจะเกิดความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดในเร่ือง
ที่เรียนมาได้เป็นอย่างดี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 2544: 154) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา  22 – 30 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษาต้องปรับกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ คือ กระบวนการทางปัญญาที่พัฒนาบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . (2548 : จ,12)  กล่าวว่าถึงผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  พบว่ากระบวนการคิดของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่เป็นที่น่า
พอใจ  แสดงว่า  เด็กไทยไม่มีกระบวนการการคิดวิเคราะห์ไม่สามารถสรุปประเด็นได้  ไม่สามารถ
แยกความรู้  ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นและแยกใจความส าคัญ  สาเหตุหลักประการหน่ึงที่ เห็นได้ชัดเจน
คือปัญหาการสอนของครู  คือ  ครูไม่ค่อยมีวิธีการสอนหรือการจัดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะหารสอนที่ดีต้องมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้  เกิด
การคิด  การค้นคว้า  ทดลอง  ค้นพบค าตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง   เช่น  การจัดกระบวนการการ
เรียน  การสอนท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาสมอง การคิด  และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ  เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์จะมีบทบาทส าคัญยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน  
ทั้งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตการท างานล้วนเป็นผลของความรู้
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วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ เกิดเป็นเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงและเกิ ดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ 
ๆ อยู่เสมอ  เทคโนโลยียังความส าคัญมากที่โดยต้องมีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีการคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
ความคิ ดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะท่ีส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มี
ความสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อัญชลี  ไสยวรรณ    
(2531 : 44 ) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความจ าเป็นท่ีเด็กปฐมวัย
ควรได้รับการฝึกฝน  โดยเฉพาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เด็กควรได้รับการเรียนรู้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย  การสังเกต  การจ าแนกประเภท  การวัด  
การลงความเห็นจากข้อมูล  การหาความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างและที่ว่างกับเวลา การสื่อความหมาย  
การใช้เลขการคิดค านวณ  เป็นทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  แบบมีของเด็กวัย 
3 – 5 ปี ธรรมชาติของเด็กคือมีความรู้อยากเห็นช่างสังเกตและช่างซักถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ 
ได้พบเจอและค้นคว้าซึ่งบางที่ก็เป็นค าถามที่ยากเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะให้ค าตอบ  
 การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  เป็นการส่งเสริมให้เด็กสนใจ  
อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว  เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวล้วนประกอบด้วย
ความคิดรวมยอดทางกายภาพ  ซึ่งจะฝึกได้โดยอาศัยการสังเกต  การทดลองแ ละการถามค าถาม
ประสบการณ์ทางวิทยา ศาสตร์ท่ีเด็กปฐมวัยได้รับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของเด็ก  ถ้า
เด็กรู้จักสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว  เข้าใจสิ่งที่เขาสงสัย  เข้าใจโลกที่เขาอยู่และสามารถพัฒนาการคิดการ
รู้จักหาค าตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้  ประสาท  เนืองเฉลิม  (2546 : 46)  กล่าวว่าการน าวิธีการสอน
ทางวิทยาศาสตร์มาสอดแทรกในการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยจะส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิ ดอย่างเป็นระบบ
และศึกษาสิ่งต่าง ๆ  ด้วยการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและเต็ มตามศักยภาพ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  ได้แก่  การก าหนดปัญหา  การตั้งสมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ ข้อมูล  การสรุปผลและการอภิปราย  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 177)  กล่าวว่า  การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา  เป็นความสามารถทาง
สมอง การรวบรวมประสบการณ์และความรู้มาเป็นพื้นฐานของการคิด เชิงเหตุผลช่วยให้เกิดความ รู้
ความเข้าใจ  สามารถแก้ปัญห าและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การ
พัฒนาทางสติปัญญาเน้น การพัฒนา   ศักยภาพทางปัญญา  ได้แก่   การสังเกต  การคิด  การ
แก้ปัญหา  การปรับตัวและการใช้ภาษา  และพุทธิปัญญา  คือ  ความรู้ความเข้า ใจที่เป็นพื้นฐานของ
การขยายความรู้  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการประเมินเพื่อการเรียนรู้  การเข้าใจที่สูงขึ้น
และการพานักเรียนไปศึกษานอกอาณาเขตของห้องเรียนที่เรียนกันตามปกติเพื่อให้การศึกษามี
ความหมาย  มีคุณค่าแก่ชีวิตและคว ามสนใจแก่นักเรียน (วีระ  ไทยพาณิช. 2529 : 14)  การพาเด็ก
ไปศึกษาดูชีวิตจริง  สถานท่ีจริง  เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงกับสถานท่ีและสิ่งที่จะศึกษาจริง ๆ จะ
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ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์กว้างขวาง  สนุกตื่นเต้น  เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงใน
สถานท่ีเป็นจริง  (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน . 2536 : 93)  จะเป็นรากฐานในการเรียนรู้  จะท า
ให้เด็กได้จดจ าได้นาน  การเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจจะท าให้ เด็กมีความสุขที่จะเรียนและเรียนด้วย
ความกระตือรือร้น  และจะตอบสนอง เด็กได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้มีการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และด้านสติปัญญาเป็นอย่างดี 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจวิธีการจัดกิจกรรมกระบวนกา รทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนซึ่ง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นแ ละส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นให้เด็กได้ทดลองลงมือปฏิบัติ ได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะส่งเสริม
ให้เด็กเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เด็กรู้จักวิธีการจ าแนก  แยกแยะ  แจกแจง  การจัดหมวดหมู่ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามสภาพความเป็นจริงได้ 
ตลอดจนยังเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เด็กป ฐมวัย ได้มี วิธีการสอนที่มุ่งเน้น
พัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนของเด็กปฐมวัย  
ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานท่ีดีให้กับเด็กในการเรียนระดับสูงต่อไป 

 
1. 

ความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อศึกษา
ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการ 

จัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

ความส าคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย โดยได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และเป็น
แนวทางในการใช้วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมให้ดู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยน าไปพัฒนา
ทักษะด้านอื่นๆให้แก่เด็ก ต้องเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัยต่อไป  

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ จ านวน 180 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุ  5 - 6  ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ  จ านวน  
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180  คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการ
สุ่ม (Sampling unit) โดยสุ่มมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ    ได้แก่    กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
 2.  ตัวแปรตาม     ได้แก่    ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย- หญิง อายุระหว่าง  5 - 6 ปี  ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 3  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ  สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สมุทรปราการ  
 2. การจัดกิจกรรมกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน   หมายถึง  กระบวนการ
จัดประสบการณ์ ในการศึกษาหาความรู้ ผ่านกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์   โดยพานักเรียนไปศึกษา
นอกห้องเรียน  เพื่อศึกษาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกห้องเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเกิดความรู้
จากประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็นจริง  ซึ่งข้ันตอนการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ  คือ  การตั้งค าถามหรือก าหนดปัญหา   การสร้างสมมุติฐานหรือ
คาดการณ์ค าตอบ  การออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล  
การลงข้อสรุปและการสั่งการ  ซึ่งกิจกรรมกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในงานวิจัยนี้ จะ
บูรณาการการจัดกิจกรรมแต่ละวันตามขั้นตอนดังน้ี 
     1.  ขั้นน าเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน   โดยการสนทนากระตุ้นให้เด็กคิด 
     2.  ขั้นรวบรวมข้อมูล  เป็นการน าเอาวิธีการสอนแบบเล่านิทาน  แบบอภิปราย  
แบบสาธิต  การเล่นเกม การปฏิบัติทดลองและการศึกษานอกห้องเรียนเข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อหาค าตอบ 
     3.  ขั้นสรุปผล   เป็นการสรุปผลภายหลังจากการเล่านิทาน  การอภิปราย  การ
สาธิต  การเล่นเกม  การปฏิบัติทดลอง  และการศึกษานอกห้องเรียนโดยเด็กและครูร่วมกันสนทนา
เพื่อน าไปสู่การสรุปผล 
   3.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย   หมายถึง   ความสามารถในการ
จ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ  ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในการ
ใช้เหตุผล  แยกแยะ  ความเหมือน  ค วามแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับ การจัดกิจกรรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  แบ่งย่อยออกเป็น 2 ด้าน  ดังนี ้  
    1.  การจัดหมวดหมู่   คือ  ความสามารถในการรวมเอาสิ่งที่เหมือนกันท่ีได้จากการสังเกต  
การจ าแนก  เปรียบเทียบมาไว้เข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ  สิ่งของ  โดยจัดแยกประเภทตาม
คุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้น 
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กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียน 

 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
     1.  การจัดหมวดหมู ่
     2.  การหาความสัมพันธ ์

    2.  การหาความสัมพันธ์    คือ  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  จ าแนก  
แยกแยะ  พิจารณา  ไตร่ตรอง  วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  

  โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่และด้านการหา
ความสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนเป็นการส่ง เสริมให้เด็กปฐมวัยได้
มีการพัฒนาความคิดมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ  มาร์ซาโน  (Marzano. 2001 : 60) ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่และส่งผลให้เด็กปฐมวัย
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดังภาพประกอบ  1 

 

                     ตัวแปรอิสระ                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิด 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อดังนี้ 
    1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        1.1   ความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        1.2   การส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
        1.3   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
        1.4   ทักษะการคิดและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
        1.5   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

     2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมนอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 
        2.1  การจัดประสบการณ์แบบการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 
        2.2  ความหมายของการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 
        2.3  คุณค่าของการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 
        2.4  ประเภทของการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 
        2.5  ล าดับขั้นตอนในการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 
        2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี 

    3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห์ 
        3.1   ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
        3.2   ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
        3.3   ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
        3.4   กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
        3.5   เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 
        3.6   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ในส่วนน่ีจะกล่าวถึงเอกสารการวิจัยดังน้ี 
 1.1 ความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
      กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการส าคัญที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้  
ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ดังนี้   
     คัสแลนด์และสโตน  (Kusland and Stone,1968  อ้างถึงใน ภพ เลาหไพบูย์ , 2537)  
กล่าวว่าทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  การปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย  การสังเกต  การวัด  การทดลอง  และการออกแบบการทดลอง  การอธิบาย  การสรุป
หลักเกณฑ์  และการพิจารณาเหตุผล 
 ดิวอี้ (Dewey, 1975 อ้างถึง วารี ถิระจิตร , 2538)  กล่าวว่า  การเรียนการสอนควรให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์จริง ๆ ในการคิด  การคิดนี้ควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ซึ่งดิวอี้ได้ก าหนดข้ันตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามี  5  ขั้นตอน  ดังนี้  
   1.  การก าหนดขอบเขตของปัญหา 
      2.  การตั้งสมมติฐาน 
      3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการทดลอง 
     4.  กาวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.  การสรุปผล 
 ปีเตอร์สัน (Peterson,1987  อ้างถึงใน สุวรรณณี  ขอบรูป , 2540)  กล่าวถึงความหมาย
ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า  เป็นข้ันตอนของการสืบสวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย  การสังเกต  การตั้งค าถาม  การท าการทดลอง  การเปรียบเทียบ  การสรุปอ้างอิง  การ
สรุปหลักเกณฑ์  การสื่อความหมาย  และการน าไปใช้ประโยชน์ 
     ดวงเดือน  อ่อนน่วม (2538 : 81-96) กล่าวว่า  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิถีทาง
แห่งการใช้สติปัญญาอย่างหนึ่ง  เพราะเป็นการคิดแก้ปัญหาอ ย่างมีระเบียบแบบแผน  หากเด็กได้รับ
ประสบการณ์การเรียนตามกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ  จะเป็นการปลูกฝังให้
เป็นคนรู้จักใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล  รู้จักแสวงหาความรู้เสมอ  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะหนึ่งของบุคคลที่จะช่วยให้ด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งมี 5 ขั้นตอน  ได้แก่  
  1.  ก าหนดขอบเขตปัญหาอย่างชัดเจน 
      2.  เก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน 
      3.  ตั้งสมมุติฐานการแก้ปัญหา  หรือคาดคะเนความน่าจะเป็น 
      4.  ตรวจสอบสมมุติฐาน 
      5.  ให้ข้อสรุป 
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วรรณทิพา  รอดแ รงค้า  (2540)  กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มิได้มุ่งเฉพาะตัวเนื้อหาความรู้ท่ีได้
จากการค้นหาแล้วเรียบเรียงไว้อย่างมีระเบียบเท่านั้นแต่ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรสอนให้ผู้เรียนได้รับทั้งผลผลิตทาง
วิทยาศาสต ร์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน  การที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์    

พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2545 : 9)  กล่าวว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการ
ส าคัญที่นักวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้  การท างานตามขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละคน   
 ประสาท  เนืองเฉลิม (2546 : 46) กล่าวว่า การน าวิธี การสอนทางวิทยาศาสตร์มา
สอดแทรก ในการเรียนรู้ระดับปฐมวัยจะส่งเสริ มให้เด็กเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ และศึกษาสิ่งต่างๆ 
ด้วยการน าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่น ามาใช้ในการสอนเด็กปฐมวัย 
ดังนี ้
        ขั้นที่ 1   ขั้นก าหนดปัญหา   เด็กในระดับปฐมวัยมักสนใจต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่แวดล้อม
เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตามธรรมชาติความประหลาดมหัศจรรย์ของสิ่งเร้าด้วยความอยาก
รู้อยากเห็นของเด็กวัยน้ี ผู้ปกครองและครูควรกระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัย มีการตั้งค าถามเพื่อเร้าให้
เด็กพยายามหาค าตอบ เช่น ท าให้นกบินได้   ท าไมปลาถึงอยู่ในน้ า 
        ขั้นที่ 2   ขั้นตั้งสมมุติฐาน ขั้นน้ีเป็นการคาดเดาหรือพยากรณ์ค าตอบที่อาจเป็นจริง
ได้ เช่น นกบินได้เพราะนกมีปีก 
        ขั้นที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสมมุติฐาน ครูและผู้ปกครองควร
เน้นทักษะกระบวนการด้านการสังเกต การจ าแนกประเภท การทดลองมาใช้ด้วย การให้เด็กได้ใช้
ประสาทสัมผัสเข้าไปมีส่วนในการรับรู้จากการสื่อของจริง 
        ขั้นที่ 4   การวิเคราะห์ข้อมูล เด็กอาจจะเก็บข้อมูลที่ได้สัมผั สจากสื่อของจริง แล้ว
น ามาวิเคราะห์ว่าท าไมจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นน้ีขึ้น 
        ขั้นที่ 5   การอภิปราย และลงข้อสรุปเด็กสามารถที่จะร่วมกันอภิปรายถึง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ลงข้อสรุปว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมแล้วผล
ที่เกิดตามมาเป็นอย่างไร 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547 : 172-173) กล่าวว่า การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการเรีย นรู้
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เรียกว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้โดยครูกับเด็กช่วยกันคิดและปฏิบัติเป็นกระบวนการเร่ิมจากขั้นท่ี 1 
ถึง ขั้นที่ 5 ดังนี ้
        ขั้นที่ 1 ก าหนดขอบเขตของปัญหา ครูกับเด็กตั้งประเด็ นปัญหาสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกัน
การคาดคะเนหรือพยากรณ์ 
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        ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน เป็นขั้นของการวางแผนร่วมกันในการทดลองหาค าตอบจาก
การคาดคะเนหรือการพยากรณ์ 
        ขั้นที่ 3 ทดลองและเก็บข้อมูล เป็นข้ันท่ีครูกับเด็กร่วมกันด าเนินการตามแผนการ
ทดลองตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 
        ขั้นที่ 4   วิเคราะห์ข้อมูล   ครูและเด็กน าผลการทดลองมาสนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
        ขั้นที่ 5   สรุปค าตอบสมมุติฐาน ว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไร เพราะอะไร ท าไม ถ้าเด็ก
ต้องการศึกษาต่อจะกลับมาเรียนข้ันท่ี 1 ใหม่ แล้วต่อเนื่องไปถึงขั้นท่ี 5 เป็นวงจรของการขยายการ
เรียนรู้ 
    จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการ
ทางความคิดแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้  หรือค าตอบของปัญหา  ความส าคัญ
ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประโยชน์ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมให้เด็กเป็นที่สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและ
สามารถน าความรู้ท่ีค้นพบไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องที่มีความยากขึ้นต่อไป 
 1.2   การส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
  การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  นัก
การศึกษาหลายท่านแสดงความคิดเห็นไว้  ดังนี้   
     ประภาพรรณ   สุวรรณสุข (2527 : 357)  กล่าวว่าการจัดประสบกา รณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้กระท าโดยอาศัยทักษะเบื้องต้นทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความจริงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  ฉะนั้นการให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม  จะช่วยพัฒนาทักษะในการคิดอย่างมีระบบอันเป็นพื้นฐานในกา รเรียน
วิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 
       นิรมล  ช่างวัฒนชัย (2541 : 53-54 ) กล่าวว่า การส่งเสริมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ครูมีบทบาทที่กระตุ้นให้นักเรียนปฐมวัยเรียนรู้ทางวิทยาศาตร์ดังน้ี 
           2.1  หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ของเด็กที่มี เพราะเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่า
เทียมกันเพื่อง่ายต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก 
           2.2  จัดเตรียมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการคัดสรรกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย 
          2.3   จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  เช่น  มุมวิทยาศาสตร ์
          2.4   แนะน าวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจด้วยการน าเสนอสาธิตให้ท า
กิจกรรม 
          2.5   ส่งเสริมด้านการส ารวจค้นคว้าของเด็ก 
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          2.6   สอดแทรกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับเน้ือหาวิทยาศาสตร์หรือ
เนื้อหาวิชาการเรียนรู้ อื่น ๆ จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 2.7   สรุปความโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ๆ ฝึกให้เด็กบันทึกข้อมูล   
  เยาวพา  เดชะคุปต์  (2542 : 95) กล่าวว่า  ครูควรวางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังน้ี 
                  1. อธิบาย   อภิปราย   สนับสนุนให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน าสิ่งต่าง 
ๆ มา โรงเรียนเพื่ อให้เกิดเป็นหัวข้อในการสนทนา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่
รอบตัว 
          2. จัดมุมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและเกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์  มุมวิทยาศาส ตร์ส าหรับเด็กเล็กควรมีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น เลี้ยงสัตว์ สะสมวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช ใบไม้ ก้อนหิน ฯลฯ รวมท้ังจัดหนังสือที่เด็กจะดูภาพประกอบ
แว่นขยายและอุปกรณ์ส าหรับท าสวนปลูกผักวางเอาไว้ด้วย 
    จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การส่งเสริมกระบวนกา รทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยน้ัน
ประเด็นท่ีส าคัญคือการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์  สิ่งที่ควรจัดให้กับเด็กคือการเปิดโอกาสให้
เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต  ส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล  และลงมือ
ท ากิจกรรมด้วยตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดกา รเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง ต่าง ๆ ให้มากที่สุด  โดยจัดกิจกรรม
จากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงขยายไปสู่สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว  ทั้งน้ีควรค านึงถึงความสนใจ  ความสามารถ
ของเด็ก  รวมท้ังสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนา
ความคิด  ตลอดจนสามารถหาค าตอบแบบวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุด  บทบาทของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย ต้องกระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ ด้วยค าถาม การจัดกิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดมุม
วิทยาศาสตร์ การพาเด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ี   ส่งเสริมให้เด็กคิด ค้นหาค าตอบ ด้วย
ตัวของเด็กเอง 
 นภเนตร  ธรรมบวร (2544 : 94 – 95) กล่าวว่าครูสามารถส่งเสริมคุณสมบัติต่าง ๆ 
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กได้ดังนี้ 
                          1.  ส่งเสริมให้เด็กสะท้อนความคิดและถามค าถามเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
               2.  ใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
               3.  กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จะได้ผลดีที่สุดถ้าครูเปิดโอกาสให้อภิปรายท้ังก่อน
และหลังการท ากิจกรรม 
               4.  ครูควรส่งเสริมให้เด็กบั นทึกสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากกิจกรรม รูปแบบการบันทึก
นั้นไม่จ าเป็นต้องเขียนเสมอไป เด็กอาจบันทึกเป็นรูปภาพหรือตารางก็ได้ 
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 1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย (Science process 
skills)  
                         สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ The American Association for 
the Advancement of Science. AAAs 1970  ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542 : 1)  โดยเน้นการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กนักเรียน 13 ทักษะ ประกอบด้วยทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และ
ทักษะพื้นฐานข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานมี 8 ทักษะ  ดังนี้ 
        1.3.1  ทักษะการสังเกต   (Observing)  หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เข้าไปสั มผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
เหตุการณ์เพื่อค้นหาข้อมูล ซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้นโดยไม่ใส่ความเห็นของผู้สังเกตลงไป 
        1.3.2  ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล   (Infering)  หมายถึง การเพิ่ม
ความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมา
ช่วย 
        1.3.3  ทักษะการจ าแนกประเภท   (Classifying)  หมายถึง การแบ่งพวก
หรือเรียงล าดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ในปรากฏการณ์โดยมีกฎเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็นความเหมือนความ
แตกต่างหรือความสัมพันธ์อย่างใด อย่างหนึ่ง 
        1.3.4  ทักษะการพยากรณ์   (Predicting)  หมายถึง การคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้าก่อนจะทดสองโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ า หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่อง
นั้นมาช่วยสรุป 
       1.3.5  ทักษะการวัด   (Measure)  หมายถึง การเลือกและใช้เครื่องมือ ท า
การวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นค่าที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม 
        1.3.6  ทักษะการค านวณ  (Using Numbers)  หมายถึง การนับจ านวนของ
วัตถุ และการน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกัน 
        1.3.7  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกันสเปสและสเปสกับเวลา   
(Using Space/Time Relationships)  หมายถึงการหาความสัมพันธ์ ระหว่างมิติของวัตถุ ระหว่าง
ต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งและระหว่างการเปลี่ยนต าแหน่งหรือมิติของวัตถุกับเวลาที่
เปลี่ยนไป 
        1.3.8  ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมู ล  (Organizing Data 
and Communicating)  หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต   การวัด   การทดลองและจาก
แหล่งอื่น ๆ มาจัดกระท าเสียใหม่ และน าเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ ความหมาย 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการมี 5 ทักษะ ดังนี้ 

1.3. 9 ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ( Formulating Hypotheses) 
1.3.10 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining Operationally) 
1.3.11 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling) 
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1.3.12 ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
                             1.3.13 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting Data and 
Conclusion) 
   จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่ากระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะกระบวนการคิดหลายๆ ด้านและยังเป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
 1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
      งานวิจัยต่างประเทศ 
    จัดจ์  (Judge. 1975: 407 -43)   ศึกษาเปรียบเทียบทักษะในการสังเกตของเด็ก อายุ 5-6 
ปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
        กลุ่มที่ 1   เป็นเด็กที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรมอนเตสซอรี่ ระดับชั้นอนุบาล 2 
    กลุ่มที่ 2   เป็นเด็กที่เคยเรียนหลักสูตรอื่นมาและได้รับการฝึกตามหลักสูตร S-APA 
        กลุ่มที่ 3   เป็นเด็กที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรมอนเตสซอรี่และหลักสูตร S-APA ใน
ระดับชั้นอนุบาล 
   ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ  กลุ่มที่  2  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
  แอนเดอร์สัน (ศศิธร  รณะบุตร .2551:42; อ้างอิงจาก Anderson. 1998: Abstract) ได้
ศึกษาผลจากการกระตุ้นการอ่าน ทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและก ารอ่านเนื้อหาที่เด็กสนใจ มี
อิทธิพลต่อความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก โดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ห้องเรียนต่างกัน การทดลองแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 
    กลุ่มแรก  เด็กจะได้รับการกระตุ้นการอ่าน โดยวิธีการกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากรู้
อยากเห็น และเกิดความสนใจในเน้ือหา 
    กลุ่มที่สอง ได้รับการฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและอ่านเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ 
จากการทดลองพบว่า เด็กที่ได้รับการฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและการอ่านเนื้อหาจาก
เรื่องที่ตนสนใจ เกิดความรู้ความคิดรวบยอดได้ดีกว่า  เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตต้องใช้
ประสาทสัมผัสหลายๆ ด้านเพื่อให้ความรู้และความรู้ท่ีได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในหัวเรื่องซึ่งช่วย
ส่งเสริมการสรุปความ  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์และเป็นการเรียนรู้
จากการค้นพบด้วยตนเอง 
   จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของต่างประเ ทศ พบว่า กระบวนการการ
วิทยาศาสตร์ท่ีเด็กปฐมวัยใช้ในการเรียนรู้มากที่สุด คือการสังเกต เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานท่ีเด็ก
ทุกคนใช้ในการเรียนรู้ แต่การส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในทักษะอื่นก็
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มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมเห นือประสบการณ์แก่เด็กควรมีการสอดแทรก
การใช้ทักษะวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี 
    
     งานวิจัยในประเทศ 
    ล าดวล  ปั่นสันเทีย ะ (2545 : บทคัดย่อ ) ท าการศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงานที่มีต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาส ตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัย
ก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการท่ีมีต่อทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์เฉลี่ยโดยรวมตามทักษะหลังจากจัดประสบการณ์แบบโครงการสูงกว่าก่อนการทดลอง 
    ลดาวรรณ  ดีสม  (2546 : บทคัดย่อ)  ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพ   ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพโดย
ภาพรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับดี  เมื่อเทียบกับก่อนการทดลองพบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

จิตเกษม  ทองนาค (2548 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปัญญา ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนา
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปัญญา 
โดยรวมและจ าแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ดี เม่ื อเปรียบเทียบกับก่อนการ
ทดลอง พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร์
พื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนาทัก ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์พื้นบ้านของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้โดยรวมและจ าแนกรายทักษะอยู่ในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการ
ทดลองพบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การส่ งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้หลากหลายวิธีเนื่องจากกระบวนการวิทยาศาสตร์
มีความส าคัญกับเด็กปฐมวัย เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากการลงมือกระท าด้วยตัวของเด็กเอง 
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือนอก
สถานที่ 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัย  ดังนี้ 
 2.1   การจัดประสบการณ์แบบการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานที่ 
  การจัดประสบการณ์แบบการศึกษานอกสถานท่ีส าหรับเด็กปฐมวัยมีนักวิชาการหลาย
ท่านเสนอความคิดไว้  ดังนี้ 
 ทองทิพย์  วรรณพัฒน์  และคณะ (2522 : 99) กล่าวว่า การศึกษานอกสถานท่ี หมายถึง 
การพาเด็กไปศึกษาดูชีวิตจริง สถานท่ีจริง สิ่งของที่ต้องการศึกษาวัตถุประสงค์หลักของกา รศึกษา
นอกสถานท่ี ก็คือ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงกับสถานที่ วัตถุ   บุคคล โรงงาน เครื่องมือ แหล่งแร่ 
และสิ่งที่จะศึกษาจริงๆ โดยมีเงื่อนไขว่า สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถน ามาให้ดูห้องเรียนได้ เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์  
 ชาญชัย  อินทรประวัติ (2522 : 89) แบ่งการจัดประสบการณ์การศึกษานอกสถานท่ี
ออกเป็น 3 แบบ ตามระยะทาง คือ 
        1.  การศึกษานอกสถานท่ีในระยะทางใกล้ๆ (Mini – Trip) หมายถึง การน าเด็กไป
ยังสถานที่อื่น ซึ่งยังคงอยู่ภายในโรงเรียน 
        2.  การศึกษานอกสถานท่ีในระยะ ทางขนาดกลาง (Midi – Trip) หมายถึง การน า
เด็กไปศึกษาในบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน ซึ่งสามารถที่จะเดินทางด้วยเท้าไปได้สะดวก 
        3.  การศึกษานอกสถานท่ีในระยะทางไกล  (Maxi – Trip) หมายถึง การไปศึกษา
นอกสถานท่ีที่จะต้องใช้ยานพาหนะ และต้องเสียเวลาอย่างน้อย ๆ วันข้ันไป 
    วีระ   ไทยพาณิช (2529 : 14)  ยังเสนอข้อดีของการศึกษานอกสถานท่ีว่า เป็นการให้
ประสบการณ์ตรงกระตุ้นความสนใจในเน้ือหาให้ประสบการณ์ร่วมกันส าหรับกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการ
ถ่ายทอดที่ดีที่สุดจากทฤษฎีที่จะน าไปใช้ในห้องเรียน รวมท้ังสามารถน าไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งการศึกษานอกสถานท่ีมี 3 ขัน้ คือ   

1. การวางแผน    ครูไปส ารวจแหล่งที่จะไปก่อนเพื่อดูสภาพและทราบปัญหา 
       2. การไปศึกษา   ออกเดินทางตามหมายก าหนดการ ศึกษาโดยการดู ซักถาม 
        3. ขั้นติดตาม      เมื่อกลับมาแล้ว  ควรมีการติดตามผลว่าได้ผลตรงกับจุดมุ่งหมาย
หรือไม ่       

        อัญชลี  ไสยวรรณ (2531 : 6)  กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การศึกษานอก
สถานท่ีมี 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นน า  เป็นการน าเข้าสู่บทเรียน โดยการสนทนาเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิด 
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล   เป็นการน าเอาวิธีการสอนแบบเล่านิทาน แบบอภิปราย แบบ

สาธิต การเล่นเกม การปฏิบัติ การทดลอง และการศึกษานอกสถานท่ี เข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อหาค าตอบ 
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3. ขั้นสรุปผล เป็นการสรุปผลภายหลังจากการเล่านิทาน การอภิปราย การสาธิต 
การเล่นเกม การปฏิบัติการทดลอง และการศึกษานอกสถานท่ี โดยเด็กและครูร่วมกันสนทนาเพื่อ
น าไปสู่การสรุปผล 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์แบบการศึกษานอกสถานท่ี  เป็น
การพาเด็กไปศึกษานอกอาณาเขตของห้องเรียนที่เรียนกันตามปกติ  ซึ่งเด็กจะได้รับประสบกาณ์ตรง   
ท าให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนุกกับการเรียน 

 
1.2 ความหมายของการจัดการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานที่ 

การจัดการศึกษานอกชั้นเรียนมีผู้กล่าวความหมายไว้ดังนี้ 
     สุโขทัยธรรมาธิราช  ( 2526 : 250 )  เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4–6 ปี มี
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติรอบ ๆ ข้างอยู่แล้ว   การศึกษานอกชั้นเรียนมีส่วนช่วย
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์กว้างขวาง 
 วีระ  ไทยพาณิช ( 2529 : 14)  การศึกษานอกชั้นเรียน คือ การพานักเรียนไปศึกษา
นอกอาณาเขตของชั้นเรียนท่ีเรียนกันตามปกติ เพื่อให้การศึกษามีความหมาย มีคุณค่าแก่ชีวิตและเร้า
ความสนใจแก่นักเรียน  

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน .(2536 : 93) การศึกษานอกห้องเรียนเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  โดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถน ามาให้เด็กได้เรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้ 

สุภกานต์  อินอากร  (2537 : ค าน า ) การศึกษานอกชั้นเรียนเป็นการศึกษาจาก
สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกชั้นเรียนอย่างมีจุดมุ่งห มาย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง
ในสภาพที่เป็นจริง  

จากที่กล่าวมาสรุปว่า  ความหมายของการจัดการศึกษานอกชั้นเรียน คือ การพา
นักเรียนไปศึกษานอกห้องเรียน  เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง 

 
2.3   คุณค่าของการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานที่ 

     การศึกษานอกชั้นเรียนน้ันมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กธิดา  พิทักษ์สินสุข  (2532 : 46)  
ก าหนดคุณค่าศึกษานอกห้องเรียนไว้ดังนี้ 
       1.  ช่วยให้นักเรียนเห็นสภาพอันแท้จริงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ ท าให้เกิด
ประสบการณ์ตรงตามสภาพความเป็นจริง เป็นรากฐานของการเรียนรู้เฉพาะสาขานั้นดีขึ้น 
     2.  เป็นวิธีการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาความรับผิดชอบ  มีวินัยและ สร้างมนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างกัน 
      3.  ช่วยสร้างคุณลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียน เช่น ความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม -
สร้างสรรค์ ความอดทน การร่วมมือกับผู้อื่น การสังเกต และการแก้ปัญหา 
        4.  ให้ผลในการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ 
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        5.  ท าให้ผู้เรียนเพิ่มความสนใจในสิ่งที่เรียนมากยิ่งขึ้น เพราะมีสถานท่ีจริงมา
เกี่ยวข้องที่ครูต้องการพัฒนาให้เกิดในเด็ก 
        6.  ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตซึ่งเป็นทักษะ การเรียนรู้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีครูต้องการพัฒนาให้เกิดในเด็ก 
        7.  ก่อให้เกิดสภาพการณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนา แก้ปัญหา เกิดปัญหาใหม่
อย่างท้าทาย 
        8.  นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมบางชนิดที่เสียงดังและโกลาหล ซึ่งครูไม่อาจจัดใน
ห้องเรียนได้ 
       9.  ความรู้ท่ีนักเรียนได้รับจักยังคงอยู่ได้นานเพราะนักเรียนได้กระท าด้วยตนเอง
ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษานอกชั้นเรียน 
  สรุปได้ว่าการศึกษานอกชั้นเรียนมีคุณค่ากับการเรียนรู้ของเด็กซึงจะท าให้เด็กได้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและยังเปิดโอกาสให้เด็กมีความเป็นผู้น ามีความคิดริเริ่งสร้างสรรค์และ
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนส่งเสริมให้ มีวินัยในตนเองและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้อื่น 

 เบรห์ม  (ศรีนวล  รัตนานันท์ 2540 : 25 อ้างอิง Brehm 1969 : 19) ได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับคุณค่าของการศึกษานอกชั้นเรียนไว้   คือ การเรียนนอกชั้นเรียนหรือการเรียนนอกห้องเรียน
ไม่ใช่ส่วนเกินหรือส่วนต่อเติมนอกเหนือไปจากแผนการศึกษา แต่ควรเป็นวิธีการน าไปสู่จุดประสงค์ ที่
ต้องการของการศึกษา   ในขณะท่ีแผนการศึกษ าจะกลายเป็นมวลประสบการณ์ของเด็ กซึ่งเพิ่มความ
สมบูรณ์ให้ชีวิตแก่เด็ก เด็กที่ไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งแปลกใหม่นอกเหนือจากสิ่งที่ตนเองคุ้นเคย  จะ
แสดงอาการเรียนช้า   การศึกษานอกชั้นเรียนจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้เด็กคนนั้นได้เห็นสถานที่ใหม่  
ๆ สิ่งของใหม่ ๆ และพบปะคนมากขึ้น  การศึกษาแนวใหม่พยายามที่จะช่วยให้คนเรียนรู้วิธีการเรียน
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจะ
มีชีวิตอยู่อย่างส าเร็จ ครูควรจะระลึกไว้ว่า ประสบการณ์ท่ีกว้างนั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาสื่อสัมพันธ์
และมีความนึกคิดสูง  ประสบการณ์ท้ังหมดของเด็กในโรงเรียนจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ถ้า
โรงเรียนมีการศึกษานอกชั้นเรียนท่ีเตรียมการไว้อย่างดี จะช่วยเปิดโลกส าหรับเด็กให้ก ว้างขึ้น 
ประสบการณ์ท่ีเด็กพบด้วยตนเองจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนให้มีความหมายจริงจังขึ้น การศึกษา
นอกชั้นเรียนท่ีวางแผนไว้อย่างดี จะช่วยพัฒนาอย่างสมบูรณ์ 
    จากที่กล่าวมา   สรุปได้ว่า กิจกรรมการศึกษานอกชั้นเรียนมีคุณค่าโดยตรงต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน เป็นประสบการณ์ตรงท่ีจะเป็นรากฐานในการเรียน การที่เด็กได้ค้นพบด้วยตนเอง จะท า
ให้เด็กจดจ าได้นาน การเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจจะท า ให้มีความสุขที่จะเรียนและเรียน รู้ด้วยความ
กระตือรือร้น ตลอดจนตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริ ง 
นับเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตอย่างแท้จริง  ดังนั้นจึงสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี 
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 2.4   ประเภทของการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานที่ 
    การจัดประเภทของการศึกษานอกชั้นเรียนมีการจัดแบ่งแตกต่างกันออกไปหลาย

ลักษณะด้วยกัน 
    ธิดา  พิทักษ์สินสุข (2532 : 58 - 59) จัดประเภทของการศึกษานอกชั้นเรียนโดยยึดหลัก
ดังนี ้
 1. การศึกษานอกชั้นเรียนโดยยึดสถานที่เป็นหลักดังนี้ 
         1.1  บริเวณรอบๆ อาคารเรียน ได้แก่ การเก็บใบไม้ กิ่งไม้ 
        1.2  บริเวณสนามโรงเรียน ได้แก่ การวาดภาพ รูปร่างของก้อนเมฆ ฟังโคลง
กลอนนอกชั้นเรียน จินตนาการเรื่องราวต่างๆ จากก้อนเมฆ สัมผัสกับความรู้สึกเมื่อลมมากระทบตัว
เมื่อลมผ่านมากระทบใบไม้ ฟังเสียงนกร้อง วาดภาพนกจากเสีย งที่ได้ยิน ส ารวจขนาดและรูปร่างของ
ต้นไม้ การให้อาหาร เลี้ยงนก เล่นกับเวลา เป็นต้น 
        1.3  บริเวณห่างจากโรงเรียน 2-3 ช่วงตึก ได้แก่ ไปดูนกและรังนก ท าแผนที่
แสดงบริเวณต้นไม้และดอกไม้ เก็บสะสมเมล็ดพืช ไปดูสัตว์เลี้ยงของเด็ก ๆ ตามบ้าน ฟังเสียงต่างๆ 
ที่เกิดรอบ ๆ ตัว เป็นต้น 
        1.4  บริเวณชุมชนใกล้โรงเรียน ได้แก่ ไปตลาดที่ขายพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ไป
ช่วยคนสวนเป็นต้น 
        1.5  บริเวณสถานท่ีต่างๆ ที่ไกลออกไป ได้แก่ การไปฟาร์ม สวนสัตว์ โรง
นม สวนไร่ เป็นต้น 
  2. การศึกษานอกชั้นเรียนโดยยึดกิจกรรมเป็นหลักดังนี้ 
         2.1   การผจญภัยในสนาม ซึ่งได้แก่ การเล่นในเต็นท์ การใช้แว่นขยาย
ค้นหาสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ การเล่นสร้างบ้านบนต้นไม้ การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
         2.2   เกมนอกชั้นเรียน ซึ่งได้แก่ เกมเล่นกับลูกบอล เกมเล่นกับเชือก การวิ่ง
แข่งขันการเล่นต่างๆ เช่น เล่นไล่จับ ตั้งเต เป็นต้น 
         2.3   การเล่นน้ าฝนในวันท่ีฝนตก 
         2.4   การเล่นเกมในวันท่ีลมแรง 
           2.5   การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เล็ก ๆ ซึ่งได้แก่ ในวนอุทยาน เช่น 
ชีวิตกระรอก กระต่าย รอบๆ บ้านหรือโรงเรียน เช่น การเดินทางของมด ร่องรอยข องหนอนที่กัดกิน
ใบไม้ แกะรอยเท้าสัตว์ แล้ววาดโครงร่างของรอยเท้าสัตว์ที่เดินบนดินหมาดๆ   
         2.6   การศึกษาในสถานท่ีในชุมชน เช่น ร้านขายของ ที่ท าการไปรษณีย์ 
ธนาคาร ป้ายสัญลักษณ์ตามที่ต่างๆ เช่น ป้ายจราจร ป้ายป้ัมน้ ามัน ป้ายสัญญาณอันตราย ป้าย
โรงพยาบาล 
         2.7   การศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ เช่น การสังเกตลักษณะต่าง ๆ ของต้นไม้ 
เช่น ใบประเภทต่าง ๆ ส่วนประกอบและประโยชน์ของส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ต้นไม้ในธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ เช่น สัตว์ อากาศ น้ า เป็นต้น 
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         2.8   การไปทั ศนศึกษา เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงผลงานทางศิลป์ สวน
สัตว์ แม่น้ า ล าคลอง 
         2.9   การไปศึกษารอบ ๆ สระหรือบ่อน้ า เช่น ศึกษา เกี่ยวกับสาหร่าย 
ศึกษาเกี่ยวกับ ผิวน้ า เช่น ฝ้าหรือฟองอากาศ แมลงที่อยู่บนผิวน้ า ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อาศัย
ในสระน้ า หรือริมสระ เช่น กบ แมงมุม ยุง เป็นต้น 
                2.10   ศึกษาการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  เช่น เฝ้าดูการเจริญเติบโตของ
เมล็ดพืชหัวของพืชใต้ดิน การท าแผนภูมิการเจริญเติบโต 
        2.11   การไปฟาร์ม  ดูชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในฟาร์ม  เช่น วัว ไก่ หมู 
การท างานของเครื่องยนต์กลไก พืชไร่ต่าง ๆ การเก็บเกี่ยว 
              2.12   การเล่นกับน้ า เล่นทราย 
           2.13   การไปเล่นชายหาด 
        2.14   การเก็บแมลง สัตว์เล็ก ๆ มด หนอน มาเลี้ยง 
        2.15   การเฝ้าดูนก 
        2.16   การพาเด็ กไปร่วมกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เช่น ชมภาพยนตร์ 
ช่วยงานในเทศกาลต่าง ๆ  
        2.17   การเตรียมอาหารไปรับประทานนอกชั้นเรียน  
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ีมีอยู่ 2 
ประเภท คือ  การศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานท่ีโดยยึดสถานท่ีเป็นหลั ก และ การศึกษานอก
ห้องเรียนหรือนอกสถานท่ีโดยยึดกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
การเรียนนอกห้องเรียน   
  
 2.5   ล าดับขั้นในการไปศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานที่ 
    เนื่องจากการจัดการศึกษานอกชั้นเรียนมีทั้งคุณค่าและความจ าเป็นต่อการเรียนรู้และ
สร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก หากได้มีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน ย่อมส่งผลให้การจัด
กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์และลดปัญหาในการจัดได้เป็นอย่างดี 
  ธิดา  พิทักษ์สินสุข .(2532 : 60 – 61)การน านักเรียนไปศึกษานอกชั้นเรียน จะต้อง
เตรียมการเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน  
   

 ขั้นที่ 1   การเตรียมกิจกรรมก่อนไปศึกษานอกชั้นเรียน (Pre-Trip Activities) 
     1.1 การวางแผน 
          ในการวางแผนและการจัดการศึกษานอกชั้นเรียน ศิริวรรณ ศรีพหล (2525: 7)  
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการวางแผน  คือ 
          1   วัตถุประสงค์ของการศึกษานอกชั้นเรียนมีอะไรบ้าง และวัตถุประสงค์นั้น
สอดคล้องกับบทเรียนหรือไม่ 
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          2   จะไปศึกษาสถานท่ีไหน โดยวิเคราะห์ว่าสถานท่ีนั้นจะให้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 
          3   กิจกรรมระหว่างไปศึกษานอกสถานท่ีมีอะไรบ้าง 
          4   วิธีประเมินผลท าอย่างไร 
     1.2 การก าหนดสถานท่ีและการเตรียมการเกี่ยวกับสถานท่ี 
          ครูต้องเลือกสถานท่ีที่ไม่ไกลเกินไป สถานท่ีเลือกนั้นเด็กเคยไปมาหรือไม่ 
เนื่องจากเด็กเล็กชอบไปยังสถานท่ีที่ตนคุ้นเคย  สนใจในการร่วมกิจกรรมได้ดี (หรรษา  นิลวิเชียร . 
2535 : 166 – 167)  สถานท่ีทีเ่ลือกควรมีความปลอดภัยแก่เด็กเพียงพอด้วย 
     1.3  การเตรียมตัวของคร ู
           สมิทธ์  (ศรีนวล  รัตนานันท์ 2540 : 29 อ้างอิง Smith.1996 : 109 )  ได้
กล่าวถึงการเตรียมตัวของครูส าหรับกิจกรรมนอกชั้นเรียนไว้ดังนี้ 
           1.3.1   ครูควรออกส ารวจและศึกษาสถานท่ีล่วงหน้า เพราะอาจเกิดปัญหาที่
ไม่คาดคิดมาก่อน 

          1.3.2   แผนการจัดกิจกรรมเพื่อใช้จดบันทึกข้อมูล 
          1.3.3   จัดบุคลากรเพื่อช่วยดูแลเด็ก 

           1.3.4   การเตรียมกิจกรรมหลังกลับจากการศึกษานอกชั้นเรียน รวมทั้งการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กเม่ือกลับมาแล้ว ซึ่งอาจได้รับประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือไปจาก
จุดประสงค์ที่วางไว้แล้วอีกด้วย 
           1.3.5   ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการจัดการศึกษานอกชั้นเรียนแต่ละ
ครั้งและเตรียมการประเมินผล ตลอดจนหลักฐานต่างๆ 
           1.3.6   ถ้าเป็นไปได้ควรจัดให้มีวิทยากรมาบรรยายให้นักเรียนทราบถึง
เรื่องราวที่จะไปศึกษา 
           1.3.7   ขอความร่วมมือจากครูอาจารย์ในโรงเรียนให้แน่นอน 
           1.3.8   เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 
      1.4   การเตรียมตัวนักเรียน 
            สวอน  (มารศรี   ไทยบุญเรือง .2537:55; อ้างอิงมาจาก Swan.1970 :5 )  
กล่าวถึงการเตรียมตัวของนักเรียนไว้ว่า เด็กมั กมีความสนใจต่อการศึกษานอกชั้นเรียน และมี
แรงจูงใจต่อการเรียนรู้สูง การวางแผนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้สูงสุด สิ่งที่ครูควรค านึงถึงในการเตรียมตัวเด็กมีดังนี้ 
            1.4.1   เด็กควรเดินทางมาถึงสถานท่ีและกลับตรงตามเวลา 
               1.4.2   อย่ารีบปล่อยเด็กไปยังสถานที่ที่จะศึกษาก่อนท่ีเด็กจะได้รับการ
ปฐมนิเทศ เพื่อแนะน าการเข้าสู่สถานท่ีนั้น ๆ ให้เวลาท าการตกลงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของ
การศึกษา 
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                 1.4.3   ความสนใจของเด็กอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ฉะน้ันความ
คาดหวังต่อการเรียนรู้ของเด็กอาจไม่เท่ากัน ควรให้เวลาให้เพียงพอกับการสังเกตและบันทึกข้อมูล 
                 1.4.4   ให้เด็กระมัดระวังพฤติกรรมที่แสดงออกอันเป็นภาพรวมของสถาบัน 
                 1.4.5   การให้สัญลักษณ์ประจ ากลุ่ม เพื่อให้ผู้ดูและเด็กในกลุ่มสังเกตเห็น
เพื่อร่วมกลุ่มได้ง่าย แผ่นป้ายสีประจ ากลุ่มควรมีชื่อเด็ก ควรมีการตรวจนับจ านวนเด็กให้ครบทุกขณะ 
                 1.4.6   ควรค านึงตามขั้นตอนและระเบียบข้อตกลงที่วางไว้อยู่เสมอ   เพื่อ
ความปลอดภัย 
   
  ขั้นที่ 2 การเตรียมกิจกรรมระหว่างการศึกษานอกชั้นเรียน  ( Field – Trip 
Activities ) 
            คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536 : 98) ได้เสนอแนะหลักการเตรียม
กิจกรรมระหว่างการศึกษานอกชั้นเรียน ดังนี้ 
      1.  น าอุปกรณ์และสิ่งของที่จ าเป็นต่างๆ ไปให้ครบ 
      2.  รักษาเวลาให้เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ 
      3.  ทบทวนวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมและการปฏิบัติตัวของนักเรียนอีกครั้ง 
ก่อนออกนอกชั้นเรียนหรือขณะท ากิจกรรม 
      4.  สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยกระตุ้น
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ดังนี ้
             - การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง ดม
กลิ่น 
             - การคิดแก้ปัญหาที่ประสบด้วยตนเอง เช่น การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
             - การฝึกการสังเกต เช่น สังเกตรูปร่างสิ่งของ 
             - การยืดช่วงความสนใจ เช่น การให้เวลาและโอกาสนักเรียนศึกษาสิ่งที่
สนใจ 
             - การพัฒนาการสื่อความหมาย เช่น การฝึกถาม ฝึกฟัง การจับใจความ 
      5.  สนับสนุนและแนะน านักเรียนให้เรียนรู้วิธีศึกษา เช่น การสังเกต การ
ส ารวจ การทดลอง รวบรวมข้อมูล ซักถาม เป็นต้น 
      6.  ส่งเสริม ประสบการณ์ทางสังคม เช่น การรอคอย การแก้ปัญหา การ
รับผิดชอบ การอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 
 

  ขั้นที่ 3 การเตรียมกิจกรรมหลังการศึกษานอกชั้นเรียน (Post-Trip Activitie) 
         สวอน  (มารศรี  ไทยบุญเรือง .2537 : 57 ; อ้างอิงมาจาก Swan 1970 : 7)  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมในขั้นนี้ว่า การจัดกิจกรรมหลังกลับจากการศึกษานอกชั้นเรียน 
และการประเมินผลเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญหนึ่งที่ไม่ควรละเลยดังนี้ 
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   1   เสริมและให้ก าลังใจเด็กในการค้นคว้าหาค าตอบ ส าหรับค าถามที่เกิดขึ้น
ในใจหรือปัญหาท่ีประสบเมื่อไปศึกษานอกชั้นเรียน 
   2   รายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงผลของการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เด็ก
เคยได้รับอาจจัดท าในรูปแบบการวัดผล แบบรายงานเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง
ทราบ 
   3   โยงให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เด็กสังเกตหรือส ารวจพบกับสิ่ง
ที่เด็กเคยเรียนรูโ้ดยการจัดท ารายงาน การสาธิตแสดงผลงาน และจัดเสนอผลงานเป็นกลุ่มให้สัมพันธ์
กับสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติ 
               4   จากค าถามเป็นปัญหาหรือแนวคิดที่เกิดขึ้น ครูและเด็กร่วมกันส ารวจเพื่อ
ค้นหาค าตอบ เพื่อวางแผนในการศึกษานอกชั้นเรียนในคร้ังต่อ ๆ ไป 
              5   เก็บรวบรวมเอกสาร การประเมินการเรียนรู้ของเด็กเพื่อใช้เป็นข้ออ้างอิง
ในครั้งต่อ ๆ ไป การเก็บเอกสาร ควรท าร่วมกันระหว่างครู เด็ก และอาสาสมัครทุกคน ซึ่งมีค าแนะน า 
เพิ่มเติม ส าหรับการเตรียมการจัดการศึกษานอกชั้นเรียนในคร้ังต่อไป 
   จากที่กล่าวมา สรุปว่า  ขั้นตอนในการศึกษานอกชั้นเรียน  ครูมีบทบาท
ส าคัญในการวางแผนอย่างมีขั้นตอนก่อนที่จะพานักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  ซึ่งการวางแผนไว้
ล่วงหน้าจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ  การเรียนรู้ของเด็กในทุก ๆ ด้าน 
      
 2.6   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกห้องเรียนหรือนอกสถานที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         งานวิจัยต่างประเทศ 
       ฟอล์ค  และ บอลลิ่ง  (ศรีนวล  รัตนานันท์ .2540 : 32;อ้างอิงมาจาก Fakl and 
Balling.1982:22 - 28) วิจัยเร่ืองสภาพแวดล้อมในการศึกษาค้นคว้านอกสถานท่ีมีผลต่อการเรียนรู้
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการทดลองกับนักเรียน จ านวน 96 คน ที่เรียกอยู่ในระดับ 3 และ
ระดับ 5 ด้วยการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งไปศึกษาค้นคว้าในสภาพแวดลอ้มที่เป็นจริงท้ังวัน 
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับการสอนนอกห้องเรียนในระหว่างชั่วโมงที่เรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยประสบการณ์ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ส่วนการวัดด้ว ยการสังเกต 
พบว่า พฤติกรรมต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปตามอายุและสภาพแวดล้อมจากแบบจ าลองที่จัดท าขึ้นได้
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการเรียนรู้และพฤติกรรม มีผลต่อขีดขั้นของพัฒนาการและความแปลกใหม่
ของสิ่งแวดล้อม 
   เบนท์เลย์  (ศรีนวล  รัตนานันท์ .2540 : 33; อ้างอิงมาจาก   Bentley. 1986 : 2900-A 
2901-A)  ได้ศึกษาบทบาทของประสบการณ์เม่ือกลับจากชนบทในเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียน
ระดับกลาง เพื่อพิจารณาว่า การสอนนอกห้องเรียนโดยทัศน์ศึกษา จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาหรือไม่ วิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นอาสาสมัครในระดับ 5 และ 6 
จ านวน 31 คน มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน หลังจากออกไปทัศน์ศึกษา 
2 วัน ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหน่ึงเก็บข้อมูลเม่ือเวลาผ่านไป 10 เดือน 
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ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างบรรยายถึงประสบ การณ์ และรายงานจากการสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นลักษณะร่วม และส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแง่ของความรู้ เจต
คติ ความรู้สึก พฤติกรรม และทักษะ พบว่า ประเด็นที่มีลักษณะร่วมกันร้อยละ 5 มี 67 ประเด็น 
ประเด็นท่ีมีความถี่สูง ได้แก่ ความรู้ กับสิ่งมีชีวิตและป่าไม้ ความสามารถส่วนบุคคล ภูมิประเทศ และ
จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมเจตคติ มีความอยากรู้อยากเห็น การหากลุ่ม การร่วมมือ ความซาบซ้ึงใน
ความงาม และ การแข่งขัน ความรู้สึก มีความสนุกสนาน ความเมื่อยล้า ความภูมิใจ ความตื่นเต้น 
ความวิตกกังกล และค วามไม่สะดวกสบาย พฤติกรรม การเดินทางไปพักแรม การท าบทเรียน ทัศน์
ศึกษา การจับสัตว์ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การพักนอนบ้าน และการส ารวจและทักษะในการอยู่
รวมค่ายพักแรมต่าง ๆ มี 19  ประเด็นท่ีต่างกันระหว่างข้อมูลที่เก็บได้ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
สรุปได้ว่า การเน้ นทางด้านกายภาพ ความแปลกและความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมและโอกาสที่จะ
ส ารวจและเล่นเป็น โฉมหน้าใหม่ของประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับผลของการศึกษา 
    งานวิจัยในประเทศ 
    ธิดา  พิทักษ์สินสุข (2532 : 85 – 87) ท าการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีของเด็กนักเรียนอนุบาล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาประกอบด้วยครูอนุบาลและผู้บริหาร
โรงเรียน 110 คน จาก 55 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาล จ านวน 141 คน
ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานท่ีนี้ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ หลักการและเหตุผล กล่าวถึง
ความหมายและคุ ณค่าของการศึกษานอกสถานท่ี  ส่วนท่ี 2 คือ แนวปฏิบัติในการจัดศึกษานอก
สถานท่ีส าหรับนักเรียนทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ  ขั้นก่อนศึกษาแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีส าหรับนักเรียนทั้ง  3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นก่อนศึกษานอกสถานท่ี ขั้นขณะศึกษานอกสถานท่ี 
และขั้นหลังศึกษานอกสถานท่ี ผลปรากฏว่า รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมกันอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้กับ
นักเรียน เมื่อน ามาใช้กับนักเรียนอนุบาล ผลปรากฏว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี ครูไม่พบปัญหาหรือ
ความยุ่งยากใดๆ ส่วนผู้ปกครองก็เห็นด้วยกับแนวปฏิบัติในรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานท่ี 
    มารศรี  ไทยบุญเรือง  (2537 : 94 – 102) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและการตัดสินใจ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยอายุ   5 - 6 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกสถานท่ี และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีและกิจกรรมการสอนแบบ
ผสมผสานส่ งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยท่ีเด็กปฐมวัยท่ีได้รับกิจกรรมการศึกษานอกสถานท่ีมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับกิจกรรมการสอนแบบผสมผสาน 
    สดใส  ชนะกุล  (2538 : 70) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมวาดภาพนอกชั้นเรียนท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 4-5 ปี  พบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมวาด
ภาพนอกชั้นเรียนสูงกว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพในช้ันเรียนแบบปกติ 



23 

    จากการศึกษางานวิจัยท้ังใน ประเทศ และต่างประเทศสรุปได้ว่าการเรียนโดยการจัด
ประสบการณ์นอกห้องเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและยังส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ซ่ึงเด็กจะได้จากประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
    3.1   ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
  ความหมายของการคิดวิเคราะห์มีผู้กล่าวไว้หลากหลายดังนี้ 
           ผู้กล่าวถึงความหมายการคิดวิเคราะห์มีไว้หลากหลายดังน้ี   
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(2546:251,1071) กล่าวว่าการคิดเชิง
วิเคราะห์   มีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด รอบคอบ แยกเป็นส่วนๆ ใน
เรื่องราวต่างๆ อย่างมีเหตุผล โดยห าจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้นๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมอย่าง
มีความเป็นธรรมและเป็นไปได้ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการคิดเชิงวิเคราะห์จึงสาม ารถกระท าได้โดย
การฝึกทักษะการคิด      

 ลัดดา  ภู่เกียรติ . (2542 : 92 – 95) กล่าวว่าการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นความสามารถ
การแยกแยะเร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ แบ่งเป็น  

              1.  การวิเคราะห์ความส าคัญโดยให้ค้นหาความส าคัญของเรื่อง  
      2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยให้ค้นหาความส าคัญย่อยๆ ว่ามีความเกี่ยวพัน
อย่างไร 
      3.  การวิเคราะห์หลักการโดยให้ค้นหาความส าคัญของเรื่อง 

ลิขิต  ธีรเวคิน  (2542 : 66-75) กล่าวว่า การคิดเชิงวิเคราะห์ต้องเริ่มจากแนวโน้มที่
จะตั้งค าถามและพยายามหาค าตอบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การคิดเชิงวิเคราะห์จะต้องเริ่มสร้างจิต
วิเคราะห์ (analytical  mind) และขวนขวายหาความรู้และใฝ่รู้ มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม  จะสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ได้  ระบบความคิดและการสรุปรวบยอดใน
ประเด็นปัญหา จะเป็นลักษณะการสลับระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเสมอ โดยใช้วิธีอุปนัย 
(inductive) และนิรภัย (deductive) จนสามารถสรุปเป็นทฤษฎีที่เป็นนามธรรมอันมีกระบวนการเก็บ
ข้อมูลเป็นรูปธรรมแบบอุปนัยจ านวนหน่ึง จากนั้นใช้ทฤษฎีนามธรรมวิเคราะห์กรณีรูปธรรมบางกรณี 
อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์สลับระหว่างนามธรรมและรูปธรรม 
  วิโรจน์  นาคชาตรี . (2542 : 123-144) การวิเคราะห์และการสั งเคราะห์มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการจัดพวก แต่ละเอียดกว่า คือมีการหาความสัมพันธ์ ความเหมือน ความต่างกันของสิ่ง
ต่างๆ รวมท้ังปัญหาต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง ตลอดถึงความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ ซึ้งข้ึนอยู่กับว่าต้องการ
เข้าใจสิ่งนั้นในแง่ใด ส่วนการสังเคราะห์เป็นกระบวนการที่ ย้อนกลับ การสังเคราะห์คือการน าเอา
ส่วนประกอบย่อยๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์มารวมกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ได้  การวิเคราะห์น้ัน
ท าให้เข้าใจธรรมชาติของส่วนประกอบแต่ละส่วนเป็นอย่างดี การคิดเชิงวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิด
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ระดับสูงที่จ าเป็นต้องอาศัยทักษะอื่นๆ ที่เป็นทักษะพื้นฐานมาช่วย เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน และ
การฟัง ความสามารถในการเข้าใจน าไปสู่ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า ตามล าดับ 
  ไผท  สิทธิสุนทร  (2543 : 24) กล่าวถึงรูปแบบการคิดวิเคราะห์ของ เอ็ดเวิร์ด เดอโบ
โน ปรมาจารย์ด้านการคิด เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ศึกษาและคิดค้นวิธีคิด (Thinking Method) เพื่อช่วย
ให้มนุษย์มีการคิดที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และครอบคลุมรอบด้านย่ิงขึ้น จึงเสนอวิธีคิดแบบ “Six 
Thinking Hats” การคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยแยกกรอบความคิดออกเป็นด้าน ๆ อย่างชัดเจน จากนั้น
จึงวิเคราะห์หาเหตุผลภายในกรอบความคิดนั้น ๆ อันจะช่วยให้การคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้
ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น แทนที่จะคิดทุกด้านในเวลาเดียวกัน ซึ่งมักก่อให้เกิดความสับสน 
        ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 5) สรุปความหมายการคิด
วิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์  คือ  การระบุเรื่องหรือปัญหา การจ าแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบ
ข้อมูล เพื่อจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบ  ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลหรือหา ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ 
  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2546 : 22) กล่าวว่า  การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นรากฐาน
ส าคัญของการเรียนรู้  บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะห์จะเหนือกว่าบุคคลที่มีการคิดแบบอื่น ทั้งในด้าน
ระดับการพัฒนาการและการใช้สติปัญญา ความคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นความคิดในเชิงลึก ต้องใช้
ความสามารถในการสังเกต การตีความ การสืบค้น การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างมีตรรกะที่ดี 
เพื่อค้นหาความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนั้นว่า มีความเป็นมาอย่างไร อะไรหรือใครเป็นสาเหตุให้เกิด
สิ่งนั้น เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วจะเป็นเช่นไรต่อไป จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถของสมองในการคา ด
เดาเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง มิเช่นน้ันอาจตีความหาเหตุผล หรือประเมินสิ่งต่างๆ อย่าง
ผิดพลาดได้   
        ไสว  ฝักขาว (2546 : 35)  ให้ความหมายของ   “การคิดเชิงวิเคราะห์ ” ไว้ว่า “การคิด
วิเคราะห์   หมายถึ ง   ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1071) กล่าวว่า  การคิดวิเคราะห์ หมายถึง  ความสามารถ
ในการจ าแนก  การแยกแ ยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว
หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความ
เป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้  วิเคราะห์ (ก) หมายถึง ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
ศึกษาให้ถ่องแท้ 

สุวิทย์  มูลค า (2547 : 9) ให้ความหมายของ  การวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ ไว้ว่า 
การวิเคราะห์ หมายถึง การจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหา
ว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง ท าจากอะไร ประกอบขึ้นได้อย่างไร และมีความเชื่อมโยง สัมพันธ์
กันอย่างไร 
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สรุปได้ว่า  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์น้ันมี
ความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราอย่างมาก การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่
สามารถพัฒนาได้ ตั้งแต่วัยเด็กเล็กและให้คงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
ได้ด้วยตัว เอง และเกิดความส าเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีต้องเป็นเร่ืองของการู้จักคิด 
ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริม โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ซ่ึงไม่ได้มุ่งเน้นในหลักสูตรปกติ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็นเรียน รู้เป็น  สามารถ
คาดคะเน ใช้เหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ จากข้อมูลที่ได้รับการพินิจพิเคราะห์ว่า ข้อมูล
ใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข                                           

 3.2   ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง  
     มีผู้กล่าวถึงทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  คือ  
  3.2.1  ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bllom’s Taxonomy) 
              บลูม (ปรียานุช  สถาวรมณี  2548 : 22 อ้างอิงจาก  Bloom.1956 : 6-9, 201-
207)  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives)  เป็น 
3 ด้าน ได้แก่  ด้านการรู้คิด  ด้านจิตพิสัย  และด้านทักษะพิสัย ของบุคคลส่งผลต่อความสามารถ
ทางการคิดที่บลูมจ าแนกไว้เป็น  6  ระดับ ค าถามในแต่ละระดับมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ได้แก่  
                    ระดับที่   1  ระดับความรู้ความจ า แยกเป็น ความรู้ในเน้ือหา เช่น ความรู้ใน
ศัพท์ที่ใช้ และความรู้ในข้อเท็จจริงเพราะ ความรู้ในวิธีด าเนินการ  เช่น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบ
แผน  ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและลักดับขั้น ความรู้เกี่ยวกับการจัดจ าแนกประเภท  ความรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์ต่าง ๆ และความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง เช่น  ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชา
และการขยายความ และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 
                  ระดับที่   2  ระดับความพอใจ แยกเป็นการแปลความ การตีความ และการ
ขยายความ 
                  ระดับที ่ 3  ระดับการน าเอาไปใช้ แยกเป็น การประยุกต์   
                    ระดับที่   4  ระดับการวิเคราะห์ แยกเป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ  
                    ระดับที่   5  การสังเคราะห์ แยกเป็น การสังเคราะห์การสื่ อความหมาย การ
สังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์  
                    ระดับที ่ 6 ระดับการประเมินค่า แยกเป็น การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริง
ภายใน และการประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายนอก การที่บุคคลจะมีทักษะในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ บุคคลนั้ นจะต้องสามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ใ หม่ หรือข้อความจริงใหม่ได้  
ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิด
ระดับพื้นฐานของนักเรียนสู่ความสามารถทางการคิดในระดับสูง เพราะนักเรียนจะเข้าใจเหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการวิเคราะห์หน่วยย่อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์
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หลักการโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากส่วนย่อยสู่ส่วนใหญ่ และเชื่อม
ความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนสามารถสรุปอย่างเป็นหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ
ผู้วิจัยจึงศึกษาวิเคราะห์ทฤษ ฎีการคิดของบลูม ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ และน ามาบูรณาการกับ
ทฤษฎีการคิดของมาร์ซาโน ในข้ันการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์เป็นทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ส าหรับงานวิจัยนี ้
  3.2.2  ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิด วิเคราะห์ ของเพียเจท์  

(Piaget’s Theory of Intelligence) 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจท์ (พรรณี ช .เจนจิต 
2538 อ้างอิง Piaget. 1972 : 1-10) เชื่อว่า การพัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะเดียวกัน
ในช่วงอายุเท่ากัน  และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน  อันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการสัมผัส การคิดอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสู่ความคิดที่เป็นนามธรรม 
โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้เกิ ดสภาวะสมดุล ด้วยกระบวนการดูดซึมภาพและเหตุการณ์ต่างๆ เข้า
ไว้ในความคิดของตน และกระบวนการปรับความคิดเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ เพียเจท์จึงจัด
กระบวนการทางสติปัญญาและความคิด ออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้  
   1.   ขั้นใช้ประสาทสัมผัส   เป็นระยะพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเ กิดจนถึง 
อายุ 2 ปี โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เริ่มจากพัฒนาการรับรู้ สู่การใช้อวัยวะต่างๆ ได้ เช่น การฝึก
หยิบจับสิ่งของ ต่าง ๆ และการฝึกการได้ยินและการมอง 
   2.   ขั้นควบคุมอวัยวะต่างๆ เริ่มตั้งแต่อายุ 2 ปีจนถึง 7 ปี มีการพัฒนาสมอง
ที่ใช้ควบคุมการพัฒนาลักษณะนิ สัยและการท างานของอวัยวะต่างๆ เช่น นิสัย การขับถ่าย การเล่น
กีฬาที่เป็นการฝึกใช้อวัยวะต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้การควบคุมของสมสอง 
   3.  ขั้นคิดอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่อายุ 7-11 ปี มีการพัฒนาสมองมาก
ขึ้น สามารถเรียนรู้และจ าแนกสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถจินตนาการกับเรื่องราวที่
เป็นนามธรรมได้ 
   4.    ขั้นคิดอย่างเป็นนามธรรม เป็นระยะพัฒนาการช่วงสุดท้ายของเด็กช่วง
อายุ 12 - 15 ปี ที่สามารถคิดอย่างเป็นเหตุผล และคิดในสิ่ งที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมได้มากขั้น 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีจนพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะได้ 
 การพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์ตามทฤษฎีของเพียเจท์จะเป็นอย่างไร
ต่อเนื่องในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวัย 11 - 12  ปี   ที่นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็ นรูปธรรมสู่ 
ความเป็นนามธรรม และจะคิดได้ซับซ้อนย่ิงขึ้นถ้ากิจกรรมการเรียนรู้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่
ต่อจากประสบการณ์เดิมในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนให้สามารถเห็น
ภาพรวมและสรุปเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อค้นพบเกี่ยวกับ
การพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจท์เพื่อน ามาประยุกต์ทดลองงานวิจัยน้ีกับกลุ่ม
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 10 - 12 ปี  โดยเพียเจท์เชื่อว่านักเรียนในช่วงอายุน้ีสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ได้  
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   3.2.3  ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของมาซาโน  ( Marzano ) 
           มาร์ซาโน (ปรียานุช  สถาวรมณี  2548 : 24-25 อ้างอิงจาก Marzano. 2001: 60)   
จึงได้พัฒนารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A New Taxonomy of Educational 
Objectives) ประกอบด้วยความรู้  3 ประเภท และกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
             1.  ข้อมูล    เน้นการจัดระบบความคิดเห็น จากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก เป็นระดับ
ความคิดรวบยอด ข้อเท็จจริง ล าดับของเหตุการณ์ สาเหตุและผล เฉพาะเรื่อง และหลักการ 
            2.  กระบวน การ   เน้นกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ จากทักษะสู่กระบวนการ
อัตโนมัติอันเป็นส่วนหน่ึงของความสามารถที่สั่งสมไว้ 
               3.  ทักษะ  เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจากทักษะง่ายสู่
กระบวนการที่ซับซ้อนข้ึน 
               กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ ดังนี้ 
               ระดับที่ 1  ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่ และเก็บเป็น
คลังข้อมูลไว้ เป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้จากความจ าถาวรสู่ความจ าน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของความรู้น้ัน 
            ระดับที่  2  ขั้นเข้าใจ  เป็นการเข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการ
ใช้สัญลักษณ์ เป็นการสังเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้น้ันโดยเข้าใจประเด็นความส าคัญ 
            ระดับที่  3  ขั้นวิเคราะห์  เป็นการจ าแนกความเหมือนแล ะความต่างอย่างมี
หลักการการจัดหมวดหมู่ท่ีสัมพันธ์กับความรู้  การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งชี้
ข้อผิดพลาดได้การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้ฐานความรู้ และการคาดการณ์ผลที่ตามมาบน
พื้นฐานของข้อมูล 
               ระดับที่ 4  ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มี
ค าตอบชัดเจน การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่าง และการพิจารณา
หลักฐานสู่การสรุปสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อน การตั้งข้อสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานน้ัน
บนพื้นฐานของความรู ้
               ระดับที่ 5  ขั้นบูรณาก ารความรู้ เป็นการจัดระบบความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การเรียนรู้ที่ก าหนด   การก ากับติดตามการเรียนรู้ และการจัดขอบเขตการเรียนรู้ 
               ระดับที่ 6  ขั้นจัดระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดับแรงจูงใจต่อภาวะการณ์เรียนรู้ 
และภาระงานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรู้  รวมท้ังความตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ท่ี
ตนมี   ดังปรากฏตามภาพประกอบ 2  
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                                  ระดับที่   6   :   ขั้นจัดระบบแห่งตน 
                                  ระดับที่   5   :  ขั้นบูรณาการความรู้                                          
                                  ระดับที่   4   :  ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
                                  ระดับที่   3   :  ขั้นวิเคราะห์ 
                                  ระดับที่   2   :  ขั้นเข้าใจ 
                                  ระดับที่   1   :  ขั้นรวบรวม 
 
     ภาพประกอบ 2 ระดับของกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลตามทฤษฎีการคิดของมาร์ซาโน 
ที่มา : ปรียานุช  สถาวรมณี  2548 : 24-25 อ้างอิงจาก Marzano, Robert J. (2001).Designing a 
New Taxonomy of Educational Objectives.P. 60. 
     จากทฤษฏีการคิดวิเคราะห์สรุปว่า  ความสามารถทางความคิดขอ งแต่ละบุคคลมีความคิด
ที่ตามระดับขั้นที่แตกต่างกัน จากทักษะการคิดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปสู่การคิดระดับสูง 

 
3.3   ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 

    สุวิทย์  มูลค า .(2550 :23-24)  จ าแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้  
        1.  การวิเคราะห์ส่วนประกอบ   เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่ส า คัญของ
สิ่งของหรือเรื่องราวต่าง  ๆ  เช่น  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรือ
เหตุการณ์ เป็นต้น 
        2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์   เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วน
ส าคัญต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรือความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะน าเสนอการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลไว้ 14 ประการ 
        3.  การวิเคราะห์หลักการเป็นความสามารถในกา รหาหลักความสัมพันธ์ส่วนส าคัญใน
เรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กันอยู่โดยอาศัยหลักการใด   เช่น   การให้ผู้เรียนค้นหาหลักการของเรื่องการ
ระบุจุดประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นส าคัญของเรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการจูงใจผู้อ่าน และรูปแบบของ
ภาษาที่ใช้ เป็นต้น 
        สรุปได้ว่า  ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ลักษณะ เป็นลักษณะที่แยกเป็นหลัก ๆให้
เห็นถึงความชัดเจนในการคิดวิเคราะห์ของเรื่องราวต่าง ๆ     
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 3.4   กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
     สุวิทย์  มูลค า.(2550 :19)  แบ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์เอาไว้ 5  ขั้นตอน ดังนี ้
         ขั้นตอนที่   1  ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์   เป็นการก าหนดวัตถุสิ่งของ 
เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ เช่น พืช สัตว์ หิน ดิน รูปภาพ 
บทความ เรื่องราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากข่าว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
             ขั้นตอนที่  2   ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์  เป็นการก าหนดประเด็นข้อสงสัย
จากปัญหาของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริงสาเหตุ หรือความส าคัญ เช่น ภาพนี้ บทความนี้ต้องการสื่อหรือ
บอกอะไรท่ีส าคัญที่สุด 
             ขั้นตอนที่  3   ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์  เป็นการก าหนดข้อก าหนดส าหรับ
ใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่าง
กัน หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจเป็นลักษณะความสัมพันธ์ ที่มีความ
คล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน 

  ขั้นตอน ที่ 4  พิจารณาแยกแยะ   เป็นการพินิจ  พิเคราะห์ท าการแยกแยะ  
กระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H   ประกอบด้วย   
What (อะไร)  Where (ที่ไหน)  When (เมื่อไหร)่  Why (ท าไม) Who  (ใคร) และ How  (อย่างไร) 
              ขั้นตอนที่  5   สรุปค าตอบ   เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญเพื่อหาข้อสรุปเป็น
ค าตอบหรือตอบปัญหาของสิ่งที่ก าหนดให้ 
  สรุปได้ว่า  กระบวนการคิดวิเคราะห์มี 5 ขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 3.5   เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 
    สุวิทย์  มูลค า  (2550 :21-22)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์  เป็นการคิดโดยใช้สมองซีก
ซ้ายเป็นหลัก  เป็นการคิดเชิงลึก คิดอย่างละเอียด จากเหตุไปสู่ผล ตลอดจนการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องเทคนิคการ
คิดวิเคราะห์อย่างง่ายท่ีนิยมใช้ คือ 5W 1H รายละเอียดมีดังนี้ 
        3.5.1   What (อะไร)   ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น 

- เกิดอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 
- มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 
- หลักฐานที่ส าคัญที่สุด คือ อะไร 
- สาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์นี้ คืออะไร 

        3.5.2   Where (ที่ไหน) สถานท่ีหรือต าแหน่งที่เกิดเหตุ 
- เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 
- เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นท่ีใดมากที่สุด 
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3.5.3   When (เมื่อไร) เวลาที่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น 
- เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นเม่ือไร 
- เวลาใดบ้างท่ีสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ 

        3.5.4    Why (ท าไม)   สาเหตุหรือมูลเหตุที่ท าให้เกิดขึ้น 
- เหตุใดต้องเป็นคนน้ี เป็นเวลานี้ เป็นสถานที่น้ี 
- เพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้น 
- ท าไมจึงเกิดเรื่องนี้ 

        3.5.5   Who  (ใคร)  บุคคลส าคัญเป็นตัวประกอบหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับ
ผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ 

- ใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง 
- ใครน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้าง 
- ใครน่าจะเป็นคนที่ท าให้สถานการณ์น้ีเกิดมากที่สุด 
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน ์

        3.5.6 How (อย่างไร)  รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นว่ามีความ
เป็นไปได้ในลักษณะใด 

- เขาท าสิ่งนี้ได้อย่างไร 
- ล าดับเหตุการณ์ดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
- มีหลักในการพิจารณาคนดีอย่างไร 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เทคนิคการคิดวิเคราะห์  5W 1H จะสามารถช่วยจัดล าดับความชัดเจน
ในแต่ละเรื่องที่ก าลังจะคิดให้เป็นล าดับขั้นตอนเป็นอย่างดีก่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
3.6   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ 

     งานวิจัยในประเทศ 
    บุศดี  คุ้มพล (2537 : 85 - 90)  ศึกษาผลการฝึกทักษะการคิดเชิงวิจัยท่ีสอนโดยแบบ
ฝึกทักษะการคิดเชิงวิจัยกับการสอนตามแนวคู่มือครูกับนักเรียนปัญญาเลิศชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มี
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2537  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยแบบฝึกทักษะการคิดเชิง
วิจัย กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามแนวคู่มือครู โดยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงวิจัยได้ค่าความ
ยากง่าย (p).20 ค่าอ านาจจ าแนก  .80  ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดเชิงวิจัยของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยแบบฝึกทักษะการคิดเชิงวิจัยกับการสอนตามแนวคู่มือครูแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดเชิงวิจัยของนักเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยแบบฝึกทั กษะการคิดเชิงวิจัย ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดเชิงวิจัยของนักเรียนท่ีได้ รับการสอนตามแนวคู่มือ
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ครูระหว่างก่อน และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับท่ี .05 จากผล
การศึกษาครั้ง นี้ ท าให้ได้ทราบถึงความสามารถของเด็กในการท่ีจะน ารูปแบบการสอนท่ีมีอิสระ
ทางด้านความคิด และยังสามารถส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยน าขั้นตอนของการ
ฝึกทักษะของการคิดเชิงวิจัย  เริ่มตั้งแต่การฝึกความพร้อม การสังเกตปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปผล และการเสนอผลงานน าไปประยุกต์เข้ากับ
วิธีการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างเต็มทักษ ะตาม
ความสามารถของเด็กที่อยู่ใจ ได้ เพราะการศึกษาไม่จ าเป็นต้องศึกษาเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่าง
เดียว     
      จิรพร  ไชยเผือก  (2540 : 56-64)  ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียกที่มี
ต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 อายุ  5-6 ปี โรงเรียนวิริยาลัย  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2539 จ านวน 30 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นทรายเปียก และกลุ่มควบคุมได้รับการ
จัดกิจกรรมการเล่นน้ า เล่นทรายแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่นทรายเปียกและท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นน้ า เล่นทรายแบบปกติล้วนมีทักษะการคิ ดสูงขึ้น 
เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นทรายเปียก กับเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่นน้ า 
เล่นทราย แบบปกติ  มีทักษะการคิดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .50  
     พรเพ็ญ  ศรีวิรัตน์ (2546 : 57-63) ศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐม วัยท่ี
ได้รับการเล่นเกมฝึกทักษะการคิด ของเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ  5-6  ปี ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีเล่น
เกมฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และท่ีเล่นสื่อตามุม มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่าง
กัน แต่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะสื่อน่าสนใจ ท าให้เด็กอยากรู้อยากเห็น และ
ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
      
     งานวิจัยต่างประเทศ 
       รอสแมน  (ปรียานุช  สถาวรมณี : 2548; 45  อ้างอิงจาก Rosman. 1966:2126-B)  ได้
ศึกษาการคิดแบบวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ป .1 และ ป.2 พบว่า นักเรียนช้ัน ป .2  คิดแบบวิเคราะห์
มากกว่าชั้น ป.1 และยังพบต่อไปอีกว่า การคิดแบบวิเคราะห์มีความสัมพันธ์ในทางลบกับแบบทดสอบ
วัดสติปัญญาของเวชเลอร์ (Wechsler Intelligence Scale for Children) ในฉบับเติมภาพให้สมบรูณ์ 
(Picture Completion) การจัดเรียงรูป (Picture Arrangement) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับแบบทดสอบที่
เกี่ยวกับด้านภาษา (Verbal test) นอกจากนั้นการคิดแบบวิเคราะห์ยังมีแนวโน้มที่ จะเพิ่มข้ึนตามอายุ 
และมีความสัมพันธ์กับความพร้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจอีกด้วย 
       กี (ปรียานุช  สถาวรมณี. 2548 : 47  อ้างอิงจาก Gee.1996 :1343) ศึกษาผลการฝึกฝน
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณในการปฏิบัติการของนักเรียนในช้ันท่ีเรียนจิตวิทยาการศึกษา ผล
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การศึกษาพบว่า มีความแตกต่างน้อยมากระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงมีข้อสังเกตว่าทักษะ
นี้ควรสอนในชั้นที่สอนเน้ือหาหรือแยกจากชั้นท่ีสอนเน้ือหา 
    สมิธท์ (ปรียานุช  สถาวรมณี . 2548 : 47  อ้างอิงจาก Smith. 1996 : 2424-A) ศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม เพื่อดู
ผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการปฏิบัติการในห้องทดลอง ผล
การศึกษาพบว่า การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนเพิ่มการเรียนรู้แบบรอบรู้ของนักเรียนในด้าน
เนื้อห า พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารญาณ และทักษะการปฏิบัติการในห้องทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในระดับสูงกว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ขณะที่ทักษะกระบวนการไม่มีความแตกต่าง 
    เทรนเนอร์ (ปรียานุช  สถาวรมณี . 2548 : 47  อ้างอิงจาก Trainer. 1997 : 4294-A ) 
ศึกษาการประ เมินคุณค่าของกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสมาคมนักศึกษาเทคโนโลยีแห่งชาติในการ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในโปรแกรมการศึกษา
เทคโนโลยีของรัฐคาโรไลน่าเหนือ ใน 4 สาขา ได้แก่ การก่อสร้าง การผลิต การสื่อสาร และการขนส่ง 
โดยมุ่งเน้นทักษะก ารคิด ผลการศึกษา พบว่า ครูทุกคนเชื่อว่า กิจกรรมที่ครูได้ประเมินสามารถ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหมู่นักศึกษา 
นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่มีความแตกต่างในเรื่องรับรู้ของครูท่ีอยู่และไม่อยู่ในสมาคมนักศึกษาเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
    จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ  สรุปได้ว่า  ด้านการคิดวิเคราะห์
สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันทั้งการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ได้นักคิดวิเคราะห์  
โดยมุ่งเน้นให้สามารถหาเหตุผลด้วยตนเอง  ด้วยวิธีหลาก หลายท้ังการใช้กระบวนการกลุ่มการ
อภิปรายกลุ่ม  แบบอภิปรายโดยใช้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดในบทน้ีจะเห็นได้ว่า  การจัดประสบการณ์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง  ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว  เด็กจะได้ประสบกาณ์ตรงและส่งเสริมทักษะ
ความสามารถทางด้านประสาทสัมผัส  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบแบบ
แผน  ดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
รากฐานในการเรียนระดับข้ันต่อไป  
 ด้วยความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ในการศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
    1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
    3.  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    4.  แบบแผนการทดลอง 
    5.  วิธีด าเนินการทดลอง 
    6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    7.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัย ชาย –  หญิงอายุระหว่าง  5-6 ปี ก าลัง
ศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ  
สมุทรปราการ จ านวน  180  คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 5-6  ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ  
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Sampling unit ) โดยสุ่มมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 1.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
 2.  แบบทดสอบในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
      2.1  การจัดหมวดหมู่ 
      2.2  การหาความสัมพันธ์       

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  การสร้างแผนการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในหน่วยวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน   
ดังนี ้
     1.1  ศึกษาหลักสูตรจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยจากเอกสาร ดังนี้  
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1.  แผนการจัดประสบการณ์ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณ
ภูมิ  

2.  คู่มือครูอนุบาล 
3.  แนวการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
4.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์นอกชั้นเรียน 

      1.2  เลือกเนื้อหาจากหน่วยประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติที่สามารถศึกษานอกชั้น
เรียนได้จ านวน 8 หน่วย คือ หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้  หน่วยต้นไม้ท่ีรัก  หน่วยดอกไม้สดสวย  หน่วย
ผีเสื้อแสนสวย  หน่วยหิน ดิน ทราย  หน่วยอากาศ  หน่วยดวงอาทิตย์  และหน่วยกล้วย 
      1.3   ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
      1.4   สร้างแผนการจัดประสบการณ์   ซึ่งมีรายละเอียดของโครงสร้างประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ เนื้อหาล าดับขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลใน
แต่ละแผนการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในหน่วยวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน จัดเป็นหน่วยแต่ละ
หน่วยประกอบด้วยกิจกรรมประจ าหน่วย หน่วยละ 3 กิจกรรม  
 1.5   น าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างขึ้ นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน 
และปรับปรุงแก้ไขในด้านความสอดคล้องของกิจกรรมกับจุดประสงค์ ความเป็นไปได้ของอุปกรณ์และ
ความจูงใจของเด็กที่จะท ากิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ประกอบด้วย 
                      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร อูนากูล       อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
                        ศรีนรินทรวิโรฒปรสานมิตร  
                (ฝ่ายประถม)  
                      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์   หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย                                       
        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

   3.  อาจารย์นนทิศักดิ์ ผาผาย                    อาจารย์ช านาญการพิเศษ 
       โรงเรียนอนุบาลวังม่วง   

       จังหวัดสระบุรี 
       1.6  หาดัชนีความสอดคล้องและปรับปรุงกิจกรรม กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC = 1.00  และผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าดังนี้ 
             1.  ในการจัดกิจกรรมควรตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของเด็ก 
             2.  วิธีการด าเนินกิจกรรมควรมีขั้นตอนท่ีชัดเจน เช่น ขั้นน า ขั้นปฎิบัติการใช้
ประสาทสัมผัส  ขั้นสรุป 
       1.7  น าแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้จริงกับเด็กอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 30 คน ที่เลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 2.  การสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
               2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้องการสร้างแบบทดสอบดังนี้ 
      2.1.1   ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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       2.1.2   ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
       2.1.3   ศึกษาแนวทางการวัดประเภทความพร้อมในการเรียน 
      2.1.4   ศึกษาสร้างแบบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     2.1.5   ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ 
     2.2   สร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบค าถามเชิงรูปภาพเป็นแบบ
เลือก 3 ตัวเลือกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
            ชุดที่ 1  การจัดหมวดหมู่   จ านวน  10  ข้อ 
            ชุดที่ 2  การหาความสัมพันธ์    จ านวน  10  ข้อ    
     2.3   สร้างคู่มือในการด าเนินการสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยให้สอดคล้องกับ
แบบทดสอบแต่ละชุดที่สร้างขึ้น 
     2.4   น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน  ตรวจสอบความเที่ยงตรง ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 

            1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ไชยะธน     หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวั 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

           2. อาจารย์ ดร.ม่ิง   เทพครเมือง             อาจารย์หัวหน้างานวิจัยและ 
          บริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนสาธิต 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

3. อาจารย์ ดร.สยมพร   ทองเนื้อดี           ผู้อ านวยการโรงเรียนสารสาสนว์ิเทศ 
บางบอน 

     2.5  หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยน าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบทดสอบตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์  ลักษณะการใช้ค าถาม  ตัวเลือก  ความถูกต้อง  ด้านภาษาแ ละ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face  Validity)  โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะให้คะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
       คะแนน + 1   เมื่อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       คะแนน    0   เมื่อค าถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       คะแนน -  1   เมื่อค าถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     2.6  น าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง   (IOC)  พบว่า   

    แบบทดสอบชุดที่  1 การจัดหมวดหมู่       ดัชนีความสอดคล้อง  0.67 – 1.00      
    แบบทดสอบชุดที่  2 การหาความสัมพันธ์   ดัชนีความสอดคล้อง  0.67 – 1.00  

     2.7  ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
และน ามาหาค่าดัชนีสอดคล้อง IOC คดัเลือกข้อที่มีค่าดัชนีสอดคล้อง IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
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     2. 8   น าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขทดสอบกับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
3 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Try out) น าผลการทดลองมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ (ltem  
Analysis)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่ าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง  .20 - 
.80  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ตั้งแต่ .20  ขึ้นไป  พบว่า คุณภาพรายข้อของแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์  ชุดที่  1  การจัดหมวดหมู่มีค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.23 -  0.73  ค่าอ านาจ
จ าแนก  (r)  อยู่ระหว่าง  0.20 – 0.80  ชุดที่  2  การหาความสัมพันธ์  มีค่าความยากง่าย (p)  อยู่
ระหว่าง  0.33 – 0.60  ค่าอ านาจจ าแนก (r)  อยู่ระหว่าง  0.33 – 0.67   

    2. 9   น าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ชุด  มาหาความเชื่อม่ัน
โดยใช้วิธีของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR-20 (ล้วน สายยศ ; และ
อังคณา สายยศ . 2538 : 197 – 498) พบว่าแบบทดสอบชุดที่ 1 การจัดหมวดหมู่  ความเชื่ อม่ัน
เท่ากับ 0.83 และชุดที่ 2 การหาความสัมพันธ์  ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.83 
    2.10   รวบรวมและจัดพิมพ์แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์เป็นฉบับสมบูร ณ์   และน าไปใช้
ในกับกลุ่มตัวอย่าง 

แบบแผนการวิจัย 
 1.  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตาม One Group Pretest – Posttest Design ( ล้วน  สายยศ ; และ อังคณา สายยศ . 2536 : 2549 )  
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
 E     แทน กลุ่มตัวอย่าง 
 T1       แทน  การทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง 
  T2       แทน การทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง 
 X        แทน การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
 
 
 

กลุ่ม สอบก่อน 
( Pretest ) 

ทดลอง สอบหลัง 
( Posttest ) 

E T1 

 
X 
 

 
T2 
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การด าเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวมเวลาทดลองทั้งสิ้น 24 ครั้ง ในช่วงเวลา 10.00 – 10.40 น. โดยมีล าดับ
ขั้นตอนดังน้ี 
    1. สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
    2. น าแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบก่อนทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
    3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้กิจกรรม กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที 

 
ตาราง  2   ตารางการด าเนินกิจกรรม   จ านวน   8   สัปดาห์ ๆ ละ 3  กิจกรรม 

สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู ้ วัน                      เร่ือง เวลาจัดกิจกรรม 

1 วิทยาศาสตร์น่ารู ้
จันทร ์  เรื่องแว่นขยายเห็นชัดเจน 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  แสงเป็นอย่างไร 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  เสียงในธรรมชาติ 10.00 น. - 10.40 น. 

2 ต้นไม้ที่รัก 
จันทร ์  เรื่อง  ประเภทของต้นไม้ 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  ส่วนประกอบของต้นไม้ 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  การสังเคราะห์แสงของต้นไม้ 10.00 น. - 10.40 น. 

3 ดอกไม้สดสวย 
จันทร ์  เรื่อง  ดอกไม้ที่หนูรู้จัก 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  ส่วนประกอบของดอกไม้ 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  ประเภทของดอกไม้ 10.00 น. - 10.40 น. 

4 ผีเสื้อแสนสวย 
จันทร ์  เรื่อง  ชนิดของผีเสื้อ 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  วงจรชีวิตผีเสื้อ 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  แหล่งที่อยู่ของผีเสื้อ 10.00 น. - 10.40 น. 

5 ดิน หิน ทราย 
จันทร ์  เรื่อง  ปรเภทของดิน 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  ประเภทของหิน 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  ประเภทของทราย 10.00 น. - 10.40 น. 

6 อากาศ 
จันทร ์  เรื่อง  คุณสมบัติของอากาศ 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  อากาศมีน้ าหนัก 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  ที่อยู่ของอากาศ 10.00 น. - 10.40 น. 

7 ดวงอาทิตย์ 
จันทร ์  เรื่อง  ดวงอาทิตย์เกิดเวลาใด 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  แสงจากดวงอาทิตย์ 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ 10.00 น. - 10.40 น. 
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สัปดาห์ หน่วยการเรียนรู ้ วัน                      เร่ือง เวลาจัดกิจกรรม 

8 ต้นกล้วย 
จันทร ์  เรื่อง  ส่วนประกอบของกล้วย 10.00 น. - 10.40 น. 
พุธ      เรื่อง  ประโยชน์ของกล้วย 10.00 น. - 10.40 น. 
ศุกร ์    เรื่อง  อาหารที่ท ามาจากกล้วย 10.00 น. - 10.40 น. 

 
    4. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบ ( Posttest ) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ฉบับเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดสอบอีกครั้ง 
    5. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและมีเกณฑ์
การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 
  8.01 – 10.00    สูง 
  6.01 – 8.00    ปานกลาง 
  ต่ ากว่า  5    ต่ า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กอนุบาล  
ปีท่ี 3 ครั้งนี้ คือ 

   1.  ทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ( Pretest) ก่อนการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนเก็บกลุ่มตัวอย่าง 30 คน  

   2. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนผู้วิจัยจะท าการทดสอบ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 (Posttest)  ซึ่งใช้แบบทดลองชุดเดียวกันกับท่ีใช้
ในการทดสอบครั้งแรกเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.  หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการทดลอง  

โดยน าข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่าความเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
   2.  เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ก่อน  และหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้  t - test  for  

Dependent  Samples  (ล้วน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2538 : 104) 
   3.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        3.1  หาค่าคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  โดยค านวณจากสูตร  (ล้วน  สายยศ ; และอังคณา  

สายยศ. 2538 : 73) 
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   X  = 
N

X  

 เมื่อ   X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 
   X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งกลุ่ม 
     แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
      3.2  หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร  (ล้วน  

สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538:79) 

  S  = 
 
 1

22



 N
 

 เมื่อ  S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งกลุ่ม 
 X

2
  แทน ผลรวมของก าลังสองของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม

ตัวอย่าง 
      3.3  หาค่าความยากง่าย  (Difficulty)  ของข้อสอบโดยใช้สูตร (ล้วน  สายยศ ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538 : 210)  ดังนี ้

  



R  

 เมื่อ  แทน จ านวนความยากของแบบทดสอบ 
  R  แทน จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นถูก 
  N  แทน จ านวนคนท่ีท าข้อนั้นท้ังหมด 
  
      3.4  หาค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination)  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แบบ

พอยด์ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. 2521 : 258) โดยใช้สูตร 

  r pbis
 = pq

t

qp

S

MM
.


 

 เมื่อ r pbis
 แทน ค่าอ านาจจ าแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยด์

ไบซีเรียล 
  M p

 แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุ่มตอบถูก 
  M q

 แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุ่มตอบผิด 
  S t

 แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
  p  แทน สัดส่วนคนตอบถูก 
  q  แทน 1 – p  (สัดส่วนของคนตอบผิด) 
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      3.5  หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบใช้วิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson) จากสูตร KR-20 (ล้วน   สายยศ; และอังคณา   สายยศ. 2538: 197 – 498) ดังนี ้

 

  




















S
r

t

pq

tt n

n
2

1
1

 

 เมื่อ r tt
 แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบทั้งหมด 
  p  แทน สัดส่วนของคนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
  q  แทน สัดส่วนของคนที่ตอบผิดในแต่ละข้อ 
  S t

2  แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
      3.6  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา  

(Content  Validity) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  2538: 246 - 250) ดังนี้ 

  
N

R
C


  

 เมื่อ C  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับข้อ
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่
ละคน 

  N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
       3.7  การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง โดยใช้ t - test  for  Dependent  Samples  (ล้วน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ . 2538 : 
104) 
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 เมื่อ t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution 
  D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  N  แทน จ านวนคู่ของคะแนน 
  D  แทน ผลรวมท้ังหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง

การทดลอง 
  D

2
  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลอง 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลการใช้กิจกรรม กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ การ
แปลความหมาย  และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1X  แทน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

2X  แทน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
D แทน ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน 
D  แทน คะแนนเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน 
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
t แทน    ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน  t – distribution 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1  ศึกษา ระดับ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
   ตอนท่ี 2  ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  ปรากฏผลดังตาราง  3 
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ตาราง  3   การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

  
 จากตาราง  3 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์ ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของเด็กปฐมวัย
ก่อนการจัดกิจกรรมกระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน อยู่ในระดับปานกลางและระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูง ขึ้น 
  ดังนั้น  ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังการได้รับ  
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับกิจก รรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างชัดเจน  
      ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  ปรากฎผลดังตาราง  4   
 
ตาราง 4   เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ D  SD t 

การจัดหมวดหมู่ 1.97 0.28 7.09** 
การหาความสัมพันธ์ 2.27 0.22 10.09** 

รวม 8.50 0.51 16.62** 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ    0.01 

จากตาราง  4  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในด้านการจัด
หมวดหมู่มีคะแนนเฉลี่ยของผลต่างคะแนนก่อนและหลังการเรียนเท่ากับ  1.97  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐานของความแตกต่างของคะแนนเท่ากับ  0.28  มีค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน T-distribution อยู่ท่ี  
7.09  และการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในด้านการหาความสัมพันธ์  มีคะแนนเฉลี่ยของ

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

Ν K 
1X  S.D. ระดับ 

2X  S.D. ระดับ 

การจัดหมวดหมู่ 30 10 8.03 1.52 สูง 10.00 0.00 สูง 
การหาความสัมพันธ์ 30 10 7.73 1.23 ปานกลาง 10.00 0.00 สูง 

รวม 30 20 15.80 1.40 ปานกลาง 20.00 0.00 สูง 
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ผลต่าง  คะแนนก่อนและหลังการเรียนเท่ากับ  2.27  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนและหลังการเรียนเท่ากับ   0.22  และมีค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน T-distribtion  10.29  
 ดังนั้น  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่  5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีจุด มุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมที่ได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  เพื่อเป็น
แนวทางในการใช้วิ ธีการสอนและการจัดกิจกรรมให้ครูและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
รวมท้ังส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  โดยมีล าดับขั้นตอน
ในการศึกษาและผลการศึกษาค้นคว้า  ดังต่อไปนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
    1.  เพื่อศึกษาระดับความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
    2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน อนุบาล 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ จ านวน 180 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6  ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ  สมุทรปรากา ร 
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Sampling unit ) โดยสุ่มมา 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
     1.  แผนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
     2.  แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
วิธีด าเนินการทดลอง 
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     การวิจัยครั้งน้ี  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  เป็นเวลา  8  
สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3  วัน  คือ  วันละประมาณ  40  นาที  รวม  24  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
     1.  ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 สัปดาห์   
      2.  ผู้วิจัยท าการทดสอบการคิดวิเคราะห์เด็กปฐมวัย (Pretest) ก่อนการทดลอง
จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน 
     3.  ผู้วิจัยท าการทดลองด้วยแผนการจัดกิจกรรมกร ะบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างและหลังการจัดประสบการณ์ 
     4.  หลังจากการทดลองผู้วิจัยท าการ ทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
(Posttest) หลังการทดลองซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง 
    5.  น าข้อมูลที่ใช้ได้จากการทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการดังนี้ 
   1.  หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์การ 

แก้ปัญหาได้  ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง t-test  แบบ   
Dependent Samples 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยมีดังนี้ 

   1.  ผลการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ เด็กปฐมวัยท่ี ได้รับการจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนของระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  

การอภิปรายผล 
  จากการวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  และเปรียบเทียบ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ที่ได้รับกิจกรรมกระบวนการวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนพบว่าการวิจัย
ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลด้านต่าง ๆ ประกอบได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ได้รับการจัดกิจก รรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ภายหลังการได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีระดับสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน ที่ตั้งไว้   การที่เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  ทั้งน้ีอาจจะเกิดจาก การที่เปิดโอกาสให้เด็ก ได้ท ากิจกรรม
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่เน้น การลงมือกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการ
ส ารวจ  ทดลอง  สังเกต  ซึ่งเด็กได้ลงมือปฎิบัติจริงขณะท ากิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ เช่น จากกิจกรรม
เด็กให้ความสนใจท่ีจะค้นคว้าจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียน เด็ก ๆ ตื่นเต้นและมีข้อสงสัยถามคุณครู
ตลอดการเรียนรู้ เช่น  ส ารวจต้นไม้ ท าไมใบของต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกัน  ดอกไม้บางดอกหอม
และบางดอกไม่มีกลิ่น  ซึ่งเด็กจะ สอดคล้องกับงานวิจัย ลดาวรรณ  ดีสม (2546 : 59)  กล่าวไว้ว่า  
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็ นกิจกรรมที่เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงและสามารถพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ในทักษะต่าง ๆ และดังที่ เทรนเนอร์ (ปรียานุช  สถาวรมณี 
2548 อ้างอิงTanner. 2001 : 66)  กล่าวว่าการที่เด็กเรียนจากการสัมผัสลงมือกระท าได้ค้นพบความรู้
อย่างลึกซึ้งท าให้เด็กเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้น  และสอดคล้องงานวิจัยของปรียวาท  น้อยคล้าย (2553: 53) 
ศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเรียนรู้  การสังเกต  การจ าแนก  และการ
ได้ปฎิบัติจริงด้วยตนเอง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนวล รัตนานันท์ (2540) ศึกษาผลการ
จัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศา สตร์นอกห้องรียนท่ีมีต่อทักษะ  การสังเกตของเด็กปฐมวัย  ผล
ปรากฎว่า  การจัดประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนส่งผลให้เด็กมีทักษะการสังเกต
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ .01 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการกระบวนการคิดทางด้านสติปัญญา  ซึ่งเด็กในวัย 3 – 5 ปี ธรรมชาติของ
เด็กคือการอยากรู้อยากเห็น  ช่างสังเกต  ช่างซักถาม  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี ้  
      2.1   ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่ 
     ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ก่อนได้รับกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.03 และภายหลังการได้รับกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  ซึ่งเป็นตามสมติฐานที่ตั้งไว้เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น  กระบวนการวิจัยมี
ค่าเฉลี่ยท่ีสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในการจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  แยกแยะ  การจัดหมวดหมู่ การแยกประเภท  จากการที่เด็กได้ลงมือกระท าและปฎิบัติด้วย
ตนเอง  เด็กสามารถบอกสิ่งของต่าง ๆ คุณสมบัติของแต่ละชนิด  เช่น  กิจกรรมดิน  หิน  ทราย  
เสียงท่ีเกิดจากธรรมชาติหรอมนุษย์สร้างชึ้น  ส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้  วงจรชีวิตของผีเสื้อการเกิดก่อน 
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หลังได้ซึ่งเป็นไปตามที่  เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 2-30)  กล่าวว่า  ความเข้าใจในเรื่องที่จะ
วิเคราะห์  แจกแจงและจ าแนกได้ว่า  เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร  มีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้าง
มีกี่หมวดหมู่  จัดล าดับความส าคัญอย่างไรและรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ ที่ก่อให้เกิดอะไรจะส่งผลให้การ
วิเคราะห์เรื่องนั้นสมเหตุสมผลและทั้งนี้ ผจงกาญจน  ภู่วิภาดาวรรธน์ . (2541:9 -17) เสนอว่าทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์ที่ นักเรียนสามารถจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ 
ว่าท ามาจากอะไร  มีองค์ประกอบอะไร  ประกอบขึ้น มาได้อย่างไร  เชื่อมโยง  สัมพันธ์อย่างไร  เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น  โดยการแตกสิ่งนั้นออกเป็นส่วยย่อย ๆ ทั้งหมดอาจจะจัดแยก
เป็นหมวดหมู่  หรือตามล าดับความส าคัญ และสอดคล้องกับ สุรางค์ สากร (2537: 68)  ที่กล่าวว่า  
การจัดหมวดหมู่เป็นทักษะส าคั ญอย่างหนึ่งในการเกิดความรู้ใหม่ ๆ การจัดจ าแนกหมวดหมู่จากการ
ใช้ความสามารถทั้งเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์นอกสถานท่ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรียวาท  
น้อยคล้าย (2553 : 53)  ที่ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่น
เกมการศึกษาประกอบภาพผลการวิจัยพบว่า  เกมปฐมวัยมีทักษะในการศึกษาวิเคราะห์สูงกว่าก่อนท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาประกอบภาพ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
งานวิจัยของปรียานุช  สถาวรมณี (2548 :153-155)  ที่ศึกษาการพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  โดยใช้กิจกรรมในการเข้าค่าย
พักแรมพบว่า  ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทางนักเรียนท้ัง 5  คน ได้แก่  ด้านจ าแนก ด้านการจัด
หมวดหมู่  ด้านการสรุป ด้านการประยุกต์และด้านการคาดการณ์หลังทดลองมีคะแนนสูงกว่าการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากการอภิปรายสรุปผลได้ว่า  การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านการจัดหมวดหมู่  เด็ก ๆ สามารถ
รวบรวมเอาสิ่งที่เหมือนกันท่ีได้จากการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบมาไว้ด้ วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ  
สิ่งของโดยจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้นได้        
    2.2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านการหาความสัมพันธ์ 
           ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ด้านการ หาความสัมพันธ์  ก่อนการได้รับกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความสาม ารถในการคิดวิเคราะห์  การหาความสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ย  7.73  และภายหลังการได้รับกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การจัดกิจกรรม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ  
เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ในเร่ืองต่าง ๆ ได้  เช่น  แสงแดดจากไหน  ผ้าที่เปียกตากไว้กลางแสงแดด
ท าไมจึงแห้งเร็ว รอบ ๆ ตัวเรามีอากาศหรือไม่  เด็ก ๆ ได้ท าการทดลองและค้นหาหาความจริง  ผล
ของต้นกล้วยน ามาท าอาหาร หวาน  คาว  ขนม ใบของต้นกล้วยน ามาท าภาชนะใส่ของ ห่อของ  ก้าน
กล้วยน ามาท าของเล่นได้  ซึ่งสอดคล้อง เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2546 : 2-30)  ที่กล่าวว่า  การ
คิดเชิงวิเคราะห์เกี่ยวของโดยตรงกับความสามารถในการใช้เหตุผล  การหาความสัมพันธ์เป็นการ คิด
เชิงเหตุผล  แยกแยะ  หาความสอดคล้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  ความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์  การหาความสัมพันธ์  ส่งผลให้เด็กได้มีความสามาถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้นซึ่งเป็น
พื้นฐานของการเรียนในระดับต่อไป และสอดคล้องผลงานวิจัยของ  พิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ (2544 : 
48 – 50)  ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  อายุ 5 – 6 ปี  ผลการศึกษาพบว่า  ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังจาก
การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนสูงขึ้นเม่ือจ าแนกด้านพบว่า  การบอกต าแหน่งของ วัตถุที่สัมพันธ์กับ
ต าแหน่งของตนเองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของสถิติที่ระดับ .05  และผลงานวิจัย เอื้ออารี  
ทองพิทักษ์ (2546 : 53-55)  ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
มิติสัมพันธ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผลการศึกษาพบว่า  เด็กปฐมวัยท่ีได้รัการจัดกิจกรรมวาดภาพต่อเติม
มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลงานวิจัย  ธัญลักษณ์  ลี
ชวนค้า (2544 : 49) ที่ศึกษาการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยท่ีเล่นเกมการศึกษามิติสัมพันธ์  
ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยท่ีเล่นเกมการศึกษามิติสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัยท่ีเล่นเกมการศึกษาปกติ
มีการคิดวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของปรี ยาวาท  
น้อยคล้าย  (2553 : 53)  ที่ศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เล่นเกมการศึกษาประกอบภาพ  เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญ .01 และผลวิจัยของ  ศศิธร (2551 : 63)  ที่ศึกษาผลข องการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดรูปแบบกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มีต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  พบว่าเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นว่าก่อนท า
กิจกรรม มีนัยส าคัญ.01   
        จากการ กล่าวมาสรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศา สตร์นอก
ห้องเรียนสามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย กระตุ้นให้เด็กได้เกิดการลง
มือปฏับัติลงมือกระท า  โดยมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสื่อธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเด็กโดยครูมี
บทบาทในการเตรี ยมความพร้อมเด็กกระตุ้นการท ากิจก รรม  การสังเกต  การตอบค าถาม   การ
ท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงความคิดเห็นรวมถึงอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กับตัว การฝึกฝนให้ เด็กรู้จักคิดในการจับประเด็น  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ  การใช้
เหตุผลและการหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ จะท าให้สามารถประเมินผลและตัดสินเรื่องที่
คิดได้อย่างถูกต้องและสมเหตุผล   
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า  การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนเป็นการจัดประสบการณ์อีกทางหน่ึงที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยในด้าน
สติปัญญา  เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้โดยลง
มือปฎิบัติได้ด้วยตนเอง  
 
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
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 จากการที่เด็กได้รับกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกห้องเรียน  สังเกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1.  เด็กให้ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และมี
ความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ ส ารวจค้นหานอกห้องเรียนด้วย
ตนเอง เด็กมีความต้องการอยากรู้อยากเห็น บางกิจกรรมเด็กได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่และเรื่องราวที่น่า
ค้นคว้าจึงท าให้ เด็กตื่ นเต้นและกระตือรื อร้นที่อยากจะท ากิจกรรมซึ่งถือเป็นการสนองตอบต่อ
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย      
  2.   เนื่องจากลักษณะของการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เด็ก
จะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง  5  เด็กสามารถสัมผัส  จับต้อง  ดม  ชิม  ได้ ยิน  
โดยอยู่ในพื้นฐานข้อปฎิบัติการออกไปเรียนนอกห้องเรียนท าให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและรู้จัก
หวงแหนสมบัติของโรงเรียน  โดยไม่เด็ดดอกไม้  ไม่รังแกสัตว์ที่ได้พบเห็นและยังช่วยดูแลรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงามอยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีหลายขั้นตอน   ดังนั้นควร
พิจารณาองค์ประกอบของกิจกรรมที่เหมาะส าหรับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละวัย 
 2.  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน อย่างหลากหลาย เช่น การปฎิบัติ   การทดลอง   การเล่นเกม   การสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะ  การส ารวจ  การสนทนาซักถาม  อภิปราย ฯลฯ  ให้ควบคุมตามหัวข้อองค์ประกอบของ
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย   
 3.  ครูควรมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเด็กและกระตุ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยให้
เด็กมีความกระ ตือรือร้น เกิดทักษะด้านต่าง ๆ และสั งเกตการท างานของ เด็กจาก การตอบค าถาม   
การแสดงความคิดเห็นและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
อื่น ๆเช่น ด้านการเล่านิทาน   ด้านโครงงาน   เป็นต้น 
 2.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่มีผล
ต่อการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ   เช่น   ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย 
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คู่มือการใช ้
แผนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

 

ค าชี้แจง 
 แผนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยท่ีเกิดจากการสังเกตการณ์จ าแนก  การเปรียบเทียบ  
การจัดหมวดหมู่และการหาความสัมพันธ์จากการได้ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียน  เด็กจะได้มีโอกาส
ลงมือปฎิบัติ   ส ารวจหรือทดสอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการหาความรู้ใหม่ ๆ จะต้องประกอบไป
ด้วย  กระบวนการสืบค้น  หาความรู้จากเนื้อหาท่ีจัดขึ้นมีดังนี้ 
    สัปดาห์ที่  1   เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ 
    สัปดาห์ที่  2   เรื่องต้นไม้ที่รัก 
    สัปดาห์ที่  3   เรื่องดอกไม้สดสวย 
    สัปดาห์ที่  4   เรื่องผีเสื้อแนสวย 
    สัปดาหืที่  5   เรื่องหิน   ดิน  ทราย 
    สัปดาห์ที่  6   เรื่องอากาศ 
    สัปดาห์ที ่ 7   เรื่องดวงอาทิตย์ 
    สัปดาห์ที ่ 8   เรื่องต้นกล้วย 
 
จุดประสงค์ 
 1.   เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสังเกตวิเคราะห์แยกแยะได้ 
 2.   เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จ าแนก   เปรียบเทียบ  
      2.1   การจัดหมวดหมู่   
      2.2   การหาความสัมพันธ์ 
 3.  เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้ 
 4.  เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
การจัดกิจกรรม 
 1.  แนะน าเนื้อหาการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้ทราบถึงการท่ีจะออกไปเรียนนอกห้องเรียน 
 2.  ในขณะท่ีพานักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียน คุณครูต้องบอกข้อตกลงก่อนท่ีจะพา
นักเรียนออกไปเพื่อท าฝึกความมีระเบียบวินัย    และต้องรู้กฎ   กติกา   ทุกครั้ง 
 3.  เมื่อเรียนจบในแต่ละครั้งครูและนักเรียนช่วยกันสรุปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น  สัมผัส  
หรือทดลองพร้อมทั้ ง  สามรถสังเกต  แยกแยะ  จ าแนก  จัดหมวดหมู่  เปรียบเทียบและหา
ความสัมพันธ์ได้ 
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การประเมิน 
 1.  การสังเกตกาณ์ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการพาออกนอกห้องเรียน 
 2.  สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะที่พาออกมาเรียนนอกห้องเรียน 
 3.  สังเกตการตอบค าถามเพื่อจบเนื้อหาแต่ละครั้ง 
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แผนการจัดกิจกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
สัปดาห์ที่  1  เรื่อง “ วิทยาศาสตร์น่ารู้ ” 

 
ครั้งที่  1     วันจันทร์     กิจกรรม      “ แว่นขยายเห็นชัดเจน ” 
               จุดประสงค์    1.  เพื่อฝึกทักษะการสังเกตวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้แว่นขยายส่องดู 
                         2.  เพื่อฝึกทักษะการจ าแนก เปรียบเทียบกับวัตถุที่มองด้วยตาเปล่าและ
การใช้แว่นขยาย 
                          3.  เพื่อฝึกทักษะการแยกแยะจัดหมวดหมู่และหาความสัมพันธ์กันได้ 
               แหล่งการเรียนรู้     บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน 
       อุปกรณ์        1.  แว่นขยายส าหรับเด็ก 3 คนต่อ 1 อัน 
       2.  กระดาษส าหรับบันทึกภาพ 
       3. ดินสอสี 
   

วิธีการด าเนินกิจกรรม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ขั้นน า ( ขั้นก าหนดปัญหา / ขั้นตั้งสมมุติฐาน ) 
1.  ครูแนะน าขอตกลงแนวทางปฏิบัติในการ
ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน หลังจากนั้นครูพา
นักเรียนออกไปส ารวจธรรมชาติรอบ ๆ โรงเรียน 
2.  ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และแจก
แว่นขยาย 1 อันต่อนักเรียน 3 คนเพื่อส่องดูสิ่งที่
น่าสนใจ 
 

 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 

 

ขั้นปฏิบัติการโดยใช้ประสาทสัมผัส ( การเก็บ
รวบรวมข้อมูล )  
3.  เด็ก ๆ เดินส ารวจบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเพื่อ
ใช้แว่นขยายส่องดูรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่พบ
เห็น 
4.  ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมใช้แว่นขยายส่องดู
สิ่งต่างๆ ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้สังเกต
และรู้จักการคิด 
  -  นักเรียนใช้แว่นขยายส่องดูอะไรได้บ้าง 
( ก้อนหิน , ใบไม้ , ดอกไม้ , แมลงและอื่น ๆ ) 
 -   นักเรียนใช้แว่นขยายส่องดูรายละเอียด

 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 
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ของสิ่งต่าง ๆ กับดูด้วยตาเปล่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร ( ใช้แว่นขยายดูรายละเอียดจะเห็น
ชัดเจนข้ึน ) 
 -   แว่นขยายท าให้เด็กมองเห็นวัตถุของ
จริงเป็นอย่างไร (มีขนาดใหญ่กว่าเดิม) 
 -   ขนาดของวัตถุจริงที่มองด้วยตาเปล่ากับ
การมองด้วยแว่นขยายส่องดูจะมีขนาดอย่างไร   
(วัตถุของจริงจะมีขนาดเล็กกว่าการใช้แว่นขยาย) 
 -   ท าไมต้องใช้แว่นขยายส่องดูวัตถุสิ่งของ
เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือไม่ชัดเจน 

 
ขั้นสรุป  ( การวิเคราะห์ข้อมูล  การอภิปราย  
และลงข้อสรุป ) 
5.  หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว คุณครูให้
นักเรียนวาดภาพวัตถุที่ได้ส ารวจมา 
6.  นักเรียนน าผลงานของตนเองออกมาเล่าให้
เพื่อนฟัง โดยตอบค าถามจากเพื่อนและครู  เช่น 
วาดภาพมด 
         -  มดมีลักษณะอย่างไร   มีหนวดไหม   
ล าตัวมีลวดลายไหม    มีขากี่ขา   เป็นต้น 
 

 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 
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ครั้งที่  2     วันพุธ     กิจกรรม     “ แสงเป็นอย่างไร ” 
 จุดประสงค์   1.  เพื่อฝึกทักษะการสังเกตของแสงที่กระทบวัตถุท าให้มองเห็นได้และท าให้
วัตถุมีความร้อน 
     2.  เพื่อจ าแนกเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่แสงส่องผ่าน 
 แหล่งการเรียนรู้     พื้นที่รอบ ๆ โรงเรียนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่และซุ่มไม้เล็กๆ 
 อุปกรณ์         1.  วัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อท าการทดลอง เช่นเป็น เงา  เช่น กิ่งไม้  
          ใบไม้ ก้อนหิน ฯลฯ 
        2.  หนังสือพิมพ์   
        3.  ร่ม 
  
 

วิธีด าเนินกิจกรรม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ขั้นน า ( ขั้นก าหนดปัญหา / ขั้นตั้งสมมุติฐาน ) 
1.  ครูแนะน าข้อตกลงแนวทางปฏิบัติในการ
ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน หลังจากนั้นครูพา
นักเรียนออกไปเดินรอบ ๆ โรงเรียน ครูสนทนา
กับนักเรียนเช่น   
 -  วันน้ีเราจะไปสังเกตแสงสว่างตามบริเวณ
ต่างๆ ให้เด็กๆ สังเกตว่าแต่ละแห่งที่เดินผ่านจะมี
แสงสว่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 

 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 

 

ขั้นปฏิบัติการโดยใช้ประสาทสัมผัส ( การเก็บ
รวบรวมข้อมูล )  
2.  ครูพานักเรียนเดินส ารวจบริเวณที่มีแสงสว่าง
ส่องผ่าน เช่น ต้นไม้ที่มีใบหนาแน่นและต้นไม้ท่ีมี
ใบน้อย สังเกตความแตกต่างของแสงที่ส่องผ่าน 
3.  สังเกตเงาของต้นไม้ที่มีขนาด รูปร่าง และ
ความหนาแน่นของใบไม้ที่แตกต่างกัน 
4.  ทดลองตักน้ าไปตั้งกลางแดด ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง 
แล้วให้เด็กได้สัมผัสจับต้องเปรียบเทียบกับน้ าที่
อยู่ในร่ม 
5.  สัมผัสจับต้องดิน พื้นที่ถนนคอนกรีตที่อยู่ใน
ร่มและกลางแดด 

 
 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 
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6.  เด็ก ๆ ทดลองยืนกลางแดด ยืนในร่มอาคาร 
ยืนใต้ต้นไม้ที่มีแสงแดดส่องผ่านลงมาได้และยืน
กลางแดดถือร่ม , หนังสือพิมพ์ไว้เหนือศีรษะ ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที 
7.  เด็ก ๆ หาวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อท าเป็นเงา
รูปต่าง ๆ เช่น ใบไม้ , ดอกไม้  ฯลฯ 
8.  ขณะท่ีเด็ก ๆ ท ากิจกรรมครูใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิดและให้เด็กได้สังเกต จ าแนก 
 -   ลักษณะของแสง เมื่อส่องผ่านต้นไม้ที่มี
ใบหนาแน่น จะเกิดเงาอย่างไร 
 -   ลักษณะของแสง เมื่อส่องผ่านต้นไม้ที่มี
ใบน้อย จะเกิดเงาอย่างไร 
 -   น้ าที่อยู่ในร่มและกลางแดดแตกต่าง
อย่างไร 
 -   ดินหรือพื้นถนนคอนกรีตแตกต่าง
อย่างไรที่อยู่ในที่ร่มและกลางแดด 
 -   นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่กลาง
แดดและอยู่ในร่ม 

 
ขั้นสรุป  ( การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย  
และลงข้อสรุป ) 
9.  หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปโดยสนทนาโต้ตอบกันอีกครั้ง 

 

 
 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 
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ครั้งที่  3     วันศุกร์ กิจกรรม “ เสียงในธรรมชาติ ” 
 จุดประสงค์   1.  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต จ าแนกเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
       2.  เพื่อฝึกทักษะการสังเกต จ าแนกเสียงที่เกิดขึ้นมนุษย์สร้างขึ้น 
     3.  การจัดหมวดหมู่ของเสียงท่ีมาจากธรรมชาติและเสียงที่เกิดจากมนุษย์  
              สร้างขึ้น 
 แหล่งการเรียนรู้ สนามเด็กเล่นและรอบ ๆ โรงเรียน 
 อุปกรณ์     เทปบันทึกเสียงสัตว์ 
 

วิธีด าเนินกิจกรรม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ขั้นน า ( ขั้นก าหนดปัญหา / ขั้นตั้ง
สมมุติฐาน) 
1.   ครูแนะน าขอตกลงแนวทางปฏิบัติในการ
ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน 
2.  ครูสนทนากับนักเรียนขณะพานักเรียนเดิน
รอบ ๆ โรงเรียนโดยใช้ค าถามเช่น 
 -   ข้างนอกห้องเรียนมีเสียงธรรมชาติ
หลาย ๆ อย่างให้นักเรียนสังเกตและฟังว่าเป็น
เสียงอะไรบ้างขณะที่เราเดินผ่าน 
 -   เสียงจากมนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างให้
นักเรียนได้สังเกตไว้แล้วคอยตอบค าถามของ
คร ู

 
 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 

 

ขั้นปฏิบัติการโดยใช้ประสาทสัมผัส ( การ
เก็บรวบรวมข้อมูล )  
3.  เด็ก ๆ ส ารวจรอบ ๆโรงเรียนเพื่อค้นหา
แหล่งก าเนิดเสียงจากธรรมชาติ  เช่น เสียง
ใบไม้เมื่อถูกลมเสียงกอไผ่เสียดสีกัน เสียงน้ า
ไหลจากน้ าตก  เสียงนก เป็นต้น 
4.  ขณะท่ีเด็ก ๆ เดินต้องใช้ความเงียบ เดิน
อย่างเงียบ ๆ เพื่อจะได้ยินเสียงธรรมชาติ ถ้า
ใครได้ยินให้ยกมือขึ้น และบอกกับเพื่อน ๆ ว่า
ได้ยินเสียงอะไร 
5.  เด็ก ๆ ทดลองท าเสียงเองเช่น การปรบมือ 
, กระทืบเท้า , การตะโกน 

 
 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 
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6.  เด็ก ๆ เลียนเสียงสัตว์ร้องแล้วให้เพื่อน ๆ 
ทายว่าเป็นเสียงสัตว์อะไร 
7.  เด็ก ๆ ฟังเสียงจากเทปบันทึกเสียง เช่น 
เสียงกบร้อง , เสียงแมวร้อง , เสียงนกร้อง 
8. ขณะท่ีท ากิจกรรม ครูใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิด เช่น 
 -   เสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินจากธรรมชาติมี
อะไรบ้าง 
 -   เสียงท่ีมนุษย์ (คน) สร้างขึ้นมี
อะไรบ้าง 
 -   วันน้ีเด็ก ๆ ได้ยินเสียงอะไรมากที่สุด
และดังที่สุด 
 -   การเปลี่ยนแปลงของเสียง เม่ือจ านวน
มากขึ้นจะเป็นอย่างไร 

 
ขั้นสรุป  ( การวิเคราะห์ข้อมูล  การ
อภิปราย  และลงข้อสรุป ) 
9.  หลังปฏิบัติกิจกรรมแล้วเด็ก ๆ ละครูร่วม
สนทนาโต้ตอบอีกครั้งและร่วมกันร้องเพลง”
เลียนเสียงสัตว์” 

 

 
 
 การจัดหมวดหมู่ 
 การหาความสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่ 1 หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ 
ส ารวจวัตถุที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่  2  หน่วยต้นไม้ที่รัก 

ส ารวจความแตกต่างของต้นไม้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่  3  หน่วยดอกไม้สดสวย 

ส ารวจดอกไม้นานาชนิดรอบ ๆ โรงเรียน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่  4  หน่วยผีเสื้อแสนสวย 

ศึกษาค้นคว้าและส ารวจผีเสื้อรอบ ๆ โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



70 

ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่  5  หน่วยดิน หิน ทราย 

ส ารวจคุณลักษณะของ  หิน  ดิน  ทราย รอบ ๆ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่  6   หน่วยอากาศ 

ส ารวจอากาศมีทิศทางรอบ ๆ ตัวเรา 
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ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
สัปดาห์ที่  7  หน่วยดวงอาทิตย์ 
กิจกรรมแสงจากดวงอาทิตย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการจัดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  

สัปดาห์ที่  8  หน่วยต้นกล้วย 
ส ารวจส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วยภายในโรงเรียน  
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ภาคผนวก ค 
 

คู่มือการใช้แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

ตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
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คู่มือด าเนินการใช้แบบทดสอบ 
1.  ค าชี้แจง 

  1.  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยระดับ  

ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 

  2. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 2 ชุด เป็นแบบทดสอบประเภทค าถามที่เป็นรูปภาพที่

เหมือนจริงและรูปทรงเรขาคณิต 

  3. การด าเนินการทดสอบ ผู้ทดสอบอธิบายวิธีการท าทีละข้อจนหมดชุดข้อสอบ   ซึ่ง 
การทดสอบจะทดสอบก่อนเรียน  1 สัปดาห์ โดยเรียงล าดับจากชุดที่  1-2 วันละ 1 ชุด รวมระยะเวลา
ในการ ทดสอบ  2  วัน / 1  สัปดาห์และน าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 

2. ค าแนะน าในการใช้แบบทดสอบ 
1. ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบมีจ านวน  2  ชุด  ดังนี ้

1.  การจัดหมวดหมู่ 

2.  การหาความสัมพันธ์ 

2. การตรวจให้คะแนน 

2.1 ข้อที่ตอบถูก ให้  1  คะแนน 

2.2 ข้อที่ตอบผิด  หรือไม่ได้กากบาทหรือกากบาทเกินกว่า 1ข้อ ให้  0  คะแนน 

 3.     การเตรียมก่อนการทดสอบ 
        3.1   สถานท่ีทดสอบควรเป็นห้องเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในห้องเรียน

และภายนอกห้องเรียนเอื้ออ านว ยต่อผู้รับการทดสอบ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  มีขนาดพอเหมาะกับผู้รับการ

ทดสอบ  จัดให้เหมาะสม  มีแสงสว่างเพียงพอ  ไม่มีเสียงดังรบกวน 

        3.2  ผู้ด าเนินการทดสอบต้องศึกษาคู่มือด าเนินการทดสอบให้เข้าใจ

กระบวนการในการทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความช านาญในการใช้แบบทดสอบ

และก่อนการท ดสอบผู้ด าเนินการทดสอบต้องเขียน ชื่อ-  นามสกุล  ของผู้เข้ารับการทดสอบให้

เรียบร้อย 

         3.3  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบผู้ด าเนินการสอบควรจัดเตรียม  ดังนี้ 
   3.3.1  คู่มือด าเนินการทดสอบ 
   3.3.2  แบบทดสอบ 
   3.3.3  สีเทียนหรือดินสอด าส าหรับการทดสอบ 
   3.3.4  นาฬิกาส าหรับจับเวลา 
         3.4  ข้อปฏิบัติก่อนสอบ 
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   3.4.1 ก่อนการด าเนินการทดสอบให้ผู้รับการทดสอบไปท าธุระส่วนตัว เช่น  
ดื่มน้ า เข้าห้องน้ าให้เรียบร้อย 
   3.4.2 ผู้ด าเนินการทดสอบควรสร้างความคุ้นเคยกับผู้รับการทดสอบโดยการ

ทักทายพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เมื่อเห็นว่าผู้รับการทดสอบพร้อมจึงเริ่มท าการทดสอบ 

4. ข้อปฏิบัติในการทดสอบ 

  4.1 ผู้ด าเนินการทดสอบอ่านค าสั่งให้ผู้รับการทดสอบฟังช้า ๆ และชัดเจน 

ข้อละ 2  ครั้ง 

 4.2    ให้ผู้เข้ารับการทดสอบใช้เวลาท าแบบทดสอบก าหนดข้อละ 1 นาที 
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ชุดที่  1 
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

การจัดหมวดหมู่ 
 

ชื่อ  ............................................................................................................................. ....... 
ชั้นปฐมวัยปีที่  3  ....................................................................................................... ........ 
วันท่ีท าการทดสอบ  ...........................................................................................................  
ผู้ด าเนินการทดสอบ  ...................................................................................................... ... 
คะแนนที่ได้  ......................................................................................................................  

       
 

ข้อ 
  

ครู : เด็ก ๆ  ดูที่ภาพสัญลักษณ์  (เอากระดาษปิดข้อข้างล่างไว้) 
   ฟังค าสั่งนะคะ 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน   (พูดซ้ าอีก 1 
ครั้ง) 
 ปฏิบัติ : เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ทับภาพตามค าสั่ง 
 ครู : สังเกตให้เด็กท าทุกคน  เก่งมากค่ะ  เราจะเริ่มท าข้อต่อไปนะคะ 
 
 
ข้อ   
 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 
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ข้อ   
 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ  
 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 
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ข้อ  
 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ   
 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน 
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ชุดที่  2 
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

การหาความสัมพันธ์ 
 
ชื่อ  ........................................................................................................ ........................................ 
ชั้นปฐมวัยปีที่  3  ........................................................................................... ................................ 
วันท่ีท าการทดสอบ  ..................................................................................... ................................... 
ผู้ด าเนินการทดสอบ  ...................................................................................................................... 
คะแนนที่ได้  ........................................................................................................ ........................... 
     

 
ข้อ 
  

ครู : เด็ก ๆ   ดูข้อภาพสัญลักษณ์  (เอากระดาษปิดข้อข้างล่างไว้) 
   ฟังค าสั่งนะคะ 
 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาพด้านหน้า   (พูดซ้ าอีก 1 
ครั้ง) 
 ปฏิบัติ : เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ทับภาพตามค าสั่ง 
 ครู : สังเกตให้เด็กท าทุกคน  เก่งมากค่ะ  เราจะเริ่มท าข้อต่อไปนะคะ 
 
 
ข้อ  

 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาพด้านหน้า    
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ข้อ  

 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาพด้านหน้า    
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ  

 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาพด้านหน้า    
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ข้อ 

 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาพด้านหน้า    

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ  

 ค าสั่ง : ให้กากบาท (x) ทับภาพที่มีความสัมพันธ์กับภาพด้านหน้า    
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

1.   ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สทุธิพรรณ    ธีรพงศ์ 
       หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
1.2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร    อูนากูล 

              อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
1.3   อาจารย์นนทิศักดิ์    ผาผาย 
       อาจารย์ช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

2.  ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 2.1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   ไชยะธน 
        หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 2.2   อาจาย์ ดร.สยมพร   ทองเนื้อดี 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 
 2.3   อาจารย์ ดร. ม่ิง   เทพครเมือง 
        หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียนสาธิต 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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  ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ-ชื่อสกุล     นางสุมาลี  หมวดไธสง 
วันเดือนปีเกิด     วันอังคารท่ี  11   ธันวาคม   2516 
สถานท่ีเกิด     จังหวัดสมุทรปราการ 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 423  หมู ่10  ต าบล ในคลองบางปลากด   

อ าเภอ พระสมุทรเจดีย์  จังหวัด  สมุทรปราการ 
ต าแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน  ผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2531    มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
      จากโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม  
      รัชดาภิเษก  จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ.2534         มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
      จากโรงเรียนสมุทรปราการ  จังหัดสมุทรปราการ 

พ.ศ.2543    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 
      จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.2545    ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

      จากมหาวิยาลัยราชภัฎธนบุรี 
      กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2553    ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
      การบริหารการศึกษา 
      จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2554    การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม) สาขาวิชาการศึกษา
      ปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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