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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัยที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติกอนและหลังการทดลอง กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปน เด็กปฐมวัย อายุระหวาง 5-6 ป ช้ันอนุบาลปท่ี 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ  สุมมา 1 หองเรียน จาก 6 หองเรียน ดวย
การจับสลาก จากน้ันสุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลาก จํานวน  15 คน จาก 30 คน เพ่ือกําหนด
เปนกลุมทดลอง ดําเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ เปนระยะเวลา 8 
สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาทีรวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห รวมท้ังสิ้น 24 คร้ัง 
โดยใชแบบแผนการทดลองแบบทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pre-
test  Post-test Design) 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติและ 
แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ัน 
.95 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  t – test for 
Dependent samples 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. กอนใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ เด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางมี
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและจําแนกรายทักษะ หลังการใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางอยูมีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรทั้งโดยรวมและจําแนกรายทักษะอยูในระดับมากที่สุด 
 2. หลังการใช แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนใช แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสีจากธรรมชาติทั้ง
โดยรวมและรายทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 The purpose of this research was to study the effect of natural color learning 
activities on young children scientific basic skills, and to compare the scientific basic skills 
of the target group between before and after experiencing the natural color learning 
activities. The sample group in this study was 15 of preschool children who age 5 to 6 
year old and was studying in kindergarten, year 3 at Tesaban 2 (Phookaodin Temple) : 
organized by Tesaban Muang Phetchaboon. Those fifteen children were simple random 
sampling from one 30 children classroom, which was randomized from six classroom. The 
sample group had experienced the natural color learning activities for 8 weeks : three 
days a week, and 40 minutes per day. Totally, the target group had gone through the 
activities for 24 times.  
 The instruments for this study were preschool children natural color learning 
activity plan and science basic skill testing form with the interval confidence as 0.95.  
The research design was one group pre and post test quasi experiment. Mean, Standard 
deviateen and t - test for dependent sample were applied to analyse the research data. 
 
The result shown that, 
 1. Prior to experiencing the natural color learning activities, the young children’s 
scientific basic skills were at medium level. After experiencing the natural color learning 
activities, their scientific basic skills were at the highest level for both overall and each 
individual skills. 
 2. After experiencing the natural color learning activities, the target group’s 
scientific basic skills was higher than before they were provided the activities with 
statistically significant at .01 level for both overall and each individual skills. 
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ประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของคุณพอผดุง คุณแมฉลอม   
เสือนอย ที่ไดอบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งพระคุณของครูอาจารยทุกทานในอดีต 
และปจจุบันที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และปลูกฝงคุณธรรมความดีงาม ใหแกผูวิจัย 
 
 

ยุพาภรณ   ชูสาย 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
บทที่    หนา 
1 บทนํา......................................................................................................................  1 
  ภูมิหลัง............................................................................................................  1 
  ความมุงหมายของการวิจัย................................................................................  3 
  ความสําคัญของการวิจัย....................................................................................  3 
  ขอบเขตของการวิจัย.........................................................................................  4 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย.............................................................................  4 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย………………………………………...………….  4 
   ตัวแปรที่ศึกษา...........................................................................................  4 
   นิยามศัพทเฉพาะ.......................................................................................  5 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย....................................................................................  6 
  สมมติฐานในการวิจัย.........................................................................................  6 
     
2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ.................................................................................  7 
  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร.......................  7 
   ความหมายและความสําคัญของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร....................  8 
   ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย........................................  10 
   ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร.....................  24 
   งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร..................................  25 
  เอกสารที่เก่ียวของกับสีจากธรรมชาต…ิ……………………………………………  29 
   สีธรรมชาต…ิ……………………………………………………………………  29 
   สีธรรมชาติที่ใชในการทําขนมไทย…………………………………………….  32 
   งานวิจัยที่เก่ียวของ……………………………………………………………..  38 
3 วิธีดําเนินการวิจัย.....................................................................................................  39 
  การกําหนดประชาการและการเลือกกลุมตัวอยาง................................................  39 
  การสรางเครื่องมือและลักษณะของเครื่องที่ใชในการทดลอง................................  39 
  แบบแผนการทดลองและข้ันตอนการทดลอง.......................................................  44 
  การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล................................................................  45 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล...........................................................................  46 

 
 



สารบัญ  (ตอ) 
 
บทที่ หนา 
4 ผลการวิเคราะหขอมูล...............................................................................................  53 
  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล..................................................................  53 
  การวิเคราะหขอมูล............................................................................................  53 
  ผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................................  54 
   ตอนที่ 1 ระดับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร.............................  54 
   ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร..............  55 
      
5 สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ............................................................................  57 
  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................  58 
  อภิปรายผล.......................................................................................................  58 
  ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย.................................................................................  65 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช...............................................................  66 
  ขอเสนอในการทําวิจัย.......................................................................................  67 
     
 บรรณานุกรม............................................................................................................  68 
      
 ภาคผนวก................................................................................................................  77 
      
 ประวัติยอผูวิจัย........................................................................................................  115 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง หนา 
  

1       ตัวอยางสีที่ไดจากธรรมชาต.ิ...................................................................  31 
2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมติในการดําเนินการทดลอง.........  40 
3  แบบแผนการทดลอง................................................................................  45 
4  การดําเนินการทดลองของกลุมทดลอง.....................................................  46 
5  การแปลผลในภาพรวม………………………………………………………  51 
6  การแปลผลจําแนกรายระดับทักษะจําแนกประเภทและทักษะการลง

ความเห็นขอมูล....................................................................................... 
  

51 
7  การแปลผลจําแนกรายระดับทักษะการสังเกต...........................................  51 
8  การแปลผลจําแนกรายระดับทักษะการหามิติสัมพันธ................................  52 
9  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาสา

สตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองภาพรวมและจําแนกตาม
ทักษะ..................................................................................................... 

  
54 

10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองจําแนกรายทักษะ
และในภาพรวม…………………………………………………………….. 

  
55 

     
      

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ หนา 
  
1  กรอบแนวคิด...........................................................................................  6 
2  การลงความคิดเห็นจากขอมูล......................................................................  19 
3  แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง.............................. 
  

56 
     
      
      
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 กระแสการเปล่ียนแปลงทางความรูและเทคโนโลยีกอใหเกิดความคาดหวังและผลักดันให
เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให
เปนไปในแนวทางเดียวกันและไดระบุแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนฝกทักษะกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาระบุให
จัดกิจกรรมโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (ถนัด มวงมณี และฐานพร มวงมณี ม.ป.ป.:16) จะเห็นไดวา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหความสําคัญและระบุถึงการจัดกระบวนการเรียนรู 
ท่ีมุงเนนฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ืองของผูเรียนไว
อยางชัดเจน ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมใหเจริญกาวหนา รวมท้ังสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ ประเทศ
ไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การท่ีจะส งเสริมพัฒนาทางดาน   
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรศึกษา ท่ีสามารถทําใหคนไทยทุกคนมีความรูความเขาใจใน  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตอยางรูเทาทันและนําไปสู การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (ภูมิศักด์ิ อินทนนทและคณะ. 2543:บทนํา) โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติไดจัดทํารางนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของไทย จุดมุงหมายของการจัดทํา
นโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของไทย เพ่ือท่ีจะใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
วิทยาศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระยะยาวใหกับประเทศไทย มีการกําหนดวิสัยทัศนวาวิทยาศาสตรจะเปนเคร่ืองมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรูโดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรู ความเขาใจทักษะทางวิทยาศาสตรข้ัน
พ้ืนฐาน สามารถคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมไดเปนอยางดีมีการจัดการเรียนรู
ท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง ชาติ. 2544:210)  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (กรมวิชาการ. 2546ข:31) กําหนดจุดหมายของ
หลักสูตรเพ่ือใหเด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค กําหนดไว 12 ขอ โดยครอบคลุม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยเฉพาะในขอท่ี 12 คือ มีเจตคติท่ีดี
ตอการเ รียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู  เ พ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรและคูมือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 โดยการนําเอากิจกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมาจัด
ประสบการณการเรียนรูและทดลอง เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูไดระบุไวอยางชัดเจนวาเปน
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กิจกรรมท่ีมุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและการอยูรวมกันเปนกลุม ท้ัง
กลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมท่ีจัดมุงฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดแกปญหาใหเหตุผล 
และปฏิบัตเิพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียน ซ่ึงการเรียนรูทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
ตั้งแตในระดับปฐมวัยจะสรางใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล คิดเปน สังเกตเปน เปนพ้ืนฐาน
ของการสงเสริมเด็กใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดรูจักการเรียนรู สิ่งแวดลอมรอบตัว 
อยางมีความหมายดวยการฝกการสังเกต การทดลองและการตอบคําถาม ประสบการณทักษะทาง
วิทยาศาสตรจะชวยใหเด็กไดรู จักสิ่งตางๆ รอบตัว เขาใจโลกท่ีเปนอยูรู จักวิเคราะหการจําแนก 
รวมถึงการเรียนรูการแกปญหา (ประสาท เนืองเฉลิม.2545:25) เพราะวาสังคมปจจุบันเปนสังคม 
ขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ เกิดข้ึนมากมายเกินกวาท่ีจะบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอน 
การเนนทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร จะปลูกฝงเด็กใหใชวิธีการคิด และวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงนําไปสู
ความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวันได (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง 
ชาติ 2538:3) ดัง พิมพันธ เดชะคุปต (2545:9) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 
ความชํานาญหรือความสามารถในการใชความคิดเพ่ือคนหาความรู รวมท้ังการแกปญหา ซ่ึง
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skill) ไมใชทักษะการปฏิบัติ   
ดวยมือ (Psychomotor Skill/Hand on Skill) เพราะเปนการทํางานของสมอง การคิดมีท้ังการคิด
พ้ืนฐาน เชน ทักษะการสื่อความหมาย ไดแก การอาน การจํา การจําถาวร การพูด การเขียน ใน
การจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ครูตองมีความเขาใจในการจัดกิจกรรมซ่ึงตอง
อาศัยทฤษฎีการเรียนรูจิตวิทยาหลักการสอน ตลอดจนการเลือกเน้ือหาสาระและเลือกสื่อท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ซ่ึงกรมวิชาการ (2546ก:34-35) การจัด
ประสบการณเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับการพัฒนาเด็ก ท้ังน้ีเพราะประสบการณจะชวยใหเด็ก
เกิดทักษะท่ีสําคัญสําหรับการสรางองคความรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ และการมีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
ตางๆ รอบตัวผานหนวยการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาติ เปนสาระการเรียนรูท่ีใกลตัวเก่ียวของกับ
ตัวเด็กและการดํารงชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย 
 ท้ังน้ีสาระท่ีเด็กควรเรียนรูประกอบดวยเร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคล
และสถานท่ีแวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวเด็ก และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก ซ่ึงผูวิจัยสนใจในเร่ืองสิ่ง
ตางๆ รอบตัวเด็กซ่ึงเปนหนวยการเรียนรูเร่ือง สีจากธรรมชาติ เพราะเปนเร่ืองท่ีมีประโยชนตอ
การดํารงชีวิตของเด็กมากท่ีสุดท้ังทางตรงและทางออม สีจากธรรมชาติเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยาง
หนึ่งในการดํารงชีวิต  ซึ่งมนุษยรูจักและสามารถ นํามาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันมาตั้งแต
สมัยดึกดําบรรพ ในอดีตกาลมนุษยไดคนพบสีจากแหลงตางๆ จากพืช สัตว ดิน และแรธาตุนานา
ชนิด กิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ ไมไดเนนการอานการเขียน หากแตเด็กจะเกิดการ
เรียนรูในรูปแบบการบูรณาการผานการเลน โดยการปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ดวยกิจกรรมปฏิบัติการทดลองดวยสื่อที่หลากหลาย และกิจกรรมดังกลาวจะมุงสงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะดานสติปญญา ใหเด็กไดใชความคิดอยางอิสระรูจักวิธีการแสวงหาความรูและ
คนหาคําตอบดวยตนเอง 
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 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คือ เรียนรู จากการเลน การใชประสาทสัมผัส การมี
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือน กับผู ใหญ กับครู (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2550:24-25) ซ่ึงกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546ข:5) ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไวในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  ไวดังน้ี คือ จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูโดยเนนเด็กเปน 
สําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็ก
อาศัยอยู ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาเด็กเปนองครวม ดังท่ี จอหน ดิวอ้ี (John  
Dewey) กลาววาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by doing) และสอดคลองกับเพียเจต 
(Piaget : อางอิงจาก สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2547:36-39) คือ ใหเด็กเรียนรูโดยใหโอกาสเด็กใน
การเลนสํารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง และ บรูเนอรยัง
เช่ือวาวิชาตางๆ จะสอนใหผูเรียนเขาใจไดทุกวัย ถาครูสามารถใชวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน ขอสําคัญครูจะตองใหนักเรียนเปนผูกระทําหรือเปนผูแกปญหาเอง บรูเนอร ไดสรุป
ความสําคัญของการเรียนรูโดยการคนพบวาดีกวาการเรียนรู โดยวิธีอ่ืน ดังน้ีคือ 1) ผูเรียนจะเพ่ิม
พลังทางสติปญญา 2) เนนรางวัลท่ีเกิดจากความอ่ิมใจในสัมฤทธิผลในการแกปญหามากกวา
รางวัลหรือเนนแรงจูงใจภายในมากกวาแรงจูงใจภายนอก 3) ผูเรียนจะเรียนรูการแกปญหาดวย
การคนพบและสามารถนําไปใชได 4) ผูเรียนจะจําสิ่งท่ีเรียนไดดีและไดนาน (Bruner:อางอิงจาก   
สุรางค  โควตระกูล. 2552:215) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
หนวยการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาติท่ีมีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เพ่ือ
เปนแนวทางใหครูปฐมวัยและผูท่ีเก่ียวของในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยไดนําแนวทางไปใชใหเกิดประโยชนตอเด็กปฐมวัยตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอ 
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาตกิอนและหลังการทดลอง 
 
ความสําคัญของการวิจัย   

ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนแนวทางสําหรับผูท่ีเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาตเิพ่ือสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร นําไปประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง  5-6 ป ศึกษา

อยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  ท้ังหมด 6 หองเรียน จํานวน 
180 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ศึกษา
อยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุม
ตัวอยางดังน้ี  
  1. เลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน โดยวิธีการจับฉลากมา 1 
หองเรียน ไดนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 3/1  จํานวน 30 คน 
  2. จากกลุมตัวอยางในขอ 1 สุมอยางงายอีกคร้ัง ดวยการจับสลากเพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลอง จํานวน  15 คน 
 เน้ือหา 
 การเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาต ิหมายถึง เร่ืองราวเก่ียวกับสีจากพืช ผักและผลไมท่ีอยูใน
สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กและธรรมชาติรอบตัว นํามาใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชสาระการเรียนรู เ ร่ืองสิ่ งตางๆ รอบตัวเด็ก และธรรมชาติรอบตัว          
(กรมวิชาการ. 2546ข:31)  ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับสีจากธรรมชาติ สีท่ีมนุษยสรางข้ึน รวมท้ัง
ประโยชนและโทษของสี ท้ังท่ีเปนอาหารและสิ่งของเคร่ืองใช  สจีากธรรมชาติท่ีใชในชีวิตประจําวัน
ของเด็กปฐมวัยท่ีมีอยูในชุมชนรอบๆ ตัวเด็ก และเปนสิ่งท่ีเด็กคุนเคยรูจัก 

ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
2. ตัวแปรตาม  คือ  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 4 ทักษะ ไดแก 
 2.1 ทักษะการสังเกต  
 2.2 ทักษะการจําแนกประเภท 
 2.3 ทักษะการหามิติสัมพันธ 
 2.4 ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
ระยะเวลาในการทดลอง 
การทดลองคร้ังน้ี ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลาทดลองเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที ในชวงเวลา 9.00 – 9.40 น. โดยใชการ 
ทดลองในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ รวมเวลาท่ีใชในการทดลองท้ังสิ้น จํานวน  24  คร้ัง 
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 นิยามศัพทเฉพาะ  
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ศึกษาอยูในช้ัน

อนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ  หมายถึง วิธีการจัดประสบการณ
การเรียนรูเรื่องสีจากพืช ผักและผลไมที่อยูรอบตัวเด็กหรือในชุมชน ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติและฝกฝนกระบวนการทางความคิด คนควา
หาความรู และแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดวยการทดลองสจีากธรรมชาต ิใหเด็กไดใชความคิดและ
สัมผัสสื่อที่หลากหลาย โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมในแตละวันมีหลายรูปแบบ เชน ศึกษาคนควา 
ปฏิบัติทดลอง สังเกต สํารวจ และในแตละกิจกรรมมีแผนการจัดประสบการณซึ่งมี 3 ข้ันตอน ไดแก 
ข้ันนํา ข้ันสอน ข้ันสรุป ซึ่งแตละข้ันมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา เปนการนําเขาสูกิจกรรมดวยการเตรียมความพรอมใหเด็กที่เขารวม
กิจกรรมดวยการรองเพลง ดูภาพ การเลนปริศนาคําทาย เปนตน  

 ข้ันที่ 2 ข้ันสอนเปนข้ันที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและใชสื่ออุปกรณอยางอิสระ
รูปแบบของกิจกรรมมีทั้งการพูดคุยสนทนาซักถาม อภิปราย เรียนรูในและนอกหองเรียน ปฏิบัติการ
ทดลอง มุงใหเด็กไดลงมือกระทําปฏิบัติจริงทุกครั้งโดยครูเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวก การใช
คําถามกระตุนการสืบคนขอมูล อธิบายวิธีการใชวัสดุอุปกรณในการทดลอง กอนทํากิจกรรมการ
ทดลอง เปนการตั้งสมมติฐาน ผูสอนอธิบายหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับอุปกรณที่จะใชในการทดลอง
วามีวิธีการอยางไร จึงจะไมเกิดอันตรายและมีขอควรระวังในการทดลองแตละครั้งอยางไรบาง 

 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป เปนการสรุปผลของการเรียนรูที่เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กได
ทดลอง สรุปหลังจากทดลอง โดยเด็กและครูรวมกันสรุปถึงผลของการทดลองอภิปรายหลังการ
ทดลอง ในตอนนี้ผูวิจัยอภิปรายโดยใชคําถามเพ่ือกระตุนเด็กไปสูขอสรุปผลการสังเกต การจําแนก
เปรียบเทียบ การหามิติสัมพันธและลงความเห็นจากขอมูล เพ่ือใหไดแนวคิดหรือหลักเกณฑที่สําคัญ
ของบทเรียน 

3. ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  หมายถึง การแสดงความสามารถของเด็กปฐมวัย
ในดานการสังเกต การจําแนกเปรียบเทียบและการลงความเห็นจากขอมูล โดยประเมินจาก
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ตามความหมายดังน้ี  

 3.1  ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการบอกความแตกตาง บอก
ลําดับวัตถุ จัดสิ่งของใหเปนหมวดหมู โดยใชเกณฑในการจัดแบง เชน ความเหมือน ความตาง
หรือความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึง 

 3.2  ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบงพวก เรียงลําดับ
วัตถุโดยมีเกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธ อยางใด 
อยางหน่ึงก็ได 
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  3.3  ทักษะการหามิติสัมพันธ หมายถึง ความสามารถในการบอกความสัมพันธ
ระหวางมิติตางๆ  ของวัตถุหรือบอกตําแหนงของวัตถุ ไดแก รูปรางหรือรูปทรง ขนาด ระยะทาง
ตําแหนง พ้ืนท่ีหรือสถานท่ี 
       3.4  ทักษะการลงความเห็นขอมูล  หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือ
แสดงความคิดเห็นใหกับขอมูลท่ีไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล ในการอธิบาย หรือสรุปผลจาก 
ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การวัด การสัมผัส โดยใชความรูหรือประสบการณเดิม 

4. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง ชุดของคําถามที่ใชวัด
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  4  ทักษะ  ใชทดสอบทั้งกอนและหลังการทดลอง ชุดเดียวกัน
ประกอบดวย    
  4.1 ทักษะการสังเกต       
  4.2 ทักษะการจําแนกประเภท    
  4.3 ทักษะการหามิติสัมพันธ     
  4.4 ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีความสนใจศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานหนวยการ
เรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติท่ีมีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยดังภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
สมมุติฐานการวิจัย  
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาตท่ีิมีตอทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนการทดลอง 

ตัวแปรตาม 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
เรื่องสีจากธรรมชาติ 

 

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการจําแนกประเภท 
3. ทักษะการหามิติสัมพันธ  
4. ทักษะการลงความเห็นขอมูล 
 

ตัวแปรอิสระ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติท่ีมีตอทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและได
นําเสนอหัวขอตอไปนี้ 
 1.  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  1.1 ความหมายและความสําคัญของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
  1.2 ประเภทของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

 1.3 ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
  1.4 การสงเสริมทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
  1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
 2.   เอกสารที่เก่ียวของกับสีจากธรรมชาติ 
  2.1  สีธรรมชาติ 
  2.2  สีธรรมชาติที่ใชในการทําขนมไทย 
  2.3  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
  นักการศึกษาหลายทานไดแสดงความคิดเห็น และไดใหความหมายเก่ียวกับทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ไวดังนี้ 
  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ความสามารถในการแสวงหาความรูวิธีหนึ่ง
ที่ไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร คือ การคนควา ทดลองเพ่ือหาขอเท็จจริง หลักการและกฎใน
ขณะที่ทําการทดลองคนควาผูทดลองมีโอกาสฝกฝนทั้งในทางดานปฏิบัติ และพัฒนาความคิดไป
ดวย เชน  การฝกการสัง เกต บันทึกข อมูล ตั้ ง สมมุติฐาน  และทําการทดลองเ บ้ืองตน 
(ทบวงมหาวิทยาลัย.2525:58 – 59) 
  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูโดย
ผานการปฏิบัติและฝกฝน ความคิดอยางมีระบบ จนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ (วิชชุดา    
งามอักษร. 2541:39) 
  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง กระบวนการคนควาทดลองเพ่ือหา
ขอเท็จจริง หลักการและกฎเกณฑ ในขณะที่ทําการทดลองผูทดลองมีโอกาสฝกฝนทั้งในดานปฏิบัติ
และพัฒนาความคิดไปดวย เชน ฝกสังเกต บันทึกขอมูล หาความสัมพันธของตัวแปรตน            
ตั้งสมมุติฐานและทําการทดลอง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ และการฝกฝนความนึกคิด
อยางเปนระบบ (สุรีย  สุธาสิโนบล. 2541:53) 
  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติและฝกฝน
กระบวนการทางความคิดอยางระบบในการแวงหาความรู ตลอดจนสามารถแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรไดอยางคลองแคลวและชํานาญ (ชนกพร  ธีระกุล. 2541:15) 
  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง วิธีการในการศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรู
และแกปญหาตางๆ (วรรณทิพา  รอดแรงคา และ จิต นวนแกว. 2542:3) 
  คลอฟเฟอร (Klopfer. 1971:568-573) กลาววา ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเปน
กระบวนการที่ใชในการสืบสอบหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการประกอบไปดวยทักษะที่
สําคัญๆ 4 ทักษะคือ 
   1. การสังเกตและการวัด เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับ
ปญหาขอมูลที่รวบรวมไดสวนใหญมักจะเปนความจริง 
   2. การมองเห็นปญหาและวิธีการที่ใชในการหาคําตอบของปญหา ซึ่งไดแก การตั้ง
สมมุติฐาน การวางแผน การทดลอง และการทดลองเพ่ือพิสูจนสมมุติฐานวาเปนความจริงหรือไม 
   3. การแปลความหมายและการลงสรุป ซึ่งไดแก การแปลความหมายขอมูลที่ได
จากการสังเกตการณทดลอง และการสรุปขอมูลนั้นๆ เปนหลักการ กฎ และมโนทัศน 
   4. การสรางทฤษฎี การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไขทฤษฎีที่สรางข้ึน เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณของปญหาที่พบ การสรางทฤษฎีนี้ไดจัดวาเปนจุดหมายสูงสุดของการคนควา 
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ทางวิทยาศาสตร 
  เนลสัน และอับราฮัม (Nelson and Abraham. 1973:291) สรางเครื่องมือวัดทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข้ึนโดยใหเด็กนักเรียนปฏิบัติการจริงกับเครื่องมือที่สรางข้ึนและใหเขียน
ตอบเปนขอเขียนนิยามของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่วัดมี 4 ประการ ดังนี้ 
   1. การสังเกต คือ ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ความรูเดิมในลักษณะที่ตอเนื่องกัน 
   2. การสรุปความเห็น คือ ความสามารถในการขยายความคิดใหมออกไปโดย
อาศัยความรูเดิมในลักษณะที่ตอเนื่องกัน 
   3. การพิสูจนทดลอง คือ ความสามารถในการทดลองความถูกตองของขอสรุป  
ลงความเห็น 
   4. การจําแนกประเภท คือ ความสามารถในการจัดกลุมโดยพิจารณาลักษณะ     
ที่เหมือนๆ กัน จากการสังเกต 
  โดรอน (Doron. 1978 ; July) แบงทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานทางวิทยาศาสตรออกเปน 10 ทักษะ ดังนี้ 
   1. สามารถระบุปญหาทางวิทยาศาสตรได 
   2. สามารถเสนอแนะหรือรูสมมุตอฐานทางวิทยาศาสตรได 
   3. สามารถเสนอหรือเลือกวิธีการที่เหมาะสมใหดวยเหตุผล และการปฏิบัติได 
   4. สามารถหาขอมูลที่ตองการได 
   5. สามารถตีความหมายขอมูลได 
   6. สามารถตรวจสอบความถูกตองอยางมีเหตุผลของสมมติฐานกับกฎขอเท็จจริง
ได 
   7. สามารถใหเหตุผลทั้งดานปริมาณและสัญลักษณได 
   8. สามารถจําแนกความแตกตางระหวางขอเท็จจริง สมมุติฐาน และการลงความ
คิดเห็นสิ่งที่เก่ียวของ กับสิ่งที่ไมเก่ียวของได และรูปแบบของสิ่งที่สังเกตพบได 
   9. สามารถที่จะอานและวิเคราะหเอกสารทางวิทยาศาสตรได 
   10. สามารถใชกําและหลักการทางวิทยาศาสตรไดทั้งในสถานการณที่คุนเคยและ
ไมคุนเคย 
  ดังนั้นจากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการแสวงหาความรูโดยผานการปฏิบัติและการฝกฝนกระบวนการทางความคิด
อยางเปนระบบจนเกิดความชํานาญเพ่ือจะไดเปนพ้ืนฐานในการแสวงหาความรูในข้ันสูงตอไป ซึ่ง
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การวัด ทักษะการหามิติสัมพันธ ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลง
ความเห็นขอมูล และทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเปนทักษะสําคัญเพ่ือการเรียนรูในการแสวงหา
ความรูเปนกระบวนการที่นําไปสูการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห เพ่ือใหขอมูลที่ไดเกิดเปนความรู 



 10

และสามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได ซึ่งเปนการพัฒนากระบวนการทางสติปญญา และเด็กปฐมวัย
ควรไดรับการพัฒนาดังกลาวโดยผานการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งตองจัดใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและความสามารถของเด็กเพ่ือเด็กจะไดนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการคนหาความรูในระดับสูง
ตอไป  
 1.2 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความเห็นไวตางๆ กัน เชน นิวแมน (Neuman.9 1981:320-321) มีความเห็นวาทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยในการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็นซึ่งสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2527:367-383) ที่กลาววาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่มี
ความสําคัญตอเด็กปฐมวัย ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการแสดง
ปริมาณ และทักษะการสื่อความหมาย 
  สตาคเฮล ดีนา (2542:12) พัฒนาโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยมุงใหผูเรียนไดคนพบหลักความจริงตามธรรมชาติ มีความสนุกสนานกับการเรียน มีอารมณ
สุนทรียกับการทํางานศิลปะ โดยเด็กใชทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คือ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การจําแนก ทักษะการสื่อสารและทักษะการลงความเห็น 
  สมนึก  โรจนพนัส (2528:28-30) กลาววา วิธีสอนวิทยาศาสตรระดับอนุบาลใหเด็กมี
โอกาสไดทํากิจกรรมที่จะฝกฝนใหเด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตรเบ้ืองตน คือ การสังเกต การแสดง
ปริมาณ การจําแนกประเภทและการหาความสัมพันธระหวามิติกับเวลา 
  ชนกพร  ธีระกุล (2541:18) มีความเห็นสอดคลองกับ สิริมา สิงหะผลิน (2533:37) 
และอัญชลี  ไสยวรรณ (2531:18)  วาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมใหแกเด็กปฐมวัย
ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อ
ความหมาย ทักษะการลงความเห็น และทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา 
  เสาวคนธ  สาเอ่ียม (2537:14) ไดใหความเห็นวา ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ที่
สามารถสงเสริมแกเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการ
แสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเห็น ซึ่งอรัญญา เจียมออน (2538:12) 
สรุปวาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ที่ควรสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนา ไดแก ทักษะการสังเกต 
ทักษะการจําแนก ทักษะการแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น และ
ทักษะการหามิติสัมพันธ  และ พัชรี  ผลโยธิน (2538:29) มีความเห็นวาทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร ที่ควรใหกับเด็กปฐมวัย คือ ทักษะการจําแนก ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการวัด 
ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการทดลอง 
 สรุปไดวาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ควรสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัยใหเปน
ความสามารถเบ้ืองตนเพ่ือใชแสวงหาความรูในข้ันสูงตอไป ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะ
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การจําแนกประเภท ทักษะการวัดและแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลง
ความเห็นขอมูล และทักษะการหามิติสัมพันธ ซึ่งทั้งนี้ในแตละทักษะที่กลาวมามีความเชื่อมโยงกัน 
ในการใชทักษะอยางใดอยางหนึ่งยอมตองใชทักษะอ่ืนในการคนหาความรูจากขอมูลรวมกันไปดวย 
เชน ในการจําแนกประเภทกอนที่จะจําแนกประเภทไดตองมีการสังเกตเพ่ือดูลักษณะวาควรจําแนก
โดยใชเกณฑใดเกณฑหนึ่ง ทักษะการสื่อความหมายขอมูลเปนลักษณะของการสื่อความหมายขอมูล
ใหผูอ่ืนเขาใจหลักจากที่ไดลงความเห็นจากสิ่งที่ศึกษาแลววาความรูที่ไดคืออะไร จะเห็นไดวาในแต
ละทักษะจะตองมีความตอเนื่องสัมพันธกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดรวมทักษะบางอยางที่มีความสัมพันธ
กันมากเขาไวดวยกันเพ่ือทําการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทักษะที่ทําการศึกษาประกอบดวย การสังเกต 
การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ และการลงความเห็นขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.2.1 การสังเกต (Observing)  
      ความหมายของการสังเกต  
      นักวิทยาศาสตรเปนนักคนหาขอมูลใชการสังเกตเปนกระบวนการสําคัญไปสู
การคนพบทางวิทยาศาสตร เพราะการสังเกตทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวได 
วิทยาศาสตรจะขาดการสังเกตไมได สอดคลองกับ วิสซ (สุวัฒก  นิยมคา. 2531:164 ; อางอิงจาก 
Weisz. 1961) กลาววา “วิทยาศาสตรเริ่มตนที่การสังเกต” มีนักการศึกษาไดใหความหมายของการ
สังเกต วาการสังเกตเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะการสังเกตเปนทักษะที่ทําให   
ผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวได ดังนั้นการคนพบทางวิทยาศาสตรจึงขาดการสังเกต  
ไมได โดยมีผูใหความหมายของการสังเกตไวดังนี้ 
    ภพ  เลาหไพบูลย (2542:15) กลาววา การสังเกต หมายถึง ความสามารถใน
การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายเขา
ไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณตางๆ  
    วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542:3) กลาววา การสังเกต 
หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิว
กาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณเมื่อคนหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น โดย
ไมใสความเห็นของผูสังเกตเขาไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับลักษณะและ
คุณสมบัติ  
    แอบรัสคาโท (Abruscato. 2000:40) กลาววา การสังเกต เปนการใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5  รับขอมูลเก่ียวกับวัตถุ เหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งเปนกระบวนการทาง  
วิทยาศาสตร ข้ันพ้ืนฐาน  
    มารติน (Martin. 2001:36) กลาววา การสังเกต คือ ความสามารถในการใช
ประสาท สัมผัสทั้งหา หรือใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมเขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ 
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรงและเกิดการเรียนรู  
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    ยุพา วีระไวทยะ และปรียา นพคุณ (2544:90) กลาววา การสังเกต หมายถึง
ความสามารถในการใช ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพ่ือหาขอมูลหรือ 
รายละเอียดของสิ่งนั้นๆ 
    ประสาท เนืองเฉลิม (2545:24) กลาววา การสังเกต หมายถึง การใชประสาท
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกายเขาไปสัมผัสโดยตรง
กับวัตถุ หรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น  
    พิมพันธ  เดชะคุปต (2545:10) กลาววา การสังเกต คือ การสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้นและกายสัมผัส เขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
ปรากฎการณโดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ 
   จากความหมายขางตน สรุปไดวา การสังเกต คือ ความสามารถในการใชประสาท
สัมผัสทั้งหา อันไดแก หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เขาไปสัมผัส
โดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งนั้นโดยไมใสความรูสึกของ   
ผูสังเกตเขาไป ซึ่งเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 
   ประเภทของขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
    การสังเกตจะทําใหเกิดทักษะไดนั้น จะตองมีการฝกฝนใหรูจักการสังเกตสิ่งที่
ไดจากการสังเกต คือ ขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
    สรศักด์ิ  แพรดํา (2544:65-66) กลาวถึงขอมูลที่ไดจากการสังเกต 3 ประการ 
คือ 
     1. ขอมูลเชิงคุณลักษณะ คือ ขอมูลที่เก่ียวกับลักษณะหรือคุณสมบัติของ
วัตถุโดยทั่วไป เชน รูปราง สี กลิ่น รส สัยง ลักษณะผิวของวัตถุ และระบุไดวาขอมูลนั้นไดมาจาก
ประสาทสัมผัสสวนไหน ในการระบุคุณลักษณะควรใชประสาทสัมผัสหลายอยางใหมากที่สุด 
     2. ขอมูลเชิงปริมาณ คือ ขอมูลเก่ียวกับการบอกปริมาณเก่ียวกับความ
ยาว น้ําหนัก ปริมาตร ซึ่งเปนประโยชนจะทําใหทราบรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 
     3. ขอมูลการเปลี่ยนแปลง คือ ขอมูลที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
จากขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณหรือสถานการณที่เกิดใหม เชน การจุดเทียนไข การแช
วัตถุในน้ํา เพ่ือสังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกืดข้ึน โดยจะตองทราบขอมูลเบ้ืองตนที่จะสังเกต 
    สรุปไดวา ขอมูลที่ไดจากการสังเกต มี 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณลักษณะ
เปนขอมูลเก่ียวกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกต  ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่บอก
รายละเอียดเก่ียวกับปริมาณ และขอมูลการเปลี่ยนแปลงเปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุที่มี
ปฏิสัมพันธกันจากขอมูลเชิงคุณลักษณะและขอมูลเชิงปริมาณ 
   หลักในการสังเกต  
   การสังเกตทุกครั้ง เพ่ือเปนการปองกันอันตรายที่จะเกิดตอตนเองและผูอ่ืน จึงควร
ละเวนจากสิ่งตอไปนี้ (สุรางค สากร. 2537:64)   
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   1. การเพงมองแสงสวางจานานเกินไปหรือมืดเกินไป   
   2. การฟงเสียงที่ดังเกินกวา 80 เดซิเบล   
   3. การดมสารที่มีไอที่เปนอันตรายตอเย่ือจมูก 
   4. การชิมอาหารที่มีสารปนเปอนหรือหมดอายุ เชน ขนมปงข้ึนรา อาหารมี
แมลงวันตอม 
   ธงชัย ชิวปรีชา และทวีศักด์ิ จินดานุรักษ (2539:60) กลาววา การฝกการสังเกต
ควร คํานึงถึงสิ่งตางๆดังนี้  
   1. จะตองใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆเขารวมดวยไมใชใชเฉพาะตาดูเพียงอยางเดียว  
   2. สังเกตเชิงปริมาณทุกครั้งถาเปนไปได  
   3. ตองสังเกตการณเปลี่ยนแปลงดวย  
   4. การสังเกตและการลงความเห็นเปนคนละเรื่องกัน  
   สรศักด์ิ แพรคํา (2544:66-67) กลาววา การสังเกตวัตถุหรือปรากฎการณใดๆ 
ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้  
   1. การสังเกต ในการคนหารายละเอียดควรใชประสาทตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย
เขาไป สัมผัสกับสิ่งที่สังเกต ไมใชใชตาอยางเดียว ดังนั้นผู สังเกตควรใชประสาทสัมผัสดังนี้  
     1.1 ตา ดูสิ่งตางๆ มีรูปรางกลม รี เหลี่ยม สีแดง สีเหลือง 
    1.2 จมูก ดมกลิ่นวาสิ่งนั้นมีกลิ่นหอม กลิ่นคลายผลไม  
    1.3 หู ฟงเสียงจากสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน เชน เสียงแหลม และ ทุม - ลิ้น ชิมรส
จากสิ่งตางๆ เชน รสหวาน เค็ม เปรี้ยว ฝาด  
    1.4 ผิวกาย สัมผัสกับสิ่งตางๆ ดวยการใชมือลูบหรือแตะ วามีลักษณะหยาบ 
เรียบ  
   2. การสังเกตตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ เปนการกะประมาณ หรือใชหนวย
มาตรฐาน  
   3.  การสังเกตตองสังเกตขอมูลการเปลี่ยนแปลง การสังเกตตองมาจากการใช
ประสาท สัมผัสทั้งหาเทานั้น 
   ประโยชนของการสังเกต  
   โทรแจค (สุวัฒน นิยมคา. 2531:65; อางอิงจากTrojack.1979) กลาววา งาน 
วิทยาศาสตรทั้งหมดสรางข้ึนมาจากทักษะการสังเกตขอมูลของวัตถุเหตุการณหรือปรากฏการณ    
ถาปราศจากขอมูลที่ไดมาจากการสังเกตแลว งานวิทยาศาสตรก็ดําเนินตอไปไมไดการสังเกตจึงมี   
ประโยชนดังนี้ 
    1. ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  
    2. ชวยใหเปนคนละเอียดรอบคอบ  
    3. ชวยฝกใหเปนคนรูจักรวบรวมขาวสารใหมๆ  
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    4. ชวยใหเปนคนอยากรูอยากเห็นและสนใจธรรมชาติ 
   สรุปไดวา ขณะที่ทําการสังเกตทุกครั้ง ผูสังเกตควรคํานึงถึงคือความปลอดภัยตอ
รางกายผลที่ไดจากการสังเกตจึงเปนประโยชนตอตนเอง 
   พฤติกรรมที่ชี้บงวาเด็กเกิดความสามารถการสังเกต  
   สรศักด์ิ แพรดํา (2544:69) กลาววา ความสามารถหรือพฤติกรรมที่ชี้บงวา เด็ก 
เกิดความสามารถการสังเกต มีดังนี้  
   1. บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ไดจากการใชประสาทสัมผัสอยาง 
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  
   2. บรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งต างๆในเชิงปริมาณได โดยการกะ
ประมาณ  
   3. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได  
   4. ชี้และระบุขอมูลการสังเกตจากขอมูลที่กําหนดได  
   5. บอกสิ่งที่ตองคํานึงและความปลอดภัยในการสังเกตได  
   6. บอกความหมายและประโยชนของทักษะการสังเกตได  
   7. แยกแยะขอมูลจากการสังเกต การลงความเห็นได  
  สรุปไดวา ทักษะการสังเกต เปนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน คือ
ความสามารถในการบอกความแตกตาง บอกลําดับวัตถุ จัดสิ่งของใหเปนหมวดหมู โดยใชเกณฑ
ในการจัดแบง เชน ความเหมือน ความตางหรือความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึงซึ่งตองใช ประสาท
สัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปอธิบายสิ่งที่สังเกตหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
โดยผูสังเกตตองไมใสความคิดเห็นของตนเองลงไปในสิ่งที่ไดจากการสังเกต 
  1.2.2  การจําแนกประเภท (Classifying)  
      ความหมายของการจําแนกประเภท  
      การจําแนกประเภทเปนสิ่งสําคัญมากในทางวิทยาศษสตร เพราะทําใหสะดวกใน
การคนควาและทําใหเกิดความรูใหมๆ การจําแนกสิ่งใดๆ ก็ตาม ผูกระทําจะตองใชพื้นฐานความรูเดิม
และการสังเกตอยางถ่ีถวนละเอียด รอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง (สุรางค สากร. 2537:68) โดย
มีผูใหความหมายของการจําแนกประเภทไวดังนี้ 
      รุจิระ สุภรณไพบูลย (2539:63-64) กลาววา การจําแนก หมายถึง การแบง พวก
หรือ การเรียงลําดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณโดยการหาเกณฑหรือสรางเกณฑในการจัดพวก 
ซึ่ง อาจจะเปนเกณฑความเหมือนกัน ความตางกัน หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง  
      สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2543:21-23) กลาววา ทักษะการจําแนกประเภทเปน
ความสามารถในการแบงหรือจัดเรียงวัตถุหรือเหตุการณออกเปนกลุมๆ โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบ 
ความเหมือน ความแตกตางหรือความสัมพันธ 
      แอบรัสคาโท (Abruscato.2000:40-41) กลาววา ทักษะการจําแนกประเภทเปน 
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีใชในการจัดหรือแบงสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑ 3 เกณฑ คือ ความ
เหมือน ความแตกตาง และความเกี่ยวของ  
      ประสาท เนืองเฉลิม (2545:24) กลาววา การจําแนกประเภทหมายถึง การแบง 
พวก หรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู ในปรากฏการณโดยเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจใชความ
เหมือน ความแตกตางหรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง  
      กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547:173) กลาววา การจําแนกประเภทเปนทักษะพื้นฐาน
ที่ใช ในการจัดระเบียบขอมูล ซ่ึงในการจําแนกน้ีเด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตาง
ของคุณสมบัติ ถาเด็กเล็กมาก เด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปร างก็ได การจําแนกหรือ
เปรียบเทียบ สําหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคุณสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได  
      สรุปไดวา ทักษะการจําแนกประเภท คือ การแบงพวกหรือเรียงลําดับสิ่งตางๆ
โดย ใชเกณฑ ไดแก ความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธ ในเด็กปฐมวัยการจําแนก
ประเภทตองเปนสิ่งที่เด็กเห็นเปนรูปธรรม เชนรูปทรง สี เปนตน  
      หลักในการจําแนกประเภท  
      สุวัฒน นิยมคา (2531:182) ไดกลาววา การจําแนกตองมีเกณฑเมื่อจําแนกแลว 
สองกลุม นั้นตองมีคุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน และของอยูในกลุมเดียวกันจะตองมี 
คุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตามเกณฑที่กําหนด  
      สุรางค สากร (2537:68) กลาววา การจําแนกอาจทําไดหลายรูปแบบทั้งนี้ข้ึนอยู
กับเกณฑท่ีกําหนด เชน การแบงสิ่งของ เกณฑท่ีใช สี ขนาด รูปราง ลักษณะผิว วัสดุท่ีใชทํา 
ราคา สวนสิ่งมีชีวิตมักใชลักษณะการดํารงชีวิตเปนเกณฑ เชน อาหาร ลักษณะท่ีอยูอาศัย การสืบ
พันธุ และประโยชนจากสิ่งที่มีชีวิตนั้นๆ  
     หลักการในการจําแนกประเภท ประกอบดวย การกําหนดเกณฑดวยตนเองการ
ปฏิบัติตามเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด การบอกไดวาผูอ่ืนใชเกณฑใดในการจําแนกและการเรียงดําดับวัตถุ
หรือเหตุการณ สวนการจัดวัตถุหรือเหตุการณเพื่อใหการจําแนกประเภทมีความชัดเจน ตองแบงเปน 2 
กลุมเสมอ 
      การสรางเสริมทักษะการจําแนกประเภท 
      เนื่องจากทักษะการจําแนกประเภทมีประโยชนตอผูเรียนในแงทักษะพื้นฐานฝกให
รูจักจัดแบงประเภทสิ่งของตามเกณฑที่กําหนดอยางมีข้ันตอน ซึ่งทําใหเกิดประโยชนในการทํางานและ
รูจักจัดเก็บสิ่งตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ครูควรจะสรางเสริมในสิ่งตอไปนี ้
    1. ใหผูเรียนรูจักแบงประเภทของสิ่งตางๆ โดยกําหนดเกณฑข้ึนเองได 
    2. ใหผูเรียนไดศึกษาเกณฑการจัดจําแนกสิ่งตางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
    3. ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาวาความรูที่เกิดมาจากการจําแนก เชน การแบงกลุม
พืช สัตวและสิ่งตางๆ 
   จุดมุงหมายการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยดานทักษะ
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การ จําแนกประเภทดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527:37)  
   1. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะในการจัดประเภทสิ่งของดวยวิธีการสังเกต  
   2. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดมโนมติเกี่ยวกับประเภทสิ่งของ  
   3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดความเขาใจเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคลและ
ความ เหมือนระหวางสิ่งของลักษณะตางๆ  
   4.  เพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัยความมีระเบียบในการจัดของใหเปนประเภทเดียวกัน 
  สรุปไดวา การจําแนกประเภทสามารถทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับเกณฑที่ผูจําแนก 
ไดใชเมื่อจําแนกเปนสองกลุมทั้งสองกลุมตองมีคุณสมบัติบางอยางที่แตกตางกัน ส่ิงที่อยูกลุม 
เดียวกันตองมีคุณสมบัติบางอยางรวมกับเกณฑที่กําหนดไว  
   ประโยชนของการจําแนกประเภท  
   1.  ชวยจําแนกสิ่งตางๆ เปนหมวดหมูตามเกณฑที่ตองการ 
   2.  ชวยใหเกิดความเปนระเบียบในการจําแนกประเภทสิง่ตางๆ 
   3. ชวยใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บ การใชและศึกษาคนควาใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา สามารถใชทักษะการจําแนกประเภทไปใชในดานตางๆ ไดแก 
    3.1 ใชจัดเก็บสิ่งของตางๆ เชน เครื่องใช ของเลน หนังสือ โดยจําแนกประเภท
ตามลักษณะการใช การเลนใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการนํามาใช และการจัดเก็บ 
    3.2 จัดสถานที่ใหเปนระเบียบ เชน การจัดหองนอน การจัดของเลนในมุม
ประสบการณ 
   สรุปไดวา ทักษะการจําแนกประเภท เปนสิ่งสําคัญมากเพราะทําใหสะดวกใน
การศึกษาคนควา ทําใหเกิดความรูใหมๆ และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง 
   พฤติกรรมบงช้ีวาเด็กเกิดความสามารถการจําแนกประเภท  
   จากการศึกษาเอกสาร เรื่องของเลนเชิงวิทมยาศาสตรที่หลากหลาย เผยแพรโดย
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2534:47) ไดกําหนดพฤติกรรมหรือ
ความสามารถที่บงชี้ทักษะการจําแนกประเภท ไวดังนี้ 
   1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด 
   2. เรียงลําดับหรือแบงสิ่งของโดยการใชเกณฑที่ตนเองเปนผูกําหนด 
   3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงหรือจัดพวกได 
   สรศักด์ิ แพรดํา (2544:102) ไดกําหนดพฤติกรรมหรือความสามารถที่บงชี้ทักษะ
ในการจําแนก คือ  
   1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด  
   2. เรียงลําดับหรอืแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ตนเองเปนผูกําหนด  
   3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงหรือจัดพวกได  
   4. บอกประโยชนของทักษะการจําแนกได  
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   5. บอกความหมายของทักษะการจําแนกได  
   สรุปไดวาพฤติกรรมท่ีบงช้ีวามีความสามารถดานการจําแนกประเภทของเด็ก 
พบไดจากการบอก การจัดแบง การจัดเรียงลําดับวัตถุหรือเหตุการณตางๆ โดยมีเกณฑ เกณฑ
ดังกลาวอาจจะใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธ  อยางใดอยางหน่ึงก็ไดโดย
สามารถ เรียงลําดับหรือแบงพวกโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนหรือตนเองกําหนดได และสามารถบอกไดวาใช
เกณฑใด ในการจําแนกประเภท  
  1.2.3  ทักษะการหามิติสัมพันธ  
      ความหมายของการหามิติสัมพันธ นักการศึกษาไดใหความหมายของการหามิติ
สัมพันธ ดังนี้ 
      สมนึก  โรจนพนัส (2528:28-30) มีความเห็นวาการสรางสเปช (Space/Time 
Relationship) สําหรับเด็กอนุบาล คือ การใหรูจักสรางสเปชใหกับสิ่งที่ตนสัมผัสอยู เชน กิจกรรมปน
ดินน้ํามัน หรือ วาดรูปเพื่อจําลองสิ่งที่เด็กพลเห็นลวนเปนวิธีการใหรูจักสเปชของสิ่งที่เขาสัมผัสอยู
และสิ่งที่สําคัญจะตองเนนใหเด็กเห็นจากของจริงหรือรูปภาพวาผลงานของเด็กยังขาดสเปชสวนใดอยู 
     ปรีชา วงศชูศิริ (2530:227-231) ไดใหความหมายทักษะการหามิติสัมพันธไววา 
เปนการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา เชน เรายืนหนากระจกผูกนาฬิกามือ
ซาย ภาพในกระจกนั้นนาฬิกาจะผูกมือไหน การเคลื่อนที่ของวัตถุกับทิศทางของสิ่งที่ผานอยูซาย
หรือขวา รวมทั้งความสัมพันธรูปรางระหวางสองมิติกับสามมิติ  
      ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2530:4-5) ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับทักษะการหามิติ
สัมพันธไวดังนี้ คือคําวา สเปสของวัตถุเปนคําทับศัพทมาจากภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่วางที่วัตถุ
นั้นครองอยู ซึ่งจะมีรูปรางเหมือนวัตถุนั้น เชน สเปสของแผนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ก็คือเนื้อที่
ซึ่งกระดาษแผนนี้ทับอยู ซึ่งจะมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผาเทากับแผนที่ทับอยู  
     สเปสอาจมี 2 มิติ คือ กวางและยาว หรืออาจมี 3 มิติ คือ กวาง ยาว และสูงก็ได 
     ทักษะในการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส ก็คือ ความสามารถในการ
ทํากิจกรรมตอไปนี้ก็ได  
    1. ชี้บงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เชน เมื่อนําภาพหรือวัตถุรูปรางตางๆ เชน 
แผนกระดาษสี่เหลี่ยม แผนกลม แผนสามเหลี่ยม ลูกแกว ลูกเตา กลองชอลก เหลานี้เปนตน 
นักเรียนสามารถชี้บงไดวาสิ่งใดมี 2 มิติ หรือสิ่งใดมี 3 มิติ  
    2. บอกความสัมพันธระหวางทิศทางของวัตถุ หรือสถานที่ตางๆ เชน เมื่อ
นักเรียนดูแผนผังของสวนสัตวดุสิตแลว นักเรียนสามารถบอกไดวา ถาเรายืนอยูตรงประตูดานทิศ
ตะวันตกของสวนสัตวและตองการจะไปดูยีราฟจะตองเดินไปทางซายหรือทางขวาของตําแหนงที่ยืน
อยู 
    3. บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุหรือสถานที่ตางๆ เชน เมื่อนักเรียนดู
แผนผังของสวนสัตวดุสิต ตรงทางเขาประตูสวนสัตวดานหนึ่ง นักเรียนสามารถบอกไดวาขณะนี้
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นักเรียนยืนอยูตําแหนงใดในแผนผังนั้น  
   รุจิ สุภรณไพบูลย (2539:64) ไดรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการหามิติสัมพันธไว
วา เปนการหาสัมพันธระหวางมิติตางๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะทาง พ้ืนที่ เวลา  
   แรมสมร อยูสถาพร (2541:64) กลาววาการหามิติสัมพันธ หมายถึง การหา
ความสัมพันธระหวางมิติตางๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะเวลา พ้ืนที่ เวลา ฯลฯ เชน 
    1) การหาความสัมพันธระหวาวสเปสกับสเปส คือการหารูปทรงของวัตถุโดย
สังเกตจากเงาของวัตถุ เมื่อใหแสงตกกระทบวัตถุในมุมตางๆ กัน  
    2) การหาความสัมพันธระหวางเวลากับเวลา เชน การหาความสัมพันธ
ระหวางจังหวะการแกวงของลูกตุมนาฬิกา จังหวะการเตนของชีพจร  
    3) การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา เชน การหาตําแหนงของวัตถุที่
เคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
     ประสาท เนืองเฉลิม (2545:24) กลาววา การหามิติสัมพันธ เปนการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา สเปสของวัตถุเปนที่วางที่วัตถุนั้นครองอยูซึ่งจะมีรูปรางลักษณะ
เชนเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลว สเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว ความสูง 
   สรุปไดวา การหามิติสัมพันธเปนการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา
ความสัมพันธของมิติตางๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง เวลา ระยะทาง พ้ืนที่ เปนตน หรือ
อาจ หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง ในการหาความสัมพันธ
ระหวางมิติตางๆ ซึ่งสามารถสงเสริมไดโดยการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กตามวัย เพ่ือใหเด็กมีประสบการณดาน รูปราง ขนาด ตําแหนง พ้ืนที่ ทิศทางของ
วัตถุ 
  1.2.4   ทักษะการลงความเห็น (Inferring)  
      การลงความเห็นขอมูล หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่มีอยูอยาง
มีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูลนี้อาจไดจากการสังเกต การวัด หรือการ
ทดลอง การลงความคิดเห็นจากขอมูลตางกับการทํานายในแงที่วา การลงความคิดเห็นจากขอมูลไม
บอกเหตุการณในอนาคตเปนเพียงแตอธิบายความหมายจากขอมูล โดยอาศัยความรูและประสบการณ
เดิมมาชวย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2534:1-2) 
      การลงความคิดเห็นจากขอมูล(Inferring) หมายถึง การอธิบายขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
      1. ลงขอสรุปเกี่ยวกับสิ่งตางๆ แตละอยาง 
         การลงขอสรุปเกี่ยวกับสิ่งตางๆ แตละอยางที่สังเกตไดโดยมีขอมูลไมเพียงพอ 
เชน เห็นสารสีขาวก็บอกวาเปนเกลือ โดยยังไมไดสังเกตคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ของสิ่งนั้นใหเพียงพอ 
เชน ยังไมไดสังเกตการณละลาย รส เปนตน 
     2. ลงขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งตางๆ หรือปรากฏการณตางๆ  
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    อธิบายขอมูลที่ไดจากการสังเกต โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิม เชน 
เห็นตนกุหลาบเหี่ยวใบเปนรูพรุน ก็บอกวาเพราะหนอนกิน ทั้งๆ ที่ยังไมรูสาเหตุที่แทจริงวาคืออะไร แต
อาศัยที่คนอ่ืนเคยบอก หรือเคยเห็นหนอนกินกุหลาบบานอ่ืน (ซึ่งถาตองการจะรูวากุหลาบถูกหนอนกิน
จริงหรือไมตองสังเกตดูวาบริเวณนั้นมรหนอนหรือไม ถาไมพบแตยังสงสัยอยูวาหนอนจะเปนสาเหตุก็
ลองต้ังสมมุติฐานวา “หนอนเปนสาเหตุใหกุหลาบชนิดนี้ตายหรือไม” (วนา  ชลประเวศ. 2526:33) 
    การลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย การลงความ
คิดเห็นจากขอมูล ตางจากการสังเกต คือ การลงความคิดเห็นจากขอมูลเปนการอธิบายสิ่งที่สังเกตได 
โดยใชความรูเดิม ประสบการณเดิม และเหตุผล หรือเพิ่มความคิดเห็นสวนตัวลงไปดวย เปนการ
อธิบายเกินขอมูลจากการสังเกต ดัง ภาพประกอบ 2 
 
ภาพประกอบ 2  การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
 

                                   
 
 
 
 

(ที่มา : วนา ชลประเวศ. 2526:33) 
 
   การลงความคิดเห็นจากขอมูลในเรื่องเดียวกันอาจลงความคิดเห็นไดหลายอยาง ซึ่ง
อาจถูกหรือผิดก็ไดทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 
    1. ความละเอียดของขอมูล 
    2. ความถูกตองของขอมูล 
    3. ความรูและประสบการณเดิมของผูลงความคิดเห็น 
    4. ความสามารถในการสังเกต (สุรางค  สากร. 2537:75-76) 
   วรรณทิพา รอดแรงคาและจิต นวนแกว (2524:3) มีความเห็นสอดคลองกับ สมจิต  
สวธนไพบูลย (2526:67) ที่กลาววา การลงความคิดเห็นขอมูล เปนการเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่
ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
   นอกจากนั้น กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ. 2538:2) กลาววา 
การลงความคิดเห็นจัดเปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การลงความเห็นอาจถูกหรือผิดก็ได แตจะไม
เหมือนกับการเดา เพราะการเดาไมตองอาศัยขอมูลจากการสังเกต 
   หลายคนมีความเห็นวา การลงความคิดเห็นไมนาจะยกข้ึนมากลาวในเรื่องทักษะ

ขอมูลที่ไดจากการสังเกต ความรูและประสบการณเดิมหรือ
เพิ่มความคิดเห็นสวนตัว 

การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
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พื้นฐานทางวิทยาศาสตร แตทวาการลงความคิดเห็นนั้นเปนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไมได เรามักจะทํากัน
เสมอๆ ในชีวิตประจําวัน เชน เมื่อสังเกตเห็นน้ําเปยกบนถนนก็คิดวาฝนจะตกลงมากกระมัง นอกจากนี้
ยังมีการลงความคิดเห็นในปรากฏการณอ่ืนๆ อยูเสมอๆ ดังนั้น นักวิทยาศาสตรจึงไดหาวิธีการที่จะชวย
ใหสามารถลงความคิดเห็นไดใกลเคียงความจริงที่สุด 
   ทักษะในการลงความคิดเห็นนั้น มิใชวาครูจะมุงแตการฝกใหนักเรียนลงความคิดเห็น
อยางเดียว แตตองพยายามใหนักเรียนวิเคราะหใหไดวา อะไรคือผลของการสังเกตและอะไรเปนสิ่งที่เรา
พูดเอาเอง หรือสรุปลงความคิดเห็น เพราะไมมีอะไรยืนยันวาขอสรุป ลงความเห็นนั้นผิดหรือถูก ควร
เนนวาขอมูลใดๆ ที่ไดมาจากการลงความคิดเห็นแตเพียงอยางเดียว จะถือเปนขอยุติไมได 
   ขอใหพิจารณากิจกรรมตอไปนี้ 
   ครู   - นักเรียนดูสิ่งที่ครูถืออยูนี้ แลวบอกซิวา สังเกตอะไรไดบาง 
   นักเรียน - เห็นกลองกลมๆ สีดําฝาสีแดง 
   ครู  - นักเรียนลองมาจับกลองใบนี้ เขยาดูซิวาเปนอยางไร 
   นักเรียน - เขยาแลวมีเสียงดัง 
   ครู  - แลวยังไงอีก 
   นักเรียน - มีวัตถุรูปรางแบนๆ อยูในกลอง 
   กิจกรรมนี้จะเห็นไดวา นักเรียนสังเกตไดเพียงกลองสีดํา ฝาสีแดง เขยาแลวมีเสียง
ดัง สวนที่บอกวา วัตถุที่อยูขางในรูปรางเปนอยางไร ซึ่งที่บอกมานั้นอาจผิดหรือถูกก็ได จากตัวอยางนี้
คงจะชวยใหเขาใจถึงทักษะการลงความเห็นไดบาง สําหรับทักษะในการลงความเห็นนั้น ควรจะนับเปน
กาวหนึ่งที่กอใหเกิดความอยากรู อยากเห็น แตครูจะตองไมลืมกระตุนใหนักเรียนหาขอมูลเพิ่มเติมอีก 
(ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ. 2530:6-8) 
   อิกเกน และคนอ่ืนๆ (สุวัฒน  นิยมคา. 2531:200-201 ; อางอิงมาจาก Eggen and 
others. 1979:22-27) ไดจําแนกการลงความคิดเห็นเปน 4 ประเภท คือ 
   1. การลงความคิดเห็นแบบขอสรุปรวมทั่วไป 
   2. การลงความคิดเห็นเชิงพยากรณ 
   3. การลงความคิดเห็นการอธิบาย 
   4. การลงความคิดเห็นสมมติฐาน 
   ในการลงความคิดเห็นจากขอมูลนั้นมีขอนาสังเกต ดังนี้ 
   1. คนสังเกตคนเดียวกัน สังเกตขอมูลชุดเดียวกัน อาจจะมีการลงความคิดเห็นได
หลายอยาง เชน เราไดยินเสียงรถหวอ เราอาจลงความคิดเห็นวาเกิดไปไหม เกิดอุบัติเหตุ รพพยาบาล
กําลังรีบนําคนเจ็บสงโรงพยาบาล หรืออาจเปนรถนําขบวน ซึ่งความคิดเห็นแตละอยางก็มีโอกาสที่จะ
เปนไปไดทั้งนั้น 
   2. คนสังเกตหลายคน สังเกตขอมูลชุดเดียวกัน อาจมีความคิดเห็นแตกตางกัน เชน 
ขณะนั่งรถผานพบมอเตอรไซด 2 คันลมอยู และมีคนนอน 3 คน บางคนอาจคิดวาคนที่นอนนั้นตายทั้ง 
3 คน บางคนอาจคิดวาบาดเจ็บทั้งหมด หรือบางคนอาจคิดวาไมเปนอะไร ดังนั้นจะเห็นวาขอมูลชุด
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เดียวกันก็ไมจําเปนตองมีความคิดเห็นเหมือนกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติสําคัญมากของนักวิทยาศาสตร คือ
การเปนผูมีใจกวางยองรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และระลึกวาความคิดเห็นของคนอ่ืนก็มีสวนถูกไม
นอยไปกวาความคิดเห็น 
   3. การลงความคิดเห็นจากขอมูลเปนสิ่งที่นั่งไมมั่นใจ อาจจะถูกหรือผิดก็ได การลง
ความคิดเห็นจากขอมูลเปนกระบวนการคิดหาคําตอบของปญหาที่สงสัยเทานั้น ไมมีการทดลองหรือ
พิสูจนวาคําตอบนี้เปนจริงถูกตองหรือไม ซึ่งตางจากการลงขอสรุป จะนาเชื่อถือกวา เพราะการลง
ขอสรุปมีกระบวนการมาจากขอมูลซึ่งไดจากการทดลอง สามารถยืนยันคําตอบของปญหาที่สงสัย 
(สมมุติฐาน) ไดและผลที่ไดจากการทดลองหรือทดสอบก็จะกลายเปนขอสรุปที่เชื่อถือได 
   4.การสังเกตหลายๆ ครั้ง การสังเกตอยางละเอียดถ่ีถวนย่ิงไดขอมูลมากและ
กวางขวางเทาใดก็ย่ิงทําใหการลงความคิดเห็นจากขอมูลนั้นใกลเคียงหรือถูกตองย่ิงข้ึน (พวงทอง       
มีมั่งคั่ง. 2537:34) 
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล คือ การอธิบาย 
หรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต โดยใชความรู หรือประสบการณเดิมมา
ชวย (สุรางค  สากร. 2537:76) 
   ดังนั้นสรุปไดวาทักษะการลงความเห็นจากขอมูลเปนทักษะที่อาศัยการรับรูผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งขอมูลที่ไดมาจึงเปนขอมูลใหมมาผสมผสานกับความรูและประสบการณเดิม ซึ่ง
เปนขอมูลเกา แลวคิดสรุปอยางมีเหตุผลไดวา อะไรคือผลของการสังเกต ซึ่งการลงความคิดเห็นจาก
ขอมูลอาจจะถูกหือผิดก็ได ขอมูลชุดเดียวกันอาจมีการลงความเห็นที่ตางกัน เนื่องจากความแตกตางใน
ดานประสบการณและความรูเดิมของผูสังเกต ฉะนั้นทักษะการลงความเห็นจึงเปนทักษะพื้นฐานที่
สําคัญในการแสวงหาความรู และเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ความหมายของทักษะการลงความเห็น ยังมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการ
ลงความเห็น ดังนี้ 
   ซาปา (สุวัฒน นิยมคา. 2531:202:อางอิงจาก SAPA.1970:177) ไดใหความหมาย
การลงความเห็นเชิงอธิบาย เปนการอธิบายสิ่งที่ไดจากการสังเกต 
   นิวแมน (Neuman. 1993:354) กลาววา การลงความเห็น เปนการอธิบายโดยใช
ขอมูลจากการสังเกต บนพื้นฐานประสบการณเดิม ซึ่งการลงความเห็นแตกตางจากการสังเกต 
   เพียร ซายขวัญ (2536:68) กลาววา การลงความเห็น หมายถึง ความชํานาญใน
การ บอกหรืออธิบายสิ่งท่ีไดจากการสังเกตเก่ียวกับวัตถุหรือเหตุการณเฉพาะอยาง สามารถแยก
ความ แตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็น แปลความหมายจากขอมูลท่ีบันทึกไวหรือ
ไดมา ทางออม แลวนํามาทํานายเหตุการณจากขอมูล โดยใชความรูประสบการณเดิมและเหตุผล 
เพิ่มเติม ความคิดเห็นสวนตัวลงไปดวย  
   รุจิระ สุภรณไพบูลย(2539:65) กลาววา การลงความเห็นจากขอมูล หมายถึงการ
เพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมเขามาชวย   
ขอมูลอาจจะไดจากการสังเกต การวัด การลงความเห็นจากขอมูลเดียวกันอาจลงความเห็นไดหลาย  



 22

อยางได 
   แอบรัสคาโท (Abruscato.2000:44) กล าววา การลงความเห็น หมายถึง
ความสามารถในการใชเหตุผลเพ่ือสรุปขอมูลทีไดจากการสังเกต โดยใชประสบการณเดิมเขามา 
เกี่ยวของดวย ซึ่งการลงความเห็นแตกตางจากการสังเกต เพราะ การสังเกต คือ ความรูและ 
ประสบการณจากการใชประสบการณสัมผัสทั้งหา  
   พิมพันธ  เดชะคุปต (2545:11) กลาววา การลงความเห็นจากขอมูล หมายถึง 
ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุ หรือประสบการณไปสัมพันธกับความรูหรือ
ประสบการณเดิมเพื่อลงขอสรุปวัตถุหรือปรากฎการณนั้น 
   ประสาท เนืองเฉลิม (2545:24) กลาววา การลงความเห็นจากขอมูล เปนการเพิ่ม 
ความเห็นใหกับขอมูลท่ีไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมา 
ชวย ความสามารถท่ีแสดงวาเกิดทักษะน้ีคือการอธิบายหรือการเพ่ิมขอสรุปใหกับขอมูล โดยใช 
ความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย  
   สรุปไดวา การลงความเห็น หมายถึง ทักษะที่อาศัยการเรียนรูผานการสังเกตจาก
ประสบการณเดิม ขอมูลเดิม  ผสมผสานกับประสบการณใหม ขอมูลใหม แลวสรุปอยางเปนเหตุผล ซึ่ง
การลงความเห็นจากขอมูลนั้นอาจแตกตางกันในขอมูลชุดเดียวกัน ฉะนั้นทักษะการลงความเห็นจึง
เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู โดยใชความสามารถในการอธิบายสิ่งที่ไดคนพบหรืออธิบาย
สิ่ง ที่เกิดข้ึน โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมเขามาชวย  
   ประเภทของทักษะการลงความเห็น  
   สุวัฒน นิยมคา (2531:200-201) จําแนกการลงความคิดเห็นแบงออกเปน 4
ประเภท คือ 
   1. การลงความคิดเห็นจากแบบขอสรุปทั่วไป  
   2. การลงความคิดเห็นเชิงพยากรณ  
   3. การลงความคิดเห็นการอธิบาย  
   4. การลงความคิดเห็นสมมติฐาน 
   นอกจากนี้ นิวแมน (สุนีย เหมะประสิทธิ์.2543:30-32 ; อางอิงจากNeuman.1993) 
กลาววา ประเภทของทักษะการลงความเห็นมี 3 ลักษณะ คือ 
   1. การลงความเห็นจากขอมูลในเชิงอธิบาย (explanatory inference) หมายถึง
ความสามารถในการหาขอสรุปของปรากฏการณใดๆ โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกต ประกอบ 
กับความรูและประสบการณเดิม 
   2. การลงความคิดเห็นจากขอมูลในเชิงสรุปอางอิง (generalizing inference) 
หมายถึง ความสามารถในการลงขอสรุปไปสูมวลประชากรจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
   3. การลงความคิดเห็นจากขอมูลเชิงทํานาย (predictive inference) หมายถึง 
ความสามารถในการคาดเดาหรือทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนจากขอมูลท่ีสังเกต ประกอบใช 
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ความรู ความคิด และประสบการณที่มีอยูกอน  
   ขอเสนอแนะเก่ียวกับการลงความเห็น  
   สุวัฒน นิยมคา (2531:209) ยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงความเห็น
จาก ขอมูลที่เชื่อถือไดนั้นข้ึนอยูกับเงื่อนไข 4 ประการคือ  
   1. ความถูกตองของขอมูล ถาขอมูลไมถูกตอง การลงความเห็นจากขอมูลก็จะไม 
ถูกตอง 
   2. ความกวางขวางของขอมูลถาเรามีขอมูลมากหลักฐานเพียงพอโอกาสของการลง 
ความเห็นจากขอมูลก็จะถูกตองย่ิงข้ึน  
   3. ประสบการณเดิมของผูที่ลงความเห็นจากขอมูลถาประสบการณเดิมเคยพบ 
เห็นเหตุการณนั้นหลายๆครั้งนาเชื่อคือโอกาสที่จะลงความเห็นจากขอมูลที่ถูกตองก็มีมากข้ึน  
   4. ความสามารถในการมองเห็นของผูลงความเห็นจากขอมูลซึ่งสามารถใช
หลักฐานที่เห็นใหเปนประโยชนไดมากนอยเพียงใด ก็จะสามารถลวงความจริงจากหลักฐานน้ันได
มากนอยเพียงนั้น  
   สรุปไดวาการลงความเห็น จะถูกตองมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับปริมาณ    
ขอมูล และความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ ประสบการณเดิมของผูลงความเห็น  
   ประโยชนของการลงความเห็น  
   สรศักด์ิ แพรคํา (2544:248) กลาวถึง ประโยชนของการลงความเห็นจากขอมูล 
ดังนี้  
   1. ชวยตรวจสอบวาขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตนั้นเปนการสังเกตจริงหรือไม  
    2. ชวยทําใหขอมูลท่ีไดรับจากการสังเกตมีความหมาย มีความสมบูรณและมี     
ประโยชน  
   3. ชวยในการพิจารณาเหตุการณอยางมีเหตุผลไมดวนตัดสินใจและมีความรอบคอบ  
   4. ใชเปนพื้นฐานในการที่จะสรางสมมุติฐานหรือการนําไปสูขอสรุปตอไป 
   ในชีวิตประจําวันคนเราไดนําเอาทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูลมาใชทํา
กิจกรรม ตางๆ ดังนี้  
   1. การเลือกซื้อสินคา สิ่งของ อาหาร  
   2. การตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนา เชน การตัดสินใจชะลอความเร็วของรถเมื่อ
เห็นคนยืนอยูริมถนน การระมัดระวังตัวเพิ่มข้ึนเมื่อเห็นคนแปลกหนาเดินตามหลัง เปนตน  
   3. การทําความเขาใจในสิ่งที่เกิดข้ึนแตไมทราบสาเหตุ โดยใชขอมูลจากการสังเกต
มาหาความหมาย เชน เห็นรถชนกันอยูกลางถนนไมเห็นรถในขณะท่ีชนกัน แตจากการสังเกต
สภาพของรถ ก็สามารถบอกไดวาแตละคันขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุดวยลักษณะใดใครเปนฝายถูกและผิด  
   4. การยอมรับความคิดเห็นของคนหลายๆคนตอประเด็นปญหาของขอมูลชุด
เดียวกัน เชน ในการประชุมหรือ การทํางานเปนกลุม การเปนผูบริหารที่ยอมรับฟงความ
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คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา โดยไมยึดถือวาความคิดเห็นของตนจะตองถูกตองเสมอไป  
   สรุปไดวา ทักษะการลงความเห็นจําเปนในชีวิตประจําวัน คือ ใชในการตัดสินใจใน
สิ่งตางๆ เชน การเลือกซื้อสินคา หรือการตัดสินใจที่จะกระทําในเหตุการณตางๆ  
   พฤติกรรมท่ีบงช้ีวาเด็กเกิดการลงความคิดเห็น  
   กีกา (จิตเกษม ทองนาค. 2548:27  อางอิงจาก Gega.1982 : 54) กลาวถึง 
พฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการลงความคิดเห็น ดังนี้  
   1. จําแนกความแตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็นได  
   2. แปลความหมายขอมูลที่ไดจากการสังเกตได  
   3. แปลความขอมูลที่ไดรับทางออมได  
   4. ทํานายเหตุการณจากขอมูลได  
   5. ต้ังสมมติฐานจากขอมูลได  
   6. สรุปความคิดเห็นจากขอมูลได  
  สรุปไดวา พฤติกรรมที่บอกวามีความสามารถในการลงความคิดเห็นจากขอมูล คือ 
ความสามารถ ในการแปลความหมาย การอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นใหกับขอมูลท่ีไดจากการ
สังเกตอยางมีเหตุผล ในการอธิบาย หรือสรุปผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การวัด การสัมผัส 
โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมทํานาย สรุปความคิดเห็น และต้ังสมมติฐานจากขอมูลที่ได  
 1.3  ประโยชนท่ีไดจากการเรียนทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
  ประสาท เนืองเฉลิม (2545:25) กลาวถึงประโยชนท่ีจากการเรียนทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรไววา การเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูท่ีสําคัญ เพราะสรางให
เด็กเกิดการเรียนรูอยางมีเหตุผล คิดเปน สังเกตเปนและโดยนัยของกระบวนการวิทยาศาสตร   
ดังกลาวเปนพื้นฐานของการสงเสริมเด็กใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรไดรู จักการเรียนรู        
ส่ิงแวดลอมรอบตัวอยางมีความหมายดวยการฝกการสังเกตการณทดลองและการตอบคําถาม
ประสบการณทักษะทางวิทยาศาสตรจะชวยใหเด็กไดรู จักสิ่งรอบตัวเขาใจโลกที่เปนอยู รู จัก การ      
วิเคราะห การจําแนกพวก รวมถึงการเรียนรูการแกปญหา ประโยชนท่ีเด็กไดจากการเรียนทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร คือ  
   1.  การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีเหตุผล  
   2. การพัฒนาศักยภาพการสังเกต  
    3. การเรียนรูทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
   4. การใครรูใครเรียน  
   5. การคิดเปน  
   เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีเรียนรู ได หากครูจัดกระบวนการเรียนรู ไดเหมาะกับ
พัฒนาการ ตามวัยของเด็ก อีกทั้งเด็กจะไดคิดเปนและคิดอยางมีเหตุผล  
   สรุปไดว า ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร โดยการเ รียนรูกระบวนการ      
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วิทยาศาสตรมีประโยชนชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบๆ ตัวโดยใชทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรมาชวยคิดวิเคราะหสิ่งท่ีพบเห็นไดอยางมีเหตุผลและสามารถหาวิธีการแกปญหาดวย
ตนเอง  
 1.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
   งานวิจัยตางประเทศ 
   เคาร (Kaur.1973:186 - A) ไดศึกษาการวัดผลทักษะเชิงวิทยาศาสตรในดานการ
สังเกตและจําแนก โดยสรางแบบทดสอบวัดทักษะการสังเกตและจําแนกประเภทสําหรับนักเรียน
เกรด 1 และเกรด 3 เพ่ือหาความสัมพันธระหวางทักษะการสังเกตและการจําแนก ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนเกรด 3 สามารถบรรยายไดชัดเจนและรัดกุมกวานักเรียนเกรด 1 สวนนักเรียนเกรด 
1 และเกรด 3 มีทักษะในการจําแนกประเภทไมแตกตางกัน สําหรับทักษะการสังเกตและการจําแนก
ประเภทมีความสัมพันธใกลชิดกันมาก 
  บารูฟาลดิ และไดเฮ็ทซ (Barufaldi and Dietz. 1975:127 – 132) ศึกษาทักษะการ
สังเกตและการเปรียบเทียบ เพ่ือจําแนกประเภทจากของจริง(มองเห็นเปน 3 มิติ) ภาพถายและ
ภาพวาด (มองเห็นเปน 2 มิติ) โดยทําการศึกษากับเด็กเกรด1,2,4 และ 6 พบวา เด็กเกรด1,2,4 และ 
6 ไดคะแนนจากการจําแนกประเภทจากของจริงมากกวาจากภาพถาย และจากภาพถายมากกวา
ภาพวาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แคเด็กเกรด 2 ไดคะแนนการจําแนกประเภทจากภาพวาด
มากกวาภาพถาย และจากภาพถายมากกวาของจริง ผลการศึกษาพบวา ประเภทของอุปกรณมี
อิทธิพลตอทักษะการสังเกต และทักษะการเปรียบเทียบเพ่ือจําแนกประเภทของเด็กแตละเกรด 
  จัดจ (Judge. 1975:407 – 413) ศึกษาเปรียบเทียบทักษะในการสังเกตเด็กอายุ 5-6 ป 
โดยแบงออกเปน 3 กลุม 
   กลุมที่ 1 เปนเด็กที่ผานการเรียนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ (Montessori) ระดับ
อนุบาล 2 
   กลุมที่ 2 เปนเด็กที่ไมเคยเรียนหลักสูตรอ่ืนมา และไดรับการฝกตามหลักสูตร    
S-APA ระดับอนุบาล 1 
   กลุมที่ 3 เปนเด็กที่ไมเคยเรียนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ (Montessori) และหลักสูตร    
S-APA ระดับอนุบาล 
   ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 1 กับกลุมที่ 2 ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 1 กับกลุมที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   วีเบอร (Weber. 1971) ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงการพัฒนาดานทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึง 2 ทักษะ คือ ทักษะการลงความคิดเห็นและทักษะการ
ดําเนินการทดลอง กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง ซึ่งเปนกลุมที่
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เรียนโดยใชหลักสูตร SCIS ( Science Curriculum Improvement Study) และกลุมควบคุม ซึ่งเรียน
โดยใชหลักสูตรเดิม ผลการวิจัยปรากฏวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรทั้ง 2 ทักษะ สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เรนเนอร และมาเรค (จันทรพร  พรหมมาศ. 2541:30; อางอิงจาก Renner and 
Marek. 1988) ศึกษาโดย การนําทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท มาออกแบบมดลองสอน
วิทยาศาสตร โดยใชวัฎจักรการเรียนรู (The LearninG Cycle) พบวา ดมเดลนี้มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะทางสังคมและความ
เขาใจความหมายของคํา การแกปญหาและชวยใหนักเรียนรูวิธีคิด 
   แอนเดอรสัน (Anderson.1998:Abstract) ศึกษาผลจากการกระตุนการอานทักษะ
วิทยาศาสตรดานการสังเกตและการอานเนื้อหาที่เด็กสนใจ มีอิทธิพลตอความคิดรวบยอดทาง     
วิทยาศาสตรของเด็กโดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีอยูในหองเรียนตางๆ การทดลองแบง 
ออกเปนสองกลุม 
    กลุมแรก เด็กจะไดรับการกระตุนการอาน โดยวิธีการกระตุนใหเด็กเกิดการ
อยากรู อยากเห็น และเกดิความสนใจในเนื้อหา  
    กลุมที่สอง ไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและอานเนื้อเรื่องที่  
นาสนใจ  
     จากการทดลองพบวา เด็กท่ีไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและ
การอานเนื้อหาจากเรื่องที่ตนสนใจ เกิดความรูความคิดรวบยอดไดดีกวา เนื่องจากนักวิทยาศาสตร  
ดานการสังเกตตองใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน เพ่ือใหความรูและความรูท่ีไดแสดงใหเห็นถึง
ความ สนใจในหัวเร่ืองซึ่งชวยสงเสริมการสรุปความ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูความคิดรวบ
ยอดทาง วิทยาศาสตรและเปนการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง  
  งานวิจัยในประเทศ  
  ศรีนวล รัตนานันท  (2540:61-62) ศึกษาผลการจัดประสบการณหนวยเนน
วิทยาศาสตรนอกชั้นเรียนที่มีตอทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ
ระหวาง 5-6 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา 
   1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรนอกชั้นเรียนมี
ทักษะการสังเกตสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรแบบปกติ มี
ทักษะการสังเกตสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรนอกชั้นเรียนกับ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรแบบปกติ มีทักษะการสังเกตแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชนกพร  ธีระกุล (2541:82) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
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ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบเนนกระบวนการของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ขวบ จํานวน 
15 คน ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ
และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบปกติมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สายทิพย  ศรีแกวทุม (2541:55) ศึกษาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคคื โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลป
ที่ 2 อายุ 5-6 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคโดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรกับแบบปกติ หลังการทดลองมีความสามารถดานการคิด
อยางมีเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  อภิญญา  มนูญศิลป (2542:63) ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกตและทักษะการจําแนก ระหวางเด็กปฐมวัยที่ไดปฏิบัติกิจกรรม
กลางแจงแบบมีการเลนน้ํา เลนทราย เลนมุมชาง ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดปฏิบัติกิจกรรม
กลางแจงแบบมีการเลนน้ํา เลนทราย เลนมุมชางไม มีทักษะกระบวนการดานทักษะการสังเกตและ
ทีกษะการจําแนกประเภทสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดปฏิบัติกิจกรรมกลางแจงแบบไมมีการเลนน้ํา เลน
ทราย เลมมุมชางไม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ลําดวล  ปนสันเทียะ (2545:69) ศึกษา ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มี       
ตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัย กอนการจัด
ประสบการณและหลังการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมี ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร เฉลี่ยโดยรวมแยกตามทักษะหลังการจัดประสบการณแบบโครงการสูงกวา 
กอนการทดลอง  
  อัจฉราภรณ  เชื้อกลาง (2545:66-67) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณจากการใชกิจกรรมมุงเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและการเลนตามมุมวิทยาศาสตรอยางมีแบบแผน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกลุม
ทดลองมีทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะแสกงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการ
ลงความเห็นและทักษะการหามิติสัมพันธหลังการทดลองสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  รุงทิพย  ชุมเปย (2546:56) ศึกษาการพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณแนวโปรแกรมมาทาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุระหวา 5-6 ป จํานวน 9 
คน ผลการศึกษาพบวา ทักาะการสังเกตทั้ง 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะ ดานการกะประมาณ และ
ดานการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนอยางมีนัยสําคุญทางสถิติที่ .05 และเมื่อวิเคราะหรายบุคคลพบวาเด็ก
ปฐมวัยสวนใหญมีพัฒนาการทางดานสังเกตสูงข้ึน 
  ลดาวรรณ ดีสม (2546:59) ศึกษา การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพ ผลการศึกษาพบวา การพัฒนา ทักษะพ้ืนฐานทาง
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วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพโดยรวม และจําแนกราย  
ดานอยูในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
  ชุติมา โชติจิรพรรณ (2547:บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมและพฤติกรรมสงเสริมการเลนจากบิดา
มารดาของเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ป จํานวน 48 คน ที่มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตํ่า
กวาเปอรเซ็นตไทลที่ 50 และถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลน
สูง และกลุมที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลนตํ่าในแตละกลุมยังแบงเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเลนและกลุมที่ไดรับการเรียนตามปกติ พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเลนเกมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเรียนตามปกติอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 2) เด็กปฐมวัยที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลนสูงมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไมแตกตางจากแด็กปฐมวัยที่บิดามารดามีพฤติกรรมสงเสริมการเลนตํ่า 
  จิตเกษม ทองนาค (2548:87-88) ศึกษาการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนา 
กระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิต ปญญา
โดยรวมและจําแนกรายทักษะมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงข้ึนและอยูในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการ
ทดลอง พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548:88) ศึกษาการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของ
เด็กปฐมวัยโดยการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู ผลการศึกษา พบวา การ
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรพื้นฐานของเด็กปฐมวัยหลักการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
เพ่ือการเรียนรูโดยรวมและจําแนกรายทักษะอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง
พบวาสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  เอราวรรณ  ศรีจักร (2550:65) ศึกษาการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะ พบวา การพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก และจํานวนรายทักษะมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงข้ึนทุกทักษะ อยูในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ 
ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็นและอยูในระดับดี 1 ทักษะ คือทักษะการ
จําแนกประเภท เมื่อเปรียบเทียบระหวากอนและหลังการทดลอง พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  ชยุดา  พยุงวงษ (2551:69-70) ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่
มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย พบวากอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย มีระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ
วิทยาศาสตรที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ใหโอกาสเด็กไดใชประสาท
สัมผัสทั้งหา ในการเรียนรูเปนลักษณะของการใชทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง จะสามารถสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรได 
ผูวิจัยไดนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาติมาจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เพ่ือสงเสริม
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในเด็กปฐมวัย ในดานการสังเกต การเปรียบเทียบ การหามิติ
สัมพันธ และการลงความเห็นขอมูล ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาติ 
เปนลักษณะของการจัดกิจกรรมแบบกึ่งทดลองที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงในการ
คนควาหาความรูดวยตนเอง เด็กจะคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร ส่ืออุปกรณที่เปนของ
จริง ของจําลอง หรือรูปภาพ เพ่ือใหไดขอมูลที่ศึกษาและสรุปเปนมโนทัศนในการเรียนรู และในการ
แสวงหาความรูในเด็กปฐมวัยนั้นเด็กมีการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา หรืออยางใดอยาง
หนึ่ง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปเปนความรู และลักษณะการเรียนรูนี่เองที่เปนการปูพ้ืนฐานใน
การแสวงหาความรูในข้ันสูงตอไปในอนาคต หรือที่เรียนวาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรนั่นเอง 
ดังนั้นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติจึงมีความสอดคลองกับการสงเสริม
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กลาวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจาก
ธรรมชาติเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิดคน และลงมือปฏิบัติการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
เด็กไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรู ซึ่งในขณะที่เด็กทํากิจกรรมเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา 
ในการแสวงหาความรู ซึ่งเปนลักษณะของการใชทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพ่ือสรุปเปนความรูในแตละหัวขอที่เรียน ดังนั้นจากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาตินาจะเปนอีกเทคนิคหนึ่ง ที่สามารถสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยได 
 
2.  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับสีจากธรรมชาติ 
 2.1 สีธรรมชาติ 
  ในปจจุบันมีการผลิตสีที่ใชใสอาหารกันมาก สีของอาหารจึงจัดไดวาเปนลักษณะแรกที่
ไดรับทางสัมผัส ซึ่งผูบริโภคใชในการเลือกและยอมรับอาหารนั้นๆ การใชสีผสมอาหารอาจมี
จุดประสงคตางๆ เชน เพ่ือแตงสีผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีสี เพ่ือแตงสีผลิตภัณฑอาหารซึ่งอาจสูญเสีย
หรือเปลี่ยนไปมากในระหวางกระบวนการผลิตหรือการเก็บรักษาเพ่ือแตงสีผลิตภัณฑอาหารที่มีสี
ธรรมชาติแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเปนการเติมสีดวยจุดประสงคใดก็ตาม
จุดประสงครวมคือทําใหผลิตภัณฑอาหารเปนที่จดจําและมีลักษณะที่ดีที่ผูบริโภคตองการ ดวยเหตุนี้ 
การใชสีผสมอาหารในการผลิตอาหารจึงไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในแงความปลอดภัย
ของสีตอการบริโภค การใชสีผสมอาหารตองเลือกสีผสมอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและใชใน
ปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภค โดยสีผสมอาหารควรมีลักษณะดังตอไปนี้คือไมทําใหสมบัติ
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เปลี่ยนไปในทางเลวลง มีความอยูตัวในอาหารไมเกิดปฏิกิริยากับผลิตภัณฑอาหารและบรรจุภัณฑที่
ใชงายตอการใชในผลิตภัณฑ ราคาถูกและใหความเขมขนของสีสูง ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดสีผสมอาหารเปนอาหารควบคุมเฉพาะชนิดของสีผสมอาหารแบงเปน 2 พวก
ใหญๆ (พรภัทรา ศรีนรคุตร:2553. ออนไลน).คือ 
    2.1.1 สีสังเคราะห หมายถึงสีอินทรียที่ไดมาจากการสังเคราะหซึ่งมีลักษณะ
ถูกตองตามขอกําหนดและปลอดภัยตอการบริโภค การใชสี สังเคราะหผสมอาหารไมสามารถใชได
ในอาหารทุกประเภท ตาม พ.ร.บ. อาหารฉบับที่ 66 พ.ศ. 2525 ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
หามใช สีในอาหาร ดังนี้คือ อาหารทารก นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารสําหรับ เด็ก ผลไมสด 
ผลไมดอง ผักดอง เนื้อสัตวสดทุกชนิด ที่ปรุงแตงทําเค็มหรือ หวาน รมควันหรืออบแหง ทําใหแหง 
เชน แหนม กุนเชียง ไสกรอก ลูกชิ้น หมูยอ ทอดมัน กะป ขาวเกรียบ น้ําพริกแกง 
    2.1.2 สีธรรมชาติ หมายถึง สีที่ไดมาจากการสังเคราะหหรือสกัดจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ โดยผานการวิเคราะหเรื่องสวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต ความบริสุทธิ์และอ่ืนๆ จนแนใจ
วาปลอดภัยตอการบริโภค ประเภทอาหาร ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหใชไดเฉพาะสีธรรมชาติ 
ไดแก เนื้อสัตว ทุกชนิดที่ปรุงแตง ยาง อบ นึ่ง หรือทอด บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป เสนบะหมี่ แผนเก๊ียว 
สปาเก็ตตี มะกะโรนี สีธรรมชาติหาไดงายและบางอยางมี กลิ่นหอมสามารถรับประทานไดโดยไม
จํากัดปริมาณ และไมตองกลัววาจะเกิด การสะสมของสารพิษในรางกาย ตัวอยางสีธรรมชาติ เชน สี
น้ําตาล ไดจาก น้ําตาลไหมใชในผลิตภัณฑอาหารประเภทน้ําอัดลม เบียร อาหารอบ อาหารสัตว 
เปนตน และไดจากผงโกโก ใชผสมลงในของหวานเพ่ือแตงสี รส และใชราดหนาขนม สีเขียวไดจาก
ใบเตยใชแตงสีขนม ใบคะนาใชแตงสี เสนบะหมี่ สีแดงไดจากครั่ง ขาวแดง แปงขาวแดง ใชแตงสี
เตาหูย้ี ปลาจอมและปลาแปงแดง กระเจี๊ยบใหสีแดงใชทําน้ํากระเจี๊ยบ แยม เยลลี น้ําหวานสีแดง สี
ดําไดจากถานกะลามะพราว ใชผสมในขนมเปยกปูน หรือไดจากผงถานจากการเผาพืช สีเหลืองได
จากขมิ้นหรือหญาฝรั่น นิยมใส อาหารประเภทแกง สีเหลืองไดจากดอกคําฝอยใชแตงสีอาหารที่
ตองการ สีเหลืองสม สีมวงไดจากถั่วดําใชแตงสีขนมหรือไดจากมันเลือดนก ใชแตงสีอาหาร เชน 
ไอศกรีม ตัวอยางอาหารที่อาจแตงสีผสมอาหารและปญหาที่อาจพบ ในแตละ ผลิตภัณฑ เชน 
ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมควรใชสีธรรมชาติ แตถาจําเปนตองใชสีสังเคราะหควรใชกลูโคสออกซิเดอแคต
ตาเลสเพ่ือชวยจับออกซิเจนและปองกันการกัดกรอนกระปอง อาหารอบ สีช็อกโกเลต มักใชคารา
เมลหรือสีดํา ของถาน ซึ่งเปนสีธรรมชาติในสัดสวนตางๆกัน ผสมกับสีสังเคราะห ตารตราซีนและซัน
เซสเยลโลวเอฟซีเอฟ สําหรับสีอ่ืนๆ อาจใชสีประเภทใดก็ได เพียงแตตองระวังเรื่องความรอนที่ตอง
ใชในกระบวนการอบ ซึ่งทําใหสี เปลี่ยนแปลงได ผลิตภัณฑนมในไอศกรีมเกือบทุกชนิดมีการใชสี
สังเคราะห ยกเวนไอศกรีมช็อกโกเลตและไอศกรีมวานิลาซึ่งนิยมใชสีคําแสด การใชสีในไอศกรีมไม
คอยมีปญหา ยกเวนเมื่อมีการปนเปอนของจุลินทรีย ในปริมาณสูง สําหรับในเนยแข็ง มาการีนและ
เนยนิยมใชสีคําแสดและบีตาแคโรทีน ทั้งนี้เนื่องจากสีสังเคราะหมักไมอยูตัว 
   การสกัดสีจากธรรมชาติ เพ่ือนํามาใชประโยชน ในการผสมอาหาร โดยกรรมวิธี
งายๆ ที่มีมาแตด้ังเดิม และไดสีจากการสกัด ดังตาราง  1  ดังนี้ 
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ตาราง 1  ตัวอยางสีที่ไดจากธรรมชาต ิ
 

สีที่ได แหลงที่มา ประโยชนทีใ่ช 

สีเขียว 
ใบเตยหอม 
ใบคะนา 
ใบยานาง 

ใชแตงสีขนม ผสมอาหาร 
ใชแตงสีเสนบะหมี ่
ใชผสมอาหาร 

สีน้ําตาล 

น้ําตาลไหม 
ผงโกโก 
มะขามปอม 
พะยอม 
มะขาม 

ใชในผลิตภัณฑอาหารประเภทน้ําอัดลม อาหาร
อบ อาหารสัตว 
ผสมลงในขนมหวาน เพ่ือแตงสี รส และใช
ราดหนาขนม 

สีแดง 

เมล็ดคําแสด 
แปงขาวแดง 
ดอกกระเจี๊ยบ 
มะเขือเทศ  
พริกแดง 
ผักกาดแดง(Beet Root) 
ดอกเข็ม 

ใชผสมอาหาร  
ใชแตงสีเตาหูย้ี ปลาจอม 
ทําน้ํากระเจี๊ยบ แยม เยลลี่ น้ําหวานสีแดง 

สีเหลืองอมสม 
สีเหลือง 

ดอกคําฝอย 
เนื้อลูกตาลสุก  
ฟกทอง  
ขมิ้น 
แครอท 
โสน 

ใชแตงสีอาหาร  
ใชผสมอาหาร 

สีชมพูมวง 
เมล็ดแกของผักปรั่ง 
ปูนแดง ใชผสมอาหาร 

สีน้ําเงินแกมมวง 
สีมวง 

กลีบดอกอัญชัน 
เมล็ดถั่วดํา  
มันเลือดนก 
หวา 
ขาวเหนียวดํา 

ใชผสมอาหาร 
ใชแตงสีขนม 
ใชแตงสีไอศกรีม 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

สีที่ได แหลงที่มา ประโยชนที่ใช 

สีดํา 

ถานกะลามะพราว 
ผลมะเกลือ  
ดอกดิน 
ถั่วดํา 

ใชผสมอาหาร 

  
 2.2 สีธรรมชาติที่ใชในการทําขนมไทย 
  การใชมีในการทําขนมไทยเปนสวนสําคัญที่จะทําใหขนมนั้นมีความสวยงามนา
รับประทานและสามารถเรียกความสนใจจากผูคนได ซึ่งการใชสีนั้นเราควรศึกษาความรูเรื่องสีให
เขาใจกอนนําไปใชเพราะเมื่อมีความรูแลวเราจะสามารถเลือกใชสีไดถูกตองซึ่งสีที่ใชมี 2 ชนิด คือ สี
สังเคราะหและสีธรรมชาติ  (ระพีพรรณ  ใจภักดี. 2545:48-50) 
  2.2.1 สีสังเคราะหเปนสีที่มาจากองคการเภสัชกรรม มีดังนี้ 
      2.2.1.1 สีน้ําบรรจุขวดหรือหลอด เมื่อตองการใชควรใชที่ดูดสีข้ึนมาเล็กนอย 
อาจผสมในน้ํากอนเพ่ือใหสีเจือจาง เพราะถาสีเข็มขนจัดแลวเราไมสามารถแกไขได 
      2.2.1.2 สีฝุนหรือสีผง บรรจุในซอง กอนใชตองนํามาละลายกับน้ํากอน ควรจะ
หยดสีลงไปผสมในขนมที่ตองการ 
      เทคนิคการใชสีสังเคราะห สีบางสีหากเราใชผสมกันตามทฤษฎีสี เมื่อสีออกมา
อาจจะไมสดใสเทาที่ควร เชน การนําสีแดงผสมกับสีน้ําเงินจะไดสีมวง ซึ่งเราจะไดสีมวงคล้ําไมสดใส
ควรเลี่ยงมาใชสีชมพูผสมสีฟา จะไดสีมวงใสนารับประทาน ฉะนั้นการใชสีสังเคราะห เราควรศึกษา
หรือนํามาทดลองใชในขนมที่มีปริมาณนอยๆ กอนจึงจะนําไปใชในสวนมาก 
  พิษจากการใชสีสังเคราะห 
  พิษจากการใชสีสีงเคราะห เมื่อผสมอาหารและรับประทานเขาไปในรางกายอาจทําให
เกิดอันตรายไดจากเหตุ 2 ประการ คือ 
  1. อันตรายจากสีสังเคราะห ถึงแมจะเปนสีสังเคราะหที่อนุญาตใหใชในอาหารไดหาก
บริโภคในปริมาณที่มากหรือบอยครั้ง จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค คือ สีจะไปเคลือยเย่ือบุ
กระเพาะอาหาร และลําไสทําใหน้ํายอยอาหารออกมาไมสะดวก อาหารยอยยาก เกิดการทองอืด 
ทองเฟอ และขัดขวางการดูดซึมอาหาร ทําใหทองเดิน น้ําหนักลด ออนเพลีย อาจมีอาการ ของตับ
และไตอักเสบ ซึ่งจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 
  2. อันตรายจากสารอ่ืนที่ปะปนมา เนื่องจากแยกสารออกไมไหมดยังคงมีตกคางใน
ปริมาณที่มากเกินไป ไดแก โลหะหนักตางๆ เชน แคลเมียม ตะก่ัว สารหนู ปรอท พลวง โครเมี่ยม 
เปนตน ซึ่งเปนสวนประกอบของสีทาบาน และสียอมผา แมไดรับในปริมาณเล็กนอย ก็สามารถสะสม
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อยูในรางกายและทําใหเกิดอันตรายข้ึนได เชน พิษจากสารหนูนั้นเมื่อเขาไปในรางกายจะสะสมอยู
ตามกลามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ตับและไต จะเกิดอาการออนเพลีย กลามเนื้อออนแรง เกิดความ
ผิดปกติขิงระบบทางเดินอาหาร โลหิตจาง และหากไดรับสารหนูปริมาณมากในครั้งเดียวจะเกิดพิษ 
ตดรางกายทันที โดยปากและโพรงจมูกไหมเกรียม ทางเดินอาหารผิดปกติ กลามเนื้อเกร็งเพอคลั่ง 
และยังอาจมีอาการหนาบวม หนังตาบวกดวย สวนตะก่ัวนั้นจะมีพอษตอระบบประสาททั้งแบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง อาจทําใหถึงกับชีวิตใน 1-2 วัน สวนอาการมีพิษเรื้อรังนั้นจะพบเสนตะก่ัวสีมวง
คล้ําที่เหงือก มือตก เทาตก เปนอัมพาต เกิดอาการผิดปกติทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน และ
อาจพบอาการทางระบบประสาทได  
  2.2.2 สีธรรมชาติ หมายถึง สีที่ไดจากการสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งไดแก สวน
ตางๆ ของพืช เชน ดอก ใบ ผล แกน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
      2.2.2.1  สีจากดอกไม        
          ดอกอัญชัน สวนที่นํามาใชคือ ดอกสีน้ําเงิน มีกลีบบอบบาง มี
ลักษณะคลายดอกถั่วตรงปลายสีมวงคราม ตรงกลางสีเขียว เวลาใชใหเลือกเอาแตสวนที่เปนสีมวง
คราม กอนนํามาใชตองลางใหสะอาด นํามาโขลกเบาๆ แลวเติมน้ํารอนเล็กนอย ขยําใหสีออกจาก
ดอกไมแลวกรองดวยผาขาวบางหรือกระชอนตาถี่ๆ จะไดสีน้ําเงิน หากตองการสีมวงแดง ใชน้ํา
มะนาวหยดลงไปเล็กนอย ผสมใหเขากัน นําไปผสมในขาวเหนียวมูน ขนมชอมวง ขนมน้ําดอกไม 
ขนมมัน เปนตน       
      ดอกกรรณิการ สวนที่นํามาใชคือสวนดอกที่มีสีเหลือง นําไปตมน้ํา
เดือดสักครู พอมีสีออกมายกลงแลวกรองดวยผาขาวบางใชเฉพาะสวนน้ํา        
      ดอกดิน จะมีเฉพาะหนาฝน ออกปนกับรากไมชนิดอ่ืน เชน รากหญา
คา รากเปราะ รากออน ดอกดินโผลออกมาจากดิน มีสีมวงเขม นําสีจากดอกดินมาผสมขนมแลวทํา
ใหสุก ขนมจะมีสีดํา                    
      กุหลาบมอญ คือ กุหลาบที่มีกลีบซอนกันมากมาย มีสีแดงออกชมพู 
กลิ่นหอม สมัยกอนมักนิยมนํากลีบมาแตงบนตัวขนม เชน ตะโก แตในปจจุบันมียาฆาแมลงจึงไม
นิยมใชเพียงแตนํามาลอยน้ําโดยใสในภาชนะกอนลอยเพ่ือใหมีกลิ่นหอม        
      ดอกคําฝอย ลําตนเปนสันแตกก่ิงกานมาก ใบเด่ียวเรียงสลับรูปวงรี 
ใบหอกหรือขอบขนาน ขอบใบหยักฟนเลื่อย ปลายเปนหนามแหลม ใบประดับแข็งเปนหนาม รองรับ
ชอดอก ดอกเปนดอกชอ มีดอกยอยขนาดเล็กๆ จํานวนมาก ออกที่ปลายดอก ดอกออนเปนสีเหลือง
แลวเปลี่ยนเปนสีแดงภายหลัง ผลแหงไมแตก เมล็ดเปนรูปสามเหลี่ยม สีขาว ขนาดเล็ก สารสีเหลือง
สมในกลีบดอกคือ carthamim และ suffower yellow ใชแตงสีอาหาร โดยนําดอกมาแชน้ํารอน  
      2.2.2.2  สีจากหัว         
      ขมิ้น เปนพืชที่มีหัวใตดิน มีลักษณะเปนแงคลายขิง มีเนื้อสีเหลือง 
กลิ่นหอม ใชสวนผสมในขนมที่ตองการสีเหลือง โดยการนําขมิ้นมาทุบใหแตกหรือโขลกละเอียด หอ
ดวยผาขาวบางแชในน้ําเล็กนอยจะไดน้ําขมิ้นสําหรับแทนสีเหลือง เชน ในการทําขาวเหนียวหนากุง 
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ใชสีจากน้ําขมิ้นเทผสมในขาวเหนียวแลวแชไวจนสีซึมเขาไปในขาวเหนียวทั่วกัน ทําใหขาวเหนียวมี
สีเหลืองและมีกลิ่นหอม ในปจจุบันมีขมิ้นผงจําหนาย ทําใหทํางานไดสะดอกสบายข้ึน บัวสาย นํา
เนื้อมาผสมในเนื้อขนม จะไดสีมวงออนๆ  
      2.2.2.3  สีจากผล        
      ลูกผักปลัง มีลักษณะคลายมะเขือพวง มีผลกลมเล็กๆ สีมวง วิธีสกัดสี 
นําลูกผักปลังลางใหสะอาดแชในน้ําเดือดสักครู สีจะละลายออกมาเปนสีมวงคลายลูกหวา นํามากรอง
เอากากและเมล็ดออกใชผสมขนมที่ตองการสีมวง เชน ขนมปุยฝาย ขนมน้ําดอกไม ขนมมัน กาบ
มะพราว ใหน้ําสีดํา โดยนํากาบมะพราวเผาไฟใหไหมแลวค้ันกับน้ํา กรองเอากากออกใหหมด จะได
น้ําสีดํา มีกลิ่นหอม นิยมนําไปใชกับขนมเปยกปูน  
      2.2.2.4  สีจากใบ       
      ใบเตย มีลักษณะใบยาวเรียว มีสีเขม มีกลิ่นหอม เตยมี 2 ชนิด คือ 
เตยหอมและเตยธรรมดา ใบเตยหอมจะมีขนาดเล็กกวาใบเตยทั่วไป เมื่อใบเตยออกจากกอเตยจะมี
กลิ่นหอม แมจะไมไดค้ันน้ํา การค้ันน้ําใบเตยมีวิธีทําดังนี้       
      1) ทําความสะอาดใบเตยแลวหั่นหยาบตามขวาง จะโขลกหรือใช
เครื่องปนไฟฟา โดยการใสน้ําลงไปเล็กนอย นํามากรองเอากากออกไปจะไดน้ําใบเตยสีเขียว นิยม
นําไปผสมในขนม ดังนี้ ขนมชั้น ขนมน้ําดอกไม วุนกะทิ ขนมถั่วแปบ ขนมลอดชอง ขนมเปยกปูน 
ขนมซาหริ่ม ฯลฯ       
      2) หญาฝรั่น มีลักษณะคลายเกสรดอกไมตากแหง มีกลิ่นหอม เมื่อ
นําไปแชในน้ํารอนจะใหสีเหลือง กรองใชเฉพาะสวนที่เปนน้ํา  
 สีธรรมชาติ ที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สีมวงไดจาก ดอกอัญชัน กาบหอยแครง 
สีเขียวไดจาก ใบเตย สีแสดไดจากดอกคําฝอย สีดําไดจากกาบมะพราวเผา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สีมวง ดอกอัญชัน  
 ชื่อวิทยาศาสตร : Clitoria ternatea Linn.  
 ตระกูล   : PAPILIONACEAE  
 ชื่อสามัญ   : Butterfly Pea. 
 ลักษณะทั่วไป 
 อัญชันเปนพันธุไมเลื้อยลมลุกขนาดเล็ก มีเถาขนาดเล็กและออน แตก็สามารถเลื้อยไปได
ไกลถึง 20 ฟุต ลักษณะเถาจะคอนขางกลม สีเขียวแตหากเถาแกจะเปนสีน้ําตาล ตามลําตนจะมีขน
นุมๆ ปกคลุมโดยทั่วไป ใบของอัญชัน มีลักษณะเปนชอ มีใบยอยรูปไข 5-7 ใบ ใบเล็กและคอนขาง
บาง รูปใบเกือบจะเปนทรงกลม ออกใบรวมเปนแผงสลับกันไปตามขอตน ดอกอัญชันจะเปนดอก
เด่ียว และจะออกดอกเปนชอตามปลายยอดชอหนึ่งจะมีดอก 2-4 ดอกอัญชัน จะมีทั้งชนิดดอกรา
และดอกซอน ดอกมีหลายสี เชน สีน้ําเงินอมมวง สีมวง สีฟา สีขาว ลักษณะของดอกคลายดอกถั่วมี 
2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานอาออกเต็มที่จะมองเห็นลักษณะของดอกคลายดอกถั่ว มี 2 กลีบ เมื่อกลีบ
ดอกบานอาออกเต็มที่ จะมองเห็นลักษณะคลายกาบหอย หรือปกผีเสื้อเมื่อดอกโรยก็จะติดฝก 
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 สีมวง  วานกาบหอย 
 ชื่อพ้ืนเมือง   :    วานกาบหอย วานหอยแครง 
 ชื่อวิทยาศาสตร :  Tradescantia spathacea Swartz 
 ชื่อวงศ    :  COMMELINACEAE 
 ชื่อสามัญ   :  Boat-lily, Oyster Lily, Oyster Plant, White-flowered Tradescantia 
 ลักษณะทั่วไป  : ไมลมลุก สูง 20-60 ซม. ลําตนอวบใหญ ใบเด่ียว เรียงซอนเปน
วงรอบ รูปใบหอก ปลายแหลม โดนตัดและโอบลําตน ขอบเรียบ แผนใบหนา ดานบนสีเขียวเขม 
ดานลางสีมวงแดง ชอดอกออกตามงามใบ มีทั้งชอเด่ียวและหลายชอ แตละชอประกอบดวยใบ
ประดับที่เปนกาบ 2 กาบ สีมวงแซมเขียว โคนกาบทั้งสองประกบเกยซอนและโอบหุมดอกสีขาว
ขนาดเล็กที่อยูรวมกันเปนกระจุก กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีขาว รูปไขแกมรูปขอบขนาน บางใส กลีบดอก 
3 ชอง ผลเล็ก รูปรี เมล็ดเล็ก  
 ประโยชน : นิยมปลูกเปนไมประดับ ใชเปนยาแผนโบราณ ไทยใชแกไอ แกรอนใน 
กระหายน้ํา และฟกช้ํา (โรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ, 2521) จีนใชดอกแกอาการตก
เลือดในลําไส แกบิด และแกไอ ในไตหวันใชพอกแผล มีดบาด และแกบวม 
 สีแสด  ดอกคําฝอย 
 ชื่ออังกฤษ   :  Safflower 
 ชื่อสามัญ   :  Safflower, False Saffron, Saffron Thistle  
 วงศ    :  Compositae 
 ชื่ออ่ืน    : คํา  คําฝอย ดอกคํา (เหนือ)  คํายอง (ลําปาง) 
 ชื่อวิทยาศาสตร : Carthomas tinctorius Linn. 
 วิธีใช  : ดอกคําฝอยนี้แกะเอาแตกลีบดอกตากแดดใหแหงเก็บไวใชไดนานใหสีเหลือออน 
 นิยมใช  : ใสน้ําพอทวมนําข้ึนตมใหเดือดประมาณ 5 นาที แลวกรองเอากากทิ้งแทน
หญาฝรั่น และใสขนมตางๆ ที่ตองการสีเหลือง 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก สูง 40-130 ซม. ลําตนเปนสัน แตกก่ิงกานมาก ใบ
เด่ียว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน กวาง 1-5 ซม. ยาว 3-12 ซม. ขอบใบหยักฟน
เลื่อย ปลายเปนหนามแหลม ดกชอ ออกที่ปลายยอด มีดอกยอยขนาดเล็กจํานวนมาก เมื่อบาน
ใหมๆ กลีบดอกสีเหลืองแลวจึงเปลี่ยนเปนสีแดง ใบประดับแข็งเปนหนามรองรับชอดอก ผลเปนผล
แหง ไมแตก เมล็ดเปนรูปสามเหลี่ยม สีขาว ขนาดเล็ก 
 สรรพคุณ  ดอก หรือกลีบที่เหลืออยูที่ผล รสหวาน บํารุงโลหิตระดู แกน้ําเหลืองเสีย       
แกแสบรอนตามผิวหนัง บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ บํารุงประสาท ขับระดู แกดีพิการ โรคผิวหนัง   
ฟอกโลหิต ลดไขมันในเสนเลือด ปองกันไขมันอุดตัน เกสร บํารุงโลหิต ประจําเดือนของสตร ี   
เมล็ดเปนยาขับเสมหะ แกโรคผิวหนัง ทาแกบวม ขับโลหิตประจําเดือน ตําพอกหัวเหนา แกปวด
มดลูกหลังจากการคลอดบุตร น้ํามันจากเมล็ด ทาแกอัมพาต และขัดตามขอตางๆ ดอกแก ใชแตงสี
อาหารที่ตองการใหเปนสีเหลือง  
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 วิธีและปริมาณที่ใช : ชาดอกคําฝอย ชวยเสริมสุขภาพ ชวยลดไขมันในเสนเลอืด โดยใช
ดอกแหง 2 หยิบมือ (2.5 กรัม) ชงน้ํารอนครึ่งแกว ด่ืมเปนเครื่องด่ืมได 
 สารเคม ี  
 ดอก  พบ Carthamin, sapogenin, Carthamone, safflomin A, sfflor yellow, safrole 
yellow 
          เมล็ด จะมีน้ํามัน ซึ่งประกอบดวยกรดไขมันที่ไมอ่ิมตัว 
 คุณคาดานอาหาร   ในเมล็ดคําฝอย มีน้ํามันมาก สารในดอกคําฝอย พบวาแกอาการ
อักเสบ มีฤทธิ์ฆาเชื้อบางตัวได ในประเทศจีน ดอกคําฝอย เปนยาเก่ียวกับสตรี ตํารับยาที่ใชรักษา
สตรีที่ประจําเดือนค่ังคางไมเปนปกติ หรืออาการปวดบวม ฟกช้ําดําเขียว มักจะใชดอกคําฝอยดวย
เสมอ โดยตมน้ําแชเหลา หรือใชวิธีตําพอก แตมีขอควรระวังคือ หญิงมีครรภ หามรับประทาน ใช
ดอกคําฝอยแก มาชงน้ํารอน กรอง จะไดน้ําสีเหลืองสม (สาร safflower yellow) ใชแตงสีอาหารที่
ตองการใหเปนสีเหลือง 
 สีเขียว ใบเตย 
 ชื่ออ่ืนๆ : เตย หอมใหญ (Toei-hom-yai) (ภาคกลาง) เตยหอมเล็ก (Toei-hom-lek)   
ปาแนะวองิง (Pa-nae-wo-nging) (มลายู) หวานขาวไหม (เหนือ) ปาแนะออริง (ใต) ปาแนกอจี 
(ไทย มุสลิม) ปานหนัน (นราธิวาส-ปตตานี) พ้ังสั้ง (จีน) 
 ชื่อสามัญ :    Pandanus Palm 
 ชื่อวิทยาศาสตร :  Pandanus amaryllifolius Roxb. 
 วงศ :   Pandaceae 
 ขอมูลอ่ืนๆ :   ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย และมีสีเขียวของคลอโรฟลล ซึ่งในน้ํามัน
หอมระเหย ประกอบดวยสารหลายชนิด เชน ไลนาลิลอะซีเตท (Linalylacetate) เบนซิลอะซีเตท 
(Benzyl acetate) ไลนาโลออล (Linalool) เจอรานิออล (geraniol) และเอทิลวานิลลิน (Ethylvanillin) 
 วิธีใช : ตน ราก ยาขับปสสาวะ ใบสด น้ําใบเตย บํารุงหัวใจ ยาขับปสสาวะ ใชตน 1 ตน 
หรือ ราก 1 กํามือ ตมกับน้ําด่ืมยาบํารุงหัวใจ ใบสดไมจํากัด ผสมในอาหาร หรือนํามาค้ันน้ํา
รับประทาน ครั้งละ 2-4 ชอนแกง 
 คุณคาทางโภชนาการ ใบเตยสด มีน้ํามันหอมระเหย รสหวาน หอม มัน และมีสีเขียวที่
นิยมใชแตงสีอาหาร เปนสารคอโรฟลดใชเปนยา ใบสดตมกับน้ําด่ืม ลดอาการกระหายน้ํา บํารุง
หัวใจ ทําใหชุมชื่น ตนและรากเปนยาขับปสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน และแกกระษัยน้ําเบาพิการ 
 สีดํา กาบมะพราว 
 ชื่อวิทยาศาสตร :  ‘Cocos nucifera’L. 
 ชื่อวงศ    :  Arecaceae 
 สกุล    : Cocos 
 สปซีส    : C.nucifera 
 ลักษณะทั่วไป 
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 มะพราว เปนพืชยืนตน ใบมีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบดวยเอพิคารป 
(epicarp) คือ เปลือกนอก ถัดไปขางในจะเปนมีโซคารป (mesocarp) หรือใยมะพราว ถัดไปขางใน
เปนสวนเอนโดคารป (endocarp) หรือกะลามะพราว ซึ่งจะมีรูสีคล้ําอยู 3 รู สําหรับงอก ถัดจากสวน
เอนโดคารปเขาไปจะเปนสวนเอนโดสเปรม หรือที่เราเรียกวาเนื้อมะพราว ภายในมะพราวจะมีน้ํา
มะพราว ซึ่งเมื่อมะพราวแก เอนโดสเปรมก็จะดูดเอาน้ํามะพราวไปหมดขณะที่มะพราวยังออน 
ชั้นเอนโดสเปรม (เนื้อมะพราว) ภายในผลมีลักษณะบางและออนนุมภายในมีน้ํามะพราวซึ่งในระยะ
นี้ เรามักสอยเอามะพราวลงมารับประทานน้ําและเนื้อ เมื่อมะพราวแก ซึ่งสังเกตไดจากการที่เปลือก
นอกเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ชั้นเอนโดสเปรมก็จะหนาและแข็งข้ึน จนในที่สุดมะพราวก็หลนลง 
 ประโยชนจากมะพราว 
 มะพราวสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง เชน 
 ในผลมะพราวออนจะมีน้ําอยูภายใน เรียกวาน้ํามะพราว ใชเปนเครื่องด่ืมเกลือแรได 
เนื่องจากอุดมไปดวยโพแทสเซี่ยม นอกจากนี้น้ํามะพราวยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรค และเปน
สารละลายไอโซโทนิก (สารละลายที่มีความเขมขนเทากับภายในเซลล ซึ่งไมทําใหเซลลเสียรูปทรง) 
ซึ่งดวยเหตุนี้จึงสามารถนําน้ํามะพราวไปใชฉีดเขาหลอดเลือดเวน (หลอดเลือดดํา) ในผูปวยที่มี
อาการขาดน้ําหรือปริมาณเลือดลดผิดปกติได 
 1. น้ํามะพราวนําไปทําวุนมะพราวได โดยการเจือกรดออนเล็กนอยลงในน้ํามะพราว 
 2. เนื้อในของมะพราวแก นําไปทํากะทิได โดยการขูดเนื้อในเปนเศษเล็กๆ แลวบีบเอา
น้ํากะทิ 
 3. กากที่เหลือจากการค้ันกะทิ ยังสามารถนําไปทําเปนอาหารสัตวได 
 4. ยอดออนของมะพราว หรือเรียกอีกชื่อวาหัวใจมะพราว (coconut’s heart) สามารถ
นําไปใชทําอาหารได ซึ่งยอดออนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดออนทําใหตนมะพราวตาย 
ดวยเหตุนี้จึงมักเรียกยํายอดออนมะพราววา “สลัดเจาสัว” (millionaire’s salad)  
 5. ใยมะพราว นําไปใชัยัดฟูก ทําเสื่อ หรือนําไปใชในการเกษตร 
 6. น้ํามันมะพราว ไดจากการบีบหรือตมกากมะพราวบด นําไปใชในการปรุงอาหารหรือ
นําไปทําเครื่องสําอางคก็ได และในปจจุบันยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันมะพราวอีกดวย 
 7. กะละมะพราว นําไปใชทําสิ่งประดิษฐตาง ๆ เชน กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู ฯลฯ 
 8. กานใบ หรือทางมะพราว ใชทําไมกวาดทางมะพราว 
 9. จั่นมะพราว (ชอดอกมะพราว) ใหน้ําตาล 
 10. จาวมะพราวใชันํามาเปนอาหารได 
 11.น้ํามะพราวและเนื้อมะพราวใชถายพยาธิได 
 12. เปลือกหุมนําไปใชเปนสวนผสมในการทําขนมโดยนํากาบมะพราวเผาไฟไหมแลวค้ัน
กับน้ําจะมีสีดํา มีกลิ่นหอม นิยมนําไปใชกับขนมเปยกปูน  
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 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  อัมพร  อินสา (2553:48) ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการทําขนมไทย
โดยใชสีธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาค้ังนี้เปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานไร 
อําเภอหางดง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวา 1) ไดแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การทําขนมไทยโดยใชสีธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 7 แผน 2 ชั่วโมง 
รวมใชเวลาทั้งหมด 14 ชั่วโมง ที่มีความเหมาะสมในการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) คะแนน
ความรูและคะแนนการประเมินชิ้นงานของนักเรียนที่เรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู การทําขนม
ไทยโดยใชสีธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยรอยละ 82.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละ 
70.00 และนักเรียนทุกคนผานเกณฑ 
  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการใชสีในการผสมอาหาร เปนการไดสีมาจาก
ธรรมชาติที่อยูรอบๆ ตัวของเราในชุมชน มีมาตั้งแตด้ังเดิม โดยใชพืชผักในบริเวณสิ่งแวดลอมใกล
ตัวเด็ก เปนพืชที่นักเรียนคุนเคยและเคยเห็น เคยสัมผัส และบางคนอาจเคยรับประทานมาบางแลว
ถึงแมสีธรรมชาติจะเปนสิ่งที่สังเคราะหมาแลวซึ่งหากใชไมถูกตองก็เปนอันตรายไดเชนกันจึงควร
สงเสริมและใหความรูแกนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัยใหรูถึงประโยชนและโทษของสีตางๆ ทั้งจากสี
สังเคราะหและสีจากธรรมชาติ 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
 1. การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือและลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. แบบแผนการทดลองและข้ันตอนการทดลอง 
 4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย   
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง  5-6 ป ศึกษา

อยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  ท้ังหมด 6 หองเรียน จํานวน 
180 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ศึกษา
อยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุม
ตัวอยางดังน้ี  
  1. เลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน โดยวิธีการจับฉลากมา 1 
หองเรียน ไดนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 3/1  จํานวน 30 คน 
  2. จากกลุมตัวอยางในขอ 1 สุมอยางงายอีกคร้ัง ดวยการจับสลากเพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลอง จํานวน 15 คน 
 
2. การสรางเครื่องมือและลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาต ิ 

2. แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
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 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ทําการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการรูเรื่องสีจากธรรมชาติ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาต ิไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
  1.2  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  1.3 ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4 ศึกษาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปที่ 3 (5 ป) 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 สําหรับสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
  1.5 กําหนดสาระการเรียนรูจากแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 3 ของบริบท
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาระการเรียนรูเรื่องสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก และธรรมชาติ
รอบตัว จํานวน 8 เรื่อง แตละเรื่องจําแนกเปนหัวขอการเรียนรู 3 เรื่อง  
  1.6 ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหาจากแผนการจัดประสบการณการเรียนรูการศึกษา
ปฐมวัย (อนุบาล) ปที่ 3 (5 ป) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 สําหรับสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ของสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  โดย
เลือกหนวยการสอนที่สอดคลองกับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับวัย และ
ความสามารถของเด็ก จํานวน 8 หนวย ผูวิจัยนําหนวยการสอนดังกลาวมาสรางเปนแผนการจัด
ประสบการณทางวิทยาศาสตร โดยจัดเปนหนวย แตละหนวยประกอบดวยกิจกรรมประจําหนวย
หนวยละ 3 กิจกรรม ซึ่งแตละหนวยเนนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือทั้งที่
เปนรายบุคคลและเปนกลุม เด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ครูเปนผูกระตุนใหเด็กสังเกต ซักถาม จากผล
การศึกษาไดหัวเรื่องที่จะนําไปจัดทําแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร  
 2. กําหนดเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติสําหรับเด็กปฐมวัยดัง
ตาราง 2  
 
ตาราง 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมติในการดําเนินการทดลอง 

สัปดาหที ่ วันทําการทดลอง หนวยการเรียน กิจกรรม/การทดลอง ทักษะที่เนน 
1 สรางความคุนเคยใหกับนักเรียนและเก็บขอมูลกอนการทดลอง (pre-test) 

2 
วันอังคาร  1. การขย้ี ,การขยํา สังเกต  จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ การเกิดสีจากดอกไม 2. การสับ, การบีบ 
วันพฤหัสบดี  3. การตํา, การปน 
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ตาราง 2 (ตอ)  
 

สัปดาหที ่ วันทําการทดลอง หนวยการเรียน กิจกรรม/การทดลอง ทักษะที่เนน 

3 
วันอังคาร 

ประโยชนของสีจาก
ดอกไม 

4. การเก็บสีจากดอกไม สังเกต  จําแนก 
มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ 5. ดอกอัญชันหอมหวาน 
วันพฤหัสบดี 6. น้ําหวานสีสวย 

4 
วันอังคาร  7. บัวลอยหลากส ี สังเกต จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ ขนมสีหวาน 8. ซาหริ่มสีหวาน 
วันพฤหัสบดี  9. ถั่วแปบสีสวย 

5 
วันอังคาร  10. ทดลองหาสีจากผัก สังเกต  จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ สีที่เกิดจากผัก/ผลไม 11. ทดลองหาสีจากผลไม 
วันพฤหัสบดี  12. น้ําผักผลไมรวม 

6 
วันอังคาร  13. น้ํากระเจี๊ยบ สังเกต  จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ น้ําหวานสีแดง 14. น้ําแตงโม 
วันพฤหัสบดี  15. น้ํามะเขือเทศ 

7 
วันอังคาร 

น้ําหวานหลากสีมี
ประโยชน 

16. น้ําฝรั่ง สังเกต  จําแนก 
มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ 17. น้ําใบเตย 
วันพฤหัสบดี 18. น้ําสับปะรด 

8 
วันอังคาร  19. ทับทิมสยาม สังเกต จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ อาหารหลากส ี 20. ถั่วแปบหลากส ี
วันพฤหัสบดี  21. นมเย็นสีสันสดใส 

9 
วันอังคาร 

ประโยชนและโทษ
ของส ี

22. จําแนกประโยชนและโทษ สังเกต จําแนก 
มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ 23. การใชสีผสมอาหาร 
วันพฤหัสบดี 24. การใชสีในการยอมกระดาษ 

10 เก็บขอมูลหลังการทดลอง (post-test) 
 
 3. จากตารางกําหนดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ ประกอบดวย การเกิดสีจาก
ดอกไม และประโยชนของสีจากดอกไม การนําสีที่ไดไปประกอบอาหารเปนขนมหวาน  และการทําสีที่
เกิดจากผัก/ผลไม นําไปทําเครื่องด่ืมชนิดตางๆ เชน น้ําหวานสีแดง สีเหลือง สีเขียว น้ําหวานหลากสี 
อาหารหลากสี และเรียนรูถึงประโยชนและโทษของสี ซึ่งไดแยกออกมาเปนแผนการจัดกิจกรรม
รายวันไดทั้งหมด 24 ครั้ง ใชเวลาในการทดลอง  8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละประมาณ 40 
นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยกําหนดรูปแบบของแตละแผนประกอบดวย  
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  3.1 กิจกรรม  
  3.2 สาระสําคัญ  
  3.3 จุดประสงค  
  3.4 สาระการเรียนรู ประกอบดวย สาระที่ควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ  
  3.5 กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย ข้ันนํา ข้ันดําเนินกิจกรรม ข้ันสรุป  
  3.6 สื่อการเรียนรู  
  3.7 ประเมินผล  
 4. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเพื่อหา
ความสอดคลองระหวางเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรม สื่อการเรียน และการประเมินผล จํานวน 3 ทาน 
ดังนี้ 
   1. ดร.วรนาท  รักสกุลไทย ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ฝายอนุบาล 
   2. ผศ.สรวงพร  กุศลสง  หัวหนาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
   3. อาจารยเทิน  ศรีนวน  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  4.1  ประเด็นและขอแนะนําขอผูเชี่ยวชาญดังนี ้
   4.1.1 การทําน้ําด่ืมเปนกระบวนการและการทําขนมนาจะสลับกันไดบางไมเชนนั้น
เด็กๆ นาจะเบ่ือ 
   4.1.2 นาจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ เชน ศิลปะหรือการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวันอยางมี
ความหมายตอเด็กเพื่อใหเกิดความหลากหลาย 
   4.1.3 การทําขนมซาหริ่มสีหวานไดสอบถามหลายๆ คนวายากเกินไปสําหรับเด็กเล็ก 
   4.1.4 การทําขนมถ่ัวแปบสีสวย แผนฯไมชัดเจนวาเด็กทําข้ันตอนใดของวิธีทํา 
   4.1.5 สูตรน้ําผกัผลไมวิธีทําไมระบุวาเปนผักผลไมอะไร 
   4.1.6 การใชเตาตมสวนผสมก็นาหวงตองมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีดวย 
  4.2 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติไปปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  
   4.2.1 การทําเครื่องด่ืมและการทําขนมหวานมาสลับกันทํา 
   4.2.2 ใหเด็กนําสีที่ไดจากดอกไม และอ่ืนๆ มาทําศิลปะ เชน ใชวาดรูป ใชในการทับสี  
   4.2.3 การทําขนมซาหริ่มสีหวาน และขนมถ่ัวแปบสีสวยไดปรับการเขียนแผนใหม
และไดนําไปทดลองทําในการ Try Out กับหองอ่ืนๆ โดยครูสาธิตกอนและในเด็กลองทําตามทีละข้ันตอน 
โดยมีครูผูชวยและดูแลเด็กอยางใกลชิด และใหทําทีละกลุม เด็กสามารถทําตามได และไดนําไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาใหขอคิดวาถาเด็กสามารถทําไดก็ใหคงไว 
   4.2.4 การใชเตาตมสวนผสมในการประกอบอาหารทุกประเภท ผูวิจัยไดวางแผนและ
ต้ังใจที่จะใชเตาแมเหล็กไฟฟาแตไมไดระบุลงไปในแผนการจัดการเรียนรู เพราะผูวิจัยมีประสบการณ
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และไดตรวจสอบคุณภาพของเตาแลวเปนเตาไฟฟาที่มีความปลอดภัยสูงเพราะหนาเตาไมรอนเด็ก
สามารถเขาใกลเตาได เพียงระวังเรื่องการตมน้ํารอนเมื่อเสร็จแลวครูจะเปนคนยกลงจากเตาใหเพื่อความ
ปลอดภัย 
  4.3 นําแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ ที่ปรับปรุงตามคําแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ที่ไมใชกลุมทดลอง จํานวน 15 คน ซึ่งผลการทดลองพบวาเด็กปฐมวัยที่
ไมใชกลุมทดลองสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมไดอยางตอเนื่องโดยผูวิจัยเปนผูจัดเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ 
ใหพรอมทุกครั้ง โดยมีผูชวยวิจัยซึ่งเปนครูประจําชั้นอีกหนึ่งคน ยังสังเกตพฤติกรรมที่เกิดทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของเด็กไดโดยเด็กมีคําถามและตอบคําถามไดจากกิจกรรมที่จัดข้ึน 
 5. แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยดําเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้ 

 5.1 ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัย 

 5.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบ ดังนี้ 
  5.2.1 ศึกษากรอบความคิดเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยจากเอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ของ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา 
ตันติผลาชีวะ (2551 : 166-175)  

  5.2.2 ศึกษาเอกสาร จิตวิทยาการศึกษา ของ สุรางค  โควตระกูล (2552 :1-12) 
  5.2.3 งานวิจัยของ รุงทิพย ชุมเปย (2546), ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548),        

เอราวรรณ  ศรีจักร (2550), และ พัชรา  อยูสมบูรณ (2553) 
 5.3 ศึกษาเอกสารแนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสูการปฏิบัติ ของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
  5.4 ผลการสังเคราะหทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรโดยการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
พ้ืนฐาน งานวิจัยที่เก่ียวของ และมาตรฐานดานผูเรียนของการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 5 ของ
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนําไปสูการสรางแบบทดสอบ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยชุดของคําถามที่ ใชวัดทักษะ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร  4  ทักษะ  ดังนี้  

  ชุดที่  1 แบบทดสอบทักษะการสังเกต    จํานวน 10    ขอ 
  ชุดที่  2 แบบทดสอบทักษะการจําแนกประเภท  จํานวน 10    ขอ 
  ชุดที่  3 แบบทดสอบทักษะการหามิติสัมพันธ  จํานวน 10    ขอ 
  ชุดที่  4 แบบทดสอบทักษะการลงความเห็นจากขอมูล จํานวน 10    ขอ 
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
  1 คะแนน หมายถึง  เด็กตอบไดถูกตอง หรือทําไดถูกตอง  
  0 คะแนน หมายถึง  เด็กตอบผิดหรือไมตอบ หรือทําผิดหรือไมทํา  
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  สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตร โดยใหสอดคลองกับ
แบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางข้ึน 
 6.  ข้ันตอนการหาคุณภาพแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  6.1 นําแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนเสนอ ผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งรายนามผูเชี่ยวชาญมีดังนี้  
    1. ดร.แขก  มูลเดช  คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
   2. ดร.รณิดา  เชยชุม อาจารยประจําภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   3. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
  6.2 นําแบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ไปปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 คน โดยปรับปรุงการ
ใชขอคําถาม ในขอยอยใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   - ขอที่ใช พืช ผัก ผลไม หรือวัสดุอุปกรณ มากกวา 3 ชนิด ใหปรับเหลือแค 3 
ชนิด เพ่ือใหเด็กได มีตัวเลือกที่เหมาะสมกับวัย 
   - ขอที่ใชสี ของพืช ผัก ผลไม ที่ ใกลเคียงกันเกินไปใหปรับในสวนของสี ใหมีขอ
แตกตางกันบาง 
  6.3 หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยนําแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ซึ่งผูเชี่ยวชาญ พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนดังนี้ 
   +1   หมายถึง   เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลอง  
     0   หมายถึง   เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมแนใจ 
    -1   หมายถึง   เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมสอดคลอง    
  6.4 นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรม 
IOC มากกวาหรือเทากับ .50 ถือวาใชได (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549:73) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไดคา
ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
เทากับ 0.67 - 1.00 จึงถือวาใชได 
  6.5  ดําเนินการปรับปรุงแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช (Try out) กับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3/2 อายุ 
ระหวาง 5 - 6 ป โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน ) เด็กปฐมวัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความชัดเจนของข้ันตอนการใชแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยพบวาในชวงแรกเด็กสวนใหญนิ่งเฉยไมคอยกลาแสดงความคิด ไม
กลาตอบคําถามหรือตอบคําถามในแบบทดสอบ ผูวิจัยจึงปรับวิธีการใชคําถามใหมีความชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน สรางบรรยากาศเปนกันเองกับเด็ก เพ่ือใหเด็กรูสึกผอนคลายและทําแบบทดสอบดวยความรู
ความเขาใจของตนเองอยางแทจริง  
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  6.6 นําแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผานการ
ทดลองใชมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ คือ ตอบถูก หรือ ทําถูกให 1 ตอบผิดหรือทําผิดให 0 
คะแนน แลววิเคราะหแบบประเมินรายขอเพ่ือหาความยากงาย (p) ที่อยูระหวาง .20 - .80 และ    
หาคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคาเทากับ .20 ข้ึนไป โดยผูวิจัยคัดเลือกแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง .53 - .80 และเลือกคาอํานาจจําแนก 
(r) 0.22 ข้ึนไปเปนแบบทดสอบ ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาแลวเห็นวาคาการวิเคราะหขอทดสอบเปนคา
คะแนนที่ใชเปนแบบทดสอบพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรทั้งหมด 37 ขอ ดังนี้ 

  ชุดที่  1 แบบทดสอบทักษะการสังเกต    จํานวน   8   ขอ 
  ชุดที่  2 แบบทดสอบทักษะการจําแนกประเภท  จํานวน  10   ขอ 
  ชุดที่  3 แบบทดสอบทักษะการหามิติสัมพันธ  จํานวน    9   ขอ 
  ชุดที่  4 แบบทดสอบทักษะการลงความเห็นจากขอมูล จํานวน   10   ขอ 

 6.7 นําแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ไปหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson KR-20). (ชูศรี        
วงศรัตนะ. 2549:76) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.95 ซึ่งมีคาสูงพอที่จะ
นํามาใชในการวิจัยได 

 6.8 นําแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป  

 
3. แบบแผนการทดลอง และข้ันตอนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใชแบบ
แผนการทดลองแบบทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pre-test-Post-
test Design) ดังแสดงในตาราง 3 (ชูศรี วงศรัตนะ และ องอาจ นัยพัฒน. 2551:42) 
ตาราง 3  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
ทดลอง T1 X T2 

 
 สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
 เมื่อ    T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
   T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
   X   แทน การดําเนินการทดลอง  
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4. การทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 การดําเนินการทดลอง 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง  โดยวัดผลกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง วิธีการดําเนิน ดังนี้ 
  การดําเนินการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 เปนเวลา 10 สัปดาห โดยแบงเปนสัปดาหในการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 2 
สัปดาห สัปดาห ละ 4 วัน คือ วันจันทร วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ทําการทดสอบวันละ
ทักษะ ในชวงเวลา 08.00 - 11.30 น. ในการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ใชสัปดาหที่ 1 
และสัปดาหที่ 10 ระยะเวลาในการทดสอบจากเด็กจํานวน 15 คน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ ขอ
ละประมาณ 1 - 2 นาที รวม  20 นาที ตอเด็ก 1 คน การทดสอบในแตละวันใหเด็กทําตามการ
จําแนกรายดานดังนี้ 
 วันจันทร  ชุดที่ 1 แบบทดสอบทักษะการสังเกต    จํานวน   8  ขอ 
 วันอังคาร    ชุดท่ี 2 แบบทดสอบทักษะการจําแนกประเภท  จํานวน  10  ขอ 
 วันพุธ   ชุดท่ี 3 แบบทดสอบทักษะการหามิติสัมพันธ  จํานวน    9  ขอ 
 วันพฤหัสบดี ชุดท่ี 4 แบบทดสอบทักษะการลงความเห็นจากขอมูล   จํานวน   10 ขอ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี 
วันละ 40 นาที รวม 24 ครั้ง ทําการทดลองในชวงเวลา 09.00 - 09.40 น. โดยมีข้ันตอนดังนี้  

 1. จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพ่ือประเมินทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
 2. ผูวิจัยทําการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย (Pretest) กอน

การทดลองกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 4 วัน และบันทึกผลของขอมูลในแตละขอของเด็กแตละคน
เพ่ือนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑและเก็บเปนคะแนนขอมูลพ้ืนฐานชุดที่ 1  
  3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองในชวงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ (กิจกรรมใน
วงกลม) ในชวงระยะเวลาระหวาง 09.00 - 09.40 น. ของวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 22  กันยายน 2554 ผูวิจัยดําเนินข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ ที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ตามตาราง 4 ดังนี้ 
 
ตาราง  4  การดําเนินการทดลองของกลุมทดลอง 

สัปดาหที ่ การดําเนินการศึกษาและทดลอง 
จํานวนวัน/
สัปดาห 

1 สรางความคุนเคยใหกับนักเรียนและเก็บขอมูลกอนการทดลอง (pre-test) 4 วัน 
2-9 ปฏิบัติการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาต ิ 3 วัน 
10 เก็บขอมูลหลังการทดลอง (post-test) 4 วัน 
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4.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน ของเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง คือ  
 1. ประเมินกอนทดลอง (Pretest) ดวยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ 

ผูวิจัยสรางข้ึนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  
 2. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในสัปดาหที่ 8 ประเมินหลังการทดลอง (Post-test) ดวย 

แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนชุดเดียวกับ Pre - test เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย และนําแบบทดสอบท่ีไดจากการทดสอบท้ังกอนและ
หลังการทดลองมาตรวจใหคะแนนและนําไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานและสรุปผลการวิจัยตอไป       
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

5.1 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะห ดังนี้  
 5.1.1 หาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5.1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยระหวาง 

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติทั้งภาพรวมและจําแนกรายทักษะ โดยใช
สถิติ  t - test for Dependent Samples 

5.2 สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.2.1 การหาคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรกอนการ
สอนและหลังการทดลองและหลังการทดลอง โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2546:40)   
 
 

                 X  = 
N
X  

 
 
   เมื่อ       X    แทน   คะแนนเฉลี่ย 
         X       แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          N         แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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  1.2 การคํานวณหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร กอนการทดลองและหลังการทดลอง ใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2546:65) 
 

     ..DS     =     
 1

22


 
NN

XXN  

 
   เมื่อ      ..DS    แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       2 X       แทน     ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคน 
          ในกลุมตัวอยาง 
     2 X    แทน     ผลรวมของคะแนนของนักเรียนแตละคน 
          ในกลุมตัวอยางยกกําลังสอง 
          N          แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 
2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1  คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยใช สูตร (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2549:73) ดังนี ้
   

              IOC  = 
N
R  

 
 เมื่อ     IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 
       R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
        N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
                 2.2  สถิติที่ใหหาคุณภาพขอขอสอบแตละขอ การคํานวณหาความยาก – งาย 
(Difficulty) ใชสูตร  ดังนี้  (ลวน สายยศ: และอังคณา สายยศ. 2538:210)  ดังนี ้

            เมื่อ      p      แทน      คาความยากงาย 
                                         R      แทน      จํานวนเด็กที่ทําขอนั้นถูก 

                            N      แทน       จํานวนเด็กที่ทําขอนั้นทั้งหมด 

N
Rp 
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2.3 การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใชสูตรสหสัมพันธ แบบพอยท  
ไบซีเรียล (point biserial correlation) (ลวน สายยศ, อังคณา สายยศ.2538 : 212) ดังนี ้

 

         pq
S
XX

r
t

fp
pbis


  

 

               เมื่อ     pbisr      แทน     คาอํานาจจําแนก 
                        pX       แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นได 

                         
fX           แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นไมได 

                       tS          แทน     ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 
     p    แทน   สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นได 
     q    แทน   สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นไมได หรือ 1- p   
 

 2.4  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน 
(Kuder Richardson KR-20). (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549 : 76) 
 

        
   เมื่อ      ttr         แทน     คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
            K       แทน     จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 

               p      แทน      สัดสวนผูทําไดขอหนึ่งๆ 
                           q         แทน      สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ  หรือ 1- p   
                          2

ts         แทน      ความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 








 



 21

1 t
tt s

pq
K
Kr
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   3.1 การทดสอบความแตกตางของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ระหวางกอนและหลัง
การทดลอง โดยใชสูตร t-test  for  Dependent  Samples  (ลวน  สายยศ, อังคณา สายยศ. 2538: 
170-172) 

 

     
 

 1

22





 


N
DDN

D
t  

 
   โดยมี    df   1N  
     เมื่อ      t        แทน       คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t-Distribution 
   D    แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   D     แทน       ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวาง 
         กอนและหลังการทดลอง 
    2D   แทน  ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวาง 
         กอนและหลังการทดลอง 
            N        แทน       จํานวนคูของคะแนน 
 

 4. การแปลผลระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การแปลผลทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการ
พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  4 ทักษะ คือ การสังเกต การจําแนกประเภท 
การหามิติสัมพันธ และการลงความเห็นขอมูล กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายทักษะ 
ของการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม 37 คะแนน เกณฑแปลผล แบงเปน 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ดังตอไปนี้  
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ตาราง  5  การแปลผลในภาพรวม  
 

คะแนน หมายความวา  
29.61 – 37.00  
22.21 – 29.60  
14.81 – 22.20  
7.41 – 14.80  

0 – 7.40  

มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมากที่สุด  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมาก  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับปานกลาง  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอย  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอยที่สุด  

 

 จําแนกรายทักษะของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร มี 4 ทักษะ โดยแต ละทักษะมี
คะแนนแยกตามทักษะดังนี้ ทักษะการสังเกต มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน ทักษะการหามิติสัมพันธ มี
คะแนนเต็ม 9 คะแนน ทักษะการจําแนกประเภทและทักษะการลงความเห็นขอมูล มีคะแนนเต็ม 10 
คะแนน เกณฑการแปลผล แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
ดังตอไปนี้ 
 
ตาราง  6  การแปลผลจําแนกรายระดับทักษะการจําแนกประเภทและทักษะการลงความเห็นขอมูล 
  

คะแนน  หมายความวา  
 8.01 – 10.00  
6.01 – 8.00  
4.01 – 6.00  
2.01 – 4.00  
    0 – 2.00  

มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมากที่สุด  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมาก  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับปานกลาง  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอย  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอยที่สุด 

 
ตาราง  7  การแปลผลจําแนกรายระดับทักษะการสังเกต 
  

คะแนน  หมายความวา  
 6.41 – 8.00  
4.81 – 6.40  
3.21 – 4.80  
1.61 – 3.20  
    0 – 1.60  

มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมากที่สุด  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมาก  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับปานกลาง  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอย  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอยที่สุด 
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ตาราง  8  การแปลผลจําแนกรายระดับทักษะการหามิติสัมพันธ 
  

คะแนน  หมายความวา  
 7.21 – 9.00  
5.41 – 7.20  
3.61 – 5.40  
1.81 – 3.60  
    0 – 1.80  

มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมากที่สุด  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับมาก  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับปานกลาง  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอย  
มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในระดับนอยที่สุด 

 
 
 



 
 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) เพ่ือศึกษาผลของการ
ใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  
 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญญลักษณในการวิเคราะห  
ขอมูล ดังนี้  
  N  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  K  แทน   คะแนนรวมรายทักษะ 
  S.D.    แทน    ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     แทน   คะแนนเฉลี่ย 
  t  แทน   อัตราสวนคาวิกฤตที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t 
  **  แทน   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้ 
 1. คาสถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายทักษะ เปนการเสนอระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
ดังแสดงในตอนที่ 1 
 2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายทักษะ
ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ ดังแสดงในตอนที่ 2 
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ผลการวเิคราะหขอมูล  
 ตอนที่ 1 ระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 กอนและหลังการทดลอง ในภาพรวมและ จําแนกตามทักษะ  
 

ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร N K 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

  S.D. ระดับ   S.D. ระดับ 
1. ทักษะการสังเกต 15 8 3.33 0.98 ปานกลาง 7.20 0.68 มากที่สุด 
2. ทักษะการจําแนกประเภท 15 10 6.00 0.65 ปานกลาง 9.73 0.46 มากที่สุด 
3. ทักษะการหามิติสัมพันธ 15 9 4.80 0.77 ปานกลาง 8.60 0.51 มากที่สุด 
4. ทักษะการลงความเห็นขอมูล 15 10 5.27 0.70 ปานกลาง 8.87 0.64 มากที่สุด 

รวม 4 ทักษะ 15 37 21.80 1.86 ปานกลาง 34.40 1.45 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา กอนการใชกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลาง (  = 21.80) 
ภายหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยู
ในระดับมากที่สุด( = 34.40) และเมื่อแยกเปนรายดานพบวากอนการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจาก
ธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดานทักษะการสังเกต ( = 3.33) ดานทักษะการ
จําแนกประเภท (  = 6.00) ดานทักษะการหามิติสัมพันธ (  = 4.80) และดานทักษะการลงความเห็น
ขอมูล ( = 5.27)  อยูในระดับ ปานกลาง ภายหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ พบวา
เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดานทักษะการสังเกต ( = 7.20) ดานทักษะการจําแนก
ประเภท (  = 9.73) ดานทักษะการหามิติสัมพันธ (  = 8.60) และดานทักษะการลงความเห็นขอมูล 
( = 8.87) อยูในระดับ มากที่สุด 
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 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การทดลอง 
 
ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายทักษะ 
 ระหวางกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาต ิ
 

ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร   S.D.   t Sig.(1-tailed) 

 กอนการทดลอง 3.33 0.98      
การสังเกต    3.87 1.13 13.30** 0.0000 

 หลังการทดลอง 7.20 0.68      
 กอนการทดลอง 6.00 0.65      

การจําแนกประเภท    3.73 0.59 24.36** 0.0000 
 หลังการทดลอง 9.73 0.46      
 กอนการทดลอง 4.80 0.77      

การหามิติสัมพันธ    3.80 0.77 19.00** 0.0000 
 หลังการทดลอง 8.60 0.51      
 กอนการทดลอง 5.27 0.70      

การลงความเห็นขอมูล    3.60 0.63 22.05** 0.0000 
 หลังการทดลอง 8.87 0.64      
 กอนการทดลอง 21.80 1.86      

โดยภาพรวม    12.60 1.84 26.47** 0.0000 
 หลังการทดลอง 34.40 1.45      

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติทั้ง
โดยรวมและรายทักษะไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหามิติสัมพันธ และ
ทักษะการลงความเห็นขอมูล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 

D D.D..S
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 เพ่ือใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงนําคะแนนเฉลี่ยของทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ มานําเสนอเปน
แผนภูมิแทง เชิงเปรียบเทียบปรากฏดัง ภาพประกอบ 3 
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  ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง 
 
  จากแผนภูมิแทง  แสดงใหเห็นวา ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ใช
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติแลว เมื่อพิจารณาเปนรายทักษะ พบวา หลังจากใชกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนการทดลองทุก
ทักษะ 
 
   



บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยการใชแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการ 
ดังนี้  
 
ความมุงหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยท่ีมีตอทักษะ 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติกอนและหลังการทดลอง 
 
สมมุติฐานการวิจัย  
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสีจากธรรมชาติ มีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนการทดลอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การกําหนดกลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ศึกษาอยู
ช้ันอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางดังน้ี  
  1. เลือกกลุมตัวอยางจากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน โดยวิธีการจับฉลากมา 1 
หองเรียน ไดนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 3/1  จํานวน 30 คน 
  2. จากกลุมตัวอยางในขอ 1 สุมอยางงายอีกคร้ัง ดวยการจับสลากเพ่ือกําหนดเปนกลุม
ทดลอง จํานวน  15 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาต ิ 
  2.2 แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
 3. ขั้นตอนในการวิจัย 
  3.1 ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย  
  3.2 ชี้แจงใหครูประจําชั้นทราบรูปแบบงานวิจัย และขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 
  3.3 สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 3 สัปดาห  
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  3.4 กอนทําการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
โดยใชแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
  3.5 ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 22  กันยายน 2554 ใชเวลาใน
การทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 40 นาที ในชวง
กิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 09.00 - 09.40 น. รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  
  3.6 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในสัปดาหที่ 8 ประเมินหลังการทดลอง (Post-test) ดวย 
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึนชุดเดียวกับ Pre - test เพ่ือเปรียบเทียบ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย และนําแบบทดสอบท่ีไดจากการทดสอบท้ังกอนและ
หลังการทดลองมาตรวจใหคะแนนและนําไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานและสรุปผลการวิจัยตอไป       
 4. การวิเคราะหขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้  
  4.1 หาคาสถิติพ้ืนฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  4.2 เปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใช 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร โดยใช  t - test 
for Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
 1. กอนใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ เด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางมีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและจําแนกรายทักษะ หลังการใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางอยูมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรทั้ง
โดยรวมและจําแนกรายทักษะอยูในระดับมากที่สุด 
 2. หลังการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติทั้งโดยรวมและราย
ทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอ
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ จากการวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 
 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรหลังการทดลอง มีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรแตกตางจากกอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ยกอนการทดลองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 
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21.80) คาเฉลี่ยหลังการทดลอง อยูในระดับมากที่สุด ( = 34.40) ภาพรวมเมื่อดูผลการวิเคราะหขอมูล
ภายในกลุมทดลองที่ใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร   
พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนกวากอนการทดลองสามารถอภิปรายไดดังนี้  

 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ที่
นํามาใชเปนรูปแบบการเรียนการสอนอยางหนึ่งซึ่งเปนการจัดประสบการณการทดลองที่เปดโอกาสให
เด็กทํากิจกรรมดวยตนเอง เปนการเรียนการสอนที่ใหอิสระแกเด็กเรียนรูดวยตนเองซึ่งครูคอยแนะนํา
และชวยเหลือใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค เปนวิธีที่ใหเด็กสามารถปฏิบัติและฝกฝนกระบวนการทาง
ความคิด คนควาหาความรู และแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดวยการทดลองเรื่องสีจากธรรมชาติ ซึ่ง
ประกอบดวย กิจกรรมการสังเกต การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ การลงความเห็นขอมูล เด็กได
ใชความคิดและสัมผัสสื่อที่หลากหลาย โดยการปฏิบัติจริงตามความคิดของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ 
ทฤษฎีเชาวปญญาของวิก็อทสก้ี อางไวใน สุรางค โควตระกูล (2547 : 61-64) วาเด็กจะเรียนรูตองให  
เปนผู ลงมือทําและมีสวนในการเรียนรู พัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็กแตละวัยจะเพ่ิมข้ึนถึงข้ัน
สูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคลไดก็ตอเมื่อไดรับการชวยเหลือจากผูใหญที่อยูใกลชิดกับเด็ก เชน 
ญาติ หรือเพ่ือนวัยเดียวกัน การชวยเหลือจากครูจะชวยใหเด็กทุกคนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของ
ตน การมีปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนจึงมีสําคัญมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจาก
ธรรมชาติเปนการทดลองเพื่อใหเด็กไดทราบวา สีตางๆ เกิดข้ึนมาจากอะไร การนําสิง่ตางๆ รอบตัวเด็กและ
ธรรมชาติรอบตัวที่เด็กไดพบเห็นและคุนเคยกับสิ่งเหลานั้นสามารถทําใหเปนสีตางๆ และยังสามารถนําเอาสี
ที่เกิดจากธรรมชาติมาทําใหเกิดประโยชนไดมากมายหลายสิ่ง ดวยวิธีการทดลอง  
 การลงมือปฏิบัติเพื่อใหไดสีและเรียนรูวิธีการนําสีที่ไดไปใชประโยชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต อางใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547:36-39) โดยสรุป
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของเพียเจต ไววา มนุษยมีความสามารถในการสรางความรูผานการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งปรากฏอยูในตัวเด็กต้ังแตแรกเกิด ความสามารถนี้คือ การปรับตัว 
(Adaptation) เปนกระบวนการท่ีเด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Schema) โดยการมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 ลักษณะคือ เด็กพยายามปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยซึมซาบประสบการณ 
(Assimilation) และการปรับโครงสรางสติปญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) ความสามารถนี้เปนสวนสําคัญของ 
โครงสรางทางสมอง นอกจากนี้ เพียเจต เนนเรื่องการเรียนรูจะเกิดข้ึนได เม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน
และผู ใหญในการเขาสังคมน้ันๆ อิทธิพลของทฤษฎีนี้ มีบทบาทในการจัดแนวประสบการณในระดับ
ปฐมวัย คือ ใหเด็กเรียนรูโดยใหโอกาสเด็กในการเลน สํารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและ 
แกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 
  1.2 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ไดทํามาเปนตัวแปรตามเพื่อใหเด็กปฐมวัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร มี 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะ 
การจําแนกประเภท ทักษะการหามิติสัมพันธ และทักษะการลงความเห็นขอมูล ซึ่งสามารถอภิปรายได ดังนี้ 
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   1.2.1 ทักษะการสังเกต 

     พบวากอนการทดลองทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการสังเกต มี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.33 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.20 จะเห็นไดวาทักษะการสังเกตของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทดลองจะสูงข้ึน เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติเปนลักษณะ
การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยเด็กเปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง ใน
การใชประสาทสัมผัส เชน การดู การสัมผัส การชิมรส ดวยการลงมือทดลองดวยการกระทําให สิ่งตางๆ ที่
นํามา เชน ดอกไม ผัก ผลไม มาทําใหเกิดสี เด็กจะไดกระทําดวยกระบวนการตางๆ จนเกิดสี และเด็กจะ
ทราบวา สีตางๆ เกิดจากอะไรบาง เชน ในสัปดาหที่ 5 เด็กนําเอาใบเตยมาทําใหเกิดสีเขียวและนําเอาฝรั่ง 
มาทําใหเกิดสีก็เปนสีเขียวดวยเชนกันเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นวาทั้งผัก ใบไม และผลไม ก็สามารถทําใหเกิดสี
เดียวกันได และยังใหเด็กแยกไดถึงรสชาติที่แตกตางกันออกไปโดยสามารถบอกไดสิ่งที่เด็กลงมือทดลองนั้น
ทําใหเกิดสีอะไรมีเหตุผลที่สามารถตอบไดดวยตนเองที่ไดลงมือปฏิบัติจริงและมีการกระทํารวมกับเพื่อนๆ 
อีกดวย อยางเชนการลงมือปฏิบัติดวยการทําขนมบัวลอยหลากสี ในสัปดาหที่ 4 โดยการใชสีที่ไดจากที่เด็ก
ทดลอง ไดแก สีเหลืองจากดอกคําฝอยและดอกโสน สีมวงจากดอกอัญชัน สีชมพูจากดอกเข็ม เด็กจะ
สังเกตเห็นวาเมื่อนําสีผสมลงไปในแปง สีของแปงจะเปลี่ยนเปนสีที่นําไปผสมลง เด็กๆ จะต่ืนเตนกันมากใน
การลงมือปฏิบัติซึ่งเด็กจะไดทั้งการสัมผัส มองเห็น ชิมรส ดมกลิ่น และการเปลี่ยนแปลงของแปงเมื่อยังดิบ
และเมื่อสุกแลวเด็กสามารถบอกไดวากระบวนการทําเริ่มจากอะไรและไดผลเปนอยางไร เพราะอะไร ซึ่ง
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวราภรณ รักวิจัย (2542 : 159) กลาววา กิจกรรมที่จะทําให
เด็กเกิดการเรียนรูสูงสุดนั้นจะตองจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวยตนเอง โดยมีครูเปนผู
ชี้แนะและสนับสนุน คอยชวยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมที่จัดจะตอง
สอดคลองกับพัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาและประสบกา
รณตรงจากการเลนลงมือปฏิบัติจริงและมีการกระทํารวมกับผูอ่ืนโดยเฉพาะกลุมเพื่อน และกุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2545 : 23 -25) ยังกลาวอีกวา เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงธรรมชาติของการเรียนรู เด็กสามารถสังเกต 
สะสมประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง จากการสัมผัส การเห็นตนแบบ โดยเฉพาะการทํางานของเด็ก 
คือ การเลน ถามีวิธีการสอนท่ีถูกตองสอดคลองกับวัยและวุฒิ ภาวะของเด็ก จะทําใหเด็กเรียนรู และ
พัฒนาสติปญญาไดอยางรวดเร็ว เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและซึมซับประสบการณ ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่องสีจากธรรมติที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ในดานทักษะการสังเกตนั้น จากการทดลอง
ในครั้งนี้เด็กสามารถสังเกตและบอกไดถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนจากสิ่งที่ไดนํามาทดลอง และไดลงมือปฏิบัติการ
ทดลองดวยตนเองและเพื่อนๆ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ วิสซ (สุวัฒก  นิยมคา. 2531 : 164 ; อางอิง
จาก Weisz. 1961) กลาวไววา “วิทยาศาสตรเริ่มตนที่การสังเกต” มีนักการศึกษาไดใหความหมายของ
การสังเกต วาการสังเกตเปนทักษะที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกเพราะการสังเกตเปนทักษะที่ทําให    
ผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวได  
 ดังนั้นการคนพบทางวิทยาศาสตรจึงขาดการสังเกตไมได โดยที่ ภพ  เลาหไพบูลย (2542:15) 
กลาววา การสังเกต เปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
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ไดแก ตา หู จมูก ลิ้นและผิวกายเขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณตางๆ ซึ่งยุพา วีระไวทยะ 
และปรียา นพคุณ (2544:90) ยังกลาวอีกวาการสังเกตเปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยาง 
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพ่ือหาขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ  และพิมพันธ เดชะคุปต 
(2545:10) ก็กลาววา การสังเกต คือ การสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู 
จมูก ลิ้นและกายสัมผัส เขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณโดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซึ่งเปน
รายละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดย เฉพาะการแบงพวก เรียงลําดับวัตถุโดยมีเกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใช 
ความเหมือน ความแตกต าง หรือความสัมพันธ  ในสวนของ เยาวพา เดชะคุปต  (2542ข:91)             
ใหความหมายของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัยวาเปนการสงเสริมใหเด็กเกิดความ
สนใจ อยากรู อยากเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเด็ก ลวน
ประกอบดวยความคิดรวบยอดทางกายภาพ ซึ่งจะฝกไดโดยอาศัยการสังเกต การทดลองและการถาม
คําถาม ประสบการณทางวิทยาศาสตรจะเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเด็ก ถาเด็กรู จักสิ่งตางๆ 
รอบตัวเขาใจสิ่งที่เขาสงสัย เข าใจโลกที่เขาอยู จะสามารถพัฒนาการคิดและรู จักหาคําตอบแบบ
วิทยาศาสตรได 
   1.2.2  ทักษะการจําแนกประเภท     
      พบวากอนการทดลองทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนก
ประเภท มีคาเฉลี่ย เทากับ 6.00 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.73 จะเห็นไดวาทักษะการ
จําแนกประเภทของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจะสูงข้ึน เนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสี
จากธรรมชาตินั้น เปนลักษณะการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยเด็ก
เปนผูลงมือกระทําดวยตนเอง ในการใชวิธีการแบงพวก เรียงลําดับวัตถุ โดยใชความเหมือน  ความ
แตกตางหรือความสัมพันธของสิ่งตางๆ และดวยการลงมือทดลองดวยการกระทําใหสิ่งตางๆ ที่นํามา 
เชน ผัก ผลไม มาทําใหเกิดสี เด็กไดกระทําดวยกระบวนการตางๆ จนเกิดสี และเด็กจะทราบวา สีตางๆ 
เกิดจากและดอกไมสีตางๆ เชน เด็กนําเอา ใบยานาง  มาทําใหเกิดสีเขียว และนําเอาดอกอัญชัน มาทํา
ใหเกิดสีก็เปนสีมวง เด็กๆ ก็จะบอกไดวาทั้งผัก ใบไม และผลไม ก็สามารถทําใหเกิดสีไดเชนเดียวกันแต
มีสีที่แตกตางกันหรือสีเดียวกันได และยังใหเด็กแยกไดถึงรสชาติที่แตกตางกันออกไปโดยสามารถบอก
ไดถึงสิ่งที่เด็กลงมือทดลองนั้นทําใหเกิดสีอะไรมีเหตุผลที่สามารถตอบไดดวยตนเองที่ไดลงมือปฏิบัติจรงิ
และมีการกระทํารวมกับเพ่ือนๆ อีกดวย อยางเชนในสัปดาหที่ 6 หนวยน้ําหวานสีแดง เด็กลงมือปฏิบัติ
เครื่องด่ืมที่มีสีตางๆ โดยนําเอาสีแดง จากแตงโม กระเจี๊ยบ สตรอเบอรรี่และมะเขือเทศ โดยที่เด็กได
เรียนรูวิธีการนําสีที่ตนเองไดทดลอง มาผสมน้ําหวานและน้ําแข็ง ก็จะไดเครื่องที่เด็กๆ ชื่นชอบ ทําให
เด็กทักษะในการทํางานสามารถบอกไดวาเครื่องด่ืมสีไหนทําจากอะไร และสามารถนําไปทําประโยชน
อะไรไดบาง ซึ่งสอดคลองกับหลักแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของ ดิวอ้ี (Dewey) อางใน สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ (2538:18 - 21) กลาววา ประสบการณสําหรับเด็กเกิดข้ึนไดตองใชความคิดและการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทดลองและคนพบดวยตนเอง ไมนิยมการสอนใหเด็กทองจํา แตเชื่อในการให
อิสระเด็กไดสํารวจ เลนในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร นั้น ไดจัดกิจกรรมใหเด็กทดลอง 
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ปฏิบัติในการกระทําให ผัก ผลไม และดอกไม ใหเกิดสีแลว ยังมีการนําสีที่ไดไปทําประโยชน เชนในการ
ทําเปนอาหาร เครื่องด่ืม ซึ่งเมื่อเด็กไดทดลองนําเอาสีที่ไดไปผสมอาหารในการทดลอง เชน ในการทํา
ขนมถั่วแปบสีสวย โดยไดนําเอาสีเขียวจากใบเตย สีเหลืองจากฟกทอง สีชมพูจากลูกผักปรัง และสีมวง
จากดอกอัญชัน ไปผสมลงในแปง อยางละสี เด็กก็สามารถบอกไดวาขนมถั่วแปบของพวกเขาสีสวยมาก
และยังสามารถบอกไดวาสีตางๆ มาจากสีของผัก ผลไมชนิดใดบาง ซึ่งเปนการฝกใหเด็กแยกสี แบงพวก 
และจําแนกประเภทไดดวยตัวของเด็กเอง ซึ่งสอดคลองกับ รุจิระ สุภรณไพบูลย (2539 : 63-64) กลาววา 
การจําแนก หมายถึง การแบง พวกหรือ การเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณโดยการหาเกณฑ
หรือสรางเกณฑในการจัดพวก ซึ่งอาจจะเปนเกณฑความเหมือนกัน ความตางกันหรือความสัมพันธอยาง 
ใดอย างหนึ่ง โดยที่  สุนีย  เหมะประสิทธิ์  (2543:21-23) กลาววา ทักษะการจําแนกประเภทเปน
ความสามารถในการแบงหรือจัดเรียงวัตถุหรือเหตุการณออกเปนกลุมๆ โดยใชเกณฑการเปรียบเทียบ 
ความเหมือน ความแตกตางหรือความสัมพันธ ซึ่งใน ประสาท เนืองเฉลิม (2545:24) ไดกลาวไววา การ
จําแนกประเภท เปนการแบงพวก หรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยเกณฑและเกณฑ
ดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตางหรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง และในสวนของ กุลยา 
ตันติผลาชีวะ (2547:173) ยังไดกลาววา การจําแนกประเภทเปนทักษะพื้นฐานที่ใชในการจัดระเบียบ     
ขอมูล ซ่ึงในการจําแนกน้ีเด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตางของคุณสมบัติ ถาเด็กเล็ก
มากเด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือเปรียบเทียบ สําหรับเด็กปฐมวัยตองใช
คุณสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได 
   1.2.3 ทักษะการหามิติสัมพันธ    
      พบวากอนการทดลองทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนก
ประเภท มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.80 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.60 จะเห็นไดวาทักษะการหามิติ
สัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจะสูงข้ึน เนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สีจาก
ธรรมชาตินั้น เปนลักษณะการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยเด็กเปน 
ผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ในการใชความสามารถในการบอกความสัมพันธระหวางมิติตางๆ ของวัตถุ
หรือบอกตําแหนงของวัตถุ ไดแก รูปรางหรือรูปทรง ขนาด ระยะทางตําแหนง พ้ืนที่หรือสถานที่หรือ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ และดวยการลงมือทดลองดวยการปฏิบัติใหสิ่งตางๆ ที่นํามา เชน ผัก ผลไม 
ดอกไม มาทําใหเกิดสี เด็กจะไดปฏิบัติดวยกระบวนการตางๆ จนเกิดสี ทําใหเด็กทราบวาสีตางๆ เกิด
จากผัก ผลไมและดอกไมสีตางๆ เชน เด็กนําเอา ดอกกระเจี๊ยบ แตงโม และมะเขือเทศ นํามาทําใหเกิดสี
แดง เด็กๆ สามารถบอกไดวาทั้งผัก ใบไม และผลไม ก็สามารถทําใหเกิดสีไดเชนเดียวกัน แตมีสีที่
แตกตางกันหรือสีเดียวกันได และเด็กยังแยกไดถึงรสชาติที่แตกตางกันออกไปโดยสามารถบอกไดถึงสิ่ง
ที่เด็กลงมือทดลองนั้นทําใหเกิดสีอะไรมีเหตุผลที่สามารถตอบไดดวยตนเองจากการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง
และมีการลงมือปฏิบัติรวมกับเพ่ือนๆ อีกดวยเชนในสัปดาหที่ 8 เรียนเรื่องอาหารหลากสี เด็กนําเอาดอก
อัญชัน ดอกคําฝอย ใบเตย เม็ดลูกผักปรัง มาทําใหเกิดสี แลวนําสีที่ไดไปทําขนมถั่วแปบหลากสี ซึ่งการ
ทําขนม ใชการผสมแปงกับสี แลวนําไปปนใหเปนลูกกลมๆ กอนแลวจึงแผแปงใหเปนแผนบางแตยังคง
อยูรูปรางทรงกลม เด็กไดลงมือปฏิบัติครูคอยใชคําถามถามเด็กถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเริ่มแรกเด็กก็ยัง
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ตอบคําถามวาเราปนลูกขนมเปนรูปอะไรเหมือนกับอะไร เด็กๆ ก็จะตอบวาเหมือนสิ่งของตางๆ เชน 
ตอบวาเหมือนจาน เหมือนถาด และเมื่อขนมสุกนําออกมาคลุกถั่วแลวพักครึ่งกลายเปนครึ่งวงกลม เด็ก
จะสนุกสนานกับการไดลงมือปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับ สมนึก  โรจนพนัส (2528 : 28-30) มีความเห็นวา
การสรางสเปช (Space/Time Relationship) สําหรับเด็กอนุบาล คือ การใหรูจักสรางสเปชใหกับสิ่งที่ตน
สัมผัสอยู เชน กิจกรรมปนดินน้ํามัน หรือวาดรูปเพื่อจําลองสิ่งที่เด็กมองเห็นลวนเปนวิธีการใหรูจักสเปส 
ของสิ่งที่เขาสัมผัสอยูและสิ่งที่สําคัญจะตองเนนใหเด็กเห็นจากของจริงหรือรูปภาพวาผลงานของเด็กยัง
ขาดสเปชสวนใดอยู โดยที่ ปรีชา วงศชูศิริ (2530 : 227-231) ไดใหความหมายทักษะการหามิติสัมพันธ
ไววา เปนการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา เชน เรายืนหนากระจกผูกนาฬิกามือ
ซาย ภาพในกระจกนั้นนาฬิกาจะผูกมือไหน การเคลื่อนที่ของวัตถุกับทิศทางของสิ่งที่ผานอยูซายหรือ
ขวา รวมทั้งความสัมพันธรูปรางระหวางสองมิติกับสามมิติ ซึ่ง ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2530 : 4-5) ได
ใหรายละเอียดเก่ียวกับทักษะการหามิติสัมพันธไวดังนี้ คือคําวา สเปสของวัตถุเปนคําทับศัพทมาจาก
ภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่วางที่ วัตถุนั้นครองอยู ซึ่งจะมี รูปรางเหมือนวัตถุนั้น เชน สเปสของ
แผนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ก็คือเนื้อที่ซึ่งกระดาษแผนนี้ทับอยู ซึ่งจะมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา
เทากับแผนที่ทับอยู และ ประสาท เนืองเฉลิม (2545 : 24) ยังกลาววา การหามิติสัมพันธ เปนการหา
ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา สเปสของวัตถุเปนที่วางที่วัตถุนั้นครองอยูซึ่งจะมีรูปรางลักษณะ
เชนเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลว สเปสของวัตุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว ความสูง รวมทั้ง 
แรมสมร อยูสถาพร (2541 : 64) ที่ไดกลาววาการหามิติสัมพันธ หมายถึง การหาความสัมพันธระหวาง
มิติตางๆ ที่เก่ียวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง ระยะเวลา พ้ืนที่ เวลา ฯลฯ เชน การหาความสัมพันธ 
ระหวางสเปสกับสเปส คือการหารูปทรงของวัตถุโดยสังเกตจากเงาของวัตถุ เมื่อใหแสงตกกระทบวัตถุใน
มุมตางๆ กัน  การหาความสัมพันธระหวางเวลากับเวลา เชน การหาความสัมพันธระหวางจังหวะการ
แกวงของลูกตุมนาฬิกา จังหวะการเตนของชีพจร และ การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา เชน 
การหาตําแหนงของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
   1.2.4  ทักษะการลงความเห็นขอมูล 
      พบวากอนการทดลองทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนก
ประเภท มีคาเฉลี่ย เทากับ 5.27 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.87 จะเห็นไดวาทักษะการลง
ความเห็นขอมูลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจะสูงข้ึน เนื่องมาจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสี
จากธรรมชาตินั้น เปนลักษณะการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยเด็ก
เปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ในการใชความสามารถในการอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นใหกับขอมูลท่ี
ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล ในการอธิบาย หรือสรุปผลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การวัด การ
สัมผัส โดยใชความรูหรือประสบการณเดิม และดวยการลงมือทดลองดวยการปฏิบัติใหสิ่งตางๆ ที่นํามา 
เชน ผัก ผลไม มาทําใหเกิดสี เด็กจะไดลงมือปฏิบัติดวยกระบวนการตางๆ จนเกิดสี เด็กจะทราบวา สีตางๆ 
เกิดจากผัก ผลไมและดอกไมสีตางๆ เชน เด็กนําเอา ฟกทอง สับปะรด ขาวโพด และมะเขือเทศ  มาทําให
เกิดสีเหลือง แลวนําสีที่ไดมาไปผสมทําเครื่องด่ืม เติมรสหวาน เค็มนิดหนอย เด็กๆ ก็สามารถบอกไดวาทั้ง
ผัก ใบไม และผลไม ก็สามารถทําใหเกิดสีไดและทําเปนอาหารไดเชนเดียวกัน แตมีสีที่แตกตางกันหรือสี
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เดียวกันได และเด็กยังสามารถแยกไดถึงรสชาติที่แตกตางกันออกไปโดยสามารถบอกไดถึงสิ่งที่เด็กลงมือ
ทดลองนั้นทําใหเกิดสีอะไรมีเหตุผลที่สามารถตอบไดดวยตนเองจากที่ไดลงมือปฏิบัติจริงและมีการกระทํา
รวมกับเพื่อนๆ อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ เพียร ซายขวัญ (2536 : 68) ที่กลาววาการลงความเห็น หมายถึง 
ความชํานาญในการ บอกหรืออธิบายสิ่งท่ีไดจากการสังเกตเก่ียวกับวัตถุหรือเหตุการณเฉพาะอยาง 
สามารถแยกความ แตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็น แปลความหมายจากขอมูลท่ี
บันทึกไวหรือไดมาทางออม แลวนํามาทํานายเหตุการณจากขอมูล โดยใชความรูประสบการณเดิมและ
เหตุผล เพิ่มเติม ความคิดเห็นสวนตัวลงไปดวย โดยที่ รุจิระ สุภรณไพบูลย(2539: 65) กลาววา การลง
ความเห็นจากขอมูล หมายถึงการเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณเดิมเขา มาชวยขอมูลอาจจะไดจากการสังเกต การวัด การลงความเห็นจากขอมูลเดียวกัน
อาจลงความเห็นได  หลายอยางได ซึ่ง พิมพันธ  เดชะคุปต (2545 : 11) กลาววา การลงความเห็นจาก
ขอมูล หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุ หรือประสบการณไปสัมพันธกับ
ความรูหรือประสบการณเดิมเพื่อลงขอสรุปวัตถุหรือปรากฏการณนั้น และในสวนของประสาท เนืองเฉลิม 
(2545 : 24) ไดกลาววา การลงความเห็นจากขอมูล เปนการเพิ่ม ความเห็นใหกับขอมูลท่ีไดจากการ
สังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมา ชวย ความสามารถท่ีแสดงวาเกิด
ทักษะน้ีคือการอธิบายหรือการเพ่ิมขอสรุปใหกับขอมูล โดยใช ความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย  
 2. กอนใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ เด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางมีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและจําแนกรายทักษะ หลังการใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางอยูมีทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรทั้ง
โดยรวมและจําแนกรายทักษะอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้เปนเพราะบทบาทของครู ครูเปนผูที่มีบทบาทมาก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร แตมีบทบาทใน
ลักษณะเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก ซึ่งเริ่มต้ังแตการออกแบการจัดกิจกรรม การคัดเลือกเนื้อหา
และมโนทัศนในการเรียนแตละวัน ที่จะสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย เพราะเด็ก
ใชกระบวนการเรียนรูโดยผานทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรซึ่งครูตองจัดหาสื่อ อุปกรณใหเด็กอยางพรอม
เพรียงและเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กแตละหัวขอ เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูตามมโนทัศนที่ต้ังไว ซึ่งใน
กรณีนี้ครูตองตรึกตรองอยางละเอียดรอบคอบวาเด็กจะเกิดการเรียนรูในเนื้อหาเหลานี้ไดอยางไร และจะ
เรียนรูผานการทดลองและลงมือปฏิบัติจริงกับวัสดุ อุปกรณที่เปนนามธรรมเทานั้น เด็กยังไมสามารถอาน
หนังสือได (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544:22) ดังนั้นสิ่งที่จําเปนที่จะเปนสวนกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู
ไดมากที่สุดก็คือการใชคําถาม เพื่อกระตุนใหเด็กคนควาหาคําตอบ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสี
จากธรรมชาติ ที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรนั้นครูจะตองมีปฏิสัมพันธกับเด็กอยูตลอดเวลา ซึ่งทั้งนี้
ทั้งนี้ไมใชวาครูจะตอบคําถามทุกคําถามเมื่อเด็กอยากรู แตควรเปนการใชคําถามปลายเปดใหเด็กไดคิดจะ
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีกวา ซึ่งวันทนีย เหมาะผดุง (2535:74) กลาววา การใชคําถามระหวางการทํา
กิจกรรมเปนตัวกระตุนใหผูเรียนสงสัยและอยากรู ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางความคิด อันเปน
แนวทางหนึ่งของการเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาของผู เรียนได ดี ย่ิง ข้ึน และ วิลเลียมส 
(Williams.1983:11-12) ไดกลาววา การใชคําถามเปนวิธีที่มีประโยชนมากสําหรับครูผูสอนที่พึงปฏิบัติใน



 
 

65

ขณะที่จัดกิจกรรมใหกับผูเรียนเพราะคําถามจะชวยทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและเขาใจในสิ่งที่เรียนมาก
ย่ิงข้ึน 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา ในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเด็กไดคิดและคนควาหาความรูดวยตนเอง
จากการใชทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรในเด็กปฐมวัยนั้นครูเปนผูมีบทบาทสําคัญไมวาจะเปนการ
ออกแบบกิจกรรมที่จะเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก โดยผานกระบวนการเรียนรูโดยการคนพบดวยตัวของเด็ก
เอง การกระตุนใหเด็กสงสัยอยากรู อยากเรียนรู และอยากคนควาหาความรูดวยตัวเอง ซึ่งในเด็กปฐมวัย
การที่ครูมีปฏิสัมพันธที่ดี ไมวาจะเปนการใชคําถามกระตุนในการเรียนรู หรือแมแตการใหกําลังใจ โอบกอด
เด็กในขณะที่เด็กทอแทก็เปนแรงกระตุนอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กชอบการเรียนรู หรือการใหคําชมเชยกับเด็ก
เมื่อเด็กประสบความสําเร็จก็เปนอีกวิธหีนึ่งที่ทําใหเด็กชอบเรียนรู ซึ่งบทบาทของครูในลักษณะของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สีจากธรรมชาติ ที่มีตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดังกลาวไมวาจะเปนการ
จัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก การมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก ใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเองโดยครูคอยเปนผูอํานวยความสะดวกให 
ชวยเหลือเมื่อเด็กรองขอซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนการฝกฝนและ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรในเด็กนั่นเอง 
 
ขอสังเกตท่ีไดจากการวิจยั 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรนั้น แบง
เด็กออกเปน 3 กลุม ละ 5 คน ใชครูผูชวยในการปฏิบัติกลุมละ 1 คน จะมีการแบงกลุมกันทุกครั้งเพื่อให
เด็กไดมีความสัมพันธกับเพื่อในการทํากิจกรรมกลุมไดกับทุกคนและกิจกรรมการเรียนจัดใหมีความ
หลากหลายและมีความละเอียดลุมลึกในการดํารงชีวิตประจําวันและสามารถนํามาจัดสภาพการเรียนรูให
เด็กไดสังเกต จําแนกประเภท หาความสัมพันธ และสามารถบอกถึงขอมูลที่ไดรับจากการเรียนรูได เปน
กิจกรรมที่เหมาะกับการพัฒนาการของเด็กโดยการสัมผัส จับตอง ทดลอง ลงมือปฏิบัติการทําใหเกิดสีตางๆ 
จากสิ่งที่อยูรอบตัวเด็กและในธรรมชาติรอบตัวเด็ก ชวยกระตุนใหเกิดทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรใหแกเด็ก
ได จากการสังเกตในขณะทดลองในสัปดาหแรกเด็กยังไมกลาแสดงความคิดเห็นที่ไดจากการลงมือปฏิบัติให
เกิดสี ในลักษณะตางๆ แตในสัปดาหที่สองเด็กเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะในเด็กที่
ไมกลาพูดหรือเด็กไมกลาแสดงออกหลังจากครูใชคําถามกระตุนเด็กมีการบรรยายลักษณะของวัตถุ มีการ
เปรียบเทียบของขนาดวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการทดลอง และจํานวนของสีที่ไดจากการเกิดสีจาก
ดอกไม ในสัปดาห 2-4 และบอกถึงวิธีการเก็บสีตางๆ ไดมากข้ึน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงสัปดาหที่ 
5-7 เปนการทดลองเอาสีที่ไดจากธรรมชาติไปใชประโยชน ในการทําอาหาร และเครื่องด่ืมตางๆ สวน
ในชวงสัปดาหที่ 8-9 เปนการใชสีทั้งจากดอกไม ผักและผลไม มาทําเปนขนมและเครื่องด่ืมตางๆ 
 2. ในขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมทดลองสีจากธรรมชาติในระยะแรกเด็กๆ พูดคุยแลกเปลี่ยน
กันในกลุมยังนอยเพราะยังไมคุนเคยกับการใชเครื่องมือตางๆ เชนเวลาใชครกตําดอกไมเพื่อใหเกิดสีเด็กยัง
ใชเครื่องมือไมถนัด ครูตองคอยชี้แนะในการใชเครื่องมือตางๆ อยางใกลชิด เพื่อไมใหเกิดอันตราย และใช
คําถามกระตุนใหเด็กกระตือรือรนและสนใจในการทดลองมากย่ิงข้ึน และใหแรงเสริมดวยการชมเชยใน
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ขณะที่เด็กทําไดหรือตอบคําถามได การทดลองผานไปหนึ่งสัปดาหเด็กสามารถพูดคุยกันถึงเรื่องสี่ที่เกิดข้ึน
วาจะเอาไปทําอะไรตอไดอีก บางคนก็บอกวาเคยเห็น แมทําที่บาน หรือบอกวาจะหาวัตถุในการทําใหเกิด
สีมาจากที่บาน หรือถามกันวาบานใครมีอะไรบางที่นาจะทําใหเกิดสีไดบาง ในชวงสัปดาหที่ 4 เปนการลง
มือทําขนมบัวลอยหลากสี เด็กจะตองใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะจะตองใช
เครื่องใชไฟฟาและมีการใชหมอต้ังไปตมน้ําใหเดือดมากๆ ครูและผูชวยตองสอนวิธีการใชเครื่องตางๆ 
อยางละเอียดบอกถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึน โดยครูจะเปนผูติดไฟใหเด็ก และนําไปวางบนเตาไฟฟาและเมื่อ
เสร็จก็ยกลงใหกับเด็กดวยเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึน 
 3. การลงมือปฏิบัติในการทดลองสีจากธรรมชาติ ในชวงสัปดาหที่ ลงมือทําขนมจะเปนสัปดาหที่
เด็กชอบมากเพราะไดลงมือปฏิบัติการ ในการทดลองแตละครั้งครูจะเปนผูวางเงื่อนไขในการทดลองโดยให
เด็กชวยกันทุกคน แบงหนาที่กันและผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตางๆ ไมทําคนเดียวหรือ ไมชวยเพื่อทํา 
เพราะเปนการสอนใหเด็กรูจัดความมีวินัยในตนเอง รูจักชวยเหลือกัน รูจกัแบงปน มีพัฒนาการทางอารมณ 
– จิตใจ และพัฒนาการทางสังคม รวมไปถึงการยอมรับผูอ่ืนของเด็กดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนผลที่ไดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่ใหเกิดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร นั้น
ควรมีการสงเสริมใหมีการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับปฐมวัย ในดานการสนับสนุนและ
สงเสริมความอยากรูอยากเห็นของเด็กโดยใหเด็กไดออกไปศึกษานอกสถานที่ ตามแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งใน
โรงเรียนและบริเวณใกลเคียงเพื่อใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสในการเรียนรู รูจัดสํารวจ ตรวจสอบ และจําแนก
สิ่งตางๆ รอบตัว และทั้งในธรรมชาติรอบตัวเด็กเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและคนพบดวยตัวเองเปนการ
สงเสริมกระบวนการคิด สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย เปด
โอกาสใหเด็กไดแสดงความรูสึกชื่นชมยินดีในธรรมชาติรอบๆ ตัวเด็กเอง 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรนั้น 
เนื่องจากเด็กปฐมวัยยังเล็ก จึงควรมีครูและผูชวยดูแลเด็กอยางใกลชิด คอยใหคําแนะนําเมื่อเด็กตองการ 
ซึ่งควรจัดจํานวนครูในการจัดกิจกรรมใหมีอัตราสวนเพียงพอกับจํานวนของเด็ก โดยเฉพาะการเรียนรูนอก
หองเรียนหรือการไปศึกษานอกสถานที่ ควรจัดครูใหเพียงพอกับจํานวนของเด็กเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
มากย่ิงข้ึน 
 3. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนของกิจกรรมในแตละวัน ควรจัดวัสดุอุปกรณที่ใชแลวในการ
เรียนรูของวันนั้นๆ ไวในมุมหองเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเลือกใชเลนไดเอง แตตองเปนอุปกรณที่ไมมีอันตราย
และตองวางเงื่อนไขวา กอนนําไปเลนตองขออนุญาตกอนทุกครั้งและตองเลนในเวลาที่มีครูคอยดูแลเทานั้น
เพื่อความปลอดภัย ซึ่งวัสดุอุปกรณ เชน เครื่องชั่งตางๆ เครื่องวัดสวนสูง สิ่งเหลานี้สามารถทําใหเด็กเกิด
พัฒนาการทางดานทักษะทางวิทยาศาสตรไดมากย่ิงข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอ่ืนๆ เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตัวแปรอ่ืนๆ เชน 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร การสื่อสารและภาษา พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมใหความชวยเหลือหรือ
พฤติกรรมการใหความรวมมือ เปนตน 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานอ่ืนๆ เชน ทักษะการพยากรณ 
ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ หรือทักษะการจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
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         ประสานมิตร 
3. นางนิลยา  ทองศร ี     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ระดับการศึกษาข้ัน 
         พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา  
         เพชรบูรณ เขต 1 
 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
 
1. ดร.วรนาถ  รักสกุลไทย     ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ฝายอนุบาล 
2. ผูชวยศาสตราจารยสรวงพร  กุศลสง อาจารยประจํา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
         คณะครุศาสตร มหาวิทยาราชภัฎเพชรบูรณ 
3.  อาจารยเทิน  สีนวน          อาจารยประจํา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
         คณะครุศาสตร มหาวิทยาราชภัฎเพชรบูรณ 
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ภาคผนวก  ข 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
      1.1  คูมือและแบบทดสอบ 
      1.2  คุณภาพของแบบทดสอบ 
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คูมือการใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง  
 1. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร จํานวน 4 ดาน คือ        
การสังเกต การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ การลงความเห็นขอมูล ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 
(อายุ 5-6 ป) ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ โดยเปนแบบทดสอบรายบุคคล  
 2. แบบประเมินประกอบดวยชุดคําถามจํานวน  4 ชุด รวมทั้งสิ้น 37 ขอ และเปนการ 
ทดสอบโดยผูรับการทดสอบปฏิบัติจริงและตอบคําถามของผูดําเนินการทดสอบโดยคําถามทั้ง 4 ชุด 
จําแนกไดดังตอไปนี้  
   ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต     จํานวน    8    ขอ 
  ชุดที่ 2 ทักษะการจําแนกประเภท  จํานวน  10    ขอ 
  ชุดที่ 3 ทักษะการหามิติสัมพันธ   จํานวน    9    ขอ 
  ชุดที่ 4 ทักษะการลงความเห็นขอมูล จํานวน  10    ขอ 
 3. ระยะเวลาในการทดสอบกําหนดใหขอละ 1-2 นาที และการตรวจใหคะแนนความถูก    
ตองแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยไดมีการตรวจใหคะแนน
ความถูกตอง ดังนี้คือ 
   0  คะแนน  หมายถึง เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
   1  คะแนน  หมายถึง เด็กตอบไดถูกตอง 
หมายเหตุ    การใหคะแนนในการใชแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยใน
แตละขออาจตอบไมตรงกันอยูที่เด็กตอบใหเหตุผลวาเพราะอะไรเด็กจึงตอบขอที่เด็กเลือก หากเด็ก
ใหเหตุผลแลวครูเห็นวาเปนเหตุผลที่เด็กแสดงความคิดเห็นไดก็จะไดคะแนน  
การเตรียมการทดสอบ  
 1. ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด  
 2. ผูดําเนินการทดสอบใชภาษาที่ชัดเจนและเปนธรรมชาติในการพูดกับเด็ก รวมทั้งวิธีการ 
จูงใจ เราความสนใจใหเด็กกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบ  
 3. สถานที่ใชในการทดสอบควรมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ เชน โตะ  
เกาอ้ี มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และปราศจากสิ่งรบกวน มีแสงสวางเพียงพอ  
 4. กอนเริ่มการทดสอบควรใหเด็กทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน เชน ด่ืมน้ํา เขาหองน้ํา
เพ่ือใหเด็กมีสมาธิในขณะทําการทดสอบ  
วิธีการดําเนินการทดสอบ  
 1. ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยการพูดคุย เพ่ือสราง 
สัมพันธไมตรีที่ดีตอผูรับการทดสอบ เพ่ือใหผูรับการทดสอบคลายกังวล เมื่อเห็นผูรับการทดสอบ  
พรอมเริ่มดําเนินการทดสอบ  
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 2. ดําเนินการทดสอบตามลําดับโดยในแตละสถานการณที่ใชในการประเมินเด็กจะเปน    
ผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งดําเนินการดังนี้  
  2.1 ผูดําเนินการประเมินแนะนําอุปกรณของขอที่จะทดสอบ และอธิบาย 
แบบทดสอบ ในขอนั้นๆ ใหผูรับการทดสอบเขาใจ โดยใชคําพูดที่ชัดเจนและเขาใจงาย  
  2.2 ผูรับการทดสอบลงมือปฏิบัติตามคําสั่งของผูดําเนินการทดสอบ  
  2.3 ผูรับการทดสอบลงมือปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวใหดําเนินการขอตอไป  
 3. ในขณะที่ทําการทดสอบ ผูดําเนินการทดสอบสังเกตและบันทึกคะแนนของผูรับการ    
ทดสอบแตละคนในแบบบันทึกคะแนน  
 4. ใหเวลาในการทําแบบทดสอบแตละขอ 1-2 นาที  
อุปกรณที่ใชในการประเมิน  
 1. คูมือในการทดสอบและแบบทดสอบ  
 2. อุปกรณที่กําหนดไวในแตละขอของแบบทดสอบ  
 3. แบบบันทึกคะแนน  
 4. นาฬิกาจับเวลา 
หมายเหตุ   ภาพประกอบในบางขอเปนเพียงหัวขอกําหนดสถานการณท่ีผูทดสอบจัดทําเพ่ือ
ประกอบขอทดสอบ ในการทดสอบจริงจะเปนวัสดุอุปกรณท่ีเปนของจริงเปนสวนใหญ  
 
การดําเนินการ 
 ครู : สวัสดีคะเด็กๆ วันน้ีครูมีอะไรมาใหเด็กๆ ไดลองทําดูและทําอยางสนุกดวย เด็กๆ 
สนใจอยากทําไหมคะ(เด็กๆตอบ)เด็กๆ จะไดเลนทุกคนแตครูจะใหเด็กๆ ออกมาเลนทีละคนนะคะ 
 ปฏิบัต ิ : ครูใหเด็กดูอุปกรณท่ีเปนตัวอยาง 
 ครู : กอนท่ีเด็กๆ จะไดเลน ครูมีขอตกลงกับเด็กๆ กอนนะคะวา เม่ือเด็กๆ เห็นอุปกรณ 
ท่ีอยูบนโตะแลวเด็กๆ อยารีบเปดหรือแยงกับหยิบกอนท่ีครูจะบอกใหเด็กๆ ทํานะคะและเม่ือครู
บอกใหเด็กๆ ทําอะไรขอใหเด็กๆ ตั้งใจฟงแลวทําตามท่ีครูบอกนะคะ ทีน้ีครูจะทําฉลากสัญลักษณ
ประจําตัวของเด็กๆ ใสไวในกลอง แลวครูจะจับฉลากสัญลักษณประจําตัวของเด็กๆ ท่ีครูใสไวใน
กลองน้ี ทีละคนคะ ครูจับไดสัญลักษณของใคร คนน้ันก็จะไดออกมาเลน 
 ปฏิบัต ิ : ผูดําเนินการวิจัย และเด็กๆ ชวยกันนําฉลากสัญลักษณของเด็กๆ ใสไวในกลอง
จนครบทุกคนและเร่ิมกิจกรรม 
 ครู :  เด็กๆคะครูจะจับฉลากคร้ังท่ี 1 ไดสัญลักษณใคร คนน้ันตองออกมาเลนเปนคนท่ี 1 
เม่ือเพ่ือนเลนเสร็จแลวครูจะเรียกคนตอไปและครูจะอนุญาตใหคนท่ียังไมไดเรียกใหมาเลน ไดเลน
ตามมุมท่ีเด็กอยากเลนอยางอิสระแตตองไมสงเสียงรบกวนเพ่ือนๆ คนอ่ืน เด็กๆ เขาใจแลวใชไหม
คะ(เด็กๆตอบ) 
 ปฏิบัต ิ : เด็กไดเลนตามมุมอยางอิสระโดยมีผูชวยวิจัยคอยดูแลอยางใกลชิด 
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ชุดที่ 1  แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ทักษะการสังเกต 

 
ขอที่ 1  
ใชเวลา  1-2  นาที 
สถานการณ  :  ใหเด็กดูอุปกรณการเขียน  3  ชนิด  คือ ดินสอไม  ดินสอสี  และปากกา  แลว
ถามเด็กวาอุปกรณการเขียนช้ินไหนตางไปจากพวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ      ดินสอไม  ดินสอสี  และปากกา อยางละ 1 ดาม 
คําตอบและการใหคะแนน 
 0  คะแนน   เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
 1  คะแนน  เด็กตอบถูกหรือช้ีถูก 
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ชุดที่  2   แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ทักษะการจําแนกประเภท 

 
ขอที่ 1  
ใชเวลา  1  นาที 
สถานการณ   :  นําผลไม  3  ชนิด  ซ่ึงมี แอปเปล   มะเฟอง  กระทอน ใหเด็กจําแนกผลท่ีมีวิธี
รับประทานไดท้ังเปลือก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ      แอปเปล   มะเฟอง  กระทอน 
คําตอบและการใหคะแนน 
 0  คะแนน   เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
 1  คะแนน  เด็กตอบถูกหรือช้ีถูก 
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ชุดที่ 3  แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ทักษะการหามิติสัมพันธ 

 
ขอที่ 1  
ใชเวลา  1-2  นาที 
สถานการณ   :  ใหเด็กเลือกภาพจากขวามือท่ีเปนภาพขาว –ดํา   นําไปวางใตสีท่ีเด็กคิดวา
เปนสีของภาพผักและผลไมตามธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ      ภาพผลไมเปนสีขาว –ดํา   ภาพสีของภาพผักและผลไมตามธรรมชาติ 
คําตอบและการใหคะแนน 
 0  คะแนน   เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
 1  คะแนน  เด็กตอบถูกหรือช้ีถูก 
 
 
 
 



 87

ชุดที่  4   แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย 
ทักษะการลงความเห็นขอมูล 

 
ขอที่ 1  
ใชเวลา  1  นาที 
สถานการณ   :  ใหเด็กชิมนํ้าหวานท่ีมีสีแดง แลวใหเด็กบอกวาเปนนํ้าท่ีทํามาจากอะไร โดยให
เด็กเลือกจาก ผัก ผลไม 3 ชนิด ไดแก    

1. แตงโม 
2. กระเจ๊ียบ 
3. ลูกผักปลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ      แกวนํ้า   แตงโม  กระเจ๊ียบ  ลูกผักปลัง 
คําตอบและการใหคะแนน 
 0  คะแนน   เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 
 1  คะแนน  เด็กตอบถูกหรือช้ีแตงโม 
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แบบทดสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ของเด็กปฐมวัย 

คําชี้แจง โปรดพิจารณารายการประเมินความเหมาะสม ของแบบทดสอบ โดยพิจารณา ตาม
ความเห็นของทาน 

1   หมายถึง    ตรงประเด็นที่ตองการคําตอบ 
0   หมายถึง   ไมแนใจวาจะตรงประเด็นที่ตองการคําตอบ 

                    -1   หมายถึง    ไมตรงกับประเด็นที่ตองการคําตอบ 

ขอทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 
ชุดที่ 1  ทักษะการสังเกต     
ขอ 1 ใหเด็กดูอุปกรณการเขียน 3 ชนิด     
ขอ 2 ใหเด็กชิมน้ํา จํานวน 3 ชนิด     
ขอ 3  ใหเด็กสัมผัสสิ่งของ 3 ชนิด     
ขอ 4 ใหเด็กดมกลิ่นดอกไม 3 ชนิด     
ขอ 5 ใหเด็กดูภาพเครื่องใชไฟฟา 3 ชนิด     
ขอ 6 ใหเด็กดูเครื่องแตงกาย 3 ชนิด     
ขอ 7 ใหเด็กดูภาพการเลนกีฬา 3 ชนิด     
ขอ 8 ใหเด็กจับผลไม 3 ชนิด     
ขอ 9 ใหเด็กดมกลิ่นสิ่งของ 3 สิ่ง     
ขอ 10 ใหเด็กฟงเสียงเคาะ แกว 3 ชนิด     
ชุดที่ 2  ทักษะการจําแนกเปรียบเทียบ     
ขอ 1 ใหเด็กดูผลไม 3 ชนิดและบอกวาชนิดไหน
กินไดทั้งเปลือก 

    

ขอ 2. ใหเรียงลําดับสัตววาตัวไหนใหญที่สุด     
ขอ 3  ใหบอกวาผลไมชนิดไหนเปนผลเด่ียว     
ขอ 4  ใหดูผลไมบนโตะแลวบอกวาผลไมชนิด
ไหนไมมีบนโตะ 

    

ขอ 5 ใหเด็กชิมผลไมแลวบอกวาชนิดไหนมีรส
หวาน 

    

ขอ 6 ใหดูสัตวจําลอง 3 ชนิดแลวบอกวาชนิดใด
เปนสัตวปา 
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 (ตอ) 

ขอทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 
ขอ 7 ใหเด็กดูภาพเปรียบเทียบสัดสวนแลวบอกวาตัว
ไหนเตี้ยที่สุด 

   
 

ขอ 8 ใหเด็กดูผลไมแลวบอกวาชนิดไหนกินไดทั้ง
เปลือก    

 

ขอ 9 ใหเด็กดูสัตวจําลองแลวบอกวาสัตวตัวไหนเปน
อาหารของคน 

    

ขอ  10 ใหเด็กดูอุปกรณบนโตะแลวแยกอุปกรณที่
ตองใชคูกัน 

   
 

ชุดที่ 3  ทักษะการหามิติสัมพันธ     
ขอ 1 ใหเด็กเลือกภาพขวามือนําไปวางใตสีของภาพ
นั้นๆ 

    

ขอ 2 ใหดูภาพรถบัสแลวบอกวาเปนรูปทรงใด     
ขอ 3 ใหเด็กดูผลไมบนโตะแลวถามเด็กวาผลไมใด
เปนรูปทรงสามเหลี่ยม 

    

ขอ 4 ใหเด็กดูภาพอุปกรณแลวบอกวาภาพใหเปน
รูปทรงกลม 

    

ขอ 5 ใหเด็กดูภาพตัดตอ 2 ชุด แลวเอาออกมาเท
รวมกัน และใหเด็กตอภาพใหมใหเหมือนเดิม 

    

ขอ 6 ใหเด็กดูภาพตัดตอ 2 ชุด แลวเอาออกมาเท
รวมกัน และใหเด็กตอภาพใหมใหเหมือนเดิม 

    

ขอ 7 ใหเด็กผลไมบนโตะแลวดูภาพวาภาพใดไมอยู
ในตะกรา 

    

ขอ 8 ใหเด็กดูอุปกรณแลวบอกวาอุปกรณใดไม
เก่ียวของกับการเรียน 

    

ขอ 9 ใหเด็กดูอุปกรณแลวบอกวาอุปกรณใดใสที่
ศรีษะ 

    

ขอ 10 ใหเด็กดูภาพคนเดิน แลวกาตอบในภาพที่เด็ก
คิดวาคนในภาพนาจะเดินไปที่ไหน 
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(ตอ) 

ขอทดสอบ 
คะแนนการ
พิจารณา ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 
ชุดที่  4  ทักษะการลงความเห็นขอมูล (ตอ)     
ขอ 1  ใหเด็กดูน้ําหวานที่มีสีแดง (น้ําแตงโม)     
ขอ 2  ใหเด็กดูน้ําหวานที่มีเหลือง(น้ําสับปะรด)     
ขอ 3  ใหเด็กดูน้ําหวานที่มีสีเขียว (น้ําใบบัวบก)     
ขอ 4   ใหเด็กตอบวาแกวไหนเปนน้ําฝรั่ง     
ขอ 5 ใหเด็กบอกวาแกวไหนเปนน้ําขาวโพด     
ขอ  6 ใหเด็กบอกวาแกวไหนเปนน้ํากระเจี๊ยบ     
ขอ  7 ใหเด็กชิมน้ํากระทกรกแลวตอบวามีรสอะไร     
ขอ  8  ใหดม ผลไมในกลอง  วากลองใดเปนกลิ่นสม     
ขอ  9  ใหจับผลไมในกลอง วากลองใดเปน ฝรั่ง     
ขอ 10 ใหจับผลไมในกลองวากลองใดเปนมะเขือเทศ     

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมรายทักษะหรือรายขอ 
1. ทักษะการจําแนก........................................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
2. ทักษะการสังเกต......................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
3. ทักษะการหามิติสัมพันธ.................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
4. ทักษะการลงความเห็น............................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
           ลงชื่อ………………………………ผูประเมิน 

                     (.................................................) 
            ตําแหนง......................................................... 
           วัน..................เดือน......................ป................ 
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ภาคผนวก  ค 
 

คูมือการจัดการกิจกรรมการเรียนรู 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
 

คําชี้แจง 
 คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 
ตอน  ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
 ตอนท่ี 2  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
 
ตอนที่ 1 คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
หลักการและเหตุผล  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติท่ีมีตอพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กไดคนควาหาความรูดวยตนเองใหมากท่ีสุด ทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในเด็กปฐมวัยจะเกิดข้ึนตอเม่ือครูสงเสริมใหเด็กรูจัก สํารวจ สังเกต 
จําแนก เปรียบเทียบ วัด การทดลอง และการคนพบดวยตนเอง  ซ่ึงวิธีการเรียนรูโดยใชการ
ทดลอง คือ กระบวนการท่ีผูวิจัยใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
โดยการใหผูเรียนเปนผูลงมือทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุปการเรียนรูท่ีไดรับจากการ
ทดลอง  ซ่ึงวิธีการสอนโดยใชการทดลอง เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนรายบุคคลหรือรายกลุมเกิด
การเรียนรูโดยการเห็นผลประจักษชัดจากการคิดและการกระทําของตนเอง ทําใหการเรียนรูน้ัน
ตรงกับความเปนจริง มีความหมายสําหรับผูเรียนและจําไดนาน (ทิศนา  แขมมณี : 25) ดังน้ันการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงถือวาเปนการสอนโดย
วิธีการทดลองจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ท่ีควรสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากการ
พัฒนาการทางความคิดและการกระทํา ของเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการมากอยางย่ิง ซ่ึงเด็กจะรูจัก
คิดอยางมีเหตุผลมากข้ึน และในการสงเสริมการทดลองและการลงมือกระทําของเด็กปฐมวัยน้ัน 
สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมไดหลายวิธี วิธีหน่ึงท่ีสามารถจัดใหเด็กได คือ การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร เน่ืองจากกิจกรรมวิทยาศาสตรเปนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูผ
าน การลงมือปฏิบัติจากประสบการณจริง โดยเปนการฝกใหเด็กรูจักสังเกต คนหาคําตอบในเร่ืองท่ี
ตนสงสัย หรือทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงทําใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการคิด เกิดการคิดอยาง 
สมเหตุสมผล คิดเช่ือมโยงหาความสัมพันธ และสอดคลองกับผลการทดลอง ซ่ึงในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตรมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาการคิดไดแกการวิเคราะห การใชเหตุผลการสังเคราะห 
และการประเมินคา ซ่ึงเปนทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรูทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย ท้ังน้ีครูมีบทบาทในการเตรียมอุปกรณ จัดสภาพแวดลอมใหเด็กเกิดการเรียนรู ให
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อิสระในการคิด สงเสริมดานการสํารวจคนควาของเด็ก กระตุนใหคิด ใหทดลองใชคําถามกระตุน 
ใหเด็กคิด ซ่ึงเด็กแตละคนจะเปนผูลงมือทํากิจกรรมสังเกต และสรุปผลการทดลองดวยตนเอง  
จุดมุงหมาย  
   1. เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะในดานการสังเกต การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ และการลง
ความเห็นขอมูล  สรุปผลการทดลอง 
 
เน้ือหา  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติท่ีมีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ของ
เด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรอยางงายๆ ท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูผาน
การลงมือปฏิบัติจากประสบการณจริง ใหเด็กเกิดการคิดอยางสมเหตุสมผล โดยเปนการฝกใหเด็ก
รูจักสังเกต   คนหาคําตอบในเร่ืองท่ีตนสงสัย และทดลองปฏิบัติดวยตนเอง โดยใชหนวยการเรียน 
คือ สาระการเรียนรูเร่ือง  สีจากธรรมชาต ิหมายถงึ เร่ืองราวท่ีอยูในสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กนํามาใช
เปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรม  ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ สีจากธรรมชาติ สีท่ีมนุษยสรางข้ึน 
ท้ังท่ีเปนอาหารและสิ่งของเคร่ืองใช  สีจากธรรมชาติท่ีใชในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัยท่ีมีอยูใน
ชุมชนรอบๆ ตัวเด็ก และเปนสิ่งท่ีเด็กคุนเคยรูจัก 
 
หลักในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร  
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาตท่ีิมีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรใช
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน  โดยจัดในวันอังคาร พุธ 
พฤหัสบดี วันละ 40 นาที ในชวงเวลา 9.00 – 9.40 น. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ ในชวง
กิจกรรมเสริมประสบการณ 
 2. แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรคร้ังน้ี ดําเนินการตาม   
จุดมุงหมาย เน้ือหา การจัดกิจกรรม และการประเมินผล โดยดําเนินการดังน้ี  

2.1 จุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต   
การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ และการลงความเห็นขอมูล 

2.2 เน้ือหา ดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสาระท่ีควรเรียนรู เร่ือง สิ่งตางๆ รอบตัว 
เด็ก หนวยเก่ียวกับ สีจากธรรมชาต ิ

2.3 การจัดกิจกรรม สัปดาหท่ี 1-10  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาต ิ
ท่ีมีตอทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดําเนินการทดลองในสัปดาหท่ี 2-9  

2.4 ประเมินผล โดยการสังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมและการสรุปผลท่ีไดจากการ 
ทดลอง สังเกตจากการมีสวนรวมในการตอบคําถามของเด็ก การทําแบบทดสอบ การสังเกต  
การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ และการลงความเห็นขอมูล 
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บทบาทครูในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร  
 1. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโดยการจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณท่ีตองใชในกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 2. สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร ดังน้ี  
  2.1 ใหเด็กแตละคนวางแผนการเรียนรูรวมกัน  
  2.2 ใหเด็กสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีทํากิจกรรมการเรียนรู  
  2.3 ระหวางการดําเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร ครูกระตุนเด็กโดยใชคําถามเก่ียวกับ
การสังเกต การจําแนกประเภท การหามิติสัมพันธ และการลงความเห็นขอมูล ท่ีกําหนดไวใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
  2.4  ในการตอบคําถามของเด็กครูเปนผูจดบันทึกคําพูดของเด็กทุกคร้ัง  
  2.5  ในข้ันสรุปผลการเรียนรู ครูจะเปดโอกาสใหเด็กแตละคนสรุปผลการเรียนรู 
ตามความเขาใจของตนเอง 
 
บทบาทเด็กในการจัดกิจกรรมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
 1. ปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนรูเร่ืองสีจากธรรมชาติรวมกัน  
 2. ตั้งใจและรวมกันลงมือปฏิบัติการเรียนรูตามท่ีไดวางแผนไวอยางอิสระ  
 3. เด็กแตละคนรวมกันสรุปผลการเรียนรูตามความเขาใจของตนเอง  
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู ซ่ึงนํามาเปนกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรมีดังน้ี 
 ข้ันท่ี  1 ข้ันเลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ  
 ข้ันท่ี  2 ข้ันเด็กคนควาหาความรู  
 ข้ันท่ี  3 ข้ันการประเมินผล  
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
 การศึกษาคร้ังน้ีระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู ใช เวลา 8 สัปดาห ในวันอังคาร  พุธ 
พฤหัสบดี วันละ 40 นาที ในชวงเวลา 9.00 – 9.40 น. ในกิจกรรมเสริมประสบการณ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดําเนินการใน 3 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหา  หมายถึง ครูศึกษาความรูเดิมของเด็ก
โดยการสนทนา ซักถาม โดยใหเด็กเลาประสบการณ เก่ียวกับเร่ือง สีตางๆ ท่ีเด็กรูจัก เพ่ือเด็กจะ
ไดฝกฝน ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหามิติสัมพันธ และทักษะการลง
ความเห็น จากน้ันครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู 
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โดยกิจกรรม ตองสัมพันธ กันกับเร่ืองท่ีเด็ก ต องการเรียนรู และสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร  
 ข้ันท่ี 2 ข้ันเด็กคนควาหาความรู  หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูท่ีอยูใกลตัวเด็ก ครูอาจ
พาเด็กไปศึกษาท่ีแหลงเรียนรูเพ่ือใหเด็กมีประสบการณตรงจากสถานท่ีจริง ในระหวางดําเนิน
กิจกรรมการศึกษา ท่ีแหลงเรียนรูเด็กจะไดฝกฝนทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหามิติสัมพันธ ทักษะการลงความเห็นขอมูล 
โดยระหวางทํากิจกรรมครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจท่ีจะสังเกตสิ่งตางๆ รวมถึงการตั้งคําถาม
ใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบ จากน้ันใหเด็กเลือกหัวขอท่ีจะศึกษาจากแหลงเรียนรู โดยครูกระตุนให
เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากน้ันครูทําแผนท่ีความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคน
เพ่ือเช่ือมโยงความคิดของเด็กทุกคน เม่ือเห็นภาพรวมแลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกตามความ
สนใจ หลังจากน้ันจึงใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคนและแสวงหาความรูใหม  
 ข้ันท่ี 3 ข้ันทดลองและการประเมินผล หมายถึง ข้ันท่ีครูใหเด็กนําความรูท่ีไดจากการ
ออกไปสํารวจแหลงเรียนรูแลวนําความรูท่ีไดมาทดลองและปฏิบัติในหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลายตามความสนใจของเด็ก ครูประเมินเด็กจากการ
สังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก เพ่ือทําการประเมินทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. รูปภาพ  เพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย นิทาน สถานท่ีบริเวณในโรงเรียน หรือ
บริเวณใกลเคียง ท่ีมีสื่อธรรมชาติเก่ียวกับเน้ือหาในการจัดกิจกรรมในแตละวัน 
 2. สื่อธรรมชาติ สวนตางๆ ของพืช ผัก ผลไม ดอกไมท่ีใหสีตามธรรมชาติ 
 3. วัสดุ/อุปกรณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน  กรรไกร มีด ไม ครก กะละมัง กาว สี
นํ้า สีเทียน สีชอลก สีฝุน มีนํ้ามัน  กระดาษปรุฟ ดินสอ ไมบรรทัด จาน ชาม หมอ เคร่ืองปน ชอน 
ทัพพี ฯลฯ 
 4. เสื้อผา ผาขาว  
 
 การประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม 
 2. สังเกตการณรวมกิจกรรมการเรียนรู การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก 
 3. สังเกตการเก็บอุปกรณหลังเสร็จกิจกรรมใหเรียบรอย 
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ตารางดําเนินกิจกรรมการเรียนรูสีจากธรรมชาติ 
 

สัปดาหที ่ วันทําการทดลอง หนวยการเรียน กิจกรรม/การทดลอง ทักษะที่เนน 
1 สรางความคุนเคยใหกับนักเรียนและเก็บขอมูลกอนการทดลอง (pre-test) 

2 
วันอังคาร  1. การขย้ี ,การขยํา สังเกต,จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ การเกิดสีจากดอกไม 2. การสับ, การบีบ 
วันพฤหัสบดี  3. การตํา, การปน 

3 
วันอังคาร 

ประโยชนของสีจาก
ดอกไม 

4. การเก็บสีจากดอกไม สังเกต,จําแนก 
มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ 5. ดอกอัญชันหอมหวาน 
วันพฤหัสบดี 6. น้ําหวานสีสวย 

4 
วันอังคาร  7. บัวลอยหลากส ี สังเกต,จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ ขนมสีหวาน 8. ซาหริ่มสีหวาน 
วันพฤหัสบดี  9. ถั่วแปบสีสวย 

5 
วันอังคาร  10. ทดลองหาสีจากผัก สังเกต,จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ สีที่เกิดจากผัก/ผลไม 11. ทดลองหาสีจากผลไม 
วันพฤหัสบดี  12. น้ําผักผลไมรวม 

6 
วันอังคาร  13. น้ํากระเจี๊ยบ สังเกต,จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ น้ําหวานสีแดง 14. น้ําแตงโม 
วันพฤหัสบดี  15. น้ํามะเขือเทศ 

7 
วันอังคาร 

น้ําหวานหลากสีมี
ประโยชน 

16. น้ําฝรั่ง สังเกต,จําแนก 
มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ 17. น้ําใบเตย 
วันพฤหัสบดี 18. น้ําสับปะรด 

8 
วันอังคาร  19. ทับทิมสยาม สังเกต,จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ อาหารหลากส ี 20. ถั่วแปบหลากส ี
วันพฤหัสบดี  21. นมเย็นสีสันสดใส 

9 
วันอังคาร 

ประโยชนและโทษของสี 
22. จําแนกประโยชนและโทษ สังเกต,จําแนก 

มิติสัมพันธและ 
ลงความเห็น 

วันพุธ 23. การใชสีผสมอาหาร 
วันพฤหัสบดี 24. การใชสีในการยอมกระดาษ 

10 เก็บขอมูลหลังการทดลอง (post-test) 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
หนวย : สีจากธรรมชาติ 

 
จุดประสงค  
 1. เพ่ือสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
  - ทักษะการสังเกต  
  - ทักษะการจําแนกประเภท  
  - ทักษะการหามิติสัมพันธ 
  - ทักษะการลงความเห็นขอมูล 
 2. เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง  
 3. เพ่ือใหเด็กรูจักการใชประโยชนจากสีธรรมชาติ รูจักนํามาใชแปรรูปเปนสิ่งของ
เคร่ืองใช ประกอบอาหารและเคร่ืองนุงหม และสามารถเก็บรักษาไดยาวนานข้ึน  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 ขั้นที่  1 ขั้นทบทวนความรูเดิมของเด็กๆและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ  
 ครูศึกษาความตองการของผูเรียนโดยการพูดคุยกับเด็กๆ ถึงความสนใจและใหเด็กเลา
ประสบการณเดิมของตนเองท่ีเก่ียวของกับเร่ืองของ “สี” จากธรรมชาติ 
 ขั้นที่  2 ขั้นเด็กคนควาหาความรู  
 เด็กๆ เรียนรูจากของจริง คือ สวนตางๆ ของ ดอกไม พืช ผัก ผลไม ท่ีพบในทองถิ่น ครู
ซักถามเด็กๆ วา เด็กๆ จะทําอยางไรใหไดสีจากพืช ผัก ผลไม  จากน้ัน เด็กๆ ทดลองดวยตนเอง 
เด็กๆ ทดลองวิธีการทําใหสวนตางๆ ของดอกไม พืช ผัก ผลไม เกิดสี ระหวางทดลองเด็กรวม
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซักถามและตอบคําถาม จากน้ันเด็กคิดและทํากิจกรรมตามความ
สนใจของตนเองพรอมท้ังนําเสนอผลงาน  
 ขั้นที่  3 ขั้นการประเมินผล  
 เด็กพูดคุยสนทนาสรุปเร่ืองราวท่ีไดเรียนรูในเร่ืองสี จากสิ่งท่ีไดทดลอง และลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ครูสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและใหเด็กๆ นําเสนอผลงานโดย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันหนาช้ันเรียน   
 การประเมินผล  
 1.  สังเกตการเขารวมกิจกรรม  
 2.  สังเกตการตั้งคําถามและตอบคําถาม  
 3.  สังเกตการณพูดคุยสนทนา 
 
 
 



 98

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
ครั้งที่ 1 

 
สัปดาหที่  2   วันอังคาร  หนวย   “การเกิดสีจากดอกไม” 
ชื่อกิจกรรม   การขยี้ ,การขยํา 
จุดประสงค 

 1. สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
  - ทักษะการสังเกต : สวนตางๆ ของดอกไม 
  - ทักษะการจําแนกประเภท : แยกประเภทของดอกไม 
  - ทักษะการลงความเห็นขอมูล : สรุปผลการทดลองได 
  - ทักษะการหามิติสัมพันธ : บอกรูปราง รูปทรง และขนาดของดอกไมชนิดตางๆ ได 
 2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 
 3. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรู 

 4. เพ่ือใหเด็กมีประสบการณตรง 
การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
  ครูนําดอกไมสีตางๆ ใสตะกรา(ดอกกุหลาบสีแดง,สีชมพู,ดอกดาวเรือง,ดอกอัญชัน,  
ดอกชบาสีสม) มาใหเด็กดูและใหเด็กแตละคนหยิบดอกไมคนละ 1 ดอก จากน้ันใหเด็กแยกกลุม
ตามสีของดอกไมท่ีเด็กเลือก  
ขั้นสอน 
 1. ใหเด็กน่ังเปนกลุมตามสีและประเภทของดอกไม  

 2. ครูถามเด็กแตละกลุม ดังน้ี  
  - เด็กๆ รูจักดอกไมท่ีตนเลือกหรือไม  
  - ดอกไมมีสีอะไรบาง มีลักษณะอยางไร   
  - เด็กๆ ทดลองขย้ีดอกไมดูวาจะเกิดอะไรข้ึน เด็กๆ อธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึน  
 3. ครูแจกกระดาษเอ 4 ใหเด็ก คนละ 1 แผน และใหเด็กๆ ทดลองนํากลีบดอกกุหลาบ  

ดอกชบา ดอกอัญชัน ดอกดาวเรือง  มาขย้ีแลวนําไปทาบนกระดาษ และใหเด็กๆ สังเกตวาเกิด
อะไรข้ึนบนกระดาษโดยครูกระตุนใหเด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมและตอบคําถามรวมกัน  
 4. เด็กและครู ชวยกันคิดวา นอกจากการขย้ีแลว เราจะทําอยางไรใหไดสีจากดอกไมได
อีกบาง ใหเด็กๆ ชวยกันตอบ และใหลองขยํา และลองใหเด็กๆ ทดลองใหเกิดสี ตามท่ีเด็กชวยกัน
คิด  

 5. เม่ือเด็กๆ ทํากิจกรรมเสร็จแลวใหแตละกลุมเก็บวัสดุอุปกรณทุกอยางเขาท่ี ทําความ 
สะอาดวัสดุอุปกรณ และโตะทํางานใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
     1. ครูใหเด็กๆ ออกมาอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนบนกระดาษของตนเองเก่ียวกับ สีท่ีไดให
เพ่ือนๆ ฟง โดยตอบคําถามวา สีท่ีไดมาจากอะไร และใชวิธีการอยางไร 
 2. เด็กและครูสรุปถึงสิ่งท่ีไดทดลองและใหเด็กแตละคนกลับไปคิดหาวิธีใหมท่ีทําใหไดสี
จากดอกไม โดยไมซํ้าวิธีการเดิม เปนการบานและใหเด็กนําดอกไมมาในวันพรุงน้ีคนละ 1 ดอก 
เพ่ือทดลองการทําใหไดสีจากดอกไมในวิธีอ่ืนๆ 
 

สื่อ/อุปกรณ 
 1. กระดาษ A4 
 2. ดอกกุหลาบสีแดง 

 3. ดอกกุหลาบชมพู   
 4. ดอกอัญชัน  
 5. ดอกชบาสีตางๆ 
 6. ดอกดาวเรือง 

 
การประเมินผล 
 1. ใชแบบสังเกตพฤติกรรมในข้ันดําเนินกิจกรรมจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 3. สังเกตการตอบคําถาม การสรุปผลการทดลองตามความเขาใจของตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
ครั้งที่ 9 

 
สัปดาหที่ 4  วันพฤหัสบดี   หนวย   “ขนมสีหวาน” 
ชื่อกิจกรรม   ถั่วแปบสีสวย 
จุดประสงค 
 1. สงเสริมฝกทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล  ทักษะการหามิติสัมพันธ จากการรวมกันทํากิจกรรม “ถั่วแปบสีสวย”   

 2. รูจักใชสีท่ีไดจากธรรมชาติมาประกอบอาหาร 
 3. รวมสนทนากับครูและเพ่ือนในท่ีเรียนได 
 4. รวมทํากิจกรรม“ถั่วแปบสีสวย”  กับเพ่ือนได 
 5. รูจักวัสดุอุปกรณสวนประกอบและข้ันตอนในการทํา “ถั่วแปบสีสวย”   
 

การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
 1. ครูแนะนํากิจกรรม ถั่วแปบสีสวยและสื่ออุปกรณการทดลองกิจกรรม โดยครูใชคําถาม
ดังน้ี 
  - เด็กๆ ลองทายวา อุปกรณตางๆ ท่ีครูนํามาใหเด็กๆ ดู เอาไวสําหรับทําอะไร 
  - เด็กๆ คิดวาถาเราจะทําขนมจากสีท่ีเด็กทดลองจะทําขนมอะไรไดบาง จะทํา
อยางไร 
 2. เด็กและครูพิจารณาสื่ออุปกรณท่ีใชในการทดลอง ดังน้ี 
  - เด็กสังเกตลักษณะของสีของดอกไม สีตางๆ ท่ีนํามาทดลอง 
  - เด็กสังเกตความความแตกตางของสิ่งท่ีใชในการทดลองการทําถั่วแปบสีสวย 
 
ขั้นสอน 
 1. เด็กและครูรวมกันวางแผนการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี  
  - ครูแนะนําวัสดุอุปกรณท่ีตรียมเพ่ือใชในการทดลองการทํากิจกรรมถั่วแปบสีสวย   
ทีละช้ิน 

  - ใหเด็กจับดูอุปกรณท่ีครูเตรียมมาไดอยางอิสระ ครูบอกเด็กๆ วาลองสังเกตสิ่งท่ีครู 
เตรียมมาวาตางกันอยางไร  มีลักษณะอยางไร 

  - ใหเด็กคาดเดาวาครูจะใชวิธีใดในการทํากิจกรรมถั่วแปบสีสวยและจะเปล่ียนสีเปน 
สีอะไร 

 2. ครูสาธิตการทํากิจกรรมถั่วแปบสีสวยใหเด็กๆ ดูตามข้ันตอน (ตามสูตรขนม) และให 
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เด็กลงมือชวยกันทํา  
 3. แบงเด็กเปนกลุมๆ ละ 5 คนใหทําทีละกลุม ใหตัวแทนกลุมหยิบอุปกรณตามท่ีเด็ก
ตองการใช และใหเด็กลงมือทําตามข้ันตอนท่ีครูสาธิตทีละข้ันตอนโดยครูคอยชวยแนะนําและระวัง
การใชวัสดุ/อุปกรณตางๆ อยางใกลชิด ครูคอยกระตุนใหเด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมและตอบ
คําถามรวมกัน  

 4. เม่ือเด็กๆ ทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวใหแตละกลุมเก็บวัสดุอุปกรณทุกอยางเขาท่ี  
ใหทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ และโตะทํางานใหเรียบรอย 
 
ขั้นสรุป 
     1. เด็กๆ อธิบายวิธีการท่ีตนเองชวยกันทําและเกิดอะไรข้ึนบางในขณะทํากิจกรรม 
 2. เด็กและครูสรุปถึงสิ่งท่ีไดทดลองและใหเด็กแตละคนชวยกันอธิบายสิ่งท่ีชวยกันทําวา
เกิดอะไรข้ึนขณะทดลอง  

 
สื่อ/อุปกรณ 

 1. เตาไฟฟา  
 2. หมอ 

 3. ทัพพี   
 4. สีท่ีไดจากดอกไม  
 5. ถาด  
 6. ถั่วเขียวซีกเทาะเปลือก 
 7. เกลือ 
 8. นํ้าตาลทราย 
 9.  แปงขาวเหนียว 
 10. กะละมัง 
 11. ชอนตวง 
 12. ถวยตวง 
 13. ชอน 

 
การประเมินผล 
 1. ใชแบบสังเกตพฤติกรรมในข้ันดําเนินกิจกรรมจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 3. สังเกตการตอบคําถาม การสรุปผลการทดลองตามความเขาใจของตนเอง 
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    การทําขนมถั่วแปบสีสวย 
สวนผสม 
      1.   แปงขาวเหนียวขาว   ครึ่งกิโลกรัม 
      2.  น้ําตาลทรายขาว   250   กรัม    หรือ  1  ถวยตวง                        
      3.  เกลือปน    ครึ่งชอนชา(พอประมาณ) 
      4.  งาขาวค่ัว    3  ชอนโตะ 
       5.  ถั่วเขียว (ถั่วซีก)   2  ถวยตวง    (แชน้ํานึ่งใหสุก) 
        6.  มะพราวทึนทึกขูดฝอย   ครึ่งกิโลกรัม 
      7.  ดอกอัญชัน                                
    8.  น้ํา      
                                    
วิธีทํา                     
      1.  แชถั่วเขียว (ถั่วซีก) ทิ้งไว  ครึ่งชั่วโมง แลวนําไปนึ่งใหสุก ประมาณ ครึ่งชั่วโมง คลุกกับ
เกลือปนเล็กนอย                      
       2.  ผสมน้ําตาลทรายและงาขาวเขาดวยกัน  ไวโรยหนาขนม      

3.  ขุดมะพราวทึนทึก  (มะพราวที่จวนแก) เปนฝอยๆ   คลุกกับถั่วเขียวนึ่งสุกแลว ใสเกลือ
เล็กนอย  พอออกรสเค็ม เทใสถาดรอไวคลุกกับแปง  ที่ตมสุกแลว  

4.  น้ําสีธรรมชาต ิ  สีคราม  จากดอกอัญชัน  นํามาขยํากับน้ํา                               
       5.  แยกน้ําสีธรรมชาต ิ ลงในแปงขาวเหนียว นวดใหแปงนุมพอปนไดแยกตามส ี         

6.  ตั้งหมอน้ํา ขยําใบเตยพอช้ํา ใสลงไปในหมอปดฝาพอน้ําเดือดสักพัก ไดกลิ่น
หอม                                                                         

7.  แบงแปงเปนกอนกลมๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง  1  นิ้ว แลวบีบใหแบน ใสลงในหมอน้ํา
เดือด เมื่อแปงสุกจะลอยข้ึนเหนือน้ํา ใชตะแกรงชอนข้ึน จนสะเด็ดน้ํา เทลงในถาดที่มีมะพราวขูด
ผสมถั่วเขียวแลว               

8.  พอแปงเริ่มอุน แผแปงออกใหบางๆ  ตักถั่ว ใสตรงกลาง กดริมแปงทั้งสองขางเขาหา
กัน  กดใหติดกัน  คลุกกับมะพราวในจาน จัดลงในจานหรือภาชนะหอ  ใชน้ําตาลทรายขาวและงา
ขาวโรยหนาตามตองการ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
ครั้งที่ 10 

 
สัปดาหที่  5   วันอังคาร  หนวย   “สีท่ีเกิดจากผัก/ผลไม” 
ชื่อกิจกรรม   ทดลองหาสีจากผัก 
จุดประสงค 
 1. สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

  - ทักษะการสังเกต : สวนตางๆ ของผัก 
  - ทักษะการจําแนกประเภท : แยกประเภทของผัก 
  - ทักษะการลงความเห็นขอมูล : สรุปผลการทดลองได 
  - ทักษะการหามิติสัมพันธ :  บอกรูปรางลักษณะของผักชนิดตางๆ ได 
 2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 
 3. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรู 

 4. เพ่ือใหเด็กมีประสบการณตรง 
 
การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
  ครูนําผักชนิดตางๆ หลายหลากสี  ใสตะกรา มาใหเด็กดูและใหเด็กแตละคนหยิบดูได
ตามความสนใจ   
 
ขั้นสอน 
 1. ครูใหเด็กน่ังเปนกลุมๆ ละ 5 คน   

 2. ครูถามเด็กแตละกลุม ดังน้ี  
  - เด็กๆ รูจักผักท่ีครูนํามาใหดูหรือไม  
  - ผักมีช่ือวาอะไร มีลักษณะเปนอยางไร สีอะไรบาง    
  - เด็กๆ ลองคิดและทดลองดูวาผักท่ีเห็นเหลาน้ีจะทําใหเกิดสี เหมือนกับดอกไมท่ี 

เด็กๆ เคยทําหรือไม 
 3. ครู และเด็กๆ ทดลองนํา ผัก ท่ีครูนํามาทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิดสี และใหเด็กๆ สังเกต 

วาเกิดอะไรข้ึนโดยครูกระตุนใหเด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมและตอบคําถามรวมกัน  
 4. เด็กและครู ชวยกันคิดวา สีท่ีไดจากผักสามารถนําไปทําอะไรไดบาง   

 5. เม่ือเด็กๆ ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวใหแตละกลุมเก็บวัสดุอุปกรณทุกอยางเขาท่ี  
ทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ และโตะทํางานใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
     1. ครูใหเด็กๆ ออกมาอธิบายการเกิดเก่ียวกับ สีท่ีไดจากผักใหเพ่ือนๆ ฟง และใหบอกถึง 
สี ท่ีเด็กๆ ทําใหเกิดสีดวยวิธีทําอยางไร ไดมาจากอะไร 
 3. เด็กและครูสรุปถึงสิ่งท่ีไดเรียนและใหเด็กแตละคนกลับไปคิดหาวาสีท่ีไดสามาระนําไป
ทําอะไรไดบางเปนการบาน 
  

สื่อ/อุปกรณ 
 1. แครอท 
 2. ขม้ินชัน 

 3. ฟกทอง   
 4. ลูกผักปรัง  
 5. ใบยานาง 
 6. กระเจ๊ียบ 
 7. ครก 
 8. มีด 
 9. กะละมัง 
 10. เขียง 
 11. เคร่ืองปน 
 12. ขวด/โหล /ภาชนะใสสี 

 
การประเมินผล 
 1.ใชแบบสังเกตพฤติกรรมในข้ันดําเนินกิจกรรมจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 3. สังเกตการตอบคําถาม การสรุปผลการทดลองตามความเขาใจของตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
ครั้งที่ 13 

 
สัปดาหที่  6   วันอังคาร  หนวย   “นํ้าหวานสีแดง” 
ชื่อกิจกรรม   น้ํากระเจ๊ียบ 
จุดประสงค 
 1. สงเสริมฝกทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการลงความเห็น
ขอมูล  ทักษะการหามิติสัมพันธ จากการรวมกันทํากิจกรรม “นํ้ากระเจ๊ียบ”  

 2. รูจักใชสีท่ีไดจากธรรมชาติมาประกอบอาหาร 
 3. รวมสนทนากับครูและเพ่ือนในเร่ืองท่ีเรียนได 
 4. รวมทํากิจกรรม“นํ้ากระเจ๊ียบ” กับเพ่ือนได 
 5. รูจักวัสดุอุปกรณสวนประกอบและข้ันตอนในการทํา “นํ้ากระเจ๊ียบ” 

 
การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
 1. ครูแนะนํากิจกรรม น้ํากระเจี๊ยบและสื่ออุปกรณการทดลอง โดยครูใชคําถามดังน้ี 
  - เด็กๆ คิดวา สีท่ีไดจากกระเจี๊ยบนําไปทําอะไรไดบาง 
  - เด็กๆ คิดวาเราจะนําสีจากกระเจี๊ยบไปทํานํ้าด่ืมไดหรือไม และจะทําอยางไร 
 2. เด็กและครูพิจารณาสื่ออุปกรณท่ีใชในการทดลอง ดังน้ี 
  - เด็กสังเกตลักษณะของกระเจี๊ยบท่ีนํามาทดลอง 
  - เด็กสังเกตความความแตกตางของอุปกรณท่ีใชในการทดลองการทําสีจากกระเจี๊ยบ 
ขั้นสอน 
 1. เด็กและครูรวมกันวางแผนการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี  
 - ครูแนะนําวัสดุอุปกรณท่ีตรียมเพ่ือใชในการทดลองการทํากิจกรรมน้ํากระเจี๊ยบทีละช้ิน 

 - ใหเด็กจับดูอุปกรณท่ีครูเตรียมมาไดอยางอิสระ ครูใหเด็กๆ ลองสังเกตสิ่งท่ีครู 
เตรียมมาวาตางกันอยางไร  มีลักษณะอยางไร 

  - ใหเด็กคาดเดาวาครูจะใชวิธีใดในการทํากิจกรรมน้ํากระเจี๊ยบ 
 2. ครูสาธิตการทํากิจกรรมน้ํากระเจี๊ยบใหเด็กๆ ดูและใหเด็กลงมือชวยกันทํา  

 3. แบงเด็กเปนกลุมๆ ละ 5 คน ใหตัวแทนกลุมหยิบอุปกรณตามท่ีตองการใช และใหเด็ก
ลงมือทํา โดยครูคอยกระตุนใหเด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมและตอบคําถามรวมกัน  

 4. เม่ือเด็กๆ ทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวใหแตละกลุมเก็บวัสดุอุปกรณทุกอยางเขาท่ี  
ใหทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ และโตะทํางานใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
     1. เด็กๆ อธิบายวิธีการท่ีตนเองชวยกันทําและเกิดอะไรข้ึนบางในขณะทํากิจกรรม 
 2. เด็กและครูสรุปถึงสิ่งท่ีไดทดลอง 

 
สื่อ/อุปกรณ 

 1. เตาไฟฟา  
 2. หมอ 

 3. ทัพพี   
 4. กระเจี๊ยบ 
 5. แกวนํ้า 
 6. ถวยตวง 
 7. ชอนตวง 
 8. นํ้าตาล 
 9. นํ้าแข็ง 
 
การประเมินผล 
 1.ใชแบบสังเกตพฤติกรรมในข้ันดําเนินกิจกรรมจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 3. สังเกตการตอบคําถาม การสรุปผลการทดลองตามความเขาใจของตนเอง 
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นํ้ากระเจ๊ียบแดง 
 
สวนผสม 
 
  ดอกกระเจี๊ยบสด/แหง   20 กรัม (5 ดอก)  
  น้ําเชื่อม    30 กรัม (2 ชอนคาว)  
  น้ําเปลา    200 กรัม (14 ชอนคาว)  
  เกลือปนเสริมไอโอดีน  2 กรัม (2/5 ชอนคาว) 
 
วิธีทํา 
  1 เอาดอกกระเจี๊ยบสดหรือแหงก็ได ลางน้ําทําความสะอาดนําใสหมอ ตมจนเดือด แลวลด
ไฟลงออน ๆ เค่ียวเรื่อย ๆ จนน้ําเปนสีแดง จนเขมขน  
  2. เอาดอกกระเจี๊ยบข้ึนจากหมอตม แลวเอาน้ําเชื่อมและเกลือใสลงไป ปลอยใหน้ํากระเจี๊ยบ
เดือด 1 นาที ก็ยกลง ชิมรสตามใจชอบ  
  3. เอาขวดแมโขงมาลางทําความสะอาด ตมในน้ําเดือด 20 นาที นํา น้ํากระเจี๊ยบแดงมา
กรอก แลวปดจุกใหแนน เก็บไวไดนาน (ควร แชในตูเย็น) หรืออีกวิธีหนึ่ง นําดอกกระเจี๊ยบมาตาก
แหง แลวนํามาบดเปนผง นําผงกระเจี๊ยบครั้งละ 1 ชอนชา ชงในน้ําเดือด 1 ถวย (250 มิลลิกรัม ) 
 
ประโยชนที่รางกายจะไดรับ 
 
  คุณคาทางอาหารใหวิตามินเอสูงมาก ซึ่งชวยบํารุงสายตารอง ลงมามีแคลเซียม ชวยบํารุง
กระดูกและฟน  
  คุณคาทางยาชวยขับปสสาวะ ลดความดันโลหิต เปนยาระบาย ออนๆ และชวยแกอาการ
กระหายน้ํา 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสีจากธรรมชาติ 
ครั้งที่ 24 

 
สัปดาหที่ 9  วันพฤหัสบดี   หนวย   “ประโยชนและโทษของสี” 
ชื่อกิจกรรม   การใชสีในการยอมกระดาษ 
จุดประสงค 

 1. เพ่ือฝกทักษะการสังเกต จําแนกประเภท การลงความเห็นขอมูล 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 3. บอกความแตกตางระวางประโยชนและโทษของสีได 
 4. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 
 5. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรู 
 

การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
 1. ครูแนะนํากิจกรรม การใชสีในการยอมกระดาษและสื่ออุปกรณการทดลอง โดยครูใช
คําถามดังน้ี 
  - เด็กๆ คิดวา สีท่ีไดจากดอกไม ผักและผลไมนําไปทําอะไรไดบาง 
  - เด็กๆ คิดวาเราจะนําสีจากดอกไม ผักและผลไม นําไปทําอาหารแลวใชสีในการยอม
กระดาษไดหรือไม และจะทําอยางไร 
 2. เด็กและครูพิจารณาสื่ออุปกรณท่ีใชในการทดลอง ดังน้ี 
  - เด็กสังเกตลักษณะของสีที่ไดจากดอกไม ผักและผลไม ท่ีนํามาทดลอง 
  - เด็กสังเกตความความแตกตางของอุปกรณท่ีใชในการทดลองการทําสีจากดอกไม 
ผักและผลไม 
ขั้นสอน 
 1. เด็กและครูรวมกันวางแผนการทดลองตามข้ันตอน ดังน้ี  
  - ครูแนะนําวัสดุอุปกรณท่ีตรียมเพ่ือใชในการทดลองการทํากิจกรรมการใชสีในการ
ยอมกระดาษทีละช้ิน 

  - ใหเด็กจับดูอุปกรณท่ีครูเตรียมมาไดอยางอิสระ ครูใหเด็กๆ ลองสังเกตสิ่งท่ีครู 
เตรียมมาวาตางกันอยางไร  มีลักษณะอยางไร 

  - ใหเด็กคาดเดาวาครูจะใชวิธีใดในการทํากิจกรรมการใชสีในการยอมกระดาษ 
 2. ครูสาธิตการทํากิจกรรมการใชสีในการยอมกระดาษใหเด็กๆ ดูและใหเด็กลงมือ 

ชวยกันทํา  
 3. แบงเด็กเปนกลุมๆ ละ 5 คน ใหตัวแทนกลุมหยิบอุปกรณตามท่ีตองการใช และใหเด็ก
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ลงมือทํา โดยครูคอยกระตุนใหเด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมและตอบคําถามรวมกัน  
 4. เม่ือเด็กๆ ทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวใหแตละกลุมเก็บวัสดุอุปกรณทุกอยางเขาท่ี  

ใหทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ และโตะทํางานใหเรียบรอย 
 
ขั้นสรุป 
     1. เด็กๆ อธิบายวิธีการท่ีตนเองชวยกันทําและเกิดอะไรข้ึนบางในขณะทํากิจกรรม 
 2. เด็กและครูสรุปถึงสิ่งท่ีไดทดลอง 

 
สื่อ/อุปกรณ 

 1. หมอ 
 2. ทัพพี/ไมพาย   
 3. สีจากดอกไม ผักและผลไม  
 4. แกวนํ้า 
 5. กระดาษ 
 
การประเมินผล 
 1. ใชแบบสังเกตพฤติกรรมในข้ันดําเนินกิจกรรมจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 3. สังเกตการตอบคําถาม การสรุปผลการทดลองตามความเขาใจของตนเอง 
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ภาคผนวก ง 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองทําใหดอกไมเกิดสี 
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ทําเคร่ืองดื่มจากผักและผลไม 
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ขนมบัวลอยหลากสี 
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ขนมถ่ัวแปบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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