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  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหวางกอนและหลังการ
ทดลอง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง   อายุระหวาง 5 – 6 ปที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553   โรงเรียนวัดยางสุทธาราม       
เขตบางกอกนอย  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน  27 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เพ่ือใชในการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที   
          เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัยและแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน .66 แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (One-Group Pretest– Posttest 
Quasi - Experimental Designs) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ t-test สําหรับ Dependent  
samples 
    ผลการวิจัยพบวา 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.
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 This research aimed to compare the young children ’s Scientific basic skills 
between  before  and  after learning  through  activities  based  on  Sufficiency  Economy  
Approach.     
  The  subject consisted of  boys and girls  in kindergarten 2 , aged 5 – 6 years   
old , studying in the second semester of  2010  academic  year  at Watyangsuttharam  
School , Bangkoknoy District,  Bangkok Metropolitan Administation. One classroom  with 
twenty seven   young children was  assigned by  purpossive sampling to be the sample 
group .The  experiment  was  carried out  for 8 weeks. 3 days  a  week ,  30  minutes  
each  day.  The  instruments of this study  were the  24  plans  of  learning  activities  
based  on  Sufficiency  Economy  Approach  and the  test  for Scientific Basic Skills.  The 
reliability of the Scientific Basic Skill  test  was  0.66. The design of this  study  was  one 
- group  pretest – posttest quasi - experimental  designs. Then data was analyzed by 
using  
t-test  for dependent  samples.                                       
   The result revealed  that:   
         The  young children who experienced learning activities  based on Sufficiency 
Economy Approach  gained  higher posttest scores in Scientific basic skills  than  the 
pretest  scores  with a statistically significant at .01 level.  
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ประกาศคุณูปการ 
   
   ความสําเร็จของปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทาน
ที่ใหความเมตตา ความเอื้ออาทรและความเสียสละอยางนายกยองและชมเชยเปนอยางยิ่ง 
ตลอดจนการเปนตนแบบของการทํางานดวยความมุงม่ันจากทานอาจารยดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป    
ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ   บุญสง กรรมการ 
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรอง
นับวาเปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทําวิจัยรูถึงคุณคาความงดงามของการวิจัย   
และใหศิษยไดมีตนทุนทางความคิดและแบบอยางของความเปนครูซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ไว ณ ที่นี้ และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยชูศรี   วงศรัตนะ และอาจารย ดร.วรนาท  
รักสกุลไทย ที่ไดกรุณาเปนกรรมการในการสอบปากเปลาปริญญานิพนธและไดใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น  

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวัฒนา ปุญญฤทธิ์ อาจารย ดร.รัตนา ดวงแกว 
อาจารยอุไรวรรณ โชติชุษณะ  อาจารยนภัสวรรณ  ชื่นฤาดี  อาจารยเปลว  ปุริสารและ อาจารย
พรรัก  อินทรามระ ที่ไดกรุณาตรวจและใหคําแนะนําแกไขแบบทดสอบและแผนการจัดกิจกรรมที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ  รองศาสตราจารย
ดร.เยาวพา เดชะคุปต อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ อาจารยในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
คณาจารยสาขาวิชาอ่ืนๆ ทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนถายทอดความรูและประสบการณที่ดีและมี
คุณคายิ่งแกผูวิจัยจนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะทานผูบริหาร ครูและนักการภารโรง โรงเรียนวัดยางสุทธาราม  
และการทําวิจัยในครั้งน้ีขอขอบใจเด็กชั้นอนุบาล 2/4และคุณสุรีย เที่ยงธรรมที่ไดใหความรวมมือ 
ในการปฏิบัติการวิจัยใหสําเร็จลุลวงดวยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณคุณแมมะ สุขชัย และญาติพ่ีนองทุกทานในครอบครัว และขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยปติ กาญจนโหติ ที่สนับสนุนในการจุดประกายใหเรียนรูรวมถึงผูมีพระคุณอีก
หลายทานที่มิไดกลาวนามในที่นี้ซึ่งผูวิจัยระลึกถึงเสมอดวยจิตคารวะอยางยิ่ง 
 ขอขอบคุณเพ่ือน พ่ี นองสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน พ่ีสมจิตต  สุวรรณวงศ 
และอาจารยวรรณวิมล  เณรทรัพย ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําและเปนกําลังใจใหแกกันเสมอมา 
   คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา   
ญาติพ่ีนอง ตลอดจน ครูอาจารย ผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดกรุณาอบรมสั่ง
สอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย และขออุทิศแด  คุณพอเคน  สุขชัย 

                                                                                   
                                                                                     สํารวย  สุขชัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

   เด็กในวันน้ีคือผูที่จะรับชวงสานตออนาคตในวันขางหนาจากผูใหญ อนาคตของสังคม
และประเทศชาติจะสามารถดําเนินไปในทิศทางใดพื้นฐานสําคัญยอมมาจากคนในชาติตองไดรับ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา  
 
 “...ตองพัฒนาอาชีพความเปนอยูของประชาชนเปนอาชีพไมใชเพียงแตปลูกผัก ถั่ว งา
ใหหลานเฝาแตเปนเรื่องของความอยูดีกินดี ความรูการศึกษาที่กลาววา ตองชวยใหการศึกษาดี
ขึ้น เพราะถาการศึกษาไมดี คนไมสามารถทํางานได การศึกษาตองไดทุกระดับ ถาพูดถึงระดับสูง
หมายความวานักวิทยาศาสตรชั้นสูง ถาไมมีการเรียนชั้นประถม อนุบาล ไมมีทางที่จะใหคนไทย
เรียนชั้นสูงหรือเรียนชั้นสูงไมดีซึ่งเด๋ียวน้ีก็ยังไมดีเพราะชั้นสูงตองมีรากฐานการเรียนขั้นพ้ืนฐาน...” 
 
   พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทาน
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. 2549: 226) เปนบทนําที่สําคัญย่ิงสําหรับนํามาจัดการศึกษาปฐมวัยที่ตองเร่ิมตนวางรากฐาน
การศึกษาตั้งแตวัยแรกเริ่มในระดับปฐมวัย  เพ่ือเปนการตระหนักในการพัฒนาเด็กใหมีทักษะและ
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ทั้งน้ีหนวยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน และองคกร
ตางๆ ไดใหความสําคัญในการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเปนชวงที่สําคัญในการ
หลอหลอมใหเด็กเจริญเติบโตอยางสมบูรณ และการใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการซึ่งจะทําใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน และเกิดความสนใจในการเรียนรู
อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กปฐมวัยการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ที่มีอยู
รอบตัว ดวยการสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติและฝกการใชประสาทสัมผัสในการเรียนรู 
ใหเด็กไดทดลองทําในสิ่งที่เด็กคิดและจินตนาการจะชวยทําใหเด็กมีประสบการณมากขึ้น  รวมทั้ง
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะหดวยการสังเกตหรือสัมผัสสิ่งตางๆ  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550ก: 62) 
  ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัยจะเกิดขึ้น เม่ือเด็กใหความสนใจในการเรียนรูตอสิ่ง
นั้นๆ การเปดโอกาสใหเด็กไดเลน ทดลอง และสํารวจ ตามความสนใจเปนการฝกใหเด็กไดรูจัก
การคิดหาเหตุผลจากการลงมือปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เกิดเปนองคความรูของตน และเปนแนวทาง
ในการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 
36–39) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่วาเด็กเปนเหมือนนักวิทยาศาสตรที่มีความสงสัยใครรูมีคําถาม
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เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ และเรียนรูสิ่งที่มีอยูรอบตัวผานประสบการณตางๆ ตลอดเวลา การกระตุน
และสงเสริมการเรียนรูของเด็กโดยการเปดโอกาสใหเด็กไดใชความสามารถของตนเองในการคนควา 
ทดลอง  การคิดตัดสินใจและสามารถนํามาอธิบายไดอยางมีเหตุมีผล (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2551: 22) การมีปฏิสัมพันธของเด็กดังกลาวเปนการใชทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรในการนํามาแสวงหาความรูอยางมีระบบโดยการปฏิบัติฝกฝนดานความคิด     
การแกปญหาจนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ 
 การดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคนลวนมีความเกี่ยวของกับการใชทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรในดานตางๆ เพ่ือนํามาใชประกอบในการปฏิบัติกิจกรรมใหประสบความสําเร็จตามที่
คาดหวังและตั้งใจ หรือชวยใหเกิดความสะดวกในการคนหาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ตัวอยางการใช
ทักษะจําแนกประเภทเชน เด็กสามารถนําเครื่องแตงกายของตนเองมาจําแนกตามชนิดที่เปน
กางเกง เสื้อ กระโปรง รองเทา ถุงเทาได จะทําใหเด็กสามารถหยิบมาใชไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมหรือการจําแนกเพื่อจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช ดินสอ ยางลบ หนังสือใหเปนระเบียบจะทํา
ใหเกิดความสะดวกและเรียบรอย หรือการจําแนกเสียงตางๆ ที่ไดยินวามาจากไหนเปนเสียงของ
อะไร อาหารแตละชนิดมีรสชาติอยางไร ในดานทักษะการสื่อความหมาย เด็กที่สามารถสื่อสาร
ดวยการบอกเลาอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองราวที่เกิดขึ้นได จะทําใหผูอ่ืนรับรูและเกิดความเขาใจในสิ่ง
นั้นไดถูกตอง และในดานทักษะการลงความเห็น เปนทักษะที่ชวยใหเด็กสามารถตัดสินใจในการ
เลือกปฏิบัติตอสิ่งที่พบเห็น เชนเด็กนําถุงขนมที่กินแลวไปทิ้งขยะ ไมเด็ดใบไมและดอกไมเม่ือเดิน
ผาน ของสิ่งไหนที่ควรเลือกซื้อ ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้ คือทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ใชอยูใน
วิถีชีวิตประจําวัน การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ควรมาจาก
ธรรมชาติและสิ่งที่อยูใกลตัวที่เด็กสามารถสังเกตและสัมผัสได การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจาก
วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน จะทําใหเด็กไดมีโอกาสในการพูดคุยและเรียนรูการอยูรวมกัน และ
การคนหาคําตอบจากธรรมชาติที่อยูรอบตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัยมีความกระตือรือรน
และสนใจในสิ่งตางๆ ที่อยูใกลตัวปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี มาจากพอแมและผูที่
อยูใกลชิดที่ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนตอการเลี้ยงดู นํามาจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การเรียนรู ใหมีบรรยากาศที่อบอุนเพ่ือเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพเด็กที่กําลัง
เติบโตในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550ข: 5 – 6; อางอิงจาก ประเวศ วะสี.
2538)   
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแตป พ.ศ. 2517 แกปวงชนชาวไทย เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติ
ใชในทุกครอบครัวและทุกหนวยงานใหดําเนินอยูบนทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย และมีความรอบรูที่
เหมาะสม เพ่ือใหเกิดความสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง (สํานักคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. 2553: 34-35) ซึ่งเปาหมายสําคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือการที่ทุกคนและทุกองคกรไดนําไปประยุกตปฏิบัติใชบนพ้ืนฐานของความ
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เปนจริงความถูกตองดวยความมีเหตุมีผล และไมตั้งอยูบนความประมาท ทั้งน้ีจะตองดําเนินควบคู
ไปกับการมีคุณธรรมและความรอบรูเพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน ไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนทั้งตอตนเอง หรือผูอ่ืน โดยยืดถือประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตน และตอง
ประกอบไปดวยความเพียรอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันขอบกพรองไมใหเกิดขึ้น (จิรายุ  อิศรางกูร 
ณ อยุธยา; และปรียานุช พิบูลสรายุธ. 2553: 31-37)  และคํานึงถึงความเสี่ยงความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น โดยวางแผนอยางรอบคอบรัดกุม เพ่ือใหเกิดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต การพัฒนาให
เด็กและเยาวชนไดเรียนรูตามวิถีชีวิตของชุมชนและรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เปน
จริงในปจจุบันนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความงอกงามขึ้นกับ
ผูเรียนใหไดมีความรูและทักษะในการพัฒนาสามารถของตนเองตลอดจนนําความรูที่ไดรับนํามา
สรางเปนองคความรูใหเกิดขึ้นกับตนเอง ดวยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ในสถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอน
ใหเรียนรูกระบวนการพึ่งพาตนเองโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู จะชวยใหเขาใจใน
สิ่งที่เรียนอยางแทจริงการเรียนควรจัดใหเกิดความสมดุลทั้งขอความรูและการปฏิบัติตระหนักถึง
ความผิด ชอบ ชั่ว ดี ที่เกิดขึ้นใหมีความรูในทางโลกและทางธรรมดวยการปฏิบัติตนใหเปนผูมี
ความรู รอบคอบ ระมัดระวัง การมีความเพียรพยายาม อดทน ขยัน โดยนํามาจัดสาระใหเด็กได
เลนและเรียนรูทุกอยางที่เขาทํา รวมทั้งการมีแบบอยางที่ดีจากบุคคลรอบขางใหผูเรียนไดนําไป
ปฏิบัติเปนแบบอยาง (ทิศนา  แขมมณี. 2549: 2) หลักการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเปนกลไกสําคัญที่จะชวยใหคนในชุมชนรับมือกับสถานการณของการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ไดทางเลือกใหม  ในการจัดการศึกษาตองวางพื้นฐานบนวิถีการพัฒนาอยางยั่งยืน มีเปาหมายอยู
ที่การพัฒนาคน อยางสมบูรณรอบดานโดยเริ่มที่วัยเด็กเพื่อสรางพื้นฐานใหเกิดการเรียนรูตลอดไป  
  การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
นําไปสูการมีคุณลักษณะเบื้องตนของการสานตอคุณสมบัติและการเรียนรูของเด็กในวัยตอมา ที่
สามารถปรับใชหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู
ที่สมบูรณและเหมาะสม จะหลอหลอมใหเด็กเกิดพฤติกรรมที่นําไปสูนิสัยที่เปนคุณลักษณะพื้นฐาน 
นําไปสูการเปนอยูอยางรูเทาทัน และมีหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตนเอง      
(สุจินดา   ขจรรุงศิลป. 2550ข: 1-2)  และเพื่อเปนการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดการเรียนรูที่เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ตามวิถีที่เหมาะสมในการดําเนิน
ชีวิตใหมีวิธีคิดอยางมีเหตุมีผลพรอมกับมีคุณธรรมและความรู ในการดํารงตนอยูดวยความยั่งยืน
ภายใตบริบทและสังคมที่อาศัย การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจึงถือไดวาเปนงานที่ยิ่งใหญและมี
ความสําคัญสําหรับการวางรากฐานคุณคาของการเปนมนุษยในวัยแรกเริ่มที่กําลังจะเจริญเติบโต
และผลิบานตามกาลเวลาที่ดําเนินไป พรอมกับความคาดหวังของครอบครัวและสังคม ซึ่งตองการ
ทรัพยากรมนุษยที่เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีความสงางามพรั่งพรอมไปดวยความรูและมีทักษะใน
การใชชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนไดตามศักยภาพซึ่งจะเปนพลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคมใหมีความนาอยูเกื้อกูลตอกัน เห็นประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตนอันจะ
นํามาไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
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 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
ปฐมวัย จึงเกิดความสนใจในการนอมนําเอาหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปน
แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย และเปนพ้ืนฐานของการ
ดําเนินวิถีชีวิตตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและจําแนก
รายทักษะ กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและจําแนก
รายทักษะ กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนก
รายทักษะ  
 

ความสําคญัของการวิจัย  
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไดแก พอ แม ผูปกครอง และครู นําไปเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย และการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือปลูกฝงการใชทรัพยากรไดอยางเพียงพอตามวิถีชีวิตและความเหมาะสมตามวัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือมุงใหเด็กไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ไดแก ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะ
การลงความเห็น โดยจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนเร่ือง รางกายของฉัน ธรรมชาติใหสีสัน ผัก 
และขยะ ที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของเด็ก ภายใตกรอบแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน  
เง่ือนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม 
     
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ปที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553โรงเรียนวัดยางสุทธาราม   
แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน 4 หองเรียน  
หองเรียนละ 30 คน รวมทั้งหมด 120 คน   
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   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม 
แขวงบานชางหลอ  เขตบางกอกนอย  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เลือกกลุมตัวอยาง
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ในระหวางการทดลอง
ผูปกครองพาเด็กปฐมวัยในกลุมทดลองลากลับภูมิลําเนา 3 คน กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยในการ
ทดลองครั้งนี้ จึงมีเพียง 27 คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  3 ทักษะ
ประกอบดวย 
   2.1  ทักษะการจําแนกประเภท 
   2.2  ทักษะการสื่อความหมาย 
  2.3  ทักษะการลงความเห็น 
  
 นิยามศัพทเฉพาะ   
 1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป  ที่ศึกษาอยูใน
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนวัดยางสุทธาราม  แขวงบาน
ชางหลอ เขตบางกอกนอย  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
  2.  ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกถึงการเรียนรูที่ผานประสาทสัมผัสทั้งหา เพ่ือคนหาคําตอบเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ทดสอบได
ดวยแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผู วิ จัยพัฒนาขึ้น  
ประกอบดวย 3 ทักษะ คือ 
  2.1 ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถ ในการจัดแบงสิ่งของออกเปน
หมวดหมู ตามขนาด รูปราง สี รส โดยใชเกณฑความเหมือนและความตางของวัตถุ ตามที่ตนเอง
หรือคนอ่ืนเปนผูกําหนด 
  2.2 ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอขอมูลที่ไดจาก
การคนพบจากการปฏิบัติจริง  ดวยการสังเกต สํารวจ ทดลอง หรือจากแหลงขอมูลตางๆ โดย
นํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ ดวยการบอกเลา อธิบาย หรือการบันทึก  
    2.3 ทักษะการลงความเห็น หมายถึง ความสามารถในการสรุปผลขอมูล ที่ไดจาก
การคนพบ หรือไดจากประสบการณตรงที่เกิดจากการเรียนรู หรืออธิบายไดถึงคุณคาและ
ประโยชนของสิ่งนั้นอยางมีเหตุมีผล  
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    ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น สามารถนํามาทดสอบไดดวย
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น         
  3.  การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย 
หมายถึง การจัดประสบการณในการเรียนรูดวยเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของเด็กภายใตกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยตนเองและมีวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสํารวจ สังเกต  ทดลอง สาธิต  
การเรียนรูกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อยูในชุมชน การฝกฝนการบันทึกการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้คือ  
  3.1 ขั้นนํา เปนการเตรียมเด็กใหพรอมกอนเขาสูกิจกรรมโดยใชคําคลองจอง เพลง  
การพูดคุยสนทนา ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่เรียนรู 
     3.2 ขั้นสอน เปนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร              
3 ทักษะตามที่วางแผนในสาระการเรียนรู 4 หนวย โดยการจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ ดวยการสังเกต ทดลอง สํารวจ ทัศนศึกษา การสนทนาซักถาม
และแสดงความคิดเห็น อภิปรายในเรื่องที่สนใจ ภายใตการเรียนรูที่ขับเคลื่อนดวยกรอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย 
    3.2.1 ความพอประมาณ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กรูจักการปฏิบัติ
ตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน มีมารยาทในการพูด การแสดงออกตามความเหมาะสมของสถานการณ 
และสามารถนําสิ่งของ อุปกรณที่มีภายในบาน โรงเรียน รวมทั้งจากชุมชนนํากลับมาใชอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูรวมกัน   
   3.2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การกระตุนใหเด็กฝกฝนทักษะการคิด และ
นํามาอธิบายดวยความเปนเหตุและผลในสิ่งที่คนพบจากการลงมือปฏิบัติ และการแสวงหาความรู 
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองและผูอ่ืน มีความรอบคอบ
ในการตัดสินใจ เลือกนํามาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม 
   3.2.3 การสรางภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมวางแผนในการจัดกิจกรรมที่
คํานึงถึงความพรอมโดยไมประมาท และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับการปองกันดูแลตนเองไมใหไดรับความเดือดรอน หรือเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม  
    3.2.4 เง่ือนไขความรู หมายถึง การฝกฝนตนเองของครูในการแสวงหาความรู 
เพ่ือใหสามารถนํามาถายทอดในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับเด็ก ตามความเหมาะสมของวัย 
ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไดแก การสํารวจ ทดลอง การบันทึก และพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาทักษะใหกับเด็กไดตามวัย 
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   3.2.5 เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรูจักชวยเหลือ
และแบงปนใหกับผูอ่ืน มีความซื่อสัตยตอตนเอง โดยไมนําสิ่งของที่เปนของผูอ่ืนมาเปนของตน 
รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน มีความอดทนและเพียรพยายามในการทํางาน
ใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
  ภายใตกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาจัดกิจกรรมในขั้น
การสอน จึงเปนการหลอมรวมทั้ง 3 หลักการ 2 เง่ือนไข รวมกับการดําเนินกิจกรรมที่ใหเด็กไดลง
มือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานที่ ดวยการสํารวจ ทดลอง การตั้งประเด็นคําถามและนํามา
พูดคุยสนทนารวมกัน เพ่ือฝกฝนทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะ
การลงความเห็น 
  3.3 ขั้นสรุป เปนการสนทนารวมกันระหวางเด็กและครูหลังจากที่ทํากิจกรรมจบลง 
โดยใหเด็กสรุปเปนแนวคิดในเรื่องที่เรียนรูดวยตนเองหรือสรุปเปนกลุมรวมกันทั้งชั้น และครูได
อธิบายขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือตอยอดประสบการณใหกับเด็กไดเกิดความตระหนักถึงสาระการเรียนรู
ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 หลักการ  2 เง่ือนไขที่พัฒนาทักษะการ
จําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวย ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกัน การมีเง่ือนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม มาใชในการจัดสาระการเรียนรู 4 หนวย เพ่ือ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย มีองคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
                          ตัวแปรอิสระ 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
1.  ทักษะการจําแนกประเภท 
2.  ทักษะการสื่อความหมาย 
3.  ทักษะการลงความเห็น 

การจัดการเรียนรู
ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระการเรียนรู 4 หนวย        
  1. รางกายของฉัน           
  2. ธรรมชาติใหสีสัน  
  3. ผัก   
  4. ขยะ 
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ขั้นนํา เปนการเตรียมเด็กใหพรอมกอนเขาสูกิจกรรม 
   ขั้นสอน  เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะพ้ืนฐาน-
ทางวิทยาศาสตร 3 ทักษะภายใตการเรียนรูที่ขับเคล่ือนดวย
กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย 
  1. ความพอประมาณ   
  2. ความมีเหตุผล  
  3. การสรางภูมิคุมกัน   
  4. เง่ือนไขความรู   
  5. เง่ือนไขคุณธรรม   
   ขั้นสรุป  เปนการสนทนารวมกันระหวางเด็กและครู   
หลังจากที่ทํากิจกรรมจบลง 
 

      ตัวแปรตาม 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู 
     1.2  ทฤษฏีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
           1.2.1  ทฤษฏีการเรียนรูทางดานสติปญญาของเพียเจท   
  1.2.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
           1.2.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวก็อตสกี้ 
      1.3  ความหมายและการจัดการศกึษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.1  ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3.2  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.3.3  เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษา  
 1.4  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
  2.1  ความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
  2.2  ประเภทของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
  2.3  ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการวิจัย 
   2.3.1  ทักษะการจําแนกประเภท 
     2.3.1.1 ความหมายของทักษะการจําแนกประเภท   
    2.3.1.2 ประโยชนของทักษะการจําแนกประเภท   
    2.3.1.3 พฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการจําแนกประเภท   
   2.3.2  ทักษะการสื่อความหมาย 
     2.3.2.1 ความหมายของทักษะการสื่อความหมาย   
    2.3.2.2 ประโยชนของทักษะการสื่อความหมาย       
     2.3.2.3 พฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการสื่อความหมาย    
  2.3.3  ทักษะการลงความเห็น 
     2.3.2.1 ความหมายของทักษะการลงความเห็น 
    2.3.2.2 ประโยชนของทักษะการลงความเห็น       
      2.3.2.3 พฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการลงความเห็น 
  2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยมี
สาระนําเสนอโดยลําดับดังนี้ 

1.1   ความหมายของการจัดการเรียนรู  
 การจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ
ตองการในการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญ ดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ เพ่ือใหเด็กสามารถคนหา
คําตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ และมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการจัดการเรียนรู ซึ่งได
นําเสนอดังนี้   
   วัฒนา  มัคคสมัน (2542: 25) อธิบายหลักการจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนสรางองคแหงความรูใหเกิดขึ้นดวยตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติในเรื่องที่ตน
สนใจและสามารถนําความรูที่ไดเรียนน้ันมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2543: 21) ใหความหมายของการจัดการเรียนรู หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับเด็ก โดยคํานึงถึงความตองการทางธรรมชาติที่เหมาะสม
ตามวัย ซึ่งในเด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่ตางกันจะมีความสนใจและความตองการที่ไมเหมือนกัน 
ดังนั้นในการสอนควรเนนเด็กเปนศูนยกลาง แผนการสอนที่ครูสรางตองสะทอนความรูสึกของเด็ก
ในการสอนและสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กเปนสําคัญ 
 ณัฐวุฒิ  กิจรุงเรือง (2545: 10) ใหความหมายของการจัดการเรียนรู หมายถึง การ
จัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความแตกตาง
ระหวางบุคคล ผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและการปฏิบัติจริง สามารถนําความรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 
  บุญประคอง ไมเขียว (2550: 300) ใหความหมายของการจัดการเรียนรู หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรูเกิดจากความสนใจ และความ
ตองการในการเรียนรูของผูเรียน โดยมีครูเปนผูใหการสนับสนุน คอยสังเกต ตั้งคําถาม กระตุนให
คิด และสรางบรรยากาศในการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคของการจัด
การศึกษา  
    สรุปไดวาการจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยคํานึงถึงความตองการและความสนใจของเด็กเปนสําคัญ เนนใหเด็กไดมีสวนรวมในการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง ครูจะเปนผูคอยสนับสนุน ชวยเหลือเด็ก และสรางบรรยากาศให
เหมาะสมกับการเรียนรูเพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณในการนําไปพัฒนาตนเองและสามารถนํา
ความรูมาใชในชีวิตประจําวันได 
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 1.2 ทฤษฎีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเกิดมาจากความสนใจ สภาพแวดลอมและการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ รอบตัว การเรียนรูจะสงผลตอพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็ก และ
ทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรูมีนักจิตวิทยาการเรียนรูหลายทานไดคิดคนทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอ 3 ทาน ดังนี้  
      1.2.1 ทฤษฏีการเรียนรูทางดานสติปญญาของเพียเจท       
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 36–39) ไดกลาววา ทฤษฎีของเพียเจท (Piajet) 
ไดเนนถึงความสําคัญของการเปนมนุษย ที่มีความสามารถในการสรางความรูผานการปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะอยูในตัวเด็กตั้งแตแรกเกิด ความสามารถนี้คือ การปรับตัว (Adaptation)  
และกระบวนการสรางโครงสรางตามความคิด (Scheme) โดยการมีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยการ
ซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และการปรับตัวทางโครงสรางสติปญญา(Accommodation) 
ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความคิดความเขาใจ (Equilibration)  
  การซึมซาบประสบการณ (Assimilation) คือกระบวนการที่อินทรีย ไดดูดซึม
สิ่งแวดลอมจากประสบการณเดิมของตนเอง   การดูดซึมขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของอินทรีย
นั้นๆ ที่ไดแสดงออกทั้งภายในและภายนอก 
  การปรับตัวโครงสรางสติปญญา (Accommodation)  เปนกระบวนการควบคูไปกับ
การซึมซาบประสบการณ เม่ือสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสติปญญาในอินทรีย จึง
ตองมีการปรับปรุงใหสมดุลกับสิ่งแวดลอม หนวยที่มีการปรับตัว เรียกวา สกีมา (Schema) คือ
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลชวยใหเด็กเปลี่ยนความคิด ความเขาใจและปรับโครงสรางสติปญญาใหตรง
กับสภาพแวดลอมของเขา 
  พัฒนาการทางสติปญญาของทฤษฏีเพียเจทที่เปนไปตามลําดับขั้น 
   1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) อายุ 0 - 2 ป เด็กจะ
เรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัส เชน ปาก หู ตา จากสิ่งแวดลอมรอบตัว 
   2. ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Intuitive or Preoprerational) อายุ 2–6 ป  
เด็กเรียนรูภาษาพูด สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทางในการสื่อความหมายรูจักสิ่งที่เปนตัวแทน  
(Representation) โครงสรางสติปญญาแบบงาย สามารถหาเหตุผลอางอิงได มีความเชื่อใน
ความคิดของตนเองเปนอยางมาก ยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรม
ของผูใหญ 
  3. ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational) อายุ 7 – 11 ป รับรู
รูปธรรมไดดี ใชเหตุผลสรางกฏเกณฑ เห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรม 
   4. ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) อายุ 11 – 16 ป รูจัก
คิดหาเหตุผล มีระบบคาดคะเน ตั้งสมมติฐาน แกปญหา พัฒนาสติปญญาอยางสมบูรณ มีความคิด
เทาผูใหญ  
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         สรุปไดวาทฤษฏีของเพียเจท เชื่อวาพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กจะ
พัฒนาไปตามลําดับขั้นในแตละวัย รวมทั้งการเรียนรูของเด็กจะเกิดมาจากการที่เด็กไดมี
ประสบการณจากการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง และการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ 
    1.2.2  ทฤษฎีการเรียนรูทางสติปญญาของบรูเนอร  
  บรูเนอร  (Bruner) ไดกลาววา เด็กสามารถที่จะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
อาศัยความรวมมือจากผูสอนและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนสภาพแวดลอม รอบตัวเด็ก 
ความพรอมเปนสิ่งที่สามารถใหเกิดเร็วขึ้นได โดยการจัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับความสามารถ
ของเด็ก โดยแบงการเรียนรูเปน 3 ขั้น คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 
125-126 อางอิงจาก Bruner. 1967) 
     1. Enactive representation (การเรียนรูดวยการกระทํา) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจาก
ประสาทสัมผัส การดูตัวอยางและทําตามเปนชวงตั้งแตเกิดจนถึง 2 ขวบ 
     2. Iconic representation (การเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ) เปนขั้นที่
เด็กเรียนรูในการมองเห็น และการใชประสาทสัมผัสตางๆ เด็กเรียนรูจากภาพและความจํา  
   3. Symbolic representation (การเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ) เปนขั้นที่เด็ก
สามารถจะเขาใจการเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรมตางๆ ได เปนขั้นที่สูงสุดของพัฒนาทางดานความรู 
ความเขาใจ เด็กสามารถคิดหาเหตุผล และในที่สุดจะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได 
    ทฤษฎีการเรียนรูทางสติปญญาของบรูเนอรนําไปสูการจัดการเรียนการสอนที่ควร
คํานึงในเรื่องดังตอไปน้ี   
    1.  การจัดลําดับขั้นตอนของการเรียนรูและการนําเสนอใหสอดคลองกับระดับการ
รับรูเขาใจ 
    2.  ในการเรียนการสอนนั้น ทั้งผูเรียนและผูสอนตองมีความพรอม แรงจูงใจ และ
ความสนใจ 
    3.  ลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับความสามารถ
ของผูเรียนจะชวยใหมีความรูคงทนและถายโยงความรูไดดวย 
      วิธีการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร ใชวิธีการคนพบ (Discovery learning) โดย
ยึดหลักการสอนดังนี้ 
  1. เด็กจะตองมีแรงจูงใจภายใน (Self-motivation) และมีความอยากรูอยากเห็น 
อยากคนพบสิ่งที่อยูรอบตนเอง 
   2. โครงสรางของบทเรียน (Structure) ตองจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน  
   3. การจัดลําดับความยากงาย (Sequence) โดยคํานึงถึงสติปญญาของเด็ก 
    4. แรงเสริมดวยตนเอง (Self-reinforcement) ครูควรใหผลยอนกลับแกผูเรียน 
เพ่ือใหทราบวาทําผิดหรือทําถูกตอง เปนการสรางแรงเสริมดวยตนเอง 
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   สรุปไดวาบรูเนอรไดใหความสําคัญทางความพรอมของผูเรียน ดังน้ันการกําหนด
เน้ือหาและกิจกรรมใหเหมาะกับผูเรียนในแตละวัย จัดความยากงาย รายละเอียดของเนื้อหาให
สอดคลองกับวัยและอายุสมอง จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดี  
     1.2.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวก็อตสกี้ 
 ไวก็อตสกี้  Vygotsky (เปลว ปุริสาร. 2543: 7; อางอิงจาก Berk; & Winsler. 
1995) กลาววา เด็กจะเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการสติปญญาและทัศนคติดีขึ้น เม่ือมีการ
ปฏิสัมพันธและทํางานรวมกันกับคนอื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพ่ือน บุคคลเหลานี้จะใหขอมูลสนับสนุน
ใหเด็กเกิดขึ้นใน Zone of Proximal Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทา
ทาย แตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง เม่ือไดรับการชวยเหลือแนะนําจากผูใหญ หรือจาก
การทํางานรวมกับเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวา เด็กสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรู
ขึ้น การใหความชวยเหลือแนะนําในการแกปญหาและการเรียนรูของเด็ก (Assisted Learning) 
การใหความชวยเหลือแกเด็ก เม่ือเด็กแกปญหาโดยลําพังไมได เปนการชวยอยางพอเหมาะ 
เพ่ือใหเด็กแกปญหาไดดวยตัวเอง วิธีการที่ครูเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กเพื่อการชวยเหลือเด็ก 
เรียกวา Scaffolding เปนการแนะนําชวยเหลือใหเด็กแกปญหาดวยตนเอง โดยการใหคําแนะนํา 
(clue) การชวยเตือนความจํา (reminders) การกระตุนใหคิด (encouragement) การแบงปญหาที่
สลับซับซอนใหงายลง (breaking the problem down into step) การใหตัวอยาง (providing and 
Example) หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่จะชวยเด็กแกปญหาและเรียนรูดวยตนเองการใหการชวยเหลือ (Scaffolding) มี
ลักษณะ 5 ประการ ดังนี้   
     1. เปนกิจกรรมการรวมกันแกปญหา  
     2. เขาใจปญหาและมีวตัถปุระสงคทีต่รงกัน  
    3. บรรยากาศที่อบอุนและการตอบสนองที่ตรงกับความตองการ  
    4. รักษาสภาวะแหงการเรยีนรูของเด็ก (ZPD: Zone of Proximal Development)  
    5. สนับสนุนใหเด็กควบคุมตนเองในการแกปญหา  
    ครูมีหนาที่ในการเตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองและให
คําแนะนําดวยการอธิบาย สาธิต และใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน การวาด การเขียน 
การทํางานศิลปะหลายๆ รูปแบบ เพ่ือเปนการจัดระบบความคิดของเด็กเอง แลวใหโอกาสเด็ก
แสดงออกตามวิธีการตางๆ ของเด็กเอง เพ่ือครูจะไดรูวาเด็กตองการจะทําอะไร  
      สรุปไดวาไวก็อตสกี้ไดใหความสําคัญของการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการที่เด็กไดรับ
รูจากการจัดสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็ก การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ และการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง จากการใชประสาทสัมผัสทั้งหาเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู ทั้งน้ีการเรียนรู
ของเด็กมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับพัฒนาการในแตละวัย รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและ
สถานการณใหเด็กไดเจอกับปญหาและสิ่งตางๆ ที่ทาทายความสามารถและความสนใจที่
เหมาะสมกับวัย 
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 1.3 ความหมายของการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.3.1 ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2549: 22) กลาวถึง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหนึ่งในแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดพระราชทานเปน
ปรัชญาในการดํารงชีวิต ที่ยึดหลัก ความพอเหมาะ พอดีมีเหตุผล และความไมประมาท ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงถือปฏิบัติดวยพระองคเองอยางตอเน่ืองยาวนานทรงเห็น
ความสําคัญของความ “พออยูพอกิน” ซึ่งมีผลตอราษฎรและประเทศชาติ ที่สําคัญคือเปน
แบบอยางที่ดีใหคนไทยดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง  มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ   
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รูจักประมาณตน และดํารงอยูอยางรูจัก “คิด อยู ใช  กิน  
อยางพอเพียง“    
   อุดมพร  อมรธรรม (2549: 24 – 29) ไดกลาวถึงบุคคล 4 ทานที่เปนผูรูระดับ
ปราชญไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
  1.  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
เศรษฐกิจที่อุมชูตัวเอง (Relative Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมตองเดือดรอน โดยตองสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน ใหมีความพอมีพอใช ไมใชมุงหวังแตจะทุมเทสราง
ความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วเพียงอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะที่เพียงพอที่จะ
พ่ึงตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาและฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นตามลําดับ 
   2. ศาสตราจารย ดร.นิธิ เอียวศรีวงษ  ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง  การรวมเอาอุดมการณบางอยาง โลกทัศนบางอยาง ความสัมพันธบางอยาง และ
คานิยมบางอยาง รวมเขาดวยกันจึงจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงที่แทจริง ซึ่งเปนสวนที่เปน
วัฒนธรรมนั่นเอง ถาไมเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงตามความหมายเชนนี้ เศรษฐกิจพอเพียงจะมี
ความเปนไปไดแกคนจํานวนนอยเทานั้น คือ เกษตรที่มีที่ดินเปนของตนเองในปริมาณที่เพียงพอ 
จะผลิตเพ่ือพอบริโภคหรือทํารายไดสําหรับครัวเรือนเทานั้น ฉะน้ันเศรษฐกิจพอเพียง คือ
วัฒนธรรม ไมใชเทคนิคการเพาะปลูก หรือศีลธรรมความไมละโมบและความประหยัดเทานั้นที่
เปนสวนที่ขาดไมไดของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง พอเพียงอยางนอย 7 ประการ คือ  
        1.  พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
    2.  จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอื่นได คนที่ไมรูจักพอจะรักคนอื่น
ไมเปนและจะชอบทําลายมาก 
    3.  สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอมทําใหยังชีพและทํา
มาหากินได เชน การทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งไดทั้งอาหารไดทั้งสิ่งแวดลอม และไดทั้งเงิน 



15 

       4.  ชุมชนเขมแข็งเพียงพอ การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําให
สามารถแกปญหาตางๆ ไดเชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 
        5.  ปญหาพอเพียง มีการเรียนรูการอยูรวมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได
อยางตอเน่ือง 
       6.  อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงของกลุมชนที่สัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย มีความสัมพันธและเติบโตขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรมจึงจะม่ันคง 
        7.  มีความมั่นคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เด๋ียวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เด๋ียว
ตกงานไมมีกินไมมีใช มีความผันผวนที่เร็วเกิน ทําใหสงผลเสียตอสุขภาพจิต เกิดความเครียด 
เพ้ียน รุนแรง ฆาตัวตาย ติดยา  เศรษฐกิจพอเพียงที่ม่ันคงจะทําใหมีสุขภาพจิตดี   เม่ือทุกอยาง
พอเพียงก็เกิดความสมดุล คือความเปนปกติและยั่งยืน ซึ่งเราเรียกวาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุต โต) ปราชญแหงพุทธธรรม ไดใหความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว 2 ดานคือ มองวัตถุวิสัยและมองแบบจิตวิสัย 
     1.  มองอยางวัตถุวิสัย หมายถึง  มองภายนอกคือตองมีกินมีใชมีปจจัย  
4 เพียงพอหรือที่เรียกวา พอสมควรกับอัตภาพ ซึ่งใกลเคียงกับคําวา พ่ึงตนเอง ในทางเศรษฐกิจ 
    2.  มองแบบจิตวิสัย หมายถึงการมองดานจิตใจจิตในหรือภายใน คือคนจะมี
ความรูสึกเพียงพอที่ไมเทากัน บางคนมีเปนลานก็ไมเพียงพอ บางคนมีนอยก็เพียงพอทางดาน
ทางจิต 
  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2553: ง–จ) ไดใหความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ปรัชญาที่ชี้แนวทางในการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ในทางสายกลาง เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอควร ตอการมีผลกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของ
รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย ความอดทน ความเพียร 
มีสติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ไดเปนอยางดี 
   จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวสามารถนํามาสรุปไดวา เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน และ
เกิดความสมดุลในดานตางๆ โดยมีหลักการพื้นฐานคือการเปนอยูอยางพอเพียงตามสภาวะของ
ตนเองที่เปนอยู มีเหตุมีผลในการใชชีวิตบนความไมประมาท และในขณะเดียวกันก็ตองมีความรู
สําหรับนําใชพัฒนาตนเองและสังคมใหสามารถอยูรวมกันได รูจักการชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน
ตามความสามารถ และนํามาใชใหเกิดความกาวหนาทั้งดานอาชีพการงานที่ปฏิบัติใหมีความ
ม่ันคงเปนแนวทางในการดําเนนิชีวิตตอไป 
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   1.3.2   หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เกษม  วัฒนชัย (2549: 157) ไดกลาวถึง หลักการของความพอเพียง“sufficiency    
economy” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้งความจําเปนที่ตองมีระบบการคุม
กันที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ครอบครัว เง่ือนไขพื้นฐาน คือ   
     1.  จะตองเสริมสรางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ ของรัฐ นักทฤษฏี 
และนักธุรกิจ ใหสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
   2.  ดําเนินชีวิตดวยความอดทนมีความเพียร มีสติและความรอบคอบ 
     3.  จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งใน
การนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และดําเนินการทุกขั้นตอน  
    หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบดานตางๆ ที่สามารถนําไปใช
ในการพัฒนากรอบทฤษฎี ดังนี้ (พงศศักติฐ  เสมสันต; และคนอื่นๆ. 2552: 5-6) 
    ความพอเพียง (Sufficiency) จะตองประกอบไปดวย 3 คุณลักษณะ ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันในตัวที่ดี กลาวคือกิจกรรมใดที่ขาดคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งไปก็จะตองไมสามารถเรียกไดวาเปนความพอเพียงคุณลักษณะทั้ง 
 3 ประกอบดวย 
     1.  ความพอประมาณ (Moderetion) หมายถึง ความพอดีที่ไมมากเกินไปและ
ไมนอยเกินไปในมิติตางๆ ของการกระทํา ตัวอยางเชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตและการ
บริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ เพ่ือนําไปสูความสมดุลและพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลงหรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา คือความไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

   2. ความมีเหตุผล (Reasonableness)  หมายถึง การตัดสนิใจเกี่ยวกบัความ 
พอประมาณในมิติตางๆ นัน้ จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัย และขอมูลที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอยางรอบคอบ หรือกลาวอีกนัยหนึง่คือ 
การใชเหตุผลไตรตรองการกระทําอยางรอบคอบ 

   3. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self- immunity) เพ่ือเตรียมตัวพรอม 
รับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญาที่มองโลกในเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตดังที่กลาวขางตน  การกระทําที่สามารถเรียกไดวา 
พอเพียงจึงไมใชแคเพียงการคํานึงถึงเหตุการณและผลในปจจุบันเทานั้น แตจําเปนที่ตองคํานึงถึง
ความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ภายใต
ขอจํากัดของความรูที่มีอยูและสรางภูมิคุมกันในตัวใหเพียงพอที่จะสามารถพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงได  
     4.  เง่ือนไขความรู (Set of Knowledge) นําไปสูการตัดสินใจในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยูในระดับพอเพียง ซึ่งประกอบดวย  
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      4.1 ความรอบรู คือความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน โดย
ครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับนําไปใชในโอกาสและเวลา
ที่ตางกัน 
      4.2 ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะนําความรูและหลักวิชาการ
ตางๆ เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงสัมพันธกัน ประกอบการวางแผน กอนที่จะนําไประยุกตใช
ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน 
     4.3 ความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการนําแผนปฏิบัติที่ตั้งอยูบนหลัก
วิชาการตางๆ เหลานั้นไปใชในการปฏิบัติ เพราะในความจริงแลว สถานการณเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังน้ันการนําความรูและความรอบรูจึงตองอาศัยความระมัดระวังใหรูเทาทันเหตุการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
    5.  เง่ือนไขคุณธรรม (Ethical Qualifications) ประกอบดวย 2 ดานคือ 
      5.1 ดานจิตใจและปญญา โดยเนนความรูคูคุณธรรม กลาวคือ ตระหนัก
ในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต และแบงปน 
      5.2 ดานการกระทํา หรือแนวทางการดําเนินชีวิต โดยเนนความอดทน 
ความเพียร สติปญญา ขยัน อดทน และพากเพียร 
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พอประมาณ 

 
 มีเหตุผล 

 
  มีภูมิคุมกัน 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม 
สมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

ทางสายกลาง     พอเพียง 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 ที่มา: จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช  พิบูลสราวุธ. (2553). 
 
   1.3.3  เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษา 
       ปรียานุช  พิบูลสราวุธ และคนอื่นๆ (2553: 18) ไดกลาววา การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในวงการศึกษา เปนเสมือนหนึ่งการใหเครื่องมือแกครูและนักเรียนเพ่ือ
ไปสูเปาหมายของการเรียนรูที่สําคัญ คือการ “รูจักคิดวิเคราะห” ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่วงการศึกษา
ตองสรางคนใหสามารถคิดวิเคราะหคิดได ดวยการนํามาออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนเขาใจในหลักคิดและทดลองปฏิบัติ การนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหทุกกลุมสาระ นําหลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและวิธีการของครูผูสอน 
ที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูและใชในการจัดการเรียน
การสอน มีวิธีการสอนดังนี้ 

เง่ือนไขความรู 
           (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
     (ซื่อสัตยสุจริต  ขยันอดทน เพียร สติปญญา) 

นํามาสู
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  1. ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง 
    2. ฝกนักเรียนใหวิเคราะหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมหรืองาน
ตางๆ  
   3. ใหนําผลการวิเคราะหลงสูการปฏิบัติกระทั่งนักเรียนเกิดความตระหนักเห็น
ประโยชนของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตตนเอง 
  4. นักเรียนมีวิถีชีวิตบนความพอเพียง 
    ทั้งนี้การจัดการศึกษาตองสรางหลักคิดอยางถูกตองใหเกิดกับตัวเด็ก เพราะ
หนาที่ของโรงเรียนอยูที่การจัดการศึกษา หัวใจจึงอยูที่การไปสูเปาหมายในตัวเด็ก เพ่ือใหเด็กคิด
เปน คิดได และอยูดีมีสุขนําไปสูชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ 
  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษาควรนํามาเชื่อมโยง
กันหลายๆ สวน ดังนี้ (คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน. 2552: 15)  
   1. การพัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงไวใน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยการปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติม วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในสถานศึกษาใหสอดคลอง
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    2. การจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน โดยการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการ การเผชิญสถานการณ การแกปญหาชีวิตประจําวัน  
การเรียนเนนกิจกรรมการทดลอง และการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาทั้งในรูปแบบของการทําโครงการ โครงงาน และอ่ืนๆ ทั้งการศึกษารายบุคคลและเปน
กลุม และนํามาวัดประเมินผลผูเรียนทั้งดานความรูทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
    3. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ควรจัดใหมีแหลง
เรียนรูและกระบวนการเรียนรูที่ปลูกฝงและหลอหลอม คุณลักษณะอันพึงประสงค และเอ้ือตอ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดอาคารสถานที่ใหรมร่ืนใหเปนแหลงเรียนรูที่สะทอนการ
อนุรักษสืบสานทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย สงเสริมความมีระเบียบวินัยการ
เขาคิว การรับประทานอาหารใหรูถึงคุณคา และการตระหนักในการใชทรัพยากรรวมกัน  สงเสริม
และพัฒนาบรรยากาศดานคุณธรรมการปฏิบัติกิจทางศาสนา ดวยการยกยองสรรเสริญผูกระทํา
ความดี ใหรูจักการชวยเหลือและแบงปนซึ่งกันและกัน สงเสริมการแสวงหาเผยแพรความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางของบุคลากร และจัดโครงการสงเสริมการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    4. การจัดระบบบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการ
ปรับโครงสรางและกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกําหนด
นโยบาย  แผนงานโครงการ  ปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  พัฒนาบุคลากรดานความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมการจัดระบบการนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
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   5. คุณลักษณะของผูเรียนอันพึงประสงค ดวยการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ และ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความรูความเขาใจและตระหนัก ในความสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู และทักษะพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
   6. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ ผลงาน การปฏิบัติ
กิจกรรมการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน ติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการดําเนินงาน
แตละดาน รายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาเปนระยะๆ ทั้งการรายงานภายในสถานศึกษา 
การรายงานตอสาธารณชน และการรายงานตอตนสังกัด 
    สรุปไดวาการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษา หมายถึงการจัด
การศึกษาที่เนนใหเด็กไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงจาก
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและการแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่สอดคลองกับ
ชีวิตประจําวันของเด็กตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําความรูที่ไดมาปรับใช
การในการดําเนินในวิถีประจําวันตามวัยของตนเอง 
 
 1.4 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
   จากองคความรูดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมายของการจัดการเรียนรูและ
ความหมายของการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
   ความหมายของการจัดการเรียนรู  
   การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความตองการ
และความสนใจของเด็กเปนสําคัญ เนนใหเด็กไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง ครูจะเปนผูคอยสนับสนุน ชวยเหลือเด็ก และสรางบรรยากาศใหเหมาะสมกับการเรียนรู
เ พ่ือใหเด็กไดรับประสบการณในการนําไปพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวันได 
   ความหมายของการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      การจัดการศึกษาที่เนนใหเด็กไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห โดยใหเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและการแกปญหาในสถานการณตางๆที่
สอดคลองกับชีวิตประจําวันของเด็กตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําความรูที่
ไดมาปรับใชการในการดําเนินในวิถีประจําวันตามวัยของตน 
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 จากความหมายของการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นํามาสรุปความหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งนํามาใชในการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย 
ดังนี้  
 1. การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยและธรรมชาติในการเรียนรู
ของเด็ก 
 2. เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยการใชประสาทสัมผัสทั้งหา และ
วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสํารวจ สังเกต  ทดลอง สาธิต  การเรียนรูกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู
ในชุมชน และการฝกฝนบันทึกการเรียนรู   
   3. การจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของเด็กและใหเกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
   4. เด็กนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันตามความเหมาะสมของตนเอง 
 
  1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กปฐมวัย  
  นภัสวรรณ  ชื่นฤาดี (2550: 86) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสาระการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กปฐมวัยหญิง ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ผลการวิจัยพบวา 
การพัฒนาสาระการเรียนรู โดยการออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการและความ
สนใจของเด็กดวยการลงมือกระทํา ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิด
คุณลักษณะและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 3 ลักษณะคือการบริโภคดวยปญญา การ
พ่ึงพาตนเอง และการประหยัด อันเนื่องมาจากการที่เด็กไดรับการสงเสริมคุณลักษณะพื้นฐานที่
กําหนดใหเด็กไดเรียนรู ใหเกิดผลงอกงาม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ปูพ้ืนฐานใหเกิดขึ้นในตัว
เด็ก เด็กไดสนทนา และแสดงความคิดเห็นรวมกันเรียนรูรวมกัน ผาน สื่ออุปกรณ ทําใหเด็กเกิด
ความคิดรวบยอด ไตรตรองการเรียนรู การปฏิบัติงาน และรูจักวิธีการแกปญหา 
   นภสินธ  เสือดี  (2551: 74) ไดศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝง
คานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณสําหรับนักเรียนปฐมวัย กรณีศึกษา: โรงเรียน
บานหนองขาม อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีของนักเรียนชั้นอนุบาล 1–2 ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการใชนวัตกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะมี
การดําเนินการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนและมีระบบ โดยบูรณาการองคความรู หลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการปลูกฝงคานิยมสําหรับเด็ก 
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  นุชจรีย  มวงอยู (2551: 70) ไดศึกษาการจัดประสบการณแบบโครงการเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเด็กปฐมวัย ชาย –หญิง ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียน
เกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการจัดประสบการณแบบโครงการมีคุณลักษณะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะการจัดประสบการณแบบโครงการ มี
รูปแบบการจัดที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง การสอนเปดโอกาสใหเด็กไดสรางเสริมกิจกรรมดวยตนเอง 
มีอิสระในการคิด จินตนาการ   
   บุษยา อินทรงาม (2552: 60) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรูตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชาย- หญิงชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียน 
คริตสธรรมวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะ การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณตรงดวยการลงปฏิบัติโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสังเกต  คนควา  ทดลอง 
ลงมือกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง รวมคิดหาเหตุผลและกระทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ทําใหเด็กปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็นในการคิดหาเหตุผล และการบอกเหตุผล 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูภายในโรงเรียนเริ่มตั้งแตในระดับปฐมวัย
โดยนําไปบูรณาการในหลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในดานการพึ่งพาตนเอง การประหยัด และสามารถคิดอยางมีเหตุและผล ซึ่ง
ในครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบดวย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน มีเง่ือนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม นํามา
จัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน ตามความเหมาะสม
ของสังคมและบริบทที่เด็กอาศัย ใหมีความเอื้อเฟอตอกัน เห็นคุณคาของสิ่งตางๆ ที่มีอยูรอบตัว
และนํามาขับเคลื่อนใหกับเด็กปฐมวัยไดเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และ
สามารถคิดอยางมีเหตุและผล เรียนรูสิ่งใหมๆ และนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได  
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
   2.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (Science process skills) ไดมีผูให
ความหมายไวหลายทาน ดังนี้    

 สรศักดิ์ แพรคํา (2544: 21-22)  ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตางๆ ไดแก การสังเกต การจําแนก
ประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางมิติและเวลา การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกําหนด และ
การควบคุมตัวแปร  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การทดลองการตีความหมายขอมูล และลง
ขอสรุปได  

 พิมพันธ  เดชะคุปต  (2548: 9) ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถในการใชการคิด เพ่ือคนหาความรู รวมทั้งการแกปญหา
เปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ไมใชทักษะการปฏิบัติดวยมือ (Psychomotor Skill/ 
Hand on Skill) เพราะเปนการทํางานของสมอง  การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐาน  เชน  ทักษะในการ
สื่อความหมาย ไดแก การอาน การรับรู  การจํา การจําถาวร การพูด การเขียน นอกจากนี้ยังมี
ทักษะการสังเกต  การระบุ  การจําแนก การเรียงลําดับ การเปรียบเทียบ การลงขอสรุป  และการ
ใชตัวเลข 
  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2549: 15) ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีตั้งแตระดับพ้ืนฐานถึงขั้นสูง สําหรับเด็กปฐมวัย
นั้น ทักษะเบื้องตนคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท และทักษะการสื่อความหมาย 
เปนทักษะที่สามารถฝกพรอมกันได  

 ศศิธร รณะบุตร (2551: 30) ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สําคัญและควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัยประกอบดวย 
ทักษะการสังเกต การวัด การจําแนกประเภท ทักษะการสื่อสาร ทักษะการหาความสัมพันธมิติ 
เวลา ทักษะการลงความเห็นและทักษะการพยากรณ 
   ชยุดา  พยุงวงษ (2551: 27) ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
หมายถึง ความสามารถในการคนหาความรูและแกไขปญหา ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน
กระบวนการคิดอยางมีระบบ จนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการแสวงหาความรูขั้นสูงตอไป 

   จากความหมายของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร สรุปไดวาเปนความสามารถใน
การฝกฝนและปฏิบัติ ดวยการแสวงหาความรู การคิดแกปญหา ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรตางๆ ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหา
ความสัมพันธระหวางมิติและเวลา การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การลงความเห็นจาก
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ขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน  การกําหนด และการควบคุมตัวแปร  การกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ  การทดลองการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุปได  ที่ไดพิสูจนและนํามา
ทดสอบ เพ่ือใชเปนทักษะพื้นฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมของเด็ก  
   
 2.2 ประเภทของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
 นักการศึกษาหลายทานใหความเห็นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรไว
สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  (ภพ  เลาหไพบูลย. 2542: 1; อางอิงจาก  
The American Association for the Advancement of Science. AAAS. 1970) ไดกลาววา การ
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเหมาะสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา โดยได
กําหนดกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไว 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic  science process  skills) 8 ทักษะและทักษะขั้นผสมหรือ 
บูรณาการ  (Integrated  science process  skills) 5 ทักษะดังน้ี 

  ทักษะขั้นพ้ืนฐาน (Basic science process skills) 
    1. ทักษะการสังเกต  (Observation) 
     2. ทักษะการวัด (Measurement)   

   3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) 
   4. ทักษะการจําแนก (Classification) 
    5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space  
/space relation-ship and spacer/time relationship)    

   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing data and communication) 
    7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) 

   8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) 
                  ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated  science process  skills) 5 ทักษะ
ดังนี้   

  9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypothesis) 
  10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  (Defining operationally) 

 11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  (Identifying and controlling variables) 
 12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
 13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpretting data and conclusion)   
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  วรรณทิพา  รอดแรงคา และจิต  นวนแกว (2542: 3) อธิบายวาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ทักษะทางสติปญญา (intellectual skills) ที่นักวิทยาศาสตรและผูที่นํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบงออกไดเปน 13 
ทักษะ ทักษะที่ 1-8 เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และทักษะที่ 9-13 เปน
ทักษะกระบวนการขั้นผสมหรือขั้นบูรณาการ มีดังนี้   

 1. การสังเกต (Observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ 
เพ่ือคนหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ได
จากการสังเกตประกอบดวยขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น
ไดจากวัตถุหรือเหตุการณนั้น ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ประกอบดวยการชี้บอก
หรือการบรรยายคุณสมบัติของวัตถุไดโดยการกะประมาณ และบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่
สังเกตได 
   2. การลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูล
ที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่
แสดงเห็นวาเกิดทักษะนี้ คือการอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลโดยใชความรู
หรือประสบการณเดิมมาชวย 
  3.  การจําแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือ
สิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน ความแตกตาง หรือ
ความสัมพันธ อยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้ ไดแกการแบงพวก
สิ่งของตางๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได การเรียงลําดับสิ่งของดวยเกณฑของตนเองพรอมกับ
บอกไดวาผูอ่ืนแบงพวกสิ่งของนั้นโดยใชเกณฑอะไร 
  4. การวัด (Measuring)  หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือและการใชเครื่องมือน้ัน ทํา
การวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่วัด แสดง
วิธีใชเครื่องมืออยางถูกตอง พรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ รวมทั้งระบุหนวยของ 
ตัวเลขที่ไดจากการวัด 
   5. การใชตัวเลข (Using numbers) หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนํา
ตัวเลขที่แสดงจํานวนที่นับไดมาคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือการหาคาเฉลี่ย 
ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะนี้ ไดแก การนับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง  เชน ใชตัวเลข
แทนจํานวนในการนับ ตัดสินไดวาวัตถุในกลุมมีจํานวนแตกตางกันหรือเทากัน 

 6. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space time 
relationships) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองอยู ซึ่งมีรูปรางลักษณะเชนเดียวกับ
วัตถุนั้น โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุมี 3 มิติคือ ความกวาง ความยาว และความสูง  
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  ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ 
ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่ของวัตถุหน่ึงกับวัตถุหน่ึง ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิด
ทักษะระหวางความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส ไดแก การชี้บงรูป 2 มิติ และ 3 มิติได สามารถ
วาดภาพ 2 มิติจากวัตถุหรือจากภาพ 3 มิติได 

  ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนง
ที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสกับวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา ความสามารถที่
แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแกการบอกตําแหนงและ
ทิศทางของวัตถุอ่ืนเปนเกณฑ ความสัมพันธการเปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนขนาด 
   7. การสื่อความหมายขอมูล (Communicating) หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการ
สังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหมโดยการหาความถี่ เรียงลําดับ 
การแยกประเภท หรือการคํานวณหาคาใหมเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดดีขึ้นโดยอาจเสนอใน
รูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพการเขียนบรรยายเปนตน ความสามารถวาเกิดทักษะนี้แลวคือ
การเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้น โดยจะตองเลือกรูปแบบในการนําเสนอ ได
อยางเหมาะสม บอกเหตุผลในการนําเสนอขอมูลในการเลือกแบบเสนอขอมูลน้ัน 
   8. การพยากรณ (Predicting) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบลวงหนากอนการทดลอง
โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดซ้ํา หลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นมาชวยสรุป เชน
การพยากรณ ขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตารางหรือกราฟซึ่งทําไดสองแบบ คือการ
พยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยู กับการพยากรณนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู 
  9. ตัวบงชี้และการควบคุมตัวแปร (Indentifying and controlling variables) หมายถึง 
การบงชี้ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมใหคงที่ในสมมติฐานหนึ่งๆ  
 ตัวแปรตน  หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลอง
ดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม  
   ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือสิ่งที่ตัวแปรตนหรือ
สาเหตุนั้นเปลี่ยนไปตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะตามไปดวย 
  10. การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนา
กอนทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรูและประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน คําตอบที่
คิดลวงหนานี้ยังไมทราบ หรือยังไมเปนหลักการ กฎหรือทฤษฎีมากอน สมมติฐานคือคําตอบที่คิด
ลวงหนามีกลาวไวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามสมมติฐาน
อาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนสมมติฐานหรือคัดคาน
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  11. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining variables operationally)  
หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลองให
เขาใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดไดโดยใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธีวัด 
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทดลองนั้น 
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   12. การทดลอง (Experimenting)  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคําตอบ
จากสมมติฐานที่ตั้งไวในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นคือ  
     12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึงการวางแผนการทดลองกอนลงมือ
ทดสอบจริง  
    12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและใชอุปกรณได
อยางถูกตอง และเหมาะสม  
     12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ
ทดลอง อาจอยูในรูปแบบตารางหรือการเขียนกราฟ  

   13.  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and making  
conclusion)  การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่
มีอยู ในบางครั้งอาจตองใชทักษะอ่ืนๆ ดวย เชน การสังเกต การคํานวณ เปนตน  การลงขอสรุป 
หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด ความสามารถที่แสดงใหเห็นวาเกิดทักษะการ
ลงสรุปขอมูลคือการบอกความสัมพันธของขอมูลได 
   สรุปไดวา ประเภทของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรตามความหมายของ
นักวิชาการดังกลาว แสดงใหเห็นวาทักษะบวนการทางวิทยาศาสตรมีทั้งสิ้น 13 ทักษะ โดยจําแนก
เปน 2 ระดับคือ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรประกอบดวย 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต  
ทักษะการวัด  ทักษะการคํานวณ  ทักษะการจําแนก  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส
กับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  ทักษะการลงความเห็น
จากขอมูล  ทักษะการพยากรณ  และทักษะขั้นพื้นฐานผสมหรือบูรณาการประกอบดวย 5 ทักษะ
คือ  ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและควบคุม
ตัวแปร ทักษะการทดลอง  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป จากทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรซึ่งมีทั้งหมด 13 ทักษะ การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดนํามาศึกษากับเด็กปฐมวัยเพียง 
3 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลง
ความเห็น 
 
 2.3 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3 ทักษะ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี คือ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลง
ความเห็น 
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    2.3.1 ทักษะการจําแนกประเภท  (Classifying) 
      2.3.1.1 ความหมายของทักษะการจําแนกประเภท 
                   ลําดวน ปนสันเทียะ (2545: 43) อธิบายวาทักษะการจําแนกประเภท 
หมายถึง ความสามารถในการจัดแบงเรียงลําดับของวัตถุและสิ่งของที่มีอยูใหเปนหมวดหมู โดยใช
เกณฑที่กําหนดขึ้น เชน สี รส ขนาด รูปราง ลักษณะความเหมือน ความตางหรือความสัมพันธ
อยางใดอยางหนึ่ง เปนเกณฑในการจัดแบงประเภท หรือการจัดเปนหมวดหมูกับสิ่งของนั้นตาม
เกณฑที่กําหนดขึ้นหรืออาจจะใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหรวมทั้งการสรางเกณฑในการจัดพวกให
สามารถมีลักษณะรวมกันหรืออยูในพวกเดียวกันได   
    ประสาท  เนืองเฉลิม (2546: 71) อธิบายวาทักษะการจําแนกประเภท 
หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของการจําแนก คือ
สามารถระบุเกณฑที่นํามาใชในการจําแนก การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุสิ่งของที่มีปรากฏ 
โดยการใชความเหมือนความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง   
      บีเวอร (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2547: 173; อางอิงจาก Brewer. 1995: 
288 – 290) อธิบายวาทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง เปนการจัดระเบียบขอมูล ซึ่งในการ
จําแนกตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตางของคุณสมบัติสําหรับในเด็กเล็กอาจจําแนก
ตามสี หรือรูปรางก็ได การจําแนกหรือการเปรียบเทียบสําหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคุณสมบัติที่เห็น
เปนรูปธรรมเด็กจึงจะจําได 
      จิตเกษม  ทองนาค (2548: 21-22) อธิบายวาทักษะการจําแนกประเภท 
หมายถึง ความสามารถในการนําสิ่งของและวัตถุ หรือเหตุการณที่ปรากฏมาจัดเรียงเพ่ือใหเกิด
ความถูกตองตามลักษณะที่กําหนดขึ้น หรือผูอ่ืนเปนผูกําหนดโดยการใชเกณฑตาม รูปราง ขนาด 
สี คุณสมบัติ ความแตกตาง ความเหมือน หรือลําดับเหตุการณเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจได 

      พิมพันธ  เดชะคุปต (2548: 10) อธิบายวาทักษะการจําแนกประเภท 
หมายถึง ความสามารถในการจัดแบงหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณและ
เหตุการณเปนพวกๆ โดยมีเกณฑในการจัดแบง เกณฑดังกลาวอาจใชความเหมือน ความ
แตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง การจําแนกและการเรียงลําดับน้ันอาจใชเกณฑที่
กําหนดมาใหนั้น หรือใชเกณฑที่กําหนดขึ้น  

      สรุปไดวา ทักษะการจําแนกประเภทเปนความสามารถในการจัดแบง
สิ่งของออกเปนหมวดหมู หรือแบงตามขนาด รูปราง สี รส โดยการใชเกณฑความเหมือนและ
ความแตกตางหรืออยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตนเองหรือคนอ่ืนเปนผูกําหนด 
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   2.3.1.2 ประโยชนของการจําแนกประเภท 
    สรวงพร กุศลสง (2553: 145) อธิบายวาประโยชนของการสงเสริมให
เด็กปฐมวัยมีทักษะดานการจําแนกประเภทเปนการฝกดานระเบียบวินัย และลักษณะนิสัยในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของเด็กดังนี้ 
       1. สามารถจําแนก จัดหมวดหมูสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดหรือที่ตองการตามคุณลักษณะสิ่งนั้น 
      2. สงเสริมใหเกิดความเปนระบบระเบียบในการจําแนกประเภท 
สิ่งตางๆ  
        3. รูจักการวางแผน  การลําดับขั้นตอน ในการจัดเก็บสิ่งตางๆ เชน
ของเลน  หนังสือ เสื้อผา โดยจําแนกประเภทตามลักษณะการใช การเลน ใหเปนหมวดหมู เพ่ือ
สะดวกในการนําไปใชและการจัดเก็บ 
        สรุปไดวา  การจําแนกประเภทมีประโยชนที่ชวยในจัดแบงสิ่งของ
ตางๆใหเปนหมวดหมู  และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันในการนํามาจัดแบงสิ่งของใหเปน
ระเบียบ 
     2.3.1.3 พฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการจําแนกประเภท 

    สรศักดิ์  แพรดํา (2544: 102) ไดกําหนดพฤติกรรมหรือความสามารถ 
ที่บงชี้ทักษะในการจําแนกประเภท คือ  

 1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด 
  2. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ตนเองเปนผูกําหนด 

 .   3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียง 
     4. บอกประโยชนของทักษะการจําแนกได 
     5. บอกความหมายของทักษะการจําแนกได 
      สรุปไดวาพฤติกรรมที่บงชี้ทักษะการจําแนกประเภทคือ ความสามารถ
ในการจําแนกที่เด็กแสดงออกจากการนําสิ่งตางๆ มาจําแนกออกไดตามเกณฑ ที่ตนเองกําหนด
หรือผูอ่ืนเปนผูกําหนดได 
 
   2.3.2  ทักษะการสื่อความหมาย (Communicating) 

     2.3.2.1 ความหมายของทักษะการสื่อความหมาย  
     ภพ  เลาหไพบูลย (2542: 20) อธิบายวาทักษะการสื่อความหมาย 
หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูล ที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหลงอ่ืนๆ 
มาจัดกระทําเสียใหมโดยวิธีการตางๆ เชนการจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท  หรือคํานวณหาคา
ใหม เพ่ือใหผู อ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นดีขึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปของตาราง  
แผนภูมิ กราฟ สมการ เขียนบรรยาย 
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     พันธ ทองชุมนุม (2544: 28) อธิบายวาทักษะการสื่อความหมาย 
หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การทดลองหรือจากแหลงอ่ืนๆ  
มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายหรือที่มีความสัมพันธกันมากขึ้นจนงายตอการแปล
ความหมายในขั้นตอไปโดยอาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ  สมการ การ
เขียนบรรยาย  การสื่อความหมายจึงเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ไมเพียงแตจะมีความสําคัญใน
สาขาวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังสามารถนําไปใชกับงานอื่นๆ ไดดวย 

 
     บีเวอร (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2547: 173; อางอิงจาก Brewer. 1995: 

288 – 290) อธิบายวาทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง การสื่อสารที่ไดจากการสังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบ การวัด ดวยการกระตุนใหเด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นํามาอภิปราย
ขอคนพบ จากการบอกและบันทึกสิ่งที่พบเห็น 

    พิมพันธ  เดชะคุปต  (2548: 11) อธิบายวาทักษะการสื่อความหมาย 
หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลดิบที่ไดจากการสังเกต  การทดลองหรือจากแหลงขอมูล
อ่ืนๆ ที่มีอยูมาจัดกระทําใหมโดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน การเรียงลําดับ การแยกประเภท แลวนํา
ขอมูลที่ไดมานําเสนอใหบุคคลอื่นไดเขาใจ ความหมายของขอมูลน้ันดีขึ้น เชนการนําเสนอดวย 
ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ 

    สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 25) อธิบาย
วา ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง การรับรู ความคิดของผูอ่ืนโดยการนํามาตีความ จดจํา 
เรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจรูปแบบของภาษาตางๆ จากขอความ คําพูด 
และศิลปะ ซึ่งทักษะที่ควรสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัยไดแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เชน 
การพูด การเขียน การบรรยาย การอธิบาย  

    สรุปไดวา ทักษะการสื่อความหมาย  หมายถึง ความสามารถในการ
นําเสนอขอมูลที่ไดจากการคนพบ จากการปฏิบัติจริงดวยการสังเกต สํารวจ ทดลอง หรือมาจาก
แหลงขอมูลตางๆ นํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจดวยการบอกเลา อธิบาย หรือการบันทึก 
 

    2.3.2.2 ประโยชนของการสื่อความหมาย 
     สรศักดิ์  แพรดํา (2544: 223) ไดกลาววา การสื่อความหมายมีประโยชน

ดังนี้  
    1. ชวยใหเขาใจความหมายไดชัดเจนและรวดเร็ว 
    2. ชวยในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการจราจร 
    3. ชวยในการทําแผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง และกราฟ  
    4. ชวยในการเดินทางทองเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ  
     5. ชวยในการรวบรวมขอมูลใหเปนระเบียบและสะดวกตอการศึกษา

คนควา 
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    สรุปไดวา  การสื่อความหมาย มีประโยชนชวยในการติดตอสื่อสารในการ
รับรูขอมูลและนํามาใชในการดํารงชีวิตประจําวัน  ดวยการดูและอานแผนภูมิ ตาราง กราฟ และใช
ในการศึกษาคนควาขอมูล   

 
       2.3.2.3 พฤตกิรรมที่บงชี้ทกัษะการสื่อความหมาย 
       สุรางค สากร (2537: 73 - 74) ไดกลาววา ความสามารถที่แสดงวา 
เกิดทักษะการสื่อสาร ดังนี้ 
      1. เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
     2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอ 
     3. ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
     4. เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้น 
    5. บรรยายลักษณะสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสมกะทัดรัด จน
สามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     สรุปไดวา พฤติกรรมที่บงชีก้ารสื่อความหมาย คือความสามารถในการ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่ตนเองสนใจแลวนํามาอธิบายถึงลกัษณะของสิ่งน้ัน เพ่ือใหผูอ่ืน
เขาใจไดรวมถึงการบอกเหตุผลในการเลอืกรูปแบบที่นาํเสนอ 
 
      2.3.3  ทักษะการลงความเห็น (Inferring) 

   2.3.3.1  ความหมายของทักษะการลงความเห็น 
         ภพ  เลาหไพบูลย (2542: 22) อธิบายวาทักษะการลงความเห็น 
หมายถึง ความสามารถในการอธิบายขอมูลที่ มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาชวยขอมูลที่มีอาจไดมาจากการสังเกตการวัด หรือการทดลองคําอธิบายนั้น 
เปนสิ่งที่ไดจากความรู หรือประสบการณเดิมของผูสังเกตที่พยายามโยงบางอยางบางสวน ของ
ความรูหรือประสบการณเดิมใหมาสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู   

   พันธ  ทองชุมนุม (2544: 28) อธิบายวาทักษะการลงความเห็น 
หมายถึง ความสามารถในการอธิบายขอมูลที่ มีอยูอยางมีเหตุมีผล โดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณมาชวย ขอมูลที่มีอาจจะไดมาจากการทดลอง การสังเกต คําอธิบายนั้นเปนสิ่งที่
ไดมาจากความรูหรือประสบการณเดิมของผูสังเกตที่พยายามเชื่อมโยงบางสวนของความรู หรือ
ประสบการณเดิมมาใหสัมพันธกับขอมูลที่ตนเองมีอยู การลงความคิดเห็นจากขอมูลอาจจะ 
ลงความเห็นที่แตกตางกันทั้งที่เปนเหตุการณเดียวกันขึ้นอยูกับความรูและประสบการณของผู 
ลงความเห็นน้ัน 
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   ลําดวน ปนสันเทียะ (2545: 46) อธิบายวาทักษะการลงความเห็น 
หมายถึง ความสามารถในการสรุป ความคิดเห็น ที่ไดจากการสังเกต หรือการทดลอง ฯลฯ ที่
จะตองอาศัยประสบการณเดิม และสามารถแสดงความคิดเห็นสวนตัวลงไปอยางมีเหตุผล อาจมี
การลงความเห็น หรือคําอธิบายที่แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากประสบการณและความรูเดิม
ที่แตกตางกันไปของแตละบุคคลที่จะสามารถบอกหรืออธิบายไดอยางสมเหตุสมผล 

    พิมพันธ  เดชะคุปต (2548: 11) อธิบายวาทักษะการลงความเห็น 
หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุ หรือปรากฏการณไปสัมพันธกับ
ความรู หรือประสบการณเดิมเพ่ือลงสรุปวัตถุหรือปรากฏการณหรือวัตถุนั้น  

    สรุปไดวา ทักษะการลงความเห็น  หมายถึง ความสามารถในการ
สรุปผลขอมูลที่ไดจากการคนพบ หรือไดจากประสบการณตรงที่เกิดจากการเรียนรู หรืออธิบายได
ถึงคุณคาและประโยชนของสิ่งนั้นอยางมีเหตุมีผล    

 
      2.3.3.2 ประโยชนของทักษะการลงความเห็น 
      ทักษะการลงความเห็น มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับการนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อชวยใหการตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆเชน การเลือกซื้อสินคาการตัดสินใจ   
ในเหตุการณตางๆเพื่อความปลอดภัยและการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน (จิตเกษม ทองนาค.    
2548: 26) 
     สรศักดิ์  แพรดํา (2544: 248) ไดกลาวถึงประโยชนของทักษะการ 
ลงความเห็น ดังตอไปน้ี    
    1. ชวยตรวจสอบวาขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตนั้นเปนการสังเกต
จริงหรือไม 
     2. ชวยทําใหขอมูลที่ไดรับจากการสังเกต มีความหมาย มีความสมบูรณ
แบบและประโยชน 
     3. ชวยในการพิจารณาเหตุการณอยางมีเหตุผล ไมดวนตัดสินใจ และมี
ความรอบคอบ 
      4. ใชเปนพ้ืนฐานในการที่จะสรางสมมติฐานหรือการนําไปสูขอสรุป
ตอไป 
     ในชีวิตประจําวันของคนเราไดนําเอาการลงความคิดเห็นจากขอมูลมาใช
ทํากิจกรรมดังนี้ 
    1.  การเลือกซื้อสินคา  สิ่งของอาหาร เชน หมูชิ้นไหนสด ผักพวกไหนที่
มียาฆาแมลงนอย สินคาอะไรราคายุติธรรม เปนตน  
      2.  การตัดสินใจเหตุการณเฉพาะหนา  เชนการตัดสินใจชะลอความเร็ว
ของรถเม่ือเห็นคนยืนอยูริมถนน การระมัดระวังตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเห็นคนแปลกหนาเดินตามหลัง 
เปนตน 
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       3.  การพยายามทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นแตไมทราบสาเหตุ  โดยใช
ขอมูลจากการสังเกตมาหาความหมาย เชนเห็นรถซนกันอยูกลางถนน ไมเห็นรถในขณะที่ซนกัน 
แตจากการสังเกตสภาพรถ ก็สามารถบอกไดวา รถแตละคันขับมาถึงที่เกิดเหตุดวยลักษณะใด 
ใครเปนฝายผิด  การยอมรับความคิดเห็นของคนหลายๆ คนตอประเด็นปญหาจากขอมูลชุด
เดียวกัน เชนในการประชุมหรือการทํางานเปนกลุม การเปนผูบริหารที่ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา โดยไมยึดถือวาความคิดเห็นของตนจะตองถูกตองเสมอ 
       สรุปไดวา ทักษะการลงความเห็นมีประโยชนสามารถนํามาใชในการ
พิจารณาการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผลตอเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงที่เกี่ยวของกับตอตนเองและ
ผูอ่ืนหรือนํามาใชในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาชนิดตางๆ ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง 
 
   2.3.3.3 พฤตกิรรมที่บงชี้ทกัษะการลงความเห็น 
      กีกา (เอราวรรณ  ศรีจักร.  2550: 24; อางอิงจาก Gega. 1982: 54)  
ไดกลาวถึง พฤติกรรมทีบ่งชี้ทักษะการลงความเห็นมีดังนี้   
     1. จําแนกความแตกตางระหวางการสังเกตและการลงความเห็นได 
    2. แปลความหมายของขอมูลที่ไดจากการสังเกตได 
    3. แปลขอมูลที่ไดรับทางออมได 
   4. ทํานายเหตุการณจากขอมูลได 
   5. ตั้งสมมติฐานจากขอมูลได 
  6. สรุปความคิดเห็นจากขอมูลได 
  สรุปไดวา ลักษณะที่บงบอกถึงการมีทักษะการลงความเห็นที่ดีของเด็ก
ปฐมวัย คือการที่เด็กสามารถบอกความแตกตางของสิ่งที่พบเห็น แลวนํามาบอกเลา รูจักคาดคะเน
สิ่งที่อาจเกิดขึ้น และสามารถอธิบายดวยเหตุผลจากสิ่งที่รับรูได    

 
  2.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
   งานวิจัยในประเทศ 

    ลําดวน ปนสันเทียะ (2545: 76) ไดศึกษา ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่
มีตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ที่มีอายุ 5 - 6 ป ศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวาหลังการจัดประสบการณแบบ
โครงการเด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเฉลี่ยโดยรวมและจําแนกตามทักษะสูงกวา
กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เปนผลมาจากการจัดประสบการณแบบโครงการที่มี
การบูรณาการการสอนหลายอยางไวรวมกัน เปนการเรียนรูอยางลุมลึกจากความสนใจและ
ความคิดของเด็ก 
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    จิตเกษม   ทองนาค  (2548: 88) ไดศึกษา  การพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา สําหรับ 
เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ป ศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนวัดโตนด เขตภาษีเจริญ สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรของ 
เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญญา โดยรวมและจําแนกรายทักษะที่
คาเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นอยูในระดับดีเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พบวาแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนผลมาจากการเรียนรูโดยใชประสบการณตรงเด็กไดแสดงออก
และลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยสนับสนุน 

   ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548: 88) ไดศึกษา การพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู สําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ป โรงเรียนสามเสนนอก สํานักงานเขตดินแดง สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของเด็ก
ปฐมวัยภายหลังการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู โดยรวมและจําแนกราย
ทักษะอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกอนการทดลองและพบวาสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เปนผลมาจากเด็กไดแสดงออกผานงานศิลปะ ซึ่งเปนการสื่อสารความคิด ความรูสึก
ตางๆ และรับรูโดยการใชจินตนาการและการสังเกตการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการเรียนรู  

  เอราวรรณ  ศรี จักร  (2550: 66) ไดศึกษา  การพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะของเด็กปฐมวัย 
ที่มีอายุ 4–5 ป ศึกษาในชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลธนินทร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรของ 
เด็กปฐมวัยหลังการจัดการเรียนรูประกอบชุดแบบฝกทักษะโดยรวมอยูในระดับดีมาก และจําแนก
รายทักษะมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นทุกทักษะอยูในระดับดีมาก 3 ทักษะ คือทักษะการสังเกต  ทักษะ
การสื่อสาร  ทักษะการลงความเห็น และอยูในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจําแนกประเภท  
เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
เพราะ กิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดฝกปฏิบัติ เปนผูคนควาหาความรูดวยตนเองจากสื่ออุปกรณที่
ครูจัดเตรียมไวในแตละกิจกรรม โดยการใชประสาทสัมผัสเขาไปสังเกตสื่อและอุปกรณในการ
เรียนรู 

  ศศิธร รณะบุตร (2551: 63) ไดศึกษา ผลของการจัดประสบการณตามแนวคิด
รูปแบบกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่มีตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
ผลการศึกษาพบวา ระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวม และจําแนกราย
ทักษะ หลังการจัดประสบการณตามแนวคิดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะลักษณะของกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรที่เปดโอกาสใหเด็ก
ทํากิจกรรมตางๆ ดวยการลงมือกระทํา และสงเสริมการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการเรียนรูดวย
การทดลอง สังเกต สํารวจผานกิจกรรมการปลูกตนไม การศึกษาสังเกตพันธไม กิจกรรมการใช
ประโยชนจากพืช 
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   สรุปไดวา การสงเสริมการเรียนรูทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีหลายหลากวิธีการ โดยการสอนเนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรูดวยการทดลอง สังเกต  การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกผาน
กิจกรรมตางๆ เชน ศิลปะสรางสรรค กิจกรรมการสํารวจธรรมชาติ ซึ่งจะทําใหเด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสําหรับนําไปใชในการเรียนรูตอไป        

    
  งานวิจัยตางประเทศ  
    แอนเดอรสัน (ศศิธร รณะบุตร. 2551: 43; อางอิงจาก Anderson. 1998: Abstract) 

ไดศึกษาผลการกระตุนการอานทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการอานเน้ือหาที่เด็กสนใจ 
มีอิทธิพลตอความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรของเด็ก โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูใน
หองเรียนตางกัน การทดลองแบงออกเปนสองกลุม  

    กลุมแรก เด็กจะไดรับการกระตุนการอาน โดยวิธีการกระตุนใหเด็กเกิดการอยากรู
อยากเห็นและเกิดความสนใจในเนื้อหา 

   กลุมที่สอง ไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและอานเนื้อเร่ืองที่สนใจ 
จากการทดลองพบวา  เด็กที่ไดรับการฝกทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตและการอานเนื้อหา
จากเรื่องที่ตนเองสนใจ เกิดความรูความคิดรวบยอดไดดีกวา เน่ืองจากนักวิทยาศาสตรตองใชการ
สังเกตและประสาทสัมผัสหลายดานๆ เพ่ือใหความรูและความรูที่ไดแสดงใหเห็นถึงความสนใจใน
หัวเรื่องที่ชวยสงเสริมการสรุปความ ทําใหเกิดการเรียนรูความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรและ
เปนการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง 
  จอหนสัน และคนอื่นๆ (Johnson; et al. 1994: Abstract) ไดศึกษาเกี่ยวกับความ
สนใจของเด็กวัยอนุบาลที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับชีววิทยา ฟสิกส และความสามารถในการ
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา เด็กมีความสนใจในเรื่องของชีววิทยาและฟสิกสไม
แตกตางกัน และพบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่ใชมาก คือ การจําแนกประเภท และการวัด 
   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย พบวาเปนทักษะที่มีความสําคัญยิ่งตอพัฒนาการในการเรียนรูของเด็ก โดย
สงเสริมใหเด็กมีประสบการณที่หลายหลากจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรูดวยการทดลอง สังเกต การสืบคน และการทัศนศึกษา  และการ
บันทึกการเรียนรูตามความเหมาะสมของเด็ก ครูจะเปนผูคอยสนับสนุนใหเด็กไดรูจักแสวงหา
ความรู และการคนหาคําตอบดวยตนเอง 
    การวิจัยครั้งนี้ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนการ
เรียนรูภายใตกรอบแนวคิด 3 หลักการ 2 เง่ือนไข ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสรางภูมิคุมกัน เง่ือนไขความรู  และเง่ือนไขคุณธรรม มาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู 
โดยเนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ผานการสํารวจ ทดลอง บันทึกสิ่งที่ไดคนพบ และการเรียนรู
จากบุคคลตางๆ ภายในชุมชนของตนเอง ซึ่งเปนกระบวนหนึ่งของการสงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ซึ่งผูวิจัยไดเลือกนํามาสงเสริม 3 ทักษะ คือทักษะการจําแนก
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ประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง
ในการเรียนรูและนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได จากความสําคัญดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของการเรียนรูอยางเปนเหตุและผลของการจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ให
เด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  บนพ้ืนฐานของการมีความรู  คุณธรรม และทักษะใน
การดําเนินชีวิตตอไป 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

   1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
   2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง  
   4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   5.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
    
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่ศึกษา

อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม  แขวง
บานชางหลอ  เขตบางกอกนอย  สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หองเรียน 
จํานวน 120 คน 

การเลือกกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป  

ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม  
แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ในระหวางการทดลองผูปกครองพาเด็ก
ปฐมวัยในกลุมทดลองลากลับภูมิลําเนา 3 คน กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยในการทดลองครั้งน้ี จึงมี
เพียง 27 คน   

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย     
  ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ    

1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอทักษะ 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

   2.  แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
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   การสรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ 
  2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   3.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย 3 ทักษะคือ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลง
ความเห็น  
   4.  ศึกษาแนวคิด และหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    5.  กําหนดเนื้อหาสําหรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน เง่ือนไขความรูและเง่ือนไข
คุณธรรม โดยนํามาจัดสาระการเรียนรูออกเปน 4 หนวย ไดแก รางกายของฉัน ธรรมชาติใหสีสัน  
ผัก และขยะ ซึ่งสอดคลองสาระการเรียนรู  4 สาระ คือตัวเรา บุคคลและสถานที่ ธรรมชาติรอบตัว 
และสิ่งตางๆ รอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546 ตามลําดับดังนี้ 
   5.1 รางกายของฉัน  เปนการเรียนรูโดยเริ่มที่ตัวเด็กคือเร่ืองของรางกายของ
ฉัน เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับอวัยวะตางๆ ที่มีในตัวเรา เรียนรูความสําคัญของอวัยวะและการ
ดูแลรักษาสวนตางๆ ของรางกาย มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชอวัยวะในการทํากิจกรรม และไม
นําไปทํารายใหผูอ่ืนเดือดรอน ตลอดจนการมองเห็นคุณคาและความสามารถของตนเองและผูอ่ืน
ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดหนวยการเรียนเรื่อง รางกายของฉันมี 6 เร่ือง ดังตอไปนี้คือ
ความสําคัญของอวัยวะ หนูนอยพิทักษความสะอาด อาหารบํารุงกาย กายสดใสแข็งแรง เด็กดี
วาจาไพเราะ  และเด็กดีทําได 
   5.2  ธรรมชาติใหสีสัน  เปนการเรียนรูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติรอบตัว
เด็ก ที่สามารถพบเห็นไดในโรงเรียนและชุมชนที่เด็กอยูอาศัย เพ่ือสรางความเขาใจถึงความสําคัญ
ของธรรมชาติประกอบดวย ตนไม ดอกไม ที่ใหประโยชนมากมายทั้งความรมร่ืน และสวยงาม 
รวมถึงพืชสมุนไพรขนาดเล็กชนิดตางๆที่สามารถปลูกไวใชเอง ธรรมชาติเหลานี้มีอยูทั่วไปเด็กๆ 
ควรมีสวนรวมในการดูแลรักษา  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดหนวยการเรียนเร่ือง ธรรมชาติให
สีสัน 6 เรื่อง ดังตอไปน้ี คือ สีในธรรมชาติ  พืชสมุนไพร สีของสมุนไพร  น้ําสมุนไพร  สมุนไพรใน
อาหาร และพอเพียงผานกอนดิน   
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     5.3  ผัก เปนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความตระหนักของแหลงอาหารที่ไดมา
จากผักที่นํามาใชรับประทานเปนอาหารและมีประโยชนตอสุขภาพ เด็กสามารถพบเห็นผักไดใน
สวนเกษตรของโรงเรียนที่สามารถปลูกไวรับประทานเองได ซึ่งมีผักสวนครัวชนิดตางๆ และใน
ตลาดขายผักภายในชุมชนที่ไดนํามาขายใหกับคนในชุมชนไดซื้อไวรับประทาน ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ไดกําหนดหนวยการเรียนเรื่อง ผัก 6 เรื่อง ดังตอไปน้ีคือ ผักนานาชนิด ผักสวนครัว ผักโครงการ
หลวง ปลูกถั่วงอก ผักแปรรูป  และเก็บผักกันเถอะ 

     5.4  ขยะ เปนการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งของตางๆ ที่เหลือใชแลวนํามาทิ้ง
กลายเปนขยะ โดยเด็กมีสวนในการกระทําใหเกิดขึ้น และมาจากการกระทําของบุคคลอื่นๆ เรียนรู
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดจากปญหาของขยะที่สงผลตอสภาพแวดลอม ตลอดจนการมีสวนรวมใน
การดูแล ลําคลอง ซึ่งใหประโยชนและโทษถาคนในชุมชนขาดคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดหนวยการเรียนเรื่อง ขยะ 6 เร่ือง ดังตอไปน้ีคือ ที่มาของขยะ ประเภท
ของขยะ โทษของขยะ ขยะแปลงกาย ผลิตภัณฑจากขยะ และขยะสรางคา  
   6.  กําหนดแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอ
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระการเรียนรู  4 หนวยการ
เรียน แตละหนวยมีระยะเวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน รวม 8 สัปดาห ดังตาราง 1  
 
ตาราง  1  กําหนดแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สัปดาห 
  วัน 

หนวยการเรยีน
เรื่อง/แนวคิด/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร

1/1 หนวย  รางกายของฉัน   
ความสําคัญของอวัยวะ 
     อวัยวะตางๆ ของรางกายไดแก ตา หู จมูก ปาก  
แขน ขา ฯลฯ มีความสําคัญที่ชวยใหเราทํากิจกรรมใน 
ชีวิตประจําวันไดสะดวก    
- เง่ือนไขความรู  :  เรียนรูความสัมพันธในการทํางาน 
  รวมกันของอวัยวะและรางกายจากการฟงนิทานและ 
  เขารวมฐานกิจกรรมการเคลื่อนที่ของรางกาย 
- ความพอประมาณ : การกะระยะของรางกายในการ 
  ลอดเชือก  ปนขามโตะ มุดเกาอี้ และเดินตามเสน 
- ความมีเหตุผล :  การเคลื่อนทีถ่กูจังหวะกอใหเกดิ 
  ความสําเร็จในการทํากิจกรรม 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การเคลื่อนที่ดวยความ 
  ระมัดระวังทําใหรางกายปลอดภัย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  กิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความ 
  ซื่อสัตยจากการปดตาโดยไมเปดผาแอบดู และการ   
  ปฏิบัติตามกติกาเพ่ือไมใหเกิดอันตราย

 
- ทักษะการจําแนกประเภท : เด็กมีความ  
   สามารถในการจําแนกอวัยวะตางๆ   
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ 
   สามารถในการอธิบายความสําคญ 
   ของอวัยวะ               
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสามารถ 
   สรุปไดวาอวัยวะแตละสวนมี 
   ความสําคัญตอเราทุกคน 
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ตาราง  1  (ตอ) 

สัปดาห 
  วัน 

หนวยการเรยีน
เรื่อง/แนวคิด/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร

1/2 หนูนอยพิทักษความสะอาด 
     เด็กๆ ชวยกันดูแลทําความสะอาดชั้นเรียนของ 
ตนเอง ดวยการปด กวาด เช็ด ถู ตามบริเวณสวน 
ตางๆ ของชั้นเรียนจะทําใหหองเรียนสะอาดนาอยู 
- เง่ือนไขความรู :  เรียนรูวิธีการนําอุปกรณตางๆ   
  เชนไมกวาด  ผาขี้ริ้ว ไมถูพ้ืน น้ํา มาใชทําความ 
  สะอาดชั้นเรียน 
- ความพอประมาณ  :  การนําผาที่เกาและไมใชแลว
  มาใชในการทําความสะอาด 
- ความมีเหตุผล :  เด็กๆ ชวยกันทําความสะอาดชั้น 
   เรียนจึงทําใหชั้นเรียนสะอาดและเปนระเบียบ 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การวางแผนในการทําความ 
   สะอาดชั้นเรียนตามขั้นตอนเพื่อปองกันไมให 
  เกิดอันตราย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  ฝกฝนการทําความสะอาดชั้น 
  เรียนเพ่ือเปนพ้ืนฐานของความขยันอดทน 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถเปรียบเทียบอุปกรณ 
  ทําความสะอาดชั้นเรียน 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็ก 
  สามารถอธิบายวิธีการใชอุปกรณในการ 
   ทําความสะอาดชั้นเรียน 
- ทักษะการลงความเห็น :   เด็กสามารถ  
   สรุปไดวาการทําความสะอาดชั้นเรียน 
   ทําใหชั้นเรียนนาอยู 
 

1/3 อาหารบํารุงกาย  
     อาหารเปนส่ิงที่จําเปนตอรางกายเพราะทําให 
รางกายเจริญเติบโตและมีภูมิตานทาน เราควรเลือก 
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและเพียงพอกับความ 
ตองการจะทําใหมีสุขภาพที่แข็งแรง 
- เง่ือนไขความรู  :  อาหารที่ดีและมีประโยชนเปน
  ส่ิงจําเปนสําหรับรางกาย 
- ความพอประมาณ :  จัดหาอาหารตามฤดูกาลมาทํา 
  กิจกรรม เร่ือง “อาหารบํารุงกาย” ในชั้นเรียน  
- ความมีเหตุผล  :  เด็กๆ รับประทานอาหารใหครบ 
  5 หมู จะทําใหรางกายเจริญเติบโตและแข็งแรง   
- การสรางภูมิคุมกัน  : การวางแผนเพื่อนําอาหารมา 
  รวมกิจกรรมที่โรงเรียน และรูจักเลือกรับประทาน 
  อาหารที่มีประโยชน 
- เง่ือนไขคุณธรรม  :  มีความรับผิดชอบในการนํา 
  อาหารตามที่วางแผนไว มารับประทานรวมกับ 
  เพ่ือนในการทํากิจกรรม 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็ก   
  สามารถจําแนกอาหารแตละประเภทได 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ
   สามารถในการบอกชื่อและเหตุผลที่นํา
   อาหารนั้นมา 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปถึง 
   อาหารที่มีประโยชนมาก นอยตางกัน 
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ตาราง  1 (ตอ) 

สัปดาห 
  วัน 

หนวยการเรยีน
เรื่อง/แนวคิด/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร

2/4 กายสดใสแข็งแรง   
    เด็กๆ รูจักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให 
แข็งแรงดวยการออกกําลังกาย เพ่ือชวยใหรางกาย 
ของเรามีสุขภาพที่ดีและไมเจ็บปวย 
- เง่ือนไขความรู :   เด็กๆ เรียนรูและปฏิบัติการออก 
  กําลังกายที่ทําใหรางกายแข็งแรง 
- ความพอประมาณ :  เด็กๆ ออกกําลังกายให 
   เหมาะสมกับวัยของตนเอง 
- ความมีเหตุผล :  การออกกําลังกายจึงทําใหมี 
  สุขภาพแข็งแรง 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การดูแลและระมัดระวังตนเอง
  ขณะที่ออกกําลังกาย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  ความอดทนและความเพียรใน 
  การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็ก 
  สามารถเปรียบเทียบทาทางใน 
  การออกกําลังกาย  
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ  
   สามารถในการบอกวิธีการออก 
   กําลังกาย 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปถึง 
  การออกกําลังกายทําใหมีสุขภาพที่ 
  แข็งแรง 
 
 

2/5 เด็กดี วาจาไพเราะ 
      การแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดี เชน การ 
กลาวคํา “ขอบคุณ” เมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือและ 
แบงปน หรือกลาวคํา “ขอโทษ”  เมื่อทําใหผูอื่นเกิด 
ความเดือดรอน  
- เง่ือนไขความรู :  เรียนรูการมีมารยาท ในการกลาว
  คําที่สุภาพเพื่อนํามาปฏิบัติตอผูอื่นในสถานการณที่ 
  เหมาะสม 
- ความพอประมาณ :  การควบคุมตนเองในการแสดง 
  ออกและใชคําพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ 
- ความมีเหตุผล :  การพูดจาที่ไพเราะและสุภาพจะ   
  ทําใหตนเองไดรับการยอมรับจากผูอื่น 
- การสรางภูมิคุมกัน :  รูจักระมัดระวังในการประพฤติ  
  ตนใหมีความสุภาพออนนอมตอผูอื่น 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  ฝกฝนการใชคํา “ขอบคุณ” และ  
  “ขอโทษ” เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการมีสติในการอยู 
  รวมกับผูอื่นในสังคม  

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี  
  ความสามารถในการกลาวคํา  
  “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ใหเหมาะสม 
  กับสถานการณ   
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ   
  สามารถในการพูดและแสดงความ 
  คิดเห็นในการทําความดี 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กบอกได 
  วาเราควรแสดงมารยาทในการกลาวคํา 
   “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ใน 
     สถานการณที่เหมาะสม 
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2/6 เด็กดีทําได   
     เด็กๆ สามารถทําความดีดวยการชวยเหลือตนเอง
และผูอื่นได เชนการชวยเหลือตนเองในการอาบน้ํา
แตงตัว เก็บของเลน และมีน้ําใจเอื้อเฟอแบงปนส่ิงของ
ใหกับผูอื่น 
- เง่ือนไขความรู :  เด็กๆ รูและสามารถปฏิบัติตนใน 
  การทําความดีเพ่ือชวยเหลือตนเองและผูอื่น  
  ไดตามวัยเชน การแบงปนส่ิงของ และเก็บส่ิงของ 
- ความพอประมาณ :  เด็กๆ รูจักการใชทรัพยากรที่มี
  ในโรงเรียนอยางประหยัดและคุมคา 
- ความมีเหตุผล :  การทําความดีจะทําใหตนเองและ 
  ผูอื่นไมไดรับความเดือดรอน เปนที่ยอมรับของ 
  สังคม 
- การสรางภูมิคุมกัน :  มีความระมัดระวังในการนําสิ่ง  
   ของมาเลน และดูแลอุปกรณการเรียนไมใหเสียหาย 
- เง่ือนไขคุณธรรม  :  เด็กๆ ฝกฝนความรบัผิดชอบใน 
  การอยูรวมกับผูอื่นดวยการเก็บดินสอ สีที่หลนและ 
  ของเลนเขาที่   

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการแบงประเภทของ 
  ความดีที่ปฏิบัติเพ่ือตนเอง คนอื่น และ 
  สวนรวม 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ   
  สามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการ 
  ทําความดี 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปไดวา
  การทําความดีเปนการชวยเหลือตนเอง 
   และผูอื่น   
    
 

3/1  หนวย ธรรมชาติใหสีสัน 
สีในธรรมชาติ 
     เด็กๆ สามารถพบเห็นสีในธรรมชาติไดหลากหลาย ที่มีอยู
ภายในโรงเรียนเชนสีของตนไม  ใบไม  เปลือกไม ดอกไม 
ผลไม และกอนหิน   
-  เงื่อนไขความรู :   เด็กๆ  เรียนรูสีในธรรมชาติ  โดย
  การสํารวจจากบริเวณตางๆ ของโรงเรียน 
- ความพอประมาณ :  เด็กๆ ตระหนักในการใชทรัพยากรที่มี 
  อยูในโรงเรียนอยางรูคุณคา ดวยการบันทึกสิ่งที่พบ 
  จากการสํารวจ  
- ความมีเหตุผล :  การปลูกตนไม ดอกไม จะชวยทําให   
  โรงเรียนของเรารมร่ืน และนาอยู 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การวางแผนในการสํารวจสีใน
  ธรรมชาติอยางเปนข้ันตอน เพื่อใหกิจกรรมดําเนินตอไป
  ตามจุดมุงหมาย 
- เงื่อนไขคุณธรรม : ฝกฝนความรับผิดชอบในการรักษาตนไม   
 ดวยการไมเด็ดใบไมดอกไม   ฝกฝนการแบงปนขอมูลรวมกัน 
 จากการสังเกตการ บันทึกสีที่พบในธรรมชาติของโรงเรียน 

 
 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในจัดหมวดหมูสีที่พบ 
  ในธรรมชาติ 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็ก 
  สามารถอธิบายลักษณะของสีที่พบใน 
   ธรรมชาติบริเวณโรงเรียน 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปไดวา
  สีที่พบในธรรมชาติมีหลากหลายสี 
 
 
 



 43

ตาราง  1  (ตอ) 

สัปดาห 
  วัน 

หนวยการเรยีน
เรื่อง/แนวคิด/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร

3/2  พืชสมุนไพร   
      โรงเรียนปลูกพืชสมุนไพรไวหลายชนิด เชน
ตะไคร  โหระพา กะเพรา และขา ฯลฯ เด็กไดเรียนรู
เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ และประโยชนของสมุนไพรที่ดี
ตอสุขภาพ 
- เง่ือนไขความรู :  เด็กเรียนรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพร 
  ที่มีประโยชนตอรางกาย 
- ความพอประมาณ :  การเรียนรูจากทรัพยากร   
  ธรรมชาติที่มีในโรงเรียนของตนเอง 
- ความมีเหตุผล :  การใชน้ําจุลินทรียรดพืชสมุนไพร 
  เพ่ือความปลอดภัย เมื่อนํามาบริโภค 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู 
  เกี่ยวกับสมุนไพร  เพ่ือเปนการทบทวนและ 
  เตรียมพรอมในการเรียนรูในกิจกรรมตอไป 
- เง่ือนไขคุณธรรม  :  ฝกฝนพ้ืนฐานของการ 
  รูผิดชอบดวยการเด็ดสมุนไพรมาใชตามความ 
  จําเปน 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกประเภท 
  ของสมุนไพรตามลักษณะ ใบ และกล่ิน 
 - ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมี 
  ความสามารถในการบอกเลาเกี่ยวกับ 
  ประโยชนของสมุนไพร 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสามารถ 
  สรุปไดวาสมุนไพรสามารถปลูกไว 
  รับประทานไดเอง 
 
 
   

3/3 สีของสมุนไพร  
      เด็กๆ สามารถนําดอกอัญชัน ขมิ้น และใบเตย  
ซึ่งเปนสมุนไพรที่ใหสีสันแตกตางกันและมีอยูใน 
ชุมชนมาใชสําหรับวาดภาพได   
-  เง่ือนไขความรู :  เรียนรูเร่ืองสี และกล่ิน ของ 
  สมุนไพรและนําสมุนไพรมาใชในการวาดภาพ   
- ความพอประมาณ :  การนําพืชสมุนไพรที่มีใน 
   ชุมชนเชน ดอกอัญชัน ขมิ้น และใบเตย  มาใชใน 
   การวาดภาพ 
- ความมีเหตุผล :  กรรมวิธีในการนําสมุนไพรมาใช 
 แตกตางกันมีผลทําใหความเขมขนของสีไมเทากัน 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การใชสีจากสมุนไพรจะชวย 
  ลดความเสี่ยงจากสารสังเคราะห ซึ่งจะสงผลตอ 
  รางกาย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  ฝกฝนการแบงปนดวยการเก็บ   
  สมุนไพรจากชุมชนแลวมาใชรวมกันกับเพ่ือนๆ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกสีและกล่ิน 
  ของสมุนไพร 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมี 
  ความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ 
  ประโยชนของสมุนไพร 
- ทักษะการลงความเห็น :   เด็กสรุปได 
  วาสมุนไพรที่ไดจากดอกอัญชัน ขมิ้น 
   และใบเตยนํามาใชวาดภาพได 
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4/4 น้ําสมุนไพร   
       เด็กๆ สามารถนําใบเตย ดอกอัญชัน และตะไคร 
ซึ่งเปนสมุนไพรมาตมทําเปนน้ําดื่มที่ใหประโยชนตอ 
สุขภาพ 
- เง่ือนไขความรู :   เรียนรูสมุนไพรชนิดตางๆ  
   และการทําน้ําดื่มจากสมุนไพร 
- ความพอประมาณ :   การกะประมาณในการนํา 
  สมุนไพรมาใชสําหรับตมทําน้ําดื่ม 
- ความมีเหตุผล :  การดื่มน้ําสมุนไพรลดการกระหายน้ํา 
- การสรางภูมิคุมกัน :  เด็กๆ ระมัดระวังตนเองให
  ปลอดภัยจากการใชอุปกรณตมน้ําสมุนไพร 
- เง่ือนไขคุณธรรม :   ฝกฝนความรับผิดชอบดวยการ 
  ดื่มน้ําสมุนไพรอยางไมเหลือท้ิง  

 
- ทักษะการจําแนกประเภท : เด็ก 
   สามารถเปรียบเทียบลักษณะของ 
   น้ําสมุนไพรแตละชนิด 
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ  
  สามารถในการอธิบายขั้นตอนการทํา
  น้ําสมุนไพรได 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสามารถ 
  สรุปไดวาน้ําสมุนไพรเปนเคร่ืองดื่มที่มี 
   ประโยชนตอรางกาย 
 
   

4/5 สมุนไพรในอาหาร   
     ใบเตย ดอกอัญชันนํามาคั้นเอาน้ําดวยการตํา 
และฟกทองที่นึ่งสุกมาเปนสวนผสมในการทําขนมบัว
ลอย จะทําใหมสีีสันที่นารับประทานและมีประโยชน
เพ่ิมขึ้น 
- เง่ือนไขความรู :   การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีทําขนม 
  บัวลอยโดยใชสีจากสมุนไพรมาเปนสวนผสม 
- ความพอประมาณ :   การกะประมาณการใชแปง   
  ปนขนมบัวลอยใหมีขนาดพอเหมาะสําหรับ 
  รับประทาน 
- ความมีเหตุผล :  ขนมบัวลอยท่ีทํามาจากสมุนไพร
  ปลอดภัยจากสารพิษ 
- การสรางภูมิคุมกัน:    เด็กๆ ระมัดระวังตนเอง 
  ใหปลอดภัยจากการใชอุปกรณทําขนมบัวลอย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  เด็กๆ ใหความรวมมือในการ 
  ทํางานเปนกลุม มีความอดทน และเพียรพยายาม 
  ในการปนบัวลอยใหสําเร็จ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็ก 
  สามารถเปรียบเทียบขนาดและสี 
  ของบัวลอย  
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ 
  สามารถในการอธิบายเกี่ยวกับวิธีทํา 
  ขนมบัวลอย 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กๆ บอก 
  ไดวาขนมบัวลอยที่ทํามาจากสมุนไพร 
   มีประโยชนและนารับประทาน 
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4/6 พอเพียงผานกอนดิน   
    ดินเหนียวมีลักษณะของดินที่เหนียวจะอยูติดกัน 
เปนกอน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กๆ สามารถนํา 
ดินเหนียวมาปนเปนส่ิงตางๆไดและสามารถใชได 
อยางปลอดภัย 
- เง่ือนไขความรู :  เด็กๆ รูจักลักษณะของดินเหนียว
  และนํามาใชประโยชนดวยการปนเปนส่ิงตางๆ  
- ความพอประมาณ :  การนําดินเหนียวที่มีใน 
   โรงเรียนมาเรียนรูอยางรูคุณคา 
- ความมีเหตุผล :  การนําดินเหนียวมาปนเปน 
  ส่ิงตางๆ เพราะดินมีการเกาะยึดรวมกันเปนกอน 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การเตรียมดินโดยแยกสิ่งที่ 
  แปลกปลอมกอนนํามาปน 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  เด็กๆ นําดินเหนียวที่มีมา 
  แบงปนกันใช รวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ  
  สามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ 
  ประโยชนของดินเหนียว 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปถึง 
   ดินเหนียวสามารถนํามาใชปนเปนส่ิง 
   ตางๆ ได 
 
  
  
 

5/1 หนวย ผัก 
ผักนานาชนิด   
     เด็กๆ จะสามารถพบเห็นผักชนิดตางๆ ที่แมคา 
นํามาวางขายในตลาดภายในชุมชน ผักที่นํามาขายมี 
หลายชนิด เชน ผักบุง ผักกาดขาว มะเขือเทศ  ผักชี  
 คะนา   
- เง่ือนไขความรู :  การเรียนรูดวยการสํารวจรานขาย
  ผักในตลาดของชุมชนเพื่อเรียนรูผักนานาชนิดและ    
  การพูดคุยกับผูอื่น 
- ความพอประมาณ :  เราควรเลือกซื้อผักเทาที่ 
   ตองการนํามาใชรับประทาน 
- ความมีเหตุผล  :   เด็กๆ ไปเรยีนรูผักที่ตลาดเพราะ   
  ตลาดเปนแหลงรวมผักหลากหลาย   
- การสรางภูมิคุมกัน :  การวางแผนเดินทางไปสํารวจ   
  ตลาดขายผัก และการพูดคุยซักถามกับแมคา  
- เง่ือนไขคุณธรรม  :  เด็กๆ ไดฝกฝนการมี 
  สัมมาคารวะ และพูดจาสุภาพเพื่อเปนพ้ืนฐานในการ 
  อยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

 
 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 

  ความสามารถในการจําแนกผักแตละ 
  ชนิด 
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ  
  สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ 
  ของผัก 
- ทักษะการลงความเห็น :   เด็กสรุปได 
  วาผักแตละชนิดมีชื่อเรียกตางกัน         
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5/2 ผักสวนครัว   
     เด็กๆ รูจักผักสวนครัวชนิดตางๆ เชน สะระแหน   
ตนหอม ตะไคร แมงลัก กะเพรา ที่ปลูกไวในสวน 
เกษตรของโรงเรียน และเด็กไดฝกฝนการปลูกผัก 
 สวนครัว  
- เง่ือนไขความรู :   เด็กๆ รูวิธีการปลูกและดูแลผัก 
  สวนครัวใหเจริญเติบโต  
- ความพอประมาณ :   การนําอุปกรณที่เหลือใช  
  ภายในบานไดแก กะละมัง ถังน้ําที่รั่วมาปลูกผัก 
  สวนครวั 
- ความมีเหตุผล :  การรดน้ําผักทุกวันทําใหผักเจริญ 
  เติบโต 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การระมัดระวังตนเองในการใช 
  อุปกรณปลูกผัก และการดูแลความสะอาดรางกาย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  เด็กๆ ไดฝกฝนความรับผิดชอบ 
  ในการดูแลรดน้ําผักที่ปลูก และเปนการเตรียม 
  พ้ืนฐานคุณลักษณะของความขยันอดทนในการ 
  ทํางาน 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกผัก 
  สวนครัว 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็ก   
  สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน 
  ของผักสวนครัว 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปวา 
  การปลูกผักสวนครัวจะทําใหมีผักไว 
  รับประทาน    
   
 

5/3 ผักในโครงการหลวง 
    ผักในโครงการหลวงเปนผักที่ปลอดจากสารพิษ  
และมีประโยชนตอรางกาย ครูและเด็กไดซื้อผักจาก 
รานที่จําหนายผักโครงการหลวงมาฝกการประกอบ 
อาหาร 
- เง่ือนไขความรู :   เด็กๆ เรียนรูวิธีการทําสลัดโดยใช 
  ผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวง 
- ความพอประมาณ :  รับรูถึงความตองการของ 
  ตนเองในการตักสลัดผักเพ่ือนํามารับประทาน 
- ความมีเหตุผล :  การรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ 
  จะทําใหมีสุขภาพดี 
- การสรางภูมิคุมกัน :  เด็กๆ รูจักการนําผักมาลาง 
   กอนการประกอบอาหารรับประทาน 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  เด็กๆ ฝกฝนความรับผิดชอบ
  ในการรับประทานสลัดผักไดหมดโดยไมเหลือท้ิง 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในจําแนกผักกินใบ ผล   
  และหัว 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็ก 
  สามารถอธิบายลักษณะของผัก 
  โครงการหลวง  
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปไดวา
  ผักในโครงการหลวงปลอดภัยจาก 
   สารพิษ 
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6/4 ปลูกถ่ัวงอก   
     เด็กรูจักวิธีการปลูกถั่วงอกโดยการนําเมล็ด 
ของถ่ัวเขียวแชในน้ํา 1 คืน  และนําไปปลูกบนแผนใย 
สังเคราะหที่วางเรียงเปนชั้นๆ     
- เง่ือนไขความรู :   เรียนรูขั้นตอนการปลูกถ่ัวงอกใส
  ในแผนใยสังเคราะห  
- ความพอประมาณ :  เด็กๆ กะประมาณในการนํา
 เมล็ดถ่ัวเขียวไปวางใหกระจายทั่วแผนใยสังเคราะห  
- ความมีเหตุผล :  การแชเมล็ดถ่ัวเขียวคางคืนกอน 
  นํามาปลูกจะทําใหเปลือกถ่ัวเขียวนุมและงอกไดเร็ว 
- การสรางภูมิคุมกัน :   เด็กๆ รูจักดูแลสุขภาพของ 
  ตนเองโดยการลางมือท่ีเปอนใหสะอาดเมื่อทํา 
  กิจกรรมเสร็จ 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  ฝกฝนการชวยเหลือและแบงปน 
  การใชอุปกรณในขณะทํากิจกรรมรวมกัน 

 
ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมีความ  
  สามารถในการเปรียบเทียบเมล็ดถ่ัว 
  เขียวกอนและหลังการแชน้ํา 
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ  
  สามารถในการบอกเลาขั้นตอน 
  ปลูกถ่ัวงอก 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปไดวา 
  การปลูกถั่วงอกตองนําเมล็ดถ่ัวเขียวแช 
  ในน้ํากอน 
 
 
 

6/5 ผักแปรรูป 
     เด็กๆ สามารถนําผักชนิดตางๆ เชนผักกาดเขียว  
 กะหลํ่าปลี  ตนหอม มาถนอมอาหารดวยการดองใส 
 เกลือเพ่ือใหสามารถเก็บไวรับประทานไดหลายวัน  
- เง่ือนไขความรู :  เด็กๆ รูจักการนําผักชนิดตางๆ   
   มาถนอมอาหารดวยการนํามาดองเค็ม 
 - ความพอประมาณ :  การนําผักหลายๆ ชนิดที่มี
  จํานวนมากมาดองกอนจะเนาเสีย  
- ความมีเหตุผล :   ในขณะที่นําผักมาขยําจะทําใหน้ํา 
  ที่มีอยูในผักออกมามีผลทําใหผักนิ่มและยุบตัวลง 
- การสรางภูมิคุมกัน :  วางแผนในการดองผักอยาง 
  เปนขั้นตอนเพ่ือใหกิจกรรมดําเนินตอไปตาม 
  จุดมุงหมาย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :   เด็กๆ ฝกฝนความรับผิดชอบ 
  จากการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในจําแนกประเภทผัก 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ  
  สามารถบอกเลาขั้นตอนการนําผักมา 
  ดอง 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปวา 
  การใสเกลือในผักดองจะทําใหผักไม 
  เนาเปอย 
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6/6 เก็บผักกันเถอะ   
     เด็กๆ ไดเรียนรูการเจริญงอกงามของถั่วงอกและ 
ติดตาม สังเกตตอเนื่องจากกิจกรรมปลูกถ่ัวงอกจึง 
ทําใหรูวาถั่วงอกโตพอที่จะเก็บมารับประทาน 
โดย เด็กๆ ใชมือจับที่ลําตนของถ่ัวงอกดึงขึ้นมาเบาๆ  
- เง่ือนไขความรู  : การปลูกถ่ัวงอกใชระยะเวลาในการ 
  เจริญเติบโต 2–3 วัน จึงสามารถเก็บมารับประทาน 
  ได   
- ความพอประมาณ :   การกะประมาณในการออกแรง 
  เก็บถ่ัวงอกไมใหซ้ํา  
- ความมีเหตุผล :   จํานวนวันและการรดน้ํามีผลทําให 
  ถ่ัวเขียวเจริญเติบโตเปนถ่ัวงอก 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การวางแผนในการเก็บถ่ัวงอก 
  เปนกลุม เพ่ือปองกันการแยงกันและเบียดเสียด 
  ขณะเก็บถ่ัวงอก 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  ฝกฝนความอดทนและมีความ 
  รับผิดชอบในการเก็บถ่ัวงอกใหเสร็จและนําถั่วงอกที่ 
  มีมากไปแบงปนใหกับคุณครูที่เคยสอนในชั้น อ.1 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในจําแนกลักษณะของ 
  ถ่ัวงอก 
- ทกัษะการสื่อความหมาย :  เด็ก 
  สามารถบอกเลาวิธีการเก็บ 
  ถ่ัวงอกไมใหซ้ํา   
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปถึง 
  วิธีการเก็บถ่ัวงอกจะใชมือดึงที่ลําตน 
   เบาๆ  
 
    
 

7/1 หนวย ขยะ 
ที่มาของขยะ   
      เด็กๆ รูจักที่มาของขยะ เกิดจากการนําส่ิงของ
ชนิดตางๆ ที่เหลือจากการกินและใชแลวนํามาทิ้ง   
- เง่ือนไขความรู :   ขยะที่เด็กๆ พบมาจากการทิ้ง
  ส่ิงของที่เหลือจากการกินและไมใชแลว 
- ความพอประมาณ :  การลดปริมาณขยะ  
  ดวยการนําสิ่งของที่มีมาใชอยางคุมคา   
- ความมีเหตุผล :  ขยะที่นํามาทิ้งไมถูกที่จะทําให 
  เกิดเปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การทิ้งขยะใหถูกที่จะชวย
  ปองกันการเกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่น 
- เง่ือนไขคุณธรรม :   เด็กๆ ฝกฝนความรับผิดชอบ
  ในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ดวยการทิ้งขยะใหถูก 
  ที่เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการมีสติปญญา 

 
 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกชนิดขยะที่ 
  เกบ็มาได 
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ 
   สามารถในการบอกเลาเกี่ยวกับที่มา 
   ของขยะ  
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปไดวา  
   ขยะมาจากสิ่งของตางๆ ที่ไมใชแลว   
   นําไปทิ้ง 
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7/2 ประเภทของขยะ   
      ถังขยะที่เด็กๆ สามารถพบไดทั่วไปตามสถานที่
ตางๆ  เชน ถังขยะสีเหลืองสําหรับใสขยะแหง ถังขยะ
สีเขียวใสขยะเปยก และถังขยะสีแดงใสขยะมีพิษ  
เด็กๆ ควรทิ้งขยะแตละประเภทใหถูกที่ เพ่ือความ
สะอาดและปลอดภัย 
- เง่ือนไขความรู :  เด็กๆ เรียนรูการปฏิบัติตนในการ 
  นําขยะแตละชนิดมาทิ้งใหถูกที่ 
- ความพอประมาณ :  เด็กๆ นําสิ่งของมาใชใหคุมคา 
  กอนนํามาทิ้ง 
- ความมีเหตุผล :  การคัดแยกขยะเปนการจัดการขยะ 
  ที่ถูกวิธีและชวยลดปญหามลภาวะของสิ่งแวดลอม 
- การสรางภูมิคุมกัน : การแยกขยะกอนนําไปทิ้งให 
  ถูกที่จะทําใหตนเองและผูอื่นเกิดความปลอดภัย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  เด็กๆ ฝกฝนการคัดแยกขยะ 
  อยางถูกตองเพ่ือเปนพ้ืนฐานของนิสัยความ 
  รับผิดชอบ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกประเภท 
  ของขยะ   
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ 
  สามารถในการอธิบายเกี่ยวกับประเภท   
  ของขยะ 

 - ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปการ 
    แยกขยะกอนทิ้งจะทําใหสะดวกในการ 
    กําจัด 
 
 
 
 
 
 

7/3 โทษของขยะ   
      น้ําเนาเสียในคลองหลังโรงเรียน เกิดจากการทิ้ง
ขยะตางๆ ลงในแหลงน้ําจึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ํา
เนาเสีย และสงกล่ินเหม็น 
- เง่ือนไขความรู :  เด็กๆ สํารวจพบสาเหตุของการ   
  เกิดน้ําเนาเสียในลําคลอง    
- ความพอประมาณ  :  การนําสิ่งของที่ใชแลวกลับมา 
  ใชอยางคุมคา เชน หนังยางที่ไดจากการรานคา   
  รวมทั้งถุงพลาสติก  ถุงกระดาษ เพ่ือลดการเกิดขยะ  
 - ความมีเหตุผล :  การทิ้งขยะลงในลําคลองทําใหน้ํา 
   ในลําคลองเนาเสีย และสงกล่ินเหม็น 
- การสรางภูมิคุมกัน : วางแผนในการเดินทางไป 
  สํารวจคลอง ดวยการเดินเลียบคลองเพ่ือความ 
  ปลอดภัย 
- เง่ือนไขคุณธรรม :   ฝกฝนความรับผิดชอบดวย 
  การนําขยะไปทิ้งใหถูกที่เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการอยู 
  รวมกับผูอื่นในสังคม     

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
   ความสามารถในแยกประเภทของขยะ 
   ที่พบในคลอง 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ  
  สามารถในการอธิบายลักษณะของน้ํา 
  ที่เนาเสียได 
- ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปไดวา
  น้ําเนาเสียเกิดมาจากการทิ้งขยะลงใน 
  น้ํา 
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ตาราง  1  (ตอ) 

สัปดาห 
  วัน 

หนวยการเรยีน
เรื่อง/แนวคิด/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร

8/4 ขยะแปลงกาย   
     เด็กๆ รูจักนํากลองตางๆที่เหลือใชเชน กลองนม
กลองยาสีฟน สบู มาประดิษฐเปนของเลนตามความ
สนใจของตนเองไดเพ่ือเปนการใชส่ิงของอยางคุมคา
และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
- เง่ือนไขความรู:  เด็กเรียนรูในการนํากลองชนิด 
  ตางๆ มาประดิษฐเปนของเลนตามความสนใจ 
- ความพอประมาณ :  การนาํกลองที่เหลือใชแลว  
  มาประดิษฐเปนของเลน  
- ความมีเหตุผล :  การนํากลองที่เหลือใชมาประดิษฐ 
  เปนของเลนจะทําใหชวยชะลอการเกิดปริมาณขยะ 
- การสรางภูมิคุมกัน :   มีความระมัดระวังในการใช 
  อุปกรณประดิษฐของเลน และดูแลตนเองในการลาง 
  มือท่ีเปอนใหสะอาดเมื่อทํากิจกรรมเสร็จ 
- เง่ือนไขคุณธรรม :   ฝกฝนความอดทนในการ 
  ประดิษฐของเลนใหสําเร็จและมีความรับผิดชอบใน 
  การทํางาน  

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
   ความสามารถในการจําแนกกลองแต 
   ละชนิด  
- ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความ  
  สามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ 
  ประโยชนของกลองที่ใชแลว 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปไดวา 
  กลองที่ใชแลวสามารถนํามาประดิษฐ 
  เปนของเลนได 
 
     
 

8/5 ผลิตภัณฑจากขยะ   
       เด็กๆ สามารถนําขวดแบรนดที่เหลือใชแลวมา
เปนอุปกรณสําหรับใสเทียน เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับ
ส่ิงของ และสามารถนําเทียนมาใชได  
- เง่ือนไขความรู :  เรียนรูวิธีทําเทียนและการนํา    
  ขวดแบรนดที่เหลือใชมาเปนสวนประกอบ 
- ความพอประมาณ :  การนําขวดแบรนดที่ใชแลว 
   มาใชอยางคุมคา 
- ความมีเหตุผล :  ความรอนทําใหขี้ผึ้งที่แข็ง 
  หลอมละลายเปนของเหลว   
- การสรางภูมิคุมกัน : การดูแลระมัดระวังตนเอง 
  ใหปลอดภัยจากการใชอุปกรณในการทําเทียน 
- เง่ือนไขคุณธรรม :  การนําอุปกรณตางๆ มาแบงปน 
  ใชรวมกัน และชวยกันในการเก็บกวาดชั้นเรียนเมื่อ 
  ทํากิจกรรมเสร็จ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกลักษณะ 
  ของขี้ผึ้ง 
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ 
   สามารถในการอธิบายวิธีการทําเทียน 
   อยางงายได 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปไดวา 
  ความรอนทําใหขี้ผึ้งที่แข็งหลอมละลาย 
  เปนของเหลว   
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8/6 ขยะสรางคา    
       เด็กๆรูจักนําสิ่งของตางๆ ที่เหลือใชแลวภายใน
บานไดแกกระดาษลัง หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ขวดน้ํา
ดื่ม  กระปองน้ําอัดลม ฯลฯ นํามาเก็บรวบรวมไวเพ่ือ
ขายสรางรายได 
- เง่ือนไขความรู :  เรียนรูการนําสิ่งของที่เหลือใช 
  ภายในบานเชน กระดาษลัง หนังสือพิมพ  นิตยสาร  
  ขวดน้ําดื่ม  กระปองน้ําอัดลม นํามาขายได 
- ความพอประมาณ :  การเก็บส่ิงของที่เหลือใช 
   ภายในบานนํามาใชประโยชนแทนการนําไปทิ้ง 
- ความมีเหตุผล :  การนําสิ่งของที่เหลือใชภายในบาน 
  เชน กระดาษลัง หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ขวดน้ําดื่ม  
  กระปองน้ําอัดลม มาขายจะชวยลดปริมานการเกิด 
  ขยะ เพ่ือเปนวัตถุดิบสงเขาสูการผลิตที่รวดเร็วขึ้น 
- การสรางภูมิคุมกัน :  การดูแลตนเองใหปลอดภัย 
   จากการแยกขยะ    
- เง่ือนไขคุณธรรม:  มีความเพียร ในการเก็บส่ิงของที่ 
  เหลือใชในชีวิตประจําวันไว เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการ 
  ดําเนินชีวิตอยางมีสติ 

 
- ทักษะการจําแนกประเภท :  เด็กมี 
  ความสามารถในการจําแนกประเภท 
  ของขยะเชน ขวด กระดาษ  
- ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความ  
   สามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ 
   ประโยชนของการนําขยะมาขาย 
- ทักษะการลงความเห็น : เด็กสรุปวา
   การลดการสรางขยะโดยการนาํสิ่งของ 
   กลับมาใชซ้ําอีก 
 
 
 
 

 

 7.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัด
ประสบการณในการเรียนรูดวยเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก
ปฐมวัย ดวยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง การสํารวจ ทดลอง สนทนาซักถาม อภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็น  มีขั้นตอนดังนี้คือ  

     7.1  ออกแบบแผนขั้นตอนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
ดังนี้        
        7.1.1 กําหนดสาระการเรียนรู 

      7.1.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
         7.1.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
         ขั้นนํา เปนการเตรียมเด็กใหพรอมกอนเขาสูกิจกรรมโดยใชคําคลองจอง 
เพลง  เกม การพูดคุยสนทนา เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมที่เรียนรู 
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 ขั้ นสอน  เปนการดํ า เนินกิจกรรมเพื่ อฝกฝนทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร 3 ทักษะตามที่วางแผนในสาระการเรียนรู 4 หนวย โดยการจัดกิจกรรมใหเด็กได
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ ดวยการสังเกต ทดลอง สํารวจ ทัศนศึกษา  การ
สนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นอภิปรายในเร่ืองที่เด็กสนใจ ภายใตการเรียนรูที่ขับเคลื่อน
ดวยกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย 
         1. ความพอประมาณ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กรูจักการปฏิบัติ
ตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน มีมารยาทในการพูด การแสดงออกตามความเหมาะสมของสถานการณ 
และสามารถนําสิ่งของ อุปกรณที่มีภายในบาน โรงเรียน รวมทั้งจากชุมชนนํากลับมาใชอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูรวมกัน   
     2. ความมีเหตุผล หมายถึง การกระตุนใหเด็กฝกฝนทักษะการคิด และ
นํามาอธิบายดวยความเปนเหตุและผลในสิ่งที่คนพบจากการลงมือปฏิบัติ และการแสวงหาความรู 
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองและผูอ่ืน มีความรอบคอบ
ในการตัดสินใจ เลือกนํามาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม 
        3. การสรางภูมิคุมกัน  หมายถึง  การเตรียมวางแผนในการจัดกิจกรรมที่
คํานึงถึงความพรอมโดยไมประมาท และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับการปองกันดูแลตนเองไมใหไดรับความเดือดรอน หรือเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม  
      4. เง่ือนไขความรู หมายถึง การฝกฝนตนเองของครูในการแสวงหา
ความรู เพ่ือใหสามารถนํามาถายทอดในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับเด็ก ตามความเหมาะสม
ของวัย ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไดแก การสํารวจ ทดลอง  การบันทึก และพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาทักษะใหกับเด็กไดตามวัย   
         5. เ ง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู จัก
ชวยเหลือและแบงปนใหกับผูอ่ืน มีความซื่อสัตยตอตนเอง โดยไมนําสิ่งของที่เปนของผูอ่ืนมาเปน
ของตน รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน มีความอดทนและเพียรพยายามใน
การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
      ภายใตกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาจัดกิจกรรม
ในขั้นการสอน จึงเปนการหลอมรวมทั้ง 3 หลักการ 2 เง่ือนไข รวมกับการดําเนินกิจกรรมที่ใหเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานที่ผานการสํารวจ ทดลอง การตั้งประเด็นคําถามและนํามา
พูดคุยสนทนารวมกัน เพ่ือฝกฝนทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะ
การลงความเห็น 
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      ขั้นสรุป เปนการสนทนารวมกันระหวางเด็กและครูหลังจากที่ทํากิจกรรม
จบลง โดยใหเด็กสรุปเปนแนวคิดในเรื่องที่เรียนรูดวยตนเองหรือสรุปเปนกลุมรวมกันทั้งชั้น และ
ครูไดอธิบายขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือตอยอดประสบการณใหกับเด็กไดเกิดความตระหนักถึงสาระการ
เรียนรูภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 หลักการ  2 เง่ือนไขที่พัฒนาทักษะ
การจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น  
    7.2  หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย  
   
 วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย 
 1.  นําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของแผนกับจุดประสงค  
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู สื่ออุปกรณ การวัดและประเมินผล ดังนี้ 
     อาจารยนภัสวรรณ  ชี่นฤาดี   ผูชวยผูอํานวยการฝายอนุบาล      

                                          โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก 
    อาจารยเปลว  ปุริสาร            ผูอํานวยการ  
                                                โรงเรียนบานทุงศาลางาม  จังหวัดราชบรุ ี
   อาจารยพรรัก  อินทรามระ      อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 ผูวิจัยไดปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้  
     1.1 ไดปรับปรุงและแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเกิดความลุมลึกในเนื้อหา 
        1.2 ไดแกไขกิจกรรมในแตละหนวยการเรียนควรใหเชื่อมโยงกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง      
   1.3 ไดเพ่ิมเติมจุดประสงคใหสอดคลองกับกิจกรรม 
       1.4 ไดปรับกิจกรรมใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
   2. นําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไปประมวลคาความสอดคลองระหวางคําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเน้ือหา ที่มีคา 
(IOC) อยูระหวาง .67–1.00 ซึ่งเปนคา IOC ที่มากกวาหรือเทากับ .50 ถือวาแผนการจัดการ
เรียนรูนั้นวัดไดตรงจุดประสงคซึ่งเปนเกณฑที่ยอมรับ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2552: 181) 
 3.  นําแผนการการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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   4.  แกไขและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
  
       การสรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวัย  
     ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้   
   1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
     2.  ศึกษาแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสรางโดย
ลําดวน ปนสันเทียะ (2545) จิตเกษม ทองนาค (2548) และศศิธร  รณะบุตร (2551)   

 3. กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

  4.  สรางแบบทดสอบและคูมือประกอบคําแนะนําและการใชแบบทดสอบทักษะ 
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแบบสถานการณใหปฏิบัติ และขอคําถามที่
เปนภาษาโดยมีจํานวนสถานการณ  3 ดาน  รวม 30 สถานการณ   ใหปฏิบัติดังนี้ 

   ดานที่  1 แบบทดสอบทักษะการจําแนกประเภท จํานวน  10   สถานการณ 
 ดานที่  2 แบบทดสอบทักษะการสื่อความหมาย  จํานวน  10   สถานการณ 
 ดานที่  3 แบบทดสอบทักษะการลงความเห็น    จํานวน   10  สถานการณ 

 5.  หาคุณภาพแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
  วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 1. ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ดังนี้ 
     1.1. นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยและคูมือ
การใชแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ดังนี้  
    ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ อาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  อาจารย ดร. รัตนา  ดวงแกว อาจารยแขนงบริหารการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  อาจารยอุไรวรรณ  โชติชุษณะ   อาจารยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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     ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือ
พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนนดังนี้ 
   ใหคะแนน   +1  หมายถึง   เม่ือผูเชี่ยวชาญเห็นดวย 

     ใหคะแนน    0  หมายถึง    เม่ือผูเชี่ยวชาญเห็นวาควรปรับปรุง 
      ใหคะแนน   -1   หมายถึง   เม่ือผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวย 
      1.2  นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไป
ประมวลคาความสอดคลองระหวางคําถามแตละขอกับจุดประสงคหรือเน้ือหาและไดคัดเลือก
แบบทดสอบไวทั้งหมด 25 ขอ ที่มีคา (IOC) อยูระหวาง .67–1.00 ซึ่งเปนคา IOC ที่มากกวาหรือ
เทากับ .50 ถือวาแบบทดสอบนั้นวัดไดตรงจุดประสงคซึ่งเปนเกณฑที่ยอมรับ (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา. 2552: 181) 
   2.  ปรับปรุงแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยและคูมือ 
การใชแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือขอคําถามของแบบทดสอบในแตละ
ดานควรอธิบายใหชัดเจนและครอบคลุมเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    3.  นําแบบทดสอบและคูมือการใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัยที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพ ความเหมาะสมและความชัดเจนของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย พบวา เด็กสวนใหญยังไมกลาตอบคําถามและแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็น
รวมทั้งปฏิบัติตามไดนอย    
     4.  นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผานการ
ทดลองใช มาตรวจใหคะแนนโดย กําหนดเกณฑในการใหคะแนนดังนี้ 
     1  คะแนน   หมายถึง   เด็กตอบได หรือทําตามไดถูกตอง 
        0  คะแนน   หมายถึง   เด็กตอบผิดหรือไมตอบ หรือทําผิดหรือไมทํา   
แลวนํามาวิเคราะหรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากงาย(P) อยู
ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป สําหรับใชในการทดลองจํานวน 20 ขอ 
ดังนี้ 
   1. ทักษะการจําแนกประเภทเลือกขอสอบไว 5 ขอ คาความยากงาย 0.43 - 0.60    
                              คาอํานาจจําแนก 0.29 - 0.50 
   2. ทักษะการสื่อความหมาย เลือกขอสอบไว 7 ขอ คาความยากงาย 0.43 - 0.67   
                 คาอํานาจจําแนก 0.19 - 0.57 
   3. ทักษะการลงความเห็น เลือกขอสอบไว 8 ขอ  คาความยากงาย 0.40 - 0.67 
     คาอํานาจจําแนก 0.26 - 0.50            
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   5. นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่คัดเลือกไวไป
หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ซึ่งไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ .66   
    6. แกไขและปรับปรุงแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
  

แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง  
   แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการทดลองโดยอาศัยการทดลองกลุมเดียว (One–Group Pretest - Posttest Design)  
เพ่ือความเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการวิจัย ดังแสดงในตาราง 2 (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
2552: 44) 
 
ตาราง  2  แบบแผนการทดลองที่มีกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลัง 
 

กลุม 
 

สอบกอน
(Pretest) 

ทดลอง
 

สอบหลัง 
(Posttest) 

ทดลอง T1 X
 

T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

T1 แทน การทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยกอนการ
ทดลอง (Pretest) 

X แทน การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

T2 แทน การทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลอง (Posttest)  

   วิธีดําเนินการทดลอง 
  การทดลองครั้งน้ี ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ทําการ

ทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ในวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที 
รวม 24  ครั้งระยะเวลาในการทํากิจกรรมอาจยืดหยุนตามความสนใจของเด็ก โดยมีแผนการ
ทดลองดังนี้ 
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 1. เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากกลุมประชากร
ที่เปนเด็กปฐมวัย ชาย หญิง อายุ 5 - 6 ปซึ่งกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 หองเรียน 
 2. ขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการทดลอง 
     3. ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กอนการทดลอง 
(Pretest)  โดยการใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเวลา  
 1 สัปดาห กอนการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและสถานที่ดําเนินการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
    5. ดําเนินการทดลอง การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน
วันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที  ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 9.30 – 
10.00 น.  
   6. ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง การ
จัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Posttest)  โดยใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชประเมินกอนการทดลอง 
(Pretest) 
   7. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไป
วิเคราะห สรุป และอภิปรายผลการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตาราง  3  การกําหนดระยะเวลาในศึกษาและทดลอง 

 

สัปดาห
ที่ การดําเนินการศึกษาและทดลอง จํานวนวัน/

สัปดาห 
1 ประเมินทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรกอนทดลอง (Pretest)

วันละ1 ดาน 
3 วัน

2 – 9  ดําเนินการวิจัยในรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 วัน 

10  ประเมินทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรหลังการทดลอง (Posttest)  
วันละ 1 ดาน 

3 วัน
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิ จัยครั้งนี้ เก็บขอมูลดวยการสังเกตและใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2 ครั้ง คือ 

   1.  ทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กอนการทดลอง
(Pretest)  กับกลุมตัวอยาง จํานวน 27 คน 

    2. ทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง
(Posttest) เปนการทดสอบเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใชในการทดสอบกอนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   1.  หาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2.  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการจัดการเรียนรู

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของ

เด็กปฐมวัยทั้งในภาพรวมและรายทักษะโดยใชคาแจกแจงแบบ t-test สําหรับDependent  Samples 
    3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

         3.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชดัชนีความสอดคลอง ระหวาง
จุดประสงคกับพฤติกรรม มีลักษณะเปนแบบประเมิน Rating Scale มีระดับคะแนน 3 ระดับใชวัด
คาความสอดคลองของเนื้อหา โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 1)     
      

      IOC = 
N
RΣ  

  
  เม่ือ IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการ 
    R   แทน ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
       Σ R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   3.2   หาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบรายขอ โดยใชสัดสวน 
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 210) โดยใชสูตร  

    P     = N
R

  

  เม่ือ P แทน คาความยากงายของแบบทดสอบรายขอ 
   R   แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 
   N แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 
    3.3  คาอํานาจจําแนก  โดยหาจากสหสัมพันธแบบพอยท – ไบซีเรยีล ( Point-

Biserrial Correlation) การหาคาอํานาจจาํแนกในวิธีนี้มีขอตกลงเบื้องตนวา ถาทําถกูได 1 คะแนน 

ทําผิดได 0 โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538:  214-215) ดังนี้ 

              r
bisp .

=   pq
S

XX

t

fp •
−

 

  เม่ือ    r
bisp .

 แทน    คาอําอาจจําแนกของขอสอบ 

    pX     แทน    คาเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอสอบได 
    fX     แทน   คาเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอสอบไมได 
   tS       แทน    คะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอสอบฉบับนั้น 
    p       แทน   สัดสวนของคนที่ทําขอสอบได 
    q       แทน    สัดสวนของคนที่ทําขอสอบไมได หรือ 1-p 
 
         3.4  การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 200) 
 

   
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−
−

= ∑
s
s
t

i

n
n

2

2

1
1

α  

 
เม่ือ   α   แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   n    แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     si

2    แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

     st

2   แทน ความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
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        3.5  การคาํนวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ. 2538: 73) 

  Χ  = 
N
XΣ  

 

เม่ือ      Χ  แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
    Σ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N แทน  จํานวนนักเรียนที่ใชในกลุมตัวอยาง 
 

      3.6  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสูตร  (ลวน 
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 

 

S = 
)1(

)( 22

−
Σ−Σ

NN
XXN  

 
เม่ือ    S   แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      N   แทน  จํานวนนักเรียนที่ใชในกลุมตัวอยาง 
     Σ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    Σ X2    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
 

     3.7 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
        เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง  โดยใชสูตร 

t-test สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกันโดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 104)  

 

    t =  

1
)(2

−
Σ−Σ

Σ

N
DDN

D  

 
  เม่ือ t แทน คาสถิติ t - test 
    D  แทน คาความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   N  แทน จํานวนคน 
   ΣD   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ  

               หลังการทดลอง 
 ΣD2   แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวาง 

   กอนและหลังการทดลอง 
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การแปลผลระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
    ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 3 ทักษะไดแก ทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย  และทักษะการลง
ความเห็น โดยกําหนดการแปลผลทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวมและจําแนกทักษะราย
ดานดังนี้          
 ภาพรวมของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม 20 คะแนนเกณฑ
แปลผลแบงเปน 5 ชวงดังน้ี (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554: 17) 
 คะแนนระหวาง  16.01 – 20.00  หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
    อยูในระดับดีมาก 
 คะแนนระหวาง  12.01 – 16.00  หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
     อยูในระดับดี 
 คะแนนระหวาง  08.01 –  12.00  หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
    อยูในระดับพอใช 
 คะแนนระหวาง  04.01 – 08.00  หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
    อยูในระดับควรปรับปรุง                    
          คะแนนระหวาง  00.00 – 04.00  หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
        อยูในระดับตองปรับปรุง 
   จําแนกรายทักษะของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร มี 3 ทักษะโดยแตละ
ทักษะมีคะแนนเต็ม 5  7  และ 8 คะแนน เกณฑการแปลผลแบงเปน  5  ชวงดังนี้ 
   ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานการจําแนกประเภท คะแนนเต็ม  5 คะแนน เกณฑ
การแปลผลแบงเปนชวงดังนี้ 

 คะแนนระหวาง  4.01 – 5.00  หมายถึง ทักษะการจําแนกประเภท 
      อยูในระดับดีมาก               
  คะแนนระหวาง  3.01 – 4.00  หมายถึง ทักษะการจําแนกประเภท 
    อยูในระดับดี 
     คะแนนระหวาง  2.01 –  3.00  หมายถึง ทักษะการจําแนกประเภท 
       อยูในระดับพอใช 
 คะแนนระหวาง  1.01 – 2.00  หมายถึง ทักษะการจําแนกประเภท 
      อยูในระดับควรปรับปรุง 
 คะแนนระหวาง  0.00 – 1.00  หมายถึง ทักษะการจําแนกประเภท 
      อยูในระดับตองปรับปรุง 
   ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรดานการสื่อความหมาย คะแนนเต็ม 7 คะแนน เกณฑ
การแปลผลแบงเปนชวงดังนี้ 
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 คะแนนระหวาง  5.61 – 7.00  หมายถึง ทักษะการสื่อความหมาย 
       อยูในระดับดีมาก               
   คะแนนระหวาง  4.21 – 5.60  หมายถึง ทักษะการสื่อความหมาย 
       อยูในระดับดี 
  คะแนนระหวาง  2.81 –  4.20  หมายถึง ทักษะการสื่อความหมาย 
    อยูในระดับพอใช 
 คะแนนระหวาง  1.41 – 2.80  หมายถึง ทักษะการสื่อความหมาย 
    อยูในระดับควรปรับปรุง 
 คะแนนระหวาง  0.00 – 1.40  หมายถึง ทักษะการสื่อความหมาย 
      อยูในควรตองปรับปรุง 
   ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น คะแนนเต็ม  8  คะแนน เกณฑการ
แปลผลแบงเปน ชวงดังนี้ 
 คะแนนระหวาง  6.41 – 8.00  หมายถึง ทักษะการลงความเห็น 
    อยูในระดับดีมาก               
   คะแนนระหวาง  4.81 – 6.40  หมายถึง ทักษะการลงความเห็น 
    อยูในระดับดี 
     คะแนนระหวาง  3.21 – 4.80  หมายถึง ทักษะการลงความเห็น 
    อยูในระดับพอใช 
 คะแนนระหวาง  1.61 – 3.20  หมายถึง ทักษะการลงความเห็น 
    อยูในระดับควรปรับปรุง 
 คะแนนระหวาง  0.00 – 1.60  หมายถึง ทักษะการลงความเห็น 
    อยูในระดับตองปรับปรุง 



บทที่  4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

     K แทน คะแนนเต็ม 

   Χ    แทน คะแนนเฉลี่ย 

  S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  D  แทน คะแนนเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

  DiffS  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคะแนนกอนและหลังการ 

      ทดลอง 

  t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาในการแจกแจงแบบท ี

  p แทน ความนาจะเปนของคาสถิต ิ

    **        แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนผลมาจากการไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปน     
3ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจําแนกรายทักษะ   
 ตอนที่  2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและ
จําแนกรายทักษะ   
 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยรายบุคคลและ
จําแนกรายทักษะ  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนที่ 1 ระดับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจําแนกราย
ทักษะ     
 
ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของ           
   เด็กปฐมวัยโดยรวมและจําแนกรายทักษะกอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญา  
      ของเศรษฐกิจพอเพียง                                           
 

ทักษะพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร  

K 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S ระดับ X  S ระดับ

1. ทักษะการจําแนกประเภท 5 1.74 1.26 ควรปรับปรุง 4.04 1.16   ดีมาก
2. ทักษะการสื่อความหมาย 7 3.70 1.27 พอใช 6.19 0.83   ดีมาก
3. ทักษะการลงความเห็น 8 4.22 1.34 พอใช 6.22 0.75    ดี
   ทักษะโดยรวม 3 ทักษะ 20 9.67 2.66 พอใช 16.44 2.03    ดีมาก

 
 จากตาราง 4 แสดงวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวม มีคาเฉลี่ย 9.67 
อยูในระดับพอใช และเมื่อพิจารณาทักษะรายดานพบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภทอยูในระดับควรปรับปรุง สวนทักษะดานการสื่อ
ความหมายและทักษะการลงความเห็นอยูในระดับพอใช 
 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวา เด็กปฐมวัยมีระดับ
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวม มีคาเฉลี่ย 16.44 อยูในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณา
ทักษะรายดานพบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะการจําแนกประเภทและทักษะการสื่อความความหมาย
อยูในระดับดีมาก สวนทักษะการลงความเห็นอยูในระดับดี  
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 ตอนที่  2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและ
จําแนกรายทักษะ   
 
ตาราง  5  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและ         
     จําแนกรายทักษะ กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

  ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร   X    S    D  DiffS

 
    t    p

 
 1.ทักษะการจําแนกประเภท 
 
 

กอนทดลอง
 

หลังทดลอง 

1.74
 
4.04 

1.26
 

1.16 
2.30 

 
1.64 

 
7.29 <0.001 

2. ทักษะการสื่อความหมาย 
 
 

กอนทดลอง
 

หลังทดลอง 

 3.70
 

6.19 

1.27
 

0.83 
2.49 

 
1.34 

 
9.62 <0.001 

3. ทักษะการลงความเห็น กอนทดลอง
 

หลังทดลอง 

4.22
 

6.22 

1.34
 

0.75 
2.00 

 
1.21 

 
8.60 <0.001 

   ทักษะโดยรวม 
 
 

กอนทดลอง
 

หลังทดลอง 

9.67
 

16.44

2.66
 

2.03 
6.78 

 
2.62 

 
 13.44 <0.001 

 
 

 จากตาราง 5 แสดงวา หลังการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแตละดาน 
ไดแก ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็นสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยได 
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  ตอนที่  3  การเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและ

จําแนกรายทักษะ    

ตาราง  6  รอยละของการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการ 

     ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและจําแนกรายทักษะ

  

ทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร 

กอนทดลอง หลังทดลอง การ
เปลี่ยนแปลง 

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

K       X     X X  
1. ทักษะการจําแนกประเภท   5        1.74     4.04 2.30 132.18
2. ทักษะการสื่อความหมาย   7        3.70     6.19 2.49 67.30
3. ทักษะการลงความเห็น   8        4.22     6.22 2.00 47.40

ทักษะโดยรวม  20       9.67     16.44 6.77 70.01

 
 จากตาราง 6 แสดงวา หลังการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของเด็กปฐมวัย พบวา มีการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 70.01 ของทักษะ

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเดิม และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดาน

การจําแนกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเปนอันดับแรก รองลงมาเปนทักษะการสื่อ

ความหมาย และทักษะการลงความเห็นตามลําดับ แสดงวา การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยไดสูงขึ้น 
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ตาราง  7  ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของคะแนนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
    กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจําแนกเปน 
   รายบุคคลนํามาเรียงลําดับ แบงเปน 5 ชวง โดยเลือกเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนต่ําสุด 1 คน ตรง 
    กับลําดับที่ 13 และคะแนนสูงสุด 1 คน ตรงกับเด็กลําดับที่ 24 จากนั้น เลือกเด็กปฐมวัย 
    ลําดับที่ 1 ของชวงที่ 2  3 และ 4 มาเปนตัวอยางของคะแนนที่มีการเปลี่ยนแปลง ชวงที่ 2  
     ตรงกับลําดับที่ 11 ชวงที่ 3 ตรงกับลําดับที่ 14  ชวงที่ 4 ตรงกับลําดับที่  17  
   

ลําดับที ่ ทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร 

คะแนน
กอน
ทดลอง 

คะแนน
หลัง

ทดลอง 

การ
เปลี่ยนแปลง 
คะแนน 

รอยละ
 

13    ทักษะการจําแนกประเภท 3 5 2 66.67
    ทักษะการสื่อความหมาย 5 6 1 20.00
    ทักษะการลงความเห็น 7 7 0 00.00

 รวม 15 18 3 20.00
11    ทักษะการจําแนกประเภท 2 5 3 150.00
    ทักษะการสื่อความหมาย 6 6 0 00.00
    ทักษะการลงความเห็น 5 7 2 40.00

 รวม 13 18 5 38.46
25    ทักษะการจําแนกประเภท 3 3 0 00.00
    ทักษะการสื่อความหมาย 3 7 4 133.33
    ทักษะการลงความเห็น 3 6 3 100.00
 รวม 9 16 7 77.78
17    ทักษะการจําแนกประเภท 1 3 2 200.00
     ทักษะการสื่อความหมาย 3 5 2 66.67
     ทักษะการลงความเห็น 2 4 2 100.00
  รวม 6 12 6 100.00
24    ทักษะการจําแนกประเภท 0 4 4 หาคาไมได
     ทักษะการสื่อความหมาย 1 6 5 500.00
     ทักษะการลงความเห็น 3 5 2 66.67
 รวม 4 15 11 275.00
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  จากตาราง 7 แสดงวา หลังการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร โดยแสดงรอยละของการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน ดังนี้ 
   เด็กคนที่ 13  มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวมเปนรอยละ  
20.00 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาทักษะรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ในทักษะการจําแนกประเภทสูงเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ทักษะ
การสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น  ตามลําดับ 
  เด็กคนที่ 11  มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวมเปนรอยละ  
38.46 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายทักษะพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ในทักษะการจําแนกประเภทสูงเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการสื่อความหมายตามลําดับ 
  เด็กคนที่ 25  มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวมเปนรอยละ  
77.78 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาทักษะรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ในทักษะการสื่อความหมาย สูงเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการจําแนกประเภทตามลําดับ 
  เด็กคนที่ 17  มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวมเปนรอยละ  
100.00 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาทักษะรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ในทักษะการจําแนกประเภทสูงเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการสื่อความหมายตามลําดับ 
   เด็กคนที่ 24  มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวมเปนรอยละ
275.00 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาทักษะรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ในทักษะการสื่อความหมายสูงเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะการจําแนกประเภทตามลําดับ 
 
   
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพ่ือมุงศึกษา
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่เปนผลจากมาการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนของการดําเนินงานและผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้ 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและจําแนก
รายทักษะ กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและจําแนก
รายทักษะ กอนและหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย จําแนก
รายทักษะ  
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
   1.   การกําหนดกลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ปที่
ศึกษาอยู ในระดับชั้นอนุบาลปที่  2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดยาง 
สุทธาราม แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เลือกกลุม
ตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน ในระหวางการ
ทดลองผูปกครองพาเด็กปฐมวัยในกลุมทดลองลากลับภูมิลําเนา 3 คน กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยใน
การทดลองครั้งนี้ จึงมีเพียง 27 คน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    
  2.1  แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  2.2 แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   
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 3.  ข้ันตอนในการทําวิจัย 
  3.1 ขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการทดลอง 
  3.2  ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กอนการทดลอง 
(Pretest)  โดยการใชแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเวลา          
1 สัปดาห กอนการทดลองการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.3  จัดเตรียมสภาพแวดลอมและสถานที่ดําเนินการทดลองการจัดการเรียนรูตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
  3.4 ดําเนินการทดลอง การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ3 วัน   
วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 9.30 – 
10.00 น.  
  3.5  ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง การ
จัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชประเมินกอนการทดลอง 
(Pretest) 
  3.6 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปวิเคราะหขอมูล สรุปผล และอภิปรายผลการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
  4.1 คาสถิติพ้ืนฐานแสดงคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช t-test สําหรับ
Dependent  Samples 
 
สรุปผลการวิจัย    
 จากการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้ 
 1.  ระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย X = 9.67 และ
จําแนกรายทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ทักษะการลงความเห็นอยูในระดับ
พอใช มีคะแนนเฉลี่ย X = 4.22 ทักษะการสื่อความหมายอยูในระดับพอใชมีคะแนนเฉลี่ย X = 
3.70 และทักษะการจําแนกประเภทอยูในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย X = 1.74 ตามลําดับ 
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 หลังไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยูในระดับ
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย X = 16.44 และจําแนกรายทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
ทักษะการสื่อความหมายอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย X = 6.19 ทักษะการจําแนกประเภท
อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย X = 4.04 สวนทักษะการลงความเห็นอยูในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ย X = 6.22 ตามลําดับ 
 2.  เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยรวมกอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
X = 9.67 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ X = 16.44 ซึ่งมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ X = 6.77 
และจําแนกรายทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  ทักษะการจําแนกประเภทกอนการ
ทดลองอยูในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย X = 1.74 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะการ
จําแนกประเภทอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย X = 4.04 ซึ่งมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ    
X = 2.3 ทักษะการสื่อความหมายกอนการทดลองอยูในระดับควรปรับปรุงมีคะแนนเฉลี่ย      
X = 3.70 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะการสื่อความหมายอยูในระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ย 
X = 6.19 ซึ่งมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ X = 2.49 ทักษะการลงความเห็นกอนการทดลองอยู
ในระดับพอใชมีคะแนนเฉลี่ย X = 4.22 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะการลงความเห็นอยูใน
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย X = 6. 22 ซึ่งมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ X = 2.00 
 3.  ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรราย
ทักษะสูงขึ้นกวากอนการทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 70.01 ของทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเดิม ทักษะการจําแนกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเปนอันดับแรก 
รอยละ 132.18 รองลงมาเปนทักษะการสื่อความหมายรอยละ 67.30 และทักษะการลงความเห็น
รอยละ 47.40 ตามลําดับ   
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการวิจัยปรากฏผล
ดังนี้  
 1.  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับพอใช X = 9.67 และหลังการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีมาก X = 16.44 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่
สูงขึ้น X = 6.77 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใตกรอบแนวคิด 3 หลักการ 2 เง่ือนไข ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
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สรางภูมิคุมกัน และเงื่อนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม นํามาสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง และการจัดเตรียมอุปกรณที่หลากหลาย การเรียนรูทั้งในและนอก
สถานที่ ดวยการสังเกต สํารวจ บันทึกการเรียนรู สนทนาซักถาม และการแสดงความคิดเห็น
อภิปรายในเรื่องตางๆ ที่สนใจ  
 กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองอาหารบํารุงกาย 
เด็กๆ ไดวางแผนในการเตรียมอาหารมาจากบานของตนเองเพ่ือนํามารวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
เด็กๆ แตละคนไดนําอาหารของตนเองมาแบงปนรับประทานรวมกัน โดยใหเหตุผลในการนํา
อาหารนั้นมา เชน นองเพชรบอกวา “เอาไขดาวมา เพราะวามีโปรตีนกับเรา มันอรอยและก็หอม”    
สวนนองแหวนบอกวา “เอาขาวมันไก เพราะทําใหเราแข็งแรง เราตองกินขาวถาไมกินก็ปวดทอง 
ปนของเลนก็จะลม แตงกวามันจืด” นองกรบอกวา “เอาปลาทูมา เพราะกินเขาไปแลวจะไดเดิน
เร็วๆ วิ่งก็ได” และนองนิค บอกวา “เอามะมวงสุกมา เพราะวาเวลาที่กินจะหวานมากๆ แลวไม
ทองเสีย” จากเนื้อหาการพูดคุยของเด็กปฐมวัยสะทอนใหเห็นถึงการเกิดทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร เชน นองเพชรมีความสามารถในการสื่อความหมาย “เอาไขดาวมา” และลง
ความเห็นวา “เพราะวามีโปรตีนกับเรา มันอรอยและก็หอม” ซึ่งเด็กไดนําความรูมาใชในการ
วางแผนนําอาหารมาดวยตนเอง ในการวางแผนตอนแรก นองแหวน คิดจะนําผัดซีอ้ิวที่ตนเอง
ชอบมารับประทานรวมกันกับเพ่ือน  แตในตอนเชาคุณแมของนองแหวนชวยเตรียมอาหารไมทัน 
จึงโทรศัพทมาพูดคุยกับคุณครูเพ่ือใหนองแหวนเปลี่ยนอาหารเปนอยางอ่ืน เพราะคุณแมตองรีบ
ไปทํางานแตเชา  และคุณครูไดใหคุณแมของนองแหวนตัดสินใจเตรียมอาหารที่ตนเองสะดวกนํา
มารวมกิจกรรมไดเลย  และอาหารที่เด็กไดเตรียมมานั้นเปนอาหารที่มีประโยชนสําหรับรางกาย  
เพ่ือเปนการเสริมสรางคุณลักษณะในการรับประทานและไดเรียนรูหลักของการมีเหตุผลจากการ
รับประทานผักจะทําใหมีสุขภาพดี ซึ่งเปนการหลอหลอมใหเด็กเห็นคุณคาของสิ่งที่อยูรอบตัว 
สอดคลองกับบรูเนอร (Bruner. 1967) ที่กลาววาลําดับขั้นตอนของการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ผูเรียน และลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนจะชวย
ใหมีความรูคงทนและถายโยงความรูได จากนั้นเด็กๆ ไดนําอาหารของตนเองมาจัดกลุมออกเปน 
อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม รวมถึงการสื่อความหมายถึงอาหารที่ตนเองนํามา และสรุป
ความคิดเห็น เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนที่ควรนํามารับประทานใหครบทั้ง 5 หมู จะทําใหมี
สุขภาพที่ดี สอดคลองกับ ชยุดา พยุงวงษ (2551: 27) ที่กลาววา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
เปนความสามารถในการคนหาความรูและแกไขปญหา ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน
กระบวนการคิดอยางมีระบบ จนเกิดความคลองแคลวและชํานาญ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการแสวงหาความรูขั้นสูงตอไป     
 2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรโดยภาพรวมและรายดานพบวาเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นไดทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
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จัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบแนวคิด 3 หลักการ 2 เง่ือนไข 
ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน และเงื่อนไขความรู  เง่ือนไข
คุณธรรม ที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีวิธีการ
เรียนรูที่หลากหลาย เชน การสํารวจ สังเกต ทดลอง การเรียนรูกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อยูในชุมชน การ
ฝกฝนการบันทึกเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กดวยการทําซ้ํา และการแสวงหาความรู เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงดวยตนเอง  
 กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหนวยการเรียน “ขยะ” 
จากการทํากิจกรรมในเรื่องโทษของขยะ เด็กไดไปสํารวจแหลงนํ้า คูคลอง ภายในชุมชนพรอม
ดวยการบันทึกในสิ่งที่พบเห็น เด็กไดสะทอนถึงการเกิดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร การสื่อ
ความหมาย เกี่ยวกับลําคลองที่มีน้ําเนาเสีย พรอมกับการสังเกต เปรียบเทียบ ขยะชนิดตางๆ ที่
ลอยในน้ํา ทําใหเด็กแตละคนเกิดความตระหนักถึงปญหาที่พบ จากการรับรูดวยความเขาใจตอสิ่ง
ที่ไดสัมผัสและมองเห็น  รูจักคํานึงถึงสิ่งตางๆ ในการนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด เชน 
กลองนมที่ด่ืมหมดแลวแทนที่จะทิ้งกลายเปนขยะ เด็กๆ ไดลงความเห็นนํามาประดิษฐเปนของ
เลนในแบบที่ตนเองสนใจเชนตุกตา และรถไฟ นองณัฐ สนใจที่จะพับกระดาษทําเปนขาตุกตา แต
ยังพับไมสําเร็จจึงไดไปขอความชวยเหลือจากเพื่อนใหชวยสอนวิธีพับกระดาษให  ซึ่งเปนการ
แสดงความสามารถในการสื่อความหมาย นองณัฐไดใชความพยายามในการพับกระดาษตามที่
เพ่ือนสอนไดสําเร็จ ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเองดวยการมีสีหนาทาทางที่ยิ้มแยม พรอม
กับไดนําตุกตาไปอวดเพื่อนๆ  นองรัตนไดสะทอนความสามารถในการสื่อความหมาย ถึงการทํา
กิจกรรมนี้วา รูสึกภูมิใจที่ไดทําตุกตาเอง จะไดไมตองไปซ้ือของเลนอีก สอดคลองกับ พิมพันธ   
เดชะคุปต (2548: 9) กลาววา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เปนความชํานาญหรือความสามารถ
ในการใชการคิด เพ่ือแสวงหาความรู การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐาน เชน ทักษะในการสื่อความหมาย 
ไดแก การอาน  พูด  เขียน และการรับรูดวยการจํา นอกจากนี้ยังมีทักษะการสังเกต การจําแนก 
เรียงลําดับ เปรียบเทียบ และการลงขอสรุป  จากการที่ไดนํากลองนมมาประดิษฐเปนของเลน ซึ่ง
เปนการสรางภูมิคุมกันรูจักระมัดระวังตนเองและการใชความรูความสามารถมาประดิษฐของเลน
ไดดวยตนเอง นอกจากนั้นเด็กๆ ยังนํากลองนมมาจําแนกตามขนาด รูปรางที่สูงเตี้ยไมเทากัน 
สอดคลองกับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 4-5) กลาววา การที่เด็ก
ไดมีโอกาสใชจินตนาการ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในการออกแบบ การสรางสรรค
สิ่งประดิษฐ และการคิดแกปญหาเปนการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
 การเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปดโอกาสเด็กไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองไดคนหาคําตอบ และรวมกันแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรม  ทําใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท(Piaget)(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2545: 36 – 39) ที่กลาววา เด็กสามารถเรียนรูไดจากการเลน ทดลอง สํารวจ มีโอกาสในการ
ตัดสินใจ ในการแกปญหาตางๆ และการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจหรือความตองการ มี
บรรยากาศในการเรียนที่อบอุนและเปนกันเอง มีความหลากหลายของกิจกรรมและการไดลองผิด
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ลองถูกจากการลงมือปฏิบัติจริงจะเปนการเรียนรูที่เกิดจากการคนพบรวมทั้งการสังเกตจากบุคคล
อ่ืน ทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เห็นความสําคัญของสิ่งตางๆ ที่อยู
รอบตัว และรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่มีความตอเน่ืองจํานวน 24 ครั้ง การปฏิบัติซ้ํา เพ่ือฝกฝน
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 3 ทักษะ  ประกอบดวย ทักษะการจําแนกประเภท 
การสื่อความหมาย และการลงความเห็น 
  2.1 ทักษะการจําแนกประเภท  
     เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภทกอนการ
ทดลองอยูในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย X = 1.74  หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การจําแนกประเภทอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย X = 4.04 แสดงใหเห็นวาการเรียนรูตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการทําขนมบัวลอยเด็กๆ เรียนรูความพอประมาณ
ในการปนบัวลอย ที่ทํามาจากพืชสมุนไพรใหมีขนาดพอเหมาะสําหรับนํามารับประทาน  ในขณะที่
นองคอตูนกําลังปนบัวลอยใหเปนกอนขนาดเล็ก นองคอตูนเห็นเพื่อนที่อยูในกลุมปนบัวลอยเปน
กอนขนาดใหญกวาของตนเอง จึงไดแนะนําใหเพ่ือนปนขนาดเล็กลงพรอมกับใหเหตุผลวา “เด๋ียว
มันกินไมได กอนมันใหญไป” สะทอนใหเห็นวานองคอตูนมีทักษะในการจําแนกดวยการสังเกต 
เปรียบเทียบความแตกตางของขนาดบัวลอยที่ปนไดสอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2548: 10) 
กลาวา ความสามารถในการจําแนกสิ่งที่มีอยูโดยมีเกณฑในการจัดแบง อาจใชเกณฑความเหมือน 
ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งหรือใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเอง  จากนั้นจึงไดนํา
บัวลอยที่ปนเสร็จไปใสในหมอที่ตั้งไฟพรอมกับใชความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดอันตรายจาก
อุปกรณการทําขนม เด็กไดสังเกตเห็นบัวลอยที่ตมสุกมีสีที่เขมขึ้นและเนื้อแปงน่ิมๆ สามารถนํามา
รับประทานได เด็กๆ ตักบัวลอยมารับประทานดวยตนเองเทาที่ตองการโดยไมเหลือทิ้งและตักเพิ่ม
ไดอีก จากนั้นจึงบันทึกขั้นตอนการทําขนมบัวลอยของตนเอง เพ่ือเปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู 
สอดคลองกับ นภเนตร  ธรรมบวร (2544: 94-95) กลาววา การสงเสริมใหเด็กบันทึกสิ่งที่เด็ก
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ดวยรูปแบบการเขียน  การวาดภาพ หรือการจัดทําตาราง จะ
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจในสิ่งตางๆ รอบตัวโดยครูจะตองเปนผูคอยจัดเตรียมอุปกรณ
และการจัดเตรียมสภาพแวดลอมเพ่ือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง    
  กิจกรรมที่ผูวิจัยนําเด็กไปเก็บถั่วงอกที่เพาะไวในถัง รองดวยแผนใยสังเคราะหวาง
เปนชั้นๆ โดยใชระบบน้ําหมุนเวียนนํามารด เม่ือถั่วเขียวเร่ิมงอกจะทําใหเด็กสามารถสังเกตเห็น
รากของถั่วงอกไดอยางชัดเจน เด็กๆ ไดเรียนรูความพอประมาณในการเก็บถั่วงอกไมใหเสียหาย
และไดมีการสนทนาพูดคุยกัน ซึ่งนองแทนไดสังเกตตนถั่วงอกของตนเองที่เก็บมา แลวนํามา
เปรียบเทียบกับตนถั่วงอกของเพื่อนที่เก็บอยูขางๆ วา “รากตนถั่วงอกของเรายาวมากเลย” ทําให
เพ่ือนๆ ที่สังเกตเห็นเกิดความสนใจนํามาเปรียบเทียบ นองอนบอกกับเพ่ือนวา “นี่ไงถั่วงอกของ
เรายาวเหมือนกัน” นองเบนทบอกวา ”ถั่วงอกของเราสั้นกวา แตมันมีปลายแหลม” (ถั่วงอกที่สั้น
แตมีรากยาว) พบวาการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิดอยางอิสระ มีการพูดคุยเกี่ยวกับเร่ือง
ที่ตนเองสนใจ จะทําใหเด็กสนุกกับการเรียนรูและคนหาคําตอบดวยตนเอง และเกิดการ
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เปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ ในขณะที่นองเจเจสังเกตถั่วงอกของตนเอง
ที่เก็บมาได จึงถามผูวิจัยวา “คุณครูครับทําไมใบถั่วงอกมันมีสีเหลืองไมเหมือนกับถั่วงอกที่อยูขาง
นอก” (ถั่วงอกที่นองเจเจเคยเห็นมีใบสีเขียว) สะทอนใหเห็นวา นองแทน นองเบนทและนองเจเจ 
มีความสามารถในทักษะการจําแนกที่เกิดการ สังเกต เปรียบเทียบสอดคลองกับ สรวงพร  กุศลสง 
(2553: 145) กลาววา การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะดานการจําแนกประเภทเปนการฝกดาน
ระเบียบวินัย และลักษณะนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของเด็ก ในการ
จัดแบงสิ่งของตางๆ ใหเปนหมวดหมู และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูวิจัยไดนํามา
ออกแบบการเรียนที่มีความสอดคลองกับทักษะการจําแนกประเภท ไดแก ลักษณะความเหมือน 
ความแตกตาง รวมทั้งรูปราง สี และขนาด โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง
ในการเรียนรู สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม และเกิดเปนความรูความเขาใจในการสานตอ
เพ่ือนํามาใชในการจําแนกสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันได   
  2.2 ทักษะการสื่อความหมาย  
  เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการสื่อความหมายโดยกอน
การทดลองอยูในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ย X = 3.70 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การสื่อความหมายอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย X = 6.19 พบวา การเรียนรูตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตัวอยาง ที่ผูวิจัยใหเด็กแบงกลุมในการทํางานรวมกันอยางอิสระเด็กแต
ละกลุมไดชวยกันเลือกผักที่ตนเองสนใจ ไปลางในกะละมังที่ใสน้ํา 2 ใบ แทนการนําไปเปดลาง
จากกอกเพ่ือเปนการเรียนรูความพอประมาณในการใชทรัพยากรน้ําอยางมีเหตุมีผล จากนั้นเด็กๆ 
ไดนําผักที่ตนเองลางมาเด็ดใหมีขนาดพอเหมาะสําหรับรับประทาน  สวนกลุมที่เลือกแครอทก็ได
นําแครอทมาขูด ซึ่งผูวิจัยไดสาธิตการใชอุปกรณกอนนํามาขูดแครอทเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน
ดานความปลอดภัยจากการใชอุปกรณ ซึ่งเปนการทาทายความสามารถของเด็กสอดคลองกับ        
บีเวอร (Brewer. 1995: 17-18)  ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหเด็กไดมี
ทางเลือกและบรรลุจุดมุงหมายที่ตนตั้งไว ตลอดจนการไดรับการยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรม  
หลังจากที่ชวยกันเตรียมทุกอยางเรียบรอยแลว เด็กๆ ไดรับประทานสลัดผักฝมือตนเอง ที่ลงมือ
ทําเองทุกขั้นตอนทั้งการหยิบผัก เติมนํ้าสลัดอยางพอประมาณกับความตองการของตน  เรียนรูถึง
ความมีเหตุและผลในการรับประทานอาหารที่มีประโยชนจะทําใหมีสุขภาพที่ดี เด็กๆ เอร็ดอรอย
กับการรับประทานสลัดผัก เม่ือรับประทานหมดในจานแรกก็จะไปเติมสลัดมารับประทานอีกเปน
ครั้งที่สอง นองแหวนบอกวา  ”มันมีประโยชน ผักโครงการหลวงไมมีสารเคมี โครงการหลวงทําให
คนอยูในโลกนี้นาน” นองไอซบอกวา “ถาเราใสสารพิษยาฆาแมลงคนอื่นกินเขาไปก็ตาย” นองนิค 
บอกวา “เวลาที่เรียนรูเกี่ยวกับผัก เราจะไดรูวาผักอรอยไหม? เราไดทําผักสลัด” นองเพชรบอกวา 
“หนูกินสลัดผัก กินผักรางกายแข็งแรง” นองบีมบอกวา “กินผักอรอยมากเลย” ทําใหเห็นถึงการ
สะทอนความสามารถทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ในการสื่อความหมายของเด็กๆ จากการที่ได
เรียนรูกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับ พันธ ทองชุมนุม (2544: 28) 
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กลาววา การสื่อความหมาย เปนความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การทดลองหรือ
จากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายการสื่อความหมายจึงเปนกระบวนการ
อยางหนึ่งที่ไมเพียงแตจะมีความสําคัญในวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังสามารถนําไปใชกับงานอ่ืนๆ 
ไดดวย 
  การเรียนรูที่เด็กไดเปนผูลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการทําสลัดผัก ทําใหเด็กๆ ทุก
คนรับประทานสลัดผักไดเปนอยางดี ซึ่งกอนการจัดกิจกรรมเด็กบางคนไมชอบรับประทานผัก 
หลังจากนั้นเด็กๆ ไดมาบันทึกขั้นตอนการทําสลัดผักของตนเอง เพ่ือทบทวนและฝกฝนการเรียนรู
ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของตนเอง สอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2542: 94) กลาววาเด็กควร
ไดรับประสบการณในหลายๆ ดานและจัดตามความสนใจของเด็ก การจัดประสบการณควรกระตุน
ใหเด็กสนใจ ตื่นตัว อยากคนควาทดลองและใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียน
รูเทาๆ กัน รวมทั้งการอภิปรายหรือสนทนาเด็กไดบอกความรูของตนเองดวย การพูด การเขียน 
การบรรยาย การอธิบาย เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง   
  2.3  ทักษะการลงความเห็น   
    เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานทักษะการลงความเห็นกอนการ
ทดลองอยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย X = 4.22 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะการลง
ความเห็นอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย X = 6.22 พบวาการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยได จะเห็นไดจากตัวอยาง
กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เด็กไดไปสํารวจลําคลองดวยตนเอง 
ทําใหเด็กอยากมีสวนรวมในการดูแลรักษาลําคลอง โดยไดสะทอนความรูสึกของตนเองจาก
ประสบการณที่ไดเรียนรูและพบเห็นวาลําคลองมีน้ําเนาเสีย นองยีนสไดสะทอนความรูสึกวา “หนู
รูสึกสงสารปลามากเลย มันคงจะขึ้นมากระโดดไมไดเพราะน้ํามันดําสกปรก” นองเพชรบอกวา  
“ถาใครทิ้งขยะลงคลองน้ํามันจะเนาสีดําสกปรก” นองบีม บอกวา “เราตองทิ้งขยะลงถัง มันจะไดไม
หลนลงพื้น” นองภูมิบอกวา “หนูรูสึกเสียใจที่น้ําเนาเสีย ไมอยากใหขยะมีเยอะ” นองณัฐวุฒิบอกวา 
“รูสึกเสียใจ เพราะอยากเลนนํ้าก็ไมไดเลน เพราะน้ํามันดํา ถาน้ําไมดําก็เลนได ถาเราไมทิ้งขยะน้ํา
ก็ไมดํา” นองอนบอกวา “หนูเห็นปลาตาย หนูก็จะรองไห เพราะกลัวปลามันตายเยอะ”  นองนิคพูด
บอกวา “สงสารน้ํา ตอนแรกน้ําสีขาวทําใหเรากินเขาไปได เพราะคนเริ่มทิ้งขยะน้ําก็สีดํา” จาก
เนื้อหาการพูดคุยของเด็กสะทอนใหเห็นถึงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรในการลงความเห็นใน
เรื่องการทิ้งขยะลงในน้ําที่อาศัยขอมูลจากการสังเกตนํามาสรุป 
  กิจกรรมที่เด็กๆ ไดไปสํารวจและพบเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับสาเหตุของน้ํา
เนาเสียที่มาจากขยะ เด็กไดแสดงความคิดเห็น และเกิดความตระหนักรวมกันในการรณรงคการ
ทิ้งขยะใหเปนที่ จากที่ไดเรียนรูโทษของขยะทําใหลําคลองที่อยูดานหลังโรงเรียนเนาเสีย 
สอดคลองกับ พันธ ทองชุมนุม (2544: 28) ที่กลาววา การลงความเห็นเปนความสามารถในการ
อธิบายขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุมีผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณมาชวยประกอบคําอธิบาย
ของผูสังเกต ซึ่งสัมพันธกับขอมูลที่ตนเองมีอยู และสอดคลองกับ กีกา (เอราวรรณ ศรีจักร. 2550: 
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24; อางอิงจาก Gega. 1982: 54) กลาววา เด็กไดใชความสามารถในดานตางๆ มาใชประกอบใน
การลงความเห็น ทั้งการจําแนกความแตกตาง การแปลความหมายของขอมูลจากที่เห็น การคาด
เดาจากเหตุการณ และสรุปความคิดเห็นจากขอมูล จากนั้นเด็กๆ จึงตกลงรวมกันที่จะจัดทําปาย
ประชาสัมพันธรณรงคใหทิ้งขยะใหเปนที่  โดยการแบงกลุมการทํางานเพื่อชวยกันคิดคําที่จะ
นําไปใชประชาสัมพันธ  กลุมของนองไออุนไดนําเสนอขอความที่ใชในการรณรงคซึ่งเปนประโยค
ที่ยาว ผูวิจัยจึงใหคําแนะนําวาถาเราเขียนขอมูลมากไป เม่ือเรานําไปติดประกาศอาจจะดูไม
นาสนใจ ควรจะเปนประโยคที่สั้นและมีความหมายเพื่อใหจดจําไดงาย นองไออุน หยุดคิดสักพัก
แลวพูดวา “ใหทุกคนทิ้งขยะลงในถังครับ” พรอมกับบอกวานี่ “หนูยอลงมาใหสั้นแลวนะ” ซึ่งสาระ
การพูดคุยของนองไออุน สะทอนใหเห็นถึงการเกิดทักษะการลงความเห็นไดอยางชัดเจน จากนั้น
เด็กๆ ไดอาสาสมัครเพื่อจะไปประชาสัมพันธการทิ้งขยะใหเปนที่ โดยเด็กๆ ไดรวมกัน
เตรียมพรอมและวางแผนการประชาสัมพันธดวยการพูดใหเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนไดฟงรวมกัน  และ
ประชาสัมพันธใหกับนองอนุบาล 1 และพ่ีๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ไดรับฟงในชวงเวลา
หลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จแลว สอดคลองกับ ไวก็อตสกี้ (เปลว ปุริสาร. 2543: 7; อางอิงจาก 
Berk; & Winsler. 1995) ไดกลาววา ครูมีหนาที่ในการเตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองและใหคําแนะนําดวยการอธิบาย สาธิต และใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือ
เปนการจัดระบบความคิดของเด็กเอง แลวใหโอกาสเด็กแสดงออกตามวิธีการตางๆ ของตนเอง 
สอดคลองกับลดาวรรณ ดีสม (2546: 36) ที่กลาววา ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลเปนทักษะที่
อาศัยการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งขอมูลที่ไดมาจะเปนขอมูลใหมที่นํามาผสมผสานกับ
ความรูและประสบการณเดิม  จึงอาจกลาวไดวาทักษะการลงความเห็นเปนทักษะพื้นฐานที่มี
ความสําคัญในการประกอบการตัดสินใจ และคนหาขอมูลเพื่อไปเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูสิ่งใหมๆ   
 3.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
เปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 70.01 ของทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรเดิม และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรดานการ
จําแนกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 132.18 เปนอันดับแรก รองลงมาเปนทักษะการ
สื่อความหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 67.30 และทักษะการลงความเห็นเพ่ิมขึ้นรอยละ 47.40 ตามลําดับ 
พบวา การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกรอบแนวคิด 3 หลักการ 
2 เง่ือนไข ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน และเงื่อนไขความรู 
เง่ือนไขคุณธรรม ดวยรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสํารวจ สังเกต ทดลอง การ
จัดเตรียมสื่ออุปกรณที่หลากหลาย และครูมีบทบาทเปนผูคอยสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรู 
สามารถเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ทักษะประกอบดวย 
ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น ไดสูงขึ้น แสดงให
รูปแบบของกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูดวยการมี
สวนรวมในกิจกรรมและลงมือปฏิบัติดวยตนเองทั้งรายบุคคลและเปนกลุม ลักษณะของกิจกรรมที่
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ทาทายความสามารถของเด็กในการเรียนรู ระหวางการรวมกิจกรรมเด็กมีอิสระในการคิดและ
แสดงออกตามความสนใจของตนเอง มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานและมีบรรยากาศของ
การเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน สอดคลองกับ เพียเจท (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2545: 36 – 39) ที่กลาววา สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลชวยใหเด็กเปลี่ยนความคิด ความเขาใจและ
ปรับโครงสรางสติปญญาใหตรงกับสภาพแวดลอมการเรียนรูของเด็ก สงผลใหเด็กเกิดความพึง
พอใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรู โดยครูเปนผูมีบทบาทคอยอํานวยความสะดวก และสงเสริม
ใหเด็กไดบันทึกการเรียนรู เพ่ือเปนการฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรใหไดรับการพัฒนา
อยางเต็มที่ เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งที่ควรสนับสนุนใหเด็กไดเกิดการเรียนรู  สอดคลองกับสถาบัน
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 4-5) ที่ไดกลาววา การจัดกิจกรรรมใหเด็กๆ ไดสํารวจ
สิ่งตางๆ รอบตัว เปนการฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในการทํากิจกรรม มีการทํางานรวมกับ
เพ่ือนๆ ในกลุมยอย รูจักการใหและการรับ ฝกการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลง และเห็น
คุณคาของสิ่งแวดลอมรอบตัว  
 การจัดการศึกษาตองนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ปลูกฝงความพอเพียงให
เกิดขึ้นในเด็ก ใหเรียนรูถึงการดําเนินชีวิตดวยความไมฟุงเฟอทามกลางโลกของเทคโนโลยีที่
เจริญกาวหนาและการสื่อสารที่ไรขอบเขต ฉะนั้นการสรางปญญาใหเด็กรูจักคิดพิจารณาอยางถี่
ถวนตอสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของการมีเหตุและผล หม่ันแสวงหา
ความรู เพ่ือใหเกิดความรอบรูในการใชชีวิต สอดคลองกับวิวัฒน ศัลยกําธร (2552: 124-125) ที่
กลาววา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญกับความรู คูคุณธรรมที่เปนการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน การพัฒนา”คน”ใหเปนคนที่แทจริง รูจักเหตุผล รูจักความพอดี  เดินทางสายกลาง 
บนฐานของความรูคูคุณธรรมและเห็นประโยชนของสวนรวมเหนือสวนตน ”การศึกษาปฐมวัย” คือ
รากฐานของการศึกษาทั้งปวงและสุจินดา ขจรรุงศิลป (2550ก: 56-61)  กลาววา การวางรากฐาน
ของการพอเพียงตั้งแตปฐมวัยเปนการฝกใหเด็กมีความพอประมาณในดานตางๆ ทั้งดานอาหาร 
ของเลน ของใช ฯลฯ และการหลอหลอมคนใหกินอยู ดู ฟงเปน การสงเสริมทักษะการใชภาษาที่
เปนเหตุเปนผลสื่อความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เด็กไดฝกฝนการจําแนกแยกแยะ และการ
สงเสริมความพรอมในทุกๆ ดานเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมดวยการ
สรางภูมิตานทาน และการรูจักพอเพียง ซึ่งการจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเหมาะสมกับวัยและหลักพัฒนาการจะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู
สําหรับเด็กในวัยตอไป  
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1.  การสงเสริมใหเด็กเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง เด็กมีสวนรวมในการวางแผนการ
ทํากิจกรรม รูจักการแสวงหาคําตอบดวยตนเอง จากการสังเกต  สํารวจ ทดลอง  และใหเด็กไดมี
โอกาสในการแสดงออกตามความสนใจและความตองการ ทําใหเด็กไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเองได 
  2. ครูเปนผูที่มีบทบาทในการริเร่ิมและคอยชวยเหลือสนับสนุนในการเรียนรูของเด็ก 
หรือในบางครั้งเด็กอาจเปนผูริเร่ิมกิจกรรมและครูเปนผูกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจอยางตอเน่ือง 
และเปดใจยอมรับในความแตกตางของเด็กแตละคน การมองเห็นคุณคาและความสําคัญของเด็ก
ในการแสดงออกรวมกัน รูจักการรอคอยและรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งการดูแลเอาใจใสอยาง
สมํ่าเสมอ สรางบรรยากาศที่อบอุนและผอนคลายใหอิสระในการแสดงออกในทางสรางสรรคและ
การกระตุนใหเด็กคิดและถามคําถามและเกิดความสงสัยในขณะเรียนรู 
 3. การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและบริบทความเปนอยูที่เหมาะสม
จะทําใหเด็กไดเกิดการซึมซับวิถีชีวิตความเปนอยูของบุคคลที่อยูรอบขางและนําไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองได 
 4. การสงเสริมสุขนิสัยในการรับประทานผักดวยการจัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ
จริงและใหเด็กไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูตามขั้นตอน เชน การทําสลัดผักเด็กไดนําผักไป
ลางดวยตนเอง แลวนํามาเด็ดเพื่อใหมีขนาดที่พอเหมาะสําหรับนํามารับประทาน และไดลงมือปรุง
รับประทานดวยตนเองจะทําใหเด็กไดซึมซับการเรียนรูขณะที่ลงมือปฏิบัติ และการมองเห็น 
คุณคาที่ดีในตนเอง ทําใหเด็กสามารถรับประทานผักซึ่งเปนอาหารที่ปรุงมาดวยตนเองไดดีขึ้น 
และเปนการเรียนรูการมีทักษะชีวิตบนบนพื้นฐานที่ยั่งยืน 
 5. การสงเสริมความพอเพียง ดวยการสรางความตระหนักในดาน การกิน อยู ใช ฝกให
เด็กไดตักอาหารใสถาดรับประทานดวยตนเองเทาที่ตองการ จะทําใหเห็นคุณคาและเกิดการ
ยอมรับในการกระทําของตนเอง เด็กจะสามารถรับประทานอาหารไดหมดไมเหลือทิ้ง และเปนการ
เรียนรูความพอประมาณในการกิน   
 6.  จากการประเมินการจัดการเรียนรูกอนนําไปทดลองใชพบวาการจัดกิจกรรมยังไม
เปนไปตามที่วางแผนไวขาดความตอเนื่องในระหวางดําเนินกิจกรรม บางกิจกรรมขาดความทา
ทายความสามารถของเด็ก การเตรียมอุปกรณในการกิจกรรมตองใหเกิดความสะดวกในการใช
การทํางานกลุมของเด็กขาดความเปนระเบียบ ทําใหผูวิจัยไดนําขอมูลที่พบเปนพ้ืนฐานในการปรับ
ใชแผนกอนที่จะนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  และเม่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางในชวงแรกยังไมเกิดผล
ที่นาพอใจ  การสนทนาพูดคุยการตอบคําถามตางๆ ยังนอย  คําถามบางประโยคตองใหเปนภาษา
ที่เหมาะสม ดังตัวอยาง คําถามถามวา “อวัยวะ ของเรามีความสําคัญอยางไร” ตองปรับเปน
คําถามวา “สวนตางๆ ของรางกายสําคัญอยางไร” การประเมินแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไป
ทดลองชวยใหเห็นความสําคัญของการเขียนแผนการสอนและการประเมินผลการสอน แผนการ
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สอนชวยทําใหครูมีความเขาใจที่ชัดเจนในเนื้อหามากขึ้นและเม่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรมการ
สอนจะทําใหเกิดความมั่นใจและสามารถดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งยังเปนการ
สะทอนบทบาทของครูในการเตรียมพรอมกอนการสอน   
 7.  การวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบทบาทหนาที่ของครูที่นํามา
สะทอนในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละเนื้อหามีความสําคัญเพราะเปนการสราง
ความชัดเจนใหกับครูที่เปนผูนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการเรียนรู ซึ่ง
การที่ครูมีความชัดเจนในสิ่งที่นําปฏิบัติจะเปนประโยชนอยางมาก  ในการวางแผนการสอนและ
สงผลดีตอเด็ก รวมทั้งเปนการสรางความเชื่อม่ันตอครูที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา  การวิเคราะหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหครูได
ทบทวนกิจกรรมอีกครั้ง วาจัดการเรียนรูไดครอบคลุมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม ประโยชนที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ไดเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนผลมาจาก
ครูที่เปนผูวางแผนในการเตรียมการสอนอยางรอบคอบ  
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ขับเคลื่อนดวยกรอบ
แนวคิด 3 หลักการ 2 เง่ือนไข ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน 
เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม เพ่ือหลอหลอมใหเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะของการดําเนิน
ชีวิตในสภาวการณความเปนอยูอยางพอเพียงตามบริบทของสังคม ในการเปนประชากรที่มี
คุณภาพเพื่อรวมกันดูแลและรักษในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูกับโลกใบนี้ตอไป       
 2. การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดใหเกิดความลุมลึก
ในเนื้อหาใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่ศึกษา เรียนรูถึงประโยชน และคุณคา รวมทั้งการนํามา
วิเคราะหใหเห็นถึงผลดีผลเสียและสามารถนําไปเชื่อมโยงในกับชีวิตประจําวันไดดวย 
 3. การจัดกิจกรรมตองยืดหยุนเวลาตามความสนใจและความเหมาะสมของเด็ก 
ไมเรงรัดใหจบกิจกรรมเม่ือเด็กยังใหความสนใจในการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กลงมือทําดวยตนเอง
เพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหเด็กทํากิจกรรมและแสดงออกไดอยางเต็มที่ 
 4.  การสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการแสวงหาความรูดวย
วิธีการที่หลากหลาย เชน การสํารวจ ทดลอง สืบคนขอมูลและการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ ภายใต
เหตุและผล เพ่ือสรุปหาขอเท็จจริงของสิ่งนั้นๆ และนําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิตตนเอง ที่เชื่อมโยงดวยกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาสื่อและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัยตอไป 
 2.  ควรมีการนํานวัตกรรมการเรียนรูและการสงเสริมกระบวนการคิดทางดานตางๆ มา
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เชน กิจกรรมการประกอบอาหาร และ
การปลูกพืช  
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คูมือแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ         
เด็กปฐมวัย 
 
หลักการและเหตุผล         
 การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัยเปน 
การขับเคลื่อนการเรียนรูภายใตกรอบแนวคิด 3 หลักการ 2 เง่ือนไข ประกอบดวย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน การมีเง่ือนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม นํามา
จัดการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลายสงเสริมการใชประสาทสัมผัสทั้งหาและการลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยการสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง ทัศนศึกษา การเรียนรูกับบุคคล
อ่ืนๆ ภายในชุมชนและการแสดงออกอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง เพ่ือนํามาฝกฝน
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการวิจัยนี้ไดนํามาสงเสริม 3 ทักษะคือ ทักษะ
การจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น เพ่ือนํามาหลอหลอมให
เด็กมีคุณลักษณะพื้นฐานของการมีเหตุและผล  มีความรับผิดชอบ รูจักการแสวงหาความรูเพ่ือ
นํามาปรับใชใหสัมพันธกับการดํารงชีวิต เชน การนําสิ่งของและอุปกรณภายในบานมาใชอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรู รูจักการชวยเหลือตนเองและแบงปนสิ่งของใหกับผูอ่ืน 
และปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได ในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดสาระการเรียนรูที่นํามาใชในการ
จัดการเรียนรู 4 หนวย ดังตอไปน้ี   
 หนวยที่ 1 รางกายของฉัน ประกอบดวย เร่ือง ความสําคัญของอวัยวะ หนูนอยพิทักษ
ความสะอาด อาหารบํารุงกาย  กายสดใสแข็งแรง  เด็กดีวาจาไพเราะ  และเด็กดีทําได 
  หนวยที่ 2  ธรรมชาติใหสีสัน  ประกอบดวย เรื่อง สีในธรรมชาติ  พืชสมุนไพร  
สีของสมุนไพร  น้ําสมุนไพร  สมุนไพรในอาหาร และพอเพียงผานกอนดิน   
  หนวยที่ 3  ผัก  ประกอบดวย เรื่อง ผักนานาชนิด ผักสวนครัว ผักโครงการหลวง ปลูก
ถั่วงอก ผักแปรรูป  และเก็บผักกันเถอะ 
  หนวยที่ 4  ขยะ ประกอบดวย เรื่อง ที่มาของขยะ  ประเภทของขยะ โทษของขยะ ขยะ
แปลงกาย ผลิตภัณฑจากขยะ และขยะสรางคา 
 

การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สงผลตอทักษะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  

   1. ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
ถึงการเรียนรูที่ผานประสาทสัมผัสทั้งหา เพ่ือคนหาคําตอบเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ทดสอบไดดวยแบบทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ประกอบดวย 3 ทักษะ คือ 
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     1.1ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถ ในการจัดแบงสิ่งของ
ออกเปนหมวดหมู ตามขนาด รูปราง สี รส โดยใชเกณฑความเหมือนและความตางของวัตถุ 
ตามที่ตนเองหรือคนอ่ืนเปนผูกําหนด 

  1.2 ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอขอมูลที่ได
จากการคนพบจากการปฏิบัติจริง  ดวยการสังเกต สํารวจ ทดลอง หรือจากแหลงขอมูลตางๆ โดย
นํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ ดวยการบอกเลา อธิบาย หรือการบันทึก  

    1.3 ทักษะการลงความเห็น หมายถึง  ความสามารถในการสรุปผลขอมูล ที่ไดจาก
การคนพบ หรือไดจากประสบการณตรงที่เกิดจากการเรียนรู หรืออธิบายไดถึงคุณคาและ
ประโยชนของสิ่งนั้นอยางมีเหตุมีผล  
 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น สามารถนํามาทดสอบไดดวย
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น   
   2. การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย 
หมายถึง  การจัดประสบการณในการเรียนรูดวยเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของเด็กภายใตกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยตนเองและมีวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การสํารวจ สังเกต  ทดลอง สาธิต   
การเรียนรูกับบุคคลอื่นๆที่อยูในชุมชน การฝกฝนการบันทึกการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้คือ  
   2.1 ขั้นนํา เปนการเตรียมเด็กใหพรอมกอนเขาสูกิจกรรมโดยใชคําคลองจอง 
เพลง การพูดคุยสนทนา ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่เรียนรู 

       2.2 ขั้นสอน เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
3 ทักษะตามที่วางแผนในสาระการเรียนรู 4 หนวย โดยการจัดกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ ดวยการสังเกต ทดลอง สํารวจ ทัศนศึกษา การสนทนาซักถาม
และแสดงความคิดเห็น อภิปรายในเรื่องที่สนใจ ภายใตการเรียนรูที่ขับเคลื่อนดวยกรอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบดวย 
     2.2.1 ความพอประมาณ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กรูจักการ
ปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน มีมารยาทในการพูด การแสดงออกตามความเหมาะสมของ
สถานการณ และสามารถนําสิ่งของอุปกรณที่มีภายในบาน โรงเรียน รวมทั้งจากชุมชนนํากลับมา
ใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูรวมกัน   
   2.2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การกระตุนใหเด็กฝกฝนทักษะการคิด 
และนํามาอธิบายดวยความเปนเหตุและผลในสิ่งที่คนพบจากการลงมือปฏิบัติ และการแสวงหา
ความรู เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองและผูอ่ืน มีความ
รอบคอบในการตัดสินใจ เลือกนํามาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม    
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    2.2.3 การสรางภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมวางแผนในการจัดกิจกรรม
ที่คํานึงถึงความพรอมโดยไมประมาท และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับการปองกันดูแลตนเองไมใหไดรับความเดือดรอน หรือเกิดความเสียหายตอ
สวนรวม  
      2.2.4 เง่ือนไขความรู หมายถึง การฝกฝนตนเองของครูในการแสวงหา
ความรู เพ่ือใหสามารถนํามาถายทอดในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับเด็ก ตามความเหมาะสม
ของวัย ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไดแก การสํารวจ ทดลอง  การบันทึก และพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาทักษะใหกับเด็กไดตามวัย    
     2.2.5 เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรูจัก
ชวยเหลือและแบงปนใหกับผูอ่ืน มีความซื่อสัตยตอตนเอง โดยไมนําสิ่งของที่เปนของผูอ่ืนมาเปน
ของตน รูจักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน มีความอดทนและเพียรพยายามใน
การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
     ภายใตกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นํามาจัดกิจกรรม
ในขั้นการสอน จึงเปนการหลอมรวมทั้ง 3 หลักการ 2 เง่ือนไข รวมกับการดําเนินกิจกรรมที่ใหเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานที่ ผานการสํารวจ ทดลอง การตั้งประเด็นคําถามและนํามา
พูดคุยสนทนารวมกัน เพ่ือฝกฝนทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะ
การลงความเห็น 
    2.3 ขั้นสรุป เปนการสนทนารวมกันระหวางเด็กและครูหลังจากที่ทํากิจกรรมจบ
ลง โดยใหเด็กสรุปเปนแนวคิดในเรื่องที่เรียนรูดวยตนเองหรือสรุปเปนกลุมรวมกันทั้งชั้น และครูได
อธิบายขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือตอยอดประสบการณใหกับเด็กไดเกิดความตระหนักถึงสาระการเรียนรู
ภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 หลักการ  2 เง่ือนไขที่พัฒนาทักษะการ
จําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น   
  
หลักในการจัดกิจกรรม 
  เปนการวางแผนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังนี้ 

1. กิจกรรมนี้จัดในชวงเวลากิจกรรมเสริมประสบการณ ใชเวลาประมาณ 30 นาที 
จัดสัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันอังคาร  วันพุธ และวันพฤหัสบดี 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก
ปฐมวัย โดยเนนใหเด็กเปนผูที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายดวยการสังเกต ทดลอง สํารวจ 
ทัศนศึกษา  การสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็น การอภิปรายในเรื่องที่สนใจ ในระหวาง
การจัดกิจกรรมครูเปนผูที่คอยอํานวยความสะดวกและชวยเหลือพรอมทั้งกระตุนใหเด็กเกิดความ
สนใจในกิจกรรม และดูแลความปลอดภัยของเด็กอยางใกลชิด 

 



93 
 

3.  การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 ขั้นนํา  เตรียมเด็กใหพรอมโดยการปฏิบัติกิจกรรม 3- 5 นาที  เชนการสนทนา 

จากภาพ หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับสาระที่เรียน  
  ขั้นสอน  ครูดําเนินกิจกรรมการเรียนรูภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีวิธีการเรียนที่หลากหลายเพื่อฝกฝนทักษะการ
คิดและการคนหาคําตอบ การแสดงออกตามความสามารถ พรอมกับการนําเสนอผลงานของ
ตนเอง และเปนการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 3 ทักษะคือ ทักษะการจําแนกประเภท   
ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น  

 ขั้นสรุป  เด็กและครูรวมกันสรุปสาระในเรื่องที่เรียนดวยกิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่ง ไดแก การตอบคําถามและการนําเสนอผลงานตามเนื้อหาที่เรียน 

 
บทบาทเดก็ 
 การปฏิบัตตินในการมีสวนรวมในกิจกรรมของเด็กมีดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนและครู ดวยการฝกฝนทักษะการคิดและแสวงหาคําตอบ 
ดวยวิธีการที่หลากหลายในขณะการจัดกิจกรรม 

2. นําเสนอผลงาน 
3. ประเมินการเรียนรูรวมกับครู 
 

บทบาทครู 
การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผูวิจัยดําเนินการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ศึกษาแผนการจัดประสบการณใหเขาใจอยางชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติ 
2. จัดเตรียมสื่ออุปกรณประกอบกิจกรรมใหพรอม กรณีจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนครู

ควรสํารวจและเตรียมสภาพแวดลอมที่ใหพรอม 
3. เร่ิมกิจกรรมตรงเวลาและจบตรงเวลาที่กําหนดในแผนการสอนยกเวนในกรณีที่เด็ก

ยังมีความสนใจในกิจกรรมก็สามารถยืดหยุนเวลาได 
4. เตรียมความพรอมของเด็กดวยกิจกรรมที่ครูเลือก เพ่ือนําเขาสูบทเรียน 
5. ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ ขณะดําเนินกิจกรรมครูควรกระตุนให

เด็กคิดและลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง รวมถึงใหแรงเสริมและสรางบรรยากาศในการเรียนรู
อยางเปนกันเอง หลีกเลี่ยงการกระทําและคําพูดที่ทําใหเด็กคับของใจหรืออับอาย และตระหนักถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

6. สนับสนุนและชวยเหลือเพ่ือใหเด็กคนพบการเรียนรูดวยตนเอง และสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดความสนใจในระหวางดําเนินกิจกรรม 
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แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยการเรยีน   กายมหัศจรรย 

เร่ือง  อาหารบํารุงกาย  วันที่ .......... เดือน ................ พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 – 10.00 น. 
 
สาระสําคัญ อาหารเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอเพราะทําใหรางกายเจริญเติบโตและมี
ภูมิตานทาน  เราจึงควรเลือกรับประทานอาหารใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย และ
อาหารที่มีประโยชนจะทําใหมีสุขภาพ ที่แข็งแรง 
กรอบแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

 เง่ือนไขความรู     อาหารที่ดีและมีประโยชนเปนสิ่งจําเปนสําหรับรางกาย 
  ความพอประมาณ   จัดหาอาหารตามฤดูกาลมาทํากิจกรรม เรื่อง “อาหารบํารุงกาย”  
     ในชั้นเรียน 
  การมีเหตุผล    เด็กๆ รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู จะทําใหรางกาย 
    เจริญเติบโตและแข็งแรง  

 การสรางภูมิคุมกัน    วางแผนเพื่อนําอาหารมารวมกิจกรรมที่โรงเรียน และรูจักเลือก 
      รับประทานอาหารที่มีประโยชน 
 เง่ือนไขคุณธรรม    มีความรับผิดชอบในการนําอาหารตามที่วางแผนไวมา 
        รับประทานรวมกับเพ่ือนในการทํากิจกรรม 
จุดประสงคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

  ทักษะการจําแนก : เด็กสามารถจําแนกอาหารแตละประเภทได  
   ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความสามารถในการบอกชื่อและเหตุผลที่นําอาหาร 
          นั้นมา 
  ทักษะการลงความเห็น :  เด็กสรุปถึงอาหารที่มีประโยชนมาก นอยตางกัน 

 
แนวคิด     อาหารเปนสิ่งที่จําเปนตอรางกายเพราะทาํใหรางกายเจริญเติบโตและมีภูมิตานทาน    
เราควรเลือกรบัประทานอาหารที่มีประโยชนและเพียงพอกับความตองการจะทําใหมีสุขภาพที่ 
แข็งแรง 
กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา  ครูนําผลไมใสกลองแลวใหเด็กๆ สัมผัส และบอกลักษณะของสิ่งที่ไดจากการสัมผัส   
 ข้ันสอน 
 1. ครูสนทนากับเด็กๆ ถึงผลไมไดที่สัมผัสในขั้นนําเกี่ยวลักษณะ สี และผิวสัมผัส  
พรอมตั้งคําถาม “ตามที่เราไดวางแผนนําอาหารมาเพื่อรับประทาน เด็กๆ คนใดนําผลไมที่เราพบ
เหมือนในกลองมาบาง” ในวันน้ีเราจะเรียนรูเกี่ยวกับอาหารบํารุงกาย 
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 2. ครูตั้งคําถามในการเรียนรู “นอกจากผลไมแลวมีใครนําอาหารอยางอ่ืนมาบาง” ให
เด็กๆ ออกมาเลาเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองนํามาจากบาน พรอมกับบอก ชื่ออาหาร และประโยชน
ตามความเขาใจของตนเองใหเพ่ือนฟง     
 3. ครูชักชวนเด็กรวมกันจัดกลุมอาหารออกเปนประเภทตางๆ ตามที่ตนเองนํามา 
    อาหารคาว  หวาน   ผลไม   
 4.  เด็กและครูสนทนาเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับประโยชนของอาหาร โดยใชคําถาม  
      อาหารแตละชนิดใหประโยชนอยางไร   

   อาหารประเภทไหนที่เด็กๆ ควรรับประทาน  
 4. เด็กและครชูวยกันจัดอาหารแตละชนดิใสในภาชนะ สําหรับนํามารับประทาน
รวมกัน 
 5. เด็กและครไูดลงความเหน็รวมกันเกี่ยวกับการตักอาหารมารับประทาน โดยใช
คําถาม 
    อาหารบางชนิดมีจํานวนนอย เราควรตักอาหารอยางไรเพื่อใหเพ่ือนๆ ไดมี
อาหารรับประทานเหมือนกัน  
     ถาทุกคนตกัอาหารโดยไมคํานึงถึงคนอ่ืนจะเปนอยางไร 
     เราควรตักอาหารอยางไร ไมใหเหลือทิ้ง  
  6. เด็กๆ ทุกคนตักอาหารในลักษณะที่จัดวางแบบบุฟเฟตมารับประทานรวมกัน   
 ข้ันสรุป    
 เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับอาหารที่เราควรรับประทาน เพ่ือบํารุงรางกาย 
ของเราใหเจริญเติบโตแข็งแรง และมารยาทในการตักอาหารรวมกับผูอ่ืน   
การประเมินผล 
  การสังเกต 

1. การมีปฏิสัมพันธรวมกับผูอ่ืนและการแสดงออก 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรม 
3. การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

สื่ออุปกรณในการจัดกิจกรรม 
1. อาหารที่เด็กๆ ชวยกันเตรียมมาจากบาน 
2. จาน  ชาม  ถวย  ชอน  
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แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยการเรยีน   กายมหัศจรรย    

เร่ือง  เด็กดี วาจาไพเราะ วันที่ ........ เดือน ............ พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 – 10.00 น. 
สาระสําคัญ การกลาวคําทีสุ่ภาพเปนมารยาทที่ดี ที่ควรปฏิบตัิใหเหมาะสมกับสถานการณ  เชน   
การกลาวคํา ”ขอบคุณ” ควรพูดเม่ือผูอ่ืนใหความชวยเหลือและแบงปนสิ่งตางๆ ใหกับเรา หรือการ  
กลาวคํา “ขอโทษ” เม่ือทําใหผูอ่ืนเกิดความเดือดรอน   
กรอบแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
 เง่ือนไขความรู      เรียนรูการมีมารยาท ในการกลาวคําที่สภุาพเพื่อนํามาปฏิบัต ิ
     ตอผูอ่ืนในสถานการณที่เหมาะสม 
  ความพอประมาณ    การควบคุมตนเองในการแสดงออกและใชคําพูดที่เหมาะสม 
  กับสถานการณ 

  ความมีเหตุผล      การพูดจาที่ไพเราะและสุภาพจะทําใหตนเองไดรับการยอมรับ 
    จากผูอ่ืน 

 การสรางภูมิคุมกัน  รูจักระมัดระวังในการประพฤติตนใหมีความสุภาพออนนอม 
     ตอผูอ่ืน 
 เง่ือนไขคุณธรรม     ฝกฝนการใชคํา “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
     ของการมีสติในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 
จุดประสงคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

  ทักษะการจําแนก :  เด็กมีความสามารถในการกลาวคาํ”ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”  
           ใหเหมาะสมกับสถานการณ 

  ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความสามารถในการพูดและแสดงความคิดเห็นใน 
         การทําความดี 
  ทักษะการลงความเห็น : เด็กบอกไดวาเราควรแสดงมารยาทในการกลาวคํา “ขอบคุณ”  
             และ “ขอโทษ” ในสถานการณที่เหมาะสม  
แนวคิด       การแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดี เชน การกลาวคํา “ขอบคุณ” เม่ือผูอ่ืนใหความ 
ชวยเหลือและแบงปน หรือกลาวคํา “ขอโทษ”  เม่ือทําใหผูอ่ืนเกิดความเดือดรอน  
กิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันนํา เด็กและครูรวมกันรองเพลง “ขอบคุณ“  (ไมทราบนามผูแตง) 
  เราเจอกันตางทักกัน สวัสด ี

   สวัสดีครับ   สวัสดีคะ 
  หากใครมีจิตไมตรี ขอขอบคุณ  
  ขอบคุณครับ  ขอบคุณคะ  
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 ข้ันสอน 
   1.เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกับเพลงที่รองโดยใชคําถาม   
    เด็กควรจะกลาวคําทักทาย “สวัสดี” กับใคร เม่ือไหร  
     เด็กควรจะกลาวคํา “ขอบคุณ” กับใคร  เพราะอะไร  
    เด็กควรจะกลาวคํา “ขอโทษ” เม่ือไหร เพราะอะไร และเด็กเคยกลาวคํา 
ขอโทษ หรือไม    
    ทําไมเราจึงตองกลาวคํา “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”    
  2. ใหเด็กๆ จับกลุมกันอยางอิสระตามความสนใจของตนเองกลุมละ 5 – 6 คน 
  3. แตละกลุมนั่งเปนแถวตอน โดยหันหนาไปในทิศทางเดียวกัน 
  4. ครูเปดเพลง “บีบ” (อ.ปญญา ประดิษฐธรรม) ใหเด็กๆ ฟงพรอมกับทําทาทางตาม
เน้ือเพลง และการจําแนกทาทางที่ใชประกอบเพลง   
  5. เม่ือเพลงจบ ครูถามคําถามเด็กๆ รูสึกอยางไรเม่ือเพ่ือนนวดใหเรา และเราควรทํา
อยางไร   
     ครูขยายประสบการณถึงการแสดงมารยาทที่ดี เม่ือมีใครมาชวยเหลือและ
แบงปนสิ่งของใหกับเรา รวมทั้งการปฏิบตัิตนในขณะทาํกิจกรรมรวมกับเพ่ือน  
  6. รอบสองใหเด็กหันกลับไปอีกทาง (ใหทายแถวเปนหัวแถว)  ทําซ้ําเหมือนขอ 5 
เม่ือเพลงจบ ใหแตละแถวหนักลับไปกลาวคําขอบคุณเพ่ือน  
   7. จากนั้นใหเด็กเริ่มตนกิจกรรมใหม โดยใหเด็กเดินรอบๆ ชั้นเรียน และใหสัญญาณ
หยุด พรอมกับถามคําถาม  
       มีใครเดินไปชนกับเพ่ือนบาง  
    8. ครูจํากัดพื้นที่ในการเดินของเด็กใหแคบลงและใหสญัญาณหยุด พรอมกับถาม
คําถามในระหวางที่เดินเปนอยางไร  
     ถาเราเดินชนกับเพ่ือนควรทําอยางไร  หรือมีเพ่ือนเดินชนกับเราควรทําอยางไร  
“กลาวคําขอโทษ”  
   9. ครูกําหนดพื้นที่ในการเดนิของเด็กใหแคบลงอีก พรอมกับตั้งคําถามเหมือน 
เชนเดียวกบัใน ขอ 8 เพ่ือสรุปความคิดเห็นในการแสดงมารยาทที่ดี   
 ข้ันสรุป  
      เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการขอบคุณ และขอโทษ เปนการแสดงออกถึงการมี
มารยาทที่ดีงาม และเปนสิ่งที่เราควรทําทกุคน โดยใชคาํถาม    
     การที่เพ่ือนมานวดใหเรา แลวเรากลาวคําขอบคุณ คดิวาเปนอยางไร  
    เม่ือเพ่ือนมาขอบคุณเรารูสึกอยางไร  
       ถาเราเปนทําใหคนอ่ืนเขาเสียใจ หรือเดือดรอนจะทําอยางไร และควรทําอีก
หรือไม เพราะอะไร 
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การประเมินผล 
  การสังเกต 
             1. การสนทนาและตอบคําถาม  
   2. การมีสวนรวมในกิจกรรม   
   3. การแสดงออก 
 
สื่ออุปกรณในการจัดกิจกรรม 

1. เพลง    
2. เครื่องเลนซีดี   
3. เครื่องใหสัญญาณ 

 
ภาคผนวก                                   

เพลง  บีบ 
                                                                  โดย อ.ปญญา   ประดิษฐธรรม 

  บีบ ๆ ๆ  บีบใหเพ่ิมพลงั     บีบใหพรอมเพรียงกัน  ลัล  ลัล ลา ลัน ลัน ลา 
  ทุบ ๆ ๆ      ทุบใหเพ่ิมพลัง     ทุบใหพรอมเพรียงกัน ลัล  ลัล ลา ลัน ลัน ลา 
  สับ ๆ ๆ      สับใหเพ่ิมพลัง     สับใหพรอมเพรียงกัน  ลัล   ลัล ลา ลัน ลัน ลา  
(ซ้ํา) 
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แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยการเรยีน    ธรรมชาติใหสีสัน       

เร่ือง  น้ําสมุนไพร  วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ.  2553  เวลา 09.30 – 10.00 น. 
สาระสําคัญ        ดอกอัญชัน ใบเตย และตะไคร เปนสมุนไพรที่มีประโยชนแตกตางกันและ 
สามารถนํามาตมทําเปนนํ้าดื่มสมุนไพร เพ่ือบํารุงสุขภาพได  
กรอบแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
  เง่ือนไขความรู      เรียนรูสมุนไพรชนิดตางๆ และการทําน้ําดื่มจากสมุนไพร 
 ความพอประมาณ     การกะประมาณในการนําสมุนไพรมาใชสําหรับตมทําน้ําดื่ม 
 ความมีเหตุผล      การตําสมุนไพรทําใหน้ําสมุนไพรมีสีสันและกลิ่นที่เขมขน 
 การสรางภูมิคุมกัน    เด็กๆ ระมัดระวังตนเองใหปลอดภัยจากการใชอุปกรณตมน้ํา 
        สมุนไพร 
         เง่ือนไขคุณธรรม     ฝกฝนความรับผิดชอบดวยการดื่มน้ําสมุนไพรอยางไมเหลือทิ้ง 
จุดประสงคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  
 ทักษะการจําแนก :  เด็กสามารถเปรียบเทียบลักษณะน้ําสมุนไพรแตละชนิด 
 ทักษะการสื่อความหมาย :  เด็กมีความสามารถในการอธิบายขั้นตอนการทําน้ํา 
                  สมุนไพรได 
  ทักษะการลงความเห็น :  เด็กๆ สามารถสรุปไดวาน้ําสมุนไพรเปนเครื่องดื่มที่มี 
              ประโยชนตอรางกาย 
แนวคิด      เด็กๆ สามารถนําใบเตย ดอกอัญชัน และตะไครซึ่งเปนสมุนไพรมาตมทําเปน 
น้ําด่ืมที่ใหประโยชนตอสุขภาพ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันนํา  เด็กๆ เลนเกมทายภาพปริศนา โดยใหเด็กเปดภาพทีละสวน และทายภาพจาก
สวนที่เปด (เฉลย ภาพสมุนไพร) เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรูสูการเรียนเร่ืองน้ําสมุนไพร 
    ข้ันสอน 

 1. ครูนําสมุนไพรชนิดตางๆ ไดแก ใบเตย  ดอกอัญชัน และตะไคร  ใหเด็กใชประสาท
สัมผัส ในการสังเกตเกี่ยวกบัรูปรางลักษณะ สี กลิ่น ผิวสัมผัส  

 2. เด็กและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมุนไพรตางๆ โดยใชคําถาม  
 เด็กๆ รูจักสมุนไพรเหลานีห้รือไม    

     เด็กๆ คิดวาสมุนไพรเหลานี้มีประโยชนอยางไร  และสามารถนําไปใชทําอะไรไดบาง  
  3. เด็กและครรูวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัประโยชนของสมุนไพรแตละชนิด  

   เด็กๆ คิดวาเราจะมีวธิีในการนําสมุนไพรมารับประทานอยางไร   
4.  เด็กๆ แบงกลุมทําน้ําดื่มสมุนไพรตามชนิดของสมุนไพรความสนใจเปน 3  กลุม 

ใบเตย  ดอกอัญชัน  และตะไคร    
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5. เด็กและครูเตรียมอุปกรณที่ใชตมนํ้าสมุนไพร  และรวมกันบอกเลาและสาธติถึง
วิธีใชอุปกรณที่ปลอดภัย    

 6.  เด็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสมุนไพรที่นํามาตม  ซึ่งแตละกลุมใชเวลา
ประมาณ 5 นาทีในการตม   

   เม่ือตมเสร็จ แตละกลุมนําน้ําสมุนไพรมาเติมนํ้าตาลใหมีรสชาตติามความชอบ
ของตนเอง      
  7.  ครูและเด็กรวมกันอภิปรายถึงขอสรุปในการทําน้ําดื่มสมุนไพร โดยใชคําถาม  

 ทําไมจึงใชสมุนไพรมาทําเปนนํ้าดื่ม   
 เด็กๆ คิดวาน้าํสมุนไพรตางจากน้ําอัดลม อยางไร 
 น้ําชนิดใดที่ใหประโยชนตอรางกายของเรา 

ข้ันสรุป 
  เด็กๆ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ําสมุนไพรกอนตมและหลังตมในใบงาน   
การวัดและประเมินผล 
                การสังเกต 

1. การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
2. การรวมกิจกรรม 
3. จากผลงาน 

สื่อที่ใชในกิจกรรม 
1. ใบเตย  ดอกอัญชัน  ตะไคร    5. กะละมัง 

              2.  กระทะไฟฟา        6.  ทัพพี 
3. น้ําตาล           7.  ใบงาน 
4. แกวน้ํา    
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แผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยการเรยีน    ธรรมชาติใหสีสัน     

เร่ือง  สมุนไพรในอาหาร  วันที่ .......... เดือน ................ พ.ศ. 2553  เวลา 09.30 – 10.00 น. 
 

สาระสําคัญ  ดอกอัญชัน  และใบเตยเปนสมุนไพรที่สามารถใหสีตางกัน สีเขียวไดจากใบเตย 
สีน้ําเงินที่ไดจากดอกอัญชัน และสีเหลืองไดจากฟกทองนึ่งสุกสามารถนํามาใชทําขนมบัวลอยจะ
ทําใหบวัลอยมีสีสันที่นารับประทานและมีประโยชนมากขึ้น     
กรอบแนวคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
   เง่ือนไขความรู      การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีทําขนมบัวลอยโดยใชสีจากสมุนไพรมาเปน 
        สวนผสม 
  ความพอประมาณ   การกะประมาณการใชแปงปนขนมบัวลอยใหมีขนาดพอเหมาะ  
       สําหรับรับประทาน 
    ความมีเหตุผล      น้ําสกัดจากใบเตย ดอกอัญชันฟกทองนึ่งสุกเปนสวนผสมในการ   
      ทําใหขนมบัวลอยมีสีสัน และกลิ่นหอมนารับประทาน 
 การสรางภูมิคุมกัน   เด็กๆ ระมัดระวังตนเองใหปลอดภัยจากการใชอุปกรณทํา 
     ขนมบัวลอย 

 เง่ือนไขคุณธรรม     เด็กๆ ใหความรวมมือในการทาํงานเปนกลุม มีความอดทน และ 
      เพียรพยายามในการปนบวัลอยใหสําเรจ็ 
จุดประสงคในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
    ทักษะการจําแนก :  เด็กสามารถเปรียบเทียบขนาดและสีของบวัลอย  
  ทักษะการสื่อความหมาย : เด็กมีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับวิธีทําขนม 
                                               บัวลอย 
  ทักษะการลงความเห็น : เด็กๆ บอกไดวาขนมบัวลอยที่ทํามาจากสมุนไพรมีประโยชน  
                        และนารับประทาน 
แนวคิด  ใบเตย ดอกอัญชันนํามาคั้นเอาน้ําดวยการตํา และฟกทองที่นึ่งสุกมาเปนสวนผสมใน
การทําขนมบวัลอย จะทําใหมีสีสันที่นารับประทานและมีประโยชนเพ่ิมขึ้น 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันนํา  
ครูนําน้ําใบเตย น้ําอัญชัน และฟกทองนึง่สุกใหเด็กสังเกตพรอมทั้งสนทนากับเด็กโดย

ใชคําถาม   
      น้ําที่เด็กเห็นมีสีอะไรบาง และคิดวาไดมาจากอะไร 
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 ข้ันสอน 
  1. ครูเฉลยพรอมทั้งอภิปรายเพิ่มเติมถึงที่มาของน้ําใบเตย โดยนําใบเตยมาตําคัน้เอา
น้ํา สวนดอกอัญชันนํามาขยํากับน้ํา และฟกทองที่นึ่งสุกแลว 
 2. ครูถามคําถาม “ถาจะนําน้ําสมุนไพรเหลานี้มาทําเปนขนมจะสามารถทําไดหรือไม”
และใหเด็กๆ รวมกันสรุปความเห็นจะมีวธิีทําอยางไร   

  3.  ครูนําอุปกรณที่จะใชในการทําขนมบัวลอยมาใหเด็กสังเกตและจําแนก (แปงบัว
ลอย น้ําสมุนไพร ฟกทองนึ่งสุก น้ํากะทิ น้ําตาล) พรอมกับถามคําถาม 

      เด็กๆ คิดวาอุปกรณและสิ่งของตางๆ เหลานี้จะนํามาทําอะไร   
        ใครเคยทําขนมบัวลอยมาแลวบาง   
      ขนมบัวลอยมีวิธีการทําอยางไรบาง    

     4. ครูสาธิตวิธกีารทําขนมบวัลอย โดยเทแปงลงในกะละมัง แลวตักน้าํสมุนไพรทีละ
นอยผสมในลงในแปง นวดใหเขากัน พรอมกับสังเกตสีของสมุนไพรเม่ือผสมกับแปง และลักษณะ
ของแปงเม่ือผสมกับสมุนไพร นวดใหเขากันจากนั้นนําแปงบัวลอยทีน่วดเสร็จปนใหมีขนาด
พอเหมาะ 
      5. เด็กๆ แบงกลุมๆ ละ 5 - 6 สนทนารวมกันถึงการรักษาสุขอนามัยในการทําอาหาร 
เชน เด็กควรทําอยางไรกับมือของเรา เพราะอะไร   

 6. แตละกลุมสงตัวแทนมารับอุปกรณและแปงบัวลอย 3 สี นําไปปนใหมีขนาดเปน
กอนพอเหมาะ   
     7. กลุมใดที่ปนบัวลอยเสร็จ ใหนํามาตมในกระทะทีค่รูเตรียมไว และสังเกต
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของของบัวลอยกอนและหลังตม   
      8. ครูสาธิตการทําน้ํากะทิของบัวลอย โดยการใสกะทิ น้ําตาล (เด็กๆ ชวยนบัจํานวน
น้ําตาลทรายที่ตักใสในหมอ) และใสเกลอืเล็กนอย   

 9. นําบัวลอยที่ตมเสร็จมารับประทานรวมกัน โดยเด็กๆ ตักบัวลอยมารับประทานตาม
ความตองการของตน   
              10. เด็กๆ และครูรวมกันลงความเห็นเกี่ยวกับการนําสมุนไพรมาใชประกอบอาหาร 
โดยใชคําถาม 
     สีจากสมุนไพรมีประโยชนอยางไร 

     การนําสีจากสมุนไพรมาใชประกอบอาหารเปนอยางไร   
      เด็กๆ คิดวาขนมที่เราทํารับประทานเอง ตางจากขนมที่เราซื้ออยางไร   

ข้ันสรุป  
  เด็กๆ บันทึกขั้นตอนการทาํขนมบัวลอยลงในใบงาน   
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การวัดและประเมินผล    
  การสังเกต 

1. การแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม 2. ความสนใจในการรวมกิจกรรม 3.ใบงาน 
สื่อที่ใชในกิจกรรม 

1. ใบเตย  ดอกอัญชัน ฟกทอง  2. กระทะไฟฟา  3. น้ําตาล  เกลือ แปงบัวลอย 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางแนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับเด็กปฐมวัย 
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แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวยการเรยีน ขยะ 
 

ครูผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดการเรียนรู 

เด็กเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการจัดการเรียนรู 

ความพอประมาณ ความพอประมาณ 

1.  ศึกษาหลกัสูตรสาระการเรียนรู ขอบเขต  
    เน้ือหาที่สอดคลองกับเรื่องขยะนํามา  
    ออกแบบใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม  
    และพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชสื่อที่นํามาจาก 
    สิ่งของที่เหลือใชภายในบาน เชน  
    ขวดแบรนด กลองชนิดตางๆ ขวดน้ํา 
    พลาสติก  กระดาษที่ใชแลว และสถานที่ 
    ภายในชุมชน 
3.  เลือกรูปแบบ และวิธกีารจัดการเรียนรูใน 
    เรื่องขยะที่สอดคลองกับพัฒนาการและการ 
    เรียนรูของเด็กที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
    ที่เด็กอาศัย โดยเนนใหเด็กไดเรียนรูดวย 
    ตนเองจากการลงมือปฏิบัติ  การสํารวจ มี   
    สวนรวมในกิจกรรม พูดคุยและรวมอภิปราย 
    แสดงความคิดเห็นในเรือ่งที่ตนเองสนใจและ 
    จากบุคคลที่ในชุมชน 
4. วิเคราะหการจัดการเรียนรูจากเอกสาร  
    (การจัดการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู .2553.) 
 

เรียนรูตามความเหมาะสมของพัฒนาการและ
สภาพแวดลอม 
1. ที่มาของขยะ 
2. ประเภทขยะ 
3. โทษของขยะ 
4. ขยะแปลงกาย 
5. ผลิตภัณฑจากขยะ 
6. ขยะสรางคา 
7. การนําสิ่งของที่เหลือใชกลับมาใชอีกโดย 
   คํานึงถึงคุณคาและประโยชนสูงสุด 
8. ลดการเกิดขยะ     
9. เด็กไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู 
    ดวยตนเองจากการสํารวจและลงมือปฏิบัติ  
    การมีสวนรวมในกิจกรรม และอภิปราย   
    แสดงความคิดเห็นในเรือ่งที่ตนเองสนใจ 
10. เด็กๆ ไดเรียนรูจากบุคคล ที่อยูในชมุชน 
     ของตนโดยการพูดคุยและแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็น 
11. มีมารยาทในการพูดและการฟง รูจักการ 
     ใชคําพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ 
     ไดตามวัย  
12. เรียนรูจากสถานที่ภายในชุมชนของตน 
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ครูผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดการเรียนรู 

เด็กเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการจัดการเรียนรู 

ความมีเหตุผล ความมีเหตุผล 

1. จัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กมีทักษะพื้นฐานทาง
    วิทยาศาสตร ทักษะจําแนกประเภท    
    ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการ 
    ลงความเห็น  โดยใชหลักการสังเกตและ  
    สัมผัสกับสื่อการเรียนในเรื่องขยะ 
2. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุ 
   ตามวัตถุประสงคการเรียนเร่ืองขยะ และรูจัก 
   นํากลองประเภทตางๆ ทีใ่ชแลวไดแก    
   กลองนม ยาสีฟนและกลองขนม สามารถ 
   นํามาประดิษฐเปนของเลนตามความสนใจ  
   เพื่อเปนการใชสิ่งของไดอยางคุมคาและเกิด 
   ประโยชนสูงสุด  
3. ออกแบบการจัดการเรียนรูใหเด็กไดลงมือ 
   ปฏิบัติและการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการ 
   เรียนรูจากสื่อและในสถานที่จริงที่มีอยูใน   
   ชุมชน 
4.  เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรงในการ
    เ รียนรู  โดยการสํ ารวจคลองที่ อยู ด าน
    หลังโรงเรียน เด็กๆ ไดพบเห็นขยะที่ลอยใน 
   คลอง ซึ่งเปนสาเหตุของการทําใหเกิดน้ําเนา 
   เสีย การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   รวมกันเกี่ยวกับโทษของขยะ   
5. การรณรงคทิ้งขยะใหเปนที่ เพ่ือลดปญหา
   มลภาวะสิ่งแวดลอม 
  

1. การเรียนรูเกี่ยวกับขยะโดยการใชทักษะการ
    สังเกตขั้นพ้ืนฐานรวมกบัทักษะการจําแนก  
    ประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และ 
    ทักษะการลงความเห็น รูจักการนําสิ่งของที่ 
    ใชแลวนํากลับมาใชอีก  เพ่ือใหเกิด 
    ประโยชนอยางสูงสุดเชนการนํากลองที่ 
    เหลือใชมาภายในบานมาประดิษฐเปนของ  
    เลน และนําขวดแบรนดมาใชทําเทียน  
2. เด็กมีคุณลักษณะในเรื่องขยะสอดคลองกับ 
    วัตถุประสงค 
3.  เด็กไดใชประสาทสัมผสัทั้งหาในการเรียนรู 
    กับสื่อที่หลากหลาย  จากสิ่งของที่เหลือใช  
    ที่มีอยูรอบตัวเชนกลอง กระดาษ รวมทั้ง     
    จากบุคคลและสถานที ่
4. เด็กไดรับประสบการณตรงในการเรียนรูจาก 
    การเขารวมกิจกรรมการสํารวจคลองที่มีน้ํา 
    เนาเหม็น รูจักโทษจากการทิ้งขยะไมถูกที่ 
    ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดน้ําเนาเสียและ  
    สงผลตอสิ่งแวดลอม  
5. เด็กมีวินัยในการทิ้งขยะใหถูกที่จะชวยลด 
    ปญหามลภาวะสิ่งแวดลอม และนําไป 
    ปรับใชในการดําเนินชีวติประจําวัน 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวยการเรยีน ขยะ 
 

ครูผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการจัดการเรียนรู 

เด็กเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการจัดการเรียนรู 

การสรางภูมคิุมกัน การสรางภูมคิุมกัน 

1. วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรูให 
    สอดคลองกับเนื้อหาและความตองการของ 
    เด็กเปนสําคัญ 
2. วางแผนในการเตรียมการสอนดวยความ 
    รอบคอบโดยการจัดเตรียมแผนการจัดการ 
    เรียนรู ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการสอน 
   ตามลําดับไดแกขั้นนํา ขั้นสอน และขัน้สรุป 
   พรอมทั้งเตรียมสื่ออุปกรณและการ   
   ประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็ก 
3. ครูใชทักษะและประสบการณนํามาออกแบบ 
   กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก เชน 
   การนํากลองมาประดิษฐของเลนตามความ 
   สนใจและความสามารถของเด็ก และการนํา 
   ขวดแบรนดมาทําเปนเทยีนสําหรับนํามาใช  
4. ครูเตรียมวางแผนสําหรับใชแกปญหาที่อาจ 
   เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู เชนขวด 
   แบรนด   และกลองที่เด็กตองชวยเตรียมแต 
   นํามาไมครบวางแผนในการเตรียมสํารอง   
   อุปกรณเพื่อใหเพียงพอและมีความ 
  หลากหลายในการทํากิจกรรม 
 
 
 

1. เด็กปฏิบัตกิิจกรรมตามที่ครูวางแผนใน
   ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ทําใหเด็กเรียนรู 
   ขั้นตอนในการทํางานและประสบผลสําเร็จมี 
   ความปลอดภัยในการทํากิจกรรม 
2. เด็กปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรูตามเนื้อหา 
   ดวยความราบรื่นตามขั้นตอนการสอนที่คร ู
   ออกแบบการเรียนรูในเรือ่งขยะตามความ 
   สนใจ 
3. เด็กฝกฝนและทบทวนการเรียนรูดวยการ 
    บันทึกในสิ่งคนพบใสในใบงาน โดยการวาด  
    ภาพและนํามาบอกเลาใหครูฟงพรอมกับ   
    บันทึกตามคําบอกเลาของเด็ก 
4. เด็กทํางานดวยความราบรื่น รูจักการ 
   แกปญหา ไดเหมาะสมกับสถานการณ เห็น   
   ความสําคัญของสิ่งของที่เหลือใชรูจัก การ 
   ประหยัด นําสิ่งของมาประดิษฐใชดวยตนเอง 
 5. มีวิธีการดูแลและปองกันตนเองใหปลอดภัย 
    ในขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ  
6.  เด็กนําอุปกรณที่เตรียมไวมาใชในการ 
    ทํางาน จึงทําใหประสบความสําเร็จในการ 
    ทํางานตามที่วางแผน 
7.  เด็กรูจักการชวยเหลือและแบงปน สิ่งของใช 
    ดวยกัน 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวยการเรยีน ขยะ 
 

ครูผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในขั้นเตรียมการสอน/การจัดการเรียนรู 

เด็กเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการจัดการเรียนรู 

เงื่อนไขความรู เงื่อนไขความรู 
1. ครูมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหา
    สาระเรื่องขยะที่ครูนํามาจัดการเรียนรู  
2. ครูมีความรูความเขาใจในการวางแผนการ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับ 
   เด็ก 
3. ครูรูจักศักยภาพและความสามารถของเด็ก 
    ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม โดยไดจัด 
   กิจกรรมในเรื่องของขยะที่เหมาะกับ 
   ความสามารถของเด็ก 
4. ครูวางแผนในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็ก 
   ไดรับการพัฒนาเด็กทั้งรายบุคคลและการ 
   ทํางานรวมกันเปนกลุม 
5. ครูแสวงหาความรูและเทคนิคในการนาํมา 
   จัดการเรียนรูเพ่ือใหการจัดกิจกรรมเกิดความ
   นาสนใจ 
6. ครูหม่ันฝกฝนหาความรูเพ่ือนํามาพัฒนา 
   ตนเองโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู กับ 
   บุคคลอื่นๆ  จากการคนควาเอกสาร 
   และสื่อเทคโนโลยีเพ่ือตอยอดประสบการณ   

1. เด็กมีความรูความเขาใจเรื่องขยะ สามารถ 
    อธิบายเกี่ยวกับการทิ้งขยะไมถูกที่ และโทษ  
    ของการทิ้งขยะลงในน้ํา มีความรูในการนํา   
    สิ่งของที่เหลือใชมาดัดแปลงเปนของเลน 
    ตางๆ  
2. เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและ 
    เกิดการเรียนรูดวยตนเอง    
3. เด็กไดรับการเรียนรูที่เหมาะสมตามวยั 
    และไดแสดงออกถึงความรูความสามารถ   
    ของตน 
4. เด็กไดรับประสบการณตางๆ ในขณะรวม 
    กิจกรรมการทํางานเปนกลุม 
5. เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมทีห่ลากหลายดวย 
   ตนเอง  จากการฟงนิทาน  รองเพลง เกม   
   สํารวจ ทดลอง และการอภิปราย 
   แสดงความคิดเห็นรวมกนั 
6. เด็กไดรับความรู และการพัฒนาทักษะดวย 
   การลงมือปฏิบัต ิ
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กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวยการเรยีน ขยะ 
 

ครูผูสอนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในขั้นเตรียมการสอน/การจัดการเรียนรู 

เด็กเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการจัดการเรียนรู 

เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรม 

1. ครูใชหลักความยุตธิรรมในการจัดการเรียนรู
   โดยการดูแลเอาใจใสและความสนใจกบัเด็ก 
   เด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน    
2. ครูปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตย ขยนั  
   หม่ัน เพียร อดทน และใชสติปญญาในการ  
   จัดการเรียนรู  รอคอยและรับฟงความคิดเห็น 
   ของเด็ก ตลอดจนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
   เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู 
3. ครูมีความตระหนักในการนําทรัพยากรที่มี 
   อยูภายในโรงเรียนและชมุชน และจากสิ่งของ 
   เหลือใช เชนกลอง ขวด กระดาษหนาเดียว   
   มาใชใหเกิดประโยชนและคุมคา 
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไมเบียดเบยีน 
    ตนเองและผูอ่ืน ไมทําลายธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว 

1. เด็กไดรับความอบอุนและมีความปลอดภัยใน  
    การอยูรวมกันมีความสุขในการดําเนนิชีวติ 
    รูจักการชวยเหลือแบงปนกันในการทํา 
    กิจกรรม 
 2. เด็กเรียนรูการทํางานและเห็นแบบอยางที่ดี 
     จากบุคคลที่ใกลชิดเพ่ือนําไปปฏิบัตใินชีวติ  
     ประจําวัน มีความอบอุนและม่ันคงทางจิตใจ 
    และกลาแสดงออกในดานการพูดคุยและ  
    บอกตองการของตนเอง 
3. เด็กพบเห็นขยะที่หลนและเก็บมาทิ้งใหถูกที ่
4.  มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน และการ 
     มีสวนรวมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
5.  เด็กเรียนรูจากธรรมชาตแิละสิ่งที่อยูรอบตวั  
     โดยการสังเกตและสํารวจตามความสนใจ 
     ของตนเอง 
6.  เด็กดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ค 
ตัวอยางการสะทอนการจดัการเรียนรูตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอ 

ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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ทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
   ผูวิจัยไดดําเนินการสะทอนการเรียนรูของเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางเรื่อง สีในธรรมชาติ  
สีของสมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรในอาหาร ซึ่งทั้ง 4 เรื่องอยูในหนวย ธรรมชาติใหสีสัน 
เรื่อง สีในธรรมชาติ เปนการเรียนในวันแรกของหนวย ของสัปดาหที่ 3  หนวย ธรรมชาติใหสีสัน 
 เด็กๆ ไดสํารวจพบเห็นสีในธรรมชาติที่หลากหลายที่มีอยูภายในโรงเรียน เชนสีของตนไม ใบไม 
เปลือกไม ดอกไม ผลไม ผีเสื้อ ดิน และกอนหิน ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
   เง่ือนไขความรู     :  เด็กๆ เรียนรูสีในธรรมชาติ โดยการสํารวจจากบริเวณตางๆ  
        ของโรงเรียน 
 ความพอประมาณ :    เด็กๆ ตระหนักในการใชทรัพยากรที่มีอยูในโรงเรียนอยางรู 
      คุณคา ดวยการบันทึกสิ่งที่พบจากการสํารวจ  
 ความมีเหตุผล     :  การปลูกตนไม ดอกไม จะชวยทําใหโรงเรียนของเรารมรื่น และ  
         นาอยู 
    การสรางภูมิคุมกัน :  การวางแผนในการสํารวจสีในธรรมชาติอยางเปนขั้นตอน  
        เพ่ือใหกิจกรรมดําเนินตอไปตามจุดมุงหมาย 

   เง่ือนไขคุณธรรม   : ฝกฝนความรับผิดชอบในการรักษาตนไม ดวยการไมเด็ดใบไม 
            ดอกไม ฝกฝนการแบงปนขอมูลรวมกันจากการสังเกตการ  
        บันทึกสีที่พบใน ธรรมชาติของโรงเรียน 
 

 ในระหวางการเดินสํารวจ เด็กๆ ไดพูดคุยเรื่องราวที่เปนประสบการณตรง เรื่อง       
สีในธรรมชาติ ดังนี้คือ 
              นองยีนส        :    หมายถึง เงากบัสีผมมีสีดํา 
 นองเบนท   :   สีของดอกไม 
 นองแหวน :   ใบไมสีเขยีว รากไมสีน้ําตาล 
 นองนิค  :  สีของกอนดินมันจะดําๆ เอามาปน 
 นองออมแอม :   หนูเห็นผีเสื้อ มันมีสีสวย 
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ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมสํารวจสภาพแวดลอมรอบโรงเรียน เรื่องสีในธรรมชาต ิ

 จากเนื้อหาการพูดคุยของเด็กปฐมวัยสะทอนถึงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เกิด
จากกิจกรรมการเรียนรู เชน สาระการพูดคุยของนองแหวน  นองเบนท และนองยีนสสะทอนถึง
การเกิดทักษะการจําแนกที่เกิดจาก การสังเกต เปรียบเทียบ และการจัดกลุมในเรื่องสี หรือจาก
การพูดของนองออมแอม ทําใหเห็นถึงความสามารถในการสะทอนการสื่อความหมายวา “หนูเห็น
ผีเสื้อ”  และการลงความเห็นวา “มันสีสวย”  สวนนองนิคไดสื่อความหมายวา  “สีของกอนดินมันจะ
ดําๆ“  และการลงความเห็นวา “เอามาปน” ได 
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เรื่อง พืชสมุนไพร เปนการเรียนในวันที่ 2  ของสัปดาหที่ 3 ในหนวย ธรรมชาติใหสีสัน 
   เด็กไปสํารวจพืชสมุนไพรหลายๆ ชนิดที่ปลูกในโรงเรียนเชน ตะไคร  โหระพา 
กะเพรา ขา เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ และประโยชนของสมุนไพรที่ดีตอสุขภาพเกิดการ
เรียนรูและมีความเขาใจในสิ่งที่ไดคนพบ ซึ่งกรอบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย 
 
 เง่ือนไขความรู : เด็กเรียนรูเกีย่วกับพืชสมุนไพรที่มีประโยชนตอรางกาย 
 ความพอประมาณ  : การเรียนรูจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในโรงเรียนของตนเอง 
 ความมีเหตุผล : การใชน้ําจุลินทรียรดพืชสมุนไพรเพ่ือความปลอดภัย เม่ือนํามา  
     บริโภค 
 การสรางภูมิคุมกัน : การบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูเกีย่วกับสมุนไพร เพ่ือเปนการทบทวน 
     และเตรียมพรอมในการเรียนรูในกิจกรรมตอไป 
   เง่ือนไขคุณธรรม   : ฝกฝนพื้นฐานของการรูผิดชอบดวยการเดด็สมุนไพรมาใชตาม 
     ความจําเปน 
 
  ในระหวางการเดินสํารวจ เด็กๆ ไดพูดคุยเรื่องราวที่เปนประสบการณตรง เร่ือง พืช
สมุนไพร ที่พบเห็น ดังนี้คือ 
  นองวัชระ : ผกัแบบนี้ทีบ่านหนูก็มี 

 นองไอซ :   นี่ไง !  ใบกะเพรา ใสผัดกะเพรา 

 นองยีนส   :   ทําไมนามานพปลูกผักเยอะมากเลย เกงมากเลยคะ  

 นองแทน   :   หนูสงสัยวาทาํไมมีไสเดือนดวยครับ 

 นองแหวน   :   นี่ไงชะอม แมเคยทอดใสไขเจียว 

 นองคอตูน   :   มีพริก มันเผ็ดนะ 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

                       

 

 

 

ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมการสํารวจพืชสมุนไพร  เร่ืองสีในธรรมชาต ิ

 จากเนื้อหาการเรียนรูที่เด็กปฐมวัยนํามาเปนสาระของการสนทนาพูดคุย ที่สะทอนให
เห็นถึงการเกิดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร การจําแนกที่เกิดจากการสังเกต เปรียบเทียบ ของ
นองไอซ บอกวา “นี่ไง กะเพรา” ลงความเห็นวา “ใสผัดกะเพรา”  นองแหวนบอกวา “นี่ไงชะอม”  
ลงความเห ็น  ”มันเผ็ดนะ”   สวนนองคอตูนบอกวา “มีพริก” และลงความเห ็น  ”มันเผ็ดนะ”   หรือ
การพูดคุยที่สะทอนถึงการเกิดการสื่อความหมายของนองแทน  “หนูสงสัยวาทําไมมีไสเดือนดวย
ครับ”   นองวัชระบอกวา “ผักแบบนี้ ที่บานหนูก็มี” รวมทั้งการพูดคุยที่ไดสะทอนการเกิดการสื่อ
ความหมายของนองยีนสที่มีความสงสัยวา  “ทําไมนามานพปลูกผักเยอะมากเลย” และลง
ความเห็นวา “เกงมากเลย”   
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เร่ือง สีของสมุนไพร เปนการเรียนในวันที่ 3  ของสัปดาหที่ 3  หนวย ธรรมชาติใหสีสัน 
  เด็กๆ สามารถนําดอกอัญชัน ขม้ิน และใบเตย ซึ่งเปนสมุนไพรที่ใหสีสันแตกตางกัน
และมีอยูในชุมชนมาใชสําหรับวาดภาพได เพ่ือเปนการหลอหลอมคุณลักษณะของการมีความ
พอเพียง ใหเด็กๆ ได เกิดความตระหนักในการใชทรัพยากรจากธรรมชาติ ดวยกรอบการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    เง่ือนไขความรู    :  เรียนรูเรื่องสี และกลิ่นของสมุนไพรและนําสมุนไพรมาใชในการ 
             วาดภาพ   
 ความพอประมาณ  :  การนําพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนเชน ดอกอัญชัน ขม้ิน  
        และใบเตย มาใชในการวาดภาพ 
 ความมีเหตุผล    :   กรรมวิธีในการนําสมุนไพรมาใชแตกตางกันมีผลทาํใหความ 
       เขมขนของสีไมเทากัน 
 การสรางภูมิคุมกัน :   การใชสีจากสมุนไพรจะชวยลดความเสี่ยงจากสารสังเคราะห  
        ซึ่งจะสงผลตอรางกาย 
 เง่ือนไขคุณธรรม   :   ฝกฝนการแบงปนดวยการเก็บสมุนไพรจากชุมชนแลวมาใช 
        รวมกันกับเพ่ือนๆ 
 
  ในขณะที่ทํากิจกรรมเด็กๆ ไดสะทอนถึงการนําสมุนไพรชนิดตางๆ มาใชในการทํา
กิจกรรมวาดภาพ 
 
 นองใบปอ   :   หนูไปเก็บดอกอัญชันกับเพ่ือน เวลาเอามาเขียนมันสวย    
  นองเพชร     :   เวลาที่หนูระบายมันออกสีเหลือง พอเอาขมิ้นไปวาด มัน   
                  ออกมาเปนรูป 
   นองกร   :   หนูชอบสมุนไพร เพราะทําใหเราวาดภาพไดเร็วขึ้น 
 นองสรวิศ   :     ดอกอัญชันเขียนได หนูชอบ  
 นองวันวิษา  :   มันไมตองใชเหมือนสีเทียน  
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ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมสํารวจสมุนไพรที่มีภายในชุมชน เรื่องสีในธรรมชาต ิ

 จากการพาเด็กไปสํารวจสมุนไพรภายในชุมชน เด็กไดสะทอนถึงทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรที่ไดเรียนรู เชนการพูดคุยของนองเพชรกับนองวันวิษาที่สะทอนถึงทักษะการจําแนก
ที่เกิดจากการสังเกตสีของขมิ้น และเปรียบเทียบความแตกตางของวาดภาพดวยขม้ินกับสีเทียน  
หรือจากการพูดคุยของนองใบปอ ทําใหเห็นถึงความสามารถในการสะทอนการสื่อความหมายวา 
“หนูไปเก็บดอกอัญชันกับเพ่ือน”  และการลงความเห็นวา  “เอามาเขียนมันสวย” สวนนองกรได
สะทอนการสื่อความหมายวา “หนูชอบสมุนไพร” และการลงความเห็นวา “ทําใหเราวาดภาพได” 
และนองสรวิศ “ไดลงความเห็นวา ”ดอกอัญชันเขียนได”  
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เร่ือง สมุนไพรในอาหาร เปนการเรียนในวันที่ 5 ของสัปดาหที่ 4  หนวย ธรรมชาติใหสีสัน 
   สีที่ไดจากสมุนไพรสามารถนํามาใชประกอบในอาหารและไมเกิดอันตราย  เด็ก
เรียนรูการอยูอยางพอเพียงบนวิถีแหงความยั่งยืน  ดวยการรูจักนําสิ่งของที่อยูในธรรมชาติ  เชน 
ใบเตย ดอกอัญชันนํามาคั้นเอาน้ําดวยการตํา และฟกทองที่นึ่งสุกมาเปนสวนผสมในการทําขนม
บัวลอย จะทําใหมีสีสันที่นารับประทานและมีประโยชนเพ่ิมขึ้น เรียนรูการพึ่งพาตนเองตามดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรอบการเรียนรูประกอบดวย 
 เง่ือนไขความรู :   การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีทําขนมบัวลอยโดยใชสีจากสมุนไพรมา 
        เปนสวนผสม 
 ความพอประมาณ  :   การกะประมาณการใชแปงปนขนมบัวลอยใหมีขนาดพอเหมาะ 
           สําหรับรับประทาน 
 ความมีเหตุผล     :    น้ําสกัดจากใบเตย ดอกอัญชัน ฟกทองนึ่งสุกเปนสวนผสมใน 
        การทําใหขนมบัวลอยมีสีสัน และกลิ่นหอมนารับประทาน 
 การสรางภูมิคุมกัน :   เด็กๆ ระมัดระวังตนเองใหปลอดภัยจากการใชอุปกรณทําขนม 
         บัวลอย 
    เง่ือนไขคุณธรรม  :  เด็กๆ ใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม มีความอดทน และ 
         เพียรพยายาม ในการปนบัวลอยใหสําเร็จ 
 
 การเรียนรูจากเรื่องสมุนไพรในอาหารที่เด็กไดฝกฝนทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จากการทํากิจกรรมขนมบัวลอย และนํามาพูดคุยรวมกัน 

   นองคอตูน  :  ทําไมปนกอนใหญจังตองปนใหมันเล็กๆ แบบนี้สิ นี่ไง”   
  นองภูมิ :  เราตองใชของธรรมชาติมันบํารุงรางกาย                         
    นองหมีพูห :  เราทําขนมกินเองไดไมตองหาซื้อ 
   นองเจเจ :  ไมตองไปซ้ือขนมที่ตลาด 
   นองยีนส : อัญชันมันออกเปนสีมวง 
   นองไออุน :    ไมเปลืองเงิน เพราะเราทําขนมเองได 
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ภาพแสดงการดําเนินกิจกรรมสมุนไพรในอาหารดวยการปนขนมบวัลอย  เร่ืองสีในธรรมชาต ิ

 จากการทํากิจกรรมขนมบัวลอย โดยใชสมุนไพรเปนสวนประกอบ เด็กไดสะทอนถึง
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่เด็กไดเรียนรู เชน การพูดคุยของนองยีนส ที่สะทอนถึงการ
จําแนกสีของดอกอัญชัน และนองคอตูนที่เปรียบเทียบขนาดใหญ เล็ก ของบัวลอย ทําใหเห็นถึง
ความสามารถในการสื่อความหมายวา “ปนใหมันเล็กๆ แบบน้ีสิ นี่ไง”  สวนนองหมีพูหพูด         
สื่อความหมายวา “เราทําขนมกินเองได”และลงความเห็นวา “ไมตองหาซื้อ”  นองไออุน 
สื่อความหมายวา “เราทาํขนมเองได” และลงความเห็นวา “ไมเปลืองเงิน” นองเจเจ สื่อความหมาย
วา  “ไมตองซื้อขนมที่ตลาด” และนองภูมิสะทอนใหเห็นถึงการลงความเห็น โดยเชื่อมโยงจาก
ประสบการณที่ไดรับกับกิจกรรมที่ไดเรียนรูใหมวา  “เราตองใชของธรรมชาติมันบํารุงรางกาย”   
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

คูมือการใชแบบทดสอบ 
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยั 
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คูมือการใช 
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
1. ลักษณะของแบบทดสอบ 
 1.1  แบบทดสอบชุดนี้ใชสําหรับทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล  2   มีจํานวน  3  ทักษะ ประกอบดวย ทักษะการ
จําแนกประเภท  ทักษะการสื่อความหมาย  และทักษะการลงความเห็น ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2  แบบทดสอบเปนสถานการณใหปฏิบัติโดยผูที่ไดรับการทดสอบตองลงมือปฏิบัติจริง
และตอบคําถามของผู ดําเนินการทดสอบ ซึ่งมีคําถามที่ใชทดสอบทั้งหมด 3 ทักษะ เปน
สถานการณ ใหปฏิบัติ  20  สถานการณดังตอไปน้ี 
  ชุดที่  1  แบบทดสอบทักษะการจําแนกประเภท  จํานวน  5  สถานการณ 
        ชุดที่  2  แบบทดสอบทักษะการสื่อความหมาย   จํานวน  7  สถานการณ 
   ชุดที่  3  แบบทดสอบทักษะการลงความเห็น       จํานวน  8  สถานการณ 
 1.3 ระยะเวลาในการทดสอบกําหนดขอละ 2  นาที  หากเด็กปฏิบัติแบบทดสอบเสร็จกอน
ใหทําขอตอไปได 
 1.4 เกณฑในการใหคะแนนมีดังนี้ 
        0 คะแนน    หมายถึง เด็กตอบผิดหรือไมตอบ หรือปฏิบัตติามไมถูกตอง 
        1 คะแนน    หมายถึง เด็กตอบไดถกูตอง  หรือปฏิบัตติามไดถกูตอง 

 
2. การเตรียมการสอบ 
 2.1 ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด 
 2.2 ผูดําเนินการทดสอบตองใชภาษาที่ถูกตองและชัดเจนในการพูดกับเด็กรวมถึงการ
สรางแรงจูงใจและเราความสนใจของเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบ 
 2.3 จัดสถานที่ในการทดสอบโดยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ เชน 
โตะ เกาอ้ี  อุปกรณตางๆ  ใหมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก  รวมทั้งปราศจากสิ่งรบกวนและมีแสงสวาง
เพียงพอ 
 2.4 กอนเร่ิมการทดสอบควรใหเด็กทําธุระสวนตัวใหเสร็จเรียบรอยเพ่ือเตรียมความพรอม
และสรางสมาธิในการสอบ 
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3.วิธีดําเนนิการทดสอบ 
 3.1 ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับผูเขารับการทดสอบโดยการทักทาย 

สนทนา พูดคุยเพ่ือคลายความกังวลของผูเขารับการทดสอบ เม่ือเห็นวาผูเขารับการทดสอบพรอม

จึงเร่ิมดําเนินการทดสอบ 

 3.2 ดําเนินการทดสอบตามลําดับโดยผูเขารับการทดสอบเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

โดยดําเนินการดังนี้ 

        3.2.1 ผูดําเนินการทดสอบแนะนําอุปกรณของขอทดสอบและอธิบายแบบทดสอบขอ

นั้นๆ ใหผูเขารับการทดสอบเขาใจโดยใชภาษาพูดที่ชัดเจนและเขาใจงาย 

        3.2.2 ผูเขารับการทดสอบลงมือปฏิบัติตามคําสั่งของผูดําเนินการสอบ 

        3.2.3 เม่ือผูเขารับการทดสอบปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวจึงดําเนินการทดสอบในขอ

ตอไป 

 3.3  ขณะที่ทําการทดสอบผูดําเนินการทดสอบสังเกตและบันทึกคะแนนของผูเขารับการ

ทดสอบลงในแบบบันทึกคะแนน 

 3.4  เวลาในการทดสอบขอละ 2 นาที 

 

4.อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
 4.1  คูมือในการทดสอบและแบบทดสอบ 

 4.2  อุปกรณที่กําหนดไวในแตละขอของแบบทดสอบ 

 4.3  แบบบันทึกคะแนน 

 4.4  นาฬิกาจับเวลา 
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แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
1.  ทักษะการจําแนกประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

  ทักษะการจําแนกประเภท  หมายถึง  ความสามารถ ในการจัดแบงสิ่งของ
ออกเปนหมวดหมู ตามขนาด รูปราง สี รส โดยใชเกณฑความเหมือนและความตางของวัตถุ 
ตามที่ตนเองหรือคนอ่ืนเปนผูกําหนด 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 0   คะแนน   หมายถึง   เด็กตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบไมได 

 1 คะแนน หมายถึง เด็กจําแนกประเภทของสิ่งของตามคําสั่งได 
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ชุดที ่  1    แบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
ทักษะการจําแนกประเภท   

....................................................................... 
ขอที่ 1  

เวลา 2  นาที 

สถานการณ ผูวิจัยวางแกว  3  ใบใสน้ําสีเขียววางบนโตะ ไดแก  แกวที่ 1 น้ําคั้นใบตนหอม 

 แกวที่  2  น้ําใบเตย    แกวที่ 3 น้ําคั้นใบผักกาดหอม 

คําสั่ง ใหหนูดมน้ําที่อยูในแกวทั้ง 3 ใบ แลวเลือกแกวที่ใสน้ําจากใบเตยวางไวดานหนา

ใหคุณครูดูดวยคะ 

เด็ก ปฏิบัตติามคําสั่ง 

 

เกณฑในการใหคะแนน 
 0 คะแนน   หมายถึง    เด็กตอบผิดหรือตอบไมไดหรือไมตอบ 

 1 คะแนน  หมายถึง เด็กตอบถูก  

คําตอบ แกวที่  2  น้ําใบเตย 
อุปกรณ  

1.  น้ําคั้นใบตนหอม     

2.  น้ําใบเตย    

  3.  น้ําคั้นใบผักกาดหอม 
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แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
2.   ทักษะการสื่อความหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ทักษะการสื่อความหมาย 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  ทักษะดานการสื่อความหมาย  หมายถึง  ความสามารถในการนําเสนอขอมูลจาก

การที่ไดสังเกต รวมทั้งจากแหลงขอมูลตางๆ นํามาบอกเลาตามความเขาใจตนเอง เพ่ือ

ถายทอดใหผอ่ืนเขา 1 คะแนน หมายถึง เด็กสามารถสังเกตและมาบอก

นิยามศัพท 

ทักษะการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอขอมูลที่ไดจาก
การคนพบจากการปฏิบัติจริง  ดวยการสังเกต สํารวจ ทดลอง หรือจากแหลงขอมูลตางๆ 
โดยนํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ ดวยการบอกเลา อธิบาย หรือการบันทึก  
 
เกณฑการใหคะแนน 
 0   คะแนน   หมายถึง   เด็กตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบไมได 

 1 คะแนน หมายถึง เด็กจําแนกประเภทของสิ่งของตามคําสั่งได 
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ชุดที่  2   แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวัย 
ทักษะการสือ่ความหมาย 

....................................................................... 
ขอที่ 1     

เวลา 2  นาที 

สถานการณ ผูวิจัยวางวางขวดสบูกอนไวบนโตะ ใหเด็กหยิบมาดูและสัมผัสไดตามความสนใจ 

คําสั่ง ใหหนูอธิบายลักษณะของสบูกอนและวธิกีารนําไปใชทีเ่กิดประโยชนคุมคาให

คุณครูฟงดวยคะ 

เด็ก ปฏิบัตติามคําสั่ง 
 

 
 

เกณฑในการใหคะแนน 
 0 คะแนน  หมายถึง   ถาไมตอบหรืออธิบายไมได หรือบอกไดเพียงลักษณะ 

   หรือประโยชน 

 1 คะแนน  หมายถึง   ถาเด็กบอกลักษณะและประโยชนไดตั้งแต  2 ลักษณะ 

   ขึ้นไป  

อุปกรณ  
 1.สบูกอน   
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แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
3.  ทักษะการลงความเหน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

  ทักษะการลงความเห็น หมายถึง  ความสามารถในการสรุปผลขอมูล ที่ได
จากการคนพบ หรือไดจากประสบการณตรงที่เกิดจากการเรียนรู หรืออธิบายไดถึงคุณคา
และประโยชนของสิ่งนั้นอยางมีเหตุมีผล  

 

เกณฑในการใหคะแนน 
 0 คะแนน   หมายถึง    เด็กตอบผิดหรือตอบไมไดหรือไมตอบ 

 1 คะแนน  หมายถึง เด็กตอบถูก  
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ชุดที่   3    แบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
ทักษะการลงความเห็น 

....................................................................... 
ขอที่ 1 

เวลา 2  นาที 

สถานการณ ผูวิจัยวางจานขาวผัด  จานบะหมี่กึ่งสําเรจ็รูป  จานใสหมูทอด ใหเด็กสังเกต

ลักษณะตางๆ ตามตองการ 

คําสั่ง อาหารชนิดไหนที่มีประโยชนมากกวาใหหนูหยิบมาวางไวขางหนาใหคณุครูดูดวยคะ  

เด็ก สังเกตปฏบิัตติามคําสั่ง 

 

เกณฑในการใหคะแนน 
 0 คะแนน   หมายถึง    เด็กตอบผิดหรือตอบไมไดหรือไมตอบ 

 1 คะแนน  หมายถึง เด็กตอบถูก  

คําตอบ ขาวผัด 
อุปกรณ 

1.  ขาวผัด     

2.  หมูทอด   

  3.  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 
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ภาคผนวก  จ 
บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบสถานการณทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย 
   
  ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ์    อาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัย     

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
      อาจารย ดร.รัตนา   ดวงแกว   อาจารยแขนงบริหารการศึกษา   

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
   อาจารยอุไรวรรณ   โชติชุษณะ   อาจารยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ          
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

 
 ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับเด็กปฐมวัย 
     
  อาจารยนภัสวรรณ   ชื่นฤาดี     ผูชวยผูอํานวยการฝายอนุบาล 
                 โรงเรียนอัมสัมชัญศึกษาบางรักกรุงเทพฯ 
 
  อาจารยเปลว   ปุริสาร      ผูอํานวยการ 
      โรงเรียนบานทุงศาลา   จ.ราชบุร ี
 
       อาจารยพรรัก    อินทรามระ     อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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