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         การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาระดบัและเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็น
เดก็ปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศกึษา 2556 ของโรงเรียนวดัช าป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์) อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ได้มาโดยวธิีการเลือกนักเรียน 1 ห้องเรียนจากจ านวน 2 ห้องเรียนแล้วสุ่มนักเรียน
จ านวน 15 คน จากห้องเรียนที่เลือกไว้ โดยการจับสลาก ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ์
สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คือแผนการจดักิจกรรมการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรและแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ส าหรับ
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
พฤตกิรรมกบัจุดประสงค ์(IOC) อยู่ระหวา่ง 0.60 - 1.00 และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.76 
การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถติทิีใ่ชว้เิคราะห์
ขอ้มูล คอื t – test แบบ Dependent Samples. 
 ผลการวจิยัพบว่า หลงัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรระดบัทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัด ี( X =14.33) และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า
ด้านการสงัเกต ( X = 4.13) อยู่ในระดบัดมีาก ส่วนด้านการจ าแนก ( X =3.26) ด้านการวดั ( X = 
3.60) และด้านการสื่อความหมายขอ้มูล ( X = 3.33) อยู่ในระดบัด ี เมื่อเปรยีบเทยีบระดบัทกัษะ
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทัง้ภาพรวมและรายดา้นมคี่าสูงกวา่ก่อนการจดักจิกรรมการ
ท าเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 The purposes of this research were to investigate and compare the levels of basic 
science skills of young children using herbal drink activities. The sample used in the study 
was boys and girls aged 4-5 years of first year kindergarten in the first semester of 2013 
academic year at Watchampangam School (Sairatprachasan), Sanamchaikhet District, 
Chachoengsao Province. One class of students was chosen from two classes and then 15 
students were selected by simple random sampling. The experiments were carried out 
within 8 weeks, 3 days a week and 50 minutes per day. The research instruments were 
plans for herbal drink activities and a test of basic science skills of young children. For the 
test, its index of behavior-objective congruence was between 0.60-1.00 and its reliability 
was at 0.76. The research followed one - group pretest - posttest design. The data were 
analyzed by using dependent sample t-test.  
 The research results revealed that, after the use of herbal drink activities, the basic 
science skills of young children in general were at the very good level ( X =14.33). When 
considering in individual areas, it was found that their basic science skills were at the very 
good level in the area of observation ( X =4.13) and at the good level in the areas of 
classifying ( X =3.26), measuring ( X =3.60), and data communication ( X =3.33). When 
comparing the levels of basic science skills of young children in general and in individual 
areas, their skills were higher than those of before the use of basic science activities with 
statistical significance at the level of .01.        
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ภมิูหลงั 
 ปจัจุบนัประเทศไทยก ำลงัเผชญิหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆมำกมำย เช่น      

กำรสื่อสำร กำรคมนำคม กำรแพทย ์กำรศกึษำ เป็นตน้ สำเหตุหนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นก็
คอื ผลของกำรพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีี่เจรญิขึ้นอย่ำงรวดเรว็ ชวีติแต่ละบุคคลจงึต้อง
ปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัสภำพแวดล้อมที่ก ำลงัเปลี่ยนแปลง ในขณะเดยีวกนักต็้องประสบกบัปญัหำนำนำ
ชนิดและจะต้องพยำยำมแก้ปญัหำเพื่อปรับปรุงชวีิตและควำมเป็นอยู่ให้ดีข ึ้น ท่ำมกลำงควำม
เปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ กำรพฒันำคุณภำพของคนจงึเป็นสิง่ส ำคญัทีสุ่ด ซึ่ง
กำรพฒันำระบบกำรศกึษำที่มคีุณภำพและประสทิธภิำพเท่ำนัน้ จงึจะเอื้อต่อกำรพฒันำสมรรถนะ 
และควำมสำมำรถตลอดจนคุณลกัษณะต่ำงๆ ของคนที่ตอ้งเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ สอดคล้องกบัแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ 11 (2555: ช-18) ซึ่งให้
ควำมส ำคญักบัสรำ้งภูมคิุม้กนัในกำรพฒันำดำ้นต่ำงๆ เพื่อใหป้ระเทศไทยสำมำรถรองรบัผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคู่ไปกบักำรให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำคนและ
สงัคมไทยใหม้คีุณภำพ กำ้วทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง ดว้ยกำรใชก้ำรวจิยัพฒันำทำงวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ ำคญัส ำหรบักำรพฒันำประเทศ เพื่อปรบัเปลี่ยนกำรผลติจำกกำรใช้
ทรพัยำกรธรรมชำต ิเงนิทุนและแรงงำนทีม่ปีระสทิธภิำพต ่ำ ไปสู่กำรใชค้วำมรูแ้ละควำมช ำนำญดำ้น
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมน ำไปสู่    
กำรพัฒนำประเทศที่ม ัน่คงและยัง่ยืน ฉะนัน้ประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนำคนที่มีคุณภำพ 
โดยเฉพำะในดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพรำะวทิยำศำสตรท์ ำใหค้นไดพ้ฒันำควำมรู้  พฒันำ
วธิีคิด ทัง้ควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้ำงสรรค์ คิดวเิครำะห์ คิดวจิำรณ์ มีทกัษะที่ส ำคญัใน      
กำรคน้ควำ้หำควำมรู ้มคีวำมสำมำรถในกำรแกป้ญัหำอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มูล
ที่หลำกหลำยและตรวจสอบได้ (สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี. 2551:1-2) 
ดงันัน้ กำรสนับสนุนสมรรถภำพทำงวิทยำศำสตร์จึงมีบทบำทส ำคญั โดยเฉพำะในด้ำนทักษะ
พื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ เพรำะทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์เป็นเครื่องมอืแรกในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ แล้วน ำไปสู่กระบวนกำรคิดและแก้ปญัหำที่ถูกต้องตำมขัน้ตอนและระบบวิธีกำรทำง
วทิยำศำสตร ์ 

 ทักษะพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส ำคัญของวิทยำศำสตร์        
ซึ่งมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งฝึกให้กบัเดก็จนสำมำรถน ำไปใชอ้ย่ำงคล่องแคล่วและเกดิควำมช ำนำญใน
กำรเลอืกใชว้ธิกีำรทีเ่หมำะสมกบัเรื่องรำวหรอืปญัหำทีต่อ้งกำรค ำตอบ   นกักำรศกึษำหลำยท่ำนได้
ยนืยนัในท ำนองเดยีวกนัวำ่ กระบวนกำรดงักล่ำวจะท ำให้เดก็สำมำรถพฒันำควำมคดิรวบยอดและ
หลกักำรทำงวทิยำศำสตร์ รู้จ ักกำรใช้สติปญัญำในกำรแก้ปญัหำ ตลอดจนค้นหำควำมรู้ใหม่ๆ       
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เชิงวิทยำศำสตร์ได้อยู่ เ สมอ  อีกทั ้งสำมำรถน ำ ไปใช้ในวิชำอื่ นๆ  ได้อย่ำ งกว้ำงขวำง                     
พมิพนัธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 9) กล่ำวว่ำ ทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ คอื ควำมช ำนำญ หรือ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมคิด เพื่อค้นหำควำมรู้รวมทัง้กำรแก้ปญัหำ ซึ่งทกัษะพื้นฐำนทำง
วทิยำศำสตร์เป็นทกัษะทำงปญัญำ (Intellectual Skill) เพรำะเป็นกำรท ำงำนของสมองในรูปแบบ    
กำรคดิพืน้ฐำน เชน่ ทกัษะกำรสื่อควำมหมำย ไดแ้ก่ กำรอ่ำน กำรจ ำ กำรจ ำถำวรกำรพูด กำรเขยีน 
นอกจำกนี้ย ังมีทกัษะกำรสงัเกต กำรระบุ กำรจ ำแนก กำรเรียงล ำดบั กำรเปรียบเทียบ กำรลง
ขอ้สรุปและกำรใชต้วัเลข  กำรส่งเสรมิทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์และปลูกฝงัทศันคตทิี่ดขีอง
วทิยำศำสตรใ์หก้บัเดก็จงึมคีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่และควรเริม่ตน้ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั เพรำะเดก็ปฐมวยั
เป็นวยัแห่งกำรเริม่ตน้กำรเรยีนรูท้ีม่คีวำมส ำคญัมำกทีสุ่ดของชวีติมนุษย์และพฒันำกำรในแต่ละดำ้น
ของเดก็จะพฒันำอย่ำงรวดเรว็ ซึ่งสริมิำ ภญิโญอนันตพงษ์ (2553: 36–39) กล่ำวว่ำ ธรรมชำตกิำร
เรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัจะเกดิขึน้ เมื่อเดก็ใหค้วำมสนใจในกำรเรยีนรูต้่อสิง่นัน้ๆ กำรเปิดโอกำสใหเ้ดก็
ไดเ้ล่น ทดลองและส ำรวจ ตำมควำมสนใจเป็นกำรฝึกให้เดก็ได้รู้จกักำรคดิหำเหตุผลจำกกำรลงมอื
ปฏบิตัสิิง่ต่ำงๆ ดว้ยตนเอง เกดิเป็นองคค์วำมรูข้องตน  เพรำะฉะนัน้กำรเรยีนรู้จงึมอีทิธพิลต่อชวีติ
ในอนำคตของเด็กโดยเฉพำะในภำวะสงัคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ทัง้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรหลัง่ไหลทำงวฒันธรรม (อ ำพวรรณ์ เนียมค ำ. 2545: 1) ซึ่งกำรจดักจิกรรมที่จะ
ท ำให้เด็กปฐมวยัเกิดกำรเรยีนรู้สูงสุดนัน้จะต้องจดักจิกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือค้นควำ้กระท ำด้วย
ตนเอง โดยมคีรูเป็นผูช้ ีแ้นะและสนบัสนุน คอยชว่ยเหลอืในขณะที่เดก็ท ำกจิกรรมที่เหมำะสมกบัวยั 
ซึ่งวธิกีำรเรยีนรูข้องเดก็ คอื เรยีนรูจ้ำกกำรเล่น กำรใชป้ระสำทสมัผสั กำรมีปฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อนกบั
ผูใ้หญ่กบัครู (กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ. 2551: 24-25)  ดงันัน้ กำรจดัประสบกำรณ์ทำงวทิยำศำสตร์ที่น่ำ
ตื่นเตน้ สนุกสนำนและเน้นใหเ้ดก็ไดล้งมอืฝึกฝนทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ด้วยตนเอง จงึเป็น
กจิกรรมทีต่อบสนองต่อควำมตอ้งกำรของเดก็ เพรำะเป็นกจิกรรมที่ท ำใหเ้ดก็เกดิควำมสนใจ อยำกรู้
อยำกเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆรอบตัว เกิดควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจใน
วทิยำศำสตรม์ำกขึน้ จนกลำยเป็นรำกฐำนทีส่ ำคญัในกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรใ์นอนำคต   

 กำรจดัประสบกำรณ์วทิยำศำสตรเ์ป็นกระบวนกำรเรยีนรู้จำกสิง่แวดล้อมรอบตวั ด้วยกำร
ลงมือกระท ำ ส ำรวจ สืบค้น ผ่ำนประสำทสัมผสัทัง้ 5และทักษะพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับพื้นฐำนควำมคิดทำงทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่เน้นให้เห็นว่ำเด็กปฐมวยัที่เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรงทีผู่ใ้หญ่เตรยีมสภำพแวดลอ้มให ้โดยกำรลงมอืปฏบิตัจิรงิผ่ำนประสำทสมัผสัทัง้ 5 
ท ำใหเ้ดก็เกดิไดเ้รยีนรูจ้ำกของจรงิผำ่นกระบวนกำร ดงัที่จอห์น ดวิอี้ (John Dewey) กล่ำวว่ำ เดก็
เรยีนรู้ด้วยกำรกระท ำ (Learning by Doing) (McLachlan, Fleer;& Edwards. 2010: 28) ดงันัน้ 
กำรจดักจิกรรมทำงวทิยำศำสตร์ต้องมคีวำมเหมำะสมกบัวยั พฒันำกำรและขนำดของกลุ่มผูเ้รยีน 
ซึ่งกำรจดักิจกรรมทำงวทิยำศำสตร์นัน้สำมำรถด ำเนินกำรจดัได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรทดลอง 
ศกึษำนอกสถำนที่ ประกอบอำหำรและสำธิต เป็นต้น แต่กำรจดัประสบกำรณ์ที่มพีร้อมทัง้ควำมรู้
และควำมน่ำสนใจส ำหรบัเดก็ปฐมวยัดัง่ทีก่ล่ำววำ่เป็นกำรจดัประสบกำรณ์ที่มีศำสตร์และศลิป์ควบคู่
กนั คอืกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำร เพรำะกำรจดักิจกรรมประกอบอำหำรมคีวำมเป็นศลิปะใน
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ตวัเอง สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจและควำมสนุกสนำนให้กับเด็กได้ ส ำหรับควำมเป็นศำสตร์นัน้        
กำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรท ำให้เดก็เรยีนรู้และลงมอืปฎิบตัจิำกของจรงิ โดยใชท้กัษะพื้นฐำน
ทำงคณติศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์ผำ่นประสำทสมัผสัทัง้ 5 ในกำรสงัเกต ทดลอง สมัผสั ดมกลิน่ ชมิ
รสอำหำร ซึ่งสอดคล้องกบั สรวงพร กุศลส่ง (2553: 378) ที่กล่ำวว่ำในขณะที่ด ำเนินกจิกรรมกำร
ประกอบอำหำร เดก็ได้สงัเกตกำรเปลี่ยนแปลงของอำหำร ได้เรยีนรู้กำรเปรยีบเทยีบ กำรชัง่ ตวง 
วดั สิง่ต่ำงๆด้วยตนเองและได้เรยีนรู้กระบวนกำรท ำงำน ตัง้แต่กำรวำงแผนไปจนถงึกำรท ำควำม
สะอำดอุปกรณ์และสถำนที ่ดงันัน้ กำรจดักจิกรรมประกอบอำหำร เป็นกจิกรรมที่มปีระโยชน์ต่อเดก็ 
เนื่องจำกมกีำรพฒันำกำรพรอ้มกนัในทุกๆด้ำน เพรำะกำรท ำอำหำรนัน้ท ำให้เดก็เกดิควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรท ำงำน ท ำให้สำมำรถเชื่อมโยงประสบกำรณ์ที่ได้รับกับประสบกำรณ์ใน
ชวีติประจ ำวนัได ้รูจ้กักำรท ำงำนร่วมกนัเพื่อน ำไปสู่กำรแกป้ญัหำไดถู้กตอ้งและมเีหตุผล 

 กำรจัดประสบกำรณ์ประกอบอำหำรส ำหรับเด็กนัน้มีหลำยประเภท เช่น อำหำรคำว     
ขนมหวำนและเครื่องดื่ม ซึ่งกำรเลือกประเภทของอำหำรก็เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคญั ต้องเลือกให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชำตขิองเดก็ เป็นประโยชน์ต่อสุขภำพและเหมำะสมกบัสภำพอำกำศที่ร้อนของ
ประเทศไทย ซึ่งประเภทอำหำรที่เหมำะสมนัน้ คือ เครื่องดื่ม เพรำะปจัจุบนัเครื่องดื่มเย็นที่มีรส
หวำนกลำยเป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัเดก็ทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพำะน ้ำอดัลม ส่งผลใหเ้กดิปญัหำต่อ
สุขภำพ ท ำใหเ้กดิฟนัผแุละโรคอว้นแลว้น ำไปสู่กำรเป็นโรคเรือ้รงัต่อไปในอนำคตได้ เช่น เบำหวำน 
ควำมดนัโลหติสูง โรคหวัใจ หลอดเลอืด (กองทนัตสำธำรณสุข. 2550: 10-16) กำรจดัประสบกำรณ์
ประกอบอำหำรประเภทเครื่องดื่มนัน้จะท ำให้เด็กได้เรยีนรู้ทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ ได้รู้จกั
คุณประโยชน์ของอำหำรและโภชนำกำร เรยีนรู้กำรเลอืกประทำนอำหำรที่มปีระโยชน์ ท ำง่ำย รู้จกั
อำหำรทีส่่งเสรมิสุขภำพร่ำงกำยและเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัประทำนอำหำรใหม่ ซึ่งกำรจดัประสบกำรณ์
ประกอบอำหำรส ำหรบัเดก็ดว้ยกจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพรจงึกลำยเป็นทำงเลอืกหนึ่งส ำหรบั
เดก็ เพรำะเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มทีม่คีุณค่ำทำงอำหำรและยำ ไดจ้ำกผลผลติจำกธรรมชำติ
หลำยชนิด เชน่ ผลไม ้ผกัและธญัพชืต่ำงๆ น ำมำแปรรูปใหเ้หมำะสมตำมฤดูกำลและตำมควำมชอบ
ของแต่ละบุคคล เชน่ กำรคัน้สด กำรต้มและกำรป ัน่ (องัสนำ ฉัว่สุวรรณ์. 2552) ซึ่งจะท ำให้เดก็ได้
ประโยชน์จำกสรรพคุณทำงอำหำรและยำต่ำงๆ มสีุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง ลดอำกำรเจบ็ป่วย ทำน
ผกัผลไมไ้ด้ง่ำยขึน้และลดอำกำรกลวัอำหำรใหม่ในเดก็แล้ว เครื่องดื่มสมุนไพรบำงชนิดยงัมคีวำม
หวำนจำกธรรมชำติที่ได้มำจำกพืชผกัและผลไม้จงึไม่จ ำเป็นที่จะต้องเตมิน ้ำตำลเพิ่ม ตอบสนอง
ควำมต่อธรรมชำตขิองเดก็ปฐมวยัทีช่อบทำนรสหวำน (สุจติต ์สำลพีนัธ.์ 2541) นอกจำกนี้เครื่องดื่ม
สมุนไพรยงัมหีลำกหลำยรสชำตแิละสำมำรถลงมอืท ำรบัประทำนไดต้ลอดทัง้ปีอกีดว้ย 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจน ำกำรจดักจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งเป็นกจิกรรมที่พฒันำ
ใหเ้ดก็เกดิองคค์วำมรู ้กำรคดิ กำรวำงแผน กำรเรยีงล ำดบัข ัน้ตอน ตลอดจนกำรใชป้ระสำทสมัผสัทัง้
ห้ำมำใช้ในกำรพฒันำทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ของเด็กปฐมวยั ในกำรสงัเกต กำรสมัผสั     
กำรชมิ กำรฟงั กำรดมกลิน่ กำรเปลีย่นแปลงของอำหำรตำมหลกักำรทำงวทิยำศำสตร์ กำรจ ำแนก
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และกำรวดั ท ำใหเ้ดก็เกดิกำรเรยีนรูแ้ละเขำ้ใจในกำรเปลี่ยนแปลงของสิง่ต่ำงๆ จนสำมำรถน ำมำใช้
ในกำรพฒันำควำมคดิและกำรสื่อควำมหมำยขอ้มูลไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ต่อไป 

 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
  กำรวจิยัครัง้นี้มคีวำมมุ่งหมำยส ำคญัเพื่อศกึษำทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัดว้ยกำรจดักจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร โดยมคีวำมมุ่งหมำยเฉพำะ ดงันี้ 

 1.  เพื่อศกึษำระดบัของทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและ
รำยดำ้น ก่อนและหลงักำรทดลองกำรจดักจิกรรม 

 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวม
และรำย ก่อนและหลงักำรจดักจิกรรม 

 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

 ผลของกำรวจิยัครัง้นี้สำมำรถเป็นแนวทำงให้กบัครูและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรศกึษำปฐมวยั
ไดม้แีนวทำงในกำรส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัเพิม่ขึน้อกีแนวทำงหนึ่ง 
ซึ่งกิจกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้จำกกระบวนกำรท ำ
เครื่องดื่มสมุนไพร ท ำให้สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิทกัษะพื้นฐำน
ทำงวทิยำศำสตรใ์หเ้หมำะสมและเกดิประโยชน์ต่อกำรพฒันำเดก็ปฐมวยั โดยวธิกีำรอื่นๆในลกัษณะ
เดยีวกนัไดก้วำ้งขวำงมำกขึน้ 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
  ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั  

  กลุ่มประชำกรทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยั ชำย-หญิง อำยุระหว่ำง 4-5 ปี 
ที่ก ำลงัศกึษำอยู่ในชัน้อนุบำลปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศกึษำ 2556 ของโรงเรียนวดัช ำป่ำงำม 
(สำยรฐัประชำสรรค์) อ ำเภอสนำมชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรำ สงักดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ
ประถมศกึษำฉะเชงิเทรำ เขต 2 จ ำนวน 50 คน 
  กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 

  กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยั ชำย-หญงิ อำยุระหว่ำง 4-5 ปี ที่
ก ำลงัศกึษำอยู่ในชัน้อนุบำลปีที ่1 ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2556 ของโรงเรยีนวดัช ำป่ำงำม (สำย
รฐัประชำสรรค)์ อ ำเภอสนำมชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรำ สงักดัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถม 
ศกึษำฉะเชงิเทรำ เขต 2 จ ำนวน 15 คน โดยมขี ัน้ตอนในกำรเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงแบบหลำยขัน้ตอน
ดงันี้ 
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   1.  เลอืกนกัเรยีน 1 หอ้งเรยีนจำกจ ำนวน 2 หอ้งเรยีน  
  2.  สุ่มนกัเรยีนจ ำนวน 15 คน จำกห้องเรยีนในขอ้ 1 โดยกำรจบัสลำกเพื่อเป็นกลุ่ม

ตวัอย่ำงในกำรศกึษำวจิยั 
  ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  1.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กำรจดักจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมนุไพร 

 2.  ตวัแปรตำม ไดแ้ก่ ทกัษะพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร์ ประกอบดว้ย 
   2.1 กำรสงัเกต 
   2.2 กำรจ ำแนก 
   2.3 กำรวดั 
   2.4 กำรสื่อควำมหมำยขอ้มูล 
  นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

 1.  เดก็ปฐมวยั หมำยถงึ เดก็นกัเรยีนชำยหญิง อำยุระหว่ำง 4-5 ปี ที่ก ำลงัศกึษำอยู่ใน
ชัน้อนุบำลปีที่ 1 ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศกึษำ 2556 ของโรงเรยีนวดัช ำป่ำงำม (สำยรฐัประชำสรรค์) 
อ ำเภอสนำมชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรำ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำฉะเชงิเทรำ 
เขต 2 

 2.  ทักษะพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ หมำยถึง  พฤติกรรมที่ เด็กแสดงออกถึง
ควำมสำมำรถในกำรศกึษำค้นควำ้หำขอ้มูลที่จะน ำไปใช้ในทำงวทิยำศำสตร์หรอืกระบวนกำรทำง
วทิยำศำสตร์ ทดสอบได้ด้วยแบบทดสอบทกัษะพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวยัที่
ผูว้จิยัพฒันำขึน้ประกอบดว้ย 4 ทกัษะ คอื 
   2.1 กำรสงัเกต หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรใชป้ระสำทสมัผสัทัง้ 5 อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรอืหลำยอย่ำงรวมกนั เขำ้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุ แล้วสำมำรถบอกขอ้มูลหรอืรำยละเอยีด
ของสิง่ทีส่งัเกตได ้ 
   2.2 กำรจ ำแนก หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรเปรยีบเทยีบและบอกขอ้แตกต่ำงของ
คุณสมบตัไิด ้เชน่ ส ีรูปร่ำง ขนำด รส กลิน่ เป็นตน้ 
   2.3 กำรวดั หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรเลอืกใชเ้ครื่องมอืในกำรวดัหรอืกะประมำณ
สิง่ของต่ำงๆได ้
   2.4 กำรสื่อควำมหมำยขอ้มูล หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอขอ้มูลที่ได้จำก
กำรคน้พบจำกกำรปฏบิตัจิรงิ แลว้น ำมำถ่ำยทอดใหผู้อ้ ื่นเขำ้ใจ ดว้ยกำรบอกเล่ำหรอือธบิำย  
    3.  เครื่องด่ืมสมุนไพร หมำยถึง น ้ำดื่มที่ได้จำกกำรใชส้่วนประกอบต่ำงๆของพืชผกั 
ผลไม ้ธญัพชืหรอืพชืสมุนไพรต่ำงๆ ทีส่่งผลต่อสุขภำพ อนัหมำยถงึทัง้กำรส่งเสรมิสุขภำพและกำร
รกัษำโรค น ำมำผำ่นกระบวนกำรต่ำงๆ เชน่ คัน้สด ตม้ ป ัน่ เป็นต้น เนื่องจำกงำนวจิยัครัง้นี้ท ำกำร
ทดลองในเดก็เลก็จงึเน้นกำรใชส้มุนไพรประกอบเป็นเครื่องดื่มเพื่อส่งเสรมิสุขภำพร่ำงกำย 
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 4.  กำรจัดกิจกรรมกำรท ำเครื่องด่ืมสมุนไพร หมำยถึง กำรจัดให้เด็กปฐมวยัมี
ประสบกำรณ์ตรงในกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร โดยกำรใหเ้ดก็ใชส้ื่อ อุปกรณ์ ของจรงิทีห่ลำกหลำยใน
กำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร เน้นให้เดก็ได้ใช้ทกัษะในกำรสงัเกต กำรจ ำแนก กำรวดัและกำรสื่อ
ควำมหมำยขอ้มูล ซึ่งมกีระบวนกำรในกำรท ำกจิกรรม 3 ข ัน้ตอน คอื ข ัน้น ำ ข ัน้ด ำเนินกำรและขัน้
สรุป  

  ขัน้น ำ เป็นกำรเขำ้สู่กจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร โดยกำรรอ้งเพลง ค ำคล้องจอง 
ปรศินำค ำทำย หรอืสื่ออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิควำมสนใจ  

  ขัน้ด ำเนินกำร แนะน ำอุปกรณ์ ข ัน้ตอนในกำรท ำและสร้ำงขอ้ตกลงเบื้องต้นในกำรท ำ
เครื่องดื่มสมุนไพร จำกนัน้ให้เดก็เขำ้กลุ่มกลุ่มละ 5 คน แลว้แบ่งหน้ำทีก่นัภำยในกลุ่มเรยีบรอ้ยก่อน
จะเริ่มท ำเครื่องดื่มสมุนไพร ในขัน้ตอนนี้เด็กจะลงมือท ำด้วยตนเอง โดยครูมีหน้ำที่แนะน ำและ
กระตุ้นให้เดก็ได้ใชท้กัษะในกำรสงัเกต กำรจ ำแนกและกำรวดั ในกระบวนกำรต่ำงๆของกำรท ำ
เครื่องดื่มสมุนไพร พรอ้มทัง้ชว่ยกนัเกบ็อุปกรณ์และท ำควำมสะอำด 

  ขัน้สรุป เดก็สำมำรถสื่อควำมหมำยขอ้มูลและร่วมกนัสรุปควำมรูเ้กีย่วกบักจิกรรมกำร
ท ำเครื่องดื่มสมุนไพร 
   
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

 ทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์ท ำให้เดก็สำมำรถพฒันำควำมคดิ รู้จกักำรใชส้ตปิญัญำ    
ในกำรแก้ปญัหำและน ำไปใช้ค้นหำควำมรู้ใหม่ๆได้อยู่ เสมอ กำรส่งเสริมทักษะพื้นฐำนทำง
วทิยำศำสตรใ์หก้บัเดก็ปฐมวยั ตอ้งใหเ้ดก็ลงมอืท ำกจิกรรมต่ำงๆดว้ยตนเอง ดงัทีจ่อห์น ดวิอี้ (John 
Dewey) เพียเจท์ (Piaget) บรูเนอร์ (Bruner) และมอนเตสซอรี่ (Montessori) กล่ำวว่ำ
กระบวนกำรพฒันำในดำ้นต่ำง ๆ นัน้ เกดิจำกกำรเรยีนรู้โดยกำรกระท ำจนเกดิควำมเขำ้ใจในที่สุด 
ซึ่งกำรจดักจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกำสให้เดก็ได้ลงมอืปฎิบตัจิำกของ
จรงิผ่ำนประสำทสมัผสัทัง้ 5 ในกำรสงัเกต ทดลอง สมัผสั ดมกลิ่น ชมิรสอำหำร ผูว้จิยัได้ก ำหนด
กรอบแนวควำมคดิในกำรศกึษำคน้ควำ้ในกำรวจิยั เรื่อง กำรพฒันำทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์
ของเดก็ปฐมวยัดว้ยกำรจดักจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร ดงัแสดงในภำพประกอบดงันี้ 
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          ตวัแปรต้น                                                                ตวัแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 

สมมติฐำนในกำรวิจยั 
 เด็กปฐมวยัมกีำรพฒันำทกัษะพื้นฐำนทำงวทิยำศำสตร์สูงขึ้นเมื่อได้รบักำรจดักิจกรรม   

กำรท ำเครื่องดื่มสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรจดักจิกรรมกำรท ำเครื่องดื่ม

สมุนไพร 

ทกัษะพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตร ์

1. กำรสงัเกต 

2. กำรจ ำแนก 

3. กำรวดั 

4. กำรสื่อควำมหมำยขอ้มูล 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

         
        ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
       1.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
            1.1 ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
            1.2 ความส าคญัของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            1.3 ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั 
            1.4 บทบาทครูกบัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            1.5 ประโยชน์ของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            1.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
        2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
            2.1 ความหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            2.2 ความส าคญัของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
           2.3 จุดประสงคข์องการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            2.4 ขัน้ตอนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
   2.5 ขอ้เสนอแนะของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            2.6 ประโยชน์ของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
            2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
       3.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
            3.1 ความหมายของสมุนไพร 
                 3.2 ความหมายของเครื่องดื่มสมุนไพร 
            3.3 ประเภทของเครือ่งดืม่สมนุไพร 
            3.4 ตวัอย่างสมุนไพรทีน่ ามาใชเ้ป็นเครือ่งดื่มบางชนิด 
            3.5 การท าเครือ่งดื่มจากสมุนไพร 
            3.6 ขอ้ควรค านึงในการดืม่เครื่องดื่มสมุนไพร 
            3.7 ประโยชน์ของเครื่องดื่มสมุนไพร 
            3.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเครือ่งดืม่สมนุไพร 
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1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ์
      1.1  ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
   ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  เป็นทักษะที่เด็กจ าเป็นต้องใช้ในการแสวงหา      
ความรูอ้ยู่ตลอดเวลา การส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละใชท้กัษะในกจิกรรมดว้ยความสนุกสนานและมี
ความสุข จะท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูอ้ย่างรวดเรว็ มกีระบวนการคดิทีเ่ป็นระบบ มเีหตุผลและน าไปสู่
การแก้ปญัหาที่ดีจึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความส าคัญ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรไ์ดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัต่อไปนี้ 
   พวงทอง มมีัง่คัง่ (2537: 100 – 101) กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ คอื 
กระบวนการหรอืวธิีการในการใชเ้ครื่องมอืเพื่อแสวงหาความรู้หรอืหาวธิกีารในการแก้ปญัหาด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นวธิกีารสอนแบบค้นหา การสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ หรอืการสอนแบบแก้ปญัหา
ตามขัน้ตอนของวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
   สุรยี์ สุธาสโินบล (2541: 53) กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง 
กระบวนการค้นคว้าทดลอง เพื่อหาข้อเท็จจริง หลกัการและกฎเกณฑ์ในขณะท าการทดลอง          
ผูท้ดลองมีโอกาสฝึกฝนทัง้ด้านปฏบิตัแิละพฒันาความคิดไปด้วย เช่น ฝึกสงัเกต บนัทึกข้อมูล      
หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรตาม ตัง้สมมุติฐานและท าการทดลอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกดิจาก     
การปฏบิตัแิละการฝึกฝนการคดิอย่างเป็นระบบ 
   วชิชุดา งามอกัษร (2541: 39) กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ หมายถงึ 
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ โดยผ่านการฝึกฝนและปฏิบตัิ มคีวามคิดอย่างมีระบบ      
จนเกดิเป็นทกัษะทีค่ล่องแคล่วและช านาญขึน้ 
   บญัญตั ิ ช านาญกิจ (2542: 50) กล่าวถงึ ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ว่า เป็น
กระบวนการทางปญัญาที่ต้องอาศยัความคิดในระดบัต่าง ๆ มาใชใ้นการแก้ปญัหาสิง่ที่ยงัไม่รู ้     
ใหไ้ดม้าซึ่งความจรงิ กฎ หลกัการ ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่  
   วรรณทพิา รอดแรงค้า (2544:  21) กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์เป็น
วธิีการที่ส าคญัในการที่จะได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชา การสรุปหรือการ
ตคีวามหมายซึ่งสามารถจะใชท้กัษะไดห้ลาย ๆ ทกัษะดว้ยกนั 
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 130) กล่าวถึง ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า คือ 
ความสามารถในการปฎิบตัแิละแสวงหาความรู้ที่มีกระบวนการและวธิีการในการฝึกฝนกระบวน   
การทางความคดิอย่างเป็นระบบ 
   สรุปไดว้า่ ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์เป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู้ ค้นควา้ 
ทดลอง อย่างเป็นระบบและมกีระบวนการต่อเนื่องกนัไป เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิในการตอบสนองความ
อยากรู ้การแกป้ญัหาและสรา้งความรูใ้หม่ 
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  1.2  ความส าคญัของทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
   เด็กปฐมวยัโดยธรรมชาติมีความสนใจที่จะเรียนรู้สิง่ต่างๆรอบตวัโดยผ่านกระบวน  
การคดิและลงมือกระท าด้วยตนเอง ดงันัน้ ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ซึ่งเน้นการใช้ประสาท
สมัผสัทัง้ 5 ในการเชื่อมโยงความรู้ให้กบัเดก็ปฐมวยั ฉัตรชุดา เชยีรปรชีา (2543: 212-213) กล่าว
ว่า ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเด็กปฐมวยั เป็นทักษะที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ จาก
สภาพแวดลอ้มรอบตวัเดก็ โดยจดัในรูปแบบของกจิกรรม ให้โอกาสเดก็ได้ทดลอง ลงมอืปฏบิตัจิรงิ
ตามความสนใจซึ่งกจิกรรมต่าง ๆ นัน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั ชลุพีร สงวนศร ี(2550: 58) ดงันี้ 
    1. ฝึกให้เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมจรงิอย่างเป็นระบบและมขี ัน้ตอน  ช่วยให้เป็น
คนคดิกวา้ง มองไกลรูจ้กัคดิ วเิคราะห ์สามารถแกป้ญัหาไดอ้ย่างมเีหตุผลดว้ยตนเอง 
    2.  ชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็นคนชา่งสงัเกตสิง่ที่อยู่รอบตวัด้วยความสนใจและตัง้ใจ  
มคีวามกระตอืรอืรน้อยากรูอ้ยากเหน็ 
    3.  ชว่ยใหม้คีวามเขา้ใจและรบัรูไ้ดร้วดเรว็ มเีหตุผล รูจ้กัจ าแนกและเปรยีบเทยีบ
สิง่ต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
    4.  ช่วยให้เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ว่า
มนุษย ์และสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งกนัตอ้งพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั 
    5.  ชว่ยพฒันาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใหม้คีวามคล่องแคล่ว คล่องตวัจากการท า
กจิกรรมทีต่อ้งใชก้ารเคลื่อนไหว 
    6.  ช่วยให้เด็กรู้จกัการปรับตวัเข้ากบัสงัคมและสภาพแวดล้อมได้ดี รู้จ ักใช ้    
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
    7.  ชว่ยใหเ้ดก็ฉลาด มไีหวพรบิ สามารถคดิหาค าตอบไดห้ลายทาง 
    8.  ชว่ยใหเ้ดก็มคีวามสุข สนุกสนาน เพลดิเพลนิและได้รบัประโยชน์จากการท า
กจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ 
    9.  ชว่ยฝึกทกัษะการคดิและยอมรบัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น รู้จกัการเป็นผูน้ า
และผูต้ามทีด่ ี
    10. ชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัไดพ้ฒันาทกัษะในการด ารงชวีติประจ าวนัดว้ยการใชท้กัษะ
พื้นฐานเบื้องต้น เช่น ทกัษะด้านการสงัเกตได้สงัเกตสิง่ต่าง ๆ รอบตวั การเปลี่ยนแปลง การ
เคลื่อนไหวหรอืการฝึกการจ าแนกประเภทของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชวีติประจ าวนัได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
   สรุปไดว้่า ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์มคีวามส าคญัส าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นการตอบสนองความตอ้งการ อยากรู ้อยากเหน็ อยากคน้ควา้ทดลองของเดก็ปฐมวยั
โดยตรง ท าใหเ้ดก็สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้โดยผ่านกระบวนการเรยีนรู้ที่เป็นระบบและ   
มเีหตุผล เพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาต่อไป 
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  1.3  ทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกบัเดก็ปฐมวยั 
   การสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาเด็กให้เรยีนรู้ทกัษะทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ด้าน
ต่างๆนัน้ผูท้ี่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งจะต้องมคีวามรู้ ความเขา้ใจในการจดัประสบการณ์และกจิกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความสนใจ วฒุภิาวะและธรรมชาตขิองเดก็ ให้เดก็ได้มโีอกาสฝึกฝนลง
มอืปฏบิตัโิดยใชป้ระสาทสมัผสัหลาย ๆ ดา้นใหม้ากทีสุ่ด ซึ่งเดก็จะไดใ้ชป้ระโยชน์จากประสบการณ์
การใชท้กัษะที่จ าเป็นด้านต่าง ๆ ในการคดิค้นและหาค าตอบในสิง่ที่ตนเองต้องการรู้ ทัง้นี้ทกัษะที่
เกีย่วขอ้งและจ าเป็นส าหรบัเดก็ปฐมวยัมคีวามคดิเหน็จากนักการศกึษาเกี่ยวกบัทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยัดงันี้ 
   ซาร์ควสิ (Sarquis. 2009: 16) กล่าวว่า ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ที่ส าคญั
ของเดก็ปฐมวยัคอื การสงัเกต การสื่อสาร การจ าแนก การวดัและการจดักระท าขอ้มูล 
   ชารเ์ลสเวสิทแ์ละลนิด ์(Charlesworth; & Lind. 2012: 68) กล่าววา่ ทกัษะพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร์ที่เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั คอื วทิยาศาสตร์พื้นฐานที่ประกอบด้วย การสงัเกต การ
เปรยีบเทยีบ การจ าแนก การวดัและการสื่อความหมายขอ้มูล 
   ประภาพรรณ สุวรรณศขุ (2538: 367 – 381) กล่าววา่ การที่จะส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวยั
มทีกัษะในการคดิแบบวทิยาศาสตร์ ครูจะตอ้งพฒันาใหเ้ดก็มทีกัษะพื้นฐานเกี่ยวกบัการสงัเกต การ
จ าแนกประเภท การแสดงจ านวนและการสื่อสาร 
   พชัร ี ผลโยธนิ (2542: 24 – 31) กล่าวถงึ ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ที่ควร
ส่งเสริมส าหรบัเด็กปฐมวยัว่าควรเป็นทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนกและการเปรียบเทียบ 
ทกัษะการวดัและทกัษะการสื่อความหมาย 
   สรุปไดว้า่ การส่งเสรมิและพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ให้กบัเดก็ปฐมวยันัน้
มคีวามส าคญัมาก ซึ่งครคูวรจดักจิกรรมเพื่อฝึกทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการและความสามารถตามวยัเดก็ โดยทกัษะทีเ่ดก็ควรไดร้บัการพฒันา ไดแ้ก่ ทกัษะการสงัเกต 
ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการวดั ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูล ทกัษะการลงความเหน็ 
ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสเปสกบัเวลาและทกัษะการใชต้วัเลข  ส าหรบัในงานวจิยัครัง้นี้
ผูว้จิยัเน้นทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จ านวน 4 ทกัษะ คอื ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนก 
ทกัษะการวดัและทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูล ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1.  ทกัษะการสงัเกต 
   ความหมายของการสงัเกต 
   การสงัเกตเป็นกระบวนการส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การคน้พบทางวทิยาศาสตร์ เพราะ การ
สงัเกตสามารถใหผู้เ้รยีนรูส้ิง่ต่างๆ รอบตวัได ้จงึมนีกัการศกึษาใหค้วามหมายของการสงัเกตไวด้งันี้ 
   ชารเ์ลสเวสิทแ์ละลนิด ์(Charlesworth; & Lind. 2012: 68) กล่าวว่า ทกัษะการสงัเกต 
หมายถงึ การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกต เชน่ ตาดูรูปร่าง หูฟงัเสยีง ลิน้รบัรส จมูกดมกลิน่
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และผวิกายสมัผสัหรอืจบัต้อง การใชป้ระสาทสมัผสัเหล่านี้อาจใชท้ลีะอย่างหรอืหลายอย่างรวมกนั 
เพื่อเกบ็ขอ้มูลโดยมไิดเ้พิม่ความคดิเหน็ของตนลงไป 
   ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 15) กล่าวว่า ทกัษะการสงัเกต หมายถงึ ความสามารถใน
การใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมกนั ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน้และผวิกาย เขา้
ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการรวบรวมขอ้มูลให้มากที่สุด โดยไม่ใส่ความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้ส ังเกตลงไปเพราะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนัน้ได้อาศยัทัง้ความรู้และ
ประสบการณ์เดมิรวมดว้ย  
   วรรณทิพา รอดแรงค้าและพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2542: 3) กล่าวว่า การสงัเกต 
หมายถงึ การใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมกนั ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผวิ
กาย เขา้ไปในสมัผสัตรงกบัวตัถุหรอืเหตุการณ์ เมื่อคน้หาขอ้มูลซึ่งเป็นรายละเอยีดของสิง่นัน้ โดยไม่
ใส่ความเหน็ของผู้สงัเกตลงไป ขอ้มูลที่ได้จากการสงัเกตประกอบด้วยขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและ
คุณสมบตั ิ
   ยุพา วรีะไวทยะและปรียา นพคุณ (2544: 90) กล่าวว่า การสังเกต หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อหาข้อมูลหรือ
รายละเอยีดของสิง่ต่างๆ โดยไม่เพิม่ความคดิเหน็ส่วนตวัลงไป 
   ประสาท เนืองเฉลมิ (2545: 24) กล่าวว่า การสงัเกต หมายถงึ การใชป้ระสาทสมัผสั
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมกนั ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน้ ผวิกาย เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุ
หรอืเหตุการณ์เพื่อคน้หาขอ้มูลซึ่งเป็นรายละเอยีดของสิง่นัน้ 
   พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์(2545: 10) กล่าววา่ การสงัเกต คอื การสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้นและกายสัมผัสเข้าสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
ปรากฎการณ์โดยมีจุดประสงค์ที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนัน้ๆ ทัง้นี้ โดยไม่ใช้
ประสบการณ์และความคดิเหน็ของผูส้งัเกตในการน าเสนอขอ้มูล 
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 139) กล่าวว่า ทกัษะการสงัเกต หมายถงึ ความสามารถ    
ในการใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมกนั เขา้ไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุหรอื
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในการรวบรวมขอ้มูล  
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการสงัเกต หมายถงึ ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกนัเพื่อหารายละเอียดหรือข้อมูลของสิ่งของที่ต้องการ โดยไม่ใส่
ความเหน็ของตนลงไป 
   จุดมุ่งหมายของการสงัเกตทางวทิยาศาสตรร์ะดบัปฐมวยั 
   การจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นทกัษะพื้นฐานในการใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 เพื่อการสงัเกต โดย สรวงพร กุศลส่ง (2553: 139) กล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการ
สงัเกตไวด้งันี้  
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    1.  เพื่อพฒันาทกัษะการสงัเกต ซึ่งเป็นทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ที่มคีวาม
จ าเป็นในชวีติประจ าวนัของเดก็และเดก็ปฐมวยัมกัใชท้กัษะการสงัเกตนี้เป็นพื้นฐานในการพฒันา
ทกัษะดา้นต่อ ๆ ไป 
    2.  เพื่อปลูกฝงัใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็นผูท้ีรู่จ้กัสงัเกตสนใจสิง่ต่าง ๆ รอบตวั ดว้ยความ
รอบคอบและละเอยีดถีถ่ว้น 
    3.  เพื่อพฒันาการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ใหม้คีวามสามารถจนเกดิความช านาญ
คล่องแคล่วและวอ่งไว 
    4.  เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้จกัน าขอ้มูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสงัเกตมาช่วยในการ
ตดัสนิใจและน ามาใชใ้นการแกไ้ขปญัหา 
    5.  เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัความรูแ้ละสามารถตอบค าถามจากขอ้สงสยัโดยอาศยัทกัษะ
พืน้ฐานดา้นการสงัเกตมาเป็นแนวทางในการหาความรู้  
   สรุปไดว้า่ การส่งเสรมิทกัษะการสงัเกตส าหรบัเดก็ปฐมวยัมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ดก็เป็น
ผูม้คีวามรอบคอบ ฝึกการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้า เพื่อหาขอ้มูลและน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการ
แกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
   ประเภทของขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต 
   การพฒันาทกัษะการสงัเกตจะเกดิขึน้ได้ตอ้งมกีารเรยีนรูว้ธิกีาร อุปกรณ์และฝึกฝนให้
เชีย่วชาญ ซึ่งหมายรวมถงึ การบรรยายหรอือธบิายสิง่ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตดว้ย เพราะนัน่คอืขอ้มูลที่
ไดจ้ากประสบการณ์ตรงโดยการกระท า ปฎบิตัแิละทดลอง ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 
   ภพ เลาหไพบูลย ์(2542: 15) กล่าวถงึขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตม ี3 ประเภทคอื 
    1.  ขอ้มูลเชงิคุณภาพ เป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะและคุณสมบตัขิองสิง่ที่สงัเกต
เกี่ยวกบัรูปร่าง กลิน่ รส ส ี การสมัผสั เช่น การสงัเกตผลส้ม เมื่อใชต้าดูผลส้มพบว่า มรีูปร่าง
ลกัษณะเป็นรูปกลม มสีสีม้ปนเหลอืงอมเขยีว เมื่อใชม้อืสมัผสัรูส้กึเรยีบ มนี ้าหนกั นิ่ม เมื่อใชจ้มูกดม
มกีลิน่สม้ เมื่อใชล้ิน้ชมิรสมรีสหวานอมเปรีย้วเลก็น้อย เป็นตน้ 
    2.  ขอ้มูลเชงิปรมิาณ เป็นขอ้มูลที่บอกรายละเอยีดเกี่ยวกบัปรมิาณ เช่น ขนาด
มวล และอุณหภูม ิเป็นต้น ตวัอย่างขอ้มูลเชงิปรมิาณที่ได้จากการสงัเกตผลส้ม เช่น ส้มผลนี้หนัก
ประมาณ 30 กรมัและเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 4.5 เซนตเิมตร เป็นตน้ 
    3.  ขอ้มูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตการปฏสิมัพนัธ์
สิง่นัน้กบัสิง่อื่นเชน่ เมื่อมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่อื่น จะชว่ยใหไ้ดข้อ้มูลจากการสงัเกตได้กวา้งขวางยิง่ขึน้
ในการสงัเกตวตัถุหรอืเหตุการณ์แต่ละครัง้นัน้ ผูส้งัเกต ตอ้งพยายามสงัเกตตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้
อย่างละเอยีดถี่ถ้วนและสงัเกตหลาย ๆ ครัง้ โดยใชป้ระสาทสมัผสัมากกว่าหนึ่งอย่าง พร้อมทัง้จด
บนัทกึขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยไม่ใส่ความคดิเหน็ส่วนตวัลงไปในการบนัทกึสิง่
ทีส่งัเกตได ้จะท าใหก้ารสงัเกตนัน้มคีวามแน่นอน เทีย่งตรงและเชือ่ถอืได้ 
   สุชาต ิโพธิว์ทิย์ (ม.ป.ป.: 149) ได้กล่าวถงึการฝึกทกัษะการสงัเกตว่าครูควรปลูกฝงั
ทกัษะการสงัเกตใหเ้กดิกบันกัเรยีนอย่างน้อย 3 ประการคอื 
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    1. การสงัเกตรูปร่าง ลกัษณะและคุณสมบตัทิัว่ไป (qualitative observation) คอื
ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้า สงัเกตสิง่ต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผูอ้ ื่นเขา้ใจได้ถูกต้อง 
เชน่ การใชต้าดูรูปร่าง หูฟงัเสยีง ลิน้ชมิรส จมูกดมกลิน่และการสมัผสัจบัตอ้ง เป็นตน้ 
    2.  การสงัเกตควบคู่กบัการวดัเพื่อทราบปรมิาณ (quantitative observation) คอื
การสงัเกตควบคู่กบัการวดัเพื่อบอกปรมิาณซึ่งจะท าใหก้ารสงัเกตละเอยีดและไดป้ระโยชน์มากขึน้ 
    3.  การสงัเกตเพื่อการเปลี่ยนแปลง (observation of change) การเปลี่ยนแปลง
ของวตัถุนัน้มทีัง้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (physical change) และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
(chemical change) ไดแ้ก่ การเจรญิเตบิโตของสตัว์ พชื การลุกไหม้ของสารเคมี การกลายเป็นไอ
ของน ้าและการละลายของน ้าแขง็ เป็นตน้ 
   สรุปได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการสงัเกตมี 3 ประเภท คือ ข้อมูลเกี่ยวกบัลกัษณะและ
คุณสมบตัขิอ้มูลทีบ่อกรายละเอยีดเกีย่วกบัปรมิาณและขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเปลีย่นแปลงของวตัถุ 
   หลกัในการสงัเกต 
   ประภาพรรณ สุวรรณศขุ (2538: 369 – 370) ใหห้ลกัการสงัเกตทางวทิยาศาสตร์มี
ดงันี้ 
    1.  การจดักิจกรรมเพื่อฝึกการสงัเกต จะต้องพยายามให้เดก็มีทกัษะในการใช้
ประสาทสมัผสัทัง้หา้ ทางคอื ทางตา หู จมูก ลิน้และผวิกาย 
    2.  การฝึกการสงัเกตควรจะเริม่ให้เดก็สงัเกตจากส่วนใหญ่และง่าย  ๆ เสยีก่อน 
แลว้จงึสงัเกตทีส่ิง่เลก็และสลบัซบัซ้อนขึน้ตามล าดบั 
    3.  การฝึกการสงัเกตในระยะแรก ๆ ครูจะต้องช่วยให้เดก็เกดิความสนใจในสิง่
ต่าง ๆรอบตวัดว้ยการใชค้ าถามถามน าเพื่อใหเ้ดก็เกดิความสงสยั อยากรู ้เมื่อเดก็เกดิความสนใจใน
สิง่นัน้ ๆ ต่อไปเดก็จะมคีวามตอ้งการทีจ่ะสงัเกตสิง่นัน้ดว้ยตนเอง 
    4.  ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เดก็ได้เรยีนรู้จากการสงัเกต ครูจะต้องส่งเสรมิให้เดก็น ามา
ชว่ยในการตดัสนิใจแกป้ญัหาต่าง ๆ 
    5.  การสงัเกตสิง่ของบางอย่าง จะต้องท าการสงัเกตอย่างต่อเนื่อง จะสามารถ
สงัเกตเหน็ความแตกต่างหรอืการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างชดัเจน เช่น การเพาะเมลด็พชืและวงจรชวีติ
สตัว ์เป็นตน้ 
    6.  การสงัเกตสิง่ของหรอืเหตุการณ์บางอย่างตอ้งใชเ้ครื่องมอืเขา้ชว่ย จงึจะท าให้
เดก็เขา้ใจไดง้่ายขึน้ ดงันัน้ครูจงึควรเตรยีมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวใ้หพ้รอ้มดว้ย เชน่ แวน่ขยาย เป็นตน้  
   ธงชยั ชวิปรชีาและทวศีกัดิ ์จนิดานุรกัษ์ (2539: 60) กล่าวว่า การฝึกการสงัเกตควร
ค านึงถงึสิง่ต่างๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบั สรศกัดิ ์แพรด า (2544: 66 – 67) ดงันี้ 
    1.  จะตอ้งใชป้ระสาทสมัผสัอื่นๆร่วมดว้ยไม่ใชใ่ชเ้ฉพาะตาดูเพยีงอย่างเดยีว 
    2.  สงัเกตเชงิปรมิาณทุกครัง้ถา้เป็นไปได ้
    3.  ตอ้งสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงดว้ย 
    4.  การสงัเกตและการลงความเหน็เป็นคนละเรือ่งกนั 
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   ยุพา วรีะไวทยะและปรชีา นพคุณ (2544: 90) กล่าวถงึ สิง่ทีค่รูตอ้งใหน้กัเรยีน
ค านึงถงึในการสงัเกต 
    1.  สงัเกตสิง่ต่างๆ ตามวตัถุประสงคท์กี าหนดไว ้
    2.  สงัเกตหลายๆ ครัง้และใชป้ระสาทสมัผสัหลายอย่างประกอบกนั 
    3.  ขอ้มูลจากการสงัเกตตอ้งไม่ใสค่วามคดิเหน็ส่วนตวัลงไป 
   สรุปได้ว่า หลกัในการสงัเกตเป็นการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งสามารถฝึกฝนให้มี
ความสามารถมากขึน้ได้ ซึ่งในการสงัเกตตอ้งนัน้ตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัดว้ย เช่น ไม่ใชส้ายตา
สงัเกตแสงทีส่วา่งจา้โดยตรง ควรใชก้ระจกกรองแสง หรอืฟิลม์กรองแสง เป็นตน้  
   ประโยชน์ของการสงัเกต 
   การสงัเกตเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นทางวทิยาศาสตร์โดยใชว้ธิกีารที่ปฎิบตัิ
ทดลองดว้ยตนเอง อาจมกีารใชอุ้ปกรณ์สื่อหรอืเครื่องมอืในการประกอบการสงัเกต เพราะขอ้มูลที่
ไดม้าจากการสงัเกตจะเป็นแนวทางในการด าเนินการทกัษะด้านอื่นๆต่อไป ชุลพีร สงวนศรี (2550: 
64) กล่าวถงึประโยชน์ของการสงัเกต ดงันี้ 
    1.  ท าใหเ้กบ็รวมรวมขอ้มูลต่างๆเป็นระบบและง่ายต่อการรวบรวมรายละเอยีด 
    2.  ท าใหผู้ส้งัเกตฝึกความละเอยีดรอบคอบ เพราะการสงัเกตต้องใชก้ารวางแผน
ก่อนปฎบิตัจิรงิ 
    3.  ท าให้รู้จกัเกบ็รวบรวมขอ้มูลให้เป็นปจัจุบนัและเป็นขอ้มูลพื้นฐานต่อทกัษะ
ดา้นอื่นๆ 
    4.  ท าใหส้ามารถใชท้กัษะการคดิรวบยอดต่อขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต 
   สรุปไดว้า่ การสงัเกตเป็นการเริม่ตน้งานทางวทิยาศาสตร์ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ท าใหผู้ส้งัเกตมคีวามละอยีดรอบคอบและรูจ้กัใชท้กัษะการคดิรวบยอด 
   พฤตกิรรมทีบ่่งชีว้า่เดก็เกดิความสามารถในการสงัเกต 
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 139) กล่าวว่า พฤตกิรรมที่บ่งชี้ว่าเด็กเกิดความสามารถ     
ในการสงัเกตแลว้ คอื สามารถบ่งชีห้รอืบรรยายคุณสมบตัขิองวตัถุได้โดยใชป้ระสาทสมัผสัด้านใด
ดา้นหนึ่ง หรอืหลายดา้นและตอบถูกตอ้งดว้ยตนเองอย่างน้อย 2 ลกัษณะ เช่น ให้เดก็เขย่ากระป๋อง
ทีห่นึ่งซึ่งบรรจุเมลด็ถัว่เขยีว จากนัน้ใหเ้ขย่ากระป๋องเมลด็พชือื่น ๆ ตามล าดบั ได้แก่ เมลด็แมงลกั 
เมลด็ถัว่เขยีว เมลด็ถัว่แดงและฟงัเสยีงแลว้บอกวา่กระป๋องใดเสยีงเหมอืนกระป๋องทีห่นึ่ง 
   สรศกัดิ ์แพรด า (2544: 69) กล่าวว่า ความสามารถหรอืพฤตกิรรมที่บ่งชีว้่าเดก็เกดิ
ความสามารถการสงัเกตสอดคลอ้งกบั พวงทอง มมีัง่ค ัง่ (2537: 25) ดงันี้ 
    1.  บรรยายลกัษณะและคุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ ไดจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสัอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมกนั 
    2.  บรรยายลกัษณะและคุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ ในเชงิปรมิาณไดโ้ดยการกะ
ประมาณ 
    3.  บรรยายการเปลีย่นแปลงของสิง่ทีส่งัเกตได ้
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    4.  ชีแ้ละระบุขอ้มูลการสงัเกตจากขอ้มูลทีก่ าหนดใหไ้ด้ 
    5.  บอกสิง่ทีต่อ้งค านึงและความปลอดภยัในการสงัเกตได้ 
    6.  บอกความหมายและประโยชน์ของทกัษะการสงัเกตได ้
    7.  แยกแยะขอ้มูลจากการสงัเกต การลงความเหน็ได ้
   สรุปไดว้า่ การฝึกทกัษะการสงัเกตใหก้บัเดก็ปฐมวยัควรค านึงถงึจุดมุ่งหมายและการ
ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ซึ่งเป็นทกัษะการเรยีนรู้ข ัน้พื้นฐานของการสงัเกต การแสวงหาความรู้และ
การคน้พบสิง่ใหม่ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ครูจงึมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิให้เดก็เกดิทกัษะ
การสงัเกต โดยการจดัสิง่แวดล้อม สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นให้เด็กใช้ทกัษะการ
สงัเกตอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะในการสงัเกตที่ดแีละเป็นพื้นฐานไปสู่การ
เรยีนรูท้กัษะดา้นอื่นต่อไป 
 
  2.  ทกัษะการจ าแนก 

   ความหมายของการจ าแนก 
   การจ าแนกเป็นกระบวนการทีจ่ะมาพรอ้มกบัการสงัเกตและมคีวามส าคญัมากกบัการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายของการจ าแนกไวด้งันี้ 
   แอบรสัคาโท (Abruscato. 2000: 40 - 41) กล่าวว่า ทกัษะการจ าแนกประเภทเป็น
ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ใช้ในการจดัหรือแบ่งสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์คือ ความ
เหมอืน ความแตกต่างและความเกีย่วขอ้ง 
   ชารเ์ลสเวสิทแ์ละลนิด ์(Charlesworth; & Lind. 2012: 68) กล่าววา่ ทกัษะการจ าแนก 
หมายถึง การแยกสิ่งของตามเกณฑ์แล้วน าสิ่งของที่แยกได้มารวมกลุ่มตามเกณฑ์นัน้ ควรสร้าง
ความคดิรวบยอดให้เกดิขึน้ด้วยว่า ของกลุ่มเดยีวกนันัน้อาจแบ่งออกได้หลายประเภท ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัเกณฑท์ีเ่ลอืกใชแ้ละวตัถุชิน้หนึ่งในในเวลาเดยีวกนัตอ้งประเภทเดยีวกนัเท่านัน้ 
   รุจริะ สุภรณ์ไพบูลย ์(2539: 63 - 64) กล่าววา่ การจ าแนกประเภท หมายถงึการแบ่ง
พวกหรอืการเรยีงล าดบัวตัถุ หรอืสิง่ทีอ่ยู่ในปรากฏการณ์โดยการหาเกณฑห์รอืสรา้งเกณฑใ์นการจดั
พวก ซึ่งอาจจะเป็นเกณฑค์วามเหมอืนความต่างกนั หรอืความสมัพนัธอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง 
   สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์(2543: 21 - 23) กล่าวว่า ทกัษะการจ าแนกประเภทเป็น
ความสามารถในการแบ่งหรือจัดเรียงวัตถุหรือเหตุการณ์ออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้เกณฑ์การ
เปรยีบเทยีบ ความเหมอืน ความแตกต่างหรอืความสมัพนัธ์ 
   กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 173) กล่าววา่ การจ าแนกเปรยีบเทยีบเป็นทกัษะพื้นฐาน
ทีใ่ชใ้นการจดัระเบยีบขอ้มูล ซึ่งในการจ าแนกเดก็ตอ้งสามารถเปรยีบเทยีบและบอกขอ้แตกต่างของ
คุณสมบตั ิถ้าเดก็เลก็มาก เดก็อาจจ าแนกสี หรือจ าแนกรูปร่างก็ได้ การจ าแนกหรอืเปรยีบเทยีบ
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ตอ้งใชคุ้ณสมบตัหิยาบๆ เหน็เป็นรูปธรรมเดก็จงึท าได้ 
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   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 139) กล่าวว่า ทักษะการจ าแนกประเภท หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนก จดักลุ่มหรือจดัหมวดหมู่ เรียงล าดบัของวตัถุและสิ่งต่างๆที่อยู่ใน
สภาพแวดลอ้ม หรอืประสบการณ์ต่างๆเดก็ได้พบโดยมลีกัษณะที่เหมอืน แตกต่างและสมัพนัธ์กนั 
ซึ่งเดก็สามารถจ าแนกไดแ้ละน าเสนอขอ้มูลบอกเกณฑแ์ละวธิใีนการจ าแนกวตัถุต่างๆ 
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการจ าแนก หมายถงึ ความสามารถเปรยีบเทยีบและบอกขอ้แตกต่าง
ของคุณสมบตั ิในการแยกสิง่ของตามเกณฑ์ ความเหมอืน ความแตกต่างหรอืความสมัพนัธ์ 
   จุดมุ่งหมายของทกัษะการจ าแนก 
   การจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ด้านการจ าแนกเป็นพื้นฐานที่เชื่อมสมัพนัธ์กบั
ทกัษะการสงัเกต ซึ่งมคีวามส าคญัในการส่งเสริมให้เดก็ได้ใชท้กัษะในการจ าแนกสิง่ต่างๆรอบตวั  
โดย สรวงพร กุศลส่ง (2553: 143-144) กล่าวถงึ จุดมุ่งหมายของทกัษะดา้นจ าแนกไวด้งันี้ 
    1.  เพื่อส่งเสรมิให้เดก็ได้ใช้ทกัษะการสงัเกตเป็นพื้นฐานและเชื่อมโยงสู่การจดั
จ าแนกประเภทสิง่ต่างๆได ้
    2.  เพื่อส่งเสรมิให้เดก็เกดิความคดิรวบยอดและมกีารคดิที่เป็นระบบขัน้ตอนใน
การจดัจ าแนกประเภทสิง่ต่างๆ 
    3.  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจและมคีวามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะความแตกตา่ง 
ความเหมอืนและความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ต่างๆ 
    4.  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝงัความเป็นระเบียบ การจดัหมวดหมู่ เรียงล าดบัสิ่ง
ต่างๆใหเ้ป็นระบบ 
    5.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จกัแบ่งประเภทสิง่ต่างๆและก าหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์
การจ าแนกประเภทได ้
    6.  เพื่อใหเ้ดก็น าทกัษะการจ าแนกไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
    7.  เพื่อใหเ้ดก็สามารถศกึษา คน้ควา้และเกดิความรูท้ีเ่กดิจากการจ าแนกได ้
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการจ าแนก เป็นทกัษะที่ควรส่งเสรมิให้เดก็ได้เรยีนรู้และน ามาใชใ้น
ชวีติประจ าวนั เพราะท าใหเ้ดก็รูจ้กักฎเกณฑ ์ระเบยีบและมกีารคดิทีเ่ป็นระบบขัน้ตอน  
   หลกัในการจ าแนก 
   สุรางค์ สากร (2537: 68) กล่าวว่า การจ าแนกอาจท าได้หลายรูปแบบทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
เกณฑท์ีก่ าหนด เชน่ การแบ่งสิง่ของ เกณฑท์ีใ่ชค้อื ส ีขนาด รูปร่าง ลกัษณะผวิ วสัดุที่ใชท้ า ราคา 
ส่วนสิง่มชีวีติมกัใชล้กัษณะการด ารงชวีติเป็นเกณฑ์ เช่น อาหาร ลกัษณะที่อยู่อาศยั การสบืพนัธุ์
และประโยชน์จากสิง่ทีม่ชีวีตินัน้ ๆ 
   ศริพิร หงสพ์นัธ ์(2542: 99) กล่าววา่ การจ าแนกเป็นสิง่ส าคญัมากในการจดักจิกรรม
วทิยาศาสตร ์เพราะท าใหส้ะดวกในการคน้ควา้และท าใหเ้กดิการใชท้กัษะการสงัเกตอย่างละเอยีดถี่
ถว้น โดยทัว่ไปการจ าแนกจะตอ้งก าหนดเกณฑเ์พื่อใชใ้นการพจิารณาก่อน ซึ่งเกณฑ์ในการจ าแนก
นัน้มอียู่ 3 อย่าง คอื ความเหมอืน ความแตกต่างและความสมัพนัธร์่วม  
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   สรศกัดิ ์แพรด า (2544: 92) กล่าวว่า ความสามารถในการจ าแนกสามารถก าหนด
เกณฑไ์ด ้4 วธิ ีคอื 
    1.  ผูเ้รียนก าหนดเกณฑ์ขึน้เองหรอืเรยีกว่า “เกณฑ์ของตนเอง” เมื่อวตัถุหรือ
เหตุการณ์หลายอย่างรวมกนัอยู่ ผูเ้รยีนสามารถจดัแยกสิง่เหล่านัน้ได้ 
    2.  ผูอ้ื่นก าหนดเกณฑ์มาให้ หรือ เรียกว่า “เกณฑ์ของผู้อื่น” เป็นการก าหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกมาให้โดยผู้อื่น ผู้เรียนสามารถจัดวตัถุหรือเหตุการณ์แต่ละอย่างเข้า
หมวดหมู่ได ้
    3.  ผูอ้ื่นจ าแนกมาให้แล้ว เป็นการจดัวตัถุหรอืเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่างๆ
ไวแ้ลว้ ผูเ้รยีนสามารถบอกไดว้า่ ผูอ้ ื่นจ าแนกประเภทโดยใชอ้ะไรเป็นเกณฑ ์
    4.  การจดัเรยีงล าดบั เมื่อก าหนดขอ้มูลหรอืวตัถุชดุหนึ่งมาให ้ผูเ้รยีนสามารถจดั
เรยีงล าดบัไดถู้กตอ้ง 
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 144) กล่าววา่ ในการจดักจิกรรมที่ส่งเสรมิทกัษะการจ าแนก
ประเภท ควรมกีารวางแผนและก าหนดวธิีการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาเด็กโดย ครูจะต้องพยายาม
จดัหาวสัดุอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิดมาใหเ้ดก็ไดเ้ล่น เพื่อให้เดก็เกดิความสนใจอยู่เสมอ กระตุ้นให้เดก็
เสนอแนวคดิในการจ าแนกวตัถุในหลาย ๆ ลกัษณะใหไ้ดม้ากทีสุ่ดทีเ่ดก็จะท าได้ และหลงัจากที่เดก็
จ าแนกประเภทไดแ้ลว้ ควรใหเ้ดก็อภปิรายเหตุผลทีเ่ขาไดจ้ าแนกตามประเภทเมื่อท างานเสรจ็  
   สรุปไดว้า่ ในการจ าแนกตอ้งสามารถแยกประเภทและระบุชนิดของวตัถุต่าง ๆ ได้โดย
เดด็ขาด เพื่อไม่ท าให้เกดิการสบัสน ควรเริม่ด้วยการจ าแนกกลุ่มของวตัถุออกเป็นสองพวกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างใดอย่างหนึ่งเสยีก่อน จากนัน้กแ็บ่งต่อไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้เป็นครัง้ที่
สองและท าเชน่นี้เรื่อย ๆ ไปจนกระทัง่สามารถระบุวตัถุทีม่อียู่จ านวนมากๆ ได ้ 
   ประโยชน์ของการจ าแนก  
   การส่งเสริมให้เดก็ปฐมวยัมทีกัษะด้านการจ าแนก เป็นการฝึกด้านระเบียบวนิัยและ
ลกัษณะนิสยัในการด าเนินชวีติประจ าวนั ซึ่งเกดิประโยชน์ต่อเดก็ปฐมวยั (สรวงพร กุศลส่ง. 2553: 
145) ดงันี้ 
    1.  สามารถจ าแนก จดัหมวดหมู่สิง่ต่างๆให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรอืที่
ตอ้งการตามคุณลกัษณะสิง่นัน้ 
    2.  ส่งเสรมิใหเ้กดิความเป็นระบบระเบยีบในการจ าแนกสิง่ต่างๆ 
    3.  รู้จกัการวางแผน การล าดับข ัน้ตอน ในการจดัเก็บสิ่งต่างๆ เช่น ของเล่น 
เสือ้ผา้ หนงัสอื โดยจ าแนกตามลกัษณะการใช ้การเล่น เพื่อสะดวกในการใชง้านและจดัเกบ็ 
   สรุปไดว้า่ การจ าแนกมปีระโยชน์ในการแบ่งประเภทและจดัหมวดหมู่สิง่ของให้เป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ท าใหเ้ดก็มรีะเบยีบ รูจ้กัการวางแผนและฝึกการท างานใหเ้ป็นระบบ 
   พฤตกิรรมทีบ่่งชีว้า่เดก็เกดิความสามารถในการจ าแนกประเภท 
   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2534: 47) ก าหนดพฤตกิรรม
หรอืความสามารถในการจ าแนก คอื 
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    1.  เรยีงล าดบัหรอืแบ่งพวกสิง่ของโดยใชเ้กณฑท์ีผู่อ้ ื่นก าหนด 
    2.  เรยีงล าดบัหรอืแบ่งสิง่ของโดยการใชเ้กณฑท์ีต่นเองเป็นผูก้ าหนด 
    3.  บอกเกณฑท์ีผู่อ้ ืน่ใชเ้รยีงหรอืจ าพวกได ้
   สรศกัดิ ์แพรด า (2544: 102) ก าหนดพฤตกิรรมหรอืความสามารถทีบ่่งชีท้กัษะใน   
การจ าแนก คอื 
    1.  เรยีงล าดบัหรอืแบ่งพวกสิง่ของโดยใชเ้กณฑท์ีผู่อ้ ื่นก าหนด 
    2.  เรยีงล าดบัหรอืแบ่งสิง่ของโดยการใชเ้กณฑท์ีต่นเองเป็นผูก้ าหนด 
    3.  บอกเกณฑท์ีผู่อ้ ืน่ใชเ้รยีงหรอืจดัพวกได้ 
    4.  บอกประโยชน์ของทกัษะการจ าแนกได ้
    5.  บอกความหมายของทกัษะการจ าแนกได ้
   ชุลีพร สงวนศรี (2550: 63) ก าหนดพฤติกรรมหรือความสามารถของทกัษะการ
จ าแนก คอื 
    1.  เรยีงล าดบั / เหตุการณ์ หรอืแบ่งกลุ่มสิง่ต่าง ๆ จากเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นก าหนดใหไ้ด้
ดว้ยตนเอง เชน่ จ าแนกชนิดของผกัและผลไม้ เป็นตน้ 
    2.  เรยีงล าดบั / เหตุการณ์ หรอืแบ่งกลุ่มสิง่ต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑ์ของตนเองได้
ถูกต้องและสม ่าเสมอ สามารถบอกเกณฑ์ให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ เช่น การเรียงล าดบัเหตุการณ์ใน
ชวีติประจ าวนัเป็นตน้ 
    3.  บอกเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นใชเ้รยีงล าดบั / เหตุการณ์หรอืแบ่งกลุ่มสิง่ของดว้ยตนเองได้
ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ จ าแนกชนิดของเครื่องใชต้่าง ๆ เชน่ ดนิสอ ตะเกยีบ พู่กนัและสชีอลก์ เป็นตน้ 
   สรุปได้ว่า ทกัษะการจ าแนกเป็นการใช้ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสัของ
บุคคลจ าแนกของสิง่ของต่าง ๆ ตามเกณฑ ์โดยทัว่ไปแลว้สามารถใชเ้กณฑ์ในการจ าแนกสิง่ของได้ 
3 อย่าง คอื ความเหมอืน ความแตกต่างและความสมัพนัธ์ร่วม สิง่ของบางชนิดสามารถใชก้าร
จ าแนกประเภทไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั แต่ควรบอกไดว้า่ใชเ้กณฑอ์ะไรในการจ าแนก ซึ่งบุคคลอื่น
สามารถพิสูจน์ได้ว่าการจ าแนกประเภทตามที่กล่าวมานัน้สามารถท าได้จริง  ดังนัน้ ทักษะการ
จ าแนกจงึมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัทกัษะการสงัเกตซึ่งถอืว่าเป็นทักษะที่ส าคญัทกัษะหนึ่งที่ควร
ส่งเสรมิควบคู่ไปกบัทกัษะการสงัเกต 
 
  3. ทกัษะการวดั 
   ความหมายของทกัษะการวดั 
   การวดัจะช่วยให้เด็กสามารถค้นหาความหมายเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เด็กได้พบเห็นมี
ความสมัพนัธก์บัทกัษะการสงัเกตมนีกัการศกึษายงัไดก้ล่าวถงึและให้ความหมายของทกัษะการวดั 
ดงันี้ 
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   แอบรสัคาโท (Abruscato. 2000: 40 - 41) กล่าวว่า ทกัษะการวดั คอืความสามารถ 
ในการใชเ้ครื่องมอืวดัปรมิาณของสิง่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยมหีน่วยก ากบัและการใชเ้ครื่องมือ
อย่างถูกตอ้ง 
   ชาร์เลสเวสิท์และลนิด์ (Charlesworth; & Lind. 2012: 69) กล่าวว่า ทกัษะการวดั 
หมายถงึ การเลอืกและการใชเ้ครื่องมอืวดัปรมิาณของสิง่ของออกมาเป็นตวัเลขที่แน่นอนได้อย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้งโดยมหีน่วยก ากบัเสมอใน การวดัเพื่อหาปรมิาณของสิง่ของทีต่อ้งฝึกให้เดก็หา
ค าตอบ 4 ค่า คอื จะวดัอะไร วดัท าไม ใชเ้ครื่องอะไรวดัและจะวดัอย่างไร 
   ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 16) กล่าวว่า การวดั หมายถงึ ความสามารถในการใช้
เครื่องมอืวดัหาปรมิาณของสิง่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเลอืกใชเ้ครื่อ งมอือย่าง
เหมาะสมกบัสิ่งที่จะวดัและความสามารถในการอ่านค่าที่ได้จากการวดัได้ถูกต้อง รวดเร็วและ
ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ พรอ้มทัง้มหีน่วยก ากบัเสมอ 
   พรใจ สารยศ (2544: 32) กล่าวถงึทกัษะการวดัส าหรบัเดก็ปฐมวยัไวว้า่ เป็นเพยีงการ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นการวดั โดยมุ่งให้ใชเ้ครื่องมอืง่าย ๆ วดัสิง่ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องโดยพจิารณาให้เหมาะสมกบัสิง่ที่ต้องการวดัและความสามารถของเดก็  ทัง้นี้มหีน่วย
การวดัเป็นหน่วยของเครื่องมอืที่ใชว้ดั ซึ่งจดัเป็นหน่วยการวดัที่ไม่เป็นมาตรฐานและการวดันี้อาจ
ตอ้งใชก้ารสงัเกตเขา้ร่วมดว้ย 
   ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 24) กล่าวว่า ทกัษะการวดั หมายถึง การเลือกใช้
เครื่องมอืและการใชเ้ครื่องมอืนัน้ในการวดัหา ปรมิาณของสิง่ของต่าง ๆ ออกมาเป็นตวัเลขทีแ่น่นอน
ได้อย่างเหมาะสมกบัสิง่ที่วดัและแสดงวธิใีชเ้ครื่องมอืวดัอย่างถูกต้อง พร้อมทัง้บอกเหตุผลในการ
เลอืก เครื่องมอื รวมทัง้ระบุหน่วยของตวัเลขจากการวดัได้ 
   กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 169) กล่าววา่ การวดั เป็นกระบวนการการรวบรวมขอ้มูล 
แลว้ตดัสนิเพื่อบอกขนาด ปรมิาณของสิง่ทีเ่หน็คอือะไร เดก็ปฐมวยัจะใชก้ารวดัเป็นการเปรยีบเทยีบ
เชงิปรมิาณโดยสามารถใชเ้ครื่องมอือย่างหยาบได ้สามารถบอกมากน้อยกวา่กนัได้ 
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการวดั หมายถงึ ความสามารถในการเลอืกใชเ้ครื่องมอืในการวดัหรอื
การกะปริมาณสิ่งของต่างๆ เช่น ขนาด ปริมาณ ความยาว เป็นต้น โดยหน่วยการวดัจะเป็น
มาตรฐานหรอืไม่เป็นมาตรฐานกไ็ด้ 
   จุดมุ่งหมายของทกัษะการวดั  
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 147) กล่าวถงึจุดมุ่งหมายของการวดัไวด้งันี้  
    1.  เพื่อฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัเครื่องมอื ซึ่งนอกเหนอืจากการ
เกบ็ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต โดยการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้้า 
    2.  เพื่อฝึกฝนใหเ้ดก็สามารถใชเ้ครื่องมอืวดัไดเ้หมาะสมกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั 
    3.  เพื่อเปิดโอกาสไดล้งมอืท าดว้ยตนเอง 
    4.  เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็มคีวามสามารถทางคณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรใ์นขัน้สูงต่อไป 
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    5.  เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางภาษาและเกดิความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัวสัดุ
อุปกรณ์ทีน่ ามาใชใ้นการวดั เชน่ เชอืก 1 เสน้ ไมบ้รรทดั 1 อนั เป็นตน้ 
   สรุปไดว้า่ ทกัษะการวดัส าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นเพยีงการเตรยีมความพร้อมให้กบัเดก็
มคีวามรูพ้ืน้ฐานในการวดั โดยมุ่งเน้นใหม้คีวามสามารถในการใชเ้ครื่องมอืสิง่ต่างๆได้และสามารถ
กะประมาณค่าไดถู้กตอ้ง 
   หลกัในการวดั 
   สรศกัดิ ์แพรค า (2544: 118 - 119) กล่าววา่ หลกัการวดัทีส่ าคญั คอื ก่อนวดัจะต้องรู้
วา่จะวดัอะไร วดัท าไม จะใชเ้ครื่องมอือะไรในการวดัและจะวดัอย่างไร โดยมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 
    1.  เทคนิคและความสามารถของผูว้ดั 
    2.  การเลอืกเครื่องมอื มาตรฐานของเครื่องมอืและรูปร่างลกัษณะของสิง่ทีว่ดั 
   สุวฒัน์ นิยมคา้ (2531: 173 -175) กล่าววา่ ในการวดัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี้ 
    1.  เครื่องมอืทีใ่ชว้ดั เชน่ ไมเ้มตร เครื่องชัง่ 
    2.  ค่าทีไ่ดอ้อกมาเป็นตวัเลขทีแ่น่นอน 
    3.  ตวัเลขจากการวดัจะตอ้งที่หน่วยเปรยีบเทยีบกนัโดยตรง 
   สรุปไดว้า่ หลกัในการวดัทีส่ าคญั ต้องรู้จุดประสงค์ในการวดั จะวดัอะไร วดัท าไม จะ
ใชเ้ครื่องมอือะไรในการวดัและจะวดัอย่างไร ซึ่งความแม่นย าและความน่าเชื่อถอืได้นัน้ขึน้อยู่กบั
ความสามารถในการวดัของผูว้ดั เครื่องมอืในการวดัและวสัดุทีถู่กวดั 
   พฤตกิรรมทีบ่่งชีว้า่เดก็เกดิความสามารถในการวดั 
   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2534: 47) ก าหนดพฤตกิรรม
หรอืความสามารถในการวดั คอื 
    1.  เลอืกใชเ้ครื่องมอืในการวดัได้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง เช่น การวดัส่วนสูงของ
เดก็ การชัง่น ้าหนกัสิง่ของหรอืวตัถุและการวดัความยาวรอบตน้ไม้ เป็นตน้ 
    2.  บอกเหตุผลในการเลอืกเครื่องมอืตามขอ้ 1 ไดด้ว้ยตนเองถูกตอ้ง 
   สรุปไดว้า่ ส าหรบัเดก็ปฐมวยัทกัษะการวดัจะเป็นลกัษณะทีเ่ป็นการใชเ้ครื่องมอืในการ
วดัสิง่ต่างๆใหถู้กตอ้งและคาดคะเนใหใ้กลเ้คยีงความจรงิ โดยการใชท้กัษะอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การ
สงัเกตวา่ตนเองไดร้บัขนมปงัมากหรอืน้อยกว่าเพื่อนกี่ชิน้ การมองดูอาจไม่สามารถระบุได้ชดั เดก็
อาจใชก้ารนบัจ านวนจะชว่ยใหส้ามารถตอบขอ้สงสยัของเดก็ได้ เป็นต้น ดงันัน้ทกัษะการวดัจงึเป็น
ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีส่ าคญัทกัษะหนึ่ง 
 
  4.  ทกัษะการส่ือความหมายข้อมูล 
   ความหมายของทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูล 
   นิวแมน (Neuman. 1993: 27 – 28) กล่าวว่า การสื่อความหมาย หมายถงึ การจดั
กจิกรรมที่ฝึกให้เดก็มทีกัษะในการเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ด้วยการแสดงออกผ่านทางภาษาพูด ภาษา
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ท่าทาง ภาษาเขยีนและรูปภาพ ตลอดจนการรบัขอ้มูลได้อย่างถูกต้องชดัเจน สามารถพสิูจน์ได้ว่า
เป็นความจรงิ 
   ชาร์เลสเวสิท์และลินด์ (Charlesworth; & Lind. 2012: 69) กล่าวว่า การสื่อ
ความหมายขอ้มูล หมายถงึ การน าขอ้มูลดบิที่ได้จากการสงัเกต การทดลอง การวดัมาจดักระท า
ใหม่อาศยัวธิกีารต่างๆ เชน่ การจดัเรยีงล าดบั การแยกประเภท แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ดักระท าเสนอให้
บุคคลอื่นเขา้ใจความหมาย 
   ภพ เลาหไพบูลย ์(2542: 20) กล่าววา่ การสื่อความหมาย หมายถงึ ความสามารถใน
การน าขอ้มูลที่ได้จากการสงัเกต การวดั การทดลองและจากแหล่งอื่นมาจดักระท าเสียใหม่โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การเรียงล าดับ จัดแยกประเภทหรือค านวณหาค่าใหม่  เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ความหมายข้อมูลชุดนัน้ดีขึ้น โดยอาจน าเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ     
เขยีนบรรยาย 
   พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์(2545: 11) กล่าววา่ ทกัษะการสื่อความหมาย คอื ความสามารถ
ในการน าข้อมูลดิบที่ได้จากการสงัเกต การทดลอง หรือจากแหล่งอื่นที่มีข้อมูลดิบอยู่แล้วมาจดั
กระท าใหม่อาศยัวธิกีารต่างๆ เชน่ การจดัเรยีงล าดบั การแยกประเภท แล้วน าขอ้มูลที่ได้จดักระท า
เสนอให้บุคคลอื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลชุดนัน้ดีขึ้นน าเสนอด้วยตารางแผนภูมิ แผนภาพ 
กราฟ 
   กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 173) กล่าวว่า ทกัษะการสื่อสารจ าเป็นมากในกระบวน 
การวทิยาศาสตร์เพราะการสื่อสารเป็นการบอกว่าเดก็ได้สงัเกต จ าแนก เปรียบเทียบหรอืวดัเป็น
หรอืไม่ เขา้ใจขอ้มูลหรอืสิง่ที่ศกึษาระดบัใด ด้วยการกระตุ้นให้เดก็แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่ งกนั
และกนั อภปิรายขอ้คน้พบ บอกและบนัทกึสิง่ทีพ่บ 
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 152) กล่าวว่า ทกัษะการสื่อความหมายข้อมูล หมายถึง 
ความสามารถในการน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การทดลอง หรอืการวดั มาจดัให้สมัพนัธ์กนัมาก
ขึน้ แลว้เสนอใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจไดโ้ดยเสนอในรูปของกราฟ แผนภูม ิเขยีนบรรยาย การพูด การใช้
สญัลกัษณ์ รูปภาพและความรูส้กึต่าง ๆ เชน่ รายละเอยีดจากการสงัเกตผลที่ได้จากการศกึษา โดย
การสื่อความหมายดหีรอืไม่  
   สรุปได้ว่า ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูล หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการ
น าเสนอขอ้มูลทีต่นมอียู่เดมิหรอืไดร้บัมาใหม่ ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การวดั การทดลอง มาจดักระท า 
แล้วน าเสนอให้บุคคลอื่นเขา้ใจได้ด้วยวธิกีารของตนเอง เช่น การพูด การวาดภาพและการแสดง
ท่าทางสื่อความหมาย  
   จุดมุ่งหมายของทกัษะการสือ่ความหมายขอ้มูล  
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 152) กล่าวถงึ จุดมุ่งหมายของการสื่อความหมายขอ้มูลไว้
ดงันี้  
    1.  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มทีกัษะในการบรรยายสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ต่างๆได้
อย่างถูกตอ้งและชดัเจน 
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    2.  เพื่อฝึกทกัษะในการสือ่สารดว้ยวธิกีารต่างๆ เชน่ การใชรู้ปภาพ 
    3.  เพื่อฝึกใหเ้ดก็เป็นผูฟ้งัและผูพู้ดทีด่ ี
    4.  เพื่อพฒันาความพรอ้มในการเรยีนภาษาต่อไป 
    5.  เพื่่อใหเ้ดก็รูข้อ้มูลต่างๆไดถู้กตอ้ง ซึ่งเป็นผลใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนานดว้ย 
    6.  เพื่อพฒันาทกัษะการตัง้ค าถามและตอบค าถามทีถู่กตอ้ง 
   สรุปไดว้า่ การส่งเสรมิทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูลให้กบัเดก็ปฐมวยั จะท าให้เดก็
ปฐมวยัสามารถสื่อความหมายได้อย่างชดัเจนหรือสมบูรณ์ ถูกต้องแม่นย า ไม่ก ากวมและความ
กะทดัรดั  
   พฤตกิรรมทีบ่่งชีว้า่เดก็เกดิความสามารถในการสื่อความหมายขอ้มูล 
   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2534: 47) ไดก้ าหนดพฤตกิรรม
หรอืความสามารถในการสื่อความหมายขอ้มูล คอื 
    1.  น าขอ้มูลมาจดัเรยีงในรูปตาราง / แผนภูม ิ / กราฟ / หนังสอืได้ด้วยตนเอง 
เชน่ เรยีงล าดบัการเจรญิเตบิโตของตน้ถัว่ เป็นตน้ 
    2.  แสดงความคิดเห็นหรือการพูดบรรยาย / อธิบายผลงานของตนได้เป็น
ขอ้ความทีส่มบูรณ์ 2 ประโยคขึน้ไปดว้ยตนเอง เช่น การบอกลกัษณะของลูกบอล ก้อนหนิและส าล ี
เป็นตน้ 
    3.  บอกสิง่ที่ผูอ้ ื่นแสดงความคดิเหน็หรอืรายงานผลงานให้ผู้อื่นเขา้ใจและตอบ
อย่างสัน้ ๆ ไดว้า่พูดเกีย่วกบัอะไร เชน่ การอธบิายสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืลกัษณะของกระต่าย เช่น มหีู
ยาวขนปยุ กนิแครอทและหวัผกักาดเป็นอาหาร เป็นตน้ 
   สรุปไดว้า่ หากเดก็เกดิทกัษะในการสื่อความหมายขอ้มูลแลว้ เดก็จะสามารถรบัขอ้มูล
และบอก เล่า หรอืน าเสนอขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม สามารถจดั เปลี่ยนแปลงและบรรยายขอ้มูลได้
อย่างถูกตอ้งชดัเจน  
   ประโยชน์ของการสื่อความหมายขอ้มูล 
   สรศกัดิ ์แพรด า (2544: 223) กล่าววา่ การสื่อความหมายขอ้มูล มปีระโยชน์ดงันี้ 
    1.  ชว่ยใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจความหมายไดช้ดัเจนและรวดเรว็ 
    2.  ชว่ยในการตดิตอ่สื่อสารเกีย่วกบัการจราจร 
    3.  ชว่ยในการท าแผนที ่แผนภาพ แผนภูม ิตารางและกราฟ 
    4.  ชว่ยในการเดนิทางทอ่งเทีย่วไปในสถานทีต่่างๆ 
    5.  ชว่ยในการรวบรวมขอ้มูลทางวทิยาศาสตร ์ใหเ้ป็นระเบยีบและสะดวกต่อ
การศกึษา 
   สรุปได้ว่า การสื่อความหมายขอ้มูลมปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติประจ าวนั เพราะจะ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับอย่างถูกต้องชัดเจน สามารถน าข้อมูลที่ได้รับ ไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนั เชน่ ใชใ้นการเดนิทาง ดูและอ่านแผนที ่ป้ายจราจร อ่านกราฟ แผนภูม ิและสามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัศกึษาคน้ควา้ได ้
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  1.4  บทบาทครกูบัการส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
   การจดักจิกรรมการสอนเพื่อส่งเสรมิการฝึกทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็
ปฐมวยัมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ดก็ปฐมวยัควรไดร้บัการฝึกฝนทกัษะแต่ละทกัษะอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่องทุกวนั โดยใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมเพื่อฝึกทกัษะต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยครูควรตระหนัก
ถงึการจดัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่ใกลต้วัเดก็สนบัสนุนความอยากรูอ้ยากเหน็ให้โอกาสเดก็ได้เรยีนรู้ลอง
ผดิ ลองถูกตามความสามารถของเด็กแต่ละวยัอย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถเฉพาะตวัของเด็กด้วยการฝึกทกัษะต่าง  ๆ ผ่านทางการเล่นตามเวลาที่เหมาะสม
เพยีงพอส าหรบัเดก็  ชุลพีร สงวนศรี (2550: 71) กล่าวถงึสิง่ที่ครูปฐมวยัควรค านึงถงึในการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการฝึกทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั คอื 
    1.  ครูไม่ควรคาดหวงัการเปลีย่นแปลงดา้นต่าง ๆ จากเดก็อย่างรวดเรว็เพราะสิง่
ทีค่รูคดิวา่ง่าย อาจเป็นสิง่ทีย่ากเกนิไปส าหรบัเดก็ 
    2.  การเรยีนรูข้องเดก็ไม่จ ากดัเฉพาะในหอ้งเรยีน เดก็สามารถเรยีนรู้ได้ทุกที่ทุก
สถานการณ์ที่แวดล้อมเดก็ เพยีงแต่ครูควรเป็นผูส้งัเกตและกระตุ้นความอยากรู้อยากเหน็ตามวยั
ของเดก็ เพื่อเดก็จะไดร้บัประโยชน์จากการเรยีนรูใ้นสถานการณ์นัน้ไดอ้ย่างเตม็ที่ 
    3.  การฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ครูควรค านึงถงึความปลอดภยัให้มากที่สุด ด้วยการ
จดักจิกรรมทีร่ะมดัระวงัและมกีารเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 
    4.  ครูควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตนเองและเลือก
กจิกรรมตามความสนใจโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยจดักจิกรรมใหม้คีวามหลากหลายเพยีงพอกบั
ความตอ้งการของเดก็แต่ละคน 
    5.  ครูควรใชค้ าถามถามเดก็เพื่อกระตุ้นความคดิเดก็อย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ควร
คาดหวงัค าตอบวา่จะตอ้งถูกเสมอไปเพยีงแต่คอยส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดก้ล้าคดิ กล้าแสดงออกและได้ใช้
ความสามารถตามวยั 
    6.  ครูควรจดักจิกรรมทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็สนใจอยากรู ้อยากทดลองเพื่อใหไ้ดค้ าตอบ
อย่างมเีหตุผล พสิูจน์ได้ด้วยตนเอง กจิกรรมที่ครูจดัควรเป็นกจิกรรมที่เดก็มสี่วนร่วมแสดงความ
คดิเหน็วา่ควรจะเป็นกจิกรรมประเภทใด โดยครูใชค้ าถาม เช่น เดก็ ๆ คดิว่าเราควรจะจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้รื่อง ผกัหลากสมีปีระโยชน์ ไดอ้ย่างไร เป็นตน้ 
    7.  กจิกรรมบางกจิกรรมครูอาจจดัซ ้า ๆ ได้ ถ้าเดก็พอใจและสนใจเดก็จะท าซ ้า
แล้วซ ้าอกีเพื่อเรยีนรู้สิง่ต่าง ๆ รอบ ๆ ตวั จากการสงัเกต ค้นควา้ ทดลอง เลยีนแบบ ด้วยวธิกีาร
ของเด็กโดยผ่านทางการเล่นจะท าให้เด็กเกิดทักษะที่ช่วยพัฒนาประสาทสัมผสัรับรู้ และการ
เคลื่อนไหว 
    8.  ครูควรจดักจิกรรมส่งเสรมิการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ หลาย ๆ ดา้นพรอ้มกนัไป 
เพื่อใหเ้กดิความช านาญและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูท้กัษะในขัน้สูงต่อไป 
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   นอกจากนี้นิรมล ช่างวฒันชยั (2541: 53 – 54) กล่าวถงึบทบาทของครูปฐมวยัใน
ฐานะครูวทิยาศาสตรไ์วด้งันี้ 
    1.  ครูควรหาขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัความรูข้องเดก็ เพราะเดก็แต่ละคนมพีื้นฐาน
ไม่เท่ากนั เมื่อทราบขอ้มูลพืน้ฐานแลว้จะท าใหง้่ายต่อการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ 
    2.  ครูควรจดัเตรยีมประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ โดยครูท าหน้าทีใ่นการคดัสรร
กจิกรรมทีเ่หมาะสมในการท ากจิกรรมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยั 
    3.  ครูควรจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการกระตุน้ความกระหายใครรู่ท้ ี่
จะน าพาไปสู่ความคดิเชือ่มโยงและมกีารสรา้งกระบวนการคดิดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ 
    4.  ครูควรแนะน าวสัดุ อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ เพื่อให้เดก็เกิดความสนใจ เช่น    
การน าเสนอ การสาธติและการชกัชวนให้เดก็ได้ลงมอืปฏบิตัซิึ่งจะช่วยเตมิเตม็กระบวนการเรยีนรู้
ของเดก็ได ้นอกจากนี้การถามค าถามเดก็ชว่ยกระตุน้ใหเ้ดก็อยากคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
    5.  ครูควรส่งเสรมิการส ารวจค้นควา้ทางวทิยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การค้นพบสิง่
ใหม่ชว่ยใหเ้ดก็รบัรูส้ภาพแวดลอ้มตามสภาพจรงิ 
    6.  ครูควรสอดแทรกทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้เขา้กบัเนื้อหาการเรยีนรู้
อื่นๆ จะชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้บบบูรณาการ สามารถเชือ่มโยงสิง่เรา้เขา้หากนัอย่างเป็นระบบจนเกดิ
ทกัษะขัน้พืน้ฐานส าหรบัการด ารงชวีติ 
    7.  ครูควรยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของเดก็ ฝึกให้เดก็ได้มกีารบนัทกึขอ้มูลเพื่อ
เตอืนความจ าและสามารถสรุปความคดิรวบยอดดว้ยกระบวนการทางประชาธปิไตย 
    8.  ครูควรฝึกใหเ้ดก็คดิหาวธิกีารแกป้ญัหาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อ
คน้หาค าตอบทีเ่ดก็สงสยัด้วยตนเอง ดว้ยการใชค้ าถามกระตุน้การคดิ 
    9.  ครูควรให้เด็กมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น ร่วมอภิปรายซกัถามข้อ
สงสยัจากค าตอบทีเ่ดก็คน้พบแลกเปลีย่นความคดิเหน็และความรูร้ะหวา่งเพื่อน ๆ และคร ู
   สรุปไดว้า่ ครูมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้กบัเดก็
ปฐมวยัเพื่อทีเ่ดก็จะไดร้บัประโยชน์จากการฝึกทกัษะต่าง ๆ กบัเพื่อน ๆ และครูที่โรงเรยีน การฝึก
ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์นัน้ เด็กควรได้รบัการส่งเสริมและฝึกทกัษะอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่องทุกวนัดว้ยกจิกรรมทีเ่รา้ความสนใจเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ตอบสนองความอยากรู้อยากเหน็ 
โดยผา่นการเล่น  
 
  1.5  ประโยชน์ของทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
   จากความส าคญัของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ที่มตี่อเดก็ปฐมวยัอย่างมากมาย
นัน้ ท าใหต้ระหนกัวา่เดก็ปฐมวยัเป็นชว่งวยัทีส่ามารถพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ให้เจรญิ
สูงสุดได ้ชลุพีร สงวนศร ี(2550: 73) กล่าวถงึประโยชน์ของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบั
เดก็ปฐมวยัดงัต่อไปนี้  
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 1.  เดก็สามารถน าประสบการณ์จากการฝึกทกัษะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ไดเ้ป็นอย่างด ี
 2.  เดก็สามารถใชป้ระสาทสมัผสัส่วนต่าง ๆ พร้อมกบัการได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายส่งผลใหพ้ฒันาการทางสมองเพิม่ขึน้ 
 3.  เด็กมคีวามสามารถน าประสบการณ์เดิมที่ได้รบัมาใช้ประโยชน์โดยน ามาผนวกเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ชว่ยใหม้ปีระสบการณ์กวา้งขวางขึน้ 
 4.  เดก็มคีวามสามารถในการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมเพิม่มากขึน้ 
 5.  เดก็จะเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ความเป็นจรงิของชวีติและความสมดุลกนัระหว่าง
บุคคลและสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 
 6.  เดก็มคีวามสามารถน าทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นพืน้ฐานในการแกป้ญัหา ค้นควา้ขอ้มูลต่าง 
ๆ ทีต่อ้งการเรยีนรู ้เพื่อท าความเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ี
 7.  เดก็สามารถเขา้ใจการใชช้วีติดว้ยการน าประโยชน์จากทกัษะแต่ละดา้นมาเป็นเครื่องมอืใน
การแสวงหาความรูเ้รื่องต่าง ๆ ไดด้ ี
 8.  เมื่อเด็กประสบผลส าเร็จจะช่วยส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อการค้นหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร ์
 สรุปวา่เดก็ปฐมวยัไดร้บัประโยชน์จากทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ โดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้
หา้เพื่อส ารวจ คน้ควา้ ทดลองและแสวงหาความรู ้ความจรงิ ทางวทิยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิ จากกจิกรรมทีค่รูจดัใหโ้ดยผา่นการเล่น 
 
  1.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
   งานวิจยัต่างประเทศ 
   ฟอรก์ (Fox. 2010) ท าการศกึษาเรื่องบทบาทของการวาดที่มผีลต่อทกัษะการสงัเกต
ในวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 คน พบวา่ การวาดภาพมบีทบาทส าคญั
ในการช่วยให้เดก็เหน็ความส าคญักบัเรื่องที่พวกเขาก าลงัศกึษาในระหว่างการสงัเกตการณ์ทาง
วทิยาศาสตร์ ท าให้เด็กได้ฝึกฝนทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และมีความละเอียดรอบคอบใน
รายละเอยีดมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งนกัวทิยาศาสตรม์อือาชพีในทุกสาขาทีจ่ะวาดภาพเมื่อความเขา้ใจ
ในสิง่ที่ได้จากการเรยีนรู้ด้วยการสงัเกตของพวกเขา ดงันัน้การมุ่งเน้นให้เดก็ใชก้ารวาดภาพเพื่อ
บนัทกึสิง่ที่พวกเขาเหน็ตามทกัษะการสงัเกต ท าให้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรบัการสบืสวนทาง
วทิยาศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้ 
   แฮมลนิและไวสเนสกี้ (Hamlin; & Wisneski. 2012) ท าการศกึษาเรื่องการคดิทาง
วทิยาศาสตรแ์ละงานสบืสวนของเดก็วยัหดัเดนิและเดก็วยัก่อนเรยีนผา่นการเล่น พบว่า การเล่นที่มี
บรบิทหลากหลายส าหรบัเดก็มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ประกอบของการสบืค้นทางวทิยาศาสตร ์
เพราะตามธรรมชาตเิดก็ใชค้วามเขา้ใจในชวีติประจ าวนัของพวกเขามาใชใ้นการสร้างความรู้สกึที่
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อยากจะเล่น ในกรณทีีเ่ดก็มปีระสบการณ์ทางด้านวทิยาศาสตร์ การเล่นตามประสบการณ์ทางด้าน
วทิยาศาสตร์จะท าให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจในหลกัการทางวทิยาศาสตร์ทัง้ยงัช่วยเพิ่มพูนความ
ช านาญในการใชท้กัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็อกีดว้ย ทัง้นี้ครจูะตอ้งใชค้วามรู้และความ
เขา้ใจทัง้เนื้อหาและวธิกีาร เพื่อให้ค าแนะน าเสรมิประสบการณ์การเล่นของเด็กและมสี่วนร่วมใน
ประสบการณ์ทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ดว้ย  
   งานวิจยัในประเทศ 
   จติเกษม ทองนาค (2548) ท าการศกึษาการพฒันากระบวนการวทิยาศาสตร์ของเดก็
ปฐมวยัโดยใชก้จิกรรมการเรยีนการสอนแบบจติปญัญา ผลการศกึษา พบวา่การพฒันากระบวนการ
วทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั หลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปญัญา โดยรวมและ
จ าแนกรายทกัษะมคี่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึน้และอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทยีบกบัก่อนการทดลอง 
พบวา่แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ณฐัชดุา สาครเจรญิ (2548) ท าการศกึษาการพฒันากระบวนการวทิยาศาสตร์พื้นฐาน
ของเด็กปฐมวยัโดยการใชก้ารจดัรูปแบบกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพื่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนชัน้
อนุบาล 2 จ านวน 15 คน ผลการศกึษาพบว่า การพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์พื้นฐาน
ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพื่อการเรยีนรู้  โดยรวมและรายทกัษะอยู่ใน
ระดบัดแีละเมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อนการทดลอง พบวา่ สูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 
   เอราวรรณ ศรจีกัร (2550) ท าการศกึษาการพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชดุแบบฝึกทกัษะชัน้อนุบาลอนุบาล 2 จ านวน 15 
คน พบวา่ การพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ประกอบชดุแบบฝึกทกัษะโดยรวมอยู่ในระดบัดมีากและจ าแนกรายทกัษะมคี่าเฉลีย่คะแนนสูงขึน้ทุก 
ทกัษะ อยู่ในระดบัดมีาก 3 ทกัษะ คอื ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการลงความเหน็ 
และอยู่ในระดบัด ี1 ทกัษะ คอื ทกัษะการจ าแนกประเภท เมื่อเปรยีบเทยีบระหวา่งก่อนและหลงัการ 
ทดลอง พบวา่ แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ชยุดา พยุงวงษ์ (2551) ท าการศกึษาผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ของเดก็นักวจิยั
ที่มตี่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลศกึษาปีที่ 3 จ านวน 20 คน   
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวจิยั มรีะดบัทกัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทัง้โดยรวม         
(F = 208.810) และรายด้านคอื ทกัษะการสงัเกต (F = 29.483) ทกัษะการจ าแนกประเภท (F = 
98.234) ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูล (F = 62.897) ทกัษะการลงความเหน็ (F = 24.182) และ
ทกัษะการพยากรณ์ (F = 13.113) โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัส่งผลต่อทกัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตรโ์ดยรวมรอ้ยละ 91.7 (Partial η2 = .917) และส่งผลต่อทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์
รายด้าน คอื ทกัษะการสงัเกตร้อยละ 60.8 (Partial η2= .608) ทกัษะการจ าแนกประเภทร้อยละ 
83.8 (Partial η2=.838) ทกัษะการสื่อความหมายขอ้มูลร้อยละ 76.8 (Partial η2= .768) ทกัษะการ
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ลงความเหน็ร้อยละ 56.0 (Partial η2= .560) และทกัษะการพยากรณ์ร้อยละ 20.8 (Partial η2= 
.208) ตามล าดับ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยส่งเสริมให้ทักษะกระบวนการ
วทิยาศาสตรโ์ดยรวมและรายดา้นมากขึน้อย่างชดัเจน 
   ศศธิร รณะบุตร (2551) ท าการศกึษาผลของการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิรูปแบบ
กจิกรรมสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนทีม่ตี่อทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาล
ศกึษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ผลการศกึษาพบว่า ระดบัทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวมและจ าแนกรายทักษะ หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน สูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ศศพิรรณ ส าแดงเดช (2553) ท าการศกึษาการพฒันาทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมการทดลองหลงัการฟงันิทานของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 
จ านวน 15 คน พบว่า เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมการทดลองหลงัการฟงันิทาน มีทกัษะ
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ูงขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว 
พบวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ดา้นการสงัเกต การจ าแนก การสื่อสาร ทุกด้านสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .01 
   จากงานวจิยัทีท่ ัง้ต่างประเทศและในประเทศต่างให้ความส าคญัในการส่งเสรมิทกัษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวยั ดังนัน้ ครูควรส่งเสริมให้สอดคล้องกับพัฒนาการ         
วฒุภิาวะและความสนใจของเดก็ ควรใหโ้อกาสเดก็ได้มอีสิระในการท ากจิกรรมตามความสนใจของ
ตนเองและให้เดก็ได้มโีอกาสเรยีนรู้และฝึกทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ควรจดัประสบการณ์ที่
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดฝึ้กทกัษะเกีย่วกบัการสงัเกต การจ าแนก การวดัและการสื่อความหมายขอ้มูล ซึ่ง
ในการจดัประสบการณ์นัน้สามารถท าได้หลายวธิ ีเช่น การจดัประสบการณ์แบบการเล่านิทานและ
ละครสร้างสรรค์ การจดัประสบการณ์แบบสาธติ การจดัประสบการณ์แบบการทดลองและการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหาร เป็นตน้  
 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
  2.1  ความหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   แจค็แมน (Jackman. 2010: 264) กล่าวว่า กจิกรรมประกอบอาหาร เป็นกจิกรรมที่
เดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เรยีนรูจ้ากกระบวนการท างานเริม่ตัง้แต่กระบวนการวางแผนไป
จนถงึการท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที ่ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการประกอบอาหารจะท าให้
เด็กได้รับความรู้  เกิดความรู้สึกประสบความส าเร็จและเป็นการปลูกฝงัลักษณะนิสัยในการ
รบัประทานอาหารทีต่ดิตวัไปตลอดชวีติ 
   บุญประจกัษ์ วงษ์มงคล (2536: 8) กล่าวว่า กิจกรรมประกอบอาหารเป็นการจดั
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืทดลองปฏบิตัดิ้วยตนเองจากของจรงิ โดยใชป้ระสาทสมัผสัใน
การเรยีนรู ้
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   ปวณีา (นามแฝง) (2539: 113) กล่าววา่ กจิกรรมประกอบอาหารเป็นกจิกรรมที่ท าให้
เดก็ไดรู้จ้กัคดิ ลงมอืท าและน าไปสู่ผลลพัธ์ด้วยตวัของเดก็เอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัต่อการคดิและ
เรยีนรูเ้รื่องอื่นๆ ดว้ย 
   สรุปไดว้า่ กจิกรรมประกอบอาหาร เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เดก็ลงมอืกระท าด้วย
ตนเอง ตัง้แต่ข ัน้ตอนการวางแผน การปรุงอาหาร ตลอดจนการท าความสะอาด ซึ่งท าให้เดก็ได้
เรยีนรูแ้ละคน้พบดว้ยตนเอง 
 
  2.2  ความส าคญัของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   การประกอบอาหารเป็นกจิกรรมทีส่นุกสนานและเร้าความสนใจในการเรยีนรู้ของเดก็
เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อผลงานหรืออาหารที่ท าเสร็จ  แต่อยู่ที่กระบวนการ
ระหวา่งการท ากจิกรรมเป็นส าคญั 
   เฮอ (Herr. 2005: 102-111) กล่าวว่า การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารท าให้เดก็
ไดเ้รยีนรูส้ิง่ต่างๆมากมาย ดงัต่อไปนี้ 
    1. ทกัษะทางด้านภาษา เดก็จะได้เหน็และได้เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ จากสูตรที่ใช้
ประกอบอาหาร ไดฝึ้กการฟงัและการพูดในระหวา่งการวางแผนงาน 
    2. ทกัษะทางคณติศาสตร ์เดก็จะไดเ้รยีนรูค้ณติศาสตรพ์ืน้ฐานจากการท าอาหาร 
ไม่วา่จะเป็นรูปร่าง รูปทรง ขนาด สแีละจ านวน 
    3. ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ เดก็จะได้รู้จกัการสงัเกต เช่น สงัเกตความแตกต่าง
ของส่วนผสม ได้ฝึกทดลองท าสิง่ใหม่ๆ ได้ฝึกการเปรยีบเทียบ ซึ่งการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหารจะท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์นอกจากนี้ยงัไดฝึ้กการแกป้ญัหาอกีดว้ย 
    4.  ทกัษะทางกายภาพ เดก็จะไดฝึ้กการท างานของมอืใหป้ระสานกบัตา เชน่ การ
คนอาหาร การปอกเปลอืกผลไม ้ 
    5. ทักษะทางสังคม เด็กจะได้พูดคุย ช่วยเหลือและแบ่งปนักันในระหว่าง
ท าอาหาร ท าใหเ้ดก็รูจ้กัการท างานร่วมกนัมากขึน้ 
   นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 41 - 42) และกุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2550: 19 – 20) กล่าว
ไวว้า่ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมสี่วนชว่ยใหเ้ดก็เรยีนรูด้า้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
    1.  ภาษา เดก็ไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัการวางแผนร่วมกนัไดฟ้งัและปฏบิตัติามวธิที า 
ไดเ้รยีนรูศ้พัทใ์หม่ ไดอ้่านสูตรและวธิที า ไดเ้รยีนรูศ้พัทจ์ากชือ่ผกั ชือ่อาหาร ชือ่เครื่องครวั 
    2.  สงัคมศกึษา เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่บ้าน ได้ท างานเป็นกลุ่ม ได้
เรยีนรูว้า่อาหารมาจากไหนและขนส่งมาไดอ้ย่างไร ไดเ้ขา้ใจถงึความชอบและไม่ชอบ 
    3.  วทิยาศาสตร์ ได้เรยีนรู้ว่าอาหารได้มาจากอะไรบ้างและมีการเปลี่ยนรูปร่าง
อย่างไร ไดส้งัเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารก่อนปรุงและหลงัปรุง ได้เรยีนรู้การเดอืด ความร้อน 
การเปลีย่นส ี
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    4.  คณิตศาสตร์ ได้ช ัง่ตวงวดั เปรียบเทียบ จ าแนก รูปร่างและรูปทรง จาก
เครื่องปรุง ส่วนประกอบ ไดเ้ขา้ใจเรื่องปรมิาณและการซื้อขาย 
    5.  สุขภาพและความปลอดภยั เดก็เขา้ใจว่ามอีาหารหลายชนิดที่ช่วยให้ร่างกาย
เตบิโต เขา้ใจวา่การท าอาหารสามารถท าไดอ้ย่างปลอดภยั เดก็ไดฝึ้กฝนเกีย่วกบัการสรา้งสุขนิสยัที่
ด ีเชน่ การลา้งมอื การลา้งภาชนะ อกีทัง้ยงัชว่ยใหเ้ดก็เกดิภาพพจน์ทีด่เีกีย่วกบัตนเอง เพราะไดท้ า
สิง่ทีม่คีุณประโยชน์ 
   วาศลิ (นามแฝง) (2543: 27 - 29) กล่าวไวว้า่ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารท า
ใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ ดงันี้ 
    1.  ดา้นร่างกาย ไดเ้คลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายขณะท ากจิกรรม ได้พฒันา
กลา้มเนื้อเลก็ เชน่ ในขณะทีห่ ัน่ผกั 
    2.  ด้านอารมณ์ เด็กๆ มีความสุขขณะที่ได้ลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเอง รู้จ ัก     
รอคอย เชน่ คอยอาหารสุข 
    3.  ดา้นสงัคม เมื่อท าอาหารร่วมกบัเพื่อนกต็อ้งเอือ้เฟ้ือ ชว่ยเหลอืร่วมมอืกนั 
    4.  ดา้นสตปิญัญา เดก็จะไดร้บัความรูค้รอบคลุมเกอืบทุกวชิา เชน่ 

      4.1 คณิตศาสตร์ ได้จากการนับจ านวน การตวงสิ่งต่างๆ ที่น ามาประกอบ
อาหาร เชน่ น ้าตาล 2 ชอ้นชา ไข่ 5 ฟอง น ้าตาลทราย 3 ชอ้นโต๊ะ ฯลฯ หรอืการแบ่งครึ่งแตงกวา 
หัน่มะเขอืเทศเป็น 2 ส่วน แบ่งอกีครัง้เป็น 4 ส่วน ฯลฯ 
     4.2 วทิยาศาสตร์ ได้ดูการเปลี่ยนสถานะของสสาร เช่น น ้าตาลทรายละลาย
ในน ้าร้อน น ้าเมื่อถูกความร้อนจะมไีอน ้าลอยขึ้นมา เนื้อดบิเมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนส ีเช่น กุ้ง
กลายเป็นสสี้ม เปลี่ยนกลิ่นจากกลิน่คาวกลายเป็นกลิน่หอม ชวนทาน ฯลฯ โดยที่ครูต้องคอยตัง้
ค าถามใหเ้ดก็หดัสงัเกตดว้ย 
     4.3 ภาษาไทย นอกจากจะเรียนรู้ค าศพัท์ที่เป็นชื่อของส่วนประกอบของ
อาหารแล้ว เดก็ยงัได้พูดคุยโต้ตอบกบัคุณครู หรอืพูดคุยแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อนๆ ตลอดจน
เวลาท ากจิกรรม อกีทัง้ยงัได้เหน็ได้อ่านป้ายส่วนผสมที่คุณครูตดิไว ้ซึ่งท าให้เดก็ๆ เขา้ใจและเหน็
ความส าคญัของการอ่าน 
    นอกจากนี้ เด็กยังได้เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ เช่น แครอทสีส้ม แต งกวาสีเขียว 
หอมหวัใหญ่สขีาว น ้ามนัสเีหลอืง ไดเ้ปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ ทีไ่ดส้มัผสั ไดช้มิ เชน่ จดื – เคม็, เปรี้ยว 
– หวาน, เหนียว – เป่ือย เยน็ – รอ้น, นิ่ม – แขง็ ฯลฯ รวมทัง้ยงัรูจ้กัคุณค่าของผกัที่มปีระโยชน์ต่อ
ร่างกาย 
   สรุปไดว้า่ กจิกรรมประกอบอาหาร เป็นการจดัประสบการณ์หรือกจิกรรมที่ให้เดก็ได้
ลงมอืทดลองและปฏบิตัดิว้ยตนเองจากของจรงิ โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเกดิการเรยีนรู ้
เดก็ไดรู้จ้กักระบวนการการท างาน โดยเดก็ได้ค้นคดิก่อนลงมอืท าพร้อมกบัน าไปสู่ผลลพัธ์ด้วยตวั
ของเดก็เอง 
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  2.3  จดุประสงคข์องการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   การจดักจิกรรมประกอบอาหาร เป็นกจิกรรมที่ท้าทายการเรยีนรู้และความสามารถ
ของเดก็ที่เดก็ชอบมาก ท าให้เดก็ได้เรยีนรู้สิง่ต่างๆรอบตวัได้อย่างมากมาย แต่ต้องเปิดโอกาสให้
เด็กได้ลงมือท าไม่ใช่ให้เพียงแค่นัง่ดู การจดักิจกรรมประกอบอาหารจึงมีจุดประสงค์ในการจัด
กจิกรรม ดงันี้ 
   แจ๊คแมน (Jackman. 2010: 267) กล่าวว่า ในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร มี
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีค่รูควรกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ดงันี้ 
    1.  รูจ้กัรบัผดิชอบ เป็นอสิระและประสบผลส าเรจ็ 
    2.  เรยีนรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและอาหารหมู่ต่างๆ 
    3.  การท างานอย่างอสิระและความร่วมมอืในกลุ่มย่อย 
    4.  การท างานจนเสรจ็สมบูรณ์ ตัง้แต่เตรยีมการจนไปถงึการท าความสะอาด 
    5.  เรยีนรูเ้กีย่วกบัการท าอาหารใหม่ๆและส่วนประกอบของอาหารจากวฒันธรรม
อื่นๆ 
    6.  เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่แตกต่างกันในอาหารแต่ละประเภทและอาชีพที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาหาร เชน่ ชาวนา ชาวนสวน พ่อครวั ฯลฯ 
    7.  รูจ้กัค าและความคดิรวบยอด เชน่ การวดั ละลาย นวด เขย่า เป็นตน้ 
    8.  พฒันาทกัษะทางการอ่านเบือ้งตน้จากชารต์แสดงวธิปีรุงอาหาร 
    9.  เรยีนรูค้วามคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์และทางวทิยาศาสตร ์
    10. พฒันากลา้มเนื้อมดัเลก็ กลา้มเนื้อมดัใหญ่ การประสานความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตาและมอื 
    11. กจิกรรมประกอบอาหารน าไปสู่กจิกรรมอื่น เชน่ การแสดงบทบาทสมมตกิาร
เชดิหุ่น ศลิปะ ฯลฯ 
   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2535: 7) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารไว ้ดงันี้ 
    1.  สนุกสนาน ปลูกฝงัใหเ้ดก็รกัการท างาน 
    2.  ไดส้งัเกตกระบวนการเปลีย่นแปลง 
    3.  สรา้งทศันคตทิีด่ใีนการรบัประทานอาหาร 
    4.  ส่งเสรมิพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
    5.  ฝึกการใช้ประสาทสัมผสัทัง้ 5 ได้แก่ การสงัเกต การชิมรส การดมกลิ่น    
การฟงัเสยีงทีเ่กดิขึน้ การสมัผสั 
    6.  รูจ้กัข ัน้ตอนการเตรยีม การจดัเกบ็ และท าความสะอาด 
    7.  รูจ้กัมารยาทในการรบัประทานอาหาร 
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    8.  เรยีนรูท้างสงัคม พฒันาพฤตกิรรมการร่วมมอืและทกัษะทางสงัคม การมสี่วน
ร่วมในกจิกรรมกลุ่ม เรยีนรูจ้ากเพื่อนและใหค้ าแนะน าแก่เพื่อน 
   ชลุพีร สงวนศร ี(2550: 104-115) กล่าวถงึ จุดประสงค์ของการจดัประสบการณ์แบบ
ปฏบิตักิารทดลองและการท าอาหาร ดงันี้ 
    1.  เพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูด้ว้ยการกระท า 
    2.  เพื่อใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ใหม้ากทีสุ่ด 
    3.  เพื่อส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
    4.  เพื่อฝึกการท างานเป็นกลุ่มและการรบัฟงัความคดิเหน็ผูอ้ ื่น 
    5.  เพื่อฝึกการอดทน รอคอย มเีหตุผล การร่วมมอืชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนั 
    6.  เพื่อฝึกความมีระเบียบรู้จกัเกบ็สิง่ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการประกอบ
อาหาร 
   สรุปได้ว่า การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมีจุดมุ่งหมายสร้างโอกาสให้เด็กได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เกดิการเรยีนรูด้ว้ยการกระท า ส่งเสรมิการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้าและ
ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิทกัษะทางภาษา ทกัษะทางคณิตศาสตร์และ
ทกัษะทางสงัคมอกีดว้ย 
 
  2.4  ขัน้ตอนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั ครูควรด าเนินการตามขัน้ตอน 
3 ข ัน้ ดงันี้ 
    1.  ขัน้เตรยีม 
     1.1 ครูและเด็กสนทนาร่วมกนัถึงกิจกรรมที่จะปฏบิตัิและอธบิายให้เดก็รู้จกั
อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ 
     1.2 ครูและเดก็ร่วมกนัสนทนาถงึข ัน้ตอนการประกอบอาหารอย่างละเอยีด 
     1.3 ครูอธบิายขอ้ควรระวงัวธิปีฎบิตัิและขอ้ตกลงร่วมกนัขณะด าเนินกจิกรรม
ใหเ้ดก็ๆเขา้ใจ 
     1.4 ครูแบ่งกลุ่มเดก็ตามความเหมาะสม 
    2.  ขัน้ปฏบิตักิาร 
     2.1 ก่อนลงมอืประกอบอาหาร ควรปฏบิตัดิงันี้ 
     2.2 ครูตดิแผนภาพแสดงขัน้ตอนในการประกอบอาหารใหเ้ดก็เหน็ไดช้ดัเจน 
     2.3 ครูลงมอืสาธติการประกอบอาหารตามขัน้ตอน (อย่างชา้ๆ) ในขัน้นี้ครูอาจ
ใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัดิว้ยโดยครูจดัวางอุปกรณ์ทุกอย่างใหเ้ดก็เหน็ตามขัน้ตอนการท า 
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     2.4 ครูให้เด็กท ากจิกรรมประกอบอาหารตามขัน้ตอนโดยดูแลอย่างใกล้ชดิ
และกระตุน้ใหเ้ดก็ไดห้ดัสงัเกตถงึความเปลีย่นแปลงของอาหารในขณะท ากจิกรรม เช่น ส ีกลิน่ รส 
ความขน้ – ใส รูปร่าง ลกัษณะทีเ่ปลีย่นไป 
     2.5 ครูคอยส ารวจ แนะน าอย่างใกลช้ดิ 
   3.  ขัน้สรุป 
     3.1 ครูและเดก็ร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัข ัน้ตอนของ
การปฏบิตักิจิกรรม 
     3.2 ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปกระบวนการ การทดลองและขัน้ตอนการท าอาหาร 
     3.3 ครูแนะน าเพิม่เตมิในสิง่ทีเ่ดก็ควรรู้ 
   4.  ขอ้เสนอแนะและบทบาทของครูในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
    แจ๊คแมน (Jackman. 2010: 267-269) กล่าวถงึบทบาทครูในการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารดงันี้ 
     4.1 การวางแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
     4.2 หาขอ้มูลวา่เดก็แพอ้าหารประเภทใด 
     4.3 หาขอ้มูลเกี่ยวกบัความเชื่อแต่ละครอบครวัเกี่ยวกบัอาหาร เช่น อาหาร
ประเภทใดรบัประทานได ้อาหารประเภทใดรบัประทานไม่ได้ 
     4.4 บูรณาการการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารให้เขา้กบัเนื้อหาในหน่วย
การเรยีน 
     4.5 อธบิายขอ้จ ากดัและบทบาทของเดก็ เช่น ล้างมอืด้วยสบู่และน ้าก่อนและ
หลงัการเตรยีมอาหารและใหเ้ดก็ชว่ยกนัตัง้กฎเกณฑใ์นการประกอบอาหาร 
     4.6 ในเด็กเล็กให้เด็กปฏิบตัิง่ายๆ เช่น ล้างผกั – ผลไม้ หัน่ผลไม้ ผสม
ส่วนประกอบของอาหารเขา้ดว้ยกนัแลว้ชมิ เพื่อใหเ้ดก็รูส้กึวา่ตนเองประสบผลส าเรจ็ โดยไม่ต้องลง
มอืประกอบอาหาร 
     4.7 ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ให้ข้อสรุปที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร การกะ
ประมาณอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ พูดซ ้าๆ เพื่ออธบิายให้เด็กฟงั เดก็จะได้เกิดการเรยีนรู้
ทกัษะทางภาษา 
     4.8 อภิปรายเกี่ยวกบัอาหารร่วมกบัเดก็ เช่น กลิ่นอาหาร ส่วนผสม รสชาติ
รูปร่าง การท างานและผลงานของงาน 
     4.9 มเีวลาเพยีงพอในการประกอบอาหาร เพื่อให้เดก็เกดิการเรียนรู้ทัง้จาก
กระบวนการในการท างานและผลของงาน 
     4.10ในเดก็โต ครูอธบิายล าดบัข ัน้การเจรญิเตบิโตของอาหาร การเกบ็เกี่ยว 
การบรรจุ การขนส่ง ร้านค้าหรอืตลาด การขาย การขนส่งไปยงับ้าน การประกอบอาหารและการ
บรกิาร ครูมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะตอบค าถามของเดก็ ใหเ้ดก็ไดท้บทวนสิง่ทีเ่รยีนรูด้ว้ยวธิทีีห่ลากหลาย
เชน่ เล่มเกมลอ็ตโต เกมจบัคู่ อ่านหนงัสอื สรา้งหนงัสอื ทศันศกึษา 
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   สรุปได้ว่า การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจะเริม่ตัง้แต่การวางแผน การเตรยีม
ส่วนประกอบ การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การลงมือประกอบอาหาร การท าความสะอาด ท าให้เด็ก
เรยีนรูส้ิง่ต่างๆไดอ้ย่างหลากหลาย 
 
  2.5  ข้อเสนอแนะและข้อควรระวงัในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   สรวงพร กุศลส่ง (2553: 382) กล่าวถงึสิง่ที่ครูต้องค านึงถงึในการจดัประสบการณ์
แบบปฏบิตักิารอาหาร ดงันี้ 
    1.  เดก็ควรจะมสี่วนร่วมตัง้แต่ตน้จนจบ เพราะเป็นการพฒันาความคดิ การมอง
สิง่ต่าง ๆ อย่างสมัพนัธต์่อเนื่องกนั 
    2.  เดก็ควรจะเป็นผูม้บีทบาทในการท าอาหารร่วมกนักบัครู ไม่ใชเ่ป็นเพยีงผูดู้ 
    3.  ถ้าสามารถท าได้ ไม่ควรใชส้่วนผสมของอาหารซึ่งส าเรจ็รูป เช่น ไม่ควรใช้
กะทสิ าเรจ็รูปหรอืผลไมก้ระป๋อง ฯลฯ 
    4.  เลือกประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวธิีปรุงอาหารง่าย ๆ และ
ส่วนประกอบของอาหารไดง้่าย มใีนทอ้งถิน่ 
    5.  ค านึงถงึความสามารถของเดก็ อาจใหเ้ดก็ท าเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มเลก็ 
    6.  ค านึงถงึความปลอดภยัของเดก็ เชน่ การใชม้ดี หรอืใหเ้ดก็อยู่ห่างจากแหล่งที่
ใหค้วามรอ้น 
    7.  ฝึกให้เด็กมีนิสัยที่ถูกสุขลักษณะ นัน่คือ ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลัง
ท าอาหารและภาชนะตอ้งสะอาด 
    8.  การท าอาหารต้องสมัพนัธ์กบัเนื้อเรื่องที่ก าลงัสอนอยู่ เช่น สุขภาพอนามยั 
วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษาและวนัเทศกาล 
    9.  วาดรูปภาพเครื่องปรุงลงบนกระดาษชารท์ เพื่อใหเ้ดก็ไดดู้และตรวจสอบ 
    10. ใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัเครื่องชัง่ ตวง วดั ก่อนปฏบิตัจิรงิ เช่น ให้รู้จกัใชช้อ้นตวง ถ้วย
ตวง โดยใหต้วงแป้ง หรอืเมด็ทรายละเอยีดก่อน 
    11. พยายามเลือกการท าอาหารที่ง่าย ๆ เพื่อให้เด็กสามารถท าได้เอง ได้รับ
ความส าเรจ็ ภาคภูมใิจและพงึพอใจในประสบการณ์ทีไ่ดร้บั 
 
  2.6  ประโยชน์ของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   ชุลีพร สงวนศรี (2550: 115) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดประสบการณ์แบบ
ปฏบิตักิารทดลองประกอบอาหาร ไวด้งันี้ 
    1.  เดก็ได้เรยีนรู้จากการลงมอืกระท าจรงิในการประกอบอาหารร่วมกบัครูและ
เพื่อน  
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    2.  การจดักจิกรรมประกอบอาหารเป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจเหมาะสมกบัธรรมชาติ
ของเดก็ทีช่อบทดลอง ชอบปฏบิตัจิรงิ 
    3.  เด็กได้ฝึกทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การจ าแนก
ประเภท การสื่อความหมาย การลงความเหน็และการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัเวลา เป็นตน้ 
    4.  เดก็ไดท้กัษะคณติศาสตร ์เชน่ รูจ้กัการเปรยีบเทยีบ ค านวณ ปรมิาณจากการ
ปฏบิตักิจิกรรม 
    5.  เดก็รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้อื่น รู้จกัการแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 
    6.  เดก็ไดเ้รยีนรูล้ าดบัก่อนและหลงั และเรยีนรูก้ารเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี
   สรุปไดว้า่ การจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็ปฐมวยัควรจดัให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้ตามความ
สนใจ โดยครูเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองในสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ส่งเสรมิและกระตุ้นให้
เดก็เกดิเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ ท าให้เดก็มพีฒันาการที่สูงขึน้ ประสบการณ์ที่เดก็ได้รบัเด็กจะเกดิทกัษะ 
ความรู ้ความเขา้ใจและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 
  2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
   งานวิจยัต่างประเทศ 
   เบลโลวแ์ละแอนเดอร์สนั (Bellows; & Anderson. 2006) โดยธรรมชาตเิดก็หลายคน
จะมนีิสยัเลอืกกนิ ทางหนึ่งที่จะท าให้นิสยันี้หายไปคอืการสนับสนุนให้เดก็เลก็ที่จะลองอาหารใหม่ 
ชว่งก่อนวยัเรยีนเป็นเวลาทีส่ าคญัทีจ่ะแนะน าและสนบัสนุนคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพเพราะ
การไดร้บัสารอาหารเพื่อสุขภาพจะชว่ยใหเ้ดก็สรา้งนิสยัการกนิที่ดแีล้วต่อเนื่องจนถงึวยัผูใ้หญ่  เดก็
ก่อนวยัเรยีนเมื่ออายุผา่นขัน้ตอนการพฒันาตามปกตทิี่เรยีกว่า neophobia หรอืความกลวัของใหม่ 
จากกจิกรรมอาหารใหม่พบวา่ ผูใ้หญ่ควรจดัอาหารให้หลากหลายอย่างแก่เดก็วยัอนุบาลสม ่าเสมอ
จะชว่ยใหเ้ดก็เอาชนะแนวโน้มธรรมชาตทิีจ่ะปฏเิสธอาหารใหม่และน าไปสู่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มากขึน้นิสยัการรบัประทานอาหาร นอกจากนี้การให้เดก็ได้ลงมอืปรุงอาหารด้วยตนเองหรอืเป็น
ผูช้ว่ยกจ็ะท าใหเ้ดก็กลา้ทีจ่ะทานอาหารใหม่ๆมากขึน้ดว้ย 
   คาร์ลชิ (Karrie Kalich. 2009) การปลูกฝงัให้เดก็ทานผกั (Early Sprouts) เป็นการ
วจิยัตามหลกัสูตรโภชนาการและสวนทีส่รา้งขึน้โดยแคร์รี่ คาลชิ (Karrie Kalich) และพฒันาร่วมกบั
ศูนย์พฒันาเดก็ที่วทิยาลยัคนีในรฐันิวแฮมป์เชยีร์ ได้ออกแบบหลกัสูตรเพื่อส่งเสรมินิสยัในการกิน
อาหารส าหรบัเดก็โดยให้เลอืกทานผกั 6 ชนิดและเพิ่มการบรโิภคจากผกั ขอบเขตของโปรแกรม
รวมถงึการปลูกและการปรุงอาหาร เพื่อช่วยให้เดก็เอาชนะโรค neophobia (ความกลวัของอาหาร
ใหม่) ผา่นการรบัสมัผสัผกั 6 ชนิด จากหลกัสูตรการปลูกฝงัให้เดก็ทานผกั (Early Sprouts) พบว่า 
การให้เดก็ส ารวจผกัด้วยการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้าและลงมอืท าอาหารด้วยตนเอง เดก็ๆ จะเกิด
ความพงึพอใจและเตม็ใจทีจ่ะลิม้รสผกัและมคีวามพงึพอใจทีจ่ะบรโิภคผกัทัง้ 6 ชนิดมากขึน้ 
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   งานวิจยัในประเทศ 
   อญัชลี ไสยวรรณ (2531) ศกึษาเปรียบเทียบผลการจดัประสบการณ์แบบปฏิบัติ     
การทดลองกบัแบบผสมผสานที่มีต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัที่มอีายุ
ระหว่าง 4 - 5 ปี ผลการศกึษาพบว่า เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์โดยวธิีปฏิบตัิการ
ทดลองกบัวธิผีสมผสานมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์โดยวธิปีฏบิตักิารทดลองกบัวธิผีสมผสาน มี
ทกัษะการสงัเกตและทกัษะจ าแนกประเภทแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
   วไลพร พงศ์ศรีทัศน์ (2533) ศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์แบบ
ปฏบิตักิารทดลองประกอบอาหารกบัแบบปกตทิี่มผีลต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยั มอีายุระหวา่ง 4 - 5 ปี ผลการศกึษาพบว่า เดก็ที่ได้รบัการจดัประสบการณ์แบบปฏบิตักิาร
ทดลองประกอบอาหารกบัแบบปกต ิมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั เดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัประสบการณ์แบบปฏบิตักิารทดลองประกอบอาหารกบัแบบปกต ิมทีกัษะการวดัไม่แตกต่าง
กนั 
   ปิยนนัท ์แซ่จวิ (2550) ท าการศกึษาเรื่องความชอบการบรโิภคผกัของเดก็ปฐมวยัที่
ได้รบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร พบว่า เด็กปฐมวยัก่อนจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารและระหวา่งการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละสปัดาห์ มีความชอบการบรโิภค
ผกั โดยเฉลีย่รวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และเมื่อวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง
ระหว่างสปัดาห์ พบว่า ความชอบการบรโิภคผกัของเดก็ปฐมวยั โดยเฉลี่ยรวมมกีารเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .01 ในช่วง 4 สัปดาห์แรก ส่วนช่วง 4 สัปดาห์หลังมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ เมื่อวเิคราะห์คะแนนความชอบการบรโิภคผกัของเด็ก
ปฐมวยัแยกรายดา้น พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความชอบการบรโิภคผกัของเดก็ปฐมวยัทัง้ 3 ด้าน มกีาร
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ในลกัษณะที่สอดคล้องกบัการวเิคราะห์
แบบคะแนนรวม  
   ศรนิยา ทรพัย์วาร ี(2552) ศกึษาผลของการจดักจิกรรมประกอบอาหารที่มตี่อทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็
ปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการประกอบอาหารจ าแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดบัดีทัง้ 4 ด้าน คือ 
ทกัษะดา้นการจ าแนกเปรยีบเทยีบมคีะแนนเฉลี่ย 3.80 ทกัษะด้านการจดัหมวดหมู่มคีะแนนเฉลี่ย 
4.40 ทกัษะดา้นการเรยีงล าดบัมคีะแนนเฉลีย่ 4.47 ทกัษะดา้นการรูจ้ านวนมคีะแนนเฉลีย่ 4.73 และ
เมื่อเปรยีบเทยีบผลระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง พบว่าสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.01 
   อรพร ทบัทมิศร ี(2554) ท าการศกึษาผลการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาหารไทยโบราณที่มตี่อสมัพนัธภาพทางสงัคมของเดก็ปฐมวัยชัน้อนุบาลปีที่ 3 พบว่า
สมัพนัธภาพทางสงัคมของเด็กปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกบัการประกอบ
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อาหารไทยโบราณสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01และสมัพนัธภาพทางสงัคมหลงัการ
ทดลองมกีารเปลีย่นแปลงทุกดา้นและโดยรวมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร เป็น
กจิกรรมทีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิากของจรงิได้เรยีนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 การประกอบอาหารท า
ให้เด็กได้รู้จกัการคิด ลงมือท าและน าไปสู่ผลลพัธ์ด้วยตวัเอง เด็กได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสงัเกต การจ าแนก การสื่อความหมายขอ้มูล นอกจากนี้เดก็ๆ ได้เรยีนรูจ้าก
กระบวนการท างานเริม่ตัง้แต่กระบวนการวางแผนไปจนถงึการท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที ่
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกอบอาหารจะท าให้เด็กได้รบัความรู้  เกิดความรู้สึกประสบ
ความส าเรจ็และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 
3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
  3.1  ความหมายของสมุนไพร 
   พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ใหค้วามหมายของสมุนไพร วา่
เป็น ผลติผลธรรมชาต ิไดจ้าก พชื สตัว ์และ แร่ธาตุ ทีใ่ชเ้ป็นยาหรอืผสมกบัสารอื่นตามต ารบัยา 
เพื่อบ าบดัโรค บ ารุง ร่างกาย หรอืใชเ้ป็นยาพษิ 
   พระราชบญัญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทยแ์ผน่ไทย พ.ศ.2542 (2546: 
2) ใหค้วามหมายของ สมนุไพร วา่หมายถงึ พชื สตัว ์จุลชพี ธาตุวตัถุ สารสกดัดัง้เดมิจากพชืหรอื
สตัว ์ทีใ่ชห้รอืแปรสภาพหรอืผสมหรอืปรุงยาหรอือาหาร เพือ่การตรวจวนิจัฉยั บ าบดั รกัษา หรอื
ป้องกนัโรคหรอืส่งเสรมิสุขภาพร่างกายของมนุษยห์รอืสตัว ์
   สรุปไดว้า่ สมุนไพรหมายถงึผลผลติจากธรรรมชาตทิีใ่ชห้รอืปรุงยาหรอืผสมเป็น
อาหาร เพื่อส่งเสรมิสุขภาพร่างกาย บ ารุงร่างกาย บ าบดัโรค ตรวจวนิจัฉยัหรอืป้องกนัโรค เนื่องจาก
การวจิยัครัง้นี้ท าการทดลองในเดก็เลก็ จงึเน้นการใชส้มุนไพรเพื่อส่งเสรมิสขุภาพใหก้บัเดก็ ดงันัน้ 
สมุนไพรทีน่ ามาใชจ้งึเป็นสมนุไพรทีม่าจากพชื เชน่ พชืสมนุไพร ผกั ผลไม ้หรอืธญัพชื 
 
  3.2  ความหมายของเครื่องด่ืมสมุนไพร 
   ส านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542: 6) ให้ความหมายของ
เครื่องดื่มสมุนไพรว่าเป็นน ้าดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่างๆของพชื ผกั ผลไม้ หรือธญัพืช
ต่างๆ น ามาแปรรูปใหเ้หมาะสมตามฤดูกาล 
   องัสนา ฉัว่สุวรรณ์ (2552) กล่าวว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทาง
อาหารและยา เพราะไดจ้ากพชืหลายชนิด เชน่ ผลไม ้ผกัและธญัพชืต่างๆ น ามาแปรรูปใหเ้หมาะสม
ตามฤดูกาล 
   สรุปไดว้า่ เครื่องดื่มสมุนไพร หมายถงึ เครื่องดื่มที่ได้จากพชื ผกั ผลไม้ หรอืธญัพชื
ต่างๆ น ามาแปรรูปใหเ้หมาะสมตามฤดูกาล และมคีุณค่าทางอาหารและยา 
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  3.3  ประเภทของเครื่องด่ืมสมุนไพร 
   ประเภทของเครื่องดื่มสมุนไพรแบ่งตามที่มาและกรรมวธินีัน้ แบ่งได้เป็น 5 ประเภท 
ดงันี้ (พทัรารณิ ีมุนิลโฑ. 2549: 10-15) 
    1.  น ้ าดื่มธรรมดา ได้แก่ น ้ าที่น าไปลอยอบกลิ่นด้วยสมุนไพรที่มีกลิ่น เช่น 
กระดงังาลนไฟ หรอืลอยดว้ยดอกมะล ิหรอืกลบีกุหลาบมอญ เชน่ น ้าดื่มทีถ่วายเจา้นายในวงัเพื่อใช้
เสวยเป็นประจ า ใชถ้วายพระสงฆใ์นงานพธิตีามประเพณี เช่น งานท าบุญเลี้ยงพระ งานประเพณี
สงกรานต ์เป็นตน้ ต่อมาบุคคลทีเ่คยพบเหน็หรอืเคยอาศยัอยู่ในวงัอาจน ามาเผยแพร่ภายนอกเขต
วงั รวมไปจนถึงความรู้สึก ความชอบส่วนบุคคล ในเรื่อง สี กลิ่น รสและการประดับตกแต่ง       
ความสวยงามประณีตของสมุนไพรชนิดนัน้ที่น ามาลอยน ้าดื่ม จงึท าให้บุคคลธรรมดากเ็กดิความ
นิยมน ้าดื่มทีม่กีารลอยพชืสมุนไพรดว้ย 
    2.  น ้าผกัน ้าผลไม้และเครื่องดื่มซึ่งเกดิจากการปรุงแต่ง หากจะสบืสาวถงึความ
เป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรกม็มีาตัง้แต่ครัง้สมยัพุทธกาล มนี ้าชนิดหนึ่งเรยีกวา่ “อชับาล” หรอื น ้า
ปานะ ซึ่งพระสงฆ์สามารถฉันน ้าชนิดนี้ได้ตลอดทัง้วนั แทนการขบเคี้ยวอาหารหลงัมื้อเพลตาม
บทบญัญตัิของพุทธศาสนา น ้าปานะนี้ใช้สมุนไพร หรือพืชผลชนิดที่มคีวามเผด็ร้อน เช่น ขิง ข่า 
กะทอื ตะไคร ้เป็นตน้ น าสมุนไพรเหล่านี้มาตม้ในน ้ารอ้นและผสมน ้าตาลทรายแดงใหพ้อมรีสอ่อน ๆ  
ซึ่งต่อมานิยมดื่มกนัแพร่หลายมาถงึฆราวาสดว้ย 
    ในแต่ละประเทศกม็ผีกัผลไม้นานาชนิด ที่แตกต่างกนัไปตามเขตภูมศิาสตร์ การ
ใหด้อกออกผลสลบัหมุนเวยีนกนัตลอดทัง้ปี ท าให้มกีารพฒันาดดัแปลงน าเอาพชืผกัสมุนไพรและ
ผลไมม้าท าเป็นเครื่องดื่ม แต่เดมิพชืผกัและผลไมท้ีจ่ะน ามาท าเป็นเครื่องดื่มนัน้ มกัจะเกบ็มาสด ๆ 
และใชท้นัท ีรสชาตทิีท่ าจงึมคีวามสดและทรงคุณค่าตามธรรมชาต ิอาจท าโดยการคัน้น ้าเพื่อดื่มสด 
เช่น น ้าส้ม น ้าแครอท น ้าแตงโม น ้าสบัปะรด น ้าองุ่น น ้าแอปเป้ิล เป็นต้น หรอืโดยอาศยัการปรุง
แต่งรสชาตดิว้ยการเตมิน ้าตาล หรอืเกลอืบา้ง เพื่อใหเ้กดิความอร่อยขึน้ อาท ิน ้ามะตูม น ้ากระเจี๊ยบ 
น ้ามะนาว น ้าใบเตย น ้าตะไคร้และน ้าใบบวับก เป็นต้น ปจัจุบนันี้เครื่องดื่มได้ถูกประยุกต์ขึน้ต่าง
รูปแบบ มกีารน าวทิยาการสมยัใหม่มาใชใ้นการผลติสามารถเกบ็รกัษาไวไ้ดน้านขึน้ มกีารรกัษาหรอื
เติมแต่งคุณค่าทางอาหารและการบรรจุในภาชนะแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการใช้ใ น
ชวีติประจ าวนั เครื่องดื่มสมุนไพรนัน้ ไม่เพยีงแต่รสชาตทิีม่นุษยพ์งึพอใจ หรอืดื่มแกก้ระหายเท่านัน้ 
แต่ยงัใหคุ้ณประโยชน์ดว้ย เชน่ คุณค่าของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสรรพคุณทาง
ยาทีไ่ดจ้ากสมุนไพรทีน่ ามาเป็นเครื่องดื่มรวมอยู่ดว้ย 
    3.  เครื่องดื่มประเภทชง ได้แก่ น ้าชา กาแฟ โก้โก้ มอลล์ ธญัพืชต่าง ๆ เช่น     
ลูกเดอืย ขา้วโพด งา ฯลฯ รวมไปจนถึงสมุนไพรหลายชนิดที่น ามาคัว่หรอือบแห้งแล้วน ามาชงใน
ลกัษณะของชา ทีม่กัเรยีกกนัวา่ชาสมุนไพร 
    4.  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์องุ่น ไวน์ผกัผลไม้ต่าง ๆ เช่น สบัปะรด 
กระเจีย๊บหม่อน มะเกีย๋ง กระชายด า หรอืน ้าหมกัสมุนไพร เชน่ ลูกยอ เป็นตน้ 
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    5.  เครื่องดื่มที่มีการสกดัสารส าคัญใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น บุกที่
น ามาสกดัสารกลูโคแมนแนน เมลด็แมงลกัทีน่ ามาสกดัเส้นใย น ามาชงกบัน ้าเพื่อดื่ม เนื่องจากสาร
เหล่านี้จะมคีวามสามารถขยายตวัได ้เมื่อรบัประทานเขา้ไปจะท าใหรู้ส้กึอิม่และจะรบัประทานอาหาร
ไดน้้อยลง เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการลดน ้าหนกั  
   สรุปได้ว่า เครื่องดื่มสมุนไพรนัน้มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กบักระบวนการในการท าเป็น
เครื่องดื่ม มรีสชาตแิปลกแตกต่างกนัไป แต่ยงัคงมีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณในทางสมุนไพร
เชน่เดมิ  
 
  3.4  ตวัอย่างสมุนไพรท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องด่ืมเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ 
   สมุนไพรที่ใชใ้นการรกัษาโรคมมีากมายหลายชนิด เพื่อให้คุ้นเคยและรู้จกัสามารถ
น ามาใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนั มตีวัอย่างดงัต่อไปนี้  
    1.  กระเจีย๊บแดง  
     ชือ่สามญั: Roselle 
     ชือ่วทิยาศาสตร:์ Hibiscus sabdariffa Linn. 
     วงศ:์ Malvaceae 
     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว สูง 1-2 เมตร เปลือกต้น
เรียบ ล าต้นและกิง่สมี่วงแดง ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรยีงสลบั ใบหยกัเว้าลึก 3-5 แฉก แต่ละแฉก
กวา้ง 0.5-3 ซม. ยาว 3-8 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม กา้นใบยาว 4-15 ซม. ดอก ออกเดีย่วตาม
ซอกใบ มรีิว้ประดบัสแีดง กลบีเลีย้งโคนเชือ่มตดิกนั ปลายแยก 5 แฉก สแีดงเขม้ อวบน ้า กลบีดอก 
5 กลบี สเีหลอืง ตรงกลางดอกสมี่วงแดง เกสรเพศผูจ้ านวนมาก ผล รูปไข่ สแีดงเขม้ มกีลบีเลี้ยง 
ตดิทนขนาดใหญ่รองรบัอยู่จนผลแก่ ผลแหง้แตกได ้เมล็ดสนี ้าตาลจ านวนมาก 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม: กลบีเลีย้งของดอก หรอืกลบีทีเ่หลอือยู่ทีผ่ล 
     สรรพคุณ: เป็นยาลดไขมนัในเส้นเลอืด ลดความดนัโลหติและช่วยรกัษาโรค
เสน้โลหติแขง็แรงได ้น ้ากระเจี๊ยบยงัมฤีทธิข์บัปสัสาวะ ช่วยย่อยอาหาร เพราะไม่เพิม่การหลัง่ของ
กรดในกระเพาะ เป็นเครื่องดื่มทีช่ว่ยใหร้่างกายสดชืน่ เพราะมกีรดซตีรคิอยู่ มรีายงานการทดลองใน
ผูป้่วยโรคนิ่วในท่อไต ซึ่งดื่มยาชงกลบีเลี้ยงแห้งของผล 3 กรมัในน ้า 300 ซีซี วนัละ 3 ครัง้ ท าให้
ถ่ายปสัสาวะสะดวกขึ้น บางรายนิ่วหลุดได้เอง นอกจากนี้ท าให้ผู้ป่วยกระเพาะปสัสาวะอกัเสบมี
อาการปวดแสบเวลาปสัสาวะน้อยลง (คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. 2543: 119) 
    2.  เตยหรอืเตยหอม 
     ชือ่สามญั: Pandanus Palm 
     ชือ่วทิยาศาสตร:์ Pandanus amalyllifolius Roxb. 
     วงศ:์ Pandanaceae 
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     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร:์ เป็นพชืใบเลีย้งเดีย่วลกัษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาด
เลก็ ล าตน้เป็นขอ้ ใบออกเป็นพุ่มบรเิวณปลายยอด เมื่อโตจะมรีากค ้าจุนชว่ยพยุงล าตน้ไว ้ใบเป็นใบ
เดี่ยวเรยีงสลบัเวยีนเป็นเกลยีวขึน้ไปจนถงึยอด ลกัษณะใบยาวเรยีวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม 
ขอบใบเรยีบ ผวิใบเป็นมนั เสน้กลางใบเวา้ลกึเป็นแอ่ง ถ้าดูด้านท้องใบจะเหน็เป็นรูปคล้ายกระดูกงู
เรอื ใบมกีลิน่หอม 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม:  ใบสด 
     สรรพคุณ: ใบสดต าพอกโรคผวิหนัง รกัษาโรคหดื น ้าใบเตย ใชเ้ป็นยาบ ารุง
หวัใจให้ชุ่มชื่นและใชผ้สมอาหาร แต่งกลิน่ ให้สเีขยีวแต่งสขีนม (ศูนย์การศกึษาการพฒันาเขาหนิ
ซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าร.ิ 2550: 88) 
    3.  มะตูม 
     ชือ่สามญั Bael 
     ชือ่วทิยาศาสตร ์Aegle marmelos 
     วงศ ์Rutaceae 
     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร:์ เป็นไมต้น้ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ผลดัใบ ล าต้น 
กิง่มหีนามแหลมคมยาว เปลอืกสเีทาอมขาว มกัแตกเป็นแผ่นๆ ห้อยย้อยลง ใบ เป็นใบประกอบ 
เรยีงสลบั ใบย่อยรูปวงรหีรอืรูปไขแ่กมใบหอก ขอบใบหยกัมน แต่ละใบประกอบมใีบย่อย 3 ใบ สอง
ใบดา้นขา้งขวาซ้ายมขีนาดเลก็และอยู่ตรงขา้ม ส่วนใบตรงกลางมขีนาดใหญ่กว่าสองใบขา้งๆ หลงั
ใบสเีขยีวเขม้เป็นมนั ส่วนทอ้งใบสเีขยีวอ่อน ดอก ชอ่ ออกทีซ่อกใบและปลายกิง่ กลบีดอกดา้นนอก
สเีขยีวอ่อน ดา้นในสนีวลถงึสเีหลอืง มกีลิน่หอม ม ี5 กลบี เกสรตวัเมยีมจี านวนมาก ผล รูปไข่ หรอื
ทรงกลม เปลอืกนอกแขง็ มขีนาดใหญ่ เนื้อในสเีหลอืง มเีนื้อเยื่อสเีหลอืงทีม่นี ้ายางเหนียวๆ ใสและมี
เมลด็รูปรฝีงัอยู่ในน ้ายางนี้เป็นจ านวนมาก 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม: ผลห่าม ใชห้ัน่ตามขวางตากแหง้ 
     สรรพคุณ: ผลดบิฝานท าใหแ้หง้ คัว่ ใชช้งน ้าดื่ม แกอ้าการทอ้งเสยี แก้บดิ ผล
สุกเป็นยาระบายอ่อนๆ ชว่ยย่อย ใบสดคัน้น ้ากนิ ลดอาการหลอดลมอกัเสบ เปลอืกรากและเปลอืก
ต้น รักษาไข้มาเลเรีย ใบสดเป็นไม้ศักดิส์ิทธิใ์นศาสนาพราหมณ์ ใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ เช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะพระราชทานใบมะตูมสดแก่คู่บ่าวสาวในสมรสพระราชทานหรือ
พระราชทานแก่นักเรยีนทุนอานันทมหดิล ที่กราบบงัคมทูลลาไปศกึษาต่อ เป็นต้น ใบสด ใชต้ าใส่
แกงบวน ผลดบิใชเ้ชือ่ม ผลสุกเป็นผลไมแ้ละใชท้ าน ้าปานะ ยางจากผลดบิผสมสทีากระดาษใชแ้ทน
กาว (คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. 2543: 38) 
    4.  ฝรัง่ 
     ชือ่สามญั: Guava 
     ชือ่วทิยาศาสตร:์ Psidium guajava Linn. 
     วงศ:์ Myrtaceae 
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     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้น ขนาดกลาง สูง 3-5 เมตร ผวิเปลือกต้น
เรยีบเกลีย้ง กิง่อ่อนเป็นสีเ่หลีย่ม ใบ หนา หยาบ ใตท้อ้งใบเป็นริว้ เหน็เสน้ใบชดัเจน ขนขึน้นวลบาง 
ใบยาวประมาณ 10 ซม. กวา้งประมาณ 6 ซม. ดอกช่อ ช่อหนึ่งมดีอกย่อย 3 - 5 ดอก ดอกเลก็ สี
ขาวอมเขยีวอ่อน กลบีเลี้ยงแขง็ ผล รูปทรงกลม รูปไข่ หรอืรูปร ีผวิ เกลี้ยง สเีขยีว เนื้อในขาว รส
หวาน กรอบ ผลสุกสเีหลอืง-เขยีว มเีมลด็เลก็ๆ แขง็อยู่ภายใน 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม: ผล 
     สรรพคุณ: แก้ท้องเสยี ท้องร่วง ท้องเดิน ระงบักลิ่นปาก แก้บิดมูกเลอืด มี    
ไวตามนิซีมาก ป้องกนัหรอืแก้โรคเลอืดออกตามไรฟนั (ลกัปิดลกัเปิด) บ ารุงเหงอืกและฟนั บ ารุง
ผวิพรรณ และจากการทดลองกบัผูป้่วยโรคอุจจาระร่วง โดยให้กนิผงใบแห้ง 500 มก.ทุก 3 ชัว่โมง 
เป็นเวลา 3 วนั พบวา่ไดผ้ลดกีวา่ยาปฏชิวีนะเตราซยัคลนิ (คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล. 
2543: 172) 
    5.  มะนาว 
     ชือ่สามญั: Lime, common lime 
     ชือ่วทิยาศาสตร:์ Citrus aurantifolia 
     วงศ:์ Rutaceae 
     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร:์ ไมพุ้่ม สูง 2-4 เมตร กิง่อ่อนมหีนามแหลม เปลอืก
ต้นเรียบ สีน ้าตาลปนเทา ใบ เป็นใบประกอบ ออกเรียงสลบั มใีบย่อยใบเดียว รูปไข่หรอืรูปรยีาว 
กวา้ง 3-5 ซม. ยาว4-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนมปีีกแคบๆ ขอบใบหยกั แผ่นใบมตี่อมน ้ามนั
กระจายอยู่ตามผวิใบ ดอก ออกเป็นชอ่สัน้ 5-7 ดอก หรอืออกดอกเดีย่วตามซอกใบ ทีป่ลายกิง่ ดอก
สขีาว กลบีดอกม ี4-5 กลบี หลุดร่วงง่าย ผล รูปทรงกลม ผวิเรยีบเกลี้ยง ผลอ่อนสเีขยีวเขม้ พอแก่
เป็นสเีหลอืง ขา้งในแบ่งเป็นหอ้งแบบรศัม ีมรีสเปรีย้ว เมลด็กลมร ีสขีาว ม ี10-15 เมลด็ 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม:  น ้ามะนาว (น ้าคัน้จากผล)   
     สรรพคุณ: แก้โรคลกัปิดลกัเปิด (เลอืดออกตามไรฟนั) ท าอาหาร ขบัเสมหะ 
ฟอกโลหติ ท าใหผ้วินุ่มนวล แกซ้าง บ ารุงเสยีง บ ารุงโลหติ ขบัระดู แก้เลบ็ขบ แก้ขาลาย จบิแก้ไอ 
ดบักลิน่เหลา้ ฆา่พยาธใินทอ้ง รกัษาผม ขบัลม รกัษาลมพษิ แกร้ดิสดีวง แกร้ะดูขาว แกพ้ษิยางน่อง 
แกไ้ข ้แกไ้ขก้าฬ แกฝี้ แกป้วด แกอ้กัเสบ (คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. 2543: 85) 
    6.  มะพรา้ว 
     ชือ่สามญั: Coconut 
     ชือ่วทิยาศาสตร:์ Cocos nucifera 
     วงศ:์ Palmae 
     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร:์  ไมต้น้ล าตน้ตัง้ตรง สูงได้ถงึ 25 เมตร ไม่แตกกิง่ 
ใบแตกทีย่อดแบบขนนก เรยีงสลบัหนาแน่น ยาว 4-6 เมตร มรีอยแผลเมื่อกา้นใบหลุดออกไป ใบแต่
ละใบรูปพดัจบี กวา้ง 1.5-5 ซม. ยาว 50-100 ซม. ดอกชอ่ออกระหวา่งกา้นใบ ดอกย่อยจ านวนมาก 
แยกเพศอยู่บนต้นเดยีวกนั ดอกตวัผูม้ีสเีหลอืงหม่น ดอกตวัเมยีสเีขยีวแกมเหลอืง ใบประดบัยาว 
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60-90 ซม. ผลแขง็มเีมลด็เดยีว ขนาดผลเท่าศรีษะคน รูปไขแ่กมทรงกลมหรอืรูปไขก่ลบั สเีขยีวหรอื
สเีขยีวแกมเหลอืง ผลอ่อนมเีนื้อ ผลอ่อนนิยมใชด้ื่มน ้ามะพรา้ว ผลแก่มนี ้ามะพรา้วน้อย 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม: น ้ามะพรา้วและเนื้ออ่อน 
     สรรพคุณ: น ้ามะพร้าว ชูก าลงั บ ารุงกุมารในครรภ์ให้มีก าลงั บ ารุงหวัใจ         
แกท้อ้งเดนิ ท าใหจ้ติใจแชม่ชืน่ น ้ามนัมะพรา้วกระตุน้การงอกของเลบ็และท าให้เลบ็แขง็แรง มฤีทธิ ์
คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน ต้านยสีต์ Candida albicans (ศูนย์การศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร.ิ 2550: 157) 
    7.  มะขาม 
     ชือ่สามญั : Tamarind 
     ชือ่วทิยาศาสตร ์:  Tamarindus indica  L. 
     วงศ ์:  Leguminosae 
     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร:์  ไมย้นืตน้ สูง 15-25 เมตร ใบประกอบแบบขนนก
เรยีงสลบั ใบย่อยรูปขอบขนาน กวา้ง 5-8 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบและปลายกิง่ 
กลบีดอกสเีหลอืง มลีายสมี่วงแดง ผล เป็นฝกั มเีนื้อหุม้เมลด็ สนี ้าตาล ฉ ่าน ้า 
     ส่วนทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดื่ม: ฝกั 
     สรรพคุณ: ต ารายาไทยใชม้ะขามเปียกเป็นยาถ่ายเนื่องจากมกีรดอนิทรยี ์เชน่ 
กรด Tartaricและกรด citric เปลอืกตน้เป็นยาสมานคุมธาตุ เนื้อในเมลด็เป็นยาฆ่าพยาธไิส้เดอืน ใบ
และยอดอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้ในการอาบอบสมุนไพร (ศูนย์การศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร.ิ 2550: 180) 
   สรุปได้ว่า สมุนไพรมีหลายชนิด แตกต่างกันไปตามลักษณะทางชีวภาพและ
พฤกษศาสตร์ ท าให้สมุนไพรมีสรรพคุณที่แตกต่างกนั ส่วนที่ใช้ในการท าเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจงึแตกต่างกนั บางชนิดใชฝ้กั บางชนิดใชด้อกน ามาท าเป็นเครื่องดื่ม 
 
  3.5 วิธีการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  
   สมุนไพรสามารถน ามาแปรรูปได้หลายรูปแบบ เช่น การน าสมุนไพรสดมาท าเป็น
เครื่องดื่มสมุนไพร ดบักระหายคลายร้อนและบ ารุงร่างกาย ซึ่งวธิกีารปรุงเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้มี
หลายวธิ ีคอื  (พทัรารณิ ีมุนิลโฑ. 2549: 16-18)                       
   1.  การเลอืกสมุนไพร  
    ส่วนประกอบทุกอย่างต้องเป็นของสดๆ เพราะผกัและผลไม้ เมื่อถูกเด็ดออกมา
ใหม่ๆจะมรีสอร่อยและไดคุ้ณค่าทางอาหารสูง แต่ยิง่ผ่านไปนานวนัคุณค่าทางอาหารและรสชาตจิะ
ลดลง บางคนคดิว่าการเก็บในตู้เยน็ช่วยรกัษาความสดไวไ้ด้ ความจรงิแล้วไม่ว่าจะเกบ็ไว้อย่างดี
เพยีงใดกต็ามผกัเมื่อเกบ็ค้างขา้มวนัคุณค่าสารอาหารจะลดลงไปเรื่อยๆ (พนิดา กุลประสูตดิลิก. 
2545: 1) 
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     1.1 สมุนไพรสดเลือกที่สด เก็บมาจากต้นใหม่ ตามฤดูกาล สีสรรเป็น
ธรรมชาตติามชนิดของสมุนไพร ไม่มรีอยช ้าเน่าเสยี ความสดท าใหม้รีสชาตดิ ีมคีุณค่ามากกวา่  
     1.2 สมุนไพรแห้ง การแปรรูปสมุนไพร โดยวธิที าให้แห้ง เป็นการเกบ็รกัษา
สมุนไพรวธิหีนึ่ง เพื่อให้มสีมุนไพรไวใ้ชน้อกฤดูกาล การเลอืกซื้อควรดูที่ความสะอาด สีสนัไม่คล ้า
มาก เชน่ กระเจีย๊บแห้ง ควรมสีแีดงคล ้า แต่ไม่ด า มะตูมแห้งสนี ้าตาลออกเหลอืง จะต้องไม่มกีลิน่ 
เพราะสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ท าใหรู้ป รส กลิน่ ส ีของเครื่องดื่มสมุนไพรเปลีย่นไป 
   2.  ความสะอาดของภาชนะและสมุนไพร  
    2.1 ภาชนะที่ใชเ้ตรยีม จะต้องสะอาด เลอืกใชใ้ห้เหมาะสมกบัชนิดของสมุนไพร 
เชน่ มะขาม มะม่วง สบัปะรด เชอรี ่มะเฟือง ฯลฯ มรีสเปรีย้ว ควรใชภ้าชนะเคลอืบ เนื่องจากกรดที่
มอียู่ในสมุนไพรจะท าปฏกิริยิากบัภาชนะอะลูมเินียม ทองเหลอืง ท าให้รสชาตขิองน ้าดื่มสมุนไพร
เปลีย่นไป จะไดโ้ลหะหนกัปนอกีดว้ย  
    2.2 ภาชนะทีใ่ชบ้รรจุหลงัปรุงเสรจ็ ควรเป็นภาชนะแกว้ เมื่อบรรจุน ้าสมุนไพรแล้ว
ตอ้งนึ่งฆา่เชือ้อกีไม่น้อยกวา่ 30 นาท ีเยน็แลว้จงึเกบ็เขา้ตู้เยน็ จะท าให้น ้าสมุนไพรเกบ็ได้นาน อกี
ทัง้ท าใหดู้น่ารบัประทานและยดืเวลาการเน่าเสยีเพราะไม่ไดใ้ส่สารกนับูด 
    2.3 ความสะอาดของตวัสมุนไพร ต้องระวงัวติามินชนิดที่ละลายได้ในน ้า เช่น 
วติามนิซแีละวติามนิตวัอื่นๆ มหีลกัวา่ควรลา้งในน ้าไหล เพราะการใส่ลงในกะละมงั จะท าให้วติามนิ
ดงักล่าวละลายออกมาอยู่ในน ้า หลงัจากล้างเสรจ็ต้องท าให้สะเดด็น ้าก่อนใช ้ถ้าเป็นสมุนไพรแห้ง
จะตอ้งลา้งอย่างน้อย 1-2 ครัง้ ถา้เป็นสมุนไพรสด ควรลา้งอย่างน้อย 2-3 ครัง้ เพื่อป้องกนัสารเคมทีี่
ตดิมา ซึ่งสามารถลดปรมิาณสารพษิในผกัและผลไมไ้ด ้การลา้งผกัและผลไมเ้พื่อลดปรมิาณสารพษิ  
(พนิดา กุลประสูตดิลิก. 2545: 3) ท าไดด้งันี้  
    แชน่ ้าสะอาด 15 นาท ีลดปรมิาณสารพษิได ้รอ้ยละ 7-8  
    ลา้งดว้ยน ้าโซดา 1 เปอรเ์ซน็ต ์ลดปรมิาณสารพษิได ้รอ้ยละ 23-61  
    ใหน้ ้าก๊อกไหลผา่น 2 นาท ีลดปรมิาณสารพษิได ้รอ้ยละ 54-63 
    แช่ด้วยน ้าส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ลดปรมิาณสารพษิได้ ร้อยละ 60-84 (นิภาพร 
ตะเภาพงษ์. 2553: 51-53) 
   3.  น ้าตาลหรอืน ้าเชือ่ม 
    ไม่ควรใส่น ้ าตาลทรายขาวส าหรบัเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อให้รสหวาน  เพราะรส
หวานทีไ่ดจ้ากผกัและผลไมส้ดๆ ชว่ยท าใหร้สชาตอิร่อยพอเหมาะในตวัอยู่แล้ว แต่ถ้ามรีสหวานไม่
พอ ควรเตมิน ้าผึง้หรอืน ้าตาลทรายแดง  ไม่ควรเตมิดว้ยน ้าตาลทรายขาว เพราะน ้าตาลทรายขาวท า
ใหร้่างกายตอ้งการไวตามนิบ1ี, บ ี2และแคลเซียมในปรมิาณที่มากขึน้ น ้าตาลทรายแดงและน ้าผึง้   
มวีติามนิและเกลือแร่ผสมอยู่ไม่ท าให้คุณค่าสารอาหารของเครื่องดื่มสมุนไพรต้องสูญเสียไป แต่
อย่างไรกต็ามตอ้งระวงัเรื่องแคลอรีสู่งดว้ย ควรใส่ในปรมิาณน้อยๆ (พนิดา กุลประสูตดิลิก 2545: 4) 
เนื่องจากขอ้แนะน าการบรโิภคอาหารของคนไทย ควรไดร้บัไม่เกนิวนัละ 2 ชอ้นโต๊ะ (หนัก 30 กรมั
หรอืประมาณ 2 ชอ้นคาว หรอื 6 ชอ้นชา) ซึ่งรวมถงึการรบัประทานอาหารในมือ้ต่าง ๆ ดว้ย 
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    วธิกีารเตรยีมน ้าเชือ่มเขม้ขน้  
     1.  น ้าตาลทราย 100 กรมั (20 ชอ้นชา หรอื 7 ชอ้นคาวไม่พูน)  
     2.  น ้าสะอาด 50 กรมั (10 ชอ้นชา หรอื 3.5 ชอ้นคาว)  
    วธิที า 
     น ้าตาลผสมน ้าตามส่วน ตัง้ไฟพอเดอืดจนน ้าตาลละลายหมด ยกลงทิ้งไวใ้ห้
เยน็ จะไดน้ ้าเชือ่มประมาณ 10 ชอ้นคาว (30 ชอ้นชา) 
   4.  การชัง่ ตวง วดั เครื่องดื่มสมุนไพร  
    การชัง่ ตวง วดั มีประโยชน์ คือ ท าให้เครื่องดื่มสมุนไพรที่ปรุงมีรสชาติอร่อย
เหมอืนกนัทุกครัง้ ถา้การตวง วดั นัน้ถูกตอ้งไดม้าตรฐาน ดงันัน้ก่อนท าเครื่องดื่มสมุนไพรควรทราบ
อตัราส่วนของการชัง่ ตวง วดั ก่อนทีจ่ะปรุงเครื่องดื่มสมุนไพรดงันี้ 
    1 ถว้ยแกว้ มปีรมิาตรเท่ากบั 250 มลิลลิติร 
    1 ถว้ยชา มปีรมิาตรเท่ากบั 75 มลิลลิติร 
    1 ชอ้นโต๊ะหรอืชอ้นคาว มปีรมิาตรเท่ากบั 15 มลิลลิติร 
    1 ชอ้นตวง มปีรมิาตรเท่ากบั 8 มลิลลิติร 
    1 ชอ้นชา มปีรมิาตรเท่ากบั 5 มลิลลิติร 
    16 ชอ้นโต๊ะ มปีรมิาตรเท่ากบั 1 ถว้ยตวง 
    1 ก ามือ มปีรมิาตรเท่ากบั 4 หยบิมือ (หรอืหมายถึงปรมิาตรที่ได้จากการใชม้ือ
เพยีงขา้งเดยีวท าโดยใชป้ลายนิ้วจรดเขา้ไปในอุง้มอืโหย่ง ๆ) (นิภาพร ตะเภาพงษ์. 2553: 53-54) 
   5.  อุปกรณ์การท าเครื่องดื่มสมุนไพร  
    การท าเครื่องดื่มสมุนไพร คอื การสกดัพชืผกัผลไมท้ีเ่ป็นสมุนไพรในแต่ละชนิดนัน้
ใหแ้ปรสภาพเป็นน ้า แลว้น ามาผสมกบัน ้าใหเ้จอืจางปรุงแต่งรสชาตใิหน่้ารบัประทาน ดงันัน้การสกดั
น ้าสมุนไพรจงึขึน้อยู่กบัน ้าสมุนไพรชนิดนัน้ ๆ วา่ควรใชว้ธิกีารใด เชน่ อาจตอ้งท าการตม้กบัน ้าหรอื
ต้องป ัน่ เป็นต้น ดงันัน้การท าเครื่องดื่มสมุนไพร ผู้ท าควรมีวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรบัการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อใหง้่าย สะดวก ตวงไดต้ามส่วนและตามสูตร 
     5.1 เครื่องป ัน่และเครื่องบด จะช่วยท าให้ง่ายและสะดวกในการสกัดน ้ า
สมุนไพร มหีลายขนาด หลายยีห่อ้ หลายราคา ผูซ้ื้อควรเลอืกตามความเหมาะสมกบัการใชง้านของ
ตน  
     5.2 ภาชนะทีใ่ชเ้ตรยีมเครื่องดื่มจะตอ้งสะอาดและควรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ชนิดของพชืทีจ่ะน ามาปรุงเครื่องดื่ม โดยทัว่ไปนิยมใชภ้าชนะกระเบือ้งเคลอืบหรอืแกว้ทนความรอ้น 
     5.3 ถว้ยตวง มหีลายขนาด ทัง้ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ด้านขา้งของถ้วยตวงจะ
มรีะดบัของการตวงบอกไวต้ามอตัราส่วน เป็น 1, 3/4, 1/2 และ 1/4 ถว้ย ซึ่งจะช่วยให้ได้ปรมิาณสดั 
ส่วนตามสูตรทีก่ าหนดไว ้ 
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     5.4 ชอ้นตวง ส่วนใหญ่ใชต้วงเกลอืหรอืส่วนผสมที่ไม่มากนัก ซึ่งจะใชห้น่วย
ตวงตามส่วนเป็นชอ้นโต๊ะและชอ้นชา   ช้อนตวง 1 ชุด ม ี4 ขนาด คอื 1 ชอ้นโต๊ะ 1, 1/2 และ 1/4 
ชอ้นชา                                                               
     5.5 เครื่องท าน ้าผลไม้ (Juicer) หรอืเรยีกว่าเครื่องแยกกากเป็นเครื่องคัน้น ้า
ผกัผลไมท้ีส่ามารถแยกกากไดเ้อง ท าให้ได้เครื่องดื่มสมุนไพรที่ง่ายและสะดวกยิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบั
เครื่องป ัน่และบดอาหาร การเลอืกซื้อเครื่องป ัน่และเครื่องท าน ้าผลไมห้รอืเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้ตอ้งดู
ปจัจยัหลายประการใหส้อดคลอ้งเหมาะสม เชน่ ก าลงัของเครื่องตอ้งพอดกีบัการท าเครื่องดื่มไม่มาก
หรอืน้อยเกนิไป ความแขง็แรง ทนทาน ความปลอดภยัของเครื่อง 
   6.  วธิกีารท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
    การท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้สามารถท าไดห้ลายวธิ ีซึ่งขึน้อยู่กบัความชอบของแต่
ละบุคคล เชน่  
     6.1 การบบีหรอืคัน้หรอืบดใหล้ะเอยีด โดยทัว่ไปจะใชก้บัสมุนไพรทีม่นี ้าในตวั
มากจนสามารถบบี หรอืคัน้เอาน ้ามาดื่มได้เลยผกัผลไม้ จ าพวก ส้ม มะนาว อ้อย แต่ถ้าไม่มนี ้าให้
เติมน ้าลงไปเล็กน้อยแล้วคัน้เอาน ้าแยกกากออกมา ให้เหลอืแต่น ้าน ามาปรุงเป็นเครื่องดื่ม เช่น       
น ้าใบบวับก เป็นตน้    
     6.2 ชง ส่วนมากใช้กบัสมุนไพรแห้ง โดยใช้ส่วนต่างๆของสมุนไพรมาชงใน 
น ้ารอ้น เชน่ ใบ กลบีเลีย้ง กลบีดอก เป็นตน้ โดนการชงจะใชน้ ้าเดอืดทีป่ระมาณ 60 องศาเซลเซียส 
และชงครัง้เดยีว   
     6.3 การตม้ เป็นอกีวธิทีีน่ิยมใชแ้ละสะดวกมากทีสุ่ด สามารถใชไ้ดท้ัง้สมุนไพร
สดและแห้ง โดยการน าพชืสมุนไพรมาหัน่ขนาดพอเหมาะ แล้วน าไปเคี่ยวให้เดอืดร่วมกบัน ้า พืช
สมุนไพรบางชนิดเมื่อโดนความร้อนจะได้สีและกลิ่นออกมา เช่น ตะไคร้ มะตูม แห้ว กระเจี๊ยบ     
เป็นตน้ 
     6.4 การป ัน่ คอืการท าใหส้มุนไพร ผกั ผลไมน้ัน้ป ัน่รวมกบัน ้าให้ละเอยีดหรอื
มขีนาดเลก็ลง แลว้ปรุงเป็นเครื่องดื่มโดยไม่แยกกากออก ส่วนใหญ่จะเป็นพชืจ าพวกผกัและผลไม้
บางชนิดที่มีน ้ าน้อย เช่น ฝรัง่ แครอท มะระ เป็นต้น  ซึ่งกรรมวิธีในการป ัน่นัน้แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คอื 
      เฟรปเป้ (Frappe) คอืเครื่องดื่มทีใ่ชว้ธิปี ัน่เป็นหลกั คลา้ยกบัสมูทตี้ แต่ว่า
ต่างกนัตรงทีจ่ะไม่ใส่นมโยเกริต์หรอืไอกรมี ซึ่งจะเหมาะส าหรบัส่วนผสมทีผ่สมเขา้กนัไดย้าก รสชาติ
จะออกเป็นแบบรสผลไมผ้สม ดื่มง่าย แกด้บักระหาย ดื่มแล้วสดชื่น ส่วนใหญ่จะน าเนื้อผลไม้มาป ัน่
รวมกบัน ้าผลไมน้ ้าเชือ่ม หรอืน ้าหวานต่างๆ ท าใหม้สีสีนัสวยงาม น่ารบัประทาน 
      สมูทตี ้(Smoothie) คอืเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ใชว้ธิกีารป ัน่ ซึ่งลกัษณะของ
เนื้อทีไ่ดจ้ะเนียนเป็นเนื้อเดยีวกนัทัง้แก้ว คอืสามารถทานได้เกลี้ยงไม่เหลอืเป็นกากน ้าแขง็ ขณะที่
ถา้เป็นน ้าผลไมป้ ัน่แบบเฟรปเป้จะรูส้กึไดว้า่มกีากน ้าแขง็แยกออกจากเนื้อผลไม้ บางครัง้อาจจะดูด
ไปเจอก้อนน ้าแขง็ก้อนใหญ่ๆ ที่ป ัน่ไม่ละเอียดด้วยและถ้าทิ้งไว้สกัระยะจะเห็นกากน ้าแขง็ที่ว่านี้
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แยกตวัลอยอยู่ดา้นบน ส่วนทีเ่ป็นน ้าและเนื้อผลไมจ้ะจมอยู่ขา้งล่าง ซึ่งต่างจากเครื่องดื่มทีเ่ป็นสมูตตี้
อย่างเหน็ไดช้ดั ส าหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการป ัน่เครื่องดื่มสมูตตีน้ัน้กต็่างจาก เครื่องป ัน่น ้าผลไม้ด้วย 
คอืเครื่องป ัน่สมูตตีจ้ะมคีวามเรว็ในการป ัน่ถงึ 15,000 – 20,000 รอบต่อนาท ีเพื่อให้ป ัน่ได้ละเอยีด
จนเนียนเป็นเนื้อเดียวกนั ส าหรบัส่วนผสมของเครื่องดื่มที่เรยีกว่าสมูตตี้นัน้ กแ็ตกต่างกนัไปตาม
สูตรทีแ่ต่ละคนคดิสรา้งสรรคข์ึน้มา มทีัง้การน าเอาผลไม้ล้วนๆ มาป ัน่กบัน ้าผึง้และเกลด็น ้าแขง็ ให้
กลิน่และรสชาตฉิ ่ าชื่นจากผลไม้สดๆ และการน าเอาผลไม้มาป ัน่กบันม โยเกริ์ตหรอืไอศกรมี เพื่อ
เป็นการเพิม่คุณค่าโดยไม่สูญเสยีความอร่อย  
   7.  การลงมอืท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
    7.1. ลงมอืท าด้วยความรวดเรว็ การท าเครื่องดื่มสมุนไพร หลงัจากที่ต้องเตรยีม
ส่วนประกอบไวล้่วงหน้าแลว้ใหล้งมอืท าโดยเรว็ทีสุ่ด เนื่องจากวติามนิต่างๆ ในผกัและผลไมด้งักล่าว
เมื่อถูกอากาศจะท าปฏกิริยิากบัออกซเิจนหรอืในขณะทีป่ ัน่อาจมกีารสูญเสยีของวติามนิได ้ 
    7.2. ฝึกท าจนได้รสกลมกล่อมดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น การท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้
สามารถน าผกัผลไมม้าผสมผสานกนัไดต้ามความพอใจ จงึควรลองน ามาปรุงใหไ้ด้รสถูกปากตนเอง 
แต่ส าหรบัแครอท แตงกวา ฟกัทอง มเีอนไซมแ์อสคอรบนิาซสิ ซึ่งมคีุณสมบตัทิ าลายวติามนิซี หาก
ตอ้งการใส่ผกัดงักล่าวใหผ้สมกบัผกัหรอืผลไมท้ีม่วีติามนิซอียู่มาก   เช่น ควรบบีมะนาวหรอืเหยาะ
น ้าสม้สายชเูพิม่เขา้ไป ส่วนสบัปะรด กวี ีเมลอน มะละกอ มเีอนไซม์ชนิดย่อยสลายโปรตนีได้ดเีป็น
ส่วนประกอบ เพราะหากเตมินมหรอืผลติภณัฑจ์ากนมเขา้ไปกจ็ะท าใหเ้กดิรสขม 
   8.  การรบัประทานเครื่องดื่มสมุนไพร 
    8.1 ท าแล้วดื่มทนัท ีเครื่องดื่มสมุนไพรที่ท าเสรจ็ใหม่ๆจะมรีสอร่อยเตม็ไปด้วย
สารอาหารต่างๆ แต่เมื่อเวลาผา่นไปรสชาตแิละสารอาหารกย็ิง่ลดลง ดงันัน้ ทางที่ดคีวรดื่มภายใน 
30 นาท ีหลงัจากทีท่ าเสรจ็แลว้ 
    8.2 เครื่องดื่มสมุนไพรที่เย็นลงจะช่วยให้รสชาตอิร่อยขึ้นกว่าเครื่องดื่มอุณหภูมิ
ปกต ิดงันัน้ ทางทีด่คีวรน าส่วนประกอบทุกอย่างเขา้ตูเ้ยน็เพื่อท าใหเ้ยน็ลงก่อนท า ดกีว่าการป ัน่กบั
น ้าแขง็ เพราะจะละลายเรว็แลว้ท าใหร้สจดืลง (พนิดา กุลประสูตดิลิก. 2545: 4-5, 12-14) 
   สรุปได้ว่า การท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้สามารถท าได้หลายวธิ ีขึน้อยู่กบัความชอบ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งกระบวนการในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร มกีารใชภ้าชนะและส่วนประกอบที่
แตกต่าง ท าใหก้ารเลอืกวธิกีารท าเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อน ามาใหเ้ดก็ท านัน้ จะต้องค านึงถงึข ัน้ตอน
การท าทีไ่ม่ยุ่งยากเกนิไปและตอ้งระวงัในเรื่องของความปลอดภยัในการใชว้สัดุอุปกรณ์ 
 
  3.6  ข้อควรค านึงในการด่ืมเครื่องด่ืมสมุนไพร  
   3.6.1  การดื่มน ้าสมุนไพรชนิดเดยีวกนั ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ อาจท าให้เกดิการ
สะสมของสารบางชนิด ที่มีฤทธิต์่อร่างกายได้ ดงันัน้ จึงควรดื่มเครื่องดื่มที่ท าจากสมุนไพรให้
หลากหลายชนิด 
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   3.6.2  การดื่มน ้าสมุนไพรรอ้น ๆทีม่อีุณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีสขึน้ไป จะท าให้เยื่อบุ
ผวิหลอดอาหารเสยีสภาพภูมิคุ้มกนัเฉพาะที่และอาจท าให้มกีารดูดซึมสารก่อมะเรง็และจุลินทรีย์   
อื่นๆ ไดง้่าย (ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน. 2542: 10) 
 
  3.7  ประโยชน์ของเครื่องด่ืมสมุนไพร 
   3.7.1  เครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งเป็นน ้าดื่มที่ได้จากการใชส้่วนประกอบต่าง ๆ ของพชื 
เชน่ ผลไม ้หรอื ธญัพชืต่าง ๆ น ามาแปรรูปให้เหมาะสมตามฤดูกาล การท าเครื่องดื่มสมุนไพรง่าย 
สะดวกและประหยดั เครื่องดื่มสมุนไพรส่งเสรมิให้สุขภาพร่างกายแขง็แรง ให้คุณค่าและประโยชน์
ต่อร่างกายโดยตรง มผีลต่อระบบการย่อยอาหาร เจรญิอาหาร ใหพ้ลงังาน ท าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
ร่างกายกระชุม่กระชวยและอุดมไปดว้ยวติามนิ เกลอืแร่  
   3.7.2  ชว่ยควบคุมไขมนัส่วนทีเ่กดิจากการบรโิภคเนื้อสตัว ์ท าให้ร่างกายท างานได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ เนื่องจากสารอาหารในเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยควบคุมระบบการท างานของ
ร่างกายท าใหส้ารอาหารชนิดอื่นไดป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่    
 
  3.8  เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 
   งานวิจยัในประเทศ 
   ปิยะดา ประเสริฐสม ผุสดี จนัทร์บาง และอังศณา ฤทธิอ์ยู่ (2550) ท าการศกึษา     
การบรโิภคเครื่องดื่มของเดก็ไทยใน 24 ชัว่โมง ในกลุ่มตวัอย่าง เป็นเดก็ก่อนวยัเรยีน 1,348 คน 
(ร้อยละ 23.38) เดก็ระดบัประถมศกึษา 4,416 คน (ร้อยละ 76.62) เดก็ก่อนวยัเรยีนมอีายุเฉลี่ย 
4.65 ปีและกลุ่มเด็กประถมศกึษามอีายุเฉลี่ย 9.24 ปี พบว่า เดก็ดื่มน ้าอดัลมเฉลี่ยวนัละ 1 ครัง้ 
สูงสุด คอื 3 ครัง้ ปรมิาณการดื่มเฉลีย่ 211.5 ซซี ีน ้าอดัลมชนิดโคคาเป็นชนิดทีเ่ดก็ชอบดื่มมากทีสุ่ด 
คอื รอ้ยละ 71.9 การบรโิภคของเดก็ก่อนวยัเรยีนและเดก็ประถมศกึษามสีดัส่วนใกล้เคยีงกนั แสดง
ใหเ้หน็วา่ เดก็ไทยมคีวามเสีย่งต่อการไดร้บัน ้าตาลลน้เกนิจากขนมและเครื่องดื่มโดยเฉพาะอย่างยิง่
น ้าอดัลม ปรมิาณน ้าตาลทีก่ลุ่มตวัอย่างจากการศกึษาได้รบัจากน ้าอดัลมเพยีงอย่างเดยีว คอื 29.6 
กรมั หรอื 7.4 ชอ้นชา ซึ่งน ้าตาลทัง้หมดนี้เป็นน ้าตาลส่วนเกนิทีม่สีารคารบ์อเนตซึ่งท าให้มฤีทธิเ์ป็น
กรดและส่งผลเสยีต่อสุขภาพเดก็  
   จากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าเครื่องดื่มสมุนไพร พบว่า จากการเขา้
มาแทนทีข่องเครื่องดื่มประเภทน ้าอดัลม ท าใหเ้ดก็ปฐมวยัรู้จกัเครื่องดื่มสมุนไพรน้อยลง การที่เดก็
ไดท้ าเครื่องดื่มสมุนไพร ท าใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัสมุนไพรชนิดต่าง ได้ชมิรส ดมกลิน่ และสมัผสั
สมุนไพร ซึ่งในการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้ควรส่งเสรมิให้เดก็ได้ลงมอืปฏบิตัติาม
กระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ ดว้ย โดยกระตุ้นให้เดก็รู้จกัการสงัเกต การจ าแนก การวดั และการ
สื่อความหมายขอ้มูล  เพื่อใหเ้ดก็เกดิความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ตดิตวั
ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้ 

 1.  การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
 2.  การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 4.  การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มูล 
 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการสุ่มตวัอย่างครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย–หญงิ อายุระหวา่ง 4–5 ปี 

ก าลังศึกษาชัน้อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้องเรียน โรงเรียน         
วดัช าปา่งาม (สายรฐัประชาสรรค)์ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จ านวน 50 คน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย–หญิง อายุระหว่าง 

4–5 ปี ก าลังศึกษาชัน้อนุบาลปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ห้องเรียน โรงเรียน            
วดัช าปา่งาม (สายรฐัประชาสรรค)์ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่
ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จ านวน 15 คน โดยมขี ัน้ตอนในการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอนดงันี้ 

  1.  เลือกนักเรียน 1 ห้องเรียนจากจ านวน 2 ห้องเรียน เนื่องจากเด็กปฐมวยัมี
พฒันาการใกลเ้คยีงกนั 

  2.  สุ่มนกัเรยีนจ านวน 15 คน จากห้องเรยีนในขอ้ 1 โดยการจบัสลากเพื่อเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาวจิยั 

 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
  1.  แผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
  2.  แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
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 ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือและหำคณุภำพของแผนกำรจดักิจกรรมกำรท ำ
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

 1.  ศกึษาคู่มอืหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ส าหรบัเดก็อายุ 3-5 ปีและ
ตวัอย่างแผนการจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ศกึษาพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
ปรชัญาการศกึษาของเด็กปฐมวยัและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรปฐมวยัที่ต้องการให้เกิดกบัเด็ก
ปฐมวยั เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นพืน้ฐานของการจดักจิกรรมของเดก็ปฐมวยั 
  2.  ศกึษาเอกสาร ต าราและงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท า
เครื่องดื่มสมุนไพร ไดแ้ก่ กจิกรรมการสอนเพื่อฝึกทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั
ของชลุพีร สงวนศร ี(2550), เอกสารค าสอน ชุดวชิา วทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ของสรวงพร 
กุศลส่ง (2553), การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรบัเด็กปฐมวยัของกุลยา ตนัติผลาชวีะ (2551),      
ผลของการจดักิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั โดย  
ศรนิยา ทรพัยว์าร ี(2552), สุขภาพแขง็แรงด้วยน ้าผกัและผลไม้ของพนิดา กุลประสูตดิลิก (2545),          
พชืสมุนไพรและเครื่องดื่มสุขภาพของพทัรารณิ ีมุนิลโฑ (2549) มลีกัษณะเป็นการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นเดก็เป็นศนูยก์ลาง สนทนาโตต้อบค าถามอย่างอสิระ ปฏบิตัจิรงิในการค้นหาความรู้ โดย
การใชก้ระบวนการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นสื่อท าใหเ้ดก็เกดิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

 3.  จากการศึกษาเอกสาร หนังสือและนิตยสาร เกี่ยวกับกิจกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพร ผูว้จิยัท าการคดัเลอืกรายการเครื่องดื่มสมุนไพร ทีเ่หมาะแก่การส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั ใหเ้หมาะกบัวยัและความสามารถของเดก็  

 4.  ด าเนินการสรา้งแผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร โดยก าหนดจุดประสงค ์
เนื้อหา การด าเนินกจิกรรม สื่อการเรยีนและประเมนิผล ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 

    4.1 กจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นการจดักจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัไวใ้ห้เดก็ในแต่
ละวนั ตามกระบวนการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

    4.2 จุดประสงค์ เป็นผลสัมฤทธิท์ี่แสดงถึงความสามารถเกี่ยวกับพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในการปฏบิตักิจิกรรม จนบรรลุเป้าหมาย 

    4.3 ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม เป็นส่วนทีร่ะบุถงึข ัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ข ัน้ตอน ดงันี้ คอื 

   ขัน้น า 
    เป็นการน าเขา้สู่กจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยการสนทนา การร้องเพลง 

การท่องค าคลอ้งจอง ปรศินาค าทาย หรอืการใชส้ื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้เดก็เกดิความ
สนใจและสรา้งความพรอ้มก่อนเขา้สู่กจิกรรม  

   ขัน้ด าเนินการ  
    แนะน าส่วนผสม วสัดุอุปกรณ์และขัน้ตอนในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร พร้อมทัง้

สรา้งขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการเครื่องดื่มสมุนไพร จากนัน้เดก็เขา้กลุ่มกลุ่มละ 5 คน โดยเดก็มกีารแบ่ง
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หน้าที่กนัภายในกลุ่มก่อนที่จะเริม่ท าเครื่องดื่มสมุนไพร และลงมอืปฏิบตัิจรงิในการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพร โดยในขัน้ตอนนี้ ครูมหีน้าที่ในการแนะน าและกระตุ้นให้เดก็ทกัษะในการสงัเกต จ าแนก 
และชัง่ ตวง วดั เมื่อท ากจิกรรมเสรจ็แลว้ ใหทุ้กคนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาด 
     ขัน้สรุป  

    เดก็และครูร่วมกนัสรุปขัน้ตอนในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร ทบทวนกระบวนการ
ในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร โดยที่ครูใช้ค าถามปลายเปิดกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
สงัเกต จ าแนก ชัง่ ตวง วดั มาสื่อความหมายขอ้มูล  

 5. น าแผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผูว้จิยัสร้างขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
แผนการจดัประสบการณ์จ านวน 3 ท่าน  

  5.1 อาจารยจ์งรกั อ่วมมเีพยีร ครูช านาญการพเิศษ  
    โรงเรยีนอนุบาลระยอง  

    จงัหวดัระยอง   
  5.2 อาจารยเ์สกสรร มาตวงัแสง ครูประจ าชัน้อนุบาลโรงเรยีน 
    เทศบาลวดัเนินสุทธาวาส  

     (สุทธพิงษ์ประชานุกูล)  
    จงัหวดัชลบุร ี 
  5.3 อาจารยญ์าณศิา บุญพมิพ์ อาจารยป์ระจ าสาขาการศกึษาปฐมวยั  
    มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณ ี 
    จงัหวดัจนัทบุร ี
  ผลการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เสนอแนะให้ปรบัปรุงข้อค าถามที่ใช้ให้

ชดัเจน เขา้ใจง่าย ปรบัปรุงเนื้อหาในขัน้ด าเนินการให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์และปรบัปรุงสื่อที่ใช้
ในการจดักจิกรรมใหม้คีวามหลากหลาย เชน่ แนะน าใหใ้ชน้ ้าผึง้แทนน ้าเชือ่ม น ้าตาลทรายแดงแทน
น ้าตาลทรายขาว แนะน าใหใ้ชว้สัดุในการตวงทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ชอ้นตวง ถว้ยตวง แกว้ตวง 

 6.  น าแผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ
มาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ  

 7.  น าแผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นไปตามขัน้ตอนทีป่รบัปรุง 
 
 ขัน้ตอนกำรสร้ำงแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตรส์ ำหรบัเดก็ปฐมวยั 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้สร้างแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัโดยศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

 1.  ศกึษาเอกสารการสรา้งแบบทดสอบภาคปฏบิตั ิของ จ านง พรายแยม้แข (2534) 
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 2.  ศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั สรา้งโดยผูว้จิยัดงันี้ ล าดวล ป ัน่สนัเทยีะ (2545) ลดาวรรณ ดสีม (2546)  
จติเกษม ทองนาค (2548) ณฐัชุดา สาครเจรญิ (2548) เอราวรรณ ศรจีกัร (2550) ชยุดา พยุงวงษ์ 
(2551) และศศพิรรณ ส าแดงเดช (2553) โดยศกึษา น ามาปรบัปรุงและสร้างแบบทดสอบทกัษะ
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยัเพิม่เตมิ เพื่อให้สอดคล้องกบักจิกรรมที่จดัให้กบัเด็ก
ปฐมวยั 

 3.  ก าหนดลกัษณะของแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 
    3.1 เป็นแบบทดสอบเชงิปฏบิตัจิรงิ โดยใหเ้ดก็ลงมอืกระท าปฏบิตัจิรงิกบัอุปกรณ์ที่ใช้

ในการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
    3.2 การสรา้งแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทกัษะพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 4 ทกัษะ ซึ่งแบบทดสอบมี 4 ชุด แต่ละชุดเป็นแบบทดสอบเชิงปฏิบัติจริง 
จ านวนชดุละ 7 ขอ้ ประกอบดว้ย 

     ชดุที ่1 แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ ดา้นการสงัเกต 
     ชดุที ่2 แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ ดา้นการจ าแนก 
     ชดุที ่3 แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ ดา้นการวดั 
     ชดุที ่4 แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ ดา้นการสื่อความหมายขอ้มูล 
   3.3 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
     1 คะแนน หมายถงึ เดก็ตอบไดถู้กตอ้ง หรอืท าไดถู้กตอ้ง 
     0 คะแนน หมายถงึ เดก็ตอบผดิหรอืไม่ตอบ หรอืท าผดิหรอืไม่ท า 
 4. สรา้งคู่มอืประกอบค าแนะน าการใชแ้บบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบั

เดก็ปฐมวยั 
 5. น าแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัและคู่มือด าเนินการ

ทดสอบที่ผูว้จิยัสร้างขึน้เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญด้านการศกึษาปฐมวัยและด้านการวดัและประเมนิผล
การศึกษาและครูประจ าการที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
วตัถุประสงค ์ดงัรายนามต่อไปนี้ 

  5.1 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นพดล กองศลิป์  อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติ 
              มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
              (ฝา่ยประถม) กรุงเทพมหานคร 
  5.2 ดร.มิง่ เทพครเมอืง      อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติ 
              มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
              (ฝา่ยประถม) กรุงเทพมหานคร 
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  5.3 อาจารยจ์ุฬนิฑพิา นพคุณ     อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์
              มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ  
              กรุงเทพมหานคร 
  5.4 อาจารยพ์รีะพร รตันาเกยีรติ ์   อาจารยป์ระจ าสาขาการศกึษาปฐมวยั 
              มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
              จงัหวดัมหาสารคาม 
  5.5 อาจารยน์นัทชัพร จริขจรชยั    ครูประจ าชัน้อนุบาล  
              โรงเรยีนอนุบาลตราด  
              จงัหวดัตราด  
  ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน ให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงค์ (IOC) แล้วคดัเลอืกขอ้ที่ได้คะแนนตัง้แต่ .60 – 1.00        
จ านวน 26 ขอ้ ส่วนอกี 2 ขอ้ไดค้่าต ่ากวา่ .60 ซึ่งผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านเสนอแนะใหป้รบัปรุงค าถาม 
ค าตอบและรูปภาพใหม้คีวามถูกต้อง เขา้ใจง่ายและชดัเจน ปรบัปรุงการประเมนิค่าคะแนนในด้าน
จ าแนกและดา้นสื่อความหมายขอ้มูลใหช้ดัเจน เชน่ ควรก าหนดค าตอบใหม้คี าตอบเดยีว 

 6.  ปรับปรุงแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัและคู่มือ
ทดสอบตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ  
  7.  น าแบบทดสอบทีร่บัการแกไ้ขและปรบัปรุงไปทดลองใชก้บัเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที ่1 
โรงเรยีนวดัช าปา่งาม (สายรฐัประชาสรรค)์ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 30 คน 
ทีไ่ม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง แลว้น ามาแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์มาคดิคะแนน คอื ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 คะแนน แล้วคดัเลอืกขอ้ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .30 - .63และค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ .31 ขึน้ไป เพื่อคดัเลอืกแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้เหลือ
จ านวนดา้นละ 5 ขอ้ รวมเป็น 20 ขอ้ 
  8.  น าคะแนนของแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อที่ได้ มาหาค่าความเชื่อมัน่โดยใช้สูตร      
KR – 20 ของคูเดอร์ – รชิาร์ดสนั (Kuder - Richardson) ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้
ฉบบัเท่ากบั .76 ซึ่งมคี่าสูงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการวจิยัได้ 

 9.  น าแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยัไปใช้จรงิกบักลุ่ม
ตวัอย่างต่อไป 

 
แบบแผนกำรทดลองและวิธีกำรทดลอง 
  แบบแผนกำรทดลอง 

 ในการวจิยัครัง้นี้จะด าเนินการแบบกึง่ทดลอง เป็นตามแบบแผนการทดลอง One - Group 
Pretest - Posttest Design (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2550: 15) เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมายของการด าเนินการแบบกึง่ทดลอง 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E T1 X T2 

 
เมื่อ  T1 แทน การทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ก่อนการทดลอง 

 X  แทน การจดักจิกรรมการท าเครือ่งดื่มสมุนไพร 
 T2 แทน การทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์หลงัการทดลอง 

 
  วิธีด ำเนินกำรทดลอง 

 การวจิัยครัง้นี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 เวลา 8 สปัดาห ์
สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละประมาณ 50 นาที รวม 24 ครัง้ ในช่วงกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ โดยมี
ข ัน้ตอนดงันี้ 

 1.  ผูว้จิยัสรา้งความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอย่างเป็นเวลา 1 สปัดาห ์
 2.  ผูว้จิยัท าการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนการทดลอง 

(Pretest) จากนัน้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑแ์ละเกบ็คะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 3.  ผูว้จิยัท าการทดลองการจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรในช่วงกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด โดยด ำเนินกำรทดลองดงันี ้
 
ตาราง 2 ตวัอย่างแผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

สปัดาหท์ี ่ วนั กจิกรรม วตัถุดบิหลกั 

1 

องัคาร น ้าสม้คัน้ สม้ 

พุธ น ้าอญัชนั ดอกอญัชนั 

พฤหสับด ี น ้าแตงโมป ัน่ แตงโม 

2 

องัคาร น ้ามะนาว มะนาว 

พุธ น ้าเก๊กฮวย เก๊กฮวย 

พฤหสับด ี น ้ามะพรา้วป ัน่ มะพรา้ว 

3 

องัคาร น ้าสบัปะรด สบัปะรด 

พุธ น ้าใบเตย ใบเตย 

พฤหสับด ี น ้าแกว้มงักรป ัน่ แกว้มงักร 
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สปัดาหท์ี ่ วนั กจิกรรม วตัถุดบิหลกั 

4 

องัคาร น ้ามะขาม มะขาม 

พุธ น ้าไมฝ้าง ไมฝ้าง 

พฤหสับด ี น ้ากลว้ยหอมโกโกป้ ัน่ กลว้ยหอม 

5 

องัคาร น ้าดาหลา ดอกดาหลา 

พุธ น ้ามะตูม มะตูม 

พฤหสับด ี น ้ามะเขอืเทศป ัน่ มะเขอืเทศ 

6 

องัคาร น ้าฝรัง่ ฝรัง่ 

พุธ น ้ากระเจีย๊บ ดอกกระเจีย๊บ 

พฤหสับด ี น ้าแอปเป้ิลป ัน่ แอปเป้ิล 

7 

องัคาร น ้าสม้ผสมมะนาว สม้, มะนาว 

พุธ น ้าเตา้หู ้ เมลด็ถัว่เหลอืง 

พฤหสับด ี น ้านมขา้วกลอ้งป ัน่ ขา้วกลอ้ง 

8 

องัคาร น ้าผลไมร้วม สม้, มะนาว, สบัปะรด, แอปเป้ิล 

พุธ น ้าล าไย ล าไย 

พฤหสับด ี น ้าผกัผลไมป้ ัน่ สม้, มะนาว, สบัปะรด, แครอท 
 
 4.  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ จากนัน้ท าการทดสอบทกัษะพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั (Posttest) หลงัการทดลองซึ่งใชแ้บบทดสอบชดุเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการ
ทดสอบครัง้แรกก่อนการทดลอง แลว้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 

 5.  น าข้อมูลที่ใช้ได้จากการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัไป
วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัเกบ็ขอ้มูลด้วยแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยั 2 ครัง้ คอื 

 1.  ประเมินก่อนทดลอง (Pretest) ด้วยแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน 
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 2.  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในสปัดาห์ที่ 8 ประเมินหลงัการทดลอง (Posttest) ด้วย
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นชุดเดียวกับประเมินก่อนทดลอง 
(Pretest) เพื่อเปรยีบเทยีบการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 

 
กำรจดักระท ำและกำรวิเครำะหข้์อมูล 
  กำรวิเครำะหข้์อมูล 
  การวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัท าการวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารวเิคราะห ์ดงันี้ 

  1.  หาค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2.  วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการจดักจิกรรม   

การท าเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อศกึษาการพฒันาทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัทัง้ 
ภาพรวมและจ าแนกรายทกัษะ โดยใชก้ารวเิคราะห์จากค่าแจกแจง t แบบ dependent sample 
 สถิติพืน้ฐำนท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมูล 
 1. ค่าเฉลีย่ (Mean) ค านวณโดยใชสู้ตร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2526: 36) ดงันี้ 

N

X
X


  

 

  เมื่อ   X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 

 2.  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณโดยใชสู้ตร (บุญเชดิ ภญิโญ
อนนัตพงษ.์ 2521: 56) ดงันี้ 

)1(
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..

22






 
NN

XXN
DS  

 
  เมื่อ  ..DS  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

    N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

    X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

     2X  แทน ผลรวมของคะแนนนกัเรยีนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 

  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหเ์ครื่องมือและข้อมูล 
  1.  ค านวณค่าความเทีย่งตรงรายขอ้ดว้ยการค านวณความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบ
เชงิปฏบิตักิารทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์กบัจุดประสงค์ทางวทิยาศาสตร์โดยใชสู้ตร (บุญเชดิ 
ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545: 95) ดงันี้ 
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N

R
IOC


  

 
  เมื่อ  IOC     แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบประเมนิแต่ละขอ้กบั 
             จุดประสงค ์

     R   แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะขอ้ 
        N     แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

  2.  ค านวณหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบเชงิปฏบิตักิารทกัษะพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตรก์บัจุดประสงคท์างวทิยาศาสตร์โดยใชสู้ตร (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์.2526: 89) 
ดงันี้ 

N

R
P   

 
   เมื่อ  P   แทน ค่าความยากงา่ย 
     R     แทน จ านวนนกัเรยีนทีท่ าขอ้นัน้ถูก 
     N   แทน จ านวนนกัเรยีนทีท่ าขอ้นัน้ทัง้หมด 
  3.  ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบเชงิปฏบิตักิารทกัษะ
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์สมัพนัธ์แบบพอยต์ ไบซีเรยีล (Point Biserial 
correlation) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2526: 258) ดงันี้ 
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  เมีอ่  pbrsr    แทน ค่าอ านาจจ าแนกสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบพอยตไ์บซเีรยีล 

  
pM   แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนนรวมในกลุ่มทีต่อบถูก 

  qM  แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนนรวมในกลุ่มทีต่อบผดิ 
  tS   แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทัง้หมด 
  p    แทน สดัส่วนคนทีต่อบถูก 
   q   แทน 1 – p (สดัส่วนของคนตอบผดิ) 

  4.  หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบเชงิปฏบิตักิารทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์โดย
ใชว้ธิขีองคูเดอร-์รชิารด์สนั (Kuder- Richardson) จากสูตร KR – 20 (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.
2521: 291) ดงันี้ 
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เมื่อ  ttr    แทน ค่าความเชือ่มัน่ของเครื่องมอืวดั 
  K    แทน จ านวนขอ้ค าถามของเครื่องมอืวดั 

     p     แทน สดัส่วนของผูต้อบถูกหรอืความยากของแต่ละขอ้ 
     q      แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิ ซึ่งเทา่กบั 1 – p 
     2x

S   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเครื่องมอืวดั 
 
  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมูลมีดงัน้ี 

 ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for windows ท าการวเิคราะห ์
 1.  หาค่าเฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

 2.  ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ทดลองโดยใชค้่าแจกแจง t แบบ dependent sample (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 99) โดย
ใชสู้ตร ดงันี้ 

D
S

D
t   

 

   เมื่อ  t     แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 

    D    แทน คะแนนความแตกต่าง 

    D    แทน ค่าเฉลีย่คะแนนความแตกต่าง 

    
D

S   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

   โดยที ่  
N

S
S D

D
  

 3.  ทดสอบนัยส าคญัทางปฏบิตั ิจากการค านวนค่าขนาดของการส่งผล (Effect size) 

ส าหรบัค่าแจกแจง t แบบ dependent sample โดยใชสู้ตรของโคเฮน (Cohen's d)  

(StatisticsLectures. 2012) ดงันี้ 

DS

D
d   

   เมื่อ  d     แทน ค่าขนาดของการสง่ผลของโคเฮน(Cohen's d) 

    D    แทน ค่าเฉลีย่คะแนนความแตกต่าง 

    DS   แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 
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  กำรแปลผลระดบัทกัษะพืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตรส์ ำหรบัเดก็ปฐมวยั 
  การแปลผลทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้วจิ ัยได้ศึกษาทักษะ
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ของเดก็ปฐมวยั 4 ทกัษะ คอื การสงัเกต การจ าแนก การวดั และการสื่อ
ความหมายขอ้มูล ก าหนดการแปลผลโดยรวมและจ าแนกรายทกัษะ ดงันี้ 
ตาราง 3 เกณฑแ์ปลผลภาพรวมของการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์คะแนนเตม็ 20  
 คะแนน (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. 2554: 77) 
 

คะแนน หมายถงึ 
16.01 – 20.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัดมีาก 
12.01 – 16.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี
08.01 – 12.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัพอใช้ 
04.01 – 08.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
00.00 – 04.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัตอ้งปรบัปรุง 

 
ตาราง 4 เกณฑก์ารแปลผลคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จ าแนกรายทกัษะ ไดแ้ก่ ดา้น 
 การสงัเกต ดา้นการจ าแนก ดา้นการวดัและดา้นการสื่อความหมายขอ้มูล คะแนนเตม็ 5 คะแนน  
 

คะแนน หมายถงึ 
4.01 – 5.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัดมีาก 
3.01 – 4.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัด ี
2.01 – 3.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัพอใช้ 
1.01 – 2.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
0.00 – 1.00 มทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัตอ้งปรบัปรุง 

 
ตาราง 5 เกณฑก์ารแปลผลค่าขนาดของการส่งผลตามตารางมาตรฐานของโคเฮน Cohen's d  
 (StatisticsLectures. 2012) 
 

ระดบั ค่าขนาดของการส่งผล (Effect Size) 
น้อย 0.2 

ปานกลาง 0.5 
มาก 0.8 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
  ในการวเิคราะหข์อ้มูลการทดลองและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มูล ในการศกึษาครัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัญาลกัษณ์ในการวเิคราะห์ 
ขอ้มูล ดงันี้ 
  N   แทน จ านวนเดก็นกัเรยีนในกลุม่ตวัอย่าง 
  K    แทน คะแนนรวมรายทกัษะ 
  ..DS  แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 
  DS   แทน ผลค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 
  D   แทน ค่าเฉลีย่คะแนนความแตกต่าง 
  

D
S   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

  t   แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
  p   แทน นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
  การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มูล ในการทดลองครัง้นี้ 
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอตามล าดบั ดงันี้ 
  ตอนที ่1 ระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและรายดา้น 
ก่อนและหลงัการทดลองการจดักจิกรรม 
  ตอนที ่2 เปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
  การวิจัยครัง้นี้ เป็นศึกษาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัด้วยการจัด
กจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งผูว้จิยัไดเ้สนอการวเิคราะหข์อ้มูล ดงัต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1 ระดบัทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลงัการทดลองการจดักจิกรรม โดยใชค้่าคะแนนเฉลี่ยแปลผลระดบัทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ผู้ว ิจ ัยได้น าคะแนนของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ในแต่ละดา้นทัง้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร
มาหาค่าคะแนนเฉลีย่ โดยแยกเป็นการสงัเกต การจ าแนก การวดัและการสื่อความหมายขอ้มูล 
ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จะใช้เป็นค่าบ่งชี้ระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ค่าสถติแิสดงระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและ 
 รายดา้น ก่อนและหลงัการทดลองการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ N  K  
ก่อนจดักจิกรรม หลงัจดักจิกรรม 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 
1. การสงัเกต  15 5 2.00 0.76 ควรปรบัปรุง 4.13 1.50 ดมีาก 
2. การจ าแนก 15 5 1.60 0.63 ควรปรบัปรุง 3.26 0.79 ด ี
3. การวดั 15 5 1.86 0.64 ควรปรบัปรุง 3.60 0.74 ด ี
4. การสื่อความหมายขอ้มูล 15 5 1.93 0.59 ควรปรบัปรุง 3.33 0.72 ด ี

รวม 60 20 7.40 1.64 ควรปรบัปรุง 14.33 2.06 ด ี
 
  ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 6 เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่า เด็กปฐมวยัมีระดบัทกัษะ
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ก่อนการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ( X = 7.40) ภายหลงัการจดั
กจิกรรมอยู่ในระดบัด ี( X =14.33) และเมื่อแยกเป็นรายดา้นพบวา่ก่อนการจดักจิกรรม เดก็ปฐมวยัมี
ระดับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในทุกด้านอยู่ในระดับควรปรับปรุง คือ ด้านการสังเกต           
( X =2.00) ด้านการจ าแนก ( X = 1.60) ด้านการวดั ( X =1.86) และการสื่อความหมายขอ้มูล        
( X =1.93) ภายหลงัการจดักจิกรรม พบวา่ ดา้นการสงัเกต ( X = 4.13) อยู่ในระดบัดมีาก ส่วนด้าน
การจ าแนก ( X =3.26) ด้านการวดั ( X = 3.60) และด้านการสื่อความหมายขอ้มูล ( X = 3.33)     
อยู่ในระดบัด ี
 
  ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อน
และหลงัการจดักจิกรรม 
  การวเิคราะหข์อ้มูลในส่วนนี้ ผูว้จิยัน าคะแนนของการทดสอบระดบัของทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัทัง้โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลงัการทดลองการจดักจิกรรม มา
วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างและทดสอบความแตกต่างเฉลี่ย โดย
ใช ้t - test ทดสอบค่านยัส าคญัทางสถติขิองแบบทดสอบ ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัทัง้โดยรวมและ 
 รายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ K  

ก่อนจดั
กจิกรรม 

หลงัจดั
กจิกรรม D  D

S  t  p  

X  S.D. X  S.D. 
1. การสงัเกต  5 2.00 0.76 4.13 1.50 2.13 0.34 6.35 0.00 
2. การจ าแนก 5 1.60 0.63 3.26 0.79 1.67 0.16 10.46 0.00 
3. การวดั 5 1.86 0.64 3.60 0.74 1.73 0.23 7.60 0.00 
4. การสื่อความหมายขอ้มูล 5 1.93 0.59 3.33 0.72 1.40 0.25 5.50 0.00 

รวม 20 7.40 1.64 14.33 2.06 6.93 0.33 20.98 0.00 
 
  ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 7 เมื่อพจิารณาภาพรวมพบว่า หลงัจากการจดักจิกรรมเด็ก
ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมการอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 แสดงว่า การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรท าให้เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์สูงขึ้นและเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า หลงัจากการจดักิจกรรมเด็กปฐมวยัมีทกัษะ
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์สูงขึน้ทุกด้าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 แสดงว่า หลงัจากที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมท าใหเ้ดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ในด้านการสงัเกต ด้านการ
จ าแนก ดา้นการวดั ดา้นการสื่อความหมายขอ้มูลสูงขึน้ 
  เพื่อให้เห็นเด่นชดัผู้วิจยัได้น าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลงัการจัด
กจิกรรมมาน าเสนอเป็นแผนภูม ิดงัแสดงในภาพประกอบ 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลีย่รายดา้นและโดยรวม ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการท า 
  เครื่องดื่มสมุนไพร 
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  จากแผนภูมแิสดงใหเ้หน็วา่ ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรโดยรวมสูงขึน้ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีาร
พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์สูงขึน้กวา่ก่อนการจดักจิกรรมทุกดา้น 
  นอกจากการทดสอบนยัส าคญัทางสถติแิลว้ ผูว้จิยัยงัได้ศกึษาถงึนัยส าคญัทางปฎิบตัจิาก
ขนาดของการส่งผลของการจัดกิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีต่อทักษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรท์ัง้โดยรวมและรายดา้น ดงัแสดงในตาราง 8  
 
ตาราง 8 ขนาดของการส่งผลของการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรทีม่ตี่อทกัษะพืน้ฐานทาง 
 วทิยาศาสตรท์ัง้โดยรวมและรายดา้น 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ K 
ก่อนจดั
กจิกรรม 

หลงัจดั
กจิกรรม D  DS  Cohen’s d 

X  S.D. X  S.D. 
1. การสงัเกต  5 2.00 0.76 4.13 1.50 2.13 1.32 1.62 
2. การจ าแนก 5 1.60 0.63 3.26 0.79 1.67 0.62 2.69 
3. การวดั 5 1.86 0.64 3.60 0.74 1.73 0.89 1.94 
4. การสื่อความหมายขอ้มูล 5 1.93 0.59 3.33 0.72 1.40 0.97 1.45 

รวม 20 7.40 1.64 14.33 2.06 6.93 1.28 5.42 
   
  ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 8 พบวา่ การส่งผลในการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร
มคี่าขนาดของการส่งผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรโ์ดยรวม เท่ากบั 3.72 และรายดา้น ได้แก่ 
ดา้นการสงัเกต ดา้นการวดั ดา้นการจ าแนก ดา้นการสื่อความหมายขอ้มูล เท่ากบั 1.79, 2.32, 2.52 
และ 2.12 ตามล าดบั ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ 0.8 แสดงวา่ การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรส่งผล
อย่างมากต่อทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรโ์ดยรวมและทัง้รายดา้นแต่ละดา้น 
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บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

  การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัด้วยการจดั
กิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับของทักษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การสงัเกต การจ าแนก การวดั และ  
การสื่อความหมายขอ้มูล และเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อน
และหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
  ขอบเขตของการศกึษาคน้ควา้ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้คอื เดก็ปฐมวยั ชาย-
หญงิ อายุระหวา่ง 4-5 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ของ
โรงเรยีนวดัช าปา่งาม (สายรฐัประชาสรรค)์ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จ านวน 50 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน คอื เลอืกนักเรยีน 1 ห้องเรยีนจากจ านวน 2 ห้องเรยีน แล้วสุ่มนักเรยีนจ านวน 
15 คน จากหอ้งเรยีนทีเ่ลอืก โดยการจบัสลาก เพื่อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ตวัแปรทีใ่ชใ้นการ
วจิยัประกอบดว้ยตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร และตวัแปรตาม ได้แก่ 
ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรและ
แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 
  ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่ง
ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กปฐมวยั โดยผู้วิจ ัยสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่าง           
1 สปัดาหก์่อนการทดลอง จากนัน้ท าการทดสอบเพื่อวดัทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ก่อนการจดั
กจิกรรม โดยใชแ้บบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัที่ผูว้จิยัสร้างขึน้กบักลุ่ม
ตวัอย่างและด าเนินการทดลองด้วยตนเอง จ านวน 8 สปัดาห์ เมื่อด าเนินการจดักิจกรรมครบ 8 
สปัดาห์ น าแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัมาทดสอบอีกครัง้และน า
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปท าการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติิ 
 
สรปุผลการวิจยั 
  หลงัจากทีเ่ดก็ปฐมวยัไดร้บัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร มทีกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร ์ดงันี้ 
  1.  ระดบัทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัจากได้รบัการจดักจิกรรม
โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.33 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ในแต่ละ
ทกัษะมคีะแนนเฉลีย่สูงขึน้คอื ดา้นการสงัเกตมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 อยู่ในระดบัดมีาก ส่วนใน
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ด้านการจ าแนก ด้านการวดัและด้านการสื่อความหมายข้อมูลอยู่ในระดบัดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 3.26, 3.60 และ 3.33 ตามล าดบั 
  2.  ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัหลงัจากได้รบัการจดักจิกรรมการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรโดยรวม พบว่า เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์สูงขึน้ มคี่าผลต่าง
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 6.93 คะแนน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้านพบว่า หลงัจากได้รบัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร เดก็ปฐมวยัมีการสงัเกต การ
จ าแนก ด้านการวดัและด้านการสื่อความหมายสูงขึน้ โดยมคี่าผลต่างคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.13, 
1.67, 1.73 และ 1.40 ตามล าดบั ซึ่งทุกด้านสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการทดลอง พบว่า เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์สูงขึน้ทัง้โดยรวม
และรายด้าน หลงัจากได้รบัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรชว่ยส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัใหพ้ฒันาอยู่ในระดบัทีด่ขี ึน้ ทัง้นี้
สามารถอภปิรายได ้ดงันี้ คอื 
  1.  ระดับทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน พบว่า    
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์งู
กวา่ก่อนการทดลองทุกดา้น อภปิรายไดด้งันี้ 
   1.1 ดา้นการสงัเกต เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ด้านการสงัเกต
ก่อนการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.00 คะแนน แต่หลงัการจดั
กจิกรรมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 คะแนน แสดงว่าการจดักิจกรรมการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสรมิในเรื่องการสงัเกตได้ เพราะกจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็น
กจิกรรมทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูโ้ดยการคน้ควา้และลงมอืกระท าดว้ยตวัเดก็เอง ดว้ยการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้
หา้ในการสงัเกต ไม่วา่จะเป็นการดู  การสมัผสั การชมิรส การฟงัเสยีงและการดมกลิน่ จากสื่อและ
วสัดุอุปกรณ์ของจริง นอกจากเด็กยังได้สงัเกตนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดกิจกรรมการท า
เครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของมารต์นิ (Martin. 2001: 36) กล่าวว่า การสงัเกต คอื 
ความสามารถในการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ หรอืใชเ้พยีงอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมเขา้
สมัผสัโดยตรงกบัวตัถุสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้  ตวัอย่างเช่น 
สปัดาหท์ี ่2 น ้าเกกกววย เดก็ได้สงัเกตดอกเกก็ววย ก่อนน าต้มด้วยการดมกลิน่และสมัผสั ระหว่าง
ต้มเด็กได้สงัเกตการเดอืดของน ้า การละลายของน ้าตาลและการเปลี่ยนสีของน ้าเกก็ววยจากใส
กลายเป็นสีเหลือง หลงัต้มเด็กได้ลองดมกลิ่นและชมิน ้าเก็กววย โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็ก
สงัเกตกระบวนการต่างๆทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา เชน่ ดอกเกก็ววยมลีกัษณะเป็นอย่างไร นิ่มหรอืวา่แขง็ 
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มกีลิน่เป็นอย่างไร ก่อนเตมิน ้าตาลน ้าเกกกววยมรีสชาตเิป็นอย่างไร หลงัเติมน ้าตาลน ้าเกกกววยมี
รสชาตเิป็นอย่างไร เพื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนการสงัเกตและเกบ็รวบรวมรายละเอยีดไดม้ากขึน้ ในสปัดาห์
ที่ 7 น ้าเต้าหู เด็กได้ลงมือท าน ้ าเต้าหู้ด้วยตนเองตัง้แต่การแช่ถัว่เหลือง เด็กจะได้สงัเกตการ
เปลี่ยนแปลงของถัว่เหลืองที่แช่น ้ าแล้วด้วยการดูและสมัผสั หลงัจากนัน้น าถัว่เหลืองมาป ัน่ให้
ละเอยีด เดก็จะไดส้งัเกตการเปลีย่นแปลงของขนาดถัว่เหลอืงจากเป็นเมลด็เป็นเนื้อละเอยีด เมื่อน า
ถัว่เหลอืงทีถู่กป ัน่ละเอยีดมากรองเอาน ้านมถัว่เหลอืง เดก็จะไดเ้หน็และไดก้ลิน่น ้านมถัว่เหลอืงที่ยงั
ไม่ไดต้ม้ เมื่อน าน ้านมถัว่เหลอืงมาตม้เดก็จะไดส้งัเกตส ีรสชาต ิกลิน่ของน ้านมถัว่เหลอืงเมื่อต้มสุก
และหลงัจากใส่น ้าตาลลงไป จะเหน็ไดว้า่การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรชว่ยส่งเสรมิใหเ้ดก็
ปฐมวยัเกดิความสนใจ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละส่งผลให้ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ด้านการ
สงัเกตอยู่ในระดบัที่ดีข ึน้ ประกอบกบัทกัษะด้านการสงัเกตเป็นทกัษะแรกของทกัษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กที่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป ดังแนว
พระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่พระองคท์รงมพีระราชด ารสัถงึ
การสอนเดก็ว่า ต้องเน้นเดก็เป็นส าคญั ซึ่งหมายถงึการให้เดก็ตระหนักต่อการเรียนรู้และมีความ
ตอนหนึ่งวา่ “นอกจากการอ่านแลว้ บทบาทของครูในการสอนทีใ่หน้ักเรยีน เป็นศูนย์กลางแบบแต่ง
เองของขา้พเจา้นัน้ จะตอ้งสรา้งทกัษะในการสงัเกตแก่เดก็ดว้ย คอื ชีใ้หเ้ดก็รูจ้กัสงัเกตดูลกัษณะของ
ผูค้น ลกัษณะของธรรมชาตริอบตวั หรอืสงัเกตจากผลของการทดลองต่างๆ จะออกไปดูอะไรกค็วร
จะเกบ็มาศกึษา มาสงัเกตดูว่ามคีวามเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไร ในสภาพธรรมชาต ิกล่าวคือ 
ต้องสร้างให้มคีวามสามารถในการสงัเกตสูง ต้องให้รกัการเรยีนรู้หรอืหมัน่ศกึษาค้นควา้อยู่เสมอ ” 
(กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2550 : 67 -68) ดงันัน้ การที่เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรงจากการท ากจิกรรม
การท าเครื่องดื่มสมุนไพรส่งผลใหเ้ดก็มรีะดบัทกัษะการสงัเกตสูงขึน้อย่างชดัเจน 
   1.2 ดา้นการจ าแนก เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรด์า้นการจ าแนก
ก่อนการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.60 คะแนน แต่หลงัการจดั
กจิกรรมอยู่ในระดบัดคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.26 คะแนน แสดงวา่การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรชว่ยส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นดา้นการจ าแนกส าหรบัเดก็ปฐมวยัได้ เพราะ
ลกัษณะของกจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรมกีารสอดแทรกการเปรยีบเทยีบ ความเหมอืน ความ
แตกต่างของคุณสมบตัิต่างๆ เช่น สี รูปร่าง ขนาด กลิ่น รสชาติอยู่เสมอๆ สอดคล้องกบัพิมพนัธ ์
เดชะคุปต์ (2548: 10) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการจ าแนกสิง่ที่มอียู่โดยมเีกณฑ์ในการจดัแบ่ง 
อาจใชเ้กณฑค์วามเหมอืนความแตกต่าง หรอืความสมัพนัธอ์ย่างใดอย่างหนึ่งหรอืใชเ้กณฑท์ีก่ าหนด
ขึน้เองกไ็ด ้ตวัอย่างเชน่ สปัดาหท์ี ่3 น ้าแกว้มงักรป ัน่ ในขัน้ตอนการท าเดก็ไดดู้ครูแสดงการผ่าแก้ว
มงักรแบบตามขวางและตามยาว เดก็จะไดส้งัเกต เปรยีบเทยีบรูปร่าง รสชาติและสขีองแก้วมงักรที่
แตกต่างกนั เดก็รู้สึกตื่นเต้นมาก เมื่อให้เดก็ปอกเปลอืกแล้วชมิรสก่อนลงมอืป ัน่น ้าแก้วมงักรด้วย
ตนเอง ในระหวา่งการท าเดก็จะไดส้งัเกตการเปลีย่นแปลงของเนื้อแกว้มงักรทีถู่กป ัน่และเมื่อท าเสรจ็
เดก็ไดส้งัเกต ชมิรสและดมกลิน่น ้าแกว้มงักรป ัน่วา่มรีสชาตแิละกลิน่เหมอืนแก้วมงักรที่ไม่น ามาป ัน่
หรือ ไม่  โดย ในทุกกระบวนการครู จ ะคอย ให้ค า ถาม ในการกระตุ้น และแนะน า เด็ก                        
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ซึ่งมาร์ตนิ, เรย์ไนซ์และสมทิ (Martin, Raynice; & Schmidt. 2005:13) กล่าวว่า การเริม่ต้นเรยีนรู้
ว ิทยาศาสตร์ของเด็กต้องเริ่มจากการสังเกตและจากจ าแนกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ในสัปดาห์ที่ 6             
น ้าแอปเป้ิลป ัน่ ครูน าผลแอปเป้ิลทีม่สีตี่าง ๆ มาใหเ้ดก็ไดส้งัเกต สมัผสั โดยใชค้ าถามกระตุ้นให้เด็ก
สงัเกตเปรยีบเทยีบความแตกต่างสแีละขนาดของผลแอปเป้ิล หลงัจากนัน้ใหเ้ดก็ลงมอืท าน ้าแอปเป้ิล 
เด็กบางกลุ่มบอกว่าแอกปเป้ิลต้องปอกเปลือกก่อนจึงทานได้ แต่เด็ กบางกลุ่มบอกว่าไม่ต้อง         
ปอกเปลือกกท็านได้ ครูปล่อยให้เดก็แต่ละกลุ่มลงมอืท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ด้วยตนเองจนเสร็จแล้วใช้
ค าถามถามเดก็ๆวา่น ้าแอปเป้ิลป ัน่ทีเ่ดก็ๆท ามสีเีหมอืนส่วนใดของแอปเป้ิล ระหวา่งน ้าแอปเป้ิลป ัน่ที่
ใชแ้อปเป้ิลปอกเปลอืกกบัไม่ปอกเปลอืกต่างกนัอย่างไร เพื่อให้เดก็เกดิการสงัเกตและเปรยีบเทยีบ
น ้ าแอปเป้ิลป ัน่ที่ตนเองท ากับกลุ่มเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอรน์ไดค ์(Thorndike) ทีเ่น้นเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้บบลองผดิลองถูกบ้างจะให้ผูเ้รยีน
เกดิการเรียนรู้จากวิธกีารแก้ปญัหา จดจ าในสิ่งที่เรยีนรู้ได้ดีและเกดิความภาคภูมใิจในการท าสิ่ง
ต่างๆดว้ยตนเอง (ทศินา แขมมณ.ี 2553: 51) ดงันัน้ จากการท ากจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร
ส่งผลใหเ้ดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะการจ าแนกสูงขึน้ 
   1.3 ดา้นการวดั เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรก์่อนการจดักจิกรรม
อยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.86 คะแนน แต่หลงัการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัด ี
ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.60 คะแนน แสดงวา่การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสรมิ
ทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในด้านการวดัได้ เพราะลักษณะของกิจกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรเป็นกิจกรรมประกอบอาหาร ส่วนมากเด็กต้องกะประมาณปริมาณส่วนประกอบและ
เครื่องปรุงด้วยตนเอง โดยครูสอดแทรกความรู้ในด้านการวดัให้เชื่อมโยงเขา้กบัวสัดุ อุปกรณ์และ
กรรมวธิีในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งเดก็จะได้เรยีนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกบัอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตรด์ว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่อุปกรณ์ที่อยู่ในชวีติประจ าวนั  (Bosse, Jacobs; & Anderson 
2009: 13) ตวัอย่างเช่น ในสปัดาห์ที่ 1 น ้าอญัชนั เดก็เลอืกใชเ้หยอืกขนาด 200 ml ในการตวง
น ้าตาล เนื่องจากกลวัว่าน ้าอญัชนัจะไม่หวานจึงเลอืกอุปกรณ์ในการตวงที่มีขนาดใหญ่ ท าให้น ้ า
อญัชนัที่ได้มรีสชาติหวานจดั ครูจึงใชค้ าถามเพื่อแนะน าเดก็ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเลก็ลงมาและ
ค่อยๆเตมิน ้าตาลลงไปทลีะแก้วแล้วชมิรสก่อน ถ้าไม่หวานจงึตวงน ้าตาลเพิง่ลงไป ในสปัดาห์ที่ 6 
น ้ากระเจีย๊บ เดก็เริม่กะปรมิาณน ้าตาลทีเ่ตมิลงไปได้โดยการใชป้ระสบการณ์จากการชมิรสน ้าชนิด
ต่างๆที่ผ่านมา ท าให้เดก็ๆรู้ว่าน ้าชนิดไหนหวาน เดก็ๆจะเตมิน ้าตาลน้อยลง น ้าชนิดไหนเปรี้ยว
จะตอ้งเตมิน ้าตาลมากขึน้และตอ้งใส่เกลอืลงไปดว้ย นอกจากนี้เดก็เริม่เรยีนรูท้ีจ่ะใหอุ้ปกรณ์การตวง
ชนิดต่างๆ เชน่ ชอ้นตวง ถว้ยตวง เป็นตน้ ดงัทีแ่นวคดิของบรูเนอร ์(Bruner) กล่าวไวว้า่ เดก็จะเกดิ
การคดิไดต้อ้งเริม่จากการลงมอืกระท า การกระท าจะท าใหเ้ดก็ค่อยๆ เกดิความคดิ สรา้งจนิตนาการ
และสร้างภาพในสิง่ที่ เป็นนามธรรมได้(สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์. 2553: 58) และยงัสอดคล้องกบั
กระบวนการทางสตปิญัญาของเพยีเจท์ (ทศินา แขมมณี. 2553: 65)ที่กล่าวว่า เดก็จะค่อยๆซึมซบั
หรือดูดซึม (assimilation) ประสบการณ์ เรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้
ประโยชน์ เมื่อได้เรยีนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ สมองจะเริม่ปรบัและจดัระบบ (accommodation) เพื่อ
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ปรบัประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากนัเป็นระบบที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็น
โครงสรา้งทางปญัญาใหม่ขึน้ หากการปรบัเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลนืกจ็ะก่อให้เกดิโครงสร้าง
ทางปญัญาทีม่คีวามสมดุลขึน้ (equilibration) 
   1.4 ดา้นการสื่อความหมายขอ้มูล เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์
ก่อนการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.93 คะแนน แต่หลงัการจดั
กจิกรรมเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานอยู่ในระดบัดี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 คะแนน แสดง
วา่การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ในด้านการ
สื่อความหมายข้อมูลได้ เพราะการจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรได้เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิกบัสิง่ของทีเ่ป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้เดก็ได้มกีารสนทนาโต้ตอบ การตัง้
ค าถาม การแลกเปลีย่นพูดคุย การพูดแสดงความคดิเหน็และเล่าเรื่องประสบการณ์เดมิจากรูปภาพ 
สอดคลอ้งกบัวารช์ีแ่ละบูทเลอร์ (Hachey; & Butler. 2009: 43) ซึ่งกล่าววา่ เดก็เรยีนรูท้กัษะพืน้ฐาน
ทางวทิยาศาสตรจ์ากปญัหาทีเ่ป็นรูปธรรมและการคน้ควา้โดยเน้นวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ด้วยการ
ลงมอืท า สงัเกต ส ารวจ เกบ็ขอ้มูลและสื่อความหมาย ตวัอย่างเชน่ สปัดาหท์ี ่3 น ้าสบัปะรด เป็นการ
ให้เดก็ร่วมกนัสรุป โดยเดก็จะช่วยกนัพูดบรรยายสิง่ที่ได้จากการเรียนรู้หรือเล่าประสบการณ์เดิม 
เดก็บางคนยงัไม่กลา้พูด ไม่มัน่ใจ ไม่ยอมตอบค าถาม เดก็จะเล่าไดเ้พยีงประโยคสัน้ๆ แต่เมื่อครูให้
ค าแนะน า ตัง้ค าถามกระตุน้ใหเ้ดก็ตอบ สปัดาหท์ี ่8 น ้าล าไย เดก็ดูภาพวธิที าน ้าล าไยในขัน้สรุปและ
ร่วมกนัสรุปวธิกีารท าร่วมกนัตามขัน้ตอนทีไ่ดดู้ ก่อนจะออกมาน าเสนอสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูร้่วมกนัดว้ยการ
บรรยาย เดก็มคีวามมัน่ใจมากขึน้ กล้าพูด เล่าเรื่องได้ยาวมากขึน้  แต่กย็งัมบีางคนที่เวลาพูดหรอื
บรรยายต่อหน้าเพื่อนๆจะอาย ไม่กลา้สบตาเพื่อนๆ ครูและเพื่อนๆตอ้งคอยใหก้ าลงัใจ ให้ค าชมเชย 
เดก็จงึจะมคีวามมัน่ใจมากขึน้และกล้าแสดงออกมากขึน้ ดงัที่บลูม (Bloom. 1976: 13 ) กล่าวว่า 
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการโต้ตอบระหว่างครูกับ
นักเรยีน มกีารส่งเสรมิการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนัถอืว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่ท าให้การเรยีน
การสอนมปีระสิทธภิาพ ซึ่งงานวจิยัของแสงเดอืน จูธาร ี(2546: 62-63) ได้กล่าวเสรมิว่า การจดั
กจิกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นกนัเอง สนุกสนาน ไม่ตงึเครยีดจะท าใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจและไดค้ดิรเิริม่สิง่
ต่างๆดว้ยตนเองอย่างเตม็ความสามารถ จนท าใหเ้ดก็เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง  
  2. เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรมคีะแนนทกัษะพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ก่อนการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.40 คะแนน 
หลงัจากได้รบัการจดักจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 14.33 คะแนน แสดงว่า 
รูปแบบการจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ตรงในการ
ประกอบอาหาร โดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูผ้า่นการใชส้ื่อ วสัดุ อุปกรณ์ของจรงิ โดยเน้นให้ เดก็
ไดส้งัเกต จ าแนก วดัและสื่อความหมายขอ้มูล โดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 สอดคลอ้งมอนเตสเซอรี่
และเพยีเจทท์ีก่ล่าววา่ ความสามารถทางดา้นสมองของเดก็จะดไีดน้ัน้ตอ้งกระตุน้โดยการใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้ห้า คือ การฟงั การดู การชมิรส การดมกลิ่นและการสมัผสั โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่น 
ส ารวจ ทดลอง ตดัสินใจและแก้ปญัหาต่างๆด้วยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . 2553: 81)       
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ซึ่งธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยัที่เป็นวยัแห่งการส ารวจค้นควา้ มคีวามอยากรู้อยากเหน็และสนใจสิ่ง
แปลกใหม่ในกจิกรรม การไดล้งมอืกระท า การจบัตอ้งสมัผสัท าใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจ สอดคล้องกบั 
เยาวพา เดชะคุปต ์(2542 : 91) ทีก่ล่าววา่ การจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ดเ้รยีนรู้จะกลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของเด็ก ถ้าเด็กรู้จกัสิ่งต่างๆ รอบตวั เข้าใจสิ่งที่เขาสงสยัและ
สามารถพฒันาการคดิจะน าไปสู่การรู้จกัหาค าตอบแบบวทิยาศาสตร์ได้ โดยลงมอืปฏบิตัจิรงิด้วย
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ท าให้เดก็เกดิการเรยีนรู้จากของจรงิ ผ่านกระบวนการกบัสิง่นัน้ ๆ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ศศธิร รณะบุตร (2551: 63) พบวา่ กจิกรรมทีส่่งเสรมิการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ห้าใน
การเรยีนรู ้ชว่ยใหเ้ดก็รูจ้กัสงัเกต เปรยีบเทยีบ คดิอย่างมเีหตุผล ซึ่งเดก็ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์
ตรงทีไ่ดพ้บเหน็จากสื่อการสอนที่เป็นของจรงิจากสถานที่จรงิและยงัเป็นการฝึกทกัษะพื้นฐานของ
การเรยีนรู้เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์ เดก็ได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเองจากสิ่งแวดล้อมรอบตวั โดยมคีรู
เป็นเพยีงผูช้ ีแ้นะ ชว่ยเหลอืและสอดแทรกความรู้ทางด้านทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้แก่เดก็ 
ดงัที่ไวกอ็ตสก ี (อภิรต ีสนีวล. 2547 : 53; อ้างองิจาก Berk; & Winster. 1995 citing Vygotsky. 
n.d) กล่าวไวว้า่ การเรยีนรูข้องเดก็จะเกดิขึน้ใน Zone of Proximal Development เป็นสภาวะที่เดก็
เผชญิกบัปญัหาทีท่า้ทาย แต่เมื่อไม่สามารถคดิแก้ปญัหาได้โดยล าพงั เดก็ต้องได้รบัการช่วยเหลอื
แนะน าจากผู้ใหญ่ หรือจากการร่วมกันคิดกับเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่าเด็กจะสามารถ
แกป้ญัหานัน้ได ้ท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ 
  จากทีก่ล่าวมานัน้แสดงใหเ้หน็วา่ การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้เปิดโอกาส
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงดว้ยการปฏบิตักิบัสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ โดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 
5 จากการมอง การฟงั การได้กลิน่ การชมิและการสมัผสั เน้นให้เดก็ได้ฝึกทกัษะการสงัเกต การ
จ าแนก การวดัและการสื่อความหมายขอ้มูล โดยครูจะสอดแทรกความรูท้างดา้นทกัษะพืน้ฐานทาง 
วทิยาศาสตรใ์หแ้ก่เดก็และใหเ้ดก็ไดล้งมอืกระท ากบัสื่อที่เป็นของจรงิ เพื่อให้เดก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่
วางไว ้โดยครูมบีทบาทส าคญัในการเตรยีมสื่อ วสัดุ อุปกรณ์และใชค้ าถามในการกระตุ้นและแนะน า
ใหเ้ดก็ไดล้งมอืท า คดิทบทวนล าดบัข ัน้ตอนและสื่อความหมายขอ้มูลออกมาในขัน้สรุป ดงันัน้ เดก็
ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรจงึมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์อยู่ใน
ระดบัทีด่ขี ึน้ 
 
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
  1. การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นกจิกรรมที่ เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรู้
ตัง้แต่การวางแผนจากสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ของจรงิ ให้เดก็ได้ลงมอืกระท ากบัสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง ท าใหเ้ดก็เกดิความสนใจ ตัง้ใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท ากจิกรรม ไดเ้หน็ถงึข ัน้ตอน
ในการทดลอง เหน็การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และท าใหเ้ดก็เกดิความสงสยัในระหวา่งการทดลอง ซึ่ง
ครูจะใชค้ าถามกระตุ้นเพื่อให้เดก็ได้ คดิหาค าตอบและสรุปผลการทดลองตามความเขา้ใจของเดก็
เอง 
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  2.  การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร ท าให้เดก็ได้หยิบ จับ สมัผสั สงัเกต วสัดุ
อุปกรณ์ตา่งๆ อยา่งอิสระ ไดฝึ้กการจ าแนกเปรยีบเทยีบ ความเหมอืน ความต่าง ตลอดจนได้ฝึกกะ
ประมาณปรมิาณส่วนประกอบและเครื่องปรุงในการท าเครื่องดื่มสมุนไพรดว้ยตนเอง 
  3.  การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร เด็กจะรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสงัเกตวสัดุ
อุปกรณ์ สงัเกตการเปลี่ยนแปลงระหว่างการท าเครื่องดื่มสมุนไพรและเครื่องดื่มสมุนไพรท่ีท าเสร็จ
แล้วน าข้อมูลต่างๆท่ีได้จากการจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรอธิบายตามความเข้าใจของ
ตนเอง  
  4.  เดก็มกีารเรยีนรูแ้ละฝึกทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์อย่างสนุกสนานเพลดิเพลนิ ได้
ลงมอืกระท ากจิกรรมดว้ยตนเองจนประสบความส าเรจ็ เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง เรยีนรู้อารมณ์
และความรูส้กึของผูอ้ื่น ปรบัความตอ้งการของตนเอง ไดพ้ฒันาความเชือ่มัน่ในตนเอง กลา้คดิ 
กลา้แสดงออก 
  5.  การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรแบบเป็นกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้
ท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนทัง้ด้านความคิดและการกระท า ส่งผลให้รู้จกัหน้าที่ตนเอง ช่วยเหลือ 
แนะน าและยอมรบัค าแนะน าจากเพื่อน มรีะเบยีบวนิยั รูจ้กัอดทน รอคอย มเีหตุผล เป็นผูน้ าผูต้ามที่
ดใีนการท ากจิกรรมร่วมกนั 
  6.  การจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กๆ 
เพราะในการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรใชพ้ชืสมุนไพร ผกั ผลไม้และธญัพชืมาประกอบ
เป็นเครื่องดื่ม ท าให้เดก็ได้รบัประทานอาหารที่เป็นประโยชน์กบัร่างกาย ได้เรียนรู้และรู้จกัเลอืก
บรโิภคอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ เดก็บางคนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการรบัประทานอาหาร คอื
จากที่ไม่ชอบรบัประทานอาหารและเลอืกรบัประทานเฉพาะอย่าง เช่น มะเขอืเทศ แครอท กล้วย 
เมื่อเด็กได้สมัผสัและลงมือประกอบอาหารเอง ท าให้เด็กพร้อมที่จะรบัประทานอาหารที่ไม่เคย
รบัประทานมาก่อนมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.  การเลอืกกจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรควรเป็นกจิกรรมที่ไม่ซบัซ้อนและเริม่จาก
การท ากจิกรรมง่ายๆไปสู่กจิกรรมยาก เพื่อใหเ้ดก็สามารถวางแผนการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเองได้  
  2.  ในการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร ครูควรใชว้ตัถุดบิที่หลากหลายในการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรจะท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ดว้ย เชน่ การใชน้ ้าตาลทรายแดง น ้าตาลกรวด
มาแทนน ้าตาลทรายขาว การใชน้ ้าผึง้แทนน ้าเชือ่ม เป็นตน้  
  3.  ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมอย่างอสิระ ไม่ควรก าหนดเวลาเนื่องจากเดก็ยงั 
มคีวามสนใจในกจิกรรมที่ท าอยู่ เดก็จะให้ความสนใจกบักจิกรรมที่ท้าทาย และเป็นกจิกรรมที่เหน็
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในขณะท ากจิกรรมไดอ้ย่างชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
  1.  ควรมกีารศกึษาและวจิยัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรทีม่ผีลต่อตวัแปรตาม
ด้านอื่นๆ เช่น ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ความภาคภูมใิจในตนเอง การท างานร่วมกบัผูอ้ ื่น 
การคดิวเิคราะห ์การคดิเชงิเหตุผล เป็นตน้  
  2.  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรกบัการจดั
กจิกรรมการสอนแบบอื่น เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนรู้ด้านทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมวชิาการ. (2546). คู่มอืหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (ส าหรบัเดก็อายุ 3 - 6 ปี). 
  กรุงเทพฯ: หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมฯ. 
กองทนัตสาธารณสุข. (2550). น ้าตาล ความหวานในขนม เครือ่งดืม่ นมพรอ้มดืม่ นมผงส าหรบัเดก็.  
  นนทบุร:ี นโม พริน้ติง้แอนดพ์บับลชิชิง่. 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข. (2546).  
  พระราชบญัญตัคิุม้ครองและส่งเสรมิภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542.  
  พมิพค์รัง้ที ่2 กรุงเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข 
กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. (2550). อจัฉรยิาจารยก์ารศกึษาปฐมวยั. กรุงเทพฯ : ศนูยก์ารพมิพ ์
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
-------------. (2550). ครวัหอ้งเรยีนของเจา้ตวัเลก็. กรุงเทพฯ:เพื่อนอกัษร. 
-------------. (2551). การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ:เบรน-เบส บุ๊คส.์ 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล. (2543). สมุนไพรสวนสริรีกุขชาต.ิ กรุงเทพฯ:อมรนิทร ์ 
  พริน้ติง้กรุ๊พ. 
จ านง พรายแยม้แข. (2534). เทคนคิการสอนกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ. พมิพค์รัง้ที ่4. 
  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
จติเกษม ทองนาค. (2548). การพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยใช ้
  กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบจติปญัญา. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  
  กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ฉตัรชดุา เธยีรปรชีา. (2543). การจดัประสบการณ์โดยยดึเดก็เป็นศนูยกลาง. เลย:  
  สถาบนัราชภฎัเลย. 
ชยุดา พยุงวงษ์. (2551). การศกึษาผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูข้องเดก็นกัวจิยัทีม่ตีอ่ทกัษะ 
  กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(การศกึษาปฐมวยั).  
  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.ถ่ายเอกสาร. 
ชลุพีร สงวนศร.ี (2550). กจิกรรมการสอนเพือ่ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ 
  ปฐมวยั. ลพบุร:ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร.ี ถ่ายเอกสาร. 
ณฐัชดุา สาครเจรญิ. (2548). การพฒันากระบวนการวทิยาศาสตรข์ ัน้พื้นฐานของเดก็ปฐมวยัโดยใช ้
  การใชรู้ปแบบกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคเ์พือ่การเรยีนรู้. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(การศกึษา 
  ปฐมวยั). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.ถ่ายเอกสาร. 
ทศินา แขมมณ.ี (2553). ศาสตรก์ารสอน องคค์วามรูเ้พือ่การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ ี
  ประสทิธภิาพ. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 



73 

 

ธงชยั ชวิปรชีา; และทวศีกัดิ ์จนิดานุรกัษ์. (2539). หน่วยที ่3 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์2  
  ในเอกสารการสอนชดุวชิาวทิยาศาสตร ์3: แนวคดิทางวทิยาศาสตร.์ นนทบุร:ี 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
นิตยา ประพฤตกิจิ. (2541). คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริน้ติง้เฮาส์. 
นิรมล ชา่งวฒันชยั. (2541). เทคนิคการสอนศลิปะ ภาษา และวทิยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศริวิฒันา 
  อนิเตอรพ์ริน้ท.์ 
นิภาพร ตะเภาพงษ์. (2553).สุขภาพดดีว้ยสมนุไพร. กรุงเทพฯ: แฮนดบ์ุค๊. 
บญัญตั ิช านาญกจิ. (2542). กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร์. นครสวรรค:์  
  สถาบนัราชภฏันครสวรรค.์ 
บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. (2521). เอกสารประกอบการสอน สถติกิารศกึษา. กรุงเทพฯ : ภาควชิา 
  พืน้ฐานการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
-------------. (2526). การทดสอบแบบองิเกณฑ ์: แนวคดิและวธิกีาร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ. 
-------------. (2545). รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์เรือ่งการวดัประเมนิการเรยีนรู้. กรุงเทพฯ:  
  ศนูยศ์กึษาตามแนวพระราชด าร.ิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
บุญประจกัษ์ วงษ์มงคล. (2536). การศกึษาผลการจดัประสบการณ์แบบปฏบิตักิารทดลองการ 
  ประกอบอาหารและการจดัประสบการณ์แบบทัว่ไปทีม่ตี่อทกัษะคณติศาสตรข์องเดก็ 
  ปฐมวยัทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาแตกต่างกนั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษา 
  ปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ปวณีา (นามแฝง). (2539, มกราคม). งาน Cooking. วารสารรกัลูก. 14(156): 112-114. 
ประภาพรรณ สุวรรณศขุ. (2538). การจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัใน 
  เอกสารการสอนชดุวชิาการสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวยั หน่วยที ่8 พมิพค์รัง้ 
  ที ่4. นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
ประสาท เนืองเฉลมิ. (2545,ตุลาคม). ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรป์ฐมวยัศกึษา.วารสาร 
  การศกึษาปฐมวยั. 6(4): 24-25. 
-------------. (2546, กรกฎาคม). การสอนวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั. วารสารการศกึษาปฐมวยั.  
  7(3) : 23-25. 
ปิยนนัท ์แซ่จวิ. (2550). ความชอบการบรโิภคผกัของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์  
  ประกอบอาหาร. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ปิยะดา ประเสรฐิสม; ผสุด ีจนัทรบ์าง; และองัศณา ฤทธิอ์ยู่. (2550). การบรโิภคเครือ่งดืม่ของ 
  เดก็ไทยใน 24 ช ัว่โมง. นนทบุร:ี กองทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  
พนิดา กุลประสูตดิลิก. (2545). สุขภาพแขง็แรงดว้ยน ้าผกัและผลไม้. กรุงเทพฯ: สายส่งสุขภาพใจ. 
 



74 

 

พรใจ สารยศ. (2544). กระบวนการส่งเสรมิการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัโดยใชก้จิกรรม 
  วทิยาศาสตรต์ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์. วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. ถ่ายเอกสาร. 
พวงทอง มมีัง่ค ัง่. (2537). การสอนวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา. กรุงเทพฯ:  
  วทิยาลยัครพูระนคร. 
พชัร ีผลโยธนิ. (2542). เรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์ยา่งไรในอนุบาล. เพือ่นอนุบาล. 4(2), 24 – 31. 
พทัรารณิ ีมุนิลโฑ. (2549). พชืสมนุไพรและเครือ่งดืม่สขุภาพ. นนทบุร:ี พมิพท์อง. 
พมิพนัธ ์เดชะคุปต์. (2545). พฤตกิรรมการสอนวทิยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคุณภาพ 
  วชิาการ. 
-------------. (2548). วธิวีทิยาการสอนวทิยาศาสตรท์ัว่ไป. กรุงเทพฯ: พฒันาคุณภาพ 
  วชิาการ. 
ภพ เลาหไพบูลย.์ (2542). แนวการสอนวทิยาศาสตร.์ กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ยุพา วรีะไวทยะ; และปรชีา นพคุณ. (2544). การสอนวทิยาศาสตรแ์บบมอือาชพี. กรุงเทพฯ: มูลนิธ ิ
  สดศร ี– สฤษดิว์งศ.์ 
เยาวพา เดชะคุปต.์ (2542). การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยั. กรุงเทพฯ: แมค็. 
ราชบณัฑติยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นานมบีุ๊ค 
  พบัลเิคชัน่ส ์จ ากดั. 
รุจริะ สุภรณ์ไพบูลย.์ (2539). การส่งเสรมิกระบวนการวทิยาศาสตร์: เทคนคิวธิกีารสอนในระดบั 
  ประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ลดาวรรณ ดสีม. (2546). การพฒันาทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยใชก้จิกรรม 
  การเรยีนแบบต่อภาพ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).กรุงเทพฯ:  
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ล าดวน ปนัสนัเทยีะ. (2545). ผลการจดัประสบการณ์แบบโครงการทีม่ตี่อทกัษะกระบวนการ 
  วทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).กรุงเทพฯ:  
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วไลพร พงศศ์รทีศัน์. (2533). ผลของการจดัประสบการณ์แบบปฎบิตักิารทดลองประกอบอาหารกบั 
  แบบปกตทิีม่ตี่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั.  
  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วรรณทพิา รอดแรงคา้. (2544). การสอนวทิยาศาสตรท์ีเ่น้นทกัษะกระบวนการ (พมิพค์รัง้ที ่2). 
  กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ. 
วรรณทพิา รอดแรงคา้และพมิพนัธ ์เดชะคุปต์. (2542). การพฒันาการคดิของครูดว้ยกจิกรรมทกัษะ 
  กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรก์รุ๊ป  
  แมเนจเมน้ท.์ 



75 

 

วาศลิ (นามแฝง). (2543, ธนัวาคม). แสนสนุกท า cooking. รกัลูก: Kids & School. 1(11): 26 – 29. 
วชิชดุา งามอกัษร. (2541). การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการ 
  ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการ และความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผลของนกัเรยีนชัน้ 
  มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนแบบเอส เอส ซ ีเอส กบัการสอนตามคูม่อืครู.  
  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศรนิยา ทรพัยว์าร.ี (2552). ผลของการจดักจิกรรมประกอบอาหารทีม่ตีอ่ทกัษะพื้นฐานทาง 
  คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: 
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศศธิร รณะบุตร. (2551). ผลของการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิรูปแบบกจิกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 
  โรงเรยีนทีม่ตี่อทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 
  (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
  ถ่ายเอกสาร. 
ศศพิรรณ ส าแดงเดช. (2553). ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั 
  กจิกรรมการทดลองหลงัการฟงันิทาน. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  
  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศริพิร หงสพ์นัธ.์ (2542). การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน. 
  นครราชสมีา: คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสถาบนัราชภฎันครราชสมีา 
ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ. (2550). พชืสมุนไพรในสวนปา่เขาหนิ 
  ซ้อน. ฉะเชงิเทรา: สวนพฤกษศาสตรภ์าคตะวนัออก (เขาหนิซ้อน). 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2534). ของเล่นเชงิวทิยาศาสตรท์ี ่
  หลากหลาย. กรุงเทพฯ : โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว. 
-------------. (2551). แนวทางการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรป์ฐมวยั ตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั  
  2546. กรุงเทพ: สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี ถ่ายเอกสาร. 
สรวงพร กุศลส่ง. (2553). เอกสารค าสอน ชดุวชิา วทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั. เพชรบูรณ์:  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์. 
สรศกัดิ ์แพรด า. (2544). ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบนัราชภฎั 
  อุบลราชธานี. 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
  แห่งชาต ิ  ฉบบัที ่11 พ.ศ.2555-2559.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพส์ูตรไพศาล 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน. (2535). คู่มอือบรมกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการเดก็ 
  อนุบาล (กจิกรรมในวงกลม). กรุงเทพฯ: หน่วยศกึษานิเทศก.์ 
ส านกังานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน  กระทรวงสาธารณสุข. (2542). น ้าสมุนไพรเพือ่ 
  สุขภาพ. กรุงเทพฯ: องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ. 



76 

 

ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา. (2554). คู่มอืการประเมนิคุณภาพ 
  ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัการศกึษาปฐมวยั (2-5 ปี). กรุงเทพฯ:  
  จุดทองการพมิพ.์ 
สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. (2550). ECED 901 การวจิยัการศกึษาดา้นปฐมวยั. กรุงเทพฯ:  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 
สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. (2553). การวดัและประเมนิเดก็แนวใหม่ : เดก็ปฐมวยั (ปรบัปรุงแกไ้ข).  
  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สุจติต ์สาลพีนัธ.์  ฝึกเดก็ใหก้นิผกั. หนงัสอืพมิพม์ตชินรายวนั. วนัเสารท์ี ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2541.  
  หน้า 10  
สุชาต ิโพธวิทิย.์ (ม.ป.ป.). วธิสีอนวทิยาศาสตร.์ กรุงเทพฯ: วทิยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา. 
สุรางค ์สากร. (2537). พฤตกิรรมการสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ:วทิยาศาสตร.์ กรุงเทพฯ:  
  ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ์สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม. 
สุนีย ์เหมะประสทิธิ.์ (2543). เอกสารค าสอน ปถ.421 วทิยาศาสตรส์ าหรบัครูประถมศกึษา.  
  กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สุรยี ์สุธาสโินบล. (2541). การศกึษาผลการจดักจิกรรมค่ายเทคโนโลยดีา้นพลงังานจากดวงอาทติย์ 
  ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ตี่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์.  
  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 
สุวฒัน์ นิยมคา้. (2531). ทฤษฎแีละทางปฏบิตัใินการสอนวทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรู ้ 
  เล่ม 1. กรุงเทพฯ: เจเนอรส์บรุค๊ส ์เซนเตอร์. 
แสงเดอืน จุธาร.ี (2546). ผลของการจดักจิกรรมสนทนายามเชา้เน้นวฒันธรรมเป็นฐานทีม่ตี่อความ 
  เชือ่มัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานพินธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 
อภริต ีสนีวล. (2547). ความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเล่า 
  นิทานฉงน.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกีษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
อรพร ทบัทมิศร.ี (2554). ผลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการประกอบอาหารไทยโบราณ 
  ทีม่ตี่อสมัพนัธภาพทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกีษาปฐมวยั). 
  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
องัสนา ฉัว่สุวรรณ์. (2552).คลายรอ้นแบบไทยดว้ยน ้าสมุนไพร. กรุงเทพฯ: กรมวทิยาศาสตร ์
  บรกิาร. 
 
 



77 

 

อ าพวรรณ์ เนียมค า. (2545). ผลการจดัประสบการณ์แบบโครงการทีม่ตี่อความสามารถทาง 
  คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: 
  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. ถ่ายเอกสาร. 
เอราวรรณ ศรจีกัร. (2550). การพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยใช ้
  กจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบชดุแบบฝึกทกัษะ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). 
  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
อญัชล ีไสยวรรณ. (2531). การศกึษาเปรยีบเทยีบผลการจดัประสบการณ์แบบปฏบิตักิารทดลองกบั 
  แบบผสมผสานทีม่ตีอ่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั. ปรญิญานิพนธ ์ 
  กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
  ถ่ายเอกสาร. 
Abruscato, J. (2000). Teaching Children Science. Massachusetts: Allyn&Bacon. 
Bellows, Laura; & Anderson, Jennifer.(2006). Encouraging Preschoolers to Try New  
  Foods. Young Children. 61(3). 28-30.  
Bloom, Benjamin S. (1976). Taxonomy of Education objective, Handbook The Cognitive  
  Domain. New York: Mckay 
Bosse, Sherrie; Jacobs, Gera; & Anderson,Tara Lynn (2009). Science in the Air. Young  
  Children. 64(4). 13. 
Hachey,Alyse C.;& Butler,Deanna L. (2009). Seeds in the Window, Soil in the Sensory  
  Table Science Education through Gardening and Nature-Based Play. Young  
  Children. 64(4). 43. 
Charlesworth, Rosalind; & Lind, Karen K. (2012). Math and Science for Young Children  
  7th ed. USA: WADSWORTH CENGAGE Learning. 
Fox, Jill E. (2010). The Role of Drawing in Kindergarteners’ Science Observations.  
  International Art in Early Childhood Research Journal. 2(1).  

 http://artinearlychildhood.org/artec/images/article/ARTEC_2010_Research_Journal     
Hamlin, Maria;& Wisneski, Debora B. (2012). Supporting the Scientific Thinking and  
  Inquiry of Toddlers and Preschoolers through play. Young Children. 67(3). 82-88. 
Jackman, Hilda L. (2010). Early Education Curriculum: A Child’s Connection to the World,  
  5 Editions. USA: WADSWORTH CENGAGE Learning. 
Herr, Judy. (2005). Creative Learning Activities for Young Children. USA: Delmar 

Kalich, Karrie A.; Bauer, Dottie; & Deirdre McPartlin.(2009). “Early Sprouts”  
  Establishing Healthy Food Choices for Young Children. Young Children. 64(4). 
  49-55. 

http://artinearlychildhood.org/artec/images/article/ARTEC_2010_Research_Journal


78 

 

Martin, D.J. (2001). Constructing Early Childhood Science. New York: Delmer 
Martin, D.J.; Raynice, J.S.; & Schmidt, E. (2005). Process oriented inquiry a constructivist  
  approach to early childhood science education: teaching teachers to do science.  
  Journal of Elementary Science Education, 17(2), 13-26. 
McLachlan, Claire; Fleer, Marilyn; & Edwards, Susan. (2010) Early Childhood Curriculum:  
  Planning, Assessment, and Implementation. New York: Cambridge University 
Neuman, D.B. (1993). Experiencing Elementary Science. California : Litton Education  
  Publish. 
Sarquis, Micky. (2009). Marvelous Moving Things: Early Childhood Science in Motion.  
  USA:  Terrific Science Press™ 
StatisticsLectures. (2012). Effect Size for Dependent Samples t-Test. Retrieved September  
  20, 2013, from http://www.statisticslectures.com/topics/effectsize/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คู่มอืการใชแ้ผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดืม่สมุนไพร 
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 

หลกัการและเหตุผล 
 การส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ให้กบัเดก็ปฐมวยั สามารถส่งเสรมิได้หลายวิธี

และวธิหีนึ่งทีส่ามารถส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็ได ้คอื การจดักจิกรรมการท า

เครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งเป็นหนึ่งในกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เดก็ได้

เรยีนรูผ้า่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการสงัเกต ทดลอง สมัผสั ดมกลิม่ ชมิรสอาหาร ในขณะที่ด าเนิน

กิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร เด็กได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร ได้เรียนรู้การ

เปรียบเทียบ การชัง่ ตวง วดั สิ่งต่างๆด้วยตนเอง และได้เรียนรู้กระบวนการท างาน ตัง้แต่การ

วางแผนไปจนถงึการท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ ท าให้เดก็เกดิการเรยีนรู้และเขา้ใจในการ

เปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ จนสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาความคดิและการสื่อความหมาย โดยครมูี

บทบาทในการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรยีนรู้ จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และใช้

ค าถามเชงิเปรียบเทียบเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดทกัษะการสงัเกต การจ าแนก การวดัและการสื่อ

ความหมายข้อมูล นอกจากนี้การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรท าให้เดก็ได้เรียนรู้ทกัษะ

พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ ได้รู้จกัคุณประโยชน์ของอาหารและโภชนาการ เรยีนรู้การเลอืกประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ ท าง่าย รู้จกัอาหารที่ส่งเสรมิสุขภาพร่างกายและเรยีนรู้ที่จะยอมรบัประทาน

อาหารใหม่ เพราะเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเครื่องดื่มที่มคีุณค่าทางอาหารและยา ได้จากผลผลติจาก

ธรรมชาตหิลายชนิด เชน่ ผลไม ้ผกัและธญัพชืต่างๆ น ามาแปรรูปให้เหมาะสมตามฤดูกาลและตาม

ความชอบของแต่ละบุคคล เช่น การคัน้สด การต้มและการป ัน่ การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่ม

สมุนไพรจดัขึน้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ีทัง้นี้เพื่อให้

เดก็ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรูใ้นระดบัสูงต่อไป 

 

จดุประสงค ์

 1.  เพื่อศกึษาระดบัของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและ
จ าแนกรายดา้น ก่อนและหลงัการทดลองการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

 2.  เพื่อเปรียบเทยีบระดบัของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
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เน้ือหา 

 การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของ

เดก็ปฐมวยัในทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการวดัและทกัษะการการสือ่ความหมาย

ขอ้มูล  โดยทีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรดว้ยตนเองจากวสัดอุุปกรณ์จรงิ 

 

เกณฑใ์นการเลือกอาหารส าหรบัเดก็ 

 อาหารทีใ่หเ้ดก็ท าตอ้งปรุงง่าย และใหคุ้ณค่าโภชนาการอาหาร ทัง้นี้เพราะเมือ่ท าเสรจ็แลว้

เดก็ตอ้งไดก้นิอาหารทีท่ าขึน้มาดว้ย ชนิดอาหารคาวทีเ่ลอืกใหเ้ดก็ควรประกอบดว้ยส่วนประกอบ

ของอาหารทีม่คีุณคา่ทางโภชนาการ ส่วนอาหารหวานหรอืเครื่องดื่มควรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

หลกัการจดักิจกรรม 

 1.  การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรจดัในชว่งกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ สปัดาห์

ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ีรวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์

 2.  ลกัษณะของการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมนุไพรเพือ่ส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทาง

วทิยาศาสตรเ์ป็นการจดัใหเ้ดก็ปฐมวยัไดม้ปีระสบการณ์ตรงในการท าเครือ่งดื่มสมุนไพร โดยเปิด

โอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชส้ือ่อุปกรณ์ของจรงิทีห่ลากหลาย เน้นใหเ้ดก็ไดใ้ช้ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการ

จ าแนก ทกัษะการวดัและทกัษะการการสื่อความหมายขอ้มูล โดยมกีระบวนการในการท ากจิกรรม 3 

ข ัน้ตอน คอื ข ัน้น า ข ัน้ด าเนินการ และขัน้สรุป 

 3.  ก่อนการทดลอง 1 สปัดาห ์สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็สปัดาหท์ี ่1 – 8 ด าเนินการจดั

กจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

 

วิธีด าเนินกิจกรรม 

 การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จะ

แบ่งเดก็ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งมรีายละเอยีดในการด าเนนิกจิกรรม ดงันี้ 

  ขัน้น า 

   เป็นการน าเขา้สูก่จิกรรมการท าเครือ่งดื่มสมุนไพรดว้ยการสนทนา การรอ้งเพลง การ

ท่องค าคลอ้งจอง ปรศินาค าทาย หรอืการใชส้ือ่อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพือ่กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ

และสรา้งความพรอ้มก่อนเขา้สู่กจิกรรม  
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  ขัน้ด าเนินการ  

   แนะน าส่วนผสม วสัดุอุปกรณ์ และขัน้ตอนในการท าเครือ่งดื่มสมุนไพร พรอ้มทัง้สรา้ง

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการเครื่องดืม่สมนุไพร จากนัน้เดก็เขา้กลุ่มกลุม่ละ 5 คน โดยเดก็มกีารแบง่

หน้าทีก่นัภายในกลุ่มก่อนทีจ่ะเริม่ท าเครื่องดื่มสมุนไพร และลงมอืปฏบิตัจิรงิในการท าเครื่องดืม่

สมุนไพร โดยในขัน้ตอนนี้ ครูมหีน้าทีใ่นการแนะน าและกระตุน้ใหเ้ดก็ทกัษะในการสงัเกต จ าแนก 

และชัง่ ตวง วดั เมื่อท ากจิกรรมเสรจ็แลว้ ใหท้กุคนแต่ละกลุม่ร่วมกนัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาด 

    ขัน้สรุป  

   เดก็และครูร่วมกนัสรุปขัน้ตอนในการท าเครื่องดื่มสมนุไพร ทบทวนกระบวนการใน

การท าเครื่องดืม่สมุนไพร โดยทีค่รูใชค้ าถามปลายเปิดกระตุน้ใหเ้ดก็ไดใ้ชข้อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต 

จ าแนก ชัง่ ตวง วดั มาสื่อความหมาย  

 

บทบาทคร ู

 1.  ศกึษาแผนการจดักจิกรรมการท าเครือ่งดืม่สมนุไพร และวธิที าใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 

ก่อนลงมอืจดักจิกรรม 

 2.  จดัเตรยีมสิง่แวดลอ้ม และบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้โดยครูจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง โดยเน้นใหเ้ดก็ได้ใชท้กัษะในการสงัเกต การ

จ าแนก การวดั และสือ่ความหมายขอ้มูล ในกระบวนการต่างๆระหวา่งการท าเครือ่งดื่มสมุนไพร 

 3.  น าเขา้สู่กจิกรรมดว้ยการสนทนา การรอ้งเพลง การท่องค าคลอ้งจอง ปรศินาค าทาย

โดยใชส้ื่ออย่างใดอยา่งหนึ่ง เพือ่กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการสนใจ และมคีวามพรอ้มก่อนเขา้สู่กจิกรรม 

 4.  แนะน าส่วนผสมและวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการท าเครื่องดืม่สมุนไพร 

 5.  สนทนาเกีย่วกบัข ัน้ตอนการท าเครื่องดื่มสมุนไพร  

 6.  อธบิายขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัสิง่ทีค่วรปฏบิตั ิและขอ้ควรระวงัในการใชว้สัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

 7.  ครูใชค้ าถามเชงิเปรยีบเทยีบกระตุน้ใหเ้ดก็ไดส้งัเกต จ าแนก วดัและสือ่ความหมาย

ขอ้มูล 

 8.  ครูใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ารชว่ยเหลอืเดก็ในรปูแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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บทบาทของเดก็ 

 1.  มกีารวางแผนในการท ากจิกรรมการท าเครื่องดืม่สมุนไพรร่วมกนั 

 2.  ลงมอืท าเครื่องดื่มสมุนไพรตามทีก่ลุม่วางแผนไว ้

 3.  เดก็แต่ละกลุ่มแสดงความคดิเหน็ถงึผลทีไ่ดจ้ากการท าเครื่องดืม่สมุนไพร 
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แผนการจดักิจกรรมการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
น ้าฝรัง่ 

สปัดาหท่ี์ 6 ครัง้ท่ี 1 
จดุประสงค ์

1.  เพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
   - การสงัเกต: สามารถบอกลกัษณะของน ้าฝรัง่ได ้
   - การจ าแนก: สามารถบอกความแตกต่างของปรมิาณน ้าฝรัง่ทีค่ ัน้ไดจ้ากฝรัง่ลูกเลก็
ฝรัง่ลูกใหญ่ได ้
   - การวดั: สามารถตวงน ้าเชือ่มทีน่ ามาปรุงน ้าฝรัง่ได ้
   - การสื่อความหมายขอ้มูล: สามารถร่วมสนทนาและแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อนและ
ครู 
  2. เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัวสัดุอุปกรณ์และส่วนผสมในการท าน ้าฝรัง่ 
  3.  เพื่อใหเ้ดก็สามารถท าน ้าฝรัง่ตามขัน้ตอนได ้
 
เน้ือหา 
  น ้าฝรัง่ ท าไดโ้ดยน าฝรัง่เฉพาะเนื้อหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ ใส่เครื่องป ัน่ เตมิน ้าสุก ป ัน่จนละเอยีด
บบีคัน้น ้าฝรัง่และกรองกากดว้ยผา้ขาวบาง เตมิน ้าเชือ่มและเกลอืปน่เลก็น้อย และรบัประทานได ้
 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า  
  1. ครแูละเดก็ร่วมกนัรอ้งเพลง “ผลไม”้ พรอ้มท าทา่ประกอบ แลว้สนทนาซกัถามโดยใช้
ค าถาม ดงันี้ 
   - เดก็ๆ ชอบทานผลไมอ้ะไรในเพลง  
   - เดก็คดิวา่ฝรัง่น ามาท าอาหารอะไรไดบ้า้ง  
ขัน้ด าเนินการ  
  1.  ครูแนะน าวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม 
  2.  ครูแนะน ากจิกรรมน ้าฝรัง่ใหก้บัเดก็ๆ ดงันี้ 
   - เดก็ลา้งฝรัง่ผลทีต่นเลอืกดว้ยน ้าสะอาด  
   - ครูหัน่เนื้อฝรัง่ใหเ้ดก็เป็นชิน้เลก็ๆ  
   - เดก็ๆน าฝรัง่ใส่เครือ่งป ัน่ เตมิน ้าสกุ ป ัน่จนละเอยีด  
   - เดก็ๆบบีคัน้น ้าฝ ัง่และกรองกากดว้ยผา้ขาวบาง  
   - เดก็ๆเตมิน ้าเชือ่มและเกลอืปน่เลก็น้อย และรบัประทานได ้
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3.  เดก็และครูร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีค่วรปฏบิตักิารท าน ้าฝรัง่ ไดแ้ก ่
  - ลา้งมอืกอ่นและหลงัการท ากจิกรรมทุกครัง้ 
  - ขณะท ากจิกรรมเดก็ๆไม่ควรพูดคุยเสยีงดงัหรอืเล่นกนั 
  - ระมดัระวงัอนัตรายจากความไฟฟ้า 

   - หลงัจากท ากจิกรรมแลว้ชว่ยกนัเกบ็อุปกรณ์ของกลุ่มและท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
  4.  เดก็เลอืกเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เลอืกตวัแทนเดก็ออกมารบัอุปกรณ์  

5.  เดก็ๆ แต่ละกลุม่ลงมอืท าน ้าฝรัง่ตามวธิกีารของกลุ่มตนเอง 
6.  เดก็และครูร่วมกนัสนทนาซกัถามเกีย่วกบัการท าน ้าฝรัง่ ดงันี้ 

   - น ้าฝรัง่ทีเ่ดก็ๆคัน้ไดม้ลีกัษณะเป็นอย่างไร 
   - ระหวา่งฝรัง่ลูกเลก็ฝรัง่ลูกใหญ่ ฝรัง่ลูกไหนคัน้น ้าฝรัง่ไดป้รมิาณมากกวา่ 
   - เดก็ๆใสน่ ้าเชือ่มลงไปในน ้าฝรัง่กีช่อ้น 

7.  เมื่อท าเสรจ็ เดก็ๆ ชว่ยกนัลา้งและเกบ็อุปกรณ์ ท าความสะอาดสถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
ขัน้สรปุ  

1.  เดก็และครูร่วมกนัสรุปถงึข ัน้ตอนการท าน ้าฝรัง่ ดงันี้ 
   น ้าฝรัง่ สามารถท าไดโ้ดยน าฝรัง่หัน่เป็นชิน้เลก็ๆ ใส่เครื่องป ัน่ เตมิน ้าสกุ ป ัน่จน
ละเอยีดบบีคัน้น ้าฝรัง่และกรองกากดว้ยผา้ขาวบาง เตมิน ้าเชือ่มและเกลอืปน่เลก็น้อย และ
รบัประทานได ้โดยฝรัง่ลูกใหญ่จะคัน้น ้าฝรัง่ไดม้ากกวา่ 
 

ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 
  1.  ส่วนผสมในการท าน ้าฝรัง่ ไดแ้ก่ ฝรัง่ น ้าเชือ่ม เกลอืปน่ น ้า 
  2.  เครื่องครวั ไดแ้ก ่เครื่องป ัน่ ผา้ขาวบาง แกว้ ชาม ชอ้น  
 
การประเมินผล 
  1.  สงัเกตพฤตกิรรมในการร่วมกจิกรรม 
  2.  สงัเกตการแสดงความคดิเหน็และตอบค าถาม 
 
ภาคผนวก 

                                                   เพลง “ผลไม้”                   (ไมท่ราบนามผูแ้ต่ง) 
                  ฉนัชอบผลไม ้   กลว้ยไขแ่ละละมดุ 
                   ทัง้เงาะมงัคุด       ลางสาดล าไย 
      ขนุน น้อยหน่า  แตงโมแตงไทย 
      มะม่วงใบใหญ่  ฝรัง่ พุทรา 
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สตูรการท าน ้าฝรัง่ 
 ส่วนผสม 
    ฝรัง่ผลแก่จดั    1 ผล 
    น ้าตม้สกุ    1 แกว้ 
    น ้าเชือ่ม                    2 ชอ้นโต๊ะ 
    เกลอืปน่เลก็น้อย  
 วธิที า 
  1.  ลา้งฝรัง่ผลทีแ่ก่จดัน ้าสะอาด  
  2.  หัน่เฉพาะเนื้อเป็นชิน้เลก็ๆ  
  3.  น าฝรัง่ใส่เครือ่งป ัน่ เตมิน ้าสกุ ป ัน่จนละเอยีด  
  4. บบีคัน้น ้าฝรัง่และกรองกากดว้ยผา้ขาวบาง  
  5.  เตมิน ้าเชือ่มและเกลอืปน่เลก็น้อย และรบัประทานได ้
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แผนการจดักิจกรรมการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
น ้าเต้าหู้ 

สปัดาหท่ี์ 7 ครัง้ท่ี 2 
จดุประสงค ์
  1.  เพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

- การสงัเกต: สามารถบอกการเปลีย่นแปลงของถัว่เหลอืงทีแ่ชน่ ้าได ้
- การจ าแนก: สามารถบอกความแตกต่างของน ้าเตา้หูท้ีต่ม้แลว้และยงัไม่ตม้ได ้

   - การวดั: สามารถตวงถัว่เหลอืงทีแ่ชน่ ้าแลว้ใส่เครื่องป ัน่ได ้ 
   - การสื่อความหมายขอ้มูล: สามารถร่วมสนทนาและแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อนและ
ครูได ้
  2.  เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัวสัดุอุปกรณ์และส่วนผสมในการท าน ้าเตา้หู ้
  3.  เพื่อใหเ้ดก็สามารถท าน ้าเตา้หูต้ามขัน้ตอนได ้
 
เน้ือหา 
  น ้าเตา้หู ้ท าไดโ้ดยน าถัว่เหลอืงแชน่ ้าไวอ้ยา่งน้อย 6 ชัว่โมง บดถัว่เหลอืงใหล้ะเอยีด กรอง
ดว้ยผา้ขาวบางแยกน ้าออก แลว้น าขึน้ตัง้ไฟใหเ้ดอืด ใส่น ้าตาลทราย และรบัประทานได ้
 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า  
  1.  ครูและเดก็ร่วมกนัท่องค าคลอ้งจอง “เมลด็ถัว่เหลอืง” พรอ้มท าทา่ประกอบ แลว้
สนทนาซกัถามโดยใชค้ าถาม ดงันี้ 
   - เดก็ๆคดิวา่น ้าทีไ่ดจ้ากเมลด็ถัว่เหลอืงเรยีกวา่น ้าอะไร 
        - เดก็ๆมวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะไดน้ ้าจากเมลด็ถัว่เหลอืง 
ขัน้ด าเนินการ 
  1.  ครูแนะน าวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม 
  2.  ครูแนะน าการท าน ้าเตา้หูด้งันี้ 
   - เดก็ๆชว่ยกนัลา้งท าความสะอาดถัว่เหลอืงใหส้ะอาดแลว้แชน่ ้าไวอ้ย่างน้อย 6 ชัว่โมง  

- เดก็ๆบดถัว่เหลอืงใหล้ะเอยีด กรองดว้ยผา้ขาวบางแยกน ้าออก  
- เดก็ๆน าขึน้ตัง้ไฟ ตอนใกล้ๆ  เดอืดตอ้งคอยคนอยู่เสมอ  

   - เดก็ๆใสน่ ้าตาลทราย คนใหล้ะลายแลว้ปิดไฟ พรอ้มรบัประทาน 
  3.  เดก็และครูร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีค่วรปฏบิตักิารท าน ้าเตา้หูไ้ดแ้ก ่
   - ลา้งมอืกอ่นและหลงัการท ากจิกรรมทุกครัง้ 
   - ขณะท ากจิกรรมเดก็ๆไม่ควรพูดคุยเสยีงดงัหรอืเล่นกนั 
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   - ระมดัระวงัอนัตรายจากความรอ้น 
   - หลงัจากท ากจิกรรมแลว้ชว่ยกนัเกบ็อุปกรณ์ของกลุ่มและท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
  4.  เดก็เลอืกเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เลอืกตวัแทนเดก็ออกมารบัอุปกรณ์  

 5.  เดก็ๆ แต่ละกลุม่ลงมอืท าน ้าเตา้หูต้ามวธิกีารของกลุ่มตนเอง 
 6.  เดก็และครูร่วมกนัสนทนาซกัถามเกีย่วกบัการท าน ้าเตา้หู้ดงันี้ 

- ถัว่เหลอืงทีแ่ชน่ ้าทิง้ไวม้ลีกัษณะเป็นอย่างไร 
- ระหวา่งน ้าเตา้หูท้ีต่ม้แลว้และยงัไม่ตม้แตกตา่งกนัอย่างไร 

   - เดก็ๆตวงถัว่เหลอืงทีแ่ชน่ ้าแลว้ใส่เครือ่งป ัน่กีถ่ว้ย 
 7.  เมื่อท าเสรจ็ เดก็ๆ ชว่ยกนัลา้งและเกบ็อุปกรณ์ ท าความสะอาดสถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

ขัน้สรปุ  
  1.  เดก็และครูร่วมกนัสรุปถงึข ัน้ตอนการท าน ้าเตา้หูด้งันี้ 
   น ้าเตา้หู ้สามารถท าไดโ้ดยน าถัว่เหลอืงแชน่ ้าไวอ้ย่างน้อย 6 ชัว่โมง ถัว่เหลอืงจะนิ่ม
และบดง่าย บดถัว่เหลอืงใหล้ะเอยีด กรองดว้ยผา้ขาวบางแยกน ้าออก แลว้น าขึน้ตัง้ไฟใหเ้ดอืด 
น ้าเตา้หูจะขน้ขึน้ตอ้งคนเสมอ ใส่น ้าตาลทราย และรบัประทานได ้
 
ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 
  1.  ส่วนผสมในการท าน ้าเตา้หู ้ไดแ้ก่ ถัว่เหลอืง น ้าเชือ่ม น ้า  
  2.  เครื่องครวั ไดแ้ก ่หมอ้ เตา แกว้ กระบวย จาน ชอ้น เครื่องป ัน่ ผา้ขาวบาง 
 
การประเมินผล 
  1.  สงัเกตพฤตกิรรมในการร่วมกจิกรรม 
  2.  สงัเกตการแสดงความคดิเหน็และตอบค าถาม 
 
ภาคผนวก 

                                             ค าคล้องจอง “เมลด็ถัว่เหลือง”           (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
 ฉนัเป็นเมลด็ถัว่เหลอืง  แอบซ่อนกายอยู่ในฝกั 

                            ตวัเลก็แต่มรีกั อยากแบ่งปนัใหน้านๆ 
                   น าฉนัมาบดคัน้ เป็นน ้านมแบ่งทกุบา้น 
                            หอมมนัรสอมหวาน ยิม้ส าราญแลว้ดืม่เลย 
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สตูรการท าน ้าเต้าหู้ 
 ส่วนผสม 
     ถัว่เหลอืง   1 ถว้ย 
     น ้าสะอาด   7 ถว้ย 
     น ้าตาลทราย  3 ชอ้นโต๊ะ 
 
 วธิที า 

1.  ลา้งท าความสะอาดถัว่ใหส้ะอาดแลว้แชน่ ้าไวอ้ย่างน้อย 6 ชัว่โมง  
2. บดถัว่ใหล้ะเอยีด กรองดว้ยผา้ขาวบางแยกน ้าออก  
3. น าขึน้ตัง้ไฟ ตอนใกล้ๆ  เดอืดตอ้งคอยคนอยู่เสมอเพือ่ไม่ใหไ้หม ้  

   4.  ใส่น ้าตาลทราย คนใหล้ะลายแลว้ปิดไฟ พรอ้มรบัประทาน 
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แผนการจดักิจกรรมการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
น ้าแอปเป้ิลปัน่ 

สปัดาหท่ี์ 6 ครัง้ท่ี 3 
จดุประสงค ์
  1.  เพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

- การสงัเกต: สามารถบอกวา่ลกัษณะของน ้าแอปเป้ิลป ัน่ได ้
- การจ าแนก: สามารถบอกความแตกต่างของน ้าแอปเป้ิลป ัน่ทีใ่ชแ้อปเป้ิลปอกเปลอืก 

กบัไม่ปอกเปลอืกได ้
   - การวดั: สามารถตวงน ้าเชือ่มทีใ่ชใ้นการท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ได ้ 
   - การสื่อความหมายขอ้มูล: สามารถร่วมสนทนาและแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อนและ
ครูได ้
  2.  เพื่อใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัวสัดุอุปกรณ์และส่วนผสมในการท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ 
  3.  เพื่อใหเ้ดก็สามารถท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ตามขัน้ตอนได ้
 
เน้ือหา 
  น ้าแอปเป้ิลป ัน่ ไดม้าจากการน าแอปเป้ิล น ้าเชือ่ม น ้าตม้สกุและน ้าแขง็มาป ัน่รวมกนัให้
ละเอยีด  
 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า  
  1.  ครูและเดก็ร่วมกนัรอ้งเพลง “แอปเป้ิล มะละกอ กลว้ย สม้” พรอ้มท าทา่ประกอบ แลว้
สนทนาซกัถามโดยใชค้ าถาม ดงันี้ 
   - เดก็รูไ้หมวา่แอปเป้ิลมกีีส่ ี
   - มผีลไมช้นิดใดบา้งทีม่สีคีลา้ยแอปเป้ิล 
ขัน้ด าเนินการ 
  1.  ครูแนะน าวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม 
  2.  ครูแนะน าการท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ ดงันี้ 
   - เดก็ๆลา้งแอปเป้ิล ถา้เดก็ตอ้งการปอกเปลอืกครูจะปอกเปลอืกให ้

- เดก็หัน่แอปเป้ิลเป็นชิน้เลก็ๆ 
- เดก็ๆใส่แอปเป้ิล น ้าเชือ่ม และน ้าแขง็ลงไปในเครื่องป ัน่ 
- เดก็ๆป ัน่ส่วนผสมใหเ้ขา้กนัพอดแีละรบัประทานได ้

  3.  เดก็และครูร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีค่วรปฏบิตักิารท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ 
ไดแ้ก ่
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   - ลา้งมอืกอ่นและหลงัการท ากจิกรรมทุกครัง้ 
   - ขณะท ากจิกรรมเดก็ๆไม่ควรพูดคุยเสยีงดงัหรอืเล่นกนั 
   - ระมดัระวงัอนัตรายจากความไฟฟ้า 
   - หลงัจากท ากจิกรรมแลว้ชว่ยกนัเกบ็อุปกรณ์ของกลุ่มและท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
  4.  เดก็เลอืกเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เลอืกตวัแทนเดก็ออกมารบัอุปกรณ์  

 5.  เดก็ๆ แต่ละกลุม่ลงมอืท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ตามวธิกีารของกลุ่มตนเอง 
 6.  เดก็และครูร่วมกนัสนทนาซกัถามเกีย่วกบัการท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ ดงันี้ 
  - น ้าแอปเป้ิลป ัน่ทีเ่ดก็ๆท ามสีเีหมอืนส่วนใดของแอปเป้ิล 

- ระหวา่งน ้าแอปเป้ิลป ัน่ทีใ่ชแ้อปเป้ิลปอกเปลอืกกบัไม่ปอกเปลอืกต่างกนัอยา่งไร 
  - เดก็ๆตวงน ้าเชือ่มทีใ่ส่ในน ้าแอปเป้ิลป ัน่กีช่อ้น 
 7.  เมื่อท าเสรจ็ เดก็ๆ ชว่ยกนัลา้งและเกบ็อุปกรณ์ ท าความสะอาดสถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

ขัน้สรปุ  
  1.  เดก็และครูร่วมกนัสรุปถงึข ัน้ตอนการท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ ดงันี้ 
   น ้าแอปเป้ิลป ัน่ สามารถท าไดโ้ดยน าแอปเป้ิล น ้าเชือ่ม น ้าตม้สุกและน ้าแขง็มาป ัน่
รวมกนัใหล้ะเอยีด ถา้ปอกเปลอืกแอปเป้ิล น ้าแอปเป้ิลทีไ่ดจ้ะมสีเีหมอืนสเีนื้อแอปเป้ิล 
 
ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 
  1.  ส่วนผสมในการท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ ไดแ้ก่ แอปเป้ิล น ้าเชือ่ม น ้า น ้าแขง็ เกลอืปน่ 
  2.  เครื่องครวั ไดแ้ก ่เครื่องป ัน่ แกว้ กระบวย จาน ชอ้น 
 
การประเมินผล 
  1.  สงัเกตพฤตกิรรมในการร่วมกจิกรรม 
  2.  สงัเกตการแสดงความคดิเหน็และตอบค าถาม 
 
ภาคผนวก 

                                เพลง “แอปเป้ิล มะละกอ กล้วย ส้ม”      (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเป้ิล 
มะละกอ มะละกอ มะละกอ 

กลว้ย กลว้ย กลว้ย 
สม้ สม้ สม้ 

แอปเป้ิล มะละกอ กลว้ย สม้ 
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สตูรการท าน ้าแอปเป้ิลปัน่ 
 ส่วนผสม 

1. แอปเป้ิล  1  ถว้ย 
2. น ้าตม้สกุ  ½ ถว้ย 
3. น ้าเชือ่ม  2 ชอ้นโต๊ะ 

 วธิที า 
1. ลา้งแอปเป้ิล แลว้บอกเดก็วา่จะปอกเปลอืกหรอืไม่ปอกกไ็ด้  
2. หัน่แอปเป้ิลเป็นชิน้เลก็ๆ 
3. ใส่แอปเป้ิล  น ้าเชือ่ม และน ้าตม้สุกลงไปในเครื่องป ัน่ ป ัน่ใหเ้ขา้กนัพอด ี 
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ภาคผนวก ข 
คู่มอืการใชแ้บบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์
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คู่มือการใช้แบบทดสอบ 
แบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

 
ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 
  1.  แบบทดสอบชดุนี้ ใชส้ าหรบัการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ดา้นทกัษะการ
สงัเกต ด้านการจ าแนก ด้านการวดั และด้านการสื่อความหมายขอ้มูลของเดก็อนุบาลปีที่ 1 (อายุ
ระหวา่ง 4 - 5 ปี) ทีใ่ชจ้ดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเป็นแบบทดสอบรายบุคคล 
  2.  แบบทดสอบประกอบด้วยชุดค าถามจ านวนทัง้หมด 4 ชุด ซึ่งรวมทัง้สิ้น 20 ขอ้ และ
เป็นการทดสอบโดยให้ผูร้บัการทดสอบเชงิปฏบิตัจิรงิและตอบค าถามของผูด้ าเนินการทดสอบ ซึ่ง
ค าถามทัง้หมด 4 ชดุ จ าแนกไดด้งัต่อไปนี้ 

  ชดุที ่1 ดา้นการสงัเกต จ านวน 5 ขอ้ 
  ชดุที ่2 ดา้นการจ าแนก จ านวน 5 ขอ้ 
  ชดุที ่3 ดา้นการวดั จ านวน 5 ขอ้ 
  ชดุที ่4 ดา้นการสื่อความหมายขอ้มูล จ านวน 5 ขอ้ 
 

การตรวจให้คะแนน 
  แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยันี้ ได้มกีารตรวจให้คะแนน
ดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้ทีต่อบไดถู้กตอ้ง หรอืท าไดถู้กตอ้ง ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
 ขอ้ทีต่อบผดิ หรอืไม่ตอบ หรอืท าผดิหรอืไม่ท า ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
 

การก าหนดเวลาในการประเมิน 
  1.  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ก าหนดใหข้อ้ละ 2 นาท ีหากเดก็ท าขอ้ใดขอ้หนึ่งเสรจ็ก่อน 2 นาท ีใหท้ าขอ้ต่อไปได้ 
  2.  ให้เดก็ท าแบบทดสอบในวนัเดยีวกนั 1 ด้าน ด้านละ 5 ขอ้ โดยให้เดก็ท าทลีะ 1 คน 
จนครบทุกคนใน 1 วนั 
 
การเตรียมการประเมิน 
  1.  ผูด้ าเนินการทดสอบต้องศกึษาแบบทดสอบและคู่มอืกระบวนการทัง้หมด โดยให้ใช้
ภาษาที่ช ัดเจนและเป็นธรรมชาติในการพูดกับเด็ก รวมทัง้มีวิธีจูงใจ เร้าความสนใจให้เด็ก
กระตอืรอืรน้ในการท าแบบทดสอบ 
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  2.  การเตรยีมสถานการณ์และวสัดุอุปกรณ์ในการทดสอบแต่ละชุดให้พร้อมก่อนเดก็จะ
เขา้ท าการทดสอบในแต่ละขอ้และเปลีย่นวสัดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใหแ้บบทดสอบมคีวาม
เทีย่งตรง 
  3.  สถานที่ในการทดสอบควรมสีภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการทดสอบ เช่น จดัโต๊ะ 
เกา้อีใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัวยัของเดก็ สถานที่ในการทดสอบควรปราศจากสิง่รบกวน มแีสงสว่าง
เพยีงพอ 
  4.  ก่อนเริม่การทดสอบควรใหเ้ดก็ท าธุระส่วนตวัก่อน เชน่ ดื่มน ้า เขา้ห้องน ้า เพื่อให้เดก็
มสีมาธใินการทดสอบ 
 
วิธีการด าเนินการทดสอบ 
  1.  ผูด้ าเนินการทดสอบสร้างความคุ้นเคยกบัผูร้บัการทดสอบโดยทกัทายพูดคุย เพื่อ
สรา้งสมัพนัธไ์มตรทีีด่กีบัผูร้บัการทดสอบ เพื่อใหผู้ร้บัการทดสอบคลายความวติกกงัวล เมื่อเหน็ว่า
ผูร้บัการทดสอบพรอ้มจงึเริม่ด าเนินการทดสอบ 
  2. ด าเนินการทดสอบตามล าดบั โดยในแต่ละสถานการณ์ที่ใชใ้นการทดสอบเดก็ จะเป็น
ผูล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ซึ่งด าเนินการดงันี้ 

   2.1 ผูด้ าเนินการทดสอบแนะน าอุปกรณ์ของขอ้ที่ทดสอบและอธบิายแบบทดสอบใน
ขอ้อื่นๆ ใหผู้ร้บัการทดสอบเขา้ใจ โดยใชค้ าพูดทีช่ดัเจนเขา้ใจง่าย 

  2.2 ผูร้บัการทดสอบลงมอืปฏบิตัติามค าสัง่ของผูด้ าเนินการทดสอบ 
  2.3 เมื่อผูร้บัการทดสอบปฏบิตัเิสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหด้ าเนินการขอ้ต่อไป 

  3.  ในขณะท าการทดสอบผูว้จิยัจะสงัเกต และบนัทกึคะแนนของเดก็แต่ละคนลงในแบบ
บนัทกึคะแนน 
  4.  ให้เวลาเด็กท าแต่ละขอ้ 2 นาท ีหากเด็กท าเสรจ็ก่อนกใ็ห้เริ่มท าแบบทดสอบข้ออื่น
ต่อไป 
 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
  1.  คู่มอืในการทดสอบและแบบทดสอบ 
  2.  อุปกรณ์ทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละขอ้ของแบบทดสอบ 
  3.  แบบบนัทกึคะแนนการทดสอบ 
  4.  นาฬกิาจบัเวลา 

 
 
 



97 

 

ชุดท่ี 1 
แบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

ด้านการสงัเกต 
ข้อท่ี 2 
เวลา 2 นาท ี
สถานการณ์ 

 เดก็ชมิรสชาตนิ ้าเกก๊ฮวยซึ่งในแต่ละแกว้จะมสีว่นผสมต่างกนั คอืแกว้แรกผสมเกลอื แกว้
ทีส่องไม่ผสมอะไรเลย และแกว้สุดทา้ยผสมน ้าตาลเมื่อเดก็ชมิเสรจ็แลว้ ใหเ้ดก็ตอบวา่น ้าเก๊กฮวย
แกว้ใดมรีสชาตหิวาน 
อปุกรณ์ 

 แกว้ที ่1 น ้าเก๊กฮวยผสมเกลอื แกว้ที ่2 น ้าเก๊กฮวยไม่ผสมอะไรเลย ถว้ยที ่3 น ้าเก๊กฮวย
เตมิน ้าตาล (ขณะทดลองจะใชต้วัเลขแทนส่วนผสม) 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

 1 คะแนน หมายถงึ เดก็ตอบแกว้ที ่3 มรีสชาตหิวาน  
 0 คะแนน หมายถงึ เดก็ทีต่อบแกว้ที ่1 หรอืแกว้ที ่2 หรอืไม่ตอบ 

ชุดท่ี 2 
แบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

ด้านการจ าแนก 
ข้อท่ี 4 
เวลา 2 นาท ี
สถานการณ์  

 เดก็จ าแนกมะนาวในตะกรา้ ใหเ้ดก็จ าแนกผลไม้ตามขนาดของผลไม ้โดยมะนาวทีม่ขีนาด
ใหญ่ใหใ้ส่ลงไปในจานสสีม้ มะนาวทีม่ขีนาดเลก็ใหใ้ส่ลงไปในจานสมี่วง 
อปุกรณ์ 

 ตะกรา้ใส่ผลไม ้ มะนาว 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

 1 คะแนน หมายถงึ เดก็สามารถจ าแนกมะนาวตามขนาดไดถู้กตอ้งทัง้หมด  
 0 คะแนน หมายถงึ เดก็ไม่สามารถจ าแนกมะนาวตามขนาดได้หรอืไมท่ า 
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ชุดท่ี 3 
แบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

ด้านการวดั 
ข้อท่ี  2 
เวลา  2 นาท ี
สถานการณ์ 
 เดก็เตมิน ้าใส่แกว้ 3 แกว้โดยแต่ละแกว้มปีรมิาณน ้าไม่เทา่กนั ใหม้ปีรมิาณเท่ากนั โดยเดก็ใช้
การกะประมาณ  
อปุกรณ์ 

 แกว้น ้า ขวดน ้า น ้า 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

 1 คะแนน หมายถงึ เดก็สามารถเทน ้าใหม้ปีรมิาณน ้าเท่ากนัได ้
 0 คะแนน หมายถงึ เดก็ไม่สามารถเทน ้าใหม้ปีรมิาณน ้าไม่เท่ากนัหรอืไมท่ า 

 
ชุดท่ี 4 

แบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ด้านการส่ือความหมาย 

ข้อท่ี 1 
เวลา 2 นาท ี
สถานการณ์ 

 ใหเ้ดก็ดูย าผลไม ้1 จาน ซึ่งมสี่วนประกอบเป็นผลไมห้ลายชนิด ใหเ้ดก็ตอบวา่ผลไมท้ีม่สีี
เหลอืงในย าผลไมม้ชีือ่วา่อะไร 
อปุกรณ์ 
 ย าผลไม ้1 จาน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

 1 คะแนน หมายถงึ เดก็บอกไดว้า่ผลไมท้ีม่สีเีหลอืงในย าผลไมค้อื สปัปะรด 
 0 คะแนน หมายถงึ เดก็ไม่สามารถบอกไดถู้กตอ้งหรอืไม่ตอบ 
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ภาคผนวก ค 
บญัชรีายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ 
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บญัชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

1.  ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นพดล กองศลิป์ อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
            ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม)  
            กรุงเทพมหานคร 
 2. ดร.มิง่ เทพครเมอืง      อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั 
            ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม)  
            กรุงเทพมหานคร 
 3. อาจารยจ์ุฬนิฑพิา นพคุณ     อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์
            มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ  
            กรุงเทพมหานคร 
 4. อาจารยพ์รีะพร รตันาเกยีรติ ์   อาจารยป์ระจ าสาขาการศกึษาปฐมวยั 
            มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม  
            จงัหวดัมหาสารคาม 
 5. อาจารยน์นัทชัพร จริขจรชยั    ครูประจ าชัน้อนุบาล โรงเรยีนอนุบาลตราด  
            จงัหวดัตราด  

 
2.  ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดักิจกรรมการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 
 1. อาจารยจ์งรกั อ่วมมเีพยีร     ครชู านาญการพเิศษ โรงเรยีนอนุบาลระยอง  
            จงัหวดัระยอง   
 2. อาจารยเ์สกสรร มาตวงัแสง    ครูประจ าชัน้อนุบาลโรงเรยีนเทศบาล 

           วดัเนินสุทธาวาส (สุทธพิงษ์ประชานุกูล)  
           จงัหวดัชลบุร ี 

 3. อาจารยญ์าณศิา บุญพมิพ์     อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  
           มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณ ี 
           จงัหวดัจนัทบุร ี
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

ชือ่ ชือ่สกุล     นางสาววณชิชา สทิธพิล 

วนัเดอืนปีเกดิ    3 พฤษภาคม 2531 

สถานทีอ่ยู่ปจัจุบนั    48 ม.4 ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24160 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549  มธัยมศกึษาปีที ่6 

     จาก โรงเรยีนพนมสารคาม “พนมอดุลวทิยา” 

พ.ศ. 2553   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี  

     จาก มหาวทิยาลยัศลิปากร 

พ.ศ. 2556   การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.)  
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