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   การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทกัษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย - หญิง อายุ 5 – 6 ป จํานวน 15 คน  
ที่ กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครซึ่งไดมา จากการเลือกแบบหลายขั้นตอน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 
 
      เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 24 แผน และ
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่มีคาความเชื่อม่ัน 0.66 การดําเนินการทดลองไดแกแบบ
แผนการทดลอง One – Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติ ิt – test for 
Dependent Samples 
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The purpose of this research was to study science basic skills of young children 

engaged in experimental activity after story listening. The subjects consisted of boys and girls  
in kindergarten 2 , aged 5-6 year at Watsai school , Bangkok Province who were purposive 
randomized for one classrooms. Aftet using Science Basic Skills Test, 15 children with lowest 
score were selected as research subjects. The period of experiment was 8 weeks , 3 day a 
week , and 20 minutes a day  

The instruments of the study were The Experimental Activity After Story Listening Lesson 
Plan and Science Basic Skills Test with reliability of 0.66. One – group pretest – posttest design 
was administered. The data was analyzed by t – test for dependent samples 

The results revealed that science basic skills of preschoolers in total skills after the 
experiment was significantly higher at .01 level .When compared in each aspect;  observing 
skill, classifying skill, and communicating  skill were significantly higher at .01 level. 
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ประกาศคุณูประการ 
 
ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทานที่ไดใหคําแนะนําและ

แกไขขอบกพรองจนปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ 
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ดร.พัฒนา  ชัชพงศ ประธานกรรมการท่ี
ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองในการจัดทําปริญญานิพนธทุกขั้นตอน ผูชวยศาสตราจารย     
จิราภรณ บุญสง กรรมการที่ปรึกษาแนะนําในดานสถิติ ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทําวิจัย รูถึง
คุณคาของงานวิจัยที่จะชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ตลอดจนการเปนแบบ
ฉบับใหกับศิษยในดานงานวิชาการอยางไมเหน็ดเหน่ือย รองศาสตราจารยเยาวพา เดชะคุปต และ 
ศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม ที่ใหคําแนะนําในการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ  
 ขอกราบขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญ อาจารยระพีพรรณ ขํารักษา อาจารยวลัย  สาโดด อาจารย
แนงนอย แจงศิริกุล ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญดานการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา ง้ิวแหลม อาจารยรัตนา นิสภกุล  อาจารย วลัย สาโดด ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 ในการรวบรวมขอมูลไดรับความกรุณาจากผูอํานวยการ  คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียน
วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ที่ใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกในการทดลอง   ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอน ถายทอดความรูและ
ประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาขอขอบพระคุณ พ่ี นอง 
เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย และทุกทานที่มีสวนสนับสนุนชวยเหลือ และเปนกําลังใจ
ผลักดันใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวที่ใหกําลังใจเปนพิเศษ รวมถึงผูมีพระคุณ
อีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในที่น้ี ซ่ึงผูวิจัยระลึกถึงเสมอ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกเพราะวทิยาศาสตรเก่ียวของกับชวีิตทุกคนทั้ง
ในการดํารงชีวิตประจําวัน การอํานวยความสะดวกและในการทํางาน วิทยาศาสตรทําใหคนพัฒนาวิธี
คิด ทั้งที่เปนความคิดเหตุผล คิดสรางสรรค คิดวเิคราะห วิจารณ มีความสามารถแกปญหาอยางเปน
ระบบ วทิยาศาสตรนับเปนวฒันธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงความรู (Knowledge-based 
society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy for all) เพ่ือเปน
พ้ืนฐานทางความรูความคดิโลกธรรมชาติเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมรอบตัวไดมากขึ้นและที่สําคัญ
วิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแขงขันกับนานาประเทศและ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ. 2545: บทนํา) 
 การจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กใหครบทั้ง         
4 ดาน คือดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา ยังไมไดมีการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหประสบความสําเร็จเทาทีค่วรโดยเฉพาะปจจุบันการจัดการศึกษาใหกับ
เด็กปฐมวัยยังไมไดมีการจัดการศึกษาในลกัษณะของการสงเสริมพัฒนาความสามารถในการใช
กระบวนการวทิยาศาสตรและทักษะวิทยาศาสตรเทาทีค่วร เน่ืองจากการจัดการศึกษาใหกับเด็ก
ปฐมวัย ยังเนนการสอนที่เน้ือหามากกวากระบวนการเรียนรู (สุวรรณี  ขอบรูป. 2540: 3) ซ่ึงทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรน้ันเปรียบ  เสมือนเครื่องมือจําเปนในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ดังนั้นการปลกูฝงทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่สําคญัและเปนพ้ืนฐานใหแกผูเรียนจึงเปนสิ่งสาํคัญ
และควรปลูกฝงตั้งแตปฐมวัย ซ่ึงจากความเห็นของนักการศึกษาหลายๆ ทานไดกลาววาทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตรมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัย เพราะเปน    
วัยที่สามารถพัฒนาเรียนรูทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรไดอยางมากมาย หากไดรับการจัด
ประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการโดยเฉพาะทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการวดั ทักษะการใชเลขจํานวน 
ทักษะการหาความสัมพันธระหวาง สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะ
การลงความเห็นจากขอมูลและทักษะการทํานาย (สุวรรณี ขอบรูป. 2540: 2) ซ่ึงสอดคลองกับ 
พัฒนา ชัชพงศ (2539: 1) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก ทักษะ
การสังเกต ทกัษะการจําแนก ทักษะการหามิติสัมพันธ ทักษะการวดัและการคาดคะเน ทักษะการหา
ความสัมพันธมิติ-เวลา ทักษะการสรุป ทกัษะการลงความเห็นและทกัษะการสื่อความหมาย ดังน้ัน
การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะที่จําเปนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบคุคลและเปดโอกาส
ใหเด็กสํารวจ สังเกต จําแนก การวัด การเปรียบเทียบ การส่ือสาร การทํานายและการใชตวัเลข        
ก็จะทําใหเด็กรูจักการคิดอยางมีเหตุผล รูจักการคิดวิเคราะห สังเคราะห ใชกระบวนการคิดอยางมี
เหตุผล สรางสรรคผลงานดวยกระบวนการกลุม สามารถนําไปใชในชีวติประจําวันและเปนทกัษะ
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พ้ืนฐานที่สําคญัที่เราจะตองสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2536: บทนํา)  ซ่ึงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่กลาวมานั้นอยูในระดับที่เรียบงายไมซับซอน 
อยูในขั้นที่เด็กปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติไดจริงและเกิดการเรียนรูได 
 การเรียนวิทยาศาสตรเริ่มไดตั้งแตระดับปฐมวัย  เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรจากการเลนและทํางานตามที่เด็กสนใจ ไดลงมือปฏิบัติจริงลองผดิลองถูกและเรียนรู
จากการคนพบดวยตนเอง  (หรรษา วิเชยีร. 2535: 137) การเรียนรูของเด็กปฐมวยัเปนการเรียน 
เพ่ือสรางพัฒนาการใหเด็กเตม็ศักยภาพ  วิธีการเรียนของเด็กมาจากประสบการณกิจกรรมการเรียนรูทีเ่ด็ก
หยิบ  จับ  สัมผัส  จากประสบการณที่เด็กไดรับน้ี  จะทําใหเด็กพัฒนาตนเองไดตามวัยและเกิดการ
เรียนรูจากการสังเกต การคิดและเกิดความเขาใจจากการกระทํากิจกรรมที่เรียน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2547ก: คํานํา)  การสอนวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัยเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหกับเด็กดวย
การสังเกต  การคิด  การสนทนาเพ่ือสื่อสารสิ่งที่เขาใจ  และการสะทอนความกระตือรือรน  ความ
กระหายใครรูปรากฏการณธรรมชาติ  (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2546: 23)  เปนการสอนขอความรู  
ซ่ึงตางจากการสอนใหรู ขอความรู ตรงทีก่ารสอนขอความรูตองการความสนใจ การสังเกต การจํา 
และการเรียกความจําจากความเขาใจถายโยงไดไมใชการทองจํา (กุลยา ตนัติผลาชวีะ. 2547ก: 171)   
การนําวิธกีารสอนทางวิทยาศาสตร ในการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจะสงเสริมใหเด็กเกิดความคิด
อยางเปนระบบ และศกึษาสิง่ตางๆ ดวยการนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชกระตุน
พัฒนาการเรียนรู และสงเสริมพัฒนาการทุกดานใหเกิดขึ้นอยางสมดุลและเติมศักยภาพ (ประสาท 
เนืองเฉลิม. 2546: 24) ครูสามารถนําวิธีการมาดัดแปลงใหเหมาะสมกบัสภาพสติปญญาและธรรมชาติ
ในการเรียนรูเด็กปฐมวัยซ่ึงทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรประกอบดวย ทักษะการสังเกต เปนการ
ใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น  ผิวกายเขาไป
สัมผัสโดยตรงกับวตัถุหรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูลทกัษะการจําแนกประเภทเปนการแบงพวก
หรือเรียงลําดับวตัถุหรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยเกณฑ ทักษะการสื่อความหมายเปนการนํา
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัดการทดลองและจากแหลงอ่ืนๆมาวัดกระทําเสียใหม  โดยมุงสื่อให
ผูอ่ืนเขาใจ  ทักษะการลงความเห็นเปนการตีความหมายขอมูลหมายถึงการแปลความหมายหรือ
บรรยายสถานะขอมูลที่มีอยู (ประสาท  เนืองเฉลมิ. 2546: 24-25) 
 เน่ืองจากทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรน้ันสามารถสอดแทรกไดอยูในทุกกิจกรรม ในการ
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรน้ันจึงมีหลายวิธี  นิทานเปนสิ่งหน่ึง  
ทั้งน้ีเพราะเด็กปฐมวัยชอบฟงนิทานเพราะการฟงนิทานใหความสนกุสนาน ตอบสนองความตองการ
ของเด็กไมวาจะเปนความอยากรู  อยากเห็น  การยอมรับ  สงเสริมความคิด ความเขาใจ และการ
รับรูใหกับเด็ก (สมศักด์ิ ปริปุรณะ. 2542: 50-62; กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2541: 10-19) เม่ือการฟง
นิทานเปนสิ่งที่เด็กชอบเด็กจึงเกิดการเรียนรูไดดี  สามารถจดจํา  กลาแสดงออก  และมีแรงจูงใจที่
จะเปดรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  ครูจึงสามารถสอดแทรกสิ่งที่ตองการสอนเด็กหรือเน้ือหาความรู
ตางๆ  ใหกับเด็กตามจุดประสงคที่ครูตองการได  ซ่ึงทําใหเด็กสามารถ จําไดดีและสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณได ดังเชน นํ้าฝน ปยะ (2542: 20-24) ไดใชนิทานในการสอนวินัย โดยครูเปนผูแตง
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ขึ้นมา และทดลองสอนจริงเม่ือมีเหตุการณที่เด็กขาดระเบียบ ผลของการปลูกฝงวินัยจากการเทียบเคียง
จากนิทาน พบวาเด็กจะพอใจ เขาใจงายและจดจําได ในทํานองเดียวกัน เกริก ยุนพันธ กลาววา 
การที่เด็กชอบสิ่งใด เด็กจะสนใจและกระทําส่ิงน้ันไดนาน นิทานจึงชวยสรางสมาธิของเด็กให
ยาวนานขึ้น (เกริก  ยุนพันธ. 2539: 55-56) และเม่ือเด็กมีสมาธิยาวนานขึ้นเด็กก็จะรับรูสิ่งตางๆ  
ไดมากขึ้น ยิ่งถานิทานเหลาน้ันไดรับการเสริมสรางใหนาสนใจดวยเทคนิคใหมแลวก็จะไดผลในการสอน
เด็กเหลือคณานับ (วิชยั วงษใหญ. 2539: 20) การนําเน้ือหาวชิาทางคณิตศาสตรซ่ึงเปนนามธรรมยาก
แกความเขาใจไมมีแรงจูงใจใหเด็กอยากเรียนเพียงพอ มาดัดแปลง เปนนิทานขึ้นมาน้ัน จะชวยให
เด็กไดรับความเพลิดเพลินและเรียนรูไปดวยอยางสนุกสนาน และยงัเปนการสรางเจตคตทิี่ดีเก่ียวกับ
คณิตศาสตรอีกทางหนึ่ง นอกจากน้ี นิทานยังชวยผอนคลายอารมณ พัฒนาภาษา ปลูกฝงนิสัยรกั
การอาน และปรับพฤติกรรมของเด็กที่ไมพึงประสงค และจากการทดลองของ สุขสมร  ประพัฒนทอง 
(2521: 31-33) ซ่ึงทําการศึกษาถึงอิทธิพลของนิทานสาํหรับเด็กและการอบรมเลี้ยงดูที่มีผลตอ
พฤติกรรมใฝสัมฤทธิข์องเด็กนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1-4 พบวา นิทานชวยใหเด็กมีพฤตกิรรม
ใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้นอีกดวย  
 จากปญหาและความสําคัญของวิทยาศาสตรและการจัดกิจกรรมการเลานิทานดังกลาว
ขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาการจัดกิจกรรมการเลานิทาน จะมีผลตอการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรหรือไมอยางไร ซ่ึงทักษะวทิยาศาสตรที่ผูวิจัยสนใจศึกษาคนควาในครั้งน้ี ไดแก ทักษะ
ในการสังเกต การจําแนก และการสื่อสาร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
การทดลองหลังการฟงนิทาน กอนและหลังการทดลอง 
 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน กอนและหลังการทดลอง 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการศกึษาคนควาคร้ังน้ี จะเปนแนวทางใหกับครูและผูทีเ่ก่ียวของกับการศึกษา
ปฐมวัยไดตระหนัก และเขาใจถึงความสําคัญในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรใหกับเด็ก
ปฐมวัยดวยการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน รวมทั้งเปนแนวทางในการทํากิจกรรมการ
ทดลองหลังการฟงนิทานใหมี ความหมายและเกิดประโยชนตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
       กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2552 ของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 5 หองเรียน จํานวน 175 คน 
 

กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
                   กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป  
ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยผูวิจัยทําการทดสอบเด็กดวย
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึน้ เพ่ือคัดเลือกเด็กปฐมวัยจํานวน 15 คน           
ที่มีคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 15 อันดับสุดทาย กําหนดเปนกลุมทดลอง  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
                  1. ตัวแปรตน ไดแก  การไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
                  2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

       1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชายหญิง อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สํานักงานเขต
จอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
       2. การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน หมายถึง การที่เด็กไดฟงนิทานที่
เก่ียวของกับวทิยาศาสตรจนจบเร่ืองโดยการเลาเรื่องนั้นมีสื่อตางๆ เชน ภาพ หุนประกอบการเลา
เพ่ือใหเด็กตั้งใจฟงนิทาน จากน้ันเด็กทํากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรซ่ึงเนนใหเด็กไดใช
ประสาทสัมผสัในการสังเกต การจําแนกประเภทและการสื่อสาร โดยบรรยายผลการสังเกตซึ่งเปน
การฝกฝนทักษะการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน สามารถจําแนกออกได
เปน 3 ขั้นตอนคือ 
  2.1  ขั้นนํา การนําเขาสูการฟงนิทาน โดยใช คําคลองจอง เพลงและเลนเกม 
  2.2  ขั้นดําเนินการ การทดลองหลังการฟงนิทาน เด็กทําการทดลองดวยตนเอง 
และในบางครัง้เด็กกับครูทําการทดลองรวมกัน 
  2.3  ขั้นสรุป เด็กมีความเขาใจในกิจกรรมที่ทําและสามารถสื่อความหมาย การ
รวมกันสรุปใหกลุมอ่ืนฟง 
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       3. ทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถเบื้องตนที่เปนพ้ืนฐาน
ทักษะทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการประเมินทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรโดยใช
แบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึน้ 3 ดานซึ่ง ในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร      
3 ดานคือ  
                    3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เขาไปสัมผัส
โดยตรงกับวตัถุสิ่งแวดลอม สามารถตอบขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งตางๆได อธิบายวาส่ิงที่
สังเกตไดเปนอยางไร บอกความเหมือนความตางวาส่ิงที่สังเกตไดเปนอยางไร  
  3.2 การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบและบอกขอแตกตาง
ของคุณสมบัติ โดยมีเกณฑในการจัดแบง มี 3 ประการคือ ความเหมือน ความแตกตางและ
ความสัมพันธ 
  3.3 การส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การ
ทดลอง หรือจากแหลงอ่ืนที่มีขอมูลอยูแลวมาจัดทําใหมโดยอาศัยวิธีการตางๆ คือ การสังเกต การวดั 
การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม โดยมุงสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดดีขึ้น  

                      

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
          ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
  
 
     
 

ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานมีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 

ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
- ทักษะการสังเกต 

- ทักษะการจําแนก 

- ทักษะการสื่อสาร 

 

การจัดกิจกรรมการ
ทดลองหลังการฟง

นิทาน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
1.1  ความหมายและความสาํคัญของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

               1.2  ประเภทของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
1.3  ประโยชนของการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
1.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทาน 
2.1  ความหมายของนิทาน 
2.2  ความหมายของการเลานิทาน 

     2.3  ประเภทของนิทาน 
2.4  จุดประสงคของการเลานิทาน 
2.5  คุณคาและประโยชนของนิทานที่มีตอเด็กปฐมวัย 
2.6  รูปแบบของการเลานิทาน 
2.7  หลักในการเลือกนิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟง 
2.8  วิธีการเลานิทานและเทคนิคการเลานิทาน 

               2.9  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับนิทาน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
     1.1  ความหมายและความสําคัญของทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

    จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรน้ัน มีผูใหความหมาย 
ไวดังน้ี 

      สุรีย  สุธาสิโนบล (2541: 53) กลาววา ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร หมายถึง 
กระบวนการคนควาทดลอง เพ่ือหาขอเท็จจริง ในขณะทีท่ดลองไดมีโอกาสฝกฝนทั้งในดานการ
ปฏิบัติและพฒันาความคิดอยางเปนระบบ 
       สรศักด์ิ  แพรคํา (2544: 21-22) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการใชกระบวนการวิทยาศาสตรตางๆ ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การ
วัดการคํานวณ การหาความสัมพันธ การจัดกรํา และสื่อความหมายขอมูล การลงความเห็นการ
พยากรณ การตั้งสมมุติฐาน การกําหนดการควบคุมตวัแปรการกําหนดนิยมเชิงปฏิบัติการการ
ทดลอง และการตีความหมายขอมูลการลงขอสรุปไดอยางคลองแคลว 
          พิมพันธ  เดชะคุปต (2545: 9) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรก็คือความ
ชํานาญหรือความสามารถในการใชความคิดเพ่ือคนหาความรูรวมทั้งการแกปญหาทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร เปนทักษะทางปญญาไมใชทักษะการปฏิบัติดวยมือเพราะเปนการทํางานของ
สมอง 
          ลําดวน  ปนสันเทียะ (2545: 36) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เปนการ
คนพบส่ิงใหมที่ไดจากการแสวงหาความรูในการปฏิบตัิ คนควา ทดลองอยางมีระบบ เพ่ือหาขอเทจ็จริง
ในการตอบสนองความอยากรู การแกปญหาไดอยางมีเหตุผล โดยเฉพาะการนําทักษะในการสังเกต 
การจําแนกประเภท การวัด การสื่อความหมาย การลงความเห็น การพยากรณ บันทึกขอมูล 
ตั้งสมมติฐานและการทดลอง ตลอดจนทักษะพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับวยัและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ที่เด็กสามารถเรียนรูและปลกูฝงใหกับเด็ก 
          ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 10) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการสืบเสาะแสวงหาความรูและแกปญหา โดยผานการปฏิบัติ และฝกฝนโดยใชการ
สังเกตการวัด การจําแนก การหามิตสิัมพันธ การจัดกระทํา การสื่อสาร การลงความเห็น การพยากรณ 
และการตั้งสมมติฐาน 

           สรุปไดวา ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร  หมายถึง ความชาํนาญและความสามารถ
ในการฝกฝนและปฏบิัติ สาํหรับเด็กปฐมวัย ทักษะเบือ้งตนคือ ทักษะการสังเกต การจําแนกประเภท 
และการสื่อความ ซ่ึงทักษะทั้งสามนี้ สามารถฝกพรอมกันได และเปนทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนา
ดานสติปญญาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรยีนรูในระดับที่สูงขึ้น 
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1.2  ประเภทของทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรที่อยูในข้ันพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
       ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยัมีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความเห็นไวตางๆ กัน ดังน้ี           

  เคลททและชอว (ณัฐชุดา  สาครเจริญ. 2548: 10; อางอิงจาก Cliatt; & Shaw. 
1992: 23) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยัคือทักษะการสังเกต ทักษะ
การจําแนกประเภททักษะการวัด ทักษะการใชตวัเลข ทกัษะการหาความสัมพันธระหวางพ้ืนที่
กับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดทําขอมูลและสื่อความหมาย ทักษะการจําแนก ทักษะการ
วัดทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะการลงความเห็น 
  มารติน (ณัฐชดุา  สาครเจริญ. 2548: 10; อางอิงจาก Martin. 2001: 32) กลาววา 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรที่ใชกิจกรรมใหแกเด็กปฐมวัย ไดอยางเหมาะสม คือ ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการวัด ทกัษะการสื่อความหมาย ทักษะการพยากรณ และทักษะ
การลงความเห็น 
  เสาวคนธ  สาเอ่ียม (2537: 14) ไดใหความเห็นวา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ที่สามารถสงเสริมแกเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การแสดงประมาณ ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น 
  พัฒนา  ชัชพงศ  (2539: 1) กลาววา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการวัดและการคาดคะเน ทักษะ
การหาความสมัพันธมิต-ิเวลาทักษะการสรปุการลงความเห็นและทักษะการสื่อความหมาย 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 173) กลาววา ทักษะพ้ืนฐานที่ตองนํามาใชใน
กระบวนการวทิยาศาสตร คอื การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การวัด การส่ือสาร การ
ทดลอง การสรุปนําไปใช   

 ณัฐชุดา  สาครเจริญ  (2548: 11) กลาววา ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรที่ควร
สงเสริมใหกับเด็กปฐมวัย ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก ทักษะการวดั ทักษะการหามิติ
สัมพันธ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการลงความเห็น ซ่ึงในแตละทักษะมีความเชื่อมโยงกันในการใช
ทักษะใดทักษะหนึ่งยอมใชทักษะอ่ืนในการคนควาหาความรูจากขอมูลรวมกันไปดวย 
  สมาคมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement 
of Science-AAAS)  (แหลงขอมูล www.google.com 2553) กําหนดจุดมุงหมายของการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูทั้งสิ้น 13 ทักษะ 
  1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรง
กับวตัถุหรือปรากฏการณตางๆ โดยไมลงความเห็นของผูสังเกต  
                     2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึงความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดหา
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ปริมาณของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง ความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมืออยางเหมาะสม และ
ความสามารถในการอานคาที่ไดจากการวดัไดถูกตองรวดเร็วและใกลเคียงกับความจริงพรอมทั้งมี
หนวยกํากับเสมอ 
                       3. ทักษะการคํานวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวก ลบ 
คูณ หาร หรือจัดกระทํากับตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงไดจากการสังเกต การวัด 
การทดลองโดยตรง หรือจากแหลงอ่ืน ตัวเลขทีค่ํานวณนั้นตองแสดงคาปริมาณในหนวยเดียวกนั 
ตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณจะชวยใหสื่อความหมายไดตรงตามที่ตองการและชัดเจนยิ่งขึ้น 
                       4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) หมายถึง ความสามารถในการจัด
จําแนกหรือเรียงลําดับวตัถุ หรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนหมวดหมูโดยมีเกณฑในการ
จัดจําแนก เกณฑดังกลาวอาจใช ความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึงก็
ได โดยจัดส่ิงที่มีสมบัติบางประการรวมกันใหอยูในกลุมเดียวกัน 
                       5. ทักษะการหาความสมัพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา 
(Space/space Relationship and Space/Time Relationship) สเปส (Space) ของวัตถุ หมายถงึ 
ที่วางบริเวณที่วตัถุน้ันครอบครองอยู ซ่ึงจะมีรูปรางและลักษณะเชนเดียวกับวัตถน้ัุน โดยทั่วไป 
สเปสของัตถุจะมี 3 มิติ (Dimensions) ไดแก ความกวาง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัตถุ
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการ
ระบุความสัมพันธระหวางสิ่งตอไปน้ี คือ 1) ความสัมพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติ 2) สิ่งที่อยูหนา
กระจกเงากับภาพที่ปรากฏจะเปนซายขวาของกันและกันอยางไร 3) ตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับ
อีกวัตถุหน่ึง 4) การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไป
กับเวลา 
                       6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing data and 
communication) หมายถึง ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวดั การทดลอง 
และจากแหลงอ่ืนมาจัดกระทําใหมโดยวิธกีารตางๆ เชน การจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท หรือ
คํานวณหาคาใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจมากขึ้น อาจนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 
สมการ เปนตน 
                       7. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการ
อธิบายขอมูลที่มีอยูอยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ขอมูลที่มีอยูอาจ
ไดมาจากการสังเกต การวดั การทดลอง คําอธิบายนั้นไดมาจากความรูหรือประสบการณเดิมของ ผู
สังเกตที่พยายามโยงบางสวนที่เปนความรูหรือประสบการณเดิมใหมาสมัพันธกับขอมูลทีต่นเองมีอยู 
                       8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการทํานายหรือ
คาดคะเนสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หรือความรูที่เปน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวยในการทํานาย การทํานายอาจทําไดภายในขอบเขตขอมูล 
(Interpolating) และภายนอกขอบเขตขอมูล (Extrapolating) 
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                       9. ทักษะการตั้งสมมุตฐิาน (Formulating hypothesis) หมายถึง ความสามารถใน
การใหคําอธิบายซ่ึงเปนคําตอบลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเปน
จริงในเรื่องนั้นๆ ตอไป สมมุติฐานเปนขอความที่แสดงการคาดคะเน ซ่ึงอาจเปนคําอธิบายของสิ่งที่
ไมสามารถตรวจสอบโดยการสังเกตได หรืออาจเปนขอความที่แสดงความสัมพันธที่คาดคะเนวาจะ
เกิดขึ้นระหวางตัวแปรตนกับตวัแปรตาม ขอความของสมมุติฐานนี้สรางขึ้นโดยอาศัยการสังเกต
ความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน การคาดคะเนคาํตอบที่คิดลวงหนาน้ียังไมทราบ หรือยังไมเปน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน ขอความของสมมุติฐานตองสามารถทําการตรวจสอบโดยการ
ทดลองและแกไขเม่ือมีความรูใหมได 
                       10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏบิัติการ (Defining operationally) หมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา หรือตัวแปรตางๆ ใหเขาใจตรงกัน และ
สามารถสังเกตและวัดได คาํนิยามเชิงปฏบิัติการ เปนความหมายของคําศัพทเฉพาะ เปนภาษางายๆ 
ชัดเจน ไมกํากวม ระบุสิ่งทีส่ังเกตได และระบุการกระทําซ่ึงอาจเปน การวัด การทดสอบ การทดลอง
ไวดวย  
                       11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and controlling 
variables) หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตวัแปรทีต่องควบคุมในสมมุติฐานหน่ึง 
การควบคุมตวัแปรนั้นเปนการควบคุมสิง่อ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่จะทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนถาหากวาไมควบคุมใหเหมือนกัน 
                       12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหา
คําตอบหรือทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ขัน้ตอน คือ 
                           12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือ
ทดลองจริง เพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินการทดลองซึ่งเก่ียวกับการกําหนดวิธีดําเนินการทดลองซึ่ง
เก่ียวกับการกําหนดและควบคุมตวัแปร และวัสดุอุปกรณที่ตองการใชในการทดลอง 
                           12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ  
                           12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการ
ทดลอง ซ่ึงอาจเปนผลของการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ 
                       13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpretting data and 
conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของขอมูลที่ไดจัดกระทํา และอยูใน
รูปแบบทีใ่ชในการสื่อความหมายแลว ซ่ึงอาจอยูในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพตางๆ 
รวมทั้งความสามารถในการบอกความหมายขอมูลในเชิงสถิติดวย และสามารถลงขอสรุปโดยการ
เอาความหมายของขอมูลทีไ่ดทั้งหมด สรุปใหเห็นความสัมพันธของขอมูลที่เก่ียวของกับตวัแปรที่
ตองการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้นๆ 
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           ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลอืกทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย
ซ่ึงในการทําการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกทักษะการสังเกต การจําแนกและการสื่อสารซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 
1.2.1 การสังเกต 
ความหมายของการสังเกต 

  นักวิทยาศาสตรใชสังเกตเปนกระบวนการสําคัญ ซ่ึงจะนําไปสูการคนพบทาง
วิทยาศาสตร เพราะการสังเกตทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวได ความหมายของการ
สังเกต มีดังน้ี 
  วรรณทิพา  รอดแรงคา และพิมพันธ  เดชะคุปต (2542: 3) กลาววา การสังเกต 
หมายถึง การใชประสารทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิว
กาย เขาไปในสัมผัสตรงกับวัตถุ หรือ เหตุการณเม่ือคนหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งน้ัน โดย
ไมใสความเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลทีไ่ดจากการสังเกตประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับลักษณะและ
คุณสมบัต ิ
  ยุพา  วีระไวทยะ และปรียา  นพคุณ (2544: 90) กลาววา การสังเกต หมายถึง 
ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพ่ือหาขอมูลหรือ
รายละเอียดของสิ่งตางๆ โดยไมเพ่ิมความคิดเห็นสวนตัวลงไป 
  ประสาท  เนืองเฉลิม (2545: 24) กลาววา การสังเกต หมายถึง การใชประสาท
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรง
กับวตัถุหรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งน้ัน 
  พิมพันธ  เดชะคุปต (2545: 10) กลาววา การสังเกต คอื การสัมผัสอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางรวมกันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสเขาสัมผัสโดยตรงกับวตัถุหรือ
ปรากฎการณโดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิง่น้ันๆ ท้ังน้ีโดยไมใช
ประสบการณและความคิดเห็นของผูสังเกตในการนําเสนอขอมูล 
  แอบรัสคาโท (ณัฐชุดา  สาครเจริญ. 2548: 12; อางอิงจาก Abruscato. 2000: 40) 
กลาววา การสังเกต เปนการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 รับขอมูลเก่ียวกับวตัถุเหตุการณ และสิ่งแวดลอม
รอบตัว ซ่ึงเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
  มารติน (ณัฐชดุา  สาครเจริญ. 2548: 12; อางอิงจาก Martin. 2001: 36) กลาววา 
การสังเกต คอื ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือใชหลาย
อยางรวมเขาสัมผัสโดยตรงกับวตัถุ สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรง และเกิดการเรียนรู 
  สรุปไดวา การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เขาไป
สัมผัสโดยตรงกับวตัถุ สิ่งแวดลอม สามารถตอบขอมูลหรือรายละเอียดของสิ่งตางๆ ได อธิบายวา 
สิ่งที่สังเกตไดเปนอยางไร บอกความเหมือนความตางวาส่ิงที่สังเกตไดเปนอยางไร ซ่ึงเปน
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
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  หลักในการสังเกต 
  ธงชัย  ชิวปรชีา และทวีศักด์ิ  จินดานุรักษ (2539: 60) กลาววา การฝกการสังเกต
ควรคํานึงถึงสิง่ตางๆ ดังน้ี 
  1. จะตองใชประสาทสัมผัสอ่ืนๆรวมดวยไมใชใชเฉพาะตาดูเพียงอยางเดียว 
  2. สังเกตเชิงปริมาณทุกคร้ังถาเปนไปได 
  3. ตองสังเกตการณเปลี่ยนแปลงดวย 

4. การสังเกตและการลงความเห็นเปนคนละเรื่องกัน 
  ยุพา  วีระไวทยะและปรชีา  นพคุณ (2544: 90) กลาวถึง สิ่งที่ครูตองใหนักเรียน
คํานึงถึงในการสังเกต 
  1. สังเกตสิ่งตางๆ ตามวัตถปุระสงคทีกําหนดไว 
  2. สังเกตหลายๆ คร้ัง และใชประสาทสัมผัสหลายอยางประกอบกัน 
  3. ขอมูลจากการสังเกตตองไมใสความคดิเห็นสวนตวัลงไป 
  สรศักด์ิ  แพรดํา (2544: 66 – 67) กลาววา การสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณใดๆ 
ควรคํานึง คือ 
  1. การสังเกต ในการคนหารายละเอียดควรใชประสาทตา หู จมูก ลิ้นและผิวกายเขา
ไปสัมผัสกับสิง่ที่สังเกต ไมใชใชตาอยางเดียว ดังน้ันผูสังเกตควรใชประสาทสัมผสัดังน้ี 
  1.1 ตา ดูสิ่งตางๆ มีรูปรางกลม รี เหลี่ยม สีแดง สีเหลือง 
   1.2 จมูก ดมกลิ่นวาส่ิงน้ันมีกลิ่นหอม กลิ่นคลายผลไม 

1.3 หู ฟงเสียงจากส่ิงตางๆ ที่กําลังเกิดขึน้หรือทําใหเกิดเสียง เชน 
 เสยีงแหลมและทุม 
   1.4 ลิ้น ชิมรส จากส่ิงตางๆ ดวยการใชมือลูบหรือแตะ วามีลักษณะหยาบ
เรียบ นุม ขรขุระ 
  2. การสังเกต ตองเปนขอมูลเชิงปริมาณทุกคร้ัง เปนการกะประมาณหรือใชหนวย
มาตรฐาน 
  3. การสังเกตตองสังเกตขอมูลการเปลี่ยนแปลง 
  4. การสังเกต ตองมาจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เทาน้ัน โดยไมใสความคิดเห็น
ของผูสังเกตลงไปดวย 
  ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 12) หลักการสังเกตในการคนหารายละเอียดควรใช
ประสาทสัมผัสหลายอยางประกอบในการสงัเกตสิ่งตางๆ เชนตา หู จมูก ลิ้นและผวิกาย ไมใชอยางเดียว 
สังเกตตามวัตถุประสงคที่กําหนดไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 
  สรุปไดวา  หลักการสังเกตเปนการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไดแก ตาดู หูฟง จมูกดม
กลิ่น ลิ้นชิมรส และมือสัมผัส หลังจากที่เด็กไดฝกใชประสาทสัมผัสแลว ควรประเมินความสามารถ
ในการใชประสาทสัมผัสของเด็ก โดยใหเด็กรายงานดวยการอธิบายวาส่ิงที่สังเกตไดเปนอยางไร 
หรืออาจใหเขียนภาพ ซ่ึงการสังเกตจะเปนพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบสิ่งตางๆ วาเหมือนหรือตางกัน
อยางไร 
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1.2.2  การจําแนก 
  ความหมายของการจําแนก 
  ทักษะการจําแนกเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใหผูเรียน
เขาใจความหมายของการจําแนก สามารถระบุเกณฑทีใ่ชในการจําแนก และการจําแนกของสิ่งตางๆ
ไดถูกตองตามเกณฑที่กําหนดขึ้นเอง (วรรณทิพา  รอดแรงคา; และพิมพันธ  เดชะคุปต. 2542: 30) 
         สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2543: 21 - 23) กลาววา ทกัษะการจําแนก เปน
ความสามารถในการแบงหรือจัด หรือจัดเรียงวัตถุ หรือเหตุการณออกเปนกลุมๆ โดยใชเกณฑการ
เปรียบเทียบความเหมือน ความตางและความสัมพันธ 
         ยุพา  วีระไวทยะและปรียา  นพคุณ (2544: 96) กลาววา การจําแนก 
หมายถึง ความสามารถในการแบงพวกหรือเรียงลําดับสิ่งของโดยมีเกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใช
ความเหมือนความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
         ประสาท  เนืองเฉลิม (2544: 96) กลาววา การจําแนก หมายถึง การแบงพวก
หรือเรียงลําดับวตัถุ หรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยเกณฑ ความสามารถที่แสดงใหเห็นไดแกการ
แบงพวกของสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
         กุลยา  ตันติผลาชวีะ (2547ก: 173) กลาววา การจําแนกเปรียบเทียบเปน
ทักษะพ้ืนฐานที่ใชในการจัดระเบียบขอมูล ซ่ึงในการจําแนกเด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอ
แตกตางของคุณสมบัติ ถาเด็กเล็กมาก เด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือ
เปรียบเทียบสาํหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคณุสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรปูธรรมเด็กจึงทําได 
        ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 14) กลาววา การจําแนก หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดแบงหรือเรียงลําดับวตัถุหรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณตางๆ ออกเปนพวกๆ โดยมีเกณฑใน
การจัดแบงซ่ึงเกณฑที่ใชในการพิจารณามี 3 ประการคือ ความเหมือน ความแตกตางและ
ความสัมพันธ 
        สรุปไดวา การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบและบอกขอ
แตกตางของคุณสมบัติ โดยมีเกณฑในการจัดแบง มี 3 ประการ คือ ความเหมือน ความแตกตางและ
ความสัมพันธ ถาเด็กเล็กมาก เด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือเปรียบเทียบ
สําหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคุณสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได 
 

 การกําหนดเกณฑในการจําแนก 
          สรศักด์ิ  แพรดํา (2544: 92) กลาววา ความสามารถในการจําแนกสามารถ
กําหนดเกณฑได 4 วิธี คอื    
 1. ผูเรียนกําหนดเกณฑขึ้นเองหรอืเรียกวา “เกณฑของตนเอง” เม่ือวัตถุหรือ
เหตุการณหลายอยางรวมกันอยู ผูเรียนสามารถจัดแยกสิ่งเหลาน้ันได   
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 2. ผูอ่ืนกําหนดเกณฑมาให หรือ เรียกวา “เกณฑของผูอ่ืน” เปนการกําหนด
เกณฑที่ใชในการจําแนกมาใหโดยผูอ่ืน ผูเรียนสามารถจัดวัตถุหรือเหตุการณแตละอยางเขา
หมวดหมูได 
      3. ผูอ่ืนจําแนกมาใหแลว เปนการจัดวัตถุหรือเหตุการณออกเปนประเภทตางๆ 
ไวแลว ผูเรียนสามารถบอกไดวา ผูอ่ืนจําแนกประเภทโดยใชอะไรเปนเกณฑ 
 4. การจัดเรียงลําดับ เม่ือกําหนดขอมูลหรือวตัถชุุดหน่ึงมาให ผูเรียนสามารถ
จัดเรียงลําดับไดถูกตอง 
  การจําแนกสามารถจัดทําเพ่ือหาขอสรุปในการจําแนกประเภทนั้น การใชเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่งแยกวัตถหุรือเหตุการณเปน 2 พวกกอน ถาตองการความชัดเจนของขอมูลหรือ
เหตุการณน้ันๆ ใชเกณฑในการจําแนกตอไปอีก แตตองแบงเปน 2 พวกเสมอ ควรถือหลักกวางๆ 
ไววา เราใชวธิีหรือหลักการใด ควรระบุและสามารถแยกประเภทวัตถุหรือเหตุการณไดอยางเด็ดขาด 
ไมควรก้ําก่ึงจะทําใหเกิดความสับสน 
  ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 14) กลาววา เกณฑในการจําแนก ประกอบดวย 
เกณฑของตนเอง เกณฑของผูอ่ืน ผูอ่ืนกําหนดเกณฑใหดวย การจัดเรียงลําดับ การใชเกณฑอยาง
ใดอยางหนึ่งแยกวัตถุ หรือเหตุการณเปน 2 พวกกอนถาตองการความชัดเจนของขอมูลน้ันๆ 
  สรุปไดวา เกณฑในการจําแนก ประกอบดวย เกณฑของตนเอง เกณฑของผูอ่ืน 
ผูอ่ืนกําหนดเกณฑใหดวย การจําแนกสามารถจัดทําเพ่ือหาขอสรุปในการจําแนกประเภทนั้น การใช
เกณฑอยางใดอยางหนึ่งแยกวัตถุหรือเหตุการณเปน 2 พวกกอน ถาตองการความชัดเจนของขอมูล
หรือเหตุการณน้ันๆ ใชเกณฑในการจําแนกตอไปอีก แตตองแบงเปน 2 พวกเสมอ 
           
 พฤติกรรมทีแ่สดงวาเด็กเกิดความสามารถในการจําแนก 
  สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2534: 47) ไดกําหนด
พฤติกรรมหรอืความสามารถในการจําแนก คือ 

  1.เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด 
  2. เรียงลําดับหรือแบงสิ่งของโดยการใชเกณฑทีต่นเองเปนผูกําหนด 

             3. บอกเกณฑทีผู่อ่ืนใชเรียงหรือจําพวกได 
  สรศักด์ิ  แพรดํา (2544: 102) ไดกําหนดพฤติกรรมหรอืความสามารถที่บงชีท้ักษะ
ในการจําแนก คือ 
   1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งของโดยใชเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนด 
   2. เรียงลําดับหรือแบงสิ่งของโดยการใชเกณฑทีต่นเองเปนผูกําหนด 
   3. บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรยีงหรือจัดพวกได 
   4. บอกประโยชนของทักษะการจําแนกได 
   5. บอกความหมายของทักษะการจําแนกได 
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  ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 16) กลาววา พฤติกรรมทีบ่อกถึงความสามารถของ
เด็กในการจําแนกพบไดจากการเรียงลําดับการแบง การบอก โดยตนเองเปนผูกําหนดเกณฑ ปฏิบัติ
ตามเกณฑและบอกเกณฑของผูอ่ืนได 

 สรุปไดวา พฤติกรรมที่บอกถึงความสามารถของเด็กในการจําแนกพบไดจากการ
เรียงลําดับ การแบง การจัดพวกสิ่งของ โดยใชเกณฑ 3 เกณฑคือ ตนเองเปนผูกําหนดเกณฑ 
ปฏิบัตติามเกณฑและบอกเกณฑของผูอ่ืนได 
 

       1.2.3  การส่ือสาร 
           ความหมายของการสื่อสาร 
               ภพ  เลาหไพบลูย  (2542: 20) กลาววา การส่ือสาร หมายถึง ความสามารถ  ใน
การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนมาจัดกระทําเสียใหมโดย
วิธีการตางๆ เชน การเรยีงลาํดับ จัดแยกประเภทหรือคํานวณหาคาใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
ขอมูลชุดน้ันดีขึ้น โดยอาจนําเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ เขียนบรรยาย 
               สุนีย  เหมะประสิทธิ์ (2543: 25-26) กลาววา การส่ือสาร หมายถึง 
ความสามารถในการนําขอมูลซ่ึงไดจากการสังเกต การทดลอง การวัด และการคิดคํานวณ มาจัด
กระทําใหมเพ่ือสื่อสารใหเขาใจยิ่งขึ้นโดยการดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ ขอมูลตวัเลข และขอมูล  
ที่เปนการบรรยาย อาจนําเสนอในรูปของการพูดและภาษาเขียน 
               พิมพันธ  เดชะคุปต (2545: 11) กลาววา การส่ือสาร คือ ความสามารถในการ
นําขอมูลดิบทีไ่ดจากการสังเกต การทดลองหรือจากแหลงอ่ืนที่มีขอมูลดิบอยูแลวมาจัดกระทําใหม
อาศัยวิธีการตางๆ กระทําใหมอาศัยวิธีการตางๆ เชน การจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท การหา
คาเฉลี่ย เปนตน และนําขอมูลที่ไดจัดกระทําแลวน้ันมาเสนอหรือแสดงใหบุคคลอ่ืนเขาใจความหมาย
ของขอมูลชุดน้ันดีขึ้น โดยอาศัยเสนอดวยแบบตางๆ เชน ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ สมการ 
เปนตน 
               ประสาท เนืองเฉลิม (2545: 24) กลาววา การส่ือสาร หมายถึง การนําขอมูลที่ได
จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม โดยมุงสื่อใหผูอ่ืนเขาใจ
ความหมายไดดีขึ้น 
               กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547ก: 173) กลาววา ทักษะการสื่อสารจําเปนมากใน
กระบวนการวทิยาศาสตร เพราะการสื่อสารเปนทางบอกวาเด็กไดสังเกต จําแนก เปรียบเทยีบหรือ
วัด เปนหรือไมเขาใจขอมูลหรือสิ่งที่ศึกษาระดับใด ดวยการกระตุนใหเด็กแลกเปลีย่นความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันอภิปรายขอคนพบ บอก และบันทึกส่ิงทีพ่บ 
               ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 19) กลาววา การส่ือสาร หมายถึง ความสามารถใน
การนําขอมูลที่ไดจากการสงัเกต การทดลอง หรือจากแหลงอ่ืนที่มีขอมูลอยูแลวมาจัดทําใหมโดยอาศัย
วิธีการตางๆ เชนการจัดเรียงลําดับ การแยกประเภท การหาคาเฉลี่ย เปนตน แลวนําขอมูลที่ไดมา
นําเสนอใหบุคคลอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลซ่ึงวิธกีารนําเสนออาจอยูในรูปของตาราง แผนภูมิ 
กราฟ เปนตน 
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               สรุปไดวา การส่ือสาร หมายถงึ ความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
การทดลอง หรือจากแหลงอ่ืนที่มีขอมูลอยูแลวมาจัดทําใหมโดยอาศัยวิธีการตางๆ คือ การสังเกต 
การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม โดยมุงสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย  
ไดดีขึ้น        

ประโยชนของการสื่อสาร 
   สรศักด์ิ  แพรดํา (2544: 223) กลาววา การส่ือความหมาย มีประโยชนดังน้ี 
  1. ชวยใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดชัดเจนและรวดเรว็ 
  2. ชวยในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการจราจร 
                    3. ชวยในการทําแผนที่ แผนภาพ แผนภูมิ ตารางและกราฟ 
  4. ชวยในการเดินทางทองเท่ียวไปในสถานที่ตางๆ 
  5. ชวยในการรวบรวมขอมูลทางวทิยาศาสตร ใหเปนระเบียบและสะดวกตอ
การศึกษา 

          ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 20) การส่ือสาร มีความสําคัญอยางยิ่งตอคนเราในการ
ดํารงชีวิตประจําวันในการสือ่สารใหผูอ่ืนเขาใจ การติดตอสื่อสารเก่ียวกับการจราจรการทําแผนที่ 
แผนภูมิ ตารางและกราฟ การเดินทางทองเท่ียว และสะดวกในการรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตร
สรุปไดวา การส่ือสาร มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตในประจําวัน ทําใหผูอ่ืนเขาใจในสิง่ที่เรา
ตองการ การติดตอสื่อสารที่เก่ียวกบัการจราจร การทําแผนที่ แผนภูมิ ตารางและกราฟ การเดินทาง
ทองเท่ียว และสะดวกในการรวบรวมขอมูลทางวทิยาศาสตร 
 

1.3  ประโยชนของการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
       นิตยา  ประพฤติกิจ (2535: 213) กลาววา จากการที่เด็กไดมีประสบการณทาง
วิทยาศาสตร จะชวยเสริมสรางเด็กในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
  1. สรางความเชื่อม่ันในตนเอง 
  2. ไดประสบการณที่จําเปนสําหรับชีวติ 
  3. พัฒนาความคิดรวบยอดพื้นฐาน 
  4. เพ่ิมพูนทักษะการสังเกต 
  5. มีโอกาสใชเคร่ืองมือและวัสดุที่เคยพบเห็น 
  6. รูจักวิธีแกปญหาโดยมีครูเปนผูชวย 
  7. เพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐานจากการสืบคน 
  8. พัฒนาดานประสารทสัมผัส รางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม 
  9. พัฒนาดานภาษาจากการซักถามและตอบครูทําใหเพ่ิมพูนคําศัพท 
                 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547ก: 177) กลาววา การเรียนรูวิทยาศาสตร เปนกิจกรรมการ
เรียนรูเสริมพัฒนาการทางปญญาเปนความสามารถทางสมอง การรวบรวมประสบการณและความรู
มาเปนพ้ืนฐานของการคิดเหตุผลชวยใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถแกปญหาไดและสามารถ
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ปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทางสติปญญาเนนการเพ่ิมพัฒนาการ
ทางสติปญญา ใน 2 ประการ คือ 
             1. ศักยภาพทางปญญา คือ การสังเกต การคิด การแกปญหา การปรับตวัและการ
ใชภาษา  

            2. พุทธิปญญา คือ ความรูความเขาใจที่เปนพ้ืนฐานของการขยายความรูการคิด  
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินเพ่ือการพัฒนาการรูการเขาใจที่สงูขึ้นสิ่งที่เด็กไดจากกิจกรรมการ
เรยีนรูวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ คือ 
             2.1 ความสามารถในการสังเกต การจําแนก การแจกแจง การดู ความเหมือน 
ความแตกตางความสัมพันธ 
                           2.2 ความสามารถในการคิด การคิดเปนการจัดระบบความสัมพันธของ
ขอมูลภาพและสิ่งที่พบเห็นเขาดวยกัน เพ่ือแปลตามขอมูลหรือเชื่อมโยง อางอิงที่พบไปสูการ
ประยุกตใชทีเ่หมาะสม การคิดเปนคือการคิดอยางมีเหตุผล โดยคํานึงถึงหลักวิชาการบริบท 
             2.3 ความสามารถในการแกปญหา ซ่ึงมักจะเกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม
เด็กจะไดเรียนรูจากการคนควาในการเรียนนั้น 

            3. การสรุปขอความรูหรือมโนทัศนจากการสังเกต และทดลองจริงสําหรับเปนพ้ืนฐาน
ของการเรียนรูตอเน่ือง 
          ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548: 29) กลาววา การเรียนรูวิทยาศาสตร มีประโยชนตอ
การสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ชวยใหเกิดความเขาใจสามารถแกปญหาได สามารถปรับตวัเขา
กับสิ่งแวดลอมได พัฒนาสติปญญา 2 ดาน คือ ศักยภาพทางปญญาไดแก การสังเกต การคิด การ
แกปญหา การปรับตวั การใชภาษาและพุทธิปญญา ไดแก ความรูความเขาใจ การคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินพัฒนาการรู การเขาใจที่สูงขึ้น 

 สรุปไดวา การเรียนรูวิทยาศาสตร มีประโยชนตอการสงเสริมพัฒนาการทางสมอง 
เนนการพัฒนาทางสติปญญา ใน 2 ประการ คือ ศักยภาพทางปญญาและทางพทุธิปญญาและการ
สรุปขอความรูหรือมโนทัศนจากการสังเกต และทดลองจริงสําหรับเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู
ตอเน่ืองตอไป 

  1.4   งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
       งานวิจัยตางประเทศ 
            ริชารด  (สุวรรณี  ขอบรูป.  2540: 62; อางอิงจาก Rihcard. 1992. Dissertation 
Abstracts Intermational.) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการทัศนศึกษาสาํหรับการศึกษา        
ในหนวยสิ่งแวดลอมใหนักเรียนมัธยมศึกษา โดยพัฒนารูปแบบการสอนที่ใชในการสอนหนวย
สิ่งแวดลอมใหแกนักเรียนระดับมัธยมที่เนนทางดานชีววิทยา รูปแบบที่สรางขึ้นไดบรรจุการทัศน
ศึกษานอกหองเรียนเขาไปดวยเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดานเน้ือหาและมโนทัศนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เนนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร กลุมที่หน่ึงเปนกลุมทดลองได
เรียนโดยมีการทัศนศึกษา และการอภิปรายหลังการทศันศึกษา อีกกลุมเปนกลุมควบคุม มีการ
อภิปรายจากหนังสือตามแนวการสอนเดิม ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยทําแบบทดสอบ
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ตามวตัถุประสงค พบวา กอนทดลองนักเรียนทั้ง 2 กลุม มีความสามารถในระดับสติปญญาและมี
คะแนนความอยากรูอยากเห็นในทางชีววิทยาและวทิยาศาสตรในสิง่ทั่วๆ ไปสูงขึน้ไมแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญ และเม่ือทดสอบหลังการทดลอง พบวา กลุมที่ใชรูปแบบที่มีการออกทัศนศึกษานอก
สถานที่ มีความม่ันใจในการทําสิ่งตางๆ ในชั้นเรียนสูงกวากลุมที่ไมไดออกทัศนศกึษานอกหองเรียน 
แสดงใหเห็นวา ในดานความม่ันใจมีการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สวนในดานการใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กลุมทดลองที่ใชรูปแบบที่มีการทัศนศึกษานอกหองเรียน มีคะแนน
เพ่ิมขึ้นมากกวากลุมที่ไมไดออกทัศนศึกษานอกหองเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
          แอนเดอรสัน (ณัฐชุดา สาครเจริญ. 2548: 30; อางอิงจาก Anderson. 1998) ได
ศึกษาผลจากการกระตุนการอานทักษะวทิยาศาสตรดานการสังเกตและการอานเนื้อหาที่เด็กสนใจที่
มีอิทธิพลตอความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรของเด็ก โดยทําการศึกษากบักลุมตัวอยางที่อยูใน
หองเรียนตางกัน การทดลองแบงออกเปนสองกลุม กลุมแรกเด็กจะไดรับการกระตุนการอาน โดย
วิธีการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น และเกดิความสนใจในเนื้อหา กลุมที่สอนไดรับการ
ฝกทักษะวทิยาศาสตรดานการสังเกตและอานเน้ือหาจากเร่ืองที่ตนสนใจเกิดความรูความคิดรวบ
ยอดไดดีกวาเน่ืองจากทักษะวิทยาศาสตรดานการสังเกตตองใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน เพ่ือให
ไดความรูและความรูที่ไดมาแสดงใหเห็นถึงความสนใจในหัวเรื่องซึ่งชวยสงเสริมการสรุปความทาํให
เด็กเกิดการเรียนรูความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรและเปนการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
  ศรีนวล  รัตนานันท (2540) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตร
นอกชั้นเรียนที่มีตอทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
อายุ ระหวาง 5-6 ป จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลอง 15 คน กลุมตัวอยาง 15 คน โดยกลุม
ทดลองไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวิทยาศาสตรแบบปกติ พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณหนวยเนนวทิยาศาสตรนอกช้ันเรียน มีทกัษะการสังเกตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  และเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณหนวยเนนวทิยาศาสตรแบบปกติมีทักษะ
การสังเกตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  ลําดวน  ปนสนัเทียะ (2545) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัด
ประสบการณและหลังการจัดประสบการณแบบโครงการทีมีตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยเด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร เฉลี่ยโดยรวมแยกตามทักษะหลังการจัดประสบการณแบบโครงการสงู
กวากอนทดลอง 
  รุงทิพย  ชุมเปย (2546) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณแนวโปรแกรมมาทาล ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 9 คน ผล
การศึกษาพบวา ทักษะการสังเกตทั้ง 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะ ดานการกะประมาณ และดาน 



19 

การเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ .05  และเม่ือวิเคราะหรายบุคคลพบวาเด็กปฐมวัย
สวนใหญมีพัฒนาการทางสังเกตสูงขึ้น 
  ลดาวรรณ  ดีสม (2546) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 24 คน ผล
การศึกษาพบวา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตอภาพโดยรวมและจําแนกรายดานอยูในระดับดี 
และเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  ศศิมา  พรหมรักษ (2546) ไดศึกษาพฤตกิรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรของบทเรียนชั้นอนุบาล 2 จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา 
ภายหลังไดรับการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตร เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือเฉลี่ย
โดยรวมและจาํแนกตามรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการเปนผูนํา ดานความรับผิดชอบ
และดานการแกปญหา ความขัดแยง สูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ 
  ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยหลงัการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา หลงัการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยรวมและจําแนกราย
ทักษะอยูในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  จากงานวิจัยที่ทั้งตางประเทศและในประเทศ ตางใหความสําคัญในการสงเสรมิ
พัฒนาการทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนทกัษะที่เด็กควรจะไดรับการ
สงเสริมเปนอยางยิ่ง โดยการจัดประสบการณที่ใหเด็กไดฝกทักษะเกีย่วกับการสังเกต การจําแนก 
และการสื่อสาร ซ่ึงการจัดประสบการณน้ีสามารถทําไดหลายวธิี เชน การจัดประสบการณโดยผาน
การเลนที่หลากหลาย การสอดแทรกประสบการณทางวิทยาศาสตรผานทางกิจวตัรประจําวัน การจัด
มุมวิทยาศาสตรตางๆ เปนตน 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทาน 
 2.1 ความหมายของนิทาน 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2530: 447) ไดใหความหมายของ
นิทานไววา นิทานหมายถึง เรื่องที่เลากันมาเชน นิทานชาดก นิทานอีสป 

    สุภาวดี  ใยพิมล (2533: 24) ไดใหความหมายของนิทานไววา หมายถึง เรื่องราวท่ีเลา
สืบตอกันมา หรือมีผูแตงขึ้น เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลนิและสอดแทรกความคิด 
คุณธรรมอันดีงามเขาสูจิตใจเด็กและเปนแนวทางปฏิบตัิตนที่ถูกทีค่วรในการดํารงชีวิตในสังคม 

    ไพพรรณ  อินทนิล (2534: 14) ไดใหความหมายของนิทานไววานิทานหมายถึง เรื่องที่ 
สามารถเลาได มีพล็อตเร่ือง มีจินตนาการ มีการเคลื่อนไหว มีสีสัน 
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     จันทรเพ็ญ  ศุภาผล (2535: 26) กลาววา นิทานหมายถึงเรื่องราวท่ีเลาสืบตอกันมาโดย
อิงความจริง หรือจินตนาการ มีวัตถุประสงคใหความสนุกสนาน แฝงความคิดสอนใจเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูจากเน้ือหาในนิทาน      

     ทัศนี  อินทรบํารุง (2539: 14) กลาววา นิทานหมายถึง เรื่องราวท่ีเลาตอๆกันมา หรือ
แตงขึ้นใหม โดยมีจุดประสงคเพ่ืออบรมสั่งสอน และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

     เกริก  ยุนพันธ (2539: 8) กลาววา นิทานหมายถึง เรื่องราวท่ีเลาสืบตอกันมาตั้งแตสมัย
โบราณเปนการผูกเรื่องขึ้น เพ่ือใหผูฟงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิและสอดแทรกคติสอนใจลงไป 

     ครุรักษ  ภิรมยรักษ (2540: 45) กลาววา นิทานเปนเรื่องราวท่ีเลาสืบตอกันมาโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสืบทอดประสบการณ ความรูความคดิ หรือคานิยมบางอยางใหผูฟง พรอมทั้ง
สอดแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆกัน 

     วาโร  เพ็งสวัสด์ิ (2542: 138) ไดกลาววานิทานและการเลาเรื่องหมายถึง เรื่องราวท่ีเลา
ตอๆ กันมาเปนเวลานาน เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและใหความรู เพ่ือใหเปนคนดีอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข และบางครั้งก็สอดแทรกคติหรือคุณธรรมเพ่ือสอนใจลงไปดวย ในระหวางการเลา
เรื่องใหเด็กฟงอาจมีการสนทนาโตตอบ อภิปราย ซักถาม แสดงขอคิดเห็นและแสดงทาทางประกอบ
เรื่องราวก็ได ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเลานิทาน 

      สมศักด์ิ  ปริปุรณะ (2542: 48) สรุปความหมายของนิทานไวดังน้ี 
   1. เปนเรื่องที่ผูกขึ้น 
   2. เปนเรื่องที่เลาใชวาจาเปนสื่อถายทอดหรือเขียนทํานองการเลาดวยปากเปลา 

                      3. เปนบทประพันธที่มีลีลาการเลาแบบเปนกันเองทํานองการเลาดวยวาจา 
            4. เปนเรื่องเลาทีมี่จุดประสงคหลักเพ่ือความบันเทิงใจและมีสิ่งสอนใจเปน

จุดประสงครอง 
   ขวัญนุช  บญุยูฮง (2542: 48) ไดกลาววา นิทานหมายถึง เรื่องราวท่ีเลาสืบตอกัน

มา หรือเรื่องที่แตงขึ้นมาจากจินตนาการหรืออิงความจริง มีวัตถุประสงคเพ่ือความเพลิดเพลิน 
สอดแทรกแงคิด คติสอนใจ หรือความรูเอาไวดวย 

   จากความหมายขางตน สรุปไดวา นิทานหมายถึง เรื่องราวท่ีเปนตาํนานเลาสืบตอ
กันมา ซ่ึงอาจเปนเรื่องที่แตงขึ้นมาจากความคิดของผูเลาหรืออิงจากความจริง จากประวตัิศาสตร มี
วัตถุประสงคเพ่ือความเพลดิเพลิน สอดแทรกคติสอนใจ คุณธรรมตางๆ และความรูในดานทักษะ
ตางๆ เอาไวดวย 
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2.2 ความหมายของการเลานิทาน 
                    ลัดดา  นีละมณี (2527: 248) ไดใหความหมายของการเลานิทานไววา การเลานิทาน 
หมายถึงวัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่นํามาเปนตวักลางในการถายทอดความรูความเขาใจ อารมณ 
ความรูสึก ความสนใจ ประสบการณ ทัศนคติและคานิยม ที่เหมาะสมสําหรับเด็กมาใชในการเลา
นิทาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณและวธิกีารที่ครูควรสงเสริมใหเด็กเล็กๆ ใชเพ่ือนเลา
นิทานใหเพ่ือนชมและฟงบาง เน่ืองดวยเด็กมีจินตนาการและมโนภาพสูงมากอยูแลว เด็กสามารถ
ชวยกันเลานิทานโดยแตงเรื่องนิทานใหมๆ  แปลกๆ ขึ้นเอง ซ่ึงการเลานิทานโดยใหเด็กเปนผูเลาน้ัน 
สามารถทาํไดหลายรูปแบบ คือ 
  1. การเลานิทานโดยเด็กเปนผูเลาโดยตนเอง 
  2. การเลานิทานจากหนังสือภาพ 
  3. การเลานิทานตอจากเร่ืองที่ไมจบสมบรูณ 
  4. การเลาขยายเรื่องราวจากนิทานที่ไดฟง (Stewing. 1995: 145-151) 
          พัชระ  ไชยะสนิท (2535: 80) ไดกลาววาการเลานิทานหมายถึงการเลาเร่ืองใหเด็ก
ฟงและสนทนาโตตอบ อภิปรายซักถาม แสดงขอคิดเห็น และแสดงทาทางประกอบเร่ืองราว หรือ
ประสบการณรอบตัว ทั้งน้ีขึน้อยูกับจุดมุงหมายของการเลา 
                   เน้ือนอง  สนับบุญ (2541: 35) การเลานิทาน หมายถึง การถายทอดเรื่องราวของ
นิทานใหเด็กเขาใจ ดวยการเลาโดยใชนํ้าเสียง ทาทาง สื่อวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนวิธีการประกอบการเลา 
และยังครอบคลุมถึง การสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเปนผูเลาดวยตนเอง 

         ขวัญนุช  บญุยูฮง (2546: 18) การเลานิทานหมายถึง วิธกีารในการถายทอดเรื่องราว 
ของนิทานใหเด็กไดฟงไมวาจะเปนโดยใชนํ้าเสียง ทาทางประกอบเร่ืองราว สื่อวัสดุ อุปกรณ 
ตลอดจน การสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเปนผูเลาดวยตนเอง 

         สรุปไดวา การเลานิทานหมายถึง การถายทอดเร่ืองราวของนิทานใหเด็กไดรับฟง 
รับรู มองเห็น ไดสนทนาโตตอบ แสดงความคิดเห็น และแสดงทาทางประกอบเร่ืองราว ดวยการเลา
โดยใชนํ้าเสียง ทาทาง สื่อวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนวิธีการประกอบการเลา และยังครอบคลุมถึง การ
สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเปนผูเลาดวยตน 

 
2.3 ประเภทของนิทาน 
       วรรณี  ศิริสุนทร (2532: 13-19) ไดแบงนิทานสําหรับเด็กออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
      1. นิทานพื้นบาน (Folk Tales) เปนเรื่องที่เลาสืบทอดกันมาเปนเวลานาน  

แบงออกเปน 
1.1 นิทานเก่ียวกับสตัวที่พูดได(Talking-Beast Tales) 
1.2 นิทานไมรูจบ (Commutative Tales) 

1.3 นิทานตลกขบขัน (The Droll Humorous Tales) 
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1.4 นิทานอธิบายเหตุ (Pourguoi Storiesor Tales Thai Tell Why) มีเน้ือเร่ืองที่ 
อธิบายหรือตอบคําถามของเด็กๆ วา ทําไม...เชน ทําไมกระตายจึงหางสั้น ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม 
            1.5 เทพนิยาย (Fairy Tales) ตัวละครจะมีอิทธฤิทธิ์และปาฏหิาริย หรือเปน
ผูวิเศษ สามารถทําสิ่งตางๆ ที่มนุษยทัว่ไปทําไมได 
        2. นิทานสอนคติธรรม (Fables) เปนเรื่องสั้นๆ ตัวละครมีทั้งคนและสัตว มีโครงเรื่อง 
งายๆ ใหบทเรียนสอนใจ เชน นิทานอีสป นิทานประเภทน้ีจะรวมนทิานเทียบสุภาษิต และนิทานชาดก 
ไวดวย 
        3. เทพปกรณัม (Myth) เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นเหตุการณ และเรื่องราวในบรรพกาล 
เก่ียวกับพ้ืนโลก ทองฟาและพฤติกรรมของมนุษยมีเทพเจาเปนผูควบคุม 
        4. มหากาพยและนิทานวีระบุรุษ (Epic and Hero Tales) คลายกับเทพปกรณัม ตางกัน 
แตวา ตวัละครของนิทานประเภทน้ี เปนมนุษย ไมใชเทพเจา มีการกระทําที่กลาหาญ ฟนฝาอุปสรรค 
และประสบความสําเร็จ 
        5. หนังสือภาพ เปนเรื่องอานเลมสมัยใหมสําหรับเด็กที่มีตวัเอกเปนสัตว (Animal Stories) 
        ไพพรรณ  อินทนิล (2534: 27-28) ไดแบงนิทานตามรูปแบบไดดังน้ี 
        1. นิทานปรัมปราหรือนิทานเทพนิยาย มักกําหนดสถานที่เลือ่นลอยไมแนชัด เชน ใน
กาลคร้ังหน่ึงมีเมืองๆ หน่ึง ตัวละครมีฤทธิ์เดชมาก ถาเปนชายยากจนจะไดแตงงานกับหญิงสูงศกัด์ิ  
เชน สังขทอง ปลาบูทอง สโนไวท ซินเดอเรลา 
        2. นิทานทองถิ่น หรือเรียกวา ตํานาน มักเปนเรื่องขนาดสั้นเก่ียวกับ ความเช่ือ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี เปนเรื่องพิสดารแตเชื่อวาเกิดขึ้นจริง เชน เรื่อง พระยากงพระยาพาน  
พระรวง เมขลา-รามสูร 
        3. เทพปกรณัม ตัวบคุคลในเรื่องมักจะเก่ียวกบัความเชื่อ เชน เรื่องพระอินทร  
ทาวมหาสงกรานต 
        4. นิทานเรื่องสัตว เปนเรื่องเก่ียวกบัสัตวแตมักมีความประพฤติเชนเดียวกับคน  
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
   4.1 นิทานประเภทสอนคตธิรรม คลายนทิานคติสอนใจ คือ ตัวเอกตอง 
เปนสัตว แตมีคติสอนใจ 
   4.2 นิทานประเภทเลาซํ้าๆ หรือเลาไมรูจบ เชน เรื่องยายกะตา มีวธิเีลาแบบ
จําเพาะ 
        5. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องสั้นๆจุดสําคัญอยูที่เรื่องไมนาจะเปนไปไดอาจจะเปนเรื่อง 
การแกเผ็ดแกลํา การแสดงปฏิภาณไหวพริบ เปนการแสดงออกทางดานอารมณของมนุษยที่ตองกา 
รหลุดพนจากกรอบของวัฒนธรรม ประเพณี และกิจวตัร ฉะนั้น นิทานประเภทน้ีจึงรวมไปถึงนิทาน
เหลือเชื่อ ซ่ึงทั้งผูฟงและผูเลา ไมติดใจในความไมสมจริงเหลาน้ี 
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                  เกริก  ยุนพันธ (2539: 20-22) ไดแบงนิทานตามรูปแบบของนิทานไวดังน้ี 
        1. นิทานเทพหรือเทพนิยาย หรือเรื่องราวปรัมปรา เปนนิทานหรือเทพนิยายที่เกินเลย 
ความจริงของมนุษยเปนสวนใหญ เปนเรือ่งราวท่ีเก่ียวของกับอภินิหาร ตัวเอกหรอืตัวละครเดนๆ จะมี
อภินิหารหรือเวทยมนต ฉากหรือสถานที่ในเรื่องมักเปนสถานที่พิเศษหรือถูกกําหนดขึ้นมาเชน สราง
สวรรคหรือเมืองบาดาล มีพระเอกเปนเจาชาย มีนางเอกเปนเจาหญิง มีนางฟา เทวดา เปนตน 
        2. นิทานประจําถิน่ หรือนิทานพ้ืนบาน มักเปนนิทานที่ถกูเลาขานตกทอดกนัมา เปน  
เร่ืองราวที่เก่ียวของกับตํานานพื้นบาน ประวตัิความเปนมาของทองถิ่น ภูเขา ทะเล แมนํ้า เรื่องราว 
โบราณของวัตถุที่มีเหตุแหงที่มาของการสราง การเกิด เปนตน 

       3. นิทานคติสอนใจ เปนนิทานที่เลยีบเคียงเชิงเปรียบเทยีบกับชีวติและความเปน           
อยูรวมกันในสังคมมนุษย ใหเกิดผลในการดํารงชีวิตและความเปนอยูที่พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบ       
และไมประมาทชวยเหลือและเมตตาผูอ่ืน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
        4. นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานที่กลาวอางถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจกลาหาญ     
นิทานวีรบุรุษมักเปนเรื่องที่ถายทอดเร่ืองจริงของบุคคลที่สําคัญๆ ไว แตมักสรางฉากหรือ
สถานการณนาตื่นเตนหรือเกินความจริง 
        5. นิทานอธิบายเหตุ เปนนิทานที่เปนเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหน่ึงสิ่งใด และอธิบาย
พรอมตอบคําถามเร่ืองราวน้ันๆ ดวย เชน เรื่องกระตายในดวงจันทร ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม เปนตน 
        6. เทพปกรณัม เปนนิทานที่เก่ียวของกับความเชื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับตวับคุคลที่มี 
อภินิหารเหนือความเปนจริง ลึกลับ ไดแก พระอินทร พระพรหม ทศกัณฑ เปนตน 
        7. นิทานที่มีสัตวเปนตัวเอก และเปรียบเทียบเร่ืองราวกับชวีิตมนุษย เปนเรือ่งราวท่ี
เก่ียวของกับการอยูรวมกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแงคิดและแนวทางแกไขเปนบางครั้ง หรือ   
บางครั้งสอนแบบทางออม ผูอานหรือผูฟงจะตองพิจารณาเอง มักเปนเรื่องราวบันเทิงคดีที่สนุกสนาน 
        8. นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องราวที่เปรียบเทียบชีวติความเปนอยูแตมีมุมมองที่      
ตลกขบขัน สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสกึเปนสุข เน้ือเรื่องเปนเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับไหวพริบ 
เรื่องราวแปลกๆ เรื่องเหลือเชื่อ เรื่องเกินความจริง เปนตน 
        ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: 19) กลาววา นิทานสามารถแบงออกไดหลายประเภท ไดแก 
นิทานพื้นบาน นิทานสอนคติธรรม เทพปกรณัม มหากาพยและวีรบุรุษ เทพนิยาย นิทานเรื่องสัตว        
นิทานตลกขบขัน นิทานอธบิายเหต ุ    

       จากขอความดังกลาวขางตน สรุปไดวา นิทานสามารถแบงออกไดหลายประเภท ซ่ึง    
ไดแกนิทานเทพหรือเทพนิยาย นิทานประจําถิ่นหรือนิทานพื้นบาน นิทานคติสอนใจ นิทานวีรบุรุษ   
นิทานอธิบายเหตุ เทพปกรณัม นิทานสัตว และนิทานตลกขบขัน 
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               2.4   จุดประสงคของการเลานิทาน 

                   กุลยา  ตันตผิลาชีวะ (2541: 11-12) กลาววา การเลานิทานสําหรับเด็กไมใชการเลา
นิทานที่สนุกแบบตลกขบขนั เพราะเด็กไมตองการเรื่องตลกขบขัน เด็กตองการความนาสนใจของ
เรื่อง นิทานที่จูงใจเด็กไมใชนิทานที่นากลวั นิทานหวาดเสียว หรือนิทานผี แตนิทานที่ดีที่สุดสําหรับ
เด็กคือนิทานที่เก่ียวของกับเรื่องที่ เด็กสนใจ เชนประสบการณ สิ่งแวดลอม สัตว ตนไม และ
ปรากฏการณรอบตัว การนํานิทานเลาใหเด็กฟงน้ันมีเปาหมายสําคัญอยู 3 ประการ คือ 
                    1. ใหเด็กไดพัฒนาภาษาและความคิด การเลานิทานจึงไมควรมาจากครูคนเดียว  
ครูควรใหเด็กเปนผูเลานิทานเองดวย เพราะการใหเด็กเลานิทานเองจะชวยใหเด็กไดแสดงออกถึง
ความรูสึก ขยายความคิดของตนใหกระจาง และพัฒนาทางภาษาการเริ่มตนใหเด็กเลานิทานอาจ
เปนคําถามนาํใชภาพ  หรือเริ่มตนเรื่องใหไดหากครูเลาเองควรมีการถามตอบโตที่ใหเด็กคิดระหวาง
การเลานิทานดวย 
                    2. สรางความรักการอานและหนังสือใหเด็ก เวลาเลานิทานเปนเวลาที่สรางความ
สนใจในการอานและหนังสือใหกับเด็กมากครูควรเตรียมใหพรอมโดยการอานนิทาน เลมที่เลาให
เขาใจจําได เวลาอานใหเปดหนังสือเสมอตาเด็ก ตาครูจับที่เด็กคอยสังเกต คอยตั้งคําถามเปนชวงๆ 
เพ่ือชวยใหเด็กทบทวนรายละเอียดและตืน่ตัวที่จะฟงอยูเสมอ เวลาเลานิทานควรจัดเปนกลุมเลก็      
4-5 คน ถาไมไดก็ใหเด็กน่ังเปนวงเห็นหนาครูชัดเจน และครูเห็นเด็กทุกคน ถาเด็กรูสึกเพลิดเพลิน
กับนิทาน จากหนังสือที่ครูเลา เด็กจะชอบและสนใจทีจ่ะหาอานดวยตนเอง สิ่งน้ีเปนจุดเร่ิมตนของ
การสรางนิสัยการอานและความรักหนังสือที่ดี 
                    3. สรางการเรียนรูอยางมีความหมายใหกับเด็ก จุดประสงคของการเลานิทานคอื 
การเรียนรูใหกับเด็ก  ทั้งทางดานสังคม อารมณ คุณธรรม หรือแมแตการพัฒนาทางสติปญญาก็
สามารถใชนิทานเปนสื่อของการเรียนรูได จุดสําคัญที่จะนําไปสูจุดประสงคของการเรียนรูน้ัน 
นอกจากมีเน้ือหาของนิทานตรงประเด็นแลวบรรยากาศในการเลามีความสําคัญ ผูเลาที่ดีตองสนุก
กับการเลานิทาน และสามารถสื่อสารเร่ืองราวใหเด็กเกิดความกระตอืรือรนที่จะฟง ในขณะเดียวกัน
ตองหยุดถามเปนระยะๆ หรือใหเด็ก มีสวนรวมในการเลานิทานโดยเฉพาะในประเด็นที่ตองการให
เกิดผลตามจุดประสงค การเลานิทานอาจ เลาซํ้าได ทั้งนีเ้พ่ือใหเด็กไดถายโยงขอมูลใหมเปรียบเทียบ
เพ่ือหาขอสรุปที่ถูกตองตามหลักการทฤษฎี ของพิอาเจย วาดวยการคิด เพ่ือพัฒนาความรูใหม 
(Accommodation)  
                    ขวัญนุช  บญุยูฮง (2546: 21) ไดกลาววา จุดประสงคของการเลานิทาน คือใชนิทาน 
เปนสื่อการเรียนรู เพ่ือชวยพัฒนาดานภาษา ดานความคิด ดานอารมณและจิตใจ สรางสมาธิ ปลกูฝง
จริยธรรม สงเสริมพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
                    อุไรวรรณ  โชติชษุณะ (2547: 52) ไดกลาววา จุดประสงคของการเลานิทาน คือ 
การใชนิทานในการพัฒนาภาษา ความคิดและจินตนาการรวมถึงการสงเสริมและปลูกฝงลักษณะนิสัย 
ที่พึงประสงค และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหแกเด็กได 
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                 สรุปไดวา จุดประสงคของการเลานิทาน คือการใชนิทานในการพัฒนาภาษาและ 
ความคิด สรางความรักการอานใหกับเด็ก สรางการเรียนรูใหกับเด็ก ชวยพัฒนาสติปญญา ปลูกฝง 
ลักษณะนิสัยที่ พึงประสงค และแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหแกเด็กได 
 

2.5 คุณคาและประโยชนของนิทานที่มีตอเด็กปฐมวัย 
เกริก  ยุนพันธ (2539: 29) ไดกลาวถึงประโยชนของการเลานิทานดังน้ี 

 1. เด็กๆ หรือผูฟงจะเกิดความรูสึกอบอุนหรือใกลชิดเปนกันเองกับผูเลา 
 2. เด็กๆ หรือผูฟงจะเกิด ความรูสึกรวมในขณะฟง ทําใหเขาเกิดความเพลิดเพลนิผอน 

คลาย และสดชื่นแจมใส 
 3. เด็กๆ หรือผูฟงจะมีสมาธิหรือความตัง้ใจที่มีระยะเวลานานขึ้นหรอืยาวขึ้น โดยเฉพาะ      

ผูเลาที่มี ความสามารถในการตรึงใหผูฟงหรือเด็กๆ ใจจดจออยูกับเรื่องราวที่ผูเลาเลาเรื่องที่มีขนาดยาว 
 4. เด็กหรือผูฟงจะถูกกลอมเกลาดวยนทิานที่มีเน้ือหาสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

ทําใหเด็กๆ และผูฟงเขาใจในความดี และความงามยิ่งขึ้น 
 5. นิทานจะทําใหเด็กๆ หรือผูฟงมีความละเอียดออนรูจักการรับและการให มองโลกใน

แงดี 
 6. นิทานจะทําใหเด็กหรือผูฟงสามารถใชกระบวนการคดิในการพิจารณาแกปญหาได 
 7. นิทานสามารถสรางความกลาใหกับเด็กๆ หรือผูฟงโดยการแสดงออกผาน

กระบวนการคดิที่มีประสิทธภิาพ          
 8. เด็กๆ และผูฟงจะไดความรูที่เปนประโยชนและสามารถประยุกตใชกับชวีติประจําวันได 
 9. นิทานชวยเสริมสรางจินตนาการที่กวางไกลไรขอบเขตใหกับเด็กหรือผูฟง 
   10. นิทานสามารถชวยเด็กๆ และผูฟงไดรูจักการใชภาษาที่ถูกตอง 
 สมศักด์ิ  ปริปุรณะ (2542: 59-62) กลาววา การเลานิทานเปนวธิีการใหความรูวธิีหน่ึง 

ที่ทําใหเด็กสนใจในการเรียนรู สามารถจดจํา กลาแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปดรับพฤติกรรมที่
พึงปรารถนานอกจากนั้นยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เชน ความอยากรูอยากเห็น ความ
สัมฤทธิ์ผล ความตองการเปนที่ยอมรับ เน้ือหาของนิทานที่มีความสมัพันธกับความตองการดังกลาว 
จะชวยใหเด็กสมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือรนที่จะเรียนรู นิทานมีความสําคัญและ
ประโยชนตอเด็กดังน้ี 

 1. เปนเคร่ืองมือในการสอนที่มีประสิทธภิาพในการชักจูงผูเรียนใหคลอยตาม เปน
ตัวกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตวัผูเรยีน เปนตัวกระตุนความคิดสรางสรรค และการแสดงออก   
อันเปนที่พึงประสงคของสังคมซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูเรียน 

 2. เปนเคร่ืองกระตุนและโนมนาวใหเด็กเปดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมดานตางๆ และ
ตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็กดวย 

 3. เปนตัวแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 
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        นอกจากน้ีแลวนิทานมีประโยชนและคุณคาตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก นิทานชวย
สรางเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัย และยังชวยปรุงแตงบคุลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามตวัแบบ
ของตัวละครในนิทานที่เด็กชื่นชอบ รวมทั้งยังเปดโลกจินตนาการใหกวางไกลและมีสัมพันธภาพอัน
ดีกับบุคคลรอบขาง เปนเคร่ืองกระตุนนําใหเด็กยอมรับพฤติกรรมตางๆ และเปนตวัแบบในการหลอ
หลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 
       ภารดี  ศรีประยูร (2542: 30) ไดกลาวถึงคุณคาของนิทานตอการเรียนการสอนดังน้ี 
                  1. ใหความบนัเทิงใจกับเด็กๆ ทําใหผอนคลายอารมณ ไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลิน
ทําใหเด็กราเรงิแจมใสสมวัย 

2. นิทานใชนําเขาสูบทเรียน 
3. นิทานชวยเปลี่ยนทศัคตทิี่ไมดี หรือผิดบางประการของเด็กเก่ียวกับความเชื่อ 

ความกลวั และสอนจริยธรรมแกเด็ก 
         4. นิทานจะทําใหเด็กๆ หรือผูฟงสามารถใชกระบวนการคิดพิจารณาแกปญหาได 
         5. ใชนิทานเปนเคร่ืองมือฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด 
         6. ฝกใหเด็กเปนผูรูจักฟง มีสมาธิ รูจักสํารวมอิริยาบถของตนเอง 
         7. ใชนิทานสงเสริมการอาน 
         8. ใชนิทานเพ่ือสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับเด็ก ซ่ึงจะสงผลไปถึงการปกครองเด็ก 
       ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: 23) กลาววา นิทานมีคณุคาและประโยชนคือ เปนวธิีการให
ความรูที่จะทําใหเด็กสนใจเรยีนรูสามารถจดจําและกลาแสดงออก ปลูกฝงนิสัยรักการอาน แกไข
พฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคของเด็กจากตวัแบบในนทิานที่เด็กประทบัใจ สรางสมาธ ิผอนคลายอารมณ 
สรางความสัมพันธใกลชิดระหวางผูเลาและผูฟง 
       สรุปไดวา นิทานมีคุณคาและมีประโยชนมากมาย เปนวิธีการหน่ึงที่ใหความรูแกเด็กใน
หลายรูปแบบทั้งใหความบนัเทิง ผอนคลายอารมณ นําเขาสูบทเรียน ชวยเปลี่ยนทศันคตทิี่ไมดี
รวมทั้งความเชื่อบางประการ สอนจริยธรรมใหแกเด็ก ทําใหเด็กหรือผูฟงสามารถใชกระบวนการคิด
พิจารณาแกปญหาได เปนเคร่ืองฝกทักษะทางภาษา ฝกการฟง มีสมาธิ ชวยสงเสริมการอานและ
สรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับเด็กดวย 

 2.6    รูปแบบของการเลานิทาน 
    เกริก  ยุนพันธ (2539: 36-55) ไดกลาวถงึรูปแบบของการเลานิทานดังน้ี 
  1. การเลานิทานปากเปลา เปนนิทานที่ผูเลาเรื่องจะตองเตรียมตวัใหพรอม ตั้งแต
การเลือกเร่ืองใหเหมาะสมและสอดคลองกับกลุมผูฟง นิทานปากเปลาเปนนิทานที่ดึงดูดและเรา
ความสนใจของผูฟงดวย นํ้าเสียง แววตา ลีลาและทาทางประกอบการเลาของผูเลาที่สงางามและ
พอเหมาะพอดี 
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            2. นิทานวาดไปเลาไป เปนการเลานิทานที่ผูเลาตองมีประสบการณการเลานิทาน 
แบบปากเปลาอยูมากพอสมควร แตจะตองเพ่ิมการวาดรูปในขณะเลาเรื่องราว รูปที่วาดขณะเลา
เรื่องนี้ ภาพที่วาดออกมาอาจสอดคลองกับเรื่องที่เลา หรือบางคร้ังเม่ือเลาจบ รูปทีว่าดจะไม
สอดคลองกับเรื่องที่เลาเลยก็ได คือ จะไดภาพใหมเกิดขึ้น 
            3. นิทานที่เลาโดยใชสื่ออุปกรณขณะเลา เปนนิทานที่ผูเลาจะตองใชสื่อทีจั่ดเตรียม
หรือหามาเพื่อใชประกอบการเลา เชน การเลาโดยใชหนังสือ นิทานหุนนิ้ว นิทานเชิด นิทานเชือก 
เปนตน ขณะเลาอาจมีดนตรีประกอบหรอืเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะเพื่อประกอบการเลาให
สนุกสนานยิ่งขึ้น 
        กุลยา  ตันติผลาชวีะ (2541: 12 - 14) ไดกลาวถึงรูปแบบการเลานิทานไวดังตอไปน้ี 
  1. การเลานิทานปากเปลา เปนการเลาที่อาศัยคําพูดและน้ําเสียงของผูเลา ไมมีการ
ใชสื่อประกอบการเลา การเลานิทานแบบน้ีตองใชศิลปะในการพูด และการเลาทีจู่งใจมาก การเลา
นิทานปากเปลาอาจใหเด็กเลาเอง ผูใหญเลาบาง หรือชวยกันเลา ไมควรเลาเกิน 15 นาที 
  2. การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานแบบน้ีเปนการเลานิทานที่มีชีวติชวีา
มากกวาการเลานิทานปากเปลา เพราะเด็กสามารถตดิตามเร่ืองที่เลาไดและจินตนาการเปนรูปธรรม
มากขึ้น ตามทาทางของผูเลา สนุกสนานมากขึ้นเพราะเห็นภาพพจนของเรื่องที่เลา ทาทางที่ใช
ประกอบการเลานิทานอาจเปน ทาทางของผูเลา ทาทางแสดงรวมของเด็ก ไดแกการทําหนาตา การ
แสดงทาทางกาย หรือการเลนน้ิวมือประกอบการเลา 
  3. การเลานิทานประกอบภาพ ภาพที่ใชในการเลานิทานมีหลายชนิด มีทั้งภาพถาย 
ภาพโปสเตอร ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ภาพสไลด ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย การมีภาพสวยๆ 
มาประกอบการเลานิทาน จะจูงใจเด็กและสรางจินตนาการอันบรรเจิดใหเด็กมาก โดยเฉพาะภาพ
การตูนที่เคลื่อนไปตามลําดับภาพ จะจูงใจเด็กใหติดตามเร่ืองราวดวยความอยากรู เด็กจะสนุกมาก
ขึ้นถาในขณะฟงเรื่องและดูภาพนั้นผูเลากระตุนใหเด็กแสดงความคดิเห็นและรวมสรางจินตนาการ
ใหกับนิทานทีเ่ลา 
   4. การเลานิทานประกอบเสียง ไดแก เสียงเพลง เสียงดนตรี แถบบนัทึกเสียงตางๆ 
สามารถนํามาประกอบการเลานิทานได จุดประสงคเพ่ือสรางบรรยากาศเพ่ือกระตุนเราใหเกิดความ
ตื่นเตน อยากติดตาม นอกจากการใชเสยีงเพลงเสียงดนตรีแลว ในการเลานิทานเราอาจใชเสียงเด็ก
มาประกอบการเลาได ตัวอยางเชน เม่ือเลาถึงรถไฟวิ่งผูเลาอาจจะชกัชวนใหเด็กๆ ที่ฟงรวมทาํเสียง
รถไฟวิ่ง ประกอบการเลาซ่ึงทําใหบรรยากาศการฟงนิทานสนุกสนานไปอีกแบบ 
  5. การเลานิทานประกอบอุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐที่มีอยู หรือผูเลาจัดทําขึ้น เชน 
หนากากตวัแสดงในนิทาน อุปกรณสามารถทาํใหเด็กสนุกสนานตืน่ตาไปกับนิทานที่เลาไดเปนอยางดี 
สรางความสนใจในการฟงนิทานใหแกเด็กมากกวารูปแบบอ่ืนๆ  

      ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: 25) กลาววา การเลานิทานมีหลายรปูแบบ ไดแก การเลา
นิทานปากเปลา การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานประกอบภาพ และการเลานิทาน
ประกอบสื่อและอุปกรณ 
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     อุไรวรรณ  โชติชุษณะ (2547: 53) กลาววา ในการเลาเรื่อง หรือการเลานิทานใหแกเด็ก 
ผูเลาสามารถเลือกใชวิธีการเลาที่หลากหลายไดโดยเลอืกวิธีการเลาดวยปากเปลา การเลาประกอบ
ทาทาง การเลาประกอบอุปกรณ การเลาประกอบภาพ การเลาประกอบเสียง โดยเลือกใชวธิีการ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือใชวิธีการเลาหลายอยางประกอบก็ได เพ่ือเปนการกระตุนความสนใจใหแก
เด็ก และเปนการสงเสริมจินตนาการใหแกเด็กดวย 
     สรุปไดวา การเลานิทานมีรูปแบบที่หลากหลาย ซ่ึงประกอบดวย การเลานิทานปากเปลา 
นิทานวาดไปเลาไป นิทานที่เลาโดยใชสือ่อุปกรณประกอบขณะเลา นิทานประกอบทาทาง นิทาน
ประกอบภาพ และนิทานประกอบเสียง 
 

2.7 หลักในการเลือกนิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟง 
พรจันทร  จันทรวิมล (2529: 104) ไดใหหลักเกณฑในการเลือกนิทานดังน้ี 

1. เปนเรื่องงายๆ แตสมบูรณ เนนเหตุการณอยางเดียวใหเด็กพอคาดคะเนเร่ือง 
ไดบาง 

 2. มีการเดินเรื่องอยางรวดเร็ว 
 3. ตัวละครนอย มีลักษณะเดนที่จําไดงาย เด็กอาจสมมติตวัแทนได 
 4. มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กสวนมากไมสามารถฟงเรื่องที่เปนความเรียงไดดี 
 5. ใชภาษางายๆ ประโยคสัน้ๆ การกลาวคําซํ้าๆ หรือคําสัมผัสจะชวยใหเด็ก 

จดจําไดงายและรวดเรว็ 
  6. สรางความรูสึกความพอใจใหกับผูฟง 
  7. เปนเรื่องใกลตวัเด็ก เชน ครอบครัว สัตวเลี้ยง หรือเรื่องที่เด็กจินตนาการตามได 
  8. ความยาวไมเกิน 15 นาที 
     อุไรวรรณ  โชติชุษณะ(2547: 53) กลาววา ในการเลาเรื่อง หรือการเลานิทานใหแกเด็ก 
ผูเลาสามารถเลือกใชวิธีการเลาที่หลากหลายไดโดยเลอืกวิธีการเลาดวยปากเปลา การเลาประกอบ
ทาทาง การเลาประกอบอุปกรณ การเลาประกอบภาพ การเลาประกอบเสียง โดยเลือกใชวธิีการ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือใชวิธีการเลาหลายอยางประกอบก็ได เพ่ือเปนการกระตุนความสนใจใหแก
เด็ก และเปนการสงเสริมจินตนาการใหแกเด็กดวย 
     สมใจ  บุญอุรพีภิญโญ (2539: 7-8) กลาววาการเลอืกนิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟงน้ัน 
ควรคํานึงถึงอายุและความสนใจของผูฟง เด็กปฐมวัย อายุระหวาง 4-6 ป จะสนใจตัวเองนอยลง เริ่ม
สนใจภายนอกมากขึ้น มีอารมณ รักสนุก ชอบฟงนิทานประเภทตางๆ โดยเฉพาะเรื่องที่มีสัตวพูดได 
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัยฟงน้ันมีหลายประเภท เชน นิทานเลนคํา เลนเสียงจังหวะคํา นิทานทีมี่คํา
คลองจอง มีคําซํ้าๆ กันที่นาฟง นิทานที่กระตุนจินตนาการ และตอบสนองใหเด็กไดแสดงทาทาง 
นิทานที่รับรูและเขาใจความรูสึกของเด็ก และใหความเห็นอกเห็นใจ หนังสือที่นํามาเลาน้ันควรมี
ภาพประกอบที่ชัดเจน สีสันสวยงามและเสนอภาพที่ สะทอนความคดิเด็กในทางทีดี่งาม ระยะเวลา
ในการเลาในระยะแรกควรใชเวลาประมาณ 15-20 นาที 
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       เกริก  ยุนพันธ (2539: 57-59) ไดกลาวถึงการเลอืกนิทานที่จะเลาใหเด็กปฐมวัยฟงน้ัน
ผูเลานิทานจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจ ประสบการณและความสามารถที่จะแยกแยะ เลือก
นิทานใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของเด็ก เด็กวัยระหวาง 4-6 ป จะใหความสนใจ
กับตวัเองนอยลงหันมาสนใจ สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว มากขึ้น แตความสนใจของเด็กในวัยน้ียังเปน
ระยะสั้นเทาน้ัน คํากลอนทีมี่คําคลองจอง เชน เพลงกลอมเด็ก คําทายที่ประสองปญญา นิทานทีเ่ปน
คําประพันธสมัผัสคลองจองเด็กๆ จะชอบมาก เชน หนูมากับหนูมี หนูมีมีตุกตาหมา หนูมามีตุกตา
หมี เปนตน นอกจากนี้เด็กวัยน้ียังชอบนิทานที่มีตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกเปนสัตวพูดได เชน หมาปา
พูดไดคุยกับหนูนอยหมวกแดง เปนตน นิทานที่เหมาะสมและควรเลาใหเด็กฟงน้ัน ควรเปนนทิานที่
เปยมดวยคุณคาทางเน้ือหา ไดอรรถรส รูปแบบการใชถอยคํา สํานวนภาษา ความคิดสรางสรรค 
สงเสริมคุณภาพ ยกระดับสติปญญาและจิตใจในทางที่ดี นิทานที่เลาใหเด็กฟงนอกจากปจจัยขางตน
แลวผูเลามีสวนอยางมากในการนําเสนอใหนิทานเรื่องนั้นมีความสนกุสนานเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
มีแงมุม มีชั้นเชิง และเห็นรายละเอียดที่จะเลาใหเด็กฟง ไมวาจะเปนการเลานิทานปากเปลา นิทาน
วาดไปเลาไป และลลีาการเลานิทานจะตองสงผลใหผูฟงหรือเด็กๆ เห็นภาพพจนและเกิดความ
สนุกสนานประทับใจ 
        ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: 27) กลาววา สรุปหลักในการเลือกนิทานที่จะนํามาเลาให
เด็กฟงไดวา ควรเปนนทิานที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก เน้ือเรื่องเราใจ สนุกสนาน ถามี
คําซํ้าๆ ประโยคซ้ําๆ ก็จะเปนที่สนใจของเด็กมาก ถาเปนหนังสือควรมีภาพประกอบชัดเจน มีบท
สนทนามากกวาความเรยีง เน้ือหาของเร่ืองมีคุณคา สรางสรรค สงเสริมสติปญญาและจิตใจ 

       จากขอความขางตน สรุปหลักในการเลือกนิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟงไดวา ควรจะ 
เปนนิทานที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็กแตละวัย เลือกเร่ืองที่ผูเลาอยากเลา เลือกเร่ืองที่
เหมาะสมกับวิธีการเลา มีสาระขอคิด ใหความสนุกสนาน เน้ือเรื่องเราใจ มีคําซํ้าๆ ขอความซ้ําๆ 
และคลองจองกันสําหรับเด็ก หนังสือที่นํามาเลาน้ันควรมีภาพประกอบที่ชัดเจน สีสันสวยงามและ
เสนอภาพที่สะทอนความคดิเด็กในทางทีดี่งาม 
 
          2.9   วิธีการเลานิทานและเทคนิคในการเลานิทาน  
  เกริก  ยุนพันธ (2539: 68) การเลานิทาน ผูเลานิทานจําเปนอยางยิ่งจะตองคํานึงถงึ
สิ่งดังตอไปน้ี 
                   1. การเลือกเร่ืองที่จะใชเลา 
 2. การดัดแปลงเนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง 
 3. เตรียมตวัและจัดเตรียมสือ่การเลานิทานของผูเลา 
 4. การลงมือเลานิทาน ผูเลาจะตองเลาใหราบร่ืนโดยตลอด ดวยรูปแบบและเทคนิค
เฉพาะของผูเลาเอง 
 5. สถานที่และเวลาที่ใชเลานิทาน ผูเลาจะตองพิจารณาเพื่อความเหมาะสม 
 6. การติดตามผลการเลานิทาน ผูเลาจะตองสังเกตความพึงพอใจของผูฟงดวยวา
ผูฟงใหความสนใจมากนอยเพียงใด 
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  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2541: 78-79) ไดเสนอวิธีการเลา
นิทานที่ครู ควรทราบดังน้ีคือ 
 1. เน้ือเรื่องตองเหมาะสมกับวัยใชเรื่องทีมี่ความดีชนะความชัว่เสมอไป และผูเลา
ตองจําเน้ือเรื่องไดดีทุกตอน 
 2. เสียง ผูเลาจะตองใหเด็กทั้งหมดไดเสียงผูเลาอยางชัดเจน ระดับเสียงและจังหวะ
พูดถูกตองเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง ใสความรูสึกลงไปในน้ําเสียง ถาผูเลาสามารถทําเสียงสูงต่ํา ที่เปน
เสียงเด็ก เสียงคนแก หรือทําเสียงตามลกัษณะของตวัละครได เด็กจะย่ิงสนใจมากยิ่งขึ้น   
 3. ทาทาง ถามีภาพประกอบผูเลาไมตองใชทาทางมาก แตเนนที่ภาพ หากไมมี
ภาพประกอบก็ควรใชทาทางประกอบบางตามโอกาส แตอยาใชมากเกินไป พึงระวงัใหเปนไปตาม
ธรรมชาต ิ
 4. จังหวะ จังหวะในการพดูเปนสิ่งหน่ึงที่จะชวยใหนิทานนาสนใจ 
 5. อารมณ ในขณะที่เลาควรเลาใหเด็กเห็นถึงความรูสกึ และอารมณของผูเลา เชน
อารมณร่ืนเริง ความรูสึกตื่นเตน หรืออารมณเศรา  ฯลฯ 
 6. ขอตกลงกอนฟงนิทานควรมีขอตกลงกันวาผูฟงจะตองไมพูดแซงในขณะที่ฟง
นิทาน 
 7. เวลาในการเลา เด็กอายุ 4-5 ขวบ หรือ 5-6 ขวบ ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที  
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2541: 16-17) กลาวถึงการเลานิทานมีขั้นตอนการดําเนินการ
เปนลําดับแตละขั้นตอนของการเลา ตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม จึงจะทําใหการเลานิทานมี
ความหมายประทับใจผูฟงแมวานิทานจะเปนสิ่งที่เด็กชอบ และพรอมที่จะฟงอยูเสมอก็ตาม นิทาน
ทุกเรื่องกับการเลาทุกคร้ังไมสามารถตรึงใจใหเด็กอยูกับทีไ่ดตั้งแตตนจนจบ เวนแตกระบวนการเลาน้ัน
จะมีขั้นตอนการเตรียมการที่นอกจาก จะทําใหนิทานดําเนินไปสูจุดประสงคของผูเลาทีต่องการแลว 
ตองทําใหเด็กเพลิดเพลินกับการเลานิทานดวย ในการเตรียมการเพือ่การเลานิทานที่ครูเปนผูเลา  
ครูควรจัดเตรียมเน้ือหานิทานกอน ถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือนิทาน ครูควรตองอานใหเขาใจ   
จําเน้ือเรื่องใหได เม่ือนําไปเลาประกอบภาพ ในหนังสือจะไดพูดความตอเน่ืองเปนเรื่องราว มีหยุดพัก 
ถามตอบจะทาํใหเขาใจงายไมลืม 
  การเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่น่ังของเด็กครูตองใกลชิดกัน ครูอาจน่ังสูงกวาเด็ก
เล็กนอยเพ่ือใหสามารถแสดงภาพในหนังสือ หรือภาพอ่ืนๆบนตักในระดับสายตาเด็ก ขณะเลาควร
จัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ ถาเปนกลุมใหญใหน่ังลอมวงครู แลวครเูริ่มกิจกรรมเตรียมตวัเด็กดวยการให
เด็กรองเพลง ดูภาพ หรือกลาวคําจูงใจ เพ่ือใหเด็กมีอารมณพรอมที่จะฟง เม่ือพรอมแลวจึงเริ่มตน
ดวยการเลานิทาน หากมีจุดประสงคของการฟงตองบอกเด็กดวย 
  การดําเนินเรื่อง อาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูดอยางเดียว หรือใชภาษาทาทาง 
หรือใชสื่อประกอบตางๆ ทั้งแถบบันทึกเสยีงและภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาที่เด็กเขาใจงาย ถูก
หลักไวยากรณ บทสนทนาอาจใชภาษาถิน่หรือใชคําคุนเคยที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลานิทานมี
ประสิทธิภาพและมีความหมายตรงกับจุดประสงคของผูเลามากขึ้น 
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  การสรุปเร่ือง ขั้นตอนสุดทายของการเลานิทานทุกคร้ัง ควรมีการสรปุเร่ืองดวย
คําถามเก่ียวกบัประเด็นสาระสําคัญของเรือ่ง ลักษณะของตัวแสดงในเรื่อง ความรูและคําส่ังสอนที่ 
ไดจากเรื่อง เพ่ือใหเด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตือนทําใหเด็กจดจํา
เรื่องราวไดดี 

2.9.1 คุณสมบัติของผูเลานิทาน 
             ไพพรรณ  อินทนิล (2537: 45-48) ไดกลาวถึงคุณสมบตัขิองผูเลาดังน้ี 

      1. ผูเลาจะตองมีนํ้าเสียงที่ดี ระดับเสียงดังชัดเจนพอดี 
      2. ผูเลานิทานมีการใชภาษาที่ดี รูจักเลือกใชถอยคําที่ถูกตอง เหมาะสมกับวยั
ของเด็ก 
      3. ผูเลานิทานควรมีความคิดสรางสรรค 
      4. ผูเลานิทานควรเปนผูมีความจําดี 
      5. ผูเลานิทานจะตองเปนนักฟงที่ดี ในการฟงเรื่องราวอ่ืนๆ อยางมีสมาธิ 
      6. เปนผูรักการอาน 
      7. มีวิจารณญาณในการเลือกเร่ืองใหเหมาะสมกับผูฟง เวลา และบรรยากาศ 
      8. มีความขยัน ที่จะฝกซอมเพ่ือเตรียมตัว หาอุปกรณและจัดทําอุปกรณ
ตลอดจนเตรียมใหพรอม 
      9. มีอารมณขัน ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเลานิทาน ทําใหการเลานิทานมี
ชีวติชีวาและสนุกสนาน 
     10. เขาใจจิตวทิยาเด็ก และพัฒนาการเด็กเปนอยางดี 
     11. มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส แสดงออกดวยความสงาและเปนกันเอง 
     12. มีความตั้งใจจริง ตั้งใจที่จะเปนนักเลานิทานที่ดี 
     13. มีความสามารถพิเศษในการเลียนเสยีงตางๆ จะชวยทําใหผูฟงสนุกสนานยิ่งขึ้น 
     14. ผูเลาควรตรงตอเวลา 
     15. ผูเลานิทานควรเปนผูตระหนักดีถงึคุณคาของนิทาน คุณประโยชนของการ
เลานิทานใหเด็กฟง 
              ขวญันุช บุญยูฮง (2546: 29) กลาววา วธิีการเลานิทานนัน้ ควรคํานึงถงึตั้งแต
การเลือกเร่ืองที่เหมาะสมกับวัยความสนใจของเด็ก และมีคุณคาตอตวัเด็ก ตวัผูเลาตองมีการเตรียม
ตัวกอนเลาทีดี่ มีความจําดี นํ้าเสียงทาทางและลีลาการเลาที่ดี และมีกระบวนการเลาที่ดี ตั้งแตการ
เริ่มเรื่อง การดําเนินเรื่อง และการจบเรื่อง 
             สรุปไดวา วิธกีารเลานิทานนัน้ จะตองประกอบไปดวย การเลือกเร่ืองที่จะใชเลา 
การดัดแปลงเนื้อเร่ืองใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง การเตรียมตวัและจัดเตรียมสื่อการเลานิทานของผูเลา 
การลงมือเลานิทาน ผูเลาจะตองเลาใหราบร่ืนโดยตลอด ดวยรูปแบบและเทคนิคเฉพาะของผูเลาเอง 
สถานที่และเวลาที่ใชเลานิทาน ผูเลาจะตองพิจารณาเพื่อความเหมาะสม และมีกระบวนการเลาที่ดี 
ตั้งแตการเริ่มเรื่อง การดําเนินเรื่อง และการจบเรื่อง 



32 

2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลานิทาน 
งานวิจัยในตางประเทศ 
ดิกสัน  จอหสัน และชอลซ( Dixon,John; & Salts. 1977: 367-379 ) ไดวิจัยเก่ียวกบั 

เรื่องการจัดกิจกรรมการเลานิทานใหกับเด็กอนุบาล อายุ 3-4 ป ที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยด จํานวน 
46 คน แบงออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 เลานิทานใหเด็กฟงแลวใหเด็กแสดงบทบาทประกอบตามเนื้อ
เรื่อง กลุมที่ 2 เลานิทานใหฟงพรอมกับพาไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน ไปสวนสตัว ไปซ้ือของ 
กลุมที่ 3 เลานิทานและสนทนากับเด็กเก่ียวกับเรื่องทีเ่ลาใหฟง และกลุมที่ 4 กลุมควบคุม ผลพบวา 
กลุมเด็กที่ไดแสดงบทบาทประกอบตามเรื่องไดแสดงบทบาทเลียนแบบตวัละครในเรื่องไปดวยจะ
พัฒนาจิตลักษณะตางๆ ไดดีที่สุด แสดงวาเม่ือเด็กไดฟงนิทานแลวเกิดความตองการที่เลียนแบบตวั
ละครทีช่อบหรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จจากพฤติกรรมนั้นและเนือ้หาในนิทานถาเปนเรื่องทีไ่กล
ความจริง เชน เทพนิยายแลวจะใหผลดีตอจิตลักษณะของเด็กไดดีกวานิทานที่มีเน้ือหาใกลชีวติเด็ก 
              คลอร  และเบรย (เน้ือนอง สนับบุญ. 2541: 47; อางอิงจาก Clore; & bray. 1978: 156) 
ไดศึกษาผลของการใชนิทานที่สงผลตอพฤติกรรมและทศันคตขิองเด็กโดยใชหุนจําลองและการแสดง
บทบาทสมมติกลุมตวัอยางเปนนักเรียนชายจํานวน 62 คน จากโรงเรียนประถมศกึษา 2 แหง โดย
ใหนักเรียนแสดงอุปนิสัยทาทางใหเหมือนกับตวัละครในนิทานนั้นเม่ือเรียนจบแลววดัทัศนคติทันที
พบวาเด็กชายเหลาน้ีมีทัศนคติที่ดีตอสัตวเลี้ยง และหลังจากนั้นอีก 6 สัปดาหทําการวัดอีกคร้ังผล
ปรากฏวา การวัดทัศนคตขิองเด็กชายทั้งสองโรงเรียนมีความม่ันคง เด็กชายที่เคยลาสัตวเลิกฆาสัตว
โดยแนนอน ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดงวา นิทานมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมและทศันคติม่ันคงของเด็ก 
 
 งานวิจัยในประเทศ   
 สุดาวดี  ใยพิมล (2533: 57-62) ไดศึกษาความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมดานความ
ซ่ือสัตยของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับฟงการเลานิทานโดยใชหุนน้ิวมือ และการเลานิทานโดยแสดงบทบาท
สมมติประกอบ ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ปการศึกษา 2532 โรงเรียนพิมลวิทย เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร สังกัด สํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับฟงนิทานโดยใชหุนมือประกอบ และการเลานิทานโดยใชบทบาทสมมติประกอบ มีความสามารถ
ในการจําแนกพฤติกรรมดานความซ่ือสัตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดฟงการเลานิทานโดยใชหุนนิ้วมือประกอบมีคะแนนเฉลี่ยกอนการ
ทดลอง 14 และหลังการทดลอง 18.429 สวนกลุมที่ ไดฟงการเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติ
ประกอบมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 13.333 และหลังการทดลอง 19.067 สวนเด็กปฐมวัยทีไ่ด
ฟงการเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบมีความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมดานความ
ซ่ือสัตยไมสูงกวาการเลานิทานโดยใชหุนมือประกอบ โดยกลุมเด็กที่ไดฟงการเลานิทานโดยใชหุน
มือประกอบมีคะแนนเฉลี่ย 18.429 และกลุมที่ไดฟงการเลานิทานโดยแสดงบทบาทสมมติประกอบ 
มีคาคะแนนเฉลี่ย 19.067              
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 จันทรเพ็ญ  สุภาผล (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได
ฟงนิทานประกอบดนตรี และนิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤตกิรรมการชวยเหลือ 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายหญิงอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2535 
โรงเรียนอนุบาลแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยทีไ่ด 
ฟงนิทานประกอบดนตรีควบคูกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลอื มีพฤติกรรมทางดานสังคม
ดีกวาเด็กปฐมวัยที่ไดฟงนิทานประกอบภาพควบคูกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลืออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 10.797 และ 7.65 ตามลําดับ 
 วารี  นิยมธรรม (2535: 46-59) ไดศึกษาผลการใชเทคนิคแมแบบจากนิทานชาดกเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ในนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2535 
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 90 คน โดยกลุมทดลองที่ 1 ไดรับแมแบบจาก
นิทานชาดก กลุมทดลองที ่2 ไดรับการสอนโดยแผนการสอนของกองวิชาการ สวนกลุมควบคมุ
ไมไดรับการสอน พบวา กลุมที่สอนโดยใชแมแบบนิทานชาดก มีพัฒนาการเชิงจริยธรรมดาน   
ความเมตตากรุณามากกวากอนการทดลองอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมากกวา  
กลุมควบคุม และกลุมที่สอนตามแผนการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
พัฒนาการทางดานความเมตตากรุณามากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
สวนกลุมทีส่อนโดยใชแมแบบนิทานชาดก มีพัฒนาการเชิงจริยธรรมดานความเมตตากรุณามากกวา
กลุมทีส่อนโดยใชนิทานชาดกมีคะแนนเฉลีย่ 10.23 และกลุมที่สอนตามแผนการสอนของกองวชิาการ 
กระทรวงศึกษาธิการมีคาคะแนนเฉลี่ย 9.2 และกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 7.2              
 ทัศนีย  อินทรบํารุง (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานกับเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมกอนกลับ
บานแบบปกต ิกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย-หญิง อายุ 5-6 ป จํานวน 30 คน พบวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานมีวินัยในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมกอนกลับบานแบบปกต ิ
 ขวญันุช  บญุยูฮง (2545: บทคัดยอ) ไดศกึษาทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคณิต กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ป กําลัง
ศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัด
ระยอง จํานวน 15 คนผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคณิต    
มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือ
จําแนกรายดานแลว พบวา ในดานการนับ การรูคา ตัวเลข การจับคู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานการจัดประเภท สูงขึน้อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับนิทาน สามารถสรุปไดวา เน่ืองจากนิทานเปนสิ่ง   
ที่เด็กชื่นชอบ ซ่ึงสงผลดีตอการเรียนรู จึงมีการศึกษาการนํานิทานมาเปนสื่อ เพ่ือใชในการสงเสริม
ลักษณะที่พึงประสงคตางๆ ใหกับเด็ก เชน ความซ่ือสัตย พฤติกรรมการชวยเหลอื ความมีวินัย 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามลาํดับขั้นตอนดังน้ี 
      1. กําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
      2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
      4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
       ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 175 คน 
 กลุมตวัอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุ 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
สํานักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงดังน้ี 
  1. เลือกหองเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรยีนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สํานักงาน
เขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร มา 1 หองเรียนจากนักเรียน 5 หองเรียน โดยเปนหองเรียนที่
ผูวิจัยทําการสอนซ่ึงมีนักเรียนจํานวน 35 คน 
  2. ทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กทั้งหอง โดยใชแบบทดสอบวัด
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

          3. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กทั้งหอง
มาเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย เลอืกเด็กกลุมที่ไดคะแนนต่ําที่สุดขึ้นไป 15 อันดับ จํานวน 15 
คน เพ่ือเปนกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควา 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
 2. แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
 
 



35 
 

ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
        1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลานิทาน 
        2. ดําเนินการเลือกนิทานดังน้ี 
  2.1 เลือกนิทานที่มีอยูทั่วไปตามทองตลาด เปนนิทานไทย โดยใชหลกัเกณฑในการ
เลือกคือ เน้ือหาของนิทานจะใหความสนกุสนานและสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรในดาน การสังเกต การจําแนก และการสือ่สาร โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูทําการคัดเลือก
นิทาน 
  2.2 นํานิทานที่เลอืกมากําหนดคําถามและสรางกิจกรรมการทดลองที่มี
ความสัมพันธกับเน้ือเรื่องของนิทานและจุดประสงคทีต่องการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตรของ
แตละเร่ือง นิทานที่เลือกและสรางเพ่ิมเติมเรียงลําดับตามวันที่ปฏิบตัิกิจกรรมและจุดประสงคที่
ตองการสงเสริม ดังน้ี 
  
ตาราง 1 รายชื่อนิทานและการทดลอง 
 
สัปดาหที่ วันที่ทําการ

ทดลอง 
เรื่อง/ผูแตง กิจกรรมการทดลอง 

1 จันทร สัมผัส...จับดู  รูสึกอยางไร 
(ธาริณี  เหลืองอารีพร) 

สัมผัส-ฉันคือใคร 

อังคาร แมไกสามตัว 
(เกริก  ยุนพันธ) 

เขยาไขใหลอยสูง 

พุธ โอมเพ้ียง(เกวลิน  กายทอง) ประกอบอาหาร-เยลลี่แปลงราง 
2 จันทร หยดน้ําผจญภัย 

(ปติพร  วทาทิยาภรณ)  
ทดลองไอน้ํา-สรางเมฆ 

 อังคาร สายรุงแหงความรัก 
(สํานักพิมพหองเรียน) 

ฉีดละอองน้ําในอากาศ 

 พุธ ลูกหมีอุยอาย 
(วีระพรรณ  ใจสุบรรณ) 

เปรียบเทียบหนัก-เบา 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

สัปดาหที่ วันที่ทําการ
ทดลอง 

เรื่อง/ผูแตง กิจกรรมการทดลอง 

3 จันทร คามีเลี่ยน ก้ิงกาเปลี่ยนส ี
(สนทนา  วิสาสะ) 

สรางสีจากพืชธรรมชาต ิ

อังคาร คร่ึงวงกลมสีแดง 
(ชีวัน   วิสาสะ) 

ลอยเรือในน้ํา 

พุธ พลังงานลม 
(ผศ.จิตติรัตน  ทัดเทียมรมย) 

ทดลองกังหันเลนลม 

4 จันทร ชุดวิเศษของฉัน 
(คายาโกะ นิชมิากิ) 

สีจากดอกไม 

อังคาร ดวงอาทิตยตกที่ไหน 
(ดํารงศักด์ิ  บุญสู) 

ทดลองมืด-สวาง 

พุธ เจาสาวบนดวงจันทร 
(วรธิดา  อุดมสุข) 

ทดลองการสรางเงา 

5 
 
 
 
 
 
 
6 

จันทร กรุงกริ๊ง 
(ภาวศุทธิ  พงศเศรษไพศาล) 

เสียงอะไรเอย 

อังคาร กระตายนอยหนีแม 
(เกริก  ยุนพันธ) 

ทดลองน้ําตาลอัดลม 

พุธ โลกน้ี...สีรุง 
(วุฒิดนัย  อินทรเกษตร) 

รุงรอบเปลวเทียน 

จันทร ดาวอะไรเอย 
(ชีวัน  วิสาสะ) 

ทดลองการเกิดแสงดาว 

อังคาร นางฟาเจ็ดสี 
(ไมทราบนามผูแตง) 

ทดลองรุงบนกระดาษ 

พุธ ลูกไกกับลูกเปด 
(พิพัฒน  ตราเกียรติกุล) 

ทดลองลอย-จม 

 
 
 
 
 



37 
 
ตาราง 1 (ตอ) 
 

สัปดาหที่ วันที่ทําการ
ทดลอง 

เรื่อง/ผูแตง การทดลอง 

7 จันทร การเดินทางของลูกยาง 
(สายฝน) 

การรอนของคอปเตอร 

อังคาร อูฐออม 
(ศุภนิดา  จันทรสวัสด์ิ) 

ทดลองน้ํามาจากไหน 

พุธ กระดุกกระด๊ิกกระดอกกระแดก 
(เกริก  ยุนพันธ) 

ทดลองน้ําหายไปไหน 

8 จันทร หุนไลกาเพ่ือนรัก 
(ไมทราบนามผูแตง) 

ทดลองสรางหุนลูกโปง 

อังคาร นิทานใตตนกราง 
(สายฝน) 

ทดลองตนไมดูดสี 

พุธ ก ไกไดโนเสาร 
(ชีวัน  วิสาสะ) 

ทดลองฟอลซิลทําเอง 

 
               3. ทําแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน จํานวน 24 แผน โดยกําหนดรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมซ่ึงประกอบไปดวย ชื่อนิทาน จุดประสงค อุปกรณ ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 3 
ขั้นตอน ดังน้ี 
            3.1 ขั้นนํา  ครูนําเด็กเขาสูเรื่องราว เชน การรองเพลง การสนทนา การทําทาทาง 
การใชคําถาม สรางขอตกลงรวมกัน ระหวางครูกับเด็กในการปฏิบตัติัวระหวางฟงนิทานและฟง
นิทานจนจบเรื่อง 
                      3.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม เด็กและครูสนทนาเรื่องราวในนิทาน และรวมกันทํา
กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานเพ่ือใหเด็กไดฝกทกัษะในเรื่อง การสังเกต การจําแนก และการ
สื่อสาร ที่มีความสัมพันธกับเนื้อเรื่องและสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรตามจุดประสงคของ
การทดลองโดยเด็กทําการทดลองดวยตนเอง เด็กทําการทดลองโดยครูทําใหดูเปนตัวอยางและเด็ก
กับครูทําการทดลองรวมกัน 

             3.3 ขั้นสรุป เด็กรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและทําการทดลองทางวทิยาศาสตร
ดวยความเขาใจ  
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           4. นําแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการเลานิทาน เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพเที่ยงตรง จํานวน 3 ทานคือ 

4.1 อาจารยแนงนอย แจงศิริกุล  ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการ 
              โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
4.2 อาจารยวลัย สาโดด                  ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการ 
                       โรงเรียนบางขุนเทียนศกึษา  

กรุงเทพมหานคร  
4.3 อาจารยระพีพรรณ ขํารักษา  ตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 8 

      ขาราชการบํานาญกรุงเทพมหานคร 
       

5. แผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการเลานิทานไดผลการประเมินมีคาความสอดคลอง
ระหวาง 0.67-1 ไดปรับปรงุแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ คือ 

 5.1 ปรับปรุงกิจกรรมในขั้นนําใหมีความเหมาะสมกับนิทาน มีความหลากหลายและ
ตรงกับจุดประสงคในการเลา 

5.2 ปรับปรุงคําถามในขั้นการเลานิทาน โดยควรใหมีคําถามที่มีทักษะ 
วิทยาศาสตรที่ชัดเจน 
          6. นําแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการเลานิทานที่ปรับปรงุแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับเด็กนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) จํานวน 
15 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยางเพ่ือดูความเหมาะสมของเวลาและภาษาที่ใช 
          7. นําแผนการจัดกิจกรรมการการปฏิบัติการเลานิทานไปจัดทําเปนฉบบัสมบูรณเพ่ือ
นําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ของ จํานง พรายแยมแข (2534) 
  2. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของในเรื่องของแบบวัดทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย สรางโดยผูวิจัยดังน้ี ลดาวรรณ  ดีสม (2546) ลาํดวล  ปนสันเทียะ (2545)  
ณัฐชุดา  สาครเจริญ (2548) ศศิธร  รณะบุตร (2551) โดยศึกษาและนํามาปรับปรุงและสรางเพ่ิมเติม 
   3. สรางแบบทดสอบและคูมือประกอบคําแนะนําและการใชแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยโดยแบบทดสอบเปนคําถามโดยใชสถานการณที่เก่ียวของกับ
เร่ืองการสังเกต การจําแนกประเภท และการสื่อสาร ซ่ึงคะแนนของคําตอบเปนแบบตอบไดหลากหลาย
กรณี ผูวิจัยสรางสถานการณจริงจํานวน 20 ขอ โดยทักษะการสังเกตจํานวน 6 ขอแบงเปนการ
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สังเกตดวยการมอง การไดยินเสียง การดมกลิ่น การชิมและการสัมผัส, ทักษะการจําแนก คือการ
จําแนกผลไมปอกเปลือกกับไมปอกเปลอืก การจําแนกรูปรางลักษณะ สี การจําแนกเครื่องดนตรี
ประเภทใชตีกับใชเปา การจําแนกขนาดและการจําแนกความแข็ง-ออน จํานวน 7 ขอ , ทักษะการ
สื่อสาร คือการสื่อสารดวยรูปภาพ จํานวน 7 ขอ และเลือกแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงไว 15 ขอ 
เพ่ือใชทดสอบเด็กตอไป 
   
วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 1. นําแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรทีผู่วิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความสอดคลองทางพฤติกรรม และความ
เหมาะสมของแบบทดสอบ 

        1.1 ผศ.รัตนา    ง้ิวแหลม อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  
                 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต      
                    1.2 อาจารยวลัย     สาโดด ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการ 
      โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร 
           1.3 อาจารยรัตนา    นิสภกุล ตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. 1 
      โรงเรียนวัดสะแกงาม  กรุงเทพมหานคร         
  2. ผลการประเมินแบบทดสอบ ตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญไดคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 
15 ขอ และผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหแกไขดังน้ี 
  2.1 ปรับปรุงแบบทดสอบการสังเกตขอที่ 3 ควรเปลีย่นน้ําตาลเปนสื่อที่มีกลิ่น 
  2.2 ปรับปรุงแบบทดสอบการสังเกตขอที่ 4 ควรเปนผลไมหรือนํ้าสมคั้น 
  2.3 ปรับปรุงแบบทดสอบการสังเกตขอที่ 5 ควรเปนขนมไทยหรือพวกอาหารเชา 
  2.4 ปรับปรุงแบบทดสอบการสื่อสารควรใชคําถามปลายเปด เพ่ือกระตุนใหเด็ก
แสดงความคดิเห็นจากภาพ โดยการเลาเรื่อง การสนทนา การทายปญหา การคิดวิเคราะห การ
สังเกต การใชกระบวนการคดิในการเปดโอกาสใหเด็กซักถามจากสิ่งที่เห็น  
  3. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยทีไ่มใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 
คน ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป  โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานกูุล) สํานักงาน
เขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ คือ ตอบถูกให 1-6 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน แลวคัดเลอืกขอที่มีคา IOC อยูที่ .67-1.00 ไดขอสอบจํานวน 3 ชดุ 
ชุดละ 5 ขอ รวมเปน 15 ขอ เปนขอสอบสําหรับทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร 
             4. นําขอมูลที่ไดในขอ 3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α– Coefficient) ของครอนบัค (ลวน สาย; และอังคณา สายยศ. 2536: 170 – 172) ซ่ึงมีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบบั ที่ .66 ตัวอยางของแบบทดสอบแสดงอยูในภาคผนวก ก 
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 5. นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเปนฉบับ ที่
สมบูรณไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวจัิยแบบ One-Group Pretest -Posttest Design (ลวน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ.2538 :249) ดังตาราง 2 ดังน้ี 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน 
(Pretest) 

ทดลอง สอบหลัง 
(Posttest) 

E T1 x T2 

 

   
ความหมายของสัญลักษณ 

  E แทน กลุมทดลอง 
  T1 แทน การทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรกอนการทดลอง 
  T2 แทน การทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรหลังการทดลอง 
  X แทน การทดลอง 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ทําการทดลองเปนเวลา 
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 08.30 – 09.00 
น. รวม 24 คร้ัง มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
                        1. ผูวิจัยใชคะแนนการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัใน
ขั้นตอนการเลอืกตัวอยางเปนคะแนนกอนการทดลอง 
      2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยทดลองสัปดาหละ 3 วันวนัละ 30 นาที 
ในชวงเวลา 08.30 – 09.00 น. ของวันจันทร วันอังคาร วันพุธ จนสิ้นสุดการทดลอง โดยระหวางที่
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับเด็กกลุมตวัอยางเด็กที่ไมใชกลุมตัวอยางอยูในความดูแลของครูผูชวย
สอน 
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              3. เม่ือดําเนินการทดลองไปจนครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลงัการ
ทดลองกับเด็กกลุมตวัอยางดวยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรชุดเดียวกับกอนการ
ทดลอง 
      4. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ  
    

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะห ขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
              1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาคะแนนเฉลีย่ และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน                       
              2. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนการทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
กอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test for Dependent Samples (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ. 2538: 104) 
    3. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
     3.1 สถิติพ้ืนฐาน 
   3.1.1 คาเฉลีย่ใชสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73)  
     

                               

X
X

N
∑

=
   

เม่ือ X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม 
   X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งกลุม 
   N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง        

3.1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานใชสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา  
สายยศ. 2538: 79)  

 

                           

( )
( )

22N X X
S.D.

N N 1
∑ − ∑

=
−  

       
 เม่ือ S.D.   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

2X∑  แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนใน 
กลุมตัวอยาง       

   X∑    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N       แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง    
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3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.2.1 หาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรโดย
ใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89)  
 

                   
R

IOC
N
∑

=
 

 
เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

   R∑  แทน ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
                       

3.2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร โดยใช 
สูตรสัมประสทิธิ์แอลฟา (α – Coefficeint) ของครอนบัค (ลวน สาย; และอังคณา สายยศ. 2536: 
170 – 172)  
 

                                                       
 

เม่ือ α แทน สัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน 
   n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

    แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

    แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

3.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสตูร สูตร t-test for Dependent Samples 
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 104) 
 

                    

( )22

d
t

N d d
N 1

∑
=

∑ − ∑
−  

                     

                    เม่ือ          t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน  t-disturbution 
 d∑    แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและ 

หลังการทดลอง 
2d∑  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน  

ระหวางกอน และหลังการทดลอง 
               N แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 
               d แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
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4.  การแปลผลระดับความสามารถทางทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
 การแปลผลระดับความสามารถทางทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั

ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีกําหนดการ  แปลผลในภาพรวมและจําแนกรายดาน ดังน้ี 
 
 ความสามารถทางทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คะแนนเต็ม 90 คะแนน 

เกณฑการแปลผลแบงเปน 4 ชวงดังน้ี 
คะแนนระหวาง  67.51 – 90.00   หมายความวา มีความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร

ในระดับดีมาก 
คะแนนระหวาง  45.01 – 67.50   หมายความวา มีความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร

ในระดับดี 
คะแนนระหวาง  22.51 – 45.00   หมายความวา มีความสามารถทางทักษะวทิยาศาสตร

ในระดับพอใช 
คะแนนระหวาง  0.00 –22.50   หมายความวา มีความสามารถทางทกัษะวทิยาศาสตรใน

ระดับปรับปรงุ 
 
ดานการสังเกต   การจําแนก การสื่อสาร คะแนนเต็มดานละ 30 คะแนน เกณฑการ

แปลผลแบงเปน 4 ชวงดังน้ี 
คะแนนระหวาง  22.51 – 30.00   หมายความวา มีความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร

ในระดับดีมาก 
คะแนนระหวาง  15.01 – 22.50   หมายความวา มีความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร

ในระดับดี 
คะแนนระหวาง  7.51 – 15.00   หมายความวา มีความสามารถทางทกัษะวทิยาศาสตรใน

ระดับพอใช 
คะแนนระหวาง  0.00 – 7.50   หมายความวา มีความสามารถทางทักษะวทิยาศาสตรใน

ระดับปรับปรงุ 
 
 

 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและ การแปลความหมาย
จากการวิเคราะหขอมูล ผูวจัิยจึงไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 
   N แทน จํานวนนักเรียน 

   X แทน คะแนนเฉลี่ย 
   d แทน คาของผลตางของคะแนน 

   S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   Sd แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 

   t แทน สถิติทีใ่ชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t 
   **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   p แทน ความนาจะเปนของคาสถิต ิ
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ระดับความสามารถทางทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน จําแนกเปนรายดาน ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 ระดับความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด 
 กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน จําแนกเปนรายดาน 

 

ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

1. ดานการสังเกต 
2. ดานการจําแนก 
3. ดานการสื่อสาร 

15.07 
10.40 
9.13 

1.53 
1.54 
3.06 

พอใช 
พอใช 
พอใช 

25.53 
20.73 
19.00 

1.45 
1.57 
2.90 

ดีมาก 
ดี 
ดี 

รวม 34.60 1.81 พอใช 65.26 2.50 ดี 

 
จากตาราง 3 แสดงวา กอนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน เด็กปฐมวัยมี

ระดับความสามารถทางทักษะวทิยาศาสตรอยูในระดับพอใชทุกดาน แตหลังการจัดกิจกรรมการ
ทดลองหลังการฟงนิทานพบวาเด็กปฐมวยัมีความสามารถทางทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรดาน
การจําแนก การสื่อสาร อยูในระดับดี และดานการสังเกตอยูในระดับดีมาก 
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการ
ทดลองหลังการฟงนิทานโดยรวมและจําแนกรายดาน 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด 
 กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน  
 

ความสามารถทางทักษะ
วิทยาศาสตร 

กอนการทดลอง หลังการ
ทดลอง 

 
d 

 

S d 

 
t 

 
p 

X S.D. X S.D. 

 
1. ดานการสังเกต 
2. ดานการจําแนก 
3. ดานการสื่อสาร 

 
15.07 
10.40 
9.13 

 

 
1.53 
1.55 
3.07 

 

 
25.53 
20.73 
19.00 

 

 
1.46 
1.58 
2.90 

 

 
10.47 
10.33 
9.87 

 

 
1.26 
0.72 
0.35 

 

 
32.53** 
56.01** 
108.66** 

 
.000 
.000 
.000 

รวม 34.60 1.81 65.26 2.50 30.66 1.83 61.64** .000 

    
จากตาราง 4 แสดงวา หลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานเพ่ือ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรเด็กปฐมวัยโดยรวมพบวา หลังการทดลองทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร คือดานการสังเกต ดานการจําแนก และดานการสื่อสารหลังการทดลองสูงกวา จาก
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงวาการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟง
นิทานสามารถพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยใหสูงขึน้ได 
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ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงความสามารถทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การทดลองหลังการฟงนิทานโดยรวมและจําแนกรายดาน 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด 
 กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน  

 

ความสามารถทาง
ทักษะวิทยาศาสตร 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง  
รอยละ X X d 

 
1. ดานการสังเกต 
2. ดานการจําแนก 
3. ดานการสื่อสาร 

 
15.07 
10.40 
9.13 

 

 
25.53 
20.73 
19.00 

 

 
10.47 
10.33 
9.87 

 

 
69.47 
99.32 
108.10 

รวม 34.60 65.26 30.66 88.61 

 
จากตาราง 5 แสดงวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานมี

ระดับความสามารถทางทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรโดยรวม คิดเปนรอยละ 88.61 โดยมีรายดาน
คิดเปนรอยละดังน้ี ดานการสังเกตคิดเปนรอยละ 69.47 ดานการจําแนกคิดเปนรอยละ 99.32 ดาน
การส่ือสารคิดเปนรอยละ 108.61 
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ตาราง 6 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย  
 โดยใชการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานเปนรายบุคคล 

 
นักเรียน
คนที ่

 
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

คะแนนกอน
การทดลอง 

คะแนนหลัง
การทดลอง 

การ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

รอยละ คะแนน 
1 1. ดานการสังเกต 

2. ดานการจําแนก 
3. ดานการสื่อสาร 

12 
10 
9 

23 
20 
19 

11 
10 
10 

91.66 
100 

111.11 
 รวม 31 62 31 100 
2 1. ดานการสังเกต 

2. ดานการจําแนก 
3. ดานการสื่อสาร 

15 
10 
5 

26 
22 
15 

11 
12 
10 

73.33 
120 
200 

 รวม 32 63 33 103.12 

 
 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา หลังทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน เด็กปฐมวัยมี
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 นักเรียนคนที่ 1 มีทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 100 ของทักษะ
พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรกอนการทดลอง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารสูงขึ้น เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการจําแนกสังเกตและดานการสื่อสาร ตามลําดับ 
 นักเรียนคนที่ 2 มีทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 103.12 ของทักษะ
พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรกอนการทดลอง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารสูงขึ้น เปนอันดับแรก รองลงมาคือดานการสังเกตและดานการส่ือสาร ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5  
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ศึกษาเกี่ยวกับทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของ    

เด็กปฐมวัย ทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู และผูที่
เก่ียวของในการสงเสริมทักษะวทิยาศาสตรใหแกเด็กปฐมวัย รวมทั้งเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
ทดลองหลังการฟงนิทานใหมีจุดประสงคยิ่งขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 
ความมุงหมาย 
 เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
ทดลองหลังการฟงนิทานกอนและหลังการทดลอง 
 
สมมุติฐาน 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน มีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรในแตละทักษะสูงขึ้น และรวมทุกทักษะสูงขึ้นมากกวากอนการทดลอง 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชายหญิงอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) สํานักงาน
เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจงไดหองเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 มา 1 
หองเรียนซึ่งผูวิจัยทําการสอน  ทดสอบเด็กทั้งหองโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยเลือกเด็กที่มี
คะแนนทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรใน 15 อันดับสุดทายเปนกลุมทดลอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
2. แบบทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร มีความเชื่อม่ัน .66 
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วิธีการดําเนินการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ทําการทดลองเปนเวลา  
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 08.30 – 

09.00 น. รวม 24 คร้ัง มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
                        1.ผูวิจัยใชคะแนนการทดสอบทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยใน
ขั้นตอนการเลอืกตัวอยางเปนคะแนนกอนการทดลอง 
      2.ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยทดลองสัปดาหละ 3 วนัวันละ 30 นาที 
ในชวงเวลา 08.30 – 09.00 น. ของวันจันทร วันอังคาร วันพุธ จนสิ้นสุดการทดลอง โดยระหวางที่ผูวิจัย
ดําเนินการทดลองกับเด็กกลุมตัวอยางเด็กที่ไมใชกลุมตัวอยางอยูในความดูแลของครูผูชวยสอน 

              3.เม่ือดําเนินการทดลองไปจนครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลงัการทดลอง
กับเด็กกลุมตวัอยางดวยแบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชุดเดียวกับกอนการทดลอง 
      4.นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ  
   

สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา 
1. สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 คะแนนเฉลี่ย 
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2.   สถิติทดสอบสมมติฐาน 
 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการทดลองโดยใชสูตร t – test for dependent Samples 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
  1 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานมีทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญที่ .01 และพบวาทักษะดานการสังเกต การจําแนก และการสื่อสารสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ .01 
  2 กอนการทดลองการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน โดยรวมและรายดาน คือ ดาน
การสังเกต ดานการจําแนก และดานการสื่อสาร อยูในระดับพอใช หลังการจัดกิจกรรมหลังการฟงนิทาน
โดยรวมอยูในระดับดีและรายดานคือ ดานการสังเกตอยูในระดับดีมาก ดานการจําแนกและการสือ่สารอยู
ในระดับดี 
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การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานมี
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานของการศึกษาโดยมีทักษะดานการสังเกต การจําแนก และการสื่อสารหลังการทดลอง
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวากอนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน
อยูในระดับพอใช หลังการทดลองอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเนื่องจากเหตุผลดังน้ี  

1   การที่เด็กไดรับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน หลังการทดลองเด็กมีการ
พัฒนาทางดานทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดี และเม่ือจําแนกความสามารถทางทกัษะทาง
วิทยาศาสตรออกเปนรายดาน พบวามีการพัฒนาในระดับดีมากคือ ดานการสังเกต สวนดานการจําแนก
และการสื่อสารอยูระดับดี เชนกันนั้นอาจจะเปนไปไดทีก่ารจัดกิจกรรมมีหลักการสําคัญคือเด็กตองลงมือ
ปฏิบัติและคิดขณะทํากิจกรรม รวมถึงการไดแสดงออกซ่ึงสอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 91) 
ที่กลาววา การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรที่ไดเรยีนรูจะกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวันของ
เด็ก ถาเด็กรูจักส่ิงตางๆ รอบตวั เขาใจสิ่งที่เขาสงสัย และสามารถพัฒนาการคิดจะนําไปสูการรูจักหา
คําตอบแบบวทิยาศาสตรได ดังน้ี 
 1.1 นิทานที่นํามาใชในกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน ซ่ึงผูวิจัยใชในการจัดกิจกรรม 
เปนนิทานที่มีเรื่องราวของวทิยาศาสตรทีมี่ทักษะการสงัเกต ทักษะการจําแนก และทักษะการสือ่สารอยู
ในเนื้อเรื่อง เชน นิทานเรื่องคร่ึงวงกลมสแีดงเปนเนื้อเรื่องที่สอนใหเด็กสังเกตรูปทรงเรขาคณิตตางๆ วา
สามารถเปนอะไรไดบาง เชน รูปวงกลม เปนพระอาทิตย รูปสามเหลีย่มเปนหลังคา รูปสี่เหลี่ยม เปนโตะ 
,เกาอ้ี สวนวงกลมสีแดงเปนอะไรไดบาง เด็กจะไดใชความคิดตามเน้ือเรื่องในนิทานเปนการไดฝกทักษะ
การสังเกต , การจําแนก รูปทรงและการสื่อสารเพ่ือบอกผูอ่ืนเขาใจความหมาย เด็กสามารถบอกและคิด
ไดหลากหลายแตกตางกัน เด็กอธิบายไดวา คร่ึงวงกลมสีแดงเปนฝาหมอ เปนหมวก เปนกระเปา ตาม
ความคิดของเด็ก 
 ในการจัดกิจกรรมเลานิทานดังกลาว เด็กไดฝกทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรไปดวยและ
ไดรับความสนุกสนานและไมเครียด เปนผลดีตอการพัฒนาทางสติปญญาของเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีทางสังคมของแบนดูรา ที่ชี้ใหเห็นวากระบวนการสนใจมีผลตอการรับรู ถาเด็กมีความสนใจจะเกิด
การรับรูไดดี (สุภัค ไหวหากิจ. 2543: 61) ครูจึงสามารถสอดแทรกเนื้อหาและขอความรูทีต่องการสอน
เด็กลงไปในนทิานตามจุดประสงคที่ตองการได เปนการเรียนรูแบบแทรกซึม 
 1.2 กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน เปนการทํากิจกรรมที่ตอเน่ืองจากการเลานิทาน 
เม่ือเด็กไดฟงนิทานจนจบเรื่อง เด็กจะไดทําการทดลองในเรื่องที่เก่ียวของกับนิทาน เชน นิทานครึ่ง
วงกลมสีแดง เด็กจะทําการทดลองเรื่อง “เรือลม” อุปกรณที่เด็กไดรับ คือ เรือกระดาษ ลูกแกว ดินนํ้ามัน 
อางใสนํ้า เด็กไดพับเรือกระดาษแบบงายๆ และตอบคําถามวาเรือลําน้ีหนักหรือเบา ลอยน้ําหรือจมน้ํา 
เด็กจะอธิบายวา “ลอยน้ําไดมันเบา” เด็กลองนําเรือกระดาษลอยน้ํา เด็กไดสังเกตวา เรือกระดาษลอยน้ํา
ได จากน้ันเด็กทดลองใสลกูแกวลงไปในเรือทีละคน เด็กตอบคําถามวาถาใสลูกแกวทีละลูกเรือจะจมหรือ
ลอยนํ้า เด็กบางคนบอกจมเพราะใสลูกแกว เด็กบางคนบอกลอยไดเพราะเคยเห็นเรือบรรทุกของตั้งเยอะ
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ไมเห็นจม จากนั้นเด็กๆลองใสลูกแกวเรือ่ยๆ เด็กบอกเรือยังลอยอยู (เพราะลูกแกวยังจํานวนนอย) เม่ือ
ใสมากเขาเรือจมตอหนาเด็กๆ ในการจัดกิจกรรมการทดลองดังกลาว เปนการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
เด็กไดฝกปฏบิัติดวยตนเอง จากกิจกรรมทําใหเด็กสังเกตขณะทีเ่รือลอยและเรือจม รูจักการจําแนกหนัก – 
เบา และสื่อสารบอกไดวาเรือจมเพราะมีลูกแกวเยอะ เด็กไดคิดและหาคําตอบในการทดลองโดยเด็กเปน
ผูปฏิบัตเิองจากสื่ออุปกรณที่ครูจัดเตรียมไวในแตละกิจกรรม เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงโดยใช
ประสาทสัมผสัเขาไปสังเกตสื่อและอุปกรณตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ สาํนักงานการประถมศกึษาแหงชาติ 
(2541: 4) ที่กลาววา การใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ จากส่ือ วัสดุ อุปกรณ ดวยตัวของเด็กเอง จะสามารถ
สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง 

2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนสูง 
ขึ้นทุกทักษะ อยูในระดับดีมาก 1 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกตและอยูในระดับดี 2 ทักษะ คือทักษะการ
จําแนกประเภททักษะการสือ่สาร ซ่ึงสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่สูงขึ้น โดยจําแนก 
อภิปรายเปนรายทักษะไดดังน้ี 
 2.1 การสังเกต ในการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานนั้นเปนลักษณะของการจัด
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง เด็กเกิดทักษะการสังเกต เน่ืองจากเด็ก
เปนผูลงมือกระทําดวยการดู การสัมผัส การชิมรส การฟงเสียงและการดมจากสื่ออุปกรณที่ครูเตรียมไว 
และสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว ไดแก แสง สี เงา รอน เย็น ซ่ึงเปนการเรียนรูจากส่ิงใกลตวั และสิ่งทีเ่ด็ก
คุนเคยเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสคนควาหาความรูดวยตนเอง เชน การทดลองเร่ืองคอปเตอรกับลูกยาง  
เด็กใชสัมผัสจับตองรูปราง ลักษณะของลกูยางธรรมชาติ สีสัน นํ้าหนัก เปรียบเทยีบกับคอปเตอร     
เด็กไดทดลองปลอยลูกยางกับคอปเตอรใหรอนพรอมกัน ไดเรียนรูวาสิ่งที่หนักยอมตกลงสูพ้ืนกอนเสมอ 
ไดสังเกตการหมุนของลูกยางกับคอปเตอรกระดาษทีห่มุนตัวเพราะตานลมกอนลงสูพ้ืนโดยลักษณะ
กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน เปนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติและแสดงออก สื่อสารใหผูอ่ืนรู
อยางมีเปาหมายโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาหรืออยางใดอยางหนึ่งในการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสําคญั
และสงเสริมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับ พิอาเจท ไดกลาววา เด็กในวัยน้ีจะ
เรียนรูจากประสบการณตรงหรือสิ่งที่เปนรูปธรรม โดยผานการรับรูทางประสาทสัมผัสทั้งหา และจอหน 
ดิวอ้ี ที่วาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา 
 2.2 การจําแนกประเภท ลักษณะการใชกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานมุงใหเด็กเกิด
การเรียนรูจากการลงมือกระทํา สืบคนหาความรูดวยตนเองโดยการเชื่อมโยงจากประสบการณเตม็
ประสานกับประสบการณใหมความรูอยางตอเน่ืองดวยการจําแนกเปรียบเทยีบ ความเหมือน ความ
แตกตาง รวมกับการสังเกตอยางถี่ถวนรอบคอบ ซ่ึงเปนการสอนทักษะการจําแนกประเภทใหเด็กปฐมวัย
และเปนการกําหนดกฎเกณฑเพ่ือการเปรยีบเทียบตามคุณสมบัติของสิ่งตางๆรอบตัวอยางงายๆ ดวย 
ตัวเด็กเองหรอืจากการทํากิจกรรมกลุม เพ่ือการจัดระบบและจัดหมวดหมูของการสรางความรูใหมและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได เชน การทดลองเร่ืองใครหนัก – เบา (นิทานเรื่องลูกหมีอุยอาย ผูแตง        
วีระพรรณ ใจสุบรรณ) เด็กฟงนิทานที่มีเน้ือเรื่องเก่ียวกับรูปรางของสัตวตางๆ โดยมีเจาหมีตัวอวนเปน
ตัวเปรียบเทียบ เด็กรูจักการเปรียบเทียบสูง – ต่ํา อวน – ผอม หนัก – เบา ใหญ – เล็ก เม่ือเด็กทํา
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กิจกรรมการทดลอง โดยฝกจําแนกเปรียบเทียบตั้งแตอุปกรณ เด็กแยกประเภทอุปกรณที่หนัก เชน  
กอนดินน้ํามัน ลูกแกว อุปกรณที่เบา เชน ลูกปงปอง ลูกบอลพลาสตกิ เม่ือนําอุปกรณใสในถุงผา ใหเด็ก
สัมผัสอุปกรณที่อยูในถุงผาแลวบอกความรูสึก เด็กนําลูกปงปองไวในมือขางหนึ่งและวางลูกแกวไวในมือ
อีกขางหนึ่ง เด็กบอกวาลูกปงปองเบา สวนลูกแกวหนัก เด็กลองทดลองเปรียบเทยีบกอนดินน้ํามันกับ 
ลูกบอลพลาสติก เด็กบอกดินนํ้ามันหนักและลูกบอลพลาสติกเบา เด็กนําลูกปงปองกับลูกบอลพลาสติก
วางไวดวยกันแลวบอกเพ่ือนวาพวกนี้เบา เด็กนําดินนํ้ามันกับลูกแกววางคูกันแลวบอกเพ่ือนวาสวนพวก
น้ีหนักนะ เด็กรูจักจําแนกหนัก – เบา ดวยตัวเอง แลวเด็กทุกคนก็สามารถจัดจําแนกทั้งกลุมไดถูกตอง 
 จากลักษณะของกิจกรรมการทดลองฝกทกัษะการจําแนกที่ผูวิจัยไดนํามาใชมีการจําแนกตาม
เกณฑที่หลากหลาย เด็กไดรับการฝกประสบการณหลายอยาง ซ่ึงสอดคลองกับ เยาวพา เดชะคปุต 
(2542: 91) ที่กลาววา การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรที่ไดเรียนรูจะกลายมาเปนสวนหนึ่งใน
ชีวติประจําวันของเด็กถาเด็กรูจักส่ิงตางๆรอบตัว เขาใจสิ่งที่เขาสงสัยและสามารถพัฒนาการคิดจะ
นําไปสูการรูจักหาคําตอบแบบวทิยาศาสตรได 
 2.3 การส่ือสาร เปนทักษะทีมี่ความสําคัญตอการเรียนรูและใชในการดําเนินชีวิตของโลกยุค
ปจจุบัน เพราะการสื่อสารจะทําใหผูสงและผูรับขอมูลเกิดความเขาใจตรงกันอยางชัดเจนถูกตองและ
รวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารจําเปนตองเร่ิมตั้งแตเด็กปฐมวัย การสื่อสารของเด็กจะสมบูรณได
เด็กตองใชการสังเกต การจําแนกประเภทรวมดวย เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟง
นิทานไดเนนถึงการแสดงออกและการเรยีนรูแบบรวมมือ ซ่ึงเด็กจะแลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน เชน การทดลองเรื่อง สัมผัส – ฉันคือใคร (นิทานเรื่อง สัมผัส..จับดู..รูสึกอยางไร ผูแตง ธาริณี 
เหลืองอารีพร) ซ่ึงเด็กไดฟงนิทานเก่ียวกบัการสัมผัสสวนตางๆของรางกาย สิ่งตางๆ รอบตัว เด็กได
สื่อสารสิ่งที่สัมผัสใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย เชน เด็กจับแกม เด็กบอกไดวา แกมนุมๆ สัมผัสผิวสมเด็ก
บอกมันลื่นๆ จากน้ันเด็กไดแบงกลุมออกเปน 3 กลุม และรับอุปกรณ คือ ถุงเทา 3 ขาง ดานในมีสิ่งของ
อยูคือ ถุงที่ 1 ใสโอเอซิส ถุงที่ 2 ฟองน้ํา ถุงที่ 3 ใสสําล ีโดยการทดลอง เด็กตองหนาที่ในการทดลอง 
คือ เด็กคนที่หน่ึง บอกสิ่งที่สมัผัสใหเพ่ือนฟง เชน เม่ือเด็กเอามือลวงในถุงเทา เด็กจะบอกเพ่ือนในกลุม
วามันแข็งๆ เปนสี่เหลี่ยม มีทรายขางบนดวย เพ่ือนอีกคนจะคอยวาดรูปตามที่เพ่ือนบอก เพ่ือนอีก 3 คน
จะคอยสับเปลีย่นจับถุงเทาเบอรอ่ืนและทาํกิจกรรมเหมือนเดิมกับถุงที่สองและสาม และพูดคุยกันในกลุม
วาคืออะไร เด็กจะบอกวา สงสัยเปนไมบลอ็กเพ่ือนอีกคนบอกแตเขาบอกวามันมีทรายดวย ไมบล็อกไมมี
ทราย เปนตน เม่ือเด็กทดลองครบทั้ง 3 ถุง เด็กจะไดผลการทดลองเปน 1. รูปภาพ  2.การสื่อสาร 3.คําเฉลย 
ครูบอกเด็กวาสิ่งที่เด็กสัมผัสคือ โอเอซิส เอาไวใชจัดดอกไมเม่ือเราใสนํ้ามันจะดูดนํ้า (ครูแชนํ้าใหดู) แต
ถาไมใสนํ้ามันจะแหงและเปนขุยๆ เด็กคนที่สัมผัสบอกวาน้ีที่เราบอกวาเปนทราย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเด็ก
สามารถสื่อสารไดใกลเคียงกับสิ่งที่สัมผัส 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมพัฒนาการดานภาษาเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสติปญญา 
ความคิดตางๆ ซ่ึงถายทอดออกมาทางภาษา การที่เด็กไดใชภาษาในการสื่อความหมาย จะทําใหผูที่อยู
ใกลชิด รับรูถงึความรูสึกและความตองการของเด็ก (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 116) 
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 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานจึงเปนรูปแบบหน่ึงในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนที่สามารถสงเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัได ซ่ึงผลการวิจัย
คร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยเกิดทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร จากการสังเกตขณะเด็กเขารวม
กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานและทําแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรในแตละคร้ังเด็ก
ไดนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชอยางตอเน่ือง ทั้งทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก และ
ทักษะการสื่อสาร จึงสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ซ่ึงทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรเปนทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กทุกดานไดเปนอยางดีจึงมีความ
จําเปนที่จะตองไดรับการสงเสริมตั้งแตในระดับปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กเพ่ือสนองการเรียนรูของเด็กใหเต็มศักยภาพและประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการศึกษาคนควา 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี พบวาเด็กมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสูง
ขึ้นมาจากเหตุผลดังน้ี 

1. เน้ือหารูปแบบของนิทาน เปนภาพสีสวยงาม ภายในเลมมีเน้ือหาเก่ียวกับการสงัเกต การ
จําแนกความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธของอวัยวะสวนตางๆของรางกาย พืช สัตว บุคคล 
ชุมชน และธรรมชาติรอบตวัเด็ก ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูใกลตวัเด็ก เด็กมีความคุนเคย เก่ียวกับเรื่องราวท่ีเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่เสนอออกมาในรปูแบบของนิทานที่ทําใหเด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนรูตอ 

2. การใชสื่ออุปกรณการทดลอง ผูวิจัยใชสื่อที่มีลักษณะที่เปนของจรงิ ซ่ึงสื่อทั้งหมดสามารถ
ดึงดูดความสนใจของเด็กไดอยางดี เด็กใหความสนใจ อยากจะออกมามีสวนรวมในการทาํกิจกรรมทุกคน 
ผูวิจัยจึงตองจัดระบบใหเด็กไดมีโอกาสออกมารวมกิจกรรมอยางทั่วถงึ เชนแบงกลุมเด็กออกมาเปน     
3 กลุม และทดลองครั้งละกลุม เพ่ือใหเด็กไดสัมผัสส่ือและการทดลองอยางใกลชิด เปนตน 

3. การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน สงเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร
ทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการสังเกตที่กอนการทดลองอยูในระดับพอใช หลังจาก จัดกิจกรรม
การทดลองหลังการฟงนิทานแลว พบวาอยูในระดับดีมาก  

4. การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน เด็กปฐมวัยไดทํากิจกรรมการทดลอง
และการเรียนรูแบบโครงงานนอย ผสมสานกับการเตรยีมความพรอมทางดานวิชาการเกี่ยวกบัวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร พบวาเด็กไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร           
ทุกดานนอยมาก เน่ืองจากกิจกรรมดังกลาวตองจัดเพ่ือสนองความตองการของชุมชน ซ่ึงทําใหเด็กขาด
โอกาสที่จะศึกษาคนควาหาความรูดวยการลงมือปฏิบัตจิริง ดังน้ันผูวจัิยจึงทราบวาการจัดกิจกรรมการ
ทดลองหลังการฟงนิทานนี้สามารถชวยพัฒนาทักษะกระบวนการวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัยไดเปน
อยางดี 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
1. ในการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน กับเด็กจํานวนมาก ควรคํานึงถึง 

ลักษณะของสื่อที่ใชประกอบในการทํากิจกรรม เชน ถาใชภาพประกอบการเลานิทาน ภาพจะตองมี
ขนาดใหญพอที่เด็กจะสามารถมองเห็นไดทุกคน กิจกรรมการทดลองสื่อตองมีเพียงพอสําหรับเด็ก 
นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมกับเด็กจํานวนมาก โอกาสที่เด็กทุกคนจะไดออกมาปฏิบัติกิจกรรมนั้น
เปนไปไดยาก จึงควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับจํานวนของเด็กดวย 

2. นิทาน 1 เรื่อง สามารถสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะวิทยาศาสตรทีต่องการไดหลายทกัษะ 
ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของครูผูสอนในการที่จะดัดแปลงนิทานใหเหมาะสมกับจุดประสงคที่ตองการ 

3. การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน ควรคํานึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
ตองมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ครูตองคํานึงถึงความสมดุลของชวงเวลาทีใ่ชในการเลานิทานและ
เวลาที่ใชในการปฏิบัติการทดลองดวย เชน ในเด็กอายุ 5 – 6 ป เวลาในการจัดกิจกรรมไมควรเกิน 15 นาที 
ถาใชเวลาในการเลานิทานนาน เวลาทีใ่ชในการปฏิบตัิกิจกรรมการทดลองจะตองสั้นลง เปนตน 

4. การกําหนดคําถามในการเลานิทานแตละเร่ือง นอกจากจะมุงใหเด็กเกิดมโนทัศนทาง 
วิทยาศาสตรแลว สิ่งทีต่องคํานึงถึงอีกประการหน่ึงคือ การถามคําถามจะตองไมทําลายอรรถรสของการ
ฟงนิทาน ครูอาจตั้งคําถามไวหลายคําถาม แตอาจไมไดใชทุกคําถาม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสนใจและ
ปฏิกิริยาของเด็กในขณะฟงนิทาน 
 

ขอเสนอแนะในการทําการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผลการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงกับการ 
จัดกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนที่มีผลตอทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เพ่ือนําผลที่ไดมาเปน
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะวทิยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวยั 

2. ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับการสรางกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน  
สําหรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานอ่ืนๆ ใหกับเด็กปฐมวัย เชน ทกัษะทางภาษา การคิดเชิงเหตผุล 
การคิดแกปญหา เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสรางนิทานแบบมีจุดประสงค โดยเด็กเปนผูแตง เพ่ือ 
ศึกษาพัฒนาทักษะเชิงบูรณาการ เชน  ภาษาสังคมกับวิทยาศาสตร  ภาษากับวทิยาศาสตร เปนตน 
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คูมือการใช 
แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 

1. ลักษณะของแบบทดสอบ 
1.1 แบบทดสอบชดุน้ีใชสําหรับทดสอบทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร จํานวน 3 ดาน 

 คือ การสังเกต  การจําแนกประเภท และการสื่อสาร ของเด็กชั้นอนุบาล 2 (อายุ 5-6 ป) ที่ไดทํา
กิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน โดยเปนแบบทดสอบรายบุคคล 
         1.2  แบบทดสอบเปนแบบทดสอบภาคปฏิบตัิโดยผูรับการทดสอบปฏิบัติจริงและ
ตอบคําถามของผูดําเนินการทดสอบ ซ่ึงมีคําถามทั้งหมด 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 15 ขอ ดังน้ี 
  ชุดที่ 1  การสังเกต  จํานวน 5 ขอ 
  ชุดที่ 2  การจําแนกประเภท จํานวน 5 ขอ 
  ชุดที่ 3  การส่ือสาร  จํานวน 5 ขอ 
          1.3  ระยะเวลาในการทดสอบกําหนดใหขอละ 5 นาที หากเด็กตอบขอใดขอหน่ึงเสร็จกอน
ใหทําขอตอไปได 
         1.4  เกณฑการใหคะแนน มีดังน้ี 
          0  คะแนน หมายถึง เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 

1-6 คะแนน     หมายถึง  เด็กตอบคําถามที่ถูกตองและอธิบายได 
ตามความเขาใจกรณีละ 1 คะแนน                    

 
2.  การเตรียมการทดสอบ 

2.1 ผูดําเนินการทดสอบตองศกึษาแบบทดสอบและคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมด 
2.2 ผูดําเนินการทดสอบตองใชภาษาที่ถูกตองและชัดเจนในการพูดกับเด็กรวมถึงมีการ

จูงใจและเราความสนใจเพื่อใหเด็กเกิดความกระตือรือรนในการทําแบบทดสอบ 
2.3 จัดสถานที่ในการทดสอบโดยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ เชน 

โตะ เกาอ้ี อุปกรณตางๆ ทีมี่ขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก รวมทั้งปราศจาก
สิ่งรบกวนและมีแสงสวางเพียงพอ 

2.4 กอนเร่ิมทําการทดสอบควรใหเด็กทําธุระสวนตวัใหเรียบรอยเพ่ือเตรียมความพรอม
และสรางสมาธิในการทําการสอบ 
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3. วิธีการดําเนินการทดสอบ 
3.1 ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยการทักทาย สนทนา 

พูดคุย เพ่ือคลายความกังวลของผูรับการทดสอบ เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบพรอม
จึงเริ่มดําเนินการทดสอบ 

3.2 ดําเนินการทดสอบตามลําดับโดยผูรับการทดสอบเปนผูลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง โดย
ดําเนินการดังน้ี 

3.2.1 ผูดําเนินการทดสอบแนะนาํอุปกรณของขอทดสอบและอธิบาย
แบบทดสอบขอน้ันๆใหรับการทดสอบเขาใจโดยใชภาษาพูดที่ชัดเจน
และเขาใจงาย 

3.2.2 ผูรับการทดสอบลงมือปฏิบตัิตามคําส่ังของผูดําเนินการทดสอบ 
3.2.3 เม่ือผูรับการทดสอบปฏิบัตเิสร็จเรียบรอยแลวจึงดําเนินการทดสอบ

ในขอตอไป 
3.3 ในขณะทีท่ําการทดสอบผูดําเนินการทดสอบสังเกตและบันทึกคะแนนของผูรับการ

ทดสอบลงในแบบบันทึกคะแนน 
3.4 เวลาในการทดสอบขอละ 5 นาที 

 
4.  อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

4.1  คูมือในการทดสอบและแบบทดสอบ 
4.2  อุปกรณที่กําหนดไวในแตละขอของแบบทดสอบ 
4.3  แบบบันทึกคะแนน 
4.4  นาฬิกาจับเวลา    
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ขอท่ี 4 แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัยดานการสังเกต (การชมิ) 
สถานการณ :  ใหเด็กชิมรสชาติน้าํสมค้ันซ่ึงในแตละแกวจะผสม น้ําตาล, เกลือ, และน้ําตมสุก เด็ก

บอกความเหมือนและความแตกตางของน้ําสมทัง้ 3 ชนิดได (ส่ิงที่เหมือนคือสีเหมอืนกนัแตรสชาติ
ตางกนัสัญลักษณหรือตัวเลข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 ถวยที่ 1 น้ําสมผสมเกลือ  ถวยท่ี 2 น้ําสมผสสมน้าํสุก ถวยท่ี 3 น้ําสมผสมน้าํตาล 

(ขณะทดลองจะใชตัวเลขแทนสวนผสม) 

คําถาม 

 1.น้ําสมแกวทีห่นึง่มีรสชาติอยางไร 4.น้ําสมทัง้สามแกวมีสีเหมอืนหรือตางกนั 

 2.น้ําสมแกวทีส่องมีรสชาติอยางไร 5.น้ําสมแกวไหนสีเขมที่สุด 

 3.น้ําสมแกวทีส่ามมีรสชาติอยางไร 6.น้ําสมแกวไหนเค็ม 

คําตอบและการใหคะแนน 

 0 คะแนน  หมายถงึ เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 

 1-6 คะแนน  หมายถงึ เด็กตอบคําถามที่ถูกตองและอธิบายไดตามความเขาใจ  

                                                                          กรณีละ 2 คะแนน 
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัยดานการจําแนกประเภท 
ขอที่ 2 
เวลา 5 นาท ี
สถานการณ : ใหเด็กจําแนกผลไมในตะกรา ซ่ึงมี องุน มะมวง ฝรั่ง กลวย สม แอปเปล สตอเบอรี่ สาลี่ 
มะเฟอง นอยหนา โดยใหเด็กจําแนกผลไมที่รับประทานไดทั้งเปลือกใสในตะกราสีเขียว และผลไมที่ตอง
ปอกเปลือกกอนรับประทานใสตะกราสชีมพูหรือแยกสีของผลไม เปนตน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
อุปกรณ 
ตะกราสีชมพู  ตะกราสีเขยีว ตะกราใสผลไม องุน มะมวง ฝรั่ง กลวย สม แอปเปล สตอเบอรี่ สาลี่ มะเฟอง 
นอยหนา 
 
คําตอบและการใหคะแนน 

 0  คะแนน   หมายถึง ตอบคําถามไมไดหรือไมตอบ 
          1-6 คะแนน   หมายถึง เด็กตอบคําถามที่ถูกตองและอธิบายไดตามความ 

    เขาใจกรณีละ 1 คะแนน                                  
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ขอท่ี 2 แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัยดานการส่ือสาร 
สถานการณ :  ใหเด็กดูภาพและบอกส่ิงที่เด็กรูตามความคิดเหน็ของเด็กได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําตอบและการใหคะแนน 

 0 คะแนน  หมายถงึ เด็กตอบผิดหรือไมตอบ 

 1-6 คะแนน  หมายถงึ เด็กตอบคําถามที่ถกูตองและอธิบายไดตามความเขาใจ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแผนการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
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คูมือแผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
 

หลักการและเหตุผล 
 ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เปนทักษะที่ควรสงเสริมใหเด็กตั้งแตในชวงปฐมวัยเนื่องจาก
เปนวัยที่เขาใจวิทยาศาสตรไดดี การสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน
สามารถทําไดหลายวธิี โดยการจัดประสบการณที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัยมี 3 ทักษะคือ ทักษะ
เก่ียวกับการสงัเกต การจําแนก และการสือ่สาร  นิทานก็เปนอีกวิธีการหน่ึง เน่ืองจากโดยธรรมชาติ
แลวเด็กทุกคนชอบนิทาน ครูจึงสามารถสอดแทรกสิ่งที่ตองการสอนเด็กหรือเน้ือหาความรูตางๆ 
ใหกับเด็กได 
จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยในดานการสังเกต การจําแนก 
และการสื่อสาร  
แนวทางการจัดกิจกรรมการเลานิทานเพื่อพัฒนาทักษะวทิยาศาสตร 
 ในการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน ทุกคร้ังมีการดําเนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
 1 ขั้นนํา  ครูนําเด็กเขาสูเรือ่งราว เชน การรองเพลง การสนทนา การทําทาทาง การใช
คําถาม และสรางขอตกลงรวมกัน ระหวางครูกับเด็กในการปฏิบัตติวัระหวางฟงนิทาน 
 2 ขั้นดําเนินกิจกรรม เด็กฟงนิทานโดยใชสื่อประกอบการเลาเชน รูปภาพ หุนตางๆ เปนตน
ในระหวางการเลามีการสนทนาซักถาม หรือใหเด็กมีสวนรวมในการเลา เชน ชวยกันสังเกต ชวยกัน
เปรียบเทียบส ีเปนตน เด็กและครูรวมกันสนทนา และรวมกันทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟง
นิทานเพ่ือใหเด็กไดฝกทักษะในเรื่อง การสังเกต การจําแนก และการสื่อสาร ที่มีความสัมพันธกับ
เน้ือเรื่องและสงเสริมทักษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตรตามจุดประสงคของการทดลอง 

 3 ขั้นสรุป เด็กรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและทําการทดลองทางวิทยาศาสตรดวยความ
เขาใจ 
 กิจกรรมคร้ังน้ีจัดสัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ  
15 นาทีในชวงเวลา 08.30 – 08.45 น. นิทานที่ใชในการสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยั
มีทั้งหมด 24 เรื่อง  
บทบาทครูในการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 

ในการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานครูควรปฏิบัติดังน้ี 
 1.ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานใหเขาใจ 
 2.จัดส่ืออุปกรณสถานที่ประกอบการจัดกิจกรรมการทดลองใหพรอม 
 3.สรางขอตกลงเบื้องตนกับเด็กเก่ียวกับการปฏิบัตติวัในขณะฟงนิทานและการทดลอง 
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 4.ระหวางดําเนินกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน ครูใชคําถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานที่กําหนดไวในการทดลองใหเด็กไดตอบคําถาม 
 5.ในการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานครูเชิญชวนใหเด็กทุกคนไดรวมกิจกรรม
และใหความสาํคัญกับเด็กทกุคนรวมทั้งสงัเกตความถูกตองของคําตอบในขณะทีเ่ด็กแตละคนทาํ
กิจกรรม 
 
บทบาทเด็กในการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
 1.ปฏิบัตติามขอตกลงในการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
 2.ตอบคําถามระหวางการเลานิทานและการทดลอง 
การประเมินผล 

- สังเกตจากการมีสวนรวมของเด็กในการฟงนิทานและตอบคําถาม 
- สังเกตจากการมีสวนรวมของเด็กในการทํากิจกรรมการทดลอง 
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แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร 
เร่ือง 

6. ลูกหมีอุยอาย 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือเด็กไดฟงนิทานท่ีครูเลาแลว สามารถตอบคําถามและทํากิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับเร่ืองการ
สังเกต การจําแนกความหนกั-เบาได และการส่ือสาร 
2. กิจกรรมการเลานิทาน 
 2.1  ข้ันนํา  ครูและเดก็รวมกนัรองเพลง ฮิปโป  และสนทนาเกีย่วกับนทิานท่ีครูจะเลาดังนี ้
 -  นิทานท่ีครูจะเลาวันนี้เปนเร่ืองของลูกหมีตัวอวนท่ีไมพอใจในรูปรางของตัวเองและอยากจะ
เปนสัตวตัวอ่ืนๆ 
 2.2  ข้ันเลานิทาน  ครูเลานิทานประกอบภาพจากหนังสือ เม่ือถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรูปรางครู
ชักชวนเด็กใหตอบคําถาม ดังนี้ 

เนื้อเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลูกหมีอุยอายเดินไปไหนใครก็หัวเราะจึงเขาใจวา พวกเขาหัวเราะเยาะรูปรางจึงเขาใจวา พวกเขาหัวเราะ
เยาะรูปรางของตัวเอง ทําไมตองเกิดเปนลูกหมีอุยอายดวยนะ...ลูกหมีรําพึงกับตัวเอง “อุย! ลูกหมีระวังเหยียบ
ฉันนะ” เสียงมดรองข้ึน “ฉันขอโทษดวยเจามด มองไมเห็นเจาจริงๆ เอ...เปนมดแบบเจาก็ดีนะ(เจามดมีรูปราง
อยางไร ทักษะการสังเกตและสื่อสาร) ฉันอยากเปนมดตัวเล็กแบบเธอจังเลย จะไดไมตองถูกใครหัวเราะเยาะ” ไม
ดีหรอก เปนมดตัวเล็กนิดเดียว ใครก็มองไมเห็นเดี๋ยวถูกเหยียบตาย ถาเปนไปไดนะ ฉันอยากเปนชาง รูปราง
ใหญโตไปไหนใครก็เกรงกลัว” ลูกหมีไดยินดังนั้น จึงเดินตามหาชาง ลูกหมีเดินมาเจอชางกําลังติดอยูในกอไผ 
“สวัสดีทานชาง ทานชางตัวใหญ นาเกรงขามดีจังเลย... ฉันอยากเปนชางแบบทานจัง “นี่อยาเลย...ไมดีหรอก 
เพราะความใหญโตเกินไปของฉัน จึงตองมาติดอยูดงไผ ถาฉันตัวผอมคลองแคลวแบบลิงก็ดีนะซิ จะไดตีลังกา
ออกไปจากดงไผนี้ได” ลูกหมีชวยงัดไผแตละตน จนชางออกมาไดแลวก็เดินตามหาลิง พบลิงกําลังสางกลุม
เถาวัลยท่ีพันตัวลิงอยูใตตนไมใหญ “สวัสดีทานลิง ทานชางตัวผอม คลองแคลวดีจังเลย ฉันอยากเปนลิงแบบ
ทาน”  “นี่ไมเห็นหรือไง...เพราะความคลองแคลวของฉันนี่แหละ จึงตองมาติดเถาวัลย ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดแนน...ฉัน
อยากจะอวน เช่ืองชาเหมือนฮิปโปโปเตมัส ทําอะไรก็ดูมีความสุขไปหมด” ลูกหมีชวยดึงเถาวัลยออกจากลิง แลว
จึงออกตามหาฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปโปเตมัสอยูกลางน้ํา ดูทาทางนิ่งสงบ เม่ือลูกหมีมาพบเขา “สวัสดีทาน
ฮิปโปโปเตมัส ทานชางอวนทวน...มีความสุขสมบูรณ ฉันอยากเปนฮิปโปแบบทานจัง” “อยาเลย...ไมดีหรอก 
รูปรางฉันอวนเกินไป ทําอะไรก็ดูเช่ืองชาไมทันใจ ฉันติดหลมมาหลายวันแลว ถาเปนไปไดนะ...ฉันอยากเปน
ยีราฟคอยาว ไมตองมาลําบากหากิน ไดกินใบไม ของสูงๆ ท้ังนั้น   
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-หลังจากเด็กฟงนิทาน ครูชักชวนเด็กๆทําการทดลองเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการทดลองเร่ือง “ ใคร
หนักกวากัน ” 

อุปกรณ 
1. ลูกปงปอง 1 ลูก 

2. ลูกแกวขนาดใหญ 1 ลูก 
3. กลองดําท่ีใสวัตถุตอไปนีอ้ยางละ 1 ลูก 

ลูกหมีชวยฮิปโปโปเตมัสออกจากหลมนั้นดวยการยื่นไมใหเหยียบ แลวลูกหมีก็ออกเดินทางไปพบยีราฟ ลูกหมี
พบยีราฟกําลังเค้ียวใบไมกินตามกิ่งไมสูงๆ “สวัสดีทานยีราฟ ทานชางสูงสงาดีจัง ฉันอยากเปนยีราฟแบบทาน
จัง”  “อยาเลย...ไมดีหรอก ฉันเหยียบกิ่งไมจนขาระบม เพราะวาฉันสูงเกินไป ทําใหมองขางลางไดไมท่ัวถึง ถา
เปนไปได ฉันอยากตัวเต้ียเหมือนเตา จะไดไมตองซุมซามเหยียบกิ่งไม” ลูกหมีจึงลายีราฟเพื่อตามหาเตา เม่ือลูก
หมีพบเตา ...เตาก็ทําหนาเศราสรอย  “สวัสดีทานเตา ทานชางเต้ียดีจังฉันอยากเปนเตาแบบทาน” “อยาเลย...ไมดี
หรอก ฉันเต้ียดีก็จริงอยู แตฉันเช่ืองชาเกินไป ไปหากินท่ีไหนไกลๆ ก็ลําบาก เพราะมีกระดองหนักอยูท่ีหลัง ถา
เปนไปได ฉันอยากเปนกระตายท่ีไปไหนไดรวดเร็ว... อยูอาศัยกันเปนกลุม พูดคุยกันสนุกสนานและยังมีรูปราง
สวยงามยิ่งนัก”  ลูกหมีจึงลาจากเตา ไปหากระตายกระตายสามตัวกําลังวิ่งหนีสิงโตมาสุดชีวิต ท้ังเหน่ือยและ
หอบ “สวัสดีทานกระตาย ทานชางอยูกันเปนกลุมๆ ดูทาทางมีความสุขจังเลยนะฉันอยากเปนกระตายแบบทาน
จัง”  “นี่ไมเห็นหรือไง พวกเราจะแยอยูแลว เพราะการอยูเปนกลุมของพวกเรานั่นแหละ จึงเปนอาหารของสัตว
ท่ีดุราย นี่นะ...ถาเปนไปได ฉันอยากเปนสิงโตจาวปา ไปไหนก็ไปเพียงลําพัง ไมตองกลัวภัยอันตรายใดๆ  ลูก
หมีจึงลาจากกระตาย ไปหาสิงโต ลูกหมีหาสิงโตจนท่ัวปา หาเทาไหรก็หาไมพบจึงไปที่บานสิงโต พบวา จาว
ปากําลังนอนปวยอยู  “สวัสดีทานสิงโตจาวปา ทานชางนาเกรงขาม ไปท่ีไหนก็ไปเพียงลําพัง ไมตองกลัวเกรง
ส่ิงใด ฉันอยากเปนสิงโตแบบทานจังเลย”  “นี่ หมีนอยเอย อยาคิดอยากเปนสิงโตแบบฉันเลย ฉันเปนจาวปา ไป
ไหนๆใครก็กลัว ใครๆก็เกรง ก็จริง..แตฉันตองมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว ไมมีเพื่อน ไมมีใครคบคาสมาคมดวย 
บางคร้ังฉันขอความชวยเหลือจากกระตาย ก็ถูกเขาใจวาฉันจะไปทํารายเขา นี่ดูสภาพฉันซิ ฉันปวยคราวนี้ก็
เพราะกินซากควายปาท่ีเปนโรคตาย นี่ถาไปดวยกันเปนกลุม ฉันอาจจะไมปวยแบบนี้”  “ทานไมอยากเปน
สิงโต... แลวทานอยากเปนอะไรละ?” “ฉันอยากเปนหมีแบบทาน... เพราะวาหมีเปนสัตวท่ีไมออนแอ
จนเกินไป และไมแข็งแรงดุรายจนเกินไป จึงมีเพื่อนฝูงเยอะแยะ ตอนหากินก็ไมไดเบียดเบียนทํารายผูใด พวก
ทานกินหนอไม ใบไม ผลไมเปนอาหาร ผิดกับสิงโต ตองฆาสัตวอ่ืนๆเปนอาหาร จึงไมมีใครมาหา ไมมีเพื่อน 
ไมมีใครมาพูดเลนกับฉันเลย” ลูกหมีจึงเขาใจวา... รูปรางไมไดเปนอุปสรรคตอการมีเพื่อนและภาคภูมิใจใน
การเปนหมีมาก แมจะเปนหมีอุยอาย แตมีสัตวเยอะแยะคอยเยาแหยใหลูกหมีสนุกสนาน ไมไดคิดถึงรูปรางอุย
อายของตนเองอีกเลย (หลังเลานิทานจบครูใหเด็กบอกลักษณะของสัตวแตละตัว เด็กไดฝกทักษะการสังเกต 
จําแนก และการส่ือสาร)
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 - ลูกเทนนิส 

 - กอนดนิน้ํามัน 

 - ลูกปงปอง 
 - ลูกแกว 

 - ลูกบอลพลาสติก (ขนาดเล็ก) 
 - อ่ืนๆ (ใหครบ 10 ลูก) 
วิธีทดลอง 

1. ใหเด็กจับลูกปงปองและลูกแกวทีละลูก ลูบเบาๆแลวใหบอกความรูสึก 

2. วางลูกปงปองไวบนมือขางหนึ่งและวางลูกแกวไวบนมืออีกขางหนึง่     

      3.    ขยับมือข้ึนลงท้ัง 2 ขาง เพื่อคะเนน้าํหนัก 

คําถาม  
- ลูกปงปองกบัลูกแกว อะไรหนักหรือเบากวากนั รูไดอยางไร 

       4.    ใหเด็กลวงมือเขาไปในกลองดําหยิบวัตถุข้ึนมาคร้ังละ 2 ลูก แลวคะเนน้ําหนัก 

คําถาม 

- วัตถุท่ีหยิบออกมาคืออะไร 

- ทําอยางไรจึงจะรูวาลูกไหนหนักกวากัน 

* ครูอาจทดลองใหเดก็หยิบวัตถุข้ึนมา เปรียบเทียบน้ําหนักแลววางเรียงกัน โดยวางวตัถุจากเบาท่ีสุดไปหา
หนักท่ีสุด 
2.3 . ข้ันสรุป  

การวัดและประเมินผลการทํากิจกรรมการทดลอง 
 -  สังเกต จากความสนใจและการมีสวนรวมในการทําการทดลอง 
 -  การตอบคําถามของเด็ก 
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แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร 
เร่ือง 

8. คร่ึงวงกลมสีแดง 
1.จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือเด็กไดฟงนิทานท่ีครูเลาแลว สามารถตอบคําถามและทํากิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับเร่ืองการ
หาคําตอบลวงหนา การสังเกตและการส่ือความ 
2. กิจกรรมการเลานิทาน 
 2.1  ข้ันนํา  ครูและเดก็รวมกนัทายปริศนาคําทายอะไรเอย เกีย่วกับรูปทรง  และสนทนา
เกี่ยวกับนิทานที่ครูจะเลาดังนี้ 
 -  นิทานท่ีครูจะเลาวันนี้เปนเร่ืองของคร่ึงวงกลมสีแดงท่ีนอยใจวาตัวเองไมมีประโยชนเหมือน
เพื่อนๆ 
 2.2  ข้ันเลานิทาน  ครูเลานิทานประกอบภาพจากหนังสือ เม่ือถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับรูปทรง
คร่ึงวงกลมครูชักชวนเด็กใหตอบคําถาม ดังนี้ 

เนื้อเร่ือง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

...วงกลมเปนอะไรไดหลายอยางนะ (ทักษะการจําแนก การสื่อสาร การสังเกต นาฬิกา,สม,ลูกบอล,ลูกโปง ฯลฯ)   

...สามเหล่ียมเปนอะไรไดต้ังเยอะแนะ (เคก,กระโจม,ธง)  ...ส่ีเหล่ียมเปนอะไรไดสารพัด (ทักษะการจําแนก 
การสื่อสาร การสังเกต วาว,โตะ,เกาอ้ี,สมุด)   แตคร่ึงวงกลมสีแดงคิดเทาไรก็คิดไมออกวาจะเปนอะไรดี คร่ึง
วงกลมสีแดง คิดไปเดินไป คิดไปเดินไป...  จนกระท่ังมาพบเตาตัวหนึ่งยืนหนาเศรา เตาเลาใหฟงวา “เม่ือเชานี้
เอง ฉันอยากลองปนตนไมแบบลิงดูบาง พอยืดตัวตะกายตนไม ก็หงายหลังลมกระดองแตกเอาไปใหชางซอม 
ใกลๆเท่ียงจึงจะเสร็จ”  “แลวฉันจะชวยอะไรไดบาง” คร่ึงวงกลมสีแดงถาม “ออ! เธอชวยไดอยางดีเลยละ” เตา
ตอบ (คร่ึงวงกลมสีแดงเปนอะไรใหเตา เปนกระดองใหเตา การสังเกตและสื่อสาร)    เม่ือแยกทางกับเตาในตอน
กลางวัน คร่ึงวงกลมสีแดงก็คิดไปเดินไป...จนกระท่ังพบแมลูกจิงโจคูหนึ่ง ลูกจิงโจกําลังรองงอแง อยากลง
กระเปาหนาทองของแม “ไมตองรองนะ” แมจิงโจทําเสียงดุแลวพูดตอ “ดูสิกระเปาหนาทองต้ังส่ีใบ ลูกฉ่ีเปยก
หมดแลว “แง แง! จะลงกระเปา จะลงกระเปา” ลูกจิงโจ ไมยอมฟงแม “ขอโทษนะ จะใหคร่ึงวงกลมสีแดงชวย
อะไรม้ัย” คร่ึงวงกลมสีแดงพูดขัดจังหวะข้ึนเบาๆ  “โอ! ดีสิจะ คร่ึงวงกลมสีแดง” แมจิงโจพูดดวยความดีใจ
(คร่ึงวงกลมสีแดงเปนอะไรใหจิงโจ การสังเกตและส่ือสาร)   “ชวยเปนกระเปาหนาทองใหฉันสักพักเถอะนะ” 
“ไชโย! ไดลงกระเปาแลว ลูกจะไมฉ่ีรดกระเปาอีกแลว” คร่ึงวงกลมสีแดงโลงอก ท่ีลูกจิงโจพูดเชนนั้น   
หลังจากชวยแมจิงโจ คร่ึงวงกลมสีแดงก็เดินตอไป คิดตอไปจนมาพบกระตายสามตัวนั่งอยูหนาหมอตมผัก คร่ึง
วงกลมสีแดงไมกลัวรอน (คร่ึงวงกลมสีแดงเปนอะไรใหกระตาย การสังเกตและสื่อสาร)    ชวยเปนฝาหมอตม
ผัก ไมนานนักผักตมก็เดือด กระตายท้ังสามตัวดีใจกินผักตมอยางเอร็ดอรอย  
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-หลังจากเด็กฟงนิทานและรวมตอบคําถาม ครูชักชวนเด็กๆทําการทดลองเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการ
ทดลองเร่ือง “ เรือลม ” 

อุปกรณ 
1. กระดาษพับเรือ 

2. ลูกแกวหรือดินน้ํามัน 
3. อางใสน้ํา 
วิธีทดลอง 

1. ครูสอนเด็กพบักระดาษเปนรูปเรือ 

2. นําเรือไปวางบนผิวน้ําในอาง 
คําถาม 
-  เรือลํานี้หนกัหรือเบา ลอยน้ําหรือจมน้ํา 
- ถาใสลูกแกวลงในเรือทีละลูกไปเร่ือยๆ เด็กๆคิดวาเรือจะลอยหรือจม 

* ครูอธิบายใหเด็กเขาใจวา เรือลม หมายถึง เรือจมน้ํา     

       3. ใหเดก็ๆคอยๆหยอนลูกแกวหรือดนิน้ํามันกอนเล็กๆลงไปในเรือกระดาษท่ีลอยน้ําอยูทีละกอน 
จนกระท่ังเรือจม 
 

 

คร่ึงวงกลมสีแดงก็เดินตอไป คิดตอไป...  หนูส่ีตัวกําลังจะขามแมน้ําแตไมตองการเปนอาหารของจระเขจะทํา
อยางไรดีนะ โชคดีจริงๆ คร่ึงวงกลมสีแดงเดินมาถึงแมน้ําพอดี(คร่ึงวงกลมสีแดงเปนอะไรใหหนู การสังเกต
และสื่อสาร)    ขณะท่ีคร่ึงวงกลมสีแดงหยุดพักใหหายเหนื่อยและกําลังจะเดินคิดตอไป แมลงเตาทองหาตัวรีบ
เขามาหาม “เมืองขางหนาอันตรายมากนะ อยาไปเลย” เตาทองตัวใหญพูด “ใชเพราะเปนเมืองของพระราชาสี
เขียว ตัวใครไมเปนสีเขียวจะถูกจับแตมสี ทาสี ยอมสีใหเขียวไปท้ังตัว ดีนะท่ีพวกเราหนีมาไดทัน” เตาทองตัว
เล็กสุดชวยเลา แตคร่ึงวงกลมสีแดงยืนยันวาจะเดินทางตอไป “ขอบใจนะท่ีเตือน แตฉันอาจจะคิดอะไรออกใน
เมืองสีเขียวก็ไดนะ”  แลวคร่ึงวงกลมสีแดงก็ถูกจับ ขณะท่ีพระราชากําลังจะทาสีเขียว คร่ึงวงกลมสีแดงก็เลา
เร่ืองท่ีตนไดพบและชวยใครตอใครจนมาถึงเมืองสีเขียว พระราชาไดฟงเร่ืองราวของครึ่งวงกลมสีแดงก็รูสึก
ประทับใจมาก พระราชาไมเปล่ียนคร่ึงวงกลมสีแดงใหเปนสีเขียวแลวพระราชาแตงต้ังคร่ึงวงกลมสีแดงใหเปน
มงกุฎพระราชาท่ีเปนคร่ึงวงกลม 
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คําถาม 

-  ทําไมเรือลํานี้จึงลม 

- ถาคนลงเรือมากเกินไป เรือจะเปนอยางไร 

* ครูคุยกับเด็กๆถึงสาเหตุท่ีเรือลม แลวสอนเด็กใหเขาใจวาทําไมเรือจึงบรรทุกคนไดจํากัด และผูโดยสาร
เรือจะตองปฏิบัติตามขอบังคับอยางเครงครัดเพื่อปองกันอันตราย 
2.3 . ข้ันสรุป  

การวัดและประเมินผลการทํากิจกรรมการทดลอง 
 -  สังเกต จากความสนใจและการมีสวนรวมในการทําการทดลอง 
 -  การตอบคําถามของเด็ก 
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แผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทานเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร 
เร่ือง 

18. ลูกไกกับลูกเปด 
 

1.จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือเด็กไดฟงนิทานท่ีครูเลาแลว สามารถตอบคําถามและทํากิจกรรมทดลองเกี่ยวกับเร่ืองการ
ทดลองเร่ืองลอย-จมของวัตถุ 
2. กิจกรรมการเลานิทาน 
 2.1  ข้ันนํา  ครูและเดก็รวมกนัรองเพลงประกอบทาทาง ลูกเปด  และสนทนาเก่ียวกับนิทานท่ี
ครูจะเลาดังนี ้
 -  นิทานท่ีครูจะเลาวันนี้เปนเร่ืองลูกไกกับลูกเปดท่ีเปนเพือ่นกันท้ังสองตางก็ผจญภยัไปในท่ี
ตางๆมากมาย 
 2.2  ข้ันเลานิทาน  ครูเลานิทานประกอบภาพ และชักชวนใหเดก็สังเกตถึงชวงของนิทานท่ีมี
เร่ืองการลอยหรือจมของวตัถุครูซักถามใหเด็กๆ ตอบ 

เนื้อเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
กก 
 
 
 
 
 
 

 
-หลังจากเด็กฟงนิทานและรวมตอบคําถาม ครูชักชวนเด็กๆทําการทดลองเกี่ยวกับการทํากิจกรรมการ
ทดลองเร่ือง “ ลอย-จม” 

อุปกรณ 
1. กะละมังใสน้ําประมาณ 3 ใน 4 สวน  
2. กลองดําท่ีทําชองใหมือลวงเขาไปได 
3. วัตถุท่ีลอยนํ้าได 5 ช้ิน วตัถุท่ีจมน้ํา 5 ช้ิน (วัตถุท่ีมีสีตางๆจะชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก) 

 วันหนึ่งในฤดูฝน เมฆต้ังเคาดําทะมึน ไมนานฝนก็ตกลงมา ฝนตกหนักมาก พายุก็พัดแรง ตนไมใหญ
หลายตนทานพายุไมไหวก็หักโคนลงมา ตนไมใหญไมรูจักหลบพายุ ตนออตนกกข้ึนอยูในน้ํา ตนออตนกกไม
เกรงพายุ มันเอนตนออนไปมาตนออตนกกรูจักหลบพายุ ท่ีสระนํ้าแหงหนึ่ง น้ําใสสะอาดมีฝูงปลาวายไปมา 
บางก็ฮุบกินอาหารกอบัวข้ึนอยูในน้ําชูดอกไสว ฝูงผ้ึงบินหาเกสรดอกไม ลูกไกบินข้ึนหลังลูกเปด ลูกเปดพา
ลูกไกวายน้ําอยางสุขสําราญ ลูกไกไมกลัวจมน้ําเพราะมีลูกเปดคอยชวย เม่ือมันเลนจนพอใจแลว ก็ชวนกันข้ึน
จากน้ําเดินกลับบาน “กิ๋ว ๆ” ลูกเปดรอง “เจี๊ยบ ๆ” ลูกไกรองบาง ในทันใดนั้น ลูกไกก็ตกหลุมขางทาง “เจี๊ยบ ๆ 
ชวยดวย” ลูกไกรองล่ัน “กิ๋ว ๆรอเดี๋ยวนะ ฉันจะชวยเธอ” ลูกเปดตอบ ลูกเปดวิ่งไปหาแขนงไมยาวๆ มาสงให
ลูกไก ลูกไกใชจะงอยปากคาบไมปนข้ึนมาได “ขอบใจเพื่อนมาก” ลูกไกเอาปกโอบกอดเพื่อนลูกเปดไม
ทอดท้ิงลูกไกใหตกอยูในหลุม วันตอมา ลูกเปดกับลูกไกก็ไปเท่ียวยังสระนํ้าท่ีเดิมอีก พอเลนน้ําเสร็จก็พากัน
เดินกลับบาน เผอิญลูกเปดเหยียบพลาดจึงตกหลุมเดินนั่นอีก  “ กิ๋วๆชวยดวย” ลูกเปดรอง “เจี๊ยบๆ รอเดี๋ยวนะ 
ฉันจะชวยเธอ” ลูกไกตอบ ลูกไกวิ่งไปหาแขนงไมมาใหลูกเปดจับปนข้ึนมาแตลูกเปดวายน้ําจนหมดแรงจึงปน
ข้ึนมาไมไหว ไดแตนั่งคอตกหมดหวัง มันไมสงเสียงรองอีกตอไป “เจี๊ยบๆ รอเด๋ียวนะ ฉันจะหาวิธีใหม” 
ลูกไกวิ่งไปตักน้ํามาใสหลุม มันวิ่งไปตักน้ําหลายเที่ยวจนแทบหมดแรง แตมันไมทอถอยพยายามตอไปลูกไก
รักเพื่อนของมัน ไมนานนักลูกไกก็ตักน้ําใสหลุมจนเต็มลูกเปดจึงลอยข้ึนมาได(ทําไมลูกเปดจึงลอยน้ําได 
ทักษะการสังเกต การส่ือสาร) “ขอบใจเพื่อนมากจะ เราไปหาอะไรมากถมหลุมเถอะ จะไดไมมีใครตกหลุมอีก” 
“ดีจริงๆ” ลูกไกเห็นดวย ท้ังลูกไกและลูกเปดชวยกันขนดินไปถมในหลุมนั้นจนเต็ม มันเอาเทาเหยียบดินจน
แนนเปนพื้นเดียวกัน ลูกไกกับลูกเปดจึงไมตกหลุมอีก หาน แมว สุนัข และใครๆ ก็ไมเคยตกหลุมอีก ลูกไกกับ
ลูกเปดเปนเพื่อนรักกันยิ่งกวาเดิมเพราะมันรูจักแกปญหารวมกัน 
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วิธีทดลอง 
1. ใหเด็กหยิบลกูปงปองกับมะนาวในกลองดําขึ้นมา (เด็กๆมองไมเห็นวัตถุในกลอง จะตองใชวิธี

สัมผัสและเดาจึงจะไดผลมะนาวและลูกปงปอง) 

2. ปลอยลูกปงปองและผลมะนาวลงไปในอางนํ้า ใหสังเกตวาเกิดอะไรขึ้น 

คําถาม 
-  ลูกปงปองและมะนาวมีรูปรางอยางไร ผิวเรียบหรือไม 
- ลูกปงปองกับมะนาว อะไรหนักกวากัน 
- เม่ือปลอยลูกปงปองและมะนาวลงไปในอางนํ้าลูกปงปองอยูบนน้ําหรืออยูใตนํ้า มะนาวอยูบนน้ําหรือ
อยูใตนํ้า     
*  ครูอธิบายใหเด็กรูจักคําวา ลอยและจม โดยสังเกตลูกปงปองอยูบนผิวนํ้า เรียกวาลอยน้ํา สวน
ผลมะนาวอยูใตนํ้า เรียกวาจมนํ้า แนวคิดเบื้องตนที่เด็กๆระดับอนุบาลจะไดจากการทดลองนี้ คือ สิ่งที่
เบาจะลอยน้ํา สิ่งที่หนักจะจมน้ํา 
 
2.3 . ขั้นสรุป  

การวัดและประเมินผลการทาํกิจกรรมการทดลอง 
 -  สังเกต จากความสนใจและการมีสวนรวมในการทําการทดลอง 
 -  การตอบคําถามของเด็ก 

 
คําถาม  

‐ คอปเตอรของใครรอนไดสวยกวากัน 

‐ อะไรชวยใหคอปเตอรรอนได 
2.3  ขั้นสรุป 

   การวัดและประเมินผลการเลานิทาน 
 -  สังเกต จากความสนใจและการมีสวนรวมในการเลานิทาน 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางภาพกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพตัวอยางการทดลองการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
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      เร่ือง  ลูกหมีอุยอาย 
      การทดลอง หนัก – เบา 
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      นิทาน  คร่ึงวงกลมสีแดง 
      การทดลอง เรือลม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยางการทดลองการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
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       นิทาน  ลูกไกกับลูกเปด 

       การทดลอง ลอย- จม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยางการทดลองการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
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     นิทานเร่ือง  การเดินทางของลูกยาง 
     การทดลอง คอปเตอรกระดาษ 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอยางการทดลองการทํากิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลงัการฟงนิทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแผนการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงนิทาน 

 
1) อาจารยระพีพรรณ  ขํารักษา  

ตําแหนงอาจารย 3 ระดับ 8 กลุมสาระวิทยาศาสตร ขาราชการบํานาญ 
กรุงเทพมหานคร 

2) อาจารยวลัย  สาโดด 
ตําแหนงครู ค.ศ. 2 ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สาํนักงาน 

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
3) อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล 

ตําแหนงครู ค.ศ. 2 ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัด 
สมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของ
เด็กปฐมวัย 
 

1) ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ง้ิวแหลม  
อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 
2) อาจารยวลัย  สาโดด 

ตําแหนงครู ค.ศ. 2 ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สาํนักงาน 
เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

3) อาจารยรัตนา  นิสภกุล 
ตําแหนงครู ค.ศ. 1 ครูประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสะแกงาม สํานักงานเขต 

บางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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