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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความก้าวหน้าของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น ก่อน ระหว่าง และหลังได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ (2) 

เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยดังกล่าว ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ (2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 ผลการวจิยัพบว่า (1) ก่อนการทดลองการจดักจิกรรมทศันศึกษาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน เดก็ปฐมวยั โรงเรยีนบ้านผาขาม 

มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ ระหว่างการทดลองอยู่ในระดับดี และ

หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดมีาก และ (2) เดก็ปฐมวยัดงักล่าวมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัการจดักจิกรรมทศันศกึษา

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เด็กปฐมวัย

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the progress of scientific process skills of preschool 

children at Ban Pha Kam School in Khon Kaen province before, during and after participating in the learning 

resource field trip activities in community and 2) to compare the scientific process skills of the preschool 

children before and after participating in the learning resource field trip activities in the community. The 

sample comprised 20 preschool children, 5-6 years old, studying at the second year kindergarten level in 

Ban Pha Kam School, Khon Kaen province during the second semester of the 2014 academic year, obtained 

by cluster sampling. The research instruments consisted of the learning resource field trip activity plans and 

a scientific process skills assessment scale.  Statistics for data analysis were  percentage, mean, standard 

deviation, and t-test.

  The research findings showed that 1) before the experiment with organizing the learning resource 

fieldtrip activities in the community, the mean score on scientific process skills of preschool children at Ban 

Pha Kam School was at a fair level; during the experiment, the mean score of their counterpart was at a 
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good level; and after the experiment, their counterpart’s mean score was at a very good level; and 2) after 

participating in the learning resource fieldtrip activities in the community, the preschool children’s  

post-experiment scientific process skills were significantly higher than their pre-experiment counterpart’s 

skills at .05 level of significance.
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บทน�า

 การประชุมของยูเนสโก (UNESCO) ด ้าน

วิทยาศาสตร์ศึกษาในปี ค.ศ. 2000 กล่าวถึง วัตถุประสงค์

ของการจัดการศึกษาว่าสิ่งที่ต ้องเน้นมากเป็นพิเศษ  

คือพัฒนาการของผู้เรียนในด้านของความคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสาร โดยให้เน้น

คุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นส�าคัญ (สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2543) 

 การประเมนิผล โครงการ PISA พบว่า ความรูแ้ละ

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต�่ากว่า

ค่าเฉลีย่ อกีทัง้ยงัขาดแคลนนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรทีจ่ะ

ร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ จึงควรสร้างทัศนคติ

ทีด่ด้ีานการเรยีนรูท้กัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วง

อายุที่มีความสามารถในการเรียนรู ้และจดจ�ามากที่สุด 

(สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2550) 

ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีพลังและเสริมสร้างศักยภาพ 

ของผู ้เรียนแต่ละบุคคลให้เจริญถึงขีดสูงสุด คือผู ้เรียน

สามารถคิดเป็น พึ่งพาตนเองได้ รู ้จักวิธีการแก้ปัญหา 

สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย  

(วิชัย วงษ์ใหญ่ 2542) ซ่ึงความสามารถน้ีจะพัฒนาได้ 

จากการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยคือความสามารถใน 

การปฏิบัติและฝึกฝนกระบวนการคิดในการแสวงหา 

ความรู้ เป็นทักษะพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญา

ให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ขั้นสูง 

ต่อไป (พนิตสุภา โกศิลา 2553) ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ถือเป็นทักษะส�าคัญทักษะหนึ่งที่เด็กจ�าเป็น 

ต้องเรียนรู้ และควรได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

เพราะเป็นการสอนทีส่่งเสรมิการคดิ การค้นคว้า การสังเกต 

การทดลอง และการสรปุผล โดยมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีน

รู ้ด ้วยตนเอง ครูผู ้สอนมีหน้าท่ีจุดประกายความคิด  

ร่วมลงมอืปฏบิตัไิปพร้อมกบัเดก็ ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืและ

ตัง้ค�าถามเพือ่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนคดิและค้นคว้าอย่างต่อเนือ่ง 

วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่งเสริม

ให้เด็กรู้จักส�ารวจ สังเกต จ�าแนกเปรียบเทียบ วัด สื่อสาร 

ทดลอง และเป็นการค้นพบด้วยตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร 

2549) ดัง น้ัน การส ่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ให้แก่เดก็ปฐมวยัจงึเป็นการฝึกฝนกระบวนการ

ทางความคิดและความสามารถในการปฏิบัติการค้นคว้า

หาความรู้และแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่การเรียนรู้ เด็กปฐมวัย

เป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นและมักจะตั้งค�าถามกับ

สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เด็กปฐมวัยจึงควรจะได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการค้นคว้า

หาความรู้ เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม 

รอบตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  

รวมทั้งมีโอกาสพัฒนาและประยุกต์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต การส่งเสริมให้เด็กได้รับรู ้

ส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์ต่างๆ เป็นพืน้ฐานทีจ่ะช่วยให้

เด็กสามารถเผชิญปัญหาด้วยความเข้าใจ และมองเห็น

ปัญหาว่าจะแก้ไขโดยวิธีใด เด็กได้ฝึกคิดในรูปแบบต่างๆ  

ซึ่ งท�าให ้ เด็กสามารถที่จะปรับตัวเข ้ากับสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมได้  

 ส�าหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยนั้นสามารถ

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น การ 

จัดประสบการณ์แบบโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ

กระท�าด้วยตนเอง การสืบสวนสอบสวนที่ฝึกให้เด็กได้เสาะ

หาข้อมูล รู้จักคิดหาเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ นอกจาก

รูปแบบของการจัดประสบการณ์ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยมี

แนวคิดว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถท�าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้

 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เป็นการจัดการศึกษานอกห้องเรียนที่จะกระตุ้นให้เด็กเกิด

การเรยีนรู ้ซึง่พอีาเจท์ (Piaget) กล่าวว่าการเรยีนรูส้ิง่ทีเ่ป็น

นามธรรมของเด็กจะเกิดขึ้นเองอย่างง่ายดายหากเด็ก 

ได้มีโอกาสสัมผัสหรือพบเห็นสิ่งเหล่านั้นจริง (Piaget, n.d. 

อ้างถึงใน เกียรติวรรณ อมาตยกุล 2534) เด็กจะได้พัฒนา
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ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ พัฒนาองค์รวม 

ของความเป็นมนุษย์ทุกด้าน ได้แก่ สติปัญญา ร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม ตลอดจนบุคลิกภาพ เป็นการจัด

กิจกรรมที่ท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างหลากหลาย

ลักษณะ เช่น การเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน 

การเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงจาก

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่

ใกล้ตัว ซึ่งจะท�าให้เด็กสร้างและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่น�ามา

จัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 2 ประเภท แหล่งเรียนรู้ประเภท

บคุคล และแหล่งเรยีนรูป้ระเภทสถานที ่(องัคณา ตงุคะสมติ 

และคณะ 2545)             

 จากแนวคิดดังกล่าว กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้เด็กปฐมวัย  

เ พ่ื อที่ จะ ได ้ ข ้ อ มูลพื้ นฐานที่ สอดคล ้ อง กับวั ย เด็ ก  

เพราะเด็กปฐมวัยไม่สามารถเรียนรู้ผ่านการนั่งฟัง ดังนั้น 

การสัมผัสของจริง ได้ไปเย่ียมชมจะเหมือนกับว่าเด็กได้ไป

ห้องปฏิบัติการ (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2547) เด็กได้สัมผัส

กับสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 

สงัเกต ส�ารวจ ค้นคว้า ทดลอง เกบ็รวบรวมข้อมลูและลงมอื

ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และยังส่งเสริมการสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก โรงเรียน และชุมชนอีกด้วย 

จากสาระส�าคัญที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนว่ามีผลต่อ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัหรอืไม่

อย่างไร ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง

ส�าหรับครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เก่ียวข้องกับการจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัย ได้น�าไปใช้เป็นรูปแบบในการจัด

ประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เ พื่ อ ศึ กษ าคว ามก ้ า วหน ้ า ขอ งทั กษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อน ระหว่าง 

และหลังได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน

 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย

อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของ

โรงเรียนบ้านผาขาม จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 40 คน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยอายุ

ระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านผาขาม จ�านวน  

20 คน เป็นจ�านวนเด็กทั้งห้อง ได้มาโดยใช้วิธีการสุ ่ม 

แบบกลุ่ม 1 ห้องเรียน สุ่มจากห้องที่ผู้วิจัยท�าการสอน

 ตัวแปรที่จะศึกษา

 ตวัแปรทีจ่ะศกึษา 1) ตวัแปรอสิระ ได้แก่ กจิกรรม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2) ตัวแปรตาม ได้แก่  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

 ระยะเวลาในการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีด้�าเนนิการทดลอง ในภาคเรยีนที ่2 

ปีการศึกษา 2557 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 

วนั ในช่วงกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ และยดืหยุน่เวลาตาม

ความเหมาะสม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการใช้และ

แผนการจดักจิกรรมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน จ�านวน 

24 แผน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  

5 ท่าน อยูร่ะหว่าง 0.8-1.00  และแบบวดัทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยจ�านวน 3 ชุด ชุดละ  

10 ข้อ เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน เชิงปฏิบัติการ ชุดท่ี 1  

มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30-0.64 ค่าอ�านาจจ�าแนก

ระหว่าง 0.29–0.35 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79  

ชุดที่ 2 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35-0.65 ค่าอ�านาจ

จ�าแนกระหว่าง 0.25–0.38 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.75 และชุดที่ 3 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.35-0.65  

ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.25–0.38 และมค่ีาความเชือ่มัน่

เท่ากบั 0.80 การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบ

ทดสอบทั้ง 3 ชุด ค�านวณจาก จ�านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 

หารด้วยจ�านวนผู้ท�าแบบประเมินทั้งหมด ส่วนการหาค่า

อ�านาจจ�าแนก (Discrimination) มีข้อตกลงเบื้องต้นว่า  

ถ้าท�าถกูได้ 1 ท�าผิดได้ 0 แล้วน�าจ�านวนคนในกลุ่มสูงทีต่อบ

ถกู ลบด้วยจ�านวนคนในกลุ่มต�า่ทีต่อบถกู หารจ�านวนคนใน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และการหาค่าความเชื่อมั่น ของแบบ
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ทดสอบ ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-

Richardson) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหา ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

(t-test)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ ดงัต่อ

ไปนี้

 1. ก่อนท�าการทดลองผู้วิจัยท�าการทดสอบก่อน 

(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบคู ่ขนานเชิงปฏิบัติการ 

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ�านวน 10 ข้อ  

ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 2. จดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดั

กจิกรรมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน จ�านวน 8 สปัดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 วัน ทั้งหมด 24 แผน และด�าเนินการวัด 

ความก้าวหน้าโดยใช้แบบทดสอบคู่ขนานเชิงปฏิบัติการ 

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในสัปดาห์ที่ 3  

และสัปดาห์ที่ 6 

 3. ด�าเนนิการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

โดยใช ้แบบทดสอบคู ่ขนานเชิงปฏิบัติการวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกับ ก่อนการจัด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จ�านวน 10 ข้อ  

ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 4. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการทดสอบเชงิปฏบิตักิารไป

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบวตัถปุระสงค์และ

ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยน�าเสนอเป็น 2 ตอน 

ดังนี้

 ตอนที่  1 ศึกษาความก ้าวหน ้าของทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ก่อน ระหว่าง และหลงัได้รบั

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดังตาราง

ที่ 1 

ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าของทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่าง และหลังการ

ทดลอง

5 
 

 
ตารางที ่ 1 ความก้าวหน้าของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ทดลอง 

 
 
 

ระยะเวลา X  ..DS  
 

การแปลผล 
ก่อนการทดลอง 
ระหว่างการทดลอง 
หลังการทดลอง 

4.10 
6.30 
7.65 

1.56 
1.03 
1.39 

พอใช ้        
ด ี             
ดีมาก     

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการทดลองเด็ก
ปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4.10 ระดับความสามารถอยู่ใน
ระดับพอใช้ ระหว่างการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 6.30 ระดับ
ความสามารถอยู่ในระดับดี และหลังการทดลอง เด็ก
ปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 7.65 ระดับความสามารถอยู่ใน
ระดับดีมาก 
  เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
           คะแนนระหว่าง 7.51-10.00 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก 
 คะแนนระหว่าง  5.01-7.50 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี 
 คะแนนระหว่าง  2.51-5.00 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับพอใช ้
 คะแนนระหว่าง 0.00-2.50 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับต้องปรับปรุง 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดังตารางท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง  
 

การ
ทดลอง 

N  X  ..DS  D   2D  t  

ก่อนการ
ทดลอง 

20 4.10 1.56  

 71 293 10.81* 
หลังการ
ทดลอง 

20 7.65 1.39  

 

     หมายเหตุ *p<.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลองการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
   1. ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 
6 เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี หลังการ
ทดลองพบว่ า  เด็ กปฐมวั ยมี คะแนนเฉลี่ ย ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงขึ้น
จากก่อนการทดลอง ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 

 จากตารางที ่1 พบว่า ก่อนการทดลองเดก็ปฐมวยั

มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เท่ากบั 4.10 ระดบัความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช้ ระหว่าง

การทดลอง มีค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 6.30 ระดับความสามารถอยู่ในระดับ

ดี และหลังการทดลอง เด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยของคะแนน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 7.65 ระดับ

ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก

 เกณฑ์การแปลผลข้อมูล

 คะแนนระหว่าง 7.51-10.00 หมายถึง มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก

 คะแนนระหว่าง  5.01-7.50 หมายถึง มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี

 คะแนนระหว่าง  2.51-5.00 หมายถึง มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับพอใช้

 คะแนนระหว่าง 0.00-2.50 หมายถึง มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับต้องปรับปรุง

 ตอนที ่2 การเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมทศันศกึษาแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และค่าเบีย่ง

เบนมาตรฐานของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 
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วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 7.65 ระดับความสามารถอยู่ใน
ระดับดีมาก 
  เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
           คะแนนระหว่าง 7.51-10.00 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก 
 คะแนนระหว่าง  5.01-7.50 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดี 
 คะแนนระหว่าง  2.51-5.00 หมายถึง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับพอใช ้
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลอง  
 

การ
ทดลอง 

N  X  ..DS  D   2D  t  

ก่อนการ
ทดลอง 

20 4.10 1.56  

 71 293 10.81* 
หลังการ
ทดลอง 

20 7.65 1.39  

 

     หมายเหตุ *p<.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลองการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
   1. ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 
เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 
6 เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี หลังการ
ทดลองพบว่ า  เด็ กปฐมวั ยมี คะแนนเฉลี่ ย ทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงขึ้น
จากก่อนการทดลอง ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ *p < .05
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 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลองการจัด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กปฐมวัยมีค่า

เฉลีย่ของคะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงขึน้

กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

 

 1. ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับพอใช้  

เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6  

เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด ้านทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัด ีหลงัการทดลอง

พบว่า เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงสูงข้ึนจากก่อนการ

ทดลอง ตามล�าดับ

 2. ก่อนการจดักจิกรรมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้น

ชุมชน เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และหลังการจัดกิจกรรม

ทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน เดก็ปฐมวยัมคีะแนนทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 7.65 ซ่ึงสูงขึ้น

กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู ้ ในชุมชนท่ีมีต ่อทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ ้านผาขาม        

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการทดลอง

เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ ย ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ เม่ือได้รับการจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในระหว่างการทดลอง

สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6 เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ีย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี หลังการ

ทดลองพบว่า เดก็ปฐมวยัมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงสูงข้ึนจากก่อนการ

ทดลอง ตามล�าดบั 2) ก่อนการจดักจิกรรมทศันศกึษาแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน เด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์เฉลีย่เท่ากบั 4.10 และหลงัการจดักจิกรรม

ทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน เดก็ปฐมวยัมคีะแนนทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 7.65 ซ่ึงสูงขึ้น

กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยั สามารถอภปิรายได้ ดงันี้ 

 1. ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา

แหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน มขีัน้ตอนในการจดักจิกรรม 3 ขัน้ตอน 

คอื ขัน้วางแผนก่อนทศันศกึษา เป็นการจดักจิกรรมทบทวน

ประสบการณ์เดมิของเดก็เกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนทีจ่ะ

ไปทัศนศึกษา การเตรียมตัวก่อนไปทัศนศึกษาโดยการ 

ร่วมกันตั้งค�าถามที่เด็กสนใจอยากรู้ และการสร้างข้อตกลง

ในการไปทศันศกึษา เช่น กจิกรรมทบทวนประสบการณ์เดมิ

ก่อนไปทศันศึกษาแหล่งเรยีนรู ้นอกจากนัน้เดก็ยงัได้ร่วมกนั

สร้างแผนทีท่ีจ่ะไป การสร้างแผนทีน่ีเ้ดก็จะได้ทกัษะการหา

มิติสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 

การประถมศึกษาแห่งชาติ (2546) เสนอแนวทางการจัด

ประสบการณ์ที่ส ่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  

ที่เกี่ยวกับการเข้าใจต�าแหน่ง เช่น ใช้ค�าถาม กระตุ ้น 

ให้เด็กบอก แสดงต�าแหน่งในสถานการณ์ต่างๆ ท�าแผนผัง

หรือสร้างแบบจ�าลองต�าแหน่งสถานที่ ขั้นด�าเนินการ

ทัศนศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมที่พาเด็กออกไปเรียนรู้นอก

ห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

เด็กได้สังเกตส่ิงต่างๆ รอบตัว เด็กได้บันทึกข้อมูลส่ิงต่างๆ 

ที่ได้จากการไปทัศนศึกษา เด็กได้มีโอกาสท�างานร่วมกัน 

จากการแบ่งกลุ่มท�ากิจกรรม เช่น กิจกรรมการแบ่งกลุ่มท�า

ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว กับวิทยากรที่มี

ความช�านาญอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  

อนิสา สังข์เจริญ (2553) ได้กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ประเภท

บุคคล หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความช�านาญในด้านต่างๆ  

ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

และขั้นสรุปหลังทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ 

หรือกิจกรรมต่อยอดของเด็กจากการออกไปทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ หรือ

กิจกรรมต่อยอด เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่รวบรวมข้อมูล 

จากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อน�ามาสู่

กิจกรรมในห้องเรียน เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการประกอบอาหาร และกิจกรรมการสร้างแบบ

จ�าลอง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์สร้อยคอ

จากมะกรูดอบแห้ง และมะนาวอบแห้ง เป็นกิจกรรม 

ต่อเนื่องจากการไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มฝึกอาชีพ 

บ้านผาสุก การท�าแชมพูสระผมจากมะกรูด กิจกรรมการ

สร ้างแบบจ�าลองโรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพบ ้าน

เทพประทานจากไม้ไอศครีมและหลอดกาแฟ เป็นกิจกรรม

ต่อเน่ืองความรู้จากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเทพประทาน 
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 2. การเรียนรู ้ระหว่างทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 

ในชุมชน ปรากฏว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า การทีเ่ดก็ได้เรยีนรูจ้าก

การท�ากิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการ

เปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

ในชุมชน ส่งเสริมให้เด็กเห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม 

ทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ของตน นอกจากนี ้การจดักจิกรรมทศันศกึษา

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

ธรรมชาติ การเรียนรู้ของเด็ก ท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู ้

เกีย่วกบัความจรงิต่างๆ รอบตวั เดก็ได้สมัผสักบัสิง่แวดล้อม

โดยตรงจากการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า สังเกต ส�ารวจ 

ค้นคว้า ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและลงมือปฏิบัติจริง 

ด ้วยตนเอง ท�าให ้ เด็กเกิดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ดังน้ัน หลังจากท่ีเด็กปฐมวัยได้ท�ากิจกรรม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ในชุมชนทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์จึงสูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นภเนตร ธรรมบวร (2549) ท่ีกล่าวว่าการพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นทักษะส�าคัญทักษะ

หนึ่งที่เด็กจ�าเป็นต้องเรียนรู้ และควรได้รับการส่งเสริม 

ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นการสอนท่ีส่งเสริมการคิด 

การค้นคว้า การสังเกต การทดลอง และการสรุปผล โดย 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่ 

จุดประกายความคิด ร่วมลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับเด็ก  

ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือและตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน

คิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็ก

ปฐมวัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักส�ารวจ สังเกต 

จ�าแนกเปรียบเทียบ วัด สื่อสาร ทดลอง และค้นพบด้วย

ตนเอง ทั้งนี้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้น

กบัเดก็ปฐมวยัในการวจิยัครัง้นี ้สามารถอภปิรายผลได้ ดงันี้

 ทักษะการจ�าแนกประเภท เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ 

เลือกวัสดุอุปกรณ์ มีการจัดประเภทของวัตถุสิ่งของตาม 

การใช้งาน บอกความเหมือน ความต่าง ของวัตถุที่แตกต่าง

กันได้ พฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการจ�าแนก

ประเภทของเด็ก คือ บอกความเหมือนของวัตถุต่างๆ  

บอกความแตกต่างของวัตถุต่างๆ จัดประเภทสิ่งของ 

ตามเกณฑ์ทีต่นเองก�าหนดและจดัประเภทสิง่ของตามเกณฑ์

ทีผู่อ้ืน่ก�าหนด เช่น กจิกรรมการจดัประเภทของพรมเชด็เท้า 

การจัดประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท�าพรมเช็ดเท้า การบอก

ความแตกต่างของตลาดกับร้านค้า การบอกชื่อสิ่งของที่มี

ลักษณะแตกต่างกัน และจัดประเภทสิ่งต่างๆ ที่พบใน 

แหล่งเรยีนรู ้เป็นต้น พฤตกิรรมเหล่านีส้อดคล้องกบังานวจิยั

ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2543) ที่ได้ก�าหนดพฤติกรรมหรือความสามารถที่บ่งช้ี

ทกัษะการจ�าแนกประเภท คอื แบ่งพวกสิง่ของโดยใช้เกณฑ์

ที่ผู้อื่นก�าหนด แบ่งส่ิงของโดยการใช้เกณฑ์ที่ตนเองเป็น 

ผู้ก�าหนด และบอกเกณฑ์ที่ผู้อื่นใช้เรียงหรือจัดพวกได้

 ทกัษะการสือ่ความหมาย เดก็พดูบรรยายลกัษณะ

ชิ้นงานของตนได้ น�าเสนอผลงานของตนเองจากการ 

วาดภาพ และเล่าเรือ่งเกีย่วกบัภาพได้ สอดคล้องกบังานของ 

จงกล  ค�ามี (2547) ที่กล่าวว่า ทักษะการสื่อความหมาย 

หมายถึง ความสามารถในการน�าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกต การวัดหรือการทดลองมาจัดให้สัมพันธ์กันมากขึ้น 

จนง่ายต่อการแปลความหมาย และส่ือความหมายให้ผู้อ่ืน

เข้าใจได้ โดยการใช้ค�าพูด หรือรูปภาพ พฤติกรรมที่บ่งบอก

ถึงความสามารถในการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดย

การพูดบรรยายลักษณะสิ่งของ แปลความหมายจากภาพ 

วาดภาพและเล่าเรือ่งเกีย่วกบัภาพ เช่น กจิกรรมการบนัทกึ

สิ่งที่พบเห็นลงในสมุดบันทึก การอธิบายผลงานของกลุ่ม

ตนเองให้ผู้อืน่เข้าใจ การวาดภาพโครงร่างแบบจ�าลองวดัถ�า้

แสงธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจ การเล่าประสบการณ์ที่พบเห็น การ

แสดงบทบาทสมมติการใช้ไม้กวาดชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง

สอดคล้องกบั สุรางค์ สากร (2537) ทีก่ล่าวว่า ความสามารถ

ทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะการสือ่ความหมาย เช่น เลอืกรปูแบบที่

จะใช้ในการเสนอข้อมลูได้อย่างเหมาะสม บอกเหตผุลในการ

เลือกรูปแบบที่จะใช้ในการน�าเสนอ ออกแบบการน�าเสนอ

ข้อมูลตามรูปแบบที่เลือกไว้ เปล่ียนแปลงข้อมูลให้อยู่ใน 

รูปใหม่ที่เข้าใจดีขึ้น บรรยายลักษณะส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วย

ข้อความที่เหมาะสมกะทัดรัด

 ทักษะการหามิติสัมพันธ ์  การเดินทางไป 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กๆ จะเกิดความคุ้นเคย เพราะเป็น

สถานที่ที่ เด็กเคยไป เด็กจึงบอกระยะทาง ใกล้-ไกล  

บอกต�าแหน่งทีต่ัง้ บอกทศิทางของแหล่งเรยีนรู ้ในกจิกรรม

การวาดแผนที่ได้ สอดคล้องกับการค้นพบของ นพรัตน์   

นามบญุม ี(2555) ทีไ่ด้ให้ความหมายของการหามติสิมัพนัธ์ 

ไว้ว่าเป็นความสามารถของเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทสัมผัส

ในการรับรู้ การมองเห็นภาพอย่างถูกต้อง และสามารถ

จ�าแนก รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ต�าแหน่ง ระยะทาง พื้นผิว 

พื้นที่ ปริมาตร รายละเอียดของวัตถุ การแยกวัตถุออกจาก

กนั การประกอบวตัถเุข้าด้วยกนั ความสมัพนัธ์ของต�าแหน่ง 

ซึง่ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาด้านต่างๆ โดยยดึตามประสบการณ์
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ส�าคัญด ้านสติป ัญญาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 พฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความสามารถ 

ในการหามิติสัมพันธ์ของเด็ก พบได้จากการบอกต�าแหน่ง

ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ตนเอง หรือสิ่งของต่างๆ ที่ก�าหนดเป็น

ศูนย์กลาง และบอกทิศทางของวัตถุ หรือสถานที่ต่างๆ  

จากการอ่านแผนที่ หรือแผนภูมิ เช่น กิจกรรมการวาดภาพ

แผนผังการต่อโดมิโน การสร้างแผนที่ที่จะไปกลุ่มฝึกอาชีพ

บ้านผาสุก การประดิษฐ์สร้อยคอจากมะกรูดอบแห้งหรือ

มะนาวอบแห้ง การบอกต�าแหน่งของพรมเชด็เท้า การสร้าง

แบบจ�าลองจากไม้บลอ็กหรอืชดุตวัต่อ เป็นต้น ซึง่สอดคล้อง

กับ ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ (2550) กล่าวว่า ความสามารถ

ทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะการหามติสิมัพนัธ์ คอื บอกต�าแหน่งของ

สิ่งต่างๆ เมื่อเทียบกับต�าแหน่ง หรือจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง 

เช่น หากพ่อแม่ใช้ตัวลูกเป็นหลักสิ่งที่อยู่รอบตัวลูกก็จะมี

ต�าแหน่ง หน้า หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา บอกต�าแหน่งหรือ

ทศิทางของวตัถ ุหรอืสถานทีต่่างๆ จากการอ่านแผนที ่หรอื

แผนภูมิ

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง 

เรียนรู้ในชุมชน สามารถช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัย 

ไม่สามารถเรียนรู้จากการนั่งฟัง การสัมผัสของจริง ได้ไป

เยี่ยมชมจะเหมือนกับว่าเด็กได้ไปห้องปฏิบัติการ กุลยา  

ตนัตผิลาชวีะ (2547) โดยเฉพาะถ้าเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน

ยิ่งส่งเสริมให้เด็กเห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใน

ท้องถิน่ของตน เดก็ได้สมัผสักบัสิง่แวดล้อมโดยตรงด้วยการ

ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกต ส�ารวจ ค้นคว้า ทดลอง  

เก็บรวบรวมข้อมูลและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จึงช่วย

ให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และยังส่ง

เสริมการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็ก โรงเรียน และ

ชุมชนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ

 1. ครู เป ็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในการเตรียม 

ความพร้อม วางแผนในการออกไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน ควรเดินทางไปก่อนน�าเด็กไป เพื่อเตรียมความ

พร้อมต่างๆ 

 2. ในการจดักจิกรรมควรมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์

ต่างๆ ให้พร้อมและเพียงพอกับจ�านวนเด็ก

 3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการด�าเนนิกจิกรรม สามารถ

ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมและควรมีเวลา

ให้เด็กได้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ 

 4. ในการจัดกิจกรรมจ�านวนเด็กและครู จะต้อง

สอดคล้องกัน ควรมีครูผู้ช่วยเดินทางและผู้ปกครองเด็กไป

ทัศนศึกษาด ้วย เพื่อดูแลความปลอดภัยให ้กับเด็ก 

อย่างใกล้ชิด

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศึกษาผลของการจดักจิกรรมทศันศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน ที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ฯลฯ

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ด้วยดีเน่ืองจาก 

ได้รับความเมตตา ดูแล ช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษา ตลอดจน

ให้ความดแูลเอาใจใส่ในการตรวจแก้ไขปรบัปรงุข้อบกพร่อง

ต่างๆ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย ขอขอบคุณ ผู้บริหาร

สถานศกึษา คณะคร ูนกัเรยีน โรงเรยีนบ้านผาขาม ทีอ่�านวย

ความสะดวกตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยเฉพาะ 

เด็กปฐมวัย และนางชนิสรา จันทะสอน ที่เป็นก�าลังใจและ

ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลด้วยดี ผู้วิจัย

รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างสูง
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ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

Effectiveness of  Health Education Program in Self-care of Chronic Kidney Disease (CKD) 

among Chronic Kidney Disease Patients at  Tambon Health Promoting Hospital, Namyuen District,  
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งเป็นแบบกึ่งการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแล 

ผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  

30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ก่อนและหลังการทดลอง ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วย  t-test  

 ผลการวจิยัพบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ ระหว่าง กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบว่า กลุม่ทดลอง มคีวามรูเ้รือ่งโรคไตเรือ้รงั 

มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยไตเรือ้รงั และมกีารรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของผูป่้วยไตเรือ้รงั เพิม่ขึน้มากกว่ากลุม่ควบคมุ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยไตเรื้อรัง

Abstract
 The objective of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of  health  

education program in self-care of chronic kidney disease (CKD) among chronic kidney disease patients at   

Tambon Health Promoting Hospital, Namyuen District, Ubon Ratchathani province. The subjects in this study 

were 60 CKD patients who were selected by means of a simple random sampling technique. The subjects 

were randomly equally assigned into two groups of 30 participants, the experimental and  the comparison 

group (control group). The questionnaires developed by the researcher and clinical parameters record were 

used for data collection before and after the intervention. Frequency, percentage, means, standard  

deviation, paired sample t-test, and independent t-test were applied for data analysis.      

                 The result of this study revealed that after the intervention, the experimental group had better 

knowledge in CKD, health behaviors , and self-efficacy than before the intervention and than that of those 

in the control group at a .05 level. 
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