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การพัฒนาทักษะการสั งเกตของเด็กปฐมวัยโดยใช้ กจิ กรรมแบบฝึ กทักษะผ่ านประสาทสั มผัสทั,ง 5
The observation skills of childhood development activities using exerclses through the five seuses
วิศินี กรี สุนทร 1, ดร.สุ ทธิ พงศ์ บุญผดุง 2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาการสังเกตของเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบฝึ กทักษะผ่านประสาท
สัมผัสทัง 5 และเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามแนวของมอนเตสซอรี เพียเจต์จอนห์
ดิวอี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็ นเด็กปฐมวัย ชันอนุ บาล 2ภาค
เรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดใน) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ จํานวน 30 คน ซึ งได้มาโดยการสุ่ มจับฉลาก นักเรี ยนทังหมด 4 ห้องจับฉลากมา 30 คนเพือ
เป็ นกลุ่ มทดลอง เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์ จาํ นวน 19 แผน แบบประเมิ น
ทักษะการสังเกต จํานวน 5 ชุด จํานวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจทีผูว้ ิจยั สร้างขึน จํานวน 5 ข้อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําผลสัมฤทธิGทางการเรี ยนมาหาค่าเฉลียและเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิG ทางการเรี ยน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมผ่านประสาทสัมผัสทัง 5 โดยใช้ t-test แบบ dependent โดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05และวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลีย
ผลวิจยั พบว่า
1. ระดับทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวมอนเตสซอรี เมือเปรี ยบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังพบว่าคะแนนหลังการทดลองสู งขึนกว่าก่อนการทดลอง.05
2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที มีต่อกิ จกรรมฝึ กทักษะผ่านประสาทสัมผัสทัง 5 พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบฝึ กทักษะผ่านประสาทสัมผัสทัง 5 มีค่าทางสถิติ 0.92 อยูใ่ นระดับดี
มาก
คําสํ าคัญ : การสั งเกต / ประสาทสั มผัสทั,งห้ า

746

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Abstract
This research aims to study the observations of children using skills through the five senses. And
compare The before and after activities along the Montesson Discovery.Piaget and John Dewey samples
used in the Research sample used in the study were Outlawed The two Kindergarten children.The second
semester. MuangsamutPrakan, SamutPrakan Municipality under 30 they were Selected by a raffle of four
experimertal groups. The instruments used in the trial. Including a plan to experience the experiens The
satisfaction of the 19 th Plan assessable child of five guestions. Reliance salisfaction of the young
researchers built. Drills through the 5 senses anefive sets of six, with the scone at statistical averages .05
Keywords: Observation / Five Senses
บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 11 ( พ.ศ. 2555-2559 )ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้
สมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ ความรู ้และความสามารถ เพือให้เพียบพร้อมทังด้านคุณธรรม ความรู ้ ซึ งจะนําไปสู่
การคิดอย่างมีเหตุผล รอบครอบ และระมัดระวังด้วยจิตสํานึ กในศีลธรรมอันจะนําไปสู ้ประเทศทีมังคงและ
ยังยืน
( สิ ริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 2546 : 2 ) กล่าวว่าเด็กแรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็ นระยะทีเรี ยกว่าเป็ นช่วงวัย
แห่ งพลังความเจริ ญเติ บโตสําหรั บชี วิต เป็ นช่ วงวัยทีสําคัญที สุ ดของการพัฒนาทางด้าน ร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ และสติปัญญา จึงจําเป็ นอย่างยิงทีผูเ้ กี ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจะต้องส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กทุกด้านให้
เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเที ยบทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิ จกรรมแบบฝึ กทักษะ
ประสาทสัมผัสทัง 5
2. เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีมีต่อกิจกรรมการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสทัง 5
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง ทีกําลังศึกษาอยูท่ ีโรงเรี ยนเทศบาล 2(วัดใน) สังกัดเทศบาล
นครสมุทรปราการ อนุบาล 2 ภาคเรี ยนที 2 จํานวน 4 ห้อง
ตัวแปรต้น แบบฝึ กทักษะประสาทสัมผัสทัง 5 จํานวน 5 ชุด 30 ข้อ
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ตัวแปรตาม ทักษะการสังเกต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธสักราช 2546
2. แบบฝึ กทักษะการสังเกตผ่านประสาทสัมผัสทัง 5
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

กิจกรรมแบบฝึ กทักษะผ่านประสาทสัมผัส

ทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย

ทัง 5

การทบทวนวรรณกรรม
สุ ชาติ โพธิG วทิ ย์ (ม.ป.ป. : 49) ได้กล่าวถึงการฝึ กทักษะการสังเกตว่า ครู ควรปลูกฝังทักษะการสังเกต
ให้เกิดกับนักเรี ยน
แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
แผนการจัดประสบการณ์ หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2546
(กระทรวงศึกษาธิ การ 2546 : 32-36 ) ได้กาํ หนดคุณลักษณะตามวัยของการพัฒนาด้านสติปัญญา ว่า
เด็กอายุ 3 ขวบ สํารวจสิ งต่างๆ ทีเหมือนกันและต่างกันได้ เด็ฏ 4 ขวบ จําแนกสิ งต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทัง
5 ได้ เด็กอายุ 5 ขวบบอกความแตกต่างของสี เสี ยง กลิน รส รู ปร่ าง และจําแนกการจัดหมวดหมู่สิงของได้
โดยอาศัย การสังเกตเป็ นพืนฐาน การเรี ยนรู ้ ของเด็กปฐมวัยเป็ นการเรี ยนเพือสร้ างพัฒนาการให้เด็กเต็ม
ศักยภาพ วิธีการของเด็กมาจากประสบการณ์และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเด็ก หยิบ จับ สัมผัส จากประสบการณ์
ทีเด็กได้รับจะพัฒนาตนเอง การเรี ยนรู ้เกิดจากการสังเกต การคิด การเข้าใจ จากการลงมือปฎิบตั ิดว้ ยตนเอง
จากกิจกรรมทีเรี ยน
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( กุลยา ตันติ ผลาชี วะ 2547 ก : คํานํา ) การสังเกตหรื อการใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 คื อ การใช้
ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ งหรื อหลายอย่างเข้าไปสัมผัสกับวัตถุ หรื อเหตุการณ์ เพือค้นข้อมูล ซึ งเป็ น
รายละเอียดของสิ งนันโดยไม่ใส่ ความคิดเห็นของผูส้ ังเกตลงไป การสังเกตเป็ นหัวใจของการแสวงหาความรู ้
การสังเกตทําให้รู้คาํ ถามและปรากฎการณ์ทีเกิดขึนจากการสื บค้น
การสังเกตทําให้ได้คาํ ถามดังนันการสังเกตจึงจําเป็ นอย่างยิงต่อการแสวงหาความรู ้ทุกเรื อง ( อัญชลี
ไสยวรรณ. ( 2547 ) เด็กปฐมวัยเป็ นเด็กทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิดถึง 6 ปี บริ บูรณ์ การอบรมเลียงดูเด็กปฐมวัยมี
ความสําคัญอย่างมาก เนื องจากเด็กวัยนี ต้องการการเรี ยนรู ้ ในสิ งแวดล้อมรอบตัวซึ งจะส่ งผลให่ เกิ ด การ
พัฒ นาที เป็ นรากฐานของ บุ ค ลิ ก ภาพ อุ ป นิ สั ย และการเจริ ญ เติ บ โตทังร่ า งกายและจิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา
ความสามารถ
วิธีดําเนินการวิจัย
การทดลองครังนี ดําเนินการทดลองในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 เป็ นเวลา 19 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 5 วันวันละ 40 นาที โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการทดลองดังนี
1. ผูว้ ิจยั ประสานงานกับโรงเรี ยนทีกําหนดเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คือ เด็กปฐมวัย ชาย –
หญิงอนุบาล 2 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดใน) จํานวน 4 ห้อง โดยการจับฉลากกลุ่มละ 30 คนแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
2. ก่ อนการทดลองผูว้ ิจยั นําแบบฝึ กทักษะการสังเกตทีผูว้ ิจยั สร้ างขึ นไปให้เด็กทดลองทําทังสอง
กลุ่ม และเมือผ่านการทํากิจกรรมไปแล้วผูว้ จิ ยั นําแบบฝึ กทักษะการสังเกตมาให้กลุ่มทดลองทําอีกครัง
3. เมื อส้ นสุ ดการทดลอง ผูว้ ิจยั นํา แบบสั ง เกตชุ ดเดิ ม มาวิเคราะห์ หาคะแนนการสั งเกตของเด็ ก
ปฐมวัย
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลียการสังเกตของเด็กปฐมวัยทีได้รับการทดลอง หลังการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลอง ซึ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับ ทัก ษะการสั ง เกตของเด็ ก ปฐมวัย ก่ อ นการจัด กิ จกรรมผ่า นประสาทสั ม ผัส ทัง 5 เมื อ
เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี ยก่ อนและหลัง เรี ย น พบว่า ระดับ ทัก ษะการสั ง เกตของเด็ ก ปฐมวัย หลัง การจัด
กิจกรรมสู งกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 แสดงว่า การจัดกิจกรรมผ่านประสาทสัมผัสทัง
5ทําให้ระดับการสังเกตของเด็กปฐมวัยสู งขึน สอดคล้องกับ จิตรา ชนะกุล (2547) ทีกล่าวถึง ความสัมพันธ์
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ของเด็กปฐมวัยกับวิทยาศาสตร์ ว่า เด็กเรี ยนรู ้โดยการสังเกต การทดลอง การถามการดู การฟั ง การดม การ
สัมผัส การซิ ม
2. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมผ่านประสาทสัมผัสทัง 5 เมือวิเคราห์ขอ้ มูลแล้ว
พบว่าเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ 0.92
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือนําผลไปใช้งานควรให้เหมาะสมกับเด็กและสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้
จริ ง ควรมีการศึกษาหลักสู ตรและแผนการสอนให้ละเอียดก่อนเพือให้เกิดความพร้อม ในการจัดกิจกรรม
เอกสารอ้ างอิง
ปิ ยวรรณ อนันรุ่ งดรจน์ . ( 2555) การศึ กษาเปรี ยบเที ย บความคิ ดสร้ างสรรค์และความพึง พอใจที มี ต่อ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของเด็ กอนุ บาลปี ที 2 โรงเรี ยนนายกวัฒนากร วัดอุ ดมธานี จัง หวัด
นครนายกด้วยกิจกรรมศิลปะศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ธนพล จึ งศิ รกุลวิทย์ และพิชญา ตันติ ธนวิกรั ย. (2556) คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรี จากทฤษฎี สู่ แนว
ปฎิบตั ิ. กรุ งเทพ : เอ็ดดูเคชัน สตูดิโอ
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2546) . หลักศุตรการศีกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กรุ งเทพ ฯ : คุรุสภา ลาดพร้าว.
ทิศนา แขมมณี .2552. ศาสตร์ การสอน:องค์ความรู ้เพือการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ. พิมพ์ครัง
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(Vroom, 1964 : 8 ) กล่าวว่าความพึงพอใจ (Satisfiction) หมายถึง ผลทีได้จากการทีบุลคลเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในสิ งนัน ทัศนคติดา้ นบวกจะแสดงให้เป็ นสภาพความพึงพอใจในสิ งนัน และ ทัศนคติดา้ นลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนันเอง
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