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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบ
ศูนย์การเรียน เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบ
ศูนย์การเรียน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำปาง เขต 1
จ�ำนวน 22 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์
แบบศูนย์การเรียน จ�ำนวน 15 แผน แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 40 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8670
และแบบสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จากการทดลอง พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ย 35.91คิดเป็นร้อยละ 90.00 พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน
โดยรวมแล้วมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก
ค�ำส�ำคัญ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน, พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์, ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

Abstract
The purposes of this research by using instructional leaning center, to develop basic mathematical
skills in order to compare their basic mathematical skills before and after learning, and to study their
behavior in leaning through learning center. The populations were 22 second level kindergarten students of
Bangardmek school, in the second semester of academic year of 2014, under Lampang Primary Educational
Service Office Area 1. The instruments used were 15 lesson plans of instructional learning center, the basic
math skills test consists of 40 questions with the reliability at 0.8670, and the observation form for
kindergarten through the investigation of the 3 experts.
The results showed that the lesson plans of instructional learning center were appropriate and,
effective, higher than determinate criterion 80/80. The students basic math was an average score of 35.91
or 90.00 percent. The overall behavior was in a very good level.
Keyword An Instruction Learning Center, Develop the Basic Mathematical Skill, Kindergarten
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บทน�ำ
เด็กปฐมวัยเป็นวัยแรกเริ่มของชีวิต เป็นวัยที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการพัฒนาของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นช่วงที่เป็นรากฐานของ
การเจริญเติบโตทุกด้าน ช่วงระยะเวลาในการพัฒนาของเด็ก
ปฐมวัยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็กอย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปฏิสนธิจนเข้าสูช่ ว่ งอายุ 3-6 ปี ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษ
กว่าพัฒนาการในช่วงวัยอืน่ เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงหลายๆ
ด้าน เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วและพัฒนาความเป็นตัว
ของตัวเองได้มากขึ้นตามธรรมชาติของการเรียนรู้ เด็กสามารถ
สังเกตและสะสมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กจะ
เรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เด็กปฐมวัย
เรียนรู้ได้จากการสัมผัส การเลียนแบบ การเรียนรู้จากการเล่น
ของเด็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัยจึงจัดกิจกรรมที่
เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางให้เด็กเรียนรู้ตามความสนใจหรือความ
สามารถของเด็ ก จั ด ให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู ้ เ องโดยที่ ค รู ห รื อ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กจะคอยดูแลสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและ
คอยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ (ปาณิศา ถานะวุฒิพงศ์และ
คณะ, 2552 : 9)
เด็กปฐมวัยเป็นวัยของการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ โดยพัฒนาการทางสติปัญญาจะเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับหาก
ได้รบั การกระตุน้ ทีเ่ หมาะสม เด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นช่วงทีม่ คี วาม
คิดริเริ่มงอกงามต้องการแสดงออก มีจินตนาการ อยากรู้อยาก
เห็น สามารถให้เหตุผลในการกระท�ำของตนเองได้ รู้จ�ำนวนเลข
รู้การนับ ซึ่งเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของคนเริ่มมาตั้งแต่เกิด เช่น การแสดงออกด้วย
การเอื้อมมือ กะระยะที่จะจับหน้าแม่ จับขวดนม ความแรงใน
การดูดนม ซึ่งการเข้าใจหลักคณิตศาสตร์นี้จะเพิ่มพูนเป็นล�ำดับ
จนถึงการนับ การบวก การลบ การหาร และค�ำนวณเมื่อโตขึ้น
(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 154-155)
คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำ
วันของคนและต้องใช้เสมอ เด็กสนใจการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตั้งแต่เล็ก เด็กประเมินขนาดได้ เด็กเริ่มสนใจใหญ่เล็ก และ
สามารถสื่อกับเพื่อนและผู้ใหญ่ได้ ดังนั้นในการเรียนปฐมวัย
ศึกษาเด็กสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ แต่การเรียนคณิตศาสตร์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยแตกต่างกันจากการเรียนคณิตศาสตร์ของ
เด็ ก ระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตรงที่ ค ณิ ต ศาสตร์
ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เป็ น การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ทเี่ ป็นพืน้ ฐานส�ำหรับเด็กอายุ
6 ขวบ ซึ่งต่างจากคณิตศาสตร์ของผู้ใหญ่ คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยเป็นความเข้าใจจ�ำนวน การปฏิบัติเกี่ยวกับจ�ำนวน

หน้าที่และความสัมพันธ์ของจ�ำนวนความเป็นไปได้และการวัด
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จะเน้นไปที่การจัดจ�ำแนกสิ่ง
ต่ า งๆ การเปรี ย บเที ย บ และการเรี ย นรู ้ สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง เด็ ก จะเรี ย นรู ้ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรมปฏิ บั ติ ก าร
คณิ ต ศาสตร์ ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่น�ำไปสู่การคิดค�ำนวณ บวกลบ ซึ่งเด็กปฐมวัยได้
จากการซึมซับประสบการณ์ที่เด็กเรียนรู้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2551 : 154-155)
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ชว่ ยให้เด็กมีความพร้อม
ที่จะเรียนคณิตสาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ การรู้จักสังเกต เปรียบ
เทียบ การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มขึ้นและการลดลง ช่วยขยาย
ประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องเป็นล�ำดับจาก
ง่ า ยไปหายาก ช่ ว ยให้ เ ด็ ก เกิ ด ความเข้ า ใจความหมายของ
สัญลักษณ์ต่างๆ สามารถใช้ภาษาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง ช่วยฝึกทักษะเบื้องต้นในการคิดค�ำนวณ ด้วยการ
สร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัย โดยการฝึกให้เด็กได้
เปรียบเทียบรูปทรงต่าง ๆ บอกความแตกต่างในเรื่องของขนาด
น�้ำหนัก ระยะเวลา จ�ำนวนสิ่งของต่าง ๆที่อยู่รอบตัว แยกแยะ
ของเป็นหมวดหมู่ เรียงล�ำดับใหญ่-เล็ก สูง-ต�่ำ แยกหมวดหมู่
ย่อยได้ โดยการเพิม่ หรือลดลง ทักษะเหล่านีจ้ ะช่วยให้เด็กพร้อม
ที่จะคิดค�ำนวณในขั้นต่อๆไป ตลอดจนฝึกให้คิดหาเหตุผลหรือ
ค�ำตอบด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดไว้ เพื่อช่วย
ให้เด็กเกิดความมั่นใจ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไป
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ควรมีการบูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ ภาษา เกม
และเพลง เป็นต้น เพื่อเร้าให้เด็กสนใจเกิดความสนุกสนานและ
ได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว เมื่อเด็กรักคณิตศาสตร์ เด็กจะสนใจ
กระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาเหตุผลได้เอง
ท�ำให้เด็กเกิดความเข้าใจ จ�ำได้ดีและเกิดความภาคภูมิใจอยาก
คิดหาเหตุผลต่อไป (พิจิตรา เกษประดิษฐ์, 2552 : 9 ; อ้างอิง
จาก บุญเยี่ยม จิตรดอน, 2526 : 23) จากการศึกษาแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียน
บ้านกาศเมฆ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ล�ำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 17 คน พบว่า เด็ก
ปฐมวั ย ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 70.59 ขาดทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์อย่างมาก มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับ
1 หรื อ ควรซ่ อ มเสริ ม และจากการศึ ก ษาผลการประเมิ น
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถรวบยอด
คิดแก้ปัญหาและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีความคิด
รบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ พบว่า เด็กปฐมวัย
ร้อยละ 71.00 ผลการประเมินมีคุณภาพระดับ 2 คือบอกลักษะ
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คุณสมบัติ ความแตกต่าง จ�ำแนกประเภท จัดหมวดหมูแ่ ละบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ถูกต้องด้วย
ตนเองเป็นส่วนใหญ่
ในการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยทั่วไปจะจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักไว้ภายใน 1 วัน ได้แก่ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกม
การศึกษา ซึ่งกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมเด็กๆจะชอบแตกต่างกัน
ไปตามความสนใจ จากการสังเกตพบว่า กิจกรรมเสรีเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่เด็กชอบมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เล่น
อย่างอิสระ และเด็กได้เล่นไปพร้อมๆกับการเรียนรู้มากมาย
เพือ่ ให้ได้มเี วลาสร้างสรรค์จนิ ตนาการของตน มีการเรียนรูอ้ ย่าง
อิสระและสร้างเสริมประสบการณ์ทนี่ อกเหนือจากกิจกรรมการ
เรียน กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่าง
อิสระตามมุมประสบการณ์หรือศูนย์การเรียนที่จัดไว้ภายใน
ห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาท
สมมติ ฯลฯ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความ
สนใจและความต้องการของเด็กทั้งเป็นรายคนและรายกลุ่ม
เพื่อให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาการเรียนรู้ได้ตามความ
สนใจ เด็กสามารถวางแผนการเล่นของตนเอง ตัดสินใจด้วย
ตนเอง แก้ปัญหาเอง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2551 : 193-194)
การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เป็นกระบวน
การที่ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถจากศูนย์การเรียนที่ผู้สอนได้จัดเตรียมเนื้อหา
สาระ กิจกรรมและสื่อการสอนแบบประสมโดยปกติศูนย์การ
เรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีเนื้อหาสาระและกิจกรรม
เบ็ดเสร็จในตัวเอง ผู้เรียนจะหมุนเวียนกันเข้าศึกษาหาความรู้
จากศูนย์ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลายจนครบทุกศูนย์
ซึง่ ผูส้ อนจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั เตรียมศูนย์การเรียน ให้คำ� แนะน�ำ
อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ พร้อมทัง้ ประเมินผลการเรียน
รู้ของผู้เรียนด้วย
จากความส�ำคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งทักษะคณิตศาสตร์
ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ ทักษะในการสังเกต
การจ�ำแนก และการเปรียบเทียบ จ�ำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา
เนื่องจากเป็นทักษะที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวั ย ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ของการ
พัฒนาการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีค�ำถามของ
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การวิจัยดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย มี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน ตามการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ฯ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก รมหาชน) ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด
ประสบการณ์ แบบศูนย์การเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 นักเรียนมีทักษะ
พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์ ร้อยละ 35.91 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
ประสบการณ์ได้ร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
จัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัยอยู่ใน
ระดับสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้
2. ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลัง
การจัดประสบการณ์ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์
การเรียนหรือไม่
3. พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยหลังการ
จัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การ
เรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัย
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบ
ศูนย์การเรียน
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
จากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน
ประโยชน์ของการวิจัย
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สังเกต การจ�ำแนกและการเปรียบเทียบ จ�ำนวน
มิ ติ สั ม พั น ธ์ และเวลา จากการจั ด ประสบการณ์ แ บบศู น ย์
การเรียน
2. ผลของการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ครูผสู้ อน
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ท�ำให้ทราบถึงข้อดีทคี่ วรส่งเสริมและข้อบกพร่องทีค่ วรปรับปรุง
แก้ ไ ขในการจั ด ประสบการณ์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย น เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของครูให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างความรู้
และพัฒนาความคิดในรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์จากการ
เรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
สมมติฐานของการวิจัย
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2. ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน
3. พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยจากการ
จัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนอยู่ในระดับดีหรือดีมาก
ขอบเขตของการวิจัย

การน�ำกระดาษมาท�ำเป็นรูปต่างๆ
			 1.1.7 ศูนย์หนังสือ ได้แก่ หนังสือนิทานต่างๆ
หรือหนังสือภาพต่างๆ
			 1.1.8 ศูนย์กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรม
ศิลปะต่างๆ ที่นอกเหนือจากการปั้น การวาดรูป และงาน
กระดาษ เช่น การพิมพ์ภาพโดยใช้วัสดุต่างๆ การเล่นกับสีต่างๆ
การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น
		 1.2 ทั ก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ตศาสตร์ จ ะมีเ นื้อ หา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จ�ำนวน 4 ชุด
			 ชุดที่ 1 เรื่องการสังเกต การจ�ำแนก และการ
เปรียบเทียบ
			 ชุดที่ 2 เรื่อง จ�ำนวน จ�ำนวน 3 แผน
			 ชุดที่ 3 เรื่อง มิติสัมพันธ์ จ�ำนวน 3 แผน
			 ชุดที่ 4 เรื่อง เวลา จ�ำนวน 2 แผน
		 1.3 พฤติกรรมอันพึงประสงค์ ได้แก่ จัดเก็บของ
เข้าที่ได้เป็นระเบียบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง รอคอยตามล�ำดับ
ก่อน – หลัง เคารพกติกา มารยาทและชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วม
ปฏิบัติ ไม่แย่ง หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตน แสดงความรู้สึกทาง
บวกต่อสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ แบ่งปันและให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
เล่นหรือท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ พึงพอใจตนเองชื่นชมความ
สามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น และพยายามหาวิธีแก้
ปัญหาด้วยตนเอง
2. ด้านประชากร
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย
ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่ก�ำลังศึกษา อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบ้านกาศเมฆ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาล�ำปาง เขต 1จ�ำนวน
22 คน
3. ระยะเวลา
		 จ�ำนวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที
4. ตัวแปรที่ศึกษา
		 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์
การเรียน
		 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย

1. ขอบเขตของเนื้อหา
		 1.1 การจั ด ประสบการณ์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย น
เป็นการจัดกิจกรรมเสรีในลักษณะจัดเป็นศูนย์การเรียน จ�ำนวน
8 ศูนย์ดังนี้
			 1.1.1 ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัส ได้แก่ เครื่องเล่น
ที่เด็กได้มีโอกาสสัมผัส หยิบ จับ หมุน ตอก เพื่อ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับสี รูปร่าง ขนาด และเครื่องเล่นที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ตัวต่อ รูปแบบต่างๆ
			 1.1.2 ศูนย์เล่นกับทราย ได้แก่ กระบะทราย
และวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นกับทราย
			 1.1.3 ศูนย์เล่นน�้ำ ได้แก่ อ่างน�้ำ และวัสดุ
อุปกรณ์ส�ำหรับเล่นกับน�้ำ
			 1.14 ศู น ย์ เ ล่ น กั บ ไม้ บ ล็ อ ก ได้ แ ก่ วั ส ดุ
ประกอบประเภท รถ เรือ และสัตว์จ�ำลอง ไม้บล็อก วัสดุอื่นๆ
เช่น แกนหลอดด้าย แกนกระดาษทิชชู
			 1.1.5 ศูนย์บ้าน ได้แก่ การจัดสภาพที่เลียน
แบบบ้าน โรงพยาบาล ร้านขายของ เช่น ชุดเครื่องเล่น หม้อ
ข้าวหม้อแกง โต๊ะเครื่องแป้ง ตุ๊กตา เครื่องเล่นโทรศัพท์ เครื่อง วิธีด�ำเนินการวิจัย
แบบ กระเป๋าพยาบาล
			 1.1.6 ศูนย์งานกระดาษ ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กับ การฉีก การตัด การปะกระดาษ และการพับกระดาษ หรือ
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อ
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การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สำ� หรับเด็กปฐมวัย จ�ำนวน
15 แผน ท�ำการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน
วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวม 15 ครั้ง โดยการจัดศูนย์
การเรียนจ�ำนวน 8 ศูนย์การเรียน ดังนี้
		 1. ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัส
		 2. ศูนย์เล่นกับทราย
		 3. ศูนย์เล่นกับน�้ำ
		 4. ศูนย์เล่นกับไม้บล็อก
		 5. ศูนย์บ้าน
		 6. ศูนย์งานกระดาษ
		 7. ศูนย์หนังสือ
		 8. ศูนย์กิจกรรมพิเศษ
2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นรูปภาพ แบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก
โดยมีรูปภาพเป็นสัญลักษณ์แทนข้อ เพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น มี
ทั้งหมด จ�ำนวน 40 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน 4 ฉบับๆ ละ 10
ข้อ ได้แก่ การสังเกต การจ�ำแนก และการเปรียบเทียบ จ�ำนวน
มิ ติ สั ม พั น ธ์ และเวลา ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546
3. แบบสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ลักษณะของ
แบบสังเกตพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย มีอยู่ 3
ระดับ มีการให้คะแนนดังนี้
		 คะแนน 3 หมายถึ ง จั ด เก็ บ ของเข้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น
ระเบียบ เรียบร้อย อยู่ในระดับ ดีมาก
		 คะแนน 2 หมายถึ ง จั ด เก็ บ ของเข้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น
ระเบียบ โดยมีครูคอยกระตุ้น อยู่ในระดับดี
		 คะแนน 1 หมายถึ ง จั ด เก็ บ ของเข้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ระเบียบ เรียบร้อย อยู่ในระดับ พอใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีด้ ำ� เนินการทดลองในภาคเรียนที2่ ปีการ
ศึกษา 2557 ท�ำการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3
วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวม 15 ครั้ง มีล�ำดับขั้นตอน
ดังนี้
1. สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก
2. ก่อนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน ผูว้ จิ ยั
ท� ำ การทดลองด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ จ�ำนวน 4 วัน ดังนี้

180 วารสาร
2558

วันที่
1
2
3
4

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

จ�ำนวน
ข้อ
ด้านที่ 1 แบบทดสอบวัดทักษะด้านการ 10
สังเกต การจ�ำแนก และการเปรียบเทียบ
ด้านที่ 2 แบบทดสอบวัดทักษะด้านจ�ำนวน 10
ด้านที่ 3 แบบทดสอบวัดทักษะด้านมิติ 10
สัมพันธ์
ด้านที่ 4 แบบทดสอบวัดทักษะด้านเวลา
10

ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การทดลองด้ ว ยตนเองตามแผนการจั ด
ประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน ประกอบไปด้วย 8 ศูนย์การ
เรียน ดังนี้ ศูนย์เครื่องเล่นสัมผัส ศูนย์เล่นกับทราย ศูนย์เล่นกับ
น�้ำ ศูนย์เล่นกับไม้บล็อก ศูนย์บ้าน ศูนย์งานกระดาษ ศูนย์
หนังสือ และศูนย์กิจกรรมพิเศษส�ำหรับศูนย์กิจกรรมพิเศษนั้น
จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน
3. ทดลอง สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที ในช่วง
เวลา 09.30 – 10.10 น. ของวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
จนสิ้นสุดการทดลอง
4. เมื่อด�ำเนินการทดลองไปจนครบ 5 สัปดาห์ ผู้วิจัย
ท�ำการทดสอบหลังการทดลองกับเด็ก โดยใช้แบบทดสอบชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง
5. น�ำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลตามสถิติ เพื่อสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัด
ประสบการณ์ แ บบศู น ย์ ก ารเรี ย น เพื่ อ ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์สำ� หรับเด็กปฐมวัย จ�ำนวน 15 แผน มีประสิทธิภาพ
รวม เท่ากับ 81.00 / 90.00 จึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
ก�ำหนดไว้
2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากการทดลอง
พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยแล้วคะแนนจาก
การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 35.91 คิดเป็นร้อยละ
90.00
3. พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยจากการ
จัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน พบโดยรวมแล้วมีระดับ
พฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก
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การอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การ
เรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัย พบว่า
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน ใน
ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน แผนการจัดประสบการณ์แบบ
ศูนย์การเรียน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อาจเป็นเพราะ
แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ศึกษา
จากหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช2546 คั ด เลื อ ก
เนื้อหา วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็น
ระบบ มีการก�ำหนดจุดประสงค์ เนื้อหา การด�ำเนินกิจกรรม
การวัดและการประเมินผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มีแบบประเมินพัฒนาการและกิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ระหว่ า งด� ำ เนิ น กิ จ กรรม และสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด
ประสบการณ์สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญนักเรียนสามารถน�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน โดยใช้
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้าน การสังเกต
การจ�ำแนก และการเปรียบเทียบ ด้าน จ�ำนวน ด้าน มิติสัมพันธ์
และด้าน เวลา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า ทักษะพื้น
ฐานทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยแล้วคะแนนจากการทดสอบหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 35.91 คิดเป็นร้อยละ 90.00 สอดคล้อง
กับการวิจัยของ นิลพันธ์ จันทร์เกลี้ยง (2547 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบศูนย์การเรียน เรือ่ ง
การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ วิชาสังคมศึกษา (ส
306) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียน เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
วิชาสังคมศึกษา (ส 306) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมีความ
รู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.23 และสอดคล้องกับการวิจัยของ ปิยะพร
ใจวรรณะ (2552 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
พบว่า มีพัฒนาการด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนที่เป็นเช่นนี้
เนื่องมาจาก สุจิตรา จรรยา (2552: 25 ) ได้กล่าวถึง ทักษะพื้น
ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ช ่ ว ยให้ เ ด็ ก มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเรี ย น
คณิตศาสตร์เบื้องต้นได้แก่ การรู้จักสังเกตเปรียบ การจัดหมวด

หมู่ การเพิ่มขึ้นและการลดลง ช่วยขยายประสบการณ์เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องเป็นล�ำดับจากง่ายไปหายาก ช่วยให้
เด็กเกิดความเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ สามารถ
ใช้ภาษาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยฝึกทักษะ
เบื้องต้น ในการคิดค�ำนวณ ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์แก่
เด็กปฐมวัย โดยการฝึกให้เด็กได้เปรียบเทียบรูปทรงต่างๆ บอก
ความแตกต่างในเรื่องขนาด น�้ำหนัก ระยะเวลา จ�ำนวนสิ่งของ
ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว แยกแยะของเป็นหมวดหมู่ เรียงล�ำดับ ใหญ่เล็ก สูง-ต�่ำ แยกเป็นหมู่ย่อยได้โดยการเพิ่มหรือลดลง ทักษะ
เหล่านี้จะช่วยให้เด็กพร้อมที่จะคิดค�ำนวณในขั้นต่อๆ ไป ตลอด
จนฝึกให้คิดหาเหตุผล หรือค�ำตอบด้วยตนเองจากสื่อการเรียน
การสอนที่ครูจัดไว้ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ ตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ครูควรมีการ
บูรณาการทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ให้สมั พันธ์กบั กิจกรรม
ต่างๆ เช่น ศิลปะ ภาษา เกม และเพลง เป็นต้น เพื่อเร้าให้เด็ก
สนใจ เกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว เมื่อเด็ก
รักวิชาคณิตศาสตร์ เด็กจะสนใจกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้
อยากค้นคว้าหาเหตุผลด้วยตนเอง การค้นคว้าหาเหตุผลได้เอง
ท�ำให้เด็กเกิดความเข้าใจ จ�ำได้ดี และเกิดความภาคภูมิใจอยาก
คิดจะหาเหตุผลต่อไป
3. พฤติกรรมอันพึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัย จากการ
จัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย พบว่าระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับ ดีมาก คือ เล่นหรือท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ รองลง
มา แบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และพยายามหาวิธีแก้
ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งน่าจะมีเหตุผลมาจากโดยปกติแล้วเด็ก
ปฐมวัยจะได้รับการสอนที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญ คือสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้รเิ ริม่ คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท�ำ
จึงท�ำให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในการจัดประสบการณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 52) ที่ว่าเด็กได้
ลงมือกระท�ำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว
ส�ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมทั้ ง เกิ ด การพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การ
เรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัย ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของผู้
เรียน ทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน ตามการประเมินมาตรฐาน
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การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

คุณภาพภายนอก สถานศึกษา ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก รมหาชน) ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด
ประสบการณ์ แบบศูนย์การเรียน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 นักเรียนมีทักษะ
พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์ ร้อยละ 35.91 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
ประสบการณ์ได้ร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
จัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัยอยู่ใน
ระดับสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิจัยพบว่าในการทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 5
สัปดาห์ ดังนั้นถ้าจะให้ได้ผลดีกว่านี้ควรใช้ระยะเวลาอย่างน้อย
1 ภาคเรียนเป็นต้นไปจึงจะสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
2. ในขณะที่เด็กท�ำกิจกรรม ครูควรช่วยโดยให้ค�ำ
แนะน�ำ และควรเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะการละเล่น

บางชนิดอาจมีการปะทะกันบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจจะท�ำให้
เกิดปัญหาขึ้นได้
3. สถานที่ส�ำหรับน�ำเด็กไปเล่น ควรจะเป็นห้องเรียน
ที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อที่ในการท�ำกิจกรรมร่วมกันได้สะดวก
ไม่มอี ปุ สรรคหรือสิง่ กีดขวางทีจ่ ะท�ำให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้ใน
ขณะเล่น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน
เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์พื้นฐานด้านอื่นๆ เช่น
การจัดล�ำดับ การวัด เศษส่วน รูปทรงและเนื้อที่ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาการใช้ประสบการณ์แบบศูนย์การ
เรียน ที่มีผลต่อความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านอื่นๆ เช่น
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษา เป็นต้น
3. ควรเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่
เกิดจากการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนกับกิจกรรมการ
เรียนรู้อื่น
4. ควรจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียน เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา แก่เด็กปฐมวัยทั้งโรงเรียนของ
รัฐและโรงเรียนเอกชน
5. ควรศึกษาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่จะก่อให้เกิด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
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