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การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็น เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ทีศ่ กึ ษาอยูช่ นั ้ อนุบาลปีท่ี 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร จานวน 12 คน ซึง่ ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เพื่อกาหนดเป็นกลุ่มทดลองโดยการจัดประสบการณ์ ทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ตามแนวมอนเตสซอรี่ ด้วยการสาธิตกิจกรรมเป็นรายบุคคล เป็นเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วันละ 3
ชัวโมง
่
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวมอน เตสซอรี่
และแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และ
การนับ ซึง่ แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.34 - 0.66 ค่า
อานาจจาแนก (D) ระหว่าง 0.44 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมัน่ (α) = 0.92 การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการ
วิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั
แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest - Posttest Design) และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test
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คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีอ่ ยูใ่ นระดับดี ทัง้ โดยรวมและด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการ
จาแนก การเรียงลาดับและการนับ
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คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีส่ งู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ โดยรวมและด้าน
ต่างๆ ประกอบ ด้วยด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และการนับ
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The purpose of this research were to study and compare the mathematical basic
skills of young children before and after experienced the Montessori Method.
The sample of this study consisted of 12 children, 4-5 years old, who were
purposively sampling from children who had been enrolled in kindergarten 2 during the first
semester of the academic year 2011 at Phramaemaree School, Bangkok. Samples was
individually demonstrated Mathematical Montessori activities by the researcher for a period
of 5 weeks, 3 days per week and 3 hours per day.
The research instruments used in this study were the Mathematical Activity Lesson
Plan according to the Montessori Method and the Mathematical Basic Skills Assessment
Form for Young Children including 3 aspects: sorting, classifying and counting. The
Mathematical Basic Skill Assessment Form‘s index of consistency (IOC) was at 1.00, the
difficulty index (p) ranged from 0.34 to 0.66, the discrimination (D) value ranged from 0.44
to 1.00 and the reliability of the form was 0.92. The “quasi-experimental research” with One–
Group Pretest–Posttest Design was used in this study. The data was analyzed using the
Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test.
The results of this study revealed that:
1. Mathematical Basic Skills of Young Children Experienced the Montessori
Method were at good level, considering as a whole and each aspect: sorting, classifying, and
counting.
2. Mathematical Basic Skills of Young Children Experienced the Montessori
Method were higher than before with statistical significance at .01 level, considering as a
whole and each aspect: sorting, classifying, and counting.
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ดร.กรภัสสร อินทรบารุง ซิสเตอร์ ดร.สุปราณี ระงับพิศม์ อาจารย์ ดร.ปรียานุช สถาวรมณี อาจารย์
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ตรวจแก้ไขเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองและการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านทีไ่ ด้กรุณาอบรม
สังสอน
่
ถ่ายทอดวิชาความรูแ้ ละประสบการณ์มากหลายทีม่ คี ุณค่ายิง่ นัก จนทาให้ผวู้ จิ ยั มีความรู้
สามารถประสบความสาเร็จในการศึกษาครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ บาทหลวงอารอน อี อัลโกเชบา คณะซาเลเซียน คุณแม่เกสร ฉายแก้ว
และซิสเตอร์ศกั ดิ ์ศรี งามวงศ์ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ทีก่ รุณาให้ความช่วยเหลือ ขัดเกลาภาษา
ขอขอบคุณ คุณ อนงค์ภทั ร ทิวะศรีทศั น์ และพีๆ่ เพื่อนๆ นิสติ ปริญญาโททุกท่านทีม่ สี ่วน
ช่วยเหลือในการทาปริญญานิพนธ์ให้สาเร็จได้ดว้ ยดี
ทีส่ ุดขอกราบขอบพระคุณพีน่ ้องสมาชิกร่วมสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และพ่อแม่ พีน่ ้อง
ในครอบครัว ทุกๆ ท่านทีม่ สี ่วนช่วยเหลือให้กาลังใจสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ให้ความห่วงใยเสมอมา
ขอองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตอบแทนในน้าใจดีของพีน่ ้องทุกท่านเสมอไป
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2542: 86) ทรงมีพระดารัสว่า “มนุษย์
เป็นทรัพยากรทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดทีค่ นในชาติมคี วามรู้ความสามารถ ประเทศ
นัน้ ย่อมมีความเจริญรุง่ เรือง ดังนัน้ ประเทศต่างๆ จึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตน
โดยการให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา
เพราะการศึกษาคือการพัฒนาให้คนมีความรูค้ วาม
สามารถทีจ่ ะสร้างคนให้มฐี านะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึน้ และสร้างชาติให้อยูอ่ ย่างมีความสุขและ
รุง่ เรืองได้” จากข้อความดังกล่าวเน้นถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างคนใน
ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริม่ ต้นตัง้ แต่ปฐมวัย เพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ่ายิง่
เป็นผูส้ บื ทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคต
ของชาติจงึ ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของเด็ก เด็กทีส่ มบูรณ์ทงั ้ ทางด้านร่างกาย จิตใจและมีพฒ
ั นาการทุก
ด้านทีเ่ หมาะสมกับวัยจะเป็นผูท้ ส่ี ามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยควรเป็นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2542:12) ดังทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาพุทธศักราช 2542 ฉบับทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (2545) หมวด 4 มาตราที่ 22 และ 24 ทีก่ าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่าต้องยึด
หลักว่า ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด
กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การ จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้ จัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้คดิ เป็น ทาเป็น และเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
และการพัฒนาผูเ้ รียนควรเป็นการพัฒนาโดยองค์รวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยทีเ่ หมาะสมจึงควร
คานึงถึงการเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านอย่างได้สดั ส่วน กล่าวคือเปิดโอกาสให้เด็กได้สร้างเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกายทัง้ กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ด้านอารมณ์จติ ใจ สังคม และสติปญั ญา
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีคุณค่าแก่สงั คม (เยาวพา
เดชะคุปต์. 2542ข: 12,15)
คณิตศาสตร์มบี ทบาทอย่างยิง่ ในชีวติ ประจาวันของมนุษย์ไม่ว่าจะอยูใ่ นสังคมใดก็ตาม เด็ก
หรือผูใ้ หญ่อยูท่ ใ่ี ด หรือสถานการณ์ใดการติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลหรือการประกอบกิจกรรมประจาวัน
คณิตศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวันของเราทัง้ สิน้
จึงสามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์ใน
ชีวติ ประจาวันของเราเกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์และจาเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์อยูเ่ สมอ ซึง่
การจัด
ประสบการณ์ทส่ี ่งเสริมการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กปฐมวัยนัน้ มีความแตกต่างจากการเรียน
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คณิตศาสตร์ในระดับอื่น เนื่องจากพัฒนากา รของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างจากเด็กในวัยอื่น ไม่ว่า
จะเป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ . 2542: 1) ซึง่ พ่อแม่และครูควร
ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์สาคัญต่อการเรียนรูข้ องเด็ก เพราะนอกจากจะต้องอาศัยสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
ของเด็กเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับคณิตศาสตร์แล้วยังต้องอาศัยการวางแผนและเตรียมการเป็น
อย่างดีจากครูโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มโี อกาสค้นคว้า แก้ปญั หา เรียนรูแ้ ละพัฒนาความคิดรวบ ยอด
เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ความรูด้ า้ นจานวน มิติ การเปรียบเทียบ
การนับและตัวเลข ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นพืน้ ฐานสาหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับทีส่ งู ขึน้ และ
เป็นทักษะทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันต่อไป (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 3) การปลูกฝงั ให้เด็กปฐมวัยมีจติ
คณิตศาสตร์จะช่วยให้เขาเจริญเติบโตอยูใ่ นโลกแห่งคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข การพัฒนาความรู้
และทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ควรมีการวางแผนและมีการเตรียมการอย่า งดีจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกๆ ฝา่ ยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมีความสุข (Zener.
2007) เพราะคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันทีส่ าคัญ ครูปฐมวัยควรเปิดโอกาสให้เด็กได้
ใช้ความคิดการแก้ปญั หาและเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ท่ี
เหมาะสมให้แก่เด็ก (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 2; อ้างอิงจาก Taylor. 1985)
การทีเ่ ด็กจะเรียนรูแ้ ละเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เกิดจากการทากิจกรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน โดยครูสามารถจัดสอดแทรกหรือบูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับสาระอื่นๆ ตามที่
ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การเรียนเกีย่ วกับตัวเลข รูปทรง ขนาด ลาดับ การจัดหมวดหมู่
และความสัมพันธ์ต่างๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ประจาวันของเด็กทีช่ ่วยส่งเสริมเด็กตามธรรมชาติอยู่
แล้ว ดังนัน้ การปลูกฝงั ให้เด็กมีความเข้าใจเกีย่ วกับความคิด รวบยอดทางคณิตศาสตร์ จึงเป็นการปู
พืน้ ฐานสู่ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 2; อ้างอิงจาก
Croft; & Hess. 1985) ในการสอนคณิตศาสตร์สงิ่ ทีค่ รูควรคานึงถึงคือภาษา ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ทงั ้ นี้เพราะความรูท้ างคณิตศาสตร์เป็นแนวทางของประสบการณ์และความเห็นต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับโลก เป็นแนวทางในกา รแก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับความเข้าใจเรือ่ งจานวน หน้าทีแ่ ละความ
สัมพันธ์ของสิง่ ของ เมือ่ เด็กโตและมีพฒ
ั นาการ มากขึน้ เด็ก ควรจะมีโอกาสสารวจ เข้ากลุ่ม ศึกษา
เปรียบเทียบ และเมือ่ เด็กมีความพร้อมเรือ่ งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถบันทึก
สิง่ ทีค่ น้ พบโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (ปณิชา มโนสิทธยากร. 2553: 11; อ้างอิงจาก Brewer.
1995: 98)
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หมายถึงความพร้อมเกีย่ วกับการสังเกต การ
เปรียบเทียบ การจาแนก ตามรูปร่าง ขนาด น้าหนัก สี ความสูง ความเหมือน ความแตกต่าง การ
เรียงลาดับ การนับ ซึง่ เป็นทักษะทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้โดยการก ระทา เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับทีส่ งู ขึน้ (ปรางวไล จูวฒ
ั นสาราญ. 2547: 11) นอกจากนี้
การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ยังเป็นการเตรียมความพร้อมหรือความรู้
เบือ้ งต้นทีจ่ ะนาไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์หรือการคิดคานวณทางการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ใน
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ระดับสูงขึน้ ต่อไป โดยการสร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็ก ในด้านการเปรียบเทียบรูปทรงต่างๆ การ
บอกความแตกต่างของขนาด น้าหนัก ระยะทาง จานวน ปริมาณของสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก
สามารถเรียงลาดับใหญ่เล็ก หรือจัดแยกประเภทสิง่ ของต่างๆ หลักการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์แก่เด็กมีหลายประการ โดยควรเริม่ จากสิง่ ทีง่ า่ ยไปหายากเน้นสิง่ ทีใ่ กล้
ตัวเด็กให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั จิ ากประสบการณ์ตรงผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย
จากสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมไปสู่สงิ่ ทีเ่ ป็นนามธรรมผ่านกิจกรรมทีเ่ กิดความสนุกสนานเพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิด
ความสนใจกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ อยา กค้นหาคาตอบด้วยตนเองและได้รบั ความรูโ้ ดยไม่รตู้ วั ซึง่ จะ
ทาให้สามารถจดจาอย่างเข้าใจจนเกิดทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยการค้นพบด้วยตนเอง (ปาริฉตั ร ผลเจริญ.
2547: 45) นอกจากนี้ความสามารถในการบอกเหตุผลในการกระทาของตนเอง การรูจ้ านวนเลข การ
รูจ้ กั การนับ เป็นทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของมนุษย์ตงั ้ แต่เกิด เช่น
การแสดงออกด้วยการเอือ้ มมือ การกะระยะทีจ่ ะจับหน้าแม่ การจับขวดนม ความแรงในการดูดนม
การกะเวลาเล่นจ๊ะเอ๋ ซึง่ การเข้าใจหลัก การทางคณิตศาสตร์น้จี ะเพิม่ พูนเป็นลาดับ จน พัฒนาเป็นการ
นับ การบวก การลบ การหาร และคิดคานวณเมือ่ โตขึน้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551ก: 154)
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ (Hainstock. 1997a: 70) เป็ นการจัด
ประสบการณ์ท่ใี ห้อสิ รภาพแก่ผเู้ รียน ซึง่ เป็นสิง่ จาเป็นสาหรับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก โดย
อิสรภาพนัน้ จะเปลีย่ นแปลงไปตามขัน้ ตอนของพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ซึง่ เด็กแต่ละคนมีความ
ต้องการและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะบรรลุถงึ อิสรภาพ นันหมายถึ
่
งการทีเ่ ขาสามารถทา สิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง
และเพื่อตนเอง องค์ประกอบนี้เป็นส่วนสาคัญของ “การเจริญเติบโต” และเป็นเป้าหมายสุดท้ายของ
วิธกี ารจัดการศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี่ การศึกษาแนวนี้เน้นการทากิจกรรมต่างๆ อย่างมีขนั ้ ตอน
ทีต่ ่อเนื่องเพื่อให้บรรลุถงึ การพึง่ พาตนเองและกระบวนการได้มาซึง่ อิสรภาพของมนุษย์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีย่ งั เน้นหลักการทีค่ านึงถึงความต้องการของเด็ก
ในการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมตามแนวมอนเตสซอรีส่ ่งเสริมให้เด็กทางานด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออุปกรณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบทัง้ นี้เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเอง มีอสิ ระในการทางานและสามารถควบคุม
ความผิดพลาดในการทางานโดยการใช้ส่อื อุปกรณ์เหล่านัน้ (Gordon. 2007: 20-21) การทีเ่ ด็กเรียนรู้
ตามความต้องการด้วยตนเอง
และซึมซับการเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อมจะทาให้เด็กเรียนรูใ้ นสิง่ ที่ เขา
ต้องการดังนัน้ การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่จงึ เป็นการส่งเสริมเด็กให้มเี สรีภาพในการ
เรียนรูภ้ ายใต้ขอบเขตผ่านสื่อทีก่ าหนดให้ และสิง่ แวดล้อมทีค่ วรจัดตามแนวมอนเตสซอรี่ควรมีส่วน
ช่วยให้เด็กมีอสิ รภาพในการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูซ้ ง่ึ จะทาให้เด็กเรียนรู้
ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ . (2540: 18) กล่าวว่า การทีเ่ ด็กมีอสิ ระ
ในการเลือกอุปกรณ์เองและลงมือปฏิบตั สิ ่อื อุปกรณ์ดว้ ยตนเองตามช่วงเวลาทีต่ นต้องการโดยไม่มกี าร
เร่งหรือกาหนดเวลาให้ทาให้เด็กมีโอกาสทีจ่ ะประสบผลสาเร็จในการปฏิบตั กิ จิ กรรมมากขึน้
มอนเตสซอรีไ่ ม่เชื่อในเรือ่ งของการแข่งขันเพราะเชื่อว่าเด็กไม่ควรประสบกับความล้มเหลวก่อนทีจ่ ะ
ประสบกับความสาเร็จ ดังนัน้ ในระบบการ จัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่จงึ ไม่มกี ารแข่งขัน
เด็กทุกคนทางานตามความพร้อมของตนโดยไม่มกี ารเปรียบเทียบกับเด็กอื่น และจะเรียนรูต้ ามช่วง
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เวลาทีต่ นต้องการ การเรียนรูต้ ามแนวมอนเตสซอรีไ่ ม่เน้นการทางานเพื่อหวังรางวัลหรือเพื่อไม่ให้
ได้รบั การลงโทษ รางวัลในระบบของมอนเตสซอรี่ คือ ความสาเร็จทีเ่ ด็กได้รบั จากการปฏิบตั กิ จิ กรรม
หลักการตามแนวมอนเตสซอรี่ คือ ให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เริม่ ตัง้ แต่เด็ก เลือกกิจกรรมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
เลือกสื่อ สถานที่ ตาแหน่ง หรือมุมทีจ่ ะใช้ในการปฏิบตั งิ านเอง มีอสิ ระในการเคลื่อ นย้ายและพูดคุยกับ
เพื่อนหรือครู ซึง่ ทัง้ นี้จะต้องอยูใ่ นขอบเขตที่กาหนดว่าไม่รบกวนผูอ้ ่นื และไม่ทาให้อุปกรณ์เสียหาย สิง่
ทีเ่ ด็กจะได้รบั จากหลักการจัดประสบการณ์ ตามแนวมอนเตสซอรีค่ อื ความเป็นตัวของตัวเอง มีโอกาส
คิดลงมือกระทา รูจ้ กั ไตร่ตรองหาเหตุผล และสามารถเลือกแนวทางการประพฤติปฏิบตั ไิ ด้เองอย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง ทัง้ นี้เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการทีต่ ่อเนื่อง ถ้าเด็กได้มโี อกาสคิดเอง ทาเอง
ต่อไปเด็กจะเป็ นบุคคลทีม่ ปี ญั ญาและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ เป็นอย่างดี
การศึกษาในระบบมอนเตสซอรีน่ อกจากจะมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้เด็กมีพฒ
ั นาการและเกิดทักษะซึง่ จะ
ติดตัวไปจนตลอดชีวติ แล้วยังสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อกี ด้วย
นอกจากนี้กจิ กรรมของ
มอนเตสซอรีย่ งั กาหนดให้เกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับชีวติ ประจาวัน เพราะมอนเตสซอรีเ่ ชื่อว่ าถ้าคนเรามี
ประสบการณ์กว้างขวางเกีย่ วกับชีวติ จริงแล้วก็จะสามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ นอกจากนี้
สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดในการเรียนรูส้ าหรับเด็กในวัยนี้ คือ การเรียนรู้จากธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีพ่ บเห็น และ
จับต้องได้โดยสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม ดังนัน้ มอนเตสซอรีจ่ งึ ออกแบบสื่ออุปกรณ์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้
และต้องลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง การเรียนรูต้ ามระบบมอนเตสซอรี่ เด็กปฐมวัยจะได้หยิบ จับ
ปฏิบตั แิ ละทดลองกับสื่อต่างๆ ซึง่ จะฝึกเด็กให้เป็นคนช่างสังเกตมากกว่าการนังเรี
่ ยนในชัน้ เรียนอย่าง
เดียว เด็กทีโ่ ตแล้ว แต่เขียนหนังสือไม่ถนัด ทา งานช้า หรือประสบอุบตั เิ หตุบ่อยครัง้ จากเครือ่ งเล่นปีน
ปา่ ยหรือโหนกลางสนามนัน้ ส่วนหนึ่งก็เพราะ ขาดประสบการณ์ในการพัฒนาการฝึกกล้ามเนื้อมือใน
วัยเด็กซึง่ การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีจ่ ะให้เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมสื่ออุปกรณ์
สาหรับฝึกกล้ามเนื้อย่อย และกล้ามเนื้อใหญ่ ทัง้ นี้การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ นวมอนเตสซอรี่ จึง
เป็นวิธกี ารหนึ่งทีเ่ ด็กเรียนรู้บทเรียนผ่านการทดลองและลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรมผ่านสื่ออุปกรณ์ต่างๆ
ด้วยตนเอง ซึง่ จะทาให้เด็กสามารถค้นหาคาตอบจากสื่ออุปกรณ์ดว้ ยตนเองและทาให้เด็กเกิดการ
เรียนรูแ้ ละภาคภูมใิ จในตนเองทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรมด้วยตนเอง ซึง่ ความรูท้ เ่ี ขาเรียนรูแ้ ละค้นพบ
ด้วยตนเองนี้จะติดตัวเด็กตลอดไป เพราะเด็กจะจดจาสิง่ ทีเ่ รียนรู้ เป็นความรูท้ ค่ี งทนมากกว่าการ
เรียนแบบท่องจาแต่เพียงอย่างเดียว (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ; และคาแก้ว ไกสรพงษ์. 2544: 10-13)
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีแ่ บ่งเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มชีวติ ประจาวัน กลุ่ม
ประสาทรับรู้ กลุ่มภาษา และกลุ่มคณิตศาสตร์ ใน งานวิจยั นี้จะศึกษาเฉพาะกลุ่มคณิตศาสตร์เท่านัน้
เพราะสภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทผ่ี ่านมาเด็กปฐมวัยระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ของโรงเรียน
พระแม่มารีมปี ญั หาการเรียนคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับต่า และยังส่งผลกระทบต่อการศึกษากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์ตามแนว
มอนเตสซอรี่ (Zener. 2007) เป็นการเรียนรูร้ ปู แบบหนึ่งทีเ่ หมาะกับเด็ก ทีช่ ่วยให้เด็กได้เริม่ เรียนรูส้ งิ่
ทีเ่ ป็นรูปธรรมก่อนแล้วจึงนาไปสู่ การเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็นนามธรรมด้วยการฝึกทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ผ่านการปฏิบตั จิ ริง เช่น การหยิบ การจับ สัมผัส สิง่ ต่างๆ โดยใช้มอื ได้เห็นขนาด รูปร่าง
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รูปทรง น้าหนัก สี พืน้ ผิวสัมผัสทีห่ ยาบเรี ยบหรือขรุขระของวัตถุซง่ึ จะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจอย่าง
แม่นยา เด็กสามารถหยิบจับและนับ สิง่ ของต่างๆ ได้ ดังนัน้ การใช้ประสาทสัมผัสในการเรียน
คณิตศาสตร์จงึ เป็นแนวทางพืน้ ฐานของการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ การ
ได้เห็นของจริง การสัมผัส การหยิบจับ การดู การชิม หรือ การฟงั กระตุน้ การเรียนรูข้ องเด็กมากกว่า
การใช้สายตาเพียงอย่างเดียว
โดยเฉพาะถ้าสื่ออุปกรณ์นนั ้ เป็นของจริงเด็กจะเกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
สมบูรณ์ทงั ้ นี้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยเป็นทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทน่ี าไปสู่การคิด
คานวณ บวก ลบ ในระดับทีส่ งู ขึน้
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดประสบการณ์ ทกั ษะคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
เป็นรูปแบบหนึ่งทีส่ ่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เรียนรูแ้ ละซึมซับประสบการณ์ ทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
และสามารถพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี (กุลยา ตันติผลาชี วะ. 2551ข: 38)
ในงานวิจยั นี้จะศึกษาเฉพาะกลุ่มคณิตศาสตร์เท่านัน้ เพราะสภาพการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ท่ี
ผ่านมาเด็กปฐมวัยระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ของโรงเรียนพระแม่มารีมปี ญั หาการเรียนคณิตศาสตร์อยูใ่ น
ระดับต่าและยังส่งผลกระทบต่อการศึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ต่อไป ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่เพราะคิดว่าการได้รบั ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ตามแนว
มอนเตสซอรีจ่ ะส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึง่ ผลการวิจยั นี้จะเป็น
แนวทางแก่ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ การส่งเสริมทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมให้แก่เด็ก
ปฐมวัยต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายสาคัญ เพื่อศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีโ่ ดยมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะดังนี้
1. เพื่อศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลของการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้จะเป็นแนวทางสาหรับครูปฐมวัยและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยหรือผูท้ ส่ี นใจการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ตระหนักถึงความ
สาคัญและการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรีแ่ ละเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดประโยชน์สงู สุด
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ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็น เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ กาลังศึกษา
อยูใ่ นชัน้ อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จาก 3 ห้องเรียน จานวน 90 คน
และเป็นกลุ่มทีเ่ ลือกเรียนมอนเตสซอรี่ จานวน 4 กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 12 คน ซึง่ ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จากห้องเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ห้องมอนเตสซอรี่ 1 ซึง่ เป็นห้องทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูส้ อน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดประสบการณ์ คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นต่างๆ ดังนี้
2.1 การจาแนก
2.1.1 รูปทรง
2.1.2 ขนาด
2.1.3 จานวน
2.1.4 ประเภท
2.1.5 สี
2.2 การเรียงลาดับ
2.2.1 สัน้ ยาว
2.2.2 มากน้อย
2.2.3 ใหญ่เล็ก
2.2.4 สูงต่า
2.2.5 จานวน
2.3 การนับ
2.3.1 จานวน 1-10
2.3.2 จานวน 1-20
2.3.3 การรูค้ ่าจานวน 1-10

7
2.3.4 การรูค้ ่าจานวน 11-20
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชายทีม่ อี ายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ ศึกษาอยูใ่ นชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ห้องเรียนกิจกรรมมอนเตสซอรี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนพระ
แม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรม และความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และการนับ
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการเรียนรูท้ าง
คณิตศาสตร์ในระดับทีส่ งู ขึน้ ไป โดยเด็กจะแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว เพื่อแสดงถึงความ
เข้าใจเกีย่ วกับจานวน การปฏิบตั เิ กีย่ วกับจานวน หน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ของจานวน การ
เปรียบเทียบ และการเรียนรู้ ภาษาสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และการนับ
รายละเอียดของทักษะทัง้ 3 ด้านมีดงั นี้
2.1 การจาแนก หมายถึง ความสามารถในการจาแนกเปรียบเทียบสิง่ ต่างๆ ตาม
ขนาด รูปทรง ประเภท และสี
2.2 การเรียงลาดับ หมายถึง ความสามารถในการจัดเรียงลาดับสิง่ ต่างๆ ได้แก่
สัน้ ยาว มากน้อย ใหญ่เล็ก สูงต่า และจานวน เป็นต้น
2.3 การนับ หมายถึง ความสามารถในด้านการนับปริมาณสิง่ ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทัง้ การรูค้ ่าจานวน 1-20
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ในงานวิจยั นี้วดั ได้จากแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยจัดให้สอดคล้องกับหลักการในการจัดประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี่ ด้วยวิธปี ระเมินเป็นรายบุคคล มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 3 ระดับ
3. การจัดประสบการณ์ คณิ ตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ หมายถึง การจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวคิดและทฤษฎีของมอนเตสซอรี่
โดยใช้การสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบตั จิ ริงเป็นรายบุคคลหรือ มากกว่าหนึ่งคนในบางกิจกรรม
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ให้เด็กทางานไปตามลาดับความยากง่าย และเป็นไปตามความสามารถ และจังหวะ ช้า-เร็ว
ของเด็ก โดยจัดให้เด็กรูว้ งจรของงานคือ หยิบงานจากชัน้ อุปกรณ์ ปฏิบตั งิ านจนเสร็จ แล้วจึงนา
อุปกรณ์นนั ้ เก็บคืนชัน้ ด้วยตนเอง เด็กมีอสิ ระในการเลือกอุปกรณ์ทางานด้วยตนเอง เด็กสามารถ
ทางานกับอุปกรณ์นานเท่าที่เด็กต้องการ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ าธิตการใช้อุปกรณ์แต่ละ
ชิน้ ให้กบั เด็กก่อนทีเ่ ด็กจะทางานด้วยตนเอง ถ้าเด็กไ ม่ประสบผลสาเร็จในการทางานกับอุปกรณ์แต่
ละอย่างผูว้ จิ ยั จะทาการสาธิตอีกครัง้ หนึ่งจนกว่าเด็กเกิดความเข้าใจและสามารถทางานนัน้ ๆ ได้ดว้ ย
ตนเอง ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการจัดศึกษากลุ่มประสบการณ์ ทกั ษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ตามแนวทาง
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วิธกี ารของมอนเตสซอรี่ โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกกิจกรรม 15 กิจกรรม ให้สอดคล้องเหมาะสมกับอายุของ
เด็กปฐมวัยทีจ่ ะศึกษา คือ อายุระหว่าง 4-5 ปี โดยกาหนดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ว้ดงั นี้
3.1 ไม้จานวน (The Number Rods)
3.2 ตัวเลขกระดาษทราย (Sandpaper Numerals)
3.3 ไม้จานวนกับบัตรเลข (The Number Rods and Cards)
3.4 กล่องกระสวย (Spindle Boxes)
3.5 บัตรเลขและเบีย้ (Cards and Counters)
3.6 เล่นตัวเลขปริศนา (Memory Game of Numbers)
3.7 แนะนาระบบเลขฐานสิบ :ลูกปดั (Introduction to the Decimal System: Beads)
3.8 แนะนาระบบเลขฐานสิบ :บัตร (Introduction to the Decimal System: Cards)
3.9 การสร้างจานวน:ลูกปดั และบัตร (Formation of Numbers with Beads &
Cards)
3.10 แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั (Introduction of Teens (11-19) with Beads)
3.11 กระดาน 11-19 (Teen Boards 11-19)
3.12 กระดาน 11-19 ลูกปดั และบัตร (Teen Board 11-19 with Beads)
3.13 กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร (Ten Boards with Beads)
3.14 การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100 (Linear Counting: 100 Chains)
3.15 การนับข้าม (Skip Counting)

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ และยึดหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีใ่ นกลุ่มงาน
คณิตศาสตร์ โดยเป็นการจัดประสบการณ์ทย่ี ดึ เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และยังคานึงถึง
ศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล ซึง่ เป็นไปตามแนวคิดของมอนเตสซอรีท่ ว่ี ่า “ไม่เน้นการให้
ความรูด้ า้ นสมองมากกว่าการใช้มอื ในการลงมือปฏิบตั จิ ริง” (Never give to the brain more than we
give to the hand) (Lillard. 1996: 27) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นข้อมูล
ความรูเ้ ชิงนามธรรม และเป็นสิง่ ทีย่ ากสาหรับเด็กปฐมวัยจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ และไม่ควรเป็นการ
เข้าใจแบบการท่องจา ดังนัน้ การจัดประสบการ ณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีจ่ งึ เป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ผ่านประสาทสัมผัส เพื่อนาไปสู่ความรูท้ เ่ี ป็นนามธรรม จากทีก่ ล่าว
สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี่

ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
1. การจาแนก
2. การเรียงลาดับ
3. การนับ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมุติฐานในการวิ จยั
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ี ทกั ษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้

1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
1.1 ความเป็นมาของการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ และประวัตขิ อง มาเรีย
มอนเตสซอรี่
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ความหมายของการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ทฤษฎีและแนวคิดของมอนเตสซอรี่
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
สรุปหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
1.6.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
1.6.2 งานวิจยั ในประเทศ
2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
2.1 ความหมายของคณิตศาสตร์
2.2 ความหมายของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
2.3 ทฤษฎีเกีย่ วข้องกับการสอนคณิตศาสตร์
2.3.1 ทฤษฎีของเพียเจท์
2.3.2 ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์
2.3.3 ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์
2.3.4 ทฤษฎีการเรียนรูข้ องกาเย่
2.4 ความสาคัญของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
2.5 ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับปฐมวัย
2.6 ขอบข่ายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยศึกษา
2.7 หลักการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
2.8 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
2.9.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
2.9.2 งานวิจยั ในประเทศ
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1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
1.1 ความเป็ นมาของการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ และประวัติของ
มาเรีย มอนเตสซอรี่
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2540: 3-5) กล่าวถึงประวัตขิ อง มาเรีย มอนเตสซอรี่ ว่า เกิดเมือ่ วันที่
31 สิงหาคม ค.ศ. 1870 (พ.ศ. 2413) และถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495)
รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโรม ด้านการแพทย์และวรรณคดี เมือ่ จบการศึกษาแล้วมีโอกาสทางานกับ
เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาและทางจิต ทีค่ ลินิกจิตแพทย์ของมหาวิทยาลัย เป็นผูห้ ญิงชาว
อิตาลีคนแรกทีไ่ ด้รบั ปริญญาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต เกิดทีเ่ มือง
กิอาราวาลเล จังหวัดอังโคนา
(Chiaravalle, Ancona) ประเทศอิตาลี เป็นลูกสาวคนเดียวของ กาวาลิเออร์ อเลโอ-ซานโดร์ มอนเตส
ซอรี่ (Chavalier Aleo-Sandro Montessori) และ เรนิลเด สท๊อปปานิ (Renilde Stoppani) จากการ
ทางานกับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องเหล่านี้ ทาให้มอนเตสซอรีเ่ กิดแนวคิดและเข้าใจถึงการเรียนรูข้ องเด็ก
ว่า ถ้าเด็กมีบางสิง่ บางอย่างทีจ่ บั ต้องและบิด-หมุนด้วยมือ สมองย่อมจะทาหน้าทีต่ อบสนองได้ ในปี
ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) มอนเตสซอรีบ่ รรยายเกีย่ วกับการฝึกฝนทางด้านประสาทสัมผัสของเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องทางสติปญั ญา ในการประชุมการศึกษานานาชาติทเ่ี มืองตู รนิ (Turin Educational
Congress)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบข่าวเรือ่ งนี้จงึ แต่งตัง้ ให้มอนเตสซอรีเ่ ป็น
ผูอ้ านวยการของ The Scuola Ortofrenica สถาบันทีส่ ร้างขึน้ เพื่อดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กปญั ญา
อ่อน งานครัง้ นี้นบั ว่าเป็นการท้าทายและเป็นโอกาสดีทม่ี อนเตสซอรีจ่ ะได้ทดลองทฤษฏีการสอนทีค่ ดิ
ขึน้ มา ผลงานของมอนเตสซอรีไ่ ด้รบั แรงบังดาลใจจากการศึกษางานของ เอ็ดเวิรด์ ซีควิน (Edward
Seguin) ผูร้ เิ ริม่ พัฒนาระบบการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา และงานของ ฌอง
อิถาด (Jean Itard) ทีพ่ ฒ
ั นาระบบการศึกษาสาหรับคนหูหนวก มอนเตสซอรีน่ าวิธกี ารทีจ่ ะใ ห้
การศึกษาแก่เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญามาใช้กบั เด็กในสถาบันทีต่ อ้ งเข้าไปดูแลและทาได้
สาเร็จ โดยส่งเด็กอายุ 8 ปี ไปสอบกับการสอบของรัฐ ซึง่ เป็นการสอบรวมกับเด็กปกติในด้าน การอ่าน
และเขียน ปรากฏว่าเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญากลุ่มนี้ประสบความสาเร็จ สามารถสอบผ่าน
ไปได้อย่างดีจนได้รบั การขนานนามว่า “สิง่ มหัศจรรย์ของ มอนเตสซอรี”่
ในปี ค .ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) มอนเตสซอรีม่ โี อกาสรับผิดชอบโรงเรียนแห่งแรกที่ ซาน
โลเรนโซ (San Lorenzo) ทีก่ รุงโรม ชื่อ กาซ่า เดอี บัมบินิ (Casa dei Bambini) หรือ บ้านเด็ก
(Children’s House) ซึง่ รับดูแลเด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี ในขณะทีพ่ ่อแม่ไปทางาน โรงเรียนนี้เองทาให้
มอนเตสซอรีม่ โี อกาสนาแนวความคิดมาจัดการศึกษาให้แก่เด็กอย่างจริงจัง มอนเตสซอรีใ่ ช้วธิ กี าร
สอนกับเด็กปกติเหล่านี้ดว้ ยวิธกี ารเดียวกันกับทีใ่ ช้กบั เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา โดยให้เด็ก
จับต้องวัสดุอุปกรณ์และกระตุน้ ให้เด็กแสดงออกโดยไม่มกี ารเร่ง การลงโทษ หรือการให้รางวัล ผลที่
ได้จากการใช้วธิ กี ารดังกล่าวนับว่าบังเกิดผลดี ผล
จากการใช้วธิ กี ารของมอนเตสซอรี่ครัง้ นี้ทาให้
มอนเตสซอรีเ่ กิดความเข้าใจในตัวเด็กมากขึน้ และปรับวิธกี ารสอนให้สมบูรณ์แบบมากขึน้ และ 2 ปี
ต่อมามอนเตสซอรี่ ใช้เวลาส่วนใหญ่นอกเหนือจากการดูแล กาซ่า เดอี บัมบีน่ี (Casa dei Bambini)
ในการเขียนและจัดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ ใช้สอน แล้วเผยแพร่หลักการไปทัวโลก
่
ในปี ค .ศ. 1911
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(พ.ศ. 2454) โรงเรียนรัฐบาลของสวิสเซอร์แลนด์หลายโรงเรียนใช้วธิ กี ารสอนแนวมอนเตสซอรี่ และ
ในปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456) มอนเตสซอรีจ่ ดั การอบรมการสอนแนวมอนเตสซอรีท่ งั ้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ทิ ก่ี รุงโรม โดยมี ผูท้ ส่ี นใจจากชาติต่างๆ มาเรียนถึง 17 ชาติ จากการจัดการอบรมครัง้ นี้
ได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์กนั โดยทัวไปทั
่ ง้ ในประเทศฝรังเศส
่ อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยกับวิธกี าร นับว่าเป็นหัวข้อโต้แย้งอย่างมากและเริม่ มีการเขียนตาราทีเ่ กีย่ วกับวิธกี าร
สอนแนวมอนเตสซอรี่
ทฤษฎีของมอนเตสซอรีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันทัวโลก
่
เพราะวิธกี ารสอนแนวนี้ทาให้เด็กสามารถ
เรียน อ่าน เขียน และคิดคานวณโดยวิธธี รรมชาติ เหมือนกับ พัฒนาการด้านร่างกาย เช่นการเดิน การ
พูด ทางานตามความสนใจและตามความพร้อมของเด็ก
1.2 ความหมายของการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
มีผกู้ ล่าวถึงความหมายของการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ อาไว้ดงั นี้
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542ข: 20-21) กล่าวว่า มอนเตสซอรีค่ ดิ หาวิธกี ารสอนแบบเอกัต
บุคคล (Individualized Instruction) โดยเน้นวิธกี ารจัดสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและจิตวิทยาทีจ่ ะช่วย
ในการเจริญเติบโตของเด็ก จนเด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ วิธกี ารของมอนเตสซอรี่
คือการคานึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็นสาคัญ โดยมุง่ ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความสามารถและความ
สนใจของตนอย่างเต็มที่ โดยครูจะต้องจัดโปรแกรมการศึกษาให้กบั เด็กโดยการเตรียมสิง่ แวดล้อม
ให้กบั เด็กโดยใช้ “วัสดุประกอบการสอน (Didactic materials)” และชุดการสอนของมอนเตสซอรีย่ งั
เป็นทีน่ ิยมใช้จนถึงทุกวันนี้
มอนเตสซอรีเ่ น้นความสาคัญของ “การศึกษาโดยใช้ประสาทสัมผัส ” (Sensory Education)
โดยสร้างสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ น้นการ ฝึกประสาทสัมผัสทัง้ สิน้ แนวความคิดนี้สอดคล้องกับความคิด
ของเพียเจต์ ซึง่ เน้นว่าการให้เด็กทากิจกรรมเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวจะเป็นพืน้ ฐานเพื่อวัดผลของ
พัฒนาการทางสติปญั ญา
นอกจากนี้ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542ข: 21) ยังกล่าวอีกว่า แนวคิดและทฤษฏีของ
มอนเตสซอรีท่ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการศึกษาระดับอนุบาลจนทุกวันนี้ สรุปได้ดงั นี้
1. ทฤษฎีความเป็นอิสระในการเลือกกิจกรรม ครูควรเปลีย่ นบทบาทจากผูท้ ม่ี หี น้าทีใ่ น
การสอนแต่อย่างเดียวมาเป็นผูส้ งั เกตการณ์ (observer) และผูจ้ ดั หาอุปกรณ์และอานวยความสะดวก
ต่างๆ ให้เด็ก (facilitator) และคอยสังเกตดูว่าเด็กจะทาอะไรบ้าง
2. ความเชื่อในเรือ่ ง “อิสรภาพทางการศึกษา” (Auto Education) เน้นให้ผเู้ รียนมีอสิ ระใน
การเลือกกิจกรรมทีต่ นสนใจ เธอได้เสนออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กได้เล่น ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของ
“อุปกรณ์ทางการศึกษา (Didactic materials)” ในปจั จุบนั
3. การฝึกการรับรู้ การฝึกการรับรูค้ วรเป็นทักษะเบือ้ งต้นของการอ่าน การเขียน และการ
สอนคา
4. การให้การศึกษาแก่ผปู้ กครอง ควรเป็นสิง่ ทีส่ าคัญในการศึกษาแก่เด็ก โดยให้
ผูป้ กครองมีความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัย วิธกี ารในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก ฯลฯ
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สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2550: 119) อธิบายความหมายของจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดของมอนเตสซอรีว่ ่า เป็นการสอนแบบเน้นการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล โดยเด็กจะได้ฝึกสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ตรียมไว้เป็นรายบุคคล โดยได้รบั คาแนะนาการใช้ก่อนแล้วจากนัน้ เด็กเลือกจะทา
กิจกรรมต่างๆ ด้ว ยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกการคิดริเริม่ ความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
การ
ปฏิบตั กิ บั สื่อการสอนของมอนเตสซอรีจ่ ะเปิดโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบตั ิ ลองผิด ลองถูก ไม่กลัวผิด กล้า
เสีย่ ง และเมือ่ เด็กทาได้เด็กจะรูส้ กึ พอใจ และเป็นรางวัลภายในตนเอง จะไม่มกี ารให้คะแนน ดาว หรื อ
ขนม ซึง่ นับเป็นสิง่ เร้าภายนอก ทาให้เด็กเกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ เชื่อมันที
่ ท่ าได้เอง ครูมบี ทบาทใน
การจัดการเรียนการสอนก็จริง แต่บทบาทในการสังเกต อานวยความสะดวก จัดอุปกรณ์ให้เหมาะสม
กับเด็กมากกว่า ในกรณีทจ่ี ะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กต้องให้เด็กช่วยเหลือตัวเองก่ อนแล้วจึงเข้าช่วย
วิธกี ารสอนนี้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ ป็นการสอนแบบการสาธิตเป็น
รายบุคคล หรือถ้าเป็นกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มย่อยๆ ครูเป็นเพียงผูส้ อนให้เด็กได้ปฏิบตั งิ านทุกอย่างด้วย
ตนเอง ซึง่ เด็กจะตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง ทางานตามความพอใจและตามจังหวะช้าเร็วของ
ตนเอง ดังประโยคของมอนเตสซอรีท่ ว่ี ่า “สอนให้ได้ทำเอง” (Help me to do it myself) (Lillard and
Jessen: 2003)
1.3 ทฤษฎีและแนวคิ ดของมอนเตสซอรี่
มีผกู้ ล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ อาไว้ดงั นี้
อารี สัณหฉวี (2544: 6-8) อธิบายทฤษฏีการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีไ่ ว้ว่า
แนวคิดของมอนเตสซอรีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดของ รุสโซ เฟรอเบล
และ เปสตาลอสซี
มอนเตสซอรีม่ คี วามเชื่อว่าคุณสมบัตคิ วามสามารถแต่กาเนิดของมนุษย์จะต่างจากสัญชาติญาณของ
สัตว์ ตรงทีว่ ่ามนุษย์มศี กั ยภาพ ทีจ่ ะพัฒนาความสามารถของตนเองได้ ในขณะทีส่ ญ
ั ชาติญาณของ
สัตว์จะคงที่ และมนุษย์จะมีวยั เด็กอันยาวนานซึง่ ต้องอาศัยพึง่ พาผูอ้ ่นื ในการเรียนรู้ ในขณะทีส่ ตั ว์ไม่
ต้องใช้เวลาในการเรียนรูย้ าวนานนัก
จากแนวคิดทฤษฎีของมอนเตสซอรีก่ ล่าวถึง ทฤษฎีจติ ซึมซับและระยะไวต่อการรับรู้ มี
รายละเอียดดังนี้
1.3.1 จิ ตซึมซับ (The Absorbent Mind)
มีผกู้ ล่าวถึงจิตซึมซับเอาไว้ดงั นี้
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 60-61) กล่าวว่า มอนเตสซอรีอ่ า้ งถึงช่วงเวลาของ
ชีวติ ตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงสามขวบว่าในเวลานัน้ สติปญั ญาและศักยภาพความสามารถทางด้านจิตใจ
ทัง้ หมดได้ก่อร่างขึน้
มีความสามารถแยกแยะความแตกต่างและตัดสินได้อย่างรวดเร็วในลักษณะที่
เป็นระเบียบเรียบร้อย มนุษย์ซง่ึ แตกต่างจากสัตว์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับรูปแบบพฤติกรรมทีจ่ ดั ตัง้ ไว้
ก่อนแล้ว แต่เกิดมาพร้อมกับ ความสามารถทีจ่ ะสร้างพฤติกรรมขึน้ มา จิตใจของเด็กเป็นเหมือน “จิต
ซึมซับ” (Absorbent mind) เพราะสามารถเรียนรูแ้ ละซึมซับได้งา่ ยโดยไม่ตอ้ งออกแรงและไม่รตู้ วั จาก
สิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็ก ขณะทีเ่ ด็กกาลังซึมซับ จากสิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็ก เด็กก็สร้างจิตใจข้างใน
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ตัวเองขึน้ มา โดยผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ บบค่อยเป็นค่อยไป รูปแบบพฤติกรรม ของเด็กก็จะถูกสร้าง
ขึน้ และพลังความคิดแบบผูใ้ หญ่ก็จะพัฒนาขึน้ ดังนัน้
จากแนวคิดทฤษฎีจติ ซึมซับดังกล่าวจึงต้อง
คานึงถึงหลักการดังกล่าวนี้ในการจัดสิง่ แวดล้อมภายในห้องเรียนสาหรับเด็กในวัยนี้
กอร์ดอน (Gordon. 2007: 23) กล่าวว่า จิตซึมซับ หมายถึง ความสามารถของจิต
ในการรับข้อมูลและสัมผัสสิง่ ต่างๆ ในโลกในช่วงวัยเด็กเล็ก เด็กมักแสดงให้เห็นถึงความว่องไวอย่าง
มากในการสัมผัสและรับสิง่ ต่างๆ ในโลกรอบตัวพวกเขา พวกเขาใช้เวลาในช่วงปีแรกซึ มซับสิง่ ต่างๆ
ในโลกทีพ่ วกเขาอยูโ่ ดยใช้ ตา หู มือ ผิวหนัง จมูก และ ปาก ในหนังสือ
“The Absorbent Mind”
มอนเตสซอรีเ่ ขียนไว้ว่า “ประสาทสัมผัสของการเป็นนักสารวจโลกเปิดทางให้ความรู้” จิตซึมซับเป็น
ความสามารถในการซึมซาบสิง่ ต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสซึง่ ช่วยในการปรับตัวของเด็ก ในกลุ่มสังคม
ในการเข้าใจสิง่ แวดล้อมรอบตัว ในการรับภาษาและวัฒนธรรม และในการพัฒนาทักษะต่างๆ ในช่วง
อายุตงั ้ แต่แรกเกิดถึง 2-3 ปี เป็นช่วงกระบวนการจิตซึมซับโดยไม่รสู้ กึ ตัว เด็กเล็กมักถูกครอบงาด้วย
ความต้องการโดยไม่รตู้ วั ในการซึมซาบสิง่ ต่างๆ ผ่านการสังเกต การมีส่วนร่วม และการสารวจ การ
เห็น เสียง สัมผัส รสชาติ กลิน่ และการเคลื่อนไหว กลายเป็นทางผ่านสู่โลก เด็กรับสิง่ กระตุน้ ต่างๆ
อย่างต่อเนื่องด้วยความสนใจ ความตัง้ ใจและความยินดี จิตซึมซับโดยรูส้ กึ ตัวจะค่อยๆ ปรากฏขึน้ เมือ่
เด็กเริม่ แยกแยะและเลือกทีจ่ ะให้ความสนใจ ประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ กลายเป็นสิง่
สาคัญในการพัฒนาสติปญั ญา จิตซึมซับมีอยูใ่ นเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จิตซึมซับโดยไม่รสู้ กึ ตัว
เกิดขึน้ ในเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 3 ปี ในขณะทีจ่ ติ ซึมซับโดยรูส้ กึ ตัวเกิดขึน้ ในเด็กอายุ 3-6 ปี
ซีเนอร์ (Zener. 2007) กล่าวว่า จิตซึมซับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ของเด็กตัง้ แต่
อายุแรกเกิดจนถึงหกปี จิตซึมซับทางานร่วมกับกายและจิต (Psychosomatic function) โดยแบ่งการ
ทางานของจิตซึมซับออกเป็นสองช่วง ซึง่ ช่วงอายุ 0-3 ปี จิตซึมซับทางานโดยจิตไร้สานึก ช่วงอายุ
3-6 ปี จิตซึมซับทางานร่วมกับจิต สานึก ลักษณะของจิตซึมซับมีดงั นี้
1. จิตซึมซับเริม่ มีมาตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
2. จิตซึมซับจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างทีแ่ วดล้อมอย่างละเอียด เปรียบเสมือนการ
ทางานของกล้องถ่ายภาพ กระบวนการในการเก็บข้อมูลของเด็กจะเก็บไว้ ซึง่ ผูใ้ หญ่ไม่สามารถศึกษา
เข้าใจว่าสิง่ นี้ทางานอย่างไร และเกิดขึน้ มาเองอย่างไรเพราะทุกอย่างจะเกิดขึน้ มาตามเป็นธรรมชาติ
3. จิตซึมซับทางานเหมือนฟองน้าทาหน้าทีด่ ดู ซับน้า โดยดูดซับทุกอย่างโดย
ไม่มกี ารแยกแยะว่าสิง่ ใดดีหรือไม่ดี เด็กก็เช่นเดียวกันไม่สามารถแยกแยะได้ว่ าสิง่ ดี สิง่ ใดไม่ดี เด็กจะ
รับข้อมูลทุกอย่างเข้าไว้ในจิตใจ และภายหลังเด็กจะพัฒนากระบวนการป้องกันตนเองจากสิง่ ทีเ่ ป็น
อันตรายหรือความเจ็บปวด ดังนัน้ ผูใ้ หญ่จงึ ควรเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นทุกเรือ่ ง เช่น ถ้าเด็กทาน้าหก ไม่
ควรดุ ควรแสดงออกโดยวิธที ฉ่ี ลาด คือการนาผ้ามาเ ช็ดแสดงการทาความสะอาดให้เด็กเห็นวิธกี ารที่
ถูกต้องและเป็นวิธกี ารจัดการอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ซเี นอร์ (Zener. 2007) ยังกล่าวว่าจิตซึมซับสร้างให้เกิดสิง่ ต่างๆ ดังนี้
1. ความเป็นตัวตน (Identity) เกิดขึน้ ตัง้ แต่ยงั เป็นทารก เมือ่ เด็กมีโอกาส
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลรอบข้าง จะเกิดการเปรียบเทียบตัวตนเองกับบุคคลอื่นขณะพบหรือปฏิสมั พันธ์
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ด้วย ซึง่ ถือเป็นองค์ประกอบและเป็นสิง่ เร้าให้เด็กเติบโตขึน้ พัฒนาตนเองในเพศ พัฒนาความคิดใน
การปฏิบตั กิ ่อให้เกิดเป็นตัวตนและสถานภาพของแต่ละคน แล้วตกผลึกความสัมพันธ์ของตนเองกับ
โลก ความเป็ นตัวตนนี้เป็ นสิง่ ป้องกัน ให้มคี วามเข้มแข็งต่อตนเอง ถ้าเด็กมีความรูส้ กึ บกพร่องใน
ความรูส้ กึ ของตัวตน อาจจะนามาซึง่ ความบกพร่องในสถานภาพทางสังคม
2. ความฉลาด (Intelligence) หมายถึงสติปญั ญาภายใต้จติ สานึก ที่ ใช้เป็น
เครือ่ งมือในการตอบโต้สงิ่ ต่างๆ เรือ่ งราว สถานการณ์ต่างๆ คุณลักษณะของสติปญั ญามีอยูใ่ นตัว
เซลล์และจิตใจ
3. วัฒนธรรม (Culture) เป็นตัวสร้างพฤติกรรมของมนุษย์
เพราะถ้าไม่ม ี
จิตซึมซับ เด็กอาจ จะไม่พดู ภาษาเหมือนเราก็ได้ การถ่ายโยงทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดเรือ่ งก ารสื่อสาร
คมนาคม มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วิถชี วี ติ สืบต่อกันมา ส่งผลให้เกิดวิวฒ
ั นาการ การ
พัฒนาการเรียนรูต้ ่อๆ ไป
4. ภาพลักษณ์ของสิง่ ต่างๆ (Image of things) ในการศึกษาเกีย่ วกับประสาท
วิทยา พบว่าเมือ่ คนมองวัตถุสงิ่ ของจะเกิดภาพลักษณ์ในสมอง และทุกอย่างทีเ่ ห็นจะเชื่อมโยงเข้าสู่
หน่วยความจา ในส่วนต้นมีการเชื่อมโยงเหมือนตาข่าย เมือ่ บ่อยๆ ขึน้ จะเปลีย่ นเป็นระบบจัดการ
นาไปสู่หน่วยความจาเมือ่ ต้องดึงข้อมูลออกมาใช้ แต่ในเด็กแ
รกเกิดไม่มคี วามชัดเจนในการสร้าง
หน่วยความจา แต่ถา้ ให้เด็กเรียนรูด้ ว้ ยประสาทสัมผัสทัง้ 5 เด็กจะมีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญามากขึน้
5. ความจา (Memory) เป็นตัวกาหนดคุณลักษณะสายพันธุ์มนุษย์ ความจา
ระยะสัน้ เหมือนกับแรม (Ram) ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส่วนความจาระยะยาวเหมือนกับฮาร์ดดิสก์
(Hard Disk) คอมพิวเตอร์ จิตสานึก (Conscious memory) ความจาภายนอก จิตใต้สานึก
(Unconscious memory) ความจาภายใต้จติ สานึก ความจาทางด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ อยู่
กับเราตลอดเวลา เช่น การขับรถเป็น เด็กเล็กเรียนรูก้ ระบวนการความจาด้วยจิตใต้สานึก
6. การสื่อสาร (Communication) จิตซึมซับเป็นตัวกาหนดแนวทางเพื่อให้เรา
มีการสื่อสารในวิธที เ่ี ราต้องการ
7. การเคลื่อนไหว (Movement) เด็กเล็กเคลื่อนไหวได้จากการมองเห็น ใช้
สายตาในการดูและพัฒนาการรับรูผ้ ่านเส้นกลางลาตัว (Base line) และเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาเป็น
กระบวนการในการเคลื่อนไหวจากภายในตัวเด็กเอง
8. ความสัมพันธ์ (Relationships) จิตซึมซับสร้างให้เห็นว่าทุกอย่างมีความ
สัมพันธ์เกีย่ วเนื่องกัน เด็กต้องเรียนรูว้ ่าสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั ต้องเรียนรูใ้ นการ
กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องตนเองว่าจะสัมพันธ์และเกีย่ วข้องกับสิง่ ต่างๆ อย่างไร
9. ความรูส้ กึ ลึกซึง้ กับสถานทีแ่ ละท่าทาง มารยาทของชีวติ รอบตัว
(Deep
seated feelings for the place and manner of life around her) ความผูกพันอย่างลึกซึง้ รอบตัวเด็ก
ถ้าเด็กขาดสิง่ นี้ เด็กจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ และไม่สามารถคิด ตัดสินใจได้ใน
อนาคตเมือ่ อายุมากขึน้
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1.3.2 ระยะไวต่อการรับรู้ (Sensitive periods)
ระยะไวต่อการรับรู้ ตามทฤษฎีและแนวคิดของมอนเตสซอรี่ มีผกู้ ล่าวถึงไว้ดงั นี้
ซีเนอร์ (Zener. 2007) กล่าวว่าอายุตงั ้ แต่แรกเกิดจนถึงสามปี เด็กทารกสามารถทา
ให้จติ ไร้สานึกของตนเชื่อมต่อกับสิง่ แวดล้อมได้ เด็กมีความรูส้ กึ ไวต่อสิง่ ต่างๆ ทีม่ ากระตุน้ ประสาท
รับรู้ อย่างไรก็ตามในช่วงแรก เด็กทารกไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน
ระยะไวต่อการรับรู้ของเด็กจะเริม่ ทางานตัง้ แต่ก่อนทีจ่ ะลืมตาดูโลกในเดือนแรกของ
ชีวติ เด็กทารกสามารถจาผูค้ นและสิง่ ของทีแ่ ตกต่างกันได้ และสามารถมีความรูส้ กึ ต่างกันต่อบุคคลที่
แตกต่างกัน เช่น พ่อและแม่ เพื่อทีจ่ ะรับรูถ้ งึ ความแ ตกต่าง เด็กทารกจาต้องเอาลักษณะของวัตถุ
ทัง้ หมดมาแยกความต่างกันระหว่างวัตถุแต่ละชนิด มีสงิ่ เร้าภายในเด็กทีจ่ ดั หมวดหมูล่ กั ษณะของ
ประสาทรับรูท้ เ่ี ป็ นความรูส้ กึ ทีฝ่ งั ใจ เด็กเริม่ จัดหมวดหมูใ่ นสิง่ แวดล้อมของ ตนโดยรวบรวมอย่างมี
ระบบในสมอง ระยะไวต่อการรับรู้ทม่ี ตี ่อระเบียบวินยั ทางานร่วมกับระยะไวต่อการรับรู้ ทม่ี ตี ่อกระบวน
การรับรู้ (perception) ซึง่ ช่วยเด็กในการปรับตัวต่อสิง่ แวดล้อมและการดารงชีวติ พฤติกรรมในช่วง
ระยะไวต่อการรับรูม้ ดี งั นี้
1. อายุ 0-12 เดือน
1.1 ความรูส้ กึ ไวต่อสิง่ เร้าประสาทรับรูท้ ุกด้าน
1.2 มองตามสิง่ เร้าด้วยความกระฉับกระเฉงและเข้าหาทุกสิง่ เร้าทีม่ า
กระตุน้
1.3 รวบรวมศึกษาข้อมูลจากประสาทรับรูท้ ฝ่ี งั ใจโดยทีเ่ ป็นไปเองตาม
ธรรมชาติ
1.4 สามารถจดจาและตระหนักถึงความประทับใจทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้านี้
1.5 สามารถจัดประเภทความประทับใจทีค่ ล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน
1.6 ด้วยความสามารถด้านภาษาทีช่ ่วยให้สามารถสร้างแนวคิดจากความ
ประทับใจทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้านี้
2. อายุ 12-18 เดือน
2.1 สามารถค้นพบความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างของความ
ประทับใจ
2.2 มีการจัดลาดับแนวคิดทีง่ า่ ยๆ เช่น ขนาดใหญ่เล็ก มากน้อย ยาวสัน้
2.3 สามารถจับคู่
2.4 สามารถจัดประเภทอย่างสอดคล้องกันได้
3. อายุ 18- 36 เดือน
3.1 แสดงความรูส้ กึ ถึงระเบียบวินยั ระหว่างการสารวจ
3.2 พัฒนาความคิดเชิงเหตุผล
4. อายุ 3-6 ปี
4.1 สนใจในคาคุณศัพท์ซง่ึ มาจากประสาทรับรู้
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4.2 จับคู่และและจัดประเภทได้โดยทีเ่ ป็นไปเองตามธรรมชาติ
4.3 ค้นพบความแตกต่างระหว่างจังหวะดนตรีทบ่ี รรเลงกับประสาทรับรู้
4.4 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ทห่ี ลากหลายจากประสบการณ์ประสาท
รับรู้
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 68-69) กล่าวว่า บุคลิกภาพทุกด้านของคนเรามา
จากประสบการณ์ของแต่ละคนในการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมของตน
ตลอดชีวติ ของคนมี
คุณสมบัตทิ ไ่ี วต่อความรูส้ กึ และความกระตือรือร้นในการปรับเข้าหากัน “ระยะไวต่อการรับรู้” นี้เห็นได้
ง่ายและชัดเจน ในช่วงต้นของวัยเด็กและช่วงทีเ่ ด็กมีความอ่อนไหวต่อสิง่ เร้าทีไ่ ด้รบั เป็นพิเศษบาง
อย่างความไวเป็นพิเศษจะคงอยูจ่ นกระทังความต้
่
องการพิเศษได้รบั การเติมเต็ม ผูป้ กครองมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญช่วงเวลาเหล่านี้กจ็ ะสามารถช่วยเด็กได้เป็นอย่างมาก เพราะเด็กจะได้รบั การ
ส่งเสริมทีจ่ ะเข้าใจและสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของตนได้อย่างยอดเยีย่ มในช่วงเวลาระยะไวต่อ
การรับรูน้ ้ี ความยืดหยุน่ ของวิธกี ารและความตัง้ ใจ
ของเด็กแต่ละคนในแต่ละช่วงพัฒนาการตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลในระยะไวต่อการรับรูน้ ้ซี ง่ึ สามารถสรุปได้ด งั นี้
อายุแรกเกิดถึง 3 ปี จิตซึมซับและประสบการณ์ประสาทรับรู้
อายุ 1½ -3 ปี
พัฒนาการทางด้านภาษา
อายุ 1½ -4 ปี
การประสานกลไกและพัฒนาการกล้ามเนื้อ
สนใจในวัตถุขนาดเล็ก
อายุ 2-4 ปี
เคลื่อนไหวได้ดี
สนใจต่อความจริงและความเป็นจริง
รับรูถ้ งึ ระบบการเรียงลาดับในเรือ่ งเวลาและพืน้ ที่
อายุ 2½ -6 ปี
ประสาทสัมผัสทางานได้ดี
อายุ 3-6 ปี
ความรูส้ กึ ไวต่ออิทธิพลของผูใ้ หญ่
อายุ 3½ -4½ ปี การเขียน
อายุ 4-4 ½ ปี
ประสาทสัมผัส
อายุ 4½ -5½ ปี การอ่าน
ดังนัน้ เมือ่ เราทราบช่วงเวลาของระยะไวต่อการรับรูใ้ นแต่ละช่วงอายุแล้ว เราใน
ฐานะผูใ้ หญ่ควรให้ความช่วยเหลือเด็กตามเวลาและเหมาะกับช่วงอายุของเขา
เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การ
สนับสนุนหรือได้รบั การเรียนรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ ทีต่ รงกับช่วงระยะไวต่อการรับรู้ของเด็ก เด็กจะพลาด
โอกาสทองของการเรียนรูไ้ ปจนตลอดชีวติ
1.4 การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2540: 103) อธิบายจุดประสงค์ของการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยว่า
ช่วงแรกของชีวติ ไม่ควรเป็นการนาความรูไ้ ปบอกเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝงั ให้เด็กเจริญเติบโตไป
ตามธรรมชาติของตน มอนเตสซอรีค่ ดิ ว่าการทีจ่ ะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตไปตามระดับความสามารถ
นัน้ ควรจะต้องพัฒนาการสอนให้สมั พันธ์กบั พัฒนาการและความต้องการของเด็กทีต่ อ้ งการจะเป็น
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อิสระในขอบเขตทีก่ าหนด การจัดการเรียนการสอน แนวมอนเตสซอรีน่ นั ้ เชื่อว่าการจัดสิง่ แวดล้อม
อย่างสมบูรณ์และพิถพี ถิ นั เป็นสิง่ สาคัญ มอนเตสซอรีพ่ บว่าเด็กมีความสามารถในการซึมซับวิชาการ
ต่างๆ ได้งา่ ย ในระดับอายุและช่วงความเจริญเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน ช่วงเวลาหลักของชีวติ คือ อายุ 13 ปี เด็ กจะซึมซับทุกอย่างรอบตัว อายุ 3-4½ ปี เด็กจะสนใจในการเขียนและเมือ่ อายุ 4-5 ปี เด็กจะ
สนใจในศิลปะและการอ่าน ดังนัน้ กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ให้แก่เด็กจะต้องสัมพันธ์กบั พัฒนาการของเด็ก
ด้วย เพราะจะทาให้เด็กสนองตอบต่อสื่อการเรียนรูไ้ ด้อย่างเป็นธรรมชาติ
การแบ่งกลุ่มประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีแ่ บ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่
คือ กลุ่ม
ชีวติ ประจาวัน กลุ่มประสาทรับรู้ กลุ่มภาษาและกลุ่มคณิตศาสตร์
1.4.1 กลุ่มชีวติ ประจาวัน (Practical Life)
จีระพันธ์ พูลพัฒน์ (2540: 103-106) กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของกิจกรรมกลุ่มนี้คอื การ
พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง การประสานสัมพันธ์ สมาธิ และระเบียบวินยั ในตัวเด็ก กิจกรรมกลุ่มนี้
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะกลไก เช่น การเดินจากทีห่ นึ่งไปอีกทีห่ นึ่ง โดยมีกริ ยิ ามารยาทที่
เหมาะสม การยกอุปกรณ์ เช่น ถาดและเก้าอี้ การทักทาย การเดินจงกรม (Walking on the line) และ
เกมเงียบ (Silence game) ชุดกรอบไม้แต่งตัว (Dressing Frames) เช่น การติดกระดุม การรูดซิป
การคาดเข็มขัด การผูกเชือก ผูกโบ ว์ เป็นต้น ปรัชญาสาหรับการทากิจกรรมนี้ เพื่อต้องการให้เด็ก
เป็นอิสระ และพัฒนาสมาธิให้แก่เด็ก กิจกรรมเกีย่ วกับน้านับว่ามีบทบาทมากในกลุ่มชีวติ ประจาวัน
ตามแนวมอนเตสซอรี่ เด็กจะได้เรียนรูใ้ นการปฏิบตั ติ าม เช่น เช็ด ขัด ถู เท ล้าง ซึ่ งก็เป็นหนทางไปสู่
การประสานสัมพันธ์ของร่างกาย การฝึกกลุ่มประสบการณ์ชวี ติ ประจาวันรวมไปถึงการเช็ดกระจก
การกวาดพืน้ การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ การปอกผลไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาเด็ก
ให้สามารถช่วยตนเองได้
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูท้ ใ่ี ช้ในกลุ่มชีวติ ประจานี้ เป็นสิง่ ทีเ่ ด็กเคยพบเห็น และ
คุน้ เคยในชีวติ ประจาวัน สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูจ้ ะจัดให้มขี นาดเหมาะกับเด็ก เพื่อเด็กจะได้ใช้ได้
อย่างคล่องตัว เนื่องจากสื่อและอุปกรณ์การเรียนรูค้ ล้ายกับสิง่ ทีเ่ ด็กใช้ในบ้าน ทาให้เด็กมีความรูส้ กึ
เหมือนอยูบ่ า้ น กลุ่ม กิจกรรมนี้นบั ได้ว่าเป็นตัวเชื่อมโยงเด็กระหว่างบ้านและโรงเรียน มอนเตสซอรี่
เชื่อว่า เมือ่ เด็กทากิจกรรมและมีสมาธิทด่ี แี ล้ว จะช่วยขยายช่วงเวลาความสนใจของเด็กให้ยาวออกไป
อีก ในห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ มักจะเห็นเด็กอายุ 4 ปี หรือ 5 ปี ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในแต่
ละครัง้ ในการขัดรองเท้าหรือเช็ดโต๊ะ
กิจกรรมกลุ่มชีวติ ประจาวัน จัดแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้ คือ (Zener. 2007)
1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น (Preliminary Exercises) คือกิจกรรม
เกีย่ วกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การเดิน การถืออุปกรณ์ เช่น การเดินในห้องเรียน การเปิด- ปิดประตู
การม้วน-คลีเ่ สื่อ การยกโต๊ะ-เก้าอี้ การยกถาดอุปกรณ์ การพับ การตัก การเท เป็นต้น
2. การดูแลตนเอง (Care of the Person) คือ กิจกรรมประเภททีใ่ ช้อุปกรณ์
ต่างๆ ทีพ่ บเห็นเป็นประจาและเกีย่ วข้องกับตัวของเด็ก ได้แก่ ชุดกรอบไม้แต่งตัว (Dressing Frames)
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เช่น การติดกระดุม การรูดซิป การคาดเข็มขัด การผูกเชือก ผูกโบ เป็นต้น การขัดรองเท้า การล้าง
มือ การเท การตัก การหันผั
่ กผลไม้ เป็นต้น
3. การดูแลสิง่ แวดล้อม (Care of The Environment) คือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดูแลสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ หวังให้เด็กมีส่วนร่วมในการ ทีจ่ ะรักษา และดูแล รักษาสิง่ แวดล้อม เช่น
การปดั ฝุน่ โต๊ะ การขัดโต๊ะ การล้างโต๊ะ การขัดโลหะ การกวาด การล้างกระดานดา เป็นต้น
4. ชีววิทยาในกิจกรรมชีวติ ประจาวัน (Biology in practical life) ชีววิทยาคือ
การศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ การมีชวี ติ อยู่ การเจริญ เติบโต การดารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการเจริญเติบโต เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัย วงจรชีวติ การอยูร่ ว่ มกับสิง่ มีชวี ติ
อื่นๆ และการต่อสูเ้ พื่อการดารงชีวติ สาหรับชีววิทยาสาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ไม่ได้มงุ่ หวังให้เด็กมี
ความรูล้ กึ มากมาย และไม่ได้จดั แยกเป็ นรายวิชา ครูผสู้ อนก็ไม่มคี วามจาเป็นต้องมีความลึกซึง้ ใน
ศาสตร์เหล่านี้ ในกรณีทเ่ี ด็กมาถามครูเกีย่ วกับชื่อของใบไม้ ดอกไม้ แมลง หรือสัตว์ สิง่ มีชวี ติ อื่นๆ ที่
เด็กสนใจ ครูอาจจะไปค้นหาคาตอบมาอธิบายให้เด็กทราบได้ในภายหลัง ดังนัน้ สิง่ ทีส่ ่งเสริมความรู้
จากขบวนการค้นคว้าสารวจของเด็กได้ คือ ครูสามารถเป็นผูช้ น้ี าเด็กในการสารวจ ค้นคว้า ในสิง่ ที่
เด็กสนใจ
และให้เด็กตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการอาศัยอยูร่ ว่ มกันของสิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติ
กิจกรรมในหมวดงานนี้ ได้แก่ การรดน้าต้นไม้ การทาความสะอาดใบไม้ การตัดดอกไม้ การจัด
ดอกไม้ วิธกี ารเก็บผักหรือผลไม้จากสวน การเก็บกวาดใบไม้ การกวาดทางเดิน การพรวนดิน การ
หว่านเมล็ดพืช การปลูกพืชในกระถาง กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสัตว์ ได้แก่ การเลีย้ งสัตว์ทไ่ี ม่เป็นอันตราย
การให้อาหารสัตว์ การทาความสะอาดกรง เป็นต้น
5. ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relation) คือ กิจกรรมทางด้านสังคมเกีย่ ว
กับการมีกริ ยิ ามารยาททีเ่ หมาะสมและการให้ความช่วยเหลือและบริการผูอ้ ่นื เช่น กิจกรรมมารยาท
และคุณสมบัตผิ ดู้ ี (Grace and Courtesy) และการต้อนรับแขก (Welcoming a guest) เป็นต้น
6. การควบคุมการเคลื่อนไหว (Control of Movement) เช่น การเดินจงกรม
(Walking on the line) จังหวะและการเคลื่อนไหว (Rhythm and other movement) และเกมเงียบ
(Silence game) เพื่อฝึกความสมดุลของร่างกายจากการเคลื่อนไหว เป็นต้น
1.4.2 กลุ่มประสาทรับรู้ (Exercises for the Education of the Senses)
จุดมุง่ หมายของกลุ่มกิจกรรมนี้
เพื่อฝึกประสาทสัมผัสของเด็กให้จติ มุง่ ไปที่
คุณสมบัตขิ องวัตถุทป่ี รากฏเด่นชัด การฝึกให้รจู้ กั สังเกตรายละเอียดของสิง่ ต่างๆ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญม าก
ในการอ่าน มอนเตสซอรีเ่ ชื่อว่า เด็กควรมีความสามารถอย่างดีในการสังเกตและใช้ตาแยกแยะความ
แตกต่างของสิง่ ของได้ดกี ่อนทีจ่ ะเรียนอ่านได้ นอกจากนี้กจิ กรรมกลุ่มนี้ยงั ช่วยเพิม่ ความสามารถของ
เด็กในการคิด การเห็นความแตกต่าง จุดเด่น การรวมกลุ่ม และการจัดระเบียบ หรือลาดับ ตลอดจน
ช่วยเตรียมเด็กให้พร้อมเมือ่ ถึงช่วงเวลาทีเ่ ด็กจะเรียนการเขียนการอ่าน กิจกรรมในกลุ่มนี้เป็นกิจกรรม
เริม่ แรกของกระบวนการเตรียมการเพื่อการเขียน การอ่าน อุปกรณ์ทใ่ี ช้ ในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อฝึก
การสังเกตความแตกต่างโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ได้แก่หู ตา จมูก ลิน้ มือ โดยสังเกตความกว้าง
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ความยาว ความสูง ขนาด สี เสียง รส เป็นต้น อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกลุ่ มนี้ประกอบด้วย หอชมพู บันได
น้าตาล พลองแดง กระบอกพิมพ์ ฯลฯ (จีระพันธุ์ พูลพัฒน์. 2540: 132)
ลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ในกลุ่มประสาทรับรู้ (Zener. 2007) มีดงั นี้
1. การควบคุมความไม่ถูกต้อง (Control of error) หมายถึง การตรวจสอบความ
ผิดพลาด อุ ปกรณ์ชุดนี้ออกแบบมาเพื่อทีว่ ่าเมือ่ เด็กทางานไม่ถูกต้อง เด็กจะสามารถมองเห็นได้เอง
เช่น ถ้าเด็กกาลังทางานกับหอชมพู ทีต่ อ้ งเรียงลาดับจากใหญ่ทส่ี ุดไปถึงเล็กทีส่ ุด ถ้าเด็กวางลูกบาศก์
สีชมพูอนั ใดผิดลาดับ เด็กสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ถูกต้อง หรือชุดแท่งกระบอกพิมพ์
ถ้าใส่กระบอกพิมพ์ลงในช่องทีไ่ ม่ถูกต้องก็จะใส่ลงไปในแท่งกระบอกพิมพ์ไม่ได้
2. มีคุณสมบัตเิ ฉพาะอย่างเดียว (Isolation of quality) อุปกรณ์ออกแบบมาให้ม ี
ลักษณะเด่นอย่างเดียว โดยควบคุมส่วนอื่นๆ เช่น พลองแดง ไม้พลองมีสแี ดงทัง้ หมด รูปทรงและ
ขนาดความหนาเท่ากัน แต่คุณสมบัตเิ ฉพาะทีแ่ ตกต่างออกไป คือ ความยาว
3. เด็กมีส่วนร่วมในการเรียน (Activity, work, manipulation) อุปกรณ์ต่างๆ
ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการทีเ่ ด็กได้ลงมือทางานไม่ใช่แต่เพียงการดูกระบวนการ
ทางานเท่านัน้
4. ดึงดูดความสนใจและสวยงาม (Attractive and beautiful) อุปกรณ์จะดึงดูด
ความสนใจ มีสสี นั สวยงาม และสัดส่วนทีจ่ ะเรียกร้องความสนใจของเด็กได้
5. มีจานวนจากัดเพื่อเป็นกุญแจไขไปสู่โลก (Limited in number to give the
keys to the world) จากัดเฉพาะประสาทรับรูต้ ่างๆ ทีม่ นุษย์ม ี และอุปกรณ์จากัดจา นวนชิน้ เพื่อแสดง
ถึงคุณลักษณะของวัตถุทม่ี ใี นโลก
6. การนานามธรรมทีส่ มั พันธ์กบั วัตถุ (Materialized abstractions) คือการนา
ภาพลักษณ์ทเ่ี ป็นนามธรรมให้เป็นกายภาพ เช่น ความยาวเป็นนามธรรม เมือ่ ได้สมั ผัสกับพลองแดง
เด็กสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ความยาวทีแ่ สดงกายภาพเป็นวัตถุ จากรูปธรรมไปเป็นนามธรรม
7. มีคุณลักษณะความเทีย่ งตรงและเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientifically precise
and exact distinctions) มีความเทีย่ งตรงทางด้านมิตทิ างคณิตศาสตร์ เช่น หอชมพูชน้ิ ทีเ่ ล็กทีส่ ุด
เมือ่ เปรียบเทียบกับชิน้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุด และมีขนาดมิตทิ ถ่ี ูกต้อง อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ในกลุ่มงานนี้มคี วามสูง
หรือความยาวในระดับที่ 10 เซนติเมตร
1.4.3 กลุ่มภาษา (Language)
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญของวัฒนธรรม เด็กจะค่อยๆ ซึมซับภาษาตามธรรมชาติ
โดยไม่มคี วามจาเป็นต้องมีการเรียนการสอนในช่วงอายุสามปีแรกของชีวติ เด็กทารกทุกคนสามารถ
เข้าใจภาษามนุษย์ได้ถา้ หากเด็กทารกมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ เพราะ
แนวโน้มความเป็นมนุษย์ในเรือ่ งภาษาและการสื่อสารทาให้เกิดการใช้ภาษาของเด็ก
งานในกลุ่ม
ภาษาเป็นงานทีแ่ ตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับงานในกลุ่มอื่น ภาษาไม่มคี วามเป็นไ ปได้ของทุกแบบฝึกที่
วางอยูบ่ นชัน้ สื่ออุปกรณ์การเรียนรูใ้ นกลุ่มงานนี้ครูตอ้ งเตรียมเอง และจาเป็นต้องจัดอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมภาษาตามแนวมอนเตสซอรีไ่ ด้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ (Zener. 2007)
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ภาษาพูด (Spoken Language)
ภาษาพูดเป็นรากฐานก่อนไปถึงการเขียนและการอ่าน ถ้าเด็กไม่มคี าศัพท์มากพอ
เด็กจะพบกับปญั หาในการเขียนและอ่าน สื่ออุปกรณ์การเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วกับภาษาพูดไม่มวี างบนชัน้ แต่
ขึน้ อยูก่ บั ครูผสู้ อนทีต่ อ้ งทาให้เกิดขึน้ เป็นประจาทุกวันและตลอดเวลา และสมควรให้บทเรียนนี้ทุกวัน
ได้แก่ ภาษาพูด (Oral Language) และการสะสมคาศัพท์ (Enrichment of Vocabulary) ในการให้
ภาษาพูดสามารถจัดประสบการณ์ผ่านสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. เรือ่ งเล่าต่างๆ
2. บทกวี ร้อยกรอง ทานองเสนาะ
3. ข่าวหรือเหตุการณ์ประจาวัน
4. ชื่อสื่อการเรียนรูท้ ุกชิน้ ในห้อง
5. ชื่อสื่ออุปกรณ์ในกลุ่มงานประสาทรับรู้
6. เล่นเกมคาถาม
7. บทเพลง
คุณค่าของกิจกรรมในภาษาพูดประกอบด้วยดังนี้
1. ภาษาพูดช่วยให้เด็กมีความเชื่อมันในตนเอง
่
เด็กทีส่ ามารถอธิบายความคิด
ความรูส้ กึ และประสบการณ์ของตนเอง เด็กจะมีบทบาทในสังคมได้เป็นอย่างดี
2. ภาษาพูดช่วยเด็กให้แสดงตัวตนของเด็กออกมาได้ชดั เจน เด็กตั ้ งแต่อายุ
2½ ปี เด็กจะเปล่งเสียงได้ชดั เจน
3. ภาษาพูดทาให้เด็กแสดงความรูส้ กึ ออกมาเป็นเหตุเป็นผล
1.4.3.1 การเขียน (Written Language)
การเขียนคือ ความคิดทีป่ รากฏขึน้ ในรูปของสัญลักษณ์ ครัง้ แรกความคิด
ในเบือ้ งต้นแทนด้วยคาเดีย่ ว แล้วตามมาด้วยการสื่อสารเป็นรูปประโยคง่ายๆ และต่อมาเด็กก็แสดง
ความคิดเห็นด้วยการเขียนคาเดียว เมือ่ พูดถึงการเขียนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนไหว
ปากกาสู่กระดาษเป็นตัวหนังสือ แต่มอนเตสซอรีเ่ ชื่อว่า ความสามารถของเด็กนาด้วยสมอง จิตใจ
มากกว่าการนาด้วยแขน ขา ทางกายภาพ ท่านจึงเชื่อว่าเด็กต้องการสื่อสารความคิด ก่อนความ
พร้อมทางกายภาพของมือจะเกิดขึน้ หรือทางานได้ การเตรียมการเพื่อการเขียนมี 2 ด้านคือ
1. การเตรียมการทางด้านจิตหรือ สมอง หรือการเตรียมการทางตรง
2. การเตรียมมือเพื่อทีจ่ ะไปสู่การเขียน
การจัดประสบการณ์ภาษาเขียน ได้แก่ บทเรียนต่างๆ ดังนี้
1. ตัวอักษรกระดาษทราย (Sandpaper letters) เด็กจะได้รบั การจัด
ประสบการณ์แรกเริม่ จากตัวอักษรกระดาษทราย เด็กได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับเสียงของตัวอักษรผ่านสื่อ
ตัวอักษรกระดาษทรายทุกเสียงซึง่ เป็นกุญแจสาคัญนาไปสู่ฐานเสียงของระบบเสียงต่างๆ ของภาษา
ในแต่ละครัง้ เด็กจะได้เรียนเสียงของตัวอักษรครัง้ ละ 2-3 เสียง โด ยผ่านบทเรียนสามขัน้ ตอน (The
three period lessons)
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2. ตัวอักษรเคลื่อนที่ (Moveable alphabets) ก่อนทีเ่ ด็กจะได้รบั การจัด
ประสบการณ์น้ี เด็กต้องเรียนรูเ้ สียงของตัวอักษรกระดาษทรายมาบ้างแล้ว จุดม่งหมายของกิจกรรมนี้
มุง่ ช่วยเหลือเด็กทีย่ งั ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ ช่ วยให้เด็กได้แสดงตัวตนอย่างอิสระด้านกายภาพ
และเรียนรูอ้ ย่างรวดเร็วในการคิดสร้างคาศัพท์ต่างๆ มากมายเป็นวลี ประโยคและอาจเป็นเรือ่ งราวได้
3. แผ่นโลหะลีลามือ (Metal Insets) เด็กได้เรียนรูต้ วั อักษรเคลื่อนทีอ่ ย่าง
คู่ขนานไปกับแผ่นโลหะลีลามือ ในการพัฒนาประสานการเคลื่อน ไหวของมือและตา เป็นการเตรียม
ความพร้อมทางอ้อมสาหรับการเขียน เด็กได้รบั อิสระจากการฝึกฝนลีลามือจากรูปทรงเรขาทีอ่ อกแบบ
มาผ่านแผ่นโลหะลีลามือ
4. พัฒนาการจดบันทึก (Development of the Recording Process) เด็ก
สามารถนากระดานดาและชอล์ก มาจดบันทึกคาต่างทีเ่ ด็กได้สร้างขึน้ จากบทเรียนก่อนหน้านี้
1.4.3.2 การอ่าน (Reading Language)
เมือ่ เด็กมีความพร้อมต่อการจัดประสบการณ์การอ่าน ครูนาเสนอกิจกรรม
กล่องวัตถุฐานเสียง (Phonetic Object Box) และกล่องเสียงผสม (Phonogram Box) เป็นกล่องที่
สวยงาม และน่าสนใจ ภายในบรรจุส่อื อุปกรณ์การเรียนรูป้ ระกอบด้วยวัตถุชน้ิ เล็กๆ น้อยๆ จานวน
10-12 ชิน้ ทีม่ ชี ่อื เรียกและคาสะกดในฐานเสียงของภาษา โดยครูรว่ มทากิจกรรมนี้กบั เด็ก ครูหยิบ
วัตถุครัง้ ละหนึ่งชิน้ ออกมาจากกล่อง เด็กและครูรว่ มกันตกลงชื่อของวัตถุแต่ละชิน้ ร่วมกัน ครูช่วยให้
เด็กใช้ความคิดในการออกเสียงเรียกชื่อวัตถุแต่ละชิน้ และช่วยให้เด็กอ่านคาทีเ่ ป็นชื่อของวัตถุแต่ละ
ชิน้ ทีค่ รูเขียนลงบนเศษกระดาษเล็กๆ ครูช่วยเด็กให้ออกเสียงอย่างถูกต้องและจับคู่วางระหว่างบัตร
คาและวัตถุ
คาปริศนา (Puzzle Words) มีบางคาในภาษาไทยทีไ่ ม่เป็นไปตามหลัก
ไวยากรณ์ คาเหล่านี้เราเรียกว่า “คาปริศนา” คาเหล่านี้จะถูกพิมพ์ลงบัตรคาและแนะนาให้กบั เด็กสอง
หรือสามคนพร้อมกัน โดยใช้วธิ กี ารสอนบทเรียนสามขัน้ ตอน (The three period lessons)
การอ่านอนุกรม (Reading Classification) ครูสาธิตการอ่านโดยใช้บตั ร
สามส่วน (the three parts card) และ สมุดนิยาม (Definition Booklets) เช่น บทเรียนเกีย่ วกับ ส่วน
ต่างๆ ของต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ราก และสัตว์ฯลฯ เด็กได้เรียนรูช้ ่อื ของสิง่ ต่างๆ เช่น สัตว์ ต้นไม้
ดอกไม้ จากบัตรภาพ บัตรคา และบัตรตรวจสอบ (The Control Cards) ซึง่ เด็กสามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาดด้วยตนเอง
1.4.4 กลุ่มคณิตศาสตร์ (Mathematic)
เฮลฟริช (Helfrich. 2007) กล่าวว่า คณิตศาสตร์คอื พืน้ ฐานของสิง่ ต่างๆ และเป็น
ฐานของจินตนาการทัง้ หมด รูปร่าง รูปแบบ ระบบ วัฏจักร เส้น มุม เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นสิง่ ต่างๆ รอบตัว
เด็ก น้าขึน้ น้าลงและกลางวันกลางคืน ในโลกของเราประกอบไปด้วยสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ร้ขอบเขต ในส่วน
ของปริมาณ รูปลักษณะ การเคลื่อนไหว ขนาด และมิติ ธรรมชาติได้เสนอสิง่ ทีเ่ ป็นเบือ้ งต้นของ
คณิตศาสตร์ ในการ จัดประสบการณ์แนวมอนเตสซอรี่ คณิตศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ แต่
เป็นเรือ่ งราวทีก่ ว้างใหญ่ของทุกสิง่ ทุกอย่าง
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จิตคณิตศาสตร์ (Mathematical Mind) มอนเตสซอรี่ ได้คาว่า “จิตคณิตศาสตร์” มา
จากปาสคาล (Pascal) ซึง่ เป็นนักปรัชญาชาวฝรังเศส
่ ปาสคาลกล่าวว่า จิตของมนุษย์ คือจิต
คณิตศาสตร์โดยธรรมชาติ ปาสคาลเชื่อว่าความรูแ้ ละข้อมูลต่างๆ มาจากการสังเกตอย่างถูกต้อง จิต
คณิตศาสตร์คอื การรวมความสามารถทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกันคือ
1. ความอยากรูอ้ ยากเห็นทีน่ าไปสู่การค้นคว้าสารวจ
2. ความสนใจทีม่ ตี ่อโลกต่อสิง่ ต่างๆ รอบตัว เริม่ มีขน้ึ ตัง้ แต่แรกเกิด ความ
สนใจต่อสิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติน้เี จริญงอกงามตามธรรมชาติในแต่ละบุคคล
3. ความสามารถทางสติปญั ญาอย่างมีเหตุผลและสามารถตัดสินใจได้
4. ความสามารถสร้างระบบออกจากความสับสนวุ่นวายได้
5. ภาษาทีช่ ่วยให้จดั ระบบและแยกแยะข้อมูลต่างๆ
6. การเคลื่อนไหวอย่างแม่นยา ความสามารถทางกายภาพและทางสติปญั ญา
ทีจ่ ะทาให้ถูกต้องจากการทาซ้า และสามารถใช้การทาซ้าในชีวติ ประจาวันได้
7. คณิตศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการประสานสัมพันธ์กนั
คณิตศาสตร์ช่วยทาให้เรามีบางสิง่ สมบูรณ์ดว้ ยการทาบางสิง่ บางอย่างซ้าจนบรรลุถงึ ความสาเร็จโดย
สมบูรณ์
8. ความสามารถในการรับรูโ้ ดยนามธรรมในประเด็นต่างๆ ข้างต้น 6 ประการ
จนสามารถสร้างรูปแบบความคิดทีเ่ ป็นรูปธรรม
การเตรียมการของจิตคณิตศาสตร์โดยกิจกรรมชีวติ ประจาวัน (The preparation of
Mathematical Mind in the Practical Life Area) คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ วัน เวลา ทีอ่ ยู่
เงิน หมายเลขโทรศัพท์ และในธรรมชาติ เช่น กระแสน้าขึน้ น้าลง สภาพภูมอิ ากาศ
กลางวันและ
กลางคืน ปฏิทนิ ฤดูกาล และฤดูเก็บเกีย่ ว กิจกรรมชีวติ ประจาวันเป็นการเตรียมความพร้อมทางอ้อม
ของจิตคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กได้มโี อกาส
1. จัดระบบของความคิดของการทางานให้เป็นไปตามลาดับขัน้ ตอน
2. ทางานด้วยความเทีย่ งตรงถูกต้องและแม่นยา
ความสนใจของเด็กถูกกระตุ้นซ้าแล้วซ้าอีกเมือ่ เด็กประสบความสาเร็จในการ
เคลื่อนไหว เด็กจะซึมซับภาพความประทับใจในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นความสาเร็จ ความสนใจในพัฒนาการ
ทีเ่ ด็กเห็นว่ามีบางสิง่ บางอย่างทีป่ ระสบความสาเร็จและเด็กสามารถทาได้ การพัฒนาสมาธิ ความ
ตัง้ ใจ การเห็นแนวทางปฏิบตั สิ ่คู วามสาเร็จของรุน่ พีเ่ ป็นการคู่ขนานกับกลุ่มงานคณิตศาสตร์
การเตรียมความพร้อมของจิตคณิตศาสตร์ในกลุ่มงานประสาทรับรู้
(The
preparation of Mathematical Mind in the Sensorial Area)
กิจกรรมประสาทรับรูเ้ ป็นการเตรียมความพร้อมทางอ้อมสาหรับจิตคณิตศาสตร์
แบบฝึกส่วนใหญ่ในกลุ่มประสาทรับรูเ้ ป็นการฝึกฝนตามระบบ คาสัง่ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน ทาการ
สังเกต ทดลอง แยกแยะความละเอียดประณีตและลักษณะความละเอียดประณีตทีโ่ ดดเด่นแล้วเรียนรู้
ถึงคุณสมบัตทิ ถ่ี ูกต้องและแท้จริง ค้นหาความแตกต่าง การจับคู่เหมือน การจาแนกลาดับ การหา
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ความหลากหลายและเรียนรูภ้ าษาของคณิตศาสตร์ อุปกรณ์หลายชุดในกลุ่มประสาทรับรูถ้ ูกผลิต
ขึน้ มาให้มเี พียง 10 ชิน้ ทัง้ นี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสสารวจและประสบการณ์เกีย่ วกับระบบเลขฐานสิบ
เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง วัตถุรปู ทรงเรขาคณิตทรงทึบและรูปทรงเรขาคณิต มีฐานของพีชคณิต
อยูใ่ นอุปกรณ์บนั ไดน้าตาล ลูกบาศก์สองตัวแปร และลูกบาศก์สามตัวแปร เด็กได้พฒ
ั นาการทาง
สมอง โดยผ่านการมองสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เด็กสามารถจัดระบบได้จากความยุง่ ยากซับซ้อน
ความสามารถด้านนี้เป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อใช้ในการแก้ปญั หาเชิงคณิตศาสตร์ การจาแนกมิตขิ องพลอง
แดงในไม้พลองจานวนแต่ละชิน้ ในช่วงอายุ 4½ - 5½ ปี เป็นเวลาทีเ่ ด็กมีความพร้อมเกีย่ วกับเลข
คณิต ในระบบเลขคณิตเด็กจะต้องเรียนรูถ้ งึ จานวนหนึ่งต่อหนึ่ง เด็กต้องเรียนรูก้ ารนับพลองจานวน
แต่ละส่วนเพื่อรับรูป้ ริมาณ ในกรณีทเ่ี ด็กจะมีปญั หาของการเรียนรูด้ า้ นนี้ จะขอให้ผปู้ กครองช่วยที่
บ้านได้ เช่ นตัวอย่าง ให้เด็กช่วยจัดโต๊ะอาหาร ให้ช่วยวางช้อนสาหรับทุกคน โดยวางช้อนให้หนึ่งคน
ต่อช้อนหนึ่งคัน เด็กจาเป็นต้องเข้าใจจานวนปริมาณ เป็นการเชื่อมโยงปริมาณหนึ่งต่อหนึ่ง
เราไม่
สามารถบังคับเด็กให้เข้าใจสิง่ เหล่านี้ได้ ถึงแม้ว่าเราจะสอนให้เด็กนับ ก็เป็นแต่เพียงกา รนับ ทีเ่ ด็ก
สามารถนับไปให้ถงึ ขัน้ ต่อไป ในบางขณะเด็กอาจตระหนักถึงความสัมพันธ์ของปริมาณ ในโรงเรียน
บางแห่งเด็กมีความยากลาบากทีจ่ ะเข้าใจถึงปริมาณ เพราะเด็กได้รบั เพียงแค่สญ
ั ลักษณ์ของตัวเลข
เท่านัน้ ในห้องเรียนมอนเตสซอรีจ่ ะไม่พบปญั หานี้แน่นอน เพราะในทุกระดับขัน้ ต อนเด็กได้รบั การจัด
ประสบการณ์ทเ่ี ป็นรูปธรรมทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งนามธรรม ดังคาขวัญของเราคือรูปธรรมก่อนนามธรรม
รูปแบบการเรียนรูแ้ นวคิดทางคณิตศาสตร์ในห้องเรียนมอนเตสซอรี่ ควรดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. จัดประสบการณ์ประสาทรับรูท้ เ่ี ป็นรูปธรรมด้วยภาษา
2. มีสญ
ั ลักษณ์การเขียนด้วยภาษา
3. ทาให้สญ
ั ลักษณ์การเขียนและภาษานัน้ ในรูปแบบของรูปธรรม
4. ปฏิบตั ิ
5. ทดสอบการปฏิบตั กิ จิ กรรมของเด็กว่าเด็กได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจอย่างถูกต้อง
กิจกรรมคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 6 ชุดงาน คือ
ชุดงาน 1 ต้องให้เด็กเรียนรูก้ ่อน โดยลาพัง
ชุดงาน 2 3 และ 4 เป็นการทางานควบคู่กนั ในแนวคู่ขนาน
ชุดงาน 5 เป็นงานทีท่ าหลังจากทีท่ างานหมวดที่ 4 ได้เชีย่ วชาญแล้ว
ชุดงาน 6 เป็นงานทีใ่ ห้กบั เด็ก ก่อนทีเ่ ด็กจะไปสู่ระดับประถมศึกษา
ชุดงานที่ 1
1. ไม้จานวน (Number Rods) เป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนรูท้ ใ่ี ห้แนวคิดเรือ่ ง
ปริมาณ และมีช่อื เฉพาะของแต่ละปริมาณ
2. ตัวเลขกระดาษทราย (Sandpaper Number) เป็นการนาเสนอสัญลักษณ์
ของปริมาณ และแสดงแนวคิดเชิงนามธรรมในรูปของปริมาณ
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3. ไม้จานวนกับบัตรเลข (Number rod) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กนั
ระหว่างปริมาณ สัญลักษณ์และภาษา เป็นการแนะนาลาดับของตัวเลขให้แก่ เด็กครัง้ ละสามจานวน
จนกระทังเด็
่ กมีพฒ
ั นาการก้าวหน้าในเรือ่ งของจานวน จากนัน้ ครูจงึ นาเสนอบทเรียนด้วยอุปกรณ์ชุดนี้
ในเรือ่ งการบวก และลบ
4. กล่องกระสวย (Spindle boxes) ช่วยให้เกิดความเข้าใจแนวคิดของเลขศูนย์
5. บัตรเลขและเบีย้ (Cards and counters) เป็นการทดสอบความสามารถของ
เด็กด้านการเรียงลาดับบัตรเลขและด้านการนับ และเปิดโอกาสให้เด็กฝึกการจับคู่ปริมาณกับ
สัญลักษณ์ และขณะเดียวกันเป็นการสาธิตให้เด็กเห็นถึงปริมาณของเลขคู่และเลขคี่
6. เล่นตัวเลขปริศนา / เกมความจา (Memory game) เป็นการทดสอบเด็ก
ว่าได้เกิดการเรียนรูแ้ นวคิดด้า นปริมาณและจานวน
เมือ่ เด็กประสบผลสาเร็จกับงานในหมวดที่ 1 แล้วเด็กสามารถดาเนินงานต่อไปใน
หมวดที่ 2 และ 3 ได้ เด็กส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูร้ ะบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั สีทอง เมือ่
เด็กได้รบั การสาธิตงานในหมวดที่ 2 จากนัน้ เด็กสามารถทางานในหมวดที่ 3-4 แบบคู่ขนานไปพร้อม
กันได้ ใน กระบวนการระบบเลขฐานสิบ (Operations of the Decimal System) เรือ่ งการบวก การ
ลบ การคูณ และการหาร เป็นการเปิดประตูไปสู่การทางานในหมวดที่
4 เด็กจะได้ปฏิบตั งิ านกับ
ระดับของขบวนการทีแ่ ตกต่างกัน
ชุดงานที่ 2
1. เด็กได้มปี ระสบการณ์กบั งานในกลุ่มประสาทรับรูม้ าแล้วและเด็กสามารถ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่ออุปกรณ์การเรียนรูเ้ หล่านี้ เด็กจะได้รบั ฝึกฝนกับขบวนการของ
ฐานเลข และจานวนเลขศูนย์ของแต่ละฐาน บัตรเลขในแต่ละฐานจะมีสเี ฉพาะฐาน ได้แก่ หลักหน่วยสีเขียว หลักสิบ-สีน้าเงิน หลักร้อย-สีแดง และหลักพัน-สีเขียว
2. การสร้างจานวน (The formation of number) ด้วยการสัมผัสพร้อมกับการ
เคลื่อนไหวช่วยให้เด็กเข้าใจในแนวคิดเกีย่ วกับจานวน ตัง้ แต่หนึ่งหน่วยถึงเก้าพัน (1-9000) การสร้าง
จานวนเลขทีม่ ากด้วยบัตรเลขทีใ่ หญ่ เด็กเริม่ เกิดการเ รียนรูเ้ ชื่อมโยงระหว่างปริมาณกับสัญลักษณ์
และเกิดพัฒนาการโดยผ่านขบวนการการสร้างจานวน
3. หลังจากกิจกรรมการสร้างจานวนแล้วเด็กจะได้รบั การจัดประสบการณ์กบั
การเล่นเบีย้ อากร (Stamp Game) กิจกรรมนี้นาเด็กเข้าใกล้ส่กู ารทางานเชิงนามธรรมมากขึน้
4. ในกิจกรรมการเล่นจุด (Dot game) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงขบวนการ
การเปลีย่ นสิบหน่วยให้เป็นหนึ่งสิบ
กระบวนการสาคัญกว่าคาตอบ นี่คอื คาขวัญของการปฏิบตั งิ านในหมวดที่ 2 การ
ทดสอบของหมวดนี้คอื กิจกรรมโจทย์เลขปญั หา (The story problems) เป็นโจทย์เลขทีน่ ามาใช้
ร่วมกับกระบวนการทุกรูปแบบได้แ ก่ การบวก การลบ การคูณ และการหาร หลังจากเด็กเข้าใจแต่ละ
กระบวนการได้แล้ว โจทย์เลขนี้สามารถนามาคละกันได้ ถ้าเด็กสามารถใช้ประสบการณ์และ
เชื่อมโยงกับแนวความคิดได้นนก็
ั ่ แสดงให้เห็นว่าเด็กมีทกั ษะความเชีย่ วชาญในหมวดงานนี้แล้ว
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ชุดงานที่ 3
กิจกรรมการนับต่อเนื่องด้วยโซ่ 100 และ 1,000 (Linear Counting: 100 and
1,000 Chains) และกิจกรรม การนับข้าม (Skip Counting) นอกจากนี้แล้วกิจกรรมการฝึกฝนการนับ
ควรต้องปฏิบตั ทิ ุกวัน การฝึกฝนกิจกรรมการนับทีแ่ ตกต่างกันมีดงั ต่อไปนี้
1. นับจานวนของเด็กนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย
2. นับจานวนตา เท้า และมือ
3. นับจานวนคนทีส่ วมเสือ้ สีและจานวนคนทีไ่ ม่สวมเสือ้ สี
4. นับจานวนในภาษาทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ ในภาษาทีเ่ ด็กรูแ้ ละภาษาทีเ่ ด็กไม่รู้
เพราะเด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้หลายภาษา
5. นับจานวนด้วยเสียง เช่น นับ 1-10 ด้วยเสียงทีด่ งั และเบา
6. นับจานวนด้วยจังหวะช้าเร็ว ได้แก่ นับด้วยจังหวะเร็ว นับด้วยจังหวะช้าๆ
หรือนับหนึ่งหมายเลขด้วยเสียงดังและนับอีกหนึ่งหมายเลขด้วยด้วยเสียงนุ่มนวล จากนัน้ ก็ปฏิบตั ิ
ในทางทีต่ รงกันข้าม
7. นับจานวนแบบละเว้นในทุกลาดับหมายเลขทีส่ าม แล้วให้ปฏิบตั แิ ทนด้วย
การปรบมือ สามาร ถปฏิบตั กิ บั ลาดับทุกหมายเลขเจ็ดได้ หรือนับจานวนในเลขคู่ และจานวนเลขคี่
หรือนับจานวนทีละ 5 ถึง 60 เรานับถึง 60 เพราะว่านับแบบนาฬิกา
8. นับจานวนทีละสิบ จาก สิบ ถึง หนึ่งร้อย
9. นับจานวนทีละร้อย นับจากร้อยถึงหนึ่งพัน
10. ปรบมือเป็นจังหวะพร้อมกับนับจานวนไปด้วย เช่น จังหวะชะชะช่า ฯลฯ
11. นับจานวนสิง่ ของเครือ่ งใช้ เช่น ช้อน จาน ถ้วย ถาด แก้ว ดินสอ ฯลฯ
12. นับจานวนนักเรียนทัง้ หมดในห้องเรียน
13. ร้องเพลงทีเ่ กีย่ วกับจานวนตัวเลข
ชุดงานที่ 4 งานความจา (Memorization Work)
กิจกรรมงานความจาเป็นกิจกรรมเสริมให้กบั เด็กได้มปี ระสบการณ์เพิม่ เติ มใน
หมวดงานที่ 2 แบบฝึกนี้เป็นงานทีท่ าเฉพาะในเชิงสัญลักษณ์เท่านัน้ เริม่ ต้นทีก่ ารได้แสดงออกทาง
ประสาทรับรูจ้ ากกิจกรรมเกมงู (Snake game) จากนัน้ ตามด้วยตารางตรวจสอบ ในตารางสุดท้าย
ของกิจกรรมเป็นตารางว่าง และเป็นแบบทดสอบความจาของเด็ก ซึง่ คาตอบทีถ่ ูกต้องเป็นสิ่ งจาเป็น
อย่างยิง่ สาหรับเด็กในขณะนี้ ทีจ่ ะเห็นผลรวมของแต่ละจานวน (the number combination)
ชุดงานที่ 5 หนทางสู่นามธรรม (Passage to abstraction)
กิจกรรมนี้รว่ มกับแบบฝึกปฏิบตั ใิ นกลุ่มงานความจา ขณะนี้เด็กสามารถทางาน
ร่วมนามธรรม จุดมุง่ หมายของกิจกรรมนี้คอื การช่วยเด็กให้ปฏิบตั กิ ารนับด้วยสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม เด็ก
อาจเขียนคาตอบลงในกระดาษของตนเอง เมือ่ เด็กเรียนรูก้ จิ กรรมการบวก การลบ การคูณและการ
หาร เด็กสามารถทางานไปจนถึงหลักใหญ่ คือ พัน หมืน่ แสน และล้าน
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ชุดงานที่ 6 เศษส่วน (Fraction)
ในห้องเรียนมอนเตสซอรีน่ าเสนอกิจกรรมเศษส่ วนในเชิงประสาทรับรูใ้ ห้กบั
เด็กโดยการให้ช่อื ของเศษส่วนแต่ละชิน้ การให้สญ
ั ลักษณ์ และการคานวณด้วยเศษส่วนในจานวน
ทัง้ หมดหรือจานวนทีเ่ ป็นเศษส่วน
1.5 สรุปหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
หลักการจัดประสบการณ์ ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ดี งั นี้
1.5.1 วิ ธีการ (The Method)
วิธกี ารตามแนวมอนเตสซอรีซ่ ง่ึ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ค้นพบธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของเด็กและช่วยให้เด็กพัฒนาธรรมชาติของเขา
2. สิง่ แวดล้อมทีใ่ ห้ความเป็นอิสระ ทีเ่ ด็กจะ
แสดงศักยภาพของตนเอง
ห้องเรียนทีส่ ะอาด ทาสีขาว มีโต๊ะเล็กๆ ม้านังเล็
่ กและเก้าอีว้ างแขนตัวน้อยๆ ทีจ่ ดั ไว้สาหรับเ ด็ก
โดยเฉพาะ สนามหญ้าทีร่ บั แสงอาทิตย์ให้เด็กใช้ออกกาลังกาย สภาพทีเ่ อือ้ อานวย
3. บุคลิกทีเ่ ป็นกลางของผูใ้ หญ่ การศึกษาของพ่อแม่ และครูทม่ี บี ุคลิกภาพทีด่ ี
สิง่ นี้นาไปสู่ความสงบทางสติปญั ญา บุคลิกของครูตอ้ งเป็นคน ใจเย็น นิ่ง ไม่ต่นื ตระหนก ตกใจง่าย
ความใจเย็นนี้ประกอบด้วยการมีใจสุภาพ และมีทางสติปญั ญาทีจ่ าเป็นเพียงพอเพื่อเข้าใจเด็ก
4. อุปกรณ์ทเ่ี ด็กได้รบั เฉพาะเพื่อการทางาน อุปกรณ์เหล่านี้จงู ใจและช่วยให้
พัฒนาความเข้าใจจนสามารถวิเคราะห์และส่งเสริมการเคลื่อนไหว อุปกรณ์เหล่ านี้ยงั ให้เด็กมีสมาธิ
คุณลักษณะพิเศษทีแ่ วดล้อมตัวเด็ก คือ สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ครูทส่ี ุภาพและ
อุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมกับความต้องการของเด็ก
สิง่ เหล่านี้เราสามารถพบเห็น ในระบบการศึกษา
มอนเตสซอรี่ (Montessori. 1966; citing in Costelloe. 1972: 136-142)
1.5.2 แนวโน้ มพื้นฐานความเป็ นมนุษย์ (Basic Human tendency)
กอร์ดอน (Gordon. 2007: 20-21) กล่าวว่า แนวโน้มพืน้ ฐานความเป็นมนุษย์
หมายถึง มนุษย์ทุกคนมีส่วนเกีย่ วข้องกับ “จังหวะสร้างสรรค์ของชีวติ ” และแนวโน้มพืน้ ฐานความเป็น
มนุษย์ แนวโน้มเหล่านี้เกิดขึน้ ภายในและตามขัน้ ตอนต่างๆ ของชีวติ แนวโน้ม นี้ช่วยในพัฒนาการ
ตามธรรมชาติและการแสดงออกของแนวโน้มเหล่านี้ ถือว่าเป็นเรือ่ งสาคัญเพื่ อการเจริญเติบโตทีด่ ขี อง
แต่ละคน การรูจ้ กั แนวโน้มเหล่านี้ช่วยผูท้ ใ่ี ช้ระบบมอนเตสซอรีเ่ ตรียมบรรยากาศการเรียนรู้ วางแผน
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ หมาะสมและเข้าใจความต้องการต่างๆ ของเด็ก เพื่อจะเข้าใจระบบมอนเตสซอรี่
จาเป็นต้องเข้าใจว่า ความโน้มเอียงของมนุษย์นนั ้ ครอบงาการพัฒนาของเขา ความโน้มเอียงเหล่านี้
ต้องได้รบั การตระหนักถึงและการตอบสนอง หากว่าเราต้องการให้โครงสร้างและเนื้อหาของการศึกษา
ได้รบั การเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริงซึง่ เป็นคาตอบของปญั หาทีเ่ รามีในปจั จุบนั นี้ มอนเตสซอรีก่ าหนด
ความโน้มเอียงพืน้ ฐานของมนุษย์ไว้ดงั นี้
1. การสารวจ (Exploration) โดยธรรมชาติมนุษย์นนั ้ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น
เขาเป็นนักสารวจและนักค้นหา โดยอาศัยการสารวจและการแสวงหา เขาจะเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ขาค้นพบ
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2. การปรับตัว (Orientation) คนเรานัน้ อยากรูว้ ่าเรามีความสัมพันธ์กบั สถานที่
ของเราในโลกและกับคนอื่นๆ และสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นโลก เขาเปรียบเทียบตนเองกับวัตถุ พืช สัตว์ และ
คนอื่นเพื่อจะดูว่าเขาอยูต่ รงไหนและเหมาะสมอย่างไร
3. ระบบระเบียบ (Order) มนุษย์นนั ้ ทางานเพื่อให้โลกมีค วามหมาย ความ
วุ่นวายและความสับสนทาให้ไม่สงบ มนุษย์สามารถค้นพบรูปแบบและระบบการแยกแยะใน
สิง่ แวดล้อมได้ทนั ที
4. การสื่อสาร (Communication) โดยธรรมชาติมนุษย์มคี วามโน้มเอียง
ทางการสื่อสาร มนุษย์ทางานเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสบการณ์กบั วัฒนธรรมอื่นๆ เสมอ
5. การทาซ้า (Repetition) ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่เรียนรู้โดยการฝึกฝนและสามารถ
เข้าถึงความสมบูรณ์ได้อาศัยการทาซ้า
6. ความเทีย่ งตรง (Exactness) มนุษย์จะปรับแต่งและทาให้ดขี น้ึ เสมอ มนุษย์
ตระหนักว่าสิง่ ต่างๆ ไม่สอดคล้องกันและจะทางานเพื่อความเทีย่ งตรงทีส่ อดคล้องกัน
7. กิจกรรม (Activity) โดยการทากิจกรรมต่างๆ มนุษย์จะสามารถสารวจ มี
ประสบการณ์และมีการฝึกฝน การมีส่วนร่วมอย่างมีชวี ติ ชีวากับสิง่ แวดล้อมจะนาไปสู่การเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนาตนเอง
8. การจัดการ (Manipulation) มนุษย์ทางานด้วยมือของตนเองมีความสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนรูแ้ ละการทางานระหว่างสมองและมือ
9. การทางาน (Work) ตลอดประวัตศิ าสตร์นนั ้ มนุษย์ได้แสดงถึงความสามารถ
และความตัง้ ใจทีจ่ ะทางานเพื่อความอยูร่ อดและการปรับปรุงตนเอง มนุษย์ทางานพร้อมกับคนอื่นๆ
และสิง่ แวดล้อมของพวกเขา
10. การรูจ้ กั สรุปประเด็นและความสร้างสรรค์ (Abstraction and Creativity)
มนุษย์มคี วามสามารถและความสนใจตามธรรมชาติ ในการนาความประทับใจต่างๆ หรือความรูส้ กึ
ต่างๆ มาขยายหรือเปลีย่ นแปลงสิง่ เหล่านี้ในสมองของเขา มนุษย์เป็นบุคคลทีส่ ร้างสรรค์สามารถ
จินตนาการสิง่ ทีย่ งั ไม่เกิด ขึน้ และสามารถคิดในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน
11. ความสมบูรณ์ในตัวเอง (Self-perfection) มนุษย์ทม่ี สี ุขภาพดี มีความ
ปรารถนา มีความอยากทีจ่ ะปรับปรุงตนเอง เขามีความภูมใิ จในการเติบโตของตนเองและมีความโน้ม
เอียงทีจ่ ะทางานเพื่อความสมบูรณ์ของตนเอง
ความโน้มเอียงเหล่านี้สามารถเห็นได้ในบรรดาผูเ้ รียนทีม่ คี วามมันคงและมี
่
สุขภาพที่
ดี นักเรียนทีข่ าดความมันคง
่ ปว่ ย หรือมีความหวาดกลัว ไม่กระตือรือร้นทีจ่ ะกระทากิจกรรมต่างๆ
มากมาย ซึง่ ได้รบั การดลใจจากความโน้มเอียงเหล่านี้ตรงข้ามนักเรียนทีม่ นคงมี
ั ่ สุขภาพดีและมี
ความสุขจะกระทากิจกรรมเหล่านี้โดยไม่มคี วามลังเลใจ และด้วยพลังแรงกล้า
1.5.3 การสังเกต (Observation)
การสังเกตตามแนวมอนเตสซอรี่ มีผกู้ ล่าวไว้ดงั นี้
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ซีเนอร์ (Zener. 2007) กล่าวว่า การสังเกตเป็นพืน้ ฐานของการเรียนการสอนแนว
มอนเตสซอรีท่ ม่ี ผี ลต่อการศึกษาและผลการศึกษามาจาก “การสังเกต” สิง่ นี้เป็นบทบาทแรกของครูท่ี
จะเชื่อมสัมพันธ์กบั เด็กครูสามารถช่วยเหลือให้เด็กมีพฒ
ั นาการตามความสามารถขึน้ อยูก่ บั การสังเกต
ของครู ครูตอ้ งสังเกตว่ากิจกรรมใดทีเ่ ด็กทาได้ดี ง่ายหรือยากสาหรับเด็ก ความสามารถพิเศษของเด็ก
คืออะไร อะไรทาให้เด็กเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุด มอนเตสซอรีก่ ล่าวว่า
“ครูทด่ี จี ะต้องมีคุณลักษณะทีเ่ ป็นผู้
ช่วยเหลือเด็กและเป็นนักสังเกต” ครูตอ้ งสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึน้ บ้างในห้องเรียน สังเกตในทุกทีท่ ุก
มุม สังเ กตเด็กทุกคน ทุกวินาที ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสอนเด็กเป็นรายบุคคล หรือสอนเป็นกลุ่ม
มอนเตสซอรีต่ งั ้ ความหวังเรือ่ งการสังเกตกับครูมาก เพราะมอนเตสซอรีใ่ ช้การสังเกตเป็นเครือ่ งมือใน
การพัฒนาเด็ก กระบวนการสังเกตของมอนเตสซอรีค่ อื เครือ่ งมือทีค่ น้ หาพัฒนาการของมนุษย์ท่ี
ดาเนินอยู่ ในการเป็นครูมอนเตสซอรีไ่ ม่ใช้การสังเกตเหมือนนักจิตวิทยาหรือนักวิจยั แต่ครูม ี
เป้าหมายกับเด็กเพื่อพัฒนาตัวเด็ก ดังนัน้ ผลของการสังเกตจะช่วยให้ครูมคี วามประณีตในเป้าหมาย
มีวตั ถุประสงค์ ผลจากการสังเกตช่วยให้ครูเข้าใจความต้องการของเด็ก และให้ความช่วยเห ลือในสิง่ ที่
เด็กต้องการได้ การสังเกตของมอนเตสซอรีจ่ งึ มิใช่เพียงแต่การเฝ้ามอง ครูตอ้ งคิดพิจารณาอย่างถี่
ถ้วนเพื่อเข้าใจธรรมชาติของเด็ก ตอบสนองความต้องการของเด็กได้ ทาให้ครูสามารถขจัดปญั หา
อุปสรรคต่อการเรียนของเด็กได้
กอร์ดอน (Gordon. 2007: 54-55) กล่าวถึง การสังเกตทีล่ ะเอียดถีถ่ ว้ นในการเก็บ
ข้อมูลเป็ นปจั จัยสาคัญในการวางแผนเพื่อความต้องการเรียนรูข้ องแต่ละคน ครูมอนเตสซอรีท่ ุกคนมี
วิธกี ารจดบันทึกการสังเกตการณ์ และกิจกรรมของนักเรียน นักเรียนทีม่ อี ายุมากกว่าจะรับผิดชอบการ
เก็บบันทึกมากขึน้ และมักจะทางานการจดบันทึก แฟ้มและบัตรบันทึก สมุดและแบบฟอร์มต่างๆ และ
วิธกี ารอื่นๆ สามารถนามาใช้ได้ ครูผชู้ ่วยและผูป้ กครองทีท่ างานในห้องเรียนต้องพยายามให้คุน้ เคย
กับวิธกี ารบันทึกของครู เป็ นการดีทพ่ี วกเขาฝึกฝนทักษะการสังเกต การแบ่งปนั ข้อสังเกต และการจด
บันทึกจากสิง่ ทีส่ งั เกตถ้าหากว่าเหมาะสม
1.5.4 การจัดเตรียมสิ่ งแวดล้อม (The Prepared Environment)
จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2540: 15-59) กล่าวถึงการจัดเตรียมสิง่ แวดล้อมในระบบ
มอนเตสซอรีเ่ อาไว้ว่า เด็กจะเรียนรูไ้ ด้ดใี นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ในสถานทีใ่ ดก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นห้องเรียน ห้องทีบ่ า้ น ห้องเด็กเล็ก หรือสนามเด็กเล่น จุดมุง่ หมายเพียงเพื่อให้เด็กมีอสิ ระจากการ
ควบคุมของผูใ้ หญ่ เป็นสถานทีท่ เ่ี ด็กได้ทาสิง่ ต่างๆ เพื่อตนเอง ห้องเรียนในอุดมคติของมอนเตสซอรี่
คือเด็กเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการเรียน ในสิง่ แวดล้อมที่ จัดเตรียมไว้เด็กจะเรียนได้ตามความ
ต้องการ ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ท่จี ะทามอนเตสซอรีจ่ ะจัดโต๊ะ เก้าอี้ ขนาดเ ล็กให้เด็กได้ทางานเป็น
รายบุคคล เป็นกลุ่มในห้องเรียน มีการทางานบนพืน้ มอนเตสซอรีเ่ ห็นว่าโต๊ะครูไม่จาเป็น เพราะครู
ต้องไปทางานกับเด็กอยูแ่ ล้ว
มอนเตสซอรีไ่ ด้เสนอแนะให้จดั เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่ างเป็นขนาดเล็ก
กระดานดาขนาดต่าพอทีเ่ ด็กจะใช้ พืน้ ทีภ่ ายนอกซึง่ เด็กสามารถทาสวนหรือทากิจกรรมกลางแจ้งได้
โดยเฉพาะห้องเรียน ต้องเป็นทีท่ เ่ี ด็กสามารถทาสิง่ ต่างๆ ได้เล่นอุปกรณ์ทว่ี างไว้อย่างมีจดุ มุง่ หมาย
และให้การศึกษาแก่ตน อิสระเป็นลักษณะทีส่ าคัญของการจัดเตรียมสิ่ งแวดล้อม เมือ่ เด็กมีอสิ ระ
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ภายในสิง่ แวดล้อม เลือกทาอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง เขาจะซึมซับสิง่ ต่างๆ จากตรงนัน้ ผูใ้ หญ่มกั จะกลัวว่า
เด็กจะใช้อสิ ระไม่เป็น เด็กจะมีอสิ ระในการใช้อุปกรณ์ทจ่ี ดั ไว้ ภายใต้กรอบในการเลือกทีค่ รูได้จดั ให้
การเลือกคือผลผลิตของวินยั และการควบคุมตนเองทีจ่ ะได้รจู้ ากสิง่ แวดล้อม การจัดเตรี ยมสิง่ แวดล้อม
ยังรวมถึงการจัดชัน้ เรียนและการเตรียมจิตใจของครูไว้ในทีน่ ้ดี ว้ ย การจัดสิง่ แวดล้อมตามแนวมอนเตส
ซอรีม่ ดี งั ต่อไปนี้
1. ห้องเรียน (Classroom)
ห้องเรียนจัดเป็นแบบเปิด และจัดนักเรียนเข้าเรียนแบบคละอายุ ให้ช่วง
อายุห่างกันประมาณ 3 ปี มีเด็กอายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่าเรียนรวมอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้
เด็กได้ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ในระหว่างเด็กอายุน้อยกว่า และมากกว่า ห้องเรียนสาหรับชัน้ เด็กก่อน
ประถมศึกษา ช่วงอายุ 3-6 ปี ควรมีเด็กประมาณ 25-35 คนต่อผูใ้ หญ่ 2 คน ในห้องเรียนจะไม่มโี ต๊ะ
และเก้าอีค้ รู เพราะครูจะต้องเวียนไปรอบห้องเพื่อสังเกตและทางานกับเด็ก อุปกรณ์และชัน้ วางของจะ
เป็นขนาดเล็กและจะต้องอยูใ่ นระดับสายตาเด็ก เพื่อทีจ่ ะได้งา่ ยสาหรับเด็กในการหยิบใช้ อุปกรณ์ ซึง่
จัดแยกเป็นหมวดหมูจ่ ดั เรีย งจากง่ายไปหายาก ก ารจัดสิง่ แวดล้อมจะมีจดุ มุง่ หมายด้วยความรอบคอบ
และพิถพี ถิ นั เด็กสามารถทางานได้ทงั ้ ทีโ่ ต๊ะหรือพืน้ ห้อง ซึง่ เป็นส
ภาพธรรมชาติทาให้เด็กเกิด
ความสุขและความสบายใจในการทางาน สภาพห้องเรียนแบบนี้จะได้ยนิ เสียงเด็กพึมพาตลอดเวลา
เพราะการใช้อุปกรณ์ตอ้ งใช้การเคลื่อนทีห่ ลายรูปแบบ เช่น เดิน แบก เท พูดและโดยเฉพาะการใช้มอื
มอนเตสซอรีเ่ น้นว่ามือคือครูทส่ี าคัญของเด็ก อุปกรณ์ในระบบนี้จะมุง่ ในแง่ชวนให้เด็กใช้มอื ในการ
เรียนรูก้ ารทากิจกรรมของเด็กทุกอย่างนาไปสู่การให้ความเคารพต่องานของคนอื่น และต่ออุปกรณ์
หรืองานของตน มอนเตสซอรีไ่ ม่เคยคิดว่า ความดี คือความเงียบ และการไม่เคลื่อนไหว การมีวนิ ยั ใน
ตนเองควรจะได้เรียนรูไ้ ปทีละน้อยด้วยการซึมซับงานต่างๆ ทีม่ คี วามหมาย เมือ่ เด็กมีความสนใจใน
กิจกรรมบางอย่าง เด็กจะมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ถ้าเด็กมีพฤติกรรมทีผ่ ดิ ไป เป็นหน้าทีข่ องครูทจ่ี ะ
ช่วยให้เด็กหันมาสนใจในงานของตนเอง เด็กแต่ละคนทางานกับอุปกรณ์ของตนเองจึงไม่มกี ารแข่งขัน
ในห้องเรียนระดับนี้ เด็กเกีย่ วข้องสัมพันธ์เฉพาะงานทีต่ นเองทาผ่านไปแล้ว และความก้าวหน้าของ
เขาก็ไม่ได้นาไปเปรียบเทียบกับความสาเร็จของเด็กอื่น
กอร์ดอน (Gordon. 2007: 32-33) กล่าวว่า ห้องเรียนเป็นสถานทีท่ างาน
ของผูเ้ รียน เครือ่ งประดับตกแต่ง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ต้องเหมาะสมกับขนาดของผูเ้ รียน สิง่ แวดล้อมที่
ได้รบั การออกแบบอย่างดี มีความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบและเป็นสถานทีด่ งึ ดูดใจนักเรียน
สิง่ แวดล้อมแต่ละแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การเตรียมและการ
ปรับห้องเรียนควรปรับตามความเห็นเฉพาะของครูแต่ละคนและความต้องการตามระดับอายุของเด็ก
ปฐมวัย
2. การเตรียมจิตใจของครู (The spiritual preparation of the teacher)
มอนเตสซอรี่ (Montessori. 1966; citing in Costelloe. 1972: 149-153)
เสนอว่า วิธกี ารสังเกตเด็กเน้นถึงความจริงทีว่ ่าครูตอ้ งเตรียมตนเองภายใน โดยการเรียนรูต้ นเอง
อย่างเป็นระบบ เพื่อจะสามารถกระชากความผิดบกพร่องในส่วนลึกของ ตนให้ออกไป โดยเฉพาะ

31
อย่างยิง่ ส่วนทีเ่ ป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์กบั เด็ก เพื่อจะค้นพบจุดอ่อนใต้สานึกเหล่านี้ ต้องได้รบั
การแนะนาพิเศษ ครูตอ้ งมองตนเองเหมือนในลักษณะทีค่ นอื่นมองตัวครู นี่เท่ากับว่าครูตอ้ งเรียนรู้
ใหม่ ต้องเริม่ จากการเรียนรูถ้ งึ ความบกพร่องของตนเอง จากความโน้มเอียงของตนเอง มากกว่าการ
ทีเ่ ป็นห่วงถึง ความโน้มเอียงต่างๆ ของเด็ก กับการ แก้ไขความบกพร่องของเด็ก หรือกับ “ผลของ
บาปกาเนิด” ดังข้อความจากพระคัมภีรไ์ บเบิล้ ทีก่ ล่าวว่า “ท่ำนควรเขีย่ ท่อนซุงในตำของท่ำนก่อนแล้ว
จึงไปเขีย่ เศษผงในตำของเด็ก” แต่ครูยงั ต้องมีความสุภาพ และต้องขจัดอคติต่างๆ ในจิตใจ ไม่ตอ้ ง
ขจัดคุณลักษณะต่างๆ ทีช่ ่วยเราในการสอน แต่ ต้องตรวจสอบท่าทีภายในซึง่ เป็นคุณลักษณะของ
ผูใ้ หญ่ทท่ี าให้ครูไม่เข้าใจเด็ก
1.5.5 บทเรียนสามขัน้ ตอน (The three period lesson)
เฮนสโตค (Hainstock. 1997b: 7) กล่าวถึง เป้าหมายของบทเรียนสาม
ขัน้ ตอนคือ การสอนแนวคิดใหม่ๆ โดยวิธกี ารซ้า ซึง่ เป็นการช่วยเหลือเด็กให้เข้าใจบทเรียนได้ดขี น้ึ
วิธกี ารนี้ยงั ช่วยให้ครูสงั เกตความเข้าใจและการซึมซับของเด็กในสิง่ ทีแ่ สดงให้เขาเห็น เราต้องใช้สาม
ขัน้ ตอนนี้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษา โดยทัว่ ไปในช่วงเวลาหนึ่งเรามักจะใช้วตั ถุสามถึงสี่
อย่าง ถ้าหากว่าเด็กคนหนึ่งดูเหมือนว่าไม่เข้าใจขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง จะต้องเริม่ ต้นใหม่ และ
พยายามให้เด็กเข้าใจแต่ละขัน้ ตอนอย่างครบถ้วนก่อนทีจ่ ะไปขัน้ ตอนต่อไป
มอนเตสซอรี่ (Montessori. 1964: 177-178) กล่าวถึง การ ค้นพบว่าสาม
ขัน้ ตอนทีเ่ ป็นองค์ประกอบบทเรียนตามแบบซีควิน (Seguin) เป็นสิง่ ทีน่ ่าใช้มากทีส่ ุดสาหรับเด็กปกติ
ซึง่ ประกอบด้วยดังนี้
ขัน้ ตอนแรก คือ การเชื่อมโยงระหว่างประสาทสัมผัสกับชื่อของวัตถุ เช่น ครู
จะให้เด็กเห็นสีสองสีคอื สีแดงและสีน้าเงิน เมือ่ ครูยกให้เด็กเห็นสีแดง ครูจะพูดว่า ”นี่คอื สีแดง” และ
เมือ่ ครูยกสิง่ ทีเ่ ป็นสีน้าเงิน ครูกจ็ ะบอก “นี่คอื สีน้าเงิน” และครูจะวางสิง่ นัน้ บนโต๊ะทีเ่ ด็กสามารถ
มองเห็นได้
ขัน้ ตอนทีส่ องคือ การรูจ้ กั สิง่ ของให้ตรงกับชื่อของสิง่ นัน้ ครูจะบอกกับเด็กว่า
“เอาสีแดงมาให้หน่อย” และ “หยิบสีน้าเงินมาให้หน่อย”
ขัน้ ตอนทีส่ าม คือ การจดจาชื่อของสิง่ ของให้ตรงกับสิง่ นัน้ ครูถามเด็กโดยที่
ยกสิง่ หนึ่งขึน้ แล้วพูดว่า “นี่คอื อะไร” และเด็กจะต้องตอบว่า “สีแดง”
1.5.6 การพึ่งพาตนเอง (Independence)
การพึง่ พาตนเองตามแนวมอนเตสซอรีม่ ผี กู้ ล่าวได้ดงั นี้
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 70) กล่าวถึง การได้มาซึง่ อิสรภาพเป็นส่วน
สาคัญทีส่ ุด เป็นส่วนของกระบวนการศึกษา และจาเป็นเพื่อการพัฒนาตามปกติของเด็ก
ถึงแม้
ธรรมชาติของอิสรภาพนัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามขัน้ ตอนของการพัฒนาของเด็กแต่ละคน เด็กทุกคนมี
ความต้องการและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะบรรลุถงึ อิสรภาพ นันหมายถึ
่
งการทีเ่ ขาสามารถทาเพื่อตนเองซึง่
ก่อนหน้านี้การทีค่ นอื่นทาเพื่อเขา สิง่ นี้เป็นส่วนสาคัญของ “การเจริญเติบโต” และเป็นเป้าหมาย
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สุดท้ายของวิธกี ารศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี่ ซึง่ เป็นขัน้ ตอนต่อเนื่องเพื่อบรรลุถงึ การพึง่ พาตนเอง
และอิสรภาพอย่างแท้จริง
ซีเนอร์ (Zener. 2007) กล่าวถึง การพึง่ พาตนเองตามคานิยามของ
มอนเตสซอรี่ หมายถึง การจัดการให้มหี รือทาให้เกิดรูปของทักษะความชานาญในการทาบางสิง่ บาง
อย่างด้วยตัวเอง ในทีน่ ้จี ะขอกล่าวถึงเด็กเฉพาะในช่วงอายุ 3-6 ปี
1. เพื่อให้การพัฒนาของการพึง่ พาตนเองของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เด็กต้องการโอกาสดังนี้
1.1. ทางานอย่างอิสระและปฏิบตั งิ านโดยลาพังด้วยตนเอง
1.2. เลือกงานตามความต้องการของตนเอง
1.3. เด็กทางานในจังหวะช้าเร็วของตนเอง ด้วยความสงบภายใน
ตนเอง ในเวลาทีต่ อ้ งการเริม่ และหยุดงาน
1.4. เด็กทากิจกรรมซ้าบ่อยๆ นานๆ เท่าทีเ่ ขาต้องการ
2. กฎเบือ้ งต้นของห้องเรียนมอนเตสซอรี่
2.1 ไม่รบกวนและไม่ขดั จังหวะการทางานของเด็ก
2.2 หยิบอุปกรณ์จากชัน้
2.3 เก็บอุปกรณ์เข้าทีเ่ ดิมเมือ่ เสร็จงาน
3. ขัน้ ตอนในกฎเบือ้ งต้นทาให้มขี นั ้ ตอนการทางานทีเ่ หมือนกัน เป็น 3
ขัน้ ตอนในการทางานปกติ
3.1 นาอุปกรณ์มาจากชัน้ และจัดวาง เรียงงานนัน้
3.2 ลงมือปฏิบตั งิ าน
3.3 เก็บงาน ทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์คนื ทีช่ นั ้
4. ความช่วยเหลือพิเศษบางอย่างทีจ่ ะช่วยส่งเสริม ให้เด็กในการทางาน
อย่างเป็นอิสระพึง่ พาตนเองได้
4.1 บอกชื่อของงานก่อนทีจ่ ะลงมือทางาน
4.2 การถือสิง่ ของ ให้แสดงว่ามีอะไรมาเกีย่ วข้องบ้างอย่างชัดเจน
เช่น ใช้น้วิ 4 นิ้วสอดใต้ถาดภาชนะขณะยก
4.3 นังทางด้
่
านขวาของเด็ก ถ้าครูถนัดขวา
4.4 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมือ การปฏิบตั กิ บั อุปกรณ์มลี าดับ
ชัดเจน ครัง้ ละหนึ่งต่อหนึ่ง
4.5 ไม่พดู หรือพูดน้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ าเป็นขณะสาธิตบทเรียน
4.6 เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนแม่นยาแน่นอนสม่าเสมอ
4.7 รักษาความเทีย่ งตรง ไม่เปลีย่ นแปลงในการปฏิบตั ขิ องครู เช่น
สอนเด็กเก็บเก้าอีท้ ุกครัง้ ทีล่ ุกจากโต๊ะ ครูกต็ อ้ งปฏิบตั ทิ ุกครัง้ เช่นกัน
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4.8 สังเกตความสนใจของเด็กเพื่อใช้ในการนาเสนอบทเรียนในเรือ่ ง
ทีเ่ ด็กสนใจ
4.9 ให้ความช่วยเหลือเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อให้เด็กทางานต่อไปได้ดว้ ย
ตนเอง
4.10 สังเกตจุดทีท่ าให้เด็กมีสมาธิความตัง้ ใจเกิดขึน้ เพราะว่าจุดนี้
เป็นจุดสนใจของเด็ก เพื่อประโยชน์ต่อในการนาเสนอบทเรียนครัง้ ต่อไปในเรือ่ งทีเ่ ด็กสนใจ
1.5.7 การเข้าสู่ภาวะปกติ (Normalization)
การเข้าสู่ภาวะปกติตามแนวคิดของมอนเตสซอรีม่ ผี กู้ ล่าวได้ดงั นี้
มอนเตสซอรี่ (Montessori. 1966; citing in Costelloe. 1972: 148) กล่าวว่า สิง่ ที่
ควรเน้นในการปรับเปลีย่ นเหล่านี้คอื การรักษาจิตใจ ซึง่ เป็นการกลับสู่สภาพทีป่ กติ ในความเป็นจริง
เด็กปกติคอื เด็กคนหนึ่งทีม่ คี วามฉลาด ทีร่ จู้ กั ควบคุมตนเอง ดาเนินชีวติ อย่างสงบ และทีเ่ ลือกทางาน
อย่างเป็นระเบียบมากกว่ าทีจ่ ะอยูเ่ ฉย เมือ่ เราพบเจอเด็กในลักษณะนี้เรามักจะเรียกว่า “การปรับ
เปลีย่ น” (conversion) ของเขาเป็น “การเข้าสู่ภาวะปกติ” ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของมนุษย์ซ่อนไว้ภายใน
ตัวเขา และธรรมชาติน้ซี ง่ึ เขาได้รบั ไว้ตงั ้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา จะต้องได้รบั การยอมรับและส่งเสริมให้
เติบโต แต่การตีความเข้าใจในลักษณะนี้ไม่ได้ลบล้างลักษณะภายนอกการปรับเปลีย่ นของเด็ก แม้ว่า
ในผูใ้ หญ่สามารถปรับเปลีย่ นในลักษณะเดียวกันได้กต็ าม แต่การเปลีย่ นแปลงนัน้ จะยากมาก ซึง่ ไม่ถอื
ว่าเป็นการกลับสู่สภาพปกติตามธรรมชาติมนุษย์
ลักษณะจิตของเด็กทีป่ กติจะเติบโตอย่างง่ายดาย และลักษณะทัง้ หมดทีผ่ ดิ แผกไป
จากภาวะปกติกจ็ ะหายไปเปรียบเสมือนกับการทีค่ นทีม่ สี ุข ภาพดีและความเจ็บปว่ ยก็จะหายไป ถ้าเรา
สังเกตเด็กในลักษณะนี้เราจะค้นพบการเบ่งบานของภาวะความเป็นปกติ ถึงแม้จะอยูใ่ นท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทีห่ นักหน่วงก็ตาม และแม้มกี ารปฏิเสธเครือ่ งหมาย ของการพัฒนาการตามปกติเหล่านี้
เพราะไม่ได้รบั การยอมรับหรือการช่วยเหลือ พวกเขายังส ามารถทีจ่ ะกลับไปถือหลักการสาคัญเพื่อ
ฟนั ฝา่ อุปสรรคทีท่ าให้ความปรารถนาของพวกเขาบรรลุผลสาเร็จ
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 62) กล่าวถึง เรือ่ งสาคัญทีม่ อนเตสซอรีไ่ ด้พบคือ
ความจริงตามธรรมชาติจริงของเด็ก เด็กทีม่ ภี าวะปกติสามารถเข้ากับสิง่ แวดล้อมทัง้ หมดของเขาอย่าง
กลมกลืน เขาค้นพบว่าเด็กทีม่ ภี าวะปกติคนใหม่น้ี จะมันคงอย่
่
างต่อเนื่องซึง่ เป็นผลของการใช้วธิ กี าร
ของเขากับเด็กๆ ภายหลังมอนเตสซอรีอ่ ธิบายกระบวนการของการเปลีย่ นแปลงพืน้ ฐานในตัวเด็กที่
เป็นปกติ เหตุการณ์ทางจิตวิทยาทีก่ าหนดความหมายสาคัญ
คุณค่าและเป้าหมายของวิธกี ารของ
มอนเตสซอรี่ เด็กที่ ครูมกั จะคิดว่าเกียจคร้าน ดือ้ ไม่มรี ะเบียบ ไม่เชื่อฟงั ฯลฯ สามารถเข้าสู่ภาวะ
ปกติได้ การค้นพบทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ การทีเ่ ด็กกลับสู่สภาพปกติน้โี ดยการทางาน การเปลีย่ นแปลงที่
สร้างความสม่าเสมอของเกือบทุกประเภทไม่ ได้เกิดขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่จะปรากฏขึน้ มา
ทัง้ หมดในทันที สาหรับเด็กทัวไปการเปลี
่
ย่ นแปลงจะเกิดขึน้ หลังจากการมีสมาธิอย่างลึก เมือ่ ทา
กิจกรรมต่างๆ การเข้าสู่ภาวะปกติ จะทาให้นิสยั แบบเด็กๆ หลายอย่างหายไป ซึง่ โดยทัวไปคิ
่ ดว่าเป็น

34
คุณธรรม เช่น “การจินตนาการอย่า งสร้างสรรค์” ความสนุกสนานจากการฟงั นิทาน การเล่น และการ
เชื่อฟงั
เด็กทีม่ ภี าวะปกติคอื คนทีม่ สี ติปญั ญาเฉลียวฉลาด ผูท้ เ่ี รียนรูก้ ารควบคุมตนเองและ
ดาเนินชีวติ ในความสงบ และทีเ่ ลือกกระทางานทีม่ คี วามเป็นระเบียบแทนการอยูน่ ิ่งเฉย
ซึง่ อาจจะ
ไม่ใช่เป็นการแสดงออกของเด็กอัจฉริยะ แต่เป็นการแสดงออกของ “ชีวติ ซึง่ มีชวี ติ ชีวา” ซึง่ เปิดเผย
ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของมนุษย์
สรุปเมือ่ เด็กมีโอกาสเรียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านอย่างอิสระ มีจติ ใจจดจ่อในงานทีท่ า อย่าง
ไม่รเู้ หน็ดเหนื่อย หรือเบื่อหน่าย ก่อให้เกิดความกระหายในการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ การเข้าสู่ภาวะปกติ
ของเด็กจึงเป็ นเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี่
1.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
ฮรานีตซ์ (Hranitz. 1985: ออนไลน์) กล่าวถึง การวิจยั ทางการแพทย์ การศึกษา และ
สาขาทีเ่ กีย่ วข้องว่ายังคงดาเนินการค้นพบใหม่ๆ เกีย่ วกับการทางานของสมองและความผิดปกติ
ต่างๆ ก
ารศึกษาถึงสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของสมองในวัยเด็กทีเ่ รียนรูใ้ นการเปรียบเทียบ
สนับสนุน กับนักการศึกษา มอนเตสซอรี่ เจอโรม บรูเนอร์ และ จังค์ เพียเจต์ การวิจยั ครัง้ นี้พบว่า
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองนัน้ พัฒนาต่อเนื่องเป็นขัน้ ตอน ซึง่ สัมพันธ์กบั ศัก ยภาพที่
ได้รบั การถ่ายทอด วัยวุฒ ิ และประสบการณ์ การวิจยั เรือ่ งสมองสามารถสรุปได้ดงั นี้ 1) ไม่มเี ซลล์
สมองตัวใดทีท่ าหน้าทีโ่ ดยลาพัง 2) แต่ละบุคคลจะสร้างความสัมพันธ์ทม่ี คี วามหมายแตกต่างกัน
ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกันก็ตาม 3) สมองเติบโตโดยสเปอร์ 4)สมองตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมรอบด้าน 5) สมองสามารถสร้างระบบแบบเป็นนามธรรมและถอดรหัสได้อย่างง่าย
6) สมองจัดการกับโลกได้อย่างเป็นระบบ บทบาทของครูมอนเตสซอรีค่ วรยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ กระตุน้ ให้เด็กได้ใช้อสิ รภาพทีค่ รูจดั ให้พวกเขา สังเกตเด็กอย่างสม่าเ
สมอเพื่อจัดเตรียม
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นไปได้ให้ดที ส่ี ุด ตระหนักในช่วงการเรียนรูไ้ วของเด็ก และภารกิจหลักของครูคอื การ
หาวิธกี ารเบีย่ งเบนลักษณะนิสยั ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของเด็ก
มิวรีน (Maureen. 2008: ออนไลน์) ศึกษาคุณค่าของดนตรีในทางการศึกษาเด็กปฐมวัย
ไม่ได้รบั การยอมรับ โดยเฉพาะด้านของกิจกรรมคณิตศาสตร์ แม้ว่าจานวนงานเขียนทีเ่ กีย่ วกับ
ผลกระทบของการสอนดนตรีเพื่อความสัมฤทธิผลทางการศึกษา แต่มงี านเขียนออกมาน้อย เรือ่ งการ
เรียนการสอนดนตรีของโรงเรียนมอนเตสซอรีท่ แ่ี ตกต่างกันและส่งผลกระทบต่อคะแนนการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า มีความแตกต่างของผลคะแนนคณิตศาสตร์
ระหว่างนักเรียนในระบบมอนเตสซอรีท่ ไ่ี ด้ใช้โครงการสอนมอนเตสซอรีใ่ นระบบเดิม กับนักเรียนที่
เรียนในโครงสร้างของ มอนเตสซอรีแ่ ละเพิม่ เนื้อหาสาระของดนตรี ผลปรากฏว่านักเรียนทีไ่ ด้เรียน
เนื้อหาสาระของดนตรีเพิม่ มีคะแนะคณิตศาสตร์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียนในโครงการสร้าง มอนเตสซอรี่
แบบเดิม
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ลอร่า (Laura. 2009: ออนไลน์) ศึกษาบทกวีทท่ี าให้ครูสามารถติดต่อสัมพันธ์กบั นักเรียน
ในแนวใหม่ ครูสามารถแสดงให้นกั เรียนเห็นว่าบทกวีเป็นสิง่ หนึ่งทีผ่ คู้ นแต่งขึน้ เพื่อสัมผัสกับความคิด
ความรูส้ กึ และประสบการณ์ เมือ่ บทกวีรวมเข้าไปในหลักสูตร เด็กจะเรียนรูแ้ ละค้นพบโดยการมองดู
สิง่ แวดล้อมในมุมมองใหม่ บทกวีมจี ดุ ยืนทีแ่ ตกต่างจากนิทานเรือ่ งเล่าและบทเรียนทางภาษา เพราะ
บทกวีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คาพูดและแสดงความคิดเห็นของบุคคลนัน้ ออกมา ในปีแรกของ
ผูป้ ระพันธ์ในฐานะเป็นครูใหม่ของห้องเรียนมอนเตสซอรี่ อายุ 3-6 ปี เธอสามารถยืนยันได้ถงึ เด็กๆ
ในห้องของเธอ มีประสบการณ์ทม่ี คี วามหมายมากในเรือ่ งการพัฒนาภาษาและเริม่ ต้นการทดลองกับ
การแสดงความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยบทกวี มอนเตสซอรีก่ ล่าวว่า ครูจะต้อง “หลอกล่อนักเรียน” โดยผ่าน
บทกวีครูอาจจะหาวิธกี ารหลอกล่อนักเรียนในแนวทางทีน่ ่าสนใจ ครูสามารถหลอกล่อนักเรียนด้วย
จังหวะดนตรีทห่ี ลากหลายและภาษาทีส่ ร้างสรรค์ของบทประพันธ์ อย่างไรก็ตามครูตอ้ งมีความ
กระตือรือร้นสนใจในบทกวีก่อนทีจ่ ะนาเสนอให้กบั เด็ก
งานวิ จยั ในประเทศ
จิรฎา จินตนาการ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ ในระดับชัน้
อนุบาลทีใ่ ช้แนวการศึกษามอนเตสซอรี่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารของโรงเรียน
5 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญของโรงเรียน 5 คน และผูส้ อนในระดับอนุบาล 21 คน จากโรงเรียนทีใ่ ช้แนว
การศึกษามอนเตสซอรีใ่ นการจัดการศึกษาและอยูใ่ นสมาคมส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อเด็กเป็นสาคัญ
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนการส อนศิลปะในระดับชัน้ อนุบาลทีใ่ ช้แนวการศึกษามอนเตสซอรี่
แบ่งได้ 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านจุดประสงค์การเรียนการสอนศิลปะ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั เิ พื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ สังคม ภาษา ฝึกการใช้ตา มือและ
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ให้ทาหน้าทีส่ มั พันธ์กนั 2) ด้านหลักสูตร/เนื้อหา/กิจกรรม มีการใช้เนื้อหาจาก
เรือ่ งทีง่ า่ ยไปสู่เรือ่ งทีย่ าก โดยจะใช้หวั ข้อเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ เช่น เด็ก พ่อแม่ บุคคล พืช สัตว์ เป็น
หัวข้อในการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะ เทคนิคทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการป ระดิษฐ์และการ
วาดภาพระบายสี 3) ด้านวิธสี อนใช้วธิ กี ารสาธิตวิธกี ารทาให้เด็กดูทลี ะขัน้ ตอน มีการบูรณาการศิลปะ
เข้ากับกิจกรรมด้านนิสยั การทางาน ครูผสู้ อนอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมศิลปะให้ดาเนินไป
อย่างราบรืน่ ในการจัดเตรียมด้านอุปกรณ์ สถานที่ 4) ด้านผูส้ อนจะให้ความสาคัญกับความแตกต่าง
ของผูเ้ รียนแต่ละคน เน้นการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล ให้ความสาคัญกับการเตรียมสิง่ แวดล้อมที่
เหมาะสมซึง่ จะช่วยให้เด็กเรียนรูไ้ ด้ดี 5) ด้านผูเ้ รียนสามารถเลือกทากิจกรรมและอุปกรณ์ได้ตาม
ความสนใจ มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผูอ้ ่นื สามารถปฏิบตั งิ านได้เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่
กาหนด ผูเ้ รียนสามารถเก็บอุปกรณ์เมือ่ ใช้เสร็จ สามารถดูแลความสะอาดหลังปฏิบตั กิ จิ กรรม
6) ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอนมีการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้บนชัน้ ตามหมวดหมู่ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในชัน้ เรียน
จะคัดสรรให้มนี ้าหนัก ขนาดและรูปร่า งทีเ่ หมาะสมกับมือเด็ก เหมาะสมกับการใช้งานในกิจกรรมแต่
ละประเภท ครูผสู้ อนจะทาการสังเกตความสนใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่ออุปกรณ์แต่ละชนิด 7) ด้านการวัด
และการประเมินผล ใช้วธิ กี ารสังเกตในการประเมินผล ทาการประเมินผลจากพัฒนาการ ในการทา
กิจกรรมและการใช้อุปกรณ์ ความ มีระเบียบวินยั ในการทางาน ความตัง้ ใจในการทากิจกรรมและการ
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ใช้อุปกรณ์ 8) ด้านสิง่ แวดล้อมทางการเรียน จัดให้มหี อ้ งสาหรับการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะโดยเฉพาะ
มีการใช้พน้ื ทีน่ อกห้องเรียนสาหรับการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะ จัดสิง่ อานวยความสะดวกในการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง 9) ด้านผูป้ กครองให้ความร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ครูมกี าร
รายงานพฤติกรรมและพัฒนาการให้ผปู้ กครองทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และผูป้ กครองสามารถ
เข้าร่วมสังเกตการณ์สอนในชัน้ เรียนตามวันและเวลาทีท่ างโรงเรียนกาหนดขึน้
รัชนี เวชปาน (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเรียนได้ชนั ้ ปฐมวัยจากการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการศึกษาเป็ นนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเรียนได้ ระดับสติปญั ญา 50-70 ทีไ่ ม่ม ี
ความพิการซ้าซ้อนชัน้ ปฐมวัยอายุระหว่าง 5-10 ปี ในสถานสงเครา ะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปญั ญาจังหวัดนนทบุร ี จานวน 8 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
ระดับเรียนได้ชนั ้ ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การสอนแบบมอนเตสซอรี่ มีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ในระดับดี
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการสังเกต ด้านการเปรียบเทียบและด้านจานวน ความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบมอนเตสซอรี่สงู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
มณีวรัช ปญั จมณี (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาความพร้อมทางด้านการอ่านของเด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางการได้ยนิ ชัน้ ก่อนประถมศึกษาจากการเตรียมความพร้อมโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบ
มอนเตสซอรีโ่ ดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นชายและหญิ งทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ทีม่ ี
ระดับการสูญเสียการได้ยนิ ไม่เกิน 90 db (เดซิเบล) หลังจากใส่เครือ่ งช่วยฟงั อายุระหว่า 3-5 ปี มี
ระดับสติปญั ญาปกติ และไม่มคี วามพิการซ้าซ้อน จานวน 8 คน ผลการวิจยั สรุปว่า ความพร้อมด้าน
การอ่านของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ชัน้ ก่อนประถมศึกษา จากการเตรียมความพร้อมโดย
ใช้วธิ สี อนแบบมอนเตสซอรีอ่ ยูใ่ นระดับดีและสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
มินดา วงศ์วชิ ติ (2543: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล: กรณี
ศึกษาโรงเรียนอนุ บาลทีใ่ ช้วธิ กี ารของมอนเตสซอรี่ โดยศึกษาพฤติกรรมทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมที่
เกีย่ วกับตนเอง และพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการทางาน โดยตัวอย่างประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบ
ด้วยเด็กอนุบาลวัย 5-6 ปี ทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนอนุบาลทีใ่ ช้วธิ กี ารของมอนเตสซอรีม่ าตัง้ แต่อายุ 3 ปี
จานวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่า ด้านพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกใน
ระดับมาก คือ การดูแลสิง่ แวดล้อม พฤติกรรมในการรับประทานอาหารว่าง /อาหารกลางวัน และการ
เคลื่อนทีไ่ ปในสิง่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ การสนทนา การ
ทักทาย การจัดการในการเล่น การช่วยเหลือผูอ้ ่นื การเล่นกันเองอย่างไม่เป็นทางการ และการได้รบั
ความเอาใจใส่พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกระดับมาก ด้านพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับตนเอง รับผิดชอบตนเอง
พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกในระดับมาก และด้านพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการทางาน คือ การซักถาม การ
ตอบคาถาม การให้ความสนใจตัง้ ใจเรียน การอภิปรายในห้องเรียน การทางานให้เสร็จสมบูรณ์ ก าร
ทาตามแนวทางทีก่ าหนด พฤติกรรมขณะทางานและคุณภาพของงานทีท่ าอยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ข้างต้นสรุ ปได้ว่า การจัดประสบการณ์ตามแนว
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มอนเตสซอรีเ่ ป็นวิธกี ารทีช่ ่วยให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการครบทุกด้าน เช่น เพื่อพัฒนาการควบคุมการ
เคลื่อนไหว (Control of movement) เพื่อพัฒนาการควบคุมการเคลื่อนไหวให้กล้ามเนื้อมือ แขน ขา
และตา ทางานประสานสัมพันธ์กนั (Coordination of movement) การพึง่ ตนเอง (Independent)
สมาธิและความตัง้ ใจ (Concentration) เพื่อพัฒนาระเบียบวินยั ให้กบั เด็กทัง้ ระบบและลาดับ (Order)
เพื่อพัฒนาการปรับตนของเด็กให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม (Orientation and adaptation to the
environment) ยอมรับความบกพร่องว่าเป็นส่วนธรรมชาติของชีวติ พัฒนาการทัง้ หมดนี้เกิดขึน้ ได้
เพราะเป็นการเรียนรูท้ เ่ี ริม่ ต้นด้วยรูปธรรมก่อนแล้วจึงนาเด็กไปสู่นามธรรม เป็นการเรียนรู้ทเ่ี ริม่ จาก
ง่ายไปสู่สงิ่ ทีย่ าก เป็นการเรียนรูจ้ ากสิง่ เล็กไปสู่สงิ่ ทีใ่ หญ่ และจากสิง่ ใหญ่ไปสู่สงิ่ เล็กซึง่ วิธกี ารของ
มอนเตสซอรีส่ ่งเสริมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
2.1 ความหมายของคณิ ตศาสตร์
มีนกั การศึกษากล่าวถึงความหมายของคณิตศาสตร์ไว้ดงั นี้
ในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ทด่ี คี รูควรมีความเข้าใจถึงความหมายของคณิตศาสตร์
ทัง้ นี้เพื่อหาวิธสี ่งเสริมได้อย่างเหมาะสม มีผกู้ ล่าวถึงความหมายของคณิตศาสตร์ไว้ดงั นี้
พจนานุกรม เมอร์เรียม เว็บสเตอร์ ค อเล็คจิเอท (Merriam Webster’s Collegiate
Dictionary. 2003: 765) ให้ความหมายของคณิตศาสตร์ไว้ว่า หมายถึง คณิตศาสตร์ดา้ นตัวเลขและ
กระบวนการในการจัดการต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน การรวมลักษณะโดยทัวไปของมั
่
น
และสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมกับสัณฐานและโครงสร้างของทีว่ ่างการวัด การแปลงค่าและลักษณะโดยทัวไป
่
ของมัน
พจนานุกรม เว็บสเตอร์ นิว เวิ ร์ล (บุญทัน อยูช่ มบุญ . 2529: 1; อ้างอิงจาก Webster’s
New World Dictionary) อธิบายว่า “คณิตศาสตร์” หมายถึง “กลุ่มของวิชาต่างๆ ได้แก่ เลขคณิต
เรขาคณิต พีชคณิต แคลคูลสั ฯลฯ ซึง่ เกีย่ วพันกับปริมาณ ขนาด รูปร่าง และความสัมพันธ์ โดยการ
ใช้จานวนเลข และสัญลักษณ์ เป็นเครือ่ งช่วย ” คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึง่ ประกอบด้วย
สมาชิก กรรมวิธ ี มีคุณสมบัตทิ วไปดั
ั ่ งนี้
1. คณิตศาสตร์เริม่ ต้นด้วยสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งให้คานิยาม คาจากัดความ และสิง่ ทีเ่ ห็นจริง
แล้วโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ รวมเป็ นหลักเบือ้ งต้น
2. จากหลัก/กฎเบือ้ งต้น อาศัยตรรกวิทยา นักคณิตศาสตร์กส็ ามารถสร้าง ทฤษฎี
ขึน้ มาโดยการพิสจู น์
3. สัญลักษณ์เป็นเครือ่ งมือทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการพิสจู น์
4. คณิตศาสตร์อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
4.1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ คณิตศาสตร์ปฏิบตั ิ (Applied mathematics) เป็น
คณิตศาสตร์ทน่ี ามาใช้ในการแก้ปญั หาในชีวติ ประจาวัน
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4.2 คณิตศาสตร์บริสุทธิ ์ (Pure mathematics) เป็นคณิตศาสตร์ทไ่ี ม่อาจนามาใช้
ในชีวติ ได้โดยตรงแต่เป็นสิง่ ทีเ่ สริมสร้างความคิดริเริม่ และช่วยให้มองเห็นความงามทางคณิตศาสตร์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 214) ให้ความหมายของคณิตไว้
ว่า หมายถึง การนับ การคานวณ วิชาคานวณ สาหรับคาว่าวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วย
การคานวณ
เพ็ญจันทร์ เงีย บประเสริฐ (2542: 3) กล่าวถึง ความหมายของคณิตศาสตร์ทด่ี เู หมือนจะ
สอดคล้องกับความสาคัญและประโยชน์ของคณิตศาสตร์เองมากทีส่ ุดในปจั จุบ ัน ได้แก่ “คณิตศาสตร์
เป็นภาษา” ของผูซ้ ง่ึ ต้องการอธิบายและสื่อความคิดทีเ่ กีย่ วกับขนาด รูปร่าง
ปริมาณ ลาดับ
ความสัมพันธ์ การกระทา กฎและทฤษฎี ดังนัน้ เพื่อทีจ่ ะให้มปี ระสิทธิภาพในการสื่อค วามหมายใน
โอกาสต่างๆ เช่น ในตลาดร้านค้า ในห้องเรียน ในทีส่ าธารณะ ในสื่อต่างๆ หรือแม้แต่ในบ้านจึงจาเป็น
อย่างยิง่ ทีเ่ ราจะต้องมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นได้ตงั ้ แต่เครือ่ งมือทีส่ าคัญของมนุษย์จนถึงภาษาสากลที่
ใช้ในชีวติ ประจาวัน แม้จะมีหลากหลายความหมายหรือมากมายสาขา คณิตศาสตร์กไ็ ม่ได้เป็นวิชาที่
ยากเหมือนทีบ่ างคนคิด โดยการเรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์ของภาษา โดยการสังเกตรูปแบบกฎหรือหลักการ
ในการใช้ภาษาสัญลักษณ์เหล่านี้ และโดยการเรียนรูก้ ารใช้สญ
ั ลักษณ์ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อทีจ่ ะอธิบายความคิดของตน ทุกคนก็จะเป็นผูท้ เ่ี รียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้เหมือนกับภาษาอื่นๆ
สรุปได้ว่าคณิตศาสตร์ หมายถึง การเรียนรูเ้ กีย่ วกับจานวน ตัวเลข ปริมาณ รูปร่าง ขนาด
ความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์ เป็นต้น ทัง้ หมดนี้เป็นความรูเ้ บือ้ งต้นของมนุษย์ทุกคนทีต่ อ้ งเรียนรู้
และเป็นความรูพ้ น้ื ฐานในการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับต่อไป
2.2 ความหมายของคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย มีความหมายแตกต่างจากคณิตศาสตร์สาหรับเด็กประถม
ศึกษาหรือระดับทีส่ งู ขึน้ โดยมีผใู้ ห้ความหมายไว้หลายประการดังนี้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 155) กล่าวว่า คณิตศาสตร์ มคี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับชีวติ
ประจาวันของคนและต้องใช้เสมอ เด็กสนใจการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตงั ้ แต่เล็ก เด็กสามารถประเมิน
ขนาดใหญ่เล็กได้และสามารถสื่อสารกับเพื่อนและผูใ้ หญ่ได้ ดังนัน้ คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จึงเป็น
ความเข้าใจเรือ่ งจานวน การปฏิบตั เิ กีย่ วกับจานวน หน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ของจานวน ความเป็นไป
ได้และการวัดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึง่ เด็กจะเรียนรูไ้ ด้จากกิจกรรมปฏิบตั กิ าร บรีเวอร์
(กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2551ก: 155; อ้างอิงจาก Brewer 1995: 246-247) ให้ความหมายของ
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ว่าเป็นทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทน่ี าไปสู่การคิดคานวณ การบวก
การลบ ซึง่ เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้จากการซึมซับประสบการณ์
นิตยา ประพฤติกจิ (2541: 2-3) กล่าวว่า คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นประสบการณ์
ทีค่ รูจดั ให้แก่เด็ก ซึง่ นอกจากจะอาศัยสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันของเด็กเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกีย่ วกับคณิตศาสตร์แล้วยังจะต้องอาศัยการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารวางแผน และเตรียมการอย่างดีจากครู
ด้วยทัง้ นี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้คน้ คว้าแก้ปญั หา
เรียนรูแ้ ละพัฒนาความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
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คณิตศาสตร์ มีทกั ษะและมีความรูท้ างคณิตศาสตร์ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานสาหรับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ และใช้ใน
ชีวติ ประจาวันต่อไป
พิจติ รา เกษประดิษฐ์ (2552: 8) กล่าวถึงคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง การ
สังเกต เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ เพื่อเป็นพืน้ ฐานความเข้าใจและพร้อมทีจ่ ะเรียนค ณิตศาสตร์
ต่อไปในอนาคต
เทเลอร์ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 2; อ้างอิงจาก Taylor. 1985) กล่าวว่าคณิตศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวันทีส่ าคัญ ครูปฐมวัยควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิด แก้ปญั หา และ
เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง โดยจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ทเ่ี หมาะสมให้แก่เด็ก แต่ความ
สามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ระดับพัฒนาการของเด็กด้วย
ครอฟต์และเฮสส์ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 2; อ้างอิงจาก Croft & Hess. 1985) กล่าว
ว่า เด็กๆ สามารถเรียนรูค้ วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน และ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์นนั ้ สามารถจัดสอดแทรกหรือบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆ ทีบ่ รรจุใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การเรียนเกีย่ วกับตัวเลข รูปทรง ขนาด ลาดับ การจัดหมวดหมู่ และ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ประจาวันของเด็กทีช่ ่วยสอนเด็กตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ การปลูกฝงั ให้เด็กมีความเข้าใจเกีย่ วกับความคิดรวบยอดและทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
เบือ้ งต้น จึงเป็นการปูพน้ื ฐานไปสู่ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต
สิรมิ ณี บรรจง (2549: 3) สรุปความหมายของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยว่า การ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ต้องอาศัยสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันของเด็ กมาเป็นพืน้ ฐานใน
การพัฒนาความรู้และทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยมีการวางแผนและมีการเตรียมกา รอย่างดี
จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกๆ
ฝา่ ยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมี
ความสุข
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ (2542: 9) สรุปความหมายของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ว่า หมายถึง ประสบการณ์จริงทางคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวันของเด็ก และกิจกรรมทีค่ รูหรือ
ผูป้ กครองจัดขึน้ เพื่อสร้างความรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะกับวัยทางคณิตศาสตร์ ทัง้ นี้การจัดประสบการณ์
และการจัดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผน และเตรียม การอย่างดีและมุง่ เน้นการทางานเป็น กลุ่มแบบมี
ส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้ และทักษะ ปลูกฝงั ให้เด็กรูจ้ กั
ค้นคว้าและแก้ปญั หาอย่างสนุ กสนานมีทกั ษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานสาหรับ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ต่อไป
อรพรรณ บุตรกตัญญู (2553: 37) กล่าวถึงความรูเ้ ชิงคณิตศาสตร์เกีย่ วข้องกับความรู้ 4
ประเภท ประกอบด้วยดังนี้
1. ความรูท้ างกายภาพ (Physical knowledge) เป็นความรูท้ ไ่ี ด้จากการสังเกตสิง่
ต่างๆ ด้วยการรับรูจ้ ากประสาทสัมผัส เช่น สี รูปร่างลักษณะ ขนาด
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2. ความรูท้ างสังคม (Social Knowledge) เป็นความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่น เป็นสิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากการเรียนรู้ เ ช่น หนึ่งสัปดาห์ม ี 7 วัน หนึ่งเดือนมี 28 29 30 หรือ
31 วัน หนึ่งปีม ี 12 เดือน
3. ความรูเ้ ชิงตรรกะคณิตศาสตร์ (Logical – mathematic Knowledge) เป็นความรูท้ ่ี
เกิดจากการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่างๆ โดยความรูน้ ้เี กิดจากการสังเกต สารวจ และทดลอง
กระทากับสิง่ ต่างๆ เพื่อจัดระบบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิง่ เหล่านัน้ เช่น การนับจานวนสิง่ ของ
กลุ่มหนึ่งและนับได้มจี านวนทัง้ หมดเท่ากับสี่ ซึง่ จานวนสีเ่ ป็นค่าของจานวนสิง่ ของทัง้ หมดในกลุ่มหาก
แยกออกจากกลุ่มจะไม่ได้มคี วามหมายเท่ากับจานวนสี่
4. ความรูเ้ ชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Knowledge) เป็นความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารแสดงสิง่
ทีร่ ดู้ ว้ ยสัญลักษณ์ การเกิดความรูน้ ้ตี อ้ งอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับสิง่ นัน้ และสามารถสร้างเป็น
ความรูเ้ ชิงตรรกะคณิตศาสตร์โดยมีความเข้าใจในสิง่ นัน้ อย่างชัดเจนจนสามารถนาสิง่ อื่นหรือ
สัญลักษณ์มาแทนได้ เช่น เมือ่ นับ จานวนผลไม้ 8 ผลในตะกร้า แล้ววาดภาพวงกลมให้เท่ากับจานวน
ผลไม้ โดยเขียนตัวเลข 8 แทนจานวนผลไม้ทงั ้ หมด
สรุปได้ว่า ความหมายของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง การมีประสบการณ์
จากการเจริญชีวติ ประจาวัน อาศัยประสบการณ์จริงในชีวติ ประจาวัน จึงช่วยเด็กปฐมวัยให้เกิดการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้งา่ ยดังนัน้ เด็กปฐมวัยจึงควรได้รบั การเรียนรู้ และปลูกฝงั ทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อเด็กปฐมวัยจะได้สามารถเรียนรูแ้ ละค้นหาความรูจ้ าก
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยาในการคิด การสังเกต จาแนก เปรียบเทียบ และในการนับ
จานวนปริมาณต่างๆ ต่อไปในอนาคต
2.3 ทฤษฎีการสอนคณิ ตศาสตร์
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับพัฒนาการเด็กหลายทฤษฎีดว้ ยกันทีถ่ ูกนามาปรับใช้เป็น ทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย ทฤษฎีเหล่านี้ลว้ นมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับ
เด็กปฐมวัยซึง่ สรุปและรวบรวมไว้ดงั นี้
2.3.1 ทฤษฎีของเพียเจท์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ . ( 2553:
158-161) กล่าวถึง เพียเจท์ เชื่อว่าสติปญั ญาของมนุษย์เป็นสิง่ ติดตัวมาตัง้ แ ต่เกิดและเป็นสิง่ ทีต่ ่อ
เนื่องมาจากประสบการณ์จากสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้องค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดพัฒนาการทางสติปญั ญา
ประกอบด้วย
2.3.1.1 วุฒภิ าวะ (Maturation) เป็นสภาพของการเปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย
เนื่องมาจากพัฒนาการ โดยมียนี ส์เป็นตัวกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลให้มสี ภา วะทีเ่ อือ้
ต่อการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นศักยภาพในการซึมซับและปรับโครงสร้างให้สมดุล
2.3.1.2 ประสบการณ์ (Experience) ทัง้ ประสบการณ์ทางกายภาพ และ
ประสบการณ์โดยอาศัยการสังเกตเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมเด็กแต่ละคนมีประสบการณ์
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แตกต่างกัน และจากประสบการณ์ทา ให้เด็กสร้างความรู้ ซึง่ เป็นความรูท้ างกายภาพ
(Physical
knowledge) และความรูท้ างตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical Mathematical Knowledge)
2.3.1.3 การถ่ายทอดทางสังคม (Social Transmission) การทีเ่ ด็กแต่ละคนมี
ประสบการณ์แตกต่างกัน ทาให้ประสบการณ์ทางสังคมแตกต่างกันไปด้วย การถ่ายทอดทางสังคมจึง
เป็นความรูท้ เ่ี ด็กเรียนรูจ้ ากคนทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก เช่น พ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ
2.3.1.4 กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration Process) การปรับความสมดุล
ของโครงสร้างทางสติปญั ญาไปสู่ขนั ้ ทีส่ งู กว่า เป็นกระบวนการสาคัญทีน่ าไปสู่พฒ
ั นาการทาง
สติปญั ญา เพียเจท์เชื่อว่ามนุ ษย์มแี นวโน้มพืน้ ฐานทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด 2 ชนิด ซึง่ เป็นกระบวนการ
สาคัญในการพัฒนาโครงสร้างทางสติปญั ญา คือ การจัดและรวบรวม (Organization) โครงสร้าง
ภายในทัง้ กายภาพและทางจิตให้เป็นระบบ และการปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้อยูใ่ นสภาพสมดุล (Equilibrium) การรับตัวประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้
2.3.1.4.1 การซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) เป็นกระบวนการที่
เกิดจากการทีเ่ ด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม แล้วรับหรือซึมซับภา
พและเหตุการณ์ต่างเข้าไว้ใน
โครงสร้างทางสติปญั ญาของตน
2.3.1.4.2 การปรับโครงสร้างทางสติปญั ญา (Accommodation) เป็น
กระบวนการปรับความรูเ้ ดิมให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ หรือความสามารถในการปรับความคิดเดิมให้
สอดคล้องกับสิง่ ใหม่ ทาให้อยูใ่ นสภาวะสมดุล (Equilibrium) และเกิดโครงสร้างทางสติปญั ญาที่
เรียกว่า “Schema” ซึง่ ทาให้คนสามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้
โครงสร้างทางสติปญั ญานี้ประกอบด้วยความหมาย หรือความเข้าใจเกีย่ วกับ
ประสบการณ์ เด็กสามารถสร้างความหมายของตนเอง ความหมายของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งไม่สามารถ
ถ่ายทอดจากครูไปสู่เด็กได้ แต่ จะถูกสร้างขึน้ ในสมองของเด็กเองโครงสร้างทางสติปญั ญาเป็นผลของ
ความพยายามทางความคิด หากการใช้ความรูเ้ ดิมทานายเหตุการณ์ได้ถูกต้อง โครงสร้างทาง
สติปญั ญาของบุคคลจะคงเดิมมันคงยิ
่ ง่ ขึน้ แต่ถา้ การคาดคะเนไม่ถูกต้อง จะทาให้เด็กเกิดความสงสัย
หรือทีเ่ รียกว่า เกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) จะมีทางเลือก 3 ทาง คือ ยึดติดกับความคิดเดิมใน
โครงสร้างทางสติปญั ญาของตนปฏิเสธข้อมูลจากประสาทสัมผัส หรือหาเหตุผลทีจ่ ะหักล้างข้อมูลจาก
ประสาทสัมผัสออกไปไม่สนใจทีจ่ ะทาความเข้าใจ
โครงสร้างทางสติปญั ญามีความจาเป็นสาหรับพัฒนาการทางสติปญั ญาเกี่ ยวข้องกับ
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูส้ กึ เป็นการจัดหน้าทีข่ องสติปญั ญาในแต่ละช่วงอายุ ขณะที่
โครงสร้างเหล่านี้พฒ
ั นามากขึน้ จะทาให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาเพิม่ ขึน้

เป็นความรูท้ เ่ี ด็กได้รบั เมื่อจัด
กระทากับวัตถุโดยตรง
และตัววัตถุทาให้เกิดความรู้

วัตถุ

ขนาด สี ผิวสัมผัส ความหนา
รสชาติ เสียง ความยืดหยุน่
ความหนาแน่น

ความรู้

สิง่ ทีท่ าให้เกิดความรู้

ขอบข่ายของความรู้

จานวน มวล พืน้ ที่ ความยาว ประเภท
สาดับ เวลา ความเร็ว น้าหนัก

การกระทา

เป็นความรูท้ เ่ี ด็กได้รบั เมื่อจัดกระทา
กับวัตถุและการกระทาทาให้เกิดความรู้

ความรูท้ เ่ี ป็นนามธรรม

ความรู้ทางตรรกะ-คณิ ตศาสตร์
(Logical-mathematical Knowledge)

ทีม่ า: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2553: 160).

ความรู้ทางสังคม
(Social Arbitrary Knowledge)

ภาษา ศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ระบบสัญลักษณ์

บุคคล

เป็นความรูท้ เ่ี ด็กได้รบั เมื่อมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและบุคคลทา
ให้เกิดความรู้

ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการมี
ประสบการณ์ทางสังคม

ภาพประกอบ 2 ประเภทของความรูต้ ามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของเพียเจท์

ความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัตทิ าง
กายภาพของวัตถุ

ความหมาย

ความรู้ทางกายภาพ
(Physical Knowledge)

ประเภทของความรูต้ ามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของเพียเจท์ สรุปได้ดงั นี้
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พัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็กปฐมวัยตามลาดับขัน้ แนวคิดของเพียเจท์ ดังนี้
1. ขัน้ ประสาทรับรูแ้ ละการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) พัฒนาการขัน้ นี้อยู่
ในช่วงเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี เด็กเรียนรูจ้ ากการลองผิดลองถูก โดยเริม่ จากการตอบรับผล (Reply)
สะท้อน (Reflex) และปรับเปลีย่ นเด็กให้ปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม พฤติกรรมจะเป็นไปตามสิง่ ที่
ต้องการและเป้าหมาย จากนัน้ จะพัฒนาไปถึงขัน้ รูปธรรมและนามธรรม เด็กรับรูว้ ตั ถุหรือเหตุการณ์ใน
ความคิดของเด็ก
2. ขัน้ ก่อนปฏิบตั กิ ารคิด (Preoperational stage) พัฒนาการขัน้ นี้อยูใ่ นช่วงอายุ 2-7
ปี โดยทีเ่ มือ่ เด็กอายุ 2-4 ปี เด็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีขดี จากัดในการรับรู้ สามารถเข้าใจได้ใน
มิตเิ ดียว และเมือ่ เด็กอายุ 5-6 ปี เด็กจะย่างเข้าสู่ขนั ้ Intuitive Thought ระยะนี้เป็นช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อ
ของกาคิด ขึน้ อยูก่ บั การรับรูก้ บั การคิดอย่างมีเหตุผลตามความจริง ซึง่ เด็กจะก้าวจากการรับรูม้ ติ ิ
เดียวไปสู่การรับรูไ้ ด้หลายๆ มิตใิ นเวลาเดียวกันมากขึน้ และจะก้าวไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่
ยึดอยูก่ บั การรับรูเ้ ท่านัน้ เด็กจะเริม่ มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ รอบตัวดีขน้ึ แต่ยงั คิดและ
ตัดสินผลของการกระทาต่างๆ จากสิง่ ทีเ่ ห็นภายนอก
เพียเจท์ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 10) จัดลาดับความคิดความเข้าใจเกีย่ วกับ
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามระดับพัฒนาการดังนี้
1. การจัดหมวดหมู่ (Classification) เป็นการจัดสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนๆ กันเข้า
พวก
2. การเรียงลาดับ (Seriation) โดยเรียงลาดับสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันตามลาดับ
3. มิตสิ มั พันธ์ (Spatial Relationships) เป็นความสามารถทีจ่ ะเข้าใจขนาดและมิติ
ต่างๆ ได้แก่ ระยะใกล้-ไกล สูง-ต่า รูปทรง พืน้ ที่ ทิศทาง และปริมาณ เป็นต้น
4. ความสัมพันธ์เกีย่ วกับเวลา (Temporal Relationships) เช่น นาน ช้า เร็ว
5. การอนุรกั ษ์ หรือการคงทีด่ า้ นปริมาณ (Conservation) ได้แก่ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการคงทีข่ องปริมาณวัตถุแม้เมือ่ เปลีย่ นรูปทรงไป
นอกจากนี้เพียเจท์ยงั กล่าวถึง “ความสัมพันธ์” (Relationships) ว่าเป็นลักษณะที่
สาคัญทีส่ ุดในวิชาคณิตศาสตร์ เพราะถ้าหากเด็กรูจ้ กั “ความสัมพันธ์” แล้วจะช่วยให้เด็กเข้าใจเรือ่ ง
การจัดประเภท การเรียงลาดับ มิตสิ มั พันธ์ การรูจ้ กั เวลา การคงทีข่ องปริมาณของวัตถุ และ
ความสัมพันธ์เกีย่ วกับขนาด เช่น เล็ก เล็กกว่า เล็กทีส่ ุด ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ ากทีส่ ุดทีเ่ ด็กจะเข้าใจได้
ครูอาจทดลองได้โดยจัดหาวัสดุทม่ี ขี นาดแตกต่างกัน 5 ระดับ แล้วสลับปนกัน เมือ่ เด็กจัดเรียงลาดับ
แล้วจะเห็นว่ามีเด็กน้อยคนทีส่ ามารถเรียงลาดับได้ถูกต้อง
สรุปทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ของเพียเจท์ คือทฤษฎีการใช้ประสาทสัมผัส เด็กปฐมวัย
เรียนรูก้ ารนับโดยผ่านระบบสัมผัส เช่น การหยิบ การจับ การถือ การสัมผั สปริมาณหรือขนาดของ
จานวนใดจานวนหนึ่ง เด็กซึมซับจานวนโดยการนับได้เห็นปริมาณหรือขนาดของจานวนแต่ละจานวน
มีความแตกต่างกัน คือหนึ่งไม่เท่ากับสอง และสองไม่เท่ากับสาม เป็นการเรียนรูจ้ ากรูปธรรมไปสู่
นามธรรมซึง่ ช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดในเรือ่ งระบบจานวนได้อย่างง่ายดาย
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2.3.2 ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์
สิรมิ ณี บรรจง (2549 : 10-12) สรุปทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ ไว้ว่าเป็น
ทฤษฎีทม่ี สี ่วนคล้ายกับทฤษฎีเพียเจท์ทเ่ี น้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการกระตุน้ ให้เด็กมี
บทบาทและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทฤษฎีของดีนส์มกี ฎในการเรียนรู้ 4 ข้อคือ
1. กฎของภาวะสมดุล เป็นกฎทีก่ ล่าวถึงความเข้าใจทีแ่ ท้จริงในความคิดรวบ
ยอดหรือมโนทัศน์ใหม่นนั ้ เป็นพัฒนาการทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก 3 ขัน้ คือ
1.1 เป็นขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ด็กพบกับความคิดรวบยอดในรูปแบบทีย่ งั ไม่ม ี
โครงสร้างใดๆ เช่น การเรียนรูล้ กั ษณะของรูปร่างต่างๆ จากของเล่นใหม่ในการเล่นของเล่นนัน้
1.2 เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กได้พบกับกิจกรรมทีม่ โี ครงสร้างมากขึน้ ซึง่ เป็นโครงสร้างที่
คล้ายกับโครงสร้างของความคิดรวบยอดทีเ่ ด็กจะได้เรียน เช่น การเล่นเกมการศึกษา การนาชิน้ ส่วน
มาประกอบเป็นรูปเรขาคณิตต่างๆ เป็นต้น
1.3 เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กเกิดการเรียนรูค้ วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ทจ่ี ะเห็น
ได้ถงึ การนาความคิดรวบยอดนัน้ ไปใช้กบั ชีวติ ประจาวัน เช่น เด็กสามารถบอกได้ว่า ตูเ้ ย็น
ประกอบด้วยรูปสีเ่ หลีย่ ม เป็นต้น
2. กฎความหลากหลายของการรับรู้ การเรียนรูจ้ ะมีประสิทธิภาพดี เมือ่ เด็กไ ด้ม ี
โอกาสรับรูค้ วามคิดรวบยอดเดียวกันในหลายๆ รูปแบบผ่านทางบริบททางกายภาพ โดยการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นรูปธรรมทีห่ ลากหลายทีม่ คี วามคิดรวบยอดเดียวกัน จะช่วยให้เข้าใจความคิด
รวบยอดทางมโนทัศน์ได้ดี เช่นการให้เด็กเรียนรูค้ วามคิดรวบยอดเรือ่ งรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ครูจะ นาสื่อที่
เป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มต่างๆ มาให้เด็กได้สมั ผัส เช่นสมุด กล่อง โทรทัศน์ เตียงนอน โต๊ะ ขนมเค้ก และ
ขนมต่างๆ ทีต่ ดั เป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม เป็นต้น
3. กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ เป็นการอ้างอิงความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ หรือการนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ไปใ ช้ในชีวติ ประจาวันโดยการเปลีย่ นตัว
แปรทางความคิดรวบยอดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความคิดรวบยอดนัน้ อย่างเป็นระบบ ในขณะทีม่ กี ารคงไว้
ซึง่ ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดรวบยอดนัน้ เช่น การสอนความคิดรวบยอดเกีย่ วกับรูปสีเ่ หลีย่ ม ตัว
แปรทีค่ วรเปลีย่ นคือขนาดของมุมและความยาวของแต่ละด้าน ส่วนสิง่ ทีต่ อ้ งคงไว้คอื จานวนมุมและ
จานวนด้าน เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาพประกอบ 3

รูปสีเ่ หลีย่ ม
ภาพประกอบ 3 แสดงตัวแปรตามกฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์
ทีม่ า: สิรมิ ณี บรรจง. (2549: 12).
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4. กฎการสร้าง ให้ความสาคัญของการพัฒนาความคิดรวบยอดทีม่ นคงยั
ั ่ งยื
่ นที่
ได้รบั จากประสบการณ์ตรง เพื่อนาความรูไ้ ปใช้เป็นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ในลาดับ
ต่อไป
สรุปทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ ซึง่ เป็นการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับทฤษ ฎี
ของเพียเจท์ กล่าวคือ เป็นการเรียนรูจ้ ากรูปธรรมในสิง่ แวดล้อมแล้วนาไปสู่เรือ่ งของนามธรรม
ความคิดรวบยอดในเรือ่ งของระบบจานวน เรือ่ งของรูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ ดังนัน้ ถ้าเด็กปฐมวัยเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยให้สอดคล้องกับชีวติ ประจาวัน สอดคล้องกับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ด็ก เจริญชีวติ อยูจ่ ะช่วยให้
เด็กเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดาย
2.3.3 ทฤษฏีการเรียนการสอนของบรูเนอร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553:
161-162) กล่าวถึง บรูเนอร์แบ่งพัฒนาการทางสติปญั ญาของเด็กไว้ 3 ขัน้ คือ ขัน้ แสดงออกด้วยการ
กระทา (Enactive Stage) ขัน้ สร้างภาพในใจ (Iconic Stage) และขัน้ ใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Stage)
ตามลาดับ ซึง่ มีความหมายแตกต่างกับทฤษฎีของเพียเจท์ บรูเนอร์เชื่อว่าพัฒนาการแต่ละขัน้ จะไม่
ขึน้ อยูก่ บั ช่วงอายุ แต่จะอยูใ่ นรูปการตอบสนองทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ภาพลักษณ์ และการ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ การเรียนรู้ ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรีย์ (Organism) และการให้
ความสาคัญกับสิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็ก บรูเนอร์ชใ้ี ห้เห็นว่าการศึกษาว่าเด็กรูอ้ ย่างไร ควรศึกษาตัวเด็ก
ในชัน้ เรียนไม่ควรใช้หนูและนกพิราบ ทฤษฎีของบรูเนอร์เน้นหลักกระบวนการคิดซึง่ ประกอบด้วย 4
ลักษณะ คือ แรงจู งใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) ลาดับความต่อเนื่อง (Sequence) และ
การเสริมแรง (Reinforcement)
หลักการทีเ่ ป็นโครงสร้างของความรูข้ องมนุษย์ บรูเนอร์แบ่งพัฒนาการทาง
สติปญั ญาของเด็กไว้ 3 ขัน้ ซึง่ คล้ายกับขัน้ พัฒนาการทางสติปญั ญาของเพียเจท์ ได้แก่
1. ขัน้ แสดงออกด้วยการกระทา (Enactive Stage) ขัน้ นี้เด็กจะเรียนรูท้ าง
ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว และการกระทา
2. ขัน้ สร้างภาพในใจ (Iconic Stage) ขัน้ นี้เด็กจะนึกในใจเอาเองโดยไม่ตอ้ งใช้
เหตุผล เด็กเกีย่ วข้องกับความเป็นจริงมากขึน้ ความคิดของเด็กเกิดจากการรับรูแ้ ละเกิดจาก
จินตนาการด้วย แต่ยงั ไม่ลกึ ซึง้
3. ขัน้ ใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Stage) ขัน้ นี้เด็กเริม่ เข้าใจและเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆ รอบตัว เด็กจัดระเบียบโครงสร้างด้วยตนเอง และพัฒนาความคิด
รวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ทีพ่ บเห็นในรูปสัญลักษณ์
สรุปทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์
เน้นความสาคัญของการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ การรับรูท้ างประสาทสัมผัส ทาความเข้าใจกับสิง่ นัน้ และจัดระเบียบโครงสร้างของสิง่ ที่
รับรูจ้ นเกิดเป็นความคิดรวบยอด
2.3.4 ทฤษฎีการเรียนรูข้ องกาเย่
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สิรมิ ณี บรรจง (2549: 13-14) สรุปทฤษฎีการเรียนรูข้ องกาเย่ (Gagne’s theory of
learning) มีสาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีสรุปสาระของทฤษฎีดงั นี้
1. ประเภทของการเรียนรู้ กาเย่ แบ่งการเรียนรูอ้ อกเป็น 8 ประเภทคือ
1.1 การเรียนสัญญาณ
1.2 การเรียนสิง่ เร้าและการตอบสนอง
1.3 การเรียนแบบลูกโซ่
1.4 การเรียนโดยใช้การสัมพันธ์ทางภาษา
1.5 การเรียนแบบจาแนกความแตกต่าง
1.6 การเรียนความคิดรวบยอด
1.7 การเรียนกฎ
1.8 การเรียนการแก้ปญั หา
2. ลาดับขัน้ การเรียนรู้ กาเย่แบ่งการเรียนรูอ้ อกเป็น 4 ขัน้ ตอน คือ
2.1 ขัน้ รับหรือจับใจความ เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กปฐมวัยสามารถรับรูถ้ งึ ปฏิสมั พันธ์
ของตนเองกับสิง่ เร้า ทาให้รบั รูล้ กั ษณะของสิง่ เร้านัน้ ซึง่ เด็กแต่ละคนมีความสามารถในการรับรูส้ งิ่
เดียวกันแตกต่างกันและตีความหมายแตกต่างกัน
2.2 ขัน้ การได้มาซึง่ ความรู้ เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กปฐมวัยรับ และเก็บความรูท้ เ่ี ป็น
ข้อเท็จจริง ทักษะ ความคิดรวบยอด กฎหรือหลักการทีต่ นเองเรียนรูห้ ลังจากไ ด้มปี ฏิสมั พันธ์กบั สิง่ เร้า
ในขัน้ ตอนทีห่ นึ่ง
2.3 ขัน้ การจัดเก็บข้อมูล เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กปฐมวัยสามารถจดจาหรือจัดเก็บสิง่
ทีเ่ รียนรูม้ าเป็ นความจาระยะสัน้ และความจาระยะยาว
2.4 ขัน้ การระลึกถึงหรือดึงความรูม้ าใช้ เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กปฐมวัยสามารถระลึก
ถึงหรือดึงความรูท้ เ่ี ก็บไว้ในความทรงจามาใช้
3. การจัดระบบการเรียนการสอน กาเย่ ได้จดั ระบบการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างความตัง้ ใจและความสนใจเป็นลาดับขัน้ ดังนี้
3.1 ขัน้ การสร้างความตัง้ ใจ
3.2 ขัน้ การแจ้งวัตถุประสงค์ให้เด็กทราบ
3.3 ขัน้ ส่งเสริมให้ระลึกถึงสิง่ ทีเ่ รียนมา
3.4 ขัน้ การเสนอสิง่ เร้าเพื่อการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
3.5 ขัน้ การให้คาแนะนาช่วยเหลือในการเรียนรู้
3.6 ขัน้ ให้เด็กได้แสดงออก
3.7 ขัน้ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
3.8 ขัน้ การประเมินผล
3.9 ขัน้ ระดับความคงทนในเรือ่ งทีเ่ รียนและการถ่ายโยง
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ทฤษฎีการเรียนรูข้ องกาเย่น้ี สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กปฐมวัย
ได้โดยตรง โดยการสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์เพื่อสร้างความตัง้ ใจให้แก่เด็ก เมือ่ เด็กเกิดความ
สนใจและตัง้ ใจเรียนแล้ว ครูจงึ แจ้งวัตถุประสงค์ให้กบั เด็กโดยพยายามเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมทีเ่ คยเรียน
มาก่อนแล้วกับความรูใ้ หม่เข้ากันได้ จากนัน้ จึงเสนอความรูใ้ หม่ มีการชีแ้ นะแนวทางในการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมให้เด็กปฏิบตั จิ ริงและแจ้งข้อมูลการทางานให้ทราบเป็นระยะเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และ
สรุปเสริมความรูอ้ กี ครัง้ หนึ่งเพื่อสร้างความแม่นยาในเนื้อหาและการถ่ายโยงความรูไ้ ปใช้กบั ความรู้
อื่นๆ ได้
สรุปได้ว่าทฤษฎีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยมีความสาคัญต่อครูทุก
คนในการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยให้ครูสามารถนาแนว
ความคิดไปพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กได้ โดยเริม่ ต้นคณิตศาสตร์จากสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปธรรมในชีวติ ประจาวัน จากสิง่ ทีง่ า่ ยแล้วจึงเชื่อมโยงสู่สงิ่ ทีย่ ากทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ และต้องเป็นวิธกี าร
ทีห่ ลากหลายในการเรียนรู้ จึงทาให้เด็กรูส้ กึ มีความสุขและสนุกในการเรี ยนรู้
2.4 ความสาคัญของคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
มีผกู้ ล่าวถึงความสาคัญของคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยสรุปได้ ดงั นี้
สิรมิ ณี บรรจง (2549: 1-2) กล่าวถึง การ ให้ความสาคัญของคณิตศาสตร์ว่ามีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ในชีวติ ประจาวันของเด็กปฐมวัย
ซึง่ ทัง้ พ่อแม่และครูยอ่ มตระหนักถึงความสาคัญของ
คณิตศาสตร์อยูแ่ ล้วว่า ในการเล่นและการสื่อสารพูดคุยของเด็กนัน้ มักจะมีเรือ่ งคณิตศาสตร์เข้ามา
เกีย่ วข้องในชีวติ ประจาวันอยูเ่ สมอ จากคาพูดของเด็ กจะพบว่ามีการพูดถึงการเปรียบเทียบ การวัด
และตัวเลขประโยคต่างๆ เหล่านี้ล้ วนน่าสนใจ และแสดงให้เห็นว่า มีการใช้คาศัพท์ทเ่ี กีย่ วกับ
คณิตศาสตร์และความคิดรวบยอดเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ทงั ้ สิน้ อย่างไรก็ตามในชีวติ ประจาวันนัน้ มี
เด็กปฐมวัยและผูใ้ หญ่จานวนมากทีไ่ ม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เนื่องจากเรียนได้คะแนนไม่ดหี รือมี
ประสบการณ์ทไ่ี ม่ดเี กีย่ วกับ คณิตศาสตร์ แต่หารูไ้ ม่ว่าแท้จริงแล้วทุกคนต้องเกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์
อยูเ่ สมอแม้ว่าจะไม่ตอ้ งการก็ตาม เช่น เมือ่ ต้องใช้ทกั ษะคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวันโดยอาจไม่ตอ้ ง
เกีย่ วข้องกับตัวเลขเลยก็ได้ เช่น ใช้ทกั ษะการวัดหรือกะระยะในการกระโดดข้ามท้องร่องข้างถนน ซึง่
บางคนเห็นว่าเป็นเรือ่ งไร้สาระ แต่ลองสังเกตเมือ่ พาเด็กไปศึกษานอกสถานทีจ่ ะพบว่าเมือ่ ครูพาเด็ก
ข้ามท้องร่อง เด็กบางคนสามารถกระโดดข้ามได้พน้ แต่บางคนกระโดดครัง้ ใดก็ตกน้าทุกครัง้ หรือใน
การรับประทานอาหาร เด็กบางคนตักอาหารมากจนกินไม่หมด เป็นต้น จากปญั หาดังกล่าวถ้าผู้ ใหญ่
ไม่แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการ เมือ่ โตขึน้ เขาอาจมีปญั หามากขึน้ มีโอกาสได้รบั อุบตั เิ หตุมากกว่าคน
อื่นๆ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของทักษะทางคณิตศาสตร์ทท่ี ุกคนควรเรียนรูเ้ ท่านัน้ ยังมีทกั ษะทาง
คณิตศาสตร์อกี หลายประการทีเ่ ด็กควรได้รบั การส่งเสริมเพื่อให้มชี วี ติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ ได้แก่
ทักษะเกีย่ วกับจานวนและการดาเนินการ การบอกตาแหน่ง การจาแนก การอ่านค่าของเงิน เวลา
การคิดและการให้เหตุผลตลอดจนสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นชีวติ ประจาวัน เช่น เลขทีบ่ า้ น ทะเบียนรถ ปฏิทนิ
นาฬิกา การซื้ อของ การชัง่ การตวง หมายเลขโทรศัพท์ เป็
นต้น เหล่านี้ลว้ นแต่เกีย่ วข้องกับ
คณิตศาสตร์ทงั ้ สิน้ เนื่องจากจุดประสงค์สาคัญของคณิตศาสตร์ได้แก่การคิดอย่างมีเหตุผลนันเอง
่

48
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ (2542: 4-5) กล่าวถึงความสาคัญของคณิตศาสตร์ว่า ในปจั จุบนั
คณิตศาสตร์เข้ามามีความสาคัญในชีวติ ประจาวันมากขึน้ ทางด้านสังคมวิทยาก็ตอ้ งอาศัยความรูท้ าง
สถิติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมก็ตอ้ งใช้ความรูแ้ ละหลักทางคณิตศาสตร์ช่วยคิดคานวณผลิตผล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกต็ อ้ งอาศัยคณิตศาสตร์ในการพัฒนางานทุกงานต้องใช้คณิตศาสตร์
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น เพียงแค่คดิ ว่าจะใช้เวลาทางานนี้เท่าใดก็ตอ้ งใช้คณิตศาสตร์แล้ว กล่าวได้
ว่าคณิตศาสตร์มอี ยูใ่ นทุกทีท่ ุกเวลาตัง้ แต่เช้าจนถึงเวลานอน ตื่นขึน้ มาก็ตอ้ งใช้คณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะ
เป็นการทางาน การปรุงอาหาร การชงกาแฟ การซือ้ ของ การทาสี การห่อของโดยต้องทราบว่าจะต้อง
ใช้วสั ดุใด เท่าใด หากคิดไม่ถูก ซือ้ มามากเกิน ใส่มากเกินก็สน้ิ เปลืองและเกิดการผิดพลาดได้
นอกจากนี้ การพัฒนาสติปญั ญาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพ มีความ
จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ช่วยสร้าง นับตัง้ แต่การสร้างประสบการณ์ขนั ้ พืน้ ฐานที่
สาคัญ ได้แก่ ทักษะการสังเกตเห็นความสัมพันธ์และรูปแบบ ทักษะการคิดทีเ่ ป็นเหตุและผลทักษะ
การแก้ปญั หา และทักษะการสื่อสารโดยใช้คณิตศาสตร์ ทักษะเหล่านี้เป็นความเก่งหรือความสามารถ
ทางปญั ญาของมนุ ษย์ ช่วยสร้างพลังการเรียนรูใ้ ห้กบั มนุษย์ ดังนัน้ เด็กปฐมวัยจึงควรได้รบั พัฒนา
ทักษะความคิดรวบยอดพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทเ่ี ด็กสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน การเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ การส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะและความคิดรวบยอดโดย
การจัดประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม นอกจากจะทาให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์แล้วยัง
ช่วยให้เด็กได้พบว่าคณิตศาสตร์เป็นสิง่ ทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยมีเหตุมผี ลและสามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้ การได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการเล่นกับอุปกรณ์ ตลอดจนประสบการณ์จริงในชีวติ ประจาวัน
เป็นสิง่ จาเป็น ครูจะต้องมีความสามารถในการเริม่ ต้นด้วยสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม มีเหตุมผี ล เข้าใจได้ และ
นาความชัดเจนให้เกิดขึน้ หากวิธกี ารจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไม่เหมาะสม จะทาให้
การเรียนพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กในช่วงแรกไม่ประสบความสาเร็จเท่าทีค่ วร ซึง่ อาจมีผลทา
ให้เด็กเกิดความกลัว เบื่อ ไม่อยากสนใจและมีเจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อคณิตศาสตร์ ได้ จากเหตุผลทีก่ ล่าวสรุป
ได้ว่าการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย มีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิง่
ผูท้ จ่ี ะประสบความสาเร็จได้จะต้องเป็น ผูท้ ม่ี คี วามสามารถทางคณิตศาสตร์ความสามารถนี้เราสามารถ
ฝึกฝนและปลูกฝงั ให้เกิดขึน้ แก่เด็กได้ตงั ้ แต่เยาว์วยั ค วามคิดและทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์น้ีอาจ
พัฒนาในตัวเด็กบ้างแล้วก่อนทีจ่ ะเข้าโรงเรียน จากกิจกรรมการเล่นและประสบการณ์ในชีวติ ประจาวัน
ในสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติทเ่ี ป็นรูปธรรม การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ทเ่ี หมาะสมจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รบั ความสาเร็จ ในการเกิดความคิดและทักษะทางคณิตศาสตร์ยงิ่ ขึน้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 2)
กล่าวถึง คณิตศาสตร์มคี วามสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิด ทาให้มนุษย์มคี วามคิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดริเริม่ สร้า งสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปญั หาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนการแก้ปญั หาและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยงั เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่นื ๆ เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริม่ ต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น ช่าง สังเกต ชอบ
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สารวจสิง่ ต่างๆ รอบตัว คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรูเ้ ข้าใจธรรมชาติและสิง่ ต่ างๆ
รอบตัว การทีเ่ ด็กมีความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มเี จตคติทด่ี ตี ่อ
คณิตศาสตร์ ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความสาเร็จในการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์เท่านัน้ แต่จะส่งผล
ต่อการเรียนรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ คณิตศาสตร์จงึ มีบทบาทสาคัญทัง้ ในการเรียนรู้ และมีประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวติ
จากความสาคัญของคณิตศาสตร์ทก่ี ล่าวในข้างต้นสรุปได้ว่า คณิตศาสตร์มคี วามสาคั ญต่อ
ชีวติ ประจาวันของมนุษย์ทุกคนดังนัน้ เด็กปฐมวัยจึงควรได้รบั การส่งเสริมและเรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ จากประสบการณ์ชวี ติ ประวัน ทีเ่ ริม่ จากสิง่ ง่ายไปหายาก จากรูป ธรรมไปสู่การเชื่อมโยง
ถึงนามธรรม เพื่อเด็กปฐมวัยจะได้สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้องและแม่นยา ในการคิดคานวณ
จานวน และสัญลักษณ์ตวั เลขต่างๆ เมือ่ เติบโตขึน้
2.5 ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
บรีเวอร์ (ปณิชา มโนสิทธยากร . 2553: 11; อ้างอิงจาก Brewer. 1995: 98) กล่าวว่า
คณิตศาสตร์เป็นแนวทางของประสบการณ์และความเห็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับโลก เป็นแนวทางในการ
แก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับความเข้าใจ เรือ่ งจานวนหน้าที่ และความสัมพันธ์ของสิง่ ของ เมือ่ เด็กโตและมี
พัฒนาการขึน้ กิจกรรมเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง เด็กจะได้สารวจ เริม่ เข้ากลุ่ม มีการ
เปรียบเทียบ และเมือ่ มีความพร้อมเรือ่ งความคิดรวบยอดเรือ่ งคณิ ตศาสตร์ เด็กจะสามารถบันทึกสิง่ ที่
ค้นพบโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
นิตยา ประพฤติกจิ (2541: 3) กล่าวถึงคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยว่าเป็นประสบการณ์
ทีค่ รูจดั ให้แก่เด็ก ซึง่ นอกจากจะอาศั ยสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันของเด็กเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ แล้วยังต้องอาศัยการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารเตรียมการอย่างดี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้คน้ คว้าแก้ปญั หา เรียนรูแ้ ละมีทกั ษะและความรูท้ างคณิตศาสตร์ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานสาหรับการศึกษาที่
สูงขึน้ และใช้ในชีวติ ประจาวันต่อไป
ปรางวไล จูวฒ
ั นสาราญ (2547: 11) ให้ความหมายของทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยไว้ว่า หมายถึงความพร้อมเกีย่ วกับการสังเกต การเปรียบเทียบ การจาแนกตามรูปร่าง
ขนาด น้าหนัก สี ความสูง ความเหมือน ความแตกต่าง การเรียงลาดับ การนับ ซึง่ เป็นทักษะที่
สามารถเรียนรูไ้ ด้โดยการกระทาเพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเตรียมความพร้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์
ในระดับทีส่ งู ขึน้
ปาริฉตั ร ผลเจริญ (2547: 45) กล่าวถึง ความหมายของทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยไว้ว่า เป็นการเตรียมความพร้อมหรือความรูเ้ บือ้ งต้นทีจ่ ะนาไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์
หรือการคิดคานวณ โดยสร้างเสริมประ สบการณ์แก่เด็กในด้านการเปรียบเทียบรูปทรงต่างๆ บอก
ความแตกต่างของขนาด น้าหนัก ระยะทาง จานวน ปริมาณของสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก สามารถ
เรียงลาดับใหญ่เล็ก หรือจัดแยกประเภทสิง่ ของต่างๆ เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์ขนั ้ สูงต่อไป ซึง่
หลักการจัดประสบการณ์ทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์แก่เด็กมีหลายประการ โดยเริม่ จากสิง่ ทีง่ า่ ย
ไปหายาก เป็นสิง่ ใกล้ตวั เด็ก ให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยประสบการณ์ตรงจากสื่อวัสดุ
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อุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย จากรูปธรรมสู่นามธรรม ผ่านกิจกรรมทีเ่ กิดความสนุกสนานเพื่อกระตุน้ ให้เด็ก
เกิดความสนใจ กระตือรื อร้นอยากเรียนรู้ อยากค้นหาคาตอบด้วยตนเองและได้ความรู้ โดยไม่รตู้ วั ทา
ให้จาอย่างเข้าใจจนเกิดทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยการค้นพบด้วยตนเองต่อไป
ศิรลิ กั ษณ์ วุฒสิ รรพ์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเด็กนั กวิจยั พบว่าหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั
เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลีย่ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้ นี้ส่งผลต่อ
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมร้อยละ 93.4 (Partial  2 = .934) และมีค่าเฉลีย่ ทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์รายด้านแตกต่างจากก่อนการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ P<.05 ทุกด้านคือด้านการจาแนกประเภท (F=116.630) ด้านการเปรียบเทียบ (F=232.563)
ด้านการรูค้ ่าจานวน 1-10 (F=137.351) และด้านการเพิม่ –การลดภายในจานวน 1-10(F=31.132)
และโดยการทดลองครัง้ นี้ส่งผลต่อทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการจาแนกประเภทร้อยละ
89.3(Partial  2 = .893) ด้านการเปรียบเทียบร้อยละ 94.3 (Partial  2 = .943) ด้านการรูค้ ่า
จานวน 1-10 ร้อยละ 69.0 (Partial  2 = .690) ตามลาดับ
พิจติ รา เกษประดิษฐ์ (2552: 14-15) สรุปทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า การ ฝึกให้
เด็กเกิดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์นนั ้
ควรจะต้องให้ครอบคลุมในเรือ่ งต่อไปนี้คอื การใช้
คาคุณศัพท์ทแ่ี สดงจานวน การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การเรียงลาดับ การนับจานวน การวัด
อุณหภูม ิ น้าหนัก รูปทรงต่างๆ ค่าของเงิน มิตสิ มั พันธ์และเวลา
อีฟ (ดวงเดือน ศาสตรภัทร. 2552: 325; อ้างอิงจาก Eves. 1969) กล่าวว่า คณิตศาสตร์
เป็นวิชาทีเ่ กีย่ วกับการคิดอย่างมีเหตุผล ลักษณะของการเป็นเหตุเป็นผลนี้มปี ระโยชน์มากในการ
นาไปใช้ เช่น การแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ การเขียนภาษาทีร่ ดั กุม ทัง้ นี้เนื่องจากความมีเหตุผล
ของผูเ้ ขียน นอกจากนัน้ คณิตศาสตร์ยงั เกีย่ วข้องด้านสุนทรียภาพในด้านการคิดสร้างสรรค์โดยการคิด
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ ด้วย ทักษะคณิตศาสตร์น้เี องทาให้บรรดานักจิตวิทยา นักการศึกษา
และผูป้ กครองให้ความสนใจในศาสตร์น้กี นั มาก ประกอบกับผลงานการวิจยั ของไคลน์ ทีพ่ บว่า
สมรรถภาพการคิดด้านคณิตศาสตร์เป็ นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีค่ ่าสูง (มีค่าอานาจการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.612) นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ เฟลิกซ์ เบอร์นสไตน์ (Felix Bernstein) นัก
คณิตศาสตร์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนหนึ่งของโลกทีก่ ล่าวว่า
“ครูควรใช้แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน
คณิตศาสตร์พยากรณ์สมรรถภาพทางการเรียนของเด็กนักเรียน” (ดวงเดือน ศาสตรภัทร. 2552: 325;
อ้างอิงจาก ทองห่อ วิภาวิน . 2522: 5) โดยทัวไปแล้
่
วโครงสร้างของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มลี กั ษณะ
เป็นเหตุผลเชิงตรรกวิทยา เด็กจะต้องเริม่ เรียนรูค้ วามสัมพันธ์อย่างง่ายๆ
ก่อนทีจ่ ะก้าวเข้าไปสู่
ความสัมพันธ์ทซ่ี บั ซ้อนมากขึน้ ความรูห้ รือเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มคี วามเป็นไปตามลาดับขัน้ ตอน
คือ เริม่ จากทักษะทีง่ า่ ยและค่อยๆ เพิม่ ความยากมากขึน้ เนื่องจากทักษะคณิตศาสตร์ในระดับพืน้ ฐาน
มีความจาเป็นต่อการเรียนรูท้ ักษะคณิตศาสตร์ในระดับทีส่ งู ขึ้น ดังนัน้ ขัน้ เตรียมความพร้อมทาง
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คณิตศาสตร์มากทีส่ ุดคือระดับปฐมวัย เพราะเด็กในวัยนี้เริม่ ต้นพัฒนามโนมติต่างๆ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานใน
การเรียนคณิตศาสตร์หลายประการอันจัดได้ว่าเป็นความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ปณิชา มโนสิทธยากร (2553: 12) สรุปไว้ว่า ทักษะพื้ นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ ด้านการสังเกต การจาแนก
การเปรียบเทียบ การเรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์ของคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มโี อกาสสร้างความรู้
ความเข้าใจ เรียนรูจ้ ากการกระทา เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้ จักค้นคว้าแก้ปญั หาเป็นพืน้ ฐานสาหรับ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ปานิตา กุดกรุง (2553: 32) ให้ความหมายทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ไว้ว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ดา้ นจานวน การสังเกต การจาแนก การเปรียบเทียบ
การจัดหมวดหมู่ และสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์ เป็นสิง่ ทีเ่ ด็กต้องใช้ในชีวติ ประจาวัน ทาให้เด็กเกิด
ประสบการณ์เรียนรู้ การค้นคว้าหาคาตอบ และการแก้ปญั หาด้วยตนเอง เพื่อเป็นพืน้ ฐานสาหรับ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อีแวนและคณะ (ดวงเดือน ศาสตรภัทร. 2552: 325-326; อ้างอิงจาก Evans; et al. 1986)
กาหนดขอบข่ายทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์บางประการของเด็กปฐมวัยเรียงลาดับได้ดงั นี้
1. มโนมติต่างๆ เกีย่ วกับตาแหน่ง : ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน ข้างนอก เหนือขึน้ ไป
ออกไป ซ้าย ขวา บนสุด ล่างสุด ตรงกลาง หน้า หลัง
2. การจาแนกประเภท:จาแนกตามลักษณะเหมือนกันได้แก่ สี ขนาด รูปร่าง รูปแบบ
ต่างๆ
3. หนึ่งต่อหนึ่ง: มากเท่าๆ กัน ใช้การตรวจสอบนับเหตุการณ์ต่างๆ หรือวัตถุต่างๆ
4. การเปรียบเทียบ : มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน
5. การนับ: 0 ถึง 5
6. ลาดับที:่ ทีห่ นึ่ง ทีส่ อง ทีส่ าม
7. เรขาคณิต: วงกลม ลูกบอล กล่อง สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั สามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ข้าง
ในหรือข้างนอกของรูปทรงเรขาคณิต
8. การวัด: การเปรียบเทียบใหญ่กว่า เล็กกว่า สูงกว่า เตีย้ กว่า สัน้ กว่า ยาวกว่า ยาว
เท่ากัน
9. เวลา: กลางวัน กลางคืน ลาดับเหตุการณ์ ช่วงเวลา นาฬิกา ปฏิทนิ
10. เงิน: ค่าของเงิน สามารถบอกค่าของเหรียญต่างๆ ได้ บอกภาษีทต่ี ดิ มากับราคา
ของได้ ตัดสินใจได้ว่าเงินทีม่ อี ยูเ่ พียงพอทีจ่ ะซือ้ ของได้หรือไม่
11. เขียนตัวเลข: 0 ถึง 10
12. การรวมเซต: การรวมสมาชิกของเซตต่างๆ ทีไ่ ด้จากนิทานภาพ
13. การบวกไปถึง 5: การรวมสมาชิกของเซตต่างๆ ทีม่ คี ่าไม่เกิน 5
14. การแยกเซต: การแบ่งสมาชิกออกเป็นเซตย่อยๆ ทีไ่ ด้จากนิทานภาพ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 156157) กล่าวถึง ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถทีจ่ ะนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ความรูแ้ ละใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทีน่ ้ที กั ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นเฉพาะทีจ่ าเป็นและต้องการพัฒนาให้เกิดขึน้ กับเด็ก ได้แก่
ความสามารถในการแก้ปญั หา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นาเสนอ การเชื่อมโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ และมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูตอ้ งสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ากับการเรียนการสอนด้านเนื้อหา ให้เด็กทากิจกรรมโดยครูตงั ้ คาถาม
หรือสถานการณ์ทก่ี ระตุน้ ให้เด็กเรียนรูผ้ ่านการแก้ปญั หา ใช้ความรูท้ างพีชคณิตในการแก้ปญั หา
อธิบายเหตุผลทางเรขาคณิต ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกีย่ วกับสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวันหรือกระตุน้ ให้ใช้ความรู้ ทางคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานทีห่ ลากหลายรวมทัง้ การ
แก้ปญั หาทีแ่ ตกต่างจากผูอ้ ่นื การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะและกระบวนการทางคณิตศ าสตร์
สามารถประเมินได้จากกิจกรรมทีเ่ ด็กทา ผลงาน หรือการตอบคาถามปลายเปิดทีใ่ ห้โอกาสเด็กแสดง
ความสามารถ
สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (ดวงเดือน ศาสตรภั ทร.
2552: 326-327; อ้างอิงจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ. 2533)
กาหนดทักษะพืน้ ฐานความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไทยได้ดงั ตาราง 1
ทักษะพืน้ ฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การนับเลข
รูค้ ่าจานวน
เรขาคณิต (รูแ้ ละบอกชื่อ)
เปรียบเทียบขนาด
สี (รูแ้ ละบอกชื่อ)
เรียงลาดับขนาด
เรียงลาดับตามแบบ
เปรียบเทียบจานวน

9. เวลา
10. ชื่อวันใน 1 สัปดาห์

อายุ (ปี)
4-5

3-4

5-6

1-10
1-3

1-20
1-5

1-30
1-10

ใหญ่ เล็ก
3 สี
ใหญ่ เล็ก

ใหญ่ กลาง เล็ก
5 สี
ใหญ่ กลาง เล็ก

ทุกขนาด
7 สี และสีประจาวัน
ทุกขนาด

มากกว่า น้อยกว่า มากกว่า น้อยกว่า
เท่ากับ
เท่ากับ

มากกว่า น้อยกว่า
เท่ากับ

กลางวัน กลางคืน เช้า กลางวัน
กลางคืน
บอกได้

เช้า กลางวัน
เย็น กลางคืน
บอกได้
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ทักษะพืน้ ฐาน
11.
12.
13.
14.

ค่าของเงิน
เปรียบเทียบ น้าหนัก
เปรียบเทียบความสูง
อุณหภูม ิ

15. แบ่งส่วน

อายุ (ปี)
4-5
ใช้เงิน 1 ถึง 5 บาท
หนัก - เบา
สัน้ – ยาว, สูง – ต่า

5-6
ใช้เงิน 1 ถึง 10 บาท
หนัก – เบา ตามลาดับ
สัน้ – ยาว, สูง – ต่า

-

ร้อน – เย็น

ร้อน – เย็น

-

เท่ากัน (12)

เท่ากัน (14)

3-4
ใช้เงิน 1 บาท
-

ตาราง 1 (ต่อ) ทักษะพืน้ ฐานความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามระดับอายุต่างๆ
ทีม่ า: ดวงเดือน ศาสตรภัทร. (2552: 326).
สรุปได้ว่าทักษะคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาขึน้ มาเองตามธรรมชาติได้
นอกเหนือจากการเรียนแล้ว เด็กพัฒนาความรูข้ องเขาขึน้ มาเองอย่างเป็นอิสระและเป็นตามธรรมชาติ
เช่น ทักษะด้านการนับ การเปรียบเทียบจานวน รวมทัง้ ทักษะด้านการเพิม่ หรือลดจานวนวัตถุทม่ี คี ่า
น้อยๆ
2.6 ขอบข่ายของหลักสูตรคณิ ตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ศึกษา
มีผกู้ ล่าวถึงขอบข่ายหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับเด็กปฐมวัยไว้ดงั นี้
แอลมี (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 17; อ้างอิงจาก ชัยยงค์ พรหมวงศ์ . 2521) กล่าวว่า
“ครูทม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารคิดของเด็กและเนื้อหาทีส่ อนเป็นอย่างดี
จึงจะสอน
คณิตศาสตร์ได้” นอกจากนี้ครูจะต้องเป็นผูท้ ร่ี จู้ กั เด็กของตนเองเป็นอย่างดี รูว้ ่าแต่ละคนจะต้องใช้
วิธกี ารอย่างไรจึงจะได้ผล และรูร้ ะดับการเรียนรูข้ องเด็กแต่ละคน เพราะสิง่ เหล่านี้จะช่วยให้ครูจดั
กิจกรรมและเนื้อหาที่ เร้าใจและน่าสนใจมากขึน้
นิตยา ประพฤติกจิ (2541: 17-19) กล่าวว่า การจัดหลักสูตรจะต้องมีความสมดุลแล้วยัง
จะต้องอาศัยครูทม่ี วี ชิ าความรู้ และมีความเข้าใจเกีย่ วกับขอบข่ายของคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยอีก
ด้วยนันคื
่ อ ครูจะต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างลาดับขัน้ การพัฒนาการของเด็ก กับ
กระบวนการสอนและเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. การนับ เป็นคณิตศาสตร์เกีย่ วกับตัวเลขอันดับแรกทีเ่ ด็กรูจ้ กั เป็นการนับอย่างมี
ความหมาย เช่น การนับตามลาดับตัง้ แต่ 1-10 หรือมากกว่านัน้
2. ตัวเลข เป็นการให้เด็กรูจ้ กั ตัวเลขทีเ่ ห็นหรือใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน ให้เด็กเล่นของ
เล่นเกีย่ วกับตัวเลข ให้เด็กได้นบั และคิดเองโดยครูเป็นผูว้ างแผนจัดกิจกรรรม อาจมีการเปรียบเทียบ
แทรกเข้าไปด้วย เช่น มากกว่า น้อยกว่า ฯลฯ
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3. การจับคู่ เป็นการฝึกฝนให้เด็กรูจ้ กั การสังเกตลักษณะต่างๆ และจับคู่สงิ่ ทีเ่ ข้าคู่กนั
เหมือนกัน หรืออยูป่ ระเภทเดียวกัน
4. การจัดประเภท เป็นการฝึกฝนให้เด็กรูจ้ กั การสังเกตคุณสมบัตขิ องสิง่ ต่างๆ ว่ามี
ความแตกต่างหรือเหมือนกันในบางเรือ่ ง และสามารถจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้
5. การเปรียบเทียบ เด็กจะต้องมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างของสอง
สิง่ หรือมากกว่า รูจ้ กั ใช้คาศัพท์ เช่น ยาวกว่า สัน้ กว่า หนักกว่า เบากว่า ฯลฯ
6. การจัดลาดับ เป็นเพียงการจัดสิง่ ของชุดหนึ่งๆ ตามคาสังหรื
่ อตามกฎ เช่นจัด
บล็อก 5 แท่ง ทีม่ คี วามยาวไม่เท่ากัน ให้เรียงตามลาดับจากสูงไปต่า หรือจากสัน้ ไปยาว ฯลฯ
7. รูปทรงและเนื้อที่
นอกจากให้เด็กได้เรียนรูเ้ รือ่ งรูปทรงและเนื้อทีจ่ ากการเล่น
ตามปกติแล้วครูยงั ต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวงกลม สามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ความลึกตืน้ กว้างและแคบ
8. การวัด มักให้เด็กลงมือวัดด้วยตนเอง ให้รจู้ กั ความยาวและระยะ รูจ้ กั การชัง่
น้าหนักและรูจ้ กั การประมาณอย่างคร่าวๆ ก่อนทีเ่ ด็กจะรูจ้ กั การวัด ควรให้เด็กได้ฝึกฝนการ
เปรียบเทียบและการจัดลาดับมาก่อน
9. เซต เป็นการสอนเรือ่ งเซตอย่างง่ายๆ จากสิง่ รอบๆ ตัว มีการเชื่อมโยงกับสภาพ
รวม เช่น รองเท้ากับถุงเท้า ถือว่าเป็นหนึ่งเซต หรือห้องเรียนมีบุคคล หลายประเภท แยกเป็นเซต
ได้ 3 เซต คือนักเรียน ครูประจาชัน้ ครูช่วยสอน เป็นต้น
10. เศษส่วน ปกติแล้วการเรียนเศษส่วนมักเริม่ เรียนในชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 แต่ครู
ปฐมวัยสามารถสอนได้โดยเน้นส่วนรวมให้เด็กเห็นก่อน มีการลงมือปฏิบตั เิ พื่อให้เด็กได้เข้าใจ
1

ความหมายและมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับครึง่ หรือ
2
11. การทาตามแบบหรือลวดลาย
เป็นการพัฒนาให้เด็กจดจารูปแบบหรือลวดลาย
และพัฒนาการจาแนกด้วยสายตา ให้เด็กฝึกสังเกต ฝึกทาตามแบบและต่อให้สมบูรณ์
12. การอนุรกั ษ์หรือการคงทีด่ า้ นปริมาณ ช่วงวัย 5 ปีขน้ึ ไป ครูอาจเริม่ สอนเรือ่ งการ
อนุรกั ษ์ได้บา้ ง โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง จุดมุง่ หมายของการสอนเรือ่ งนี้กค็ อื ให้เด็กมีความคิด
รวบยอดเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทว่ี ่าปริมาณของวัตถุจะยังคงทีไ่ ม่ว่าจะย้ายทีห่ รือทาให้มรี ปู ร่างเปลีย่ นไปก็
ตาม
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2551ก: 156;
อ้างอิงจาก สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2537: 26) กาหนดทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยไว้ 9 กลุ่ม ดังนี้
1. การสังเกต-จาแนก และเปรียบเทียบสิง่ ต่างๆ ตามสี รูปร่าง รูปทรง ขนาด
ปริมาณ น้าหนัก ปริมาตร ความยาว ความสูง ระยะทาง
2. การจัดประเภทและหมวดหมูส่ งิ่ ต่างๆ ตามรูปร่าง รูปทรง ขนาด ความยาว ความ
สูง และจานวนได้
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3. การเรียงลาดับ ตามขนาด ความยาว ความสูง ปริมาณ ระยะทาง ปริมาตรและการ
จัดลาดับเวลา เหตุการณ์
4. การรับรูต้ าแหน่งสิง่ ต่างๆ ข้างใน- ข้างนอก ข้างบน-ข้างล่าง ข้างหน้า- ข้างหลังระหว่าง
5. การชัง่ ตวง วัด และคาดคะเนได้
6. การนับปากเปล่า 1-30
7. การรูค้ ่าจานวน 1-10
8. การรูล้ าดับที่ 1-10
9. การเพิม่ -ลด ภายในจานวน 1-10
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542ค: 87-88) เสนอการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ ทีค่ รูควรศึกษา
เพื่อจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก ซึง่ มีเนื้อหาทีค่ วรพิจารณาในการสอนดังนี้
1. การจัดกลุ่มหรือเซต สิง่ ทีค่ วรสอน ได้แก่ การจับคู่ 1:1 การจับคู่สงิ่ ของ การ
รวมกลุ่ม กลุ่มทีเ่ ท่ากัน และความเข้าใจเกีย่ วกับตัวเลข
2. จานวน 1-10 การฝึกนับ 1-10 จานวนคู่ จานวนคี่
3. ระบบจานวนและชื่อของตัวเลข 1 = หนึ่ง 2 = สอง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเซตต่างๆ เช่น เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ
5. สมบัตขิ องคณิตศาสตร์จากการรวมกลุ่ม
6. ลาดับที่ ความสาคัญ และประโยคคณิตศาสตร์ ได้แก่ ประโยคคณิตศาสตร์ท่ี
แสดงถึง จานวน ปริมาตร คุณภาพต่างๆ เช่น มาก-น้อย สูง-ต่า ฯลฯ
7. การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เด็กควรสามารถวิเคราะห์ปญั หาง่ายๆ ทาง
คณิตศาสตร์ทงั ้ ทีเ่ ป็นจานวนและไม่ใช่จานวน
8. การวัด ได้แก่ การวัดสิง่ ทีเ่ ป็นของเหลว สิง่ ของ เงินตรา อุณหภูม ิ ฯลฯ รวมถึง
มาตราส่วนและเครือ่ งมือในการวัด
9. รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ การเปรียบเทียบรูปร่าง ขนาด ระยะทาง เช่น รูป
สิง่ ของทีม่ มี ติ ติ ่างๆ จากการเล่นเกม และจากการศึกษาถึงสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว
10. สถิตแิ ละกราฟ ได้แก่ การศึกษาจากการบันทึก ทาแผนภูม ิ การเปรียบเทียบ
ต่างๆ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 22-23) ได้กาหนดสาระทางคณิตศาสตร์ไว้ดงั นี้
1. การสังเกต การจาแนกและการเปรียบเทียบ
1.1 การสารวจและอธิบายความเหมือนความต่างของสิง่ ต่างๆ เช่นสารวจวัตถุ
สิง่ ของต่างๆ และสนทนาเกีย่ วกับลักษณะของวัตถุสงิ่ ของนัน้ ๆ เก็บรวมรวมวัตถุสงิ่ ต่างๆ ทีส่ นใจและ
สนทนาร่วมกัน ฯลฯ

56
1.2 การจับคู่ การจาแนกและการจัดกลุ่ม เช่น จับคู่ความเหมือนความต่างของสิง่
ต่างๆ จาแนกชนิดของผัก/ผลไม้/เครือ่ งใช้ต่างๆ ฯลฯ
1.3 การเปรียบเทียบ เช่น ใช้วตั ถุของจริงเปรียบเทียบยาว – สัน้ ฯลฯ
1.4 การเรียงลาดับสิง่ ต่างๆ เช่น เรียงลาดับขนาดลูกบอล ขนาดดินสอ ฯลฯ
1.5 การตัง้ สมมติฐาน เช่น ตัง้ สมมติฐานก่อนทดลอง จม – ลอย ฯลฯ
1.6 การทดลองสิง่ ต่างๆ เช่น จม–ลอย แม่เหล็กกับวัตถุต่างๆ หนัก–เบา ฯลฯ
1.7 การสืบค้นข้อมูล เช่น ไปศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณ์บุคคลต่ างๆ ฯลฯ
1.8 การใช้หรืออธิบายสิง่ ต่างๆ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น ให้เด็กสารวจก้อน
ไม้รปู ทรงต่างๆ และนามาก่อสร้างเป็นเก้าอี้ โต๊ะ โทรศัพท์หรือสิง่ ต่างๆ ฯลฯ
2. จานวน
2.1 การเปรียบเทียบจานวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน เช่น จัดสื่อ วัสดุของจริงให้
เด็กเปรียบเทียบจานวน ประกอบอาหาร ชังตวงส่
่
วนผสม ฯลฯ
2.2 การนับ เช่น นับจาน/ชาม ถ้วยน้า รวบรวมสิง่ ต่างๆ และนับจานวน ฯลฯ
2.3 การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง เช่น ถ้วยกับจานรอง ช้อนกับส้อม ฯลฯ
2.4 การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของจานวนหรือปริมาณ เช่น จัดสื่ออุปกรณ์ให้เด็กเล่น
นับจานวนเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ฯลฯ
3. มิตสิ มั พันธ์ (พืน้ ที/่ ระยะ)
3.1 การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุ และการเทออก เช่น เล่นทราย –
น้า ก่อสร้างบล็อก ฯลฯ
3.2 การสังเกตสิง่ ต่างๆ และสถานทีจ่ ากมุมมองทีต่ ่างๆ กัน เช่น ให้เด็กเล่นปีน
ปา่ ยเครือ่ งเล่นสนาม ลอดอุโมงค์ และสนทนากับเด็กเกีย่ วกับพืน้ ที่/ระยะจากมุมมองต่างๆ ฯลฯ
3.3 การอธิบายในเรือ่ งตาแหน่งของสิง่ ต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กนั เช่น สารวจสิง่ ต่างๆ ที่
คุน้ เคยและอธิบายตาแหน่งทีอ่ ยูข่ องสิง่ นัน้ ๆ ฯลฯ
3.4 การอธิบายในเรือ่ งทิศทางการเคลื่อนทีข่ องคนและสิง่ ต่างๆ เช่น เล่นสารวจ
สถานทีท่ ค่ี ุน้ เคยและอธิบายถึงทิศทาง ระยะทางของสถานทีน่ นั ้ ๆ ฯลฯ
3.5 การสื่อความหมายของมิตสิ มั พันธ์ดว้ ยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ เช่น
ให้เด็กเขียนภาพด้วยสีเทียน สีน้า ดูหนังสือภาพกับเด็ก ฯลฯ
4. เวลา
4.1 การเริม่ ต้นและการหยุดการกระทาโดยสัญญาณ เช่น เคลื่อนไหวเร็ว – ช้า
และหยุดตามจังหวะสัญญาณ ทดลองขีจ่ กั รยานสามล้อและหยุดตามสัญญาณ ฯลฯ
4.2 การเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมือ่ วานนี้ พรุง่ นี้ ฯลฯ เช่น
เชื่อมโยงระยะเวลากับการกระทาและเหตุการณ์ต่างๆ ทบทวนกิจวัตรประจาวันทีท่ า ฯลฯ
4.3 การเรียงลาดับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ให้เด็กทากิจกรรมประจาวัน ตามลาดับ
อย่างสม่าเสมอทุกวัน เล่นเกมเรียงลาดับเหตุการณ์ ฯลฯ
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4.4 การสังเกตความเปลีย่ นแปลงของฤดู เช่น สังเกตอากาศแต่ละวัน สนทนา
เกีย่ วกับสภาพอากาศ ฯลฯ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 155-156) กล่าวถึง การแบ่งการจัดประสบการณ์พน้ื ฐานทาง
คณิตศาสตร์ทเ่ี ด็กปฐมวัยควรเรียนรูว้ ่ามีดงั นี้
1. การบอกตาแหน่งและการจาแนก หมายถึง การบอกตาแหน่งทีอ่ ยูข่ องวัตถุและ
สามารถการจัดจาแนกประเภทวัตถุต่างๆ
มโนทัศน์ตาแหน่ง บน ล่าง ใน นอก เหนือ ใต้ ซ้าย ขวา ยอด ก้น กลาง หน้า
หลัง
การจัดประเภท
สี ขนาด รูปร่าง รูปแบบ
เปรียบเทียบ รูปร่าง ลักษณะ ความมากน้อย ความยาว และส่วนสูง เพื่อดูว่า
มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน เหมือนกันหรือต่างกัน จัดชุด ต่อภาพ จับคู่ จัดกลุ่ม จัดพวก จาแนก
2. การนับและจานวน หมายถึง ความสามารถนับปริมาณสิง่ ของต่างๆ
ตัวเลข
รูจ้ กั สัญลักษณ์ตวั เลข 1 2 3 และ ...
การนับ
1 ถึง 3 หรือ 1 ถึง 10 หรือ 1 ถึง 30 ตามอายุเด็ก
การเรียงลาดับ
มากไปน้อย ใหญ่ไปเล็ก ลาดับที่ 1 ลาดับที่ 2 ....
การวัด
ใหญ่กว่าเล็กกว่าสูงกว่าเตีย้ กว่า ยาวกว่าสัน้ กว่าหรือเท่ากัน
เวลา
กลางวัน กลางคืน ลาดับ ช่วงเวลา ปฏิทนิ
รูปทรงเรขาคณิต สีเ่ หลีย่ ม วงกลม สามเหลีย่ ม ลูกบาศก์
3. การอ่านคา หมายถึง การรูค้ วามหมายของภาษาสัญลักษณ์และสื่อสารเป็นคาพูด
เงิน
ค่าเงินบาท เหรียญ ธนบัตร อ่านป้ายราคา การประเมินเงิน
การเพิม่
เป็นการรวมจานวน รวมกลุ่ม มากขึน้
การลด
ได้แก่ การแบ่ง การแยก การนาออก น้อยลง
4. การบอกเหตุผล หมายถึงการบอกความสัมพันธ์ของเหตุกบั ผล และผลกับเหตุได้
เช่น เด็กบอกได้ว่าทาไมส้มจึงจัดอยูใ่ นกลุ่มแตงโม แอปเปิ้ล ไม่ไปอยูใ่ นกลุ่มมะม่วง กล้วย สับปะรด
เป็นต้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 2-3)
กล่าวถึง การเรียนรูค้ ณิตศา สตร์ระดับปฐมวัย มุง่ หวังให้เด็กทุกคนได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์ อันเป็นพืน้ ฐานการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในชัน้ ประถมศึกษา โดยกาหนดสาระหลักที่
จาเป็นสาหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. จานวนและการดาเนินการ จานวน การรวมกลุ่มและการแยกกลุ่ม
2. การวัด ความยาว น้าหนัก ปริมาตร เงิน และเวลา
3. เรขาคณิต ตาแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง รูปเรขาคณิต สองมิตแิ ละสามมิติ
4. พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอ
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6. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปญั หา การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
สรุปได้ว่า การจัดขอบข่ายหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยศึกษา ควรคานึงถึงสิง่
ต่างๆ เหล่านี้ทงั ้ หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเรือ่ งของการจัดกลุ่ม การจาแนก การจัดหมวดหมูใ่ นเรือ่ ง
ระบบจานวน ตัวเลข ลาดับที่ การวัด ฯลฯ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งพืน้ ฐานของคณิตศาสตร์
อย่างดีและถูกต้องเหมาะสมในอนาคตต่อไป
2.7 หลักการจัดกิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
มีผกู้ ล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยสรุปได้ดงั นี้
นิตยา ประพฤติกจิ (2541: 19-24) เสนอหลักการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยไว้หลายประการ กล่าวคือครูปฐมวัยทีด่ นี อกจากจะเข้าใจพัฒนาการเด็ก ธรรมชาติของการ
เรียนรูข้ องเด็ก และขอบข่ายของหลักสูตรอย่างลึกซึง้ แล้ว ยังจะต้องเป็นผูท้ ร่ี แู้ ละเข้าใจหลักการสอน
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยอย่างดีดว้ ย เช่น
1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวติ ประจาวัน การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ เด็ก
มองเห็นความจาเป็นและประโยชน์ของสิง่ ทีค่ รูกาลังสอน ดังนัน้ การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์แก่เด็ก
ปฐมวัยจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน เช่น การส่งกระดาษให้เด็กปึก หนึ่ง แล้วบอก
ให้หยิบไว้แผ่นหนึ่งแล้วส่งต่อ การจัดโต๊ะอาหารให้มแี ก้ว ช้อน กระดาษเช็ดมือเท่าจานวนเด็ก การ
นับจานวนเด็กหญิง-ชายทีม่ าโรงเรียน การจัดจานวนบล็อกให้พอกับงานก่อสร้างชนิดนัน้ ๆ การนับ
ผลไม้และขนม การเปรียบเทียบขนาดของขนมทีต่ นเองได้กบั ของเพื่อนๆ สิง่ เหล่านี้ลว้ นแต่เป็นการ
เสริมสร้างให้เด็กได้ตระหนัก ถึงเรือ่ งคณิตศาสตร์ทลี ะน้อยๆ และช่วยให้เด็กเข้าใจเกีย่ วกับ
คณิตศาสตร์ในขัน้ สูงต่อไป แต่สงิ่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือการให้เด็กได้ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนๆ กับครู และลง
มือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เช่น เมือ่ ครูสงให้
ั ่ เ ด็กคนหนึ่งหยิบกระดาษเช็ดมือวางบนโต๊ะอาหาร ครูได้พดู
อะไรกับเด็กบ้าง ถ้าหากครูบอกเด็กว่า “ธีรนิตย์ช่วยหยิบกระดาษเช็ดมือวางให้เพื่อนคนละหนึ่งแผ่น
สมชายหนึ่งแผ่น... สุนียห์ นึ่งแผ่น... อารียห์ นึ่งแผ่น” ถ้าหากเป็นเช่นนี้ยอ่ มแสดงให้เด็กเห็นลักษณะ
หนึ่งคนต่อหนึ่งแผ่น แต่ถา้ หากครูบางคนเพียงแต่หยิบกระดาษส่งให้เด็กคนหนึ่ง แล้วบอกให้แจก
เพื่อนโดยไม่พดู อะไรเช่นนัน้ ย่อมไม่ทาให้เด็กได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับคณิตศาสตร์เลย
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ ทท่ี าให้ “พบคาตอบด้วยตนเอง” ครูปฐมวัยที่
มีประสิทธิภาพ จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์เกีย่ วกับคณิตศาสตร์หลากหลายแบบ
และเป็นไปตามสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม มีความสะดวกสบายและยืดหยุน่ มีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริง ได้หยิบถือเล่นวัตถุและพบปะผูค้ น สภาพการณ์ต่า งๆ ดังกล่าว จะสนับสนุนให้เด็กได้คน้ พบ
คาตอบด้วยตนเอง และพัฒนาความคิดและความคิดรวบยอดได้เองในทีส่ ุด
3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยโดยวิธ ี
เน้นให้เด็กเรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมด้วยตนเอง มิใช่เป็นการปล่อยให้เด็กเล่นไปตามยถากรรม แต่
ทัง้ นี้ครูจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการเพื่อให้เด็กค่อยๆ พัฒนาการเรียนรูข้ น้ึ เอง และเป็นไปตาม
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แผนทีค่ รูวางไว้ เช่น การจัดหาของเล่นทีเ่ หมาะสมให้เด็กได้เล่น ให้เด็กได้ใช้มอื หยิบ วาง ซ้อน
และสังเกตโดยทีเ่ ด็กยังไม่เข้าใจหลักคณิตศาสตร์เลย แต่สงิ่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในขณะนัน้ ก็คอื การสนทนา
กับเด็ก เช่น เด็กกาลังเล่นบล็อกรูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าอยูท่ งั ้ ๆ ทีไ่ ม่รจู้ กั คาศัพท์น้แี ต่เมือ่ ครูพดู ว่า
“บล็อกสีเ่ หลีย่ มผืนผ้านี้ ใหญ่กว่าสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั เป็นสองเท่าใช่ไหม ” การพูดคุยซักถามระหว่างครูกบั
เด็กขณะทีเ่ ด็กกาลังเล่นอยูน่ นั ้ จะช่วยให้เด็กเข้าใจคาศัพท์ทค่ี รูใช้ไปพร้อมๆ กัน
4. เอาใจใส่ในเรือ่ งการเรียนรูแ้ ละลาดับขัน้ ของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก สิง่
สาคัญทีค่ รูจะต้องคานึงถึงในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์กค็ อื ครูจะต้องมีความ
เอาใจใส่ในเรือ่ งการเรียนรูท้ ่ีเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะลาดับขัน้ การพัฒนาความคิด รวบยอด
และทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยคานึงถึงหลักทฤษฎีการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์
5. ใช้วธิ กี ารจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนและจัด
กิจกรรม วิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้ครูวางแผนและจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับเด็ก ทัง้ เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่มก็คอื การจดบันทึกด้านทัศนคติ ทักษะ และความรูค้ วามเข้าใจของเด็กในขณะทากิจกรรมต่างๆ
และขณะทีเ่ ด็กเล่นอย่างเสรีในหลายๆ สถานการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง
6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็กเพื่อสอนประสบการณ์ใ หม่ในสถานการณ์
ใหม่ๆ ประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมทีเ่ คยทามาแล้ว
หรือเพิม่ เติมขึน้ อีก ถึงแม้ว่าเป็นเรือ่ งเดิมแต่อาจอยูใ่ นสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป เช่น เรือ่ งการ
นับเลข อาจนับจานวนนักเรียนหญิง-ชาย นับจานวนเก้าอี้ หรือเมื่ อออกไปนอกห้องเรียน อาจให้มกี าร
นับผลไม้ทเ่ี ก็บได้ นับจานวนสัตว์หรือต้นไม้ทม่ี ี เป็นต้น
7. รูจ้ กั ใช้สถานการณ์ขณะนัน้ ให้เป็นประโยชน์
ครูปฐมวัยทีเ่ ชีย่ วชาญย่อมรูจ้ กั ใช้
สภาพการณ์ทก่ี าลังเป็นอยู่ และเห็นได้ในขณะนัน้ มาทาให้เกิดการเรียนรูด้ า้ นจานวน เช่น ครูพดู ว่า
“สิบนาฬิกาแล้ว...ถึงเวลาทานอาหารว่าง” หรือ “สิบเอ็ดนาฬิกาแล้ว ถึงเวลารับประทานอาหารเทีย่ ง ”
หรือ “อีกสิบนาทีเราก็จะได้กลับบ้าน” เป็นต้น
8. ใช้วธิ กี ารสอดแทรกกับชีวติ จริงเพื่อสอนความคิดรวบยอดทีย่ ากๆ การสอนความคิด
รวบยอดเรือ่ งปริมาณ ขนาด และรูปร่างต่างๆ จะต้องอาศัยการสอนแบบค่อยๆ
สอดแทรกไปตาม
ธรรมชาติ อาจใช้วธิ กี ารสนทนาพูดคุยแบบตะล่อมเข้าหาจุด เช่น ครูพดู ว่า “ใครมีสม้ มากกว่าเพื่อน”
หรือ “ส้มของใครเล็กทีส่ ุด ของใครใหญ่ทส่ี ุด” หรือ “ส้มมีรปู ทรงกลม...แล้วแตงโมมีรปู ทรงอย่างไร”
เป็นต้น ครูจะต้องสอนในเรือ่ งทีป่ รากฏอยูใ่ นขณะนัน้ ให้เป็นสถานการณ์ทม่ี คี วามหมายต่อตัวเด็ก
อย่างแท้จริง ให้เด็กได้ทงั ้ ดูและทัง้ จับต้อง และทดสอบความคิดของตนเอง ใ นบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง
ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เช่น ทีโ่ รงเรียนมีตน้ ไม้ ครูอาจให้เด็กชัน้ ประถมศึกษาขึน้ ไปเก็บหรือ
ถ้าหากไม่มเี ด็กชัน้ โต ครูกข็ น้ึ ไปเก็บเองแล้วให้เด็กลงมือนับผลไม้กนั จริงๆ ถ้าหากเด็กสามารถเข้าใจ
การนับแล้ว ต่อไปอาจมีการสอนเพิม่ ได้อกี โดยขึน้ ไปเก็บผลไม้ลงมาแล้วนับต่อ เมือ่ มีการแจกผลไม้
ให้เด็กไป ครูอาจตัง้ คาถามเพื่อให้เด็กนับจานวนผลไม้ทเ่ี ด็กได้มาเพิม่ การให้เด็กได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
ในชีวติ จริง นับเป็นสิง่ ทีม่ คี ุณประโยชน์อย่างมากต่อความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์
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9. ใช้วธิ ใี ห้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบตั จิ ริงเกีย่ วกับตัวเลข เช่น ในวันทีม่ อี ากาศผิดปกติ
ครูควรให้เด็กได้อ่านเทอร์โมมิเตอร์อนั ใหญ่ทแ่ี ขวนอยูใ่ นห้องเรียน และมีการบันทึกอุณหภูมลิ งใน
ปฏิทนิ ด้วย เพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมใิ นวันอื่น เช่น การเล่นเกม การนับเลขถอยหลัง การจัดแบ่ง
ของเล่นหรือวัสดุ หรือแม้ แต่การเล่น ครูกส็ ามารถส่งเสริมให้เด็กเรียนรูเ้ รือ่ งตัวเลขได้ถา้ หากครูผนู้ นั ้
เป็นคนหัวไวและช่างคิด รูจ้ กั วางแผนจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับความพร้อมของเด็ก รูจ้ กั เลือกเพลง
เกมและการเล่นนิ้ว ทีเ่ กีย่ วกับจานวนเลข ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ให้เด็กสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้เกิ ดการ
ตอกยา้ ในเรือ่ งความคิดรวบยอดนัน้ ๆ วัสดุและสภาพการณ์ในห้องเรียนทีจ่ ะช่วยให้ครูส่งเสริมความ
เข้าใจเรือ่ งตัวเลขได้โดยง่าย เช่น นาฬิกา ปฏิทนิ และเครือ่ งวัดอุณหภูม ิ ล้วนมีการเปลีย่ นอยู่
ตลอดเวลา ครูจงึ สามารถหยิบยกขึน้ มาพูดประกอบได้เสมอ และตามธรรมชาติของเด็กเองก็มคี วาม
สนใจในเรือ่ งการวัดสิง่ ต่างๆ รอบตัวเองอยูแ่ ล้ว รวมทัง้ การวัดร่างกายของเด็กเองด้วย นอกจากนี้
การจัดให้เด็กเล่นเกมก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าใจในเรือ่ งตัวเลขด้วย
10. วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรูท้ งั ้ ทีโ่ รงเรียนและทีบ่ า้ นอย่างต่อเนื่อง
ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม ครูควรวิเคราะห์และจดบันทึกด้วยว่ากิจกรรมชนิดใดทีค่ วรส่งเสริมให้มที บ่ี า้ นและ
ทีโ่ รงเรียนโดยยึดถือความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นหลัก และมีการวางแผนร่วมกัน
กับ
ผูป้ กครอง เพื่อให้ผปู้ กครองได้ทราบว่าตนเองควรส่งเสริมลูกได้อย่างไร และในเรือ่ งใด เป็นทัง้ การ
ตอกยา้ ในเรือ่ งเดิม และการขยายขอบเขตของการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางยิง่ ขึน้
11. บันทึกปญั หาการเรียนรูข้ องเด็กอย่างสม่าเสมอเพื่อแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ครูบาง
คนอาจใช้วธิ จี ดบันทึกชื่อของเด็กไว้ใต้หวั ข้อหนึ่งๆ เพื่อให้ทราบว่าเด็กคนใดยังไม่มคี วามเข้าใจและ
ต้องจัดกิจกรรมเพิม่ เติมอีก เช่น ครูคนหนึ่งเขียนชื่อเด็ก 5 คน ไว้ใต้คาว่า “เทอร์โมมิเตอร์” เนื่องจาก
เด็กทัง้ 5 คนนี้ไม่เข้าใจการวัดอุณหภูมใิ นห้องเรียน และอาจจะต้องเตรียมจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อช่วย
ให้เด็กเหล่านี้ดเู ทอร์โมมิเตอร์ให้เป็น หรือครูอกี คนหนึ่งจดชื่อเด็ก 2 คนไว้ใต้คาว่า “ห้าบาท” (บวก)
เนื่องจากเด็ก 2 คนนี้ยงั ไม่เข้าใจการรวมเหรียญ 1 บาท 5 อัน ให้เท่ากับ 5 บาท ครูจะต้องเตรียมจัด
ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์จริงเพื่อให้เด็กได้ใช้เงินเหรียญ 5 บาท ซือ้ ขนมจริงๆ กิจกรรมนี้ครูจะต้อง
เตรียมเหรียญ 1 บาทและ 5 บาท ไว้สาหรับการซือ้ การขายและการทอนเงินด้วย
12. ในแต่ละคาบควรจัดกิจกรรมเพียงความคิดรวบยอดเดียว
การจัดกิจกรรม
คณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยในแต่ละคาบ ครูควรจัดกิจกรรมเพียงความคิดรวบยอดเดียว เ ช่น เรือ่ งเพิม่
หรือลด สาหรับเรือ่ งการเพิม่ หรือการบวก นับว่าเป็นคณิตศาสตร์ขนั ้ แรกสุด ทีเ่ ด็กอนุบาลเรียนรูไ้ ด้
เริม่ ตัง้ แต่ “เราต้องการบล็อกอีกอันจึงจะพอนะ” จากนัน้ เด็กจะเรียนรูก้ ารลดหรือการลบ เช่น “ถ้าให้
บล็อกเธอไปอีกอันเราก็มบี ล็อกเท่ากันนะซิ” นี่แสดงว่า เด็กสามารถเข้าใจเรือ่ งการลบและการบวกไป
พร้อมๆ กัน ทัง้ นี้เด็กจะต้องมีความเข้าใจเรือ่ งการบวกมาก่อนแล้ว โดยอาศัยกิจกรรมทีค่ รูจดั ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง มีการนับกันจริงๆ จึงเกิดการเรียนรูไ้ ด้ นอกจากนี้ ครูยงั จะต้องระมัดระวังในเรือ่ ง
ความคิดรวบยอดอื่นๆ และลา ดับขัน้ ของการเรียนรูใ้ นแต่ละความคิดรวบยอดด้วย การจัดประเภท
สาหรับเด็กเล็ก ควรหาสิง่ ของทีม่ คี วามแตกต่างกันเพียงอย่างเดียว เช่น สิง่ ของทีล่ อยน้ากับสิง่ ของที่
จม ของเล่นทีม่ ลี อ้ กับของเล่นทีไ่ ม่มลี อ้ กระดุมสีแดงกับกระดุมสีเขียว เป็นต้น เมือ่ เด็กเริม่ เข้าใจ
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คุณสมบัตขิ องสิง่ ของทีต่ นจัดประเภทแล้ว ต่อไปก็ค่อยๆ จัดประเภทสิง่ ของทีม่ คี วามแตกต่างกันหลาย
อย่างได้
13. การจัดกิจกรรมควรเน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปหายาก การสร้างความคิดรวบ
ยอดเกีย่ วกับตัวเลขของเด็กปฐมวัย จะต้องผ่านกระบวนการเล่น มีทงั ้ แบบจัดประเภทเปรียบเทียบ
และจัดลาดับ กระบวนการเล่นเหล่านี้ยงั ต้องอาศัยการนับเศษส่วน รูปทรงและเนื้อที่ การวัด การจัด
และการเสนอข้อมูล ซึง่ ล้วนแต่เป็นพืน้ ฐานไปสู่ความเข้าใจคณิตศาสตร์ขนั ้ สูงทีเ่ ป็นนามธรรมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจัดประสบการณ์นนั ้ จะเน้นกระบวนการเล่น แต่จาเป็นต้ องเริม่ ต้นตัง้ แต่
ขัน้ ทีง่ า่ ยๆ และค่อยๆ ยากขึน้ ตามระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน เช่น เด็กวัย 3 ขวบคนหนึ่ง
อาจต่อภาพทีม่ ี 5-6 ชิน้ ได้ ในขณะทีเ่ ด็ก 5 ขวบ อีกคนต่อไม่ได้
14. ครูควรจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ตวั เลขหรือเครือ่ งหมาย เมือ่ เด็กเข้าใจสิง่ เหล่านัน้ แล้ว
การใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั เลขหรือเครือ่ งหมายกับเด็กปฐมวัย จะทาได้กต็ ่อเมือ่ เด็กได้ฝึกฝนจนเข้าใจ
ความหมายดีแล้ว เช่น เมือ่ ครูซอ้ื ส้มมา 5 ผล ครูให้สมศรี 2 ผล แต่สมศรีอยากได้อกี 1 ผล ครูก็
ให้อกี 1 ผล รวมแล้วสมศรีมสี ม้ กีผ่ ล ครูอาจแนะนาให้เด็กรูจ้ กั ตัวเลขโดยเขียนสั ญลักษณ์และรูปแล้ว
ติดปะบนแผ่นป้ายสาลี เมือ่ ครูบอกให้สมศรีหยิบให้เพื่อน 1 ผล สมศรีจะเหลือส้มกีผ่ ล ครูให้นกั เรียน
นับแล้วบอกว่าครูมเี ท่าไร สมศรีมเี ท่าไร ครูกบั สมศรีมเี ท่ากันไหม และใครมีน้อยทีส่ ุด ครูอาจ
แนะนาให้เด็กรูจ้ กั เครือ่ งหมายเท่ากับ (=) ถ้าหากเด็กสามารถบอกได้ว่าใครมีสม้ เท่ากัน โดยครูปฏิบตั ิ
ไปถามไป แล้วเขียนสัญลักษณ์ตามขัน้ ตอนดัง ภาพประกอบ 4

3

2

ภาพประกอบ 4 การแสดงคณิตศาสตร์จากรูปธรรมสู่นามธรรม
ทีม่ า: นิตยา ประพฤติกจิ . (2541: 24).
การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวทางของมอนเตสซอรี่ เกม กิจกรรมและสื่อการสอน
เพื่อสอนเด็กเกีย่ วกับความเข้าใจด้านตัวเลข
มอนเตสซอรีเ่ ชื่อว่าการจัดกิจกรรมความเข้าใจหรือ
แนวความคิดเกีย่ วกับเลขศูนย์ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญและจาเป็นมากในการสอนตัวเลข เพื่อเน้นให้เด็กรูจ้ กั
ความหมายของเลขศูนย์ จากบทเรียนเรือ่ งกล่องกระสวยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียน
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คณิตศาสตร์ การเตรียมความพร้อมให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์นนั ้ จะต้องฝึกให้เด็กได้พฒ
ั นาการทางด้าน
สายตาก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าหากเด็กไม่สามารถใช้สายตาในการจาแนกประเ ภทแล้ว เด็กก็จะมี
ปญั หาด้านการเรียนรูเ้ กีย่ วกับคณิตศาสตร์ต่อไปได้ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 19-24)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 20-21)
กล่าวถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยมีหลากหลายรูปแบบ ครูผสู้ อ นควร
ใช้รปู แบบของการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับเด็ก กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และเวลา
เรียนของเด็ก ในการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าระสาคัญทางคณิตศาสตร์หนึ่งๆ หรือความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์หนึ่งๆ อาจใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน และต้องคานึงถึงการบูรณาการ ด้าน
ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวอย่าง
รูปแบบของการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยทีน่ ่าสนใจดังนี้
1. การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง มุง่ ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั โิ ดย
ใช้ส่อื ของจริง และสื่ อรูปภาพ ใช้การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การจาแนก การคาดคะเน
การตัง้ ข้อคาดเดาหรือการตัง้ สมมุตฐิ าน การตัง้ คาถาม การอภิปราย การให้เหตุผล การใช้เครือ่ งมือ
การบันทึก และการสรุป ซึง่ การเรียนรูจ้ ากรูปแบบเหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีอสิ ระในการคิด
วิเคราะห์ แม้ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่เด็กจะได้ประโยชน์จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากกว่าการ
เรียนรูด้ ว้ ยการบอกเล่าหรือการสรุปของครูผสู้ อน
2. การเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ ครูผสู้ อนควรจัดสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ี
เป็ นปญั หา เพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสงสัยและความต้อ งการทีจ่ ะรู้ โดยครูผสู้ อนใช้คาถามอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กสืบเสาะ ค้นหาสาเหตุ และรวบรวมข้อมูลมาอภิปรายจนกระทังตอบค
่
าถามได้
หรือแก้ปญั หาได้ หรือหาข้อสรุปได้ กระบวนการสืบเสาะหาความรูป้ ระกอบด้วยขัน้ สังเกต ขัน้ อธิบาย
ขัน้ คาดการณ์ ขัน้ ทดลอง และขัน้ นาไปใช้ ขั ้
นตอนเหล่านี้จะช่วยฝึกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อันนาไปสู่การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย สามารถรู้ เข้าใจสาระสาคัญทางคณิตศาสตร์
หรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาสาระทีเ่ รียน และสามารถสืบเสาะหาความรูใ้ หม่ ใน
เนื้อหาสาระอื่นได้อย่างไม่จากัด
3. การเรียนรูจ้ ากการใช้คาถาม ครูผสู้ อนต้องใช้คาถามประกอบการอธิบายและแสดง
เหตุผล เพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มลี กั ษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างประกอบด้วยคา
อนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ทเ่ี ป็นข้อตกลงเบือ้ งต้น บางเนื้อหาสาระครูผสู้ อนต้องสร้างพืน้ ฐานก่อนด้วย
การอธิบายและแสดงเหตุผล ให้ขอ้ ตกลงในรูปของบทนิยามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเบือ้ งต้น แต่ในบาง
เนื้อหาสาระครูผสู้ อนอาจใช้คาถามก่อน ถ้าเด็กไม่เข้าใจ อาจอธิบายและแสดงเหตุผลเพิม่ เติม
กล่าวโดยสรุปหลักการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยจะต้อง จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับชีวติ ประจาวัน เปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ทางานด้วยใจอิสระ และยัง
ต้องส่งเสริมให้เด็กคิดค้นและหาคาตอบด้วยตนเอง ครูเป็นแต่เพียงผูช้ แ้ี นะบอกแนวทางถึงวิธกี าร
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนเท่านัน้ เอง
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2.8 หลักการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
มีผกู้ ล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
ไว้ดงั นี้
ฟอร์แมน และ คุชเนอร์ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 9-10; อ้างอิงจาก Taylor. 1985)
กล่าวว่า “การสอนคณิตศาสตร์โดยตรง” เช่น ทีค่ รูมกั สอนว่า 2+2 = 4 ไม่สามารถช่วยให้เด็กมี
ความคิดเชิงอนุรกั ษ์หรือความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเลข 2 ชุด แบบคิดกลับไปกลับมานัน้ ได้เลย
เพราะความคิดหรือความเข้าใจจะเกิดขึน้ จากตัวของเด็กเอง มีครูจานวนไม่น้อยทีพ่ ยายามสอนเด็กวัย
ก่อน 7 ปี เกีย่ วกับตัวเลขและการอนุรกั ษ์ และส่วนมากจะประสบความล้มเหลว การอนุรกั ษ์เป็นเรือ่ ง
ยากสาหรับเด็กปฐมวัย ถ้าหากครูให้เด็กดูน้า 2 แก้วทีม่ ปี ริมาณเท่ากัน จากนัน้ ครูเทน้าแก้วหนึ่งใส่
ขวดรูปทรงสูงอีกแก้วหนึ่งใส่ขวดรูปทรงเตีย้ เด็กวัยก่อน 7 ขวบส่วนมากจะบอกว่าน้าในขวดทรงสูงมี
มากกว่า นี่แสดงว่าเด็กยังไม่มคี วาม คิดเชิงอนุรกั ษ์ ยังไม่สามารถคิดหาเหตุผลว่าปริมาตรน้า 2 แก้ว
เท่าๆ กัน ถึ งแม้ว่าจะเทใส่ภาชนะชนิดใดก็ตามย่อมมีปริมาณเท่าเดิม กรณีบวกเลข 2+2 = 4 ก็
เช่นกัน เด็กจะฟงั ไม่เข้าใจว่า เลข 4 แยกออกเป็น 2+2 และเมือ่ 2+2 แล้วเท่ากับ 4 ถ้าหากเขาจะทา
เลขแนวนี้ได้กเ็ กิดจากการเลียนแบบครู เพราะเด็กวัยนี้จะเข้าใจเฉพาะภาพทีป่ รากฏแก่สายตาของ
เขาเท่านัน้ ดังตัวอย่างในภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 การคิดเชิงอนุรกั ษ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ทีม่ า: นิตยา ประพฤติกจิ . (2541: 9).
แต่ถงึ แม้ว่าเด็กจะไม่สามารถเข้าใจเรือ่ งการอนุรกั ษ์จากการสอนโดยตรงได้ แ ต่ครูสามารถ
หาวิธกี ารจัดกิจกรรม
และใช้อุปกรณ์ทส่ี นับสนุนให้เด็กพัฒนาความคิดเชิงอนุรกั ษ์
และเข้าใจ
ความหมายของตัวเลขได้ เช่น ครูใช้วธิ กี ารวัดด้วยถ้วยตวงหรือมีการชังน
่ ้าหนัก และพิสจู น์ดว้ ยการ
เทกลับไปกลับมาให้เห็น ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองได้กย็ งิ่ ดี วิธนี ้เี ป็นวิธหี นึ่งสาหรับเร่ง
พัฒนาการทางสมองของเด็ก ซึง่ ใช้กนั มากในประเทศทีเ่ จริญแล้ว
แต่เดิมมาการสร้างประสบการณ์ดา้ นคณิตศาสตร์เบือ้ งต้นของเด็กมักจะเป็นเรือ่ ง “การ
นับ” เด็กบางคนนับได้ถงึ 3 บางคนถึง 20 บางคนถึง 50 เด็กในวัยนี้ส่วนมากยังจาสัญลักษณ์ไม่ได้
แต่เมือ่ ได้ยนิ ผูใ้ หญ่หรือพีๆ่ ท่องตัวเลขเขาจะท่องตามไปด้วย บางทีกเ็ รียงตามลาดับ บางทีกไ็ ม่เรียง
การท่องจาตัวเลขอาจให้ประโยชน์ในการจดจาตัวเลขและรูจ้ กั ลาดับตัวเลข แต่เมือ่ ใดก็ตา มทีเ่ ด็กถูก

64
ขัดจังหวะขณะท่องตัวเลข เขาอาจจะต้องกลับไปตัง้ ท่องใหม่ตงั ้ แต่เลข 1 เพราะแท้จริงแล้วเด็กยังไม่
เข้าใจความหมายของตัวเลขเลย
มาร์โกลิน (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 11; อ้างอิงจาก Margolin. 1982) กล่าวถึง
ความสาคัญของ “การรูจ้ กั ความสัมพันธ์” ไว้ว่า “ถ้าหากเด็กมีความเข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์แล้ว
ย่อมแสดงว่าเด็กเริม่ เข้าใจเกีย่ วกับการมีเหตุผลแก่กนั และกัน รูจ้ กั คิดคาดการณ์ล่วงหน้า รูจ้ กั
คาดการณ์ถงึ เหตุและผลทีจ่ ะตามมา และเด็กจะเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ก็ ต้องรูจ้ กั คาดการณ์ถงึ ผลลัพธ์ท่ี
จะได้ หากเด็กได้รบั ประสบการณ์เกีย่ วกับด้านนี้มากเพียงไร เด็กย่อมมีพน้ื ฐานทักษะทางคณิตศาสตร์
ทีม่ นคงยิ
ั ่ ง่ ขึน้ เพียงนัน้ ” คาว่า “ความสัมพันธ์” อาจจะยากไปสาหรับเด็กๆ ดังนัน้ ครูอาจจะใช้คาว่า
“การเปรียบเทียบ” แทนก็ได้ เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกีย่ วกับคณิตศาสตร์งา่ ยขึน้
เพียเจท์ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 8; อ้างอิงจาก Broman. 1982) เสนอว่า การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเด็กแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ดังนี้
1. การรับรูร้ ว่ มกันของประสาททุกส่วน เช่น ตาดู หูฟงั มือสัมผัส จมูกดมกลิน่ และ
ลิน้ ชิมรส เป็นต้น
2. การปฏิบตั หิ รือการคิดทีส่ งู กว่าหรือยากกว่าขัน้ การรับรู้
3. การเชื่อมต่อจากขัน้ การรับรูไ้ ปสู่ความเข้าใจเรือ่ งการลด หรือการลบ ซึง่ เป็นขัน้ ที่
เด็กสามารถคิดผกผัน กลับไปกลับมาได้ระหว่างเรือ่ งการลดและการเพิม่
เด็กปฐมวัยจะพัฒนาโดยการเริม่ จากขัน้ ที่ 1 ก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาขึน้ สู่ขนั ้ ที่ 2 และเมือ่
เด็กเจริญวัยถึงขัน้ ปฏิบตั กิ ารรูปธรรม คืออายุระหว่าง 7-11 ปี เด็กจะพัฒนาทางด้านสติปญั ญาถึงขัน้
ทีส่ ามารถจะเข้าใจเกีย่ วกับตัวเลข ความสัมพันธ์ และกระบวนการต่างๆ ได้
สรุปได้ว่า หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์
หรือความสัมพันธ์ เป็นลักษณะทีส่ าคัญในวิชาคณิตศาสตร์ ถึงแม้จะเป็นเรือ่ งยากสาหรับเด็กปฐมวัย
แต่ถา้ ครูมวี ธิ กี ารทีถ่ ูกต้องก็จะทาให้เด็ก ๆ เรียนรูไ้ ด้ดแี ละเข้าใจง่ายได้เช่นกัน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 158-159) เสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ท่ี
ดีเพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย คือ การใช้สถานการณ์ในชีวติ ประจาวันของ
เด็กเป็นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรูน้ นั ้ ต้องมีการวางแผนอย่างดีจากครู
ด้วยการให้เด็กมีโอกาสค้นคว้า แก้ปญั หาและพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรม
การเรียนรูท้ ค่ี รูจดั ขึน้ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ทีแ่ ต่ละอายุจะมีความสามารถเฉพาะ
การเข้าถึงพัฒนาการจะทาให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนทีเ่ หมาะกับเด็กได้
พัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กอายุ 3-6 ขวบ ดังตัวอย่างในตาราง 2

65

อายุ 3 ขวบ

อายุ 4 ขวบ

นับ 1-5 ได้
ยังไม่รคู้ ่าตัวเลข
บอกใหญ่ เล็ก ได้
จาแนกความมาก
น้อย

นับ 1-10 ได้
รูค้ ่าจานวน 1-3
เรียงใหญ่ เล็ก
เปรียบเทียบได้
บอกความแตกต่างได้

อายุ 5 ขวบ
นับ 1-20 ได้
รูค้ ่าจานวน 1-5
เรียงขนาดได้
บอกเหตุผลได้
จากการสังเกต

อายุ 6 ขวบ
นับ 1-30 ได้
รูค้ ่าจานวน 1-10
บอกรูปทรงเรขาคณิตได้
ลาดับได้
จัดกลุ่มได้ บอกเรือ่ งได้

ตาราง 2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ทีม่ า: กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551ก: 158).
ฟุชชัน่ และ ฮอลล์ (กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2551ก: 158-159; อ้างอิงจาก Anning &
Edwards. 1999: 118; อ้างอิงจาก Fuson; & Hall. 1938) กล่าวว่าการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย
ต้องเริม่ จากชีวติ จริงและสิง่ ใกล้ตวั เด็กจึงจะเข้าใจได้ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งตระหนักไว้เสมอว่า เด็กเข้าใจมโน
ทัศน์ตรรกะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ตามทีเ่ ด็กเห็น ดังนัน้ เด็กจะยังคงมีเรือ่ งของการอนุรกั ษ์ปริมาณอ ยู่
เสมอ แต่พฒ
ั นาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กจะเพิม่ มากขึน้ ตามพัฒนาการเด็ก คณิตศาสตร์เป็นเรือ่ ง
ซับซ้อนมากกว่าภาษา ดังนัน้ ในการสอนตัวเลขสาหรับเด็กจะมีบริบทการสอน 6 ประการ และได้
เสนอวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. การเรียงเลข เป็นเรือ่ งของแบบแผนไม่เกีย่ วข้องกับการนับ ให้เด็กท่องเลขได้เลย
เป็น 1-2-3-4 .......10
2. การนับ ต้องเกีย่ วข้องกับสิง่ ของวัตถุ ให้เด็กชีน้ บั หรือจับนับ
3. จานวนตัวเลข เด็กจะเรียนรูอ้ ย่างช้าๆ จากสิง่ ทีค่ ุน้ เคยก่อน เช่น รูจ้ านวน 2
จากจานวนรองเท้า 1 คู่ ในการสอนต้องให้นบั เป็นชุด
4. การวัด เนื่องจากหน่ วยการวัดมีมาก ต้องให้เด็กรูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือวัดก่อน
5. เลขแสดงลาดับ เป็นตัวเลขทีส่ มั พันธ์ระหว่างตัวเลขกับขนาด หรือตาแหน่งหรือ
กลุ่ม เช่น อันดับที่ 1 อันดับที่ 2
6. จานวนนับ เป็นการบอกจานวนทีน่ บั ได้เริม่ จากการนับสิง่ ของในบ้าน
หลักการในการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2551ก: 159; อ้างอิง
จาก กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 32) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยว่า
ควรมีวสั ดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรูท้ เ่ี ป็นรูปธรรม ให้เด็กได้มโี อกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สารวจ
ค้นหา แก้ปญั หาด้วยตนเอง และมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอื่นๆ และผูใ้ หญ่ โดยครูเป็นผูจ้ ดั สภาพแวดล้อม
อานวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือเด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี สาหรับการเรียนคณิตศาสตร์น้ี
มอนเตสซอรีใ่ ห้ความสาคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์จากการสัมผัสและการกระทา ด้วยการจัดสื่อ
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คณิตศาสตร์เป็นชุด ตัวอย่างเช่น ชุดแท่งกระบอกประกอบด้วยกระบอกยาวขนาดต่างๆ จานวน 10
แท่ง สาหรับการเรียนนับ ชุดตัวเลขกระดาษทราย ใช้สาหรับสัมผัส ภาพตัวเลขและเบีย้ นับจานวน
ปริมาณจับคู่ และชุดลูกปดั สาหรับเรียนเลขจานวนมากถึงหลักร้อย การฝึกหัดให้เด็กจาได้ไม่ใช่การให้
เด็กทาการบ้าน หรือฝึกคิดเลขซ้าๆ แต่ควรเป็นการให้เด็กจาทางอ้อมจากประสบการณ์ใน
ชีวติ ประจาวัน หรือการเล่นเกม เด็กจะสนุกและไม่เบื่อ ลักษณะเช่นนี้เป็นการฝึกให้เด็กคิดคล่อง และ
สนุกกับเลข (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551ก: 159; อ้างอิงจาก Wakefield. 1999: 199)
นอกจากนี้ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 159) ยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทกั ษะ
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยว่าควรจัดให้เป็นรูปธรรม เด็กสามารถสัมผัสอุปกรณ์ทเ่ี ป็นของจริง สื่อ
การเรียนมีความหมายกับเด็กมาก อีกทัง้ เด็กต้องได้ลงมือกระทาจริง มีวธิ กี ารจัดหลายวิธที น่ี ่าสนใจ
และผ่านการวิจยั แล้วว่าสามารถสร้างเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ได้โดยกิจกรรมที่ จดั นัน้ ให้ทงั ้ ความ
เพลิดเพลินและได้รบั ความรูจ้ ากสัมผัส
หรือจัดกระทาองค์ประกอบทีจ่ ะช่วยในการแก้ปญั หา
คณิตศาสตร์หรือความเข้าใจสัญลักษณ์ ความสา มารถในการเข้าใจจาแนกความเหมือน ความต่าง ซึ่ ง
เป็นทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะในการคานวณ เมือ่ เรียนสูงขึน้ ซึง่ ใ นการเรียนการสอน
ต้องให้ประสบการณ์ตรงกับเด็ก การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยจึงเน้นให้ลงมือปฏิบตั แิ ละจัด
กระทากับอุปกรณ์
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 160-161)
กล่าวว่า การเรียนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยไม่ใช่ความยุง่ ยาก เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่คุน้ เคยกับ
ตัวเลขโดยรอบตัวอยูแ่ ล้ว และถ้าหากกิจกรรมการเรียนรูน้ นั ้ มีบรรยากาศแห่งความสุข และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทส่ี าคัญมีดงั นี้
1. กิจกรรมการเรียนรูต้ อ้ งสอดคล้องกับวัยและพัฒ นาการของเด็กซึง่ มีขดี จากัด การ
เรียนรูต้ อ้ งเพิม่ ตามลาดับความสามารถตามวัย เช่น เด็กอายุ 3 ปี ให้รจู้ กั เลข 1-5 เมือ่ อายุ 6 ปี ให้
นับ 1-30 ได้ เป็นต้น
2. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งลงมือปฏิบตั ิ ได้คดิ และเรียนด้วยความ
เพลิดเพลิน เช่น เรียนจากนิทาน เรี
ยนจากเกม เป็นต้น โดยฝึกให้เด็กรูจ้ กั การเปรียบเทียบ
เรียงลาดับ นับเพิม่ ลด จัดพวก จาแนก จัดรูปแบบ ชังน
่ ้าหนัก จากการเล่นหรือสัมผัสด้วยการ
ตระหนักถึงสิง่ ทีก่ าลังปฏิบตั ไิ ปสู่การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
3. บรรยากาศการเรียนต้องไม่เคร่งเครียด เด็กรูส้ กึ สบายใจขณะเรียน การเ รียนแบบ
สบาย เด็กจะพัฒนาทักษะการคิดทีด่ ี กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตอ้ งเน้นให้เด็กเห็นความสัมพันธ์
ของคณิตศาสตร์ในธรรมชาติ บ้าน และโรงเรียน เช่น เล่นขายของ กิจกรรมการเรียนต้อง
สอดคล้องกับชีวติ ประจาวัน ด้วยการสอดแทรกชีวติ จริงและเชื่อมสานกับประสบการณ์เดิ มทีม่ อี ยู่ จะ
ช่วยในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ทด่ี ี (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 21)
4. กิจกรรมการเรียนรูต้ อ้ งได้รบั การวางแผน ทีม่ ลี าดับขัน้ จากง่ายไปยาก เพิม่ จาก
หยาบไปละเอียด เพิม่ จากวัตถุไปสู่สญ
ั ลักษณ์ เป็นลาดับต่อเนื่อง การเข้าใจคณิตศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับ
ตัวเลขของเด็กจะพัฒนาเป็นขัน้ ตอนเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเริม่ จากคณิตศาสตร์
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พืน้ ฐานง่ายๆ ไปสู่กระบวนการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทส่ี งู ขึน้ (Mayesky. 1998: 317) การวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจัดเป็นการเรียนการสอนตามปกติแล้วในการเล่นตามมุม ครูควรต้องจัด
แผนการเรียนรูใ้ ห้เด็กด้วย เช่น การเล่นในมุมคณิตศาสตร์ และการเล่นสมมติดว้ ยการเรียนรูจ้ ากของ
จริงในการสอนครูตอ้ งหาอุปกรณ์เป็นของจริงให้มากทีส่ ุด ซึง่ ในการสอนต้องเกิดจากรูปธรรมไปสู่
นามธรรม (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551ก: 160; อ้างอิงจาก บุญเยีย่ ม จิตรดอน. 2532: 243) ดังนี้
4.1 ใช้ของจริง เช่น ใช้ผลไม้ ดินสอ สาหรับให้เด็กนับ เปรียบเทียบ
4.2 ใช้รปู ภาพแทนของจริง ในกรณีทไ่ี ม่มขี องจริง
4.3 ใช้กง่ึ รูปภาพ ได้แก่ สมมติเครือ่ งหมายแทนภาพ หรือจานวนให้เด็กคิด
4.4 ขัน้ นามธรรม เป็นขัน้ ของการใช้ตวั เลข และใช้เครือ่ งหมาย
การสอนคณิตศาสตร์ให้กบั เด็กปฐมวัยต้องเรียนจากง่ายไปยาก และมาจากสิง่ ทีพ่ บใน
ชีวติ ประจาวันจะทาให้เด็กเข้าถึงการเรียนคณิตศาสตร์ได้เร็ว จากการวิจยั ของ ฉวีวรรณ นิยมชาติ
(กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2551ก: 160; อ้างอิงจาก ฉวีวรรณ นิยมชาติ . 2538) และจากการวิจยั ของ
อรุณี เอีย่ มพงษ์ไพฑูรย์ (กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2551ก: 160; อ้างอิงจาก อรุณี เอีย่ มพงษ์ไพฑูรย์ .
2538) ให้ขอ้ สังเกตทีส่ าคัญถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ ทีช่ ่วยให้เด็กสามารถพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ดแี ละสูงขึน้ คือ 1) ครูตอ้ งมีการวางแผนประสบการณ์ทช่ี ดั เจน
2) มีการสนทนา 3) มีการถาม และ 4) มีการจัดสื่อทีส่ อดคล้องกับประสบการณ์
5. ครูตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก เด็กไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระ จากรายงานการ
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่าการทีค่ รูมปี ฏิสมั พันธ์กบั เด็ก โดยการสนทนา อภิปราย ใช้คาถาม ให้ กาลังใจ
และสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจ จูงใจให้เด็กพูดและอภิปรายสิง่ ทีก่ ระทา จะทาให้เด็ก
เกิดการตระหนักความสัมพันธ์กบั คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธกี ารของครู ได้แก่
การถาม การสนทนา การสะท้อนคิดและการทบทวน จากกรอบแนวคิดทางทฤษฏีของไ วก็อตสกี้ (กุล
ยา ตันติผลาชีวะ. 2551ก: 161; อ้างอิงจาก Lev Vygotsky. 1896-1934) เน้นว่าการมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูใ้ หญ่ ปจั จัยแวดล้อมและคาชีแ้ นะจะช่วยแก้ปญั หาทีเ่ ป็นจุดยุง่ ยากของเด็กทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้มากขึน้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551ก: 161; อ้างอิงจาก Essa. 1996)
6. การสร้างความคุน้ เคย การเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการปรับตัวเพื่อการซึมซับข้อ
ความรูเ้ ด็กควรคุน้ เคยกับเลขโดยให้เห็นตัวเลข เห็นและอ่านบ่อยๆ เห็นเลขหน้าในหนังสือ เลขข้อใน
หนังสือ เห็นซ้าๆ เด็กจะจาสัญลักษณ์ตวั เลขได้ รูล้ าดับของเลข ในแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะ
สาหรับเด็กควรใช้เลขหน้า และเลขข้อทีเ่ ป็นตัวเลขจะดีกว่าใช้ภาพสัญลักษณ์ โดยกาหนดเลขหน้าให้
สอดคล้องกับพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของเด็ก เช่น แบบฝึกหัดสาหรับเด็กอายุ 3 ขวบ เลขกากับ
หน้าไม่เกินเลข 3 กล่าวคือ มีหน้า 1 2 และ 3 ส่วนเลขกากับข้อไม่เกิน 3 เช่นกัน แต่ถา้ อายุ 4
ขวบขึน้ ไปถึง 6 ขวบ เลขกากับหน้า และเลขกากับข้ออาจได้ตงั ้ แต่ 5 ถึง 10 การใช้เลขกากับหน้า
และเลขกากับข้อจะสร้างความคุน้ เคยให้กบั เด็กและง่ายต่อการเข้า ใจ การใช้การกากับหน้าและการ
กากับข้อเป็นภาพสัญลักษณ์ ทาให้เด็กต้องรับสา ระทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ เกิดความสับสนในเนื้อหาทีเ่ ด็ก
ต้องเข้าใจ เช่น กากับหน้าด้วยภาพสัญลักษณ์ใบไม้ กากับข้อด้วยภาพสัญลักษณ์ผลไม้ แต่เนื้อ
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เรือ่ งเป็นรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น การใช้สญ
ั ลักษณ์ภาพในการเรียกหน้ากระดาษในหนังสือ หรือ
แบบฝึกหัด เหมาะกับเด็กอายุ 2-3 ขวบ เพราะเด็กยังมีการรับรูน้ ้อยมาก และต้องเป็นหน้าเดียว ข้อ
เดียว ใช้สาหรับเพื่อให้เด็กหยิบขึน้ มาถูก และชีถ้ ูกเท่านัน้ แต่เมือ่ เด็กอายุ 3-6 ขวบ ต้องการพัฒนา
ทักษะทางสติปญั ญาและการเรียนรูท้ ม่ี ากขึน้ การสร้างความคุน้ เคย จะเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนา
ทักษะทีส่ งู กว่า ดังนัน้ การเห็นเลขบ่อยๆ จะทาให้เด็กซึมซับและเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่
สร้างความสับสนให้กบั เด็ก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 19-20)
กล่าวถึง หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ว่าควรจัดโดยยึดเด็กเป็นสาคัญ
เปิดโอกาสให้เด็กสารวจความสัมพันธ์ของวัตถุและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้เล่น ได้ทากิจกรรมทีม่ กี ารลง
มือปฏิบตั กิ บั วัตถุของจริง ได้คดิ วิเคราะห์ คาดเดา และอธิบายเหตุผลของตนเอง โดยครูใช้คาถาม
ปลายเปิด คาถามชวนคิด เล่านิทาน เล่นเกม กระตุน้ ให้เด็กมี จินตนาการและเชื่อมโยงการเรียนรูก้ บั
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน จัดโอกาสให้เด็กได้ออกมานาเสนอแนวคิด ผลงานของเด็กแต่ละคนหรือ
ของกลุ่ม ด้วยภาษาพูด ภาษาท่าทาง การวาดภาพ หรือการเขียน ซึง่ เป็นการสร้างเจตคติทด่ี ใี ห้เด็ก
เกิดความรูส้ กึ อยากคิด อยากทา กล้าแสดงออก เข้าใจและจดจาสาระทีต่ นนาเสนอได้ยาวนาน
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ยงั ต้องคานึงถึงขัน้ ตอน
การเรียนรูข้ องเด็ก ซึง่ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ทบทวนความรูพ้ น้ื ฐาน ครูผสู้ อนควรคานึงถึงความรูพ้ น้ื ฐานของเด็ก หรือเตรียม
ความพร้อมก่อนเรียน โดยใช้ยทุ ธวิธ ี ต่างๆ ในการทบทวนความรูเ้ ดิม ทัง้ เป็นการนาเข้าสู่บทเรียน
ก่อนการเรียนรูเ้ นื้อหาสาระใหม่
2. สอนเนื้อหาสาระใหม่ ครูผสู้ อนควรจัดกิจกรรมของแต่ละจุดประสงค์การเรียนรูห้ รือ
ตัวชีว้ ดั โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ ทากิจกรรม ฝึกสังเกต ฝึกให้เหตุผล ฝึกการสรุป โดยใช้ส่อื ของจ ริง
สื่อทีจ่ ดั กระทาได้ แบบจาลองต่างๆ หรือรูปภาพ หรือใช้สญ
ั ลักษณ์ ตามจุดประสงค์การเรียนรูห้ รือตัว
ชีวดั นัน้ ๆ
3. สรุปสาระสาคัญทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมแล้วครูผสู้ อนควรเสริม
ความรู้ ขยายความ หรือสรุปประเด็นสาคัญทีเ่ ป็นสาระสาคัญทางคณิตศาสตร์ หรือความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ของสาระการเรียนรูน้ นั ้ ๆ ซึง่ เป็นความรู้ แนวคิดทีต่ อ้ งการปลูกฝงั ให้กบั เด็ก
4. ฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนควรให้เด็กได้ฝึกเป็นรายบุคคลหรืออาจฝึก
ปฏิบตั เิ ป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมของกิจกรรมและตัวชีว้ ดั เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจของเด็ก
หลังจากจบกิจกรรมหนึ่งๆ ในบทเรียน
5. นาความรูไ้ ปใช้ ครูผสู้ อนควรส่งเสริมให้เด็กได้นาความรู้ แนวคิดหรือสิง่ ทีเ่ รียนรู้
ไปประยุกต์หรือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ หรือการปฏิบตั คิ รัง้ ต่อๆ ไป
6. วัดและประเมินผล ครูผสู้ อนควรจัดให้มกี ารวัดและประเมินผลแต่ละจุดประสงค์
การเรียนรูห้ รือตัวชีว้ ดั หรืออาจจะวัดผลหลายๆ จุดประสงค์การเรียนรูแ้ ล้วประเมินผลตามตัวชีว้ ดั
และนาผลไปจัดสอนซ่อมเสริม หรือใช้ในการปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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กล่าวโดยสรุป
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทกั ษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน ครูจะต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ จะต้องมีการเตรียมตัวทีด่ ี มี
การวางแผนทีด่ ี ทีต่ อ้ งจัดให้เป็นรูปธรรม เริม่ ตัง้ แต่การใช้ส่อื การเรียนรูข้ องจริงจากธรรมชาติ หรือ
รูปภาพทีเ่ หมือนจริง ให้เด็กสามารถสัมผัส จับต้ องได้ เด็กต้องลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง เรียนรู้
จากง่ายไปหายาก และสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือการเรียนรูก้ ารจัดประสบการณ์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ชีวติ จริง
ในชีวติ ประจาวันซึง่ จะช่วยให้เข้าใจในเรือ่ งของสัญลักษณ์ตวั เลขจานวนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2.9 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
เคท และ วิลเบร์น (Keat; & Wilburne; 2009: Online) ศึกษาวิธกี ารเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าหนังสือนิทานเล่าเรือ่ งมีอทิ ธิพลอย่างไรต่อผลสัมฤทธิ ์ในการเรียน
คณิตศาสตร์ และการเข้าถึงการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล จากงานวิจยั และการสังเกตของครู
ได้เน้นกับเด็กชัน้ ประถมศึกษาตอนต้นทีอ่ ่อนคณิตศาสตร์ และมีทศั นคติดา้ นลบต่อวิชาคณิตศาสตร์
และต้องการแรงเสริมในการเรียน ครูอนุบาล 3 คน ทีไ่ ด้สอนหน่วยการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แล้วใช้
หนังสือนิทานสาหรับเด็กแบบหลากหลาย และคุณลักษณะต่างๆ ในนิทานเป็นดังบริบทสร้างโจทย์
วิชาคณิตศาสตร์ขน้ึ มาจากนิทานเหล่านัน้ การศึกษาวิจยั นี้พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ดีเทียบเท่ากับสีส่ าระการเรียนรูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เมือ่ นาหนังสือนิ
ทานเข้ามา
บูรณาการกับหน่วยการเรียนคณิตศาสตร์
มีค และ นูเรีย และอเดลมิรา่ (Meque; Nuria; & Edelmira. 2009: Online) ศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์การสร้าง และการเล่นทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์ในสิง่ แวดล้อมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ใน
ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี การวิจยั ครัง้ นี้มาจากวิธวี างแผนการทดลองซึง่ สัมพันธ์กบั
คาถามทีว่ ่า เครือ่ งหมายในการเล่นเลียนแบบนัน้ ช่วยส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ก่อนวัยเรียนหรือไม่ นามาจากการสอนของวัฒนธรรมประเพณีสงั คมและตามทฤษฏีการเรียนรูข้ อง
ไวก็อตสกี้ ก็ได้ถกเถียงถึงการสร้างให้มสี ่วนร่วมในบริบททีซ่ มึ ซับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
เล่นในห้องเรียนเพียงพอจะเป็นจุดเริม่ ทีเ่ หมาะสมของการทางานในสถานการณ์ของการมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกันทางสังคม และยังส่งเสริมการสร้างรอยต่อขององค์ความรูท้ างคณิตศาสตร์ การวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า
พัฒนาการการแสดงออกของนักเรียน ระหว่างเกมทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์และความร่วมมือทีก่ า้ วหน้าของ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ทเ่ี ป็นรูปธรรมเข้าไปในความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของพวกเขาแล้ว
รูธ (Ruth. 1995: Online) ศึกษาการเปรียบเทียบและความแตกต่างระหว่างการเรียน
คณิตศาสตร์แนวมอนเตสซอรีก่ บั การเรียนคณิตศาสตร์แบบหลักสูตรดัง้ เดิมการเรียนคณิตศาสตร์ ใน
หลักสูตรเก่านัน้ ได้แบ่งแยกออกไปเป็นรายวิชา มีหลักการเฉพาะของวิชาแบบเป็นนามธรรม ทีใ่ ช้สอน
กลุ่มนักเรียนทัง้ หมดตามหลักสูตรทีก่ าหนดไว้ส่วนในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบมอนเตสซอรี่
นัน้ แสดงให้เด็กได้เห็นเป็นรูปธรรม เด็กได้จดั การ หยิบจับ สัมผัสอุปกรณ์ ซึง่ เป็นหลักสูตรให้เด็กได้ม ี
ประสบการณ์ตรงกับอุปกรณ์
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งานวิ จยั ในประเทศ
ศิรลิ กั ษณ์ วุฒสิ รรพ์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั พบว่าหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั
เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลีย่ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้ นี้ส่งผลต่อ
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมร้อยละ 93.4 (Partial  2 = .934) และมีค่าเฉลีย่ ทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์รายด้านแตกต่างจากก่อนการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ P<.05 ทุกด้านคือด้านการจาแนกประเภท (F=116.630) ด้านการเปรียบเทียบ (F=232.563)
ด้านการรูค้ ่าจานวน 1-10 (F=137.351) และด้านการเพิม่ –การลดภายในจานวน 1-10 (F=31.132)
และโดยการทดลองครัง้ นี้ส่งผลต่อทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการจาแนกประเภทร้อยละ
89.3(Partial  2 = .893) ด้านการเปรียบเทียบร้อยละ 94.3 (Partial  2 = .943) ด้านการรูค้ ่า
จานวน 1-10 ร้อยละ 69.0 (Partial  2 = .690) ตามลาดับ
พิจติ รา เกษประดิษฐ์ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดว้ ยขนมอบ โดยทดลองกับเด็กทีม่ อี ายุ 3-4 ปี
ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
จานวน 20 คน ผลจากการวิจยั พบว่า ทักษะพืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากทีไ่ ด้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดว้ ยขนมอบ มีความ สามารถด้านทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ในทุก
ด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
วรรณี วัจนสวัสดิ ์ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต โดยทดลองกับเด็กทีม่ อี ายุ 4-5 ปี ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จานวน 30 คน พบว่าเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตมีทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สงู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ศรินยา ทรัพย์วารี (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร พบว่า ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการ
จัดกิจกรรมการประกอบอาหารจาแนกเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับดีทงั ้ 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการจาแนก
เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลีย่ 3.80 ทักษะด้านการจัดหมวดหมูม่ คี ะแนนเฉลีย่ 4.40 ทักษะด้านการ
เรียงลาดับมีคะแนนเฉลีย่ 4.47 ทักษะด้านการรูจ้ านวนมีคะแนนเฉลีย่ 4.73 และเมือ่ เปรียบเทียบผล
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่าสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ .01
ปานิตา กุดกรุง (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยทดลองกับเด็กทีม่ อี ายุ 4-5 ปี ทีก่ าลัง
ศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนวัดมะพร้าวเตีย้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน ซึ่ งได้มาจาก
การสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน โดยทาการทดลอง สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที รวมระยะเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ พบว่าทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั
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การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดกิจกรร มศิลปสร้างสรรค์จาก
วัสดุธรรมชาติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ปณิชา มโนสิทยธากร (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยทีเ่ ล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วนของรูปเรขาคณิต โดยทดลองกับเด็กทีม่ อี ายุ 5-6 ปี ทีก่ าลัง
ศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนจิน้ เตอะ จานวน 30 คน พบว่า
ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วน
ของรูปเรขาคณิตสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และมีการเปลีย่ นแปลงความสามารถ
ดังกล่าวจากระดับปานกลางเป็นระดับดีทงั ้ โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการเรียงลาดับเป็นอันดับแรก
ด้านการเปรียบเทียบเป็นระดับทีส่ อง ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการบอกตาแหน่ง ด้านการรูค้ ่ารู้
จานวน ตามลาดับ
จากเอกสารและงานวิจยั ข้างต้นสรุปได้ว่าทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เป็น
ทักษะทีส่ าคัญอย่างยิง่ ต่อเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิง่ จาเป็นทีเ่ ด็กปฐมวัยจะต้องเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์เบือ้ งต้น เช่น ในเรือ่ งการเรียงลาดับ การจาแนก การจัดหมวดหมู่ การ
เปรียบเทียบ การนับปริมาณ การเรียนรูส้ ญ
ั ลักษณ์ จานวนตัวเลข การรูค้ ่าจานวน เพื่อช่วยใ ห้เด็ก
ปฐมวัยได้มที กั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสามารถนาทักษะพืน้ ฐานเหล่านี้
ไปเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมอื่นๆ ในชีวติ ประจาวัน และเพื่อให้สามารถอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมในโลกได้อย่างมีความสุข
จากเอกสารและงานวิจยั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีข่ า้ งต้นสรุ ปได้ว่า การ
จัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ ป็นวิธกี ารทีช่ ่วยให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการครบทุกด้าน เช่น
พัฒนาการควบคุมการเคลื่อนไหว (Control of movement) การควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ
แขนขาและตาทางานประสานสัมพันธ์กนั (Coordination of movement)การพึง่ ตนเอง (Independent)
สมาธิและความตัง้ ใจ (Concentration) พัฒนาระเบียบวินยั ให้กบั เด็กทัง้ ระบบและลาดับ (Order)
พัฒนาการปรับตนของเด็กให้เข้ากับสิง่ แวดล้อม (Orientation and adaptation to the environment)
การยอมรับความบกพร่องว่าเป็นส่วนธรรมชาติของชีวติ ทัง้ หมดนี้เกิดขึน้ ได้เพ ราะเป็นการเรียนรูท้ ่ี
เริม่ ต้นด้วยรูปธรรมก่อนแล้วจึงนาเด็กไปสู่ สงิ่ ซึง่ เป็นนามธรรม เป็นการเรียนรูท้ เ่ี ริม่ จาก วิง่ ทีง่ า่ ยไปสู่
สิง่ ทีย่ าก เป็นการเรียน รูจ้ ากสิง่ เล็กไปสู่สงิ่ ทีใ่ หญ่ และหรือจากสิง่ ใหญ่ไปสู่สงิ่ เล็ก ซึง่ วิธกี ารของมอน
เตสซอรีส่ ่งเสริมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวการจัดประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรี่

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ กาลังศึกษา
อยูใ่ นชัน้ อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จาก 3 ห้องเรียน จานวน 90 คน
และเป็นกลุ่มทีเ่ ลือกเรียนมอนเตสซอรี่ จานวน 4 กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 12 คน ซึง่ ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จากห้องทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ห้องมอนเตสซอรี่ 1
และเป็นห้องทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูส้ อน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
1. แผนการจัดประสบการณ์ ทกั ษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
2. แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ขัน้ ตอนในการสร้างแผนการจัดกิ จกรรมดาเนิ นการดังนี้
แผนการจัดประสบการณ์ ทกั ษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่มขี นั ้ ตอน และหา
คุณภาพดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมีดงั นี้
1.1 ศึกษาเอกสารการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ตามแนวมอนเตสซอรีด่ งั นี้
1.1.1 การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (จีรพันธุ์ พูลพัฒน์ . 2540)
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1.1.2 คู่มอื การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (จีรพันธุ์ พูลพัฒน์ และคาแก้ว ไกสรพงษ์ .
2544)
1.1.3 Theory of Montessori (Zener. 2007)
1.1.4 The Exercises for the Mathematics (Helfrich. 2007)
1.2 ศึกษาเอกสารตาราการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
1.2.1 คู่มอื หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
1.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยเรือ่ งกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547)
1.2.3 การศึกษาปฐมวัย (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542ข)
2. นาแผนการสอนทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนว
มอนเตสซอรีใ่ ห้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจากนัน้ นามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ดังนี้คอื
2.1 ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
2.2 ผูจ้ ดั การโรงเรียนอนุบาลสีชมพู กรุงเทพมหานคร อาจารย์ดร.ปรียานุช สถาวรมณี
2.3 ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร ซิสเตอร์ดร.สุปราณี ระงับพิศม์
3. นาแผนการจัดกิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนว
มอนเตสซอรีท่ ป่ี รับปรุงเหมาะสมแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการทดลองต่อไป
ขัน้ ตอนในการสร้างแบบประเมิ นทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ดาเนิ นการดังนี้
แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ซง่ึ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ด้านการจาแนก
ด้านการเรียงลาดับ ด้านการนับปริมาณและการรูค้ ่าจานวน เพื่อทาความเข้าใจเกีย่ วกับเนื้อหา
จุดประสงค์และรูปแบบของแบบประเมิน เพื่อวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2. ศึกษาทฤษฎีแนวการสอนของมอนเตสซอรีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อทาความเข้าใจเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
3. ศึกษากิจกรรมคณิตศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับเรือ่ งจานวน การจาแนก การเรียงลาดับ การนับ
ในระดับชัน้ อนุบาล 2
4. ศึกษาแนวทางการวัดประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และแบบ
ประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยของ พิจติ รา เกษประดิษฐ์ (2552) นา
แนวทางมาปรับปรุงและสร้างเพิม่ เติมแบบประเมินคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
5. สร้างแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ระดับชัน้ อนุบาล 2
จานวน 3 ชุด จานวน 30 ข้อ ดังนี้
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5.1 ทักษะการจาแนก จานวน 10 ข้อ
5.2 ทักษะการเรียงลาดับ จานวน 10 ข้อ
5.3 ทักษะการนับ จานวน 10 ข้อ
6. สร้างคู่มอื การใช้แบบประเมิน
7. นาแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ให้ผู้
เชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาและความสอดคล้องตามจุดประสงค์
โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญดังนี้
7.1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) นครปฐม ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบารุง
7.2 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรม นครปฐม อาจารย์ ดร. สมรักษ์ กิจเดช
7.3 ครูมอนเตสซอรี่ โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร อาจารย์วฒ
ั นา สง่างาม
8. นาแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทผ่ี ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน
ลงความเห็นและให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับจุดประสงค์
(IOC) พบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
9. นาแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทป่ี รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับเด็กปฐมวัยทีก่ าลังศึกษาในชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 อายุ 4-5 ปี โรงเรียนพระแม่มารี สาทร
กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ คือ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเองให้ 2 คะแนน ปฏิบตั ิ ถูกต้องเมือ่ ได้รบั คาแนะนาให้ 1 คะแนน ไม่ปฏิบตั ิ
หรือปฏิบตั ไิ ม่ได้ให้ 0 คะแนน แล้วนามาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.34 - 0.66 และ
หาค่าอานาจจาแนก (D) อยูร่ ะหว่าง 0.44 – 1.00 แล้วคัดเลือกแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์จานวน 15 ข้อ โดยให้ครอบคลุมทักษะด้านการจาแนก การเรียงลาดับและการนับ และ
ปรับปรุงในเรือ่ งของกิจกรรม คาชีแ้ จง ภาษา เวลา อุปกรณ์ และขนาดของสัญลักษณ์จานวน
10. นาแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้ไปหาค่าความเชื่ อมันของแบบ
่
ประเมิน โดยใช้สตู รของ Whitney and Sabers, 1970 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ . 2540:
199-201) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.92

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
(One–Group Pretest-Posttest Design) ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังแสดงใน
ตาราง 3
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ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
T1 แทนการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
X แทนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่

การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์มาทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์

คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีก่ บั นักเรียนรายบุคคลจานวน 12 คน ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
จานวน 15 ข้อ ข้อละ 3-4 นาที โดยประมาณคนละ 45-60 นาที
2. ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยสาธิตบทเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ให้กบั นักเรียนรายบุคคลทีเ่ ป็นกลุ่มทดลองจานวน 12 คน คนละ 15-20 นาที จานวน 15 กิจกรรม ซึง่
ผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วันละ 3 ชัวโมง
่
ตัง้ แต่
เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ดัง
แสดงในตาราง 4
ตาราง 4 กิจกรรมคณิตศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
ไม้จานวน
ตัวเลขกระดาษทราย
ไม้จานวนกับบัตรเลข
กล่องกระสวย
บัตรเลขและเบีย้
เล่นตัวเลขปริศนา
แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั
แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยบัตร
การสร้างจานวนด้วยลูกปดั และบัตร
แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั
กระดาน 11-19
กระดาน 11-19 ลูกปดั และบัตร

ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การนับ
การจาแนก, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ,
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
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ตาราง 4 (ต่อ)
กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
13. กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร
14. การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100
15. การนับข้าม

ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ
การจาแนก, การเรียงลาดับ, การนับ

ตาราง 5 กาหนดกิจกรรมในการทดลอง
สัปดาห์
1

2

จันทร์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11

อังคาร
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 11
คนที่ 12

พุธ
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 12
คนที่ 10

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
1. ไม้จานวน
2. ตัวเลขกระดาษทราย
3. ไม้จานวนกับบัตรเลข
1. ไม้จานวน
2. ตัวเลขกระดาษทราย
3. ไม้จานวนกับบัตรเลข
1. ไม้จานวน
2. ตัวเลขกระดาษทราย
3. ไม้จานวนกับบัตรเลข
1. ไม้จานวน
2. ตัวเลขกระดาษทราย
3. ไม้จานวนกับบัตรเลข
4. กล่องกระสวย
5. บัตรเลขและเบีย้
6. เล่นตัวเลขปริศนา
4. กล่องกระสวย
5. บัตรเลขและเบีย้
6. เล่นตัวเลขปริศนา
4. กล่องกระสวย
5. บัตรเลขและเบีย้
6. เล่นตัวเลขปริศนา
4. กล่องกระสวย
5. บัตรเลขและเบีย้
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ตาราง 5 (ต่อ)
สัปดาห์
2 (ต่อ)
3

4

5

จันทร์
คนที่ 12
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5

อังคาร
คนที่ 10
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 5
คนที่ 6

พุธ
คนที่ 11
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 6
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 3
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 6
คนที่ 4

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
6. เล่นตัวเลขปริศนา
7. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั
8. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยบัตร
9. การสร้างจานวนด้วยลูกปดั และบัตร
7. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั
8. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยบัตร
9. การสร้างจานวนด้วยลูกปดั และบัตร
7. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั
8. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยบัตร
9. การสร้างจานวนด้วยลูกปดั และบัตร
7. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั
8. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยบัตร
9. การสร้างจานวนด้วยลูกปดั และบัตร
10. แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั
11. กระดาน 11-19
12. กระดาน 11-19 ลูกปดั และบัตร
10. แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั
11. กระดาน 11-19
12. กระดาน 11-19 ลูกปดั และบัตร
10. แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั
11. กระดาน 11-19
10. แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั
11. กระดาน 11-19
12. กระดาน 11-19 ลูกปดั และบัตร
13. กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร
14. การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100
15. นับข้าม
13. กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร
14. การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100
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ตาราง 5 (ต่อ)
สัปดาห์
5 (ต่อ)

จันทร์
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12

อังคาร
คนที่ 4
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 10

พุธ
คนที่ 5
คนที่ 9
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 12
คนที่ 10
คนที่ 11

กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
15. นับข้าม
13. กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร
14. การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100
15. นับข้าม
13. กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร
14. การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100
15. นับข้าม

โดยกาหนดกิจกรรมจากง่ายไปยาก และเลือกกิจกรรมทีเ่ ป็นรูปธรรมให้เป็นอันดับต้นเพื่อเป็น
การนาไปสู่กจิ กรรมทีเ่ ป็นนามธรรม
3. เมือ่ เสร็จสิน้ การทดลองแล้วผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบหลังการทดลองด้วยแบบประเมินทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง
4. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินไปวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิติ เพื่อสรุปผลการวิจยั
5. การแปลผลระดับของทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในการศึกษาวิจยั ครัง้
นี้กาหนดการแปลผลในภาพรวมและจาแนกรายด้าน ดังตาราง 4
ตาราง 6 เกณฑ์คะแนนทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนนรายบุคคล
คะแนนรายบุคคล
คะแนนรายบุคคล

คะแนน
8-10
5-7
0-4

คะแนนเฉลี่ย
7.50-10.00
4.50-7.49
0.00-4.49

ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับปรับปรุง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน
คะแนนรายบุคคล
คะแนนรายบุคคล
คะแนนรายบุคคล

คะแนน
24-30
15-23
0-14

คะแนนเฉลี่ย
23.50-30.00
14.50-23.49
0.00-14.49

ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับปรับปรุง
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6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้

6.1 หาค่าสถิตพิ น้ื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
6.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนของผลการประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ก่อน และหลังการทดลองโดยใช้สตู ร The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test (นิภา
ศรีไพโรจน์. 2533: 91)
7. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7.1 สถิตพิ น้ื ฐาน
7.1.1 ค่าเฉลีย่ ใช้สตู ร (นิภา ศรีไพโรจน์ . 2527: 149)
X
เมือ่

X
∑X
N

=

∑X
N

แทน ค่าคะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่ม

7.1.2 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คานวณจากสูตร (นิภา ศรีไพโรจน์ . 2527: 164)
S.D.
เมือ่

=

N∑X 2 −(∑X)2
N(N−1)

S.D. แทน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(∑𝑋)2 แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนนนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม

ตัวอย่าง
∑X

N

แทน ผลรวมคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

7.2 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
7.2.1 หาค่าดัชนีความเทีย่ งตรงรายข้อ ด้วยการคานวณ หาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กบั พฤติกรรม โดยคานวณจากสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 95)
∑𝑅

เมือ่

IOC
∑R
N

IOC
=
N
แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ตาม
ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
แทน จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
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7.2.2 หาค่าความยากง่าย (PE ) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบประเมินทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์รายข้อ โดยใช้สตู รของ Whitney and Sabers, 1970 ดังนี้ (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2540: 199-201)
ค่าความยากง่าย (PE ) =
ค่าอานาจจาแนก (D)
เมือ่

PE
SU
SL
N
X max
X min

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

=

S U +S L −(2N X min )
2N(X max −X min
S U +S L
N (X max −X min )

ดัชนีค่าความยาก
ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง
ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่า
จานวนผูเ้ ข้าสอบของกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่า
คะแนนทีน่ กั เรียนทาได้สงู สุด
คะแนนทีน่ กั เรียนทาได้ต่าสุด

7.2.3 หาค่าความเชื่อมันของแบบประเมิ
่
นทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สตู ร
(𝛼- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach alpha procedure) (ล้วน สายยศ; และอังคณา สาย
ยศ. 2540: 218)
α
เมือ่

α
k
σ2i

k−1

{1 −

∑σ 2i
σ2

}

แทน สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมัน่
แทน จานวนข้อของแบบประเมินทัง้ หมด
แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อหาได้จากสูตร
σ2i

โดยที่

=

k

N∑×2i −(∑×i )2

=
N2
∑ ×i แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนนในข้อที่ i
∑ ×2i แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง ในข้อที่ i
N

แทน จานวนคนเข้าสอบ

𝜎2

แทน คะแนนความแปรปรวนของทัง้ ฉบับคานวณจากสูตร
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𝜎2
โดยที่

=

N∑×2 −(∑×)2
N2

∑ ×2 แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนนข้อสอบทัง้ ฉบับ
(∑ ×)2 แทน ผลรวมทัง้ หมดของคะแนนแต่ละคนยกกาลังสอง

7.3 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิตนิ อนพาราเมตริก
(Nonparametric
Statistics) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์จากการจัดประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี่ ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยใช้สถิติ
The
Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์ . 2533: 91-97)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
N
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน คะแนนเฉลีย่ (Mean)
S.D. แทน ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
K
แทน ค่าคะแนนเต็ม
T
แทน ค่าสถิตทิ ดสอบใน Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test
**
แทน นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้า ผูว้ จิ ยั ได้เสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. การศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
2. การเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ผลการศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดประสบการณ์
คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์
1. การจาแนก
2. การเรียงลาดับ
3. การนับ
รวม

N

K

12
12
12
12

10
10
10
30

ก่อนการทดลอง
S.D.
ระดับ
X
4.92
1.68 ปานกลาง
4.08
3.65 ปรับปรุง
4.58
2.97 ปานกลาง
13.58
6.95 ปรับปรุง

หลังการทดลอง
S.D. ระดับ
X
8.58
1.00
ดี
9.08
1.24
ดี
9.50
0.52
ดี
27.17 1.80
ดี
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จากตาราง 7 พบว่า ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รบั การจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีอ่ ยูใ่ นระดับควรปรับปรุง (x = 13.58) หลังได้รบั การ
จัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์อยูใ่ น
ระดับดี (x = 27.17)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีด่ า้ นการจาแนกและด้านการนับอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x = 4.92 และ 4.58 ตามลาดับ) ด้านการเรียงลาดับอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง (x = 4.08) แต่หลัง
ได้รบั การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีท่ กั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ในทุกด้าน
อยูใ่ นระดับดี (x = 8.58, x = 9.08, x = 9.50ตามลาดับ)
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทีไ่ ด้รบั การ
จัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ แสดงได้ดงั ตาราง 8
ตาราง 8 การเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีก่ ่อนและหลังการทดลอง
ทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์

N

K

1. การจาแนก
2. การเรียงลาดับ
3. การนับ
รวม

12
12
12
12

10
10
10
30

ก่อนการทดลอง
X
4.92
4.08
4.58
13.58

S.D.
1.68
3.65
2.97
6.95

หลังการทดลอง
X
8.58
9.08
9.50
27.17

S.D.
1.00
1.24
0.52
1.80

T
0**
0**
0**
0**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 8 พบว่า ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ทงั ้ โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัย
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ที กั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สงู ขึน้
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี่
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การ
จัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่

สมมุติฐานในการวิ จยั
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ี ทกั ษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ กาลังศึกษา
อยูใ่ นชัน้ อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จาก 3 ห้องเรียน จานวน 90 คน และ
เป็นกลุ่มทีเ่ ลือกเรียนมอนเตสซอรี่ จานวน 4 กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ซึง่ ศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 12 คน ซึง่ ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จากห้องเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่
ห้องมอนเตสซอรี่ 1 ซึง่ เป็นห้องทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูส้ อน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แผนการจัดประสบการณ์ กจิ กรรมคณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
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2. แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 3 ชัวโมง
่ รวมทัง้ สิน้ 45 ชัวโมง
่ โดยมีแผนการดาเนินการ ดังนี้
1. นาแบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย มาทดสอบก่อน
(Pretest)การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวการมอนเตสซอรีก่ บั เด็กปฐมวัยรายบุคคล จานวน
12 คน ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 15 ข้อ ข้อละ 3-4 นาที โดยประมาณคนละ 45-50 นาที
2. ดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยดาเนินการจัดประสบการณ์ คณิตศาสตร์ตามแนว
มอนเตสซอรีใ่ ห้กบั เด็กปฐมวัยรายบุคคลทีเ่ ป็นกลุ่มทดลองจานวน 12 คน จานวน 15 กิจกรรม ซึง่
ผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วันละ 3 ชัวโมง
่
ตัง้ แต่
เวลา 08.00 น. - 11.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554
3. เมือ่ เสร็จสิน้ การทดลองแล้วผูว้ จิ ยั ดาเนินการประเมินผลหลังการทดลอง (Posttest) ด้วย
แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ซึง่ เป็นชุดเดียวกับทีด่ าเนินการก่อ น
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็นรายบุคคล จานวน 15 ข้อ
4. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. เปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบของ
The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test

สรุปผลการวิ จยั
1. ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์
ตามแนวมอนเตสซอรีอ่ ยูใ่ นระดับดี ทัง้ โดยรวมและด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการจาแนก การ
เรียงลาดับและการนับ
2. ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์
ตามแนวมอนเตสซอรีส่ งู ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ .01 ทัง้ โดยรวมและด้านต่างๆ ประกอบ
ด้วยด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และการนับ
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อภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและ
เปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี่ ผลการวิจยั พบดังนี้
1. ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนว
มอนเตสซอรีโ่ ดยรวมประกอบด้วยด้านการจาแนก ด้านการเรียงลาดับและด้านการนับหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ที กั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สงู ขึน้ ทัง้ นี้เพราะการ
จัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ได้โดยเด็กเรียนรูก้ ารใช้ส่อื อุปกรณ์การเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ เด็กเลือกงานด้วยใจ
อิสระ จะปฏิบตั งิ านทีม่ มุ ใดของห้อง ปฏิบตั งิ านด้วยจังหวะช้าเร็วของตนเอง เด็กเป็นตัวของตัวเอง
อิสระและผ่อนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิในการปฏิบตั งิ านและได้ฝึกทักษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ทาให้เด็กมีทศั นคติทด่ี ตี ่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรพินท์
เหล่าสุวรรณพงษ์ (2541: 58) ทีพ่ บว่าการสอนแนวมอนเตสซอรีท่ าให้ประสาทสัมผัสของเด็กทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาสูงขึน้ เด็กมีระเบียบวินยั มากขึน้ มีสมาธิและความมันใจในตั
่
วเองสูงขึน้ ด้วย
ซึง่ สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 154-155) ทีก่ ล่าวว่า คณิตศาสตร์มคี วามสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของคนและต้องใช้เสมอ เด็กสนใจการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตงั ้ แต่เล็ก เด็ก
สามารถประเมินขนาดใหญ่เล็กได้ และสามารถสื่อสารกับเพื่อนและผูใ้ หญ่ได้ ดังนัน้ คณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยจึงเป็นความเข้าใจเรือ่ งจานวน การปฏิบตั เิ กีย่ วกับจานวน หน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ของ
จานวน ความเป็นไปได้และการวัดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึง่ เด็กจะเรียนรูไ้ ด้ จากกิจกรรม
ปฏิบตั กิ ารและสอดคล้องกับ สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2550: 119) ทีว่ ่าการจัดประสบการณ์ตาม
มอนเตสซอรีเ่ ป็นการสอนทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ ป็นรายบุคคล เด็กได้ฝึกสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี ตรียมไว้เป็น
รายบุคคลโดยได้รบั คาแนะนาการใช้ก่อนแล้วจากนัน้ เด็กเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ด้วยตนเองเป็น การ
ฝึกการคิดริเริม่ ความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
การลงมือปฏิบตั สิ ่อื อุปกรณ์การเรียนของ
มอนเตสซอรีจ่ ะเปิดโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบตั ิ ลองผิด ลองถูก ไม่กลัวผิด กล้าเสีย่ งและเมือ่ เด็กทาได้เด็ก
จะรูส้ กึ พอใจและภูมใิ จในผลงานของตนเอง และเป็นไปตามที่ เฮลฟริช (Helfrich. 2007) ทีก่ ล่าวว่า
กิจกรรมประสาทรับรูเ้ ป็นการเตรียมความพร้อมทางอ้อมสาหรับจิตคณิตศาสตร์
กิจกรรมในกลุ่ม
ประสาทรับรูเ้ ป็นการฝึกฝนตามระบบ คาสัง่ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน สังเกต ทดลอง จาแนก ค้นหาความ
แตกต่าง การจับคู่ การจัดลาดับ การหาความหลากหลายแล ะเรียนรูภ้ าษาของคณิตศาสตร์ อุปกรณ์
หลายชุดในกลุ่มประสาทรับรูถ้ ูกผลิตขึน้ มาให้มจี านวนเพียง 10 ชิน้ ทัง้ นี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสสารวจ
และมีประสบการณ์เกีย่ วกับระบบเลขฐานสิบ เด็กเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุรปู ทรงเรขาคณิตทรง
ทึบและรูปทรงเรขาคณิต เด็กได้พฒ
ั นาการทางสม องโดยผ่านการมองสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เด็กสามารถ
จัดระบบได้จากความยุง่ ยากซับซ้อน ความสามารถด้านนี้เป็นสิง่ จาเป็นเพื่อใช้ในการแก้ปญั หาเชิง
คณิตศาสตร์ ในช่วงอายุ 4½ - 5½ ปี เป็นเวลาทีเ่ ด็กมีความพร้อมเกีย่ วกับคณิต ศาสตร์ ซึง่ ในระบบ
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คณิตศาสตร์เด็กจะต้องเรียนรูถ้ งึ จานวนหนึ่งต่อหนึ่งในห้องมอนเตสซอรีเ่ ด็กได้รบั การจัดประสบการณ์
ทีเ่ ป็นรูปธรรมทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งนามธรรมซึง่ สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 159) ทีก่ ล่าวถึง
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยว่าควรมีวสั ดุอุปกรณ์
หรือสื่อการเรียนรูท้ เ่ี ป็น
รูปธรรมให้เด็กได้มโี อกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สารวจ ค้นหา แก้ปญั หาด้วยตนเอง และมีปฏิสมั พันธ์
กับเด็กอื่นๆ และผูใ้ หญ่ โดยครูเป็นผูจ้ ดั สภาพแวดล้อมอานวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือจะ
ทาให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์ได้ดซี ง่ึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี เวชปาน (2545: 54) ทีพ่ บว่าเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปญั ญาระดับเรียนได้ชนั ้ ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนว
มอนเตสซอรีม่ คี วามพร้อมด้านคณิตศาสตร์ในระดับดี ได้แก่ ด้านการสังเกต ด้านการเปรียบเทียบและ
ด้านจานวน สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉราวรรณ
มะกาเจ (2541: 45) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ทาให้ความพร้อมด้านการเขียนของ
นักเรียนสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีส่ ามารถพัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2. ผลการศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรีใ่ นด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และการนับ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีอ่ ยูใ่ นระดับดีและ
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจจะเป็นเพราะการ
จัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีส่ ่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ผลการศึกษาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการนับ ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การ
จัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการนับอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x= 4.58) และหลังได้รบั การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ เด็ก
ปฐมวัยมีทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการนับอยูใ่ นระดับดี (x = 9.50) เหตุทท่ี าให้ทกั ษะด้าน
การนับสูงกว่าทักษะด้านอื่นๆ ในการศึกษาครัง้ นี้ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะสื่ออุปกรณ์จากกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ อือ้ อานวยและเน้น หนักไปทีท่ กั ษะการนับมากกว่า
ทักษะด้านการเรียงลาดับ และด้านการจาแนก หรืออาจเป็นเพราะการจัดประสบการณ์ตามแนว
มอนเตสซอรีท่ ส่ี ่งเสริมให้เด็กเป็นผูล้ งมือปฏิบตั กิ บั อุปกรณ์ดว้ ยตนเอง เด็กมีความสนุกสนานในการ
ทากิจกรรมด้านการนับ ดังที่ อรพรรณ บุตรกตัญญู (2553: 37) ทีก่ ล่าวว่าสอดคล้องกับทฤษฎีการ
สอนคณิตศาสตร์ของเพียเจท์ คือทฤษฎีการใช้ประสาทสัมผัส เด็กปฐมวัยเรียนรูก้ ารนับโดยผ่านระบบ
สัมผัส เช่น การหยิบ การจับ การถือ การสัมผัสปริมาณหรือขนาดของจานวนใดจานวนหนึ่ง
เด็ก
ซึมซับจานวนโดยการนับ ได้เห็นปริมาณหรือขนาดของจานวนแต่ละจานวนมีความแตกต่างกัน คือ
หนึ่งไม่เท่ากับสอง และสองไม่เท่ากับส าม เป็นการเรียนรูจ้ ากรูปธรรมไปสู่นามธรรม ซึง่ ช่วยให้เด็ก
ปฐมวัยเกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดในเรือ่ งระบบจานวนได้อย่างง่ายดาย
และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รูธ (Ruth. 1995: Online) ทีศ่ กึ ษาการเปรียบเทียบและความแตกต่างระหว่างการเรียน
คณิตศาสตร์แนวมอนเตสซอรีก่ บั การเรียนคณิตศาสตร์แบบหลักสูตรดัง้ เดิมการเรียนคณิตศาสตร์ ใน
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หลักสูตรเก่านัน้ ได้แบ่งแยกออกไปเป็นรายวิชา มีหลักการเฉพาะของวิชาแบบเป็นนามธรรม ทีใ่ ช้สอน
กลุ่มนักเรียนทัง้ หมดตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ส่วนในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบมอนเตสซอรี่
นัน้ แสดงให้เด็กได้เห็นเป็นรูปธรรม เด็กได้จดั การ หยิบจับ สัมผัสอุปกรณ์ ซึง่ เป็นหลักสูตรให้เด็กได้ม ี
ประสบการณ์ตรงกับอุปกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปานิตา กุดกรุง (2553:70-71) ทีพ่ บว่าการ
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติช่วยส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานทางคณิต ศาสตร์ดา้ นการนับ
ให้สงู ขึน้ จากการทีเ่ ด็กได้สงั เกตจานวนสิง่ ของวัสดุและได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยการนับจานวนสื่อ
วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ
ซึง่ เด็กได้มโี อกาสนับสิง่ ทีน่ ามาใช้ในกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุ
ธรรมชาติ และได้มโี อกาสสรุปสิง่ ทีต่ นเองปฏิบตั ิ ทาให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรือ่ งของจานวนนับได้
2.2 ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการเรียงลาดับของเด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ด้านการเรียงลาดับ อยูใ่ นระดับปรับปรุง (x= 4.08)
และหลังได้รบั การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ดา้ นการเรียงลาดับอยูใ่ นระดับดี (x= 9.08) ทักษะการเรียงลาดับเป็นอันดับสองมีคะแนน
น้อยกว่าทักษะด้านการนับ
ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียงลาดับจะเน้นหนักไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์
ตัวเลขซึง่ เป็นสิง่ นามธรรม เด็กอาจยังไม่เข้าใจมากนัก และ ยังขาดทักษะความคิดรวบยอดทางด้าน
คณิตศาสตร์ ทักษะการเรียงลาดับนี้ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั เลขเป็นส่วนใหญ่ซง่ึ ให้ความสนุกสนานน้อยกว่า
สื่ออุปกรณ์ทงั ้ หลายในเรือ่ งด้านการนับมากนัก
และเด็กมีความชอบสื่ออุปกรณ์เหล่านี้น้อยกว่าสื่อ
อุปกรณ์ในเรือ่ งของการนับ ดังนัน้ การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์จงึ ต้องจัดให้เด็กสัมผัสกับสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปธรรมก่อนและให้เด็กเกิดเรียนรูม้ ากอย่างเพียงพอทีจ่ ะเข้าใจคณิตศาสตร์ในเรือ่ งของรูปธรรมแล้ว
ครูจงึ นาเสนอความคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปของนามธรรมให้กบั เด็ก ดังทีง่ านวิจยั ของ ปาริฉตั ร
ผลเจริญ (2547: 45) ทีพ่ บว่าหลักการจัดประสบการณ์ทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์แก่เด็กมีหลาย
ประการ โดยเริม่ จากสิง่ ทีง่ า่ ยไปหายาก เป็นสิง่ ใกล้ตวั เด็ก ให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ย
ประสบการณ์ตรงจากสื่อวัสดุอุปกรณ์ทห่ี ลากหลายจากรูปธรรมสู่นามธรรม ผ่านกิ จกรรมทีเ่ กิดความ
สนุกสนานเพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจ กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ อยากค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
และได้ความรูโ้ ดยไม่รตู้ วั ทาให้จาอย่างเข้าใจจนเกิดทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยการค้นพบด้วยตนเองต่อไป
และสอดคล้องกับ หลักการในการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551ก: 159;
อ้างอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 32) ทีก่ ล่าวถึงการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยว่า ควรมีวสั ดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรูท้ เ่ี ป็นรูปธรรม ให้เด็กได้มโี อกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง
สารวจ ค้นหา แก้ปญั หาด้วยตนเอง
และมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอื่นๆ และผูใ้ หญ่ โดยครูเป็นผูจ้ ดั
สภาพแวดล้อม อานวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือ เด็กจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี มอนเตสซอรี่
ให้ความสาคัญกับการเรียนคณิตศาสตร์จากการสัมผัสและการกระทา การให้เด็กจาทางอ้อมจาก
ประสบการณ์ในชีวติ ประจาวัน หรือการเล่นเ กม เด็กจะสนุกและไม่เบื่อ ลักษณะเช่นนี้เป็นการฝึกให้
เด็กคิดคล่องและสนุกกับเลข (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551ก: 159; อ้างอิงจาก Wakefield. 1999: 199)
2.3 ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการจาแนกของเด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การจัด
ประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ด้านการจาแนกอยูใ่ นระดับปานกลาง (x=4.92) และ
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หลังได้รบั การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ดา้ นการจาแนกอยูใ่ นระดับดี (x= 8.58) อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตาม
แนวทางของมอนเตสซอรีป่ ระกอบด้วยเกมกิจกรรมและสื่อการสอน เพื่อสอนเด็กเกีย่ วกับความเข้าใจ
ด้านตัวเลข มอนเตสซอรีเ่ ชื่อว่าการจัดกิจกรรมความเข้าใจหรือแนวความคิดเกีย่ วกับเลขศูนย์เป็นสิง่ ที่
สาคัญและจาเป็นมากในการสอนตัวเลข เพื่อเน้นใ ห้เด็กรูจ้ กั ความหมายของเลขศูนย์จากบทเรียนเรือ่ ง
กล่องกระสวยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ การเตรียมความพร้อมให้เด็กเก่ง
คณิตศาสตร์นนั ้ จะต้องฝึกให้เด็กได้พฒ
ั นาการทางด้านสายตาก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าหากเด็กไม่
สามารถใช้สายตาในการจาแนกจัดแบ่งประเภทแล้ว เด็กก็จะมีปญั หาด้านการเรียนรู้เกีย่ วกับ
คณิตศาสตร์ต่อไปได้ (นิตยา ประพฤติกจิ . 2541: 19-24) และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พิจติ รา
เกษประดิษฐ์ (2552: 63) ทีศ่ กึ ษาพบว่าด้านการสังเกตและการจาแนกของเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับพอใช้ คือ ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 6.15 คะแนน
แต่หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับดี คือ ค่าคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 8.00 คะแนน แสดงว่าในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ดว้ ยขนมอบนัน้ ได้เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรูก้ ารสังเกตและการจาแนกและได้ลงมือปฏิบ ัตกิ บั อุปกรณ์และวัตถุดบิ จริงโดยครูได้สอดแทรก
ทักษะการสังเกตและการจาแนก ในกิจกรรมคุกกีแ้ ฟนซีโดยการให้เด็กสังเกตผลไม้ทท่ี ากิจกรรม และ
ให้เด็กสังเกตวัตถุดบิ ทีน่ ามาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง
จากทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์ทกั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ตามแนว
มอนเตสซอรีส่ ่งเสริมเด็กปฐมวัยได้พฒ
ั นาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการจาแนก ด้านการ
เรียงลาดับ และด้านการนับได้ดว้ ยตนเอง ขณะทีเ่ ด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ผ่านสื่อ
วัสดุอุปกรณ์การเรียนรูท้ จ่ี บั ต้องได้ โดยครูเป็นผูส้ าธิตกิจกรรมให้กบั เด็กรายบุคคลเป็นการส่งเสริม
และกระตุน้ ให้เด็กเกิดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน

ข้อสังเกตจากการวิ จยั
1. ในด้านการเรียงลาดับพบว่ามีเด็กคน 2 คน ทีม่ คี ะแนนทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ก่อนได้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 10 คะแนน ซึง่ เป็นคะแนนเต็ม อาจเป็นเพราะ
เด็กทัง้ สองมีความสามารถด้านการเรียงลาดับได้ดดี ว้ ยตนเอง และผูว้ จิ ยั ได้มโี อกาสพบผูป้ กครองของ
เด็กทัง้ สองได้ทราบว่าผูป้ กครองได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์อยูเ่ ป็น
ประจาและต่อเนื่อง
ซึง่ เป็นผลสนับสนุนให้เด็กทัง้ สองนี้มที กั ษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดา้ นการ
เรียงลาดับมีคะแนนดีมาก
2. การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ในช่วงสัปดาห์แรกของการ
ทดลองเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้สมั ผัสประสบการณ์บรรยากาศภายในห้องเรียนนี้เป็นครัง้ แรก เด็กต้องเรียนรู้
ในการปรับตัวกับบรรยากาศภายในห้องเรียน เด็กต้องเรียนรูว้ ธิ กี ารหยิบและการถือสื่ออุปกรณ์การ
เรียนรู้ เช่น การหยิบอุปกรณ์จากชั ้ นด้วยตนเอง การคลีแ่ ละม้วนเสื่อหรือพรม การนังบนเก้
่
าอีห้ รือบน
เสื่อ-พรม เด็กต้องเรียนรู้ตาแหน่งทีอ่ ยูข่ องอุปกรณ์ของงานทัง้ หมดว่าอยูท่ ไ่ี หน เด็กต้องเรียนรูว้ ฏั จักร
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การทางาน วงจรของงาน คือการหยิบงาน หยิบอุปกรณ์ทงั ้ หมดจาก ชัน้ ด้วยตนเอง นามาปฏิบตั จิ น
พอใจจนเสร็จงาน แล้วจึงนาอุปกรณ์ทงั ้ หมดเก็บคืนทีเ่ ดิมด้วยตนเอง เพราะอุปกรณ์มเี พียงชิน้ เดียวใน
หนึ่งกิจกรรม เด็กทุกคนมีสทิ ธิเท่ากันในการใช้อุปกรณ์ ดังนัน้ เมือ่ เด็กคนหนึ่งนาอุปกรณ์ไปใช้และ
ปฏิบตั จิ นเสร็จ ควรนาอุปกรณ์ทงั ้ หมดมาคืนทีเ่ ดิมเพื่อคนต่อไปจะได้ใช้
3. การเรียนรูข้ องเด็กแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน เด็กบางคนมีศกั ยภาพสูงและทางานสาเร็จได้
อย่างรวดเร็ว แต่บางคนอาจเป็นไปอย่างช้าๆ ตามจังหวะของตนเอง เด็กจะต้องทางานกับอุปกรณ์
นัน้ ๆ ซ้าแล้วซ้าอีกจนประสบผลสาเร็จ ดังนัน้ อุปกรณ์มอนเตสซอรีจ่ ะท้าทายและส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรูต้ ามศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ผลการวิจยั ครัง้ นี้เป็นแนวทางให้ทราบถึงวิธกี ารจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยตามแนวมอนเตสซอรี่ ซึง่ ประกอบด้วย 15 กิจกรรม สามารถนาไปปรับใช้เพื่อประกอบการ
สอนคณิตศาสตร์ได้สาหรับเด็กปฐมวัยในระดับ อายุ 5-6 ปีต่อไป
2. อุปกรณ์ทุกชิน้ ควรให้อยูใ่ นระดับสายตา และมือเด็กทีจ่ ะสามารถหยิบได้ดว้ ยตนเอง
3. อุปกรณ์ควรอยูใ่ นตาแหน่งเดิมเสมอ
ไม่ควรโยกย้ายหรือเปลีย่ นสลับที่บ่อยเกินไป
เพื่อให้เด็กได้สมั ผัสถึงความมันคงสม
่
่าเสมอ
4. ครูควรดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ทุกชิน้ ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา
5. ขณะทีค่ รูสาธิตบทเรียน ไม่ควรใช้คาพูดทีม่ ากเกินไป
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กคิดหา
คาตอบด้วยตนเอง ครูพงึ ตระหนักว่าตนเองเป็นเพียงผูแ้ นะนา หรือชีแ้ นะเท่านัน้ เด็กเป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีท่ ม่ี ตี ่อทักษะหรือ ความสามารถ
ด้านอื่นๆ เช่น ด้านการแก้ปญั หา การคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอื่นๆ เป็นต้น
2. ควรศึกษาผลการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ทม่ี ตี ่อพัฒนาการด้านพหุปญั ญา
ของเด็กปฐมวัย
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คู่มือการใช้แผนการจัดประสบการณ์ คณิ ตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรีเ่ ป็นการจัดการศึกษาทีย่ ดึ หลักของ ดร .มาเรีย มอนเตสซอ
รีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริมการดารงชีวติ ของเด็กให้มพี ฒ
ั นาการอย่างสมบูรณ์ เน้นความเป็นอิสระใน
การทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีครูเป็นผูจ้ ดั ประสบการณ์การเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล มีการสาธิตบทเรียนให้แก่เด็กเป็นรายบุคคล โดยผ่านสื่อวัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ดั ไว้อย่างเป็น
หมวดหมู่
การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวคิด การสอนแบบมอนเตสซอรี่
หมายถึงการจัด
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของมอนเตสซอรีท่ ว่ี ่าคณิตศาสตร์คอื พืน้ ฐานของสิง่ ต่างๆ
เป็นพืน้ ฐานของการปฏิบตั งิ าน และจินตนาการของเด็ก รูปแบบ ระบบ รูปร่าง วัฏจักร เส้น มุม เป็น
สิง่ ทีม่ อี ยูร่ อบตัวเด็ก อีกทัง้ ในส่วนของปริมาณ การเคลื่อนไหว ขนาด และมิติ ทีพ่ บตามธรรมชาติเป็น
เบือ้ งต้นของคณิตศาสตร์ ดังนัน้ ในการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนว มอนเตสซอรีจ่ งึ ไม่ใช่
คณิตศาสตร์เฉพาะทีเ่ ป็นตัวเลขเท่านัน้ แต่เป็นเรือ่ งราวทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ชีวติ ประ จาวัน เช่น การ
คิด การคานวณ การประเมินค่า การคาดคะเน การข้ามถนน การซือ้ การบริโภค การวัด และการ
กาหนดเวลาประจาวัน กระบวนการทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา การแสดงออกทาง
อารมณ์ และคุณค่าของชีวติ ซึง่ สามารถแสดงออกได้ในเชิงคณิตศาสตร์
การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีใ่ นงานวิจยั นี้ จะศึกษาเฉพาะเนื้อหา
สาระในเรือ่ งของการแนะนาจานวน 0-10 การแนะนาระบบเลขฐานสิบ กระบวนการเลขฐานสิบ และ
การนับต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กเข้าใจในเรือ่ งของระบบเลขจานวนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม จากสิง่ ทีง่ า่ ย
ไปสู่สงิ่ ทีย่ าก ตามแนวคิดการสอนคณิตศาสตร์ของมอนเตสซอรี่
2.2 เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากการปฏิบตั งิ านกับสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
2.3 เพื่อส่งเสริมเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมตามบริบทของเวลา พัฒนาการและ
ความพร้อมของตนเอง
2.4 เพื่อส่งเสริมความอยากรูอ้ ยากเห็นของเด็กและนาไปสู่การค้นหา สังเกต และสารวจจาก
การปฏิบตั งิ านกับสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
3. แผนการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิ ดการสอนแบบมอนเตสซอรี่
บทเรียนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรีใ่ นการวิจยั นี้ประกอบด้วย
กิจกรรมคณิตศาสตร์จานวน 15 กิจกรรม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองจานวน 12
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คน โดยการสาธิตการสอนเป็นรายบุคคล ประมาณคนละ 15-20 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 3
วัน วันละ 3 ชัวโมง
่ ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ดังรายการต่อไปนี้
1. ไม้จานวน (The Number Rods)
2. ตัวเลขกระดาษทราย (Sandpaper Numerals)
3. ไม้จานวนกับบัตรเลข (The Number Rods and Cards)
4. กล่องกระสวย (Spindle Boxes)
5. บัตรเลขและเบีย้ (Cards and Counters)
6. เล่นตัวเลขปริศนา (Memory Game of Numbers)
7. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั (Introduction to the Decimal System: Beads)
8. แนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยบัตร (Introduction to the Decimal System: Cards)
9. การสร้างจานวนด้วยลูกปดั และบัตร (Formation of Numbers with Beads & Cards)
10. แนะนา 11-19 ด้วยลูกปดั (Introduction of Teens (11-19) with Beads)
11. กระดาน 11-19 (Teen Boards 11-19)
12. กระดาน 11-19 ลูกปดั และบัตร (Teen Board 11-19 with Beads)
13. กระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตร (Ten Boards with Beads 11-99)
14. การนับต่อเนื่อง: โซ่ 100 (Linear Counting: 100 Chains)
15. การนับข้าม (Skip Counting)
4. แนวการจัดกิ จกรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรีโ่ ดยมีขนั ้ ตอน
แผนการสอนดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์
4.2 สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั กิ ่อน
4.3 ขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม
4.3.1 ขัน้ เตรียมงาน
4.3.2 ขัน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรม
4.3.3 ขัน้ สรุป
4.4 การควบคุมความบกพร่อง
4.5 สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
แนวการประเมิ นผล
4.6 สังเกตการสนทนาและตอบคาถามจากงานทีป่ ฏิบตั ิ
4.7 สังเกตความถูกต้องในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
4.8 สังเกตการหยิบและจัดเก็บสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
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5. บทบาทนักเรียน
การศึกษาในระบบของมอนเตสซอรีม่ จี ดุ มุง่ หวังให้เด็กมีพฒ
ั นาการ และเกิดทักษะซึง่ จะติดตัว
ไปชัวชี
่ วติ ดังนัน้ ครูจงึ ช่วยส่งเสริมบทบาทของเด็กในห้องเรียนมอนเตสซอรีด่ งั นี้
5.1 เด็กมีอสิ ระ จากการทีไ่ ด้มอี สิ ระในการเลือกอุปกรณ์ตามความชอบ ความสนใจของตน
แทนการทาตามคาสัง่ จึงทาให้เด็กเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ นอกจากนี้การกระทาของเด็กจะสนอง
ความต้องการภายในของเด็กเอง เนื่องจาก ได้เลือกทาในสิง่ ทีต่ นต้องการ ซึง่ ในทีส่ ุดเด็กจะค่อยๆ
พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง และมีความเชื่อมันในตนเอง
่
5.2 เด็กเรียนรูไ้ ด้ตามความพร้อมและความสามารถของตนเอง
5.3 เด็กปฏิบตั งิ านตามจังหวะช้าเร็วของตนเอง ตามช่วงเวลาทีต่ นต้องการโดยไม่มใี ครมา
คอยเร่งรัด หรือกาหนดเวลาให้ จึงทาให้เด็กมีโอกาสประสบผลสาเร็จในการปฏิบตั กิ จิ กรรมชิน้ นัน้
ได้มากขึน้
5.4 เด็กสามารถเรียนรูแ้ ละแก้ไขในข้อผิดพลาดของตนเองได้ จากการปฏิบตั งิ านกับสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนรู้
5.5 เด็กเป็นตัวของตัวเอง มีสมาธิ มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ และให้ความร่วมมือ
5.6 เด็กสามารถปฏิบตั งิ านได้ซ้าแล้วซ้าอีกตามความสนใจของเด็กเอง ซึง่ จะส่งผลให้เด็กมี
ทักษะในการทางานมากขึน้
5.7 เด็กมีวนิ ยั ในตนเอง ซึง่ การมีวนิ ยั ในตนเองนี้ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ หรือจา้ จีจ้ า้ ไช
แต่เป็นสิง่ ทีจ่ ะค่อยๆ เกิดขึน้ ภายในตัวเด็กเองจากการซึมซับจากสภาพแวดล้อมทีค่ รูได้จดั เ ตรียมไว้
แล้วเป็นอย่างดี เช่น การทีเ่ ด็กมีสมาธิในการปฏิบตั งิ านของตนในมุมทีต่ อ้ งการ โดยไม่ไปรบกวนผูอ้ ่นื
5.8 เด็กหยิบงานจากชัน้ ด้วยตนเอง นามาปฏิบตั ิ และเมือ่ ปฏิบตั งิ านเสร็จ เด็กนาอุปกรณ์
เก็บเข้าทีเ่ ดิมทุกครัง้ หลังจากการนามาใช้แล้ว การเก็บอุปกรณ์จะต้องเก็บอย่าง เรียบร้อยเพื่อเตรียม
อุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ ด็กคนต่อไปสามารถหยิบไปใช้ได้ทนั ที
5.9 ก่อนทีเ่ ด็กจะทางานในหมวดคณิตศาสตร์ได้นนั ้ จะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมจาก
กิจกรรมหมวดชีวติ ประจาวันมาอย่างดีแล้ว
6. บทบาทครูตามแนวมอนเตสซอรี่
บทบาทของครูตามแนวมอนเตสซอรีน่ ้จี งึ เป็นงานทีล่ ะเอียดอ่อนมาก เด็กจะมีโอกาสเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองขึน้ อยูก่ บั ครู บทบาทครูมดี งั นี้
6.1 ครูเป็นเพียงผูน้ าทางหรือผูช้ แ้ี นะ
6.2 ครูตอ้ งได้รบั การฝึกอบรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อจะสามารถทางานและสาธิต
การใช้ส่อื และอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เด็กเป็นรายบุคคลได้อย่างเข้าใจ
6.3 ครูตอ้ งหมันสั
่ งเกตและจดบันทึกการทางานและพัฒนาการของเด็ก
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6.4 ครูตอ้ งเคารพในสิง่ ทีเ่ ด็กปฏิบตั งิ านอยู่ โดยไม่ทาตัวเป็นอุปสรรคต่อการทางานของ เด็ก
ขณะทีเ่ ด็กทางานอยูค่ รูไม่ไปรบกวนแม้แต่การไปชมหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
การเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ ต้องให้แน่ใจว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ครูจงึ สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้
6.5 ครูควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ รักษาระเบียบวินยั และความ
เรียบร้อยของห้องเรียน
6.6 ครูจดั เตรียมสื่อและอุปกรณ์การเรียนรูใ้ ห้อยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์ สวยงาม น่าใช้ ควรจัด
วางสื่อและอุปกรณ์การเรียนรูต้ ามลาดับขัน้ ตอนอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ ไม่ควรเคลื่อนย้ายที่
บ่อยเกินไป และครูจะต้องหมันดู
่ แลซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์การเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
7. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ห้องเรียนของมอนเตสซอรีจ่ ะจัดไว้อย่างมีระเบียบ ในขณะเดียวกันเด็กทีอ่ ยูใ่ นห้องเรียนนัน้
จะมีความรูส้ กึ ทีส่ บายใจและเป็นธรรมชาติทส่ี ุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จะไม่วางเรียบหน้ากระดานเต็มห้อง
สาหรับเด็กทุกคน แต่จะจัดในสภาพทีส่ ามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม อี กทัง้ จะ
มีเพียงไม่กช่ี ุดและไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของใคร เมือ่ เด็กคนใดต้องการทางานบนโต๊ะ ก็สามารถเลือก
โต๊ะทีย่ งั ว่างอยูไ่ ด้ ในขณะเดียวกันเด็กคนอื่นอาจเลือกทีจ่ ะทางานบนพรม บนพืน้ ซึง่ มีเนื้อทีก่ ว้างพอ
สาหรับเด็กทีจ่ ะปฏิบตั งิ านเดีย่ วหรืองานกลุ่มได้ นอกจากนี้ โต๊ะ เก้าอี้ ยังมีน้าหนักเบาและขนาด
เหมาะสมกับเด็ก เพื่อทีเ่ ด็กจะสามารถเคลื่อนย้ายได้เองโดยไม่ตอ้ งพึง่ ครู สาหรับบนโต๊ะทางานของ
เด็กนัน้ จะต้องไม่มสี งิ่ อื่นใด เว้นแต่ อุปกรณ์ ทีเ่ ด็กกาลังปฏิบตั อิ ยูเ่ ท่านัน้ พืน้ ผนัง เพดานและ
อุปกรณ์ในห้องเรียนมีสที ไ่ี ม่ฉูดฉาด และอยู่ ในสภาพทีส่ ะอาดอยูเ่ สมอ อุปกรณ์แต่ละชิน้ จะถูกจัดไว้
บนชัน้ อย่างมีระเบียบ และมีทป่ี ระจาสาหรับอุปกรณ์ทุกชิน้ ชัน้ วางอุปกรณ์นนั ้ จะอยูร่ ะดับทีเ่ ด็ก
สามารถหยิบออกมาใช้ได้เอง การจัดอุปกรณ์จะจัดไว้เป็นกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มชีวติ ประจาวัน (Practical Life)
2. กลุ่มประสาทรับรู้ (Sensorial) กิจกรรมในกลุ่มนี้ยงั ประกอบด้วยงานศิลปะ ดนตรีและ
ภูมศิ าสตร์ดว้ ย
3. กลุ่มภาษา (Language)
4. กลุ่มคณิตศาสตร์ (Mathematic)
ห้องเรียนมอนเตสซอรีจ่ ะมีเด็กคละอายุตงั ้ แต่ 3-6 ปี โดยให้เด็กอยูใ่ นห้องเรียนเดียวกัน ทัง้ นี้
เพื่อให้เด็กได้มโี อกาสเรียนรูไ้ ด้กว้างขวางขึน้ เช่น เมือ่ เด็กเข้าเรียนตอนอายุ 3 ปี เขาจะได้ประโยชน์
จากการเรียนรูจ้ ากเด็กทีโ่ ตกว่า และเด็กทีม่ ปี ระสบการณ์มากกว่า ต่อเมือ่ เขาโตขึน้ เขาจะสามารถ
ช่วยเหลือเด็กเล็กจากทักษะต่างๆ ทีเ่ ขาได้พฒ
ั นาแล้วนัน้ ได้ นอกจากนี้เด็กจะมีโอกาสเรียนรูก้ ารอยู่
ร่วมและการปฏิบตั ติ นกับผูท้ ม่ี อี ายุเท่ากันและต่างกันได้อย่างถูกต้องและมีความสุข มอนเตสซอรี่
เปรียบสภาพแวดล้อมนี้กบั สถานที่ ซึง่ จะสามารถบารุงเลีย้ งดูเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะหากครู
สามารถเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาสมกับเด็ก โดยอาจจะดูช่วงวิกฤติของเด็กแต่ละคนใน

102
ความสามารถรับรูส้ งิ่ ต่างๆ แล้วจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สภาพแวดล้อมนัน้ จะสนองความ
ต้องการของเด็ก และเด็กจะสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสยั ทีด่ ใี ห้แก่ตนเองได้
8. สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูต้ ามแนวมอนเตสซอรีจ่ ะจัดไว้เป็นหมวดๆ ในแต่ละหมวดนัน้ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนรูจ้ ะจัดวางเรียงตามลาดับความง่ายยากอีกด้วย โดยเริม่ จากซ้ายไปขวา กิจกรรมทุก
อย่างในระบบการสอนนี้เริม่ จากซ้ายไปขวาทัง้ สิน้ ทัง้ นี้เป็นเพราะเพื่อให้เด็กได้ซมึ ซับ กับการปฏิบตั ิ
กิจกรรมจากซ้ายไปขวา ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการอ่านและเขียน สื่อและอุปกรณ์การเรียนรูใ้ นห้อง
มอนเตสซอรีน่ นั ้ จะมีเพียงอย่างละหนึ่งชิน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้กเ็ พื่อฝึกให้เด็กรูจ้ กั การรอคอย เด็กจะทราบ
ว่าอุปกรณ์ชน้ิ นัน้ ขณะนี้เด็กอื่นกาลังใช้อยู่ ดังนัน้ ไม่ ว่าตนเองจะอยากทาอุปกรณ์ชน้ิ นัน้ มากเพียงไรก็
ต้องรอให้เพื่อนใช้เสร็จก่อน เมือ่ นาไปเก็บไว้ในชัน้ เรียนเรียบร้อยแล้ว เด็กจึงจะนาออกมาปฏิบตั ไิ ด้
สาหรับสื่อและอุปกรณ์การเรียนรูท้ ใ่ี ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
1. แท่งไม้จานวน 10 แท่ง และบัตรเลข 1-10
2. ตัวเลขกระดาษทราย 0-9
3. กล่องไม้กระสวย แท่งกระสวยจานวน 45 ชิน้ และโบ
4. บัตรเลข 1-10 และเบีย้ จานวน 55 ชิน้
5. บัตรเลขกระดาษ 0-10 และเปลือกหอย จานวน 55 ชิน้
6. ลูกปดั สีทอง 1 ลูก ลูกปดั แท่งสิบ 1 แท่ง ลูกปดั ตารางร้อย 1 ชิน้ และลูกปดั ลูกบาศก์พนั 1
ชิน้
7. บัตรเลขกระดาษ 1-9 เป็นสีเขียว
10-90 เป็นสีน้าเงิน 100-900 เป็นสีแดง 1,0009,000 เป็นสีเขียว
8. ลูกปดั สีทอง 9 หน่วย แท่งสิบ 9 แท่ง ตารางร้อย 9 ชิน้ ลูกบาศก์พนั 1 ชิน้ และชุดบัตร
เลขขนาดใหญ่ 1 – 1000
9. ลูกปดั สี 1-9 และลูกปดั แท่งสิบ 9 แท่ง
10. กระดานสิบ และบัตรเลข 1-9
11. กระดานสิบเอ็ด และลูกปดั แท่งสิบ 45 แท่ง
12. โซ่ลกู ปดั สีทอง 100 เม็ด ลูกปดั ตารางร้อย 1 แผ่น สลากหลักหน่วย 1-9 (½ ซ.ม. × 3
ซ.ม.) หลักสิบ 10-90 (1 ซ.ม. × 3 ซ.ม.) และหลักร้อย 100 (2 ซ.ม. × 3 ซ.ม.)
13. โซ่ลกู ปดั สีฟ้า 25 เม็ด ลูกปดั ตารางห้า 1 แผ่น และสลากบัตรเลข 1-25
14. เสื่อหรือพรมผืนใหญ่
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ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ คณิ ตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่
แผนที่ 1 ไม้จานวน (The Number Rods)
กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
การแนะนาจานวน 1-10
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กบอกจานวน 1-10 ได้
2. เพื่อเรียนรูช้ ่อื ของจานวน 1-10
3. เพื่อให้เด็กเรียงลาดับของจานวน 1-10
สิ่ งที่ควรปฏิ บตั ิ ก่อน เด็กสามารถท่องจาได้ เด็กมีความสนใจในเรือ่ งจานวนเลข
ขัน้ ตอนการดาเนิ นกิ จกรรม
1. ขัน้ เตรียมงาน
1. ครูนาเด็กหนึ่งคนไปทีช่ นั ้ วางอุปกรณ์หมวดคณิตศาสตร์
2. ครูแจ้งชื่องานทีจ่ ะทาให้เด็ก “กิจกรรมนี้เรียกว่าไม้จานวน” “และต้องใช้พรมด้วย”
3. ครูสาธิตการหยิบไม้จานวนไปทีพ่ รม ครูและเด็กช่วยกันยกไม้จานวนไปทีพ่ รม
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ กิจกรรม
4. ครูสาธิตการวางไม้จานวนโดยเริม่ จากไม้ทย่ี าวทีส่ ุดนามาเรียงชิดขอบพรมทางซ้ายมือ
5. ครูหยิบไม้จานวนสีแดงออกมา “นี่คอื หนึ่ง” (ใช้น้วิ ชีแ้ ละนิ้วกลางสัมผัสทีไ่ ม้)
6. ครูหยิบไม้จานวนท่อนทีส่ องออกมา ครูช้ี “นี่คอื สอง” พร้อมกับพูดว่า “หนึ่ง สอง”
7. ครูหยิบไม้จานวนท่อนทีส่ ามออกมาครูช้ี “นี่คอื สาม” พร้อมกับพูดว่า “หนึ่ง สองสาม”
8. นาไม้จานวนทัง้ สามท่อนมาเรียงกัน เริม่ จากท่อนที่ 1, 2 และ 3 ให้เด็กนับ
9. ครูออกคาสังให้
่ เด็กนาไม้จานวนมาวางในตาแหน่งทีค่ รูบอกและชีไ้ ม้จานวนตามทีค่ รูบอก
3. ขัน้ สรุป
10. ให้เด็กบอกชื่อจานวนตามทีค่ รูช้ี จากนัน้ ครูสาธิตต่อท่อนที่ 4 จนถึง 10
11. ให้เด็กหยิบและนับจานวนตามทีค่ รูบอกแล้วส่งให้ครู ครูนบั ให้เด็กดูอกี ครัง้ หนึ่งเพื่อเป็น
การตรวจทานสิง่ ทีเ่ ด็กนามาให้ครูว่าถูกต้องหรือไม่
12. เมือ่ เด็กปฏิบตั งิ านจนพอใจแล้วครูสาธิตการเก็บไม้พลองจานวนคืนทีช่ นั ้
การควบคุมความบกพร่อง (Control of error) คือ จานวนทีอ่ ยูบ่ นไม้จานวน
สื่อการเรียนรู้
1. แท่งไม้ 10 ชิน้ ซึง่ มีความยาวตามลาดับ ท่อนแรกเป็นท่อนทีส่ นั ้ ทีส่ ุดมีความยาว 10 ซม.
และมีสแี ดง ท่อนถัดไปมีความยาว 20 เซนติเมตร ทาสีแดงและสีน้าเงิน เป็นไปตามลาดับดังนี้ จนถึง
ท่อนสุดท้ายซึง่ เป็นท่อนทีย่ าวทีส่ ุดมีความยาว 100 เซนติเมตร และมีสแี ดง-สีน้าเงินสลับกัน
2. เสื่อหรือพรมผืนใหญ่ 1 ผืน
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แผนที่ 2 ตัวเลขกระดาษทราย (Sandpaper Numerals)
กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
การแนะนาจานวน 1-10
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรูจ้ กั สัญลักษณ์ของจานวน 1-10
2. เตรียมการเพื่อการเขียนตัวเลข
สิ่ งที่ควรปฏิ บตั ิ ก่อน
ความสามารถในการไล่น้วิ มือในกระดานสัมผัสแผ่นที่ 2 เด็กได้เรียนไม้จานวนมาก่อนแล้ว
ขัน้ ตอนการดาเนิ นกิ จกรรม
1. ขัน้ เตรียมงาน
1. ครูนาเด็กหนึ่งคนไปทีช่ นั ้ วางอุปกรณ์หมวดคณิตศาสตร์
2. ครูบอกงานให้เด็กทราบ
3. เด็กไปกระตุน้ ปลายประสาทนิ้วมือก่อน โดยการนาปลายนิ้วมือทัง้ สิบจุ่ มลงในน้าบนถ้วย
เล็กทีเ่ ตรียมไว้ แล้วเช็ดบนผ้าให้แห้ง นาน้าไปเททิง้ แล้วเช็ดภาชนะให้แห้ง
4. เด็กถือแผ่นตัวเลขกระดาษทราย 3 แผ่นไปทีโ่ ต๊ะ
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ กิจกรรม
5. ครูแสดงวิธกี ารลากนิ้วมือบนแผ่นตัวเลขกระดาษทรายและออกเสียงตัวเลขนัน้ ครูแสดง
ให้เด็กดูสามครัง้ และให้เด็กลงมือปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง
6. ครูสาธิตแผ่นตัวเลขกระดาษทรายต่อไปอีกสองตัว และให้เด็กปฏิบตั งิ านหลังจากครูสาธิต
7. ครูให้เด็กนาตัวเลขมาวางในตาแหน่งตามทีค่ รูบอก
และสลับกับกลากนิ้วบนตัวเลข
ปฏิบตั งิ านหลายครัง้ กับตัวเลขกระดาษทรายสามชิน้ นี้
3. ขัน้ สรุป
8. เมือ่ แน่ใจว่าเด็กทาได้แล้ว ครูให้เด็กหยิบแผ่นตัวเลขส่งให้ครูตามทีค่ รูบอก ให้เด็กบอกชื่อ
จานวนตามทีค่ รูช้ี
9. เด็กนาอุปกรณ์ไปเก็บคืนที่
การควบคุมความบกพร่อง (Control of error)
เมือ่ ลากนิ้วมือบนแผ่นตัวเลขแล้วนิ้วมือหลุดออกจากลายเส้นตัวเลข
สื่อการเรียนรู้
ชุดของลักษณะตัวเลข 0-9 ทาด้วยกระดาษทรายตัดและปะบนกระดาษแข็ง แยกแต่ละตัวเลข
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แผนที่ 3 บัตรเลขและเบีย้ (Cards and Counters)
กิ จกรรมคณิ ตศาสตร์
การแนะนาจานวน 1-10
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกให้เด็กสามารถเรียงตัวเลขตามลาดับ
2. เพื่อฝึกให้เด็กสามารถนับและรูค้ ่าของจานวนนับ
3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนเลขคู่และเลขคี่
4. เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิและมีความตัง้ ใจในการทางาน
สิ่ งที่ควรปฏิ บตั ิ ก่อน เด็กได้ทางานกล่องกระสวยมาแล้ว
ขัน้ ตอนการดาเนิ นกิ จกรรม
1. ขัน้ เตรียมงาน
1. ครูนาเด็กหนึ่งคนไปทีช่ นั ้ อุปกรณ์
2. ครูบอกชื่องานบัตรเลขและเบีย้ และแนะนาอุปกรณ์ให้เด็กทราบ
3. เด็กนาอุปกรณ์ทงั ้ หมดมาทีพ่ รม
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ กิจกรรม
4. ครูสาธิตการวางบัตรเลข นับและวางเบีย้ จานวนให้ตรงกับบัตรตัวเลข เริม่ ตัง้ แต่ 1-10
5. จากนัน้ ครูให้เด็กปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง โดยเรียงจานวนเบีย้ ได้ตรงกับบัตรเลข
3. ขัน้ สรุป
6. เด็กและครูรว่ มกันนับเบีย้ ตัง้ แต่ 1-10
7. ครูสาธิตการเก็บอุปกรณ์เข้าที่
การควบคุมความบกพร่อง (Control of error)
เมือ่ ถึงจานวน 10 มีเบีย้ จานวนเหลืออยูไ่ ม่พอหรือเหลือเกิน 10 เด็กก็จะได้เรียนรูค้ วามผิดพลาด
ของตนเอง
สื่อการเรียนรู้
1. กล่อง 1 กล่อง
2. บัตรเลขจาก 1-10
3. เบีย้ จานวน 55 ชิน้
4. เสื่อหรือพรมใหญ่ 1 ผืน
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ภาคผนวก ข




คู่มือการใช้แบบประเมิ น ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
แบบประเมิ นทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ตารางวิ เคราะห์ค่าความยากและค่าอานาจจาแนก
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คู่มือการใช้แบบประเมิ นทักษะพืน้ ฐานทางคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
1. คาชี้แจง
1.1 แบบประเมินนี้ใช้สาหรับการวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปี
ที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) จานวน 12 คน ซึง่ จะประเมินเป็นรายบุคคล
1.2 แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์น้มี ที งั ้ หมด 15 ข้อ ประกอบด้วยแบบประเมิน
ทักษะด้านการจาแนก 5 ข้อ ทักษะด้านการเรียงลาดับ จานวน 5 ข้อ และทักษะด้านการนับ จานวน
5 ข้อ โดยจาแนกได้ดงั ต่อไปนี้
1.2.1.1 ด้านการจาแนก จานวน 5 ข้อ
1.1 รูปทรง
1.2 ขนาด
1.3 จานวนปริมาณ
1.4 ประเภท
1.5 สี
2 ด้านการเรียงลาดับ จานวน 5 ข้อ
 ความสัน
้ ยาว
 ปริมาณมากน้อย
 ใหญ่เล็ก
 ความสูงต่ า
 จานวน
3 ด้านการนับ จานวน 5 ข้อ
3.1 จานวน 1-10
3.2 จานวน 11-20
3.3 การรูค้ ่าจานวนสัญลักษณ์ 1-10
3.4 การรูค้ ่าจานวนสัญลักษณ์ 11-20
1.3 เป็นการวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ประเภทใช้ส่อื อุปกรณ์ประกอบด้วยข้อคาถามและ
ประเมินผลจากพฤติกรรมการปฏิบตั ขิ องนักเรียน
1.4 การดาเนินการประเมินผูป้ ระเมินอธิบายวิธ ี การทาการประเมินทีละข้อ โดยให้นกั เรียน
ปฏิบตั ิ ทีละคน และปฏิบตั ทิ ลี ะข้อ กับนักเรียนทัง้ หมดจานวน 12 คน แล้วนาแบบประเมินมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ข้อทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องด้วยตนเอง ให้คะแนน
2 คะแนน
ข้อทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเมือ่ ให้คาแนะนา ให้คะแนน 1 คะแนน
ข้อทีป่ ฏิบตั ผิ ดิ หรือไม่ได้ปฏิบตั ิ ให้คะแนน
0 คะแนน
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1.5 การกาหนดเวลาในการประเมินระยะเวลาทีใ่ ช้ในการประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล จานวน 12 คน กาหนดการประเมิน จานวน 15 ข้อ ให้เวลา
นักเรียนปฏิบตั ขิ อ้ ละ 3-4 นาที รวมระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 45-60 นาที ต่อนักเรียนหนึ่งคน
2. คาแนะนาในการใช้แบบประเมิ น
ในการดาเนินการประเมินทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ผูด้ าเนินการวัด
ประเมินควรเตรียมการก่อนการประเมินดังนี้
2.1 สถานทีด่ าเนินการควรเป็นพืน้ ทีก่ ว้าง และสะอาด เอือ้ อานวยต่อผูร้ บั การประเมิน
โดยเฉพาะในเรือ่ งแสงสว่างทีเ่ พียงพอ และไม่มเี สียงดังรบกวนจนเกินไป
2.2 ผูด้ าเนินการประเมินทาหน้าทีอ่ ธิบายคาสังให้
่ ผรู้ บั การวัดประเมินฟงั และการกระทา
ดังกล่าวจาเป็นต้องอ่านคู่มอื ในการวัดประเมินแต่ละข้อให้เข้าใจล่วงหน้า เพื่อให้คุน้ เคยกับสิง่ ทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ใิ นเวลาดาเนินการ
2.3 ผูด้ าเนินการประเมินจัดเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็นต้องใช้ในการดาเนินการวัดประเมินในแต่ละ
ครัง้ เป็นอย่างดี และจัดวางไว้ในทีเ่ อือ้ อานวยความสะดวกในการนามาใช้ในแต่ละครัง้
2.4 การเตรียมตัวผูร้ บั การประเมิน
2.4.1 ก่อนดาเนินการวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ควรให้ผรู้ บั การประเมินทาธุระ
ส่วนตัวก่อน เช่น ดื่มน้า หรือเข้าห้องน้า ให้เรียบร้อยเพื่อให้ผรู้ บั การประเมินมีสมาธิในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2.4.2 ผูด้ าเนินการประเมินสร้างความคุน้ เคยกับผูร้ บั การประเมิน โดยการทักทาย พูดคุย
และไม่ทาให้ผรู้ บั การประเมินวิตกกังวล เมือ่ เห็นว่าผูร้ บั การประเมินพร้อม จึงเริม่ ดาเนินกิจกรรม
3. การบันทึกแบบประเมิ นทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
เมือ่ สังเกตพฤติกรรมทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ตรงกับข้อใด และในช่องระดับคะแนน
พฤติกรรมตรงกับข้อใด ให้ทาเครือ่ งหมาย () ลงในช่องนัน้ ซึง่ เกณฑ์การประเมินระบุไว้ในข้อ 1.4
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แบบประเมิ นทักษะพื้นฐานคณิ ตศาสตร์
คะแนน ข้อปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์
ทักษะการจาแนก ด้านรูปทรง
2
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
1. ครูนาไม้บล็อกทรงกระบอก 2 แท่งทรงสีเ่ หลีย่ ม 2
1
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
แท่ง และทรงสามเหลีย่ ม 2 แท่ง ใส่ถาด
คาแนะนา
 ให้เด็กเลือกไม้บล็อกจานวน 2 แท่ง ทีม
่ รี ปู ทรง
0
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
แตกต่างกันส่งให้ครู
ทักษะการจาแนก ด้านขนาด
2. ครูจดั วางลูกปดั สีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
คละกัน
จานวน 9 เม็ด ใส่ถาดให้นกั เรียนแล้ว
ั ทีม่ ขี นาดเดียวกัน ใส่ลงใน
 ให้เด็กจาแนกลูกปด
ภาชนะทีว่ ่าง 3 ใบ
ทักษะการจาแนก ด้านจานวนปริมาณ
3. ครูนาก้อนหิน เม็ดมะขาม และลูกแก้ว อย่างละ 10
เม็ด ใส่ถาดส่งให้นกั เรียนพิจารณาดูแล้ว
 ให้เด็กคัดเลือกเม็ดมะขาม จานวน 5 เม็ด และ
ลูกแก้ว 5 เม็ด ใส่ลงในถ้วยเปล่า 2 ใบ
ทักษะการจาแนก ด้านประเภท
4. ครูนาตุ๊กตาสัตว์พลาสติกซึง่ มีหลากหลายชนิดได้แก่
สัตว์บก สัตว์น้า สัตว์ปีกและแมลง ใส่ในถาดทัง้ หมด
จานวน 30 ตัวแล้ว
 ให้เด็กคัดเลือกตุ๊กตาสัตว์น้ าและสัตว์บก ชนิดละ
10 ตัว
ทักษะการจาแนก สี
5. ครูนาตุ๊กตาสัตว์พลาสติกจานวน 6 สี สีละ 10 ตัวใส่
ถาดแล้ว
 ให้เด็กคัดเลือกตุ๊กตาสัตว์เป็ น 6 สี คือสีเขียว เหลือง
ฟ้า ม่วง ชมพู และส้ม สีละ 5 ตัว

2
1
0
2
1
0
2
1
0

2
1
0

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
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คะแนน

ข้อปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์

ทักษะด้านการเรียงลาดับ สัน้ ยาว
6. ครูนาไม้ตะเกียบจานวน 5 อัน ตัดออกให้มคี วามสัน้
ยาวแตกต่างกัน 1 นิ้ว ใส่ถาดแล้ว
 ให้เด็กเรียงลาดับไม้ตะเกียบจากสัน
้ ไปหายาว

2
1

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ

ทักษะด้านการเรียงลาดับ มากน้อย
7. ครูนาเม็ดมะขามจานวน 24 เม็ดใส่ถว้ ยแล้ว
 ให้เด็กนับเม็ดมะขาม จานวน 7 เม็ด ใส่ถว
้ ยใบแรก
จานวน 8 เม็ด ใส่ถว้ ยใบทีส่ อง และจานวน 9 เม็ด ใส่ถว้ ย
ใบที่ 3
ทักษะด้านการเรียงลาดับ ใหญ่เล็ก
8. ครูนาลูกแก้วขนาดต่างกัน จานวน 6 ลูกแล้ว
 ให้เด็กเรียงลาดับขนาดของลูกแก้วจากใหญ่ไปหา
เล็ก

0
2
1
0
2
1
0

ทักษะด้านการเรียงลาดับ สูงต่า
9. ครูนาขวดแก้วเปล่าทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันจานวน 5
ขวดแล้ว
 ให้เด็กจัดเรียงลาดับความสูงของขวดเปล่าจากต่ า
ไปสูงตามลาดับ
ทักษะด้านการเรียงลาดับ จานวน
10. ครูนาบัตรตัวเลข 11-20 ใส่กล่องแล้ว
 ให้เด็กเรียงลาดับบัตรเลขทัง้ หมดนี้จากน้อยไปหา
มาก

2
1
0
2
1
0

ทักษะด้านการนับ จานวน 1-10
11. ครูนาตุ๊กตาสัตว์จานวน 10 ตัวใส่ถาดแล้ว
 ให้เด็กนับจานวนตุ๊กตาสัตว์ว่ามีจานวนเท่าไร

2
1
0

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
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แบบประเมิ นทักษะพื้นฐานคณิ ตศาสตร์
คะแนน ข้อปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์
ทักษะการนับ จานวน 1-20
2 ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
12. ครูนาเปลือกหอยจานวน 25 ฝา ใส่ถาดแล้ว
1 ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
 ให้เด็กนับจานวนเปลือกหอย 20 ฝา ใส่ลงในถาด
คาแนะนา
อีกใบหนึ่ง
0 ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
ทักษะการนับ การรูค้ ่าจานวน 11-20
13. ครูนาถ้วยเปล่าคู่แฝดทีม่ ที ว่ี ่าง 2 ช่อง และลูกแก้ว
จานวน 10 เม็ดใส่ถว้ ยและบัตรเลข 1-10แล้ว
 ให้เด็กนับจานวนลูกแก้วว่ามีเท่าไรใส่ลงในถ้วยที่
ว่าง แล้วนาบัตรเลขในกล่องทีต่ รงกับจานวนลูกแก้วไป
วางคู่กนั
ทักษะการนับ การรูค้ ่าจานวน 11-20
14. ครูนาไม้ไอศกรีมจานวน 20 อัน ใส่ถาด และกล่อง
บัตรตัวเลข 1-20 และถาดเปล่าขนาดเดียวกัน 2 ใบ
แล้ว
 ให้เด็กนับไม้ไอศกรีมทัง้ หมดในถาดว่ามีเท่าไร แล้ว
นาบัตรเลขในกล่องทีต่ รงกับจานวนไม้ไอศกรีมไปวางคู่
กันในถาดเปล่า
15. ครูนาลูกปดั สีจานวน 22 เม็ด ใส่ถาด และกล่องบัตร
ตัวเลข 1-20 และถาดเปล่า 2 ใบ
ั สี 20 เม็ด แล้วนาบัตรตัวเลข 20
 ให้เด็กนับลูกปด
มาวางในถาดเปล่าอีกใบหนึ่ง

2
1
0

2
1
0

2
1
0

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ถิ ูกต้องด้วยตนเอง
ปฏิบตั ถิ ูกต้องเมือ่ ได้รบั
คาแนะนา
ปฏิบตั ไิ ม่ได้/ไม่ปฏิบตั ิ
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ตาราง 7 ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (PE ) และค่าอานาจจาแนก (D)
ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (PE ) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบประเมินทักษะ
พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด้านการจาแนก การเรียงลาดับ และการนับ ด้วยสูตรของ
Whitney and Sabers, 1970 ดังนี้
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

P
0.34
0.66
0.56
0.47
0.50
0.50
0.59
0.47
0.56
0.50
0.63
0.50
0.63
0.50
0.50

D
0.44
0.69
0.63
0.56
0.75
1.00
0.81
0.69
0.88
0.75
0.75
0.88
0.63
1.00
1.00

การพิ จารณา
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

จากตาราง 7 แบบประเมินผลการเรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ดา้ นการจาแนก การ
เรียงลาดับ และการนับ มีค่าความยาก ง่าย (PE ) อยูร่ ะหว่าง 0.34 - 0.66 ค่าอานาจจาแนก (D)
อยูร่ ะหว่าง 0.44 - 1.00
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างภาพกิ จกรรมการจัดประสบการณ์คณิ ตศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรี่

114
กิจกรรมไม้จานวน

กิจกรรมตัวเลขกระดาษทราย

กิจกรรมไม้จานวนและบัตรเลข

115
กิจกรรมบัตรเลขและเบีย้

กิจกรรมสร้างจานวนด้วยลูกปดั

กิจกรรมนับข้าม

116
กิจกรรมแนะนาระบบเลขฐานสิบด้วยลูกปดั และบัตร

กิจกรรมกระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตรเลข

กิจกรรมไม้จานวน : เล่นเกมต่อเนื่อง

117
กิจกรรมกระดาน11-19 ด้วยลูกปดั และบัตรเลข

กิจกรรมบัตรเลขและเบีย้ : เล่นเกมต่อเนื่อง

กิจกรรมกระดานสิบด้วยลูกปดั และบัตรเลข

กิจกรรมสร้างจานวนด้วยลูกปดั +บัตรเลข

กิจกรรมกล่องกระสวย

ประวัติย่อผู้วิจยั

119

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานในปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2555

นางสาวกมลรัตน์ กมลสุทธิ
29 พฤษภาคม 2512
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนพระแม่มารี 247 ซอยจันทน์ 27 ถนนจันทน์
ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ครูประจาห้องเรียนมอนเตสซอรี่
โรงเรียนพระแม่มารี 247 ซอยจันทน์ 27 ถนนจันทน์
ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนพระแม่มารี กรุงเทพมหานคร
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วิชาเอก ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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