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 การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี  ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2  
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม  ต าบลหนองแดง  สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต  5 จ านวน  20 คน  ซึง่ไดม้าโดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการทดลองดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการทดลอง 8 
สปัดาห ์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 1 ครัง้ๆ ละ 50 นาท ีรวมทัง้สิน้  24 ครัง้  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
คอื แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานและแบบทดสอบเชงิปฏบิตัิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างพฤตกิรรมกบัจุดประสงค ์ 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00 และมคี่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั  0.73  การวจิยัครัง้นี้ใช้
แผนการวจิยัแบบOne - Group Pretest- Posttest Design  สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู คอื t - test for 
Dependent Sample 
 ผลการวจิยัพบว่า  หลงัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานระดับทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัด ี( x  = 27.10) และเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ ( x  = 5.85) ดา้นการจดัหมวดหมู่ ( x  = 6.05)  
ดา้นการเรยีงล าดบั( x  = 5.65)  และดา้นการรูค้่าจ านวน ( x  =  6.25) อยู่ในระดบั ด ีและเมื่อ
เปรยีบเทยีบระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและรายดา้นมคี่าสูงกว่า
ก่อนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
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The purpose of this research was to compare the basic mathematic skills of young 
children before and after the use of E-San Thai cooking activities. The sample used in the 
study was 20 young children aged 5-6 years of second year kindergarten in the first 
semester of 2013 academic year at Soktenwitthayakhom School, Nong Daeng Sub-District, 
Si Chomphu District, Khonkaen Province, under Khon Kaen Primary Educational Service 
Area Office 5 selected by using purposive sampling. The 24 experiments were carried out 
within 8 weeks, 3 days a week and 50 minutes per day. The research instruments were 
plans for E-San Thai cooking activities and a performance test of basic mathematic skills of 
young children. For the test, its index of behavior-objective congruence (IOC) was between 
0.71-1.00 and its reliability was at 0.73. The research followed one-group pretest-posttest 
design. The data were analyzed by using dependent sample t-test. 

The research results revealed that, after the use of E-San Thai cooking activities, 
the basic mathematic skills of young children in general were at the good level                 
( X =27.10). When considering in individual areas, it was found that their skills were at the 
good level in the areas of observing and comparing ( X = 5.85), classifying ( X = 6.05), 
ordering ( X = 5.65), and knowing numbers ( X = 6.25). When comparing the levels of basic 
mathematics skills of young children in general and in individual areas, their skills were 
higher than those of before the use of E-San Thai cooking activities with statistical 
significance at the level of .01.      
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

ภมิูหลงั 
 เดก็ปฐมวยัเป็นวยัเริม่ต้นแห่งการเรยีนรู ้เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัและมคีุณค่าในการพฒันา
ประเทศ  ซึง่การพฒันาในวยัเดก็จะเป็นพืน้ฐานอนัมัน่คงต่อไปในอนาคต  เพราะพฒันาการทุกดา้น
ของเดก็ในวยันี้จะเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ ต่อเนื่อง และเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานของการพฒันา
ทุกดา้น เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: ค าน า)  กล่าวว่าการจดัการศกึษาควรเริม่ต้นในช่วงปฐมวยัซึง่
เป็นช่วงที่ส าคญัมากในการวางรากฐานของการพฒันาทุกด้าน การพฒันาคุณภาพของประชากร
จ าเป็นตอ้งเริม่ตน้ตัง้แต่ปฐมวยั ซึง่เดก็ในวยันี้ควรไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาการทุกดา้นทัง้ดา้นร่างกาย 
สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม และบุคลกิภาพ พฒันาการต่างๆในวยัน้ีสามารถพฒันาได้อย่างเตม็ที่ถ้า
หากไดร้บัการส่งเสรมิอย่างถูกต้อง นักจติวทิยา และนักการศกึษาทัว่ไปต่างเชื่อว่า ประสบการณ์ที่
เดก็ปฐมวยัรบัจะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาทุกดา้นต่อไป จนกระทัง่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ พฒันาการทุก
ด้านของเด็กปฐมวยัมกีารเจรญิเติบโตในอตัราที่สูงที่สุดและเรว็ที่สุด โดยเฉพาะระบบสมอง ซึ่ง
เจรญิเตบิโตถงึรอ้ยละ 80 ของผูใ้หญ่ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมจะเป็นส่วนส าคญัใน
การส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ สามารถช่วยใหเ้ดก็เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีส่มบูรณ์ และเป็นพลเมอืงที่มี
คุณภาพในอนาคต (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 15) ถ้าหากเด็กไม่ได้รบัการพฒันาทางด้าน
สติปญัญาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในช่วงน้ี แล้วความสามารถในการเรยีนรู้อาจหยุดชะงกัได ้
สอดคลอ้งกบั สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์ (2544: 154) กล่าวว่าเดก็ไดร้บัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ตรงโดยผู้ใหญ่เป็นผู้เตรยีมสภาพแวดล้อมให้ และให้เด็กเรยีนรู้โดยผ่านกระบวนการปฏิบตัิจรงิ 
เรยีนรูจ้ากของจรงิทดลองจรงิกบัสิง่นัน้ๆ เดก็จะเกดิความเขา้ใจ และเกดิความคดิรวบยอดในเรื่องที่
เรยีนไดด้ ี 
 การจดัประสบการณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อพฒันาการทางสติปญัญา(คณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแห่งชาติ. 2536: 5 ; อ้างองิจาก Bloom. 1964: 209, 225 ; Piaget. n.d.) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2543: 16) กล่าวว่า เดก็ในช่วงอายุ 0–6 ปี 
สมองจะเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรก ถ้าเดก็ไดร้บัการพฒันาและไดร้บัการ
กระตุ้นดว้ยวธิกีารทีถู่กต้อง จะช่วยพฒันาเซลลส์มอง ซึง่ลว้นส่งผลต่อปญัญา ความฉลาด และการ
คิดของเด็กในชีวิตประจ าวันของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่
ตลอดเวลานบัตัง้แต่ตื่นนอนในตอนเชา้ เดก็รูจ้กัค าว่า “เชา้” ซึง่เป็นค าบอกช่วงเวลา เมื่อจะแปรงฟนั
เดก็ต้องใชก้ารสงัเกต เพื่อจ าแนกใหไ้ดว้่า แปรงสฟีนัอนัไหนเป็นของตน เดก็ต้องสงัเกตและจดจ า
ต าแหน่งของสิง่ของทีต่อ้งใชอ้ยูเ่ป็นประจ า (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2532: 616) การฝึกให้
เดก็เกดิทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เพราะหลกัการทางคณิตศาสตร์ จะท าใหเ้ดก็รูจ้กัคดิ
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เป็น ท าเป็นแก้ปญัหาเป็น รูจ้กัการคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง สามารถแก้ปญัหาต่างๆ ในการ
ด ารงชวีิตประจ าวนัและยงัเป็นพื้นฐานของการเรยีนรู้ในระดบัต่อไป เพราะความสามารถทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เปรยีบเสมอืนบันไดขัน้ต้นที่จะช่วยเตรยีมความพร้อมเพื่อจะก้าวไปสู่
ประสบการณ์พืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์นระดบัสูงต่อไป กุลยา ตนัตผิลาชวีะ ( 2547: 161) กล่าวว่า
การจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์มจีุดมุ่งหมายเพื่อฝึกการสงัเกต  เปรยีบเทยีบความละเอยีด    
ถี่ถ้วน  รูจ้กัคดิหาเหตุผล  รูจ้กัน าความรูไ้ปใช้ในชวีติประจ าวนัเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบัเดก็ปฐมวยั  
เพราะความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์ปรยีบเสมอืนบนัไดขัน้ต้นทีจ่ะช่วยเตรยีมความ
พร้อมก้าวไปสู่ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไปนอกจากนี้  นิตยา ประพฤติกิจ     
(2549: 1) กล่าวว่าครแูละผูป้กครองกค็งตระหนักถงึความส าคญัของคณิตศาสตรอ์ยู่แลว้ว่า ในการ
เล่น และพูดคุยของเด็กนัน้มกั จะมเีรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ    
จากค าพูดของเด็กที่เรามกัจะพบอยู่เสมอว่า มีการพูดถึงการเปรียบเทียบ การวดั และตัวเลข      
การเรยีนรู้ของเดก็จะเกดิขึน้ได้ก็ต่อเมื่อเดก็มองเหน็ความจ าเป็น และประโยชน์ของสิง่ที่ครูก าลงั
สอน ดงันัน้ การสอนคณติศาสตร ์แก่เดก็ปฐมวยัตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมในชวีติประจ าวนัของเดก็  
 การจดัประสบการณ์เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ มคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ เพราะหลกัการทางคณิตศาสตรจ์ะท าให้เดก็รูจ้กัคดิเป็นท าเป็น แก้ปญัหาเป็น รูจ้กั
คน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเองสามารถแกป้ญัหาต่างๆ ในการด ารงชวีติประจ าวนัและเป็นพืน้ฐานของ
การเรยีนรูใ้นระดบัต่อไปได ้(คมขวญั อ่อนบงึพรา้ว. 2550: 1-2) ซึง่คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
เป็นประสบการณ์ที่จดัเตรยีมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะพื้นฐานให้เดก็ปฐมวยัมคีวามพรอ้มในการเรยีน
ระดบัประถมศกึษาต่อไป โดยอาศยัสถานการณ์ ในชวีติประจ าวนัของเดก็ จะช่วยในการสรา้งเสรมิ
ความเขา้ใจ สามารถน ามาวางแผน และเตรยีมการเพื่อให ้โอกาสแก่เดก็ได้คน้คว้า แก้ปญัหา และ
เรยีนรูเ้พื่อพฒันาความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการในการหาค าตอบ เพื่อใหเ้กดิ
ทกัษะ และความเขา้ใจพืน้ฐานซึง่ประกอบไปดว้ย ความรู ้ความเขา้ใจ อยากรู ้และอยากคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง เดก็ปฐมวยัแต่ละคนต่างกม็คีวามสามารถ และมทีกัษะทางคณิตศาสตรใ์นระดบัแตกต่างกนั 
ซึง่ครปูฐมวยัควรใหโ้อกาส และก าลงัใจ จดัเตรยีมกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีส่นองต่อ
จุดมุ่งหมาย พรอ้มทัง้ส่งเสรมิ และพฒันาการคดิให้แก่เดก็ วธิกีารดงักล่าวจะเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มทางคณิตศาสตร ์ใหเ้ดก็ปฐมวยัได ้(ณฐันันท ์วงศ์ประจนัต์; และคณะ. ม.ป.ป: 18) นอกจากนี้ 
วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2542: 60) กล่าวว่าคณิตศาสตรม์สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด ารงชวีติของมนุษย ์ท าให้
เด็กรู้จกัการสงัเกต ความเหมอืน และความแตกต่าง การเปรยีบเทียบขนาดใหญ่ -เล็ก สัน้-ยาว     
การจดัล าดบั เดก็จะต้องรูจ้กัการเปรยีบเทยีบของสองสิง่หรอืมากกว่าสองสิง่และจะต้องมกีารจดัล าดบั
สิง่ของเป็นล าดบั ตัง้แต่ขัน้แรกจนถึงขัน้สุดท้าย และการวดั ซึ่งความสามารถทางด้านการวดันี้     
จะพฒันามาจากประสบการณ์ในการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบและในการจดัล าดบั ในขณะทีเ่ดก็
เปรยีบเทยีบน ้าหนักของสิง่ของหาว่าสิง่ใดยาวที่สุด ทกัษะทางคณิตศาสตรเ์หล่านี้ จะเป็นทกัษะพืน้ฐาน
ในการเรยีนรูใ้นเรื่องอื่นๆ ต่อไป สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์ (2545: 8) กล่าวว่าหลกัสูตรการศึกษา
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ปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 จึงได้ก าหนดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ เช่น การสังเกต        
การจ าแนก  การเปรยีบเทยีบ จ านวนมติสิมัพนัธ ์เวลา (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2548:  20 - 23) การ
เรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัมจีุดเริม่ต้นทีค่วามอยากรูอ้ยากเหน็  ความสนใจใคร่รู ้ เดก็แต่ละคนมคีวามรู้
แตกต่างกนัขึน้อยู่กบักระบวนการของแต่ละคนทีไ่ดร้บัการพฒันา  ประเภทของความรูท้ีไ่ดร้บัมาและการมี
ประสบการณ์กบัวตัถุต่างๆ  การเรยีนรูแ้บบนี้มคีวามส าคญัมากกว่าโดยการบอกขอ้เทจ็จรงิ การที่
เดก็ปฐมวยัไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิโดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้  5 ซึง่เกดิจากแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่น้น
ให้เหน็ว่าเดก็ปฐมวยัที่เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงที่ผูใ้หญ่เตรยีมสภาพแวดล้มให้นัน้ท าให้ เดก็ได้
เกดิการเรยีนรู ้ตามที่เพยีเจต์ (Piaget) กล่าวไว้ว่า พฒันาการทางสติปญัญาที่เกดิขึน้ในวยัก่อน
ประถมศึกษานี้  จะเป็นรากฐานให้แก่พัฒนาการทางสติปญัญาในระดับต่อไป(ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. 2536ก: 5; อ้างองิจาก Bloom. 1964: 209-225; Piaget. 
n.d.) ซึง่สอดคลอ้งกบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ กล่าวว่า เดก็ในช่วงอายุ 0-6 ปี 
ถอืไดว้่าเป็นโอกาสทองของการเรยีนรู้ เพราะวยันี้สมองเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในช่วง 
3 ปีแรก ถ้าเดก็ไดร้บัการพฒันาและไดร้บัการกระตุ้นดว้ยวธิกีารทีถู่กต้องแลว้ จะพฒันาเซลลส์มอง 
ซึง่ลว้นส่งผลต่อสตปิญัญาความฉลาดและการคดิของเดก็ (ส านักงานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ. 
2543: 16) และพฒันาทางสตปิญัญาของเดก็จะพฒันาไดช้า้หรอืเรว็ ขึน้อยู่กบัการทีเ่ดก็ไดม้โีอกาส
ปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มดงัทีบ่รเูนอร ์(Bruner) กล่าวไวว้่าพฒันาการทางความคดิและสตปิญัญาจะ
เกดิขึน้จากการเรยีนรูแ้ละขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั (Bruner; & others. 1966)  เช่นเดยีวกบั
แนวคดิของจอหน์ดวิอี้ (เยาวพา  เดชะคุปต์.2542: 21; อ้างองิจาก John  Dewey. 1859 - 1952) 
ทีว่่าการเรยีนรูจ้ากการกระท า (Learning  by  doing) โดยยดึเดก็เป็นศูนยก์ลางจากการลงมอืปฏบิตัิ
ในสถานการณ์จรงิโดยใชข้องจรงิตามธรรมชาตทิีม่อียู่ท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัเฟรดรคิ 
วลิเฮม เฟรอเบล  (เยาวพา  เดชะคุปต.์2542: 17; อา้งองิจาก Friedrich  Wilhelm  Froebel. 1782 - 
1852)ที่เน้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวออกก าลงั ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกม รอ้งเพลง ฝึกท างาน
งา่ยๆ ท าสวน ซึง่เขาไดส้รา้งอุปกรณ์ทีเ่น้นการเรยีนรูผ้่านการสมัผสัจากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไปสู่ความ
เข้าใจในเรื่องที่เป็นนามธรรม นอกจากนัน้โจฮนั เปสตาลอสซี่  (เยาวพา  เดชะคุปต์. 2542: 16; 
อ้างองิจาก Johann  Heinrich  Pestalozzi. 1827-1940)  ซึง่เชื่อว่าการเรยีนจากประสบการณ์ตรง
และการส ารวจสิง่ต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัช่วยใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสพฒันาทุกดา้น  เพราะพฒันาการทุกดา้น
ต่างส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั ครูควรให้โอกาสเดก็ได้เล่นและท ากจิกรรมต่างๆโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เช่น  การเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ  ค้นคว้าทดลอง  สงัเกต  ตดัสนิใจและคิด
แก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล ความสามารถของตนในการปฏบิตัหิรอืกระท าสิง่ต่างๆ ทีต่นพอใจอย่างเต็มที่
และมอีสิระในการเรยีนรู(้สุจติรา เคยีงรมัย.์ 2551: 3) 
 การจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ามารถไดจ้ดัได้
หลายกจิกรรม เช่น กจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์การเล่นเล่นต่อพลาสตกิสรา้งสรรค ์การเล่นภาพตดัต่อ  
การเล่นบลอ็ก การเล่นน ้า การเล่นทราย พชัร ีผลโยธนิ(2540: 60-61) กล่าวว่าปจัจุบนัการจดั
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ประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทางคณติศาสตรส์ามารถจดัไดห้ลากหลายรปูแบบครสูามารถ
สอดแทรกเขา้กบักจิกรรมต่างๆ ทีเ่ดก็ท าได ้ (บุญเยีย่ม  จติรดอน. 2526: 46) กจิกรรมการประกอบ
อาหารเป็นอีกกจิกรรมหนึ่งที่สามารถจดัเพื่อส่งเสรมิให้เด็กเกิดทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได ้
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมอืทดลองและปฏบิตัิการด้วยตนเองจากของจรงิ 
โดยใช้ประสาทสมัผสัในการเรยีนรู ้(วไิลพร พงษ์ศรทีศัน์. 2533: 6; และ บุญประจกัษ์ วงษ์มงคล. 
2536: 8) ท าให้เด็กได้มโีอกาสสงัเกต และสมัผสัวสัดุอุปกรณ์ที่มลีกัษณะแตกต่างกนัในเรื่องของ
รูปร่าง รูปทรง  ขนาด  พื้นผิว  ลกัษณะ รูปทรง ฯลฯ จากการมปีระสบการณ์กับสื่อที่เป็นวสัดุ
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เป็นการเรยีนรู้โดยใช้ความรู้สึกสมัผสักับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จรงิ 
(พรีะพงษ์  กุลพศิาล. 2536: 9-29)   
 การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานเป็นกจิกรรมหนึ่งที่เดก็ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง 
ท าใหเ้ดก็เกดิกระบวนการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย ครมูบีทบาทส าคญัในการจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็
และในการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูท้ีร่วดเรว็ต้องเป็นการจดัประสบการณ์ทีใ่กลต้วัเดก็ 
โดยเฉพาะการเรยีนคณิตศาสตรซ์ึ่งเป็นสิง่ที่ซบัซ้อน  เขา้ใจยาก  ครูผู้สอนจงึควรน ากิจกรรมจดั
ให้กบัเดก็ให้เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิและเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจ าวนัที่
เดก็คุน้เคย  เดก็จะเรยีนรูไ้ดง้า่ยผ่านสื่อทีเ่ป็นของจรงิในวถิชีวีติทีเ่ดก็อาศยัอยู่ (บุญเยีย่ม  จติรดอน. 
2526: 10) นอกจากนี้การประกอบอาหารยงัเป็นกจิกรรมที่มกีระบวนการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานที่
ส าคญัหลายอยา่ง  โดยเฉพาะทกัษะพืน้ฐานในการสงัเกต เปรยีบเทยีบจดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและ
การรู้ค่าจ านวน เพราะกิจกรรมการประกอบอาหารเป็นกจิกรรมที่มขี ัน้ตอนการท า  สื่อของจรงิที่
หลากหลายสามารถเรา้ความสนใจใหเ้ดก็อยากทดลอง ปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองและการประกอบ
อาหรพืน้บา้นอสีานก็จะท าใหเ้ดก็ได้เรยีนรูไ้ด้ง่ายขึน้เนื่องจากอาหารอสีานเป็นอาหารที่เดก็เคยชนิ
และคุ้นเคย รู้วิธีการท าและวัตถุดิบที่จะน ามาประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี  เตือนใจ  เกตุษา      
(2543: 2) กล่าวว่าการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน นอกจากเดก็ปฐมวยัจะเกดิ
การเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรแ์ลว้ยงัสามารถถ่ายทอดวถิชีวีติจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่น
หลงัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากสงัคมในปจัจุบนัเดก็บางคนไม่ชอบทานผกัและอาหารส่วนใหญ่จะซื้อ
จากตลาดท าให้เด็กไม่เห็นคุณค่าและไม่รู้จกัผกัและอาหารที่แท้จรงิบางอย่างของคนอีสานโดย
แทจ้รงิ (รตันา ยะอนนัต์. 2550: 2 )     
 ดงันัน้การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานจงึเป็นกจิกรรมหนึ่งที่ผู้วจิยั
สนใจทีจ่ะน ามาจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยั  ภายใต้แนวคดิของนักการศึกษาดงักล่าว
ขา้งต้นเพื่อใหเ้กดิทกัษะพื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  ในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการ
ประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานด้วยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ผ่านสื่อและวสัดุอุปกรณ์ที่เป็นวสัดุ
ธรรมชาตทิีม่ใีนทอ้งถิน่ของเดก็ทีเ่ดก็อาศยัอยู ่เพื่อใหเ้รยีนรูไ้ดง้่ายขึน้ท าใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิ เกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นธรรมชาติภายใต้บรบิทในทอ้งถิน่ทีเ่ดก็อาศยัอยู่ บนพืน้ฐานของ
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้จะสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้าน
คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัได ้
  
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศึกษาทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานว่าจะไดผ้ลอย่างไร  โดยก าหนด
เป็นจดุมุง่หมายเฉพาะดงันี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
  การวิจยัครัง้นี้เป็นแนวทางของการใช้นวตักรรมการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานมาประยุกต์  เพื่อส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางด้าน
คณติศาสตรใ์หก้บัเดก็ปฐมวยัซึง่ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางใหก้บัคร ูผูป้กครอง และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ใหม่ๆใหก้บัเดก็ปฐมวยั เพื่อ
ส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัและเกดิความหลากหลายในวชิาการศกึษาส าหรบัครมูากยิง่ขึน้  
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
    ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2556  ของโรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม  ต าบล
หนองแดง  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5  จ านวน 20 คน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
     กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษา

อยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเต็นวทิยาคม        
ต าบลหนองแดง  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 ซึ่งได้มาโดย
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) เนื่องจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างม ี1 หอ้งเรยีน
จ านวน  20  คน 
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 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
   1.  ตวัแปรอสิระ  คอื  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
   2.  ตวัแปรตาม  คอื   ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรแ์บ่งออก  4 ดา้น คอื 
    2.1  ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
    2.2  ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
    2.3  ดา้นการเรยีงล าดบั 
    2.4  ดา้นการรูค้่าจ านวน     

  

  ระยะเวลำในกำรทดลอง 

  การวจิยัในครัง้นี้ท าการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ระยะเวลาในการ
ทดลอง  8  สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3  วนัๆ ละ 1 ครัง้ ในการจดัประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรม
เสรมิประสบการณ์ โดยใช้เวลาในการจดัประสบการณ์  50 นาท ีในการจดัประสบการณ์แต่ละครัง้
รวมทัง้สิน้  24  ครัง้ 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1.  เดก็ปฐมวยั หมายถงึ เดก็นกัเรยีนชาย - หญงิอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
ระดบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม ต าบลหนองแดง  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต  5  จงัหวดัขอนแก่น 
 2.  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถงึ การแสดงออกถงึความสามารถในการใช้
ทกัษะพืน้ทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ในดา้นการเปรยีบเทยีบ  การจดัหมวดหมู่  การเรยีงล าดบั  การรู้
ค่าจ านวน จากแบบทดสอบทกัษะเชงิปฏิบตัิทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ในการวจิยัครัง้นี้
จ าแนกทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์อกเป็น  4  ดา้นดงันี้ 
 2.1  การเปรยีบเทยีบ  หมายถึง  ความสามารถในการสงัเกตเปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ 
ไดแ้ก่  จ านวน  ปรมิาณ  ขนาด  รส  กลิน่และส ี
  2.2  การจัดหมวดหมู่  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกตของเด็กเพื่อรับรู้
รายละเอียดในการจดัหมวดหมู่ตามรูปทรง  รูปร่าง  ขนาด  จ านวน และกลุ่มประเภทของวสัดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ตามลกัษณะคุณสมบตัแิลว้หาความสมัพนัธเ์พื่อจดัหมวดหมูข่องสิง่ของได้ 
  2.3  การเรยีงล าดบั  หมายถึง  ความสามารถในการหาความสมัพนัธ์ของสิง่ของที่
ก าหนดให้และจดัเรยีงล าดบัตามความสมัพนัธ์วสัดุอุปกรณ์ต่างๆตามคุณลกัษณะบางประการเช่น  
ความสงู  ความยาว  ขนาด  จ านวนและการเรยีงล าดบัก่อนหลงั 
 2.4  การรู้ค่าจ านวน หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความหมายของจ านวน      
1- 10 และสามารถจบัคู่ระหว่างจ านวนนบักบัจ านวนสิง่ของทีก่ าหนดให ้
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 3.  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีมุ่่งใหเ้ดก็ปฐมวยัได้รบัประสบการณ์จรงิในขัน้ตอนการประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานในการ
เปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน เดก็ๆจะมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ผ่าน
การใช้ประสาทสมัผสัทัง้หา้ ส าหรบัขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมด าเนินการในระยะเวลา 8 สปัดาห ์
สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ  1 ระยะ  รวม  3  ระยะ ไดแ้ก่  วนัองัคารระยะที ่ 1 ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร  วนัพุธ  ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  และวนัพฤหสับด ีระยะ
ที ่ 3  ขัน้สรปุ/ อภปิราย  โดยด าเนินการดงันี้ 
 วนัองัคาร : ระยะที่  1   ขัน้เตรยีมการก่อนการประกอบอาหาร  ประกอบไปด้วย     
ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รูปภาพ เพื่อกระตุ้นความ
สนใจของเด็กให้เกิดการเรยีนรู้เกี่ยวกับการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร     
การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบัลกัษณะของวตัถุดบิที่ใช้ประกอบอาหาร ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ทาง
คณิตศาสตรโ์ดยการกระตุ้นให้เดก็ได้  เปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  
กบัสื่อวสัดุอุปกรณ์ทีค่รนู ามาจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบั
ลกัษณะของวตัถุดบิที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรยีนรู้ให้เกดิทกัษะ ด้านการเปรยีบเทยีบ  
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ ดา้นการเรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวนในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีาน 
  วนัพุธ : ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ประกอบไปดว้ย   ขัน้น ำ  
การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
เดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  การใหเ้ดก็เขา้
กลุ่มๆละ  5  คนด าเนินการจดัการประกอบอาหารพื้นบ้านอสีาน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเอง 
โดยทีเ่ดก็ไดเ้ปรยีบเทยีบ จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวนผ่านการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหร  ขัน้สรุป  ขัน้ตอนที่ครูและเดก็สนทนาซกัถามเกี่ยวกบัขอ้ความรูแ้ละทกัษะพื้นฐาน
ทางคณติศาสตรท์ีเ่ดก็ไดล้งมอืจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละขัน้ตอน 
 วนัพฤหสับด ี: ระยะที ่ 3  ขัน้สรุป/ อภปิรายผล ประกอบไปดว้ย  ขัน้น ำ การน าเขา้สู่
กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รูปภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเดก็ให้เกดิ
การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ขัน้ด ำเนินกำร  การสนทนาพูดคุยโดย
ใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้เด็กได้  เปรียบเทียบ       
จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  กบัสื่อวสัดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดัประสบการณ์ให้กบั
เดก็ปฐมวยั  ขัน้สรปุ  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบัลกัษณะของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหารเครื่องปรุง  
ขัน้ตอนในการประกอบอาหาร  วธิกีารประกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรยีนรู้ในการเปรยีบเทยีบ  
จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  จากนัน้เดก็วาดภาพแสดงผลงาน ตามความคดิของ
เดก็แลว้ออกมาเล่าถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดห้น้าชัน้เรยีน 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีาน  เดก็ปฐมวยัสามารถเรยีนรูไ้ด้โดย  
ทีเ่ดก็มโีอกาสไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เดก็จะชอบและเกดิความสนุกสนานเพราะการประกอบอาหารเป็น
สิง่ที่เดก็ชอบ อยากทดลองและยิง่เป็นอาหารพื้นบา้นอสีานที่ตวัเองอาศยัอยู่ เกดิความเคยชนิเคย
รบัประทานมาตัง้แต่เกดิกย็ิง่ท าใหเ้ป็นเรือ่งสนุกและงา่ยในการปฏบิตักิจิกรรม  นอกจากจะท าใหเ้กดิ
ความสนุกสนานเพลดิเพลนิแล้วยงัท าให้เดก็ได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบักระบวนการในท ากจิกรรมเกดิการ
เรยีนรูใ้นเรื่องคณิตศาสตรต์ามมา  เนื่องจากเป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เดก็ท าสิง่ต่างๆจากวสัดุ
อุปกรณ์ในการท าอาหารจะช่วยให้เด็กเกิดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ดดี้วยขัน้ตอนการท าอาหาร
ง่ายๆ  ไม่ยุ่งยาก เป็นอาหารที่เดก็คุ้นเคยในชวีติประจ าวนัของตวัเดก็และที่ส าคญัไม่เป็นอนัตราย
ส าหรับเด็กดังที่ จอห์น  ดิวอี้  (John Dewey) ได้กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ด้วยการกระท า          
(Learning By Doing) ซึ่งสอดคล้องกับเพียเจท์ (Piajet) และบรูเนอร์ (Bruner) ที่กล่าวว่า
กระบวนการทางด้านต่างๆนัน้เกิดจากการเรียนรู้โดยการกระท าและเกิดความเข้าใจในที่สุด         
(สริมิา  ภญิโญอนันตพงษ์. 2544: 154) ในการประกอบอาหารเดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากกระบวนการท างาน
อย่างเป็นขัน้ตอน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนในการประกอบอาหารครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เรยีนรู้ทกัษะ
พืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรใ์นการเปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู ่เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน ในการ
ท าอาหารทุกๆกจิกรรมทีค่รจูดั  ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาคน้ควา้ เรื่อง  การศกึษา
ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บา้นอสีาน  ไวด้งันี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมมติฐำนในกำรวิจยั 
  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน มทีกัษะพืน้ฐาน
ทางดา้นคณติศาสตรโ์ดยรวมและรายดา้นสงูขึน้ 

การจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร

พืน้บา้นอสีาน 

ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตร ์ 
 1.  ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
 2.   ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
 3.   ดา้นการเรยีงล าดบั 
 4.   ดา้นการรูค้่าจ านวน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและไดน้ าเสนอตาม 
 หวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
  1.1  ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
  1.2  ความส าคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
  1.3  จดุมุง่หมายในการเตรยีมทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
  1.4  ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการทางสตปิญัญา 
  1.5  ทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
  1.6  หลกัการสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
  1.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
  2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้น
อสีาน 
  2.1  ความหมายของการจดัประสบการณ์ 
  2.2  ความหมายการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร   
  2.3  จดุมุง่หมายของการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
  2.4  ความหมายการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
  2.5  แนวคดิเกีย่วกบัอาหารพืน้บา้นอสีาน 
  2.6  ลกัษณะของอาหารพืน้บา้นอสีาน 
  2.7  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
  2.8  ขอ้เสนอแนะการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
        2.9  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
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1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  1.1  ความหมายของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
      นกัการศกึษากล่าวถงึความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ไวด้งันี้  
       บรวิเวอร(์วรรณี วจันสวสัดิ.์ 2552: 7; อา้งอิงจาก Brewer. 1995: 98) ใหค้วามหมาย
ของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ปญัหาที่เกี่ยวกบัความเข้าใจเรื่อง 
จ านวน หน้าที ่และความสมัพนัธข์องสิง่ของ เมื่อเดก็โตขึน้กจิกรรมเกี่ยวกบัคณิตศาสตรก์เ็ปลีย่นไป เดก็
จะไดส้ ารวจ เริม่เขา้กลุ่มมกีารเปรยีบเทยีบ เมื่อเดก็พรอ้ม เรื่องมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ กจ็ะบนัทกึ
สิง่ทีค่น้พบโดยใชส้ญัลกัษณ์ ซึง่ช่วยเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่ประสบการณ์พืน้ฐานต่อไป 
  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2526: 30) กล่าวถงึพืน้ฐานทกัษะทางคณิตศาสตรไ์ว้
ว่า การสรา้งประสบการณ์ทางคณิตศาสตรใ์หแ้ก่เดก็ เป็นการเตรยีมสรา้งเสรมิทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร ์
และปพูืน้ฐานดา้นความพรอ้มในการเรยีนคณติศาสตรต่์อไปในชัน้ประถม 
  มนัทนา เทศวศิาล (2535: 194-197) ใหค้วามหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์ว้
ว่า เป็นการใหเ้ดก็เรยีนรูเ้กี่ยวกบัเรือ่งการจ าแนกของออกเป็นหมวดหมู่ ตามลกัษณะหรอืขนาดการ
คดิจ านวน รวมทัง้เรือ่งของน ้าหนกั จ านวน ปรมิาณ การวดัขนาด และเวลา โดยมขีองจรงิเขา้มา
ช่วยเสรมิความเขา้ใจ เพราะจะเป็นพืน้ฐานความเขา้ใจเรื่องคณติศาสตรข์องเดก็ต่อไปในอนาคต 
  ประไพจติร เนตศิกัดิ.์ (2529: 20) กล่าวว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์ป็นความรู้
พืน้ฐานของเดก็ที่ควรได้รบัประสบการณ์ เกี่ยวกบัการสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การจ าแนกตาม
รปูรา่ง ขนาด สนี ้าหนกั ความยาว ส่วนสูง ความเหมอืนความต่าง การเรยีงล าดบั การบอกต าแหน่ง 
การวดัและการนบัเพื่อเป็นพืน้ฐานในการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเรยีนคณติศาสตรใ์นระดบัต่อไป 
  ขวญันุช บุญยูฮ่ง (2546: 7) กล่าวว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรค์อืความรูพ้ืน้ฐาน 
เบื้องต้นที่จะน าไปสู่การเรยีนคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กควรจะได้รบัประสบการณ์เกี่ยวกบัการสงัเกต    
การจ าแนก การเปรยีบเทยีบ การเรยีงล าดบั การบอกต าแหน่ง การนับและการวดั เพื่อเป็นพืน้ฐาน
ก่อนทีจ่ะเรยีนคณติศาสตรใ์นชัน้ประถมศกึษา 
  ลดิา จนัทรต์ร ี (2547: 23) กล่าวว่าทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์หมายถงึประสบการณ์
หรอืความรูเ้บือ้งต้นทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนคณติศาสตรท์ีเ่ดก็ควรไดร้บัประสบการณ์ต่างๆ เกีย่วกบัเรือ่ง
ของการสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การเรยีงล าดบั การจ าแนกตามรปูร่าง ขนาด น ้าหนกั ความยาว
ความสงู การนบัและการวดั ซึง่เป็นพืน้ฐานในการเตรยีมความพรอ้มทางคณติศาสตร์ ในระดบัต่อไป 
 เทเลอร ์(นิตยา ประพฤตกิจิ. 2537: 4; อา้งองิจาก Tayler. 1985) กล่าวว่าคณิตศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัทีส่ าคญัเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชช้วีติคน้ควา้ แก้ปญัหาและเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง โดยจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสมใหก้บัเดก็ และต้องค านึงว่าความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตรน์ัน้ขึน้อยูก่บัระบบพฒันาการของเดก็ดว้ย 
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  เมเยสกี้ (วรรณี วจันสวสัดิ.์ 2552: 7; อา้งองิจาก Mayesky. 1998: 317) กล่าวถงึ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์วว้่าความเขา้ใจทางคณิตศาสตรเ์กี่ยวกบัตวัเลขของเดก็จะพฒันาอย่าง
เป็นขัน้ตอนเช่นเดยีวกบัการเจรญิเตบิโตของรา่งกาย โดยเริม่จากการทีเ่ดก็ใชค้ณติศาสตรอ์ยา่งง่าย
จากความคดิของตน แลว้คอ่ยๆ พฒันาถงึกระบวนการคดิแบบคณติศาสตรอ์ยา่งถูกตอ้ง 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 3) กล่าวว่า คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นเรื่องหนึ่งที่
นอกจากจะต้องอาศยัสถานการณ์ในชวีติประจ าวนัของเดก็ในการส่งเสรมิความเขา้ใจเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์
แลว้ยงัอาศยัการจดัประสบการณ์ที่มกีารวางแผน และเตรยีมการอย่างดจีากครเูพื่อใหโ้อกาสแก่เดก็
ไดค้น้ควา้ แก้ปญัหา ได้เรยีนรู ้ และพฒันาความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ มทีกัษะและมี
ความรูท้างคณติศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐาน ส าหรบัการศกึษาทีส่งูขึน้และใชใ้นชวีติ ประจ าวนัต่อไป 
  เพญ็จนัทร ์ เงยีบประเสรฐิ (2542: 9) กล่าวว่า คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั กค็อื
ประสบการณ์จรงิทางคณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนัของเดก็ และกจิกรรมทีค่รจูดัขึน้เพื่อสรา้งความรู้
และทกัษะที่เหมาะสมกบัวยัทางคณิตศาสตร์ ทัง้นี้การจดัประสบการณ์และการจดัประสบการณ์จะต้อง    
มกีารวางแผนและเตรยีมการอย่างด ีและมุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่มแบบมสี่วนร่วมโดยเน้นเดก็เป็น
ศูนยก์ลาง เพื่อใหโ้อกาสเดก็ไดส้รา้งความรูแ้ละทกัษะ ปลูกฝงัใหเ้ดก็รูจ้กัการคน้ควา้และแก้ปญัหา
อย่างสนุกสนานมทีกัษะและความรูท้างคณิตศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานการศกึษาทีสู่งขึน้ และสามารถน า 
ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดต่้อไป 
  กุลยา ตนัตผิลาชวิะ (2545: 158) กล่าวว่า คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั หมายถงึ
การเรยีนรูด้ว้ยการส่งเสรมิประสบการณ์เกี่ยวกบัคณิตศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรบัเดก็  6 ขวบ ซึง่
ต่างๆ จากคณติศาสตรส์ าหรบัผูใ้หญ่ คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเป็นความเขา้ใจจ านวนการปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัจ านวน หน้าที ่ และความสมัพนัธข์องจ านวนความเป็นไปได้ และการวดัทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัจะเน้นไปทีก่ารจดัจ าแนกสิง่ต่างๆ การเปรยีบเทยีบ และการเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ของ
คณติศาสตร ์ซึง่เดก็จะเรยีนรูไ้ดจ้ากกจิกรรมปฏบิตักิาร 
  จากความหมายดงักล่าวว่าขา้งต้น สรุปไดว้่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณิตศาสตรท์ีเ่กี่ยวกบั การสงัเกต การจ าแนกการเปรยีบเทยีบ 
การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ของคณติศาสตร์ เพื่อใหโ้อกาสเดก็ไดส้รา้งความรูแ้ละทกัษะเพื่อปลูกฝงัใหเ้ดก็
รูจ้กัคน้ควา้แกป้ญัหาเป็นพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาทีส่งูขึน้ และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 
 1.2  ความส าคญัของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
 ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรเ์ป็นพืน้ฐานทีช่่วยใหเ้ดก็รูจ้กัแก้ปญัหามคีวามสามารถ
ในการคดิค านวณและอื่นๆ ดงัมผีูก้ล่าวถงึความส าคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ไวด้งันี้ 
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  บุญเยีย่ม จติรดอน (2526: 246) กล่าวถงึความส าคญัของพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์ว้
ว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรช์่วยใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ ไดแ้ก่การ
รูจ้กัสงัเกตเปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมู่ การเพิม่ขึน้และลดลง ช่วยขยายประสบการณ์เกีย่วกบั 
คณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัจากง่ายไปหายาก ช่วยใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจในความหมายของสญัลกัษณ์
ต่างๆ สามารถใชภ้าษาเกี่ยวกบัวชิาคณิตศาสตรไ์ดอ้ย่างถูกต้อง ช่วยฝึกทกัษะเบือ้งต้น ในการคดิ
ค านวณดว้ยการเสรมิสรา้งประสบการณ์แก่เดก็ปฐมวยัโดยการฝึกใหเ้ดก็ได้เปรยีบเทยีบรปูร่างต่างๆ 
บอกความแตกต่างในเรื่องขนาด น ้าหนัก ระยะเวลา จ านวนสิง่ของต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวั แยกแยะของ
เป็นหมวดหมูเ่รยีงล าดบัใหญ่-เลก็ สงู-ต ่า แยกเป็นหมูย่อ่ยไดโ้ดยการเพิม่ขึน้หรอืลดลง ทกัษะเหล่านี้
จะช่วยใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะคดิค านวณในขัน้ต่อๆ ไป ตลอดจนฝึกใหค้ดิหาเหตุผลหรอืค าตอบดว้ยตนเอง
จากสื่อการเรยีนการสอนทีค่รจูดัไว้ เพื่อช่วยใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจ ตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกต้องสามารถ
น าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้ ครูควรมกีารบูรณาการทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใ์ห้สมัพนัธ์กบั
กจิกรรมต่างๆ เช่น ศลิปะ ภาษา เกม และเพลง เป็นต้น เพื่อเรา้ใหเ้ดก็สนใจ เกดิความสนุกสนาน
และไดร้บัความรูโ้ดยไมรู่ต้วั เมื่อเดก็รกัวชิาคณิตศาสตรจ์ะสนใจกระตอืรอืรน้อยากทีจ่ะเรยีนรู้ อยาก
คน้ควา้หาเหตุผลดว้ยตนเอง การคน้ควา้หาเหตุผลไดด้ว้ยตนเองท าใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจ จ าไดด้ี
และเกดิความภาคภมูใิจอยากคดิจะหาเหตุผลต่อไป 
  ชมนาด เชือ้สุวรรณทว ี(2542: 3) กล่าวถงึความส าคญัของคณิตศาสตรไ์ดว้่าคณิตศาสตร์
เป็นวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ เป็นโครงสรา้งทีม่เีหตุผลและสามารถน าคณิตศาสตรไ์ปแก้ปญัหาใน
วทิยาศาสตรส์าขาอื่น คณติศาสตรเ์ป็นศลิปะอย่างหนึ่ง ช่วยสรา้งสรรคจ์ติใจของมนุษยฝึ์กใหค้ดิอย่างมี
ระเบยีบแบบแผน คณติศาสตรไ์มใ่ช่สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะทางค านวณแต่เพยีงอยา่งเดยีวหรอืไม่ได้
มคีวามหมายเพยีงตวัเลขสญัลกัษณ์เท่านัน้ยงัช่วยส่งเสรมิการสรา้ง และใช้หลกัการรูจ้กัการคาดคะเน
ช่วยในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ และจากความแตกต่างระหว่างบุคคลควรส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
สามารถคดิอย่างอสิระบนความสมเหตุสมผลไม่จ ากดัว่าการคดิค านวณต้องออกมาเพยีงค าตอบเดยีว 
หรอืมวีธิกีารเดยีว 
  จงรกั อ่วมมเีพยีร (2547: 19) กล่าวถงึความส าคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรไ์ว้
ว่า คณิตศาสตรม์คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติเพราะในการด ารงชวีติ ตลอดจนการศกึษาและการ
เรยีนรูต้้องอาศยัทกัษะการสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมู่ การเรยีงล าดบั การแก้ปญัหา 
การคดิค านวณการคดิอยา่งมเีหตุมผีล เพื่อปลกูฝงัทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตรเ์มือ่เตบิโตขึน้ 
  จากความส าคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมคีวามพร้อมที่จะเรยีนคณิตศาสตร์เบื้องต้น  ได้แก่ รู้จกัการสงัเกต
เปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมู่การเรยีงล าดบั การรูค้่าจ านวน โดยครเูป็นผูท้า้ทายความคดิของเดก็
ดว้ยการน าไปสู่ปญัหา หรอืการบูรณาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์หส้ัมพนัธก์บักจิกรรมเกม 



13 

เพื่อเรา้ให้เกดิความสนุกสนานและไดร้บัความรูโ้ดยไม่รูต้วั ท าให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจ สามารถ
จดจ าไดด้แีละเกดิความภาคภมูใิจ 
  ดงันัน้จงึสรปุไดว้่า คณติศาสตรม์คีวามส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของมนุษย์
และยงัเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้ศาสตรอ์ื่นๆ การไดร้บัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรท์ าใหผู้เ้รยีน   
มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุมผีลและใชใ้นการแก้ปญัหาต่างๆ และเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู้
ต่อไป 
 1.3  จดุมุ่งหมายในการเตรียมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
 การเตรยีมทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั ไดม้นีกัการศกึษาให ้
แนวคดิเกีย่วกบัจดุมุง่หมายไวด้งันี้ 

  ลพีเปอร ์และคณะ (นิตยา ประพฤตกิจิ. 2541: 3; อา้งองิจาก Leeper; et al. 1984)
กล่าวถงึ จดุหมายมุง่หมายของการสอนคณติศาสตรไ์ว้ ดงันี้ 
  1.  ส่งเสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางคณติศาสตร์ 
  2.  ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา 
  3.  ส่งเสรมิเทคนิคและทกัษะในการคดิค านวณ 
  4.  สรา้งเสรมิบรรยากาศในการคดิอย่างสรา้งสรรค์ 
  5.  สรา้งเสรมิโปรแกรมต่างชนิดใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 83) กล่าวถงึการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจถงึสิง่ต่างๆ ต่อไปนี้ 
  1.  เกดิความคดิรวบยอดของวชิาคณติศาสตร ์
  2.  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา 
  3.  มทีกัษะและวธิกีารในการคดิค านวณ 
  4.  สรา้งบรรยากาศในการคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 
  5.  ส่งเสรมิความเป็นเอกตับุคคลในตวัเดก็ 
  6.  ส่งเสรมิกระบวนการสบืสวนสอบสวน 
  7.  ส่งเสรมิกระบวนการคดิโดยใชเ้หตุผล 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 3) ก าหนดจดุมุง่หมายในการสอนคณติศาสตรใ์นระดบั 
เดก็ปฐมวยัศกึษาไวด้งันี้ 
  1.  เพื่อพฒันาความคดิรวบยอดเกีย่วกบัคณติศาสตร์ (Mathematical Concepts) 
เช่น การบวกหรอืการเพิม่ การลดหรอืการลบ 
  2.  เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัการใชก้ระบวนการ (Process) ในการหาค าตอบ เช่น เมือ่เดก็บอก
ว่า “กิง่” หนกักว่า “ดาว” แต่บางคนบอกว่า “ดาว” หนกักว่า “กิง่” เพื่อใหไ้ดค้ าตอบทีถู่กตอ้งมกีารชัง่
น ้าหนกัและบนัทกึน ้าหนกั 
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  3. เพื่อใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจ (Understanding) พืน้ฐานเกีย่วกบัคณติศาสตร ์ เช่นรูจ้กั
ค าศพัท ์และสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตรข์ ัน้ตน้ 
  4.  เพื่อใหเ้ดก็ฝึกฝนทกัษะ (Skills) คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน เช่น การนบั การวดัการจบัคู่ 
การจดัประเภท การเปรยีบเทยีบ การล าดบั เป็นตน้ 

  5.  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็คน้ควา้หาค าตอบ (Explore) ดว้ยตนเอง 
  6.  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามรู้ (Knowledge) และอยากคน้ควา้ทดลอง (Experiment) 
  เพญ็จนัทร ์เงยีบประเสรฐิ (2542: 13) ก าหนดจดุมุง่หมายของการสอนคณติศาสตร์
ควรประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆดงัต่อไปนี้ 
  1.  ใหม้คีวามคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์
  2.  ใหม้ทีกัษะในการคดิค านวณ 
  3.  ใหม้คีวามเขา้ใจคณติศาสตร ์และใชส้ื่อสารได ้
  4.  ใหส้ามารถใชเ้หตุผลแกป้ญัหาได ้
  5.  ใหเ้หน็คุณค่า มคีวามมัง่ใจและมเีจตคตทิีด่ต่ีอคณติศาสตร์ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2547ก: 160) กล่าวถงึจดุประสงคข์องการจดัประสบการณ์ 
การเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ทีส่ าคญัส าหรบัเดก็มดีงันี้ 
  1. สรา้งเสรมิประสบการณ์ใหเ้กดิในทศันคณติศาสตร์ วา่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัตวัเลขและ
เหตุผล 
  2.  สรา้งความคุน้เคยกบัตวัเลข การนบั การเพิม่ การลด 
  3.  สรา้งเสรมิความคดิเชงิตรรกะหรอืเหตุผลจากการมคีวามสามารถในการใชเ้หตุผล
ในการเปรยีบเทยีบ การจดัประเภท รูเ้วลา รูต้ าแหน่ง รูร้ปูทรง และขนาด 
  4.  ฝึกทกัษะในการคดิค านวณจากการเรยีนรูก้ารนบั การเปรยีบเทยีบ หรอื 
การจ าแนก และรบัรูแ้กป้ญัหา 
  5.  พฒันาเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
  จากจุดมุ่งหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า การเตรยีมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์น
ระดับเด็กปฐมวัยเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับต่อไป  และมี
ความสามารถในการใชเ้หตุผลในการเปรยีบเทยีบมทีกัษะในการแก้ปญัหาเพื่อให้เกดิความคดิรวบยอด
ทางคณติศาสตรแ์ละมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนคณติศาสตร ์และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 
 1.4  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา 
      ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการทางสตปิญัญาทีจ่ะกล่าวถงึไดแ้ก่ ทฤษฎพีฒันาการ
ทางสตปิญัญาของเพยีเจทแ์ละทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์
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  1.4.1  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ 
        สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553: 43-45) กล่าวถงึ ทฤษฎขีองเพยีเจท ์(Piaget) 
เป็นทฤษฎวี่าดว้ยการพฒันาทางดา้นสตปิญัญาของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ถงึวยัทีม่พีฒันาการ
ทางสตปิญัญาอยา่งสมบรณ์ูเพยีเจทส์นใจเกี่ยวกบัวธิคีดิและกระบวนการคดิของเดก็มากกว่าผลของ
การตอบสนองจากความคดิ   เดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆรอบตวัโดยอาศยักระบวนการท างานที่ส าคญั
ของโครงสร้างทางสติปญัญาได้แก่ กระบวนการปรบัเข้าสู่โครงสร้าง(Assimilation) และปรบั
โครงสร้างสติปญัญา(Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกดิความสมดุลในโครงสร้าง
ความคดิความเขา้ใจ(Equilibration) คอืความสมดุลระหว่างการรบัรู้และประสบการณ์เก่าและใหม่
เป็นกระบวนการคดิเกดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เป็นการรบัรูเ้รื่องใหม่ แล้วน าไปสมัพนัธ์เชื่อมโยง
การรบัรู้เดมิ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคดิและความเข้าใจตามมา  การปรบัโครงสร้าง
สติปญัญาเป็นกระบวนการควบคู่ไปกบัการซมึซบัประสบการณ์ สิง่แวดล้อมมอีิทธพิลช่วยให้เด็ก
เปลี่ยนความคดิ ความเขา้ใจ และปรบัโครงสรา้งสตปิญัญาใหต้รงกบัสภาพแวดลอ้มของเขา ดงันัน้
อัตราพัฒนาการทางสติปญัญาในตัวเด็กแต่ละคนแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่ได้ร ับและ
สิง่แวดล้อมมอีทิธพิลต่อกระบวนการคิดของเดก็ โดยที่กระบวนการทัง้ 2 ที่กล่าวมาแล้วจะท างาน
ร่วมกันตลอดเวลา เพื่อช่วยรกัษาความสมดุล เพียเจท์ได้แบ่งขัน้ตอนพัฒนาการทางสติปญัญา
ออกเป็น 4 ขัน้ตามล าดบัดงันี้ 
    1.  ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) อายุตัง้แต่แรก
เกดิจนถงึ 2 ปี เดก็จะเรยีนรูเ้กี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นลกัษณะธรรมชาติ เช่น วตัถุ สิง่ของ เป็นต้น จะ
มปีฏกิริยิาต่อภาพจรงิๆ รอบๆ ตวัมปีฏกิริยิาสะทอ้นงา่ยๆ เช่น การดดู การกลนื การรอ้งไห ้เป็นต้น
ภาษาที่ใช้จะเป็นทลีะค าและพูดได้ประโยคสัน้ๆเดก็ในขัน้นี้รบัรูเ้ฉพาะสิง่ที่เป็นรูปธรรมเท่านัน้และ
เป็นขัน้ที่เดก็เรยีนรูจ้ากการใช้ภาษาสมัผสัต่างๆ เช่น การชมิ การฟงั การมอง การดม และ         
การสมัผสั 
    2.  ขัน้ความคดิก่อนเกดิปฏบิตักิาร (Pre - Operational Stage) อายรุะหว่าง        
2–7 ปีเป็นช่วงทีเ่ดก็เริม่เรยีนรูภ้าษาพูด สญัลกัษณ์ เครือ่งหมาย ท่าทางในการสื่อความหมาย รูจ้กั
สิง่ทีเ่ป็นตวัแทน (Representation) โครงสรา้งสตปิญัญาแบบง่ายๆ สามารถหาเหตุผลอา้งองิได ้ มี
ความเชื่อในความคดิของตนอยา่งมาก ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric) ชอบเลยีนแบบผูใ้หญ่ 
    3.  ขัน้ปฏบิตักิารคดิแบบรปูธรรม (Concrete Operation) อายรุะหว่าง 7-11 ปี
เป็นช่วงทีเ่ดก็สามารถรบัรูร้ปูธรรมไดด้ ี สามารถใชเ้หตุผล ในการตดัสนิใจ สรา้งกฎเกณฑแ์ละเหน็
ความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ เป็นนามธรรม 
    4.  ขัน้ปฏบิตักิารคดิแบบนามธรรม (Formal Operations) อายุระหว่าง  11-16 ปี
เป็นช่วงทีเ่ดก็รูจ้กัคดิหาเหตุผลและเรยีนรูเ้กี่ยวกบันามธรรมไดด้ขีึน้ สามารถตัง้สมมตฐิานและแกป้ญัหา
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ไดเ้ป็นระยะทีโ่ครงสรา้งทางสตปิญัญาของเดก็มวีุฒภิาวะสงูสุด เดก็วยัน้ีมคีวามสามารถเท่าผูใ้หญ่ 
แต่จะแตกต่างในดา้นคุณภาพ เนื่องจากประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 
    จากพฒันาการทางสติปญัญาจะเห็นได้ว่า เด็กปฐมวยัอยู่ในขัน้คิดก่อนเกิด
ปฏบิตักิาร (Pre-Operational Stage) ซึง่เดก็มพีฒันาการทางภาษาและความคดิ แต่ยงัไม่สามารถ
คดิหาเหตุผลไดส้ามารถบอกชื่อสิง่ต่างๆ รอบๆ ตวัได ้ เรยีนรูจ้ากสญัลกัษณ์และใชส้ญัลกัษณ์ก่อน
พฒันาสู่ข ัน้ต่อไป 
  1.4.2  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรเูนอร ์(Bruner) 
            บรเูนอร ์(คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2539: 6; อ้างองิจาก  Bruner. 1966: 
46-48) กล่าวว่าการเรยีนรูข้องเดก็เกดิจากกระบวนการ ท างานภายในอนิทรยี์ (Organism) โดยเน้น
ความส าคญัของสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม ทีช่่วยส่งผลต่อพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ บรเูนอร ์
(Bruner) เชื่อว่าการจดัประสบการณ์ของครจูะช่วยให้เดก็เกดิความพรอ้มทีจ่ะเรยีนต่อไป โดยการจดั
ประสบการณ์การเรยีนการสอนของครนูัน้ตอ้งสอดคลอ้ง กบัพฒันาการและความสามารถของเดก็ สอน
ให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรงด้วยการลงมอืกระท าด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพ บรเูนอร ์(Bruner) ไดแ้บ่งพฒันาการทางสตปิญัญาออกเป็น 3 ขัน้ดงันี้ 
    1.  ขัน้การเรยีนรูด้้วยการกระท า (Enactive Stage) เปรยีบไดก้บัขัน้ประสาท
สมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ของเพยีเจท์ เป็นขัน้ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจ
สิง่แวดลอ้มจากการกระท าและการใชป้ระสาทสมัผสั 
    2.  ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยการจนิตนาการ (Iconic Stage) เปรยีบไดก้บัขัน้ความคดิ 
ก่อนเกดิปฏบิตักิาร (Pre–Operation Stage) ของเพยีเจท์ เป็นขัน้ทีเ่ดก็เกี่ยวขอ้งกบัความจรงิมาก
ขึน้ความสามารถในการคดิยงัไมล่กึซึง้ และยงัไมส่ามารถจ าแนกสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งมเีหตุผล มกีารใช ้
จนิตนาการบา้ง 
    3.  ขัน้การเรยีนรูโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) เปรยีบเทยีบไดก้บัขัน้ 
ปฏบิตักิารคดิแบบรปูธรรม  (Concrete Operation Stage)  และขัน้ปฏบิตักิารคดิแบบนามธรรม 
(Formal Operation Stage)  ของเพยีเจท ์เป็นขัน้ทีเ่ดก็สามารถคดิไดอ้ยา่งอสิระโดยใชภ้าษาหรอื 
สญัลกัษณ์เป็นเครือ่งมอืในการคดิและถ่ายทอดประสบการณ์ เริม่มคีวามเขา้ใจสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
เหตุผลโดยถอืว่าเป็นขัน้สงูสุดของการพฒันาสตปิญัญา 
      จากการศกึษาทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์ (Bruner) สรุปไดว้่า เดก็
ปฐมวยัอยู่ในขัน้การเรยีนรู้ด้วยจนิตนาการ(Iconic Stage) ซึ่งเด็กจะเกดิการเรยีนรู้และเข้าใจ
สิง่แวดลอ้มจากการกระท าและไดร้บัประสบการณ์ตรงดว้ยการไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั ลงมอืปฏบิตัดิว้ย
ตนเอง ส าหรบัดา้นการแก้ปญัหาและการใชเ้หตุผลยงัต้องอาศยัการรบัรูเ้ป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ในการ
จดัประสบการณ์และสิง่แวดลอ้มใหก้บัเดก็เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ จงึต้องค านึงถงึพฒันาการ
และความสามารถของเดก็เป็นหลกั 
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 1.5 ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
   แฮมมอนด ์ (วรรณ ี  วจันสวสัดิ.์ 2552: 13; อา้งองิจาก  Hammond. 1967: 215-220) 
กล่าวถงึประสบการณ์ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัไวว้่า ควรฝึกใหเ้ดก็เกดิทกัษะดงัต่อไปนี้ 
  1.  ค าศพัทท์างคณติศาสตร ์ (Vocabulary) ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัการใชค้ าแสดง
จ านวนต่างๆ ทีไ่มไ่ดแ้สดงถงึสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์การใชค้ าทีม่คีวามหมายแทนจ านวน การใช้
ค าศพัทเ์ปรยีบเทยีบต่างๆ เช่น ใหญ่-เลก็ มาก-น้อย มากกว่า-มากทีสุ่ด หนกั-เบา และสงู-ต ่า     
เป็นตน้ 
  2.  การนบั (Counting) ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่าง 
1 ต่อ 1 การบอกขนาดของกลุ่มทีม่ขีนาดเท่ากนั โดยไมต่อ้งนบั การเขา้ใจความหมายของจ านวน    
1-2 การเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงขนาดและรปูร่าง การเขา้ใจความหมายของการนบั การนบั
โดยใชล้ าดบัที ่การใชส้ญัลกัษณ์แทนจ านวน และการเขา้ใจรปูทรงต่างๆ 
  3. การแบ่ง (Fractions) ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการแบ่งอยา่งง่าย ความหมาย
ของส่วนเตม็และส่วนยอ่ย และการใชค้ าทีแ่สดงจ านวนครึง่ เช่น ครึง่ถว้ย ตรงกลาง เป็นตน้ 
  4.  รปูทรง (Shape) ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัรปูทรง และสิง่ของขนาดต่างๆ ทีม่กั
พบในสิง่แวดลอ้ม เช่น รปูสามเหลีย่ม รปูสีเ่หลีย่ม และรปูวงกลม เป็นตน้ การใชค้ าศพัทท์ีแ่สดงถงึ
ขนาดและรปูร่างต่างๆ เช่น ใหญ่-เลก็ ขนาดกลาง สงู-ต ่า หนา-บาง อว้นและผอม เป็นตน้ การใชค้ า
แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรปูร่างต่างๆ เช่น ใหญ่-เลก็ เตม็-ว่างเปล่า ยาว-สัน้ และกลม-สีเ่หลีย่ม 
เป็นตน้ 
  5.  การวดั (Measurement) ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัทีว่่าง ระยะทาง ทศิทางทีต่ ัง้ 
เช่นในหอ้ง-นอกหอ้ง ขา้งหน้า-ขา้งหลงั และขา้งบน-ขา้งล่าง เป็นตน้ อุณหภมู ิ เช่น รอ้น-เยน็        
ฤดรูอ้น-ฤดฝูนและฤดหูนาว เป็นตน้ เวลา เช่น เดีย๋วนี้ กลางวนั กลางคนื สปัดาห ์วนัใน1 สปัดาห ์
ชัว่โมง และนาท ีเป็นตน้ และน ้าหนกั เช่น หนกั-เบา และลอย-จม 
  6.  เงนิและค่าของเงนิ (Money & Money Values) ควรใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
ค าศพัทข์องเงนิ การวดัค่าของเงนิ วธิใีชเ้งนิ เช่น การซือ้ ขาย บาท สตางค ์และราคา เป็นตน้ 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 17-19) กล่าวว่าขอบข่ายของคณติศาสตร ์ในระดบั 
ปฐมวยัควรประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี้ 
  1.  การนบั (Counting) เป็นคณติศาสตรเ์กีย่วกบัตวัเลขอนัดบัแรกทีเ่ดก็รูจ้กัเป็นการ
นบัอยา่งมคีวามหมาย เช่น การนบัตามล าดบัตัง้แต่ 1 – 10 หรอืมากกว่านัน้ 
  2.  ตวัเลข (Number) เป็นการใหเ้ดก็รูจ้กัตวัเลขทีเ่หน็ หรอืใชอ้ยูใ่นชวีติประจ าวนัให้
เดก็เล่นของเล่นทีเ่กีย่วกบัตวัเลข ใหเ้ดก็ไดน้บัและคดิเองโดยครเูป็นผูว้างแผนจดัประสบการณ์อาจมี
การเปรยีบเทยีบ แทรกเขา้ไปดว้ย เช่น มากกว่า น้อยกว่า ฯลฯ 
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  3.  การจบัคู่ (Matching) เป็นการฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกตลกัษณะต่างๆ และจบัคู่
สิง่ทีเ่ขา้คู่กนั เหมอืนกนั หรอือยูป่ระเภทเดยีวกนั 
  4.  การจดัประเภท (Classification) เป็นการฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกตคุณสมบตัสิิง่
ต่างๆ ว่ามคีวามแตกต่าง หรอืเหมอืนกนัในบางเรือ่ง และสามารถจดัเป็นประเภทต่างๆ ได ้
  5. การเปรยีบเทยีบ (Comparing) เดก็จะตอ้งมกีารสบืเสาะและอาศยัความสมัพนัธ์
ระหว่างของสองสิง่หรอืมากกว่า รูจ้กัใชค้ าศพัท์ เช่น ยาวกว่า สัน้กว่า เบากว่า ฯลฯ 
  6.  การจดัล าดบั (Ordering) เป็นเพยีงการจดัสิง่ของชุดหนึ่งๆ ตามค าสัง่ หรอืตามกฎ
เช่น จดับลอ็ก 5 แท่ง ทีม่คีวามยาวไมเ่ท่ากนั ใหเ้รยีงตามล าดบัจากสงูไปต ่า หรอื จากสัน้ไปยาว
ฯลฯ 
  7.  รปูทรง หรอื เนื้อที ่(Shape and Space) นอกจากใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งรปูทรงและ
เนื้อทีจ่ากการเล่นตามปกตแิลว้ ครยูงัตอ้งจดัประสบการณ์ ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบั วงกลมสามเหลีย่ม 
สีเ่หลีย่มจตุัรสั สีเ่หลีย่มผนืผา้ ความลกึตืน้ กวา้งและแคบ 
  8.  การวดั (Measurement) มกัใหเ้ดก็ลงมอืวดัดว้ยตนเอง ใหรู้จ้ดัความยาว และ
ระยะ รูจ้กัการชัง่น ้าหนกั และ รูจ้กัการประมาณอยา่งครา่ว ๆ ก่อนทีเ่ดก็จะรูจ้กัการวดั ควรใหเ้ดก็ได้
ฝึกฝนการเปรยีบเทยีบ และการจดัล าดบัมาก่อน 
  9.  เซต (Set) เป็นการสอนเรือ่งเซตอย่างง่ายๆ จากสิง่รอบๆ ตวั มกีารเชื่อมโยงกบั
สภาพรวม เช่น รองเทา้ กบั ถุงเทา้ ถอืว่าเป็นหน่ึงเซต หรอื หอ้งเรยีนมบีุคคลหลายประเภทแยก
เป็นเซตได ้3 เซต คอื นกัเรยีน ครปูระจ าชัน้ ครชู่วยสอน เป็นตน้ 
   10. เศษส่วน (Fraction) ปกตแิลว้การเรยีนเศษส่วนมกัเริม่ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1
แต่ครปูฐมวยัสามารถสอนไดโ้ดยเน้นส่วนรวม (The Whole Object) ใหเ้ดก็เหน็ก่อนมกีารลงมอื
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจความหมาย และมคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัครึง่ 
  11. การท าตามแบบหรอืลวดลาย (Patterning) เป็นการพฒันาใหเ้ดก็จดจ ารปูแบบ
หรอืลวดลายและพฒันาการจ าแนกดว้ยสายตา ใหเ้ดก็ฝึกการสงัเกต ฝึกท าตามแบบและต่อใหส้มบูรณ์ 
  12. การอนุรกัษ์ หรอื การคงทีด่า้นปรมิาณ (Conservation) ช่วงวยั 5 ขวบขึน้ไปครู
อาจเริม่สอนเรือ่งการอนุรกัษ์ไดบ้า้ง โดยใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ จดุมุง่หมายของการสอนเรือ่งนี้   
กค็อืเดก็ไดม้คีวามคดิรวบยอดเรือ่งการอนุรกัษ์ทีว่่า จะยา้ยทีห่รอืท าใหม้รีปูรา่งเปลีย่นไปกต็าม 
  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 87-88) เสนอการสอนคณติศาสตรแ์นวใหม่ ทีค่รคูวรศกึษา
เพื่อจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ ดงันี้ 
  1.  การจดักลุ่ม หรอื เซต สิง่ทีค่วรสอนไดแ้ก่ การจบัคู่ 1 : 1 การจบัคู่สิง่ของการ
รวมกลุ่ม กลุ่มทีเ่ท่ากนั และ ความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัเลข 
  2.  จ านวน 1 - 10 การฝึกนบั 1 - 10 จ านวนคู่ จ านวนคี ่
  3.  ระบบจ านวน (Number System) และชื่อของตวัเลข 1 = หนึ่ง 2 = สอง 
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  4.  ความสมัพนัธร์ะหว่างเซตต่าง ๆ เช่น เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ 
  5.  สมบตัขิองคณติศาสตรจ์ากการรวมกลุ่ม (Properties of Math) 
  6.  ล าดบัที ่ ส าคญั และประโยคคณติศาสตร ์ ไดแ้ก่ ประโยคคณติศาสตรท์ีแ่สดงถงึ
จ านวน ปรมิาตร คุณภาพต่างๆ เช่น มาก – น้อย สงู – ต ่า ฯลฯ 
  7.  การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ เดก็สามารถวเิคราะหป์ญัหางา่ยๆ ทางคณติศาสตร์
ทัง่ทีเ่ป็นจ านวนและไมเ่ป็นจ านวน 
  8.  การวดั (Measurement) ไดแ้ก่ การวดัสิง่ทีเ่ป็นของเหลว สิง่ของ เงนิตราอุณหภมู ิ
รวมถงึมาตราส่วน และ เครือ่งมอืในการวดั 
  9.  รปูทรงเรขาคณติ ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบ รปูรา่ง ขนาด ระยะทาง เช่น รปูสิง่ของ
ทีม่มีติต่ิางๆ จากการเล่นเกม และจากการศกึษาถงึสิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั 
   10. สถติ ิและกราฟ ไดแ้ก่ การศกึษาจากการบนัทกึท าแผนภูมกิารเปรยีบเทยีบต่างๆ 
   จากการศกึษาการจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตรด์งักล่าวสรปุไดว้่า หลกัส าคญัใน
การเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์่งผลต่อกระบวนการทางความคดิและการพฒันาความสามารถดา้นต่างๆ ตัง้แต่
การรูค้่าจ านวน การจดัหมวดหมู่ การจ าแนกเปรยีบเทยีบ การเรยีงล าดบั และการหาความสมัพนัธ์
ซึง่สิง่เหล่านี้เดก็จะเรยีนรูไ้ดจ้ากประสบการณ์ตรงทีเ่ดก็ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัชวีติประจ าวนั หรอืการจดั
ประสบการณ์ของคร ู ตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็เพื่อทีเ่ดก็จะไดพ้ฒันาทกัษะ
ทางคณติศาสตรอ์ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
 1.6  หลกัการสอนคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
    กรมวชิาการกระทรวงศกึษาธกิาร (2540: 32) กล่าวถงึ กจิกรรมทางคณติศาสตรไ์วใ้น
แนวการจดัประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศกึษาไวว้่า ควรมวีสัดุอุปกรณ์สื่อการเรยีนทีเ่ป็นรปูธรรม 
ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง ส ารวจ คน้ควา้ แกป้ญัหาดว้ยตนเอง และมปีฏสิมัพนัธก์บั
เดก็อื่นๆ และผูใ้หญ่ ครเูป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้ม เตรยีมกจิกรรม จดัหาสื่อใหค้อยสงัเกตพฤตกิรรม
เดก็ตัง้ค าถามกระตุน้ใหเ้ดก็คดิ ใหข้อ้เสนอแนะ และใหค้วามช่วยเหลอื 
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2540: 31) กล่าวถงึคณติศาสตร์
ในชวีติประจ าวนัไวใ้นแนวการจดัประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศกึษา ไวด้งันี้ 
  1.  สิง่ต่างๆ รอบตวัเราสามารถแบ่งเป็นประเภท ชนิด ตามขนาด ส ีรปูร่าง 
  2.  สามารถนับสิง่ต่างๆ ว่ามจี านวนเท่าใด 
  3.  เปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ ตามขนาด จ านวน น ้าหนกั 
  4.  สามารถจดัเรยีงล าดบัของตามขนาด ต าแหนง ลกัษณะทีต่ ัง้ได ้
  5.  สามารถเพิม่หรอืลดสิง่ของออกจากจ านวน สิง่ของทีเ่รามอียู่ 
  6.  เราใชต้วัเลขในชวีติประจ าวนั เช่น เงนิ โทรศพัท ์บา้นเลขที ่
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        7.  สิง่ทีช่่วยเราในการวดัมหีลายอยา่ง เช่น ไมบ้รรทดั ถว้ยตวง ชอ้นตวง บางอยา่ง
เราอาจใชก้ารคาดคะเนหรอื กะประมาณได ้
  8.  ใชเ้งนิ ซือ้สิง่ต่างๆ อาหาร เสือ้ผา้ 
  9.  ใช ้“เวลา” พดูถงึสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิ เช่น เมือ่วานน้ี วนัน้ี พรุง่นี้ ตอนเชา้ 
ตอนเชา้ ตอนบ่าย ตอนเยน็ 
  10. การนบัปากเปล่า 1 - 30 
  11. การรูค้่าจ านวน 1 - 10 
  แผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนุบาลของหน่วยศกึษานิเทศกส์ านกัการศกึษา
กรงุเทพมหานคร (2543) ฉบบัทดลอง ก าหนดจดุมุง่หมาย เพื่อส่งเสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญา 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์ว ้ดงันี้ 
  อนุบาลปีที ่2 
  1.  การสงัเกตและการจ าแนกสิง่ของตามคุณลกัษณะ สิง่ทีม่คีวามสมัพนัธต์ามรปูร่าง 
จ าแนกประเภท 
  2.  เรยีงล าดบัเหตุการณ์ ก่อน - หลงั, หนกั - เบา 
  3.  การฝึกทกัษะการคดิหาเหตุผล การคดิหาความสมัพนัธข์องสิง่ของ การสงัเกต 
และเสาะแสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง การลงความเหน็ 
  4.  การเปรยีบเทยีบ จ านวน มาก - น้อย, ระยะใกล ้- ไกล, ขนาด และน ้าหนกั 
“ม”ี และ “ไมม่”ี รอ้น - เยน็, สัน้ - ยาว, หนา - บาง, ใหญ่ - เลก็ 
  5.  การนบัปากเปล่า 1 - 30 
  1)  การรูค้่าจ านวน 1 - 10 
  2)  การสงัเกตและทดลองคน้ควา้ดว้ยตนเองและการฝึกทกัษะการสงัเกต 
เปรยีบเทยีบและการจ าแนกประเภทจากการปฏบิตัทิดลอง 
  3)  การนบัเพิม่ - ลด ภายในจ านวน 1 - 10 
  4)  การรูจ้กัรปูเรขาคณติ 
  5)  การรูท้ศิทาง ซา้ย - ขวา 
  6)  การรูต้ าแหน่ง ขา้งใน - ขา้งนอก บน - ล่าง 
  7)  การรูพ้ืน้ฐานการบวก 
  8)  การรูค้วามหมาย ลอย - จม 
  9)  การรูค้วามหมาย หนา - บาง 
  10) การรูท้ศิทาง ซา้ย - ขวา 
  11) การรูค้วามหมาย สงู - ต ่า 
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  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2547ก: 158-159) กล่าวว่า พืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีเ่ดก็ปฐมวยั 
เรยีนรูม้อียา่งน้อยทกัษะดงันี้ 
  1.  การบอกต าแหน่ง หมายถงึ ความสามารถในการบอกต าแหน่งของสิง่ของใน
ต าแหน่งต่างๆ บน-ล่าง   ใน-นอก   เหนือ-ใต ้  ซา้ย-ขวา   กลาง-หน้า-ขา้งหลงั 
  2.  การจ าแนก หมายถงึ ความสามารถในการสงัเกต จ าแนก เปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ 
ว่าเหมอืน หรอื ต่างกนัอย่างไร ในเรือ่ง ปรมิาณ ขนาด รปูร่าง ส ีและรปูทรง เป็นตน้ 
  3.  การนบั หมายถงึ ความสามารถในการนบัเลข 1 ถงึ 3 หรอื 1 ถงึ 10 
หรอื 1 ถงึ 30 ตามอายเุดก็ 
  4. จ านวน หมายถงึ ความสามารถในการเรยีงล าดบั มากไปน้อย หรอื น้อยไปมาก
ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 
  5.  การอ่านค่า หมายถงึ การอ่านค่าเงนิบาท เหรยีญ ธนบตัร อ่านป้ายราคา 
การประเมนิเงนิ การเพิม่เป็นการรวมจ านวน รวมกลุ่ม มากขึน้ การลดไดแ้ก่การแบ่ง การแยก 
การน าออกน้อยลง 
  6.  การบอกเหตุผล หมายถงึ การบอกความสมัพนัธข์องเหตุกบัผลและผลกบัเหตุได้ 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 19 - 24) กล่าวถงึหลกัการสอนคณติศาสตรไ์วด้งันี้ 
  1. สอนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนั การเรยีนรูข้องเดก็จะเกดิขึน้เมื่อเดก็มองเหน็
ความจ าเป็นและประโยชน์ของสิง่ทีค่รกู าลงัสอนดงันัน้ การสอนคณิตศาสตรแ์ก่เดก็จะต้องสอดคลอ้ง
กบักจิกรรมในชวีติประจ าวนัเพื่อใหเ้ดก็ตระหนักถงึเรื่องคณิตศาสตรท์ลีะน้อย และช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจ
เกี่ยวกบัคณิตศาสตรใ์นขัน้ต่อไปแต่สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื การใหเ้ดก็ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนกบัครแูละ
ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
  2.  เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีท่ าใหพ้บค าตอบดว้ยตนเองเปิดโอกาสให้
เดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลายและเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมมโีอกาสไดล้งมอื
ปฏบิตัจิรงิซึง่เป็นการสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดค้น้พบค าตอบดว้ยตนเองพฒันาความคดิและความคดิและ
ความคดิรวบยอดไดเ้องในทีสุ่ด 
  3.  มเีป้าหมายและมกีารวางแผนทีด่คีรจูะตอ้งมกีารเตรยีมการเพื่อใหเ้ดก็ไดค้่อยๆ
พฒันาการเรยีนรูข้ ึน้เองและเป็นไปตามแนวทางทีค่รวูางไว้ 
  4.  เอาใจใส่เรือ่งการเรยีนรูแ้ละล าดบัขัน้การพฒันาความคดิรวบยอดของเดก็ครตูอ้งมี
การเอาใจใส่เรือ่งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตร ์โดยเฉพาะล าดบัขัน้การพฒันาความคดิรวบยอด 
ทกัษะทางคณติศาสตรโ์ดยค านึงถงึหลกัทฤษฎี 
  5.  ใชว้ธิกีารจดบนัทกึพฤตกิรรม เพื่อใชใ้นการวางแผนและจดัประสบการณ์การจด
บนัทกึดา้นทศันคต ิทกัษะ และความรูค้วามเขา้ใจของเดก็ในขณะท ากจิกรรมต่างๆ เป็นวธิกีารทีท่ า
ใหค้รวูางแผนและจดัประสบการณ์ไดเ้หมาะสมกบัเดก็ 
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  6. ใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ของเดก็เพื่อสอนประสบการณ์ใหมใ่นสถานการณ์ใหม่ 
ประสบการณ์ทางคณติศาสตรข์องเดก็ อาจเกดิจากกจิกรรมเดมิทีเ่คยท ามาแลว้หรอืเพิม่เตมิขึน้อกี
ได ้แมว้่าจะเป็นเรือ่งเดมิแต่อาจอยูใ่นสถานการณ์ใหม่ 
  7.  รูจ้กัการใชส้ถานการณ์ขณะนัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ครสูามารถใชส้ถานการณ์ทีก่ าลงั
เป็นอยู่ และเหน็ไดใ้นขณะนัน้มาท าใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นจ านวนได้ 
  8.  ใชว้ธิกีารสอนแทรกกบัชวีติจรงิ เพื่อสอนความคดิรวบยอดทีย่ากการสอนความคดิ
รวบยอดเรือ่งปรมิาณ ขนาด และรปูรา่งต่างๆ ตอ้งสอนแบบค่อย ๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาต ิ ให้
สถานการณ์ทีม่คีวามหมายต่อเดก็อย่างแทจ้รงิ ใหเ้ดก็ไดท้ัง้ดแูละจบัตอ้ง ทดสอบความคดิของตนเอง
ในบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง 
  9.  ใชว้ธิใีหเ้ดก็มสี่วนรว่มหรอืปฏบิตัจิรงิเกี่ยวกบัตวัเลขสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ลว้นมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ครสูามารถน ามาใชใ้นการจดัประสบการณ์เกีย่วกบัตวัเลขได้ เพราะ
ตามธรรมชาตขิองเดก็นัน้ลว้นสนใจในเรือ่งการวดัสิง่ต่างๆ รอบตวัอยู่แลว้ รวบทัง้การจดัประสบการณ์
การเล่นเกมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจในเรือ่งตวัเลขแลว้ 
   10. วางแผนส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรูท้ ัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้นอยา่งต่อเนื่องการวางแผน 
การสอนนัน้ ครคูวรวเิคราะหแ์ละจดบนัทกึดว้ยว่ากจิกรรมใดทีค่วรส่งเสรมิใหม้ทีีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 
โดยยดึหลกัความพรอ้มของเดก็เป็นรายบุคคลเป็นหลกั และมกีารวางแผนรว่มกบัผูป้กครอง 
   11.  บนัทกึปญัหาการเรยีนรูข้องเดก็อย่างสม ่าเสมอเพื่อแกไ้ขและปรบัปรุงการจดบนัทกึ 
อยา่งสม ่าเสมอช่วยใหท้ราบว่ามเีดก็คนใดยงัไมเ่ขา้ใจและตอ้งจดัประสบการณ์เพิม่เตมิอกี 
   12. ในแต่ระครัง้ควรสอนเพยีงความคดิรวบยอดเดยีวครคูวรสอนเพยีงความคดิรวบ
ยอดเดยีว และใชก้จิกรรมทีจ่ดัใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจงึเกดิการเรยีนรูไ้ด้ 
   13. เน้นกระบวนการเล่นจากงา่ยไปหายากการสรา้งความคดิรวบยอดเกีย่วกบัการ
สรา้งตวัเลขของเดก็จะตอ้งผ่านกระบวนการเล่นมทีัง้แบบจดัประเภท เปรยีบเทยีบ และจดัล าดบั ซึง่
ตอ้งอาศยัการนับเศษส่วนรปูทรงและเนื้อทีก่ารวดัการจดัและเสนอขอ้มลู ซึง่เป็นพืน้ฐานไปสู่ความ
เขา้ใจเรือ่งคณติศาสตรต่์อไปจงึจ าเป็นตอ้งเริม่ตน้ตัง้แต่ขัน้ทีง่่ายและค่อยยากขึน้ตามล าดบั 
   14. ควรสอนสญัญาลกัษณ์ตวัเลขหรอืเครือ่งหมายเมือ่เดก็เขา้ใจสิง่เหล่านัน้แลว้การใช้
สญัญาลกัษณ์ตวัเลขหรอืเครือ่งหมายกบัเดก็นัน้ท าไดเ้มือ่เดก็เขา้ใจความหมายแลว้ 
   15. ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนคณติศาสตรก์ารเตรยีมความพรอ้มนัน้
จะตอ้งเริม่ทีก่ารฝึกสายตาเป็นอนัดบัแรก เพราะหากเดก็ไมส่ามารถใชส้ายตาในการจ าแนกประเภท
แลว้เดก็จะมปีญัหาในการเรยีนรูท้างคณติศาสตร ์
  วาโร เพง็สวสัดิ ์(2542: 59) กล่าวถงึการสอนคณติศาสตร ์ดงันี้ 
  1.  เพื่อใหม้สี่วนรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัโลกทางดา้นกายภาพก่อนเขา้ไปสู่โลกของ
การคดิดา้นนามธรรม 
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  2.  เพื่อใหม้กีารพฒันาทกัษะทางดา้นคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ อนัไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู่ 
การเปรยีบเทยีบ การเรยีงล าดบั การจดัการท ากราฟ การนบั และการจดัการดา้นค านวณ  การสงัเกต 
และการเพิม่ขึน้และลดลง 
  3. เพื่อขยายประสบการณ์เกีย่วกบัคณติศาสตรใ์หส้อดคลอ้ง โดยเรยีงล าดบัจากงา่ย
ไปหายาก 
  4. เพื่อฝึกทกัษะเบือ้งตน้ในดา้นการคดิค านวณ โดยส่งเสรมิประสบการณ์แก่เดก็ใน
การเปรยีบเทยีบรปูทรงต่างๆ บอกความแตกต่างของขนาด น ้าหนกั ระยะเวลา จ านวนของสิง่ต่างๆ 
ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ สามารถแยกหมวดหมู่ เรยีงล าดบัใหญ่ - เลก็ หรอืสงู - ต ่า ซึง่ทกัษะเหล่านี้จะช่วย
ใหเ้ดก็เกดิความพรอ้มทีจ่ะคดิค านวณในขัน้ต่อๆ ไป 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2549: 39-40) กล่าวว่าการสอนใหเ้ดก็ปฐมวยัเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
นัน้ ครตู้องก าหนดจุดประสงคแ์ละวางแผนการสอนทีจ่ะท าใหเ้ดก็ไดใ้ชว้ธิกีารสงัเกต  ซมึซบัสมัผสั
โดยเฉพาะจากการแก้ปญัญาจรงิ ซึง่สภาครแูห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิาใหข้อ้เสนอแนะหลกั 
การสอนคณติศาสตรเ์ดก็อายุ 3 - 6 ขวบไว ้10 ประการดงันี้ 
  1.  ส่งเสรมิความสนใจคณติศาสตรข์องเดก็ดว้ยการน าคณิตศาสตรท์ีเ่ดก็สนใจนัน้ 
เชื่อมสานไปกบัโลกทางกายภาพและสงัคมของเดก็ 
  2.  จดัประสบการณ์ทีห่ลากหลายใหก้บัเดก็โดยสอดคลอ้งกบัครอบครวั ภาษา 
พืน้ฐานวฒันธรรม วธิกีารเรยีนของเดก็แต่ละคน และความรูข้องเดก็ทีม่ ี
  3.  ฐานหลกัสตูรคณติศาสตรแ์ละการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการ ดา้นปญัญา 
ภาษา รา่งกาย อารมณ์ สงัคมของเดก็ 
  4.  หลกัสตูรและการสอนตอ้งเพิม่ความเขม้แขง็ดา้นการแกป้ญัหา กระบวนการใช ้
เหตุผล การน าเสนอ การสื่อสารและการเชื่อมแนวคดิคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  5.  หลกัสตูรตอ้งสอดคลอ้งและบ่งชีข้อ้ความรูแ้ละแนวคดิส าคญัทางคณติศาสตร์ 
  6.  สนบัสนุนใหเ้ดก็มแีนวคดิส าคญัทางคณติศาสตรอ์ย่างลุ่มลกึและยัง่ยนื 
  7.  บรูณาการคณติศาสตรเ์ขา้กบักจิกรรมต่างๆ และน ากจิกรรมต่างๆ มาบรูณาการ 
คณติศาสตรด์ว้ย 
  8.  จดัเวลา อุปกรณ์ และคร ูทีพ่รอ้มสนับสนุนใหเ้ดก็เล่น ในบรรยากาศทีส่รา้ง 
ใหเ้ดก็เรยีนรูแ้นวคดิคณติศาสตรท์ีเ่ดก็สนใจอย่างกระจ่าง 
 
  9.  น ามโนทศัน์ทางคณติศาสตร ์วธิกีารภาษา มาจดัประสบการณ์โดยก าหนด 
กลยทุธก์ารเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการเดก็ 
  10. สนบัสนุนการเรยีนรูข้องเดก็ ดว้ยการประเมนิความรู ้ทกัษะและความสามารถ 
ทางคณติศาสตรข์องเดก็การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัตอ้งเน้นเดก็เป็นส าคญั 
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กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งน าไปสู่การเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องเดก็ ท าใหเ้ดก็ชอบคดิ สนุกกบัการไดค้ดิคน้ 
และตอบค าถาม รวมถงึการแกป้ญัหา ครตูอ้งสนองตอบความสนใจเรยีนรูข้องเดก็ใหถู้กตอ้งจงึจะท า
ใหก้ารเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องเดก็เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป เป็นมโนทศัน์คณติศาสตรส์ าคญั
ทีเ่ดก็ปฐมวยัควรเรยีนรู ้
  จากการศกึษาหลกัการสอนดา้นคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั สรุปไดว้่า ในการจดั
ประสบการณ์ตามหลกัการสอนทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั มุ่งเน้นเดก็เป็นส าคญั ครตู้องค านึง 
ถงึจดุประสงคใ์นการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์พื่อใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแทแ้ละสามารถบรูนาการใหเ้ขา้กบักจิกรรมต่างๆ ไดแ้ละเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข 
  จากการศกึษาขอ้ความขา้งต้นสรุปไดว้่า สาระการเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้ควรเน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง จากเรื่องง่ายไปยาก จากรปูธรรม
ไปนามธรรมเดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง ส ารวจ คน้ควา้ และแก้ปญัหา จากสภาพแวดลอ้ม
ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและเป็นการขยายประสบการณ์
ทางคณิตศาสตรใ์ห้กว้างขวางยิง่ขึ้น โดยมคีรูเป็นผู้จดัประสบการณ์และคอยสงัเกตดูแลให้ความ
ช่วยเหลอืเดก็ จดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบัวยัความสามารถและความแตกต่างระหว่างเดก็แต่ละคน 
ซึง่หากเดก็ในวยันี้ไดร้บัการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างดยี่อมเป็นรากฐานของ
การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจทีด่ต่ีอคณติศาสตรใ์นระดบัสงูต่อไป 
 
 1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
  คารล์ตนั (วรรณ ี  วจันสวสัดิ.์ 2552: 19; อา้งองิจาก  Carton. 1990: บทคดัยอ่) 
ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบความพรอ้มทางการอ่านและคณติศาสตรข์องเดก็เกรด 1 เกรด 2 และเกรด 
3 โดยกลุ่มทดลองเป็นเดก็มาจากโครงการพฒันาพ่อ แม่ ลกู ในเวอรจ์เินีย และกลุ่มควบคุมไมเ่คย
ผ่านอนุบาลเลยเป็นเดก็ดอ้ยโอกาส ซึง่น ามาอยู่ดว้ยกนัไมต่ ่ากว่า 40 วนั ท าการทดลองโดยคร ูผล
ปรากฏว่าเดก็ทีม่าจากโครงการพฒันาพ่อ แม่ ลกูจะไดร้บัการส่งเสรมิทีด่ใีนเรือ่งความพรอ้มทางการ
อ่านและความพรอ้มทางคณิตศาสตร ์
  ฮอง (ศริลิกัษณ์ วุฒสิรรพ.์ 2551: 33 ; อ้างอิงจาก Hong. 1999: 477-494) ศกึษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละความสนใจทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนโดยท าการศกึษา
เดก็อนุบาล 57 คน โดยกลุ่มทดลองไดเ้รยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัหนังสอืส าหรบัเดก็ทีอ่่านและ
มชี่วงเวลาในการอภปิรายและในช่วงเล่นอสิระได้เล่นกบัสื่อวสัดุทางคณิตศาสตรท์ี่สมัพนัธ์กับสาระ
การเรยีนรูใ้นหนังสอืส าหรบัเดก็ ส่วนกลุ่มควบคุมได้อ่านหนังสอืส าหรบัเดก็ และเล่นสื่อวสัดุทาง
คณิตศาสตรท์ี่ไม่สมัพนัธก์บัสาระการเรยีนรูใ้นหนังสอืส าหรบัเดก็ ผลการทดลองพบว่า เดก็กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมผีลสมัฤทธิแ์ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ โดยที่กลุ่มทดลองมี
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ผลสมัฤทธิส์ูงกว่ากลุ่มควบคุม ในดา้นการจ าแนก การรวมกนัของจ านวน เรื่องของรปูเรขาคณิต และ
กลุ่มทดลองชอบเขา้มุมคณิตศาสตรเ์ลอืกท างานดา้นคณิตศาสตร ์และใชเ้วลาในการท ากจิกรรมในมุม
คณติศาสตรม์ากกว่ากลุ่มควบคุม 
  อเิบลลิง่ และเจลแมน (วรรณี  วจันสวสัดิ.์ 2552: 19; อ้างองิจาก  Ebeling; & 
Gelman. 1988: 888-896) ไดท้ าการศกึษาความ สามารถในการตดัสนิขนาดวตัถุดว้ยเกณฑก์าร
รบัรูแ้ละเกณฑม์าตรฐานตามการรบัรูข้องบุคคลทัว่ไป โดยศกึษากบัเดก็อายุระหว่าง 2-4 ปี วธิกีาร
ทดสอบความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถุดว้ยเกณฑก์ารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารจดัให้
เดก็ดวูตัถุทีม่ขีนาดต่างกนั 3 ขนาด โดยใหด้พูรอ้มกนั  ทลีะ 2 ชิน้ คอืวตัถุขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 
1 ครัง้ และวตัถุขนาดเลก็คู่กบัขนาดกลาง 1 ครัง้  แลว้ถามว่าวตัถุขนาดกลางมขีนาดเปรยีบเทยีบใน
แต่ละคู่เป็นขนาดใหญ่และเลก็ ส าหรบัการทดสอบความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถุดว้ยเกณฑ์
มาตรฐาน ใชว้ธิกีารศกึษาโดยจดัใหเ้ดก็ดูวตัถุครัง้ละ 1 ชิน้ แลว้ถามว่าวตัถุนัน้มขีนาดใหญ่หรอืเลก็ 
ผลการศกึษาพบว่า เดก็อายุ 3 ปี และ 4 ปี   มคีวามสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถุดว้ยเกณฑ์
มาตรฐานมากกว่าเดก็อายุ 2 ปี แต่ระหว่างเดก็อายุ 3 ปี และ 4 ปี ไม่พบความแตกต่าง ส่วน
ความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถุดว้ยเกณฑก์ารรบัรู ้จะเพิม่ขึน้ตามระดบั 
  บารร์ดู ี(Baroody. 2000: 61-67) ศกึษาการเรยีนการสอน เกี่ยวกบัจ านวนและทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็วยั 3-5 ปี มคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นเรื่องการ 
เท่ากนั การเพิม่และการลดความสมัพนัธข์องส่วนยอ่ยและส่วนใหญ่ การลดและการเพิม่ของเศษส่วน 
ซึง่จะเป็นประโยชน์และแนวทางการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมต่อไป 
  คลนี (Kline. 2000: 568-571) ศึกษาความคดิเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน
คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็วยัอนุบาล โดยการสมัภาษณ์ครผููส้อนระดบัอนุบาล พบว่านอกจากการทีค่รู
จะมสี่วนในการจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนคณติศาสตรแ์ลว้นัน้ผูป้กครองยงัมสี่วนอย่างมากในการให้
การสนับสนุนให้เวลาในการท ากจิกรรมคณิตศาสตรร์่วมกบัเดก็ และนอกจากนี้ครูผูส้อนควรมกีาร
สนบัสนุนและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็วยัอนุบาลซึง่กนัและกนั 
  กโิรวา และบารก์าวา (วรรณี  วจันสวสัดิ.์ 2552: 20; อ้างองิจาก Kirova; & 
Bhargava. 2002: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ของความเขา้ใจทางคณิตศาสตรข์องเดก็อนุบาล 
ทีใ่ชว้ธิกีารเรยีนแบบมคีรเูป็นผูช้ีแ้นะกบัความก้าวหน้าในวชิาชพีคร ูพบว่า ความส าคญัของพืน้ฐานการ
เล่นของเดก็อนุบาลกบัการพฒันาและการเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิอย่างลกึซึง้ทางคณิตศาสตรจ์ากสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และการเรยีนรูส้ามารถเป็นไปไดม้าก    ถ้าผูใ้หญ่หรอืคนทีม่คีวามสามารถมากกว่าเป็น
สื่อหรอืชี้แนะให้เดก็มปีระสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยเน้นความส าคญัของพฒันาการ หลกัสูตร และ
สิง่แวดล้อม ภายในศูนยข์องเล่นจะมคีรูคอยท าหน้าที่แนะน าการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ ให้กบัเดก็ใน
ขณะทีเ่ล่นกบัวสัดุอุปกรณ์เหล่านัน้ทุกๆ วนั จากความก้าวหน้าในวชิาชพีครไูดค้น้พบขัน้ตอนการ
สอน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตรเ์ป็น 3 ขัน้ ดงันี้คอื ขัน้ที ่1. ใชว้ธิกีารสาธติ
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จากของจรงิเพื่อใหเ้ดก็สามารถจ าแนกสิง่ต่างๆ ได้ ขัน้ที ่ 2.ยกตวัอย่างและชีแ้นะจากการใช้ภาษาใน
ชวีติประจ าวนัทีม่คีวามหมายทางคณิตศาสตรใ์ห้เดก็เขา้ใจและขัน้ที่ 3. ม ีการประเมนิเดก็อย่างเป็น
ระบบ ส าหรบัมโนทศัน์ทางคณิตศาสตรท์ีพ่ฒันาใหก้บัเดก็อนุบาลนัน้ม ี3 ดา้นคอื ความสมัพนัธแ์บบ 1 
ต่อ 1 การจดัหมวดหมู ่และการเรยีงล าดบั 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัสรุปได้ว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ
ความสามารถทางสต ิปญัญาของ เด ็กปฐมวยัที ่ได ้ร บัการจ ดัประสบการณ์ การ เล ่นม ุม
คณิตศาสตร์อย่างมแีบบแผนการจดัประสบการณ์สนทนา  และการเล่นเกมคณิตศาสตร์นัน้มผีล
ต่อการส่งเสรมิเด็กปฐมวยัให้มคีวามพรอ้มทางคณติศาสตร ์
 
   งานวิจยัในประเทศ 
      ทศันีย ์ การเรว็ (2554: บทคดัย่อ) ผลการจดักจิกรรมการเกษตรที่มต่ีอทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเกษตรม ีทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรโ์ดยรวมและรายทกัษะสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเกษตรอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  

ปานิตา กุดกรุง (2553: บทคดัย่อ) การศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็
ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวสัดุธรรมชาติ  พบว่า ทกัษะพื้นฐานทาง
คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาติ สูงกว่าก่อน
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาตอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
      พจิติรา เกษประดษิฐ์. (2552: บทคดัย่อ) การศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัที่ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ดว้ยขนมอบพบว่าทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัหลงัจากที่ได้รบัการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบมคีวามสามารถด้าน
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์นทุกดา้นสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
               วรรณี วจันสวสัดิ.์ (2552: บทคดัย่อ) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัดว้ยกจิกรรมเกมการศกึษาลอตโต  พบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมเกมการศกึษาลอตโตมี
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ศริลิกัษณ์ วุฒสิรรพ ์(2551: บทคดัยอ่) การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัทีม่ผีลต่อ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  พบว่าหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัเดก็
ปฐมวยัมคี่าเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยรวมแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็
นกัวจิยัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.05(F=198.116) โดยการทดลองครัง้นี้ส่งผลต่อทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยรวมรอ้ยละ 93.4(Partial η 2 = .934) และมคี่าเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรร์ายดา้นแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั P<.05 ทุกดา้น 
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      คมขวญั  อ่อนบงึพรา้ว (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์สรา้งสรรคเ์พื่อการเรยีนรู้ พบว่า การพฒันาทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์ศลิปะสรา้งสรรคเ์พื่อการเรยีนรู้ มทีกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัดแีละเมื่อเปรยีบเทยีบก่อนการและหลงัการทดลองมี
คะแนนความสามารถทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรส์งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ลดิา จนัทรต์ร ี(2547: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีน
ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิระดบัปฐมวยัดว้ยชุดการสอน ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะพืน้ฐานทาง 
คณติศาสตรใ์นภาพรวม และแยกเป็นรายดา้นหลงัการใชชุ้ดการสอนคณติศาสตรส์ูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ขวญันุช บุญยูฮ่ง (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัโดยการเล่า “นิทานคณติ” ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ 
การเล่านิทานคณติมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์นทุกทกัษะสงูขึน้อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 
ในดา้นการจดัประเภทสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  พวงรตัน์ พุ่มคชา  (2545) การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาความสามารถทาง
คณิตศาสตรข์องเดก็อนุบาลทีเ่รยีนโดยใชเ้รื่องเชงิคณิตศาสตร์ ตวัอย่างประชากร เป็นเดก็อนุบาล
ชัน้ปีที ่ 2 อายุ 5-6 ปี จ านวน 69 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน กลุ่มควบคุม 34 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ นักเรยีนในกลุ่มทดลองเรยีน
โดยใชเ้รื่องเชงิคณิตศาสตรส์่วนกลุ่มควบคุมเรยีนโดยไม่ใชเ้รื่องเชงิคณิตศาสตรว์เิคราะหข์อ้มลูโดย
ใช ้t-test เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ผลการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถทางคณติศาสตรท์ีเ่พิม่ขึน้ของนกัเรยีนในกลุ่มทดลอง  
มคี่าสงูกว่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถทางคณติศาสตร ์ เพิม่ขึน้ของนกัเรยีนในกลุ่มควบคุมอยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  คทันีย ์ แกว้มณี (2544) พฒันาโปรแกรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็วยั
อนุบาล โดยใชศู้นยก์ารเรยีนทีม่สีญัญาการเรยีน หลงัการทดลองพบว่าเดก็วยัอนุบาลทีเ่รยีนโดยใช้
โปรแกรมการเรยีนการสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็วยัอนุบาล โดยใชศู้นยก์ารเรยีนทีม่สีญัญาการ
เรยีนมคีะแนน ความสามารถทางคณติศาสตรส์งูกว่าเดก็อนุบาลทีเ่รยีน โดยใชแ้นวการจดัประสบการณ์
ของส านกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
  สรรพมงคล จนัทรด์ง้ (2544) ศกึษาการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตรด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอนทาง
คณติศาสตรแ์บบรายคู่และแบบรายบุคคล โดยทดลองกบัเดก็อายุ 5 - 6 ปี ทีศ่กึษาอยูใ่นชัน้อนุบาล
ปีที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2543 ของโรงเรยีนชุมชนบา้นพบพระ จ านวน 30 คน ผลพบว่า
เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
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ทางคณติศาสตรแ์บบรายคู่มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยหลงัการทดลองมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูกว่าก่อนทดลองและเดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ 
ทางคณติศาสตรด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอนทางคณติศาสตรแ์บบรายบุคคลมทีกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรส์งูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยหลงัการทดลองมทีกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรส์งูกว่าก่อนทดลอง 
  ปิยรตัน์ โพธิส์อน (2542) ศกึษาเรือ่ง การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็อนุบาลโดยใชก้ารประเมนิผลแบบพอรท์โฟลโิอ โดยนกัเรยีนในกลุ่มทดลองไดร้บัการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกบัการประเมนิผลแบบพอรท์โฟลโิอ ส่วนกลุ่มควบคุมไดร้บัการบูรณาการการเรยีน
การสอนกบัการประเมนิผลแบบไมใ่ชพ้อรท์โฟลโิอ ผลการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถ
ทางคณติศาสตรท์ีเ่พิม่ขึน้ของนกัเรยีนในกลุ่มทดลอง มคี่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนความสามารถ
ทางคณติศาสตรท์ีเ่พิม่ขึน้ของนกัเรยีนในกลุ่มควบคุมอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  สริชินม ์ ป่ินน้อย (2542) ศกึษาเรื่อง ผลการใชเ้กมคณิตศาสตรใ์นการสอนตามแนว
คอนสตรคัตวิสิต์ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรข์องเดก็วยัอนุบาล โดยทนีักเรยีนในกลุ่ม
ทดลองไดร้บัการสอนเกมคณิตศาสตรต์ามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ ส่วนกลุ่มควบคุมไดร้บัการสอน
แบบปกต ิผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิต์ มผีลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนคณติศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง สรุปไดว้่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรม์ี
ความส าคญัและเป็นทกัษะในการเรยีนรูเ้บือ้งต้นทีค่วรส่งเสรมิใหก้บัเดก็ในระดบัปฐมวยัเป็นอย่างยิง่ 
โดยเฉพาะฝึกใหเ้ดก็มทีกัษะเกีย่วกบัการจดัหมวดหมู่ การจ าแนกเปรยีบเทยีบ การจดัล าดบัและการ
รูค้่าตวัเลขซึง่มกีารจดัประสบการณ์ได้หลายรปูแบบ เช่น การจดัประสบการณ์ผ่านการเล่น หรอื
กจิกรรมทีห่ลากหลาย หรอืจดัสอดแทรกตามมมุกจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
แก่เดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และช่วยใหเ้ดก็เรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดอ้ย่างมคีวามมสีุข ดว้ย
หลกัการดงักล่าว ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยใช้
รปูแบบกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคเ์พื่อการเรยีนรู้ 
 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บา้นอีสาน 
                      2.1  ความหมายของการจดัประสบการณ์ 
                 เดก็ปฐมวยัเป็นวยัที่อยู่ระหว่างการเจรญิเติบโต และพฒันาที่เป็นล าดบัโดยเดก็จะ
สะสมประสบการณ์ทีง่่ายไปสู่ความซบัซอ้น ซึง่การเรยีนรูท้ีด่คีอืการใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ ไดล้ง
มอืกระท าดว้ยตนเอง (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2547: 36) ในการจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้
เป็นการจดัสภาพประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองโดยการใชร้่างกายและ
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ประสาทรบัรูต่้างๆ เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนาน เกดิการเรยีนรู ้และส าหรบักจิกรรมทีจ่ะท าใหเ้ดก็เกดิ
การเรยีนรูส้งูสุดนัน้   จะตอ้งเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็สนใจ ไดค้น้ควา้ ปฏบิตัจิรงิโดยมคีรเูป็นผูช้ีแ้นะและ 
สนบัสนุนคอยช่วยเหลอืในขณะทีเ่ดก็ท ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั กจิกรรมทีจ่ดัจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
พฒันาการทุกดา้น และเป็นประสบการณ์ตรงจากการไดเ้ล่นและมกีารกระท ารว่มกบับุคคลอื่นโดยเฉพาะ
กลุ่มเพื่อน (วราภรณ์ รกัวจิยั. 2542: 159) จากหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ.2546 ก าหนดแนว
การจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั จะไม่จดัเป็นรายวชิาแต่จดัในรปูของกจิกรรมบรูณาการผ่าน
การเล่นเพื่อใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เกดิความรูท้กัษะ คุณธรรม จรยิธรรม 
  รวมทัง้เกดิการพฒันาทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา โดยมี
หลกัการจดัประสบการณ์ (กรมวชิาการ. 2546ก: 35) ดงันี้ 

  1.  จดัประสบการณ์การเล่นและการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาเดก็โดยองคร์วมอย่างต่อเนื่อง 
  2.  เน้นเดก็เป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบรบิทของสงัคมทีเ่ดก็อาศยัอยู่ 
  3.  จดัใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทัง้กบักระบวนการและผลผลติ 
  4.  จดัการประเมนิพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
การจดัประสบการณ์ 
  5.  ให้ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาเด็กการจดัประสบการณ์ส าหรบั
เดก็ปฐมวยั เพื่อพฒันาเดก็ใหม้คีวามพรอ้มทัง้ทางร่างกายอารมณ์ จติใจ สงัคม สตปิญัญา และเป็น
การปูพื้นฐานให้พรอ้มที่จะเรยีนรูใ้นระดบัต่อไป ซึ่งในการจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยันัน้ 
กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ไดเ้สนอหลกัการจดัประสบการณ์ประจ าวนัและรปูแบบการจดั
ประสบการณ์ให้ครอบคลุมพฒันาการทุกด้านดงันี้ (กรมวชิาการ. 2546ข: 44-57) หลกัการจดั
ประสบการณ์ประจ าวนั มดีงันี้ 
   5.1 ก าหนดระยะเวลาในการจดัประสบการณ์แต่ละกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของ
เดก็ในแต่ละวนัและยดืหยุน่ไดต้ามความตอ้งการและความสนใจของเดก็ เช่น 
       วยั 3 ขวบ มคีวามสนใจช่วงสัน้ประมาณ 8 นาท ี
       วยั 4 ขวบ มคีวามสนใจอยูไ่ดป้ระมาณ 12 นาท ี
       วยั 5 ขวบ มคีวามสนใจอยูไ่ดป้ระมาณ 15 นาท ี
     5.2  กจิกรรมทีต่อ้งใชค้วามคดิ ทัง้ในกลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่ไมค่วรใชเ้วลาต่อเนื่อง
นานเกนิกว่า 20 นาท ี
      5.3  กจิกรรมทีเ่ดก็มอีสิระเลอืกเล่นเสร ีเช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจง้ 
ฯลฯใชเ้วลาประมาณ 40-60 นาท ี
      5.4  กจิกรรมควรมคีวามสมดุลระหว่างกจิกรรมในหอ้งและนอกหอ้ง กจิกรรมทีใ่ช ้
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กลา้มเนื้อใหญ่และกลา้มเนื้อเลก็ กจิกรรมทีเ่ป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ กจิกรรมทีเ่ดก็
เป็นผูร้เิริม่และผูส้อนเป็นผูร้เิริม่ และกจิกรรมทีใ่ชก้ าลงัและไมใ่ชก้ าลงั จดัใหค้รบประเภท ทัง้นี้กจิกรรม
ทีต่อ้งออกก าลงักาย ควรจดัสลบักบักจิกรรมทีไ่ม่ตอ้งออกก าลงัมากนกั เพื่อเดก็จะไดไ้มเ่หนื่อยเกนิไป 
 
 2.2 ความหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
  นกัการศกึษา กล่าวถงึ ความหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร ไวห้ลาย
ท่านดงันี้ 
  แจ๊คแมน (ศรนิยา  ทรพัยว์าร.ี2552: 43; อ้างองิจาก Jackman. 1997: 190) กล่าวว่า 
การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นกจิกรรมที่เดก็ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง  เรยีนรูจ้าก
กระบวนการในการท างาน เริม่ตัง้แต่การวางแผนไปจนถงึการท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที ่
ประสบการณ์ที่ได้รบัจากการประกอบอาหารจะท าให้เด็กได้รบัความรู ้ เก ิดความรู ้สกึประสบ
ผลส าเรจ็และเป็นการปลูกฝงัลกัษณะนิสยัในการรบัประทานอาหารทีต่ดิตวัไปตลอดชวีติ 
  ส านักงานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิ (2541: 45) กล่าวว่า การจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็จะไดร้บัการจดัประสบการณ์ตรงจากการสงัเกตการเปลีย่นแปลง
ของอาหารดบิ-สุก รบัรูร้สและกลิน่ของอาหาร เรยีนรูด้ว้ยประสาทสมัผสัต่างๆ และเรยีนรูก้ารท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น 
  ปวณีา (นามแฝง) (2539: 113) กล่าวว่า กจิกรรมการประกอบอาหารเป็นกจิกรรมทีท่ า
ใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัคดิ ลงมอืท า และน าไปสู่ผลลพัธด์ว้ยตวัของเดก็เอง ซึง่เป็นรากฐานส าคญัต่อการคดิ
และเรยีนรูเ้ร ือ่งอื่นๆ ดว้ย 
  วไิลพร พงษ์ศรทีศัน์ (2533: 6-7) การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หมายถงึ 
กจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทุกดา้น ในการเรยีนรู ้คอื การมองเหน็ การสมัผสั การชมิรส 
การดมกลิน่ และการฟงั โดยผูว้จิยัสรา้งแผนการประสบการณ์ทดลองประกอบอาหารขึน้ ซึง่แผนการ
ด าเนินกจิกรรมนัน้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้เตรยีม ขัน้ปฏบิตั ิและขัน้สรปุ 
  จากการศกึษาความหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร สรุปไดว้่า กจิกรรม
การประกอบอาหาร หมายถงึ การจดัประสบการณ์ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ย
ตวัเองทัง้การทดลอง จากของจรงิ ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเรยีนรู ้คอืตา หู จมกู ลิน้ และ    
ผวิกาย ในการไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดด้มกลิน่ ไดช้มิรส และไดส้มัผสั เดก็จะเกดิองคค์วามรใูนตวัเอง 
สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตั ิ เกดิองคค์วามรูแ้ละน าไปปฏบิตัดิว้ยตวัเองได้ 
 
 2.3 จดุมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
  นกัการศกึษา กล่าวถงึจดุมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร ไวห้ลาย
ท่านดงันี้ 
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  ดารล์ (อารรีตัน์  ญาณะศร. 2544: 36; อ้างองิจาก Dahl. 1998 : 81- 82 ) กล่าวว่า  
จดุมุง่หมายของการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารดงันี้ 
   1. การอ่าน  เดก็อ่านรายการอาหารซึง่แสดงดว้ยรปูวาดทีม่คี าหรอืจ านวน 
   2.  คณิตศาสตร ์ เดก็เรยีนรูด้ว้ยการนับ  การวดั  การเรยีงล าดบั  การกะประมาณ 
   3.  วทิยาศาสตร ์  พฒันาการใชป้ระสาทสมัผสั  เดก็ทุกคนมโีอกาสทีจ่ะดม  สมัผสั  
ชมิ ครใูชค้ าถามกระตุ้นใหเ้ดก็เกดิการสงัเกตการณ์เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
   4.  กจิกรรมสรา้งสรรค ์  เดก็ใชจ้นิตนาการในการประกอบอาหาร  ตกแต่งรปูร่าง  
รปูทรง  การเลอืกส ี
   5.  เรยีนรูท้กัษะทางสงัคม  เป็นตวัของตวัเอง  ปฏบิตัติามขอ้ตกลง ช่วยเหลอื
แบ่งปนัและรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 
   6.  เดก็บนัทกึประสบการณ์การประกอบอาหารทีโ่รงเรยีนหรอืทีบ่า้น 
  บรเูวอร ์ (ศรนิยา  ทรพัยว์าร.ี2552: 43; อา้งองิจาก Brewer. 1995: 397) กล่าวถงึ
จดุมุง่หมายในการจดัประสบการณ์การประกอบ อาหาร ดงันี้ 
   1.  วทิยาศาสตร ์ สงัเกตการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เช่น การละลาย เปลีย่นจาก
นิ่มเป็นแขง็ ขนาดเลก็ลง ขนาดใหญ่ขึน้ และมกีารเปลีย่นแปลงจากน ้ากลายเป็นไอ เป็นตน้ 
   2.  ภาษา เรยีนรูค้ าศพัท์ เช่น ตม้ ตุ๋น มว้น นวด บด ตดัออกเป็นกอ้นลกูบาศก์
เลก็ตดัออกเป็นชิน้เลก็ๆ เป็นตน้ รูจ้กัชื่ออาหาร ชื่ออุปกรณ์ 
   3.  คณติศาสตร ์เปรยีบเทยีบปรมิาณ การวดั 
   4.  การเรยีนรูท้างสงัคม การร่วมมอืกนัท างาน เรยีนรูเ้กี่ยวกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการผลติอาหารประเพณีเกีย่วกบัอาหาร 
   5.  ความสามารถในการอ่านและเขยีน เดก็อ่านแผ่นชารท์รายการอาหารหลงัจาก
อ่านหรอืฟงัเรือ่งราวต่างๆ แลว้ท าอาหารทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ เขยีนรายการอาหาร สะสมภาพอาหาร
หรอืวาดภาพอาหารทีช่อบทีสุ่ดท าเป็นสมดุภาพ 
  แจค๊แมน (วชัรนิทร ์ เทพมณี. 2545: 41; อา้งองิจาก Jackman. 1997 : 191) กล่าวว่า 
ในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร มวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีค่รคูวรกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการ
เรยีนรู ้ดงันี้ 
   1.  รูจ้กัรบัผดิชอบ เป็นอสิระ และประสบผลส าเรจ็ 
   2.  เรยีนรูเ้กีย่วกบัโภชนาการและอาหารหมูต่่างๆ 
   3.  การท างานอย่างอสิระและความรว่มมอืในกลุ่มยอ่ย(เดก็อ่อนกว่า,เดก็กลุ่มเลก็กว่า) 
   4.  การท างานจนเสรจ็สมบรูณ์ ตัง้แต่เตรยีมการไปจนถงึการท าความสะอาด 
   5.  เรยีนรูก้บัอาหารใหม่ๆ  และส่วนประกอบของอาหารจากวฒันธรรมอื่นๆ 
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   6.  เรยีนรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีแ่ตกต่างกนัในอาหารทีแ่ต่ละประเภทและอาชพีที่
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาหาร เช่น ชาวนา ชาวสวน พ่อครวั ฯลฯ 
   7.  รูจ้กัค าและความคดิรวบยอด เช่น การวดั ละลาย นวด เขยา่ เป็นตน้ 
   8.  พฒันาทกัษะทางการอ่านเบือ้งตน้จากชารท์แสดงวธิกีารปรงุอาหาร 
   9.  เรยีนรูค้วามคดิรวบยอดทางคณติศาสตรแ์ละทางวทิยาศาสตร์ 

 10.  พฒันากลา้มเนื้อมดัเลก็ กลา้มเนื้อมดัใหญ่ การประสานสมัพนัธร์ะหว่างตา   
และมอื 

 11. กจิกรรมการประกอบอาหารน าไปสู่กจิกรรมอื่นๆ เช่น การแสดงบทบาทสมมต ิ
การเชดิหุ่น ศลิปะ ฯลฯ 
  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2535: 7) ก าหนดจดุมุง่หมายของการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารไว ้ดงันี้ 
   1.  สนุกสนาน ปลกูฝงัใหเ้ดก็รกัการท างาน 
   2.  ไดส้งัเกตกระบวนการเปลีย่นแปลง 
   3.  สรา้งทศันคตทิีด่ใีนการรบัประทานอาหาร 
   4.  ส่งเสรมิพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
   5.  ฝึกการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ไดแ้ก่ การสงัเกต การชมิรส การดมกลิน่ การ
ฟงัเสยีงทีเ่กดิขึน้ การสมัผสั 
   6.  รูจ้กัขัน้ตอนการเตรยีม การจดัเกบ็และท าความสะอาด 
   7. รูจ้กัมารยาทในการรบัประทาน 
   8.  เพิม่พนูพฒันาการทางภาษา 
   9.  เพิม่ทกัษะกระบวนการคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 
      10. รูจ้กัการท างานเป็นกลุ่ม 
  พร พนัธุโ์อสถ (2543: 32) กล่าวว่า การประกอบอาหารจะช่วยใหเ้ดก็เรยีนรูพ้รอ้มๆ
ไปกบัการพฒันาเจตจ านงของตน ส าหรบัเดก็แลว้การเปลีย่นแปลงจากเมลด็ขา้วแขง็ๆ มาเป็นผงแป้ง
หรอืเป็นน าและทา้ยทีสุ่ดกลบักลายเป็นอาหารหรอืขนมหลากรปูแบบ กล่าวไดว้่าเป็นกระบวนการที่
น่าอศัจรรยใ์จ ชวนตื่นเตน้ ดว้ยเหตุนี้เดก็จงึใจจด ใจจ่อเรยีนรูไ้ปกบักระบวนการท าอาหารจนกลาย
มาเป็นอาหารใหเ้ดก็รบัประทานและแบ่งปนักบัเพื่อนๆ การไดเ้หน็ ไดท้ า และภาคภูมใิจ กบัการ
ท าอาหาร ท าใหเ้ดก็เหน็คุณค่าของการท างานและพฒันาขึน้มาเป็นพลงัเจตจ านงในตวัเดก็ภายหลงั 
  อารรีตัน์ ญาณะศร (2544: 38) กล่าวถงึจดุมุง่หมายในการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหารว่า การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมปีระโยชน์ต่อเดก็มากช่วยใหเ้ดก็เกิดการเรยีนรูท้ ัง้ใน
เรือ่งภาษา คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ดนตร ีศลิปะ การใชก้ลา้มเนื้อเลก็ สุขภาพอนามยั และจติใจ
สงัคมและสตปิญัญา 
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  จากการศกึษาจุดมุ่งหมายในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร สรุปไดว้่า จุดมุ่งหมาย
ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร หมายถงึ การจดัประสบการณ์ทีส่่งเสรมิพฒันาการทัง้     
4 ดา้นคอื  ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญาใหก้บัเดก็  ซึง่เป็นกจิกรรมที่
ครอบคลุมกบัทุกๆ เนื้อหาวชิาต่างๆ เดก็จะได้รบัทกัษะทางภาษา  ทกัษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนส่งเสรมิสุขภาพอนามยัส่วนตวั สรา้งทศันคตใินการรบัประทานอาหาร สุขภาพอนามยั การ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น การที่ผู้เรยีนรูผ้่านกระบวนการจดัประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยผ่านทกัษะ
กระบวนการตามขัน้ตอนการทดลองนัน้ ผูเ้รยีนสามารถน าไปปรบัใชก้บัตนเองในชวีติประจ าวนัได้ 
รวมไปถงึความภาคภมูใิจเมือ่เดก็ไดท้ างานจนประสบความส าเรจ็ 

    2.4 ความหมายการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน   
     นักการศกึษาหลายท่าน กล่าวถึง  ความหมายของการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีานไวด้งันี้ 
     ธวชั  บุณโณทก  (2531)  ใหค้วามหมายไวว้่า  ความรอบรูข้องชาวบา้นทีเ่รยีนรูแ้ละมี
ประสบการณ์สบืต่อกนัมาทัง้ทางตรง คอื ประสบการณ์ดว้ยตนเองและทางออ้ม  ซึง่เกดิจาการเรยีนรู้
จากผูใ้หญ่หรอืไดร้บัสบืทอดมารวมถงึ ยงัหมายถงึประสบการณ์ในการประกอบอาชพี ในการศกึษา
เล่าเรยีน การทีช่าวบา้นรูจ้กัวธิกีารท านา  การไถนา การเอาควายมาใชใ้นการไถนารูจ้กัการนวดขา้ว
โดยการใชค้วาย รูจ้กัการสานกระบุง ตะกรา้ เอาไมไ้ผ่มาท าเครือ่งใชไ้มส้อยในชวีติประจ าวนั   
     กองวจิยัทางการศกึษา กรมวชิาการ (2539: 3) ใหค้ าจ ากดัความว่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ทัง้หลายของชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ใช้ในการแก้ปญัหาหรอืการ
ด าเนินชวีติ โดยไดร้บัการถ่ายทอดและกลัน่กรองเป็นระยะเวลายาวนาน 
  ธวชั  ปุณโณทก และคณะ (2531: 40) กล่าวว่า ภูมปิญัญาท้องถิ่น คอืความรู้ของ
ชาวบา้นทีเ่รยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์สบืต่อกนัมาทัง้ทางตรงคอืประสบการณ์ดว้ยตนเองหรอืทางอ้อม
ซึง่เรยีนรูจ้ากผูใ้หญ่หรอืความรูท้ีส่ะสมสบืต่อกนัมา 
  นิพนธ์  กินาวงค์  (2537: 45) กล่าวว่า ภูมปิญัญาท้องถิ่น หมายถึง พื้นความรู ้
ความสามารถของบุคคลในอาชพีต่างๆ ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่  ตลอดจนสิง่ต่างๆ ทีม่ใีนทอ้งถิน่ ซึง่มสี่วน
เสรมิสรา้งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในชุมชน 
  ประคอง  นิมมานเหมนิทร ์ (2538: 47) กล่าวว่า ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึ ความรู ้
หรอืระบบความรูท้ีม่นุษยค์น้พบหรอืคดิคน้ขึน้ เพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ได้อย่างมัน่คงปลอดภยั 
มคีวามสะดวกสบาย สุขสงบและบนัเทงิใจ อาจะเป็นระบบความรูท้ีค่ดิขึน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก่อน หรอืเป็นระบบความรูท้ีค่ดิขึน้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มชนกไ็ด ้
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  ลลีาภรณ์  นาครทรรพ ์ (2541: 240)  สรุปความหมายของอาหารทอ้งถิน่ว่าหมายถึง 
องค์ความรู้ต่างๆ ที่สมัพนัธ์กบัการด ารงชวีติของคนในชุมชน ภูมปิญัญาเหล่าน้ีเป็นบ่อเกดิของ
พฤตกิรรมของบุคคลและสงัคม ซึง่ถูกถ่ายทอดมาเป็นระบบความเชื่อ 
ระบบคุณค่าหรอืระบบความคดิของสมาชกิในชุมชน 
  เสร ี พงศพ์ศิ  (2529: 145) กล่าวถงึอาหารทอ้งถิน่ (Local Wisdom) หมายถงึ พืน้เพ
รากฐานของความรูช้าวบา้น 
  อเนก  นาคบุตร (2529: 63-65) กล่าวว่า ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ คอืภมูปิญัญาของเกษตรกร 
ทีห่าทางออกในเรือ่งการพึง่พาตนเอง โดยไมเ่พลีย่งพล ้าต่อการตลาด 
  เอกวิทย์ ณ ถลาง (2536: 69) กล่าวว่า อาหารท้องถิ่น คือคตินิยม ความรู ้         
ความสนัทดั การรูเ้ท่าทนัธรรมชาตขิองสรรพสิง่รอบตวัและการเลอืกเฟ้นความคดิ วธิกีารใชใ้นชวีติ 
ประจ าวนัอยา่งไดผ้ล เป็นเรือ่งของการสัง่สมประสบการณ์มาหลายชัว่อายคุน 
  จากหนงัสอืชื่อ “การถ่ายโยงงานวจิยัดา้นเกษตรสากลกบัการพฒันา” นัน้ ด ีเอม วอเรน  
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2541: 15 ;อา้งองิจาก D.M. Warren. 1989: 168) ได้
ใชค้ าว่า ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในความหมายว่าเป็นระบบเกษตรกรรมในทอ้งถิน่ ซึง่พฒันามาแลว้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งดว้ยรปูแบบของการเพาะปลกูทีม่พีืน้ฐาน จากความรูด้า้นการเกษตรทีไ่ดป้ฏบิตักินัมา
ในทอ้งถิน่นัน้ ระบบดงักล่าวทีม่คีวามสมดุลลงตวั โดยปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและไดร้บั
อทิธพิลจากนวตักรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบเอง รวมทัง้รบัมาจากภูมปิญัญาทีอ่ื่น ทัง้ระบบเกษตร
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิวอเรนใชค้ าว่าภมูปิญัญาทอ้งถิน่แทนค าว่าวฒันธรรม เพื่อหลกีเลีย่งความหมาย 
ทีม่กันิยมกนัทางตะวนัตกว่า หมายถงึระบบทีห่ยดุนิ่งไมเ่ปลีย่นแปลง 
   วรีะพงศ์  แสงชูโต (2544: 28) กล่าวว่าอาหารทอ้งถิน่ หมายถงึ ความรู้ทีไ่ดม้กีารสัง่
สมมาเป็นเวลานาน และมกีารถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงในท้องถิ่นนัน้ เพื่อใช้ในการด ารงชวีติ 
การอยู่ร่วมกนัของสงัคมในทอ้งถิน่ โดยอาจหมายถงึประสบการณ์ของชาวบา้นที่น ามาใชป้ระโยชน์
ในการด ารงชวีติ ความรู ้ความคดิในการสรา้งสรรคแ์บบแผนของการด ารงชวีติทีป่ฏบิตั ิ  สบืทอดกนั
มา   การประกอบอาชพีที่ยดึหลกัการพึ่งตนเองและการประกอบอาชพีที่เกดิการผสมผสานความรูเ้ดมิ
กบัแนวคดิ หลกัปฏบิตัแิละเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
  จากการศึกษาความหมายของอาหารท้องถิ่นที่หน่วยงานและนักการศึกษาต่างๆ 
กล่าวมาขา้งตน้น้ี สรปุไดว้่า องคค์วามรูต่้างๆทีถ่่ายทอดจากบรรพบุรุษ ที่สมัพนัธ์กบัการด ารงชวีติ
ของคนในชุมชนมกีารถ่ายทอดจากรุน่หนึ่งสู่อกีรุน่หนึ่งในทอ้งถิน่  เพื่อใชแ้ก้ปญัหาและด าเนินชวีติได้
อยา่งสงบสุขในทอ้งถิน่ของตนภูมปิญัญาเหล่าน้ีเป็นบ่อเกดิของพฤตกิรรมของบุคคลและสงัคม ซึง่ถูก
ถ่ายทอดมาเป็นระบบความเชื่อระบบคุณค่าหรอืระบบความคดิของสมาชกิในชุมชนให้กบัลูกหลาน 
ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม และน าไปสู่การพฒันาดา้นต่างๆ ต่อไป 
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  ดงันัน้เมื่อวเิคราะห์ถึงความหมายของอาหารท้องถิน่ที่กล่าวถงึ ดงัที่ สริมิา  ภญิโญ
อนันตพงษ์ (2545: 23-28) กล่าวถึงในวิธีการถ่ายทอดภูมปิญัญาแก่เด็กต้องง่าย ไม่ซบัซ้อน 
สนุกสนาน ดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน ปรศินาค าทาย การลองท าตามตวัอย่าง ซึ่ง
หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความหมายของเดก็ปฐมวยัคอืเดก็อายุแรกเกดิจนถงึ 7 ปี เป็นวยัแห่ง
การเตรยีมความพร้อม โดยมนีักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทศันะเกี่ยวกบัเด็กปฐมวยัไว้อย่าง
น่าสนใจ ดงัเช่น ฮอรน์, โนรอท, สเกลและอลัวารด์ (Hoorn, Nourot, Scale; & Alward. 1993; 
Srisurak. 2005: 7) ได้กล่าวถงึเดก็วยันี้ว่า เป็นวยัแห่งการพฒันาสญัชาตญาณในด้านการเล่น 
ตลอดช่วงอายเุดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 7 ปี เดก็จะไดพ้ฒันาการเล่นทัง้ 3 ระดบั ดว้ยการปฏสิมัพนัธ์
กับสื่อ วัตถุสิ่งของและกิจกรรมที่เด็กพบเห็นโดยบังเอิญในสภาพแวดล้อมรอบตัวเขา ดังนัน้ 
นกัจติวทิยาดา้นสตปิญัญามกัจะกระตุน้พฒันาการเดก็ดว้ยการใหเ้ล่นแบบสบืสวนสอบสวน การเล่น
แบบฝึกปฏิบตัิการ การเล่นแบบใช้รูปสญัลักษณ์ ทัง้นี้เพราะการจดักิจกรรมส าหรบัเด็กและการ
อบรมเลีย้งดเูดก็ คอืปจัจยัส าคญัในการพฒันาเดก็หลายดา้น เช่น ดา้นร่างกาย ดา้นบุคลกิภาพ ดา้น
อารมณ์ ดา้นจรยิธรรม ดา้นความสามารถทางสงัคมและดา้นสตปิญัญา เดก็เลก็นัน้มกีารเรยีนรูผ้่าน
การเล่น ครจูงึตอ้งใชค้วามสามารถในการเชื่อมโยงทุกสิง่อยา่งมาก เป็นสื่อในการเล่นเพื่อการเรยีนรู้ 
คร ู คอืบุคคลส าคญัในการช่วยให้เด ็กเรยีนรู ้และเก ิดการพฒันาทุกด ้านอย่างสมัพนัธ ์กนั  
(Austin. 2004; อ้างองิจาก Srisurak. 2005: 5) ดงันัน้ การน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาประยุกต์ใชเ้ป็น
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ปฐมวยั จงึถอืไดว้่ามคีุณค่า มคีวามหมายต่อการพฒันาเดก็ปฐมวยัและ
การศกึษาปฐมวยัเป็นอยา่งยิง่ 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัอาหารพื้นบ้าน 
 อาหารไทยหรอือาหารพืน้เมอืง เป็นภูมปิญัญาของคนไทย ซึง่ถอืก าเนิดขึน้ตัง่แต่ในยุค
ประวตัศิาสตร ์อาหารแต่ละอย่างไดผ้่านการคดิคน้ขึ้นมาเพื่อใหเ้ขา้กบัภูมอิากาศ ภูมปิระเทศในการ
หาวตัถุดบิในการประกอบ ปรุงอาหาร และยงัมคีุณค่าทางโภชนาการ ถงึแมใ้นอดตีคนไทยยงัไม่ มี
ววิฒันาการในด้านวทิยาศาสตร ์แต่กไ็ดม้คีวามรูเ้รื่องประโยชน์ในการน าวตัถุดบิมาประกอบอาหาร 
เพราะส่วนใหญ่วตัถุดบิที่ใช้ในการท านัน้ เป็นสมุนไพรใช้ในการรกัษาป้องกนัโรคต่างๆได้ ซึ่งใน
ปจัจุบนัวทิยาการพฒันาขึน้ ทางวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาแล้วลงความเหน็ว่าเป็นเช่นดงัทีค่นสมยัก่อน
เขา้ใจ สิง่น้ีจงึเป็นทีเ่หน็ไดช้ดัว่า คนไทยมภีูมปิญัญาทีไ่ม่ดอ้ยกว่าใคร ดงันัน้การรบัประทานอาหาร
ไทยนัน้จงึมปีระโยชน์อย่างมาก “อาหาร” เป็นปจัจยัแรกทีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของคนเรา 
คงไมม่ใีครปฏเิสธว่าไมรู่จ้กัอาหาร เพราะตัง้แต่เริม่ปฏสินธใินครรภม์ารดา เรากไ็ดส้ารอาหารจากแม่
จนถงึแมว้นัสิน้ลม โดยทัว่ไป “อาหาร” จะหมายถงึ ของกนิ หรอืเครื่องหล่อเลีย้งชวีติ ส าหรบัคนไทย
มกัจะกนิอาหารเป็นส ารบั ประกอบดว้ยขา้วแล้วมกีบัขา้วอกี 2 – 3 อย่าง แต่หากอยู่ในช่วงเร่งรบีก็
อาจจะตกักบัขา้วทุกอย่างใส่ในจานเดยีว ที่เรยีกว่า ขา้วราดแกง อาหารไทยมหีลายประเภท เช่น 
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อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง (ของกนิเล่น) นอกจากนี้ยงัม ีอาหารตามทอ้งถิน่ ตามฤดูกาล 
และอาหารตามเทศกาลอกีดว้ย 
 อาหารตามทอ้งถิน่ หมายถงึ อาหารประจ าภาคต่างๆ เช่นภาคเหนือ ไดแ้ก่ แกงโฮะ ไส้
อัว่ น ้าพรกิหนุ่ม ขา้วสอย ภาคกลาง ไดแ้ก่ แกงเขยีวหวาน แกงสม้ผกัรวม น ้าพรกิกะปิ ต้มย า ภาค
อสีาน ได้แก่ ลู่ ส้มต า ปลาร้า แจ่วบอง แกงหวายใส่ย่านาง แกงหน่อไม้ใส่ย่านาง ซุปมะเขอื ซุป
หน่อไม ้ภาคใต ้ไดแ้ก่ แกงเหลอืง แกงไตปลา ขา้วย า ผดัสะตอ เป็นตน้ 
 อาหารตามเทศกาล จะหมายถึง อาหารคาวหวานที่นิยมท าในช่วงประเพณี หรือ
เทศกาลนัน้ๆ เช่น ช่วงสงกรานต์จะมกีารกวนกะละแม ขา้วเหนียวแดง ส่วนวนัสารทนิยมท า ขนม
กระยาสารท และสารทเดอืนสบิ ท าข้าวต้มลูกโยน ขา้วเหนียวไสต่้างๆ ห่อด้วยใบตองแล้วไว้ปลาย
หางเป็นเสน้ยาวๆ 
 ส่วนอาหารตามฤดูกาล หมายถึง อาหารที่นิยมท ากินเป็นพเิศษในฤดูนัน้ๆซึ่งมกัจะ
สอดคล้องกบัสภาพอากาศ เช่น หน้ารอ้น ท าขา้วแช่และปลาแห้งแตงโม ปลายฤดูฝนต้นหนาว ก็
อาจจะท าแกงสม้ดอกแค แกงเลยีงผกัต่างๆ ใส่พรกิไทยและใบแมงลกั แลว้กนิรอ้นๆ เพราะเชื่อว่าจะ
ช่วย แกไ้ขห้วัลม (อาการจบัไขไ้มส่บายเพราะอากาศเปลีย่นในช่วงทา้ยฤดฝูนตน้หนาว) 
 หากจะกล่าวถงึอาหารการกนิของคนอสีาน หลายคนคงรูจ้กัคุน้เคยและได้ชมิรสกนัมา
บา้งแล้ว ชาวอสีานมวีถิกีารด าเนินชวีติทีเ่รยีบง่ายเช่นเดยีวกบัการทีร่บัประทานอาหารอย่างง่ายๆ
มกัจะรบัประทานไดทุ้กอยา่ง เพื่อการด ารงชวีติยูใ่หส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองภาคอสีาน ชาวอสีาน
จงึรู้จกัแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่สามารถรบัประทานได้ในท้องถิ่น มาดดัแปลงเป็นอาหารรบัประทาน 
อาหารอสีานเป็นอาหารทีม่คีวามแตกต่างจากอาหารของภาคอื่นๆ และเขา้กบัวถิกีารด าเนินชวีติที่
เรยีบง่ายของชาวอสีาน อาหารของชาวอสีานในแต่ละมือ้จะเป็นอาหารง่ายๆ เพยีง 2 – 3 จาน ซึง่
ทุกมือ้จะต้องมผีกัเป็นส่วนประกอบหลกัพวกเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาหรอืเนื้อควาย ความพงึ
พอใจในรสชาตอิาหารของชาวอสีานนัน้ไม่มตีายตวัแล้วแต่ความชอบของบุคคล แต่อาหารพืน้บา้น
ชาวอสีานส่วนใหญ่แลว้จะออกรสชาตไิปทางเผด็ เคม็ และเปรีย้ว ประชากรในภาคอสีานมวีถิชีวีติที่
ผกูตดิกบัทรพัยากรธรรมชาตทิีแ่ตกต่างหลากหลาย ทัง้ในเขตทีร่าบ ในแอ่งโคราช และแอ่งสกลนคร 
อาศยัล าน ้าส าคญัเช่น ช ีมูล สงคราม โขง เป็นต้น และชุมชนที่อาศยัอยู่ในเขตภูเขา โดนเฉพาะ
อย่างยิง่เทอืกเขาภูพานและเทอืกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งความแตกต่างของทรพัยากรธรรมชาติ ท าให้
ระบบอาหารและรปูแบบการจดัการอาหารของชุมชนแตกต่างกนัไปด้วย แต่เดมิในช่วงทีท่รพัยากร
ยงัอุดมสมบรูณ์ อาหารจากธรรมชาตมิคีวามหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบา้นจะหาอาหาร
จากแหล่งอาหารธรรมชาตเิท่าทีจ่ าเป็นทีจ่ะบรโิภคในแต่ละวนัเท่านัน้ เช่น การหาปลาจากแม่น ้า ไม่
จ าเป็นต้องจบัปลามาขงัทรมานไว ้และหากวนัใดจบัปลาไดม้ากก็แปรรปูเป็นปลารา้หรอืปลาแหง้ไว้
บรโิภคไดน้าน ส่งผลใหช้าวบา้นพึง่พาอาหารจากตลาดน้อยมาก ชาวบา้นจะ “ปลูกทุกอย่างทีก่นิ กนิ
ทุกอย่างทีป่ลูก” สวนหลงับา้นมบีทบาทส าคญัในฐานะเป็นแหล่งอาหารประจ าครวัเรอืน ชาวบา้นมี
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ฐานคดิส าคญัเกี่ยวกบัการผลติอาหาร คอื ผลติให้เพยีงพอต่อการบรโิภค มเีหลอืแบ่งปนัใหญ้าตพิี่
น้อง เพื่อนบ้านและท าบุญ โดยองค์รวมแล้วอาหารพื้นบ้าน หมายถงึ อาหารที่นิยมรบัประทานกนั
เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ท าขึ้นได้ง่ายโดยอาศยัพชืผกัหรอืเครื่องประกอบอาหารที่มอียู่ใน
ทอ้งถิน่ มกีารสบืทอดวธิกีารปรงุและการรบัประทานต่อๆกนัมา (ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาต ิ 
 ลกัษณะการปรงุอาหารอสีาน  มลีกัษณะดงันี้ 
 ลาบ เป็นอาหารประเภทย าที่มเีนื้อมาสบัละเอียดหรอืหัน่เป็นชิ้นเล็กๆบางๆปรุงรสด้วย 
น ้าปลา พรกิ ขา้วคัว่ ต้นหอม ผกัช ีรบัประทานกบัผกัพื้นเมอืงเช่น ติ้ว กระโดน ขะเมก็ใน มะตูม 
ผกักาด เป็นตน้ นิยมใชเ้นื้อ ปลา หม ูววั ควายและไก่ 
 กอ้ย เป็นอาหารประเภทย าทีจ่ะน าเนื้อยา่งมาหัน่เป็นชิน้ๆผสมกบัผกัพืน้เมอืง นิยมใชก้บั
เนื้อปลา หม ูววั ควายและไก่ ทานกบัผกัสดนานาชนิด เช่นเดยีวกบัลาบ 
 อ่อม เป็นอาหารประเภทแกงแต่มนี ้าน้อยมผีกัพืน้เมอืงหลายชนิดนิยมใชก้บัเนื้อ ไก่และปลา
หรอืเนื้อกบเนื้อเขยีดหรอืเนื้อสตัวอ์ื่นๆแต่เน้นทีป่รมิาณผกั 
 อ๋อ ลกัษณะคลา้ยอ่อมแต่ไม่ใส่ผกั ใส่เพยีงตน้หอม ใบมะกรดู ตะไคร ้ใบแมงลกั นิยมใชป้ลา
ตวัเลก็ กุง้ หรอืไขม่ดแดงปรุง ใส่น ้าพอใหอ้าหารสุก 
 หมก เป็นอาหารประเภทหน่ึงใชใ้บตองห่อ นิยมใชก้บัเนื้อปลา ไก่ แมลง กบ เขยีด ผกั ปละ
หน่อไม ้หมกหรอืห่อหมกอสีานจะไมใ่ส่กะท ิ
 การกนิผกัพืน้บา้นนัน้ส่วนมากจะกนิตามฤดกูาล และกนิตามทีท่ศิทางของผูรู้ท้ ีไ่ดม้แีนวและ
ทศิทางการกนิไว ้กล่าวคอื ฤดรูอ้น (กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม) เจบ็ปว่ยดว้ยธาตุไฟควรรบัประทานผกั
พืน้เมอืง รสขม เยน็ เปรีย้ว และจดื เช่น ผกัหนาม ขีเ้หลก็ มะขาม ต าลงึ ฤดฝูน (มถุินายน-
กนัยายน) เจบ็ปว่ยดว้ยธาตุลม ควรรบัประทานผกัพืน้บา้น รสสุขุม รสเผด็รอ้น เช่น กระเจีย๊บแดง 
หอมแดง แมงลกั ฤดหูนาว (ตุลาคม-มกราคม) เจบ็ปว่ยดว้ยธาตุน ้า ควรรบัประทานผกัพืน้บา้น รส
ขม รอ้น และเปรีย้ว เช่น สะเดา ขา่อ่อน พรกิไทย ผกัแพว 
 นอกจากนี้ยงัมแีนวทางการบรโิภคผกัพื้นบ้านตามสผีวิกายและโลหติ อกีด้วย เช่น คนผวิ
ขาว โลหติมรีสหวาน ควรเลอืกรบัประทานผกัพืน้บา้นรสเผด็ รอ้น ขม คนผวิขาวเหลอืง โลหติมรีส
เปรีย้ว ควรเลอืกรบัประทานผกัพืน้บา้นรสเคม็ คนผวิสดี าแดง โลหติรสเคม็ ควรเลอืกรบัประทานผกั
พื้นบ้านได้ทุกรสยกเว้นรสเค็ม คนผวิด า โลหติมรีสเค็มจดั และเย็นจดั ควรเลอืกรบัประทานผกั
พืน้บา้นทีม่ ีรสหวาน  
 ความหมายของผกัพืน้บา้นไทยมผีู้ใหค้วามหมายไว้หลากหลายเช่นหมายถงึ พรรณพชืผกั
พื้นบ้านหรือพรรณไม้พื้นเมืองในท้องถิ่น ผักพื้นบ้านมีชื่อเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น และน าไป
ประกอบอาหารพื้นเมอืงตามกรรมวธิขีองท้องถิ่นโดยตวัของผกัพื้นบ้านเอง มคีุณค่าในการสร้าง
ภมูคิุม้กนัส าหรบัชาวบา้น  
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อีกความหมาย คอืพรรณพชืผกัพื้นบ้านหรอืพรรณไม้พื้นเมอืงในท้องถิ่นที่ชาวบ้านน ามาบรโิภค 
เป็นผกัเกดิในแหล่งธรรมชาตติามป่าเขา หนองบงึ รมิน ้า หรอืชาวบ้านน ามาปลูกไวเ้พื่อสะดวกใน
การเกบ็บรโิภค ผกัพืน้บา้นมชีื่อเฉพาะของแต่ละทอ้งถิน่ และน าไปประกอบเป็นอาหารพืน้เมอืงตาม
กรรมวธิเีฉพาะของทอ้งถิน่ โดยตวัของผกัพืน้บา้นเองมคีุณค่าในการสรา้งภูมคิุม้กนัส าหรบัชาวบา้น 
และบรโิภคตามฤดกูาลชาวบา้นเลอืกสรรพชืผกัทีม่ปีระโยชน์และตดัสิง่ทีเ่กดิโทษออกไป (สบืคน้จาก   
          นอกจากนี้แล้วยงัมผีู้ให้ความหมายอีกว่า หมายถึง พรรณพืชผักพื้นบ้านหรอืพรรณไม้
พื้นเมอืงในท้องถิ่นที่ชาวบ้านน ามาบรโิภคเป็นผกัตามวฒันธรรมการบรโิภคของท้องถิ่นในแหล่ง
ธรรมชาต ิ(ปา่เขา ปา่ละเมาะ ป่าแพะ หนองบงึ รมิแม่น ้า และธารน ้า) ส่วนนาไร่ หรอืชาวบา้นน ามา
ปลกูไวใ้กลบ้า้นเพื่อสะดวกในการเกบ็มาบรโิภค ผกัพืน้บา้นเหล่านี้มชีื่อเฉพาะตามทอ้งถิน่และน าไป
ประกอบเป็นอาหารพืน้เมอืงตามกรรมวธิเีฉพาะ ของแต่ละทอ้งถิน่นอกจากนี้พรรณไมเ้หล่านี้ ยงัถูก
น ามาใชป้ระโยชน์ดา้นยารกัษาโรค ดา้นเครือ่งใชไ้มส้อย ดา้นเครื่องแต่งกาย และดา้นเศรษฐกจิ    
 ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้ให้ความหมายของผกัพื้นบ้าน หมายถงึ พชืที่คนในท้องถิ่น
ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมกีารสืบทอดการบริโภค จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่งหนึ่ง น าไป
ประกอบอาหารตามกรรมวธิขีองแต่ละทอ้งถิน่ ซึง่เป็นการบรโิภคตามวฒันธรรมของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

     2.6  ลกัษณะของอาหารพื้นบ้านอีสาน 
    นกัการศกึษาหลายท่าน กล่าวถงึลกัษะของอาหารพืน้บา้นอสีานไวด้งันี้ 
    เสร ี พงศ์พศิ  (2529: 147) กล่าวถงึ ลกัษณะของอาหารพืน้บา้นอสีานว่าม ี2 ลกัษณะ 
ดงันี้ 
   1. ลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม เป็นการศกึษาจากโลกทศัน์ ชวีทศัน์ เป็นปรชัญาใน
การ ด าเนินชวีติ เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิง่ใน
ชวีติประจ าวนั 
   2. ลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม เป็นเรือ่งเฉพาะดา้น เช่น การท ามาหากนิ การเกษตร 
หตัถกรรม ศลิปะ ดนตรแีละอื่นๆ 
  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรมและลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมจะสะทอ้น
ออกมาใน 3 ลกัษณะทีส่มัพนัธใ์กลช้ดิกนั คอื 
   1. ความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ คอืความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัโลก สิง่แวดลอ้ม 
สตัว ์ธรรมชาต ิ
   2. ความสมัพนัธก์บัคนอื่นๆ ทีร่ว่มในสงัคมหรอืนอกสงัคม 
   3. ความสมัพนัธก์บัสิง่เหนือธรรมชาตสิิง่ทีไ่มส่ามารถสมัผสัไดท้ัง้หลาย 
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  ประเวศ  วะส ี(2533: 68) ไดส้รปุลกัษณะส าคญัของอาหารพืน้บา้นอสีานไวด้งันี้ 
   1. มวีฒันธรรมเป็นฐานไมใ่ช่วทิยาศาสตร ์
   2. มบีรูณาการสงู 
   3. มคีวามเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมทีล่กึซึง้สงูส่ง 
   3. เน้นความส าคญัของจรยิธรรมมากกว่าวตัถุธรรม 
  ชไมมน ศรสีุรกัษ์ (2549: 74-88) สรปุลกัษณะของอาหารพืน้บา้นอสีานทีส่ าคญัไดว้่า 
   1. เป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ วตัถุและการกระทัง้หลาย 
   2. เป็นนามธรรม คือความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ หรือแนวทางในการ
แกป้ญัหาและป้องกนัปญัหา รวมทัง้การสรา้งความสุขสงบใหก้บัชวีติมนุษยน์ัน่เอง 
  ประมวล  พมิพเ์สน. (2551) กล่าวถงึลกัษณะของอาหารพืน้บา้น  หมายถงึ  อาหารที่
นิยมเฉพาะท้องถิ่น  ซึ่งเป็นอาหารที่ท าขึ้นง่ายโดยอาศยัพชืผกัหรอืเครื่องประกอบอาหารที่มใีน
ท้องถิ่น  มกีารสบืทอดวธิกีารปรุงและการรบัประทานต่อๆ กนัมา ซึ่งมกีารแบ่งตามประเภทของ
อาหารพืน้บา้นอสีานดงันี้ 
   1.  อาหารประเภทต า  หมายถงึ  ชื่อเรยีกอาหารทีม่วีวิฒันาการมาจากการน าผกั
จิม้แจ่วเช่นเดยีวกบัซุบซึ่งใช้ผกัต้ม แต่ต าใช้ผกัและผลไมส้ด ตวัอย่างที่เหน็และนิยมบรโิภคทัว่ไป
ไดแ้ก่ ต าสม้ (สม้ต ามะละกอ) ต าแตง ต าถัว่ ต ากลว้ย และผลไมพ้ืน้เมอืงอื่นๆ การต าจะเอาผกัและ
ผลไมท้ีม่รีสชาตต่ิางๆ ทัง้เผด็ เปรีย้ว ฝาด ขม มาต ารวมกนัได ้    
   2.  อาหารประเภทลาบ  หมายถงึ  การปรุงอาหารที่ใช้เนื้อสตัว์สบัเกอืบละเอยีด 
ผสมคลุกเคล้ากบัเครื่องปรุง ได้แก่ พรกิแหง้ป่น น ้าปลารา้ น ้าปลา น ้ามะนาว ขา้วคัว่โขลกละเอยีด 
หอมแดงซอย คลุกเคล้าใหเ้ขา้กนั เมื่อจะรบัประทานโรยหน้าด้วยต้นหอมซอย ใบมะกรดูซอย และ
ใบสะระแหน่ โดยมผีกัชนิดต่างๆ เช่น ถัว่ฝกัยาว แตงกวา มะเขอื ผกัเมก็ กระโดน ติ้ว ใบมะตูม 
ฯลฯ เป็นเครื่องเคียงมาด้วย  เนื้อสตัว์ที่ใช้ท าลาบ ใช้เนื้ อสตัว์ทุกชนิด ทัง้หมู ไก่ ววั ปลา ฯลฯ     
บางหมู่บา้นจะใชเ้นื้อสตัวด์บิหรอืสุกๆ ดบิๆ ส่วนในเมอืงจะท าให้เนื้อสตัว์นัน้สุกโดยวธิกีารคัว่ (น า
เนื้อสตัวใ์ส่หมอ้หรอืกระทะ) ใชไ้ฟปานกลาง ไม่ต้องใส่น ้า เพราะน ้าจากเนื้อสตัวน์ัน้จะออกมา ผูป้รุง
คนไปจนเน้ือสตัวน์ัน้สุกจงึยกลงปล่อยใหเ้ยน็จนใส่เครื่องปรุงรสต่างๆ ลงไป  การปรุงรสของลาบจะ
มเีปรี้ยวน าที่ขาดไม่ได้เลยข้าวคัว่เพราะจะท าให้ลาบมคีวามข้นและรสกลมกล่อมยิง่ขึ้นเมื่อจิม้กบั  
ขา้วเหนียวรอ้นๆ  
   3. อาหารประเภทแกง หมายถงึ การปรุงอาหารที่มนี ้าเป็นส่วนประกอบรสชาติ
เขม้ขน้  มรีสเผด็ เคม็ เป็นหลกั เครื่องปรุงแบ่งเป็น  2  ส่วน  คอื  ส่วนน ้าพรกิ  ประกอบด้วยพรกิ
แหง้  หรอืพรกิสด  ตระไครแ้ละหวัหอม  อาจใส่ขมิน้ชนัเลก็น้อย  (บางครอบครวั)  ในแกงทีม่ปีลา  
กบ  เขยีด  อึง่อ่าง เพื่อดบักลิน่คาว  เครือ่งปรงุอื่นทีป่ระกอบดว้ยเนื้อสตัว ์ เช่น  ปลา  ปลายา่ง  กบ  
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เขยีด  หอยขม  ไก่  หม ู ววั  ควาย ไข่มดแดง  และแมลงชนิดต่างๆ  ผกัชนิดต่างๆ  เช่น  หน่อไม้
สด  หน่อไมด้อง  ฟกัทอง ฟกั  มะเขอื  ผกัหวาน หยวกกลว้ย หวัปล ีใบขีเ้หลก็ (ใบชะพล)ู หวาย 
   4. อาหารประเภทอ่อม หมายถงึ การปรุงอาหารทีเ่ป็นเนื้อสตัว์และผกัหลายชนิด
เป็นส่วนประกอบหลกั  เครื่องปรุงประกอบดว้ย  ส่วนน ้าพรกิประกอบดว้ย  พรกิสด  หวัหอม  ตระ
ไครห้ัน่สอยโครกหยาบ  ส่วนเครือ่งปรงุ  ไดแ้ก่  เนื้อสตัวใ์ชไ้ดท้ัง้ไก่  ปลา  กบ  เนื้อววั  ฯลฯและผกั
ต่างๆ  เช่น  บวบ  เหด็  มะเขอื  ถัว่ฝกัยาว  ฟกัทอง  ดอกฟกัทอง  ดอกแค  ดอกบวบ  เป็นตน้ 
   5. อาหารประเภทต้ม  หมายถงึ  การปรุงอาหารทีม่นี ้าเป็นส่วนประกอบใน
ปรมิาณมากกว่าแกงมรีสชาตเิขม้ขน้  รสเคม็  เปรีย้วมากกว่า เผด็หรอืหวาน  รสชาตแิตกต่างกนั
ตามชนิดของตม้หรอืเนื้อสตัวท์ีเ่ป็นส่วนประกอบ  การต้มท าไดโ้ดยการน าเนื้อสตัว์มาต้มกบัน ้าใส่ข่า  
ตระไคร ้ ใบมะกรูด  ปรุงรสด้วยเกลอื  น ้าปลารา้  น ้าปลา  เสรมิความเปรีย้วด้วยมะขามเปียก ใบ
มะขามอ่อน    
   6.  อาหารประเภทป้ิง ย่าง  หมายถงึ  การท าอาหารใหสุ้กโดยการวางเหนือเตา
ไฟ  ใชไ้ฟอ่อนถงึปานกลาง  เช่น  ป้ิงปลา ป้ิงไก่  ป้ิงหม ู ป้ิงตบั  เป็นต้น  ส่วนการย่าง  เช่น  การ
ย่างเนื้อ  ย่างเสอืรอ้งไห้  ย่างลิ้น  ย่างพวงนม  การน ามาป้ิงหรอืย่างจะปรุงรสด้วยเกลอื  น ้าปลา 
ส่วนใหญ่อาหารประเภทป้ิง  ยา่งนิยมรบัประทานคู่กบัแจ่ว  ทีท่ าจากรพแิหง้ป่น  น ้าปลารา้  น ้าปลา  
แจว่บางชนิดปรงุรสดว้ยน ้ามะนาว  มะขาม  มะกอกสุกใหม้รีสเปรีย้ว   
   7. อาหารประเภทหมก  หมายถงึ  การปรุงอาหารที่มเีนื้อสตัวเ์ป็นส่วนประกอบ
หลกั  เนื้อสตัวท์ี่นิยมน ามาท าหมกได้แก่  ปลาซวิ  (ปลาเลก็ปลาน้อย) ปลาชนิดต่างๆ  ไก่เป็นต้น  
หมกบางชนิดใส่หน่อไมส้ด  ต้มขูดฝอยเป็นหลกั  อาจใส่เนื้อสตัว์หรอืไม่ก็ได ้ส่วนผสมน ้าพรกิหมก
ไดแ้ก่  พรกิสด  หวัหอม ตระไคระโครกละเอยีด ปรงุรสดว้ยน ้าปลารา้ เกลอื น ้าปลา  ผสมทัง้หมดให้
เขา้กนั  ตกัใส่ใบตอง  ห่อและกลดัดว้ยไมก้ลดั  น าไปนึ่งหรอืป้ิงไฟใหสุ้ก  หรอือาจน าส่วนผสมใส่ใน
หมอ้ปิดฝาตัง้ไฟอ่อนกไ็ด ้  
  รตันา  ยะอนันต์ (2551) กล่าวถงึ  ประเภทผกัพืน้บา้น หมายถงึ พชืทีค่นในทอ้งถิน่ปลูก
หรอืขึ้นเองตามธรรมชาตโิดยมกีารสบืทอด การบรโิภคจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่ง  น าไปประกอบ
อาหารตามกรรมวธิขีองแต่ละท้องถิน่  ซึง่เป็นการบรโิภคตามวฒันธรรมของท้องถิน่นัน้ๆ  เช่น ผกั
พืน้บ้านทีป่ระกอบอาหารประเภทต า  คอื  ผกัและผลไมท้ี่ใช้ต า (มะละกอ แตง ถัว่ กลว้ยดบิ ฯลฯ) 
เครื่องปรุงได้แก่ พรกิสดหรอืแห้ง ปลารา้ ปจัจุบนัมกีารพฒันาอาหารประเภทต าให้มคีวามสอดคล้อง
กบัรสนิยมของผู้บรโิภค เช่น น าเส้นขนมจีนต าคลุกกบัต ามะละกอ เรยีกว่า ต าซัว่ ถ้าน าทัง้น ้ายา
ขนมจนี ถัว่งอก ผกักาดดองลงผสมด้วย พรอ้มทัง้ปนูานึ่งสุกและปลารา้ ปลาช่อนชิน้โต เรยีกว่าต า
มัว่ ผกัทีน่ิยมใส่หมกไดแ้ก่ หน่อไมข้ดูหรอืหวัปลหีัน่ฝอยกไ็ด ้ โดยเฉพาะหมกไก่จะใสหวัปลหีัน่ฝอย
แต่งกลิน่จะใช้ใบอีตู่ (ใบแมงลกั)  รสชาติที่ได้จะเกิดจากความสามารถของผู้ปรุงโดยตรงในการ
คาดคะเนการปรงุใหพ้อเหมาะ                                                            
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  ผกัที่นิยมใส่ในการแต่งกลิน่อาหารประเภทแกง  เช่น  ผกัอตีู่ (ใบแมงลกั)  ผกัแขยง  
ผกัชลีาว  เป็นตน้  ปรงุรสดว้ยน ้าปลารา้  น ้าปลา  เกลอื  น ้าทีใ่ชส้่วนใหญ่เป็นน ้าเปล่า  แต่แกงบาง
ชนิดอาจใชน้ ้าใบยา่นางเพื่อเพิม่รสชาตแิละลดรสขืน่ของผกั  เช่น  แกงหน่อไมส้ด  แกงขีเ้หลก็  แกง
ขนุนอ่อน  แกงหวาย  ส่วนน ้ากะทจิะใชน้้อยมากในแกงอสีาน  จะมบีา้งเช่น  แกงหน่อไมส้ด  แกงไก่  
หรอืปลาทีใ่ส่วุน้เสน้เป็นหลกั 

  ในการพฒันาการศกึษาแก่เดก็ดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ควรพจิารณาและท าความเขา้ใจ 
ถงึลกัษณะต่างๆ ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดว้ย เพื่อใหส้ามารถคดิคน้วธิกีารทีส่รา้งสรรคแ์ละเหมาะสม 
กบัการพฒันาท้องถิน่ไทยใหเ้จรญิและยัง่ยนืพึ่งพาตนเองได้ จากการศกึษาลกัษณะของภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  พบว่ามนีกัการศกึษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ธิบายลกัษณะของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไว้
หลายลกัษณะ โดยจะน าเสนอแนวคดิต่างๆ ตามล าดบัต่อไปนี้ 

      2.7  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน 
       นกัการศกึษากล่าวถงึ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน ไวด้งันี้ 
     ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2535: 4-8) กล่าวถงึขัน้ตอนการจดั 
ประสบการณ์ประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน ดงันี้ 
   1.  ขัน้เตรยีมงาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
   1.1 ครลู าดบัขัน้ตอนการประกอบอาหารอาหารพืน้บา้นอสีานทีจ่ะน ามาไดเ้ดก็ท า 
   1.2 ท าแผนภมูริายการอาหารอาหารพืน้บา้นอสีาน (อาจมภีาพแผนภูม)ิ 
   1.3 ปรกึษาหารอืกนัระหว่างครกูบันกัเรยีน 
   1.4 ตดิต่อขอความรว่มมอืจากผูป้กครองในการจดัเตรยีมสิง่ทีน่ ามาประกอบ
อาหาร เตรยีมเครือ่งมอื อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารอาหารพืน้บา้นอสีาน 
  2.  ขัน้ปฏบิตั ิ
   2.1 ก่อนลงมอืประกอบอาหารอาหารพืน้บา้นอสีาน ควรปฏบิตัดิงันี้ 
    2.1.1 ครตูดิแผนภูมภิาพ และขัน้ตอนในการประกอบอาหารอาหารพืน้บา้น
อสีานใหเ้ดก็เหน็ชดัเจน 
    2.1.2 ครวูางแผนและจดัแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเดก็ 
    2.1.3 ครจูดัวางอุปกรณ์ทุกอยา่งใหเ้ดก็เหน็ตามขัน้ตอนการท า 
    2.1.4 แนะน าขัน้ตอนในการท าพรอ้มกบัแนะน าวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ต่างๆขอ้ควร
ระวงัในการใชแ้ละความปลอดภยัในการท ากจิกรรม 
   2.2 ขณะประกอบอาหาร ควรปฏบิตั ิดงันี้ 
    2.2.1 ครลูงมอืสาธติการประกอบอาหารตามขัน้ตอน (อย่างชา้ๆ) ในขัน้นี้ครู
อาจใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัดิว้ย 
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    2.2.2 กระตุน้ใหเ้ดก็ไดห้ดัสงัเกตถงึความเปลีย่นแปลงของอาหารอาหาร
พืน้บา้นอสีานในขณะสาธติ เช่น ส ีกลิน่ รส ความขน้ ใส รปูร่าง ลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
    2.2.3 ฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัการรอคอย รูจ้กัมารยาทในการท างานรว่มกนั 
    2.2.4 ใหเ้ดก็รูจ้กัแบ่งหน้าทีใ่นการท างาน เช่น จดัเกบ็สิง่ของทีใ่ชแ้ลว้เขา้ที่ 
เกบ็โต๊ะ ท าความสะอาดโต๊ะ เกบ็ถว้ยชาม แกว้น ้า และท าความสะอาดภาชนะ 
  3. ขัน้สรุปกจิกรรม ฝึกใหเ้ดก็ปฏบิตั ิดงันี้ 
   3.1 ใหเ้ดก็เล่าประสบการณ์ ขัน้ตอนการท างาน 
   3.2 สนทนา พดูคุยกบัเดก็ในขอ้ทีเ่กดิความสงสยัหรอืเกดิปญัหา 
   3.3 ช่วยแนะน าสิง่ทีค่วรเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
   3.4 กระตุน้ใหเ้ดก็แสดงความคดิจากการรว่มกจิกรรม 
  จากการศกึษาขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารอาหารพืน้บา้นอสีาน สรุปได้
ว่า การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารอาหารพืน้บา้นอสีาน มปีระโยชน์ต่อเดก็มากท าใหเ้ดก็เกดิการ
เรยีนรูท้ ัง้ในเรื่องการรูจ้กัคุณค่าของอาหาร ที่มปีระโยชน์ทางโภชนาการพรอ้มทัง้เกดิทกัษะด้าน
ภาษาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ดนตร ีศลิปะ สงัคม มารยาทในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น พฒันาการ
ทางด้านกล้ามเนื้อเลก็การเกดิความสามคัคใีนการท างานร่วมกนัจนประสบความส าเรจ็ อกีทัง้เดก็ยงั
ไดพ้ฒันาองคร์วมทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญา และยงัสามารถถ่ายทอดวถิชีวีติ
จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลงัอย่างต่อเน่ือง ปจัจุบนัผกัและอาหารพืน้บา้นอสีานบางชนิดเริม่หาทานได้
ยาก บางครัง้แมแ้ต่คนในท้องถิน่เองยงัไม่ค่อยเหน็  โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็และเยาวชนรุ่นหลงับาง
คนแทบจะไม่รูจ้กั  เนื่องจากสงัคมในปจัจุบนัเดก็บางคนไม่ชอบทานผกัและทานอาหารพืน้บ้านไม่
เป็นซึ่งวฒันธรรมต่างๆเริม่ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงมากขึน้เริม่ไม่เหน็ความส าคญัของอาหารอสีาน พ่อแม่
ผูป้กครองจะให้ลูกทานอาหารในแบบของคนภาคกลางมากขึน้โดยทานขา้วจา้ว อาหารประเภทผดั 
ต้มย า  ต้มจดื ผกัและอาหารส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาดท าให้เด็กไม่เห็นคุณค่าและไม่รู้จกัผกัและ
อาหารทีแ่ทจ้รงิบางอย่างของคนอสีานโดยแทจ้รงิ  ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนทีส่ าคญั คอื ขัน้เตรยีม
งาน ขัน้ปฏบิตั ิและขัน้สรปุกจิกรรม 

       2.8 ข้อเสนอแนะการประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน 
  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2535: 8) กล่าวว่า ในการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานมสีิง่ทีค่รจูะตอ้งค านึงถงึ ดงันี้ 
  1.  ค านึงถงึความสะอาด ใหเ้ดก็ลา้งมอืก่อนและหลงัจากการท าอาหาร 
  2.  ค านึงถงึเวลา 
  3.  ค านึงถงึอนัตรายและความปลอดภยั กรณขีองมคีม ครพูยายามเลอืกมดีทีไ่ม่คม
มากนกัและเลอืกมดีทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัมอืเดก็ ครตูอ้งใกลช้ดิกลุ่มทีใ่ชอุ้ปกรณ์ทีม่อีนัตราย 
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  นิตยา ประพฤตกิจิ (2539: 40-41) กล่าวว่า ในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมี
สิง่ทีค่รจูะตอ้งค านึงถงึ ดงันี้ 
  1.  เลอืกสตูรงา่ยๆ ทีเ่ดก็สามารถปฏบิตัติามไดโ้ดยดูจากรปูภาพ 
  2.  คอยดแูลอยา่งสม ่าเสมอ และพรอ้มทีจ่ะใหค้ าแนะน า 
  3.  ฝึกฝนและดแูลอยา่งใกลช้ดิเมือ่ใชเ้ตาและของรอ้น ถา้ไม่สะดวกครอูาจท าเอง 
เมือ่ถงึขัน้ตอนน้ี 
  4.  สนทนาเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง และการป้องกนัอนัตราย 
  5.  ฝึกใหเ้ดก็มนีิสยัทีถู่กสุขลกัษณะ นัน่คอื ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนและหลงัท าอาหาร 
และภาชนะตอ้งสะอาด 
  6.  การท าอาหารตอ้งสมัพนัธก์บัเนื้อเรือ่งทีก่ าลงัสอนอยู่ เช่น สุขภาพอนามยั 
วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา และวนัเทศกาล 
  7.  วาดรปูภาพเครือ่งปรงุลงบนกระดาษชารท์ เพื่อนใหเ้ดก็ดแูละตรวจสอบ 
  8.  ใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัเครือ่ง ชัง่ ตวง วดั ก่อนปฏบิตัจิรงิ เช่น ใหรู้จ้กัใชช้อ้นตวง ถว้ยตวง 
โดยใหต้วงแป้ง หรอืเมด็ทรายละเอยีดก่อน 
  9.  พยายามเลอืกท าอาหารทีง่า่ยๆ เพื่อใหเ้ดก็สามารถท าไดเ้องไดร้บัความส าเรจ็ 
ภาคภมูใิจ และพงึพอใจในประสบการณ์ทีไ่ดร้บั 
  10. ใหเ้วลาเดก็อยา่งพอเพยีงในการท าอาหาร 
  11. ควรใหเ้ดก็ทัง้หอ้งท าอาหารพรอ้มๆ กนั แต่ผลดัเปลีย่นกนัมา จนกระทัง่ทุกคน 
ไดท้ าอาหารซึง่อาจเป็นขัน้ตอนใดกไ็ด้ 
 พร พนัธุโ์อสถ (2543: 32-33) กล่าวถงึขอ้ทีพ่งึตระหนกัในการด าเนินกจิกรรมการ 
ประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานดงันี้ 
  1.  เดก็ควรจะมสี่วนรว่มตัง้แต่ตน้จนจบ เพราะเป็นการพฒันาความคดิ การมองสิง่ 
ต่างๆ อยา่งสมัพนัธต่์อเนื่องกนั 
  2.  เดก็ควรจะเป็นผูม้บีทบาทในการท าอาหารรว่มกบัครไูม่ใช่เพยีงผูดู้ 
  3.  ถา้สามารถท าได ้ไมค่วรใชส้่วนผสมของอาหารซึง่ส าเรจ็รปู เช่น ไมค่วรใชก้ะท ิ
ส าเรจ็รปู หรอืผลไมก้ระป๋อง ฯลฯ 
  4.  ส่วนประกอบของอาหารบางอยา่งซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการตระเตรยีม สามารถน ามา
ท าล่วงหน้าในระหว่างกจิกรรมเล่นสรา้งสรรค์ 
  จากการศึกษาข้อเสนอแนะและข้อควรระวงัในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร
พืน้บ้านอสีานส าหรบัเดก็ปฐมวยัสรุปได้ว่า ในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานมี
ขอ้เสนอแนะและขอ้ควรระวงัในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภยั เลอืกประกอบอาหารที่มี
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คุณค่าทางโภชนาการ มวีธิกีารปรุงง่ายๆ เหมาะกบัวยั และความสามารถของเดก็ส่วนประกอบของ
อาหารหาไดง้า่ย มใีนทอ้งถิน่ และทีส่ าคญั คอื ใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
 
 2.9   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบอาหารพื้นบ้านตามวิถีภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
     งานวิจยัในประเทศ 
       ศรนิยา  ทรพัยว์าร ี(2552: บทคดัย่อ) ผลของการจดักจิกรรมการประกอบอาหารที่มี
ต่อทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  พบว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัหลังการจดักิจกรรมการประกอบอาหารจ าแนกรายด้านอยู่ในระดบัดีทัง้  4  ด้าน เมื่อ
เปรยีบเทยีบผลระหว่างก่อนทดลองและหลงัการทดลองพบว่าสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 
  รตันา  ยะอนันต์ (2551: บทคดัย่อ) ท าการศกึษากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
อนุรกัษ์ภมูปิญัญาอาหารทอ้งถิน่ต าบลนานกกก  อ าเภอลบัแล  จงัหวดัอุดรดติถ์  พบว่า  สภาพทาง
ภมูศิาสตรข์องชุมชนนากกกกเป็นพืน้ทีเ่กษตรมผีลต่อวถิชีวีติการรบัประทานอาหารของคนในชุมชน
โดยเน้นการใชพ้ชืผกัทีไ่ดจ้ากธรรมชาตเิป็นส่วนผสมของอาหาร  การปรุงอาหารเน้นความเรยีบง่าย 
เมือ่ท าการฝึกบรมเชงิปฏบิตักิารกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่ออนุรกัษ์ภูมปิญัญาอาหารทอ้งถิน่เกดิ
การร่วมมอือย่างสูงในการรวบรวมองคค์วามรูผ้ลการวจิยัจงึเป็นแบบอย่างส าหรบัการพฒันาครแูละ
การเรยีนรูท้ีชุ่มชนมสี่วนรว่ม 
         ธดิารตัน์ จนัทะหนิ (2551) ผลของการบนัทกึผ่านกจิกรรมประกอบอาหาร ทีม่ต่ีอ
พฒันาการดา้นการ เขยีนของเดก็ปฐมวยัพบว่า  พฒันาการดา้นการเขยีนของเดก็ปฐมวยัในช่วงการ
หลงัการทดลองการบนัทกึผ่านกจิกรรมประกอบอาหารของเดก็ปฐมวยัในแต่ละขัน้มกีาร
เปลีย่นแปลงสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  วรีะพงษ์  แสงชูโต (2544: บทคดัย่อ) ท าการวจิยัเรื่อง การวเิคราะห์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่
และเทคโนโลยพีืน้บา้นในทางวทิยาศาสตรใ์นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  พบว่าการจดักลุ่ม
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และเทคโนโลยพีืน้บา้นในภาคเหนือตอนบนได ้7 กลุ่มแยกเป็นกลุ่มตามปจัจยัสี ่4 
กลุ่ม  (อาหาร  ทีอ่ยู ่ เครือ่งนุ่งห่ม และยารกัษาโรค) และกลุ่มสนบัสนุนปจัจยัสีอ่กี 3 กลุ่ม (คมนาคม 
อาชพี และนันทนาการ)กลุ่มที่มหีลกัการวทิยาศาสตร์ทุกสาขาแทรกอยู่มมีากที่สุดคอืกลุ่มอาชีพ 
รองลงมา คอืกลุ่มอาหาร และน้อยทีสุ่ดคอืกลุ่มยารกัษาโรค และสาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ีม่หีลกัการเพื่อ
ใชอ้ธบิายไดม้ากทีสุ่ด คอืฟิสกิส ์รองลงมาคอืเคม ีและน้อยทีสุ่ดคอืชวีวทิยา 
         วชัรนิทร ์เทพมณ ี(2545: บทคดัยอ่) ศกึษาการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
ทีม่ต่ีอวนิัยในตนเองของเดก็ปฐมวยั พบว่า เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมความมวีนิัยในตนเองโดยเฉลีย่
รวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงระหว่างสอง
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ช่วงสปัดาห ์พบว่า คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมความมวีนิัยในตนเองโดยเฉลีย่รวมมกีารเปลีย่นแปลงไป
ใน ทางทีเ่พิม่ขึน้ตลอดช่วงเวลา 8 สปัดาห ์
      สนอง สุทธาอามาตย ์(2545: 49-53) ศกึษาความสามารถดา้นการฟงัและการพูดของ
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์เสรมิประสบการณ์โดยการประกอบอาหาร พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บั
การจดัประสบการณ์เสรมิประสบการณ์โดยการประกอบอาหาร ก่อนและหลงัการทดลองความสามารถ
ดา้นการฟงัแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นการพูดแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์เสรมิประสบการณ์โดยการ
ประกอบอาหาร มคีวามสามารถดา้นการฟงัและการพดูสงูขึน้กว่า ก่อนการทดลอง 
  วไิลพร พงษ์ศรทีศัน์ (2533: 63-64) ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการจดัประสบการณ์แบบ
ปฏบิตัแิบบการทดลองประกอบอาหารกบัแบบปกตทิี่มต่ีอทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยั ทีอ่ายุระหว่าง 4-5 ปี ผลการศกึษาพบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์แบบปฏบิตัิ 
การทดลองประกอบอาหารกนัแบบปฏบิตัแิบบปกตทิีท่กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีแ่ตกต่าง
กนั เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการประสบการณ์แบบปฏบิตักิารทดลองประกอบอาหารกนัแบบปกติ มทีกัษะ
การวดัไมแ่ตกต่างกนั  
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  
  1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4.  การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1.  กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
    ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2556  ของโรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม  ต าบล
หนองแดง  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5  จ านวน 20 คน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
     กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษา

อยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเต็นวทิยาคม        
ต าบลหนองแดง  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 ซึ่งได้มาโดย
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) เนื่องจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างม ี1 หอ้งเรยีน
จ านวน  20  คน 

 

2.  กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 2.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัครัง้น้ีได้แก่ 
  2.1.1 แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานจ านวน 24  แผน 
  2.1.2 แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 2.2  กำรสร้ำงและหำคณุภำพของแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรประกอบอำหำร
พื้นบ้ำนอีสำนด ำเนินกำรดงัน้ี 
  2.2.1  ศกึษาคู่มอืหลกัสตูรระดบัก่อนประถมศกึษา พุทธศกัราช  2546          
(อาย ุ3–6 ปี) และตวัอยา่งแผนการจดัประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร 
    2.2.2  ศึกษาหนังสอื และนิตยสาร ที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารส าหรบัเดก็  
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2.2.3  จากการศกึษาเอกสาร  หนังสอื  และนิตยสาร  ต าราที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประกอบอาหาร  ผูว้จิยัไดน้ าเอกสารมาประมวลรายการอาหารทีไ่ดป้ระมาณ 24 รายการ แลว้จงึท า
การคดัเลอืกรายการอาหารอีสานได้ทัง้หมด 8 รายการ  พจิารณาคดัเลอืกกิจกรรมการประกอบ
อาหารทีเ่หมาะแก่การส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร ์เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ
ของเดก็  โดยเริม่จากกระบวนการประกอบอาหารที่มขี ัน้ตอนง่ายไปหาขัน้ตอนที่ยาก แบ่งออกเป็น  
3  รายการ ประกอบด้วย  อาหารประเภทต า  อาหารประเภทลาบ และอาหารประเภทหมก         
ดงัตาราง  1 
 
ตาราง  1  รายการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน   8  รายการ  ใน  8  สปัดาห ์
 
สปัดำห์

ท่ี 
รำยกำร วนัท่ี 

1 (วนัองัคาร) 2(วนัพุธ) 3(วนัพฤหสับด)ี 
1 สม้ต ามะละกอ ระยะที ่ 1    

ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

2 สม้ต าถัว่ ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

3 สม้ต ามะมว่ง ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

4 ลาบหม ู ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

5 ลาบปลา ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 
สปัดำห์

ท่ี 
รำยกำร วนัท่ี 

1 (วนัองัคาร) 2(วนัพุธ) 3(วนัพฤหสับด)ี 
6 ลาบไก่ ระยะที ่ 1    

ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

7 หมกไก่ใส่หวั
ปล ี

ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

8 หมกหมใูส่
หน่อไม ้

ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

 
2.2.4  ด าเนินการสร้างแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้าน

อสีาน  โดยก าหนดจุดประสงค ์ เนื้อหา  การด าเนินกจิกรรม สื่อการเรยีนและการประเมนิผล  ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ 

2.2.4.1  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานเป็นส่วน
ทีร่ะบุกจิกรรมต่างๆทีจ่ดัใหเ้ดก็ในแต่ละวนั 

2.2.4.2  จุดประสงค์  เป็นผลสมัฤทธิท์ี่แสดงถึงความสามารถในการ
ปฏบิตักิจิกรรมจนบรรลุเป้าหมาย 

2.2.4.3  ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมเป็นส่วนทีร่ะบุถงึขัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรมโดยแบ่งออกเป็น  3  ระยะ และในแต่ละระยะจะมขีัน้ตอนยอ่ย ดงันี้ 

  วนัองัคาร : ระยะที ่ 1   ขัน้เตรยีมการก่อนการประกอบอาหาร  ประกอบ
ไปดว้ย  ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวตัถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารด้วยกระบวนการเรยีนรู้ทาง
คณติศาสตรโ์ดยการกระตุน้ใหเ้ดก็ได ้ เปรยีบเทยีบ จดัหมวดหมู ่เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  กบั
สื่อวสัดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบั
ลกัษณะของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรยีนรู้ให้เกดิทกัษะ  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ ดา้นการเรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวนในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีาน 
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   วนัพุธ : ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ประกอบไป
ดว้ย   ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การใหเ้ดก็เขา้กลุ่มๆละ  5  คนด าเนินการจดัการประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
ด้วยตนเอง โดยที่เด็กได้เปรยีบเทียบ จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรู้ค่าจ านวนผ่านการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหร  ขัน้สรุป  ขัน้ตอนที่ครูและเดก็สนทนาซกัถามเกี่ยวกบัขอ้ความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้ลงมอืจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละ
ขัน้ตอน 
 วนัพฤหสับด ี: ระยะที่  3  ขัน้สรุป/ อภปิรายผล ประกอบไปด้วย  ขัน้น ำ  
การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
เดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ขัน้ด ำเนินกำร  การสนทนา
พูดคุยโดยใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้เด็กได ้ 
เปรียบเทียบ  จดัหมวดหมู่  เรียงล าดบัและการรู้ค่าจ านวน  กับสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดั
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวัตถุดิบที่ ใช้
ประกอบอาหารเครื่องปรุง  ขัน้ตอนในการประกอบอาหาร  วธิกีารประกอบอาหารเพื่อทบทวนการ
เรยีนรูใ้นการเปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  จากนัน้เดก็วาดภาพแสดง
ผลงาน ตามความคดิของเดก็แลว้ออกมาเล่าถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดห้น้าชัน้เรยีน 
 2.2.5  น าแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนการจดัประสบการณ์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างจดุประสงค ์ เนื้อหา  การด าเนินกจิกรรม  สื่อการเรยีนและการประเมนิผล ดงัต่อไปนี้ 
 

1)  ผูช้่วยศาสตราจารยบ์ุญญาพร  อูนากูล  อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติ    
                                                      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  ประสานมติร  (ฝา่ยประถม)  
2)  ดร. ศริมิงคล  ทนทอง   ครโูรงเรยีนบา้นตอกตรา  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสุรนิทร ์เขต 3 

3)  อาจารยจ์ริาภรณ์  หลกัมว่ง   หวัหน้าฝา่ยโภชนาการดา้นอาหาร 
  โรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม  

 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  5 
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2.2.6  น าแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานทีผ่่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชยีวชาญโดยรวม  ดงันี้ 

1)  ปรบัแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานใน    
ขัน้น า  ขัน้ด าเนินกจิกรรมและขัน้สรุปใหส้อดคลอ้งกบัเวลาทีก่ าหนด 

2)  ภาษาทีใ่ชค้วรมคีวามเหมาะสม  สอดคลอ้งกบักจิกรรม  เนื้อหาตัง้แต่
ขัน้น า  ขัน้ด าเนินกจิกรรมและขัน้สรุป 

3)  รายการอาหารบางอย่างมขี ัน้ตอนและกระบวนการท ากจิกรรมทียุ่ง่ยาก
ในการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็  

2.2.7  น าแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานที่ปรบัปรุง
แกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนบา้นหนองแดง  ต าบลหนองแดง  
จงัหวดัขอนแก่น ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตัวอย่างจ านวน  30  คน เพื่อหาข้อบกพร่องของ
แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบา้นอสีาน แล้วปรบัปรุงแก้ไขอกีครัง้ ก่อนจดัพมิพ์
แผนการจดัประสบการณ์ฉบบัสมบรูณ์เพื่อน าไปใชใ้นงานวจิยั 
 

 2.3  กำรสร้ำงแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพื้นฐำนทำงด้ำนคณิตศำสตรข์องเดก็
ปฐมวยั    
    การสรา้งแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัมี
ล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
  2.3.1  ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั ดา้นการ
เปรยีบเทยีบ ดา้นการจดัหมวดหมู่  ดา้นการเรยีงล าดบัและดา้นการรูค้่าจ านวน โดยการศกึษาจาก
เอกสาร  นิตยา  ประพฤติกิจ (2539) และแบบประเมนิเชิงทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ      
วลันา  ธรจกัร (2544: 57-58)  และศึกษาจากแบบทดสอบสติปญัญาด้านทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรข์องสริมิา  ภญิโญอนันตพงษ์ (2545)  เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหา จุดประสงค์
และรปูแบบของแบบทดสอบ เพื่อวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  2.3.2 ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎแีละหลกัการต่างๆจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัของศริลิกัษณ์  วุฒสิรรพ์ (2551)  ปานิตา  กุดกรุง 
(2553)  วนัด ี มัน่จงด ี (2554)  เพื่อท าความเขา้ใจ  เกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยั 
  2.3.3  ศกึษาเอกสารแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิของสริมิา  ภญิโญอนันตพงษ์ 
(2547)  ในการวดัและประเมนิผลทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั   
  2.3.4  สรา้งแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั
จ านวน  4  ชุด  โดยแบบทดสอบจดัเป็นสถานการณ์  รวมทัง้หมด  28  ขอ้  ดงันี้ 
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     -   ทกัษะดา้นการเปรยีบเทยีบ   จ านวน   7 ขอ้ 
    -   ทกัษะดา้นการจดัหมวดหมู ่  จ านวน   7 ขอ้ 
    -   ทกัษะดา้นการเรยีงล าดบั      จ านวน   7 ขอ้ 
    -   ทกัษะดา้นการรูค้่าจ านวน     จ านวน   7 ขอ้ 
    โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ออกเป็น  2  ระดบั  คอื  1 และ 0 
     ระดบัคะแนน  1  หมายถงึ  ปฏบิตัไิดแ้ละตอบไดถู้กตอ้ง 
     ระดบัคะแนน  0  หมายถงึ  ปฏบิตัไิมไ่ดแ้ละตอบผดิ  
  2.3.5  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัและ
คู่มอืไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาทีต่อ้งการ จ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 

1)  อาจารยด์ร.  กรภสัสร  อนิทรบ ารงุ   อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  นครปฐม 

2)  อาจารยจ์งกล  ค าม ี  อาจารยป์ระจ าสาขาการศกึษา 
 ปฐมวยั  มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 

3)  ดร. ธรตัพนธ ์ วทิยบ์ุญประคม    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นซ ายาง  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  5 

 2.3.6  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่่าน
การตรวจสอบจากมาผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรงุแกไ้ขตามความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญโดยรวม  ดงันี้ 
 1)  ภาพไมส่อดคลอ้งกบัค าถาม 
 2)  การบรรยายภาพในแต่ละขอ้ใหต้รงกบัภาพ  และไมค่วรใชภ้าพซ ้ากนั 
 3)  ควรตดัอุปกรณ์ทีเ่ป็นอนัตรายออก  เช่น  มดี 
 4)  ขอ้ทีเ่ป็น  อาหาร ผลไม ้ ผกั  มาจดัสถานการณ์จรงิแนะน าใหใ้ชข้องจรงิ 
 5)  ข้อที่จดัหมวดหมู่ภาพผกั ควรให้ชดัเจน  แนะน าให้น าผกัที่เป็นประเภท
หรอืลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
 2.3.7  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่่าน
การตรวจสอบจากมาผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุงแก้ไขตามความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแลว้คดัเลอืกขอ้ทีม่ ี
ค่า (IOC) มากกว่าหรอืเท่ากบั  0.5  จงึถือว่าใช้ได้ (บุญเชดิ  ภญิโญอนันตพงษ์. 2521.89) ได้
จ านวน  28  ขอ้ มคี่า (IOC)  0.71 – 1 
 2.3.8  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหามาปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัเด็ก       
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ชัน้อนุบาลปีที่ 2 อายุ 5 – 6 ปี โรงเรยีนบา้นหนองแดง ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน  30 คน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ 
 2.3.9  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัน ามา
วเิคราะหค์ุณภาพ  เพื่อคดัเลอืกแบบประเมนิทีม่คี่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  โดย
ใชเ้กณฑก์ารพจิารณามคี่าความยาก (P)ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้
ไป ไวจ้ านวน 7 ขอ้ ดงัตาราง 

ตาราง  2  คุณภาพรายขอ้ของแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 

แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะ จ านวน
ขอ้ 

ค่าความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

ชุดที ่1 แบบประเมนิดา้นการเปรยีบเทยีบ 7 0.67 - 0.80 0.25  - 1.00 
ชุดที ่2 แบบประเมนิดา้นการจดัหมวดหมู ่ 7 0.60 - 0.83 0.50  - 1.00 
ชุดที ่3 แบบประเมนิดา้นการเรยีงล าดบั   7 0.67 - 0.87 0.30 - 0.80 
ชุดที ่4 แบบประเมนิดา้นการรูค้่าจ านวน   7 0.70 - 0.80 0.25 - 0.88 
 

2.3.10  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัไป
หาคุณภาพของเครื่องมอืดา้นความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร คูเดอร–์รชิารด์ส ั(Kuder - 
Richardson) จากสูตร KR–20 (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197-198)  ผลการศกึษา
พบว่า มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.73 และแยกเป็นรายดา้นไดค้่าความเชื่อมัน่ คอืดา้นการ
เปรยีบเทยีบ  มคี่าความเชื่อมัน่  0.84  ดา้นการจดัหมวดหมู่  มคี่าความเชื่อมัน่ 0.87 ดา้นการ
เรยีงล าดบั  มคี่าความเชื่อมัน่  0.81  ดา้นการรูค้่าจ านวน  มคี่าความเชื่อมัน่  0.79 

   เกณฑใ์นการแปลความหมายช่วงคะแนนระดบัความสามารถของทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรท์ัง้  4  ดา้นโดยรวมและรายดา้นเป็นดงันี้ 
 

ตาราง  3  เกณฑร์ะดบัคะแนนโดยรวม 
 

คะแนนโดยรวม ระดบัควำมสำมำรถ 
   21.01 – 28.00 
   14.01 – 21.00 
   0.00 – 14.00  

ด ี
ปานกลาง 
พอใช ้
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ตาราง  4  เกณฑร์ะดบัคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรร์ายดา้น 
 

คะแนนรำยด้ำน ระดบัคะแนนทกัษะพื้นฐำนทำงด้ำนคณิตศำสตร ์
5.26 – 7.00 
3.51 – 5.25 
0.00 – 3.50 

ด ี
ปานกลาง 
พอใช ้

 

 2.3.11  น าแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้
ทีผ่่านการวเิคราะหค์ุณภาพตามทีต่้องการแล้วน ามาจดัพมิพแ์บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป    

 

3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  แบบแผนกำรทดลอง 
    การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัได้
ด าเนินการทดลองโดยใชก้ารวจิยัแบบการทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลก่อนและหลงัการทดลองตามแบบ
แผนการวจิยัแบบOne-Group Pre-test Posttest Design (สริมิา  ภญิโญอนันตพงษ์. 2550: 15) ดงั
แสดงในตาราง   
 

ตาราง  5 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน 
(Pre-test) 

ทดลอง สอบหลงั 
(Posttest) 

E T1 X T2 
 

 
เมือ่  E   แทน  กลุ่มทดลอง 
  T1   แทน  การทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรก่์อนการทดลอง 
  T2   แทน  การทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรห์ลงัการทดลอง 
  X   แทน  การจดัประสบการณ์โดยการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
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4. วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
 การทดลองครัง้นี้ ด าเนินการในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์

สปัดาหล์ะ 3 วนั คอืในวนั  องัคาร  พุธ  พฤหสับด ี วนัละ 50 นาท ีท าการทดลองช่วงเวลา  09.30 
10.20  น. รวมระยะเวลาทดลองทัง้สิน้  24  ครัง้  โดยมลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ผูว้จิยัสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็กลุ่มตวัอยา่งและจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มก่อนการ
ทดลอง 1 สปัดาห ์ 
 2.  ก่อนการทดลองผู้วิจ ัยท าการทดสอบก่อน(Pretest) กับเด็กกลุ่มตัวอย่าง  ด้วย
แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์  

 3.  ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บา้นอสีาน เป็นกลุ่มๆละ  5  คน ใชเ้วลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 50 นาท ี ช่วง
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ รวมทัง้สิน้  24  ครัง้  โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
  วนัองัคาร : ระยะที ่ 1   ขัน้เตรยีมการก่อนการประกอบอาหาร  ประกอบ
ไปดว้ย  ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวตัถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารด้วยกระบวนการเรยีนรู้ทาง
คณติศาสตรโ์ดยการกระตุน้ใหเ้ดก็ได ้ เปรยีบเทยีบ จดัหมวดหมู ่เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  กบั
สื่อวสัดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบั
ลกัษณะของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรยีนรู้ให้เกดิทกัษะ  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ ดา้นการเรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวนในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีาน 
   วนัพุธ : ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ประกอบไป
ดว้ย   ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การใหเ้ดก็เขา้กลุ่มๆละ  5  คนด าเนินการจดัการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
ด้วยตนเอง โดยที่เด็กได้เปรยีบเทียบ จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรู้ค่าจ านวนผ่านการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหร  ขัน้สรุป  ขัน้ตอนที่ครูและเดก็สนทนาซกัถามเกี่ยวกบัขอ้ความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้ลงมือจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละ
ขัน้ตอน 
 วนัพฤหสับด ี: ระยะที่  3  ขัน้สรุป/ อภปิรายผล ประกอบไปด้วย  ขัน้น ำ  
การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
เดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ขัน้ด ำเนินกำร  การสนทนา
พูดคุยโดยใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้เด็กได ้ 
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เปรียบเทียบ  จดัหมวดหมู่  เรียงล าดบัและการรู้ค่าจ านวน  กับสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดั
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหารเครื่องปรุง  ขัน้ตอนในการประกอบอาหาร  วธิกีารประกอบอาหารเพื่อทบทวนการ
เรยีนรูใ้นการเปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  จากนัน้เดก็วาดภาพแสดง
ผลงาน ตามความคดิของเดก็แลว้ออกมาเล่าถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดห้น้าชัน้เรยีน 

 4. เมื่อด าเนินการทดลองครบ  8  สปัดาห์  ผู้วจิยัท าการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางด้าน
คณติศาสตรห์ลงัการทดลอง(Posttest) ดว้ยแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ 

 5.  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ 
 
ตาราง  6 ตารางการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น   

คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 

วิธีด ำเนินกำร วนั เวลำ 
ก่อนการทดลอง 
การจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  
1  สปัดาหก่์อนการทดลอง 

วนัองัคาร : ระยะที ่ 1   ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร   

 
 
09.30 – 10.20  น. 
 

วนัพุธ : ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหาร   
วนัพฤหสับด ี: ระยะที ่ 3 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

ด าเนินการทดลอง 
การจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  
8 สปัดาห ์

วนัองัคาร : ระยะที ่ 1   ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร   

 
 
09.30 – 10.20  น. 
 

วนัพุธ : ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหาร   
วนัพฤหสับด ี: ระยะที ่ 3 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

 
 
 
 
 
 
 
 



56 

กำรจดักระท ำข้อมลูและกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 1.  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู 

  1.1  ค่าเฉลีย่ของคะแนน (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 73) โดยใช้
สตูร 
 

 

  เมือ่                แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม 
                       แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                                แทน   จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 1.2  วเิคราะหส์่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยใชส้ตูร  (บุญเชดิ  
ภญิโญอนนัตพงษ์.  2521 : 56) ดงันี้ 

 SD.  =    
 

 

2
2

1

 
NN

XXN
 

  เมือ่    SD.   =  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
               2X  =  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
              2

)( X  =  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
                           N     =  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

2. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหเ์คร่ืองมือ 
  2.1  การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืดา้นความเทีย่งตรง  (Validity)  ของ

แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิารทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์โดยใชส้ตูรดชันีค่าความสอดคลอ้ง  IOC  
(Index of Item Objective Congruence)  (บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์.  2526 : 89)  
 

IOC =   

เมือ่  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิาร
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์แต่ละขอ้กบัจดุประสงค์ 

       แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละขอ้ 
      N  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

          ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS for windows ท าการวเิคราะห์ 

X

 X

N

N

X
X




R
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2.2  การหาค่ายากง่าย (Difficulty) ของแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิารทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตร ์(ลว้น สายยศ ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 210 )โดยใชส้ตูรดงันี้ 

 
P   = 

 
 

เมือ่     P   แทน  ค่าความยากง่ายของแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิาร 
   R   แทน  จ านวนนกัเรยีนทีท่ าขอ้นัน้ถูก 

          N   แทน  จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 

2.3  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเชงิปฏบิตักิารทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตร ์ค านวณจากสตูร (บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์.  2545) ดงันี้ 

 
 

TotalItemr
    

  




)(()(( 2222 TTnIIn

TIITn
 

 

r แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
I แทน คะแนนของขอ้ค าถามหรอื Item  
T แทน คะแนนผลรวมของขอ้อื่นๆทีเ่หลอืทุกขอ้  
n แทน จ านวนคนในกลุ่ม  

 

  2.4  การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  ของแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิารทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์โดยใชส้ตูร  KR-20  ของคเูดอร ์รชิารด์สนั  (ลว้น สายยศ และองัคนา  
สายยศ. 2538 : 197-198) 
 
 
 
 

เมือ่     rtt    แทน   ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
     n    แทน   จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
     p    แทน   สดัส่วนผูต้อบถูกต่อผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 
     q     แทน   สดัส่วนผูต้อบผดิต่อผูเ้ขา้สอบทัง้หมด 
             แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทัง้หมด  
 

N

R

2

ts
















2
1

1 ts

pq

n

n
r tt
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  3.  สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐำน 
  การเปรียบเทียบคะแนนความต่างของคะแนนเฉลี่ย จากแบบวัดความสามารถ
ทางด้านการพูดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการใช้ภาพสัญลักษณ์ โดยใช้สูตร t-test for 
Dependent Samples (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2526 : 99 ) 
 

                         t  =          

                   เมือ่    t      แทน     ค่าสถติทิีใ่ชใ้น  t – distribution 
                            D      แทน     ค่าความแตกต่างของคะแนน 
                            N      แทน     จ านวนคู่ของคะแนน 
                                แทน     ค่าเฉลีย่ของคะแนนความแตกต่าง 

                              แทน     ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกต่าง 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
เพื่อใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลู และการแปลความหมายจากการวเิคราะหข์อ้มลูไดจ้ากการ

ทดลองเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัก าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
n  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
K แทน  คะแนนเตม็ 

          แทน คะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 
  Diff      แทน ค่าเฉลีย่ผลต่างคะแนน 
SD แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
t  แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 

             **   แทน มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

การวิเคราะหข้์อมลู 
การเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการทดลองเสนอ

ตามล าดบัดงันี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีาน  โดยแยกเป็นรายด้านดงันี้  ด้านการเปรยีบเทยีบ  
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ ดา้นการเรยีงล าดบั  ดา้นการรูค้่าจ านวน 
 ตอนที ่ 2  ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีาน  โดยแยกเป็นรายด้านดงันี้  ด้านการเปรยีบเทยีบ  
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ดา้นการเรยีงล าดบั ดา้นการรูค้่าจ านวน  ปรากฏผลดงัตาราง 7 
 
 
 
 

 

X

X
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ตาราง  7 แสดงระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการ 
    จดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน (คะแนนเตม็  28  คะแนน)  
 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
n 
(20) 

K  
(28) 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
 SD ระดบั  SD ระดบั 

ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
ดา้นการจดัหมวดหมู ่
ดา้นการเรยีงล าดบั 
ดา้นการรูค้่าจ านวน 

20 
20 
20 
20 

7 
7 
7 
7 

3.85 
3.80 
3.70 
3.70 

0.59 
0.52 
0.57 
0.47 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

5.85 
6.05 
5.65 
6.25 

0.37 
0.22 
0.75 
0.55 

ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 20 28 15.05 0.83 ปานกลาง 23.80 1.11 ด ี
 

ผลการวเิคราะหจ์ากตาราง 7  ปรากฏว่า  ในภาพรวมก่อนการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารพื้นบ้านอีสานของเด็กปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัปานกลาง     
มคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 15.05  และหลงัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานของ
เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบั ด ีมคี่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 23.80 
  ดงันัน้ แยกเป็นรายด้านก่อนได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้าน
อสีานของเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์พบว่า  เดก็มคีวามสามารถเฉลีย่ทุกดา้น
อยู่ในระดบัปานกลาง  คอื ดา้นการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.85  ดา้นการจดัหมวดหมู ่ 
ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  3.80  ดา้นการเรยีงล าดบัค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  3.70  ดา้นการรูค้่าจ านวน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  3.70  และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นหลงัได้รบัการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์พบว่า  เดก็มคีวามสามารถเฉลีย่ทุก
ด้านอยู่ในระดบั ดี  คอืด้านการเปรยีบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  5.85  ด้านการจดัหมวดหมู่      
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  6.05  ด้านการเรยีงล าดบัค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  5.65  และด้านการรูค้่า
จ านวนค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  6.25   
    
 
 
 
 
 
 
 

X X
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ตอนท่ี  2  ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน   

การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้  ผูว้จิยัได้น าคะแนนของแบบประเมนิปฏบิตัทิกัษะ
พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัแยกเป็นรายด้านทัง้ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์     
มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและทดสอบความแตกต่างเฉลี่ยว่า มี
ความแตกต่างมากน้อยเพยีงใดโดยใช้  t – test ทดสอบค่านัยส าคญัทางสถติขิองแบบประเมนิ 
ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง  8 

 
ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดั   
    ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน โดยแยกรวมและแยกเป็นรายดา้น 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ K 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง   

Dift t  SD  SD 
ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
ดา้นการจดัหมวดหมู ่
ดา้นการเรยีงล าดบั 
ดา้นการรูค้่าจ านวน 

7 
7 
7 
7 

3.85 
3.80 
3.70 
3.70 

0.59 
0.52 
0.57 
0.57 

5.85 
6.05 
5.65 
6.25 

0.37 
0.22 
0.75 
0.55 

2.00 
2.25 
1.95 
2.55 

13.79** 
18.30** 
8.30** 
18.85** 

รวม 28 15.05 0.83 23.80 1.11 8.75 36.58** 
 

**  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
 

ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 8  พบว่า    
เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานมทีกัษะพื้นฐาน

ทางดา้นคณิตศาสตร์โดยรวมและรายดา้นไดแ้ก่  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  ดา้นการจดัหมวดหมู่  ดา้น
การเรยีงล าดบั  ด้านการรูค้่าจ านวน หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01   
 
 
 
 
 
 
 

X
X X
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 กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตร ์ ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ภาพประกอบ  1  กราฟแสดงคะแนนเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัที ่        
     ไดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานก่อนและหลงัการทดลอง 
 

 ผลการวเิคราะหจ์ากภาพประกอบ  1  พบว่า 

 การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีาน  ท าให้เดก็ปฐมวยัมกีารเปลี่ยนแปลง
ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  โดยมกีารเปลี่ยนแปลงมากเป็น
อนัดบัแรกคอื  ดา้นการรูค้่าจ านวน  รองลงมาคอื  ดา้นการจดัหมวดหมู่  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  และ
ดา้นการเรยีงล าดบั  ตามล าดบั 
 
 

กราฟแสดงคะแนนเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั

การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานก่อนและหลงัการทดลอง 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานทัง้นี้เพื่อ
เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรบัคร ูผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาปฐมวยัใน
การพจิารณากจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์หแ้ก่เดก็ปฐมวยัได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่มลี าดบัขัน้ตอนการวจิยัและผลของการวจิยั โดยสรปุดงันี้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศึกษาทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานว่าจะไดผ้ลอย่างไร  โดยก าหนด
เป็นจดุมุง่หมายเฉพาะดงันี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน 
ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน มทีกัษะพืน้ฐาน
ทางดา้นคณติศาสตรโ์ดยรวมและรายดา้นสงูขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
    ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา  2556  ของโรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม  ต าบล
หนองแดง  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5  จ านวน 20 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
     กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ซึง่ก าลงัศกึษา

อยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเต็นวทิยาคม        
ต าบลหนองแดง  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 ซึ่งได้มาโดย
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เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) เนื่องจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างม ี1 หอ้งเรยีน
จ านวน  20  คน 
   

ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1.  ตวัแปรอสิระ  คอื  การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
   2.  ตวัแปรตาม  คอื   ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรแ์บ่งออก  4 ดา้น คอื 
    2.1  ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
    2.2  ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
    2.3  ดา้นการเรยีงล าดบั 

         2.4  ดา้นการรูค้่าจ านวน  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน จ านวน  24  แผน 

       2. แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัจ านวน  
4  ชุด ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.73 และแยกเป็นรายดา้นไดค้่าความเชื่อมัน่ ดงันี้ 
   2.1  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  มคี่าความเชื่อมัน่  0.84 
   2.2  ดา้นการจดัหมวดหมู่  มคี่าความเชื่อมัน่ 0.87 

2.3 ดา้นการเรยีงล าดบั  มคี่าความเชื่อมัน่  0.81 
2.4  ดา้นการรูค้่าจ านวน  มคี่าความเชื่อมัน่  0.79 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การทดลองครัง้นี้ ด าเนินการในภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์

สปัดาหล์ะ 3 วนั คอืในวนั  องัคาร  พุธ  พฤหสับด ี วนัละ 50 นาท ีท าการทดลองช่วงเวลา  09.30 
10.20  น. รวมระยะเวลาทดลองทัง้สิน้  24  ครัง้  โดยมลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ผูว้จิยัสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็กลุ่มตวัอยา่งและจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มก่อนการ
ทดลอง 1 สปัดาห ์ 
 2.  ก่อนการทดลองผู้วิจ ัยท าการทดสอบก่อน(Pretest) กับเด็กกลุ่มตัวอย่าง  ด้วย
แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์  

 3.  ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บา้นอสีาน เป็นกลุ่มๆละ  5  คน ใชเ้วลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 50 นาท ี ช่วง
กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ รวมทัง้สิน้  24  ครัง้  โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
  วนัองัคาร : ระยะที ่ 1   ขัน้เตรยีมการก่อนการประกอบอาหาร  ประกอบไป
ดว้ย  ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รูปภาพ เพื่อกระตุ้น
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ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวตัถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารด้วยกระบวนการเรยีนรู้ทาง
คณติศาสตรโ์ดยการกระตุน้ใหเ้ดก็ได ้ เปรยีบเทยีบ จดัหมวดหมู ่เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  กบั
สื่อวสัดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบั
ลกัษณะของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรยีนรู้ให้เกดิทกัษะ  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  
ดา้นการจดัหมวดหมู ่ ดา้นการเรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวนในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีาน 
  วนัพุธ : ระยะที่  2  ขัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ประกอบไป
ดว้ย   ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การใหเ้ดก็เขา้กลุ่มๆละ  5  คนด าเนินการจดัการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
ด้วยตนเอง โดยที่เด็กได้เปรยีบเทียบ จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรู้ค่าจ านวนผ่านการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหร  ขัน้สรุป  ขัน้ตอนที่ครูและเดก็สนทนาซกัถามเกี่ยวกบัขอ้ความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้ลงมอืจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละ
ขัน้ตอน 
 วนัพฤหสับด ี: ระยะที่  3  ขัน้สรุป/ อภปิรายผล ประกอบไปด้วย  ขัน้น ำ  
การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
เดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ขัน้ด ำเนินกำร  การสนทนา
พูดคุยโดยใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้เด็กได ้ 
เปรียบเทียบ  จดัหมวดหมู่  เรียงล าดบัและการรู้ค่าจ านวน  กับสื่ อวัสดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดั
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหารเครื่องปรุง  ขัน้ตอนในการประกอบอาหาร  วธิกีารประกอบอาหารเพื่อทบทวนการ
เรยีนรูใ้นการเปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  จากนัน้เดก็วาดภาพแสดง
ผลงาน ตามความคดิของเดก็แลว้ออกมาเล่าถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดห้น้าชัน้เรยีน 

 4. เมื่อด าเนินการทดลองครบ  8  สปัดาห์  ผู้วจิยัท าการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางด้าน
คณติศาสตรห์ลงัการทดลอง(Posttest) ดว้ยแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ 

 5.  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปท าการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 1.  หาค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนจากแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิารทกัษะพืน้ฐานทาง

คณติศาสตร ์ก่อนและหลงัการทดลอง โดยน าขอ้มลูไปหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S) 

  2. เปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรก่์อนและหลงัการทดลองโดยใช้ t-test for 
Dependent Samples (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104) 

 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ก่อนการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานก่อนการทดลองในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  15.05โดยมคี่า
คะแนนเฉลี่ยแยกเป็นรายด้าน คอื ด้านการเปรยีบเทยีบ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.85  ด้านการจดั
หมวดหมู ่  ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ดา้นการเรยีงล าดบั  ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  3.70  ดา้นการ
รูค้่าจ านวน ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.70  แต่หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บา้นอสีาน อยูใ่นระดบั ด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  23.80  เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ทกัษะดา้นที่
มีการพัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านการรู้ค่าจ านวน รองลงมาคือ  ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการ
เปรยีบเทยีบ ดา้นการเรยีงล าดบั  โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 6.25 , 6.05 , 5.85 และ 5.65 ตามล าดบั   

    2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานสงูขึน้ก่อนการทดลองอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  โดยก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั  15.05  และหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั  23.80 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการศึกษาและเปรยีบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  
พบว่า  หลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บา้นอสีาน  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ แสดงว่าการ
จดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  ช่วยส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายดา้น  ได้แก่ ด้านการเปรยีบเทยีบ  ดา้นการจดัหมวดหมู่  ดา้นการ
เรยีงล าดบั  ดา้นการรูค้่าจ านวน  พบว่า  มกีารพฒันาในระดบัทีด่ ี ทัง้นี้สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
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1. ระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้านพบว่า  เด็ก
ปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน หลงัการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง  มรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรส์งูขึน้ทุกดา้น  อภปิรายไดด้งันี้ 
  1.1  ดา้นการเปรยีบเทยีบ เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรก่์อน
การทดลอง อยูใ่นระดบัปานกลาง คอื  ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  3.85  แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยั
มรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  5.85  คะแนน  
แสดงว่า  กระบวนการการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานของครูนัน้ ได้เปิด
โอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารเปรยีบเทยีบและไดล้งมอืปฏบิตัิกบัอุปกรณ์วตัถุดบิของจรงิทีม่ใีนทอ้งถิน่ 
โดยการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการเปรยีบเทยีบ  ครสูอดแทรกทกัษะในการเปรยีบเทยีบอนัเป็น
ทกัษะพื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตรใ์นการประกอบอาหารพื้นบา้นอสีานในการเปรยีบเทยีบลกัษณะ
ของมะละกอ  ถัว่ฝกัยาว มะเขอืเทศ ใบตอง เน้ือหมู เน้ือไก่ ว่ามรีูปร่าง ลกัษณะ  สเีหมอืนหรอื
ต่างกันอย่างไรบ้าง เด็กได้สงัเกตลกัษณะของต้นมะละกอ ผลมะละกอ สีของมะละกอดิบ และ
มะละกอสุกว่ามคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นขนาด ส ีรปูร่าง รสหวาน  รสเปรีย้ว  รสเคม็ มกีลิน่หอมน่า
อร่อย ได้ชมิรส อาหาร  อนัเป็นประสบการณ์ตรงทีเ่ดก็ปฐมวยัได้เรยีนรู ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั เมเยสกี ้
(วรรณี วจันสวสัดิ.์ 2552 : 7; อ้างองิจาก Mayesky. 1998: 317) กล่าวว่า ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรไ์วว้่าความเขา้ใจทางคณิตศาสตรเ์กี่ยวกบัตวัเลขของเดก็จะพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน โดย
เริม่จากการทีเ่ดก็ใชค้ณติศาสตรอ์ยา่งงา่ยจากความคดิของตน แลว้ค่อยๆ พฒันาถงึกระบวนการคดิ
แบบคณิตศาสตรอ์ย่างถูกต้องและ กุลยา ตนัตผิลาชวิะ (2545: 158) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรช์่วยใหเ้ดก็มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนคณิตศาสตรเ์บือ้งต้น ไดแ้ก่การฝึกใหเ้ดก็ไดเ้ปรยีบ
เทยีบรปูร่างต่างๆ บอกความแตกต่างในเรื่องขนาด น ้าหนัก ระยะเวลา จ านวนสิง่ของต่างๆ ทีอ่ยู่
รอบตวัไปในชวีติประจ าวนัได ้
  1.2  ดา้นการจดัหมวดหมู ่เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้น คณิตศาสตรก่์อน
การทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.80  แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมี
ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  6.05  แสดงว่า  
ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอสีานของครูนัน้ ได้เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรู้
ทกัษะการจดัหมวดหมู่จากวตัถุดบิทีค่รนู ามาท ากจิกรรม ตวัอย่างเช่น  ในการจดักจิกรรม อาหาร
ประเภทส้มต า   คอื  สม้ต ามะละกอ  เดก็ไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องการจดัหมวดหมู่ในกจิกรรมนี้โดยการจดั
หมวดหมู่ลกัษณะรูปร่าง ทรงกลม ของมะนาว  มะเขอืเทศ  ลกัษณะกระเทยีม  พรกิ ได้การจดั
หมวดหมู่ตามสต่ีางๆ ของพรกิ มะเขอืเทศ  มะละกอ นอกจากนัน้ยงัได้เรยีนรูก้ารจดัหมวดหมู่จาก
อุปกรณ์เครื่องครวั ว่าใชส้ าหรบัน ามาประกอบอาหารเช่น  ครก สาก  ทพัพ ี ถาด  จาน  ชาม  มดี  
ซึง่สอดคลอ้งกบับุญเยีย่ม จติรดอน (2526: 246) กล่าวว่า  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรช์่วยให้
เดก็มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนคณิตศาสตรเ์บือ้งต้น ไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู่ การเพิม่ขึน้และลดลง ช่วย
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ขยายประสบการณ์เกี่ยวกบัคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัจากง่ายไปหายาก ฝึกใหเ้ดก็ไดเ้ปรยีบเทยีบ
รปูร่างต่างๆ บอกความแตกต่างในเรื่องขนาด น ้าหนัก จ านวนสิง่ของต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตวั แยกแยะ
ของเป็นหมวดหมู่เรยีงล าดบัใหญ่-เลก็ สูง-ต ่า แยกเป็นหมู่ย่อยไดโ้ดยการเพิม่ขึน้หรอืลดลง ทกัษะ
เหล่านี้จะช่วยใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะคดิค านวณในขัน้ต่อๆ ไป ตลอดจนฝึกใหค้ดิหาเหตุผลหรอืค าตอบดว้ย
ตนเองจากสื่อการเรยีนการสอนทีค่รูจดัไว ้ เพื่อช่วยใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจ ตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกต้อง
สามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้และลดิา จนัทร์ตร ี (2547: 23) กล่าวว่าทกัษะพื้นฐานทาง
คณติศาสตรเ์ดก็ควรไดร้บัประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกบัเรื่องของ การเรยีงล าดบั การจ าแนกตามรปูร่าง 
ขนาด น ้าหนัก ความยาวความสูง การนับและการวดัซึง่เป็นพืน้ฐานในการเตรยีมความพรอ้มทาง
คณติศาสตร ์ในระดบัต่อไป 
  1.3  ดา้นการเรยีงล าดบั  เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้น คณิตศาสตรก่์อน
การทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  3.70  แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมี
ระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  5.65 แสดงว่า  
กระบวนการการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานของครนูัน้  ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็
ไดเ้รยีนรูท้กัษะการเรยีงล าดบัทีค่รนู ามาท ากจิกรรม ตวัอย่างเช่น  ในการจดักจิกรรมสปัดาหท์ี ่4  
กจิกรรม ลาบหมู  เมื่อเดก็ได้ลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมจรงิ  เด็กมกีารเรยีงล าดบัขัน้ตอนการประกอบ
อาหาร โดยเริม่ตัง้แต่สบัเนื้อหม ู น าหมมูารวนใหพ้อสุก เตรยีมเครื่องปรุง ไดแ้ก่  ต้นหอม สระแหน่ 
ใบมะกรดู  มะนาว  เดก็ไดเ้รยีนรูว้่าควรใส่เครือ่งปรุง เตรยีมหอม  พรกิ จ านวน  วิธกีารหัน่ตามยาว  
หรอืแบ่งครึ่ง  และในทุกกิจกรรมของการประกอบอาหารจะมขีัน้สรุป เพื่อฝึกให้เด็กได้น าเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเองในหน้าชัน้เรยีนถงึขัน้ตอนการท าลาบหม ูว่ากลุ่มของตนเองมขีัน้ตอนการท า
อย่างไร  เด็กก็สามารถเรยีงล าดบัขัน้ตอนการท าลาบหมูได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เทเลอร์ (นิตยา 
ประพฤตกิจิ. 2537: 4; อ้างองิจาก Tayler. 1985) กล่าวว่าคณิตศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติประจ าวนัทีส่ าคญัเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชช้วีติคน้ควา้ แก้ปญัหาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยจดั
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมใหก้บัเดก็ และต้องค านึงว่าความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรน์ัน้
ขึน้อยู่กบัระบบพฒันาการของเดก็ดว้ยและสอดคลอ้งกบัวลันา  ธรจกัร (2544 : 25) กล่าวว่า เดก็
จะต้องมปีระสบการณ์และได้รบัการฝึกในเรื่องของการสงัเกต  เปรยีบเทยีบ  การจ าแนกสิง่ต่างๆ
ตามรูปร่าง  การบอกต าแหน่ง  การเรยีงล าดบัการนับและการวดั  ซึ่งทกัษะต่างๆเหล่านี้จะช่วย
เตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่การเรยีนรูท้างคณติศาสตรใ์นขัน้สงูต่อไป 
  1.4  ดา้นการรูค้่าจ านวน  เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรก่์อน
การทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  3.70  แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมี
ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  6.25  แสดงว่า  
กระบวนการการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานของครนูัน้  ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็
ได้เรียนรู้ทักษะการรู้ค่าจ านวนจากการปฏิบัติจริง ที่ครูน ามาท ากิจกรรมในทุกๆกิจกรรม  
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ตวัอย่างเช่น  สปัดาห์ที่ 1 การท าส้มส้มต า  ครูได้สอดแทรกความรู้ด้านจ านวน โดยให้เด็กนับ
จ านวนอุปกรณ์ที่ครูน ามาและมะละกอ  ผกั  มะนาว ที่เพื่อนๆของเราน ามาจากบ้านของตนเอง 
นอกจากนี้เดก็ยงัไดเ้รยีนรูก้ารจบัคู่ขนาดมะละกอ จบัคู่หนึ่งต่อหนึ่ง  จ านวนมาก จ านวนน้อย ของ
มะนาว  มะเขอืเทศ และการนับ ซึ่งสอดคล้องกบั กุลยา ตนัตผิลาชวิะ (2545: 158) กล่าวว่า 
คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นความเขา้ใจจ านวนการปฏบิตัเิกี่ยวกบัจ านวน หน้าที ่ และ
ความสมัพนัธข์องจ านวนความเป็นไปได ้และการวดัทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัจะเน้นไปทีก่าร
จดัจ าแนกสิง่ต่างๆ การเปรยีบเทยีบ และการเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ของคณิตศาสตร์ ซึง่เดก็จะเรยีนรูไ้ด้
จากกจิกรรมปฏบิตักิารและประไพจติร เนติศกัดิ.์ (2529: 20) กล่าวว่า  ทกัษะพื้นฐานทาง
คณติศาสตรเ์ป็นความรูพ้ืน้ฐานของเดก็ทีค่วรไดร้บัประสบการณ์ เกี่ยวกบัการนับเพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเรยีนคณติศาสตรใ์นระดบัต่อไป 
 2. เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  มคีะแนน
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  15.05  ทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรก่์อนการทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั  23.80  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการทดลองอยู่ในระดบัดี  แสดงว่า  รปูแบบการ
จดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบา้นอสีานของครนูัน้  ส่งเสรมิให้เดก็มปีระสบการณ์ในการ
ประกอบอาหารทีม่ใีนทอ้งถิน่พืน้บา้นของตนเองเนื่องจากเป็นวสัดุอุปกรณ์ทีม่ใีนทอ้งถิน่ของตวัเดก็
จงึงา่ยต่อการเรยีนรู้ผ่านสื่อทีเ่ป็นของจรงิ บรบิทอาหารตามบา้นตนเองจรงิๆ วสัดุ  สื่ออุปกรณ์มอียู่
ในท้องถิน่ตวัเองจรงิ  เดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม โดยครูจดักจิกรรมที่เน้นใหเ้ดก็ได้ เปรยีบเทยีบ  
เรยีงล าดบั  จดัหมวดหมู่และรูค้่าจ านวน ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็
ปฐมวยัที่เป็นวยัแห่งการเรยีนรู ้ การส ารวจค้นคว้า  มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็สนใจสิง่แปลกใหม่ใน
กจิกรรม การไดล้งมอืกระท าตรงกบัพฒันาการดา้นสตปิญัญาของเดก็ในขัน้ที ่ 2 ขัน้ก่อนปฏบิตักิาร 
ที ่เพยีเจท ์ (ปานิตา กุดกรุง. 2553 : 36; อ้างองิจาก Piaget. 1969: 92-96) ไดก้ล่าวไวว้่า เดก็ช่วง
อาย ุ2 – 6 ปี จะถอืเอาตนเอง เป็นส าคญั (Self Centered) และเรยีนรูจ้ากการสมัผสั และใชทุ้กส่วน
ของร่างกายในการท ากจิกรรม แต่การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ด คอื การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีต่นได้
ลงมอืปฏบิตั ิ เดก็ในวยันี้ ต้องการประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม ต้องการคน้หาส ารวจ (Explore) ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จอหน์  ดวิอี้ ทีก่ล่าวว่า เดก็เรยีนรูจ้ากการกระท า (Learning by doing) 
ดงัที ่สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2545: 31 – 33)กล่าวว่า เดก็ปฐมวยัโดยธรรมชาตแิลว้มคีวามอยากรู้
อยากเหน็ในสิง่ต่างๆ รอบตวั และต้องการทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่แปลกใหม่ และทีส่ าคญัการเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวยันัน้ ควรอยู่ที่ตวัเดก็เป็นผู้สรา้งสรรค์ความรูข้ ึน้ด้วยตนเอง ตลอดจนได้ลงมอืปฏบิตัดิ้วย
ตนเอง สอดคลอ้งกบั ทศินา แขมมณี (2536: 133 – 135)กล่าวว่า เดก็ปฐมวยัมกีารเรยีนรู ้ทัง้ทีผ่่าน
ประสาทสมัผสัและการสรา้งความรูข้ ึน้ในตวัเดก็เอง การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ ไดม้ปีระสบการณ์ตรงและ
วธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย จะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ใีนกจิกรรมการประกอบอาหารนี้ มุ่งเน้น
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ให้เด็กได้สมัผสักบัสื่อ อุปกรณ์ที่มลีกัษณะแตกต่างกนัเพื่อส่งเสรมิให้เดก็ได้รูจ้กัการสงัเกตและ
จ าแนก การเปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมูก่บัสื่อ ซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ เช่นเดยีวกบั 
เยาวพา เดชะคุปต์ (2528: 10) กล่าวว่า เดก็เกดิการเรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสัในการลงมอื
กระท า การกระท า จะท าใหเ้ดก็ค่อยๆ เกดิความคดิ สรา้งจนิตนาการ 
 จากทีก่ล่าวมานัน้แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานของ
ครู  เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง  เรยีนรูผ้่านสื่อที่เป็นของจรงิ 
บรบิทอาหารตามท้องถิ่นตามบรบิทในบรรยากาศที่เด็กคุ้นเคยท าให้เด็กเกิดการเรยีนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นผ่านสื่อของจรงิ วสัดุ  สื่ออุปกรณ์มอียู่ในท้องถิ่นตวัเองจรงิ  เด็กได้ลงมอื
ปฏบิตักิจิกรรมปฏบิตักิจิกรรมผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 จงึส่งผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์น
แต่ละด้านได้แก่ ด้านการเปรยีบเทยีบ ดา้นการเรยีงล าดบั  ดา้นการจดัหมวดหมู่และดา้นการรูค้่า
จ านวน ซึง่ทกัษะในแต่ละดา้นของพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั มคีวามแตกต่างกนัตาม
ความสามารถพืน้ฐานเดมิ  โดยครจูะสอดแทรกความรูท้างดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์หแ้ก่
เดก็  โดยการแนะน าสนทนาพูดคุย  การใชค้ าถามใหเ้ด็กไดล้งมอืกระท ากบัสื่อ  วสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็น
ของจรงิตามบรบิททอ้งถิน่ทีเ่ดก็คุน้เคยขณะท ากจิกรรมครใูชค้ าถามกระตุ้นใหเ้ดก็เกดิทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัทีด่ขี ึน้ 
 
ข้อสงัเกตท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. จากการบนัทกึหลงัการสอนไดข้อ้สงัเกตว่า  เดก็บางคนทีม่พีฤตกิรรมไม่ชอบรบัประทาน
อาหารที่ใส่ปลาร้า  มีอคติด้านลบกับปลาร้า  คิดว่าปลาร้าต้องมีหนอนและมีกลิ่นเหม็น  ปรบั
พฤตกิรรมมารบัประทานกบัเพื่อนๆ จากหนึ่งค า  เป็น สองค าและรบัประทานจนหมดจาน และขอ
คุณครตู าอกีครัง้  และเดก็บางคนไมช่อบมะเขอืเทศ พอเหน็เพื่อนทานกถ็าม เพื่อนบอกว่าใครทีท่าน
แล้วจะผวิสวยก็อยากทานบ้าง เพื่อนๆต่างแย่งกนัทานมะเขอืเทศมากขึ้นและในการรบัประทาน
สม้ต าเดก็บางกลุ่มรูจ้กัเกบ็ยอดกระถนิขา้งรัว้โรงเรยีนมารบัประทานกบัสม้ต าดว้ย  เดก็ๆทุกคนต่าง
แสดงความคดิเหน็ว่ามผีกัอกีมากมายทีน่ ามารบัประทานกบัสม้ต าได้ 

2.  การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได ้เรยีนรูผ้่านสื่อทีเ่ป็นของจรงิ บรบิทอาหารตามบา้นตนเองจรงิๆ 
วสัดุ  สื่ออุปกรณ์มอียู่ในท้องถิน่ตวัเองจรงิ  เด็กได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม เด็กเกดิความสนุกสนาน 
และน าความรูท้ีไ่ดป้ฏบิตักิจิกรรมไปเล่าหรอืถ่ายทอดใหผู้้ปกครองฟงัถงึขัน้ตอนการท าและมคีวาม
สนุกสนาน ชื่นชมผลงานทีก่ลุ่มของตนเองไดท้ า เรยีนรูแ้ลกเปลีย่น ชมิรสกบักลุ่มอื่น 

3.  เดก็มกีารเรยีนรูค้ณิตศาสตรอ์ย่างสนุกสนานเพลดิเพลนิ  และได้รบัประทานอาหารที่
หลากหลายมีในท้องถิ่นตัวเอง  ตลอดจนเรยีนรู้การบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์จากการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหาร  
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.  ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยั การประกอบอาหารบางประเภทจะมี
ขัน้ตอนการท ายุง่ยาก  เดก็บางคนยงัท าไมไ่ด ้ ครคูวรปรบัเปลีย่นอาหารทีม่ขี ัน้ตอนทีไ่ม่ซบัซอ้น
และมขีัน้ตอนทีง่า่ยมาจดักจิกรรม 
 2.  ครคูวรเลอืกการท ากจิกรรมการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยันอกจากจะจดัประสบการณ์
การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานแลว้  ครสูามารถจดัประสบการณ์การประกอบอาหารใหค้รบทัง้  4  
ภาค  เช่น  อาหารภาคเหนือ  อาหารภาคกลาง  และอาหารภาคใต้ 
 3.  ในการประกอบอาหารบางชนิดมกีารน าผกัมาเป็นวตัถุดบิในการท า  ครคูวรมกีาร
ปรบัเปลีย่นประเภทของผกัใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ 
 4.  ในการท าอาหารประเภทห่อหมก ต้องอาศยัความรอ้นในการท าให้อาหารสุก  ครูต้อง
ดแูลอยา่งใกลช้ดิเรือ่งความปลอดภยัของเดก็ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีานทีม่ต่ีอทกัษะพืน้ฐานทางดา้น
คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทัง้  4  ดา้นครัง้ต่อไป ควรจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางดา้น
คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัใหเ้กดิทกัษะมากขึน้ 
 2.  ในการประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  มอีาหารมากหมายหลากหลายชนิด  นอกจาก
อาหารที่น ามา  ครัง้ต่อไปควรมอีาหารทัง้ของคาว เช่น  อาหารประเภทอ่อม  อาหารประเภทแกง  
อาหารประเภทซุป  อาหารประเภทป้ิง ย่าง  เป็นต้น   อาหารประเภทของหวาน ไดแ้ก่  ถัว่เขยีวต้ม 
ขา้วต้มหวัหงอก  ขนมปาด ขา้วเหนียวทรงเครื่อง  เป็นต้น ทีเ่ป็นอาหารพืน้บา้นอสีานใหเ้ดก็ไดท้ า
กจิกรรมทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 
 3.  ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนระดบัปฐมวยัครัง้ต่อไป  ครคูวรส่งเสรมิใหเ้ดก็ทุกคน
ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยเองครบทุกคน 
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ภาคผนวก ก 
 

- คู่มอืการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
-  แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
- ตวัอยา่งแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
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คู่มือการใช้แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน 
 

หลกัการและเหตผุล  
การส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  สามารถจดัประสบการณ์ได้

หลายวธิ ี โดยเฉพาะการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  ซึ่งเป็นองค์ความรู้
พืน้ฐานในการด ารงชวีติในการประกอบอาหารของชาวอสีานนับว่าเป็นมรดกอนัล ้าค่ายิง่ทีบ่รรพบุรุษ
ได้สัง่สมสบืสานกนัต่อๆมา  นอกจากจะได้ความรูท้างด้านการประกอบอาหารแล้วยงัสามารถจดั
ประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิให้เดก็เกดิการเรยีนรูท้างดา้นคณิตศาสตร ์ แผนการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  เป็นการจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  ได้ลงมอืปฏบิตักิบัของจรงิและเกดิการค้นพบด้วยตวัเอง  ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของครูที่ให้เด็กทุกคนได้มโีอกาสท าอย่างทัว่ถึง  โดยเฉพาะการเน้นให้เด็กได้ใช้ประสาท
สมัผสัทัง้ห้า  คอื  การมองเหน็  การชมิรส  การดมกลิน่การฟงัและการได้สมัผสั นอกจากนี้ยงัเป็น
การเปิดโอกาสในการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ในการเปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู ่ 
เรยีงล าดบัและรูค้่าจ านวนสิง่ของที่หลากหลาย ที่มลีกัษณะแตกต่างกนัในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง  
ขนาด  พืน้ผวิ  ลกัษณะ  การรูจ้กัน าพชืผกัสวนครวัมาใชป้ระกอบอาหารและปรุงอาหารใหม้คีวาม
สะดวกในการรบัประทานเหมาะสมกบัวถิชีวีติความเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม  และยดึหลกัสะดวก  
เรยีบงา่ยปลอดภยัมคีุณค่าทางโภชนาการท าใหไ้ดอ้าหารในทอ้งถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์ประจ าตวั  ทัง้นี้ครู
มบีทบาทในการจดัสิง่แวดล้อมและบรรยากาศในการเรยีนรูข้องเด็กโดยการเตรยีมสื่อวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ  การใชค้ าถามกระตุน้การเสรมิแรงและการยอมรบัในความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเดก็ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืตามความเหมาะสม  ซึง่สิง่ต่างๆเหล่านนี้จะก่อใหเ้กดิ
ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์ึน้ในเดก็ปฐมวยั  

จดุมุ่งหมาย  
 เพื่อส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ที่ไดร้บัการจดัประสบการณ์
การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
 
เกณฑใ์นการเลือกอาหารส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 อาหารทีเ่ดก็ท าต้องปรุงง่ายและใหคุ้ณค่าทางโภชนาการทางอาหาร  ทัง้นี้เพราะเมื่อเดก็ท า

กจิกรรมเสรจ็แลว้เดก็ไดร้บัประทานอาหารทีต่นเองท าขึน้มาดว้ย  ชนิดอาหารคาวทีเ่ลอืกใหเ้ดก็ควร

ประกอบดว้ยส่วนประกอบของอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการ   

 



83 

ตวัอย่างแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพ้ืนบ้านอีสาน 

จดุมุ่งหมาย 
 เพื่อส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

1. ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
2. ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
3. ดา้นการเรยีงล าดบั 
4. ดา้นการรูค้่าจ านวน 

เน้ือหา 
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้ี

ประสบการณ์ตรงในการประกอบอาหาร  โดยเปิดโอกาสให้เดก็ปฐมวยัได้ใชส้ื่อ อุปกรณ์ของจรงิที่
หลากหลาย เน้นให้เด็กได้มีทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์  ด้านการเปรียบเทียบ              
การเรยีงล าดบั  การจดัหมวดหมู่และการรู้ค่าจ านวน  รายการการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีาน  ดงันี้ 
 
สปัดาห์

ท่ี 
รายการ วนัท่ี 

1 (วนัองัคาร) 2(วนัพุธ) 3(วนัพฤหสับด)ี 
1 สม้ต ามะละกอ ระยะที ่ 1    

ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

2 สม้ต าถัว่ ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

3 สม้ต ามะมว่ง ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

4 ลาบหม ู ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 
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 (ต่อ) 
 
สปัดาห์

ท่ี 
รายการ วนัท่ี 

1 (วนัองัคาร) 2(วนัพุธ) 3(วนัพฤหสับด)ี 
5 ลาบปลา ระยะที ่ 1    

ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

6 ลาบไก่ ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

7 หมกไก่ใส่หวั
ปล ี

ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

8 หมกหมใูส่
หน่อไม ้

ระยะที ่ 1    
ขัน้เตรยีมการก่อนการ
ประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 2    
ขัน้จดัประสบการณ์
การประกอบอาหาร 

ระยะที ่ 3   
 ขัน้สรปุ/ อภปิรายผล 

 
 
 

ด าเนินการในระยะเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั รวมทัง้สิน้  24 วนั โดยเริม่ตัง้แต่เวลา 
09.30 -10.20 น. ดงันี้ 
วนัองัคาร : ระยะที ่ 1   ขัน้เตรยีมการก่อนการประกอบอาหาร  ประกอบไปดว้ย  ขัน้น ำ  การน าเขา้
สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเดก็ใหเ้กดิ
การเรยีนรู้เกี่ยวกับการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  การสนทนาพูดคุย
เกี่ยวกบัลกัษณะของวตัถุดบิที่ใช้ประกอบอาหารด้วยกระบวนการเรยีนรูท้างคณิตศาสตรโ์ดยการ
กระตุน้ใหเ้ดก็ได ้ เปรยีบเทยีบ จดัหมวดหมู ่เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  กบัสื่อวสัดุอุปกรณ์ทีค่รู
น ามาจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกบัลกัษณะของวตัถุดบิที่
ใชป้ระกอบอาหารเพื่อทบทวนการเรยีนรู้ใหเ้กดิทกัษะ  ดา้นการเปรยีบเทยีบ  ดา้นการจดัหมวดหมู ่ 
ดา้นการเรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวนในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
   วนัพุธ : ระยะที ่ 2  ขัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ประกอบไป
ดว้ย   ขัน้น ำ  การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใชส้ื่อของจรงิ เพลง ค าคล้องจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้น
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ความสนใจของเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ขัน้ด ำเนินกำร  
การใหเ้ดก็เขา้กลุ่มๆละ  5  คนด าเนินการจดัการประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
ด้วยตนเอง โดยที่เด็กได้เปรยีบเทียบ จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรู้ค่าจ านวนผ่านการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหร  ขัน้สรุป  ขัน้ตอนที่ครูและเดก็สนทนาซกัถามเกี่ยวกบัขอ้ความรู้
และทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้ลงมอืจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละ
ขัน้ตอน 
 วนัพฤหสับด ี: ระยะที่  3  ขัน้สรุป/ อภปิรายผล ประกอบไปด้วย  ขัน้น ำ  
การน าเขา้สู่กจิกรรมโดยการใช้สื่อของจรงิ เพลง ค าคลอ้งจอง  รปูภาพ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
เดก็ใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ขัน้ด ำเนินกำร  การสนทนา
พูดคุยโดยใช้ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้เด็กได ้ 
เปรียบเทียบ  จดัหมวดหมู่  เรียงล าดบัและการรู้ค่าจ านวน  กับสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาจดั
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยั  ขัน้สรุป  การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับลกัษณะของวัตถุดิบที่ ใช้
ประกอบอาหารเครื่องปรุง  ขัน้ตอนในการประกอบอาหาร  วธิกีารประกอบอาหารเพื่อทบทวนการ
เรยีนรูใ้นการเปรยีบเทยีบ  จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบัและการรูค้่าจ านวน  จากนัน้เดก็วาดภาพแสดง
ผลงาน ตามความคดิของเดก็แลว้ออกมาเล่าถ่ายทอดความรูท้ีไ่ดห้น้าชัน้เรยีน 

บทบาทเดก็ 
1. วางแผนและแสดงความคดิเหน็กบัเพื่อนภายในกลุ่มเกีย่วกบัการจดักจิกรรม 
2. ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมตามแผนดว้ยตนเอง/รอ่งรอยหลกัฐาน ผลงาน 
3. เดก็แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน โดยเล่าถงึขัน้ตอนการประกอบอาหารพืน้บา้น

อสีาน และผลงานของตนเองหลงัจากท ากจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้  
4.  เมือ่น าเสนอครบทุกกลุ่ม  หลงัจากนัน้ทุกกลุ่มรว่มกนัรบัประทานอาหารทีก่ลุ่มตวัเองท า 

บทบาทคร ู
1. อธบิายขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน  
2. กระตุน้ใหเ้ดก็สนใจทีจ่ะท ากจิกรรม ใหแ้รงเสรมิในทางบวกขณะทีเ่ดก็ท ากจิกรรม 

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ช่วยเหลอืเมือ่เดก็ตอ้งการความช่วยเหลอืตามโอกาสเหมาะสม 
3. การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน โดยครมูบีทบาทในการสงัเกตเดก็

ทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัจิรงิในการท ากจิกรรมประกอบอาหาร การถามตอบในชัน้เรยีน การเขยีนบนัทกึ
เหตุการณ์ โดยเกบ็ขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง และน าผลทีไ่ดม้าสะทอ้นในการปรบับทบาทคร ู บทบาทเดก็ 
และปรบักจิกรรมใหม้คีวามเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ต่อไป 
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แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอีสานชัน้อนุบาลปีท่ี 2 
สปัดาหท่ี์   1   หน่วยส่ิงต่างๆ รอบตวัเดก็  เร่ือง  ส้มต ามะละกอ 

 
 
 

จดุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 4  ด้าน 
1. ดา้นการเปรยีบเทยีบ   
2. ดา้นการจดัหมวดหมู ่  
3. ดา้นการเรยีงล าดบั  
4. ดา้นการรูค้่าจ านวน 

 
ส่วนผสมการประกอบอาหารประเภท  ส้มต ามะละกอ 

1) มะละกอสบั   1  ถว้ยตวง 
2) ถวัฝกัยาวหัน่เป็นท่อน 1   ถว้ยตวง 
3) มะเขอืเทศหัน่  ¼  ถว้ยตวง 
4) พรกิขีห้นู   3   เมด็ 
5) กระเทยีมปอก  3   กลบี 
6) น ้าปลา   1   ชอ้นโต๊ะ 
7) น ้าปลารา้ตม้สุก  1   ชอ้นโต๊ะ 
8) มะนาว   1   ชอ้นโต๊ะ 
9) น ้ามะขามเปียก  1   ชอ้นโต๊ะ 

 
วิธีท า 

  1)  ผสมน ้าปลา  น ้ามะขามเปียก  น ้าปลารา้เขา้ดว้ยกนัเป็นน ้าปรงุรส 
  2)  โขลกพรกิ กระเทยีม  ถัว่ฝกัยาวพอแหลก  ใส่มะเขอืเทศ โขลกเบาๆ             
ใส่น ้าปรงุรส น ้ามะนาว  มะละกอ โขลกพอเขา้กนั 
  3)  จดัใส่จาน รบัประทานพรอ้มผกัสดทีม่ใีนทอ้งถิน่  เช่น  ยอดผกับุง้  ยอดกระถนิ   
 
 ท่ีมา : จรยิา  เดชกุญชร. อาหารไทยภาคอสีาน.กรงุเทพฯ : เพชรการเรอืน,2552 : 33 
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แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน 

สปัดาหท่ี์   1  หน่วยส่ิงต่างๆ รอบตวัเดก็  เร่ือง  ส้มต ามะละกอ 
วนัท่ี  1  ข ัน้เตรียมการก่อนการประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน 

 

จดุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 4  ด้าน 
1. ดา้นการเปรยีบเทยีบ   
2. ดา้นการจดัหมวดหมู ่  
3. ดา้นการเรยีงล าดบั  
4. ดา้นการรูค้่าจ านวน 

  

เน้ือหา 
 ลกัษณะ  รปูรา่ง  ส ีขนาด  จ านวน ของวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภท สม้ต า
มะละกอ  
 
 

วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 

ท่ีปรากฏ 
ขัน้น า  
1. ครนู าถาดใส่ผลมะละกอทีค่ลุมดว้ยผา้วางไวบ้นโต๊ะ  ใหเ้ดก็ท่อง
ค าคลอ้งจอง “มะละกอ”  พรอ้มทัง้ท าท่าทางประกอบ 
2. เดก็ๆรว่มกนัสนทนาเกี่ยวกบัค าคลอ้งจอง 
ขัน้ด าเนินการ 
 3. ครเูปิดผา้คลุมออก แลว้สนทนากบันกัเรยีน 
    -  สิง่ทีเ่ดก็เหน็เรยีกว่าอะไรและนิยมน ามาท าอะไรไดบ้า้ง 
    -  นกัเรยีนช่วยกนัปอกเปลอืกมะละกอแลว้สงัเกตลกัษณะ
ภายในมะละกอว่ามสีอีะไร 
    -  เปรยีบเทยีบผลของมะละกอทีค่รนู ามา  3  ลกู  ว่ามคีวาม
เหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร 
4.  ครแูนะน าส่วนผสมในการท าสม้ต ามะละกอ 
5.เดก็และครรูว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัส่วนผสมในการประกอบ
อาหารประเภทสม้ต ามะละกอโดยครใูชค้ าถามเพื่อส่งเสรมิทกัษะ
ทางดา้นคณติศาสตรด์งันี้ 

       
          ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
          ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
          ดา้นการเรยีงล าดบั 
          ดา้นการรูค้่าจ านวน 
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ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 

ท่ีปรากฏ 
    -  เดก็ๆลองสงัเกต  มะละกอ  มะเขอืเทศ  พรกิ ว่ามรีปูร่าง ส ี
ลกัษณะ ทัง้ภายในและภายนอกเป็นอย่างไร  
    -  เดก็ๆ  คดิว่ามะละกอมปีระโยชน์ต่อร่างกายเราอยา่งไร 
    -  ครมูเีครือ่งปรงุ 4 ถว้ย  ครขูอตวัแทนออกมา   4   คน เพื่อจะ
สงัเกต  ทัง้ เครือ่งปรงุ 4 ถว้ย ว่ามลีกัษณะ ส ี กลิน่ รสชาตเิป็น
อยา่งไร 
    -  เดก็ๆ เรยีงล าดบัขัน้ตอนการต ามะละกอว่าควรใส่ส่วนผสม
อะไรก่อนหลงั 
ขัน้สรปุ  
6.เดก็ๆและครรูว่มกนัสรปุส่วนผสมของการประกอบอาหารประเภท
สม้ต ามะละกอ โดยครใูชค้ าถามปลายเปิดกระตุ้นเกีย่วกบัความรู้
และทกัษะทางคณติศาสตรด์า้นการเปรยีบเทยีบ  การจดัหมวดหมู ่   
การเรยีงล าดบั และการรูค้่าจ านวน  
7.  ครใูหเ้ดก็ๆ วาดภาพระบายส ี วสัดุอุปกรณ์และส่วนผสมการ
ประกอบอาหารประเภทสม้ต ามะละกอ 

       
          ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
          ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
          ดา้นการเรยีงล าดบั 
          ดา้นการรูค้่าจ านวน 

 

ส่ือการเรียน 
 1. ส่วนประกอบของประกอบอาหารประเภทสม้ต ามะละกอไดแ้ก่ มะละกอ  มะเขอืเทศ  
มะนาว พรกิ  น ้าตาล  น ้าปลา   
 2.  เครือ่งครวั  ไดแ้ก่  ครก  สาก  มดีปอกผลไม ้ ถาด  จาน  ชอ้น  ทพัพ ี
 3. ค าคลอ้งจอง  “มะละกอ” 
 4.  ชารต์สตูรส่วนผสมการประกอบอาหารประเภทสม้ต ามะละกอ 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็  การสนทนา   การตอบค าถาม 
2. สงัเกตการมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม 
3.  สงัเกตการน าเสนอผลงาน 
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ภาคผนวก 

 
ค าคล้องจอง  มะละกอ  (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 

มะละกอมปีระโยชน์   ไมม่โีทษต่อรา่งกาย 
ผลสุกสสีดใส           คุณคา่หลายวติามนิ 
แรธ่าตุใยอาหาร        รสฉ ่าหวานอรอ่ยลิน้ 
หากใครนิยมกนิ        ทัง้ชวีนิสุขภาพด ี

เพลง  ส้มต า 
สม้ต า  สม้ต า  มะละกอ  สบั  สบั  ย า  ย า  ต า  ใหอ้รอ่ย 

ใส่น ้าปลา  ใส่น ้าปลานิดหน่อย  ใส่ปลารา้ตวัน้อย  เพีย้ง ชคึๆๆๆๆ 
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แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน 

สปัดาหท่ี์   1  หน่วยส่ิงต่างๆ รอบตวัเดก็  เร่ือง  ส้มต ามะละกอ 
วนัท่ี  2  ข ัน้จดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน 

 

จดุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 4  ด้าน 
1. ดา้นการเปรยีบเทยีบ   
2. ดา้นการจดัหมวดหมู ่  
3. ดา้นการเรยีงล าดบั  
4. ดา้นการรูค้่าจ านวน 

  

เน้ือหา 
 ลกัษณะ  รปูรา่ง  ส ีขนาด  จ านวน ของวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภท       
สม้ต ามะละกอ  
 

วิธีด าเนินกิจกรรม 
 

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 
ท่ีปรากฏ 

ขัน้น า  
1. ครแูละเดก็ๆท่องค าคลอ้งจอง “มะละกอ”  พรอ้มทัง้ท าท่าทาง
ประกอบ 
2. เดก็และครรูว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัอาหารทีเ่ราจะประกอบกนัใน
วนัน้ี โดยใชค้ าถามว่า “เดก็ ๆ ดสูิง่ทีค่รแูละเดก็เตรยีมไวแ้ลว้ คดิว่า
วนัน้ีเราจะท าอาหารอะไรกนัดเีอ่ย” 

- 3.  ครนู าเครือ่งครวั  เครือ่งปรงุ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ะน ามา
ประกอบอาหารมาแนะน าใหเ้ดก็รูจ้กั 

- 4. เดก็แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  5  คน ตามความตอ้งการ 
- 5. เดก็และครรูว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการท ากจิกรรมการประกอบ

อาหาร 
ขัน้ด าเนินการ 
6.  เดก็ๆส่งตวัแทนออกมารบัเครือ่งครวั  เครือ่งปรงุ  วสัดุอุปกรณ์
ทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารประเภทสม้ต ามะละกอ 

       
          ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
          ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
          ดา้นการเรยีงล าดบั 
          ดา้นการรูค้่าจ านวน 
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ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 

ท่ีปรากฏ 
7.  เดก็รว่มกนัวางแผนการประกอบอาหาร โดยครใูชค้ าถามดงันี้ 
      - เดก็ ๆ แบ่งหน้าทีก่นัอยา่งไรแต่ละคนตอ้งท าอะไรบา้ง   
8. เดก็น ามะละกอ และผกัไปลา้ง  โดยเมือ่ลา้งเสรจ็แลว้ใหเ้ดก็
เปรยีบเทยีบขนาด  ส ี รปูร่าง  และจดัหมวดหมูข่องผกั น าใส่
ภาชนะ จากนัน้ขดูมะละกอและหัน่มะเขอืเทศใหเ้ป็นรปูรา่ง  รปูทรง 
ตามความตอ้งการ 
9. เดก็สงัเกตปรมิาณของมะละกอ มะเขอืเทศ  มะนาว เครือ่งปรงุ  
ในการน ามาประกอบอาหารการต ามะละกอ   
10. เมือ่ท างานเสรจ็เดก็ๆช่วยกนัท าความสะอาดสถานที ่และลา้ง
อุปกรณ์ 
11.เดก็ๆรว่มกนัจดัวางจานอาหาร  ชมิ และสงัเกต  รสชาตขิอง
อาหารว่ามรีสใดบา้ง แลว้บอกใหเ้พื่อนและครทูราบ 
ขัน้สรปุ  
12.เดก็และครรูว่มกนัสรุปถงึเนื้อหาทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการประกอบ
อาหารในวนัน้ี  โดยครตูัง้ค าถามดงันี้ 
          - วสัดุอุปกรณ์และเครือ่งครวัทีใ่ชใ้นการท า “สม้ต ามะละกอ”  
มอีะไรบา้ง 
          - ขัน้ตอนในการท า “สม้ต ามะละกอ”  มอีะไรบา้ง 
          - ประโยชน์มอีะไรบา้ง 
 13.เดก็ ๆ คดิว่าสามารถน าเนื้อหาทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการประกอบ
อาหารในวนัน้ีไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างไร 
14.  ครใูหเ้ดก็ๆ รบัประทานอาหารภายในกลุ่มของตนเอง เมือ่ทาน
เสรจ็เกบ็สถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

       
          ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
          ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
          ดา้นการเรยีงล าดบั 
          ดา้นการรูค้่าจ านวน 

 

 

 

 



92 

ส่ือการเรียน 
 1. ส่วนประกอบของต ามะละกอ ไดแ้ก่ มะละกอ  มะเขอืเทศ  มะนาว พรกิ  น ้าตาล  น ้าปลา   
 2.  เครือ่งครวั  ไดแ้ก่  ครก  สาก  มดีปอกผลไม ้ ถาด  จาน  ชอ้น  ทพัพ ี
 3. ค าคลอ้งจอง  “มะละกอ” 
 4.  ชารต์สตูรส่วนผสมการต ามะละกอ 
 
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็  การสนทนา   การตอบค าถาม 
2. สงัเกตการมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม 
3.  สงัเกตการน าเสนอผลงาน 
 

 

ค าคล้องจอง  มะละกอ  (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 
 

มะละกอมปีระโยชน์   ไมม่โีทษต่อรา่งกาย 
ผลสุกสสีดใส           คุณคา่หลายวติามนิ 
แรธ่าตุใยอาหาร        รสฉ ่าหวานอรอ่ยลิน้ 
หากใครนิยมกนิ        ทัง้ชวีนิสุขภาพด ี

 

เพลง  ส้มต า 
 

สม้ต า  สม้ต า  มะละกอ  สบั  สบั  ย า  ย า  ต า  ใหอ้รอ่ย 
ใส่น ้าปลา  ใส่น ้าปลานิดหน่อย  ใส่ปลารา้ตวัน้อย  เพีย้ง ชคึๆๆๆๆ 
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แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บา้นอีสาน 

สปัดาหท่ี์   1  หน่วยส่ิงต่างๆ รอบตวัเดก็  เร่ือง  ส้มต ามะละกอ 
วนัท่ี  3  ข ัน้สรปุ/ อภิปราย 

 

จดุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 4  ด้าน 
1. ดา้นการเปรยีบเทยีบ   
2. ดา้นการจดัหมวดหมู ่  
3. ดา้นการเรยีงล าดบั  
4. ดา้นการรูค้่าจ านวน 

  

เน้ือหา 
 ลกัษณะ  รปูรา่ง  ส ีขนาด  จ านวน ของวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารประเภท       
สม้ต ามะละกอ  
 

วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 

ท่ีปรากฏ 
ขัน้น า  
1. ครแูละเดก็ๆรว่มกนัทบทวนขัน้ตอนในการประกอบอาหาร
ประเภทต ามะละกอ  โดยครใูชค้ าถามต่อไปนี้ 
     - วสัดุอุปกรณ์และเครือ่งครวัทีใ่ชใ้นการท า “มะละกอ”  มี
อะไรบา้ง 
      - ขัน้ตอนในการท า “มะละกอ”  มอีะไรบา้ง 
      - ประโยชน์ของมะละกอมอีะไรบา้ง 
      - เดก็ ๆ คดิว่านอกจากจะน ามะละกอมารบัประทานดว้ย
วธิกีารต าแลว้ ยงัสามารถน ามะละกอมารบัประทานไดด้ว้ยการท า
อะไรบา้ง หรอืการรบัประทานผลดบิ และผลสุกไดบ้า้ง 
ขัน้ด าเนินการ 
2.  ครนู ามะละกอผลสุก  มาผ่าครึง่ แลว้ถามเดก็ๆว่าลกัษณะ  ส ี
ของมะละกอสุกเป็นอยา่งไร เหมอืนอะไรบา้ง มกีลิน่ รสชาตเิป็น
อยา่งไร 
 

       
          ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
          ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
          ดา้นการเรยีงล าดบั 
          ดา้นการรูค้่าจ านวน 
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ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 
ท่ีปรากฏ 

ขัน้ด าเนินการ 
3. จากนัน้ครใูหเ้ดก็ๆเขา้แถวมารบัมะละกอสุกคนละ  1  ชิน้ไป
รบัประทานแลว้บอกครวู่ามกีลิน่  ส ี รส เป็นอยา่งไร 
4. เดก็ๆน าผลงานของตวัเองออกมาน าออกมาจดันิทรรศการ
เกีย่วกบัการประกอบอาหารประเภทสม้ต ามะละกอ 
5. เดก็ๆและเพื่อนรว่มกนัแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ชูิน้งานของแต่ละคน 
ขัน้สรปุ  
6. เดก็ๆและครรูว่มกนัสรุปเกีย่วกบัและสิง่ทีไ่ดจ้ากการประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีานประเภท ต ามะละกอและประโยชน์ของ
มะละกอ 
7. เดก็ๆวาดภาพตามจนิตนาการจากสิง่ทีไ่ดจ้ากการประกอบ
อาหารพืน้บา้นอสีานประเภท สม้ต ามะละกอพรอ้มเล่าเรือ่งใหเ้พื่อน
และครฟูงั 

       
          ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
          ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
          ดา้นการเรยีงล าดบั 
          ดา้นการรูค้่าจ านวน 

 

ส่ือการเรียน 
 1.  ค าคลอ้งจอง  “มะละกอ” 
 2.  ชารต์สตูรส่วนผสมการประกอบอาหารประเภทสม้ต ามะละกอ  

3.  ผลงาน/ชิน้งาน 
  
การประเมินผล 

1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็  การสนทนาเกีย่วกบัลกัษณะ  รปูร่าง  ส ี ขนาด  จ านวน 
ของวสัดุอุปกรณ์ในการท าต ามะละกอ การตอบค าถาม 

2. สงัเกตการมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม 
3.  สงัเกตการน าเสนอผลงาน 

 

 
ค าคล้องจอง  มะละกอ  (ไม่ทราบนามผูแ้ต่ง) 

มะละกอมปีระโยชน์   ไมม่โีทษต่อรา่งกาย 
ผลสุกสสีดใส           คุณคา่หลายวติามนิ 
แรธ่าตุใยอาหาร        รสฉ ่าหวานอรอ่ยลิน้ 
หากใครนิยมกนิ        ทัง้ชวีนิสุขภาพด ี
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ภาคผนวก ข 
 

- คู่มอืด าเนินการแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
- ตวัอยา่งแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
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คู่มือด าเนินการ 
แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

ชัน้อนุบาลปีท่ี  2  โรงเรียนโสกเตน็วิทยาคม 
 

ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 
1.แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของศิริล ักษณ์  วุฒิสรรพ ์

(2551)  โดยผู้วจิยัได้ท าความเข้าใจ  ศึกษาและน ามาปรบัปรุงให้เข้ากบัการจัดประสบการณ์การ
ประกอบอาหารพื้นบ้านอสีาน ของเด็กปฐมวยันี้ผู้วจิยัสร้างขึ้น  เพื่อใช้ส าหรบัการประเมนิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ดา้นการทกัษะดา้นการเปรยีบเทยีบ  ทกัษะดา้นการจดัหมวดหมู่  ทกัษะ
ดา้นการเรยีงล าดบั  ทกัษะการรูค้่าจ านวนของเดก็ชัน้อนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5 - 6 ปี) ทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูเ้ป็นการประเมนิรายบุคคล 

2.แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะเป็นแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะที่ครูสร้าง
สถานการณ์ให้เด็กปฐมวยัเป็นผู้ตอบค าถาม  โดยผู้ด าเนินการทดสอบเป็นผู้อธิบายวิธีการท า
แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะ  และด าเนินการทดสอบทลีะขอ้  เมื่อเดก็พรอ้มในการทดสอบครัง้นี้  
ผูว้จิยัเป็นผู้ด าเนินการทดสอบด้วยตนเอง  และจดัให้มผีู้ช่วยทดสอบ เพื่อดูแลความสะดวกและให้
ผูร้บัการทดลองปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามค าอธบิาย  ค าสัง่ในการด าเนินการทดสอบ 

แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดงันี้ 
ชุดที ่ 1 ทกัษะดา้นการเปรยีบเทยีบ  จ านวน   7 ขอ้ 

     ชุดที ่ 2  ทกัษะดา้นการจดัหมวดหมู ่ จ านวน   7  ขอ้ 
   ชุดที ่ 3 ทกัษะดา้นการเรยีงล าดบั  จ านวน   7  ขอ้ 
   ชุดที ่ 4 ทกัษะการรูค้่าจ านวน   จ านวน   7  ขอ้ 

 

การก าหนดเวลาในการประเมิน 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

ก าหนดใหข้อ้ละ 1 นาท ีถา้เดก็เสรจ็ก่อน ใหเ้ริม่ประเมนิขอ้ต่อไปได ้

การเตรียมการประเมิน 
1.ผูด้ าเนินการประเมนิศกึษาแบบประเมนิใหเ้ขา้ใจทัง้หมด โดยพยายามใชภ้าษาทีช่ดัเจน 

และเป็นธรรมชาตกิบัเดก็ 
2.จดัเตรยีมสถานการณ์ และวสัดุอุปกรณ์ในแต่ละขอ้ใหพ้รอ้มส าหรบัการประเมนิ 
3.ใหเ้ดก็เขา้ท าการประเมนิครัง้ละ 1 คน โดยเรยีงล าดบัไปตามขอ้ค าถามทลีะชุด 
4.ก่อนเริม่การประเมนิควรใหเ้ดก็ไดท้ าธุระส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อใหเ้ดก็มสีมาธใินขณะ 

ด าเนินการประเมนิ 
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วิธีด าเนินการประเมิน 
1. ผู้ด าเนินการทดสอบศึกษาแบบทดสอบเชงิปฏบิตัิทกัษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวยัและคู่มอืใหเ้ขา้ใจกระบวนการทัง้หมดก่อน  ใชภ้าษาทีช่ดัเจนเป็นธรรมชาตเิพื่อใหเ้ดก็สนใจ
และตัง้ใจฟงัค าถามและก่อนการทดสอบ  ผูด้ าเนินการทดสอบต้องเขยีนชื่อนามสกุลของนักเรยีนให้
เรยีบรอ้ย 

2. จดัเตรยีมสถานทีส่อบ  ควรเป็นหอ้งเรยีนทีม่สีภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก
หอ้งเรยีนเอือ้ต่อผูร้บัการทดสอบ  เช่น  โต๊ะ  เกา้อี ้ มขีนาดทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีน  มแีสงสว่าง
เพยีงพอ  ไมม่เีสยีงรบกวน 

3. ก่อนการด าเนินการทดสอบใหผู้ช้่วยด าเนินการทดสอบพานกัเรยีนไปท าธุระส่วนตวัให้
เรยีบรอ้ย  ผูด้ าเนินการทดสอบสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็  โดยการสนทนาพดูคุยกบัเดก็ 

4. ด าเนินการทดสอบเดก็เป็นรายบุคคล  ใชเ้วลาในการตอบขอ้ละไม่เกนิ  1  นาท ี ทดสอบ
ได้  1  ชุด  จ านวน  7  ขอ้  ให้นักเรยีนพกั  โดยผู้ทดสอบจะถามสถานการณ์ที่เป็นปญัหาและให้
เด็กเลอืกโดยการสงัเกตแล้วเลอืกด้วยการจบัหรอืชี้  ผู้ทดสอบจะถามติดต่อกันจ านวน  2  ครัง้           
ถ้าภายใน  30  วนิาทเีดก็ยงัไม่ตอบผูท้ดสอบจะถามอกี  1  ครัง้  แต่ถ้าใน  1  นาทเีดก็ยงัไม่ยอม
ตอบถอืว่าไมไ่ดค้ะแนน 

วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
1.คู่มอืการด าเนินการทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
2.วสัดุและอุปกรณ์ทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละรายการของการทดสอบ 
3.นาฬกิา ส าหรบัจบัเวลา 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
การตรวจใหค้ะแนนความถูกตอ้งแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะทางดา้นคณติศาสตร ์

ของเดก็ปฐมวยั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ถา้ปฏบิตัไิดแ้ละตอบไดถู้กตอ้ง ได ้1 คะแนน 
ถา้ปฏบิตัไิมไ่ดแ้ละตอบไดผ้ดิ ได ้  0 คะแนน 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 

ชุดท่ี 1 ด้านการเปรียบเทียบ 

สถานการณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
ข้อ 1. ครนู าอาหารประเภทต ามา 3 จาน  แลว้ครถูามเดก็ว่าจานไหนทีเ่ป็นสม้ต ามะละกอ 

 

  

  

 
วสัดอุปุกรณ์  อาหารประเภทต า ไดแ้ก่  สม้ต าถัว่  สม้ต ามะละกอ  สม้ต าแตง 
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็หยบิ  ชี ้หรอืจบั จานทีเ่ป็นสม้ต ามะละกอให ้1 คะแนน 
เดก็ไมห่ยบิ  ชี ้หรอืจบั จานทีเ่ป็นสม้ต ามะละกอตอบผดิหรอืไมต่อบ ให ้ 0 คะแนน 

 

สถานการณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
ข้อ 2. ครนู าจานอาหารประเภทลาบมา 3 จาน  แลว้ครถูามเดก็ว่าจานไหนทีเ่ป็น ลาบหมู 

 

 

 

 
วสัดอุปุกรณ์  อาหาร ไดแ้ก่  ลาบปลา  กอ้ยไขม่ดแดง  ลาบหมู 
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็หยบิ  ชี ้หรอืจบั จานทีเ่ป็นลาบหมูให ้1 คะแนน 
เดก็ไมห่ยบิ  ชี ้หรอืจบั จานทีเ่ป็นลาบหมตูอบผดิหรอืไมต่อบ ให ้ 0 คะแนน 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ชุดท่ี 2  ด้านการจดัหมวดหมู ่

 
   

สถานการณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
ขอ้ 2. น าผกัและผลไมใ้ส่ภาชนะวางไว ้แลว้ใหเ้ดก็จดัใส่ตะกรา้โดยแยกผกัและผลไม ้
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัดอุปุกรณ์  ผกัและผลไม ้
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็จดัผกั  ผลไมแ้ยกใส่ ตะกรา้อย่างละใบถูกตอ้งให ้1 คะแนน 
เดก็ไมจ่บั ผกั  ผลไมแ้ยกใส่ ตะกรา้อยา่งละใบหรอืตอบผดิหรอืไมต่อบ ให ้ 0 คะแนน 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ชุดท่ี 3 ด้านการเรียงล าดบั 

 
 

สถานการณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

ขอ้ 1. ครนู าหมอ้  3  ใบ ทีม่ขีนาดแตกต่างกนัวาง ใหเ้ดก็เลอืกหมอ้ทีม่ขีนาดเลก็สุดไปหา
ขนาดใหญ่ 

 
 

 
 

 

วสัดอุปุกรณ์     หมอ้   

ค าตอบและการให้คะแนน 
เดก็เรยีงล าดบัตามเฉลยนี้                                          ถูกตอ้ง ให ้1 คะแนน 
เดก็ไมต่อบหรอืเรยีงล าดบัไมถู่ก ให ้0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบที ่1 ใบที ่2 ใบที ่3 

ใบที ่2 ใบที ่1 ใบที ่3 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ชุดท่ี 4  ด้านการรู้ค่าจ านวน 

 

สถานการณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
ขอ้ 1. ครนู าผลไมม้า 3 ชนิด  แลว้ใหเ้ดก็เลอืกผลไมท้ีม่จี านวนตามหมายเลข 

 
 

 

 
 

วสัดอุปุกรณ์  แอปเป้ิล  ส้ม  แตงโม  
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็เลอืกผลไมท้ีต่รงกบัจ านวน  4 ให ้1 คะแนน 
เดก็เลอืกผลไมท้ีไ่มต่รงกบัจ านวน  4 หรอืไม่ท า ให ้0 คะแนน 

 
 
ขอ้ 2. ครนู าผกัมา 3 ชนิด  แลว้ใหเ้ดก็เลอืกผกัทีม่จี านวนตามหมายเลข 
 

 
 

 

 
 

วสัดอุปุกรณ์  แตงกวา  แครอท  แตงไทย  
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็เลอืกผกัทีต่รงกบัจ านวน  10 ให ้1 คะแนน 
เดก็เลอืกผกัทีไ่มต่รงกบัจ านวน 10 หรอืไมท่ า ให้ 0 คะแนน 

4 

10 
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ขอ้ 5. ครนู าผกัมา 3 จาน  แลว้ใหเ้ดก็เลอืกจานผกัทีม่จี านวนตามหมายเลข 
 
 

 

 

 
 

วสัดอุปุกรณ์  ผกักาดขาว   บล็อกโคล่ี   กระหล ่าปลี  
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็เลอืกผกัทีต่รงกบัจ านวน  1 ให ้1 คะแนน 
เดก็เลอืกผกัทีไ่มต่รงกบัจ านวน 1 หรอืไมท่ า ให ้0 คะแนน 

 

 
 

ขอ้ 6. ครนู าผกัมา 3 จาน  แลว้ใหเ้ดก็เลอืกจานผกัทีม่จี านวนตามหมายเลข 
 
 

 

 

 
 

วสัดอุปุกรณ์  บล็อกโคล่ี   ผกักาดขาว   ผกักาดขาว  
ค าตอบและการให้คะแนน 

เดก็เลอืกผกัทีต่รงกบัจ านวน  3 ให ้1 คะแนน 
เดก็เลอืกผกัทีไ่มต่รงกบัจ านวน 3 หรอืไมท่ า ให ้0 คะแนน 

 

3 

1 
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ภาคผนวก ค 
 

- ตารางค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ 
- ค่าความยากงา่ยและอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบทดสอบ 
- แสดงผลคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและ

หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 
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ตาราง 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ชุดที ่
แบบทดสอบ

ทกัษะคณติศาสตร ์ ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ ผลรวม IOC ผลการคดัเลอืก 

1 2 3 
1 ดา้นการ

เปรยีบเทยีบ 
1 0 +1 +1 2 0.66 คดัเลือกไว ้
2 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
3 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
4 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
5 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
6 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
7 +1 0 +1 2 0.66 คดัเลอืกไว ้

2 ดา้นการจดั
หมวดหมู่ 

1 +1 0 +1 2 0.66 คดัเลือกไว ้
2 +1 0 +1 2 0.66 คดัเลอืกไว ้
3 +1 0 +1 2 0.66 คดัเลอืกไว ้
4 +1 +1 0 2 0.66 คดัเลอืกไว ้
5 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
6 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
7 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้

3 ดา้นการ
เรยีงล าดบั 

1 +1 +1 +1 3 1 คดัเลือกไว ้
2 0 0 +1 1 0.33 ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
3 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
4 +1 0 0 1 0.33 ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
5 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
6 +1 0 +1 2 0.66 คดัเลอืกไว ้
7 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง 9  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (ต่อ) 
 

ชุดที ่
แบบทดสอบ

ทกัษะคณติศาสตร ์ ขอ้ที ่
ความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ ผลรวม IOC ผลการคดัเลอืก 

1 2 3 
4 ดา้นการรูค้่า

จ านวน 
1 +1 +1 +1 3 1 คดัเลือกไว ้
2 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
3 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
4 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
5 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
6 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
7 +1 +1 +1 3 1 คดัเลอืกไว ้
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ตาราง  10  ค่าความยากงา่ยและอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบทดสอบ 
     ชุดที ่1 

ขอ้
ที ่

ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพของ

ขอ้สอบ 

1 0.67 ใชไ้ด ้ 0.3633 * 0.0485 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2 0.70 ใชไ้ด ้ 0.8640 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3 0.73 ใชไ้ด ้ -0.0366   1.0000 ทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
4 0.73 ใชไ้ด ้ 0.9103 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
5 0.80 ใชไ้ด ้ 0.6805 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6 0.73 ใชไ้ด ้ 0.6697 * 0.0001 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
7 0.73 ใชไ้ด ้ 0.9103 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

     ชุดที ่2  

ขอ้
ที ่

ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพของ

ขอ้สอบ 

1 0.73 ใชไ้ด ้ 0.8891 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2 0.80 ใชไ้ด ้ 0.8032 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
3 0.73 ใชไ้ด ้ 0.6501 * 0.0001 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4 0.73 ใชไ้ด ้ 0.8891 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
5 0.80 ใชไ้ด ้ 0.8032 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6 0.83 ทิง้ 0.5203 * 0.0032 ใชไ้ด ้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
7 0.53 ใชไ้ด ้ 0.0584   0.7593 ทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
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ตาราง  10  ผลการวเิคราะหค์่าความยากรายขอ้และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของแบบทดสอบ(ต่อ) 

    ชุดที ่3 

ขอ้
ที ่

ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพของ

ขอ้สอบ 

1 0.80 ใชไ้ด ้ 0.8991 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2 0.87 ทิง้ 0.4614 * 0.0103 ใชไ้ด ้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
3 0.67 ใชไ้ด ้ 0.3634 * 0.0484 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4 0.70 ใชไ้ด ้ 0.1285   0.4987 ทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 
5 0.77 ใชไ้ด ้ 0.6724 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6 0.73 ใชไ้ด ้ 0.7928 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
7 0.77 ใชไ้ด ้ 0.6724 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

 

    ชุดที ่ 4 

ขอ้
ที ่

ความยาก แปลผล 
อ านาจ
จ าแนก 

Sig. แปลผล 
แปลผลคุณภาพของ

ขอ้สอบ 

1 0.77 ใชไ้ด ้ 0.7736 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
2 0.70 ใชไ้ด ้ 0.1864 

 
0.3241 ทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

3 0.80 ใชไ้ด ้ 0.5954 * 0.0005 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
4 0.80 ใชไ้ด ้ 0.0524 

 
0.7835 ทิง้ ปรบัปรงุหรอืตดัทิง้ 

5 0.77 ใชไ้ด ้ 0.6058 * 0.0004 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
6 0.77 ใชไ้ด ้ 0.7736 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
7 0.73 ใชไ้ด ้ 0.7330 * 0.0000 ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้
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ตาราง  11  แสดงผลคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดั
กจิกรรมการประกอบอาหารพืน้บา้นอสีาน 

 

นกัเรยีน 
คะแนนของแบบประเมนิ 

(ก่อนเรยีน) เตม็ชุดละ  7คะแนน 
รวม 
28 

คะแนน 

เฉลีย่ คะแนนของแบบประเมนิ 
(หลงัเรยีน)เตม็ชุดละ 7คะแนน 

รวม 
   28
คะแนน 

เฉลีย่ 

ชุด1 ชุด2 ชุด3 ชุด4 ชุด1 ชุด2 ชุด3 ชุด4 
1 5 4 5 3 17 4.25 6 7 5 6 24 6.00 
2 4 5 3 4 16 4.00 6 6 5 6 23 5.75 
3 4 4 4 3 15 3.75 5 6 5 6 22 5.50 
4 5 4 3 4 16 4.00 6 6 7 7 26 6.50 
5 4 3 4 4 15 3.75 5 6 5 7 23 5.75 
6 3 4 4 4 15 3.75 6 6 5 7 24 6.00 
7 4 3 4 4 15 3.75 6 6 6 5 23 5.75 
8 4 4 4 4 16 4.00 6 6 6 6 24 6.00 
9 3 4 4 4 15 3.75 6 6 6 7 25 6.25 
10 4 4 3 4 15 3.75 6 6 6 7 25 6.25 
11 3 4 4 3 14 3.50 6 6 5 6 23 5.75 
12 4 4 3 4 15 3.75 6 6 5 6 23 5.75 
13 3 4 3 4 14 3.50 5 6 6 6 23 5.75 
14 4 4 3 3 14 3.50 6 6 6 6 24 6.00 
15 3 4 4 3 14 3.50 6 6 5 6 23 5.75 
16 4 3 4 4 15 3.75 6 6 5 6 23 5.75 
17 4 3 4 4 15 3.75 6 6 7 6 25 6.25 
18 4 4 3 4 15 3.75 6 6 6 6 24 6.00 
19 4 3 4 3 14 3.50 6 6 5 6 23 5.75 
20 4 4 4 4 16 4.00 6 6 7 7 26 6.50 
รวม 77 76 74 74 301 75.25 117 121 113 125 476 119 

ค่าเฉลีย่ 3.85 3.80 3.70 3.70 15.05 3.76 5.85 6.05 5.65 6.25 23.80 5.95 
S 0.59 0.52 0.57 0.47 0.83 0.21 0.37 0.22 0.75 0.55 1.11 0.28 

หมายเหตุ :  ชุด 1 คอื ดา้นการเปรยีบเทยีบ ,  ชุด 2 คอื ดา้นการจดัหมวดหมู ่,  
     ชุด 3 คอื ดา้นการเรยีงล าดบั  , ชุด 4  คอื ดา้นการรูค้่าจ านวน  
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ด้านแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร ์
 

1)  อาจารยด์ร.  กรภสัสร  อนิทรบ ารงุ   อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร  นครปฐม 

2)  อาจารยจ์งกล  ค าม ี  อาจารยป์ระจ าสาขาการศกึษา 
 ปฐมวยั  มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 

3)  ดร. ธรตัพนธ ์ วทิยบ์ุญประคม    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นซ ายาง  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  5 

 
ด้านแผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน 
 

1)  ผูช้่วยศาสตราจารยบ์ุญญาพร  อูนากูล  อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติ    
                                                      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  ประสานมติร  (ฝา่ยประถม)  

2)  ดร. ศริมิงคล  ทนทอง   ครโูรงเรยีนบา้นตอกตรา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสุรนิทร ์เขต 3 

3)  อาจารยจ์ริาภรณ์  หลกัมว่ง    หวัหน้าฝา่ยโภชนาการดา้นอาหาร 
  โรงเรยีนโสกเตน็วทิยาคม  

 สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  5 
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