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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากสภาวการณของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเข าสูยุคเทคโนโลยีขอมูลจขา วสารใน
ขณะที่สังคมมุงหวังใหเด็กไทย เกง ดี และมีสุข และกระแสโลกาภิวัฒนไดนําสิ่งที่ดีและไมดีเขามาสู
วิ ถี ชี วิ ต ของสั ง คมไทยเป น อย า งมาก ทํ า ให ส ภาพสั ง คมไทยที่ เ คยมี ม าตรฐานชี วิ ต แบบไทยๆ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดความสับสนแปลกแยก ทําใหสมาชิกในสังคมที่เปนเด็กและเยาวชนใน
ยุคใหม ไมรูจุดยืนที่มั่นคงของตนเองในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมและมีคุณคา ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิดเห็นที่กลาววา การปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะกระแส
โลกาภิวัตนไดนําทั้งสิ่งที่ดีและไมดีเขามา กระบวนการเรียนการสอน จําเปนตองชวยใหผูเรียนมี
ความรู คิดเปน คิดชอบ และเรียนรูวิธีปรับตัวเอง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไววาควรเริ่มตั้งแต
การวางรากฐานพัฒนาการชีวิตทั้งในครอบครัวและชุมชน เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็ก ใหเขมแข็ง
(สิปปนนท เกตุทัต 2543 : 2) ดังนั้น การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางและพัฒนาหลอ
หลอมคนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ และการที่จะบรรลุเปาหมายเชนนั้นไดจะตองไดรับ
การศึกษาการเรียนรูอยางตอเนื่องตั้งแตวัยเด็กเพื่อเปนผูมีความรู ความสามารถ ความคิด เขาใจ
ปญหา รูจักเผชิญปญหาอยางชาญฉลาดและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตนั้น ซึ่งสอดคลอง
กับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ที่ไดพระราชทานไววา
เด็ ก มี ส มองแจ ม ใส เชื่ อ และจํ า สิ่ ง ต า งๆได ง า ย ทั้ ง มี ค วามอยากรู อ ยากเห็ น มากด ว ย
เพราะฉะนั้นจึงควรอยางยิ่ง ที่จะตองไดรับการศึกษาฝกฝนที่ดีแตเยาววัย เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและคุณธรรมที่จะสรางสรรคความเจริญกาวหนา และความวัฒนาผาสุกใหแก
ตนเองและสวนรวมในกาลขางหนา (2543 : 23)

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเปนการจัดการศึกษาที่เปนรากฐานสําคัญที่สุดในการ
พัฒนามนุษยและมีความสําคัญตอประเทศชาติมาก ดังปรากฏใหเห็นในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 ที่ ร ะบุ ใ ห มี ก ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 12) นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติที่ไดจัดตั้งสถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในปพุทธศักราช 2542
กําหนดใหการศึกษาปฐมวัย คือ การสรางคน สรางชาติ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ
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องคกรพัฒนาเด็กระหวางประเทศ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในชวงแรกของชีวิต
มนุษย การพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตถึงขีดสุดศักยภาพ โดยการพัฒนาเด็กและครอบครัวอยางเปน
องครวม ครอบคลุมมิติของเด็ก มิติของครอบครัว มิติของชุมชนสิ่งแวดลอม มิติเวลาและการบริการ
อย า งครบวงจร มี ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ ให เ กิ ด ป ญ ญาหรื อ ความคิ ด เป น ตามวั ย ตาม
กระบวนการทํางานของสมองและมนุษยนิยม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
2544 : 6 ) จากผลการศึกษาของฮารทและฮารท พบวา พัฒนาการของเด็กทั้งดานความจํา การทํางาน
ความสามารถ ที่เรียนตั้งแตระดับปฐมวัยจะดีกวาเด็กที่มิไดเรียนระดับปฐมวัย (Mujis and Reynalds
2005 : 175-176) เนื่องจากพัฒนาการทางสมองมนุษยจะเติบโตหรือมีพัฒนาการถึง 85% ระหวาง
อายุ 0-6 ป (Ruter and Rutter, quoted in Mujis and Reynalds 2005 : 175) นอกจากนี้
เยาวพา เดชะคุปต (2542 : บทนํา) ไดในการสนับสนุนวาเด็กปฐมวัยวาเปนวัยที่สําคัญที่สุดสําหรับ
การพัฒนาการของชีวิตมนุษย สิ่งที่เด็กไดรับประสบการณและเรียนรูในชวง 5 ปแรกของชีวิตจะมีผล
ตอการวางรากฐานที่สําคัญตอเด็ก ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม จึงมีสวนสําคัญ
ในการสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็กอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการ
อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยใหเขาเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่สมบูรณและเปนพลเมืองที่มีคุณภาพใน
การอนาคต สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภายภายใตบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคน เพื่อสรางรากฐาน
คุณ ภาพชี วิ ต ให เ ด็ก พัฒ นาไปสู ค วามเป น มนุ ษ ยที่สมบูรณ เ กิ ด คุณ ค าต อ ตนเองและสังคม โดยมี
หลักการเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมด ว ยปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งเด็ ก กั บ พ อ แม เด็ ก กั บ ผู เ ลี้ ย งดู ห รื อ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดั บขั้นตอนของพั ฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 : 3-5) นอกจากนี้คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป นั้น กลาววา เด็กวัย 3-5 ป เปนวัยที่รางกายและสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต
เด็กตองการ ความรัก ความเอาใจใส เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรูจากประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสํารวจ เลน
ทดลอง คนพบดวยตนเอง ไดมีโอกาสคิดแกปญหา เลือกตัดสินใจใชภาษาสื่อความหมาย ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ผูที่รับผิดชอบจึงมีหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ
จัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สงเสริมใหเด็กสังเกต สํารวจ สรางสรรคและยิ่งเด็กมี
ความกระตือรือรนยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ผูรับผิดชอบจึงตองสงเสริม สนับสนุน ใหความรัก
ความเขาใจ ความเอาใจใสเด็กวัยนี้เปนพิเศษ เพราะจะเปนพื้นฐานที่ชวยเตรียมความพรอมใหเด็ก
ประสบความสํา เร็ จ ในการเรี ย นและในชี วิต ของเด็ ก ต อ ไปซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วิ สัย ทั ศ น ห ลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 โรงเรี ย นวั ด กระต า ยเต น มุ ง จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย
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อายุ 4-5 ป พัฒนารอบดานอยางเต็มศักยภาพ โดยเนนการคิดแกปญหา ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสม
ตามวัย ชวยเหลือตนเองได มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีคานิยมความเปนไทย เลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง สุขภาพจิตดี ในลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาตอบสนองตามความสามารถและความตองการของเด็ก ทุกฝายมี
สวนรวม เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาของการจัดการศึกษา จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ตาม
บริบทชุมชน มียุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาตองมีชีวิตอยูในสังคมขอมูล
ขาวสาร เทคโนโลยีไดอยางมีความสุข สามารถดําเนินชีวิตดวยวิถีแหงปญญาเชื่อมโยงความรูเพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนอนุรักษคานิยมอันดีงามของไทย
อยางไรก็ตามจากการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และให ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 บูรณาการกับสภาพปญหา ความตองการของทองถิ่น ชุมชนและสังคม รวมทั้ง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับสากลนั้น สงผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงมี
วิธีปฏิบัติที่หลากหลายแตกตางกันไป ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ มีความเปน
เอกภาพและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปสูเปาหมายเดียวกัน และทั้งยังสามารถสงเสริมและกํากับ
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษาไดนั้น กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให
สถานศึ ก ษาทุ ก แห ง ที่ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใช ม าตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) กําหนดใหมี
การจัดทํามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งจุดหมายของ
หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรเปนตัวตั้งในการกําหนดมาตรฐานครอบคลุมทั้ง
คุณภาพดานผูเรียน คุณภาพดานการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษาและคุณภาพดาน
การพัฒนาชุมชนและเปนแหลงการเรียนรู เพื่อเปนเปาหมายการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดย
สถานศึ ก ษาต องจั ด ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในให เ ขม แข็ ง เพื่ อคุ ณ ภาพการบริห ารการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกตอไป (มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2549 : คํานํา) อยางไรก็ตามจาก
โครงสรางมาตรฐานการศึกษาของชาติสวนของการพัฒนาผูเรียนในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ดานคุณภาพเด็ก 8 มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2549 : 12) ดังนั้นสรุปไดวาหากตองการใหเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติตลอดจนพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพ เปนคนดี
คนแกงและมีความสุขตามคุณลักษณะของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 นั้นผูเรียน
ตองมีคุณลักษณะทั้ง จํานวน 8 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค มาตรฐานที่2 เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มาตรฐานที่ 3 เด็ก
สามารถทํางานจนสําเร็จ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต มาตรฐาน
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ที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและ
ทักษะเบื้องตน มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวและสนุกสนาน
กับการเรียนรู มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและมาตรฐานที่ 8 เด็กมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ซึ่งการประเมินแตละมาตรฐาน
จะแบงคุณภาพเด็กเปน 4 `ระดับ กลาวคือ ระดับ 4 หมายถึง มีคุณลักษณะหรือการปฏิบัติ ตั้งแต 90
ขึ้นไป หรืออยูในระดับดีมาก ระดับ 3 หมายถึง มีคุณลักษณะหรือการปฏิบัติ ระหวางรอยละ 75-89
หรืออยูในระดับดี ระดับ 2 หมายถึง มีคุณลักษณะหรือการปฏิบัติ ระหวางรอยละ 65-79 หรืออยูใน
ระดับพอใช และระดับ 1 หมายถึง มีคุณลักษณะหรือการปฎิบัติ ต่ํากวารอยละ 50 หรืออยูในระดับ
ปรับปรุง
จากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประจําปการศึกษา 2549
โรงเรี ยนวัด กระตายเต น อํ าเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดานมาตรฐานคุณภาพเด็กของชั้น
อนุบาลปที่ 2 พบวา โดยสวนใหญของระดับคุณภาพเด็กทั้งในระดับมาตรฐานและระดับตัวบงชี้
อยูในระดับดี บางสวนอยูในระดับดีมาก แตในสวนของมาตรฐานที่ 5 ความรูและทักษะเบื้องตน
ตัวบงชี้ที่ 6 ทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ พบวา ระดับคุณภาพของ
เด็กอยูในระดับพอใช นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปของสถานศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวาทักษะในเรื่องดังกลาว
นั้น มีจํานวนโรงเรียนที่ไดระดับคุณภาพ 1 และ 2 ถึง 67 โรงเรียน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
และตัวบงชี้อื่นๆที่มีคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 1 และ 2 นั้น นับเปนจํานวนที่สูง เนื่องจากสวนใหญ
ระดับคุณภาพมาตรฐานและตัวบงชี้อื่นๆนั้นจะอยูในระดับ 3 และ 4 ดังนั้นเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทุก
ดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ตามหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
และสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ (หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน 2546 : 1) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนา
คุณภาพเด็กในมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 6 ใหมีระดับคุณภาพสูงขึ้น
ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น เป น มาตรฐานหนึ่ ง ใน18 มาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนเปาหมายหรือกรอบทิศทางใหแกสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใหยั่งยืนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนของมาตรฐานดานคุณภาพเด็ก 8 มาตรฐานที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
โดยแตละมาตรฐานมีตัวบงชี้ในการกําหนดเปาหมายหรือขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานนั้นๆและใน
สวนของมาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน มี 7 ตัวบงชี้ ไดแก 1) มีทักษะในการใช
กลามเนื้อใหญ-เล็ก 2) มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 3) มีทักษะในการสื่อสาร 4) มีทักษะใน
การสังเกตและสํารวจ 5) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ 6) มีทักษะในเรื่องจํานวนปริมาณ น้ําหนัก และ
การกะประมาณ 7) เชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆ ซึ่งความรูและทักษะเบื้องตนเปนแนวการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเนนให
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
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ระดับการศึกษาการศึกษา ในเรื่องตางๆ อาทิเชน ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตรและภาษา เปนตน สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2542 กําหนดใหการศึกษาปฐมวัยมีหลักการเพื่อเด็กพัฒนา
ตนเองตามลํ า ดั บขั้ น ของพัฒ นาการทุ ก ด า นอย า งสมดุ ล และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ พร อ มทั้ง กํ า หนด
จุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป กลาวคือ เด็กมี
รางกายเจริญเติบโตตามวัย กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกันและมีสุขนิสัยที่ดีรักการออกกําลังกาย สามารถชวยเหลือตนเองและใชภาษา
สื่อสารไดเหมาะสมกับวัย มีทักษะในการแสวงหาความรูและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี
ความสุข
นอกจากนี้ วิชัย ตันศิริ กลาววา การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ พื้นฐานที่ทําใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขนั้นตองมีความรูเรื่องของทักษะและความรูพื้นฐานดานการอานออก
เขียนได คํานวณไดอันเปนสวนจําเปนของทักษะและความรูพื้นฐานของชีวิต (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 9) สอดคลองกับสมาคมการอนุบาลการศึกษาแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ หคําแนะนําสวนประกอบของหลักสูตรปฐมวัยวาตองประกอบดว ย
พัฒนาการดานความรู ความเขาใจในกระบวนการและทักษะบนพื้นฐานสิ่งที่เด็กรูหรือสามารถทําได
(NAEYC, อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2549 : 71) นอกจากนี้เอกสารวิชาการของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข กลาววา เด็กปฐมวัย เมื่อเรียนแลวไดพัฒนาการดานรางกาย ไดแก สุขนิสัย
กล า มเนื้ อ ใหญ กล า มเนื้ อ เล็ ก และความปลอดภั ย พั ฒ นาด า นอารมณ จิ ต ใจ ได แ ก สุ ข ภาพจิ ต
คุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาดานสังคม ไดแก การชวยเหลือตนเอง อยูรวมกับผูอื่น รักความเปน
ไทย อนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนาการดานสติปญญา ไดแกการคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค
การใฝรู และการใชภาษาสื่อสาร สอดคลองกับวิสัยทัศนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
โรงเรียนวัดกระตายเตน มุงจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 4-5 ป ในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให
การศึกษาตอบสนองตามความสามารถและความตองการของเด็กตามศักยภาพ โดยเนนการใชภาษา
สื่อสารไดเหมาะสมตามวัย ชวยเหลือตนเองได มีสุขภาพรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง ดังนั้นความรู
และทักษะเบื้องตนเปนเปาหมายปลายทางหนึ่งของมาตรฐานดานคุณภาพเด็กปฐมวัยกําหนดใหผูจบ
การศึกษาตองเปน ผูมีความรู ทักษะและคุณสมบัติตางๆตามที่หลักสูตรกําหนด อีกทั้งเปนกรอบ
หรือทิศทางเพื่อประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหยั่งยืนหรือยกระดับคุณภาพใหสูง
ยิ่งขึ้นอันจะสงผลดีตอการศึกษาของชาติสืบไปและที่สําคัญอีกประการหนึ่งหากทุกสถานศึกษานํา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีการพัฒนาระดับคุณภาพทุกมาตรฐานและตัวบงชี้แลวนั้นจักไดเปน
ที่ยอมรับวาทุกสถานศึกษามีการจัดการศึกษาอยางทัดเทียมกันสมดังเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 2549 : คํานํา)
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จํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ เปนทักษะทางดานคณิตศาสตรซึ่งใน
ปจจุบันคณิตศาสตรเขามามีความสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทั้งสังคมโลกไดเปลี่ยนเปนสังคมที่
ใหความสําคัญกับตัวเลข ไมวาจะเปนทางดานสังคมวิทยาตองอาศัยความรูทางสถิติ ดานการเกษตร
และอุตสาหกรรมก็ตองใชความรูและหลักการทางคณิตศาสตรคิดคํานวณผล ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีก็ตองอาศัยคณิตศาสตรในการพัฒนา สอดคลองกับสมาคมครูคณิตศาสตรแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลาววา คณิตศาสตรเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนซึ่งทุกคนจําเปนตองมีสําหรับโลก
แหงเทคโนโลยีทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงจําเปนตองกระตุนเด็กใหรูจักคิดและรูวาตนเปนนัก
คณิตศาสตรที่มีความสามารถในการคิดดวยเหตุผล เปนนักแกปญหา และสามารถนําคณิตศาสตรไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (NTCM อางถึงใน เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ 2542 : 4) อยางไรก็ตาม
จํานวน ปริมาณน้ําหนักและการกะประมาณ เปนทักษะทางคณิตศาสตรที่ระบุเปนตัวบงชี้หนึ่งใน
สวนของความรูและทักษะเบื้องตน เปนมาตรฐานหนึ่งของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยใชเปนมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 กําหนดใหมีการ
จัดทํามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยนํามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ รวมทั้งจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรเปนตัวตั้งใน
การกําหนดมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนซึ่งกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยคลอบคลุมทั้งคุณภาพดานผูเรียน
คุณภาพดานการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษา และคุณภาพดานการพัฒนาชุมชนให
เปนแหลงการเรียนรู ซึ่งความรูและทักษะเบื้องตน อยูในสวนของ คุณภาพดานผูเรียน มาตรฐานที่
5 ซึ่งแยกยอยเปน 7 ตัวบงชี้ ไดแก 1) มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก 2) มีทักษะในการใช
ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 3) มีทักษะในการสื่อสาร 4) มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ 5) มีทักษะใน
เรื่องมิติสัมพันธ 6) มีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และกะประมาณ และ 7) เชื่อมโยง
ความรูและทักษะตาง ๆ อยางไรก็ตามความรูและทักษะเบื้องตนที่สําคัญตอพัฒนามาตรฐานความรู
และทักษะเบื้องตน เนื่องจากเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานสติปญญาสวนของคณิตศาสตรอันเปนสิ่ง
สําคัญในชีวิตประจําวันเปนทักษะที่สําคัญ เรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และกะประมาณ
จากความสําคัญของ จํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณประกอบกับสภาพ
ปญหาขางตนเห็นไดวาทักษะเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่
ตองไดรับการพัฒนา เนื่องจากเปนความรูและทักษะที่สามารถนํามาใชไดจริง ในชีวิตประจําวัน ไม
วาจะอยูในสถานการณใดจนกลาวไดวาประสบการณในชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับจํานวน
การคิดคํานวณทั้งสิ้น สอดคลองกับเพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ กลาววาจากผลการศึกษาวิจัยที่ผานมา
มีข อ มู ล หลายตั ว ชี้ ว า การจั ด การศึ ก ษาในป จ จุ บัน ไม ว า ระดับ ใดไม เ อื้ อต อ การพั ฒ นาทั ก ษะทาง
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คณิ ต ศาสตร อัน เปน พื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ ที่ช ว ยสร า งทรัพ ยากรมนุ ษ ยที่ มี คุณ ภาพ ทุ ก ประเทศต า งก็
ตระหนั ก และยอมรั บ ความจริ ง ในข อ นี้ แ ละได พ ยายามช ว ยกั น หาวิ ธี ก ารพั ฒ นาด า นการศึ ก ษา
คณิตศาสตรอยางเต็มความสามารถทุกยุคทุกสมัย
เนื่องจากการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัยมีความสําคัญยิ่งตอพัฒนาการใน
ทุ ก ๆด า นได แ ก ด า นร า งกาย ด า นอารมณ จิ ต ใจ ด า นสั ง คมและด า นสติ ป ญ ญาหรื อ ทั ก ษะชี วิ ต
เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและการเรียนรูที่เปนกระบวนการเรียกวา “กาวหนาจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” ซึ่งเปนการเรียนรูที่สัมพันธกัน แลนเดร็ธ (Landreth) ไดใหกระบวนการ
เรียนรูที่มีความสัมพันธกัน อาทิเชน เด็กจะเรียนรูการใชประสาทสัมผัส เพื่อนําไปสูการแยกประเภท
และการเรียนรูสัญลักษณ เด็กจะเรียนรูสิ่งที่เปนไปโดยธรรมชาติ เพื่อนําไปสูการควบคุมการสราง
ความสัมพันธ การหาแนวทางของตน และการเลียนแบบในการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย
เด็กจะเรียนรูการขีดเขียน เพื่อนําไปสูการเขียนหนังสือ เด็กจะเรียนรูการทําสิ่งของตางๆ เพื่อนําไปสู
การใชเครื่องมืองายๆ และการพัฒนาทักษะในการสรางงานฝมือ และเด็กจะเรียนรูที่จะเปนสมาชิก
ของบาน เพื่อนําไปสูการเปนสมาชิกของชุมชน เปนตน ดังนั้นหลักการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย มีสําคัญยิ่งเพราะเปนระยะที่สําคัญของการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา ซึ่งมีความสัมพันธกัน และเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของ
เด็กแตละคน การจัดประสบการณการเรียนรูแกระดับปฐมวัย ควรมีหลัก คือ ใหความสนใจ รับฟง
สิ่งที่พวกเด็กๆคิด รูสึกและใหความสนใจ การเรียนตองมีการพูดคุย การฟง การแลกเปลี่ยน และให
ความชวยเหลือเด็ก พัฒนาความสามารถเปนรายบุคคล การมีสวนรวมและใหอิสระทางความคิด
ระลึกไวเสมอวาบุคคลแตละคนมีประสบการณ ความรู ความสนใจและความตองการความแตกตาง
กัน ใชหลักการเปนประชาธิปไตยในกระบวนการสอน ใหเด็กไดเรียนรูอยางมีอิสระ มีทางเลือก มี
กฎและมีการประเมินผลดวยตนเอง ใหเด็กเรียนรูภาวการณเปนผูนําอยางเทาเทียมกัน ครอส (Krogh
: 47-52 , 216) สอดคลองกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2548 : 49) กลาววา เด็กวัย 4-5 ป
เปนวัยที่เด็กใชพลังงานไปกับการเลน เปนวัยที่มีจินตนาการ ไมมีความอดทน ภาษาของเด็กจะ
พูดจาเลนคํา ใชเสียงที่ดัง จะมีจินตนาการที่ยิ่งใหญกวาความเปนจริงและจะรูสึกดีหากไดแสดงออก
ในสิ่งที่ตนตองการแสดงออก อีกทั้งเปนวัยที่มีการพัฒนาทักษะในการรับรูทางความคิด สติปญญา
และความอยากรูอยากเห็นมากขึ้น เด็กจะเริ่มคิด เริ่มทําสิ่งใหมๆและชอบถามคําถาม ดังนั้นเพื่อ
กระตุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ควรยึดหลักการ คํานึงถึงตัว
เด็กเปนสําคัญ เพราะเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน จึงควรใหมีกิจกรรมที่หลากหลายประเภทที่
เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็กเพื่อใหเด็กมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความสามารถ กิจกรรมควรมีทั้งที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ ควร
เปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรม ดวยตนเองตามความเหมาะสม มีทั้งกิจกรรมสงบและกิจกรรมที่ตอง
เคลื่อนไหวระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย ยืดหยุนไดตามความตองการและความ
สนใจของเด็กเนนใหมีสื่อของจริง ใหเด็กมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง แกปญหาดวย
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ตนเองมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นๆและผูใหญ นอกจากนี้ ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (2547 : 1)
ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กลาววา เปาหมายที่แทจริงของการจัด
ประสบการณ การเรียนรูของเด็กวัยนี้ใชจะมุงเนนเฉพาะรางกายที่เติบโตหรือสติปญญาอยางที่หลาย
คนเขาใจเทานั้น แตจะตองเปนกิจกรรมที่พัฒนาเด็กรอบดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญา กลาวโดยสรุป การจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เนนการจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะโดยผานการเรียนรูดวยการลงมือกระทํา หรือผานประสบการณ
โดยตรง หรือเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรม
ดังนั้นเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตน ในเรื่องของจํานวน ปริมาณ น้ําหนักและ
การกะประมาณ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Design of
Learning Experience ของไลท เอ็ม สเปนเซอร และ ไซด เอ็ม สเปนเซอร (Lyle M. Spencer, Signe
M. Spencer ) ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ชวยพัฒนาทักษะโดยผานกิจกรรมตางๆเปน
การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดทักษะใหม ผูสอนสามารถนํามาวางแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพื่อใหเด็กเกิดทักษะและปฏิบัติจนเปนกิจวัตร
หรือเปนนิสัยและสามารถติดตามผลการปฎิบัติได มาประยุกตใช เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เรียกวา การจัดประสบการณการเรียนรู แบบ Six Steps Approach
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวกับความรูและทักษะเบื้องตนและการจัดประสบการณเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ดังนี้
ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น เป น มาตรฐานหนึ่ ง ของมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาที่จัด
การศึ ก ษาปฐมวั ย ใช เ ป น มาตรฐาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2545
กําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรเปนตัวตั้งในการกําหนดมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐาน
การศึ ก ษาปฐมวั ย สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียน ซึ่งกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยคล
อบคลุมทั้งคุณภาพดานผูเรียน คุณภาพดานการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษา และ
คุณภาพดานการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรู ซึ่งความรูและทักษะเบื้องตน อยูในสวนของ
คุณภาพดานผูเรียน มาตรฐานที่ 5 ซึ่งแยกยอยเปน 7 ตัวบงชี้ ไดแก 1) มีทักษะในการใชกลามเนื้อ

9
ใหญ – เล็ก 2) มีทักษะในการใชประสาทสัมผัส ทั้ง 5 3) มีทักษะในการสื่อสาร 4) มีทักษะในการ
สังเกตและสํารวจ 5) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ 6) มีทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และ
กะประมาณ และ 7) เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ
การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยนั้นเปนการจัดประสบการณเพื่อใหเกิด
ทักษะทุกๆดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาตามวัยและความสามารถของแต
ละบุคคล เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายวิธี เชน การจัดการเรียนการสอนโดยใช
วรรณกรรมสําหรับเด็ก ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กดานการกระทํา จิตใจ สังคมและ
ปญญาและการคิด (ณัฐฐาสิริ ศักดิ์ทอง 2548 : บทคัดยอ) หรือการจัดประสบการณการเรียนรู
Six Steps to smarter studying การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อใหเด็กเรียนรูอยางฉลาดของ
คริส คอรเทลเลสซา (Chris Cortellessa) มีขั้นตอน 1) จัดกิจกรรมกระตุนใหเด็กสนใจ 2) ใหเด็ก
จดบันทึกการเรียนรู 3) มีการเตรียมตัวกอนการเรียนและการสอบ 4) ฝกปฏิบัติสวนที่แตกตางจาก
การเรียน 5) ชวยเหลือเมื่อเด็กมีปญหา 6) ใหเวลาพักผอน หรือการจัดประสบการณการเรียนการ
สอนตามกระบวนการแกปญหา 6 ขั้นตอน ซึ่งเปนวิธีชวยใหเด็กมีทักษะในการแกปญหา โดยมี
ขั้นตอน 1) หาวาปญหาคืออะไร 2) สาเหตุของการเกิดปญหา 3) รวบรวมหรือระดมความคิดถึง
วิธีการแกปญหาที่เปนไปได 4) ทดลองทุกวีธีการ 5) เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 6) พัฒนาวิธีการและ
นําไปแกปญหา และการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Design of Learning
Experience ของ ไลท เอ็ม สเปนเซอร และไซท เอ็ม สเปนเซอร (Lyle M. Spencer and Signe M.
Spencer) โดยมีขั้นตอนคือ 1) วิเคราะหเนื้อหาตามความตองการของผูเรียน 2) สอน 3) ฝกปฏิบัติ 4)
การใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก 5) ปรับปรุงเพื่อสูการนําไปใชจริง 6) การติดตามผล ซึ่งวิธีดังกลาว
ช ว ยพั ฒ นาทั ก ษะโดยเฉพาะทั ก ษะใหม ใ ห เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย น กล า วโดยสรุ ป จากรู ป แบบการจั ด
ประสบการณการเรียนรูขางตน ผูวิจัยเห็นวาการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Design
of Learning Experience เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
กลาวคือ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 2-3) กลาววา การจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยนั้น ควรคํานึงหลักการจัด ไดแก การจัดประสบการณตอง
ครอบคลุมประสบการณสําคัญ ที่กําหนดไวในหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (2540 : 31) ไดเสนอวาการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย คือ การ
จัดสภาพแวดลอม กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู การจัดประสบการณสําหรับเด็ก
ปฐมวัยจะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปแบบการบูรณาการกิจกรรมผานการเลน เพื่อใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงเกิดการเรียนรูไดพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
ในประสบการณที่จัดใหเด็กในแตละวันตองครอบคลุมพัฒนาการทุกดานของเด็กและกรมวิชาการ
(2540 :34-35) ไดกําหนดแนวทางการจัดประสบการณแกเด็กปฐมวัย วาเพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการทุกดานเด็กมีความสุข การจัดประสบการณการเรียนรูตองจัดประสบการณตรงใหเด็ก
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เรียนรู จากประสบการณสัมผัสทั้ง 5 ใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของ เด็กไดเรียนรูผานการเลนมี
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการจัดประสบการณ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อใหเกิดทักษะ ในสวนของมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 6 ทักษะเรื่อง
จํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ โดยเปนทักษะที่เด็กมีระดับคุณภาพในระดับ 2 ซึ่งต่ํา
กวาระดับอื่นๆ ผูวิจัยไดนําการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Design of Learning
Experience มาปรับใหเหมาะสม เพื่อใหเด็กไดพัฒนาทักษะดานดังกลาวใหมีความสมบูรณและ
สมดุลตลอดจนสามารถนําทักษะมาใชในชีวิตประจําวัน เรียกวา การจัดประสบการณเรียนรูแบบ
Six Steps Approach มีขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
2. การจัดประสบการณ ดวยการจัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.2 เกมการศึกษา
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ
2.4 กิจกรรมกลางแจง
2.5 กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม
2.6 กิจกรรมสรางสรรค
3. การฝกปฎิบัติ
4. การใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก
5. ปรับปรุงเพื่อสูการนําไปใชจริงหรือปฏิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
6. การติดตามผลการพัฒนา
ผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ใชในการ
จั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู เพื่ อ ให เ ด็ ก พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ทุ ก ด า นอย า งสมบู ร ณ แ ละสมดุ ล
อันนําไปสูการแสดงพฤติกรรม ปรับตัวเขากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีความรูและทักษะการ
ดําเนินชีวิตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จากแนวคิด หลักการ ที่กลาวมาแลว นํามาสรุปเปน
กรอบแนวคิด ดังแผนภาพที่ 1
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การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
1. วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
2. การจัดประสบการณ ดวยการจัด
กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.2 เกมการศึกษา
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ
2.4 กิจกรรมกลางแจง
2.5 กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม
2.6 กิจกรรมสรางสรรค
3. การฝกปฎิบัติ
4. การใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก
5. ปรับปรุงเพื่อสูการนําไปใชจริง หรือ
ปฏิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
6. การติดตามผลการพัฒนา

ความรูและทักษะเบื้องตน

1. ความรูและทักษะเบื้องตน
2. ความสามารถในการนําความรู
และทักษะเบื้องตนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
3. ความพึงพอใจที่มีตอการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรีย บเที ย บความรู แ ละทัก ษะเบื้อ งตน ของเด็ ก ปฐมวั ย ก อนและหลั ง การจั ด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
2. เพื่อประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช
ในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนแบบ Six
Steps Approach
ขอคําถามการวิจัย
1. ความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach แตกตางกันหรือไม
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2. ความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวันของเด็ก
ปฐมวัยอยูในระดับใด
3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach อยูในระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
กอนและหลังการการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approachเด็กปฐมวัยมี
ความรูและทักษะเบื้องตนแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 โรงเรียนกลุมจีแบค (Group Bureaucracy Administration Co-operation School)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดแก โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จํานวน 29 คน
โรงเรียนอนุบาลลูกแก จํานวน 67 คน โรงเรียนวัดครอพนัน จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดกระตายเตน
จํานวน 21 คน โรงเรียนวินัยนุกูล จํานวน 24 คน โรงเรียนประชาสงเคราะห จํานวน 66 คน
รวม 237 คน
1.2 กลุ ม ตั ว อย า ง เด็ ก ปฐมวั ย ชั้ น อนุ บ าลป ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 21 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ความรูและทักษะเบื้องตน
2.2.2 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
2.2.3 ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช
3. ขอบเขตของเนื้อหาที่ใชในการวิจัย เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรู ไดแก เนื้อหา จํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่องชุมชนของเรา และ เรื่องกลางวัน-กลางคืน
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน
วันละ 20 นาที
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ขอตกลงเบื้องตน
การจัดประสบการณ ประกอบดวยการจัดกิจกรรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี/เลนตามมุมและ
กิจกรรมสรางสรรค
นิยามศัพทเฉพาะ
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. ความรู หมายถึง คะแนนความสามารถในการจดจําสาระเนื้อหาที่จําเปนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในเรื่อง 1) จํานวน1 -20 2) เครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา <และเทากับ = 3) การ
เปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา 4) การจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา 5) การเปรียบเทียบ
น้ําหนักมากกวา-เบากวา 6) การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา 7) การกะประมาณมากกวา-นอย
กวา 8) การกะประมาณสั้น-ยาว 9) การกะประมาณหนา – บาง ซึ่งวัดจากแบบประเมินความรูและ
ทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
2. ทักษะเบื้องตน หมายถึง คะแนนความสามารถของเด็กปฐมวัยในการ 1) นับจํานวน
1 -20 2) นับเพิ่ม-ลด 1-10 3) เปรียบเทียบปริมาณน้ําหนักมากกวา-นอยกวา 4) จําแนก
ปริมาณมากกวา-นอยกวา 5) เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา 6) จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบา
กวา 7) กะประมาณมากกวา-นอยกวา 8) กะประมาณสั้น-ยาว 9) กะประมาณหนา – บาง ซึ่งวัดจาก
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. การจัดประสบการณเรียนรูแบบ Six Steps Approach หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดความพรอมหรือ
ทักษะกับเด็กในทุกๆดาน ตลอดจนสามารถนําทักษะมาใชในชีวิตประจําวัน มีขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน 2) การจัดประสบการณ ดวยการจัดกิจกรรม ดังนี้ 2.1) กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ 2.2) เกมการศึกษา 2.3) กิจกรรมเสริมประสบการณ 2.4) กิจกรรม
กลางแจง 2.5) กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม 2.6) กิจกรรมสรางสรรค 3) การฝกปฎิบัติ 4) การให
ขอมูลยอนกลับแกเด็ก 5)ปรับปรุงเพื่อสูการนําไปใชจริง หรือปฏิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
6) การติดตามผลการพัฒนา
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกและพฤติกรรมแสดงออกของเด็กปฐมวัยที่มีตอ
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เกี่ยวกับ ซึ่งไดจากแบบสัมภาษณความพึง
พอใจที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
5. ความสามารถในการนํ า ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ไปใช หมายถึ ง คะแนน
ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเรื่อง 1) การนับจํานวน 1 -20 2)การรูคา
เครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา <และเทากับ = 3) การนับเพิ่ม-ลด1-10 4) การเปรียบเทียบปริมาณ
มากวา-นอยกวา 5) การจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา 6) การเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา
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7) การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา 8) การกะประมาณมากกวา-นอยกวา 9) การกะประมาณสั้นยาว 10) การกะประมาณหนา – บาง ซึ่งไดจากแบบประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนํา
ความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
6. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 3-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลป
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดกระตายเตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในงานวิ จั ย เรื่องการพัฒนาความรูแ ละทัก ษะเบื้องต นของเด็ก ปฐมวัย ที่ไ ดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู แบบ Six Steps Approach ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอ ตอไปนี้
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน
3. ความรูและทักษะเบื้องตน
4. การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 3-47) ไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ไวดังนี้
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็ก ตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ป บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดู
และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู ที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต ละคนตาม
ศักยภาพภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจ
ของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอ
ตนเองและสังคม
2. หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู
อยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ ดังนี้
1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
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2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี
ความสุข
5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
3. จุดหมาย
หลัก สูตรการศึ กษาปฐมวัยสํ าหรับเด็ก อายุ 3-5 ป มุงใหเ ด็ก มีพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคล จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล า มเนื้ อ ใหญ แ ละกล า มเนื้ อ เล็ ก แข็ ง แรง ใช ไ ด อ ย า งคล อ งแคล ว และประสาน
สัมพันธกัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย
6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
4. คุณลักษณะตามวัย
คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึง
วัยนั้นๆ ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ป เพื่อนําไปพิจารณาจัด
ประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมี
ความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อนําขอมูลไปชวยในการพัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและ
ศักยภาพ พัฒนาการเด็กในแตละชวงอายุอาจเร็วหรือชากวาเกณฑที่กําหนดไวและการพัฒนาจะ
เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง ถ า สั ง เกตพบว า เด็ ก ไม มี ค วามก า วหน า อย า งชั ด เจนต อ งพาเด็ ก ไปปรึ ก ษา
ผูเชี่ยวชาญหรือแพทยเพื่อชวยเหลือและแกไขไดทันทวงที คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็กอายุ 35 ป มีดังนี้

17
เด็กอายุ 5 ป
พัฒนาการดานรางกาย
- กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได
- ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด
- ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา ฯลฯ
- ยืดตัว คลองแคลว
พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
- แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
- ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น
- ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง
พัฒนาการดานสังคม
- ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง
- เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอื่นได
- พบผูใหญ รูจักไหว ทําความเคารพ
- รูจักขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใหญ
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
พัฒนาการดานสติปญญา
- บอกความแตกตางของกลิ่นสี เสียง รส รูปราง จําแนก และ จัดหมวดหมูสิ่งของได
- บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได
- พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง
- สนทนาโตตอบ / เลาเปนเรื่องราวได
- สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม
- รูจักใชคําถาม ทําไม อยางไร
- เริ่มเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
- นับปากเปลาไดถึง 20
5. ระยะเวลาเรียน
ใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก 1-3 ปการศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อายุของเด็กที่เริ่มเขาสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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6. สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการทุก
ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ ทั้งนี้สาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือ
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก บุคคล
และสถานที่ที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกลชิดหรือมี
ปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวันและเปนสิ่งที่เด็กสนใจ จะไมเนนเนื้อหา การทองจํา ในสวนที่เกี่ยวของ
กับทักษะหรือกระบวนการจําเปนตองบูรณาการทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก เชน ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใชภาษา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนตน
ขณะเดียวกันควรปลูกฝงใหเด็กเกิดเจตคติที่ดี มีคานิยมที่พึงประสงค เชน ความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และผูอื่น รักการเรียนรู รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เปนตน
ผูสอนหรือผูจัดการศึกษา อาจนําสาระการเรียนรูมาจัดในลักษณะหนวยการสอนแบบ
บูรณาการหรือเลือกใชวิธีการที่สอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาระการ
เรียนรูกําหนดเปน 2 สวน ดังนี้
1. ประสบการณสําคัญ
ประสบการณ สําคัญเป นสิ่งจํา เปน อย างยิ่ งสํ าหรับการพัฒนาเด็ กทางดา นรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญาชวยใหเด็กเกิดทักษะที่สําคัญสําหรับการสรางองคความรู โดย
ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ บุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ไปพรอมกันดวย ประสบการณสําคัญมีดังนี้
1.1 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก
1.1.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ
- การเคลื่อนไหวอยูกับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
- การเลนเครื่องเลนสนาม
1.1.2 การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก
- การเลนเครื่องเลนสัมผัส
- การเขียนภาพและการเลนกับสี
- การปนและประดิษฐสิ่งตางๆดวยดินเหนียว ดินน้ํามัน แทงไม เศษ
วัสดุ ฯลฯ
- การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
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1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นในกิจวัตรประจําวัน
1.2 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ไดแก
1.2.1 ดนตรี
- การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี
- การเลนเครื่องดนตรีงายๆ เชน เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ
- การรองเพลง
1.2.2 สุนทรียภาพ
- การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม
- การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว/
เหตุการณที่สนุกสนานตางๆ
1.2.3 การเลน
- การเลนอิสระ
- การเลนรายบุคคล การเลนเปนกลุม
- การเลนในหองเรียนและนอกหองเรียน
1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม
- การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
1.3 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก การเรียนรูทางสังคม
- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง
- การเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น
- การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ
- การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและ
ผูอื่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
- การแกปญหาในการเลน
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยอยูและความเปนไทย
1.4 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก
1.4.1 การคิด
- การรูจักสิ่งตาง ๆดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
- การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ
- การเชื่อมโยง ภาพถาย และรูปแบบตาง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
- การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลนและผลงาน
- การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ ตาง ๆ
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1.4.2 การใชภาษา
- การแสดงความรูสึกดวยคําพูด
- การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ
- การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน
- การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก
เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ เขียนชื่อตนเอง
- การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก
อาน
ภาพหรือสัญลักษณจากหนังสือนิทาน / เรื่องราวที่สนใจ
1.4.3 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ
- การสํารวจและการอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตาง ๆ
- การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม
- การเปรียบเทียบ เชน ยาว / สั้น ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ
- การเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ
- การคาดคะเนสิ่งตาง ๆ
- การตั้งสมมติฐาน
- การทดลองสิ่งตาง ๆ
- การสืบคนขอมูล
- การใชหรืออธิบายสิ่งตาง ๆดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.4.4 จํานวน
- การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน
- การนับสิ่งตาง ๆ
- การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง
- การเพิ่มหรือลดของจํานวนหรือปริมาณ
1.4.5 มิติสัมพันธ (พื้นที่ / ระยะ )
- การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก
- การสังเกตสิ่งตาง ๆและสถานที่จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน
- การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตาง ๆที่สัมพันธกัน
- การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตาง ๆ
- การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยการวาดภาพ ภาพถาย และ
รูปภาพ
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1.4.6 เวลา
- การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ
- การเปรียบเทียบเวลา เชนตอนเชา ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ
- การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ
- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
2. สาระที่ควรเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิด
การเรียนรู ไมเนนการทองจําเนื้อหา ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย
ความตองการ และความสนใจของเด็ก โดยให เด็กไดเรียนรูผานประสบการณสําคัญที่ระบุไ ว
ขางตน ทั้งนี้อาจยืดหยุนเนื้อหาได โดยคํานึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก
สาระที่เด็กอายุ 3 – 5 ป ควรเรียนรู มีดังนี้
2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรูจักชื่อ นามสกุล รูปราง หนาตา รูจักอวัยวะ
ตาง ๆ วิธีรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เรียนรูที่จะเลน
และทําสิ่งตาง ๆดวยตนเองคนเดียว หรือกับผูอื่น ตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น ความรูสกึ
และแสดงมารยาทที่ดี
2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรู
เรื่องราวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตาง ๆที่เด็กตองเกี่ยวของ หรือมีโอกาส
ใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน
2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเรียนรูสิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชนฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
2.4 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักสี ขนาด รูปราง รูปทรง น้ําหนัก
ผิวสัมผัสของสิ่งตาง ๆรอบตัว สิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ และการสื่อสารตาง ๆ ที่ใชอยูใน
ชีวิตประจําวัน
7. การจัดประสบการณ
การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป จะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรม
บูร ณาการผ า นการเล น เพื่อ ให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู จ ากประสบการณ ต รง เกิ ด ความรู ทัก ษะ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยมีหลักการ
และแนวทางการจัดประสบการณ ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ
1.1 จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง
1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
1.3 จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการคิดและผลผลิต
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1.4 จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ
1.5 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
2. แนวทางการจัดประสบการณ
2.1 จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุวุฒิภาวะ
และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.2 จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้คือ เด็กไดลงมือ
กระทําเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิด
แกปญหาดวยตนเอง
2.3 จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู
2.4 จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอ
ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมมือกับเด็ก
2.5 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น กับผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอม
ที่เ อื้ อตอการเรี ย นรู ในบรรยากาศที่อบอุน มีความสุขและเรี ย นรูการทํ ากิ จกรรมแบบรว มมื อ ใน
ลักษณะตางๆกัน
2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
และอยูในวิถีชีวิตชุมชน
2.7 จั ดประสบการณที่ส งเสริมลัก ษณะนิสัย ที่ดีแ ละทัก ษะการใชชีวิ ตประจําวั น
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
2.8 จัดประสบการณทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว
2.9 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการวางแผน การ
สนับสนุนสื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
2.10 จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กเปนรายบุคคล นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
3. การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจ กรรมสํ า หรั บ เด็ ก อายุ 3-5 ป สามารถนํ า มาจั ด เป น กิ จ กรรมประจํ า วั น ได ห ลาย
รูปแบบ เปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอยางไร
การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
3.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
3.1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของ
เด็กในแตละวัน
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3.1.2 กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลา
ตอเนื่องนานเกินกวา 20 นาที
3.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง
ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที
3.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรม
ที่ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็ก
เปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้
กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะไดไม
เหนื่อยเกินไป
3.2 ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน การเลือกกิจ กรรมที่นํ ามาจัดแตละวันตองให
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
3.2.1 การพัฒนากลามเนื้อใหญ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ใหญการเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กได
เลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี
3.2.2 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
เล็กการประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผัส
เลนเกมตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน
กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ
3.2.3 การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเด็กมี
ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย
ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆผานการเลนใหเด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตาม
ความตองการไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย
3.2.4 การพั ฒ นาสั ง คมนิ สั ย เพื่ อ ให เ ด็ ก มี ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี แสดงออกอย า ง
เหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการกิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรัก
การทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความสะอาดรางกาย
เลนและทํางานรวมกับผูอื่นปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวมเก็บของเขาที่เมื่อเลนหรือ
ทํางานเสร็จ ฯลฯ
3.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก
เปรี ยบเที ย บ จั ดหมวดหมู เรีย งลําดับเหตุ การณ แกปญหา จึงควรจัด กิจกรรมใหเ ด็กไดสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทดลอง
ศึ ก ษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือ จั ด ใหเ ด็ก ไดเ ลน เกมการศึ ก ษาที่เหมาะสมกั บวัย อยา ง
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หลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งเปนกลุมยอย กลุมใหญหรือ
รายบุคคล
3.2.6 การพัฒนาภาษา เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึก
ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมี
ความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอานและบุคลากรที่
แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ
3.2.7 การส ง เสริ มจิ น ตนาการและความคิด สร า งสรรค เพื่ อ ให เ ด็ ก ได พัฒ นา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆรอบตัว
โดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชในการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการใหประดิษฐ
สิ่งตางๆอยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็กเลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนน้ํา
เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไม รูปทรงตางๆ ฯลฯ
3.2.8 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดความรูสึกและความเห็น ความสวยงามของสิ่งตางๆรอบตัว โดย
ใชกิจกรรมศิลปะดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐสิ่งตางๆ
อยางอิสระ ตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนน้ํา เลน
ทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไม รูปทรงตางๆ ฯลฯ
8. การประเมินพัฒนาการ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก อายุ 3-5 ป เป น การประเมิ น พั ฒ นาการทางด า นร า งกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมปกติที่จัดใหเด็กในแตละวัน ทั้งนี้ใหมุงนําขอมูลการประเมินการพิจารณา ปรับปรุง วาง
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ เ หมาะสมและควรใช กั บ เด็ ก อายุ 3-5 ป ได แ ก การสั ง เกต
การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอยางมี
ระบบ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 84-96) การประเมินพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กในขณะทํากิจกรรม แลวจดบันทึกลงในเครื่องมือที่ผูสอนสรางขึ้นหรือกําหนดอยางตอเนื่อง
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในแตละครั้ง เปนขอมูลในการพัฒนากิจกรรมใหเด็ก
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
การประเมิ น พั ฒ นาการเด็ก ปฐมวัย เป น กระบวนการต อ เนื่ อ งและเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรมประจําวันและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกดาน ไดแก ดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อนําผลมาใชในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ
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พั ฒ นาเด็ ก ให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน ด ว ยเหตุ นี้ ผู ส อนซึ่ ง เป น ผู ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น
พัฒนาการเด็กจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปเปนอยางดี และตอง
เขาใจโครงสรางของการประเมินอยางละเอียดวาจะประเมินเมื่อไรและอยางไร ตองมีความสามารถ
ในการเลือกเครื่องมือ และวิธีการที่จะใชไดอยางถูกตอง จึงจะทําใหผลของการประเมินนั้นเที่ยงตรง
และเชื่อถือได การประเมินพัฒนาการอาจทําไดหลายวิธี แตวิธีที่งายตอการปฏิบัติและนิยมใชกัน
มาก คือ การสังเกต ซึ่งตองทําอยางตอเนื่องและบันทึกไวเปนหลักฐานอยางสม่ําเสมอ อาจกลาวไดวา
ผูสอนหรือผูเกี่ยวของกับเด็กตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก
1.1 ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก
1.2 ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป
1.3 สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
1.4 ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
1.5 ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใชแหลงขอมูล
หลายๆดาน ไมควรใชการทดสอบ
2. ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะตองผานขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
2.1 ศึ ก ษาและทํา ความเขา ใจพัฒนาการของเด็ก ในแตละชว งอายุทุก ด าน ไดแ ก ดา น
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญา ดังปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 อยางละเอียด จึงจะทําใหดําเนินการประเมินพัฒนาการไดอยางถูกตองและตรงกับความเปนจริง
2.2 วางแผนเลือกใชวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใชบันทึกและประเมิน
พัฒนาการ เชน แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะที่จะใชบันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน
เหมาะกับการบันทึกกิจกรรมหรือประสบการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน การบันทึกการเลือกของ
เด็กเหมาะสําหรับใชบันทึกลักษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาที่เด็กมีตอสิ่งตางๆรอบตัว เปนตน ดังนั้น จึง
เป น หน า ที่ ข องผู ส อนที่ จ ะเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น พั ฒ นาการให เ หมาะสม เพื่ อ จะได ผ ลของ
พัฒนาการที่ถูกตองตามตองการ
2.3 ดําเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ หลังจากที่ไดวางแผนและเลือกเครื่องมือ
ที่จะใชประเมินและบันทึกพัฒนาการแลว กอนจะลงมือประเมินและบันทึกจะตองอานคูมือหรือ
คําอธิบายวิธีการใชเ ครื่ อ งมื อ นั้ น ๆอย า งละเอี ย ด แล ว จึ ง ดํา เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ป รากฏ
ในคูมือและบันทึกเปนลายลักษณอักษรตอไป
2.4 ประเมินและสรุป การประเมินและสรุปนั้นตองดูจากผลการประเมินหลายๆครั้ง
มิใชเพียงครั้งเดียว หรือนําเอาผลจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุป อาจทําใหผิดพลาดได ผล
การประเมินดูไดจากผลที่ปรากฏในเครื่องมือประเมินและบันทึกพัฒนาการ เชน ประเมินการใช
กล า มเนื้ อ ใหญ ข องเด็ ก อายุ 3 ป ปรากฏว า ยั ง เดิ น ขึ้ น บั น ไดสลั บ เท า ไม ไ ด ก็ ต อ งมา
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ตีความหมายว ากํ าลังขาของเด็ก ยังมีไ มพอที่จ ะเดินสลับเท าขึ้ น บัน ได อาจสรุ ปไดว าพั ฒนาการ
กลามเนื้อใหญยังไมแข็งแรงเหมาะสมกับวัยตองจัดกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญสวนขาตอไป
2.5 รายงานผล เมื่อไดผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของเด็กแลว ผูสอน
จะตองตัดสินใจวาจะรายงานขอมูลไปยังผูใด เพื่อจุดประสงคอะไร และจะตองใชรูปแบบใดสําหรับ
รายงาน เชน ตองรายงานผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง เพื่อใหทราบวากิจกรรมหรือประสบการณ
ที่สถานศึกษาจัดใหเด็กนั้น สงเสริมพัฒนาการของเด็กแตละคนอยางไร เปนไปตามจุดประสงค
หรือไม เพื่อจะไดวางแผนชวยเหลือเด็กไดตรงตามความตองการตอไป โดยสถานศึกษาจะมีสมุด
รายงานประจําตัวเด็ก ผูสอนใชสมุดรายงานนั้นเปนเครื่องมือหรือแบบรายงานผูปกครองได และถา
ผูสอนมีขอเสนอแนะหรือจะขอความรวมมือจากผูปกครองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กก็
อาจจะเขียนเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงาน และตองคํานึงไวเสมอไมวาจะใชแบบรายงานใด ขอมูล
ควรจะมี ค วามหมายเกิ ด ประโยชน แ ก เ ด็ ก เป น สํ า คั ญ การบั น ทึ ก ข อ ความลงในสมุ ด รายงาน
ประจําตัวเด็ก ผูสอนควรใชภาษาในทางสรางสรรคมากกวาในทางลบ
2.6 การใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน ผูสอนตองตระหนักวาการทํางาน
รวมกับผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเปนเรื่องสําคัญมาก ผูสอนควรยกยองผูปกครองที่พยายามมี
สวนรวมในการพัฒนาเด็ก ผูสอนจะตองตอนรับผูปกครองที่มาสถานศึกษา ขอบคุณสําหรับความ
รวมมือ เขียนจดหมายถึงผูปกครองเพื่อรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยดวยตนเองหรือ ทางโทรศัพท สิ่ง
เหลานี้จะทําใหผูปกครองรูสึกถึงความสําคัญของตนเองและตองการที่จะมีสวนรวมกับผูสอนในการ
พัฒนาเด็กของตน
การติ ด ต อ สั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ผู ป กครองควรจะเป น การติ ด ต อ สื่ อ สาร 2 ทาง คื อ จาก
สถานศึกษาไปสูบานและจากบานมายังสถานศึกษา กระตุ น ให ผู ป กครองแสดงความคิดเห็นที่มี
ประโยชนตอการจัดประสบการณใหแกเด็ก เพราะผูปกครองจะใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับตัวเด็ก
ซึ่งผูสอนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนไดเปน
อยางดี สําหรับการติดตอกับผูปกครองอาจทําไดหลายวิธีเชน การติดตอดวยวาจา ไดแก การสนทนา
ดวยตนเอง ทางโทรศัพท การเยี่ยมบาน การประชุมผูปกครองการติดตอดวยวิธีอื่น เชน ปายติด
ประกาศ วารสาร ขาวสาร ตูรับฟงความคิดเห็น เปนตน นอกจากนี้อาจใหผูปกครองอาสาสมัครมา
ชวยงานผูสอนในสถานศึกษา เชน เลานิทาน รองเพลงและอานหนังสือใหเด็กฟง ชวยในเวลาเด็กทํา
กิจกรรมเสรี ชวยสังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการและอื่นๆอีกมากมายที่จะกอใหเกิดประโยชนแกเด็ก ซึง่
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการทํางานกับผูสอนเปนอยางยิ่ง
3. วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมิน
อยางหลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็ก
ปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธี ดังตอไปนี้
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3.1 การสังเกตและการบันทึก การสังเกต มีอยู 2 แบบ คือ การสังเกตอยางมีระบบ
ไดแก การสังเกตอยางมีจุดมุงหมายที่แนนอนตามแผนที่วางไว และอีกแบบหนึ่งคือการสังเกตแบบ
ไมเปนทางการ เป น การสั ง เกตในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวันและเกิดพฤติกรรมที่ไมคาดคิด
วาจะเกิดขึ้นและผูสอนจดบันทึกไว การสังเกตเปนวิธีการที่ผูสอนใชในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก
เมื่อมีการสังเกตก็ตองมีการบันทึก ผูสอนควรทราบวาจะบันทึกอะไร การบันทึกพฤติกรรมมี
ความสําคัญอยางยิ่งที่ตองทําอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จึงตองนํามาบันทึกเปนหลักฐานไวอยางชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใช
แบบงาย ๆ คือ
3.1.1 แบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรม ใช บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ เ ฉพาะอย า งโดยบรรยาย
พฤติกรรมเด็ก ผูบันทึกตองบันทึกวัน เดือน ปเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปที่ทําการบันทึกแตละครั้ง
3.1.2 การบันทึกรายวันเปนการบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนทุกวัน ถาหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเนนเฉพาะเด็กรายที่ตองการศึกษา
ขอดีของการบันทึกรายวันคือ การชี้ใหเห็นความสามารถเฉพาะอยางของเด็ก จะชวยกระตุนให
ผูสอนไดพิจารณาปญหาของเด็กเปนรายบุคคล ชวยใหผูเชี่ยวชาญมีขอมูล มากขึ้นสําหรับวินิจฉัยเด็ก
ว า สมควรจะได รั บ คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ลดป ญ หาและส ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก ได อ ย า งถู ก ต อ ง
นอกจากนั้นยังชวยชี้ใหเห็นขอดีขอเสียของการจัดกิจกรรมและประสบการณไดเปนอยางดี
3.1.3 แบบสํารวจรายการ ช วยใหสามารถวิเคราะหเด็กแตละคนไดคอนขาง
ละเอียด เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย
3.2 การสนทนา สามารถใช ก ารสนทนาได ทั้ ง เป น กลุ ม หรื อ รายบุ ค คล เพื่ อ
ประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กและบันทึก
ผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน
3.3 การสั ม ภาษณ ดว ยวิธี พู ด คุย กั บ เด็ ก เปน รายบุ ค คลและควรจัด ในสภาวะ
แวดลอมที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล ผูสอนควรใชคําถามที่เหมาะสมเปด
โอกาสให เ ด็ ก ได คิ ด และตอบอย า งอิ ส ระ จะทํ า ให ผู ส อนสามารถประเมิ น ความสามารถทาง
สติปญญาของเด็กและคนพบศักยภาพในตัวเด็กไดโดยบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณ
3.4 การรวบรวมผลงานที่ แ สดงออกถึ ง ความก า วหน า แต ล ะด า นของเด็ ก เป น
รายบุคคล โดยจัดเก็บรวมรวมไวในแฟมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเปนวิธีรวบรวมและจัดระบบ ขอมูล
ตางๆที่เกี่ยวกับตัวเด็กโดยใชเครื่องมือตางๆรวบรวมเอาไวอยางมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของพั ฒ นาการแต ล ะด า น นอกจากนี้ยังรวมเครื่องมืออื่นๆเชน แบบสอบถาม
ผูปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไวใน แฟมผลงาน เพื่อผูสอน
จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับตัวเด็กอยางชัดเจนและถูกตอง การเก็บผลงานของเด็กจะไมถือวาเปนการ
ประเมินผลถางานแตละชิ้นถูกรวบรวมไวโดยไมไดรับการประเมินจากผูสอนและไมมีการนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผูสอน ดังนั้นจึงเปนแตการเก็บสะสมผลงานเทานั้น
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เชน แฟมผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเปนเพียงแคแฟมผลงานเด็กถาไมมี การประเมินแฟมผลงานนี้
จะเปนเครื่องมือการประเมินตอเมื่องานที่สะสมแตละชิ้นถูกใชในการบงบอกความกาวหนา ความ
ตองการของเด็ก และเปนการเก็บสะสมอยางตอเนื่องที่สรางสรรคโดยผูสอนและเด็ก
3.5 การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใช
ทั่วๆไป ไดแก น้ําหนัก สวนสูง เสนรอบศีรษะ ฟน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทาง
ประเมินการเจริญเติบโต มีดังนี้
3.5.1 การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กแลว
นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑปกติ ในกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑอายุของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ใชสําหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม
3.5.2 การวัดเสนรอบศีรษะ มีความสําคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของ
สมอง ในเด็กที่มีเสนรอบศีรษะเล็กกวาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอาจแสดงถึงความผิดปกติของ
สมองการตรวจสุขภาพปากและฟน คือการตรวจสอบและรักษาสิ่งผิดปกติของฟนและปาก
3.5.3 การรักษาใหฟนและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยูเสมอ ผูสอนควร
แนะนําใหผูปกครองพาเด็กไปใหทันตแพทยตรวจอยางสม่ําเสมอปละ 1.2 ครั้ง นอกจากนี้ผูสอนควร
เขาใจวิธีการดูแลฟน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดพิมพเผยแพรเพื่อแนะนําเด็กและผูปกครอง เพื่อ
ดูแลรักษาฟนเด็กใหดีอยูเสมอ เชน การแปรงฟนไดแนะนําใหวางแปรงตั้งฉากกับตัวฟน ถูแปรงไป
มาสั้นๆในแนวนอนใหทั่วถึงฟนทุกซี่ในปากทั้งดานหนาและดานหลัง ควรแปรงฟนทุกครั้งหลังกิน
ขนมหวานหรือหลังมื้ออาหาร
3.5.4 การไดรับวัคซีนปองกันโรคขั้นพื้นฐาน การใหภูมิคุมกันโรคตางๆแก
เด็กเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เพราะจะทําใหเด็กไมเปนโรคตางๆ เชน โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ
บาดทะยัก ไอกรน และอื่นๆ ซึ่งอาจจะทําใหเด็กพิการหรือถึงแกชีวิตได
9. การจัดสภาพแวดลอม
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาปฐมวัย มีความสําคัญตอเด็กเนื่องจากธรรมชาติของ
เด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบๆตัว ดังนั้น การ
จัด เตรี ย มสิ่ง แวดลอมอยา งเหมาะสมตามความตองการของเด็ก จึงมีความสําคัญที่ เ กี่ ย วของกั บ
พฤติกรรมและการเรียนรูของเด็ก เด็กสามารถเรียนรูจากการเลนที่เปน ประสบการณตรงที่เกิดจาก
การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา จึงจําเปนตองจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของหลักสูตร เพื่อสงผลใหบรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก
การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ ความสะอาด ความปลอดภัย ความมี
อิสระอยางมีขอบเขตในการเลน ความสะดวกในการทํากิจกรรม ความพรอมของอาคารสถานที่
เชน หองเรียน หองน้ําหองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ
ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด
น้ําหนัก จํานวน สีของสื่อและเครื่องเลน
บรรยากาศในการเรียนรู การจัดที่เลนและมุม
ประสบการณตาง ๆ
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1. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
หลักสําคัญในการจัดตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปาหมายการพัฒนาเด็ก
ความเปนระเบียบ ความเปนตัวของเด็กเอง ใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมีความสุข ซึ่ง
อาจจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้
1.1 พื้นที่อํานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผูสอน
1.1.1 ที่แสดงผลงานของเด็กอาจจัดเปนแผนปายหรือที่แขวนผลงาน
1.1.2 ที่เก็บแฟมผลงานของเด็กอาจจัดทําเปนกลองหรือจัดใสแฟมรายบุคคล
1.1.3 ที่เก็บเครื่องใชสวนตัวของเด็กอาจทําเปนชองตามจํานวนเด็ก
1.1.4 ที่เก็บเครื่องใชของผูสอน เชน อุปกรณการสอน ของสวนตัวผูสอน ฯลฯ
1.1.5 ปายนิเทศตามหนวยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ
1.2 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว ตองกําหนดใหชัดเจน ควรมีพื้นที่ที่เด็ก
สามารถจะทํางานไดดวยตนเอง และทํากิจกรรมดวยกันในกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวไดอยางอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมรบกวนผูอื่น
1.3 พื้นที่จัดมุมเลนหรือมุมประสบการณ สามารถจัดไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับ
สภาพของหองเรียน จัดแยกสวนที่ใชเสียงดังและเงียบออกจากกัน เชน มุมบล็อกอยูหางจากมุมหนังสือ
มุมบทบาทสมมติอยูติดกับมุมบล็อก มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ ฯลฯ ที่สําคัญจะตองมีของเลน
วัสดุอุปกรณในมุมอยางเพียงพอตอการเรียนรูของเด็ก การเลนในมุมเลนอยางเสรี มักถูกกําหนดไวใน
ตารางกิจกรรมประจําวัน เพื่อใหโอกาสเด็กไดเลนอยางเสรีประมาณวันละ 60 นาที การจัดมุมเลนตาง ๆ
ผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1.3.1 ในหองเรียนควรมีมุมเลนอยางนอย 3-5 มุม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ของหอง
1.3.2 ควรไดมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลนตามมุมบาง ตามความสนใจของเด็ก
1.3.3 ควรจัดใหมีประสบการณที่เด็กไดเรียนรูไปแลวปรากฏอยูในมุมเลน เชน
เด็กเรียนรูเรื่องผีเสื้อ ผูสอนอาจจัดใหมีการเลี้ยงหนอน หรือมีผีเสื้อสตาฟใสกลองไวใหเด็กดูในมุม
ธรรมชาติศึกษาหรือมุมวิทยาศาสตร ฯลฯ
1.3.4 ควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลน ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเด็ก
รูสึกเปนเจาของ อยากเรียนรู อยากเขาเลน
1.3.5 ควรเสริมสรางวินัยใหกับเด็ก โดยมีขอตกลงรวมกันวาเมื่อเลนเสร็จแลว
จะตองจัดเก็บอุปกรณทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย
1.4 มุมเลนหรือมุมประสบการณที่ควรจัดมี ดังนี้
1.4.1 มุมบล็อก เปนมุมที่จัดเก็บบล็อกไมตันที่มีขนาดและรูปทรงตางๆกัน เด็ก
สามารถนํามาเลนตอประกอบกัน เปนสิ่งตาง ๆ ตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของตนเอง
เปนมุมที่ควรจัดใหอยูหางจากมุมที่ตองการความสงบ เชน มุมหนังสือ ทั้งนี้เพราะเสียงจากการเลน
กอไมบล็อก อาจทําลายสมาธิเด็กที่อยูในมุมหนังสือได นอกจากนี้ยังควรอยูหางจากทางเดินผาน
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หรือทางเขาออกของหองเพื่อไมใชกีดขวางทางเดินหรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดไมบล็อก การ
จัดเก็บไมบล็อกเหลานี้ ควรจัดวางไวในระดับที่เด็กสามารถหยิบมาเลน หรือนําเก็บดวยตนเองได
อยางสะดวก ปลอดภัย และควรไดฝกใหเด็กหัดจัดเก็บเปนหมวดหมูเพื่อความเปนระเบียบ สวยงาม
1.4.2 มุมหนังสือ ในหองเรียนควรมีที่เงียบสงบ สําหรับใหเด็กไดดูรูปภาพ
อานหนังสือนิทาน ฟงนิทาน ผูสอนควรไดจัดมุมหนังสือใหเด็กไดคุนเคยกับตัวหนังสือ และไดทํา
กิจกรรมสงบๆตามลําพังหรือเปนกลุมเล็ก ๆ ควรจัดหางจากมุมที่มีเสียง เชน มุมบล็อก มุมบทบาท
สมมติ ฯลฯ และควรจัดบรรยากาศจูงใจใหเด็กไดเขาไปใชเพื่อเด็กจะไดคุนเคยกับตัวหนังสือและ
ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็ก
1.4.3
มุ ม บทบาทสมมติ เ ป น มุ ม ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให เ ด็ ก มี โ อกาสได นํ า เอา
ประสบการณที่ไดรับจากบานหรือชุมชนมาเลนแสดงบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลตางๆ ตาม
จินตนาการของตน เชน เปนพอแมในมุมบาน เปนหมอในมุมหมอ เปนพอคาแมคาในมุมรานคา
ฯลฯ การเลนดังกลาวเปนการปลูกฝงความสํานึกถึงบทบาททางสังคมที่เด็กไดพบเห็นในชีวิตจริง
การจัดควรอยูใกลมุมบล็อกและอาจจัดใหเปนสถานที่ตางๆ นอกเหนือจากการจัดเปนบาน โดย
สังเกตการเลนและความสนใจของเด็กวามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเลนจากบทบาทเดิมไปสู
รูปแบบการเลนอื่นหรือไม อุปกรณที่นํามาจัดก็ควรเปลี่ยนไปตามความสนใจของเด็กเชนกัน ดังนั้น
มุมบทบาทสมมติจึงอาจจัดเปนบาน รานอาหาร รานขายของ รานเสริมสวย โรงพยาบาล เปนตน
ในขณะเดียวกันอุปกรณที่นํามาจัดใหเด็กตองไมเปนอันตรายและมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
1.4.4 มุมวิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษาเปนมุมเลนที่ผูสอนจัดรวบรวม
สิ่งของตางๆ หรือสิ่งที่มีในธรรมชาติมาใหเด็กไดสํารวจ สังเกต ทดลอง คนพบดวยตนเองซึ่งเปน
การชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็ก การจัดมุมวิทยาศาสตรหรือมุม
ธรรมชาติศึกษาเปนมุมที่ตองการความสงบคลายมุมหนังสือ จึงอาจจัดไวใกลกันได และเพื่อเราให
เด็ก สนใจในสิ่ง ที่ นํ า มาแสดง ของที่จั ด วางไว จึง ควรอยูใ นระดั บที่ เ ด็ ก หยิบ จั บ ดูวั สดุ อุป กรณ
เหลานั้นไดโดยสะดวก และสิ่งที่นํามาตั้งแสดงนั้นไมควรจะตั้งแสดงของสิ่งเดียวกันตลอดป แต
ควรจะปรับเปลี่ยนใหนาสนใจ
1.4.5 มุมศิลปะ กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กไดหลายดาน
เชน ทางดานกลามเนื้อมือ ซึ่งจะชวยใหมือของเด็กพรอมที่จะจับดินสอเขียนหนังสือไดเมื่อไปเรียน
ในชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังชวยในการพัฒนาทางอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เด็ก
จะมี โ อกาสทํา งานตามลําพั งและทํ า งานเปน กลุม รู จัก ปรับ ตัว ที่ จ ะทํา งานดว ยกัน และส ง เสริ ม
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ดังนั้นการจัดใหมีมุมศิลปะจึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กไดพัฒนา
มากขึ้นและยังสนองความสนใจ ความตองการของเด็กวัยนี้ไดเปนอยางดี มุมศิลปะเปนมุมหนึ่งที่
เด็กตองใชสมาธิในการทํางาน จึงควรจัดใหอยูในบริเวณมุมที่ตองการความสงบ เชนกัน อาจจัดเปน
โตะสําหรับใหเด็กทํางานศิลปะ โดยมีผาพลาสติก หรือกระดาษปูกันเลอะเทอะกอนทํางาน และจัด
วางอุปกรณทํางานศิลปะไวบนโตะ หรือจัดใหมีกระดานขาหยั่งสําหรับเด็กเขียนภาพระบายสีน้ํา
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2. สภาพแวดลอมนอกหองเรียน คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเลน พรอมเครื่องเลนสนาม จัดระวังรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตนไมใหความรม
รื่นรอบๆบริเวณสถานศึกษา สิ่งตางๆเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของ
เด็ก
2.1 บริเวณสนามเด็กเลน ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เชน ดิน ทราย หญา พื้นที่
สําหรับเลนของเลนที่มีลอ รวมทั้งที่รม ที่โลงแจง พื้นดินสําหรับขุด ที่เลนน้ํา บอทราย พรอม
อุปกรณประกอบการเลน เครื่องเลนสนามสําหรับปนปาย ทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ตองไมติดกับบริเวณที่
มีอันตราย ตองหมั่นตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยูเสมอ และหมั่นดูแล
เรื่องความสะอาด
2.2 ที่นั่งเลนพักผอนจัดที่นั่งไวใตตนไมมีรมเงา อาจใชกิจกรรมกลุมยอย ๆ หรือ
กิจกรรมที่ตองการความสงบ หรืออาจจัดเปนลานนิทรรศการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง
2.3 บริเวณธรรมชาติ ปลูกไมดอก ไมประดับ พืชผักสวนครัว หากบริเวณ
สถานศึกษา มีไมมากนักอาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน
โรงเรียนวัดกระตายเตน ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลทาไม อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษา มีนักเรียนจํานวน 232 คน มีครูจํานวน 13 คน และมีนักการภารโรงจํานวน 1 คน
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็ก ตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู ที่สนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต ละคนตาม
ศักยภาพภายใตบริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจ
ของทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิดคุณคาตอ
ตนเองและสังคม
2. คําขวัญ
อนุบาลแสนสนุก บุคลากรมีคุณภาพ เนนการประสานสัมพันธ
3. วิสัยทัศน
โรงเรียนวัดกระตายเตนมุงจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 4-5 ป ในลักษณะการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษาตอบสนองตามความสามารถและความตองการของเด็ก ทุกฝายมีสวนรวม
เพื่อใหตระหนักและเห็นคุณคาของการจัดการศึกษา จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ตามบริบท
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ชุมชน โดยเนนใหมีทักษะชีวิต ไมวาจะเปน การแกปญหา การคิดหาเหตุผล การชวยเหลือตนเอง
ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และการเชื่อมโยงความรูเพื่อ
นําไปใชในชี วิตประจําวั น ตลอดจนรักษคานิยมอันดีงามของไทย เด็ กไดรับการพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา เหมาะสมตามวัยและศักยภาพ อันเปนพื้นฐานในการ
พัฒนา เพื่อการศึกษาในระดับตอไป
4. ภารกิจ
1. จัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
ไทย
2. ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
3. พั ฒ นากระบวนการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู โดยเน น ให เ ด็ ก ได พั ฒ นาตาม
ศักยภาพ ความสามารถ และความตองการของแตละบุคคล และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2547
4. พัฒนาเด็กใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมอันพึงประสงค
5. เนนทักษะชีวิตในการจัดประสบการณ โดยใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของและ
บุคคลตางๆที่อยูรอบตัว เพื่อใหเด็กไดความรูทักษะไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณภาพและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
7. พัฒนาเด็กใหมีความสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
8. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในด า นการแสวงหาความรู แ ละการจั ด
ประสบการณ ก ารเรีย นรู เพื่ อนํ า ความรูม าพั ฒ นาเด็ ก ทั้ งด า นรา งกาย อารมณ จิ ตใจ สั ง คมและ
สติปญญา
9. พัฒนาดานอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหเอื้อตอการ
เรียนรูตามบริบทของชุมชน
10. พั ฒ นาดา นสื่อ การจัดประสบการณ ก ารเรีย นรู เพื่อ นํา มาใชใ นการสง เสริม และ
กระตุนพัฒนาของเด็กใหเหมาะสมตามวัย
5. เปาหมาย
เด็กทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล เพื่อพัฒนา/สงเสริม ศักยภาพและความสามารถของเด็กใหตรง
ตามความสามารถ ตลอดจนจัดประสบการณการเรียนรูเนนตอบสนองความตองการของผูเรียนเปน
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หลัก ยึดหลักการบูรณาการทฤษฎีจิตวิทยานํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก
ตลอดจนจัดมุมประสบการณที่จําเปนเอื้อตอการเรียนรู
6. จุดหมาย
เด็กทุกคนไดรับการบริการทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางทั่วถึง โดยเนนให
เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตอบสนองตามความตองการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2547 และหลักสูตรสถานศึกษา เนนบริบทชุมชนเปนหลัก เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย
อารมณ จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ป ญ ญา ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ตามความสามารถของแต ล ะบุ ค คล
จัดประสบการณการโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เนนใหเด็กมีทักษะชีวิต
ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว รักการออกกําลังกาย รวมทั้งมีความรักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ความเปน
ไทย อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพื่อเปนพื้นฐานสูการเตรียมความพรอมเขารับการศึกษา
ระดับตอไป
7. คุณลักษณะตามวัย
เด็กอายุ 5 ป
พัฒนาการดานรางกาย
- กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได
- ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด
- ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา ฯลฯ
- ยืดตัว คลองแคลว
พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
- แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
- ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น
- ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง
พัฒนาการดานสังคม
- ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง
- เลนหรือทํางานโดยมีจุดมุงหมายรวมกับผูอื่นได
- พบผูใหญ รูจักไหว ทําความเคารพ
- รูจักขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใหญ
- รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
พัฒนาการดานสติปญญา
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- บอกความแตกตางของกลิ่นสี เสียง รส รูปราง จําแนก และ จัดหมวดหมูสิ่งของได
- บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได
- พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง
- สนทนาโตตอบ / เลาเปนเรื่องราวได
- สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม
- รูจักใชคําถาม ทําไม อยางไร
- เริ่มเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม
- นับปากเปลาไดถึง 20
8. สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการทุก
ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ ทั้งนี้สาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือ
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปจะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก บุคคล
และสถานที่ที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกลชิดหรือมี
ปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวันและเปนสิ่งที่เด็กสนใจ จะไมเนนเนื้อหา การทองจํา ในสวนที่เกี่ยวของ
กับทักษะหรือกระบวนการจําเปนตองบูรณาการทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก เชน ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใชภาษา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนตน
ขณะเดียวกันควรปลูกฝงใหเด็กเกิดเจตคติที่ดี มีคานิยมที่พึงประสงค เชน ความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และผูอื่น รักการเรียนรู รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย เปนตน
ผูสอนหรือผูจัดการศึกษา อาจนําสาระการเรียนรูมาจัดในลักษณะหนวยการสอนแบบ
บูรณาการหรือเลือกใชวิธีการที่สอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาระการ
เรียนรูกําหนดเปน 2 สวน ดังนี้
1. ประสบการณสําคัญ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และ สติปญญาชวยใหเด็กเกิดทักษะที่สําคัญสําหรับการสรางองคความรู โดย
ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ บุคคลตางๆ ที่อยูรอบตัว รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ไปพรอมกันดวย ประสบการณสําคัญมีดังนี้
1.1 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก
1.1.1 การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ
- การเคลื่อนไหวอยูกับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ
- การเลนเครื่องเลนสนาม
1.1.2 การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก
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- การเลนเครื่องเลนสัมผัส
- การเขียนภาพและการเลนกับสี
- การปนและประดิษฐสิ่งตางๆดวยดินเหนียว ดินน้ํามัน แทงไม เศษ
วัสดุ ฯลฯ
- การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน
1.1.3 การรักษาสุขภาพ
- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
1.1.4 การรักษาความปลอดภัย
- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอื่นในกิจวัตรประจําวัน
1.2 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ไดแก
1.2.1 ดนตรี
- การแสดงปฏิกริยาโตตอบเสียงดนตรี
- การเลนเครื่องดนตรีงายๆ เชน เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ
- การรองเพลง
1.2.2 สุนทรียภาพ
- การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม
- การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว/
เหตุการณที่สนุกสนานตางๆ
1.2.3 การเลน
- การเลนอิสระ
- การเลนรายบุคคล การเลนเปนกลุม
- การเลนในหองเรียนและนอกหองเรียน
1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม
- การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
1.3 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก การเรียนรูทางสังคม
- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง
- การเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น
- การวางแผน ตัดสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ
- การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและ
ผูอื่น
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
- การแกปญหาในการเลน
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยอยูและความเปนไทย
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1.4 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก
1.4.1 การคิด
- การรูจักสิ่งตาง ๆดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
- การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ
- การเชื่อมโยง ภาพถาย และรูปแบบตาง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
- การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลนและผลงาน
- การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ ตาง ๆ
1.4.3การใชภาษา
- การแสดงความรูสึกดวยคําพูด
- การพูดกับผูอื่นเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ
- การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน
- การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก
เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ เขียนชื่อตนเอง
- การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็ก
อาน
ภาพหรือสัญลักษณจากหนังสือนิทาน / เรื่องราวที่สนใจ
1.4.3 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ
- การสํารวจและการอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตาง ๆ
- การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม
- การเปรียบเทียบ เชน ยาว / สั้น ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ
- การเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ
- การคาดคะเนสิ่งตาง ๆ
- การตั้งสมมติฐาน
- การทดลองสิ่งตาง ๆ
- การสืบคนขอมูล
- การใชหรืออธิบายสิ่งตาง ๆดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.4.4 จํานวน
- การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน
- การนับสิ่งตาง ๆ
- การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง
- การเพิ่มหรือลดของจํานวนหรือปริมาณ
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1.4.5 มิติสัมพันธ (พื้นที่ / ระยะ )
- การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก
- การสังเกตสิ่งตาง ๆและสถานที่จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน
- การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตาง ๆที่สัมพันธกัน
- การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตาง ๆ
- การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยการวาดภาพ ภาพถาย และ
รูปภาพ
1.4.6 เวลา
- การเริ่มตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ
- การเปรียบเทียบเวลา เชนตอนเชา ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ
- การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ
- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
2. สาระที่ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิด
การเรียนรู ไมเนนการทองจําเนื้อหา ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย
ความตองการ และความสนใจของเด็ก โดยใหเด็กไดเรียนรูผานประสบการณสําคัญที่ระบุไ ว
ขางตน ทั้งนี้อาจยืดหยุนเนื้อหาได โดยคํานึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็ก
สาระที่เด็กอายุ 3 – 5 ป ควรเรียนรู มีดังนี้
2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรูจักชื่อ นามสกุล รูปราง หนาตา รูจักอวัยวะ
ตาง ๆ วิธีรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เรียนรูที่จะเลน
และทําสิ่งตาง ๆดวยตนเองคนเดียว หรือกับผูอื่น ตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น ความรูสกึ
และแสดงมารยาทที่ดี
2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก เด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรู
เรื่องราวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตาง ๆที่เด็กตองเกี่ยวของ หรือมีโอกาส
ใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน
2.3 ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเรียนรูสิ่งมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชนฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
2.4 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรูจักสี ขนาด รูปราง รูปทรง น้ําหนัก
ผิวสัมผัสของสิ่งตาง ๆรอบตัว สิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ และการสื่อสารตาง ๆ ที่ใชอยูใน
ชีวิตประจําวัน
9. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
9.1 หนวยสาระการจัดประสบการณการเรียนรู ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
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ตารางที่ 1 หนวยสาระการจัดประสบการณการเรียนรู ชัน้ อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สาระการเรียนรู (หนวยยอย)
หนวยบุคคลที่ควรรูจัก
หนวยเมืองไทยที่รัก
หนวยสัตวนารัก
หนวยตาวิเศษ
หนวยน้ํา
หนวยขาว
หนวยโลกสวยดวยมือเรา
หนวยวิทยาศาสตรนารู
หนวยวันพอ
หนวยอากาศ
หนวยวันปใหม
หนวยวันเด็ก วันครู
หนวยชุมชนของเรา
หนวยกลางวัน-กลางคืน
หนวยฉันรักฤดูหนาว
หนวยพลังงาน
หนวยปลอดภัยไวกอน
หนวยเครื่องมือ เครื่องจักร
โครงการตามความสนใจของเด็ก
โครงการตามความสนใจของเด็ก

9.2 สาระการเรียนรูรายป ประสบการณสาํ คัญ จํานวนสัปดาหและขอบขายของกิจกรรม
ประจําวัน ชั้นอนุบาลปที่ 2 หนวยชุมชนของเราและหนวยกลางวัน-กลางคืน
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ตารางที่ 2 สาระการเรียนรูรายป ประสบการณสําคัญ จํานวนสัปดาหและขอบขายของกิจกรรม
ประจําวัน ชั้นอนุบาลปที่ 2 หนวยชุมชนของเราและหนวยกลางวัน-กลางคืน
สาระสําคัญ
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดลอม
ชุมชนของเรา
- รูจักการเอื้อเฟอ เผื่อแผ
และการชวยเหลือกัน
รูจักหนาทีแ่ ละการปฏิบัติ
ตนในการอยูรว มกันใน
ชุมชน
- มีความภาคภูมใิ จในถิ่น
กําเนิด
- รูอาชีพตางๆในชุมชน
- สังเกตภาพ ภาพที่
สัมพันธกันและการจัด
หมวดหมูภ าพและการ
พิมพภาพ
- นับจํานวน
- รูคาเครื่องหมาย
- นับเพิ่ม-ลด
- เปรียบเทียบปริมาณ
- จําแนกปริมาณ

ประสบการณสําคัญ
การเลน
- การเลนและการ
ทํางานรวมกันผูอื่น
การเรียนรูทางสังคม
- มีโอกาสไดรับรู
ความรูสึก ความ
สนใจและความ
ตองการของ
ตนเองและผูอ ื่น
- การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมทองถิ่น
และความเปนไทย
การคิด
- การเชื่อมโยง
ภาพถายและรูปแบบ
ตางๆกับสิ่งของหรือ
สถานที่จริง
การใชภาษา
- การอธิบายเกีย่ วกับ
สิ่งของเหตุการณ
และความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ
การสังเกต การจําแนก
และการจัดกลุม
- การสืบคนขอมูล

จํานวน
สัปดาห
1

-

ขอบขายกิจกรรม
ประจําวัน
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
กิจกรรมเสรี/เลนตาม
มุม
กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ
เกมการศึกษา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สาระสําคัญ

ประสบการณสําคัญ

ธรรมชาติรอบตัว
กลางวัน-กลางคืน
- บอกความแตกตางของ
กลางวัน-กลางคืน
- ฟงและพูดคําที่มีเสียง
ใกลเคียงกัน
- ฝกทักษะการคิดหา
เหตุผล
- บอกความแตกตางของ
กลางวัน-กลางคืน
- ปฎิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดดว ยตนเอง
- เปรียบเทียบน้ําหนัก
- จําแนกน้ําหนัก
- กะประมาณ

การใชภาษา
การพูดกับผูอนื่
เกี่ยวกับประสบการณ
ของตนเองหรือผูอื่น
การคิด
การเชื่อมโยงภาพถาย
และรูปแบบตางๆกับ
สิ่งของหรือ
การเรียนรูทางสังคม
- มีประสบการณทาง
วัฒนธรรมทองถิ่น
และความเปนไทย
การปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมทองถิ่น
และความเปนไทย
สถานที่จริง
การสังเกต การจําแนก
และการเปรียบเทียบ
- การเรียงลําดับสิ่ง
ตางๆ
- การคาดคะเน
- การจําแนก
เวลา
- การเปรียบเทียบ
ตอนเชา ตอนเย็น
เมื่อวาน พรุงนี้

จํานวน
สัปดาห
1

-

ขอบขายกิจกรรม
ประจําวัน
กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ
กิจกรรมเสรี/เลนตาม
มุม
กิจกรรมกลางแจง
กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ
เกมการศึกษา
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9.3 มาตรฐานการเรี ย นรู ตั ว บ ง ชี้ สาระสํ า คั ญ และสาระที่ ค วรเรี ย นรู ในส ว นของ
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระสําคัญในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแก
เด็กปฐมวัย
ตารางที่ 3 มาตรฐานการเรียนรู ตัวบงชี้ สาระสําคัญและสาระที่ควรเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรู
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 5 เด็กมี ตัวบงชี้ที่ 5.6 มีทักษะ
ความรูและทักษะ ในเรือ่ ง จํานวน
ปริมาณ น้ําหนัก และ
เบื้องตน
การกะประมาณ

สาระสําคัญ
สาระที่ 2 เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดลอม
ชุมชนของเรา
- นับจํานวน
- รูคาเครื่องหมาย
- นับเพิ่ม-ลด
- เปรียบเทียบปริมาณ
- จําแนกปริมาณ
ธรรมชาติรอบตัว
กลางวัน-กลางคืน
- เปรียบเทียบน้ําหนัก
- จําแนกน้ําหนัก
- กะประมาณ

สาระที่ควรเรียนรู
- นับจํานวน1 -20
- รูคาเครื่องหมาย
มากกวา >
นอยกวา <และ
เทากับ =
- นับเพิ่ม-ลด 1-10
- เปรียบเทียบ
ปริมาณมากวานอยกวา
- จําแนกปริมาณ
มากกวา-นอยกวา
- เ ป รี ย บ เ ที ย บ
น้ําหนักมากกวาเบากวา
- จํ า แนกน้ํ า หนั ก
มากกวา-เบากวา
-กะประมาณ
มากกวา-นอยกวา
- กะประมาณสั้ น ยาว
- กะประมาณหนาบาง
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ความรูและทักษะเบื้องตน
ความรูและทักษะเบื้องตนความรูและทักษะเบื้องตน เปนมาตรฐานหนึ่งของมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยใชเปนมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2545 ซึ่งความรูและทักษะเบื้องตน อยูในสวนของ คุณภาพดานผูเรียน มาตรฐานที่ 5 ซึ่งแยกยอยเปน
7 ตัวบงชี้ ไดแก 1) มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ – เล็ก 2) มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
3) มีทักษะในการสื่อสาร 4) มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ 5) มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ 6) มี
ทักษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และกะประมาณ และ 7) เชื่อมโยงความรูและทักษะตาง ๆ
อย า งไรก็ ต ามความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ที่ สํ า คั ญ ต อ พั ฒ นามาตรฐานความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น
เนื่องจากเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานสติปญญาสวนของคณิตศาสตรอันเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวัน
เปนทักษะที่สําคัญ เรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และกะประมาณ
1. ความสําคัญ
ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น เป น แนวการจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห ง ชาติ พ.ศ.2542 ที่ กํ า หนดให ก ารจัด การศึ ก ษาต อ งเน น ให ค วามสํ าคั ญ ทั้ ง ความรู คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาการศึกษา ในเรื่อง
ตางๆ อาทิเชน ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตรและภาษา เปน ตน ทั้งยังกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐาน
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ในการเที ย บเคี ย ง สํ า หรั บ การส ง เสริ ม และกํ า กั บ ดู แ ล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยนํามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ รวมทั้ งจุดหมายของหลั ก สูตรและมาตรฐานการเรียนรูตามหลัก สูตรเปน ตัวตั้ งในการ
กําหนดมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนเปาหมายการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน ซึ่งกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยคลอบคลุมทั้งคุณภาพดานผูเรียน
คุณภาพดานการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษา และคุณภาพดานการพัฒนาชุมชนให
เปนแหลงการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2542 กําหนดใหการศึกษาปฐมวัยมีหลักการ
เพื่อเด็กพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ พรอมทั้ง
กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป กลาวคือ
เด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกันและมีสุขนิสัยที่ดีรักการออกกําลังกาย สามารถชวยเหลือตนเองและใชภาษา
สื่อสารไดเหมาะสมกับวัย มีทักษะในการแสวงหาความรูและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน
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ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข สามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี
ความสุข
วิชัย ตัน ศิ ริ (2548 : 9) กลา ววา การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน คือ พื้นฐานที่ทํา ใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขนั้นตองมีความรูเรื่องของทักษะและความรูพื้นฐานดานการอานออก
เขียนได คํานวณไดอันเปนสวนจําเปนของทักษะและความรูพื้นฐานของชีวิต
สมาคมการอนุบาลการศึกษาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคําแนะนําสวนประกอบ
ของหลักสูตรปฐมวัยวาตองประกอบดวยพัฒนาการดานความรู ความเขาใจในกระบวนการและ
ทักษะบนพื้นฐานสิ่งที่เด็กรูหรือสามารถทําได (NAEYC อางถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2549 : 71)
เอกสารวิชาการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลาววา เด็กปฐมวัย เมื่อเรียนแลว
ไดพัฒนาการดานรางกาย ไดแก สุขนิสัย กลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และความปลอดภัย พัฒนา
ดานอารมณจิตใจ ไดแก สุขภาพจิต คุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาดานสังคม ไดแก การชวยเหลือ
ตนเอง อยูรวมกับผูอื่น รักความเปนไทย อนุรักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก
การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรค การใฝรู และการใชภาษาสื่อสาร
กลาวโดยสรุป ความรูและทักษะเบื้องตนเปนสิ่งที่สําคัญตอการจัดการศึกษา เพื่อใหผู
ไดรับการศึ กษานําความรูและทั กษะเบื้องตนไปใชในการดําเนินชีวิต อีก ทั้งเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู และสิ่งสําคัญความรูและทักษะเบื้องตนเปนมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐาน
หนึ่งใน18 มาตรฐานซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําขึน้
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนเปาหมายหรือกรอบทิศทางใหแกสถานศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใหยั่งยืน โดยแบงสวนคุณภาพการศึกษาเปน 3 ดานคือ
คุณภาพดานผูเรียน คุณภาพดานการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการศึกษาและคุณภาพดาน
การพัฒนาชุมชนและเปนแหลงการเรียนรู ดังนี้
มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน
มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจฝารู รักการอานและพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี
มาตรฐานที่ 8 เด็กมีความสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว
มาตรฐานดานการจัดการเรียนรู
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มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒ
ุ ิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนเด็กเปนสําคัญ
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องคกรอยางเปนระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพเด็กอยางหลากหลาย
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหเด็ก
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรูในชุมชน
อยางไรก็ตามในแตละมาตรฐานดังกลาวขางตนจักมีตัวบงชี้ที่ระบุถึงคุณลักษณะที่ตองการให
เกิดกับผูเรียน ซึ่งตัวบงชี้ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในมาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรูและทักษะเบื้องตน
ประกอบดวย
1. มีทักษะในการใชกลามเนื้อใหญ-เล็ก
2. มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
3. มีทักษะในการสื่อสาร
4. มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ
5. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ
6. มีทักษะในเรื่องจํานวนปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ
7. เชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆ
2. จํานวนปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ
จํา นวน ปริ มาณ น้ํ า หนักและการกะประมาณ เป น ทัก ษะทางคณิตศาสตรที่ร ะบุเ ปน
ตัว บงชี้ห นึ่งในส วนของความรูและทัก ษะเบื้องตน เปนมาตรฐานหนึ่งของมาตรฐานการศึก ษา
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ปฐมวั ย ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กํ า หนดให
สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใช เ ป น มาตรฐาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2545 กําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากเปนประสบการณ
ทางคณิตศาสตรที่สามารถนํามาใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ไมวาจะอยูในสถานการณใดจนกลาวได
วาประสบการณในชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวของกับจํานวน การคิดคํานวณทั้งสิ้น ซึ่งเพ็ญจันทร
เงียบประเสริ ฐ กลา ววาจากผลการศึ กษาวิจั ย ที่ผานมามีขอมูลหลายตัว ชี้วาการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันไมวาระดับใดไมเอื้อตอการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรอันเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ชวยสราง
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ทุกประเทศตางก็ตระหนักและยอมรับความจริงในขอนี้และไดพยายาม
ชวยกันหาวิธีการพัฒนาดานการศึกษาคณิตศาสตรอยางเต็มความสามารถทุกยุคทุกสมัย เด็กปฐมวัย
ควรไดรับการเตรียมทักษะและความพรอมที่จะเรียนรูคณิตศาสตรที่เหมาะกับวัย เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยจะมีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็นและอยากลอง ครูปฐมวัยจึงควรจัดประสบการณ
ทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมโดยเนนเด็กเปนศูนยกลางใหทํากิจกรรมในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ
ชวยใหเด็กไดสรางความคิดรวบยอดและทักษะทางคณิตศาสตรดวยตนเองโดยใชประสบการณจริง
ในชี วิ ต ประจํ า วั น หรื อ กิ จ กรรมที่ ค รู จั ด เตรี ย มให อ ย า งสนุ ก สนานในบรรยากาศอั น น า รื่ น รมย
ประกอบดวยสถานการณปญหาที่นาสนใจและทาทายใหคิดคนควาหาคําตอบ
คณิตศาสตรกลายเปนสวนสําคัญของชีวิต การสอนคณิตศาสตรมิใชการใหทองตัวเลข
หรือนับเลข ครูปฐมวัยจะอาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กเปนพื้นฐานในการสรางความรู
และทักษะทางคณิตศาสตรใหแกเด็ก และอาศัยกิจกรรมคณิตศาสตรที่ไดรับการวางแผนและการ
เตรียมการอยางดี เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรูด วยตนเองอยางมีความสุข
ควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชความคิด ไดคน ควา แกปญหา และเรียนรูดวยตนเอง อยางไรก็ตามตอง
ไมลืมวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะขึ้นอยูกับระดับพัฒนาการของเด็กดวย
การเรียนรูที่เกีย่ วกับขนาด การจับคู การจัดหมู ลําดับ รูปทรง จํานวน ตัวเลข และความสัมพันธ
ตางๆ ถือวาเปนประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็กที่ไดเรียนรูตามธรรมชาติอยูแลว นอกจากนี้
เรายังสามารถสอดแทรกหรือบูรณาการความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเขากับวิชาอื่นๆ ที่บรรจุอยู
ในหลักสูตรไดเสมอ
สรุปไดวา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ก็คือ ประสบการณจริงทางคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันของเด็กและกิจกรรมที่ครูหรือผูปกครองจัดขึ้นเพื่อสรางความรูและทักษะที่เหมาะกับ
วัยทางคณิตศาสตร ทั้งนี้การจัดประสบการณและการจัดกิจกรมจะตองมีการวางแผนและเตรียมการ
อยางดีและมุงเนนการทํางานเปนกลุมแบบมีสวนรวมโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เพือ่ ใหโอกาสเด็ก
ไดสรางความรูและทักษะ ปลูกฝงใหเด็กรูจักคนควาและแกปญหาอยางสนุกสนาน มีทักษะและ
ความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาทีส่ ูงขึ้น และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดตอไป
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3. ความสําคัญของการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสาํ หรับเด็กปฐมวัย
ในป จ จุ บั น จะพบว า เด็ ก โนจํ า นวนมากขาดความรู แ ละทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร และ
พยายามหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะเรี ย นคณิ ต ศาสตร ทั้ ง ๆ ที่ มี ค วามตระหนั ก ว า คณิ ต ศาสตร เ ป น วิ ช าที่ มี
ประโยชนและมีความสําคัญตออนาคตของพวกเขา สาเหตุสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากการจัดการศึกษา
ในอดีตเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในระดับตนนอยเกินไป คิดวาเอาใครมาสอนก็
ไดเพราะเนื้อหาวิชาที่สอนมีความงาย การจัดการเรียนการสอนก็จะมีลักษณะของการทําคณิตศาสตร
บนกระดาษ ซึ่งทําใหเด็กขาดความคิดความเขาใจของสิ่งที่ทํา และไมสนุกที่จะทําในที่สุด เปนที่
นายินดีวาในปจจุบันเราไดเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับตนมากขึ้น โดยเฉพาะ
ระดับเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยที่เราสามารถที่จะปนหรือแตงใหเด็กเปนอะไรไดโดยงายหากไดกระทํา
อยางถูกวิธี
การพัฒนาสติปญญาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพมีความจําเปนตองอาศัย
ประสบการณทางคณิตศาสตรชวยสราง นับตั้งแตการสรางประสบการณขั้นพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก
ทักษะการสังเกตเห็นความสัมพันธและรูปแบบ ทักษะการคิดที่เปนเหตุและผล ทักษะการแกปญหา
และทักษะการสื่อสารโดยใชคณิตศาสตร ทักษะเหลานี้เปนความเกงหรือความสามารถทางปญญา
ของมนุษย ชวยสรางพลังการเรียนรูใหกับมนุษย ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงควรไดรับการพัฒนาทักษะ
และความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและการเรียนรู
วิชาคณิ ตศาสตร แ ละวิ ชาอื่น ๆ ในชั้นที่สูงขึ้น การสงเสริ มให เ ด็กสนุ กสนานกับการเรีย นรู ทาง
คณิตศาสตรแลวยังชวยใหเด็กไดพบวาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เขาใจไดงาย มีเหตุมีผล และสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได
ประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็กจะเกี่ยวของกับคณิตศาสตรแทบทั้งสิ้น เชน ใน
เรื่องของเวลา ตําแหนงที่ตั้ง การนับ การวัด การเปรียบเทียบหรือการเรียงลําดับ อยางไรก็ตาม
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรบางเรื่องตองอาศัยการไดรับประสบการณมากพอสมควรและ
พั ฒ นาไปตามระยะเวลาที่ เ หมาะสมก อ นที่ จ ะซึ ม ซาบเข า ไปในความรู สึ ก นํ า คิ ด ของเด็ ก เช น
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลาที่เปน วันนี้ พรุงนี้ หรือเมื่อวานนี้ เด็กมักจะใชสับสนเสมอ พึง
ระลึกไวเสมอวาในชวงแรกของเด็กปฐมวัยการเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจะตองเปนสิ่งที่
ใกล ตั ว และสิ่ ง ที่ เ ป น ป จ จุ บั น การได รั บ ประสบการณ ต รงจากการเล น กั บ อุ ป กรณ ตลอดจน
ประสบการณจริงในชีวิตประจําวันเปนสิ่งจําเปน ครูจะตองมีความสามารถในการเริ่มตนดวยสิ่งที่
เปนรูปธรรม มีเหตุมีผล เขาใจได และนําความชัดเจนใหเกิดขึ้น หากวิธีการจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตรใหแกเด็กไมเหมาะสมจะทําใหการเรียนพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กในชวงแรกไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจมีผลทําใหเด็กเกิดความกลัว เบื่อ ไมอยากสนใจและมีเจตคติที่
ไมดีตอคณิตศาสตรได
จากเหตุผลที่กลาวแลวสรุปไดวาการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูที่จะประสบความสําเร็จไดจะตองเปนผูที่มีความสามารถ
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ทางคณิตศาสตร ความสามารถนี้เราสามารถฝกฝนและปลูกฝงใหเกิดขึ้นแกเด็กไดตั้งแตเยาววัย
ความคิดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรนี้อาจพัฒนาในตัวเด็กบางแลวกอนที่เขาโรงเรียนจาก
กิจกรรมการเลนและประสบการณในชีวิตประจําวันในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติที่เปนรูปธรรม
การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดรับความสําเร็จ
ในการเกิดความคิดและทักษะทางคณิตศาสตรยิ่งขึ้น
4. จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร
เมื่อจะดําเนินกิจการงานใดๆ ควรจะตองศึกษาและกําหนดจุดมุงหมายของงานนั้นๆ ให
เดนชัด ไมเชนนั้นการดําเนินงานจะเปนไปอยางไมมีทิศทาง และทําใหบรรลุความสําเร็จไดยากใน
การสอนก็เชนเดียวกัน ถาทําการสอนโดยไมทราบวาสอนเพื่อใหเกิดอะไร มีจุดหมายปลายทางที่
ตองการอยางไร ผลเสียก็จะตกกับเด็ก ดังนั้นครูควรศึกษาความมุงหมายใหเขาใจ จึงจะสามารถทํา
การสอนเด็กใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สมาคมครูคณิตศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (NTCM . 1995 : 3-4) กลาวไวอยาง
ชัดเจนวา การสอนคณิตศาสตรในปจจุบันควรตองกําหนดจุดมุงหมายใหม เนื่องจากประเทศตางๆ
กําลังประสบภาวการณแขงขันที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมแหงการสื่อสาร
ขอมูลสากล การกาวกระโดดทางเศรษฐกิจเกิดไดโดยเทคโนโลยีของการสื่อสารขอมูลเกิดการ
แขงขันกันดวยขอมูล ผูใดมีขอมูลที่มากกวา ดีกวา เร็วกวา ใชประโยชนไดมากกวาก็จะเปนผูชนะ
จุดมุงหมายใหมของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางบุคลากรจึงควรมีจุดเนนดังนี้
1. ใหบุคลากรมีความรูทางคณิตศาสตร
2. ใหบุคลากรมีการเรียนรูตลอดชีพ
3. ใหบุคลากรมีโอกาสเทาเทียมกัน
4. ใหบุคลากรมีความเปนประชาธิปไตย
นอกจากนี้สมาคมครูคณิตศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (NTCM . 1995 : 4) ยังระบุ
อีกวาบุคลากรดานอุตสาหกรรมจะตองมีลักษณะของการเปนนักคณิตศาสตรอุตสาหกรรม ดังนี้
1. มีความสามารถในการตั้งปญหาที่สมเหตุสมผล ชวนคิด
2. มีความรูหลากหลายในยุทธวิธีที่จะนําไปใชแกปญหา
3. มีความเขาใจในลักษณะทางคณิตศาสตรที่ซอนอยูในปญหานั้น
4. มีความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่นในการแกปญหา
5. มีความสามารถที่จะมองเห็นแนวความคิดทางคณิตศาสตรที่ปะปนอยูกับโจทยปญหา
ทั้งที่งายจนถึงยากและซับซอน
6. มีการเตรียมพรอมสําหรับสถานการณปญหาใดๆ เพราะปญหาจริงสวนใหญมักจะ
ไมใชปญหาที่เหมือนกับสูตรที่เคยเรียน
7. มีความรักความเชื่อในความมีประโยชนและความมีคุณคาทางคณิตศาสตร
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จากแนวคิ ด ดั ง กล า ว จุ ด มุ ง หมายของการสอนคณิ ต ศาสตร ต ามเกณฑ ม าตรบาน
สหรัฐอเมริกาตั้งแตระดับประถมวัยจนถึงเกรด 12 (NTCM . 1995 : 5) จึงถูกกําหนด ดังนี้
1. เพื่อใหเรียนรูคุณคาของคณิตศาสตร
2. เพื่อใหมีความมั่นใจในการทําคณิตศาสตร
3. เพื่อใหเปนนักแกปญหา
4. เพื่อใหสื่อสารคณิตศาสตรเปน
5. เพื่อเรียนรูการใชเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
นอกจากนี้นักการศึกษาคณิตศาสตรยังมีความเห็นวา ควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน 5 ประการดวยกัน (NTCM 1995 : 3) ดังนี้
1. เนนสังคมคณิตศาสตรในหองเรียน แทนการใชหองเรียนเปนที่สะสมเด็กอยางเดียว
2. ใชความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรในการพิสูจนหรือสรุปสิ่งใดๆ แทนการใชครู
เปนผูทรงอํานาจในการบอกวาคําตอบใดถูก
3. ใชกระบวนการใหเหตุผลทางตรรกศาสตร แทนการทองจําวิธีการ
4. ใชการคาดคะเน การคิด ประดิษฐ และการแกปญหา แทนการเนนวิธีการหาคําตอบ
ดวยการใชวิธีคํานวณไปเรื่อยๆ โดยการเลียนแบบตามวิธีที่เรียนมา
5. สรางความตอเนื่องทางคณิตศาสตรในกระบวนการการสรางความคิดรวบยอดและ
การประยุกต แทนการสอนคณิตศาสตรโดยแยกแตละความคิดรวบยอดหรือแตละวิธีแตละเรื่อง
นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาในอดีตหลายทานตั้งจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร
ไว สรุปรวบรวมไดดังนี้
1. เพื่อใหเด็กเรียนรูและเขาใจคณิตศาสตร นั่นคือเรียนรูความคิดรวบยอดพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร เรียนรูที่จะแสดงความหมายของความคิดรวบยอดเหลานั้นเปนคําพูดและสัญลักษณ
เขาใจความสัมพันธของความคิดรวบยอดเหลานั้น และสรางพื้นฐานของการคิดคํานวณ
2. เพื่อใหเด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร สามารถทําคณิตศาสตรได นั่นคือ ใหเด็กมี
ทักษะในการคิดคํานวณ บวก ลบ คูณ และหาร
3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองวา ตนคิดได คิดเปน แกปญหาได
4. เพื่อใหเด็กสามารถแกปญหาได
เมื่อพิจารณาความมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรตามที่กลาวแลว จะเห็นวาความมุง
หมายของการสอนคณิตศาสตร ควรประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
1. ใหมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
2. ใหมีทักษะในการคิดคํานวณ
3. ใหมีความเขาใจคณิตศาสตร และใชสื่อสารได
4. ใหสามารถใชเหตุผลแกปญหาได
5. ใหเห็นคุณคา มีความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
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หากสังเกตและพิจารณาในรายละเอียดจะพบวาจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรใน
ปจ จุ บั น จะแตกต า งจกในอดี ต มาก ในอดี ต จะเน น กิ จ กรรมการคํ า นวณเปน หลั ก ลั ก ษณะของ
กิจกรรมทางคณิตศาสตรก็ จะเนนการทํางานโดยลําพัง เงียบๆ กับการคิ ดคํานวณหรือทําโจทย
แบบฝกหัด และประเมินคุณภาพกันที่ความเร็วและความถูกตอง ซึ่งตอมาเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่ อ งคิ ด เลขได ถู ก พั ฒ นาขึ้ น และมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเป น เครื่ อ งช ว ยการคํ า นวณแทนเรา
จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันจึงเปลี่ยนไป โดยสภาพการเรียนในหองเรียนจะมี
ลักษณะเปนศูนยที่มีเด็กรวมกันชวยกันแกปญหาเปนกลุม รวมสรางและเสนอยุทธวิธี รวมทําการ
ทดลองและตรวจสอบคําตอบ หองเรียนที่มีลักษณะนี้เด็กจะไดลงมือกระทําและคนพลหรือสราง
ความรูทางคณิตศาสตรโดยการรวบรวมและจัดการสรางความรูจากการสรุปขอมูลเกาและขอมูลใหม
เขาดวยกันจนทําใหเกิดความรูใหมและมีความเขาใจโลกปจจุบัน
การสอนยังคงตองเนนการพัฒนาทักษะทางการกระทําทางคณิตศาสตรและการเรียนรู
ความคิดรวบยอดและหลักการ แตเราจะมองคณิตศาสตรวาเปนกิจกรรมการแกปญหา แทนการมอง
วาคณิตศาสตรในโรงเรียนคือทักษะการคํานวณที่ยากขึ้นและซับซอนมากขึ้น ทักษะการคํานวณจะ
เปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยใหเด็กมีความสามารถในการเลือกวิธีการแกปญหาที่ถูกตองได อยางไรก็
ตาม แมจะเนนในกระบวนการทักษะการแกปญหา เราก็ยังไมลืมวานักคณิตศาสตรในอดีตไดสราง
เครื่องมือไวใหเรามากแลว หากเราไดใชอยางมีประสิทธิภาพก็จะชวยขยายความสามารถในการ
แก ป ญ หาและพั ฒ นาความเข า ใจได ลึ ก ยิ่ ง ขึ้ น เครื่ อ งมื อ เหล า นี้ ร วมถึ ง การกระทํ า ทางเลขคณิ ต
สัจพจนทางเรขาคณิต และการวัด ซึ่งถูกนํามาใชประโยชนมากในปจจุบัน นอกจากนี้วิชาสถิติซึ่ง
ในอดีตเคยเปนคณิตศาสตรประยุกต ปจจุบันเราก็นํามาใหเรียนเปนคณิตศาสตรที่ควรเรียนรู โดย
การใชคณิตศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับการเขาใจโลกที่เราอยู เด็กก็จะเห็นวาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่มี
ความหมายและมีประโยชน
จะเห็นวาจุดเนนของการเรียนอยูที่ตัวเด็กในการแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนา
ทักษะตางๆ ทางคณิตศาสตรโดยเฉพาะการแกปญหาเปนสําคัญ การจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนควรออกแบบให เ ด็ ก ได พั ฒ นาความสามารถในการใช เ หตุ ผ ลและการคิ ด ตัด สิ น ใจโดยวิ ธี
คณิตศาสตรอยางมั่นใจ สรางเด็กที่เปนนักแกปญหา และรูจักใชภาษาคณิตศาสตรเปนเครื่องมือ
อธิบายโลกรอบๆ ตัว
5. จุดมุงหมายในการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย
คณิตศาสตรมีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย แมแตเด็กทารกยังสามารถพัฒนาความคิด
ทางจํานวน เด็กปฐมวัยจะสนใจและกระตือรือรนทางคณิตศาสตร หากการปลอยใหเด็กเลนอยาง
อิสระเราจะรูสึกแปลกใจกับรูปแบบ การมีลําดับและการเปรียบเทียบในสิ่งที่เด็กเลน การไดสัมผัส
ความสัมพันธทางปริมาณจะเกิดขึ้นเสมอทั้งจากการเลนบล็อกจนกระทั่งการจัดจาน ชอน แกวน้ํา
สําหรับอาหารกลางวัน คณิตศาสตรของเด็กวัยนี้จะเปนสวนของการไดสํารวจคนพบ และเขาใจ
โลกรอบๆ ตัวเด็ก
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กิจกรรมประจําวันจะถูกจัดเตรียมอยางดีโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กมีโอกาสคนพบและ
เรียนรูคณิตศาสตร การเกิดความคิดรวบยอดจะผานทั้งกิจกรรมทางภาษาและการลงมือปฏิบัติ ไม
เนนการจดจําเนื้อหาสาระหรือวิธีการ อยางไรก็ตามหากมีเด็กที่เรียนรูไดเร็วก็ควรจะสนับสนุนให
เด็กใชความสนใจและทักษะทางจํานวนไปสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดที่สูงกวาตลอดจน
การประยุกตใชและการแกปญหาที่ยากขึ้น
จุดประสงคหลักของระดับอนุบาลศึกษา คือการใหเด็กไดรับประสบการณอยางเพียงพอ
เกี่ยวกับคณิตศาสตรที่จะชวยสรางความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะคิดและใชเหตุผล หาก
เด็กผานระดับปฐมวัยดวยความคิดที่วาโลกของจํานวนนี้มีความนาสนใจและจับตองได ก็แสดงวา
เด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการเผชิญสิ่งที่นาทาทายตอไป ความเชื่อมั่นในตนเองจะพัฒนาได
ดีที่สุดในสถานการณคณิตศาสตรที่เปนกิจกรรรมในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรระดับนี้ก็จะเปนการ
คนพบรูปแบบ ความสัมพันธอยางงาย การแกปญหา การรวบรวม แสดงและพูดคุยเกี่ยวกับขอมูล
และการสํารวจโลกของจํานวนในรูปลักษณะตางๆ วัยอนุบาลเมื่อเด็กเริ่มรูจักใชภาษาคณิตศาสตร
จะเปนเวลาที่เหมาะมากกับการเรียนรูหลักการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรซึ่งจะมีปรากฏอยูในการเลน
กับอุปกรณ เด็กจะเริ่มคุยกันดวยภาษาคณิตศาสตรและสนุกกับการโตตอบกับเพื่อนๆ
การไดรับประสบการณทางดานคณิตศาสตรของเด็กจะชวยใหเด็กไดเรียนรูวิธีการใช
เหตุผล เพิ่มพูนคําศัพทที่ควรรูจักและควรเขาใจ โดยเฉพาะไดเขาใจความหมายจากากรสืบคนและ
การถกเถียงกันเพื่อหาคําตอบที่ถูกตองทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และมีความสามารถใน
การเชื่อมโยงไปสูความเขาใจเรื่องอื่นๆ ดวยตนเองได
ในการจัดประสบการณพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดมุงหมายสําคัญที่
จะเตรียมเด็กใหมีความพรอมทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพื่อที่จะนําไปสูจุดมุงหมายของการสอน
คณิตศาสตรที่กลาวไปแลว โดยใหเด็กสรางความคิดรวบยอดและทักษะทางคณิตศาสตรที่เหมาะกับ
วัยในบรรยากาศที่เปนกันเองและเปนไปตามธรรมชาติที่สุดทั้งจากเหตุการณจริงในชีวิตประจําวัน
และกิจกรรมที่ครูเตรียมใหอยางเหมาะสม เด็กปฐมวัยจะเปนผูสรางและใหความหมายความรูของ
ตนเองโดยผานกิจกรรมแหงความรวมมือที่เนนตัวเด็กเปนศูนยกลาง
จุดมุงหมายของการสอนคณิ ตศาสตร ตามเกณฑ มาตรฐานสหรัฐอเมริกาตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงเกรด 12 (NTCM 1995 : 5) ถูกระบุไวดังนี้
1. เพื่อใหเรียนรูคุณคาของคณิตศาสตร
2. เพื่อใหมีความมั่นใจในการทําคณิตศาสตร
3. เพื่อใหเปนนักแกปญหา
4. เพื่อใหสื่อสารคณิตศาสตรเปน
5. เพื่อเรียนรูการใชเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขางตนเด็กจะตองเรียนรูเพื่อใหทําเปนไมใชเพียงเพื่อรูเทานั้น
และเด็ก จะตอ งได รับประสบการณมากพอสมควรเพื่ อที่จ ะทําใหเ ห็นประโยชนแ ละคุณ คาของ
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คณิตศาสตร เพื่อสรางนิสัยและมีกระบวนการคิดอยางนักคณิตศาสตร และเพื่อที่จะใหเขาใจและซา
บซี้ ง ในบทบาทของคณิ ต ศาสตร ที่ มี ต อ มนุ ษ ย จึ ง อาจกํ า หนดจุ ด มุ ง หมายทั่ ว ไปในการสร า ง
ประสบการณทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยได ดังตอไปนี้
1. เตรียมเด็กใหมีความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตรเบื้องตน
2. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
3. ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยการปฏิบัติกับอุปกรณ
4. ใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตร
5. ใหเด็กไดพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงความคิดและสื่อสารใหผูอื่นเขาใจได
6. ใหเด็กไดพัฒนาทักษะคณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การจับคู การจัดประเภท การ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การนับ การวัด และการจัดการกับขอมูล
7. ฝกเด็กใหเปนคนชางสังเกต มีเหตุผลและละเอียดรอบคอบ
8. ใหเด็กสรางสรรคและบูรณาการในชีวิตประจําวันได
9. ใหเด็กชอบคิดคนหาคําตอบ มีใจรักและเห็นคุณคาวิชาคณิตศาสตร
หลั ก สู ต รระดั บ ปฐมวั ย ควรรวมถึ ง ความสามารถในการสร า งรู ป แบบ การนึ ก คิ ด
เกี่ยวกับจํานวน เรขาคณิตและการวัด การเขาใจและการใชขอมูลสถิติ สมาคมครูคณิตศาสตรแหง
สหรัฐอเมริกา (NTCM . 1995 :15-16) ระบุวาเด็กปฐมวัยตองเรียนรูเนื้อหาและทักษะเกี่ยวกับจํานวน
รูปทรง รูปแบบ การประมาณ การวัด และสถิติ ทักษะที่ตองเนนไดแก การแกปญหา การสื่อสาร
ดวยคณิตศาสตร การใชเหตุผล ซึ่งจะไมเนนที่คําตอบ ไมเนนใหจดจําปญหา แตเนนใหเขาใจ
ความคิดรวบยอด และใชทักษะการคิดเพื่อใหไดคําตอบ คําตอบผิดของเด็กอาจชวยใหครูวิเคราะห
ไดวาอะไรที่เด็กเขาใจผิด โดยใหเด็กอธิบายวาเด็กแกโจทยนี้ไดอยางไร
กิจกรรมการออกแบบใหกระตุนความคิดทางคณิตศาสตร ชวยใหเด็กรูสึกสบายๆ กับ
การแกปญหา สรางความรักความชอบตอการทําคณิตศาสตร การประเมินผลเนนการประเมินการ
จัดกิจกรรม และกิจกรรมตองเนนเด็กเปนศูนยกลางเพื่อสรางความมั่นใจใหกับเด็ก เนนการมี
ประสบการณ ข องเด็ ก เป น รายบุ ค คล ป ญ หาและคํ า ตอบจะนํ า มาใช ใ นแง ก ารวิ เ คราะห และ
ประเมินผล โดยการรวบรวมขอมูลโดยตัวเด็กเอง ครู ผูปกครอง การรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การรายงานผลการวิเคราะหใหกับผูปกครอง ตัวอยางงานของเด็ก การบันทึกความกาวหนา
ของเด็กจะตองมี กิจกรรมที่เกี่ยวของนิทาน เรื่องราวที่เปนสถานการณเชื่อมโยงไปสูการแกปญหา
ไดทํากิจกรรมที่ชวยใหเกิดการแกปญหา รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวัดความยาว
พื้นที่ ความจุ ปริมาตร และเวลา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะเกี่ยวของกับการเรียนรูการใชภาษา การจด
บันทึกขอมูล การคาดคะเน การประเมิน และวิธีการแสดงผลขอมูล
กิจกรรมจะตองกระตุนเด็กใหใชคณิตศาสตรแกโจทยปญหา ไดใชการสื่อสารอธิบาย
ความคิดทางคณิ ตศาสตร และสร างแนวทางการใชคณิตศาสตรใ นชีวิ ตประจําวัน ทํ าใหเ ด็ก มี
กิจกรรมที่มีความหมายในการสรางสังคมของเด็ก ไดเชื่อมโยงประสบการณทางคณิตศาสตรกับวิชา
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อื่นๆ ในโลกแหงความจริง ไดรับการกระตุนใหเกิดการสื่อสารโดยผานการตั้งคําถามและโตตอบ
เกี่ยวกับความคิดทางคณิตศาสตร และใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับครอบครัว เชน ใหทํากิจกรรม
เกี่ยวกับรูปกราฟหรือภาพแสดงขอมูล ซึ่งจะชวยสรางทักษะการเรียงลําดับ การจัดประเภท การ
เปรียบเทียบความเหมือน ความตาง ในขณะที่เด็กรวบรวมขอมูลและการจัดการกับขอมูล ไดทําการ
เปรี ย บเที ย บและสรุ ป ผล อาจทํ า กิ จ กรรมเป น กลุ ม และรายบุ ค คล รวมถึ ง การทํ า การสํ า รวจ
สิ่งแวดลอม หองเรียนและโรงเรียน มีกิจกรรมการจัดกลุมสิ่งของ การนับ การเขียนกราฟรูปภาพ
และใชวิธีตางๆ ในการรวบรวมขอมูลและแสดงขอมูล
สิ่งที่ค าดหวัง มากที่ สุด ก็คือเมื่อผานปฐมวัย เด็ก จะยังคงสนุ ก สนานกับ การใชภ าษา
คณิตศาสตรและใชไดอยางถูกตองและในการเลนของเด็กก็จะแสดงถึกจะถึงความกาวหนาในการใช
หลักการและเหตุผลทางคณิตศาสตร เด็กจะกระตือรือรนที่จะจัดกระทําและทดลองกับสิ่งๆ รอบตัว
บล็อกจะถูกจัดเรียงตามรูปรางหรือขนาด มีการเปรียบเทียบความกวาง ยาว และความลึก ในการ
จัดประสบการณพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเตรียมเด็กใหมี
ความพร อ มทางคณิ ต ศาสตร เ บื้ อ งต น นั่ น คื อ ให เ ห็ น คุ ณ ค า ของคณิ ต ศาสตร ให ใ ช เ หตุ ผ ลเชิ ง
คณิตศาสตรได ใหสื่อสารคณิตศาสตรเปน ใหแกปญหาได และมีความมั่นใจในความสามารถการ
ทําคณิตศาสตรของตน ประสบการณที่จัดตองเปนประสบการณตรงที่เหมาะกับวัย มีจุดประสงค
เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรแกเด็ก พัฒนาความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร
และพัฒนาทักษะคณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรเปนภาษาที่มีความเปนสากลที่ใชกันมากที่สุด เปนเครื่องมือที่มีบทบาทใน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเศรษฐกิ จ ของโลก ทรั พ ยากรมนุ ษ ยจึ ง ควรไดรั บ การศึ ก ษาทางด า น
คณิตศาสตร อย างเพีย งพอ นอกจากนี้คณิตศาสตรยั งมี ความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญาและ
นํ า ไปใช ป ระโยชน สํ า หรั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ ค รู จ ะต อ งเข า ใจธรรมชาติ ข อง
คณิตศาสตรและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัยใน
รูปแบบที่เด็กเขาใจไดงายและมีความสนุกสนาน โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเตรียมเด็กใหมีความ
พรอมทางคณิตศาสตรเบื้องตน นั่นคือใหเห็นคุณคาของคณิตศาสตร ใหใชเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
ได ใหสื่อสารคณิตศาสตรเปน ใหแกปญหาได และสรางความมั่นใจในการทําคณิตศาสตรของตน
เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณในการคิด แกปญหา และฝกทักษะทางคณิตศาสตรเพื่อเปน
พื้นฐานการศึกษาสําหรับระดับที่สูงขึ้น ไดพัฒนาทักษะ พัฒนาความคิดรวบยอด สรางความรู และ
สรางเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร และสามารถนําคณิตศาสตรไปใชเปนเครื่องมือในชีวิตประจําวันได
ดังนั้นการเรียนรูและพัฒนาทักษะเรื่องจํานวนปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณ จึงเปนสิ่งที่
จําเปนที่หลักสูตรจําตองมีเนื้อหาดังกลาวโดยมีหลักการดังนี้
คําอธิบาย: เด็กบอก อธิบาย เปรียบเทียบ คาดคะเนเกี่ยวกับจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก
ความยาว พื้นที่ และเวลา โดยใชหนวยที่เปนมาตรฐานหรือไมเปนมาตรฐานได
ประเด็นการพัฒนาและการตรวจสอบ :
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1. บอก อธิบาย เปรียบเทียบ เกี่ยวกับ จํานวน ปริมาณ น้ําหนัก ความยาว พื้นที่ และ
เวลา โดยใชหนวยที่เปนมาตรฐานหรือไมเปนมาตรฐานได
2. คาดคะเน / กะประมาณ เกี่ยวกับ จํานวน ปริมาณ น้ําหนัก ความยาว พื้นที่และเวลา
โดยใชหนวยที่เปนมาตรฐานหรือไมเปนมาตรฐานได
ตารางที่ 4 ระดับการพัฒนาตามพฤติกรรมของเด็ก

4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ระดับการพัฒนาตามพฤติกรรมของเด็ก
บอก อธิบาย เปรียบเทียบ และสื่อความหมายของความสัมพันธของสิ่งตางๆ
เกี่ยวกับ รูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได
บอก อธิบาย เปรียบเทียบความสัมพันธของสิ่งตางๆ เกี่ยวกับ รูปทรง ขนาด
ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได
บอก อธิบายรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได
บอกรูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทาง และระยะทางได

ตารางที่ 5 เกณฑระดับคุณภาพของตัวบงชี้
ปรับปรุง
จํานวนเด็กที่ได
ระดับ 3 ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 50

พอใช
จํานวนเด็กที่ไดระดับ
3 ขึ้นไป ตั้งแตรอยละ
50 - 74

ดี
จํานวนเด็กที่ไดระดับ
3 ขึ้นไป ตั้งแตรอยละ
75 - 89

ดีมาก
จํานวนเด็กที่ไดระดับ
3 ขึ้นไป ตั้งแตรอยละ
90 ขึ้นไป

กล า วโดยสรุ ป การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะเบื้ องตน ของเด็ก ปฐมวัย ในเรื่ องจํ า นวน
ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณ เปน บอก อธิบาย เปรียบเทียบ คาดคะเนเกี่ยวกับจํานวน
ปริมาณ น้ําหนัก ความยาว พื้นที่ และเวลา โดยใชหนวยที่เปนมาตรฐานหรือไมเปนมาตรฐานได
การจัดประสบการณการเรียนรู แบบ Six Steps Approach
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชกระบวนการ/วิธีการ 6 ขั้นตอน ซึ่งทั้ง 6
ขั้นตอนเปนการนํามาใชเปนสวนประกอบของแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อใหเด็กมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค และปฏิบัติจนเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
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1. แนวคิดการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณในลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดู เปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กทุกๆดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม
และสติปญญาตามวัยและความสามารถของแตละบุคคล เพื่อเปนพื้นฐานใน การดํารงชีวิต และอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 2-3) กลาว
วา การจัด ประสบการณ ก ารเรีย นรูใ หกั บเด็ ก ปฐมวั ย นั้น ควรคํานึง หลัก การจัด ได แ ก การจั ด
ประสบการณ ต อ งครอบคลุ ม ประสบการณ สํ า คั ญ ที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2540 : 31) ไดเสนอวาการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย คือ การจัดสภาพแวดลอม กิจกรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูการ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปแบบการบูรณาการกิจกรรมผาน
การเลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงเกิดการเรียนรูไดพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคมและสติปญญา ในประสบการณที่จัดใหเด็กในแตละวันตองครอบคลุมพัฒนาการทุก
ดานของเด็กและกรมวิชาการ (2540 :34-35) ไดกําหนดแนวทางการจัดประสบการณแกเด็กปฐมวัย
วาเพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานเด็กมีความสุข การจัดประสบการณการเรียนรูตองจัด
ประสบการณตรงใหเด็กเรียนรู จากประสบการณสัมผัสทั้ง 5 ใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของ
เด็กไดเรียนรูผานการเลนมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณ
ตรง เกิดความรูทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา โดยมีหลักการจัดประสบการณ ดังนี้
1. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง
2. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและ
บริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการคิดและผลผลิต
4. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ
5. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
นอกจากนี้ โคช (Krogh : 47-52 , 216) กลาววา การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการจัด
ดังนี้
1. ใหความสนใจ รับฟงสิ่งที่พวกเด็กๆคิด รูสึกและใหความสนใจ
2. การเรียนตองมีการพูดคุย การฟง การแลกเปลี่ยน และใหความชวยเหลือเด็ก
3. พัฒนาความสามารถเปนรายบุคคล การมีสวนรวมและใหอิสระทางความคิด
4. ระลึกไวเสมอวาบุคคลแตละคน มีประสบการณ ความรู ความสนใจและความ
ตองการความแตกตางกัน
5. ใชหลักการเปนประชาธิปไตยในกระบวนการสอน
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6. ใหเด็กไดเรียนรูอยางมีอิสระ มีทางเลือก มีกฎและมีการประเมินผลดวยตนเอง
7. ใหเด็กเรียนรูภาวการณเปนผูนําอยางเทาเทียมกัน
สอดคล อ งกั บ สมาคมเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ ก เ ด็ ก ได แ ก
NAECS/SDE กลาววา หลักสูตรนั้นควรระบุเปาประสงคดวยวาตองการใหเด็กเกิดการเรียนรูอะไร
และครูจะชวยใหเด็กบรรลุตามเปาประสงคนั้นอยางไร (NAECS/SDE : 1991: 21 quoted in Eliason
Jenlins 2003 : 79) นอกจากนี้บีทธีร (Beatty 1995 : 205) ใหความเห็นเพิ่มเติมวา การจัด
ประสบการณนั้นควรใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน มีอิสระในการเลนซึ่งของเลนตองเหมาะสมกับวัย
แตมิใชวาใหเด็กเลนเพียงอยางเดียวตองมีการเสริมประสบการณตางๆอยางเหมาะสมตามวัย
จากที่ ก ล า วข า งต น พอสรุ ป ได ว า การจั ด ประสบการณ เ รี ย นรู เ ด็ ก ปฐมวั ย นั้ น
ควรจัดประสบการณการเลนซึ่งของเลนตองเหมาะสมกับวัย แตมิใชวาใหเด็กเลนเพียงอยางเดียวตอง
มีการเสริมประสบการณตางๆอยางเหมาะสมตามวัยและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยาง
ตอเนื่อง ใหเด็กไดเรียนรูอยางมีอิสระ มีทางเลือก มีกฎและมีการประเมินผลดวยตนเอง และสิ่ง
สําคัญคือควรใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมสําหรับการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัยสามารถจัดไดหลาย
รูปแบบ ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําไปใชของแตละหนวยงานและสภาพชุมชน ที่สําคัญ
ผูสอนตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2546 : 51-63) ไดกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก
1. กิจกรรมเสรี /การเลนตามมุม มุมเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตาม
มุมเลนหรือมุมประสบการณหรือศูนยการเรียน ที่จัดไวในหองเรียน เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุม
วิทยาศาสตรหรือมุมธรรมชาติศึกษา มุมบาน มุมรานคา เปนตน มุมตางๆเหลานี้เด็กมีโอกาสเลือก
เลนไดอยางเสรีตามความสนใจและความตองการของเด็ก ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม อนึ่ง
กิจกรรมเสรีนอกจาก
2. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูส ึก
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก- ปะ การ
ตัดปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับ
พัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด ฯลฯ
2. กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ
ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใชประกอบ
ไดแก เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม เคาะเหล็ก รํามะนา กลอง ฯลฯ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพือ่ สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เด็กวัยนี้รางกายกําลังอยูใน
ระหวางพัฒนา การใชสวนตางๆของรางกายยังไมผสมผสานหรือประสานสัมพันธกันอยางสมบูรณ
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3. กิจกรรมเสริมประสบ/กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่จัดมุง
ฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีตาง ๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เลา
นิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทองคําคลองจอง ศึกษานอกสถานที่เชิญวิทยากรมาใหความรู
ฯลฯ
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ สามารถจัดไดหลากหลายวิธี เชน
1. การสนทนา อภิปราย เปนการสงเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟง
รู จั ก แสดงความคิ ด เห็ น และย อม รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู  อื ่ น ซึ่ ง สื่ อ ที่ ใ ช อ าจเป น ของจริ ง
ของจําลอง รูปภาพ สถานการณจําลอง ฯลฯ
2. การเลานิทาน เปนการเลาเรื่องตาง ๆ สวนมากจะเปนเรื่องที่เนนการปลูกฝงให
เกิดคุณธรรม จริยธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีขึ้น ในการเลานิทานสื่อที่ใชอาจเปนรูปภาพ
หนังสือนิทาน หุน การแสดงทาทางประกอบการเลาเรื่อง
3. การสาธิต เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดสังเกตและเรียนรูตามขั้นตอน
ของกิจกรรมนั้นๆ ในบางครั้งผูสอนอาจใหเด็กอาสาสมัครเปนผูสาธิตรวมกับผูสอน เพื่อนําไป
สูการปฏิบัติจริง เชน การเพาะเมล็ด การเปาลูกโปง การเลนเกมการศึกษา ฯลฯ
4. การทดลอ/ปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดรับประสบการณตรงเพราะได
ทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ไดสังเกตการเปลี่ยนแปลง ฝกการสังเกต การคิดแกปญหา และสงเสริมให
เด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบดวยตนเอง เชน การประกอบอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร
งาย ๆ การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ การปลูกพืช ฯลฯ
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการจัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง
อีกรูปแบบหนึ่งดวยการพาเด็กไปทัศนศึกษาสื่อตางๆรอบสถานศึกษาหรือสถานที่นอกสถานศึกษา
เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสบการณแกเด็ก
6. การเลนบทบาทสมมติ เปนการใหเด็กเลนสมมติตนเองเปนตัวละครตาง ๆ ตาม
เนื้อเรื่องในนิทานหรื อเรื่องราวตางๆ อาจใชสื่อประกอบการเลนสมมติเพื่อเราความสนใจและ
กอใหเกิดความสนุกสนาน เชน หุนสวมศีรษะ ที่คาดศีรษะรูปคนและสัตวรูปแบบตางๆเครื่องแตงกาย
และอุปกรณของจริงชนิดตาง ๆ
7. การรองเพลง เลนเกม ทองคําคลองจอง เปนการจัดใหเด็กไดแสดงออกเพื่อ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและจังหวะ เกมที่นํามาเลนไมควรเนนการ
แขงขัน
4. กิจกรรมกลางแจงเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหองเรียนเพื่อ
ออกกําลังเคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็ก
แตละคนเปนหลัก กิจกรรมกลางแจงที่ผูสอนควรจัดใหเด็กไดเลน เชน
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4.1 การเลนเครื่องเลนสนาม
เครื่องเลนสนาม หมายถึง เครื่องเลนที่เด็กอาจปนปาย หมุน โยก ซึ่งทําออกมา
ในรูปแบบตาง ๆ เชน
4.1.1 เครื่องเลนสําหรับปนปาย หรือตาขายสําหรับปนเลน
4.1.2 เครื่องเลนสําหรับโยกหรือไกว เชน มาไม ชิงชา มานั่งโยก ไมกระดก
ฯลฯ
4.1.3 เครื่องเลนสําหรับหมุน เชน มาหมุน พวงมาลัยรถสําหรับหมุนเลน
4.1.4 ราวโหนขนาดเล็กสําหรับเด็ก
4.1.5 ตนไมสําหรับเดินทรงตัว หรือไมกระดานแผนเดียว
4.1.6 เครื่องเลนประเภทลอเลื่อน เชน รถสามลอ รถลากจูง ฯลฯ
4.2 การเลนทราย
ทรายเปนสิ่งที่เด็กๆ ชอบเลน ทั้งทรายแหง ทรายเปยก นํามากอเปนรูปตาง ๆ
ได แ ละสามารถนํ า วั ส ดุ อื่ น มาประกอบการเล น ตกแต ง ได เช น กิ่ ง ไม ดอกไม เปลื อ กหอย
พิมพขนม ที่ตักทราย ฯลฯ
ปกติบอทรายจะอยูกลางแจง โดยอาจจัดใหอยูใตรมเงาของตนไมหรือสราง
หลังคา ทําขอบกั้น เพื่อมิใหทรายกระจัดกระจาย บางโอกาสอาจพรมน้ําใหชื้นเพื่อเด็กจะไดกอเลน
นอกจากนี้ ควรมีวิธีการปดกั้นมิใหสัตวเลี้ยงลงไปทําความสกปรกในบอทรายได
4.3 การเลนน้ํา
เด็ ก ทั่ ว ไปชอบเล น น้ํ า มาก การเล น น้ํ า นอกจากสร า งความพอใจและคลาย
ความเครียดใหเด็กแลวยังทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอีกดวย เชน เรียนรูทักษะการสังเกต จําแนก
เปรียบเทียบปริมาตร ฯลฯ
อุปกรณที่ใสน้ําอาจเปนถังที่สรางขึ้นโดยเฉพาะหรืออางน้ําวางบนขาตั้งที่มั่นคง
ความสูงพอที่เด็กจะยืนไดพอดี และควรมีผาพลาสติกกันเสื้อผาเปยกใหเด็กใชคลุมระหวางเลน
4.4 การเลนสมมติในบานตุกตาหรือบานจําลอง
เปนบานจําลองสําหรับใหเด็กเลน จําลองแบบจากบานจริงๆ อาจทําดวยเศษ
วัสดุประเภทผาใบ กระสอบปาน ของจริงที่ไมใชแลว เชน หมอ เตา ชาม อาง เตารีด เครื่องครัว
ตุกตาสมมติเปนบุคคลในครอบครัวเสื้อผาผูใหญที่ไมใชแลวสําหรับผลัดเปลี่ยน
มีการตกแตงบริเวณใกลเคียงใหเหมือนบานจริง ๆบางครั้งอาจจัดเปนรานขายของสถานที่ทําการตาง
ๆ เพื่อใหเด็กเลนสมมติตามจินตนาการของเด็กเอง
4.5 การเลนในมุมชางไม
เด็กตองการการออกกําลังในการเคาะ ตอก กิจกรรมการเลนในมุมชางไมนี้จะ
ชวยในการพัฒนากลามเนื้อใหแข็งแรง ชวยฝกการใชมือและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
นอกจากนี้ยังฝกใหรักงานและสงเสริมความคิดสรางสรรคอีกดวย
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4.6 การเลนกับอุปกรณกีฬา
เปนการนําอุปกรณกีฬามาใหเด็กเลนอยางอิสระหรือใชประกอบเกมการเลนที่
ใหอิสระแกเด็กใหมากที่สุด ไมควรเนนการแขงขันเพื่อมุงหวังแพ-ชนะ อุปกรณกีฬาที่นิยมนํามาให
เด็กเลน เชน ลูกบอล หวงยาง ถุงทราย ฯลฯ
4.7 การเลนเกมการละเลน
กิจกรรมการเลนเกมการละเลนที่จัดใหเด็กเลน เชน เกมการละเลนของไทย เกม
การละเลนของทองถิ่น เชน มอญซอนผา รีรีขาวสาร แมงู โพงพาง ฯลฯ การละเลนเหลานี้ ตองใช
บริเวณที่กวาง การเลนอาจเลนเปนกลุมเล็ก/กลุมใหญก็ได กอนเลนผูสอนอธิบายกติกาและสาธิตให
เด็กเขาใจไมควรนําเกมการละเลนที่มีกติกายุงยากและเนนการแขงขันแพชนะมาจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กวัยนี้ เพราะเด็กจะเกิดความเครียดและสรางความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง
4. เกมการศึกษา เปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญา มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถ
เลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ ย วกั บ สี รู ป ร า ง จํ า นวน ประเภท และความสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ระยะ เกมการศึ ก ษาที่
เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโน ลอต
โต ภาพตัดตอ ตอตามแบบ ฯลฯ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ลีดดและแพทเธอรสัน (1976 : 50) ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย มี 3 ทฤษฎี ไดแก
1. ทฤษฎีทางบุคลิกภาพของฟรอย (Freund อางถึงใน นันทิยา นอยจันทร 2548 : 39-40)
กล า วว า บุ ค ลิ ก ภาพของคนประกอบด ว ย ระบบ 3 ระบบ คื อ อิ ด (Id) อี โ ก (Ego) ซู เ ปอร อี โ ก
(Superego) นอกจากนี้ฟรอยด ไดกลาวการกอตัวของบุคลิกภาพของมนุษยจะมี 5 ขั้นตอน โดยระดับ
ปฐมวัย อยาในขั้นที่ 3 คือ ขั้นอวัยวะสืบพันธุตอนตน (phallic stage) อายุระหวาง 3-6 ป ขั้นนี้อวัยวะ
สืบพันธเปนจุดที่ใหความสําราญ การฝกหัดขับถายจึงเปนระยะที่สําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอีริคสัน มีความเห็นวาพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของมนุษยมี 8 ขั้น ซึ่งในแตละขั้นพัฒนาการพัฒนาการจะมีเหตุการณปฎิสัมพันธและ
ความขัดแยงที่บุคคลจะตองแกไข ถาไมแกไขสงผลเสียตอบุคลิกภาพ สําหรับชวงอายุ 3-6 ป อยูใน
ขั้นที่ 3 ความกลาริเริ่ม-กลัวผิด (initiative vs. guilt) ชอบแสดงออกและกลาทํา ถาเด็กไดรับการ
สงเสริมที่เหมาะสมโดยใหเด็กไดเลน ไดสํารวจ เด็กก็จะกลาคิดริเริ่ม แตถาเด็กถูกทําโทษหามปราม
มากเกินไปจะไมกลาทําอะไร เด็กก็จะมีความรูสึกผิดถาจะทําอะไรลงไป ซึ่งเปนผลตอพัฒนาการ
บุคลิกภาพ ทําใหเปนคนไมกลาคิดริเริ่ม กลัวผิด
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพีอาเจต ซึ่งพีอาเจต กลาววาเด็กจะเรียนรู
เรื่องตางๆของชีวิตและโลกไดตองมีองคประกอบ 3 อยางคือ
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1) ประสบการณ
2) การบอกเลา การสอน ซึ่งวาเปนการถายทอดทางสังคม
3) วุฒิภาวะ การที่เด็กจะเรียนรูไดก็ตองมีวุฒิภาวะพอที่จะรับรูเขาใจได
พีอาเจต ไดแบงขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาทั้ง 4 ขั้น โดยเด็กปฐมวัย อยูในขั้นที่ 2
คือ The preoperational period อายุระหวาง 2-7 ป ในชวงวัยนี้เด็กจะสามารถเริ่มปฏิบัติการคิดเห็น
ภาพในสมองได ซึ่งในระยะนั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว เด็กจะคิดไดเฉพาะสิ่งที่ประสบ
โดยตรง วัยนี้เปนวัยมีพัฒนาการทางภาษามาก เด็กจะซักถามพูดคุยและเลียนแบบภาษา แตเด็กจะไม
เขาใจความหมายของตัวเลย การเรียงลําดับเหตุการณเวลาและการเปลี่ยนสภาพของสิ่งของ
จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การจัดประสบการณการเรียนรูใหสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นนั้น
ควรนําทฤษฎีที่หลากหลายมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็ก โดยยึดหลักเกณฑและสภาพความเปน
จริงเปนหลัก เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดาน
สังคมและดานสติปญญา
3. ขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
การจัดประสบการณ Six Steps for Design of Learning Experience ของ ไลท เอ็ม สเปน
เซอร และ ไซด เอ็ม สเปนเซอร (Lyle M. Spencer, Signe M. Spencer 1993 : 290-291) เปนการจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาการวางแผนการจัดประสบการณเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูหรือทักษะที่
เหมาะสม จนสามารถปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมนั้นเปนกิจวัตรหรือถาวร โดยมีขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี้
1. กําหนดแผนงานตามความจําเปน โดยตองกําหนดขอบเขต ทักษะที่จะพัฒนา คํานึงถึง
ความเหมาะสม เหตุผลและความสําคัญของการพัฒนา (Recognition of a need)
คอฟแมน และ เฟรนวิค (Kaufman and Fenwick 1981 : 9) กลาววา ถาเราถามวา
วิธี ก ารสอนใดเราควรใช คํา ตอบก็คื อ ต อ งถามต อ ไปอีก วา “แล ว ใครเป น ผูเ รี ย น” “แล ว ผู เ รี ย น
ตองการเรียนรูอะไร” ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่สําคัญมาก ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมก็
หมายถึงตองตอบสนองความตองการของผูเรียนอยางแทจริง สอดคลองกับ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กลาววา เพื่อกระตุนใหเด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน
ควรยึดหลักการ คํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ
2. การสอนหรือการจัดประสบการณการเรียนรู คือ คําถึงวาสอนอะไร สอนอยางไร
เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามที่วางแผนไว (Teaching)
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข กล า วว า กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายประเภทที่
เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็กเพื่อใหเด็กมีโอกาสเลือกตามความ
สนใจและความสามารถ กิจกรรมควรมีทั้งที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ ควรเปด
โอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรม ดวยตนเองตามความเหมาะสม มีทั้งกิจกรรมสงบและกิจกรรมที่ตอง
เคลื่อนไหว ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย ยืดหยุนไดตามความตองการและความ
สนใจของเด็ก เนนใหมีสื่อของจริง ใหเด็กมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง แกปญหาดวย
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ตนเองมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นๆและผูใหญ สอดคลองกับนายแพทยดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กลาววา เปาหมายที่แทจริงของการจัด
กิจกรรมของเด็กวัยนี้ ใชจะมุงเนนเฉพาะรางกายที่เติบโตหรือสติปญญาอยางที่หลายคนเขาใจเทานั้น
แตจะตองเปนกิจกรรมที่พัฒนาเด็กรอบดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
3. การฝกปฎิบัติ นําแผนที่วางไวมาฝกปฎิบัติ (Practice)
4. การใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก เพื่อเด็กนํามาแกไขปรับปรุงและพัฒนา ใหผลสะทอน
กลับแกเด็ก (Feedback/coaching) โดยยึดหลักความเชื่อวา บทเรียนที่สําคัญในชีวิตมักมาจากการ
ลองผิดลองถูก ( Wilson 2004) เพื่อใหเด็กนําไปปรับปรุงพัฒนา
5. ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ สู ก ารนํ า ไปใช จ ริ ง หรื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเป น กิ จ วั ต รหรื อ เป น นิ สั ย
(Application Goal-Setting) กระตุนการเรียนรูทุกกิจกรรม โดยการทบทวนและใหปฏิบัติซ้ําๆ จน
เด็กนําไปใชในชีวิตประจําวัน ( Wilson 2004)
6. การติดตามผลการปฏิบัติ (Follow-up support)
กลาวโดยสรุปการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Design of Learning
Experience เมื่ อนํ า มาจั ด ประสบการณ ก ารเรีย นรูสํา หรับเด็ก ปฐมวัย ควรปรับ ให เ หมาะสมกั บ
เนื่องจากการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ให
ผู เ รี ย นเกิ ด ความพร อ มหรื อ ทั ก ษะกั บ เด็ ก ในทุ ก ๆด า น ตลอดจนสามารถนํ า ทั ก ษะมาใช ใ น
ชีวิตประจําวัน สอดคลองกับกรมวิชาการ (2540 : 34-35) ไดกําหนดแนวทางการจัดประสบการณแก
เด็กปฐมวัย วาเพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานเด็กมีความสุข การจัดประสบการณการเรียนรู
ตองจัดประสบการณตรงใหเด็กเรียนรู จากประสบการณสัมผัสทั้ง 5 ใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับวัตถุ
สิ่งของ เด็กไดเรียนรูผานการเลนมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดังนั้นการจัดประสบการณ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ใหผูเรียนเกิดความพรอมหรือทักษะกับเด็กในทุกๆดาน ตลอดจน
สามารถนําทักษะมาใชในชีวิตประจําวันไดนั้นเปนการปรับประยุกตใชใหเหมาะสม เรียกวา การจัด
ประสบการณเรียนรูแบบ Six Steps Approach มีขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหาตามความตองการของผูเรียน
2. การจัดประสบการณการเรียนรู ดวยการจัดกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2.2 เกมการศึกษา
2.3 กิจกรรมเสริมประสบการณ
2.4 กิจกรรมกลางแจง
2.5 กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม
2.6 กิจกรรมสรางสรรค
3. การฝกปฎิบัติ
4. การใหขอมูลยอนกลับ
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5. ปรับปรุงเพื่อสูการนําไปใชจริง หรือปฏิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
6. การติดตามผลการพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
แสงจันทร ยิ่งสัมพันธเจริญ (2545: 60) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความพรอมทาง
คณิตศาสตรเรื่อง จํานวนนับ 1-5 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปฐมวัย จากการสอน
โดยวิธีการจัดประสบการณคณิตศาสตรดวยดนตรี พบวา ความพรอมเรื่องจํานวนนับ 1-5 ของเด็กที่
มีความบกพรองทางสติปญญาหลังการสอนโดยใชแผนการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรดวย
ดนตรีมีความพรอมอยูในระดับดีซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว และความพรอมเรื่องจํานวน 1-5 ของ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาหลังการจัดประสบการณทางคณิตศาตรดวยดนตรีสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุธีรา ทาวเวชสุวรรณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความพรอมทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลงกับการจัดประสบการณ
ตามคูมือครู ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพรอม
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่จัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลงกับ
การจัดประสบการณตามคูมือครู มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเด็ก
ปฐมวัยที่จัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลงมีความพรอมทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็ก
ปฐมวัยทีจัดประสบการณตามคูมือครู โดยความพรอมเรื่องการจับคูหนึ่งตอหนึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด
ศรัญญา มีสุนทร (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษา พัฒนากระบวนการคิดและทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการสอนทักษะ
ชีวิตและการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา 1)นักเรียนที่ได รับการสอนทักษะชีวิตและการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดานกระบวนการคิดและทักษะการ
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันสูงกวานักเรียนสอนดวยวิธีปกติตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .012) นักเรียนที่ไดรับการสอน ทักษะชีวิตและการเรียนรูแบบมีสวนรวม
มีคะแนนพฤติกรรมกลุมสูงกวานักเรียนสอนดวยวิธีปกติตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ศุภลักษณ ใสสอง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดาน
คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนกอนประถมศึกษาในกลุมโรงเรียนเมืองแปง ผลการวิจัยพบวา 1) ครู
ไม ไ ด จั ดํ า แผนการจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มด า นคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ ก อ นประถมศึ ก ษา
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โดยเฉพาะแตทําแผนบูรณาการรวมกัยการเตรียมความพรอมดานอื่นๆ 2) ปญหาและความตองการ
ไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ระดับกอนประถมศึกษาไดแก ไมมีเวลาในการวางแผนการจัดกิจกรรม การทําสื่อ ขาดงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ ครูขาดความรูความเขาใจในเทคนิคและวิธีการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งมี
ขอจํากัดในเรื่องสภาพหองเรียนไมเอื้ออํานวยในการจัดมุมตางๆไดไมครบ
2. งานวิจัยตางประเทศ
ดอแนลดสันและมาการเร็ต (Domalsom and Magaret 1968 : 461-471) ไดศึกษาความ
เขาใจของเด็กของเด็กอายุ 3-4 ในเรื่องการจําแนกความแตกตางระหวาจํานวนมากกวา นอยกวา ป
ผลการศึกษาพบวา เด็กสามารถเขาใจคําวา “มากกวา” และ “นอยกวา” ไดแลว แตเด็กจะสามารถ
เขาใจคําวา “มากกวา” ไดดกี วาคําวา “นอยกวา”
ริชารด (Richard 2003) ศึกษากระบวนการหกขั้นตอนเพือ่ ชวยใหนกั เรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพการเขียน ผลการศึกษาพบวา เมื่อนักเรียนไดเรียนรูการเขียนผานกระบวนการหกขัน้ ตอน
นักเรียนสามารถเขียนไดถูกตองและสามารถแกคําที่เขียนผิดได
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของสรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 กํ า หนดหลั ก การให เ ด็ก ทุ ก คนมี สิทธิที่จ ะไดรับ การอบรมเลี้ ย งดู แ ละสง เสริมพัฒ นาการ
ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดูหรือ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนจุดหมาย
เพื่อมุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ตามวัยและความสามารถ
และความแตกตางระหวางบุคคล กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานใหเด็กเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดังนี้ รางงกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก
กําลังกาย ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปน
ไทย
อยู รว มกับผู อื่น ไดอยา งมี ค วามสุข และปฏิบัติ ต นเปน สมาชิก ที่ดีข องสั ง คมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัยมีความสามารถใน
การคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู สวนความรูและทักษะเบื้องตนเปนสิ่งที่สําคัญตอการ
จัดการศึกษา เพื่อใหผูไดรับการศึกษานําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในการดําเนินชีวิต อีกทั้ง
เปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูและสิ่งสําคัญความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยนั้น เปน
ความรูและทักษะพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเปนพัฒนาการที่สําคัญที่เด็กสามารถ
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นําไปประยุ ก ต ใ ชใ นชี วิ ตประจํ าวันไดเ ปน อยางดี สํา หรับการจั ด ประสบการณ การเรีย นรูแ บบ
Six Steps Approach นั้นเปนแบบการจัดประสบการณที่เนนตอบสนองความตองการของเด็กหรือจัด
ประสบการณที่ใหเด็กสามารถนําไปใชไดจริง ใหผลหรือขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
อันนําไปสูการปฏิบัติจนเปนกิจวัตรประจําวันและจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย พบว า การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ช ว ยแก ป ญ หาต า งๆในการดํ า เนิ น ชี วิ ต กั บ สภาพสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมในปจจุบัน ดังนั้นการศึกษาปฐมวัยนับเปนขั้นแรกในการถายทอด
การเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอไปในอนาคต กลาวคือ หากรากฐานการจัดประสบการณการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัยสามารถจัดประสบการณเนนการพัฒนาทักษะพรอมปลูกฝงการเรียนรูและพฤติกรรมที่
ดีเหลานั้นใหเด็กถือปฎิบัติแลวนั้น เด็กในวันนี้ก็จะเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาเปนคนดี คนเกง
และมีความสุข อันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบแผนการวิจัยคือ แบบ One-Group Pretest-Posttest Design โดยมีเด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 21 คน เปนหนวย
วิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงกําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย
ไวดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิดระบบการดําเนินการตามโครงการ โดย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ จากเอกสาร ตํารา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ปฐมวัย เพื่อนํามาสรางเครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือ หาความเชื่อมั่น และแกไขขอบกพรองตางๆ
นําเสนอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการโครงการวิจัย
เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 นําไปทดลองใช เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย
เปนขั้นตอนระหวางการรายงานผลการวิจัยและเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่คณะกรรมการวิทยานิพนธเสนอแนะ
จั ด พิ ม พ ร ายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ ร า ง เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ โ ครงการวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ตามที่
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เปนไปตามวัตุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
เปนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนกลุมGroup
Bureaucracy Administration Co-operation School สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ไดแก โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จํานวน 29 คน โรงเรียนอนุบาลลูกแก จํานวน 67 คน โรงเรียน
วัดครอพนัน จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดกระตายเตนจํานวน 21 คน โรงเรียนวินยั นุกูล จํานวน 24
คน โรงเรียนประชาสงเคราะห จํานวน 66 คน รวม 237 คน
กลุมตัวอยาง
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดกระตายเตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 21 คน สุมมาโดยวิธีการจับสลากชื่อโรงเรียน
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ระหวาง
วันที่ 7 มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ไดแก เนื้อหา จํานวน 2 เรื่อง คือ
เรื่องชุมชนของเรา และ เรื่องกลางวัน-กลางคืน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ความรูและทักษะเบื้องตน
2.2 ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.3 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
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แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยทดลองขั้นพื้นฐาน ( Pre Experimental Designs ) แบบหนึ่งกลุมสอบ
กอนสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 144)
x
แทน การทดสอบกอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
X แทน การจัดการประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
แทน การทดสอบหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
2. แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
3. แบบประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตน
ไปใชในชีวิตประจําวัน
4. แบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีวิธีการและขั้นตอนในการ
สรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. การสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
1.2 ศึ ก ษารายละเอี ย ดหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 โรงเรี ย น
วัดกระตายเตน
1.3 วิเคราะหสาระที่ควรเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546และ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน เพื่อเขียนสาระสําคัญ สาระ
การเรียนรู
1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Design of Learning Experience
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1.5 ศึกษาแนวทางในการจัดประสบการณการการเรียนรูแบบ Six Steps Design of
Learning Experience และสังเคราะหขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรูดังกลาว ปรับใหเหมาะสม
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
1.6 เขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach โดยแผนการ
จัดประสบการณประกอบดวย
- ขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
1. วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
- สาระสําคัญ
- สาระการเรียนรู
- จุดประสงคการเรียนรู
2. จัดประสบการณการเรียนรู
3. ฝกปฎิบัติสิ่งที่เรียนรูมา
4. ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก
5. ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
6. ติดตามผลการพัฒนา
- สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
- การวัดและประเมินผล
- บันทึกหลังการจัดประสบการณ
1.7 นําแผนการจัดประสบการณที่เขียนขึ้นตามขั้นตอนการดําเนินการสอนดังกลาว
แลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1 คน ดานการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 2 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน และดานภาษาไทย 1 คน เพื่อตรวจสอบพิจารณา
ความถูกตอง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรอง
โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
มีขั้นตอนการจัด
ประสบการณการเรียนรูตรงกับขั้นตอน Six Steps Approach
0 หมายถึ ง ไม แ น ใ จว า ข อ สอบวั ด ตรงกั บ จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู มี ขั้ น ตอนการจั ด
ประสบการณการเรียนรูตรงกับขั้นตอน Six Steps Approach
-1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู มีขั้นตอนการจัด
ประสบการณการเรียนรูตรงกับขั้นตอน Six Steps Approach
ทําตารางวิเคราะห IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 103-104)
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1.8 นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ไปใชจริงกับเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 10 แผน
การสรางแผนการจัดประสบการณแบบ Six Steps Approach จํานวน 10 แผนมีขั้นตอน
การสราง ดังแผนภาพที่ 2
ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน
ขั้นที่ 3 วิ เ คราะห ส าระที่ ค วรเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พ.ศ.2546และหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตนเพื่อเขียนสาระสําคัญ/การเรียนรู
ขั้นที่ 4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Design of Learning Experience

ขั้นที่ 5

ศึกษาแนวทางในการจัดประสบการณการการเรียนรูแบบSix Steps Design of Learning
Experience และสังเคราะหขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรูดงั กลาวปรับให
เหมาะสมเปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach

ขั้นที่ 6

สังเคราะหขั้นตอนการจัดประสบการณการเปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach

ขั้นที่ 7

นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approcah หาดัชนีความสอดคลอง
IOC = 1.00 จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน

ขั้นที่ 8 นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ไปใชจริงกับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 21 คน
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดประสบการณแบบ Six Steps Approach
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2. การสรางแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
เปนแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย จํานวน 30 ขอ ซึ่งผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน
2.3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
เรื่อง จํานวน ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณ เครื่องมือวัดทักษะเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก
และการกะประมาณ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน
2.4 สรางแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย โดยใหครอบคลุม
เนื้อหาที่ตองการ จํานวน 40 ขอ
ตารางที่ 6 การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อประเมินความรูและทักษะเบื้องตน
ที่
1.

2.

3.

4.

รายการประเมิน
ทักษะเรื่องจํานวน
- การนับ 1-20
- เครื่องหมาย มากกวา> นอยกวา <และ เทากับ =
ทักษะเรื่องปริมาณ
- ปริมาณมากกวา
- ปริมาณนอยกวา
ทักษะเรื่องน้ําหนัก
- น้ําหนักมากกวา
- น้ําหนักเบากวา
ทักษะเรื่องกะประมาณ
- หนากวา
- บางกวา
- สั้นกวา
- ยาวกวา
รวม

จํานวนขอสอบ
6 ขอ
6 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
3 ขอ
3 ขอ
3 ขอ
3 ขอ
40 ขอ

2.5 นําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
เสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการจัด
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ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1 คน ดานการจัดกิจกรรมสําหรับ เด็กปฐมวัย 2 คน ดาน
การวัดและประเมินผล 1 คน และดานภาษาไทย 1 คน ประเมินแบบทดสอบในตารางวิเคราะห เพื่อ
หาความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถาม กับจุดประสงค แลวเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาแบบประเมินวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินวัดตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
-1 หมายถึง แนใจวาแบบประเมินวัดไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
ทําตารางวิเคราะห IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 104-106) ซึ่งผานเกณฑ
2.6 ปรับปรุงการใชภาษาของแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
ตามคําแนะนําและนําไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดครอพนัน จํานวน 21 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.7 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
ดังตอไปนี้
2.7.1 ตรวจสอบความยากงาย (Difficulty) คือ สัดสวนระหวางจํานวนขอสอบ
ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑประเมินความยากงายของขอสอบที่ดี
ระหวาง 0.20-0.80 (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 188 ) (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 109)
2.7.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบจํานวนผู
ที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมเกง ลบดวยจํานวนผูที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมออนแลวหารดวย
เศษหนึ่ งส วนสองของจํ า นวนคนที่เ ขาสอบ โดยใชเ กณฑคาอํานาจจํ า แนกที่ดีตั้งแต 0.20-1.00
(มาเรียม นิลพันธ 2547 : 186 ) (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 109)
2.7.3 ตรวจสอบค าความเชื่ อมั่น (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวั ด ที่
สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยเลือกแบบประเมินที่ผานเกณฑไดจํานวน 30 ขอ นํามาหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคาความเชื่อมั่นจากสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (KuderRichardson) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 110)
2.8 นําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องที่ไดรับการแกไขแลวนําไปใชจริงกับเด็ก
ปฐมวัย อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 21 คน
การสร างแบบประเมินความรู และทั ก ษะเบื้ องตน ของเด็ก ปฐมวั ย ที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach มีขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 3
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ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ขั้นที่ 2

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนวัดกระตายเตน

ขั้นที่ 3

นําศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยเรื่อง
จํานวน ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณ เครื่องมือวัดทักษะเรื่องจํานวน ปริมาณ
น้ําหนักและการกะประมาณ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมิน

ขั้นที่ 4

สรางแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
โดยใหครอบคลมเนื้อหาที่ตอ งการ จํานวน 40 ขอ

ขั้นที่ 5

นําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชีย่ วชาญ จํานวน 5 คน เพื่อหาคาIOC
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

ขั้นที่ 6

ปรับปรุงแบบประเมินความรูและทักษะเบือ้ งตนของเด็กปฐมวัยและนําไปทดลองใช
กับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดครอพนัน
จํานวน 21 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ขั้นที่ 7

ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความรูและทักษะเบือ้ งตนของเด็กปฐมวัย หาคา
ความยากงาย คัดเลือกขอประเมินตามเกณฑอํานาจจําแนกและความเชือ่ มั่น ไดคัดเลือก
ขอประเมินตามเกณฑ 30 ขอ

ขั้นที่ 8

นําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องที่ไดรับการแกไขแลวนําไปใชจริงกับเด็ก
ปฐมวัย อนบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 21 คน

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
3. แบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
โดยผู วิ จั ย ใช แ บบประเมิ น สั ง เกตความสามารถของเด็ ก ปฐมวั ย เป น รายบุ ค คลระหว า งการจั ด
ประสบการณและหลังการจัดประสบการณ โดยประเมิน การนับจํานวน 1 -20 การรูคาเครื่องหมาย
มากกวา >นอยกวา <และเทากับ = การนับเพิ่ม-ลด1-10 การเปรียบเทียบและจําแนกปริมาณ
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มากกวา-นอยกวา การเปรียบเทียบและจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา การกะประมาณมากกวา-นอย
กวา สั้น-ยาว และหนา – บาง ซึ่งประเมินโดยครูและผูปกครองสังเกตพฤติกรรมความสามารถ โดย
มีขั้นตอนในการสรางแบบประเมิน ดังนี้
3.1 ศึ ก ษาหลั กการสร างแบบประเมิน ความสามารถในการนํา ความรูแ ละทัก ษะ
เบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
3.2 สรางแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีเกณฑการวัด ดังนี้ ระดับ 3 หมายถึง ปรากฎพฤติกรรมจํานวน 4-5 ครั้ง ระดับ 2
หมายถึง ปรากฎพฤติกรรมจํานวน 2-3 ครั้ง และระดับ 1 หมายถึง ไมปรากฎพฤติกรรมหรือปรากฎ
พฤติกรรม จํานวน 1 ครั้ง
3.3 นํ า แบบประเมิน ความสามารถในการนําความรู แ ละทัก ษะเบื้ องต น ไปใชใ น
ชีวิตประจําวัน เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1 คน ดานการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย 2 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน และดานภาษาไทย 1 คนเพื่อตรวจสอบพิจารณา
ความถูกตอง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาแกไข
ปรับปรุงขอบกพรอง โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้
+1หมายถึ ง แน ใ จว า แบบประเมิ น วั ด ความสามารถในการนํ า ความรู แ ละทั ก ษะ
เบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบประเมินวัดความสามารถในการนําความรูและทักษะ
เบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
-1หมายถึง แนใจวาแบบประเมินวัดไมตรงกับความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
ทําตารางวิเคราะห IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 106-107)
3.4 ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1 คน ดานการจัดกิจกรรม
สําหรับ เด็กปฐมวัย 2 คน ดานการวัดและประเมินผล 1 คน และดานภาษาไทย 1 คน
3.5 นําแบบประเมินสามารถในการนําความรูและเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
ไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดครอพนัน
จํานวน 21 คน เพื่อดูความชัดเจนของคําสั่งและขอคําถามการประเมินแตละขอนํามาปรับปรุงแกไข
คําสั่ง
3.6 นํ า แบบประเมินความสามารถในการนําความรู แ ละทัก ษะเบื้องต น ไปใชใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ แ ก ไ ขแล ว ใช ป ระเมิ น ความสามารถของเด็ ก ปฐมวั ย อนุ บ าลป ที่ 2 โรงเรี ย น

73
วัดกระตายเตน จํานวน 21 คน โดยครูผูสอน/ผูวิจัย และผูปกครองเปนผูประเมินความสามารถของ
เด็กเปนรายบุคคล
การสร า งแบบประเมิ น ความสามารถในการนํ า ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน ขั้นตอนการสรางดังแผนภาพที่ 4
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักการสรางแบบประเมินความสามารถ
ในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช

ขั้นที่ 2

สรางแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช

ขั้นที่ 3

นําแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช เสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
พิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสม และความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) แลวนํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรอง

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

นําแบบประเมินสามารถในการนําความรูและเบื้องตนไปใช ไปทดลองใชกับเด็ก
ปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดครอพนัน
จํานวน 21 คน เพื่อดูความชัดเจนของคําสั่งและขอคําถามการประเมิน
แตละขอนํามาปรับปรุงแกไข

นําแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชที่แกไขแลวใช
ประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัย อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน
จํานวน 21 คน

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช
ในชีวิตประจําวัน
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4. แบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคลซึ่งมีขั้นตอนในการสราง
แบบสัมภาษณ ดังนี้
4.1 ศึกษาหลักการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบ Six Steps Approach
4.2 สรางแบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณความพึงพอใจ ไดแก 1) สนองความตองการ
และความสนใจของเด็ก 2) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 3) วิธีการฝกปฎิบัติเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 4) กิจกรรมสรางความสนุกสนานเปนกันเองกับเพื่อนๆ 5) การทํางาน/กิจกรรม
กลุม 6) สามารถกระตุนและเราความสนใจแกเด็ก 7) ระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรู
เหมาะสม 8) สื่อการจัดประสบการณการเรียนรูมีความเหมาะสม ซึ่งกําหนดเกณฑการเลือกตอบโดย
ใชสัญลักษณ ไดแก ☺ หมายถึง พอใจมาก หมายถึง พอใจปานกลาง
หมายถึง พอใจนอย
4.3 นําแบบแบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสม และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
แลวนํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรอง โดยใชเกณฑการประเมินผลดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาแบบสังเกตวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach
0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบสังเกตวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach
-1 หมายถึง แนใจวาแบบสังเกตวัดไมตรงกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ทําตารางวิเคราะห IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก ข หนา 107) การใชคําพูดที่เด็กเขาใจงาย
4.4 นําแบบสัมภาษณความพึงพอใจไปทดลองสัมภาษณ เด็กปฐมวัย อนุบาลที่ 2
โรงเรียนวัดครอพนัน จํานวน 5 คน เพื่อความชัดเจนของการสัมภาษณ ความเขาใจขอคําถามแตละ
ขอแลวนํามาปรับปรุงกอนนําไปใชกับกลุมทดลอง
4.5 นําแบบสัมภาษณความพึงพอใจที่ไดรับการแกไขแลว นําไปใชโดยครูผูสอน/
ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเด็กปฐมวัย อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน ที่เปนกลุมทดลอง หลังจาก
เสร็จสิ้นการทดลองแลว ซึ่งเปนการสัมภาษณทีละคน แลวใหเด็กบอกวาเลือกใบหนาแบบไหน และ
ใหระบายสีใบหนานั้นๆ
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การสรางแบบสัมภาษณความพึงพอใจเพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางดังแผนภาพที่
5

ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักการสรางแบบสัมภาษณเกีย่ วกับความพึงพอใจในการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach

ขั้นที่ 2

สรางแบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

นําแบบแบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสม
และความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสัมภาษณความพึงพอใจไปทดลองสัมภาษณ เด็กปฐมวัย อนุบาลที่ 2 โรงเรียน
วัดครอพนัน จํานวน 21 คน เพื่อความชัดเจนของการสัมภาษณ ความเขาใจขอคําถาม
แตละขอแลวนํามาปรับปรุงกอนนําไปใชกับกลุมทดลอง

นําแบบสัมภาษณความพึงพอใจที่ไดรับการแกไขแลว นําไปใชโดยครูผูสอน/ผูวิจัยเปน
ขั้นที่ 5 ผูสัมภาษณเด็กปฐมวัย อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน ที่เปนกลุมทดลอง

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบ Six Steps Approach
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ระยะเวลาในการทดลอง
การทดลองการวิ จั ย ครั้ งนี้ทําในภาคเรีย นที่ 2 ปการศึก ษา 2550 การทดลองใชเวลา
ทดลอง 2 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที
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2. ขั้นตอนในการทดลอง
2.1 ทําการทดสอบกอนการจัดประสบการณการเรียนรู (Pretest) กับกลุมทดลองโดย
ใชแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยตรวจสอบคุณภาพ
2.2 จัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach โดยใชเวลาในการจัด
ประสบการณการเรียนรู 2 สัปดาห โดยมีขั้นตอนการจัดประสบการณการเรียนรู ดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
2. การจัดประสบการณ
3. การฝกปฎิบัติ
4. การใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก
5. ปรับปรุงเพื่อสูการนําไปใชจริง หรือปฏิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
6. การติดตามผลการพัฒนา
2.3 สังเกตความสามารถการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยไปใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยครูและผูปกครอง หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2 สัปดาห
2.4 ทดสอบหลังการจัดประสบการณการเรียนรู (Posttest) กับกลุมทดลอง โดยใช
แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย ชุดเดิมที่ใชกอนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
และวิเคราะหความรูและทักษะเบื้องตนกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach
2.5 สัมภาษณความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประวบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
2.6 ตรวจสอบผลการทดลองแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เรื่อง ชุมชนของเรา
และเรื่องกลางวัน- กลางคืน
1.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชนํามาหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
1.2 แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
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1.2.1 ตรวจสอบความยากงาย (Difficulty) คือ สัดสวนระหวางจํานวนขอสอบ
ถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑประเมินความยากงายของขอสอบที่ดี
ระหวาง 0.20-.080 (มาเรียม นิลพันธ 2547 : 188 )
1.2.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบจํานวนผูที่
ตอบถูกในแตละขอของกลุมเกง ลบดวยจํานวนผูที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมออนแลวหารดวยเศษ
หนึ่งสวนสองของจํานวนคนที่เขาสอบ โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกที่ดีตั้งแต 0.20-1.00 (มาเรียม
นิลพันธ 2547 : 186 )
1.2.3 ตรวจสอบคาความเชื่ อมั่น (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวั ด ที่
สม่ําเสมอและคงที่ ผูวิจัยเลือกใชการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคาความเชื่อมั่นจาก
สูตร KR-20 ของคูเตอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ทั้งนี้เนื่องจากแบบประเมินเปนแบบวัดที่มี
เกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยใชเกณฑคาความเชื่อมั่น
ตั้งแต 0.7
1.3 แบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six
Steps Approach
1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและการ
ประเมินที่ถูกตอง และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
1.4 แบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
1.4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและการ
ประเมินที่ถูกตอง และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) เพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
2. การตรวจสอบสมมติฐาน
2.1 การเปรียบเทียบการพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach วิเคราะหโดยคารอยละ (%)คาเฉลี่ย
( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ t-test แบบ dependent โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2.2 การวิเ คราะห ขอ มู ล ความสามารถในการนํ า ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ไปใช
ใชวิเคราะหคารอยละ วิเคราะหคาเฉลี่ย ( ), S.D. โดยนําคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 คาระดับมาก อยูในระดับ 3
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 คาระดับปานกลาง อยูในระดับ 2
คาเฉลี่ย 2.49-3.00 คาระดับนอย อยูในระดับ 1
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2.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach ใชวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ), S.D.
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 คาระดับมาก อยูในระดับพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 คาระดับปานกลาง อยูในระดับพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.49 - 3.00 คาระดับนอย อยูในระดับพอใจมาก
สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
ตารางที่ 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู
และทั ก ษะเบื้ อ งต น ของ
เด็กปฐมวัย กอนและหลัง
การจัดประสบการณการ
เรียนรู แบบ Six Steps
Approach

2. เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถของเด็ ก
ปฐมวั ย ในการนํ า ความรู
และทักษะเบื้องตนไปใช

3. เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของเด็กปฐมวัยที่มี
ต อ การจั ด ประสบการณ
การเรียน
แบบ Six Steps Approach

วิธีการ

กลุมเปาหมาย
/เอกสาร

- ทดสอบเพื่อประเมินผล - เด็กปฐมวัย
ความรูและทักษะเบื้องตน ชั้นอนุบาลปที่
ของเด็กปฐมวัยกอนและ 2 ภาคเรียนที่
หลังการจัดประสบการณ 2 ปการศึกษา
การเรียนรูแบบ Six Steps
2550
Approach
โรงเรียน
วัดครอพนัน
จํานวน30 คน
- ครูผูจัด
- สั ง เกตเพื่ อ ประเมิ น ผล ประสบการณ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร นํ า การเรียนรู
ความรูและทักษะเบื้องตน
โรงเรียน
ไปใชของเด็กปฐมวัยหลัง วัดครอพนัน
การจัดประสบการณการ
- ครูผูจัด
เรียนรูแบบ Six Steps
(ผูวิจัย)
Approach
ประสบการณ
- สัมภาษณความพึงพอใจ การเรียนรู
ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ โรงเรียนวัด
การจัดประสบการณการ กระตายเตน
เรียนรูแบบ Six Steps จํานวน21 คน
Approach

เครื่องมือการวิเคราะหขอมูล
- แบบประเมินความรูและทักษะ
เบื้ อ งต น ของเด็ ก ปฐมเพื่ อ วั ด ผล
เรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนักและ
การกะประมาณ วิเคราะหโดยคา
ร อ ยละ(%)ค า เฉลี่ ย ( ) ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
t-test แบบ dependent

- แบบประเมินความสามารถใน
การนําความรูและทักษะเบื้องตน
ไปใชโดยหาคารอยละ(%) คาเฉลี่ย
( ) ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น
(S.D.)และวิเคราะหเนื้อหา

-แบบสัมภาษณความพึงพอใจของ
เด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ
การเรี ย นรู แ บบ Six
Steps
Approach วิ เ คราะห โ ดยค า เฉลี่ ย
( ) ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น
(S.D.)และวิเคราะหเนื้อหา
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สรุป
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Designs)
แบบแผนการวิจัยคือ แบบ One-Group Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดกระตายเตน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จํานวน 21 คน ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนั้น
นํ า มาวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย (Mean) ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviaton) เปรียบเทียบการพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ใชสูตร t-test แบบDependent ประเมิน
ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชชีวิตประจําวันโดยคาเฉลี่ย
( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviaton) และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความพึงพอใจ
วิเคราะหโดยคารอยละ(%)คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviaton)และวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจองเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 21 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตาม
ขั้นตอนรวมทั้งสัมภาษณความพึงพอใจของกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงค
การวิจัย ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตน
ไปใชในชีวิตประจําวัน
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียน
แบบ Six Steps Approach
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ความรูและทักษะเบื้องตนของ
เด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach แตกตางกัน
หรือไมดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
การ
จํานวน คะ กอนการจัด หลังการจัด ผลตางของ คา t คา
Sig
เปรียบเทียบ เด็ก แนน ประสบการณ ประสบการณ คะแนน
การเรียนรู คาเฉลี่ยกอน
ปฐมวัย เต็ม การเรียนรู
และหลัง
การจัด
ประสบ
S.D
S.D
การณการ
เรียนรู
21
30 17.80 4.23 26.04 3.58
8.24
ความรูและ
-17.24 .00
ทักษะ
เบื้องตน
จากตารางที่ 8 พบวากอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เด็ก
ปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตน ไดคา = 17.80 , และคา S.D = 4.23 และหลังการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เด็กปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตน ไดคา =
26.04 , และคา S.D = 3.58 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Dependent
ไดคา t = -17.24 กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เด็กปฐมวัย
มีความรูและทักษะเบื้องตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐาน
การวิจัย โดยหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เด็กปฐมวัยมีความรูและ
ทักษะเบื้องตนสูงกวากอนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตน
ไปใชในชีวิตประจําวัน
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ข อ ที่ 5 คื อ ผลการประเมิ น
ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวันโดยครูและ
ผูปกครอง มีรายละเอียด ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยครูเปนผูประเมิน
คาระดับความสามารถ
S.D.
คาระดับ ลําดับที่

รายการประเมิน
1. ประเมิ น ความสามารถในการนํ า ทั ก ษะเรื่ อ ง
จํานวนไปใชในชีวิตประจําวัน
1.1 นับจํานวนตัวเลข 1-20
3.00

0.00

มาก

1

1.2 นับจํานวนเพิ่ม 1-10

3.00

0.00

มาก

1

1.3 นับจํานวนลด 10-1

1.38

0.50

นอย

10

2. ประเมิ น ความสามารถในการนํ า ทั ก ษะเรื่ อ ง
ปริมาณไปใชในชีวิตประจําวัน
2.1 เปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา-เทากัน 2.47

0.40

ปานกลาง

8

2.62

0.50

มาก

6

3. ประเมิ น ความสามารถในการนํ า ทั ก ษะเรื่ อ ง
น้ําหนักไปใชในชีวิตประจําวัน
3.1 เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2.38

0.67

ปานกลาง

9

2.62

0.50

มาก

6

4. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องการกะ
ประมาณไปใชในชีวิตประจําวัน
4.1 กะประมาณ มากกวา – นอยกวา
2.81

0.40

มาก

3

2.2 จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา-เทากัน

3.2 จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา

4.2 กะประมาณ สั้น – ยาว

2.76

0.44

มาก

5

4.3 กะประมาณ หนา-บาง

2.81

0.40

มาก

3

รวม

2.60

0.40

มาก
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จากตารางที่ 9 พบวาเด็กปฐมวัยสามารถนําความรูและเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
มีคาระดับความสามารถในระดับมาก ( = 2.60 S.D. = 0.40) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ความสามารถอยูในระดับมาก ไดแก 1) การนับจํานวนเพิ่ม 1-10 ( =3.00 S.D.= 0.00) 2) การนับ
จํานวนตัวเลข 1-20 ( = 3.00 S.D.= 0.00) 3) กะประมาณมากกวา-นอยกวา ( = 2.81 S.D.= 0.40)
4) กะประมาณหนา-บาง ( = 2.81 S.D. = 0.40) 5) กะประมาณสั้นยาว ( = 2.76 S.D.= 0.44) 6)
จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา-เทากัน ( = 2.62 S.D.= 0.50) 7) จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา
( = 2.62 S.D.= 0.50) ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) เปรียบเทียบปริมาณมากกวานอยกวา- เทากัน ( = 2.47 S.D.= 0.40) 2) เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-นอยกวา- เทากัน ( = 2.38
S.D.= 0.50) และความสามารถอยูในระดับนอย คือ การนับลด 10-1 76.20 ( = 1.38 S.D.= 0.50)
ตารางที่ 10 ผลการประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตน
ไปใชในชีวิตประจําวัน โดยผูปกครองเปนผูประเมิน
คาระดับความสามารถ
S.D.
คาระดับ ลําดับที่

รายการประเมิน
1. ประเมิ น ความสามารถในการนํ า ทั ก ษะเรื่ อ ง
จํานวนไปใชในชีวิตประจําวัน
1.1 นับจํานวนตัวเลข 1-20
3.00

0.00

มาก

1

1.2 นับจํานวนเพิ่ม 1-10

3.00

0.00

มาก

1

1.3 นับจํานวนลด 10-1

1.42

0.43

นอย

10

2. ประเมิ น ความสามารถในการนํ า ทั ก ษะเรื่ อ ง
ปริมาณไปใชในชีวิตประจําวัน
2.1 เปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา-เทากัน 2.45

0.58

ปานกลาง

7

2.76

0.44

มาก

6

3. ประเมิ น ความสามารถในการนํ า ทั ก ษะเรื่ อ ง
น้ําหนักไปใชในชีวิตประจําวัน
3.1 เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2.37

0.50

ปานกลาง

8

0.60

มาก

8

2.2 จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา-เทากัน

3.2 จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา

2.57
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ตารางที่ 10 (ตอ)
คาระดับความสามารถ
S.D.
คาระดับ ลําดับที่

รายการประเมิน
4. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องการกะ
ประมาณไปใชในชีวิตประจําวัน
4.1 กะประมาณ มากกวา – นอยกวา
2.86

0.36

มาก

3

4.2 กะประมาณ สั้น – ยาว

2.81

0.40

มาก

4

4.3 กะประมาณ หนา-บาง

2.81

0.40

มาก

4

รวม

2.68

0.37

มาก

จากตารางที่ 10 พบวาเด็กปฐมวัยสามารถนําความรูและเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
มีคาระดับความสามารถในระดับมาก ( = 2.68 S.D. = 0.37) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ความสามารถอยูในระดับมาก ไดแก 1) การนับจํานวนเพิ่ม 1-10 ( =3.00 S.D.= 0.00) 2) การนับ
จํานวนตัวเลข 1-20 ( = 3.00 S.D.= 0.00) 3) กะประมาณมากกวา-นอยกวา ( = 2.86 S.D.= 0.36)
4) กะประมาณสั้นยาว ( = 2.81 S.D. = 0.40) 5) กะประมาณหนา-บาง 6) จําแนกปริมาณ มากกวานอยกวา-เทากัน ( = 2.76 S.D.= 0.44) ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) เปรียบเทียบ
ปริมาณมากกวา-นอยกวา- เทากัน ( = 2.45 S.D.= 0.50 2) เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา (
= 2.37 S.D.= 0.50) 9) จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา ( = 2.62 S.D.= 0.50) และความสามารถอยู
ในระดับนอย คือ การนับลด 10-1 ( = 1.42 S.D.= 0.43)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six
Steps Approach
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4 คือจากผลการสัมภาษณความพึง
พอใจแบบรายบุคคลวาอยูในระดับใดและอยางไร มีรายละเอียด ดังตารางที่ 11-12
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ตารางที่ 11 สถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน(คน)
13
8
21

คิดเปนรอยละ
61.9
38.1
100

จากตารางที่ 11 พบวาผูใหขอมูลซึ่งเปนเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตาย
เตน สวนใหญเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 61.9 และเพศชาย จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 38.1 คน
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach
รายการประเมิน
1 ) สนองความตองการและความสนใจของเด็ก
2 ) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3 ) สามารถกระตุนและเราความสนใจแกเด็ก
4 ) วิธีการฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5 ) กิจกรรมสรางความสนุกสนานเปนกันเองกับเพื่อนๆ
6) การทํางาน/กิจกรรมกลุม
7) ระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรูเหมาะสม
8 ) สื่อการจัดประสบการณการเรียนรูมีความเหมาะสม
รวม

2.95
2.95
2.90
2.95
2.95
2.95
2.90
2.90
2.92

S.D.
0.22
0.22
0.30
0.22
0.22
0.22
0.30
0.30
0.25

คาระดับ ลําดับที่
มาก
1
มาก
1
มาก
6
มาก
1
มาก
1
มาก
1
มาก
6
มาก
6
มาก

จากตารางที่ 12 พบวาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach อยูในระดับมาก ( = 2.92 S.D.= 0.25) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากตามลําดับดังนี้ 1) สนองความตองการและความสนใจของเด็ก
( = 2.95 S.D.= 0.22) 2) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย ( = 2.95 S.D.= 0.22) 3)
วิธีการฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( = 2.95 S.D.= 0.22) 4) กิจกรรมสรางความสนุกสนานเปน
กันเองกับเพื่อนๆ ( = 2.95 S.D.= 0.22) 5) การทํางาน/กิจกรรมกลุม ( = 2.95 S.D.= 0.22) 6)
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สามารถกระตุนและเราความสนใจแกเด็ก ( = 2.90 S.D.= 0.30) 7) ระยะเวลาในการจัด
ประสบการณการเรียนรูเหมาะสม ( = 2.90 S.D.= 0.30) 8) สื่อการจัดประสบการณการเรียนรูมี
ความเหมาะสม ( = 2.90 S.D.= 0.30)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
แบบแผนการวิจัยคือ แบบ One-Group Pretest-Posttest Design โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ
1) เพื่อเปรียบเทียบความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach 2) เพื่อประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัด
ประสบการณการเรียนแบบ Six Steps Approach ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนกลุมจีแบค (Group Bureaucracy
Administration Co-operation School) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดแก
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น จํานวน 29 คน โรงเรียนอนุบาลลูกแก จํานวน 67 คน โรงเรียนวัดครอพนัน
จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดกระตายเตนจํานวน 21 คน โรงเรียนวินัยนุกูล จํานวน 24 คน
โรงเรียนประชาสงเคราะห จํานวน 66 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach จํานวน 10 แผน แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย แบบประเมิน
ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวันและแบบ
สัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
การวิเคราะหขอมูล ใชสูตร t-test แบบ Dependent
คาเฉลี่ย ( ), รอยละ (%), สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สรุปผลการวิจัย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach พบวา
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1. กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เด็กปฐมวัยมี
ความรูและทักษะเบื้องตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐาน
การวิจัยที่กําหนดไววากอนและหลังการการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
เด็กปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตนแตกตางกันโดยหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six
Steps Approach เด็กปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตนสูงกวากอนการจัดประสบการณการเรียนรู
แบบ Six Steps Approach
2. ความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช โดยครูและผูปกครองเปน
ผูประเมินพบวา เด็กปฐมวัยสามารถนําความรูและเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน มีคาระดับ
ความสามารถในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสามารถอยูในระดับมาก ไดแก
1) การนับจํานวนเพิ่ม1-10 2) การนับจํานวนตัวเลข 1-20 3) กะประมาณมากกวา-นอยกวา 4) กะ
ประมาณหนา-บาง 5) กะประมาณสั้นยาว 6) จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา-เทากัน 7) จําแนก
น้ําหนักมากกวา-เบากวา ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) เปรียบเทียบปริมาณมากกวานอยกวา- เทากัน 2) เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา – เบากวา และความสามารถอยูในระดับนอย คือ
การนับลด 10-1
3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach อยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า มี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก
ตามลําดับดังนี้ 1) สนองความตองการและความสนใจของเด็ก 2) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
ที่หลากหลาย 3) วิธีการฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) กิจกรรมสรางความสนุกสนานเปนกันเอง
กับเพื่อนๆ 5) การทํางาน/กิจกรรมกลุม 6) สามารถกระตุนและเราความสนใจแกเด็ก 7) ระยะเวลาใน
การจัดประสบการณการเรียนรูเหมาะสม 8) สื่อการจัดประสบการณการเรียนรูมีความเหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่องการพัฒนาความรูและทักษะเบือ้ งตนของเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรบั การจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอคนพบในการ
วิจัยดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach เด็กปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยหลังจากที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach มีคาเฉลี่ย
ผลของคะแนนสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach มีกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรม
เลนตามมุ ม และกิจ กรรมกลางแจ ง โดยเนน การจั ด กิ จกรรมบูรณาการผา นการเลน ยึ ด เด็ก เปน
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ศู น ย กลาง ส งผลให เ ด็ก ได เ รี ย นรูจ ากประสบการณ ที่ห ลากหลาย มี ก ารพั ฒนาทั้ งด า นร า งกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา มี ความกระตือรื อรน และมีความสนใจที่จะเรี ยนรู ซึ่งสอดคลอง
หลักการจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดหลักการไววา ยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองครวมผาน
การเล น และกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ วั ย นอกจากนี้ ส มาคมการอนุ บ าลการศึ ก ษาแห ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดใหคําแนะนําสวนประกอบของหลักสูตรปฐมวัยวาตองประกอบดวยพัฒนาการ
ดานความรู ความเขาใจในกระบวนการและทักษะบนพื้นฐานสิ่งที่เด็กรูหรือสามารถทําได ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ โคชช (Krogh : 47-52 , 216) กลาววา หลักการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย มีสําคัญยิ่งเพราะเปนระยะที่สําคัญของการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคม และสติปญญา ซึ่งมีความสัมพันธกัน และเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของ
เด็กแตละคน การจัดประสบการณการเรียนรูแกระดับปฐมวัย ควรมีหลัก คือ ใหความสนใจ รับฟง
สิ่งที่พวกเด็กๆคิด รูสึกและใหความสนใจ การเรียนตองมีการพูดคุย การฟง การแลกเปลี่ยน และให
ความชวยเหลือเด็ก พัฒนาความสามารถเปนรายบุคคล การมีสวนรวมและใหอิสระทางความคิด
ระลึกไวเสมอวาบุคคลแตละคนมีประสบการณ ความรู ความสนใจและความตองการความแตกตาง
กัน ใชหลักการเปนประชาธิปไตยในกระบวนการสอน ใหเด็กไดเรียนรูอยางมีอิสระ มีทางเลือก มี
กฎและมีการประเมินผลดวยตนเอง ใหเด็กเรียนรูภาวการณเปนผูนําอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดใหความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูที่
หลากหลายวา การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป จะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของ
กิ จ กรรมบู ร ณาการผ า นการเล น เพื่ อ ให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู จ ากประสบการณ ต รง เกิ ด ความรู ทั ก ษะ
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง เกิ ดการพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
สอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต (2542 : บทนํา) กลาววาการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม
จึงมีสวนสําคัญในการสงเสริมพั ฒนาการใหแกเ ด็กอยางมีประสิ ทธิภ าพ และเมื่ อเด็กไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยใหเขาเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่สมบูรณและเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพในการอนาคต อยางไรก็ตามการพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตน เปนการ
พัฒนาเรื่อง จํานวน ปริมาณ น้ําหนักและการกะประมาณ ซึ่งเปนประสบการณหนึ่งของการสาระ
การเรียนรูปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัยพบวาการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach นั้น
สามารถพัฒนาเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการกะประมาณได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่จัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับสาระการเรียนรูในแตละเรื่อง โดยมิไดระบุกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของสาระการเรียนรู ซึ่งสามารถสงเสริมการพัฒนาทักษะไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับ
แนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 กล า วว า แนวทางการจั ด ประสบการณ ค วรให ส อดคล อ งกั บ ลั ก ษณะการเรี ย นรู ข องเด็ ก
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สอดคลองกับสมาคมครูคณิตศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา กลาววา การจัดประสบการณการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรควรมีความหลากหลาย เพื่อใหเด็กรูและเห็นคุณคาทางการเรียนคณิตศาสตร และใหเด็ก
มี ก ารพั ฒ นาทางคณิ ต ศาสตร ทั้ ง ทัก ษะการเปรีย บเที ย บ การรวบรวมขอ มูล การแกป ญ หา และ
ความคิดรวบยอด สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงจันทร ยิ่งสัมพันธเจริญ (2545: 60) ไดศึกษาเรื่อง
การศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตรเรื่อง จํานวนนับ 1-5 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับปฐมวัย จากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณคณิตศาสตรดวยดนตรี พบวา ความพรอม
เรื่ อ งจํ า นวนนั บ 1-5 ของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทางสติ ป ญ ญาหลั ง การสอนโดยใช แ ผนการจั ด
ประสบการณทางคณิตศาสตรดวยดนตรีมีความพรอมอยูในระดับดีซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว
และความพรอมเรื่องจํานวน 1-5 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาหลังการจัดประสบการณ
ทางคณิตศาสตรดวยดนตรีสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของสุธีรา ทาว
เวชสุวรรณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
ที่จัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลงกับการจัดประสบการณตามคูมือครู ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่จัดประสบการณโดยใชเกมการศึกษาและเพลงกับการจัดประสบการณ
ตามคูมือครู มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ
โดยใชเกมการศึกษาและเพลงมีความพรอมทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยทีจัดประสบการณตาม
คูมือครู โดยความพรอมเรื่องการจับคูหนึ่งตอหนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
2. ความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน โดยครูและ
ผูปกครองเปนผูประเมิน พบวา เด็กปฐมวัยสามารถนําความรูและเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน มี
คาระดับความสามารถในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสามารถอยูในระดับมาก
ไดแก 1) การนับจํานวนเพิ่ม1-10 2) การนับจํานวนตัวเลข 1-20 3) กะประมาณมากกวา-นอยกวา
4) กะประมาณหนา-บาง 5) กะประมาณสั้นยาว 6) จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา-เทากัน
7) จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) เปรียบเทียบปริมาณ
มากกวา-นอยกวา- เทากัน 2) เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา – เบากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เด็กไดรับ
การกระตุนใหแสดงพฤติกรรมหรือนําทักษะที่ไดรับจากการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันจริง อีกทั้งการประเมินที่หลากหลายสามารถกระตุนใหเด็กอยากที่จะแสดงพฤติกรรม
สอดคลองกับ แนวทางการประเมินของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดใหแนวทาง
ไววา ประเมินผล โดยการรวบรวมขอมูลโดยตัวเด็กเอง ครู ผูปกครอง การรวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น การรายงานผลการวิ เ คราะห ใ ห กั บ ผู ป กครอง ตั ว อย า งงานของเด็ ก การบั น ทึ ก
ความกาวหนาของเด็กจะตองมี กิจกรรมที่เกี่ยวของนิทาน เรื่องราวที่เปนสถานการณเชื่อมโยงไปสู
การแกปญหา ไดทํากิจกรรมที่ชวยใหเกิดการแกปญหา ทั้งผูปกครองจะใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก ซึ่งผูสอนสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนได
เปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของคินเคต (Kincaid 1977 : 4195-A) ที่ไดศึกษาผลของการนําเกม
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คณิตศาสตรไปใชในบาน โดยการฝกบิดามารดาของเด็กเปนพิเศษ เพื่อศึกษาทัศนคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยทําการทดลองกับเด็กระดับ 2 ซึ่งบิดามารดาของเด็กสมัครใจรวมศึกษา ผลการ
ทดลองปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของเด็กที่ไดเลนเกมสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของเด็ก
ที่ไมไดเลนเกมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสามารถอยูในระดับนอย คือ การนับ
ลด 10-1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหายาก อีกทั้ง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เด็กจะเรียนรูจากสิ่งที่นอย ไปหามาก ซึ่งสอดคลองกับเบอรดีนและ
ไมเออร (Berdine and Meyer อางถึงใน นันทิยา นอยจันทร 2548 : 58) กลาววา พัฒนาการทางดาน
การรูคิดและทักษะในการเรียน เด็กจะมีความสามารถดานมโนมติ เชน เล็ก-ใหญ นอย-มาก เปนตน
3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach จาก
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach มีวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 6 ขั้นตอนที่เนนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา 1) สนองความตองการและความสนใจของเด็ก พบวามีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสาระการเรียนรูของการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six
Steps Approach นั้นมาจากโครงสรางของหลักสูตรที่ผานการพิจารณาและประเมินความตองการ
จําเปนเพื่อใหเหมาะสมความตองการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย สอดคลองกับคอฟแมน และ เฟ
รนวิค (Kaufman and Fenwick 1981 : 9) กลาววา ถาเราถามวา วิธีการสอนใดเราควรใช คําตอบก็คือ
ตองถามตอไปอีกวา “แลวใครเปนผูเรียน” “แลวผูเรียนตองการเรียนรูอะไร” ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่สําคัญ
มาก ดังนั้นการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมก็หมายถึงตองตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนอยางแทจริง สอดคลองกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กลาววา เพื่อกระตุนใหเด็ก
ปฐมวัยเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ควรยึดหลักการ คํานึงถึงตัว เด็กเปนสําคัญ
2) วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Step Approach มีวีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ไมยึดติดกับการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง สอดคลองกับ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กลาววา กิจกรรมที่หลากหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความ
ตองการของเด็กเพื่อใหเด็กมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ กิจกรรมควรมีทั้งที่ให
เด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรม ดวยตนเองตาม
ความเหมาะสม มีทั้งกิจกรรมสงบและกิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควร
เหมาะสมกับวัย ยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เนนใหมีสื่อของจริง ใหเด็กมี
โอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง แกปญหาดวยตนเองมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นๆและ
ผูใหญ สอดคลองกับดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
กลาววา เปาหมายที่แทจริงของการจัดกิจกรรมของเด็กวัยนี้ ใชจะมุงเนนเฉพาะรางกายที่เติบโตหรือ
สติปญญาอยางที่หลายคนเขาใจเทานั้น แตจะตองเปนกิจกรรมที่พัฒนาเด็กรอบดาน ทั้งดานรางกาย
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จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 3) เราความสนใจแกเด็ก พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach มีวีธีการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสามารถกระตุนใหเด็กมี
ความสนใจ เชน การศึกษานอกสถานที่ การรองเพลง เลนเกม ซึ่งสอดคลองกับบูรชัย ศิริมหาสมุทร
(2545 : 70-72) กลาววา เพื่อชวยใหเด็กมีความสนใจยิ่งขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ควรจัดใหมี
การเลนเกมบาง ควรยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง เชน ศึกษานอก
สถานที่ เปนตน 4) วิธีการฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสอดคลองกับแนวคิดของคอรช (Krogh : 47-52 , 216) กลาววาการจัด
ประสบการณการเรียนรูแกระดับปฐมวัย ควรมีหลัก คือ ใหความสนใจ รับฟงสิ่งที่พวกเด็กๆคิด
รูสึกและใหความสนใจ การเรียนตองมีการพูดคุย การฟง การแลกเปลี่ยน และใหความชวยเหลือเด็ก
พัฒนาความสามารถเปนรายบุคคล การมีสวนรวมและใหอิสระทางความคิด ระลึกไวเสมอวาบุคคล
แตละคนมีประสบการณ ความรู ความสนใจและความตองการความแตกตางกัน ใชหลักการเปน
ประชาธิปไตยในกระบวนการสอน
ใหเด็กไดเรียนรูอยางมีอิสระ มีทางเลือก มีกฎและมีการ
ประเมินผลดวยตนเอง ใหเด็กเรียนรูภาวการณเปนผูนําอยางเทาเทียมกัน 5) กิจกรรมสรางความ
สนุกสนานเปนกันเองกับเพื่อนๆ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ
ฝกปฏิบัติเนนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเปนกันเอง เรียนรูกิจกรรมผานการเลน อีกทั้งสอดคลอง
กับแนวทางของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนของศูนยพัฒนา
คุณภาพการสอนของรุง แกวแดง (2541: 29) ที่ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทุก
ขั้ น ตอนของการเรี ย นรู ควรมุ ง ส ง เสริ ม กระบวนการคิ ด ในแนวทางต า งๆของเด็ ก มี กิ จ กรรมที่
หลากหลายสนุกสนานชวนใหเด็กเกิดความสนใจ 6) การทํางาน/กิจกรรมกลุม พบวามีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
มีวิธีจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยกิจกรรมบางกิจกรรม เชน เกมการศึกษา กิจกรรมสรางสรรค
สงเสริมใหเด็กไดทํางานเปนกลุม สอดคลองกับ บูรชัย ศิริมหาสมุทร (2545 : 70-79) ที่กลาววา
การจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหเด็กรวมกันเปนกลุมยอยเพื่อทํากิจกรรม ฝก
ใหเด็กรูจักการวางแผน และการทํางานรวมกับผูอื่น หรือการเลนเกมการศึกษา ควรใหเด็กเลนเปน
กลุมเพื่อเนื่องจากจะชวยปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรมตางๆ เชน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
ความเอื้อเฟอ แบงปน และความซื่อสัตย 7) ระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรูเหมาะสม
พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในแตละวันมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและแตละกิจกรรมใชเวลาในการจัดประสบการณเพียง 20 นาที ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ไดกําหนดวา กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุม
เล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเนื่องนานเกินกวา 20 นาที 8) สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
มีความเหมาะสม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ Six Steps Approach ใหเด็กไดเรียนรูผานสื่อของจริงประเภทตางๆ ไมวาจะเปน นิทาน
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เกม บล็อกไม ภาพชุด เปนตน ซึ่งการใชสื่อของจริงนั้นสามารถกระตุนการเรียนรู และ สามารถ
พัฒนาเด็กไดทุกๆดาน สอดคลองกับวิทยากร เซี่ยงกุล (2547 : 125) กลาววาการเรียนรูที่ชวยใหเด็ก
ไดพัฒนาสมองทุกดานนั้นควรใหเด็กไดใชสื่อของจริงและควรวางสื่อการเรียนรูไวรอบหองเพื่อใหมี
อิทธิพลตอการเรียนรูทางออม
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1. จากการวิจัยพบวา กอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach เด็กปฐมวัยมีความรูและทักษะเบื้องตนแตกตางกัน อีกทั้งเด็กปฐมวัยมีความสามารถใน
การนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน โดยการประเมินของครูและผูปกครองอยู
ในระดับมากและมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach อยูใน
ระดับมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรเผยแพร แนะนํา การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach ใหครูหรือผูสนใจระดับชั้นอื่นๆ ไดแก ระดับประถมศึกษา และหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2. จากการวิจัยพบวา ความสามารถในการการนําความรูและทักษะเบื้องตน ในเรื่องการ
นั บ ลด 10-1 การเปรี ย บเที ย บและจํา แนกปริ ม าณ มากว า -นอ ยกวา เด็ก ปฐมวั ย บางส ว นยั ง ไม มี
พฤติกรรมดังกลาวปรากฏ ดังนั้นเมื่อมีการจัดประสบการณเรื่อง การนับลด การเปรียบเทียบ ครูควร
ใหความใจใสดูแลการฝก จัดกิจกรรมเสริม เปนพิเศษ เพื่อใหเด็กสามารถนําทักษะดังกลาวไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
3. จากการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach ดังนั้นจึงควรนําการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ไปใช
ในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรูอื่นๆ
4. จากการวิจัยพบวา การจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ทําใหเด็ก
เกิดความสนุกสนาน เรียนรูกิจกรรมผานการเลนที่หลากหลาย ไดแก เกมการศึกษา ศึกษานอก
สถานที่ เลนกลางแจง เลนตามมุม ซึ่งเหมาะสมกับสาระการเรียนรู ดังนั้นครูผูจัดประสบการณการ
เรียนรู ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายใหแกเด็กปฐมวัย เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจที่
จะเรียนรู สอดคลองกับสาระการเรียนรู พัฒนาผูเรียนใหคลอบคลุมทุกดานทั้งดานรางกาย จิตใจ
อารมณสังคม และสติปญญา
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach กับวิธีอื่นๆ เชน การเรียนแบบมีสวนรวม การใชนิทาน เพื่อพัฒนาความรูและทักษะดาน
อื่นๆ
2. ควรมีการวิจัยติดตามผล พัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย หลังการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยโดยใชนวัตกรรม
อื่นๆ เชน เทคนิคการคิดและการจับคู
4. ควรมีการวิจัย การพัฒนาทักษะในเรื่องอื่นๆ เชน การคิดและการใชภาษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
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ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย

4. นางอนงค อัมพันทอง

ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดหวยพลู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
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5. นางสาวโชติมา หนูพริก

ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดแตระ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต
ระดับการศึกษา ปริญญาโท วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผล
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
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ภาคผนวก ข
การตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
- คาดัชนีความสอดคลอง
- คาความยากงาย
- คาอํานาจจําแนก
- คาความเชื่อมัน่
- รายการปรับปรุงแกไข
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การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง

IOC

=

IOC

แทนดัชนีความสอดคลอง
ผลรวมความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ

N
หมายเหตุ
+1
0
-1
เกณฑ

หมายถึงสอดคลอง
หมายถึงไมแนใจ
หมายถึงไมสอดคลอง
IOC มากกวา 0.50

จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps
Approach
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สาระสําคัญกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

2

3

IOC
4

5

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

จุดประสงคการเรียนรูกับเนือ้ หา
2.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
การเรียนรูกับการจัดประสบการณการเรียนรู
3. เนื้อหา
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
เนื้อหากับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
4. การจัดประสบการณการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
การจัดประสบการณการเรียนรูและจุดประสงค
การเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
การจัดประสบการณการเรียนรูและเนื้อหา
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1

2

3

IOC
4

5

4.3 ความเหมาะสมและความ
สอดคลองของการจัดประสบการณการ

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

เรียนรูและการวัดและประเมินผล
5. การประเมินผล
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการประเมินผลกับจุดประสงคการ
เรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของการประเมินผลกับการจัดประสบการณ
การเรียนรู
6. สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของสื่อการจัดประสบการณการเรียนรูกับ
การจัดประสบการณการเรียนรู

ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดรับจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1
1. ทักษะเรื่องจํานวน

2

3

IOC
4

5
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
เติมตัวเลขที่หายไปลงในชองวางกับจุดประสงค
การเรียนรู

2

3

IOC
4

5

+1 +1 +1 +1 +1

1.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
สาเครื่องหมายมากกวา > นอยกวา < และเทากับ
+1 +1 +1 +1 +1
= ระหวางจํานวนตัวเลข
2. ทักษะเรื่องปริมาณ
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
กากบาททับภาพที่มีปริมาณมากกวากับภาพที่
กําหนดใหกับจุดประสงคการเรียนรู

+1 +1 +1 +1 +1

2.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
กากบาททับภาพที่มีปริมาณนอยกวาภาพที่กําหนด
ใหกับจุดประสงคการเรียนรู
+1 +1 +1 +1 +1
3. ทักษะเรื่องน้ําหนัก

+5

1

+5

1

+5

1

+5

1

3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
เติมภาพใหหนักกวาภาพทีก่ ําหนดใหกับ
จุดประสงคการเรียนรู

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
กากบาททับภาพออกไปใหเบากวาภาพที่กาํ หนด
ใหกับจุดประสงคการเรียนรู

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

3. ทักษะเรื่องกะประมาณ
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
วงกลมภาพทีห่ นากวากับจุดประสงคการเรียนรู
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1
3.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของให
การกากบาททับภาพที่บางกวากับจุดประสงคการ
เรียนรู
3.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
กากบาททับภาพที่ยาวกวากับจุดประสงคการ
เรียนรู
3.4 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
กากบาททับภาพที่สั้นกวากับจุดประสงคการ
เรียนรู

2

3

IOC
4

5

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

ตารางที่ 15 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
แบบประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใช
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

IOC

1

2

3

4

5

1.ความสามารถในการนําทักษะเรื่องจํานวนไปใช
1.1 นับจํานวนตัวเลข 1-20

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1

1.2 นับจํานวนเพิ่ม 1-10

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1

1.3 นับจํานวนลด 10-1

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1

2. ความสามารถในการนําทักษะเรื่องปริมาณไปใช
2.1 เปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1

2.2 เปรียบเทียบปริมาณเทากัน/เทากับ

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1

2.3 จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา

+1

+1

+1

+1

+1 +5

1
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ตารางที่ 15 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

IOC

1 2 3 4 5
3. ความสามารถในการนําทักษะเรื่องน้ําหนักไปใช +1 +1 +1 +1 +1
3.1 เปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา

+5

1

3.2 จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา

+1 +1 +1 +1 +1

+5

1

4. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องการ
กะประมาณไปใช
4.1 กะประมาณ มากกวา – นอยกวา
4.2 กะประมาณ สั้น – ยาว
4.3 กะประมาณ หนา – บาง

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

+5
+5
+5

1
1
1

ตารางที่ 16 คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ
แบบสัมภาษณความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six steps Approach
รายการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญ

IOC

1. สนองความตองการและความสนใจของเด็ก

1 2 3 4
+1 +1 +1 +1

5
+1

+5

1

2. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย

+1 +1 +1 +1

+1

+5

1

3. สามารถกระตุนและเราความสนใจแกเด็ก

+1 +1 +1 +1

+1

+5

1

4. วิธีการฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญ

+1 +1 +1 +1

+1

+5

1

5. กิจกรรมสรางความสนุกสนานเปนกันเองกับเพื่อนๆ

+1 +1 +1 +1

+1

+5

1

6. การทํางาน/กิจกรรมกลุม
+1 +1 +1 +1
7. ระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรูเหมาะสม +1 +1 +1 +1

+1
+1

+5
+5

1
1

8. สื่อการจัดประสบการณการเรียนรูมีความเหมาะสม

+1

+5

1

+1 +1 +1 +1
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การหาคาความยากงายและอํานาจจําแนก
จากสูตร (มาเรียม นิลพันธุ, 2547 : 188)

P=
PH

คือ

จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบขอนั้นถูก

PL

คือ

จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบขอนั้นถูก

N

คือ

จํานวนคนในแตละกลุม

และคา P อยูระหวาง 0.20-0.80 ถือวาเปนขอสอบที่มีความยากงายใชได
R 0.40-1.00 ถือวาเปนขอสอบที่ใชได
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ตารางที่ 17 แสดงความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (p) ของแบบประเมินความรูและทักษะ
เบื้องตนของเด็กปฐมวัย
ขอ ความยากงาย (P)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
หมายเหตุ

0.57
0.38
0.29
0.48
0.90*
0.52
0.43
0.33
0.57
0.52
0.48
0.62
0.29
0.43
0.52
0.33
0.43
0.24
0.10*
0.52

อํานาจจําแนก
(r)
0.43
0.57
0.57
0.71
0.43
- 0.14 *
0.71
0.71
0.71
0.86
0.71
0.71
0.57
0.71
0.86
0.57
0.29*
0.71
0.71
0.86

ขอ ความยากงาย (P)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.38
0.29
0.62
0.33
0.29
0.43
0.57
0.05 *
0.38
0.57
0.62
0.52
0.43
0.33
0.38
0.29
0.29
0.33
0.29
0.05 *

อํานาจจําแนก
(r)
0.57
0.43
0.14*
0.86
0.71
0.71
0.57
0.86
0.71
0.57
0.14*
0.71
0.57
0.29*
0.86
0.71
- 0.29*
0.71
0.86
0.86

แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัยขอที่ 5 , 6 , 9 , 17, 23 , 28 , 31 , 34 ,
37และ 40 เปนแบบประเมินที่มีคาความยากงายและอํานาจจําแนกไมเปนไปตามที่กาํ หนด ผูวจิ ัยได
ตัดขอดังกลาวออกจากแบบประเมิน
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ารกการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็ก
ปฐมวัย โดยใชสูตร KR – 20 ของ Kuder-Richardson (มาเรียม นิลพันธุ 2547 : 183)

=

r

คือ

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับ

n

คือ

จํานวนขอสอบ

p

คือ

สัดสวนของผูตอบถูก (จํานวนคนที่ตอบถูก/จํานวนคนทัง้ หมด)

q

คือ

สัดสวนของผูตอบผิด q =1-p

pq

คือ

ความแปรปรวนของคําถามของเครื่องมือ

S

คือ

ความแปรปรวนของเครื่องมือ

=
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
- คะแนนกอน และหลังการจัดประสบการณการเรียนรู
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความรูและทักษะเบื้องตน กอนและหลังการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบ Six Steps approach ของเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปที่ 2
โรงเรียนวัดกระตายเตน จํานวน 21 คน
คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนน
กอนสอบ
18
20
20
21
10
18
22
18
19
10
23

คะแนน
หลังสอบ
26
25
25
28
19
28
28
27
25
23
29

ผลตาง
(D)
8
5
5
7
10
10
4
11
6
13
6

คน คะแนน
ที่ กอนสอบ
12
20
13
11
14
16
15
20
16
17
17
21
18
20
19
19
20
22
21
9

คะแนน ผลตาง
หลังสอบ (D)
27
7
22
10
27
11
28
8
28
11
30
9
30
10
26
7
30
8
16
7

ตารางที่ 19 ผลการประเมินความรูและทักษะเบื้องตน กอนและหลังการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบ Six Steps approach โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent

Pair Pre
Post

Mean
17.8095
26.0476

Mean

Pair PRE
POST -8.2381

Paired Samples Statistics
N
Std.Deviation
Std.Error Mean
21
4.23815
.92484
21
3.58436
.78217
Paired Sample Test
t
Df
Sig.
Paired Differences
(2 tailed)
Std.
Std. 95% Confidence
Deviation Error Interval of the
Difference
Mean
Lower Upper
2.18872 .47762 -9.2344 -7.2418 -17.24 20
.000
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-

ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตนของเด็กปฐมวัย
แบบประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูและทักษะเบื้องตน
ไปใชในชีวิตประจําวัน
แบบสัมภาษณความพึงพอใจที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six
Steps Approach
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก
หนวย ชุมชนของเรา
แผนที่ 1 เรื่อง การนับจํานวน 1-20
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
จํานวนนับ เปนการแทนคาจํานวนสิ่งตางๆ โดยมีสัญลักษณเปนตัวเลขตั้งแต 1 ขึ้น
ไป
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรเรียนรู การนับจํานวน 1- 20
2. ประสบการณสําคัญ การเคลื่อนไหวอยูกับที่ และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
จุดประสงคการเรียนรู
1. นับจํานวน 1-20 ได
2. รองเพลงและทําทาประกอบเพลงได
3. สน ใจและมีความสุขกับเสียงดนตรีและการเคลื่อนไหว
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
กิจกรรมพื้นฐาน เด็กทุกคนเคลื่อนไหวรางกายไปทัว่ ๆบริเวณอยางอิสระตามจังหวะที่ครู
นับ 1-20
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งทีไ่ ดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขัน้ สอน)
1. เด็กและครูรวมกันฝกรองเพลงและทําทาประกอบเพลง “ชุมชนของเรา”
2. เมื่อเพลงจบใหเด็กนั่งเปนวงกลม และนับเรียง 1-20
3. เด็กนับ 1- 20 เปนจังหวะพรอมทําทาเคลื่อนไหวอยางอิสระ
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขัน้ สรุป)
เด็กนับเรียง 1-20 หมุนเวียนกันไปโดยเด็กและครูรวมกันแกไขเมื่อเด็กนับผิด
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบตั ิโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. เพลง “ชุมชนของเรา”
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด โดยการสังเกตพฤติกรรม ดังนี้
1. การนับเรียง 1-20
2. การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะ ประกอบเพลงและการปฏิบัติตาม
สัญญาณ
3. ความสนใจและความสุขกับเสียงดนตรีและการเคลื่อนไหว
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กนับจํานวน รองเพลงและทําทาประกอบเพลงไดดว ยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กนับจํานวน รองเพลงและทําทาประกอบเพลงไดโดยเพื่อน
และครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กนับจํานวน รองเพลงและทําทาประกอบเพลงไดโดยเพื่อน
และครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
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บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กนับ 1-20 รองเพลงและทําทาประกอบเพลงไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กนับ 1-20 รองเพลงและทําทาประกอบเพลงไดโดยเพื่อนและครูคอย
ชี้แนะบางครั้ง
ระดั บ 1 หมายถึ ง เด็ ก นั บ 1-20 ร อ งเพลงและทํ า ท า ประกอบเพลงได โ ดยเพื่ อ นและ
ครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การนับจํานวน 1-20
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ชั้นอนุบาลปที่2 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
นับจํานวน
1-20 ได
3 2 1

รวม

รองและทําทา
ประกอบเพลงได
3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก
หนวย ชุมชนของเรา
แผนที่ 2 เรื่อง เครื่องหมายมากกวา >นอยกวา <และเทากับ = ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเกมการศึกษา
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
เครื่องหมาย มากกวา >นอยกวา <และเทากับ = เปนสัญลักษณในการเปรียบเทียบจํานวน
เพื่อทําใหทราบคาของจํานวนนั้น ๆ
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
เครื่องหมาย มากกวา >นอยกวา <และเทากับ =
2. ประสบการณสําคัญ การเล น เกมการศึ ก ษา “จั บ คู ภ าพ ใส เ ครื่ อ งหมายให เ ข า กั น ”
จุดประสงคการเรียนรู
1. รูคาเครื่องหมาย มากกวา >นอยกวา <และเทากับ =
2. เลนเกมภาพ “จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน”
3. รูจักเก็บของเขาที่และแกปญหาในการเลน
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
ครูยกตัวอยางสิ่งของตาง ๆ ที่มีจํานวนแตกตางกัน
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมาย มากกวา >นอยกวา <และเทากับ =
2. ครูนําสิ่งของสองสิ่งมาวางใหเด็กนําเครื่องหมาย มากกวา >นอยกวา <และ
เทากับ = มาวางตรงกลางระหวางสิ่งของ
3. ครูอธิบายการเลนเกม “จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน”
4. เด็กทดลองเลนเกม จากนั้นแบงกลุมๆละ 3 คน เลนเกม “จับคูภาพ ใส
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เครื่องหมายใหเขากัน” โดยใหคนที่หนึ่งถือภาพบุคคลกับอาชีพ จํานวนตางๆ คนที่สองวางภาพ
บุคคลที่มีอาชีพเดียวกันและมีจํานวนตางกัน คนที่ 3 วางเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และ
เทากับ = ตรงกลางใหสัมพันธกับภาพ
ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
เด็กรวมกันวางเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ = ตรงกลางให สัมพันธกับ
ภาพบนแผนภาพ โดยนักเรียนรวมแกไขเมื่อใสเครื่องหมายไมสัมพันธกับภาพ
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
เกมการศึกษา “จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน”
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การรูคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ =
2. การเลนเกมการศึกษา
3. การเก็บของเขาที่และการแกปญหาในการเลน
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กรูคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ และเลน
เกม“จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน” ไดดวยตนเอง
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ระดับ 2 หมายถึง เด็กรูคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ และเลน
เกม“จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน” ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กรูคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ และเลน
เกม“จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน” ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กรูคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ และเลน
เกม“จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน” ไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ และเลน
เกม“จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน” ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กรูคาเครื่องหมาย มากกวา > นอยกวา < และเทากับ และเลน
เกม“จับคูภาพ ใสเครื่องหมายใหเขากัน” ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง เครื่องหมายมากกวา >นอยกวา <และเทากับ =
กิจกรรมเกมการศึกษา ชัน้ อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

รวม

รูคาเครื่องหมาย เลนเกม-จับคู
มากกวา >
ภาพ
นอยกวา < และ ใสเครื่องหมายให
เทากับ =
เทากันได
3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก
หนวย ชุมชนของเรา
แผนที่ 3 เรื่อง การนับเพิม่ -ลด จํานวน 1-10
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเสริมประสบการณ
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การนับเพิ่ม จํานวนที่ละ 1 คือการนับจํานวนที่เรียงจาก นอยไปมาก การนับลด จํานวนที่ละ
1 คือการนับจํานวนยอนกลับหรือเรียงจาก มากไปนอย
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
การเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10
2. ประสบการณสําคัญ การทอ งคํ า คล อ งจอง และแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น และเคารพ
ความคิดเห็นของผูอื่น
จุดประสงคการเรียนรู
1. นับเพิ่มลดทีละ 1 ภายในจํานวน 1-10 ได
2. ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
ครูใหเด็กเลาเรื่องที่ไปถามผูปกครองมาเกี่ยวกับสถานที่สําคัญในชุมชน
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
1. ครูนําภาพสถานที่สําคัญในชุมชน เชน ภาพวัด ภาพโรงเรียน และสนทนารวมกันกับ
นักเรียนถึงสถานที่สําคัญ เหลานั้น
2. ครูใหเด็กนับภาพสถานที่สําคัญในชุมชนเพิ่ม – ลด ทีละ 1 ภาพ ในจํานวน 1-10
3. เด็กอานคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
1. เด็กรวมกันนับภาพนับภาพสถานที่สําคัญในชุมชนเพิ่ม – ลด ทีละ 1 ภาพ ใน
จํานวน 1-10
2. ครูและเด็กรวมกันสรุปสถานที่สําคัญในชุมชน
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็ ก ทํ า แบบประเมิ น ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น หลั ง การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. คําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
2. ภาพสถานที่สําคัญในชุมชน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10
2. การทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10 ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่นไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10 ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่นไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
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ระดับ 1 หมายถึง เด็กนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10 ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่นไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10 ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่นไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10 ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่นไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10 ทองคําคลองจอง “ชุมชนของเรา”
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื่นไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1

130
แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การนับเพิ่ม-ลด จํานวน 1-10
กิจกรรมเสริมประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
ทองคํา
นับเพิ่ม-ลด
คลองจอง
จํานวน
1-10 ได “ชุมชนของ
เรา” ได

แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น/
เคารพและฟง
ความคิดเห็น
ผูอื่นได
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

รวม

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผา
น
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก
หนวย ชุมชนของเรา
แผนที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ มากวา-นอยกวา ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเสริมประสบการณ
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การเปรียบเทียบปริมาณ เปนการนําทักษะการนับจํานวนมาใชในการเปรียบเทียบสิ่งตางๆ
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
เปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา
2. ประสบการณสําคัญ การศึ ก ษานอกสถานที่ ตลาดชุ ม ชน ความรั บ ผิ ด ชอบ
และการแกปญหา
จุดประสงคการเรียนรู
1. เปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา
2. ศึกษานอกสถานที่ สหกรณรานคาในโรงเรียน
3. รับผิดชอบ และแกปญหาในการศึกษานอกสถานที่
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
เด็กและครูรวมสนทนา ถึงตลาดในชุมชนและสิ่งของหรือสินคาตางๆในตลาดและสหกรณ
รานคาในโรงเรียน
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
1. ครูเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา โดยนําสิ่งของ หรือสินคาตางๆในสหกรณ
รานคาโรงเรียน เปรียบเทียบปริมาณ มากกวา-นอยกวา
2. ครูพาเด็กไปศึกษา ณ สหกรณรานคา พรอมอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งของปริมาณ
มากกวา – นอยกวา
3. เด็ ก เปรี ย บเที ย บปริ ม าณ มากกว า -น อ ยกว า จากสิ่ ง ของต า งๆในสหกรณ ร า นค า ใน
โรงเรียน
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
เด็กเปรียบเทียบของที่มีปริมาณมากกวา-นอยกวา จากสิ่งของตางๆ ในหองเรียน และเมื่อ
เพื่อนบอกผิดชวยกันแกไขใหถูกตอง
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณ
การเรียนรู 2 สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. สหกรณรานคาของโรงเรียน
2. สิ่งของตาๆ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การเปรียบเทียบมากกวา-นอยกวา
2. ความรับผิดชอบ และการแกปญหา
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา ศึกษานอกสถานที่
มีความรับผิดชอบ และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา ศึกษานอกสถานที่
มีความรับผิดชอบ และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา ศึกษานอกสถานที่
มีความรับผิดชอบ และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
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บันทึกหลังการจัดประสบการณ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา ศึกษานอกสถานที่ มีความ
รับผิดชอบ และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา ศึกษานอกสถานที่ มีความ
รับผิดชอบ และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบปริมาณมากกวา-นอยกวา ศึกษานอกสถานที่ มีความ
รับผิดชอบ และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ มากวา-นอยกวา
กิจกรรมเสริมประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
เปรียบเทียบ ศึกษานอก มีความ
ปริมาณ
สถานที่ได รับผิดชอบ
มากกวาและ
นอยกวา ได
แกปญหาได
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

รวม

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู บุคคลและสถานที่ที่แวดลอมเด็ก
หนวย ชุมชนของเรา
แผนที่ 5 เรื่อง การจําแนกปริมาณ มากวา-นอยกวา
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การจําแนกปริมาณ เปนการนําทักษะการนับจํานวนมาใชในการจําแนกสิ่งตางๆ
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
จําแนกปริมาณมากกวา – นอยกวา
2. ประสบการณสําคัญ การเลนหมอขาวหมอแกง ความรับผิดชอบ การเก็บของเขาที่และ
การแกปญหา
จุดประสงคการเรียนรู
1. จําแนกปริมาณมากกวา – นอยกวา
2. เลนหมอขาวหมอแกง
3. รับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาในการเลน
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
เด็กและครูรวมสนทนา ถึงตลาดในชุมชน สิ่งของที่มีปริมาณมากกวา – นอยกวา
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
1. ครูอธิบายการจําแนกปริมาณมากกวา – นอยกวา จากสิ่งของ รูปภาพตางๆ
2. เด็กและครูรวมสนทนาถึงขอตกลงและปฏิบัติในการเลนตามมุม โดยใหแบงกลุม ทุก
กลุมเลนมุมกิจกรรมวิถีไทย “การเลนหมอขาวหมอแกง”
3. ครูไปตามแตละกลุมใหนักเรียนจําแนกปริมาณมากกวา – นอยกวา หากพบขอผิดพลาด
แกไขใหเพื่อนรวมกลุมแกไขใหถูกตอง
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
เด็กรวมกันจําแนกปริมาณมากกวา – นอยกวา จากของที่นํามาจากการเลนหมอขาวหมอแกง
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็ ก ทํ า แบบประเมิ น ความรู แ ละทั ก ษะเบื้ อ งต น หลั ง การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. อุปกรณของเลนหมอขาวหมอแกง
2. รูปภาพและสิ่งของตางๆ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา
2. การเลนหมอขาวหมอแกง
3. ความรับผิดชอบ การเก็บของเขาที่และการแกปญหา
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดั บ 3 หมายถึ ง เด็ก จํ าแนกปริ มาณมากกวา-นอยกวา เลน หมอข าวหมอ แกง
มีความรับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา เลนหมอขาวหมอแกง มี
ความรับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา เลนหมอขาวหมอแกง มี
ความรับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
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บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา เลนหมอขาวหมอแกง มีความ
รับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กจําแนกปริมาณมากกวา-นอยกวา เลนหมอขาวหมอแกง มีความ
รับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดั บ 1 หมายถึ ง เด็ก จํ า แนกปริมาณมากกวา -นอ ยกวา เล น หมอข า วหมอ แกง มี ค วาม
รับผิดชอบ เก็บของเขาที่และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การจําแนกปริมาณมากวา-นอยกวา
กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
จําแนก
เลนตามมุม มีความ
ปริมาณ
(เลนหมอ รับผิดชอบ
มากวาขาวหมอ
และ
นอยกวาได แกง) ได แกปญหาได
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

รวม

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู ธรรมชาติแวดลอมเด็ก
หนวย กลางวันกลางคืน
แผนที่ 6 เรื่อง การเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา – เบากวา ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมกลางแจง
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวาเปนการนําทักษะการนับจํานวนมาเปรียบเทียบ
น้ําหนัก
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
การเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2. ประสบการณสําคัญ การเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา การเลนน้ําทราย ของเลน
ความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ การเลนเปนกลุมและการแกปญหาในการเลน
จุดประสงคการเรียนรู
ครูยกตัวอยางการเปรียบเทียบน้ําหนั กมากกวา - เบากวา โดยใหเด็กเปน ตัวอยางในการ
เปรียบเทียบคนที่ตัวเล็กกวา – ใหญกวา นํามาเปรียบเทียบหนาหองเรียน
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
1. ครูอธิบายการเปรียบเทียบหนักมากกวา – เบากวา จากรูปภาพ
2. เด็กและครูรวมสนทนาถึงขอตกลงและปฏิบัติในการเลนกลางแจง เลนน้ํา เลนทรายและ
เลนของเลน โดยใหแบงกลุม
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
ทุกกลุมเลนน้ํา เลนทรายและเลนของเลน โดยนําของเลนตางมาใสน้ําและทราย เปรียบเทียบ
น้ําหนักตางๆจากเครื่องตรวง
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
เด็กแตละกลุมรวมกันเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา – เบากวา จากของที่มีจํานวนตางกัน หาก
พบขอผิดพลาดรวมแกไขใหถูกตอง
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็ ก ทํ า แบบประเมิ น ความรูแ ละทั ก ษะเบื้ อ งตน หลั ง การจั ดประสบการณ ก ารเรีย นรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. อุปกรณการเลนน้ํา ทรายและของเลน
2. รูปภาพเปรียบเทียบปริมาณน้ําหนัก มากกวา-เบากวา
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2. การเลนน้ํา ทรายและของเลน
3. ความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ การเลนเปนกลุมและการแกปญหาใน
การเลน
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา เลนน้ําทรายและของ
เลนมีความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ กระบวนการกลุมและแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา เลนน้ํา ทรายและของ
เลน มีความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ กระบวนการกลุมและแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอย
ชี้แนะบางครั้ง
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ระดับ 1 หมายถึง เด็กเปรียบเทียบน้ําหนักมากกวา-เบากวา เลนน้ํา ทรายและของ
เลน มีความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ กระบวนการกลุมและแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอย
ชี้แนะทุกครั้ง
บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดั บ 3 หมายถึ ง เปรี ย บเที ย บน้ํ า หนั ก มากกว า -เบากว า เล น น้ํ า ทรายและของเล น
มีความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ กระบวนการกลุมและแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดั บ 2 หมายถึ ง เปรี ย บเที ย บน้ํ า หนั ก มากกว า -เบากว า เล น น้ํ า ทรายและของเล น
มีความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ กระบวนการกลุมและแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะ
บางครั้ง
ระดั บ 1 หมายถึ ง เปรี ย บเที ย บน้ํ า หนั ก มากกว า -เบากว า เล น น้ํ า ทรายและของเล น
มีความสนุกสนาน ความรับผิดชอบ กระบวนการกลุมและแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะ
ทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การเปรียบเทียบน้ําหนัก มากวา-เบากวา
กิจกรรมเลนกลางแจง ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

รวม

เปรียบ เลนน้ํา
เทียบ
ทราย
น้ําหนัก และ
มากกวา- ของ
เบากวา เลนได
ได

มีความ มีกระ มีความ
สนุก
บวน
รับ
สนาน การกลุม ผิดชอบ
และ
แก
ปญหา
ได
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรู ธรรมชาติแวดลอมเด็ก
หนวย กลางวันกลางคืน
แผนที่ 7 เรื่อง การจําแนกน้ําหนักมากกวา – เบากวา
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมสรางสรรค
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวาเปนการนําทักษะการนับจํานวนจําแนกน้ําหนัก
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2. ประสบการณสําคัญ การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา การวาดภาพระบายสี ความ
รับผิดชอบและกระบวนการทํางานกลุม
จุดประสงคการเรียนรู
1. จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2. วาดและระบายสีภาพ
3. มีความรับผิดชอบและมีการทํางานกลุม
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
ครูนํารูปภาพการจําแนก น้ําหนักมากกวา-เบากวาใหเด็กดูและรวมกันตอบคําถามวาภาพใด
น้ําหนักมากกวา-เบากวา
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
1. เด็กรวมกันจําแนกของสองสิ่งวา สิ่งใดมีน้ําหนักมากกวา และสิ่งใดมีน้ําหนักนอยกวา
2. แบงกลุมเด็กออกเปน 5 กลุม ครูอธิบายใหเด็กเขาใจถึงวิธีการวาดภาพและระบายสีชุด
“จําแนกหนัก-เบา”
3. เมื่อเด็กเขาใจใหรวมกันวาดภาพและระบายสีภายในกลุมของตนเองใหถูกตองสวยงาม
ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
ตรวจผลงานของเด็กเปนรายกลุมพรอมรวมแกไขหากพบขอผิดพลาด
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ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการ
นําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. รูปภาพ จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2. สีไม
3. ภาพชุด “จําแนกของหนัก-เบา”
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา
2. การวาดภาพระบายสี
2. ความรับผิดชอบ
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา วาดภาพระบายสี มีความ
รับผิดชอบ และมีกระบวนการทํางานกลุมไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา วาดภาพระบายสี มีความ
รับผิดชอบ และมีกระบวนการทํางานกลุมไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา วาดภาพระบายสี มีความ
รับผิดชอบ และมีกระบวนการทํางานกลุมไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
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บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)

แบบสังเกตพฤติกรรม
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คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา วาดภาพระบายสี มีความรับผิดชอบ
และมีกระบวนการทํางานกลุมไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา วาดภาพระบายสี มีความรับผิดชอบ
และมีกระบวนการทํางานกลุมไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา วาดภาพระบายสี มีความรับผิดชอบ
และมีกระบวนการทํางานกลุมไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1

แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การจําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา
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กิจกรรมสรางสรรค ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
จําแนก
น้ําหนัก
มากวาเบากวาได

รวม

วาดภาพ
ระบายสี

มีความ
รับผิดชอบ
และมี
กระบวนการ
ทํางานกลุม
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน

151
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรูธรรมชาติรอบตัว
หนวย กลางวันกลางคืน
แผนที่ 8 เรื่อง การกะประมาณ มากวา-นอยกวา
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเกมการศึกษา
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การกะประมาณ เป นการใชประสาทสั มผัสทางตาที่เรามองเห็น โดยใชพื้น ฐานในการ
เปรียบเทียบจํานวนมาใช
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
กะประมาณมากกวา - นอยกวา
2. ประสบการณสําคัญ การกะประมาณมากกว า -น อ ยกว า การเทน้ํ า ให ไ ด ร ะดั บ การ
ปฎิบัติตามขอตกลง ความรับผิดชอบและการแกปญหาในการเลน
จุดประสงคการเรียนรู
1. กะประมาณมากกวา - นอยกวา
2. เกมเทน้ําใหไดระดับที่กําหนด
3. ปฎิบัติตามขอตกลง รับผิดชอบ และการแกปญหา
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
ครูสาธิตการกะประมาณมากกวา – นอยกวา โดยนําภาชนะชิ้นที่ 1 วางไว และนําภาชนะชิ้น
ที่ 2 ตัดน้ํานํามาเทเพื่อใหไดระดับที่ขีดไว หากน้ําเหลือหมายถึงกะประมาณมากกวา หากน้ําขาด
หมายถึงการกะประมาณนอยกวา
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
1. ครูอธิบายการเลนเกม เทน้ําใหไดระดับใหนักเรียนฟง
2. เด็กเลนเกม เทน้ําใหไดระดับ
3. เมื่อเด็กคนหนึ่งเทน้ําตามระดับที่ขีดไว เด็กคนอื่นๆ รวมกันบอกวาการกะประมานนั้น
มากกวา หรือนอยกวา
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
เมื่อเด็กไดเลนเกมครบทุกคนแลว นักเรียนรวนกันสรุป การกะประมาณ มีประโยชนอยางไร
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. ภาชนะสําหรับใสน้ํา
2. เกม “เทน้ําใหไดระดับ”
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การกะประมาณ มากกวา-นอยกวา
2. การเลนเกม เทน้ําใหไดระดับ
3. การปฎิบัติตามขอตกลง ความรับผิดชอบ และการแกปญหาในการเลน
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดั บ 3 หมายถึ ง กะประมาณมากกว า -น อ ยกว า เล น เกมเทน้ํ า ให ไ ด ร ะดั บ
มีความรับผิดชอบ และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดั บ 2 หมายถึ ง กะประมาณมากกว า -น อ ยกว า เล น เกมเทน้ํ า ให ไ ด ร ะดั บ
มีความรับผิดชอบ และแกปญหาโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดั บ 1 หมายถึ ง กะประมาณมากกว า -น อ ยกว า เล น เกมเทน้ํ า ให ไ ด ร ะดั บ
มีความรับผิดชอบ และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

153
บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสังเกตพฤติกรรม

คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กกะประมาณมากกวา-นอยกวา เลนเกมเทน้ําใหไดระดับ มีความ
รับผิดชอบ และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กกะประมาณมากกวา-นอยกวา เลนเกมเทน้ําใหไดระดับ มีความ
รับผิดชอบ และแกปญหาโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กกะประมาณมากกวา-นอยกวา เลนเกมเทน้ํ าใหไดระดับ มีความ
รับผิดชอบ และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การกะประมาณ มากวา-นอยกวา
กิจกรรมเกมการศึกษา ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
กะประมาณ
มากวานอยกวาได

เลนเกมเท
มีความ
น้ําใหได รับผิดชอบ
ระดับได และแกปญหา
ได
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

รวม

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรูธรรมชาติรอบตัว
หนวย กลางวันกลางคืน
แผนที่ 9 เรื่อง การกะประมาณ สั้น-ยาว
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมเลนตามมุม
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การกะประมาณ เป นการใชประสาทสั มผัสทางตาที่เรามองเห็น โดยใชพื้ น ฐานในการ
เปรียบเทียบจํานวนมาใช
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
การกะประมาณสั้น – ยาว
2. ประสบการณสําคัญ การกะประมาณสั้น ยาว เลนตามมุม ความรั บผิ ด ชอบ และการ
แกปญหาในการเลน
จุดประสงคการเรียนรู
1. กะประมาณสั้น – ยาว
2. เลนตามมุม บล็อก
3. มีความรับผิดชอบ และแกปญหาในการเลน
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
ครูพูดคุยถึงสิ่งตางๆที่อยูรอบตัววาและซักถามเด็กถึงสิ่งของสองสิ่งที่ครูนํามาวาสิ่งใดสั้น
กวา-ยาวกวา
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
ใหเด็กวัดขนาดเทา มือ ขา หรือแขนของเพื่อนๆ ดวยชุดบล็อก และนับดูวาตองใชบล็อก
เทาไหรมาตอกันจึงจะเทากับ ความยาวของเทา มือ ขาหรือแขนของเพื่อน ๆ
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ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
ชักชวนเด็กใหผลัดกันนับจํานวนบล็อกที่ใชวัดขนาด เพื่อกะประมาณ และใหเด็กตอบคํา
ทายปริศนา ตอไปนี้
“อะไรเอย สูงกวาน้ําแตต่ํากวาเรือ” (ฟองน้ํา)
“อะไรเอยลอยสูงเหนือตนไม ดูเหมือนใกลแตอยูไกล ยิ่งดึกยิ่งมองเห็น” (ดวงดาว)
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. บล็อกไม
2. ปริศนาคําทาย
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การกะประมาณ สั้น – ยาว
2. การเลนตามมุมบล็อก
3. ความรับผิดชอบ และการแกปญหาในการเลน
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กกะประมาณสั้น – ยาว เลนตามมุม(บล็อก) มีความรับผิดชอบ
และแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กกะประมาณสั้น – ยาว เลนตามมุม(บล็อก) มีความรับผิดชอบ
และแกปญหาไดดวยตนเองโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
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ระดับ 1 หมายถึง เด็กกะประมาณสั้น – ยาว เลนตามมุม(บล็อก)มีความรับผิดชอบ
และแกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)

159
แบบสังเกตพฤติกรรม
คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กกะประมาณสั้น – ยาว เลนตามมุม(บล็อก) มีความรับผิดชอบ และ
แกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กกะประมาณสั้น – ยาว เลนตามมุม(บล็อก) มีความรับผิดชอบ และ
แกปญหาไดดวยตนเองโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กกะประมาณสั้น – ยาว เลนตามมุม(บล็อก)มีความรับผิดชอบ และ
แกปญหาไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การกะปริมาณสั้น-ยาว
กิจกรรมเลนตามมุม ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
กะประมาณ เลนตามมุม มีความ
(บล็อก) รับผิดชอบ
สั้น-ยาว
ได
ได
และแกปญหา
ได
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

รวม

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สาระที่ควรเรียนรูธรรมชาติรอบตัว
หนวย กลางวันกลางคืน
แผนที่ 9 เรื่อง การกะประมาณ หนา-บาง
ชื่อผูสอน นางสาวนิอร รอดขาว
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ.2551
เวลา....................นาที
กิจกรรมสรางสรรค
............................................
ขั้นที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาตามความจําเปน
สาระสําคัญ
การกะประมาณ เป นการใชประสาทสั มผัสทางตาที่เรามองเห็น โดยใชพื้ น ฐานในการ
เปรียบเทียบจํานวนมาใช
สาระการเรียนรู
1. สาระที่ควรรู
การกะประมาณหนา - บาง
2. ประสบการณสําคัญ การกะประมาณหนา-บาง ความรับผิดชอบ การเก็บของเขาที่
แกปญหาในการเลน
จุดประสงคการเรียนรู
1. กะประมาณหนา - บาง
2. พิมพภาพตามจินตนาการ
3. มีความรับผิดชอบ เก็บของเขาที่
ขั้นที่ 2 จัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนํา)
1. ครูนํารูปทรงเลขาคณิตตางๆใหเด็กดู พรอมซักภามนักเรียนวาเปนรูปทรงอะไร
2. ครูอธิบายการกะประมาณ หนา – บาง โดยนําตัวอยางรูปทรงเลขาคณิต ของจริงและ
รูปภาพ ใหเด็กเปรียบเทียบความหนา – บาง
ขั้นที่ 3 ฝกปฎิบัติสิ่งที่ไดเรียนรูมา (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสอน)
เด็กแบงกลุม กลุมละ 5 คน แลวรวมกันพิมพภาพจากฟองน้ํา รูปทรงเลขาคณิตออกมาเปน
ภาพเสมือนของจริงที่นําเปนตัวอยางและตกแตงใหสวยงาม

162
ขั้นที่ 4 ใหขอมูลยอนกลับแกเด็ก (กิจกรรมการเรียนรู ขั้นสรุป)
เด็ กนําเสนอผลงานพรอมทั้งบอกวาสิ่งใด หนา สิ่ งใดบาง โดยเพื่อ นรว มแก ไขหากพบ
ขอผิดพลาด
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงหรือปฎิบัติโดยเปนกิจวัตรหรือเปนนิสัย
ผูปกครองและครูสังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบประเมินความสามารถในการนําความรูและ
ทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน หลังการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา 2
สัปดาห
ขั้นที่ 6 ติดตามผลการพัฒนา
เด็กทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน หลังการจัดประสบการณการเรียนรู 2
สัปดาห
สื่อการจัดประสบการณการเรียนรู
1. ของตางๆในหองเรียน
2. สีน้ํา
3. ฟองน้ํา
4. รูปภาพทรงเลขาคณิต
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1. การกะประมาณ หนา-บาง
2. การเลนตามมุมบล็อก
3. ความรับผิดชอบ การเลนกับผูอื่นและการแกปญหาในการเลน
2. เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กกะประมาณหนา - บาง พิมพภาพตามจินตนาการ มีความ
รับผิดชอบ และเก็บของเขาที่ไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กกะประมาณหนา - บาง พิมพภาพตามจินตนาการ มีความ
รับผิดชอบ และเก็บของเขาที่ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
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ระดับ 1 หมายถึง เด็กกะประมาณหนา - บาง พิมพภาพตามจินตนาการ มีความ
รับผิดชอบ และเก็บของเขาที่ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง

บันทึกหลังการจัดประสบการณ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผูสอน
(นางสาวนิอร รอดขาว)
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แบบสั
แบบสังงเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรรม
รม
คําชี้แจง ใหใสเครื่องหมาย

ลงในชองระดับการวัดตามพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ

เกณฑการวัด
ระดับ 3 หมายถึง เด็กกะประมาณหนา - บาง พิมพภาพตามจินตนาการ มีความรับผิดชอบ
และเก็บของเขาที่ไดดวยตนเอง
ระดับ 2 หมายถึง เด็กกะประมาณหนา - บาง พิมพภาพตามจินตนาการ มีความรับผิดชอบ
และเก็บของเขาที่ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะบางครั้ง
ระดับ 1 หมายถึง เด็กกะประมาณหนา - บาง พิมพภาพตามจินตนาการ มีความรับผิดชอบ
และเก็บของเขาที่ไดโดยเพื่อนและครูคอยชี้แนะทุกครั้ง
เกณฑการตัดสิน
ผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 2-3
ไมผาน หมายถึงเด็กปฎิบัติได ระดับ 1
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แบบสังเกตพฤติกรรมเรื่อง การกะประมาณหนา-บาง
กิจกรรมสรางสรรค ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนวัดกระตายเตน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรมของเด็กที่ปรากฎ
มีความ
กะประมาณ พิมพภาพ
ตาม
รับผิดชอบ
หนา-บาง
ได
จินตนาการ และเก็บของ
ได
เขาที่ได
3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลงชื่อ..............................................ผูสังเกต
นางสาวนิอร รอดขาว

รวม

เกณฑการ
ตัดสิน
ผาน ไม
ผาน
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แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน
สําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2
......................................................
คําชี้แจง
1. แบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน ฉบับนี้มี 4 ตอน ใหเด็กทําทั้ง 4 ตอน
ตอนที่ 1 ทักษะเรื่องจํานวน
- ใหเด็กเติมตัวเลขที่หายไปลงในชองวางใหถูกตอง
- ใหเด็กใสเครื่องหมายมากกวา > นอยกวา < และเทากับ = ระหวางจํานวน
และตัวเลขใหถูกตอง
ตอนที่ 2 ทักษะเรื่องปริมาณ
- ใหเด็กกากบาททับภาพที่มีปริมาณมากกวาภาพที่กําหนดให
- ใหเด็กกากบาททับภาพที่มีปริมาณนอยกวาภาพที่กําหนดให
ตอนที่ 3 ทักษะเรื่องน้ําหนัก
- ใหเด็กเติมภาพใหหนักกวาภาพที่กําหนดให
- ใหเด็กกากบาททับภาพออกไปใหเบากวาภาพที่กําหนดให
ตอนที่ 4 การกะประมาณ
- ใหเด็กวงกลมภาพที่หนากวา
- ใหเด็กกากบาททับภาพที่บางกวา
- ใหเด็กกากบาททับภาพที่ยาวกวา
- ใหเด็กกากบาททับภาพที่สั้นกวา
2. แบบประเมินมีทั้งหมด 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวมเปนคะแนนเต็ม 30 คะแนน
3. นักเรียนมีเวลาในการทําแบบประเมินความรูและทักษะเบื้องตน ประมาณ 30 นาที
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ชื่อเด็กชาย/เด็กหญิง...............................................................
ชั้นอนุบาลปที่ 2 เลขที่.............

ตอนที่ 1 แบบประเมินทักษะเรื่อง จํานวน
ขอสอบมีจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน

รวม 10 คะแนน

ใหเด็กเติมตัวเลขที่หายไปลงในชองวางใหถูกตอง

ขอที่ 1

5

……….

7

8

ขอที่ 2

13

……….

15

16

ขอที่ 3

8

……..

10

………

ขอที่ 4

……..

16

……..

18

ขอที่ 5

…….. ……..

18

20
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ใหเด็กใสเครื่องหมายมากกวา > นอยกวา < และเทากับ =
ระหวางจํานวนตัวเลขใหถูกตอง

ขอที่ 6

3

5

ขอที่ 7

8

4

ขอที่ 8

10

7

ขอที่ 9

9

9

ขอที่ 10

7

2
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ตอนที่ 2 แบบประเมินทักษะเรื่องปริมาณ

ขอสอบมีจํานวน 5 ขอ

ขอละ 1 คะแนน

รวม 5 คะแนน

ใหเด็ก ± กากบาททับภาพที่มีปริมาณ มากกวาภาพที่กําหนดให

ขอที่1

ขอที่ 2
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ใหเด็ก± กากบาททับภาพที่มีปริมาณนอยกวาภาพที่กําหนดให

ขอที่ 3

ขอที่ 4

ขอที่ 5
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ตอนที่ 3 แบบประเมินทักษะเรื่อง น้ําหนัก
ขอสอบมีจํานวน 5 ขอ

ขอละ 1 คะแนน

ใหเด็กเติมภาพใหหนักกวาภาพที่กําหนดให
ขอที่ 1

ขอที่ 2

รวม 5 คะแนน

172

ใหเด็ก ° กากบาททับภาพออกไปใหเบากวาภาพที่กําหนดให

ขอที่ 3

ขอที่ 4

173

ขอที่ 5

ตอนที่ 4 แบบประเมินเรื่อง การกะประมาณ

174

ขอสอบมีจํานวน 10 ขอ

ใหเด็ก
ขอที่ 1

ขอที่ 2

ขอที่ 3

ขอละ 1 คะแนน

วงกลมภาพที่หนากวา

รวม 10 คะแนน
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ใหเด็กกากบาท ± ทับภาพที่บางกวา
ขอที่ 4

ขอที่ 5
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ใหเด็ก ± กากบาททับภาพทีย่ าวกวา
ขอที่ 6

ขอที่ 7

ขอที่ 8
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ใหเด็ก ± กากบาททับภาพที่สั้นกวา
ขอที่ 9

ขอที่ 10

178
แบบประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะเบื้องตนไปใชในชีวิตประจําวัน
สําหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดกระตายเตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2
......................................................
คําชี้แจง
แบบประเมินฉบับนี้เปนแบบประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําความรูแ ละ
ทักษะเบื้องตนไปใชในประจําวัน หลังจากไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภายในระยะเวลา
2 สัปดาห โดยผูปกครองและครูเปนสังเกตความสามารถ
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนําทักษะความรูและทักษะเบื้องตนไปใช
ในชีวิตประจําวัน
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ชื่อเด็กชาย/เด็กหญิง......................................................................................
ชั้นอนุบาลปที่ 2
เลขที่...........................................
คําชี้แจง ใหทานสังเกตความสามารถของเด็กตามรายการประเมินและเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรม
ดังกลาวใหทานทําเครื่องหมาย / ลงในชองจํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการประเมิน
1. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องจํานวนไปใช
ในชีวิตประจําวัน
1.1 นับจํานวนตัวเลข 1-20
1.2 นับจํานวนเพิม่ 1-10
1.3 นับจํานวนลด 10-1
2. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องปริมาณไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.1 เปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา
2.2 เปรียบเทียบปริมาณเทากัน/เทากับ
2.3 จําแนกปริมาณ มากกวา-นอยกวา
3. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องน้ําหนักไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
3.1 เปรียบเทียบน้าํ หนักมากกวา-เบากวา
3.2 จําแนกน้ําหนักมากกวา-เบากวา

จํานวนครั้งที่ สรุป
แสดงพฤติกรรม
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รายการประเมิน

จํานวนครั้งที่ สรุป
แสดงพฤติกรรม

4. ประเมินความสามารถในการนําทักษะเรื่องการกะประมาณไป
ใชในชีวิตประจําวัน
4.1 กะประมาณ มากกวา – นอยกวา
4.2 กะประมาณ สั้น – ยาว
4.3 กะประมาณ หนา – บาง

ลงชื่อ......................................................ผูปกครอง/ครู
(......................................................)
ผูประเมิน
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แบบสัมภาษณความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ
การเรียนรูแบบ Six Steps Approach
คําชี้แจง
แบบสั ม ภาษณ ค วามพึ ง พอใจฉบั บ นี้ เ ป น แบบสั ม ภาษณ ค วามพึ ง พอใจ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Six Steps Approach ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่ 2
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
เกณฑการประเมิน
☺ = พอใจมาก
= พอใจปานกลาง
= พอใจนอย
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสมั ภาษณ
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง และเติมคําในชองวางใหสมบูรณ
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 ชื่อ............................................................................................................
1.3 เลขที.่ ..................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
Six Steps Approach
คําชี้แจง ระบายสีลงในภาพตามระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. สนองความตองการและความสนใจของเด็ก
2. วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูที่ หลากหลาย
3. สามารถกระตุนและเราความสนใจแกเด็ก
4. วิธีการฝกปฎิบัติเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. กิจกรรมสรางความสนุกสนานเปนกันเองกับเพื่อนๆ

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

☺
☺
☺
☺
☺
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รายการประเมิน
6. การทํางาน/กิจกรรมกลุม
7. ระยะเวลาในการจัดประสบการณการเรียนรู
เหมาะสม
8. สื่อการจัดประสบการณการเรียนรูมี
ความเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย

☺
☺
☺

ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2545

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน

นางสาวนิอร รอดขาว
99/105 หมูที่ 6 ตําบลทาไม อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกการประถมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับ 4
สังกัดสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลวังเย็น
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

