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การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรข์องเดก็

ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่ 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็น เดก็ปฐมวยัอาย ุ 4-5 ปี ทีศ่กึษาอยูช่ ัน้อนุบาลปีที ่ 2 ภาค

เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ีกรงุเทพมหานคร จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าโดยการ
เลอืกแบบเจาะจง เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลองโดยการจดัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ตามแนวมอนเตสซอรี ่ดว้ยการสาธติกจิกรรมเป็นรายบุคคล เป็นเวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั วนัละ 3 
ชัว่โมง  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แผนการจดักจิกรรมคณติศาสตรต์ามแนวมอน เตสซอรี ่
และแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และ
การนบั ซึง่แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั มคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง
พฤตกิรรมกบัจดุประสงค ์ (IOC) เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ ค่าความยากงา่ย (p) ระหว่าง 0.34 - 0.66 ค่า
อ านาจจ าแนก (D) ระหว่าง 0.44 – 1.00 และมคี่าความเชื่อมัน่ (α) = 0.92 การวจิยัครัง้นี้เป็นการ
วจิยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการวจิยั
แบบกลุ่มเดยีววดัก่อนและหลงัการทดลอง (One – Group Pretest - Posttest Design) และวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติ ิThe Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
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คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีอ่ยูใ่นระดบัด ี ทัง้โดยรวมและดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้นการ
จ าแนก การเรยีงล าดบัและการนบั 
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The purpose of this research were to study and compare the mathematical basic 

skills of young children before and after experienced the Montessori Method.  
The sample of this study consisted of 12 children, 4-5 years old, who were 

purposively sampling from children who had been enrolled in kindergarten 2 during the first 
semester of the academic year 2011 at Phramaemaree School, Bangkok. Samples was 
individually demonstrated Mathematical Montessori activities by the researcher for a period 
of 5 weeks, 3 days per week and 3 hours per day. 

The research instruments used in this study were the Mathematical Activity Lesson 
Plan according to the Montessori Method and the Mathematical Basic Skills Assessment 
Form for Young Children including 3 aspects: sorting, classifying and counting. The 
Mathematical Basic Skill Assessment Form‘s index of consistency (IOC) was at 1.00, the 
difficulty index (p) ranged from 0.34 to 0.66,  the discrimination (D) value ranged from 0.44 
to 1.00 and the reliability of the form was 0.92. The “quasi-experimental research” with One–
Group Pretest–Posttest Design was used in this study. The data was analyzed using the 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test.   

The results of this study revealed that: 
1. Mathematical Basic Skills of Young Children Experienced the Montessori 

Method were at good level, considering as a whole and each aspect: sorting, classifying, and 

counting. 

2. Mathematical Basic Skills of Young Children Experienced the Montessori 

Method were higher than before with statistical significance at .01 level, considering as a 

whole and each aspect: sorting, classifying, and counting. 
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บทท่ี  1 
บทน า 

ภมิูหลงั 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2542: 86) ทรงมพีระด ารสัว่า “มนุษย์

เป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการพฒันาประเทศ  ประเทศใดทีค่นในชาตมิคีวามรู้ความสามารถ ประเทศ
นัน้ยอ่มมคีวามเจรญิรุง่เรอืง ดงันัน้ประเทศต่างๆ จงึใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคนในชาตขิองตน 
โดยการใหค้วามส าคญัต่อการจดัการศกึษา เพราะการศกึษาคอืการพฒันาใหค้นมคีวามรูค้วาม  
สามารถทีจ่ะสรา้งคนใหม้ฐีานะทางเศรษฐกจิและสงัคมสงูขึน้ และสรา้งชาตใิหอ้ยูอ่ยา่งมคีวามสุขและ
รุง่เรอืงได”้ จากขอ้ความดงักล่าวเน้นถงึความส าคัญของการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาและสรา้งคนใน
ชาต ิ การพฒันาทรพัยากรมนุษยค์วรเริม่ตน้ตัง้แต่ปฐมวยั  เพราะเดก็เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คี่ายิง่ 
เป็นผูส้บืทอดมรดกทางวฒันธรรมและความเป็นมนุษย์ เป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ อนาคต
ของชาตจิงึขึน้อยูก่บัคุณภาพของเดก็ เดก็ทีส่มบรูณ์ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจและมพีฒันาการทุก
ดา้นทีเ่หมาะสมกบัวยัจะเป็นผูท้ีส่ามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและประเทศชาต ิ การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยัควรเป็นการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั (สถาบนัแห่งชาตเิพื่อการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยั ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต ิ2542:12) ดงัทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาพุทธศกัราช 2542 ฉบบัทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (2545) หมวด 4 มาตราที ่ 22 และ 24 ทีก่ าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาไวว้่าตอ้งยดึ
หลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด 
กระบวนการจดัการศกึษาจะตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละตามศกัยภาพ 
ความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ การ จดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรูม้าใช ้จดักจิกรรมให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 
และการพฒันาผูเ้รยีนควรเป็นการพฒันาโดยองคร์วมในการจดัการศกึษาปฐมวยัทีเ่หมาะสมจงึควร
ค านึงถงึการเสรมิสรา้งพฒันาการทุกดา้นอยา่งไดส้ดัส่วน กล่าวคอืเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดส้รา้งเสรมิ
พฒันาการทางดา้นรา่งกายทัง้กลา้มเนื้อใหญ่  กลา้มเนื้อเลก็ ดา้นอารมณ์จติใจ สงัคม และสตปิญัญา
อยา่งเตม็ที ่ทัง้นี้เพื่อใหเ้ดก็เจรญิเตบิโตเป็นบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีุณค่าแก่สงัคม (เยาวพา 
เดชะคุปต.์ 2542ข: 12,15)  

คณติศาสตรม์บีทบาทอยา่งยิง่ในชวีติประจ าวนัของมนุษยไ์มว่่าจะอยูใ่นสงัคมใดกต็าม เดก็
หรอืผูใ้หญ่อยูท่ีใ่ด หรอืสถานการณ์ใดการตดิต่อสื่อสารดว้ยขอ้มลูหรอืการประกอบกจิกรรมประจ าวนั 
คณติศาสตรจ์ะเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัของเราทัง้สิน้ จงึสามารถกล่าวไดว้่าประสบการณ์ใน
ชวีติประจ าวนัของเราเกีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร์และจ าเป็นตอ้งใชค้ณติศาสตรอ์ยูเ่สมอ ซึง่ การจดั
ประสบการณ์ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูท้างคณติศาสตร์ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยันัน้ มคีวามแตกต่างจากการเรยีน
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คณติศาสตรใ์นระดบัอื่น เนื่องจากพฒันากา รของเดก็ปฐมวยัมคีวามแตกต่างจากเดก็ในวยัอื่น ไมว่่า
จะเป็นความเขา้ใจหรอืความคดิรวบยอด  (เพญ็จนัทร ์เงยีบประเสรฐิ . 2542: 1) ซึง่พ่อแมแ่ละครคูวร
ตระหนกัถงึความส าคญัของการส่งเสรมิคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั การจดัประสบการณ์ทาง
คณติศาสตรส์ าคญัต่อการเรยีนรูข้องเดก็ เพราะนอกจากจะตอ้งอาศยัสถานการณ์ในชวีติประจ าวนั
ของเดก็เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบัคณติศาสตรแ์ลว้ยงัตอ้งอาศยัการวางแผนและเตรยีมการเป็น
อยา่งดจีากครโูดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสคน้ควา้ แกป้ญัหา เรยีนรูแ้ละพฒันาความคดิรวบ ยอด
เกีย่วกบัคณติศาสตร ์ พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ความรูด้า้นจ านวน มติิ  การเปรยีบเทยีบ 
การนบัและตวัเลข ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นพืน้ฐานส าหรบัการเรยีนคณติศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึน้และ
เป็นทกัษะทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 3) การปลกูฝงัใหเ้ดก็ปฐมวยัมจีติ
คณติศาสตรจ์ะช่วยใหเ้ขาเจรญิเตบิโตอยูใ่นโลกแห่งคณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งมคีวามสุข การพฒันาความรู้
และทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ควรมกีารวางแผนและมกีารเตรยีมการอยา่ งดจีากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกๆ ฝา่ยเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งมคีวามสุข (Zener. 
2007) เพราะคณติศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัทีส่ าคญั  ครปูฐมวยัควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้
ใชค้วามคดิการแกป้ญัหาและเรยีนรูด้ว้ยตวัเองโดยการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้างคณติศาสตรท์ี่
เหมาะสมใหแ้ก่เดก็ (นิตยา ประพฤตกิจิ. 2541: 2; อา้งองิจาก Taylor. 1985) 

การทีเ่ดก็จะเรยีนรูแ้ละเกดิความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์เกดิจากการท ากจิกรรมต่างๆ 
ในชวีติประจ าวนั โดยครสูามารถจดัสอดแทรกหรอืบรูณาการคณติศาสตรเ์ขา้กบัสาระอื่นๆ ตามที่
ปรากฏในหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การเรยีนเกีย่วกบัตวัเลข รปูทรง ขนาด  ล าดบั การจดัหมวดหมู ่
และความสมัพนัธต่์างๆ ถอืว่าเป็นประสบการณ์ประจ าวนัของเดก็ทีช่่วยส่งเสรมิเดก็ตามธรรมชาตอิยู่
แลว้ ดงันัน้การปลกูฝงัใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์ จงึเป็นการปู
พืน้ฐานสู่ความเขา้ใจดา้นคณติศาสตรต่์อไปในอนาคต (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 2; อา้งองิจาก 
Croft; & Hess. 1985) ในการสอนคณติศาสตรส์ิง่ทีค่รคูวรค านึงถงึคอืภาษา ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรท์ัง้นี้เพราะความรูท้างคณติศาสตรเ์ป็นแนวทางของประสบการณ์และความเหน็ต่างๆ 
ทีเ่กีย่วกบัโลก เป็นแนวทางในกา รแกป้ญัหาทีเ่กีย่วกบัความเขา้ใจเรือ่งจ านวน หน้าทีแ่ละความ 
สมัพนัธข์องสิง่ของ เมือ่เดก็โตและมพีฒันาการ มากขึน้ เดก็ ควรจะมโีอกาสส ารวจ เขา้กลุ่ม ศกึษา
เปรยีบเทยีบ และเมือ่ เดก็มคีวามพรอ้มเรือ่งความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร ์เดก็จะสามารถบนัทกึ
สิง่ทีค่น้พบโดยใชส้ญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ (ปณชิา มโนสทิธยากร . 2553: 11; อา้งองิจาก Brewer. 
1995: 98) 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั หมายถงึความพรอ้มเกีย่วกบัการสงัเกต การ
เปรยีบเทยีบ การจ าแนก  ตามรปูรา่ง ขนาด น ้าหนกั ส ีความสงู ความเหมอืน ความแตกต่าง การ
เรยีงล าดบั การนบั ซึง่เป็นทกัษะทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยการก ระท า เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเตรยีม
ความพรอ้มในการเรยีนคณติศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึน้ (ปรางวไล จวูฒันส าราญ . 2547: 11) นอกจากนี้ 
การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มหรอืความรู้
เบือ้งตน้ทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนคณติศาสตรห์รอืการคดิค านวณทางการฝึกทกัษะทางคณติศาสตรใ์น
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ระดบัสงูขึน้ต่อไป โดยการสรา้งเสรมิประสบการณ์แก่เดก็ในดา้นการเปรยีบเทยีบรปูทรงต่างๆ การ
บอกความแตกต่างของขนาด น ้าหนกั  ระยะทาง จ านวน ปรมิาณของสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ 
สามารถเรยีงล าดบัใหญ่เลก็ หรอืจดัแยกประเภทสิง่ของต่างๆ หลกัการจดัประสบการณ์ เพื่อส่งเสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ก่เดก็มหีลายประการ โดยควรเริม่จากสิง่ทีง่า่ยไปหายากเน้นสิง่ทีใ่กล้
ตวัเดก็ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏิบตัจิากประสบการณ์ตรงผ่านสื่อวสัดุอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย
จากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมไปสู่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมผ่านกจิกรรมทีเ่กดิความสนุกสนานเพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิ
ความสนใจกระตอืรอืรน้อยากเรยีนรู ้อยา กคน้หาค าตอบดว้ยตนเองและได้รบัความรูโ้ดยไมรู่ต้วัซึง่จะ
ท าใหส้ามารถจดจ าอย่างเขา้ใจจนเกดิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบดว้ยตนเอง  (ปารฉิตัร ผลเจรญิ. 
2547: 45) นอกจากนี้ความสามารถในการบอกเหตุผลในการกระท าของตนเอง การรูจ้ านวนเลข การ
รูจ้กัการนบั เป็นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ในการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องมนุษยต์ัง้แต่เกดิ เช่น 
การแสดงออกดว้ยการเอือ้มมอื การกะระยะทีจ่ะจบัหน้าแม ่ การจบัขวดนม ความแรงในการดดูนม 
การกะเวลาเล่นจะ๊เอ๋ ซึง่การเขา้ใจหลกั การทางคณติศาสตรน์ี้จะเพิม่พนูเป็นล าดบั จน พฒันาเป็นการ
นบั การบวก การลบ การหาร และคดิค านวณเมือ่โตขึน้ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2551ก: 154)  

การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่ (Hainstock. 1997a: 70) เป็นการจดั
ประสบการณ์ที่ใหอ้สิรภาพแก่ผูเ้รยีน ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัพฒันาการตามธรรมชาติของเดก็ โดย
อสิรภาพนัน้จะเปลีย่นแปลงไปตามขัน้ตอนของพฒันาการของเดก็แต่ละคน ซึง่เดก็แต่ละคนมคีวาม
ตอ้งการและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะบรรลุถงึอสิรภาพ นัน่หมายถงึการทีเ่ขาสามารถท า สิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง 
และเพื่อตนเอง องคป์ระกอบนี้เป็นส่วนส าคญัของ “การเจรญิเตบิโต” และเป็นเป้าหมายสุดทา้ยของ
วธิกีารจดัการศกึษาตามแนวมอนเตสซอรี ่ การศกึษาแนวนี้เน้นการท ากจิกรรมต่างๆ อยา่งมขี ัน้ตอน
ทีต่่อเนื่องเพื่อใหบ้รรลุถงึการพึง่พาตนเองและกระบวนการไดม้าซึง่อสิรภาพของมนุษยอ์ยา่งแทจ้รงิ 
นอกจากนี้การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีย่งัเน้นหลกัการทีค่ านึงถงึความตอ้งการของเดก็
ในการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มตามแนวมอนเตสซอรีส่่งเสรมิใหเ้ดก็ท างานดว้ยตนเองโดยผ่านสื่ออุปกรณ์
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบทัง้นี้เพื่อใหเ้ดก็สามารถพฒันาตนเอง มอีสิระในการท างานและสามารถควบคุม
ความผดิพลาดในการท างานโดยการใชส้ื่ออุปกรณ์เหล่านัน้ (Gordon. 2007: 20-21) การทีเ่ดก็เรยีนรู้
ตามความตอ้งการดว้ยตนเอง และซมึซบัการเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้มจะท าใหเ้ดก็เรยีนรูใ้นสิง่ที่ เขา
ตอ้งการดงันัน้การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่จงึเป็นการส่งเสรมิเดก็ใหม้เีสรภีาพในการ
เรยีนรูภ้ายใตข้อบเขตผ่านสื่อทีก่ าหนดให ้ และสิง่แวดลอ้มทีค่วรจดัตามแนวมอนเตสซอรี่ควรมสี่วน
ช่วยใหเ้ดก็มอีสิรภาพในการเรยีนรู ้ และจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูซ้ึง่จะท าใหเ้ดก็เรยีนรู้
ตามความสามารถและศกัยภาพของตนเอง จรีะพนัธุ ์พลูพฒัน์. (2540: 18) กล่าวว่า การทีเ่ดก็มอีสิระ
ในการเลอืกอุปกรณ์เองและลงมอืปฏบิตัสิื่ออุปกรณ์ดว้ยตนเองตามช่วงเวลาทีต่นตอ้งการโดยไมม่กีาร
เรง่หรอืก าหนดเวลาใหท้ าใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการปฏบิตักิจิกรรมมากขึน้   
มอนเตสซอรีไ่มเ่ชื่อในเรือ่งของการแขง่ขนัเพราะเชื่อว่าเดก็ไมค่วรประสบกบัความลม้เหลวก่อนทีจ่ะ
ประสบกบัความส าเรจ็ ดงันัน้ในระบบการ จดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่จงึไมม่กีารแขง่ขนั 
เดก็ทุกคนท างานตามความพรอ้มของตนโดยไมม่กีารเปรยีบเทยีบกบัเดก็อื่น และจะเรยีนรูต้ามช่วง 
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เวลาทีต่นตอ้งการ การเรยีนรูต้ามแนวมอนเตสซอรีไ่ม่เน้นการท างานเพื่อหวงัรางวลัหรอืเพื่อไมใ่ห้
ไดร้บัการลงโทษ รางวลัในระบบของมอนเตสซอรี ่คอื ความส าเรจ็ทีเ่ ดก็ไดร้บัจากการปฏบิตักิจิกรรม 
หลกัการตามแนวมอนเตสซอรี่ คอื ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง เริม่ตัง้แต่เดก็เลอืกกจิกรรมทีจ่ะปฏบิตั ิ
เลอืกสื่อ สถานที ่ต าแหน่งหรอืมมุทีจ่ะใชใ้นการปฏบิตังิานเอง มอีสิระในการเคลื่อนยา้ยและพดูคุยกบั
เพื่อนหรอืคร ูซึง่ทัง้นี้จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตที่ก าหนดว่าไมร่บกวนผูอ้ื่นและไมท่ าใหอุ้ปกรณ์เสยีหาย สิง่
ทีเ่ดก็จะไดร้บัจากหลกัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีค่อื ความเป็นตวัของตวัเอง มโีอกาส
คดิลงมอืกระท า รูจ้กัไตรต่รองหาเหตุผล และสามารถเลอืกแนวทางการประพฤตปิฏบิตัไิดเ้องอยา่ง
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง ทัง้นี้เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง ถา้เดก็ไดม้โีอกาสคดิเอง ท าเอง 
ต่อไปเดก็จะเป็นบุคคลทีม่ปีญัญาและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มได้เป็นอยา่งดี
การศกึษาในระบบมอนเตสซอรีน่อกจากจะมจีดุมุง่หมายเพื่อใหเ้ดก็มพีฒันาการและเกดิทกัษะซึง่จะ
ตดิตวัไปจนตลอดชวีติแลว้ยงัสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้กจิกรรมของ
มอนเตสซอรีย่งัก าหนดใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัชวีติประจ าวนั เพราะมอนเตสซอรีเ่ชื่อว่ าถา้คนเรามี
ประสบการณ์กวา้งขวางเกีย่วกบัชวีติจรงิแลว้กจ็ะสามารถก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคไ์ด้ นอกจากนี้
สิง่ทีด่ทีีสุ่ดในการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ในวยัน้ี คอื การเรยีนรู้จากธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีพ่บเหน็และ
จบัตอ้งไดโ้ดยสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม ดงันัน้มอนเตสซอรีจ่งึ ออกแบบสื่ออุปกรณ์เพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้ 
และตอ้งลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง การเรยีนรูต้ามระบบมอนเตสซอรี ่เดก็ปฐมวยัจะไดห้ยบิ จบั  
ปฏบิตัแิละทดลองกบัสื่อต่างๆ ซึง่จะฝึกเดก็ใหเ้ป็นคนช่างสงัเกตมากกว่าการนัง่เรยีนในชัน้เรยีนอยา่ง
เดยีว เดก็ทีโ่ตแลว้ แต่เขยีนหนงัสอืไมถ่นดั ท า งานชา้ หรอืประสบอุบตัเิหตุบ่อยครัง้จากเครือ่งเล่นปีน
ปา่ยหรอืโหนกลางสนามนัน้ ส่วนหน่ึงกเ็พราะ ขาดประสบการณ์ในการพฒันาการฝึกกลา้มเนื้อมอืใน
วยัเดก็ซึง่การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีจ่ะใหเ้ดก็มโีอกาสลงมอืปฏบิตักิจิกรรมสื่ออุปกรณ์
ส าหรบัฝึกกลา้มเนื้อยอ่ย และกลา้มเนื้อใหญ่ ทัง้นี้การจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้นวมอนเตสซอรี่ จงึ
เป็นวธิกีารหนึ่งทีเ่ดก็เรยีนรู้บทเรยีนผ่านการทดลองและลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมผ่านสื่ออุปกรณ์ต่างๆ 
ดว้ยตนเอง ซึง่จะท าใหเ้ดก็สามารถคน้หาค าตอบจากสื่ออุปกรณ์ดว้ยตนเองและท าใหเ้ดก็เกดิการ
เรยีนรูแ้ละภาคภมูใิจในตนเองทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัิกจิกรรมดว้ยตนเอง ซึง่ความรูท้ีเ่ขาเรยีนรูแ้ละคน้พบ
ดว้ยตนเองนี้จะตดิตวัเดก็ตลอดไป เพราะเดก็จะจดจ าสิง่ทีเ่รยีนรู ้เป็นความรูท้ีค่งทนมากกว่าการ
เรยีนแบบท่องจ าแต่เพยีงอยา่งเดยีว (จรีะพนัธุ ์พลูพฒัน์; และค าแกว้ ไกสรพงษ์. 2544: 10-13) 

การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีแ่บ่งเป็น 4 กลุ่ม คอืกลุ่มชวีติประจ าวนั กลุ่ม
ประสาทรบัรู ้กลุ่มภาษา  และกลุ่มคณติศาสตร ์ใน งานวจิยันี้จะศกึษาเฉพาะกลุ่มคณติศาสตรเ์ท่านัน้ 
เพราะสภาพการศกึษากลุ่มสาระคณติศาสตรท์ีผ่่านมาเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2 ของโรงเรยีน
พระแมม่ารมีปีญัหาการเรยีนคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัต ่า และยงัส่งผลกระทบต่อการศกึษากลุ่มสาระ
คณติศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ต่อไป การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้กลุ่มคณติศาสตรต์ามแนว    
มอนเตสซอรี ่ (Zener. 2007) เป็นการเรยีนรูร้ปูแบบหน่ึงทีเ่หมาะกบัเดก็ทีช่่วยใหเ้ดก็ไดเ้ริม่เรยีนรูส้ ิง่
ทีเ่ป็นรปูธรรมก่อนแลว้จงึน าไปสู่การเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นนามธรรมดว้ยการฝึกทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรผ์่านการปฏบิตัจิรงิ เช่น การหยบิ การจบั สมัผสั สิง่ต่างๆ โดยใชม้อื ไดเ้หน็ขนาด รปูรา่ง 
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รปูทรง น ้าหนกั ส ีพืน้ผวิสมัผสัทีห่ยาบเรี ยบหรอืขรขุระของวตัถุซึง่จะช่วยใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจอยา่ง
แมน่ย า เดก็สามารถหยบิจบัและนบัสิง่ของต่างๆ ได ้ ดงันัน้การใชป้ระสาทสมัผสัในการเรยีน
คณติศาสตรจ์งึเป็นแนวทางพืน้ฐานของการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัตามแนวคดิของมอนเตสซอรี่ การ
ไดเ้หน็ของจรงิ การสมัผสั การหยบิจบั การด ูการชมิ หรอืการฟงั กระตุน้การเรยีนรูข้องเดก็มากกว่า
การใชส้ายตาเพยีงอยา่งเดยีว โดยเฉพาะถา้สื่ออุปกรณ์นัน้เป็นของจรงิเดก็จะเกดิการเรยีนรูอ้ยา่ง
สมบรูณ์ทัง้นี้คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีน่ าไปสู่การคดิ
ค านวณ บวก ลบ ในระดบัทีส่งูขึน้  

จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าการจดัประสบการณ์ทกัษะคณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ 
เป็นรปูแบบหน่ึงทีส่่งเสรมิเดก็ปฐมวยัใหเ้รยีนรูแ้ละซมึซบัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
และสามารถพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งด ี (กุลยา ตนัตผิลาชี วะ. 2551ข: 38) 
ในงานวจิยัน้ีจะศกึษาเฉพาะกลุ่มคณติศาสตรเ์ท่านัน้ เพราะสภาพการศกึษากลุ่มสาระคณติศาสตรท์ี่
ผ่านมาเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้อนุบาลปีที ่ 2 ของโรงเรยีนพระแมม่ารมีปีญัหาการเรยีนคณติศาสตรอ์ยูใ่น
ระดบัต ่าและยงัส่งผลกระทบต่อการศกึษากลุ่มสาระคณติศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ต่อไป ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่เพราะคดิว่าการไดร้บัประสบการณ์ทางคณติศาสตรต์ามแนว   
มอนเตสซอรีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ดก็มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่ผลการวจิยัน้ีจะเป็น
แนวทางแก่ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยั เพื่อ การส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั และการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสมใหแ้ก่เดก็
ปฐมวยัต่อไป   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้มจีดุมุง่หมายส าคญั เพื่อศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีโ่ดยมจีดุมุง่หมายเฉพาะดงันี้   

1. เพื่อศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บั
การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
 
ความส าคญัของการวิจยั   

ผลของการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้จะเป็นแนวทางส าหรบัครปูฐมวยัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัการศกึษาปฐมวยัหรอืผูท้ีส่นใจการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ตระหนกัถงึความ 
ส าคญัและการส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรีแ่ละเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ก าลงัศกึษา
อยูใ่นชัน้อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ีกรงุเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร จาก 3 หอ้งเรยีน จ านวน 90 คน 
และเป็นกลุ่มทีเ่ลอืกเรยีนมอนเตสซอรี ่ จ านวน 4 กลุ่ม   
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการการวิจยั  

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่ 2/1 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ี กรงุเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าจาก
การเลอืกแบบเจาะจง  จากหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่  
หอ้งมอนเตสซอรี ่1 ซึง่เป็นหอ้งทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้อน 

 
ตวัแปรท่ีศึกษา   

1. ตวัแปรอสิระ   ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ 
2. ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้นต่างๆ ดงันี้ 

2.1 การจ าแนก 
2.1.1 รปูทรง 
2.1.2 ขนาด 
2.1.3 จ านวน 
2.1.4 ประเภท 
2.1.5 ส ี

2.2 การเรยีงล าดบั 
2.2.1 สัน้ยาว 
2.2.2 มากน้อย 
2.2.3 ใหญ่เลก็ 
2.2.4 สงูต ่า 
2.2.5 จ านวน 

2.3 การนบั 
2.3.1 จ านวน 1-10 
2.3.2 จ านวน 1-20 
2.3.3 การรูค้่าจ านวน 1-10 
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2.3.4 การรูค้่าจ านวน 11-20 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ   
1. เดก็ปฐมวยั  หมายถงึ เดก็นกัเรยีนชายทีม่อีายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ศกึษาอยูใ่นชัน้

อนุบาลปีที ่2 หอ้งเรยีนกจิกรรมมอนเตสซอรี ่ 1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554  ของโรงเรยีนพระ
แมม่าร ีกรงุเทพมหานคร สงักดัส านกัคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร  

2. ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ พฤตกิรรม และความสามารถทาง
คณติศาสตร ์ ดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการนบั ซึง่เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูท้าง
คณติศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึน้ไป โดยเดก็จะแสดงออกอยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็  เพื่อแสดงถงึความ
เขา้ใจเกีย่วกบัจ านวน การปฏบิตัเิกีย่วกบัจ านวน หน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์องจ านวน การ
เปรยีบเทยีบ และการเรยีนรู้ ภาษาสญัลกัษณ์ของคณติศาสตร ์ ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัศกึษาทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการนบั 
รายละเอยีดของทกัษะทัง้ 3 ดา้นมดีงันี้  

2.1 การจ าแนก หมายถงึ  ความสามารถในการจ าแนกเปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ ตาม  
ขนาด  รปูทรง  ประเภท และส ี 

2.2 การเรยีงล าดบั หมายถงึ  ความสามารถในการจดัเรยีงล าดบัสิง่ต่างๆ ไดแ้ก่ 
สัน้ยาว  มากน้อย  ใหญ่เลก็ สงูต ่า และจ านวน เป็นตน้ 

2.3 การนบั หมายถงึ ความสามารถในดา้นการนบัปรมิาณสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวมทัง้การรูค้่าจ านวน 1-20  

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์นงานวจิยันี้วดัไดจ้ากแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี ่ดว้ยวธิปี ระเมนิเป็นรายบุคคล มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดบั   

3. การจดัประสบการณ์คณิตศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอร่ี  หมายถงึ  การจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวคดิและทฤษฎขีองมอนเตสซอรี ่ โดยใชก้ารสอนแบบสาธติและ
ปฏบิตัจิรงิเป็นรายบุคคลหรอืมากกว่าหนึ่งคนในบางกจิกรรม โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ใหเ้ดก็ท างานไปตามล าดบัความยากงา่ย และเป็นไปตามความสามารถ  และจงัหวะ ชา้-เรว็ 
ของเดก็ โดยจดัใหเ้ดก็รูว้งจรของงานคอื หยบิงานจากชัน้อุปกรณ์ ปฏบิตังิานจนเสรจ็ แลว้จงึน า
อุปกรณ์นัน้เกบ็คนืชัน้ดว้ยตนเอง เดก็มอีสิระในการเลอืกอุปกรณ์ท างานดว้ยตนเอง เดก็สามารถ
ท างานกบัอุปกรณ์นานเท่าที่เดก็ตอ้งการ ในการปฏบิตักิจิกรรมผูว้จิยัเป็นผูส้าธติการใชอุ้ปกรณ์แต่ละ
ชิน้ใหก้บัเดก็ก่อนทีเ่ดก็จะท างานดว้ยตนเอง ถา้เดก็ไ มป่ระสบผลส าเรจ็ในการท างานกบัอุปกรณ์แต่
ละอยา่งผูว้จิยัจะท าการสาธติอกีครัง้หนึ่งจนกว่าเดก็เกดิความเขา้ใจและสามารถท างานนัน้ๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง ในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการจดัศกึษากลุ่มประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรต์ามแนวทาง
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วธิกีารของมอนเตสซอรี ่ โดยผูว้จิยัคดัเลอืกกจิกรรม 15 กจิกรรม ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัอายขุอง
เดก็ปฐมวยัทีจ่ะศกึษา คอื อายรุะหว่าง 4-5 ปี โดยก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูไ้วด้งันี้ 

3.1 ไมจ้ านวน  (The Number Rods) 
3.2 ตวัเลขกระดาษทราย  (Sandpaper Numerals)   
3.3 ไมจ้ านวนกบับตัรเลข (The Number Rods and Cards) 
3.4 กล่องกระสวย (Spindle Boxes)  
3.5 บตัรเลขและเบีย้ (Cards and Counters) 
3.6 เล่นตวัเลขปรศินา (Memory Game of Numbers)  
3.7 แนะน าระบบเลขฐานสบิ:ลกูปดั (Introduction to the Decimal System: Beads) 
3.8 แนะน าระบบเลขฐานสบิ:บตัร (Introduction to the Decimal System: Cards) 
3.9 การสรา้งจ านวน:ลกูปดัและบตัร (Formation of Numbers with Beads & 

Cards) 
3.10 แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั (Introduction of Teens (11-19) with Beads) 
3.11 กระดาน 11-19  (Teen Boards 11-19)  
3.12 กระดาน 11-19 ลกูปดัและบตัร (Teen Board 11-19 with Beads) 
3.13 กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร (Ten  Boards with Beads)   
3.14 การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100  (Linear Counting: 100 Chains) 
3.15 การนบัขา้ม (Skip Counting) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่และยดึหลกัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีใ่นกลุ่มงาน
คณติศาสตร ์ โดยเป็นการจดัประสบการณ์ทีย่ดึเดก็เป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรู้ และยงัค านึงถงึ
ศกัยภาพของเดก็ปฐมวยัเป็นรายบุคคล ซึง่ เป็นไปตามแนวคดิของมอนเตสซอรีท่ีว่่า “ไมเ่น้นการให้
ความรูด้า้นสมองมากกว่าการใชม้อืในการลงมอืปฏบิตัจิรงิ” (Never give to the brain more than we 
give to the hand)  (Lillard. 1996: 27) การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทางคณติศาสตรเ์ป็นขอ้มลู
ความรูเ้ชงินามธรรม และเป็นสิง่ทีย่ากส าหรบัเดก็ปฐมวยัจะเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้ และไมค่วรเป็นการ
เขา้ใจแบบการท่องจ า ดงันัน้การจดัประสบการ ณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีจ่งึเป็นการเปิด
โอกาสใหเ้ดก็เรยีนรูค้ณติศาสตรผ์่านประสาทสมัผสัเพื่อน าไปสู่ความรูท้ีเ่ป็นนามธรรม จากทีก่ล่าว
สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัดงัภาพประกอบ 1   
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       ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 

        
       

 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมติุฐานในการวิจยั      

เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ีทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง  

การจดัประสบการณ์ 

ตามแนวมอนเตสซอรี ่

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
1. การจ าแนก 
2. การเรยีงล าดบั 
3. การนบั 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี้ 
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี  

1.1 ความเป็นมาของการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่ และประวตัขิอง  มาเรยี  
มอนเตสซอรี ่

1.2 ความหมายของการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
1.3 ทฤษฎแีละแนวคดิของมอนเตสซอรี ่
1.4 การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
1.5 สรปุหลกัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
1.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 

1.6.1   งานวจิยัในต่างประเทศ 
1.6.2   งานวจิยัในประเทศ 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
2.1 ความหมายของคณติศาสตร์ 
2.2 ความหมายของคณติศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
2.3 ทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัการสอนคณติศาสตร ์

2.3.1 ทฤษฎขีองเพยีเจท ์
2.3.2 ทฤษฎกีารเรยีนคณติศาสตร์ของดนีส ์
2.3.3 ทฤษฎกีารเรยีนการสอนของบรเูนอร ์
2.3.4 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกาเย่ 

2.4 ความส าคญัของคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
2.5 ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัปฐมวยั 
2.6 ขอบขา่ยของหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัศกึษา 
2.7 หลกัการจดักจิกรรมคณติศาสตร์ 
2.8 หลกัการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์

2.9.1   งานวจิยัในต่างประเทศ 
2.9.2   งานวจิยัในประเทศ 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี  
1.1 ความเป็นมาของการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี   และประวติัของ  

มาเรีย  มอนเตสซอร่ี 
จรีะพนัธุ ์พลูพฒัน์ (2540: 3-5) กล่าวถงึประวตัขิอง มาเรยี มอนเตสซอรี่ว่า เกดิเมือ่วนัที ่

31 สงิหาคม ค.ศ. 1870 (พ.ศ. 2413) และถงึแก่กรรมเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495)  
รบัการศกึษาที่มหาวทิยาลยัโรม ดา้นการแพทยแ์ละวรรณคด ี เมือ่จบการศกึษาแลว้มโีอกาสท างานกบั
เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาและทางจติ ทีค่ลนิิกจติแพทยข์องมหาวทิยาลยั เป็นผูห้ญงิชาว
อติาลคีนแรกทีไ่ดร้บัปรญิญาแพทยศาสตร์บณัฑติ เกดิทีเ่มอืง กอิาราวาลเล จงัหวดัองัโคนา 
(Chiaravalle, Ancona) ประเทศอติาล ีเป็นลกูสาวคนเดยีวของ กาวาลเิออร ์อเลโอ-ซานโดร ์มอนเตส
ซอรี ่ (Chavalier Aleo-Sandro Montessori) และ เรนิลเด สท๊อปปานิ (Renilde Stoppani) จากการ
ท างานกบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งเหล่านี้ ท าใหม้อนเตสซอรีเ่กดิแนวคดิและเขา้ใจถงึการเรยีนรูข้องเดก็
ว่า ถา้เดก็มบีางสิง่บางอยา่งทีจ่บัตอ้งและบดิ-หมนุดว้ยมอื  สมองยอ่มจะท าหน้าทีต่อบสนองได ้  ในปี 
ค.ศ. 1898  (พ.ศ. 2441)  มอนเตสซอรีบ่รรยายเกีย่วกบัการฝึกฝนทางดา้นประสาทสมัผสัของเดก็ทีม่ ี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญา ในการประชุมการศกึษานานาชาตทิีเ่มอืงตูรนิ (Turin Educational 
Congress) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารทราบขา่วเรือ่งนี้จงึแต่งตัง้ใหม้อนเตสซอรีเ่ป็น
ผูอ้ านวยการของ The Scuola Ortofrenica สถาบนัทีส่รา้งขึน้เพื่อดแูลและใหก้ารศกึษาแก่เดก็ปญัญา
อ่อน งานครัง้นี้นบัว่าเป็นการทา้ทายและเป็นโอกาสดทีีม่อนเตสซอรีจ่ะไดท้ดลองทฤษฏกีารสอนทีค่ดิ
ขึน้มา ผลงานของมอนเตสซอรีไ่ดร้บัแรงบงัดาลใจจากการศกึษางานของ เอด็เวริด์ ซคีวนิ (Edward 
Seguin) ผูร้เิริม่พฒันาระบบการศกึษาส าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา   และงานของ ฌอง  
อถิาด (Jean Itard) ทีพ่ฒันาระบบการศกึษาส าหรบัคนหหูนวก มอนเตสซอรีน่ าวธิกีารทีจ่ะใ ห้
การศกึษาแก่เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญามาใชก้บัเดก็ในสถาบนัทีต่อ้งเขา้ไปดแูลและท าได้
ส าเรจ็ โดยส่งเดก็อาย ุ8 ปี ไปสอบกบัการสอบของรฐั ซึง่เป็นการสอบรวมกบัเดก็ปกตใินดา้นการอ่าน
และเขยีน ปรากฏว่าเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญากลุ่มน้ีประสบความส าเรจ็ สามารถสอบผ่าน
ไปไดอ้ยา่งดจีนไดร้บัการขนานนามว่า “สิง่มหศัจรรยข์อง   มอนเตสซอรี”่  

ในปี ค .ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) มอนเตสซอรีม่โีอกาสรบัผดิชอบโรงเรยีนแห่งแรกที่ ซาน 
โลเรนโซ (San Lorenzo) ทีก่รงุโรม ชื่อ กาซ่า เดอ ีบมับนิิ  (Casa dei Bambini) หรอื บา้นเดก็ 
(Children’s House) ซึง่รบัดแูลเดก็อายุระหว่าง 3-7 ปี ในขณะทีพ่่อแมไ่ปท างาน โรงเรยีนนี้เองท าให้
มอนเตสซอรีม่โีอกาสน าแนวความคดิมาจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็อยา่งจรงิจงั มอนเตสซอรีใ่ชว้ธิกีาร
สอนกบัเดก็ปกตเิหล่าน้ีดว้ยวธิกีารเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา โดยใหเ้ดก็
จบัตอ้งวสัดุอุปกรณ์และกระตุน้ใหเ้ดก็แสดงออกโดยไมม่กีารเรง่ การลงโทษ หรอืการใหร้างวลั ผลที่
ไดจ้ากการใชว้ธิกีารดงักล่าวนบัว่าบงัเกดิผลด ีผล จากการใชว้ธิกีารของมอนเตสซอรี่ครัง้นี้ท าให้   
มอนเตสซอรีเ่กดิความเขา้ใจในตวัเดก็มากขึน้และปรบัวธิกีารสอนใหส้มบรูณ์แบบมากขึน้ และ 2 ปี 
ต่อมามอนเตสซอรี ่ ใชเ้วลาส่วนใหญ่นอกเหนือจากการดแูล กาซ่า เดอ ีบมับนีี่ (Casa dei Bambini) 
ในการเขยีนและจดักลุ่มกจิกรรมต่างๆ ที่ ใชส้อน แลว้เผยแพรห่ลกัการไปทัว่โลก ในปี ค .ศ. 1911 
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(พ.ศ. 2454)  โรงเรยีนรฐับาลของสวสิเซอรแ์ลนดห์ลายโรงเรยีนใชว้ธิกีารสอนแนวมอนเตสซอรี ่และ
ในปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456)  มอนเตสซอรีจ่ดัการอบรมการสอนแนวมอนเตสซอรีท่ ัง้ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัทิีก่รงุโรม โดยมี ผูท้ีส่นใจจากชาตต่ิางๆ มาเรยีนถงึ 17 ชาต ิ จากการจดัการอบรมครัง้นี้
ไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์กนัโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศฝรัง่เศส องักฤษและสหรฐัอเมรกิา ทัง้ทีเ่หน็ดว้ย
และไมเ่หน็ดว้ยกบัวธิกีาร นบัว่าเป็นหวัขอ้โตแ้ยง้อยา่งมากและเริม่มกีารเขยีนต าราทีเ่กีย่วกบัวธิกีาร
สอนแนวมอนเตสซอรี ่ 

ทฤษฎขีองมอนเตสซอรีเ่ป็นทีย่อมรบักนัทัว่โลก เพราะวธิกีารสอนแนวนี้ท าใหเ้ดก็สามารถ
เรยีน อ่าน เขยีน และคดิค านวณโดยวธิธีรรมชาต ิเหมอืนกบัพฒันาการดา้นรา่งกาย เช่นการเดนิ การ
พดู ท างานตามความสนใจและตามความพรอ้มของเดก็ 

1.2 ความหมายของการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี  
มผีูก้ล่าวถงึความหมายของการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่อาไวด้งันี้  
เยาวพา เดชะคุปต ์ (2542ข: 20-21) กล่าวว่า มอนเตสซอรีค่ดิหาวธิกีารสอนแบบเอกตั

บุคคล (Individualized Instruction) โดยเน้นวธิกีารจดัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและจติวทิยาทีจ่ะช่วย
ในการเจรญิเตบิโตของเดก็ จนเดก็สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้วธิกีารของมอนเตสซอรี่
คอืการค านึงถงึพฒันาการของเดก็เป็นส าคญั โดยมุง่ส่งเสรมิใหเ้ดก็พฒันาความสามารถและความ
สนใจของตนอยา่งเตม็ที่ โดยครจูะตอ้งจดัโปรแกรมการศกึษาใหก้บัเดก็โดยการเตรยีมสิง่แวดลอ้ม
ใหก้บัเดก็โดยใช ้ “วสัดุประกอบการสอน (Didactic materials)” และชุดการสอนของมอนเตสซอรีย่งั
เป็นทีน่ิยมใชจ้นถงึทุกวนัน้ี 

มอนเตสซอรีเ่น้นความส าคญัของ “การศกึษาโดยใชป้ระสาทสมัผสั” (Sensory Education) 
โดยสรา้งสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่น้นการ ฝึกประสาทสมัผสัทัง้สิน้ แนวความคดินี้สอดคลอ้งกบัความคดิ
ของเพยีเจต ์ซึง่เน้นว่าการใหเ้ดก็ท ากจิกรรมเกีย่วกบัการเคลื่อนไหวจะเป็นพืน้ฐานเพื่อวดัผลของ
พฒันาการทางสตปิญัญา 

นอกจากนี้ เยาวพา เดชะคุปต ์ (2542ข: 21)  ยงักล่าวอกีว่า  แนวคดิและทฤษฏขีอง           
มอนเตสซอรีท่ีม่อีทิธพิลต่อการศกึษาระดบัอนุบาลจนทุกวนัน้ี สรปุไดด้งันี้ 

1. ทฤษฎคีวามเป็นอสิระในการเลอืกกจิกรรม ครคูวรเปลีย่นบทบาทจากผูท้ีม่หีน้าทีใ่น
การสอนแต่อยา่งเดยีวมาเป็นผูส้งัเกตการณ์ (observer) และผูจ้ดัหาอุปกรณ์และอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ใหเ้ดก็ (facilitator) และคอยสงัเกตดวู่าเดก็จะท าอะไรบา้ง 

2. ความเชื่อในเรือ่ง “อสิรภาพทางการศกึษา”  (Auto Education) เน้นใหผู้เ้รยีนมอีสิระใน
การเลอืกกจิกรรมทีต่นสนใจ เธอไดเ้สนออุปกรณ์การศกึษาใหเ้ดก็ไดเ้ล่น ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของ 
“อุปกรณ์ทางการศกึษา (Didactic materials)” ในปจัจบุนั 

3. การฝึกการรบัรู ้การฝึกการรบัรูค้วรเป็นทกัษะเบือ้งตน้ของการอ่าน การเขยีน และการ
สอนค า 

4. การใหก้ารศกึษาแก่ผูป้กครอง ควรเป็นสิง่ทีส่ าคญัในการศกึษาแก่เดก็ โดยให้
ผูป้กครองมคีวามรูด้า้นสุขภาพอนามยั วธิกีารในการอบรมเลีย้งดเูดก็ ฯลฯ  



13 
  

สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2550: 119)  อธบิายความหมายของจดัประสบการณ์ตาม
แนวคดิของมอนเตสซอรีว่่า เป็นการสอนแบบเน้นการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล โดยเดก็จะไดฝึ้กสมัผสั
วสัดุอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไวเ้ป็นรายบุคคล โดยไดร้บัค าแนะน าการใชก่้อนแลว้จากนัน้เดก็เลอืกจะท า
กจิกรรมต่างๆ ดว้ ยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกการคดิรเิริม่ ความเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง การ
ปฏบิตักิบัสื่อการสอนของมอนเตสซอรีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ฝึกปฏบิตั ิลองผดิ ลองถูก ไมก่ลวัผดิ กลา้
เสีย่ง และเมือ่เดก็ท าไดเ้ดก็จะรูส้กึพอใจ และเป็นรางวลัภายในตนเอง จะไมม่กีารใหค้ะแนน ดาว หรื อ
ขนม ซึง่นบัเป็นสิง่เรา้ภายนอก ท าใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึภาคภมูใิจ เชื่อมัน่ทีท่ าไดเ้อง ครมูบีทบาทใน
การจดัการเรยีนการสอนกจ็รงิ แต่บทบาทในการสงัเกต อ านวยความสะดวก จดัอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม
กบัเดก็มากกว่า ในกรณทีีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแก่เดก็ตอ้งใหเ้ดก็ช่วยเหลอืตวัเองก่ อนแลว้จงึเขา้ช่วย 
วธิกีารสอนน้ีเน้นเดก็เป็นศูนยก์ลาง 

สรปุไดว้่า การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ป็นการสอนแบบการสาธติเป็น
รายบุคคล หรอืถา้เป็นกลุ่มกจ็ะเป็นกลุ่มยอ่ยๆ  ครเูป็นเพยีงผูส้อนใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตังิานทุกอยา่งดว้ย
ตนเอง ซึง่เดก็จะตดัสนิใจเลอืกอุปกรณ์ดว้ยตนเอง ท างานตามความพอใจและตามจงัหวะชา้เรว็ของ
ตนเอง ดังประโยคของมอนเตสซอรีท่ีว่่า “สอนใหไ้ดท้ ำเอง” (Help me to do it myself) (Lillard and 
Jessen: 2003)  

1.3 ทฤษฎีและแนวคิดของมอนเตสซอร่ี 
มผีูก้ล่าวถงึทฤษฎแีละแนวคดิการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่อาไวด้งันี้  
อาร ีสณัหฉว ี (2544: 6-8) อธบิายทฤษฏกีารจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีไ่วว้่า 

แนวคดิของมอนเตสซอรีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากแนวคดิของ รสุโซ เฟรอเบล  และ เปสตาลอสซ ี        
มอนเตสซอรีม่คีวามเชื่อว่าคุณสมบตัคิวามสามารถแต่ก าเนิดของมนุษยจ์ะต่างจากสญัชาตญิาณของ
สตัว ์ตรงทีว่่ามนุษยม์ศีกัยภาพ ทีจ่ะพฒันาความสามารถของตนเองได ้ในขณะทีส่ญัชาตญิาณของ
สตัวจ์ะคงที ่และมนุษยจ์ะมวียัเดก็อนัยาวนานซึง่ตอ้งอาศยัพึง่พาผูอ้ื่นในการเรยีนรู ้ในขณะทีส่ตัวไ์ม่
ตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนรูย้าวนานนกั  

จากแนวคดิทฤษฎขีองมอนเตสซอรีก่ล่าวถงึ ทฤษฎจีติซมึซบัและระยะไวต่อการรบัรู้ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

1.3.1 จิตซึมซบั (The Absorbent Mind)  
มผีูก้ล่าวถงึจติซมึซบัเอาไวด้งันี้ 
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 60-61) กล่าวว่า มอนเตสซอรีอ่า้งถงึช่วงเวลาของ

ชวีติตัง้แต่แรกเกดิจนถงึสามขวบว่าในเวลานัน้สตปิญัญาและศกัยภาพความสามารถทางดา้นจติใจ
ทัง้หมดไดก่้อรา่งขึน้ มคีวามสามารถแยกแยะความแตกต่างและตดัสนิไดอ้ยา่งรวดเรว็ในลกัษณะที่
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  มนุษยซ์ึง่แตกต่างจากสตัวไ์มไ่ดเ้กดิมาพรอ้มกบัรปูแบบพฤตกิรรมทีจ่ดัตัง้ไว้
ก่อนแลว้ แต่เกดิมาพรอ้มกบั ความสามารถทีจ่ะสรา้งพฤตกิรรมขึน้มา จติใจของเดก็เป็นเหมอืน  “จติ
ซมึซบั” (Absorbent mind) เพราะสามารถเรยีนรูแ้ละซมึซบัไดง้า่ยโดยไมต่อ้งออกแรงและไมรู่ต้วัจาก
สิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ ขณะทีเ่ดก็ก าลงัซมึซบั จากสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ เดก็กส็รา้งจติใจขา้งใน
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ตวัเองขึน้มา โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบค่อยเป็นค่อยไป รปูแบบพฤตกิรรม ของเดก็กจ็ะถูกสรา้ง
ขึน้และพลงัความคดิแบบผูใ้หญ่ก็จะพฒันาขึน้ ดงันัน้ จากแนวคดิทฤษฎจีติซมึซบัดงักล่าวจงึตอ้ง
ค านึงถงึหลกัการดงักล่าวนี้ในการจดัสิง่แวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนส าหรบัเดก็ในวยัน้ี  

กอรด์อน (Gordon. 2007: 23) กล่าวว่า จติซมึซบั หมายถงึ ความสามารถของจติ
ในการรบัขอ้มลูและสมัผสัสิง่ต่างๆ ในโลกในช่วงวยัเดก็เลก็  เดก็มกัแสดงใหเ้หน็ถงึความว่องไวอยา่ง
มากในการสมัผสัและรบัสิง่ต่างๆ ในโลกรอบตวัพวกเขา พวกเขาใชเ้วลาในช่วงปีแรกซึ มซบัสิง่ต่างๆ 
ในโลกทีพ่วกเขาอยูโ่ดยใช ้ตา ห ูมอื ผวิหนงั จมกู และ ปาก ในหนงัสอื “The Absorbent Mind”  
มอนเตสซอรีเ่ขยีนไวว้่า “ประสาทสมัผสัของการเป็นนกัส ารวจโลกเปิดทางใหค้วามรู้” จติซมึซบัเป็น
ความสามารถในการซึมซาบสิง่ต่างๆ ผ่านประสาทสมัผสัซึง่ช่วยในการปรบัตวัของเดก็  ในกลุ่มสงัคม
ในการเขา้ใจสิง่แวดลอ้มรอบตวั ในการรบัภาษาและวฒันธรรม และในการพฒันาทกัษะต่างๆ  ในช่วง
อายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ 2-3 ปี เป็นช่วงกระบวนการจติซมึซบัโดยไมรู่ส้กึตวั เดก็เลก็มกัถูกครอบง าดว้ย
ความตอ้งการโดยไมรู่ต้วัในการซึมซาบสิง่ต่างๆ ผ่านการสงัเกต การมสี่วนรว่ม และการส ารวจ การ
เหน็ เสยีง สมัผสั รสชาต ิกลิน่ และการเคลื่อนไหว กลายเป็นทางผ่านสู่โลก เดก็รบัสิง่กระตุน้ต่างๆ 
อยา่งต่อเนื่องดว้ยความสนใจ ความตัง้ใจและความยนิดี  จติซมึซบัโดยรูส้กึตวัจะค่อยๆ ปรากฏขึน้เมือ่
เดก็เริม่แยกแยะและเลอืกทีจ่ะใหค้วามสนใจ ประสบการณ์ผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ กลายเป็นสิง่
ส าคญัในการพฒันาสตปิญัญา จติซมึซบัมอียูใ่นเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึอายุ 6 ปี จติซมึซบัโดยไมรู่ส้กึตวั
เกดิขึน้ในเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 3 ปี ในขณะทีจ่ติซมึซบัโดยรูส้กึตวัเกดิขึน้ในเดก็อายุ 3-6 ปี 

ซเีนอร ์ (Zener. 2007) กล่าวว่า จติซมึซบัเป็นกจิกรรมสรา้งสรรค์ ของเดก็ตัง้แต่
อายแุรกเกดิจนถงึหกปี จติซมึซบัท างานรว่มกบักายและจติ (Psychosomatic function)  โดยแบ่งการ
ท างานของจติซมึซบัออกเป็นสองช่วง ซึง่ช่วงอาย ุ0-3 ปี  จติซมึซบัท างานโดยจติไรส้ านึก  ช่วงอาย ุ
3-6 ปี จติซมึซบัท างานรว่มกบัจติส านึก ลกัษณะของจติซมึซบัมดีงันี้ 

1. จติซมึซบัเริม่มมีาตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอาย ุ6 ปี 
2. จติซมึซบัจดัเกบ็ขอ้มลูทุกอยา่งทีแ่วดลอ้มอยา่งละเอยีด เปรยีบเสมอืนการ

ท างานของกลอ้งถ่ายภาพ กระบวนการในการเกบ็ขอ้มลูของเดก็จะเกบ็ไว ้ ซึง่ผูใ้หญ่ไมส่ามารถศกึษา
เขา้ใจว่าสิง่นี้ท างานอยา่งไร และเกดิขึน้มาเองอยา่งไรเพราะทุกอยา่งจะเกดิขึน้มาตามเป็นธรรมชาติ  

3. จติซมึซบัท างานเหมอืนฟองน ้าท าหน้าทีด่ดูซบัน ้า  โดยดดูซบัทุกอยา่งโดย
ไมม่กีารแยกแยะว่าสิง่ใดดหีรอืไมด่ ีเดก็กเ็ช่นเดยีวกนัไมส่ามารถแยกแยะไดว้่ าสิง่ด ีสิง่ใดไมด่ ีเดก็จะ
รบัขอ้มลูทุกอยา่งเขา้ไวใ้นจติใจ และภายหลงัเดก็จะพฒันากระบวนการป้องกนัตนเองจากสิง่ทีเ่ป็น
อนัตรายหรอืความเจบ็ปวด ดงันัน้ผูใ้หญ่จงึควรเป็นตวัอยา่งทีด่ใีนทุกเรือ่ง เช่น ถา้เดก็ท าน ้าหก ไม่
ควรดุ  ควรแสดงออกโดยวธิทีีฉ่ลาด คอืการน าผา้มาเ ชด็แสดงการท าความสะอาดใหเ้ดก็เหน็วธิกีารที่
ถูกตอ้งและเป็นวธิกีารจดัการอยา่งถูกตอ้ง 

นอกจากนี้ซเีนอร ์(Zener. 2007) ยงักล่าวว่าจติซมึซบัสรา้งใหเ้กดิสิง่ต่างๆ ดงันี้ 
1. ความเป็นตวัตน (Identity) เกดิขึน้ตัง้แต่ยงัเป็นทารก เมือ่เดก็มโีอกาส

ปฏสิมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้ง จะเกดิการเปรยีบเทยีบตวัตนเองกบับุคคลอื่นขณะพบหรอืปฏสิมัพนัธ์



15 
  

ดว้ย ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบและเป็นสิง่เรา้ใหเ้ดก็เตบิโตขึน้ พฒันาตนเองในเพศ พฒันาความคดิใน
การปฏบิตัก่ิอใหเ้กดิเป็นตวัตนและสถานภาพของแต่ละคน แลว้ตกผลกึความสมัพนัธข์องตนเองกบั
โลก ความเป็นตวัตนน้ีเป็นสิง่ป้องกนั ใหม้คีวามเขม้แขง็ต่อตนเอง ถา้เดก็มคีวามรูส้กึบกพรอ่งใน
ความรูส้กึของตวัตน  อาจจะน ามาซึง่ความบกพรอ่งในสถานภาพทางสงัคม  

2. ความฉลาด (Intelligence) หมายถงึสตปิญัญาภายใตจ้ติส านึก ที่ ใชเ้ป็น
เครือ่งมอืในการตอบโตส้ิง่ต่างๆ เรือ่งราว สถานการณ์ต่างๆ คุณลกัษณะของสตปิญัญามอียูใ่นตวั
เซลลแ์ละจติใจ 

3. วฒันธรรม (Culture) เป็นตวัสรา้งพฤตกิรรมของมนุษย ์     เพราะถา้ไมม่ี
จติซมึซบั เดก็อาจ จะไมพ่ดูภาษาเหมอืนเรากไ็ด ้การถ่ายโยงทางวฒันธรรมก่อใหเ้กดิเรือ่งก ารสื่อสาร 
คมนาคม มกีารสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณ ีวถิชีวีติ สบืต่อกนัมา ส่งผลใหเ้กดิววิฒันาการ การ
พฒันาการเรยีนรูต่้อๆ ไป  

4. ภาพลกัษณ์ของสิง่ต่างๆ (Image of things) ในการศกึษาเกีย่วกบัประสาท
วทิยา พบว่าเมือ่คนมองวตัถุสิง่ของจะเกดิภาพลกัษณ์ในสมอง และทุกอยา่งทีเ่ หน็จะเชื่อมโยงเขา้สู่
หน่วยความจ า ในส่วนตน้มกีารเชื่อมโยงเหมอืนตาขา่ย เมือ่บ่อยๆ ขึน้จะเปลีย่นเป็นระบบจดัการ 
น าไปสู่หน่วยความจ าเมือ่ตอ้งดงึขอ้มลูออกมาใช ้แต่ในเดก็แ รกเกดิไมม่คีวามชดัเจนในการสรา้ง
หน่วยความจ า แต่ถา้ใหเ้ดก็เรยีนรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 เดก็จะมพีฒันาการทางสตปิญัญามากขึน้ 

5. ความจ า (Memory) เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะสายพนัธุ์มนุษย ์ความจ า
ระยะสัน้เหมอืนกบัแรม (Ram) ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ส่วนความจ าระยะยาวเหมอืนกบัฮารด์ดสิก์  
(Hard Disk) คอมพวิเตอร ์จติส านึก  (Conscious memory) ความจ าภายนอก จติใตส้ านึก
(Unconscious memory) ความจ าภายใตจ้ติส านึก ความจ าทางดา้นความรู ้ทกัษะ ความสามารถ อยู่
กบัเราตลอดเวลา เช่น การขบัรถเป็น เดก็เลก็เรยีนรูก้ระบวนการความจ าดว้ยจติใตส้ านึก  

6. การสื่อสาร (Communication) จติซมึซบัเป็นตวัก าหนดแนวทางเพื่อใหเ้รา
มกีารสื่อสารในวธิทีีเ่ราตอ้งการ 

7. การเคลื่อนไหว (Movement) เดก็เลก็เคลื่อนไหวไดจ้ากการมองเหน็ ใช้
สายตาในการดแูละพฒันาการรบัรูผ้่านเสน้กลางล าตวั (Base line) และเรยีนรูเ้พื่อพฒันาเป็น
กระบวนการในการเคลื่อนไหวจากภายในตวัเดก็เอง 

8. ความสมัพนัธ ์ (Relationships) จติซมึซบัสรา้งใหเ้หน็ว่าทุกอยา่งมคีวาม 
สมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนั เดก็ตอ้งเรยีนรูว้่าสิง่ต่างๆ ในโลกนี้เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั ตอ้งเรยีนรูใ้นการ
ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องตนเองว่าจะสมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกบัสิง่ต่างๆ อยา่งไร  

9. ความรูส้กึลกึซึง้กบัสถานทีแ่ละท่าทาง มารยาทของชวีติรอบตวั (Deep 
seated feelings for the place and manner of life around her)  ความผกูพนัอยา่งลกึซึง้รอบตวัเดก็ 
ถา้เดก็ขาดสิง่นี้ เดก็จะไมส่ามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้และไมส่ามารถคดิ ตดัสนิใจไดใ้น
อนาคตเมือ่อายมุากขึน้ 
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1.3.2 ระยะไวต่อการรบัรู้ (Sensitive periods) 
ระยะไวต่อการรบัรู ้ตามทฤษฎแีละแนวคดิของมอนเตสซอรี ่มผีูก้ล่าวถงึไวด้งันี้ 
ซเีนอร ์(Zener. 2007) กล่าวว่าอายตุัง้แต่แรกเกดิจนถงึสามปี เดก็ทารกสามารถท า

ใหจ้ติไรส้ านึกของตนเชื่อมต่อกบัสิง่แวดลอ้มได ้ เดก็มคีวามรูส้กึไวต่อสิง่ต่างๆ ทีม่ากระตุน้ประสาท
รบัรู ้อยา่งไรกต็ามในช่วงแรก เด็กทารกไมส่ามารถแยกแยะไดอ้ยา่งชดัเจน 

ระยะไวต่อการรบัรู้ของเดก็จะเริม่ท างานตัง้แต่ก่อนทีจ่ะลมืตาดโูลกในเดอืนแรกของ
ชวีติ  เดก็ทารกสามารถจ าผูค้นและสิง่ของทีแ่ตกต่างกนัได ้และสามารถมคีวามรูส้กึต่างกนัต่อบุคคลที่
แตกต่างกนั เช่น พ่อและแม ่เพื่อทีจ่ะรบัรูถ้งึความแ ตกต่าง เดก็ทารกจ าตอ้งเอาลกัษณะของวตัถุ
ทัง้หมดมาแยกความต่างกนัระหว่างวตัถุแต่ละชนิด มสีิง่เรา้ภายในเดก็ทีจ่ดัหมวดหมูล่กัษณะของ
ประสาทรบัรูท้ ีเ่ป็นความรูส้กึทีฝ่งัใจ เดก็เริม่จดัหมวดหมูใ่นสิง่แวดลอ้มของ ตนโดยรวบรวมอยา่งมี
ระบบในสมอง ระยะไวต่อการรบัรู้ทีม่ต่ีอระเบยีบวนิยัท างานรว่มกบัระยะไวต่อการรบัรู้ทีม่ต่ีอกระบวน 
การรบัรู ้ (perception) ซึง่ช่วยเดก็ในการปรบัตวัต่อสิง่แวดลอ้มและการด ารงชวีติ  พฤตกิรรมในช่วง
ระยะไวต่อการรบัรูม้ดีงันี้ 

1. อาย ุ0-12 เดอืน 
1.1 ความรูส้กึไวต่อสิง่เรา้ประสาทรบัรูทุ้กดา้น 
1.2 มองตามสิง่เรา้ดว้ยความกระฉบักระเฉงและเขา้หาทุกสิง่เรา้ทีม่า

กระตุน้ 
1.3 รวบรวมศกึษาขอ้มลูจากประสาทรบัรูท้ ีฝ่งัใจโดยทีเ่ป็นไปเองตาม

ธรรมชาต ิ
1.4 สามารถจดจ าและตระหนกัถงึความประทบัใจทีไ่ดร้บัก่อนหน้านี้  
1.5 สามารถจดัประเภทความประทบัใจทีค่ลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนั  
1.6 ดว้ยความสามารถดา้นภาษาทีช่่วยใหส้ามารถสรา้งแนวคดิจากความ

ประทบัใจทีไ่ดร้บัก่อนหน้านี้ 
2. อายุ 12-18 เดอืน 

2.1 สามารถคน้พบความคลา้ยคลงึกนัและความแตกต่างของความ
ประทบัใจ 

2.2 มกีารจดัล าดบัแนวคดิทีง่า่ยๆ  เช่น ขนาดใหญ่เลก็ มากน้อย ยาวสัน้  
2.3 สามารถจบัคู่ 
2.4 สามารถจดัประเภทอยา่งสอดคลอ้งกนัได ้

3. อายุ 18- 36 เดอืน 
3.1 แสดงความรูส้กึถงึระเบยีบวนิยัระหว่างการส ารวจ  
3.2 พฒันาความคดิเชงิเหตุผล 

4. อาย ุ3-6 ปี 
4.1 สนใจในค าคุณศพัทซ์ึง่มาจากประสาทรบัรู้ 
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4.2 จบัคู่และและจดัประเภทไดโ้ดยทีเ่ป็นไปเองตามธรรมชาติ 
4.3 คน้พบความแตกต่างระหว่างจงัหวะดนตรทีีบ่รรเลงกบัประสาทรบัรู้  
4.4 มสี่วนรว่มในกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลายจากประสบการณ์ประสาท

รบัรู ้
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 68-69) กล่าวว่า บุคลกิภาพทุกดา้นของคนเรามา

จากประสบการณ์ของแต่ละคนในการมีปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มของตน ตลอดชวีติของคนมี
คุณสมบตัทิีไ่วต่อความรูส้กึและความกระตอืรอืรน้ในการปรบัเขา้หากนั “ระยะไวต่อการรบัรู้” นี้เหน็ได้
งา่ยและชดัเจน ในช่วงตน้ของวยัเดก็และช่วงทีเ่ดก็มคีวามอ่อนไหวต่อสิง่เรา้ทีไ่ดร้บัเป็นพเิศษบาง  
อยา่งความไวเป็นพเิศษจะคงอยูจ่นกระทัง่ความตอ้งการพเิศษไดร้บัการเตมิเตม็ ผูป้กครองมคีวาม
ตระหนกัถงึความส าคญัช่วงเวลาเหล่านี้กจ็ะสามารถช่วยเดก็ได้เป็นอยา่งมาก เพราะเดก็จะไดร้บัการ
ส่งเสรมิทีจ่ะเขา้ใจและสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มของตนไดอ้ยา่งยอดเยีย่มในช่วงเวลาระยะไวต่อ
การรบัรูน้ี้ ความยดืหยุน่ของวธิกีารและความตัง้ใจ ของเดก็แต่ละคนในแต่ละช่วงพฒันาการตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลในระยะไวต่อการรบัรูน้ี้ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 

อายแุรกเกดิถงึ 3 ปี  จติซมึซบัและประสบการณ์ประสาทรบัรู้ 
อาย ุ1½ -3 ปี พฒันาการทางดา้นภาษา 
อาย ุ1½ -4 ปี การประสานกลไกและพฒันาการกลา้มเนื้อ 
 สนใจในวตัถุขนาดเลก็ 
อาย ุ2-4 ปี เคลื่อนไหวไดด้ ี
 สนใจต่อความจรงิและความเป็นจรงิ 
 รบัรูถ้งึระบบการเรยีงล าดบัในเรือ่งเวลาและพืน้ที่ 
อาย ุ2½ -6 ปี ประสาทสมัผสัท างานไดด้ ี
อาย ุ3-6 ปี ความรูส้กึไวต่ออทิธพิลของผูใ้หญ่  
อาย ุ3½ -4½ ปี การเขยีน 
อาย ุ4-4 ½ ปี  ประสาทสมัผสั    
อาย ุ4½ -5½ ปี การอ่าน 

ดงันัน้เมือ่เราทราบช่วงเวลาของระยะไวต่อการรบัรูใ้นแต่ละช่วงอายแุลว้ เราใน
ฐานะผูใ้หญ่ควรใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ตามเวลาและเหมาะกบัช่วงอายขุองเขา เดก็ทีไ่มไ่ดร้บัการ
สนบัสนุนหรอืไดร้บัการเรยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ ทีต่รงกบัช่วงระยะไวต่อการรบัรู้ของเดก็   เดก็จะพลาด
โอกาสทองของการเรยีนรูไ้ปจนตลอดชวีติ 

1.4 การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี  
จรีะพนัธุ ์ พลูพฒัน์ (2540: 103) อธบิายจดุประสงคข์องการศกึษาส าหรบัเดก็ปฐมวยัว่า

ช่วงแรกของชวีติไมค่วรเป็นการน าความรูไ้ปบอกเดก็แต่ควรเป็นการปลกูฝงัใหเ้ดก็เจรญิเตบิโตไป
ตามธรรมชาตขิองตน มอนเตสซอรีค่ดิว่าการทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็เจรญิเตบิโตไปตามระดบัความสามารถ
นัน้ ควรจะตอ้งพฒันาการสอนใหส้มัพนัธก์บัพฒันาการและความตอ้งการของเดก็ทีต่อ้งการจะเป็น
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อสิระในขอบเขตทีก่ าหนด การจดัการเรยีนการสอน แนวมอนเตสซอรีน่ัน้เชื่อว่าการจดัสิง่แวดลอ้ม
อยา่งสมบรูณ์และพถิพีถินัเป็นสิง่ส าคญั มอนเตสซอรีพ่บว่าเดก็มคีวามสามารถในการซมึซบัวชิาการ
ต่างๆ ไดง้า่ย ในระดบัอายแุละช่วงความเจรญิเตบิโตทีแ่ตกต่างกนั ช่วงเวลาหลกัของชวีติ คอื อาย ุ 1-
3 ปี เด็กจะซมึซบัทุกอยา่งรอบตวั อาย ุ 3-4½ ปี เดก็จะสนใจในการเขยีนและเมือ่อาย ุ4-5 ปี เดก็จะ
สนใจในศลิปะและการอ่าน ดงันัน้กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัใหแ้ก่เดก็จะตอ้งสมัพนัธก์บัพฒันาการของเดก็
ดว้ย เพราะจะท าใหเ้ดก็สนองตอบต่อสื่อการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเป็นธรรมชาต ิ  

การแบ่งกลุ่มประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีแ่บ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่  คอื กลุ่ม
ชวีติประจ าวนั  กลุ่มประสาทรบัรู ้ กลุ่มภาษาและกลุ่มคณติศาสตร ์ 

1.4.1 กลุ่มชวีติประจ าวนั (Practical Life) 
จรีะพนัธ ์พลูพฒัน์ (2540: 103-106) กล่าวถงึจดุมุง่หมายของกจิกรรมกลุ่มนี้คอืการ

พฒันาความเป็นตวัของตวัเอง การประสานสมัพนัธ ์สมาธ ิและระเบยีบวนิยัในตวัเดก็  กจิกรรมกลุ่มนี้
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะกลไก เช่น การเดนิจากทีห่นึ่งไปอกีทีห่นึ่ง โดยมกีริยิามารยาทที่
เหมาะสม การยกอุปกรณ์ เช่น ถาดและเกา้อี ้การทกัทาย การเดนิจงกรม (Walking on the line) และ
เกมเงยีบ (Silence game) ชุดกรอบไมแ้ต่งตวั (Dressing Frames) เช่น การตดิกระดุม การรดูซปิ 
การคาดเขม็ขดั การผกูเชอืก ผกูโบ ว ์ เป็นตน้ ปรชัญาส าหรบัการท ากจิกรรมนี้ เพื่อตอ้งการใหเ้ดก็
เป็นอสิระ และพฒันาสมาธใิหแ้ก่เดก็ กจิกรรมเกีย่วกบัน ้านบัว่ามบีทบาทมากในกลุ่มชวีติประจ าวนั
ตามแนวมอนเตสซอรี ่เดก็จะไดเ้รยีนรูใ้นการปฏบิตัติาม เช่น เชด็ ขดั ถู เท ลา้ง ซึ่ งกเ็ป็นหนทางไปสู่
การประสานสมัพนัธข์องรา่งกาย การฝึกกลุ่มประสบการณ์ชวีติประจ าวนัรวมไปถงึการเชด็กระจก 
การกวาดพืน้ การท าความสะอาดเฟอรน์ิเจอร ์การปอกผลไม ้และกจิกรรมอื่นๆ ทีจ่ะช่วยพฒันาเดก็
ใหส้ามารถช่วยตนเองได้ 

สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นกลุ่มชวีติประจ านี้ เป็นสิง่ทีเ่ดก็เคยพบเหน็ และ
คุน้เคยในชวีติประจ าวนั สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูจ้ะจดัใหม้ขีนาดเหมาะกบัเดก็ เพื่อเดก็จะไดใ้ชไ้ด้
อยา่งคล่องตวั เนื่องจากสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูค้ลา้ยกบัสิง่ทีเ่ดก็ใชใ้นบา้น ท าใหเ้ดก็มคีวามรูส้กึ
เหมอืนอยูบ่า้น กลุ่ม กจิกรรมนี้นบัไดว้่าเป็นตวัเชื่อมโยงเดก็ระหว่างบา้นและโรงเรยีน มอนเตสซอรี่
เชื่อว่า เมือ่เดก็ท ากจิกรรมและมสีมาธทิีด่แีลว้ จะช่วยขยายช่วงเวลาความสนใจของเดก็ใหย้าวออกไป
อกี ในหอ้งเรยีนแบบมอนเตสซอรี ่มกัจะเหน็เดก็อาย ุ 4 ปี หรอื 5 ปี ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ีในแต่
ละครัง้ ในการขดัรองเทา้หรอืเชด็โต๊ะ  

กจิกรรมกลุ่มชวีติประจ าวนั จดัแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดงันี้ คอื (Zener. 2007)  
1. กจิกรรมการเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ (Preliminary Exercises) คอืกจิกรรม

เกีย่วกบัการเคลื่อนไหวรา่งกาย การเดนิ การถอือุปกรณ์ เช่น การเดนิในหอ้งเรยีน การเปิด- ปิดประตู 
การมว้น-คลีเ่สื่อ การยกโต๊ะ-เกา้อี ้การยกถาดอุปกรณ์ การพบั การตกั การเท เป็นตน้ 

2. การดแูลตนเอง (Care of the Person) คอื กจิกรรมประเภททีใ่ชอุ้ปกรณ์
ต่างๆ ทีพ่บเหน็เป็นประจ าและเกีย่วขอ้งกบัตวัของเดก็ ไดแ้ก่ชุดกรอบไมแ้ต่งตวั (Dressing Frames)  
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เช่น การตดิกระดุม การรดูซปิ การคาดเขม็ขดั การผกูเชอืก ผกูโบ เป็นตน้ การขดัรองเทา้ การลา้ง
มอื  การเท การตกั การหัน่ผกัผลไม ้เป็นตน้ 

3. การดแูลสิง่แวดลอ้ม (Care of The Environment) คอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดแูลสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่หวงัใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการ ทีจ่ะรกัษา และดแูล รกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น 
การปดัฝุน่โต๊ะ การขดัโต๊ะ การลา้งโต๊ะ การขดัโลหะ การกวาด การลา้งกระดานด า เป็นตน้  

4. ชวีวทิยาในกจิกรรมชวีติประจ าวนั (Biology in practical life) ชวีวทิยาคอื
การศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งของสิง่ทีม่ชีวีติ การมชีวีติอยู ่การเจรญิ เตบิโต การด ารงชวีติของสิง่มชีวีติ
ประเภทต่างๆ องคป์ระกอบของการเจรญิเตบิโต เช่น ทีอ่ยูอ่าศยั วงจรชวีติ การอยูร่ว่มกบัสิง่มชีวีติ
อื่นๆ และการต่อสูเ้พื่อการด ารงชวีติ ส าหรบัชวีวทิยาส าหรบัเดก็อาย ุ 3-6 ปี ไมไ่ดมุ้ง่หวงัใหเ้ดก็มี
ความรูล้กึมากมาย  และไมไ่ดจ้ดัแยกเป็ นรายวชิา  ครผููส้อนกไ็มม่คีวามจ าเป็นตอ้งมคีวามลกึซึง้ใน
ศาสตรเ์หล่านี้  ในกรณทีีเ่ดก็มาถามครเูกีย่วกบัชื่อของใบไม ้ดอกไม ้แมลง หรอืสตัว ์สิง่มชีวีติอื่นๆ ที่
เดก็สนใจ ครอูาจจะไปคน้หาค าตอบมาอธบิายใหเ้ดก็ทราบไดใ้นภายหลงั ดงันัน้สิง่ทีส่่งเสรมิความรู้
จากขบวนการคน้ควา้ส ารวจของเดก็ได ้คอื ครสูามารถเป็นผูช้ีน้ าเดก็ในการส ารวจ คน้ควา้ ในสิง่ที่
เดก็สนใจ และใหเ้ดก็ตระหนกัถงึความสมัพนัธข์องการอาศยัอยูร่ว่มกนัของสิง่มชีวีติในธรรมชาต ิ
กจิกรรมในหมวดงานนี้ ไดแ้ก่ การรดน ้าตน้ไม ้การท าความสะอาดใบไม ้การตดัดอกไม ้การจดั
ดอกไม ้ วธิกีารเกบ็ผกัหรอืผลไมจ้ากสวน การเกบ็กวาดใบไม ้การกวาดทางเดนิ การพรวนดนิ การ
หว่านเมลด็พชื การปลกูพชืในกระถาง กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสตัว ์ไดแ้ก่ การเลีย้งสตัวท์ีไ่มเ่ป็นอนัตราย 
การใหอ้าหารสตัว ์การท าความสะอาดกรง เป็นตน้ 

5. ความสมัพนัธท์างสงัคม (Social Relation) คอื กจิกรรมทางดา้นสงัคมเกีย่ว 
กบัการมกีริยิามารยาททีเ่หมาะสมและการใหค้วามช่วยเหลอืและบรกิารผูอ้ื่น เช่น กจิกรรมมารยาท
และคุณสมบตัผิูด้ ี(Grace and Courtesy) และการตอ้นรบัแขก (Welcoming a guest) เป็นตน้ 

6. การควบคุมการเคลื่อนไหว (Control of Movement) เช่น การเดนิจงกรม 
(Walking on the line)  จงัหวะและการเคลื่อนไหว (Rhythm and other movement)  และเกมเงยีบ 
(Silence game) เพื่อฝึกความสมดุลของรา่งกายจากการเคลื่อนไหว เป็นตน้ 

1.4.2 กลุ่มประสาทรบัรู ้(Exercises for the Education of the Senses)  
จดุมุง่หมายของกลุ่มกจิกรรมนี้ เพื่อฝึกประสาทสมัผสัของเดก็ใหจ้ติมุง่ไปที่

คุณสมบตัขิองวตัถุทีป่รากฏเด่นชดั การฝึกใหรู้จ้กัสงัเกตรายละเอยีดของสิง่ต่างๆ เป็นสิง่ทีส่ าคญัม าก
ในการอ่าน มอนเตสซอรีเ่ชื่อว่า เดก็ควรมคีวามสามารถอยา่งดใีนการสงัเกตและใชต้าแยกแยะความ
แตกต่างของสิง่ของไดด้ก่ีอนทีจ่ะเรยีนอ่านได ้นอกจากนี้กจิกรรมกลุ่มนี้ยงัช่วยเพิม่ความสามารถของ
เดก็ในการคดิ การเหน็ความแตกต่าง จดุเด่น การรวมกลุ่ม และการจดัระเบยีบ หรอืล าดบั ตลอดจน
ช่วยเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มเมือ่ถงึช่วงเวลาทีเ่ดก็จะเรยีนการเขยีนการอ่าน กจิกรรมในกลุ่มนี้เป็นกจิกรรม
เริม่แรกของกระบวนการเตรยีมการเพื่อการเขยีน การอ่าน  อุปกรณ์ทีใ่ช้ ในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อฝึก
การสงัเกตความแตกต่างโดยใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ ไดแ้ก่ห ูตา จมกู ลิน้ มอื โดยสงัเกตความกวา้ง 
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ความยาว ความสงู ขนาด ส ีเสยีง รส เป็นตน้ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกลุ่ มนี้ประกอบดว้ย หอชมพ ูบนัได
น ้าตาล พลองแดง กระบอกพมิพ ์ฯลฯ (จรีะพนัธุ ์พลูพฒัน์. 2540: 132)   

ลกัษณะพเิศษของอุปกรณ์ในกลุ่มประสาทรบัรู ้ (Zener. 2007) มดีงันี้ 
1. การควบคุมความไมถู่กตอ้ง (Control of error) หมายถงึ การตรวจสอบความ

ผดิพลาด อุ ปกรณ์ชุดน้ีออกแบบมาเพื่อทีว่่าเมือ่เดก็ท างานไมถู่กตอ้ง เดก็จะสามารถมองเหน็ไดเ้อง 
เช่น ถา้เดก็ก าลงัท างานกบัหอชมพู  ทีต่อ้งเรยีงล าดบัจากใหญ่ทีสุ่ดไปถงึเลก็ทีสุ่ด ถา้เดก็วางลกูบาศก์
สชีมพอูนัใดผดิล าดบั  เดก็สามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าไมถู่กตอ้ง  หรอืชุดแท่งกระบอกพมิพ ์
ถา้ใส่กระบอกพมิพล์งในช่องทีไ่มถู่กตอ้งกจ็ะใส่ลงไปในแท่งกระบอกพมิพไ์มไ่ด้   

2. มคีุณสมบตัเิฉพาะอยา่งเดยีว (Isolation of quality) อุปกรณ์ออกแบบมาใหม้ี
ลกัษณะเด่นอยา่งเดยีว โดยควบคุมส่วนอื่นๆ เช่น  พลองแดง ไมพ้ลองมสีแีดงทัง้หมด รปูทรงและ
ขนาดความหนาเท่ากนั  แต่คุณสมบตัเิฉพาะทีแ่ตกต่างออกไป คอื ความยาว   

3. เดก็มสี่วนรว่มในการเรยีน (Activity, work, manipulation) อุปกรณ์ต่างๆ 
ส่งเสรมิใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการเรยีน โดยการทีเ่ดก็ไดล้งมอืท างานไมใ่ช่แต่เพยีงการดกูระบวนการ
ท างานเท่านัน้ 

4. ดงึดดูความสนใจและสวยงาม (Attractive and beautiful) อุปกรณ์จะดงึดดู
ความสนใจ มสีสีนัสวยงาม และสดัส่วนทีจ่ะเรยีกรอ้งความสนใจของเดก็ได้  

5. มจี านวนจ ากดัเพื่อเป็นกุญแจไขไปสู่โลก (Limited in number to give the 
keys to the world) จ ากดัเฉพาะประสาทรบัรูต่้างๆ ทีม่นุษยม์ ีและอุปกรณ์จ ากดัจ า นวนชิน้เพื่อแสดง
ถงึคุณลกัษณะของวตัถุทีม่ใีนโลก  

6. การน านามธรรมทีส่มัพนัธก์บัวตัถุ (Materialized abstractions) คอืการน า
ภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นนามธรรมใหเ้ป็นกายภาพ เช่น ความยาวเป็นนามธรรม  เมือ่ไดส้มัผสักบัพลองแดง 
เดก็สามารถรบัรูไ้ดถ้งึความยาวทีแ่สดงกายภาพเป็นวตัถุ  จากรปูธรรมไปเป็นนามธรรม 

7. มคีุณลกัษณะความเทีย่งตรงและเป็นวทิยาศาสตร ์ (Scientifically precise 
and exact distinctions) มคีวามเทีย่งตรงทางดา้นมติทิางคณติศาสตร ์ เช่น หอชมพชูิน้ทีเ่ลก็ทีสุ่ด  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชิน้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด  และมขีนาดมติทิีถู่กตอ้ง  อุปกรณ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มงานนี้มคีวามสงู
หรอืความยาวในระดบัที ่10 เซนตเิมตร  

1.4.3 กลุ่มภาษา (Language) 
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าคญัของวฒันธรรม เดก็จะค่อยๆ ซมึซบัภาษาตามธรรมชาต ิ

โดยไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งมกีารเรยีนการสอนในช่วงอายสุามปีแรกของชวีติ เดก็ทารกทุกคนสามารถ
เขา้ใจภาษามนุษยไ์ดถ้า้หากเดก็ทารกมคีวามสมัพนัธท์างสงัคมกบัสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์เพราะ
แนวโน้มความเป็นมนุษยใ์นเรือ่งภาษาและการสื่อสารท าใหเ้กดิการใชภ้าษาของเดก็ งานในกลุ่ม
ภาษาเป็นงานทีแ่ตกต่างอยา่งสิน้เชงิกบังานในกลุ่มอื่น ภาษาไมม่คีวามเป็นไ ปไดข้องทุกแบบฝึกที่
วางอยูบ่นชัน้ สื่ออุปกรณ์การเรยีนรูใ้นกลุ่มงานนี้ครตูอ้งเตรยีมเอง และจ าเป็นตอ้งจดัอยูใ่นสิง่แวดลอ้ม  
กจิกรรมภาษาตามแนวมอนเตสซอรีไ่ดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงันี้ (Zener. 2007) 



21 
  

ภาษาพดู (Spoken Language) 
ภาษาพดูเป็นรากฐานก่อนไปถงึการเขยีนและการอ่าน ถา้เดก็ไมม่คี าศพัทม์ากพอ 

เดก็จะพบกบัปญัหาในการเขยีนและอ่าน สื่ออุปกรณ์การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัภาษาพดูไมม่วีางบนชัน้ แต่
ขึน้อยูก่บัครผููส้อนทีต่อ้งท าใหเ้กดิขึน้เป็นประจ าทุกวนัและตลอดเวลา  และสมควรใหบ้ทเรยีนนี้ทุกวนั 
ไดแ้ก่ ภาษาพดู  (Oral Language) และการสะสมค าศพัท ์ (Enrichment of Vocabulary) ในการให้
ภาษาพดูสามารถจดัประสบการณ์ผ่านสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ คอื 

1. เรือ่งเล่าต่างๆ  
2. บทกว ีรอ้ยกรอง ท านองเสนาะ  
3. ขา่วหรอืเหตุการณ์ประจ าวนั  
4. ชื่อสื่อการเรยีนรูทุ้กชิน้ในหอ้ง  
5. ชื่อสื่ออุปกรณ์ในกลุ่มงานประสาทรบัรู้  
6. เล่นเกมค าถาม  
7. บทเพลง  

คุณค่าของกจิกรรมในภาษาพดูประกอบดว้ยดงันี้  
1. ภาษาพดูช่วยใหเ้ดก็มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง เดก็ทีส่ามารถอธบิายความคดิ 

ความรูส้กึและประสบการณ์ของตนเอง เดก็จะมบีทบาทในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ี  
2. ภาษาพดูช่วยเดก็ใหแ้สดงตวัตนของเดก็ออกมาไดช้ดัเจน  เดก็ตั ้ งแต่อาย ุ

2½ ปี เดก็จะเปล่งเสยีงไดช้ดัเจน  
3. ภาษาพดูท าใหเ้ดก็แสดงความรูส้กึออกมาเป็นเหตุเป็นผล   

1.4.3.1 การเขยีน (Written Language) 
การเขยีนคอื ความคดิทีป่รากฏขึน้ในรปูของสญัลกัษณ์ ครัง้แรกความคดิ

ในเบือ้งตน้แทนดว้ยค าเดีย่ว แลว้ตามมาดว้ยการสื่อสารเป็นรปูประโยคงา่ยๆ และต่อมาเดก็กแ็สดง
ความคดิเหน็ดว้ยการเขยีนค าเดยีว เมือ่พดูถงึการเขยีนคนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าเป็นการเคลื่อนไหว
ปากกาสู่กระดาษเป็นตวัหนงัสอื แต่มอนเตสซอรีเ่ชื่อว่า ความสามารถของเดก็น าดว้ยสมอง จติใจ 
มากกว่าการน าดว้ยแขน ขา ทางกายภาพ ท่านจงึเชื่อว่าเดก็ตอ้งการสื่อสารความคดิ ก่อนความ
พรอ้มทางกายภาพของมอืจะเกดิขึน้หรอืท างานได ้การเตรยีมการเพื่อการเขยีนม ี 2 ดา้นคอื 

1. การเตรยีมการทางดา้นจติหรอืสมอง หรอืการเตรยีมการทางตรง 
2. การเตรยีมมอืเพื่อทีจ่ะไปสู่การเขยีน 
การจดัประสบการณ์ภาษาเขยีน ไดแ้ก่ บทเรยีนต่างๆ ดงันี้  
1. ตวัอกัษรกระดาษทราย (Sandpaper letters) เดก็จะไดร้บัการจดั

ประสบการณ์แรกเริม่จากตวัอกัษรกระดาษทราย เดก็ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัเสยีงของตวัอกัษรผ่านสื่อ
ตวัอกัษรกระดาษทรายทุกเสยีงซึง่เป็นกุญแจส าคญัน าไปสู่ฐานเสยีงของระบบเสยีงต่างๆ ของภาษา  
ในแต่ละครัง้เดก็จะไดเ้รยีนเสยีงของตวัอกัษรครัง้ละ 2-3 เสยีง โด ยผ่านบทเรยีนสามขัน้ตอน (The 
three period lessons) 
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2. ตวัอกัษรเคลื่อนที ่ (Moveable alphabets) ก่อนทีเ่ดก็จะไดร้บัการจดั
ประสบการณ์นี้ เดก็ตอ้งเรยีนรูเ้สยีงของตวัอกัษรกระดาษทรายมาบา้งแลว้ จดุมง่หมายของกจิกรรมนี้ 
มุง่ช่วยเหลอืเดก็ทีย่งัไมส่ามารถอ่านและเขยีนได ้ช่ วยใหเ้ดก็ไดแ้สดงตวัตนอยา่งอสิระดา้นกายภาพ
และเรยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็ในการคดิสรา้งค าศัพทต่์างๆ มากมายเป็นวล ีประโยคและอาจเป็นเรือ่งราวได้ 

3. แผ่นโลหะลลีามอื (Metal Insets) เดก็ไดเ้รยีนรูต้วัอกัษรเคลื่อนทีอ่ยา่ง
คู่ขนานไปกบัแผ่นโลหะลลีามอื ในการพฒันาประสานการเคลื่อน ไหวของมอืและตา เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มทางออ้มส าหรบัการเขยีน เดก็ไดร้บัอสิระจากการฝึกฝนลลีามอืจากรปูทรงเรขาทีอ่อกแบบ
มาผ่านแผ่นโลหะลลีามอื 

4. พฒันาการจดบนัทกึ (Development of the Recording Process) เดก็
สามารถน ากระดานด าและชอลก์ มาจดบนัทกึค าต่างทีเ่ดก็ไดส้รา้งขึน้ จากบทเรยีนก่อนหน้านี้  

1.4.3.2 การอ่าน (Reading Language) 
เมือ่เดก็มคีวามพรอ้มต่อการจดัประสบการณ์การอ่าน ครนู าเสนอกจิกรรม

กล่องวตัถุฐานเสยีง (Phonetic Object Box) และกล่องเสยีงผสม (Phonogram Box) เป็นกล่องที่
สวยงาม และน่าสนใจ ภายในบรรจสุื่ออุปกรณ์การเรยีนรูป้ระกอบดว้ยวตัถุชิน้เลก็ๆ น้อยๆ จ านวน 
10-12 ชิน้ ทีม่ชีื่อเรยีกและค าสะกดในฐานเสยีงของภาษา โดยครรูว่มท ากจิกรรมนี้กบัเดก็ ครหูยบิ
วตัถุครัง้ละหน่ึงชิน้ออกมาจากกล่อง เดก็และครรูว่มกนัตกลงชื่อของวตัถุแต่ละชิน้รว่มกนั ครชู่วยให้
เดก็ใชค้วามคดิในการออกเสยีงเรยีกชื่อวตัถุแต่ละชิน้ และช่วยใหเ้ดก็อ่านค าทีเ่ป็นชื่อของวตัถุแต่ละ
ชิน้ทีค่รเูขยีนลงบนเศษกระดาษเลก็ๆ ครชู่วยเดก็ใหอ้อกเสยีงอยา่งถูกตอ้งและจบัคู่วางระหว่างบตัร
ค าและวตัถุ 

ค าปรศินา (Puzzle Words) มบีางค าในภาษาไทยทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกั 
ไวยากรณ์ ค าเหล่านี้เราเรยีกว่า “ค าปรศินา” ค าเหล่านี้จะถูกพมิพล์งบตัรค าและแนะน าใหก้บัเดก็สอง
หรอืสามคนพรอ้มกนั โดยใชว้ธิกีารสอนบทเรยีนสามขัน้ตอน (The three period lessons)   

การอ่านอนุกรม (Reading Classification) ครสูาธติการอ่านโดยใชบ้ตัร
สามส่วน (the three parts card) และ สมดุนิยาม (Definition Booklets)  เช่น บทเรยีนเกีย่วกบั ส่วน
ต่างๆ ของตน้ไม ้ ใบไม ้ ดอกไม ้ราก และสตัวฯ์ลฯ เดก็ไดเ้รยีนรูช้ื่อของสิง่ต่างๆ เช่น สตัว ์ตน้ไม ้
ดอกไม ้ จากบตัรภาพ บตัรค า และบตัรตรวจสอบ (The Control Cards) ซึง่เดก็สามารถตรวจสอบ
ความผดิพลาดดว้ยตนเอง 

1.4.4 กลุ่มคณติศาสตร ์(Mathematic)  
เฮลฟรชิ (Helfrich. 2007) กล่าวว่า คณติศาสตรค์อืพืน้ฐานของสิง่ต่างๆ และเป็น

ฐานของจนิตนาการทัง้หมด  รปูรา่ง รปูแบบ ระบบ วฏัจกัร เสน้ มมุ เป็นสิง่ทีม่อียูใ่นสิง่ต่างๆ รอบตวั
เดก็ น ้าขึน้น ้าลงและกลางวนักลางคนื ในโลกของเราประกอบไปดว้ยสิง่ต่างๆ ทีไ่รข้อบเขต  ในส่วน
ของปรมิาณ รปูลกัษณะ การเคลื่อนไหว ขนาด และมติ ิธรรมชาตไิดเ้สนอสิง่ทีเ่ป็นเบือ้งตน้ของ
คณติศาสตร ์ ในการ จดัประสบการณ์แนวมอนเตสซอรี ่ คณติศาสตรไ์มใ่ช่เฉพาะตวัเลขเท่านัน้  แต่
เป็นเรือ่งราวทีก่วา้งใหญ่ของทุกสิง่ทุกอยา่ง 
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จติคณติศาสตร ์ (Mathematical Mind) มอนเตสซอรี ่ ไดค้ าว่า “จติคณติศาสตร”์ มา
จากปาสคาล (Pascal) ซึง่เป็นนกัปรชัญาชาวฝรัง่เศส ปาสคาลกล่าวว่า จติของมนุษย ์คอืจติ
คณติศาสตรโ์ดยธรรมชาต ิปาสคาลเชื่อว่าความรูแ้ละขอ้มลูต่างๆ มาจากการสงัเกตอยา่งถูกตอ้ง จติ
คณติศาสตรค์อืการรวมความสามารถทีห่ลากหลายเขา้ดว้ยกนัคอื  

1. ความอยากรูอ้ยากเหน็ทีน่ าไปสู่การคน้ควา้ส ารวจ   
2. ความสนใจทีม่ต่ีอโลกต่อสิง่ต่างๆ รอบตวั เริม่มขีึน้ตัง้แต่แรกเกดิ ความ

สนใจต่อสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตนิี้เจรญิงอกงามตามธรรมชาตใินแต่ละบุคคล  
3. ความสามารถทางสตปิญัญาอยา่งมเีหตุผลและสามารถตดัสนิใจได้ 
4. ความสามารถสรา้งระบบออกจากความสบัสนวุ่นวายได้ 
5. ภาษาทีช่่วยใหจ้ดัระบบและแยกแยะขอ้มลูต่างๆ  
6. การเคลื่อนไหวอยา่งแมน่ย า ความสามารถทางกายภาพและทางสตปิญัญา

ทีจ่ะท าใหถู้กตอ้งจากการท าซ ้า  และสามารถใชก้ารท าซ ้าในชวีติประจ าวนัได้  
7. คณติศาสตรแ์สดงใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็ของการประสานสมัพนัธก์นั  

คณติศาสตรช์่วยท าใหเ้รามบีางสิง่สมบรูณ์ดว้ยการท าบางสิง่บางอยา่งซ ้าจนบรรลุถงึความส าเรจ็โดย
สมบรูณ์ 

8. ความสามารถในการรบัรูโ้ดยนามธรรมในประเดน็ต่างๆ ขา้งตน้ 6 ประการ  
จนสามารถสรา้งรปูแบบความคดิทีเ่ป็นรปูธรรม  

การเตรยีมการของจติคณติศาสตรโ์ดยกจิกรรมชวีติประจ าวนั  (The preparation of 
Mathematical Mind in the Practical Life Area)  คณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ วนั เวลา ทีอ่ยู ่
เงนิ หมายเลขโทรศพัท ์และในธรรมชาต ิเช่น กระแสน ้าขึน้น ้าลง สภาพภมูอิากาศ กลางวนัและ
กลางคนื ปฏทินิ ฤดกูาล และฤดเูกบ็เกีย่ว  กจิกรรมชวีติประจ าวนัเป็นการเตรยีมความพรอ้มทางออ้ม
ของจติคณติศาสตร ์ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาส 

1. จดัระบบของความคดิของการท างานใหเ้ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน  
2. ท างานดว้ยความเทีย่งตรงถูกตอ้งและแมน่ย า 

ความสนใจของเดก็ถูกกระตุ้นซ ้าแลว้ซ ้าอกีเมือ่เดก็ประสบความส าเรจ็ในการ
เคลื่อนไหว เดก็จะซมึซบัภาพความประทบัใจในสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นความส าเรจ็ ความสนใจในพฒันาการ
ทีเ่ดก็เหน็ว่ามบีางสิง่บางอยา่งทีป่ระสบความส าเรจ็และเดก็สามารถท าได้   การพฒันาสมาธ ิความ
ตัง้ใจ การเหน็แนวทางปฏบิตัสิู่ความส าเร็จของรุน่พีเ่ป็นการคู่ขนานกบักลุ่มงานคณติศาสตร ์

การเตรยีมความพรอ้มของจติคณติศาสตรใ์นกลุ่มงานประสาทรบัรู ้ (The 
preparation of Mathematical Mind in the Sensorial Area)  

กจิกรรมประสาทรบัรูเ้ป็นการเตรยีมความพรอ้มทางออ้มส าหรบัจติคณติศาสตร์  
แบบฝึกส่วนใหญ่ในกลุ่มประสาทรบัรูเ้ป็นการฝึกฝนตามระบบ ค าสัง่ ปฏบิตัติามขัน้ตอน ท าการ
สงัเกต ทดลอง แยกแยะความละเอยีดประณตีและลกัษณะความละเอยีดประณตีทีโ่ดดเด่นแลว้เรยีนรู้
ถงึคุณสมบตัทิีถู่กตอ้งและแทจ้รงิ คน้หาความแตกต่าง การจบัคู่เหมอืน การจ าแนกล าดบั การหา
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ความหลากหลายและเรยีนรูภ้าษาของคณติศาสตร ์อุปกรณ์หลายชุดในกลุ่มประสาทรบัรูถู้กผลติ
ขึน้มาใหม้เีพยีง 10 ชิน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสส ารวจและประสบการณ์เกีย่วกบัระบบเลขฐานสบิ 
เดก็เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่าง วตัถุรปูทรงเรขาคณติทรงทบึและรปูทรงเรขาคณติ  มฐีานของพชีคณติ
อยูใ่นอุปกรณ์บนัไดน ้าตาล ลกูบาศกส์องตวัแปร  และลกูบาศกส์ามตวัแปร  เดก็ไดพ้ฒันาการทาง
สมอง โดยผ่านการมองสิง่ต่างๆ เหล่านี้ เดก็สามารถจดัระบบไดจ้ากความยุง่ยากซบัซอ้น  
ความสามารถดา้นน้ีเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิคณติศาสตร ์ การจ าแนกมติขิองพลอง
แดงในไมพ้ลองจ านวนแต่ละชิน้  ในช่วงอายุ 4½ - 5½ ปี เป็นเวลาทีเ่ดก็มคีวามพรอ้มเกีย่วกบัเลข
คณติ ในระบบเลขคณติเดก็จะตอ้งเรยีนรูถ้งึจ านวนหน่ึงต่อหนึ่ง  เดก็ตอ้งเรยีนรูก้ารนบัพลองจ านวน
แต่ละส่วนเพื่อรบัรูป้รมิาณ ในกรณทีีเ่ดก็จะมปีญัหาของการเรยีนรูด้า้นน้ี จะขอใหผู้ป้กครองช่วยที่
บา้นได ้เช่ นตวัอยา่ง ใหเ้ดก็ช่วยจดัโต๊ะอาหาร ใหช้่วยวางชอ้นส าหรบัทุกคน โดยวางชอ้นใหห้นึ่งคน
ต่อชอ้นหน่ึงคนั เดก็จ าเป็นตอ้งเขา้ใจจ านวนปรมิาณ เป็นการเชื่อมโยงปรมิาณหนึ่งต่อหนึ่ง  เราไม่
สามารถบงัคบัเดก็ใหเ้ขา้ใจสิง่เหล่านี้ได ้ ถงึแมว้่าเราจะสอนใหเ้ดก็นบั กเ็ป็นแต่เพยีงกา รนบั ทีเ่ดก็
สามารถนบัไปใหถ้งึขัน้ต่อไป ในบางขณะเดก็อาจตระหนกัถงึความสมัพนัธข์องปรมิาณ ในโรงเรยีน
บางแห่งเดก็มคีวามยากล าบากทีจ่ะเขา้ใจถงึปรมิาณ เพราะเดก็ไดร้บัเพยีงแค่สญัลกัษณ์ของตวัเลข
เท่านัน้ ในหอ้งเรยีนมอนเตสซอรีจ่ะไมพ่บปญัหาน้ีแน่นอน เพราะในทุกระดบัขัน้ต อนเดก็ไดร้บัการจดั
ประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะเขา้ใจเรือ่งนามธรรม ดงัค าขวญัของเราคอืรปูธรรมก่อนนามธรรม 

รปูแบบการเรยีนรูแ้นวคดิทางคณติศาสตรใ์นหอ้งเรยีนมอนเตสซอรี่ ควรด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1. จดัประสบการณ์ประสาทรบัรูท้ีเ่ป็นรปูธรรมดว้ยภาษา   
2. มสีญัลกัษณ์การเขยีนด้วยภาษา  
3. ท าใหส้ญัลกัษณ์การเขยีนและภาษานัน้ในรปูแบบของรปูธรรม   
4. ปฏบิตั ิ 
5. ทดสอบการปฏบิตักิจิกรรมของเดก็ว่าเดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง   

กจิกรรมคณติศาสตร ์แบ่งออกเป็น 6 ชุดงาน คอื 
ชุดงาน 1  ตอ้งใหเ้ดก็เรยีนรูก่้อน  โดยล าพงั 
ชุดงาน 2  3 และ 4  เป็นการท างานควบคู่กนัในแนวคู่ขนาน 
ชุดงาน 5  เป็นงานทีท่ าหลงัจากทีท่ างานหมวดที ่4 ไดเ้ชีย่วชาญแลว้ 
ชุดงาน 6  เป็นงานทีใ่หก้บัเดก็  ก่อนทีเ่ดก็จะไปสู่ระดบัประถมศกึษา 

ชุดงานที ่1 
1. ไมจ้ านวน (Number Rods) เป็นสื่ออุปกรณ์การเรยีนรูท้ีใ่หแ้นวคดิเรือ่ง

ปรมิาณ และมชีื่อเฉพาะของแต่ละปรมิาณ 
2. ตวัเลขกระดาษทราย (Sandpaper Number) เป็นการน าเสนอสญัลกัษณ์

ของปรมิาณ และแสดงแนวคดิเชงินามธรรมในรปูของปรมิาณ   
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3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข (Number rod)  เป็นการเชื่อมความสมัพนัธก์นั
ระหว่างปรมิาณ สญัลกัษณ์และภาษา เป็นการแนะน าล าดบัของตวัเลขใหแ้ก่ เดก็ครัง้ละสามจ านวน 
จนกระทัง่เดก็มพีฒันาการกา้วหน้าในเรือ่งของจ านวน จากนัน้ครจูงึน าเสนอบทเรยีนดว้ยอุปกรณ์ชุดน้ี
ในเรือ่งการบวก และลบ  

4. กล่องกระสวย (Spindle boxes) ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจแนวคดิของเลขศูนย ์ 
5. บตัรเลขและเบีย้ (Cards and counters) เป็นการทดสอบความสามารถของ

เดก็ดา้นการเรยีงล าดบับตัรเลขและดา้นการนบั และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ฝึกการจบัคู่ปรมิาณกบั
สญัลกัษณ์  และขณะเดยีวกนัเป็นการสาธติใหเ้ดก็เหน็ถงึปรมิาณของเลขคู่และเลขคี่ 

6. เล่นตวัเลขปรศินา / เกมความจ า (Memory game)   เป็นการทดสอบเดก็
ว่าไดเ้กดิการเรยีนรูแ้นวคดิดา้นปรมิาณและจ านวน  

เมือ่เดก็ประสบผลส าเรจ็กบังานในหมวดที ่ 1 แลว้เดก็สามารถด าเนินงานต่อไปใน
หมวดที ่2 และ 3 ได ้ เดก็ส่วนใหญ่จะกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูร้ะบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดัสทีอง เมือ่
เดก็ไดร้บัการสาธติงานในหมวดที ่ 2 จากนัน้เดก็สามารถท างานในหมวดที ่ 3-4 แบบคู่ขนานไปพรอ้ม
กนัได ้  ใน กระบวนการระบบเลขฐานสบิ (Operations of the Decimal System) เรือ่งการบวก การ
ลบ การคณู และการหาร  เป็นการเปิดประตูไปสู่การท างานในหมวดที ่ 4 เดก็จะไดป้ฏบิตังิานกบั
ระดบัของขบวนการทีแ่ตกต่างกนั 

ชุดงานที ่2 
1. เดก็ไดม้ปีระสบการณ์กบังานในกลุ่มประสาทรบัรูม้าแลว้และเดก็สามารถ

แสดงออกถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสื่ออุปกรณ์การเรยีนรูเ้หล่านี้ เดก็จะไดร้บัฝึกฝนกบัขบวนการของ
ฐานเลข และจ านวนเลขศูนยข์องแต่ละฐาน  บตัรเลขในแต่ละฐานจะมสีเีฉพาะฐาน ไดแ้ก่ หลกัหน่วย-
สเีขยีว  หลกัสบิ-สนี ้าเงนิ  หลกัรอ้ย-สแีดง  และหลกัพนั-สเีขยีว  

2. การสรา้งจ านวน (The formation of number)  ดว้ยการสมัผสัพรอ้มกบัการ
เคลื่อนไหวช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกบัจ านวน ตัง้แต่หนึ่งหน่วยถงึเกา้พนั (1-9000) การสรา้ง
จ านวนเลขทีม่ากดว้ยบตัรเลขทีใ่หญ่ เดก็เริม่เกดิการเ รยีนรูเ้ชื่อมโยงระหว่างปรมิาณกบัสญัลกัษณ์ 
และเกดิพฒันาการโดยผ่านขบวนการการสรา้งจ านวน  

3. หลงัจากกจิกรรมการสรา้งจ านวนแลว้เดก็จะไดร้บัการจดัประสบการณ์กบั
การเล่นเบีย้อากร (Stamp Game) กจิกรรมนี้น าเดก็เขา้ใกลสู้่การท างานเชงินามธรรมมากขึน้  

4. ในกจิกรรมการเล่นจดุ (Dot game) แสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึขบวนการ
การเปลีย่นสบิหน่วยใหเ้ป็นหน่ึงสบิ  

กระบวนการส าคญักว่าค าตอบ นี่คอืค าขวญัของการปฏบิตังิานในหมวดที ่ 2   การ
ทดสอบของหมวดน้ีคอื กจิกรรมโจทยเ์ลขปญัหา (The story problems) เป็นโจทยเ์ลขทีน่ ามาใช้
รว่มกบักระบวนการทุกรปูแบบไดแ้ก่ การบวก การลบ การคณู และการหาร  หลงัจากเดก็เขา้ใจแต่ละ
กระบวนการไดแ้ลว้  โจทยเ์ลขน้ีสามารถน ามาคละกนัได ้ ถา้เดก็สามารถใชป้ระสบการณ์และ
เชื่อมโยงกบัแนวความคดิไดน้ัน่กแ็สดงใหเ้หน็ว่าเดก็มทีกัษะความเชีย่วชาญในหมวดงานนี้แลว้  
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ชุดงานที ่3 
กจิกรรมการนบัต่อเนื่องดว้ยโซ่ 100 และ 1,000 (Linear Counting: 100 and 

1,000 Chains) และกจิกรรม การนบัขา้ม (Skip Counting) นอกจากนี้แลว้กจิกรรมการฝึกฝนการนบั
ควรตอ้งปฏบิตัทิุกวนั การฝึกฝนกจิกรรมการนบัทีแ่ตกต่างกนัมดีงัต่อไปนี้  

1. นบัจ านวนของเดก็นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีนชาย 
2. นบัจ านวนตา เทา้ และมอื 
3. นบัจ านวนคนทีส่วมเสือ้สแีละจ านวนคนทีไ่มส่วมเสือ้สี 
4. นบัจ านวนในภาษาทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ในภาษาทีเ่ดก็รูแ้ละภาษาทีเ่ดก็ไมรู่้

เพราะเดก็สามารถเรยีนรูไ้ดห้ลายภาษา 
5. นบัจ านวนดว้ยเสยีง เช่น นบั 1-10 ดว้ยเสยีงทีด่งัและเบา 
6. นบัจ านวนดว้ยจงัหวะชา้เรว็ ไดแ้ก่ นบัดว้ยจงัหวะเรว็ นบัดว้ยจงัหวะชา้ๆ  

หรอืนบัหนึ่งหมายเลขดว้ยเสยีงดงัและนบัอกีหนึ่งหมายเลขดว้ยดว้ยเสยีงนุ่มนวล  จากนัน้กป็ฏบิตัิ
ในทางทีต่รงกนัขา้ม 

7. นบัจ านวนแบบละเวน้ในทุกล าดบัหมายเลขทีส่าม แลว้ใหป้ฏบิตัแิทนดว้ย
การปรบมอื สามาร ถปฏบิตักิบัล าดบัทุกหมายเลขเจด็ได ้ หรอืนบัจ านวนในเลขคู่ และจ านวนเลขคี่  
หรอืนบัจ านวนทลีะ 5 ถงึ 60 เรานบัถงึ 60 เพราะว่านบัแบบนาฬกิา 

8. นบัจ านวนทลีะสบิ จาก สบิ ถงึ หนึ่งรอ้ย   
9. นบัจ านวนทลีะรอ้ย นบัจากรอ้ยถงึหนึ่งพนั 

10. ปรบมอืเป็นจงัหวะพรอ้มกบันบัจ านวนไปดว้ย  เช่น จงัหวะชะชะช่า ฯลฯ 
11. นบัจ านวนสิง่ของเครือ่งใช ้เช่น ชอ้น จาน ถว้ย ถาด แกว้ ดนิสอ ฯลฯ 
12. นบัจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดในหอ้งเรยีน  
13. รอ้งเพลงทีเ่กีย่วกบัจ านวนตวัเลข  

ชุดงานที ่4 งานความจ า (Memorization Work)  
กจิกรรมงานความจ าเป็นกจิกรรมเสรมิใหก้บัเดก็ไดม้ปีระสบการณ์เพิม่เติมใน

หมวดงานที ่ 2 แบบฝึกนี้เป็นงานทีท่ าเฉพาะในเชงิสญัลกัษณ์เท่านัน้  เริม่ตน้ทีก่ารไดแ้สดงออกทาง
ประสาทรบัรูจ้ากกจิกรรมเกมงู (Snake game) จากนัน้ตามดว้ยตารางตรวจสอบ ในตารางสุดทา้ย
ของกจิกรรมเป็นตารางว่าง และเป็นแบบทดสอบความจ าของเดก็  ซึง่ค าตอบทีถู่กตอ้งเป็นสิ่ งจ าเป็น
อยา่งยิง่ส าหรบัเดก็ในขณะน้ี ทีจ่ะเหน็ผลรวมของแต่ละจ านวน (the number combination)  

ชุดงานที ่5 หนทางสู่นามธรรม (Passage to abstraction) 
กจิกรรมนี้รว่มกบัแบบฝึกปฏบิตัใินกลุ่มงานความจ า ขณะน้ีเดก็สามารถท างาน

รว่มนามธรรม จดุมุง่หมายของกจิกรรมนี้คอืการช่วยเดก็ใหป้ฏบิตักิารนบัดว้ยสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม เดก็
อาจเขยีนค าตอบลงในกระดาษของตนเอง เมือ่เดก็เรยีนรูก้จิกรรมการบวก การลบ การคณูและการ
หาร  เดก็สามารถท างานไปจนถงึหลกัใหญ่ คอื พนั หมืน่ แสน และลา้น 
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ชุดงานที ่6 เศษส่วน (Fraction) 
ในหอ้งเรยีนมอนเตสซอรีน่ าเสนอกจิกรรมเศษส่วนในเชงิประสาทรบัรูใ้หก้บั

เดก็โดยการใหช้ื่อของเศษส่วนแต่ละชิน้ การใหส้ญัลกัษณ์ และการค านวณดว้ยเศษส่วนในจ านวน
ทัง้หมดหรอืจ านวนทีเ่ป็นเศษส่วน 

1.5 สรปุหลกัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี  
หลกัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ดีงันี้ 
1.5.1 วิธีการ (The Method) 

วธิกีารตามแนวมอนเตสซอรีซ่ึง่สามารถสรปุไดด้งันี้  
1. คน้พบธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของเดก็และช่วยใหเ้ดก็พฒันาธรรมชาตขิองเขา  
2. สิง่แวดลอ้มทีใ่หค้วามเป็นอสิระ ทีเ่ดก็จะ แสดงศกัยภาพของตนเอง 

หอ้งเรยีนทีส่ะอาด ทาสขีาว มโีต๊ะเลก็ๆ มา้นัง่เลก็และเกา้อีว้างแขนตวัน้อยๆ ทีจ่ดัไวส้ าหรบัเ ดก็
โดยเฉพาะ สนามหญา้ทีร่บัแสงอาทติยใ์หเ้ดก็ใชอ้อกก าลงักาย สภาพทีเ่อือ้อ านวย   

3. บุคลกิทีเ่ป็นกลางของผูใ้หญ่ การศกึษาของพ่อแม ่ และครทูีม่บีุคลกิภาพทีด่ ี
สิง่นี้น าไปสู่ความสงบทางสตปิญัญา บุคลกิของครตูอ้งเป็นคน ใจเยน็ นิ่ง ไมต่ื่นตระหนก ตกใจงา่ย 
ความใจเยน็น้ีประกอบดว้ยการมใีจสุภาพ และมทีางสตปิญัญาทีจ่ าเป็นเพยีงพอเพื่อเขา้ใจเดก็ 

4. อุปกรณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัเฉพาะเพื่อการท างาน อุปกรณ์เหล่านี้จงูใจและช่วยให้
พฒันาความเขา้ใจจนสามารถวเิคราะหแ์ละส่งเสรมิการเคลื่อนไหว อุปกรณ์เหล่ านี้ยงัใหเ้ดก็มสีมาธ ิ          

คุณลกัษณะพเิศษทีแ่วดลอ้มตวัเดก็ คอื สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ครทูีสุ่ภาพและ
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของเดก็ สิง่เหล่านี้เราสามารถพบเหน็ในระบบการศกึษา         
มอนเตสซอรี ่ (Montessori. 1966; citing in Costelloe. 1972: 136-142) 

1.5.2 แนวโน้มพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  (Basic Human tendency)  
กอรด์อน (Gordon. 2007: 20-21) กล่าวว่า แนวโน้มพืน้ฐานความเป็นมนุษย์

หมายถงึ มนุษยท์ุกคนมสี่วนเกีย่วขอ้งกบั “จงัหวะสรา้งสรรคข์องชวีติ” และแนวโน้มพืน้ฐานความเป็น
มนุษย ์ แนวโน้มเหล่านี้เกดิขึน้ภายในและตามขัน้ตอนต่างๆ ของชวีติ แนวโน้ม นี้ช่วยในพฒันาการ
ตามธรรมชาตแิละการแสดงออกของแนวโน้มเหล่านี้ ถอืว่าเป็นเรือ่งส าคญัเพื่ อการเจรญิเตบิโตทีด่ขีอง
แต่ละคน การรูจ้กัแนวโน้มเหล่านี้ช่วยผูท้ีใ่ชร้ะบบมอนเตสซอรีเ่ตรยีมบรรยากาศการเรยีนรู้วางแผน
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่หมาะสมและเขา้ใจความตอ้งการต่างๆ ของเดก็ เพื่อจะเขา้ใจระบบมอนเตสซอรี่
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่า ความโน้มเอยีงของมนุษยน์ัน้ครอบง าการพฒันาของเขา ความโน้มเอยีงเหล่านี้
ตอ้งไดร้บัการตระหนกัถงึและการตอบสนอง หากว่าเราตอ้งการใหโ้ครงสรา้งและเนื้อหาของการศกึษา
ไดร้บัการเปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิซึง่เป็นค าตอบของปญัหาทีเ่รามใีนปจัจบุนัน้ี  มอนเตสซอรีก่ าหนด
ความโน้มเอยีงพืน้ฐานของมนุษยไ์วด้งันี้  

1. การส ารวจ (Exploration) โดยธรรมชาตมินุษยน์ัน้มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ 
เขาเป็นนกัส ารวจและนกัคน้หา โดยอาศยัการส ารวจและการแสวงหา เขาจะเรยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่ขาคน้พบ  
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2. การปรบัตวั (Orientation) คนเรานัน้อยากรูว้่าเรามคีวามสมัพนัธก์บัสถานที่
ของเราในโลกและกบัคนอื่นๆ และสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นโลก เขาเปรยีบเทยีบตนเองกบัวตัถุ พชื สตัว ์และ
คนอื่นเพื่อจะดวู่าเขาอยูต่รงไหนและเหมาะสมอยา่งไร  

3. ระบบระเบยีบ (Order) มนุษยน์ัน้ท างานเพื่อใหโ้ลกมคีวามหมาย ความ
วุ่นวายและความสบัสนท าใหไ้มส่งบ มนุษยส์ามารถคน้พบรปูแบบและระบบการแยกแยะใน
สิง่แวดลอ้มไดท้นัท ี 

4. การสื่อสาร (Communication) โดยธรรมชาตมินุษยม์คีวามโน้มเอยีง
ทางการสื่อสาร มนุษย์ท างานเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณ์กบัวฒันธรรมอื่นๆ เสมอ 

5. การท าซ ้า (Repetition) ทัง้เดก็และผูใ้หญ่เรยีนรู้โดยการฝึกฝนและสามารถ
เขา้ถงึความสมบรูณ์ไดอ้าศยัการท าซ ้า  

6. ความเทีย่งตรง (Exactness) มนุษยจ์ะปรบัแต่งและท าใหด้ขีึน้เสมอ มนุษย์
ตระหนกัว่าสิง่ต่างๆ ไมส่อดคลอ้งกนัและจะท างานเพื่อความเทีย่งตรงทีส่อดคลอ้งกนั 

7. กจิกรรม (Activity) โดยการท ากจิกรรมต่างๆ มนุษยจ์ะสามารถส ารวจ มี
ประสบการณ์และมกีารฝึกฝน การมสี่วนรว่มอยา่งมชีวีติชวีากบัสิง่แวดลอ้มจะน าไปสู่การเรยีนรูแ้ละ
การพฒันาตนเอง 

8. การจดัการ (Manipulation) มนุษยท์ างานดว้ยมอืของตนเองมคีวามสมัพนัธ์ 
ระหว่างการเรยีนรูแ้ละการท างานระหว่างสมองและมอื 

9. การท างาน (Work) ตลอดประวตัศิาสตรน์ัน้มนุษยไ์ดแ้สดงถงึความสามารถ
และความตัง้ใจทีจ่ะท างานเพื่อความอยูร่อดและการปรบัปรงุตนเอง มนุษยท์ างานพรอ้มกบัคนอื่นๆ 
และสิง่แวดลอ้มของพวกเขา 

10. การรูจ้กัสรปุประเดน็และความสรา้งสรรค ์ (Abstraction and Creativity) 
มนุษยม์คีวามสามารถและความสนใจตามธรรมชาต ิในการน าความประทบัใจต่างๆ หรอืความรูส้กึ
ต่างๆ มาขยายหรอืเปลีย่นแปลงสิง่เหล่านี้ในสมองของเขา มนุษยเ์ป็นบุคคลทีส่รา้งสรรคส์ามารถ
จนิตนาการสิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้และสามารถคดิในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน 

11. ความสมบรูณ์ในตวัเอง (Self-perfection) มนุษยท์ีม่สีุขภาพด ีมคีวาม
ปรารถนา มคีวามอยากทีจ่ะปรบัปรงุตนเอง เขามคีวามภมูใิจในการเตบิโตของตนเองและมคีวามโน้ม
เอยีงทีจ่ะท างานเพื่อความสมบรูณ์ของตนเอง 

ความโน้มเอยีงเหล่านี้สามารถเหน็ไดใ้นบรรดาผูเ้รยีนทีม่คีวามมัน่คงและมสีุขภาพที่
ด ีนกัเรยีนทีข่าดความมัน่คง ปว่ย หรอืมคีวามหวาดกลวั ไมก่ระตอืรอืรน้ทีจ่ะกระท ากจิกรรมต่างๆ 
มากมาย ซึง่ไดร้บัการดลใจจากความโน้มเอยีงเหล่านี้ตรงขา้มนกัเรยีนทีม่ ัน่คงมสีุขภาพดแีละมี
ความสุขจะกระท ากจิกรรมเหล่านี้โดยไมม่คีวามลงัเลใจ และดว้ยพลงัแรงกลา้  

1.5.3 การสงัเกต (Observation)   
การสงัเกตตามแนวมอนเตสซอรี ่มผีูก้ล่าวไวด้งันี้ 
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ซเีนอร ์ (Zener. 2007) กล่าวว่า การสงัเกตเป็นพืน้ฐานของการเรยีนการสอนแนว
มอนเตสซอรีท่ีม่ผีลต่อการศกึษาและผลการศกึษามาจาก “การสงัเกต” สิง่นี้เป็นบทบาทแรกของครทูี่
จะเชื่อมสมัพนัธก์บัเดก็ครสูามารถช่วยเหลอืใหเ้ดก็มพีฒันาการตามความสามารถขึน้อยูก่บัการสงัเกต 
ของคร ูครตูอ้งสงัเกตว่ากจิกรรมใดทีเ่ดก็ท าไดด้ ีงา่ยหรอืยากส าหรบัเดก็ ความสามารถพเิศษของเดก็
คอือะไร อะไรท าใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด มอนเตสซอรีก่ล่าวว่า “ครทูีด่จีะตอ้งมคีุณลกัษณะทีเ่ป็นผู้
ช่วยเหลอืเดก็และเป็นนกัสงัเกต” ครตูอ้งสงัเกตเหน็ว่าเกดิอะไรขึน้บา้งในหอ้งเรยีน สงัเกตในทุกทีทุ่ก
มมุ สงัเ กตเดก็ทุกคน ทุกวนิาท ีในขณะเดยีวกนักต็อ้งสอนเดก็เป็นรายบุคคล หรอืสอนเป็นกลุ่ม    
มอนเตสซอรีต่ ัง้ความหวงัเรือ่งการสงัเกตกบัครมูาก เพราะมอนเตสซอรีใ่ชก้ารสงัเกตเป็นเครือ่งมอืใน
การพฒันาเดก็ กระบวนการสงัเกตของมอนเตสซอรีค่อื เครือ่งมอืทีค่น้หาพฒันาการของมนุษยท์ี่
ด าเนินอยู ่ในการเป็นครมูอนเตสซอรีไ่มใ่ชก้ารสงัเกตเหมอืนนกัจติวทิยาหรอืนกัวจิยั แต่ครมูี
เป้าหมายกบัเดก็เพื่อพฒันาตวัเดก็ ดงันัน้ผลของการสงัเกตจะช่วยใหค้รมูคีวามประณตีในเป้าหมาย 
มวีตัถุประสงค ์ผลจากการสงัเกตช่วยใหค้รเูขา้ใจความตอ้งการของเดก็ และใหค้วามช่วยเห ลอืในสิง่ที่
เดก็ตอ้งการได ้การสงัเกตของมอนเตสซอรีจ่งึมใิช่เพยีงแต่การเฝ้ามอง ครตูอ้งคดิพจิารณาอยา่งถี่
ถว้นเพื่อเขา้ใจธรรมชาตขิองเดก็ตอบสนองความตอ้งการของเดก็ได ้ท าใหค้รสูามารถขจดัปญัหา
อุปสรรคต่อการเรยีนของเดก็ได ้  

กอรด์อน (Gordon. 2007: 54-55) กล่าวถงึ การสงัเกตทีล่ะเอยีดถีถ่ว้นในการเกบ็
ขอ้มลูเป็นปจัจยัส าคญัในการวางแผนเพื่อความตอ้งการเรยีนรูข้องแต่ละคน ครมูอนเตสซอรีทุ่กคนมี
วธิกีารจดบนัทกึการสงัเกตการณ์ และกจิกรรมของนกัเรยีน นกัเรยีนทีม่อีายมุากกว่าจะรบัผดิชอบการ
เกบ็บนัทกึมากขึน้ และมกัจะท างานการจดบนัทกึ  แฟ้มและบตัรบนัทกึ สมดุและแบบฟอรม์ต่างๆ และ
วธิกีารอื่นๆ สามารถน ามาใชไ้ด ้ครผููช้่วยและผูป้กครองทีท่ างานในหอ้งเรยีนตอ้งพยายามใหคุ้น้เคย
กบัวธิกีารบนัทกึของคร ูเป็นการดทีีพ่วกเขาฝึกฝนทกัษะการสงัเกต การแบ่งปนัขอ้สงัเกต และการจด
บนัทกึจากสิง่ทีส่งัเกตถา้หากว่าเหมาะสม 

1.5.4 การจดัเตรียมส่ิงแวดล้อม (The Prepared Environment) 
จรีะพนัธุ ์พลูพฒัน์ (2540: 15-59) กล่าวถงึการจดัเตรยีมสิง่แวดลอ้มในระบบ

มอนเตสซอรีเ่อาไวว้่า เดก็จะเรยีนรูไ้ดด้ใีนสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวใ้นสถานทีใ่ดกต็าม ไมว่่าจะ
เป็นหอ้งเรยีน หอ้งทีบ่า้น หอ้งเดก็เลก็ หรอืสนามเดก็เล่น จดุมุง่หมายเพยีงเพื่อใหเ้ดก็มอีสิระจากการ
ควบคุมของผูใ้หญ่ เป็นสถานทีท่ีเ่ดก็ไดท้ าสิง่ต่างๆ เพื่อตนเอง หอ้งเรยีนในอุดมคตขิองมอนเตสซอรี่
คอืเดก็เป็นศูนยก์ลางและมสี่วนรว่มในการเรยีน ในสิง่แวดลอ้มที่ จดัเตรยีมไวเ้ดก็จะเรยีนไดต้ามความ
ตอ้งการ ตดัสนิใจเลอืกอุปกรณ์ที่จะท ามอนเตสซอรีจ่ะจดัโต๊ะ เกา้อี ้ขนาดเ ลก็ใหเ้ดก็ไดท้ างานเป็น
รายบุคคล เป็นกลุ่มในหอ้งเรยีน มกีารท างานบนพืน้  มอนเตสซอรีเ่หน็ว่าโต๊ะครไูมจ่ าเป็น เพราะครู
ตอ้งไปท างานกบัเดก็อยูแ่ลว้  มอนเตสซอรีไ่ดเ้สนอแนะใหจ้ดัเฟอรน์ิเจอรท์ุกอย่างเป็นขนาดเลก็ 
กระดานด าขนาดต ่าพอทีเ่ดก็จะใช ้พืน้ทีภ่ายนอกซึง่เดก็สามารถท าสวนหรอืท ากจิกรรมกลางแจง้ได ้
โดยเฉพาะหอ้งเรยีน ตอ้งเป็นทีท่ีเ่ดก็สามารถท าสิง่ต่างๆ ไดเ้ล่นอุปกรณ์ทีว่างไวอ้ยา่งมจีดุมุง่หมาย
และใหก้ารศกึษาแก่ตน อสิระเป็นลกัษณะทีส่ าคญัของการจดัเตรยีมสิ่ งแวดลอ้ม เมือ่เดก็มอีสิระ
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ภายในสิง่แวดลอ้ม เลอืกท าอุปกรณ์ดว้ยตนเอง เขาจะซมึซบัสิง่ต่างๆ จากตรงนัน้ ผูใ้หญ่มกัจะกลวัว่า
เดก็จะใชอ้สิระไมเ่ป็น เดก็จะมอีสิระในการใชอุ้ปกรณ์ทีจ่ดัไว ้ภายใตก้รอบในการเลอืกทีค่รไูดจ้ดัให ้
การเลอืกคอืผลผลติของวนิยัและการควบคุมตนเองทีจ่ะไดรู้จ้ากสิง่แวดลอ้ม การจดัเตรี ยมสิง่แวดลอ้ม
ยงัรวมถงึการจดัชัน้เรยีนและการเตรยีมจติใจของครไูวใ้นทีน่ี้ดว้ย  การจดัสิง่แวดลอ้มตามแนวมอนเตส
ซอรีม่ดีงัต่อไปนี้ 

1. หอ้งเรยีน (Classroom) 
หอ้งเรยีนจดัเป็นแบบเปิด และจดันกัเรยีนเขา้เรยีนแบบคละอาย ุ ใหช้่วง

อายหุ่างกนัประมาณ 3 ปี มเีดก็อายมุากกว่า เท่ากนั และน้อยกว่าเรยีนรวมอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั เพื่อให้
เดก็ไดช้่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ในระหว่างเดก็อายนุ้อยกว่า และมากกว่า หอ้งเรยีนส าหรบัชัน้เดก็ก่อน
ประถมศกึษา ช่วงอาย ุ 3-6 ปี ควรมเีดก็ประมาณ 25-35 คนต่อผูใ้หญ่ 2 คน ในหอ้งเรยีนจะไมม่โีต๊ะ
และเกา้อีค้ร ูเพราะครจูะตอ้งเวยีนไปรอบหอ้งเพื่อสงัเกตและท างานกบัเดก็ อุปกรณ์และชัน้วางของจะ
เป็นขนาดเลก็และจะตอ้งอยูใ่นระดบัสายตาเดก็ เพื่อทีจ่ะไดง้า่ยส าหรบัเดก็ในการหยบิใช ้อุปกรณ์ ซึง่
จดัแยกเป็นหมวดหมูจ่ดัเรยีงจากงา่ยไปหายาก ก ารจดัสิง่แวดลอ้มจะมจีดุมุง่หมายดว้ยความรอบคอบ
และพถิพีถินั เดก็สามารถท างานไดท้ัง้ทีโ่ต๊ะหรอืพืน้หอ้ง ซึง่เป็นส ภาพธรรมชาตทิ าใหเ้ดก็เกดิ
ความสุขและความสบายใจในการท างาน สภาพหอ้งเรยีนแบบน้ีจะไดย้นิเสยีงเดก็พมึพ าตลอดเวลา 
เพราะการใชอุ้ปกรณ์ตอ้งใชก้ารเคลื่อนทีห่ลายรปูแบบ เช่น เดนิ แบก เท พดูและโดยเฉพาะการใชม้อื 
มอนเตสซอรีเ่น้นว่ามอืคอืครทูีส่ าคญัของเดก็ อุปกรณ์ในระบบน้ีจะมุง่ในแงช่วนใหเ้ดก็ใชม้อืในการ
เรยีนรูก้ารท ากจิกรรมของเดก็ทุกอยา่งน าไปสู่การใหค้วามเคารพต่องานของคนอื่น และต่ออุปกรณ์
หรอืงานของตน มอนเตสซอรีไ่มเ่คยคิดว่า ความด ีคอืความเงยีบ และการไมเ่คลื่อนไหว การมวีนิยัใน
ตนเองควรจะไดเ้รยีนรูไ้ปทลีะน้อยดว้ยการซมึซบังานต่างๆ ทีม่คีวามหมาย เมือ่เดก็มคีวามสนใจใน
กจิกรรมบางอยา่ง เดก็จะมพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ถา้เดก็มพีฤตกิรรมทีผ่ดิไป เป็นหน้าทีข่องครทูีจ่ะ
ช่วยใหเ้ดก็หนัมาสนใจในงานของตนเอง เดก็แต่ละคนท างานกบัอุปกรณ์ของตนเองจงึไมม่กีารแขง่ขนั
ในหอ้งเรยีนระดบัน้ี เดก็เกีย่วขอ้งสมัพนัธเ์ฉพาะงานทีต่นเองท าผ่านไปแลว้ และความกา้วหน้าของ
เขากไ็มไ่ดน้ าไปเปรยีบเทยีบกบัความส าเรจ็ของเดก็อื่น 

กอรด์อน (Gordon. 2007: 32-33) กล่าวว่า หอ้งเรยีนเป็นสถานทีท่ างาน
ของผูเ้รยีน เครือ่งประดบัตกแต่ง ตู ้โต๊ะ เกา้อี้  ฯลฯ ตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของผูเ้รยีน สิง่แวดลอ้มที่
ไดร้บัการออกแบบอยา่งด ีมคีวามปลอดภยั มคีวามเป็นระเบยีบและเป็นสถานทีด่งึดดูใจนกัเรยีน  

สิง่แวดลอ้มแต่ละแห่งมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ การเตรยีมและการ
ปรบัหอ้งเรยีนควรปรบัตามความเหน็เฉพาะของครูแต่ละคนและความตอ้งการตามระดบัอายขุองเดก็
ปฐมวยั  

2. การเตรยีมจติใจของคร ู (The spiritual preparation of the teacher) 
มอนเตสซอรี ่ (Montessori. 1966; citing in Costelloe. 1972: 149-153) 

เสนอว่า วธิกีารสงัเกตเดก็เน้นถงึความจรงิทีว่่าครตูอ้งเตรยีมตนเองภายใน โดยการเรยีนรูต้นเอง
อยา่งเป็นระบบ เพื่อจะสามารถกระชากความผดิบกพรอ่งในส่วนลกึของ ตนใหอ้อกไป  โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่ส่วนทีเ่ป็นอุปสรรคในความสมัพนัธก์บัเดก็  เพื่อจะคน้พบจดุอ่อนใตส้ านึกเหล่านี้  ตอ้งไดร้บั
การแนะน าพเิศษ  ครตูอ้งมองตนเองเหมอืนในลกัษณะทีค่นอื่นมองตวัคร ู นี่เท่ากบัว่าครตูอ้งเรยีนรู้
ใหม ่ ตอ้งเริม่จากการเรยีนรูถ้งึความบกพรอ่งของตนเอง จากความโน้มเอยีงของตนเอง มากกว่าการ
ทีเ่ป็นห่วงถงึ ความโน้มเอยีงต่างๆ ของเดก็  กบัการ แกไ้ขความบกพรอ่งของเดก็ หรอืกบั “ผลของ
บาปก าเนิด”  ดงัขอ้ความจากพระคมัภรีไ์บเบิล้ทีก่ล่าวว่า “ท่ำนควรเขีย่ท่อนซุงในตำของท่ำนก่อนแลว้
จงึไปเขีย่เศษผงในตำของเดก็”  แต่ครยูงัตอ้งมคีวามสุภาพ และตอ้งขจดัอคตต่ิางๆ ในจติใจ ไมต่อ้ง
ขจดัคุณลกัษณะต่างๆ ทีช่่วยเราในการสอน แต่ ตอ้งตรวจสอบท่าทภีายในซึง่เป็นคุณลกัษณะของ
ผูใ้หญ่ทีท่ าใหค้รไูมเ่ขา้ใจเดก็   

1.5.5 บทเรียนสามขัน้ตอน (The three period lesson)  
เฮนสโตค (Hainstock. 1997b: 7) กล่าวถงึ เป้าหมายของบทเรยีนสาม

ขัน้ตอนคอื การสอนแนวคดิใหม่ๆ  โดยวธิกีารซ ้า ซึง่เป็นการช่วยเหลอืเดก็ใหเ้ขา้ใจบทเรยีนไดด้ขีึน้ 
วธิกีารนี้ยงัช่วยใหค้รสูงัเกตความเขา้ใจและการซมึซบัของเดก็ในสิง่ทีแ่สดงใหเ้ขาเหน็ เราตอ้งใชส้าม
ขัน้ตอนน้ีในการสอนวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษา โดยทัว่ ไปในช่วงเวลาหนึ่งเรามกัจะใชว้ตัถุสามถงึสี่
อยา่ง ถา้หากว่าเดก็คนหน่ึงดเูหมอืนว่าไมเ่ขา้ใจขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง จะตอ้งเริม่ตน้ใหม ่และ
พยายามใหเ้ดก็เขา้ใจแต่ละขัน้ตอนอยา่งครบถว้นก่อนทีจ่ะไปขัน้ตอนต่อไป  

มอนเตสซอรี ่ (Montessori. 1964: 177-178) กล่าวถงึ การ คน้พบว่าสาม
ขัน้ตอนทีเ่ป็นองคป์ระกอบบทเรยีนตามแบบซคีวนิ (Seguin) เป็นสิง่ทีน่่าใชม้ากทีสุ่ดส าหรบัเดก็ปกต ิ 
ซึง่ประกอบดว้ยดงันี้ 

ขัน้ตอนแรก คอื  การเชื่อมโยงระหว่างประสาทสมัผสักบัชื่อของวตัถุ เช่น ครู
จะใหเ้ดก็เหน็สสีองสคีอืสแีดงและสนี ้าเงนิ เมือ่ ครยูกใหเ้ดก็เหน็สแีดง ครจูะพดูว่า ”นี่คอืสแีดง” และ
เมือ่ครยูกสิง่ทีเ่ป็นสนี ้าเงนิ ครกูจ็ะบอก “นี่คอืสนี ้าเงนิ” และครจูะวางสิง่นัน้บนโต๊ะทีเ่ดก็สามารถ
มองเหน็ได ้  

ขัน้ตอนทีส่องคอื การรูจ้กัสิง่ของใหต้รงกบัชื่อของสิง่นัน้ ครจูะบอกกบัเดก็ว่า 
“เอาสแีดงมาใหห้น่อย” และ “หยบิสนี ้าเงนิมาใหห้น่อย”  

ขัน้ตอนทีส่าม คอื การจดจ าชื่อของสิง่ของใหต้รงกบัสิง่นัน้  ครถูามเดก็โดยที่
ยกสิง่หนึ่งขึน้แลว้พดูว่า “นี่คอือะไร” และเดก็จะตอ้งตอบว่า “สแีดง”  

1.5.6  การพ่ึงพาตนเอง (Independence) 
การพึง่พาตนเองตามแนวมอนเตสซอรีม่ผีูก้ล่าวไดด้งันี้ 
เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 70) กล่าวถงึ การไดม้าซึง่อสิรภาพเป็นส่วน

ส าคญัทีสุ่ด เป็นส่วนของกระบวนการศกึษา และจ าเป็นเพื่อการพฒันาตามปกตขิองเดก็ ถงึแม้
ธรรมชาตขิองอสิรภาพนัน้เปลีย่นแปลงไปตามขัน้ตอนของการพฒันาของเดก็แต่ละคน  เดก็ทุกคนมี
ความตอ้งการและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะบรรลุถงึอสิรภาพ  นัน่หมายถงึการทีเ่ขาสามารถท าเพื่อตนเองซึง่
ก่อนหน้านี้การทีค่นอื่นท าเพื่อเขา สิง่นี้เป็นส่วนส าคญัของ “การเจรญิเตบิโต” และเป็นเป้าหมาย
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สุดทา้ยของวธิกีารศกึษาตามแนวมอนเตสซอรี ่ซึง่เป็นขัน้ตอนต่อเนื่องเพื่อบรรลุถงึการพึง่พาตนเอง
และอสิรภาพอยา่งแทจ้รงิ 

ซเีนอร ์(Zener. 2007)  กล่าวถงึ  การพึง่พาตนเองตามค านิยามของ 
มอนเตสซอรี ่ หมายถงึ การจดัการใหม้หีรอืท าใหเ้กดิรปูของทกัษะความช านาญในการท าบางสิง่บาง  
อยา่งดว้ยตวัเอง  ในทีน่ี้จะขอกล่าวถงึเดก็เฉพาะในช่วงอาย ุ3-6 ปี 

1. เพื่อใหก้ารพฒันาของการพึง่พาตนเองของเดก็เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
เดก็ตอ้งการโอกาสดงันี้ 

1.1. ท างานอยา่งอสิระและปฏบิตังิานโดยล าพงัดว้ยตนเอง  
1.2. เลอืกงานตามความตอ้งการของตนเอง 
1.3. เดก็ท างานในจงัหวะชา้เรว็ของตนเอง ดว้ยความสงบภายใน

ตนเอง ในเวลาทีต่อ้งการเริม่และหยดุงาน 
1.4. เดก็ท ากจิกรรมซ ้าบ่อยๆ นานๆ เท่าทีเ่ขาตอ้งการ  

2. กฎเบือ้งตน้ของหอ้งเรยีนมอนเตสซอรี่ 
2.1 ไมร่บกวนและไมข่ดัจงัหวะการท างานของเดก็  
2.2 หยบิอุปกรณ์จากชัน้ 
2.3 เกบ็อุปกรณ์เขา้ทีเ่ดมิเมือ่เสรจ็งาน 

3. ขัน้ตอนในกฎเบือ้งตน้ท าใหม้ขี ัน้ตอนการท างานทีเ่หมอืนกนั เป็น 3 
ขัน้ตอนในการท างานปกติ 

3.1 น าอุปกรณ์มาจากชัน้และจดัวาง เรยีงงานนัน้  
3.2 ลงมอืปฏบิตังิาน 
3.3 เกบ็งาน ท าความสะอาดและเกบ็อุปกรณ์คนืทีช่ ัน้ 

4. ความช่วยเหลอืพเิศษบางอยา่งทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหเ้ดก็ในการท างาน
อยา่งเป็นอสิระพึง่พาตนเองได ้ 

4.1 บอกชื่อของงานก่อนทีจ่ะลงมอืท างาน 
4.2 การถอืสิง่ของ ใหแ้สดงว่ามอีะไรมาเกีย่วขอ้งบา้งอยา่งชดัเจน  

เช่น ใชน้ิ้ว  4 นิ้วสอดใตถ้าดภาชนะขณะยก 
4.3 นัง่ทางดา้นขวาของเดก็  ถา้ครถูนดัขวา 
4.4 วเิคราะหก์ารเคลื่อนไหวของมอื  การปฏบิตักิบัอุปกรณ์มลี าดบั

ชดัเจน  ครัง้ละหน่ึงต่อหนึ่ง 
4.5 ไมพ่ดูหรอืพดูน้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ าเป็นขณะสาธติบทเรยีน  
4.6 เคลื่อนไหวอยา่งชดัเจนแมน่ย าแน่นอนสม ่าเสมอ 
4.7 รกัษาความเทีย่งตรง  ไมเ่ปลีย่นแปลงในการปฏบิตัขิองคร ู เช่น

สอนเดก็เกบ็เกา้อีทุ้กครัง้ทีลุ่กจากโต๊ะ  ครกูต็อ้งปฏบิตัทิุกครัง้เช่นกนั 
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4.8 สงัเกตความสนใจของเดก็เพื่อใชใ้นการน าเสนอบทเรยีนในเรือ่ง
ทีเ่ดก็สนใจ 

4.9 ใหค้วามช่วยเหลอืเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใหเ้ดก็ท างานต่อไปไดด้ว้ย
ตนเอง 

4.10 สงัเกตจดุทีท่ าใหเ้ดก็มสีมาธิความตัง้ใจเกดิขึน้ เพราะว่าจดุนี้
เป็นจดุสนใจของเดก็  เพื่อประโยชน์ต่อในการน าเสนอบทเรยีนครัง้ต่อไปในเรือ่งทีเ่ดก็สนใจ  

1.5.7 การเข้าสู่ภาวะปกติ (Normalization) 
การเขา้สู่ภาวะปกตติามแนวคดิของมอนเตสซอรีม่ผีูก้ล่าวไดด้งันี้ 
มอนเตสซอรี ่ (Montessori. 1966; citing in Costelloe. 1972: 148) กล่าวว่า สิง่ที่

ควรเน้นในการปรบัเปลีย่นเหล่านี้คอืการรกัษาจติใจ ซึง่เป็นการกลบัสู่สภาพทีป่กต ิ ในความเป็นจรงิ
เดก็ปกตคิอืเดก็คนหน่ึงทีม่คีวามฉลาด ทีรู่จ้กัควบคุมตนเอง ด าเนินชวีติอยา่งสงบ และทีเ่ลอืกท างาน
อยา่งเป็นระเบยีบมากกว่าทีจ่ะอยูเ่ฉย เมือ่เราพบเจอเดก็ในลกัษณะน้ีเรามกัจะเรยีกว่า “การปรบั 
เปลีย่น” (conversion) ของเขาเป็น “การเขา้สู่ภาวะปกติ” ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของมนุษยซ์่อนไวภ้ายใน
ตวัเขา และธรรมชาตนิี้ซึง่เขาไดร้บัไวต้ัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดา จะตอ้งไดร้บัการยอมรบัและส่งเสรมิให้
เตบิโต แต่การตคีวามเขา้ใจในลกัษณะน้ีไมไ่ดล้บลา้งลกัษณะภายนอกการปรบัเปลีย่นของเดก็ แมว้่า
ในผูใ้หญ่สามารถปรบัเปลีย่นในลกัษณะเดยีวกนัไดก้ต็าม แต่การเปลีย่นแปลงนัน้จะยากมาก ซึง่ไมถ่อื
ว่าเป็นการกลบัสู่สภาพปกตติามธรรมชาตมินุษย ์  

ลกัษณะจติของเดก็ทีป่กตจิะเตบิโตอยา่งงา่ยดาย และลกัษณะทัง้หมดทีผ่ดิแผกไป
จากภาวะปกตกิจ็ะหายไปเปรยีบเสมอืนกบัการทีค่นทีม่สีุขภาพดแีละความเจบ็ปว่ยกจ็ะหายไป ถา้เรา
สงัเกตเดก็ในลกัษณะน้ีเราจะคน้พบการเบ่งบานของภาวะความเป็นปกต ิถงึแมจ้ะอยูใ่นท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มทีห่นกัหน่วงกต็าม และแมม้กีารปฏเิสธเครือ่งหมาย ของการพฒันาการตามปกตเิหล่านี้ 
เพราะไมไ่ดร้บัการยอมรบัหรอืการช่วยเหลอื พวกเขายงัส ามารถทีจ่ะกลบัไปถอืหลกัการส าคญัเพื่อ
ฟนัฝา่อุปสรรคทีท่ าใหค้วามปรารถนาของพวกเขาบรรลุผลส าเรจ็  

เฮนสโตค (Hainstock. 1997a: 62) กล่าวถงึ เรือ่งส าคญัทีม่อนเตสซอรีไ่ดพ้บคอื 
ความจรงิตามธรรมชาตจิรงิของเดก็ เดก็ทีม่ภีาวะปกตสิามารถเขา้กบัสิง่แวดลอ้มทัง้หมดของเขาอยา่ง
กลมกลนื เขาคน้พบว่าเดก็ทีม่ภีาวะปกตคินใหมน่ี้  จะมัน่คงอยา่งต่อเนื่องซึง่เป็นผลของการใชว้ธิกีาร
ของเขากบัเดก็ๆ ภายหลงัมอนเตสซอรีอ่ธบิายกระบวนการของการเปลีย่นแปลงพืน้ฐานในตวัเดก็ที่
เป็นปกต ิเหตุการณ์ทางจติวทิยาทีก่ าหนดความหมายส าคญั  คุณค่าและเป้าหมายของวธิกีารของ
มอนเตสซอรี ่เดก็ที่ ครมูกัจะคดิว่าเกยีจครา้น ดือ้ ไมม่รีะเบยีบ ไมเ่ชื่อฟงั ฯลฯ สามารถเขา้สู่ภาวะ
ปกตไิด ้การคน้พบทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื การทีเ่ดก็กลบัสู่สภาพปกตนิี้โดยการท างาน การเปลีย่นแปลงที่
สรา้งความสม ่าเสมอของเกอืบทุกประเภทไม่ไดเ้กดิขึน้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป แต่จะปรากฏขึน้มา
ทัง้หมดในทนัท ีส าหรบัเดก็ทัว่ไปการเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้หลงัจากการมสีมาธอิยา่งลกึ เมือ่ท า
กจิกรรมต่างๆ การเขา้สู่ภาวะปกติ จะท าใหน้ิสยัแบบเดก็ๆ หลายอยา่งหายไป  ซึง่โดยทัว่ไปคดิว่าเป็น
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คุณธรรม เช่น “การจนิตนาการอยา่งสรา้งสรรค์” ความสนุกสนานจากการฟงันิทาน การเล่น  และการ
เชื่อฟงั   

เดก็ทีม่ภีาวะปกตคิอืคนทีม่สีตปิญัญาเฉลยีวฉลาด ผูท้ีเ่รยีนรูก้ารควบคุมตนเองและ
ด าเนินชวีติในความสงบ และทีเ่ลอืกกระท างานทีม่คีวามเป็นระเบยีบแทนการอยูน่ิ่งเฉย  ซึง่อาจจะ
ไมใ่ช่เป็นการแสดงออกของเด็กอจัฉรยิะ แต่เป็นการแสดงออกของ “ชวีติซึง่มชีวีติชวีา” ซึง่เปิดเผย
ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของมนุษย ์  

สรปุเมือ่เดก็มโีอกาสเรยีนรูแ้ละปฏบิตังิานอยา่งอสิระ มจีติใจจดจอ่ในงานทีท่ า อยา่ง
ไมรู่เ้หน็ดเหนื่อย หรอืเบื่อหน่าย  ก่อใหเ้กดิความกระหายในการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ การเขา้สู่ภาวะปกติ
ของเดก็จงึเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการศกึษาตามแนวมอนเตสซอรี ่ 

1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอร่ี  
งานวิจยัในต่างประเทศ 
ฮรานีตซ ์ (Hranitz. 1985: ออนไลน์) กล่าวถงึ การวจิยัทางการแพทย ์การศกึษา และ

สาขาทีเ่กีย่วขอ้งว่ายงัคงด าเนินการคน้พบใหม่ๆ  เกีย่วกบัการท างานของสมองและความผดิปกติ
ต่างๆ ก ารศกึษาถงึสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของสมองในวยัเดก็ทีเ่รยีนรูใ้นการเปรยีบเทยีบ
สนบัสนุน กบันกัการศกึษา มอนเตสซอรี ่  เจอโรม บรเูนอร ์และ จงัค ์ เพยีเจต ์ การวจิยัครัง้นี้พบว่า 
การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของสมองนัน้พฒันาต่อเนื่องเป็นขัน้ตอน ซึง่สมัพนัธก์บัศกั ยภาพที่
ไดร้บัการถ่ายทอด วยัวุฒ ิและประสบการณ์  การวจิยัเรือ่งสมองสามารถสรปุไดด้งันี้ 1) ไมม่เีซลล์
สมองตวัใดทีท่ าหน้าทีโ่ดยล าพงั  2) แต่ละบุคคลจะสรา้งความสมัพนัธท์ีม่คีวามหมายแตกต่างกนั
ถงึแมว้่าจะมปีระสบการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนักต็าม  3) สมองเตบิโตโดยสเปอร ์ 4)สมองตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มรอบดา้น   5) สมองสามารถสรา้งระบบแบบเป็นนามธรรมและถอดรหสัไดอ้ยา่งงา่ย  
6) สมองจดัการกบัโลกไดอ้ยา่งเป็นระบบ   บทบาทของครมูอนเตสซอรีค่วรยดึเดก็เป็นศูนยก์ลางการ
เรยีนรู ้ กระตุน้ใหเ้ดก็ไดใ้ชอ้สิรภาพทีค่รจูดัใหพ้วกเขา สงัเกตเดก็อยา่งสม ่าเ สมอเพื่อจดัเตรยีม
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นไปไดใ้หด้ทีีสุ่ด  ตระหนกัในช่วงการเรยีนรูไ้วของเดก็  และภารกจิหลกัของครคูอืการ
หาวธิกีารเบีย่งเบนลกัษณะนิสยัทีไ่มพ่งึประสงคข์องเดก็    

มวิรนี (Maureen. 2008: ออนไลน์) ศกึษาคุณค่าของดนตรใีนทางการศกึษาเดก็ปฐมวยั 
ไมไ่ดร้บัการยอมรบั โดยเฉพาะดา้นของกจิกรรมคณติศาสตร ์แมว้่าจ านวนงานเขยีนทีเ่กีย่วกบั
ผลกระทบของการสอนดนตรเีพื่อความสมัฤทธผิลทางการศกึษา แต่มงีานเขยีนออกมาน้อย  เรือ่งการ
เรยีนการสอนดนตรขีองโรงเรยีนมอนเตสซอรีท่ีแ่ตกต่างกนัและส่งผลกระทบต่อคะแนนการเรยีน
คณติศาสตรข์องนกัเรยีน ในการศกึษาครัง้นี้พบว่า มคีวามแตกต่างของผลคะแนนคณติศาสตร์
ระหว่างนกัเรยีนในระบบมอนเตสซอรีท่ีไ่ดใ้ชโ้ครงการสอนมอนเตสซอรีใ่นระบบเดมิ กบันกัเรยีนที่
เรยีนในโครงสรา้งของ  มอนเตสซอรีแ่ละเพิม่เนื้อหาสาระของดนตร ีผลปรากฏว่านกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีน
เนื้อหาสาระของดนตรเีพิม่มคีะแนะคณติศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนในโครงการสรา้งมอนเตสซอรี่
แบบเดมิ 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Harris+Maureen%22
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ลอรา่ (Laura. 2009: ออนไลน์) ศกึษาบทกวทีีท่ าใหค้รสูามารถตดิต่อสมัพนัธก์บันกัเรยีน
ในแนวใหม ่ครสูามารถแสดงใหน้กัเรยีนเหน็ว่าบทกวเีป็นสิง่หนึ่งทีผู่ค้นแต่งขึน้เพื่อสมัผสักบัความคดิ  
ความรูส้กึ และประสบการณ์ เมือ่บทกวรีวมเขา้ไปในหลกัสตูร เดก็จะเรยีนรูแ้ละคน้พบโดยการมองดู
สิง่แวดลอ้มในมมุมองใหม ่บทกวมีจีดุยนืทีแ่ตกต่างจากนิทานเรือ่งเล่าและบทเรยีนทางภาษา เพราะ
บทกวสีามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้ าพดูและแสดงความคดิเหน็ของบุคคลนัน้ออกมา ในปีแรกของ
ผูป้ระพนัธใ์นฐานะเป็นครใูหมข่องหอ้งเรยีนมอนเตสซอรี่ อาย ุ 3-6 ปี  เธอสามารถยนืยนัไดถ้งึเดก็ๆ 
ในหอ้งของเธอ มปีระสบการณ์ทีม่คีวามหมายมากในเรือ่งการพฒันาภาษาและเริม่ตน้การทดลองกบั
การแสดงความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยบทกว ีมอนเตสซอรีก่ล่าวว่า ครจูะตอ้ง “หลอกล่อนกัเรยีน” โดยผ่าน
บทกวคีรอูาจจะหาวธิกีารหลอกล่อนกัเรยีนในแนวทางทีน่่าสนใจ ครสูามารถหลอกล่อนกัเรยีนดว้ย
จงัหวะดนตรทีีห่ลากหลายและภาษาทีส่รา้งสรรคข์องบทประพนัธ ์อยา่งไรกต็ามครตูอ้งมคีวาม
กระตอืรอืรน้สนใจในบทกวก่ีอนทีจ่ะน าเสนอใหก้บัเดก็  

งานวิจยัในประเทศ 
จริฎา จนิตนาการ (2549: บทคดัยอ่) ศกึษาการจดัการเรยีนการสอนศลิปะ ในระดบัชัน้

อนุบาลทีใ่ชแ้นวการศกึษามอนเตสซอรี่ ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  ผูบ้รหิารของโรงเรยีน 
5 คน  ผูเ้ชีย่วชาญของโรงเรยีน 5 คน  และผูส้อนในระดบัอนุบาล 21 คน  จากโรงเรยีนทีใ่ชแ้นว
การศกึษามอนเตสซอรีใ่นการจดัการศกึษาและอยูใ่นสมาคมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อเดก็เป็นส าคญั  
ผลการวจิยั พบว่า  การจดัการเรยีนการส อนศลิปะในระดบัชัน้อนุบาลทีใ่ชแ้นวการศกึษามอนเตสซอรี่
แบ่งได ้ 8 ดา้น ดงันี้ 1) ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนการสอนศลิปะ  ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัเิพื่อ
ส่งเสรมิพฒันาการ 5 ดา้น  ไดแ้ก่  รา่งกาย สตปิญัญา  อารมณ์  สงัคม  ภาษา  ฝึกการใชต้า  มอืและ
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ใหท้ าหน้าทีส่มัพนัธก์นั  2) ดา้นหลกัสตูร/เนื้อหา/กจิกรรม มกีารใชเ้นื้อหาจาก
เรือ่งทีง่า่ยไปสู่เรือ่งทีย่าก  โดยจะใชห้วัขอ้เกีย่วกบัสิง่มชีวีติ  เช่น เดก็ พ่อแม ่บุคคล พชื สตัว ์ เป็น
หวัขอ้ในการปฏบิตักิจิกรรมศลิปะ  เทคนิคทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมส่วนใหญ่เน้นการป ระดษิฐแ์ละการ
วาดภาพระบายส ี 3) ดา้นวธิสีอนใชว้ธิกีารสาธติวธิกีารท าใหเ้ดก็ดทูลีะขัน้ตอน มกีารบรูณาการศลิปะ
เขา้กบักจิกรรมดา้นนิสยัการท างาน ครผููส้อนอ านวยความสะดวกในการจดักจิกรรมศลิปะใหด้ าเนินไป
อยา่งราบรืน่ในการจดัเตรยีมดา้นอุปกรณ์ สถานที ่ 4) ดา้นผูส้อนจะใหค้วามส าคญักบัความแตกต่าง
ของผูเ้รยีนแต่ละคน เน้นการสงัเกตเดก็เป็นรายบุคคล ใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมสิง่แวดลอ้มที่
เหมาะสมซึง่จะช่วยใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดด้ี  5) ดา้นผูเ้รยีนสามารถเลอืกท ากจิกรรมและอุปกรณ์ไดต้าม
ความสนใจ มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลอืผูอ้ื่น สามารถปฏบิตังิานไดเ้สรจ็สมบรูณ์ตามเวลาที่
ก าหนด ผูเ้รยีนสามารถเกบ็อุปกรณ์เมือ่ใชเ้สรจ็ สามารถดแูลความสะอาดหลงัปฏบิตักิจิกรรม         
6) ดา้นอุปกรณ์และสื่อการสอนมกีารจดัเกบ็อุปกรณ์ไวบ้นชัน้  ตามหมวดหมู ่ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นชัน้เรยีน
จะคดัสรรใหม้นี ้าหนกั ขนาดและรปูรา่ งทีเ่หมาะสมกบัมอืเดก็  เหมาะสมกบัการใชง้านในกจิกรรมแต่
ละประเภท  ครผููส้อนจะท าการสงัเกตความสนใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีออุปกรณ์แต่ละชนิด  7) ดา้นการวดั
และการประเมนิผล  ใชว้ธิกีารสงัเกตในการประเมนิผล  ท าการประเมนิผลจากพฒันาการ  ในการท า
กจิกรรมและการใชอุ้ปกรณ์  ความมรีะเบยีบวนิยัในการท างาน  ความตัง้ใจในการท ากจิกรรมและการ
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ใชอุ้ปกรณ์   8) ดา้นสิง่แวดลอ้มทางการเรยีน จดัใหม้หีอ้งส าหรบัการปฏบิตักิจิกรรมศลิปะโดยเฉพาะ  
มกีารใชพ้ืน้ทีน่อกหอ้งเรยีนส าหรบัการปฏบิตักิจิกรรมศลิปะ จดัสิง่อ านวยความสะดวกในการเรยีน
การสอนอยา่งพอเพยีง  9) ดา้นผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืกบัครใูนการจดัการเรยีนการสอน  ครมูกีาร
รายงานพฤตกิรรมและพฒันาการใหผู้ป้กครองทราบอยา่งน้อยสปัดาหล์ะครัง้ และผูป้กครองสามารถ 
เขา้รว่มสงัเกตการณ์สอนในชัน้เรยีนตามวนัและเวลาทีท่างโรงเรยีนก าหนดขึน้   

รชันี เวชปาน (2545: บทคดัยอ่) ศกึษาความพรอ้มดา้นคณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนไดช้ัน้ปฐมวยัจากการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการศกึษาเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้ระดบัสตปิญัญา 50-70 ทีไ่มม่ี
ความพกิารซ ้าซอ้นชัน้ปฐมวยัอายรุะหว่าง 5-10 ปี ในสถานสงเครา ะหเ์ดก็อ่อนพกิารทางสมองและ
ปญัญาจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 8 คน ผลการวจิยัพบว่า  นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญา
ระดบัเรยีนไดช้ัน้ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสอนแบบมอนเตสซอรี ่มคีวามพรอ้มดา้นคณติศาสตรใ์นระดบัด ี  
ทัง้โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการสงัเกต ดา้นการเปรยีบเทยีบและดา้นจ านวน ความพรอ้มดา้น
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบมอนเตสซอรี่สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

มณวีรชั ปญัจมณ ี (2544: บทคดัยอ่) ศกึษาความพรอ้มทางดา้นการอ่านของเดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการไดย้นิชัน้ก่อนประถมศกึษาจากการเตรยีมความพรอ้มโดยใชว้ธิกีารสอนแบบ     
มอนเตสซอรีโ่ดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นชายและหญิงทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ ทีม่ี
ระดบัการสญูเสยีการไดย้นิไมเ่กนิ 90 db (เดซเิบล) หลงัจากใส่เครือ่งช่วยฟงั อายรุะหว่า 3-5 ปี มี
ระดบัสตปิญัญาปกต ิ และไมม่คีวามพกิารซ ้าซอ้น จ านวน 8 คน ผลการวจิยัสรปุว่า ความพรอ้มดา้น
การอ่านของเดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิชัน้ก่อนประถมศกึษา จากการเตรยีมความพรอ้มโดย
ใชว้ธิสีอนแบบมอนเตสซอรีอ่ยูใ่นระดบัดแีละสงูขึน้  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ .05  

มนิดา วงศว์ชิติ (2543: บทคดัยอ่) ศกึษาพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็วยัอนุบาล: กรณ ี
ศกึษาโรงเรยีนอนุบาลทีใ่ชว้ธิกีารของมอนเตสซอรี่ โดยศกึษาพฤตกิรรมทางสงัคม 4 ดา้น  ไดแ้ก่ 
พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล พฤตกิรรมที่
เกีย่วกบัตนเอง และพฤตกิรรมทีเ่ กีย่วกบัการท างาน โดยตวัอยา่งประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบ  
ดว้ยเดก็อนุบาลวยั 5-6 ปี ทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนอนุบาลทีใ่ชว้ธิกีารของมอนเตสซอรีม่าตัง้แต่อาย ุ 3 ปี 
จ านวน 10 คน  ผลการวจิยัพบว่า ดา้นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกใน
ระดบัมาก คอื การดแูลสิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมในการรบัประทานอาหารว่าง /อาหารกลางวนั และการ
เคลื่อนทีไ่ปในสิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล คอื การสนทนา  การ
ทกัทาย การจดัการในการเล่น การช่วยเหลอืผูอ้ื่น การเล่นกนัเองอยา่งไมเ่ป็นทางการ และการไดร้บั
ความเอาใจใส่พฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกระดบัมาก ดา้นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัตนเอง รบัผดิชอบตนเอง 
พฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกในระดบัมาก และดา้นพฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัการท างาน คอื การซกัถาม การ
ตอบค าถาม การใหค้วามสนใจตัง้ใจเรยีน การอภปิรายในหอ้งเรยีน  การท างานใหเ้สรจ็สมบรูณ์ ก าร
ท าตามแนวทางทีก่ าหนด พฤตกิรรมขณะท างานและคุณภาพของงานทีท่ าอยูใ่นระดบัมาก  

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัขา้งตน้สรุปไดว้่า การจดัประสบการณ์ตามแนว 
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มอนเตสซอรีเ่ป็นวธิกีารทีช่่วยใหเ้ดก็ปฐมวยัมพีฒันาการครบทุกดา้น เช่น เพื่อพฒันาการควบคุมการ
เคลื่อนไหว (Control of movement)  เพื่อพฒันาการควบคุมการเคลื่อนไหวใหก้ลา้มเนื้อมอื แขน ขา 
และตา ท างานประสานสมัพนัธก์นั (Coordination of movement) การพึง่ตนเอง (Independent)  
สมาธแิละความตัง้ใจ (Concentration) เพื่อพฒันาระเบยีบวนิยัใหก้บัเดก็ทัง้ระบบและล าดบั  (Order)  
เพื่อพฒันาการปรบัตนของเดก็ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม (Orientation and adaptation to the 
environment) ยอมรบัความบกพรอ่งว่าเป็นส่วนธรรมชาตขิองชวีติ พฒันาการทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ได้
เพราะเป็นการเรยีนรูท้ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยรปูธรรมก่อนแลว้จงึน าเดก็ไปสู่นามธรรม เป็นการเรยีนรู้ทีเ่ร ิม่จาก
งา่ยไปสู่สิง่ทีย่าก เป็นการเรยีนรูจ้ากสิง่เลก็ไปสู่สิง่ทีใ่หญ่ และจากสิง่ใหญ่ไปสู่สิง่เลก็ซึง่วธิกีารของ 
มอนเตสซอรีส่่งเสรมิการเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.1 ความหมายของคณิตศาสตร ์  

มนีกัการศกึษากล่าวถงึความหมายของคณติศาสตรไ์วด้งันี้  
ในการจดักจิกรรมคณติศาสตรท์ีด่คีรคูวรมคีวามเขา้ใจถงึความหมายของคณติศาสตร ์ 

ทัง้นี้เพื่อหาวธิสี่งเสรมิไดอ้ยา่งเหมาะสม มผีูก้ล่าวถงึความหมายของคณติศาสตรไ์วด้งันี้  
พจนานุกรม เมอรเ์รยีม เวบ็สเตอร ์ค อเลค็จเิอท (Merriam Webster’s Collegiate 

Dictionary. 2003: 765) ใหค้วามหมายของคณติศาสตร์ไวว้่า หมายถงึ คณติศาสตรด์า้นตวัเลขและ
กระบวนการในการจดัการต่างๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและกนั การรวมลกัษณะโดยทัว่ไปของมนั
และสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมกบัสณัฐานและโครงสรา้งของทีว่่างการวดั การแปลงค่าและลกัษณะโดยทัว่ไป
ของมนั 

พจนานุกรม เวบ็สเตอร ์นิว เวิ รล์  (บุญทนั อยูช่มบุญ . 2529: 1; อา้งองิจาก Webster’s 
New World Dictionary) อธบิายว่า “คณติศาสตร”์ หมายถงึ “กลุ่มของวชิาต่างๆ ไดแ้ก่ เลขคณติ 
เรขาคณติ พชีคณติ แคลคลูสั ฯลฯ ซึง่เกีย่วพนักบัปรมิาณ ขนาด รปูรา่ง และความสมัพนัธ ์โดยการ
ใชจ้ านวนเลข และสญัลกัษณ์ เป็นเครือ่งช่วย ”  คณติศาสตรเ์ป็นศาสตรอ์ย่างหนึ่ง  ซึง่ประกอบดว้ย
สมาชกิ กรรมวธิ ีมคีุณสมบตัทิัว่ไปดงันี้ 

1. คณติศาสตรเ์ริม่ตน้ดว้ยสิง่ทีไ่มต่อ้งใหค้ านิยาม ค าจ ากดัความ และสิง่ทีเ่หน็จรงิ
แลว้โดยไมต่อ้งพสิจูน์ รวมเป็นหลกัเบือ้งตน้   

2. จากหลกั/กฎเบือ้งตน้  อาศยัตรรกวทิยา นกัคณติศาสตรก์ส็ามารถสรา้ง ทฤษฎ ี
ขึน้มาโดยการพสิจูน์  

3. สญัลกัษณ์เป็นเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการพสิจูน์ 
4. คณติศาสตรอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

4.1 คณติศาสตรป์ระยกุต ์หรอื คณติศาสตรป์ฏบิตั ิ (Applied mathematics) เป็น
คณติศาสตรท์ีน่ ามาใชใ้นการแกป้ญัหาในชวีติประจ าวนั 
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4.2 คณติศาสตรบ์รสิุทธิ ์ (Pure mathematics) เป็นคณติศาสตรท์ีไ่มอ่าจน ามาใช้
ในชวีติไดโ้ดยตรงแต่เป็นสิง่ทีเ่สรมิสรา้งความคดิรเิริม่และช่วยใหม้องเหน็ความงามทางคณติศาสตร์ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ .ศ. 2542  (2546: 214)  ใหค้วามหมายของคณติไว้
ว่า หมายถงึ การนบั การค านวณ วชิาค านวณ ส าหรบัค าว่าวชิาคณติศาสตร ์หมายถงึ วชิาว่าดว้ย
การค านวณ 

เพญ็จนัทร ์เงยี บประเสรฐิ (2542: 3) กล่าวถงึ ความหมายของคณติศาสตรท์ีด่เูหมอืนจะ
สอดคลอ้งกบัความส าคญัและประโยชน์ของคณติศาสตรเ์องมากทีสุ่ดในปจัจบุัน  ไดแ้ก่  “คณติศาสตร์
เป็นภาษา” ของผูซ้ึง่ตอ้งการอธบิายและสื่อความคดิทีเ่กีย่วกบัขนาด รปูรา่ง  ปรมิาณ ล าดบั 
ความสมัพนัธ ์การกระท า  กฎและทฤษฎ ีดงันัน้เพื่อทีจ่ะใหม้ปีระสทิธภิาพในการสื่อค วามหมายใน
โอกาสต่างๆ เช่น ในตลาดรา้นคา้ ในหอ้งเรยีน ในทีส่าธารณะ ในสื่อต่างๆ หรอืแมแ้ต่ในบา้นจงึจ าเป็น
อยา่งยิง่ทีเ่ราจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาคณติศาสตรใ์นการสื่อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมปีระสทิธภิาพ จะเหน็ว่าคณติศาสตรเ์ป็นไดต้ัง้แต่เครือ่งมอืทีส่ าคญัของมนุษยจ์นถงึภาษาสากลที่
ใชใ้นชวีติประจ าวนั แมจ้ะมหีลากหลายความหมายหรอืมากมายสาขา คณติศาสตรก์ไ็มไ่ดเ้ป็นวชิาที่
ยากเหมอืนทีบ่างคนคดิ โดยการเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ของภาษา โดยการสงัเกตรปูแบบกฎหรอืหลกัการ
ในการใชภ้าษาสญัลกัษณ์เหล่านี้ และโดยการเรยีนรูก้ารใชส้ญัลกัษณ์ในกระบวนการทางคณติศาสตร์
เพื่อทีจ่ะอธบิายความคดิของตน ทุกคนกจ็ะเป็นผูท้ีเ่รยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดเ้หมอืนกบัภาษาอื่นๆ  

สรปุไดว้่าคณติศาสตร ์หมายถงึ การเรยีนรูเ้กีย่วกบัจ านวน ตวัเลข ปรมิาณ  รปูรา่ง ขนาด 
ความสมัพนัธ ์และสญัลกัษณ์ เป็นตน้  ทัง้หมดน้ีเป็นความรูเ้บือ้งตน้ของมนุษยท์ุกคนทีต่อ้งเรยีนรู ้ 
และเป็นความรูพ้ืน้ฐานในการศกึษาคณติศาสตรใ์นระดบัต่อไป  

2.2  ความหมายของคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั มคีวามหมายแตกต่างจากคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ประถม 

ศกึษาหรอืระดบัทีส่งูขึน้  โดยมผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายประการดงันี้ 
กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 155) กล่าวว่า คณติศาสตร์มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัชวีติ 

ประจ าวนัของคนและตอ้งใชเ้สมอ เดก็สนใจการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ัง้แต่เลก็ เดก็สามารถประเมนิ
ขนาดใหญ่เลก็ไดแ้ละสามารถสื่อสารกบัเพื่อนและผูใ้หญ่ได ้ ดงันัน้คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัจงึเป็น
ความเขา้ใจเรือ่งจ านวน การปฏบิตัเิกีย่วกบัจ านวน หน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์องจ านวน ความเป็นไป
ไดแ้ละการวดัทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ซึง่เดก็จะเรยีนรูไ้ดจ้ากกจิกรรมปฏบิตักิาร  บรเีวอร ์  
(กุลยา ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 155; อา้งองิจาก Brewer 1995: 246-247) ใหค้วามหมายของ
คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่าเป็นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีน่ าไปสู่การคดิค านวณ การบวก 
การลบ ซึง่เดก็ปฐมวยัสามารถเรยีนรู้ไดจ้ากการซมึซบัประสบการณ์  

นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 2-3) กล่าวว่า คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นประสบการณ์ 
ทีค่รจูดัใหแ้ก่เดก็ ซึง่นอกจากจะอาศยัสถานการณ์ในชวีติ ประจ าวนัของเดก็เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจ
เกีย่วกบัคณติศาสตรแ์ลว้ยงัจะตอ้งอาศยัการจดักจิกรรมทีม่กีารวางแผน  และเตรยีมการอยา่งดจีากครู
ดว้ยทัง้นี้เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้แกป้ญัหา เรยีนรูแ้ละพฒันาความคดิรวบยอดเกีย่วกบั
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คณติศาสตร ์ มทีกัษะและมคีวามรูท้างคณติศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาทีส่งูขึน้และใชใ้น
ชวีติประจ าวนัต่อไป  

พจิติรา เกษประดษิฐ ์ (2552: 8) กล่าวถงึคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่า หมายถงึ การ
สงัเกต เปรยีบเทยีบ การจดัหมวดหมู ่เพื่อเป็นพืน้ฐานความเขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะเรยีนค ณติศาสตร์
ต่อไปในอนาคต  

เทเลอร ์ (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 2; อา้งองิจาก Taylor. 1985) กล่าวว่าคณติศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนัทีส่ าคญั ครปูฐมวยัควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามคดิ แกป้ญัหา และ
เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง โดยจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้างคณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมใหแ้ก่เดก็  แต่ความ 
สามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรน์ัน้ขึน้อยูก่บัระดบัพฒันาการของเดก็ดว้ย  

ครอฟตแ์ละเฮสส ์(นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 2; อา้งองิจาก Croft & Hess. 1985) กล่าว
ว่า เดก็ๆ สามารถเรยีนรูค้วามคดิรวบยอดทางคณติศาสตรจ์ากกจิกรรมต่างๆ  ในชวีติประจ าวนั และ
ความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรน์ัน้ สามารถจดัสอดแทรกหรอืบรูณาการเขา้กบัวชิาอื่นๆ  ทีบ่รรจใุน
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การเรยีนเกีย่วกบัตวัเลข รปูทรง ขนาด  ล าดบั การจดัหมวดหมู ่และ
ความสมัพนัธต่์างๆ ถอืว่าเป็นประสบการณ์ประจ าวนัของเดก็ทีช่่วยสอนเดก็ตามธรรมชาตอิยูแ่ลว้  
ดงันัน้การปลกูฝงัใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิรวบยอดและทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
เบือ้งตน้   จงึเป็นการปพูืน้ฐานไปสู่ความเขา้ใจดา้นคณติศาสตรต่์อไปในอนาคต      

สริมิณ ีบรรจง  (2549: 3) สรปุความหมายของคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่า การ
เรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั ตอ้งอาศยัสถานการณ์ในชวีติประจ าวนัของเด็กมาเป็นพืน้ฐานใน
การพฒันาความรู้และทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์โดยมกีารวางแผนและมกีารเตรยีมกา รอยา่งดี
จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกๆ ฝา่ยเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิและเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งมี
ความสุข   

เพญ็จนัทร ์เงยีบประเสรฐิ  (2542: 9) สรปุความหมายของคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั
ว่า หมายถงึ ประสบการณ์จรงิทางคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนัของเดก็ และกจิกรรมทีค่รหูรอื
ผูป้กครองจดัขึน้ เพื่อสรา้งความรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะกบัวยัทางคณติศาสตร ์ทัง้นี้การจดัประสบการณ์
และการจดักจิกรรมจะตอ้งมกีารวางแผน และเตรยีม การอยา่งดแีละมุง่เน้นการท างานเป็นกลุ่มแบบมี
ส่วนรว่มโดยเน้นเดก็เป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหโ้อกาสเดก็ไดส้รา้งความรู้ และทกัษะ ปลกูฝงัใหเ้ดก็รูจ้กั
คน้ควา้และแกป้ญัหาอยา่งสนุกสนานมทีกัษะและความรู้ทางคณติศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรบั
การศกึษาทีส่งูขึน้ และสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดต่้อไป 

อรพรรณ บุตรกตญัญ ู (2553: 37) กล่าวถงึความรูเ้ชงิคณติศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบัความรู ้ 4 
ประเภท ประกอบดว้ยดงันี้ 

1. ความรูท้างกายภาพ (Physical knowledge) เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากการสงัเกตสิง่
ต่างๆ ดว้ยการรบัรูจ้ากประสาทสมัผสั เช่น ส ีรปูรา่งลกัษณะ ขนาด  
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2. ความรูท้างสงัคม (Social Knowledge) เป็นความรูท้ีไ่ดร้บัจากการมปีฏสิมัพนัธ์
กบับุคคลอื่น เป็นสิง่ทีเ่ราไดร้บัจากการเรยีนรู ้เ ช่น หนึ่งสปัดาหม์ ี 7 วนั หนึ่งเดอืนม ี 28 29 30 หรอื 
31 วนั หนึ่งปีม ี12 เดอืน 

3. ความรูเ้ชงิตรรกะคณติศาสตร ์(Logical – mathematic Knowledge) เป็นความรูท้ี่
เกดิจากการเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ โดยความรูน้ี้เกดิจากการสงัเกต ส ารวจ และทดลอง
กระท ากบัสิง่ต่างๆ เพื่อจดัระบบและเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องสิง่เหล่านัน้ เช่น การนบัจ านวนสิง่ของ
กลุ่มหนึ่งและนบัไดม้จี านวนทัง้หมดเท่ากบัสี ่ซึง่จ านวนสีเ่ป็นค่าของจ านวนสิง่ของทัง้หมดในกลุ่มหาก
แยกออกจากกลุ่มจะไมไ่ดม้คีวามหมายเท่ากบัจ านวนสี่ 

4. ความรูเ้ชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic Knowledge) เป็นความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารแสดงสิง่
ทีรู่ด้ว้ยสญัลกัษณ์ การเกดิความรูน้ี้ตอ้งอาศยัการมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัสิง่นัน้ และสามารถสรา้งเป็น
ความรูเ้ชงิตรรกะคณติศาสตรโ์ดยมคีวามเขา้ใจในสิง่นัน้อยา่งชดัเจนจนสามารถน าสิง่อื่นหรอื
สญัลกัษณ์มาแทนได ้เช่น เมือ่นบั จ านวนผลไม ้8 ผลในตะกรา้ แลว้วาดภาพวงกลมใหเ้ท่ากบัจ านวน
ผลไม ้โดยเขยีนตวัเลข 8 แทนจ านวนผลไมท้ัง้หมด  

สรปุไดว้่า ความหมายของคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัหมายถงึ การมปีระสบการณ์
จากการเจรญิชวีติประจ าวนั อาศยัประสบการณ์จรงิในชวีติประจ าวนัจงึช่วยเดก็ปฐมวยัใหเ้กดิการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดง้า่ยดงันัน้เดก็ปฐมวยัจงึควรไดร้บัการเรยีนรู้และปลกูฝงัทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรอ์ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  เพื่อเดก็ปฐมวยัจะไดส้ามารถเรยีนรูแ้ละคน้หาความรูจ้าก
คณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและแมน่ย าในการคดิ การสงัเกต จ าแนก เปรยีบเทยีบ  และในการนบั
จ านวนปรมิาณต่างๆ ต่อไปในอนาคต 

2.3 ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร ์
ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฒันาการเดก็หลายทฤษฎดีว้ยกนัทีถู่กน ามาปรบัใชเ้ป็นทฤษฎกีารสอน

คณติศาสตรแ์ก่เดก็ปฐมวยั ทฤษฎเีหล่านี้ลว้นมคีวามส าคญัต่อการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบั
เดก็ปฐมวยัซึง่สรปุและรวบรวมไวด้งันี้ 

2.3.1  ทฤษฎขีองเพยีเจท ์
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร . ( 2553: 

158-161) กล่าวถงึ เพยีเจท ์เชื่อว่าสตปิญัญาของมนุษยเ์ป็นสิง่ตดิตวัมาตัง้แ ต่เกดิและเป็นสิง่ทีต่่อ
เน่ืองมาจากประสบการณ์จากสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ีองคป์ระกอบทีก่่อใหเ้กดิพฒันาการทางสตปิญัญา
ประกอบดว้ย 

2.3.1.1  วุฒภิาวะ (Maturation) เป็นสภาพของการเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกาย 
เนื่องมาจากพฒันาการ โดยมยีนีสเ์ป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลใหม้สีภา วะทีเ่อือ้
ต่อการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นศกัยภาพในการซมึซบัและปรบัโครงสรา้งใหส้มดุล  

2.3.1.2 ประสบการณ์ (Experience) ทัง้ประสบการณ์ทางกายภาพ และ
ประสบการณ์โดยอาศยัการสงัเกตเกดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มเดก็แต่ละคนมปีระสบการณ์
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แตกต่างกนั และจากประสบการณ์ท า ใหเ้ดก็สรา้งความรู ้ซึง่เป็นความรูท้างกายภาพ (Physical 
knowledge) และความรูท้างตรรกะ-คณติศาสตร ์(Logical Mathematical Knowledge)  

2.3.1.3 การถ่ายทอดทางสงัคม (Social Transmission) การทีเ่ดก็แต่ละคนมี
ประสบการณ์แตกต่างกนั ท าใหป้ระสบการณ์ทางสงัคมแตกต่างกนัไปดว้ย การถ่ายทอดทางสงัคมจงึ
เป็นความรูท้ีเ่ดก็เรยีนรูจ้ากคนทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ เช่น พ่อแม ่คร ูและคนอื่นๆ  

2.3.1.4 กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration Process) การปรบัความสมดุล
ของโครงสรา้งทางสตปิญัญาไปสู่ข ัน้ทีส่งูกว่า เป็นกระบวนการส าคญัทีน่ าไปสู่พฒันาการทาง
สตปิญัญา เพยีเจทเ์ชื่อว่ามนุษยม์แีนวโน้มพืน้ฐานทีต่ดิตวัมาตัง้แต่เกดิ 2 ชนิด ซึง่เป็นกระบวนการ
ส าคญัในการพฒันาโครงสรา้งทางสตปิญัญา คอื การจดัและรวบรวม (Organization) โครงสรา้ง
ภายในทัง้กายภาพและทางจติใหเ้ป็นระบบ และการปรบัตวั (Adaptation) ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม
เพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพสมดุล (Equilibrium) การรบัตวัประกอบดว้ยกระบวนการต่อไปนี้ 

2.3.1.4.1 การซมึซบัประสบการณ์ (Assimilation) เป็นกระบวนการที่
เกดิจากการทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม แลว้รบัหรอืซมึซบัภา พและเหตุการณ์ต่างเขา้ไวใ้น
โครงสรา้งทางสตปิญัญาของตน 

2.3.1.4.2 การปรบัโครงสรา้งทางสตปิญัญา (Accommodation)  เป็น
กระบวนการปรบัความรูเ้ดมิใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหม ่หรอืความสามารถในการปรบัความคดิเดมิให้
สอดคลอ้งกบัสิง่ใหม ่ท าใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุล (Equilibrium)  และเกดิโครงสรา้งทางสตปิญัญาที่
เรยีกว่า “Schema” ซึง่ท าใหค้นสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้ 

โครงสรา้งทางสตปิญัญาน้ีประกอบดว้ยความหมาย หรอืความเขา้ใจเกีย่วกบั
ประสบการณ์ เดก็สามารถสรา้งความหมายของตนเอง  ความหมายของสิง่ใดสิง่หนึ่งไมส่ามารถ
ถ่ายทอดจากครไูปสู่เดก็ได ้แต่ จะถูกสรา้งขึน้ในสมองของเดก็เองโครงสรา้งทางสตปิญัญาเป็นผลของ
ความพยายามทางความคดิ หากการใชค้วามรูเ้ดมิท านายเหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง โครงสรา้งทาง
สตปิญัญาของบุคคลจะคงเดมิมัน่คงยิง่ขึน้ แต่ถา้การคาดคะเนไมถู่กตอ้ง จะท าใหเ้ดก็เกดิความสงสยั 
หรอืทีเ่รยีกว่า เกดิภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) จะมทีางเลอืก 3 ทาง คอื ยดึตดิกบัความคดิเดมิใน
โครงสรา้งทางสตปิญัญาของตนปฏเิสธขอ้มลูจากประสาทสมัผสั หรอืหาเหตุผลทีจ่ะหกัลา้งขอ้มลูจาก
ประสาทสมัผสัออกไปไมส่นใจทีจ่ะท าความเขา้ใจ  

โครงสรา้งทางสตปิญัญามคีวามจ าเป็นส าหรบัพฒันาการทางสตปิญัญาเกี่ ยวขอ้งกบั
ระบบประสาทและอวยัวะรบัความรูส้กึ เป็นการจดัหน้าทีข่องสตปิญัญาในแต่ละช่วงอาย ุขณะที่
โครงสรา้งเหล่าน้ีพฒันามากขึน้ จะท าใหเ้ดก็มพีฒันาการทางสตปิญัญาเพิม่ขึน้  
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พฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยัตามล าดบัขัน้แนวคดิของเพยีเจท์ ดงันี้ 
1. ขัน้ประสาทรบัรูแ้ละการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) พฒันาการขัน้น้ีอยู่

ในช่วงเดก็แรกเกดิถงึอาย ุ2 ปี เดก็เรยีนรูจ้ากการลองผดิลองถูก โดยเริม่จากการตอบรบัผล (Reply) 
สะทอ้น (Reflex) และปรบัเปลีย่นเดก็ใหป้รบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม พฤตกิรรมจะเป็นไปตามสิง่ที่
ตอ้งการและเป้าหมาย จากนัน้จะพฒันาไปถงึขัน้รปูธรรมและนามธรรม เดก็รบัรูว้ตัถุหรอืเหตุการณ์ใน
ความคดิของเดก็ 

2. ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Preoperational stage) พฒันาการขัน้น้ีอยูใ่นช่วงอาย ุ 2-7 
ปี โดยทีเ่มือ่เดก็อาย ุ2-4 ปี เดก็ยงัยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง มขีดีจ ากดัในการรบัรู ้สามารถเขา้ใจไดใ้น
มติเิดยีว และเมือ่เดก็อาย ุ5-6 ปี เดก็จะยา่งเขา้สู่ข ัน้ Intuitive Thought ระยะนี้เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ
ของกาคดิ ขึน้อยูก่บัการรบัรูก้บัการคดิอยา่งมเีหตุผลตามความจรงิ ซึง่เดก็จะกา้วจากการรบัรูม้ติิ
เดยีวไปสู่การรบัรูไ้ดห้ลายๆ มติใินเวลาเดยีวกนัมากขึน้ และจะกา้วไปสู่การคดิอยา่งมเีหตุผล โดยไม่
ยดึอยูก่บัการรบัรูเ้ท่านัน้ เดก็จะเริม่มคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รอบตวัดขีึน้แต่ยงัคดิและ
ตดัสนิผลของการกระท าต่างๆ จากสิง่ทีเ่หน็ภายนอก 

เพยีเจท ์ (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 10)  จดัล าดบัความคดิความเขา้ใจเกีย่วกบั
คณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัตามระดบัพฒันาการดงันี้  

1. การจดัหมวดหมู ่ (Classification)  เป็นการจดัสิง่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆ กนัเขา้
พวก 

2. การเรยีงล าดบั  (Seriation)  โดยเรยีงล าดบัสิง่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัตามล าดบั 
3. มติสิมัพนัธ ์ (Spatial Relationships)  เป็นความสามารถทีจ่ะเขา้ใจขนาดและมติิ

ต่างๆ ไดแ้ก่  ระยะใกล-้ไกล  สงู-ต ่า  รปูทรง  พืน้ที ่ ทศิทาง  และปรมิาณ  เป็นตน้   
4. ความสมัพนัธเ์กีย่วกบัเวลา (Temporal Relationships)  เช่น  นาน  ชา้  เรว็   
5. การอนุรกัษ์  หรอืการคงทีด่า้นปรมิาณ  (Conservation)  ไดแ้ก่  ความเขา้ใจ

เกีย่วกบัการคงทีข่องปรมิาณวตัถุแมเ้มือ่เปลีย่นรปูทรงไป 
นอกจากนี้เพยีเจทย์งักล่าวถงึ “ความสมัพนัธ”์ (Relationships) ว่าเป็นลกัษณะที่

ส าคญัทีสุ่ดในวชิาคณติศาสตร ์เพราะถา้หากเดก็รูจ้กั “ความสมัพนัธ”์ แลว้จะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจเรือ่ง
การจดัประเภท การเรยีงล าดบั มติสิมัพนัธ ์การรูจ้กัเวลา การคงทีข่องปรมิาณของวตัถุ และ
ความสมัพนัธเ์กีย่วกบัขนาด  เช่น  เลก็  เลก็กว่า  เลก็ทีสุ่ด  ซึง่เป็นเรือ่งทีย่ากทีสุ่ดทีเ่ดก็จะเขา้ใจได ้ 
ครอูาจทดลองไดโ้ดยจดัหาวสัดุทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 5 ระดบั  แลว้สลบัปนกนั  เมือ่เดก็จดัเรยีงล าดบั
แลว้จะเหน็ว่ามเีดก็น้อยคนทีส่ามารถเรยีงล าดบัไดถู้กตอ้ง   

สรปุทฤษฎกีารสอนคณติศาสตรข์องเพยีเจท ์ คอืทฤษฎกีารใชป้ระสาทสมัผสั เดก็ปฐมวยั
เรยีนรูก้ารนบัโดยผ่านระบบสมัผสั เช่น การหยบิ การจบั การถอื การสมัผั สปรมิาณหรอืขนาดของ
จ านวนใดจ านวนหน่ึง เดก็ซมึซบัจ านวนโดยการนบัไดเ้หน็ปรมิาณหรอืขนาดของจ านวนแต่ละจ านวน
มคีวามแตกต่างกนั คอืหนึ่งไมเ่ท่ากบัสอง  และสองไมเ่ท่ากบัสาม  เป็นการเรยีนรูจ้ากรปูธรรมไปสู่
นามธรรมซึง่ช่วยใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิความเขา้ใจความคดิรวบยอดในเรือ่งระบบจ านวนไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
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2.3.2 ทฤษฎกีารเรยีนคณติศาสตร์ของดนีส ์
สริมิณ ีบรรจง (2549 : 10-12)  สรปุทฤษฎกีารเรยีนคณติศาสตรข์องดนีส์ ไวว้่าเป็น

ทฤษฎทีีม่สี่วนคลา้ยกบัทฤษฎเีพยีเจทท์ีเ่น้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้โดยการกระตุน้ใหเ้ดก็มี
บทบาทและกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้ทฤษฎขีองดนีสม์กีฎในการเรยีนรู ้4 ขอ้คอื  

1. กฎของภาวะสมดุล เป็นกฎทีก่ล่าวถงึความเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิในความคดิรวบ
ยอดหรอืมโนทศัน์ใหมน่ัน้เป็นพฒันาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ 3 ขัน้คอื 

1.1 เป็นขัน้พืน้ฐานทีเ่ดก็พบกบัความคดิรวบยอดในรปูแบบทีย่งัไมม่ี
โครงสรา้งใดๆ เช่น การเรยีนรูล้กัษณะของรปูรา่งต่างๆ จากของเล่นใหมใ่นการเล่นของเล่นนัน้  

1.2 เป็นขัน้ทีเ่ดก็ไดพ้บกบักจิกรรมทีม่โีครงสรา้งมากขึน้ ซึง่เป็นโครงสรา้งที่
คลา้ยกบัโครงสรา้งของความคดิรวบยอดทีเ่ดก็จะไดเ้รยีน เช่น การเล่นเกมการศกึษา การน าชิน้ส่วน
มาประกอบเป็นรปูเรขาคณติต่างๆ  เป็นตน้ 

1.3 เป็นขัน้ทีเ่ดก็เกดิการเรยีนรูค้วามคดิรวบยอดทางคณติศาสตรท์ีจ่ะเหน็
ไดถ้งึการน าความคดิรวบยอดนัน้ไปใชก้บัชวีติประจ าวนั  เช่น เดก็สามารถบอกไดว้่า ตูเ้ยน็
ประกอบดว้ยรปูสีเ่หลีย่ม เป็นตน้ 

2. กฎความหลากหลายของการรบัรู ้การเรยีนรูจ้ะมปีระสทิธภิาพด ีเมือ่เดก็ไ ดม้ี
โอกาสรบัรูค้วามคดิรวบยอดเดยีวกนัในหลายๆ รปูแบบผ่านทางบรบิททางกายภาพ โดยการจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรมทีห่ลากหลายทีม่คีวามคดิรวบยอดเดยีวกนั  จะช่วยใหเ้ขา้ใจความคดิ    
รวบยอดทางมโนทศัน์ไดด้ ีเช่นการใหเ้ดก็เรยีนรูค้วามคดิรวบยอดเรือ่งรปูทรงสีเ่หลีย่ม ครจูะ น าสื่อที่
เป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มต่างๆ มาใหเ้ดก็ไดส้มัผสั เช่นสมดุ กล่อง โทรทศัน์ เตยีงนอน โต๊ะ ขนมเคก้ และ
ขนมต่างๆ ทีต่ดัเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม เป็นตน้   

3. กฎความหลากหลายทางคณติศาสตร ์เป็นการอา้งองิความคดิรวบยอดทาง
คณติศาสตร ์หรอืการน าความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรไ์ปใ ชใ้นชวีติประจ าวนัโดยการเปลีย่นตวั
แปรทางความคดิรวบยอดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิรวบยอดนัน้อยา่งเป็นระบบ ในขณะทีม่กีารคงไว้
ซึง่ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิรวบยอดนัน้ เช่น การสอนความคดิรวบยอดเกีย่วกบัรปูสีเ่หลีย่ม ตวั
แปรทีค่วรเปลีย่นคอืขนาดของมมุและความยาวของแต่ละดา้น ส่วนสิง่ทีต่อ้งคงไวค้อืจ านวนมมุและ
จ านวนดา้น เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งในภาพประกอบ 3  

 

 
 
 

รปูสีเ่หลีย่ม 

 
ภาพประกอบ 3   แสดงตวัแปรตามกฎความหลากหลายทางคณติศาสตร์ 

ทีม่า: สริมิณ ีบรรจง. (2549: 12). 
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4. กฎการสรา้ง ใหค้วามส าคญัของการพฒันาความคดิรวบยอดทีม่ ัน่คงยัง่ยนืที่
ไดร้บัจากประสบการณ์ตรง เพื่อน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหท์างคณติศาสตรใ์นล าดบั
ต่อไป 

สรปุทฤษฎกีารเรยีนคณติศาสตรข์องดนีส ์ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัทฤษ ฎี
ของเพยีเจท ์ กล่าวคอื เป็นการเรยีนรูจ้ากรปูธรรมในสิง่แวดลอ้มแลว้น าไปสู่เรือ่งของนามธรรม 
ความคดิรวบยอดในเรือ่งของระบบจ านวน เรือ่งของรปูทรงเรขาคณติ ฯลฯ ดงันัน้ถา้เดก็ปฐมวยัเรยีนรู้
คณติศาสตรโ์ดยใหส้อดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนั สอดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ดก็ เจรญิชวีติอยูจ่ะช่วยให้
เดก็เรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย 

2.3.3 ทฤษฏกีารเรยีนการสอนของบรเูนอร ์ 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 

161-162) กล่าวถงึ บรเูนอรแ์บ่งพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ไว ้3 ขัน้ คอื ขัน้แสดงออกดว้ยการ
กระท า (Enactive Stage) ขัน้สรา้งภาพในใจ (Iconic Stage) และขัน้ใชส้ญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) 
ตามล าดบั ซึง่มคีวามหมายแตกต่างกบัทฤษฎขีองเพยีเจท ์บรเูนอรเ์ชื่อว่าพฒันาการแต่ละขัน้จะไม่
ขึน้อยูก่บัช่วงอาย ุแต่จะอยูใ่นรปูการตอบสนองทางการเคลื่อนไหวของรา่งกาย ภาพลกัษณ์ และการ
ใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ การเรยีนรู้ ของเดก็เกดิจากกระบวนการภายในอนิทรยี ์ (Organism) และการให้
ความส าคญักบัสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ บรเูนอรช์ีใ้หเ้หน็ว่าการศกึษาว่าเดก็รูอ้ยา่งไร ควรศกึษาตวัเดก็
ในชัน้เรยีนไมค่วรใชห้นูและนกพริาบ ทฤษฎขีองบรเูนอรเ์น้นหลกักระบวนการคดิซึง่ประกอบดว้ย 4 
ลกัษณะ คอื แรงจู งใจ (Motivation) โครงสรา้ง (Structure)  ล าดบัความต่อเนื่อง (Sequence) และ
การเสรมิแรง (Reinforcement) 

หลกัการทีเ่ป็นโครงสรา้งของความรูข้องมนุษย์  บรเูนอรแ์บ่งพฒันาการทาง
สตปิญัญาของเดก็ไว ้3 ขัน้ ซึง่คลา้ยกบัขัน้พฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์ ไดแ้ก่ 

1. ขัน้แสดงออกดว้ยการกระท า (Enactive Stage) ขัน้น้ีเดก็จะเรยีนรูท้าง
ประสาทสมัผสั การเคลื่อนไหว  และการกระท า 

2. ขัน้สรา้งภาพในใจ (Iconic Stage) ขัน้น้ีเดก็จะนึกในใจเอาเองโดยไมต่อ้งใช้
เหตุผล  เดก็เกีย่วขอ้งกบัความเป็นจรงิมากขึน้  ความคดิของเดก็เกดิจากการรบัรูแ้ละเกดิจาก
จนิตนาการดว้ย แต่ยงัไมล่กึซึง้ 

3. ขัน้ใชส้ญัลกัษณ์ (Symbolic Stage)  ขัน้น้ีเดก็เริม่เขา้ใจและเรยีนรู้
ความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ รอบตวั  เดก็จดัระเบยีบโครงสรา้งดว้ยตนเอง   และพฒันาความคดิ  
รวบยอดเกีย่วกบัสิง่ทีพ่บเหน็ในรปูสญัลกัษณ์ 

สรปุทฤษฎกีารเรยีนการสอนของบรเูนอร ์ เน้นความส าคญัของการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ การรบัรูท้างประสาทสมัผสั ท าความเขา้ใจกบัสิง่นัน้ และจดัระเบยีบโครงสรา้งของสิง่ที่
รบัรูจ้นเกดิเป็นความคดิรวบยอด  

2.3.4 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกาเย่ 
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สริมิณ ีบรรจง (2549: 13-14) สรปุทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกาเย ่ (Gagne’s theory of 
learning) มสีาระส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนคณติศาสตร ์โดยมสีรปุสาระของทฤษฎดีงันี้ 

1. ประเภทของการเรยีนรู ้กาเย่แบ่งการเรยีนรูอ้อกเป็น 8 ประเภทคอื  
1.1 การเรยีนสญัญาณ 
1.2 การเรยีนสิง่เรา้และการตอบสนอง 
1.3 การเรยีนแบบลกูโซ่ 
1.4 การเรยีนโดยใชก้ารสมัพนัธท์างภาษา 
1.5 การเรยีนแบบจ าแนกความแตกต่าง 
1.6 การเรยีนความคดิรวบยอด 
1.7 การเรยีนกฎ 
1.8 การเรยีนการแกป้ญัหา 

2. ล าดบัขัน้การเรยีนรู ้กาเย่แบ่งการเรยีนรูอ้อกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื 
2.1 ขัน้รบัหรอืจบัใจความ เป็นขัน้ทีเ่ดก็ปฐมวยัสามารถรบัรูถ้งึปฏสิมัพนัธ์

ของตนเองกบัสิง่เรา้ ท าใหร้บัรูล้กัษณะของสิง่เรา้นัน้ ซึง่เดก็แต่ละคนมคีวามสามารถในการรบัรูส้ ิง่
เดยีวกนัแตกต่างกนัและตคีวามหมายแตกต่างกนั 

2.2 ขัน้การไดม้าซึง่ความรู ้เป็นขัน้ทีเ่ดก็ปฐมวยัรบั และเกบ็ความรูท้ีเ่ป็น
ขอ้เทจ็จรงิ ทกัษะ ความคดิรวบยอด กฎหรอืหลกัการทีต่นเองเรยีนรูห้ลงัจากไ ดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่เรา้
ในขัน้ตอนทีห่นึ่ง 

2.3 ขัน้การจดัเกบ็ขอ้มลู เป็นขัน้ทีเ่ดก็ปฐมวยัสามารถจดจ าหรอืจดัเกบ็สิง่
ทีเ่รยีนรูม้าเป็นความจ าระยะสัน้และความจ าระยะยาว  

2.4 ขัน้การระลกึถงึหรอืดงึความรูม้าใช ้เป็นขัน้ทีเ่ดก็ปฐมวยัสามารถระลกึ
ถงึหรอืดงึความรูท้ีเ่กบ็ไวใ้นความทรงจ ามาใช ้

3. การจดัระบบการเรยีนการสอน กาเย่ ไดจ้ดัระบบการเรยีนการสอน เพื่อ
สรา้งความตัง้ใจและความสนใจเป็นล าดบัขัน้ดงันี้  

3.1  ขัน้การสรา้งความตัง้ใจ 
3.2  ขัน้การแจง้วตัถุประสงคใ์หเ้ดก็ทราบ 
3.3  ขัน้ส่งเสรมิใหร้ะลกึถงึสิง่ทีเ่รยีนมา 
3.4  ขัน้การเสนอสิง่เรา้เพื่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ 
3.5  ขัน้การใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืในการเรยีนรู้ 
3.6  ขัน้ใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก 
3.7  ขัน้การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
3.8  ขัน้การประเมนิผล 
3.9  ขัน้ระดบัความคงทนในเรือ่งทีเ่รยีนและการถ่ายโยง  
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ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกาเยน่ี้ สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยั
ไดโ้ดยตรง โดยการสรา้งสถานการณ์หรอืเหตุการณ์เพื่อสรา้งความตัง้ใจใหแ้ก่เดก็ เมือ่เดก็เกดิความ
สนใจและตัง้ใจเรยีนแลว้ ครจูงึแจง้วตัถุประสงคใ์หก้บัเดก็โดยพยายามเชื่อมโยงความรูเ้ดมิทีเ่คยเรยีน
มาก่อนแลว้กบัความรูใ้หมเ่ขา้กนัได ้จากนัน้จงึเสนอความรูใ้หม่ มกีารชีแ้นะแนวทางในการเรยีนรู ้จดั
กจิกรรมใหเ้ดก็ปฏบิตัจิรงิและแจง้ขอ้มลูการท างานใหท้ราบเป็นระยะเพื่อประเมนิผลการเรยีนรู้  และ
สรปุเสรมิความรูอ้กีครัง้หนึ่งเพื่อสรา้งความแมน่ย าในเนื้อหาและการถ่ายโยงความรูไ้ปใชก้บัความรู้
อื่นๆ ได ้  

สรปุไดว้่าทฤษฎกีารเรยีนการสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัมคีวามส าคญัต่อครทูุก
คนในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั เพื่อช่วยใหค้รสูามารถน าแนว  
ความคดิไปพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์หแ้ก่เดก็ได ้โดยเริม่ตน้คณติศาสตรจ์ากสิง่ทีเ่ป็น
รปูธรรมในชวีติประจ าวนั จากสิง่ทีง่า่ยแลว้จงึเชื่อมโยงสู่สิง่ทีย่ากทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ และตอ้งเป็นวธิกีาร
ทีห่ลากหลายในการเรยีนรู ้ จงึท าใหเ้ดก็รูส้กึมคีวามสุขและสนุกในการเรียนรู ้ 

2.4 ความส าคญัของคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
มผีูก้ล่าวถงึความส าคญัของคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัสรปุได้ดงันี้ 
สริมิณ ีบรรจง (2549: 1-2) กล่าวถงึ การ ใหค้วามส าคญัของคณติศาสตรว์่ามสี่วนส าคญั 

อยา่งยิง่ในชวีติประจ าวนัของเดก็ปฐมวยั ซึง่ทัง้พ่อแมแ่ละครยูอ่มตระหนกัถงึความส าคญัของ
คณติศาสตรอ์ยูแ่ลว้ว่า ในการเล่นและการสื่อสารพดูคุยของเดก็นัน้ มกัจะมเีรือ่งคณิตศาสตรเ์ขา้มา
เกีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนัอยูเ่สมอ จากค าพดูของเด็ กจะพบว่ามกีารพดูถงึการเปรยีบเทยีบ การวดั
และตวัเลขประโยคต่างๆ เหล่านี้ล้ วนน่าสนใจ และแสดงใหเ้หน็ว่า มกีารใชค้ าศพัทท์ีเ่กีย่วกบั
คณติศาสตรแ์ละความคดิรวบยอดเกีย่วกบัคณติศาสตรท์ัง้สิน้ อยา่งไรกต็ามในชวีติประจ าวนันัน้ มี
เดก็ปฐมวยัและผูใ้หญ่จ านวนมากทีไ่มช่อบเรยีนคณติศาสตร ์เนื่องจากเรยีนไดค้ะแนนไมด่หีรอืมี
ประสบการณ์ทีไ่มด่เีกีย่วกบัคณติศาสตร ์ แต่หารูไ้มว่่าแทจ้รงิแลว้ทุกคนตอ้งเกีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร์
อยูเ่สมอแมว้่าจะไมต่อ้งการกต็าม เช่น เมือ่ตอ้งใชท้กัษะคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนัโดยอาจไมต่อ้ง
เกีย่วขอ้งกบัตวัเลขเลยกไ็ด ้เช่น ใชท้กัษะการวดัหรอืกะระยะในการกระโดดขา้มทอ้งรอ่งขา้งถนน  ซึง่
บางคนเหน็ว่าเป็นเรือ่งไรส้าระ แต่ลองสงัเกตเมือ่พาเดก็ไปศกึษานอกสถานทีจ่ะพบว่าเมือ่ครพูาเดก็
ขา้มทอ้งรอ่ง เดก็บางคนสามารถกระโดดขา้มไดพ้น้ แต่บางคนกระโดดครัง้ใดกต็กน ้าทุกครัง้ หรอืใน
การรบัประทานอาหาร เดก็บางคนตกัอาหารมากจนกนิไมห่มด เป็นตน้ จากปญัหาดงักล่าวถา้ผู้ ใหญ่
ไมแ่กไ้ขและส่งเสรมิพฒันาการ เมือ่โตขึน้เขาอาจมปีญัหามากขึน้  มโีอกาสไดร้บัอุบตัเิหตุมากกว่าคน
อื่นๆ นี่เป็นเพยีงตวัอยา่งเดยีวของทกัษะทางคณติศาสตรท์ีทุ่กคนควรเรยีนรูเ้ท่านัน้ ยงัมทีกัษะทาง
คณติศาสตรอ์กีหลายประการทีเ่ดก็ควรไดร้บัการส่งเสรมิเพื่อใหม้ชีวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกต ิ ไดแ้ก่ 
ทกัษะเกีย่วกบัจ านวนและการด าเนินการ  การบอกต าแหน่ง  การจ าแนก  การอ่านค่าของเงนิ เวลา 
การคดิและการใหเ้หตุผลตลอดจนสิง่ทีม่อียูใ่นชวีติประจ าวนั เช่น เลขทีบ่า้ น ทะเบยีนรถ ปฏทินิ 
นาฬกิา การซื้ อของ การชัง่ การตวง หมายเลขโทรศพัท ์เป็ นตน้ เหล่านี้ลว้นแต่เกีย่วขอ้งกบั
คณติศาสตรท์ัง้สิน้  เนื่องจากจดุประสงคส์ าคญัของคณติศาสตรไ์ดแ้ก่การคดิอยา่งมเีหตุผลนัน่เอง   
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เพญ็จนัทร ์เงยีบประเสรฐิ (2542: 4-5) กล่าวถงึความส าคญัของคณติศาสตรว์่า ในปจัจบุนั
คณติศาสตรเ์ขา้มามคีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัมากขึน้  ทางดา้นสงัคมวทิยากต็อ้งอาศยัความรูท้าง
สถติ ิดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมกต็อ้งใชค้วามรูแ้ละหลกัทางคณติศาสตรช์่วยคดิค านวณผลติผล 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีต็อ้งอาศยัคณติศาสตรใ์นการพฒันางานทุกงานตอ้งใชค้ณติศาสตร์
ไมท่างใดกท็างหนึ่ง เช่น เพยีงแค่คดิว่าจะใชเ้วลาท างานนี้เท่าใดกต็อ้งใชค้ณติศาสตรแ์ลว้  กล่าวได้
ว่าคณติศาสตรม์อียูใ่นทุกทีทุ่กเวลาตัง้แต่เชา้จนถงึเวลานอน ตื่นขึน้มากต็อ้งใชค้ณติศาสตร ์ ไมว่่าจะ
เป็นการท างาน การปรงุอาหาร การชงกาแฟ การซือ้ของ การทาส ีการห่อของโดยตอ้งทราบว่าจะตอ้ง
ใชว้สัดุใด เท่าใด หากคดิไมถู่ก ซือ้มามากเกนิ ใส่มากเกนิกส็ิน้เปลอืงและเกดิการผดิพลาดได ้  

นอกจากน้ี การพฒันาสตปิญัญาและการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ มคีวาม
จ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์ทางคณติศาสตรช์่วยสรา้ง นบัตัง้แต่การสรา้งประสบการณ์ขัน้พืน้ฐานที่
ส าคญั ไดแ้ก่ ทกัษะการสงัเกตเหน็ความสมัพนัธแ์ละรปูแบบ ทกัษะการคดิทีเ่ป็นเหตุและผลทกัษะ
การแกป้ญัหา และทกัษะการสื่อสารโดยใชค้ณติศาสตร ์ทกัษะเหล่าน้ีเป็นความเก่งหรอืความสามารถ
ทางปญัญาของมนุษย ์ช่วยสรา้งพลงัการเรยีนรูใ้หก้บัมนุษย ์ดงันัน้เดก็ปฐมวยัจงึควรไดร้บัพฒันา
ทกัษะความคดิรวบยอดพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีเ่ดก็สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั  การเรยีนรู้
วชิาคณติศาสตร ์ และวชิาอื่นๆ ในชัน้ทีส่งูขึน้ การส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิทกัษะและความคดิรวบยอดโดย
การจดัประสบการณ์ทีเ่หมาะสม นอกจากจะท าใหเ้ดก็สนุกสนานกบัการเรยีนรูท้างคณติศาสตรแ์ลว้ยงั
ช่วยใหเ้ดก็ไดพ้บว่าคณติศาสตรเ์ป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยมเีหตุมผีลและสามารถน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได ้การไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการเล่นกบัอุปกรณ์ ตลอดจนประสบการณ์จรงิในชวีติประจ าวนั
เป็นสิง่จ าเป็น ครจูะตอ้งมคีวามสามารถในการเริม่ตน้ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม มเีหตุมผีล เขา้ใจได ้และ
น าความชดัเจนใหเ้กดิขึน้ หากวธิกีารจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตรใ์หแ้ก่เดก็ไมเ่หมาะสม จะท าให้
การเรยีนพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ในช่วงแรกไมป่ระสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร ซึง่อาจมผีลท า
ใหเ้ดก็เกดิความกลวั เบื่อ ไมอ่ยากสนใจและมเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอคณติศาสตร์ ได ้จากเหตุผลทีก่ล่าวสรปุ
ไดว้่าการจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั มคีวามส าคญัและมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ผูท้ีจ่ะประสบความส าเรจ็ไดจ้ะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทางคณติศาสตร์ความสามารถนี้เราสามารถ 
ฝึกฝนและปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้แก่เดก็ไดต้ัง้แต่เยาวว์ยั ค วามคดิและทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรน์ี้อาจ
พฒันาในตวัเดก็บา้งแลว้ก่อนทีจ่ะเขา้โรงเรยีน จากกจิกรรมการเล่นและประสบการณ์ในชวีติประจ าวนั
ในสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาตทิีเ่ป็นรปูธรรม การจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมจะช่วย
ส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดร้บัความส าเรจ็ในการเกดิความคดิและทกัษะทางคณติศาสตรย์ิง่ขึน้  

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 2) 
กล่าวถงึ คณติศาสตรม์คีวามส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิ ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิอยา่งมเีหตุผล 
เป็นระบบ มแีบบแผน ตลอดจนการพฒันาความคดิรเิริม่สรา้ งสรรคแ์ละสามารถวเิคราะหป์ญัหาหรอื
สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผนการแกป้ญัหาและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และคณติศาสตรย์งัเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และศาสตรอ์ื่นๆ เดก็ปฐมวยัเป็นวยัเริม่ตน้แห่งการเรยีนรู ้ มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ ช่าง สงัเกต ชอบ
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ส ารวจสิง่ต่างๆ รอบตวั คณติศาสตรส์ามารถพฒันาและเสรมิสรา้งใหเ้ดก็รูเ้ขา้ใจธรรมชาตแิละสิง่ต่ างๆ 
รอบตวั การทีเ่ดก็มคีวามรู้ ความเขา้ใจ มทีกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรม์เีจตคตทิีด่ต่ีอ
คณติศาสตร ์ไมเ่พยีงส่งผลใหเ้ดก็ประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรูท้างคณติศาสตรเ์ท่านัน้ แต่จะส่งผล
ต่อการเรยีนรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ คณติศาสตรจ์งึมบีทบาทส าคญัทัง้ในการเรยีนรู ้และมปีระโยชน์ต่อการ
ด าเนินชวีติ 

จากความส าคญัของคณติศาสตร์ทีก่ล่าวในขา้งตน้สรปุไดว้่า คณติศาสตรม์คีวามส าคั ญต่อ
ชวีติประจ าวนัของมนุษยท์ุกคนดงันัน้เดก็ปฐมวยัจงึควรได้รบัการส่งเสรมิและเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทาง 
คณติศาสตร ์ จากประสบการณ์ชวีติประวนัทีเ่ริม่จากสิง่งา่ยไปหายาก จากรปู ธรรมไปสู่การเชื่อมโยง
ถงึนามธรรม เพื่อเดก็ปฐมวยัจะไดส้ามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและแมน่ย า ในการคดิค านวณ  
จ านวน และสญัลกัษณ์ตวัเลขต่างๆ เมือ่เตบิโตขึน้ 

2.5 ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
บรเีวอร ์ (ปณชิา มโนสทิธยากร . 2553: 11; อา้งองิจาก Brewer. 1995: 98) กล่าวว่า 

คณติศาสตรเ์ป็นแนวทางของประสบการณ์และความเหน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัโลก เป็นแนวทางในการ
แกป้ญัหาทีเ่กีย่วกบัความเขา้ใจ เรือ่งจ านวนหน้าที ่และความสมัพนัธข์องสิง่ของ เมือ่เดก็โตและมี
พฒันาการขึน้ กจิกรรมเกีย่วกบัคณติศาสตรท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง เดก็จะไดส้ ารวจ เริม่เขา้กลุ่ม มกีาร
เปรยีบเทยีบ และเมือ่มคีวามพรอ้มเรือ่งความคดิรวบยอดเรือ่งคณิ ตศาสตร ์เดก็จะสามารถบนัทกึสิง่ที่
คน้พบโดยใชส้ญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 

นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 3) กล่าวถงึคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่าเป็นประสบการณ์ 
ทีค่รจูดัใหแ้ก่เดก็ ซึง่นอกจากจะอาศั ยสถานการณ์ในชวีติประจ าวนัของเดก็เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจ
เกีย่วกบัคณติศาสตร ์แลว้ยงัตอ้งอาศยัการจดักจิกรรมทีม่กีารเตรยีมการอยา่งด ีเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็
ไดค้น้ควา้แกป้ญัหา เรยีนรูแ้ละมทีกัษะและความรูท้างคณติศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานส าหรบัการศกึษาที่
สงูขึน้และใชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป 

ปรางวไล จวูฒันส าราญ (2547: 11) ใหค้วามหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัไวว้่า หมายถงึความพรอ้มเกีย่วกบัการสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การจ าแนกตามรปูรา่ง 
ขนาด น ้าหนกั ส ีความสงู ความเหมอืน ความแตกต่าง การเรยีงล าดบั การนบั ซึง่เป็นทกัษะที่
สามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยการกระท าเพื่อเป็นพืน้ฐานในการเตรยีมความพรอ้มทางการเรยีนคณติศาสตร์
ในระดบัทีส่งูขึน้ 

ปารฉิตัร ผลเจรญิ (2547: 45) กล่าวถงึ ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัไวว้่า เป็นการเตรยีมความพรอ้มหรอืความรูเ้บือ้งตน้ทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนคณติศาสตร์
หรอืการคดิค านวณ โดยสรา้งเสรมิประ สบการณ์แก่เดก็ในดา้นการเปรยีบเทยีบรปูทรงต่างๆ บอก
ความแตกต่างของขนาด น ้าหนกั ระยะทาง จ านวน ปรมิาณของสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ สามารถ
เรยีงล าดบัใหญ่เลก็ หรอืจดัแยกประเภทสิง่ของต่างๆ เพื่อฝึกทกัษะคณติศาสตรข์ ัน้สงูต่อไป ซึง่
หลกัการจดัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ก่เดก็มหีลายประการ โดยเริม่จากสิง่ทีง่า่ย
ไปหายาก เป็นสิง่ใกลต้วัเดก็  ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัดิว้ยประสบการณ์ตรงจากสื่อวสัดุ
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อุปกรณ์ทีห่ลากหลาย จากรปูธรรมสู่นามธรรม ผ่านกจิกรรมทีเ่กดิความสนุกสนานเพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็
เกดิความสนใจ กระตอืรือรน้อยากเรยีนรู ้อยากคน้หาค าตอบดว้ยตนเองและไดค้วามรู้ โดยไมรู่ต้วั ท า
ใหจ้ าอยา่งเขา้ใจจนเกดิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบดว้ยตนเองต่อไป  

ศริลิกัษณ์ วุฒสิรรพ ์ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยัพบว่าหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั
เดก็ปฐมวยัมคี่าเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เดก็นกัวจิยัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้นี้ส่งผลต่อ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยรวมรอ้ยละ 93.4 (Partial  2 = .934) และมคี่าเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรร์ายดา้นแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั P<.05 ทุกดา้นคอืดา้นการจ าแนกประเภท (F=116.630) ดา้นการเปรยีบเทยีบ  (F=232.563)  
ดา้นการรูค้่าจ านวน  1-10 (F=137.351)  และดา้นการเพิม่–การลดภายในจ านวน 1-10(F=31.132)    
และโดยการทดลองครัง้นี้ส่งผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้นการจ าแนกประเภทรอ้ยละ 
89.3(Partial  2  = .893)  ดา้นการเปรยีบเทยีบรอ้ยละ 94.3 (Partial  2  = .943)   ดา้นการรูค้่า
จ านวน 1-10  รอ้ยละ 69.0  (Partial  2  = .690)  ตามล าดบั 

พจิติรา เกษประดษิฐ ์ (2552: 14-15) สรปุทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์วว้่า การ ฝึกให้
เดก็เกดิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรน์ัน้ ควรจะตอ้งใหค้รอบคลุมในเรือ่งต่อไปนี้คอื การใช้
ค าคุณศพัทท์ีแ่สดงจ านวน การเปรยีบเทยีบ การจดักลุ่ม การเรยีงล าดบั การนบัจ านวน การวดั 
อุณหภมู ิน ้าหนกั รปูทรงต่างๆ ค่าของเงนิ มติสิมัพนัธแ์ละเวลา 

อฟี (ดวงเดอืน ศาสตรภทัร . 2552: 325; อา้งองิจาก Eves. 1969) กล่าวว่า คณติศาสตร์
เป็นวชิาทีเ่กีย่วกบัการคดิอยา่งมเีหตุผล ลกัษณะของการเป็นเหตุเป็นผลนี้มปีระโยชน์มากในการ
น าไปใช ้เช่น การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์การเขยีนภาษาทีร่ดักุม ทัง้น้ีเน่ืองจากความมเีหตุผล
ของผูเ้ขยีน นอกจากนัน้คณติศาสตรย์งัเกีย่วขอ้งดา้นสุนทรยีภาพในดา้นการคดิสรา้งสรรคโ์ดยการคดิ
โครงสรา้งทางคณติศาสตรใ์หม่ๆ  ดว้ย ทกัษะคณติศาสตรน์ี้เองท าใหบ้รรดานกัจติวทิยา นกัการศกึษา
และผูป้กครองใหค้วามสนใจในศาสตรน์ี้กนัมาก ประกอบกบัผลงานการวจิยัของไคลน์ ทีพ่บว่า
สมรรถภาพการคดิดา้นคณติศาสตรเ์ป็นตวัพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีค่่าสงู (มคี่าอ านาจการ
พยากรณ์เท่ากบั 0.612) นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบั เฟลกิซ ์เบอรน์สไตน์ (Felix Bernstein) นกั
คณติศาสตรผ์ูย้ ิง่ใหญ่คนหนึ่งของโลกทีก่ล่าวว่า “ครคูวรใชแ้บบทดสอบความถนดัทางการเรยีน
คณติศาสตรพ์ยากรณ์สมรรถภาพทางการเรยีนของเดก็นกัเรยีน” (ดวงเดอืน ศาสตรภทัร. 2552: 325; 
อา้งองิจาก ทองห่อ วภิาวนิ. 2522: 5)  โดยทัว่ไปแลว้โครงสรา้งของเนื้อหาทางคณติศาสตรม์ลีกัษณะ
เป็นเหตุผลเชงิตรรกวทิยา เดก็จะตอ้งเริม่เรยีนรูค้วามสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยๆ ก่อนทีจ่ะกา้วเขา้ไปสู่
ความสมัพนัธท์ีซ่บัซอ้นมากขึน้ ความรูห้รอืเนื้อหาทางคณติศาสตรม์คีวามเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน
คอื เริม่จากทกัษะทีง่า่ยและค่อยๆ เพิม่ความยากมากขึน้ เนื่องจากทกัษะคณติศาสตรใ์นระดบัพืน้ฐาน
มคีวามจ าเป็นต่อการเรยีนรูท้ ักษะคณติศาสตรใ์นระดบัทีส่งูขึ้น ดงันัน้ขัน้เตรยีมความพรอ้มทาง
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คณติศาสตรม์ากทีสุ่ดคอืระดบัปฐมวยั เพราะเดก็ในวยัน้ีเริม่ตน้พฒันามโนมตต่ิางๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานใน
การเรยีนคณติศาสตรห์ลายประการอนัจดัไดว้่าเป็นความสามารถดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  

ปณชิา มโนสทิธยากร (2553: 12) สรปุไวว้่า ทกัษะพื้ นฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัหมายถงึ กระบวนการเรยีนรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัคณติศาสตร ์ดา้นการสงัเกต การจ าแนก 
การเปรยีบเทยีบ การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ของคณติศาสตร ์เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ เรยีนรูจ้ากการกระท า เป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็รู้ จกัคน้ควา้แกป้ญัหาเป็นพืน้ฐานส าหรบั
การศกึษาทีส่งูขึน้ สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

ปานิตา กุดกรงุ (2553: 32) ใหค้วามหมายทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
ไวว้่า เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู ้ความสมัพนัธด์า้นจ านวน การสงัเกต การจ าแนก การเปรยีบเทยีบ 
การจดัหมวดหมู ่และสญัลกัษณ์ของคณติศาสตร ์เป็นสิง่ทีเ่ดก็ตอ้งใชใ้นชวีติประจ าวนั ท าใหเ้ดก็เกดิ
ประสบการณ์เรยีนรู ้การคน้ควา้หาค าตอบ และการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรบั
การศกึษาทีส่งูขึน้ และเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

อแีวนและคณะ (ดวงเดอืน ศาสตรภทัร. 2552: 325-326; อา้งองิจาก Evans; et al. 1986) 
ก าหนดขอบขา่ยทกัษะความสามารถทางคณติศาสตรบ์างประการของเดก็ปฐมวยัเรยีงล าดบัไดด้งันี้  

1. มโนมตต่ิางๆ เกีย่วกบัต าแหน่ง : ขา้งบน ขา้งล่าง ขา้งใน ขา้งนอก เหนือขึน้ไป 
ออกไป ซา้ย ขวา   บนสุด ล่างสุด ตรงกลาง หน้า หลงั 

2. การจ าแนกประเภท:จ าแนกตามลกัษณะเหมอืนกนัไดแ้ก่ ส ีขนาด รปูรา่ง รปูแบบ
ต่างๆ  

3. หนึ่งต่อหนึ่ง:  มากเท่าๆ กนั ใชก้ารตรวจสอบนบัเหตุการณ์ต่างๆ หรอืวตัถุต่างๆ  
4. การเปรยีบเทยีบ : มากกว่า น้อยกว่า เท่ากนั 
5. การนบั: 0 ถงึ 5 
6. ล าดบัที:่ ทีห่นึ่ง ทีส่อง ทีส่าม 
7. เรขาคณติ: วงกลม ลกูบอล กล่อง สีเ่หลีย่มจตุัรสั สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่มผนืผา้ ขา้ง

ในหรอืขา้งนอกของรปูทรงเรขาคณติ 
8. การวดั: การเปรยีบเทยีบใหญ่กว่า เลก็กว่า สงูกว่า เตีย้กว่า สัน้กว่า ยาวกว่า ยาว

เท่ากนั  
9. เวลา: กลางวนั กลางคนื ล าดบัเหตุการณ์ ช่วงเวลา นาฬกิา ปฏทินิ 

10. เงนิ: ค่าของเงนิ สามารถบอกค่าของเหรยีญต่างๆ ได ้บอกภาษทีีต่ดิมากบัราคา
ของได ้ตดัสนิใจไดว้่าเงนิทีม่อียูเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้ของไดห้รอืไม่ 

11.  เขยีนตวัเลข: 0 ถงึ 10 
12. การรวมเซต: การรวมสมาชกิของเซตต่างๆ ทีไ่ดจ้ากนิทานภาพ 
13. การบวกไปถงึ 5: การรวมสมาชกิของเซตต่างๆ ทีม่คี่าไมเ่กนิ 5 
14. การแยกเซต: การแบ่งสมาชกิออกเป็นเซตยอ่ยๆ ทีไ่ดจ้ากนิทานภาพ 
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สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 156-
157) กล่าวถงึ ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ เป็นความสามารถทีจ่ะน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ
เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรูแ้ละใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในทีน่ี้ทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์เน้นเฉพาะทีจ่ าเป็นและตอ้งการพฒันาใหเ้กดิขึน้กบัเดก็ ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการแกป้ญัหา การ ใหเ้หตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณติศาสตรแ์ละการ
น าเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรแ์ละเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ครตูอ้งสอดแทรกทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตรเ์ขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นเน้ือหา ใหเ้ดก็ท ากจิกรรมโดยครตูัง้ค าถาม
หรอืสถานการณ์ทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็เรยีนรูผ้่านการแกป้ญัหา ใชค้วามรูท้างพชีคณติในการแกป้ญัหา 
อธบิายเหตุผลทางเรขาคณติ ใชค้วามรูท้างคณติศาสตรใ์นการอธบิายเกีย่วกบัสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนัหรอืกระตุน้ใหใ้ชค้วามรู้ทางคณติศาสตรส์รา้งสรรคผ์ลงานทีห่ลากหลายรวมทัง้การ
แกป้ญัหาทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น การประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะและกระบวนการทางคณติศ าสตร ์
สามารถประเมนิไดจ้ากกจิกรรมทีเ่ดก็ท า ผลงาน หรอืการตอบค าถามปลายเปิดทีใ่หโ้อกาสเดก็แสดง
ความสามารถ  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนกระทรวงศกึษาธกิาร (ดวงเดอืน ศาสตรภั ทร. 
2552: 326-327; อา้งองิจาก ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนกระทรวงศกึษาธกิาร . 2533) 
ก าหนดทกัษะพืน้ฐานความสามารถทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัไทยไดด้งัตาราง 1   

 

ทกัษะพืน้ฐาน 
อาย ุ(ปี) 

3 - 4 4 - 5 5 - 6 
1. การนบัเลข 1-10 1-20 1-30 
2. รูค้่าจ านวน 1-3 1-5 1-10 
3. เรขาคณติ (รูแ้ละบอกชื่อ) -                         
4. เปรยีบเทยีบขนาด ใหญ่ เลก็ ใหญ่ กลาง เลก็ ทุกขนาด 
5. ส ี(รูแ้ละบอกชื่อ) 3 ส ี 5 ส ี 7 ส ีและสปีระจ าวนั 
6. เรยีงล าดบัขนาด ใหญ่ เลก็ ใหญ่ กลาง เลก็ ทุกขนาด 
7. เรยีงล าดบัตามแบบ    
8. เปรยีบเทยีบจ านวน มากกว่า น้อยกว่า 

เท่ากบั 
มากกว่า น้อยกว่า 
เท่ากบั 

มากกว่า น้อยกว่า 
เท่ากบั 

9. เวลา กลางวนั กลางคนื เชา้ กลางวนั 
กลางคนื 

เชา้ กลางวนั  
เยน็ กลางคนื 

10. ชื่อวนัใน 1 สปัดาห ์ - บอกได ้ บอกได ้
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ทกัษะพืน้ฐาน 
อาย ุ(ปี) 

3 - 4 4 - 5 5 - 6 
11. ค่าของเงนิ ใชเ้งนิ 1 บาท ใชเ้งนิ 1 ถงึ 5 บาท ใชเ้งนิ 1 ถงึ 10 บาท 
12. เปรยีบเทยีบ น ้าหนกั - หนกั - เบา หนกั – เบา ตามล าดบั 

13. เปรยีบเทยีบความสงู - สัน้ – ยาว, สงู – ต ่า สัน้ – ยาว, สงู – ต ่า 

14. อุณหภมู ิ - รอ้น – เยน็ รอ้น – เยน็ 

15. แบ่งส่วน - เท่ากนั (1
2
) เท่ากนั (1

4
) 

 
ตาราง 1 (ต่อ) ทกัษะพืน้ฐานความสามารถดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัตามระดบัอายตุ่างๆ  

 
ทีม่า: ดวงเดอืน ศาสตรภทัร. (2552: 326). 

 
สรปุไดว้่าทกัษะคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัสามารถพฒันาขึน้มาเองตามธรรมชาตไิด้

นอกเหนือจากการเรยีนแลว้ เดก็พฒันาความรูข้องเขาขึน้มาเองอยา่งเป็นอสิระและเป็นตามธรรมชาติ
เช่น ทกัษะดา้นการนบั การเปรยีบเทยีบจ านวน รวมทัง้ทกัษะดา้นการเพิม่หรอืลดจ านวนวตัถุทีม่คี่า
น้อยๆ  

2.6 ขอบข่ายของหลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัศึกษา 
มผีูก้ล่าวถงึขอบขา่ยหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นระดบัเดก็ปฐมวยัไวด้งันี้  
แอลม ี (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 17; อา้งองิจาก ชยัยงค ์พรหมวงศ์ . 2521)  กล่าวว่า 

“ครทูีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารคดิของเดก็และเนื้อหาทีส่อนเป็นอยา่งดี จงึจะสอน
คณติศาสตรไ์ด”้ นอกจากนี้ครจูะตอ้งเป็นผูท้ีรู่จ้กัเดก็ของตนเองเป็นอยา่งด ีรูว้่าแต่ละคนจะตอ้งใช้
วธิกีารอยา่งไรจงึจะไดผ้ล  และรูร้ะดบัการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน  เพราะสิง่เหล่านี้จะช่วยใหค้รจูดั
กจิกรรมและเนื้อหาที ่  เรา้ใจและน่าสนใจมากขึน้  

นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 17-19)  กล่าวว่า  การจดัหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามสมดุลแลว้ยงั
จะตอ้งอาศยัครทูีม่วีชิาความรู ้ และมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัขอบขา่ยของคณติศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัอกี
ดว้ยนัน่คอื  ครจูะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างล าดบัขัน้การพฒันาการของเดก็  กบั
กระบวนการสอนและเนื้อหาทางคณติศาสตร ์ดงัต่อไปนี้   

1. การนบั เป็นคณติศาสตรเ์กีย่วกบัตวัเลขอนัดบัแรกทีเ่ดก็รูจ้กั เป็นการนบัอยา่งมี
ความหมาย  เช่น การนบัตามล าดบัตัง้แต่ 1-10 หรอืมากกว่านัน้ 

2. ตวัเลข เป็นการใหเ้ดก็รูจ้กัตวัเลขทีเ่หน็หรอืใชอ้ยูใ่นชวีติประจ าวนั   ใหเ้ดก็เล่นของ
เล่นเกีย่วกบัตวัเลข ใหเ้ดก็ไดน้บัและคดิเองโดยครเูป็นผูว้างแผนจดักจิกรรรม  อาจมกีารเปรยีบเทยีบ
แทรกเขา้ไปดว้ย  เช่น  มากกว่า  น้อยกว่า ฯลฯ 
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3. การจบัคู่ เป็นการฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกตลกัษณะต่างๆ และจบัคู่สิง่ทีเ่ขา้คู่กนั  
เหมอืนกนั  หรอือยูป่ระเภทเดยีวกนั 

4. การจดัประเภท เป็นการฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกตคุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ  ว่ามี
ความแตกต่างหรอืเหมอืนกนัในบางเรือ่ง  และสามารถจดัเป็นประเภทต่างๆ ได้ 

5. การเปรยีบเทยีบ เดก็จะตอ้งมกีารสบืเสาะและอาศยัความสมัพนัธร์ะหว่างของสอง
สิง่หรอืมากกว่า  รูจ้กัใชค้ าศพัท ์ เช่น  ยาวกว่า  สัน้กว่า  หนกักว่า  เบากว่า  ฯลฯ  

6. การจดัล าดบั  เป็นเพยีงการจดัสิง่ของชุดหน่ึงๆ  ตามค าสัง่หรอืตามกฎ  เช่นจดั
บลอ็ก  5  แท่ง  ทีม่คีวามยาวไมเ่ท่ากนั   ใหเ้รยีงตามล าดบัจากสงูไปต ่า  หรอืจากสัน้ไปยาว  ฯลฯ  

7. รปูทรงและเนื้อที่ นอกจากใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งรปูทรงและเนื้อทีจ่ากการเล่น
ตามปกตแิลว้ครยูงัตอ้งจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวงกลม สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่มจตุัรสั  
สีเ่หลีย่มผนืผา้  ความลกึตืน้  กวา้งและแคบ 

8. การวดั มกัใหเ้ดก็ลงมอืวดัดว้ยตนเอง  ใหรู้จ้กัความยาวและระยะ  รูจ้กัการชัง่
น ้าหนกัและรูจ้กัการประมาณอยา่งครา่วๆ ก่อนทีเ่ดก็จะรูจ้กัการวดั ควรใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนการ
เปรยีบเทยีบและการจดัล าดบัมาก่อน 

9. เซต เป็นการสอนเรือ่งเซตอยา่งงา่ยๆ  จากสิง่รอบๆ ตวั  มกีารเชื่อมโยงกบัสภาพ
รวม  เช่น  รองเทา้กบัถุงเทา้  ถอืว่าเป็นหน่ึงเซต  หรอืหอ้งเรยีนมบีุคคล หลายประเภท  แยกเป็นเซต
ได ้3 เซต  คอืนกัเรยีน  ครปูระจ าชัน้  ครชู่วยสอน  เป็นตน้ 

10. เศษส่วน ปกตแิลว้การเรยีนเศษส่วนมกัเริม่เรยีนในชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 แต่ครู
ปฐมวยัสามารถสอนไดโ้ดยเน้นส่วนรวมใหเ้ดก็เหน็ก่อน มกีารลงมอืปฏบิตัเิพื่อใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจ

ความหมายและมคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัครึง่หรอื  
1

2
 

11. การท าตามแบบหรอืลวดลาย  เป็นการพฒันาใหเ้ดก็จดจ ารปูแบบหรอืลวดลาย  
และพฒันาการจ าแนกดว้ยสายตา  ใหเ้ดก็ฝึกสงัเกต  ฝึกท าตามแบบและต่อใหส้มบรูณ์  

12. การอนุรกัษ์หรอืการคงทีด่า้นปรมิาณ ช่วงวยั 5 ปีขึน้ไป ครอูาจเริม่สอนเรือ่งการ
อนุรกัษ์ไดบ้า้ง โดยใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ  จดุมุง่หมายของการสอนเรือ่งนี้กค็อื ใหเ้ดก็มคีวามคดิ  
รวบยอดเรือ่งการอนุรกัษ์ทีว่่าปรมิาณของวตัถุจะยงัคงทีไ่มว่่าจะยา้ยทีห่รอืท าใหม้รีปูรา่งเปลีย่นไปก็
ตาม   

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ  (กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 156; 
อา้งองิจาก ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. 2537: 26)  ก าหนดทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัไว ้9 กลุ่ม  ดงันี้ 

1. การสงัเกต-จ าแนก และเปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ ตามส ีรปูรา่ง รปูทรง ขนาด 
ปรมิาณ น ้าหนกั ปรมิาตร ความยาว ความสงู ระยะทาง 

2. การจดัประเภทและหมวดหมูส่ิง่ต่างๆ ตามรปูรา่ง รปูทรง ขนาด ความยาว ความ
สงู และจ านวนได้ 
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3. การเรยีงล าดบั ตามขนาด ความยาว ความสงู ปรมิาณ ระยะทาง ปรมิาตรและการ
จดัล าดบัเวลา เหตุการณ์ 

4. การรบัรูต้ าแหน่งสิง่ต่างๆ ขา้งใน- ขา้งนอก ขา้งบน-ขา้งล่าง ขา้งหน้า- ขา้งหลงั-
ระหว่าง 

5. การชัง่ ตวง วดั และคาดคะเนได้ 
6. การนบัปากเปล่า 1-30 
7. การรูค้่าจ านวน 1-10 
8. การรูล้ าดบัที ่1-10 
9. การเพิม่-ลด ภายในจ านวน 1-10  

เยาวพา  เดชะคุปต ์ (2542ค: 87-88) เสนอการสอนคณติศาสตรแ์นวใหม ่ทีค่รคูวรศกึษา
เพื่อจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ ซึง่มเีนื้อหาทีค่วรพจิารณาในการสอนดงันี้  

1. การจดักลุ่มหรอืเซต  สิง่ทีค่วรสอน  ไดแ้ก่  การจบัคู่  1:1  การจบัคู่สิง่ของ  การ
รวมกลุ่ม  กลุ่มทีเ่ท่ากนั  และความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัเลข 

2. จ านวน  1-10  การฝึกนบั  1-10  จ านวนคู่  จ านวนคี่ 
3. ระบบจ านวนและชื่อของตวัเลข  1 = หนึ่ง    2 = สอง 
4. ความสมัพนัธร์ะหว่างเซตต่างๆ  เช่น  เซตรวม  การแยกเซต  ฯลฯ  
5. สมบตัขิองคณติศาสตรจ์ากการรวมกลุ่ม   
6. ล าดบัที ่ ความส าคญั  และประโยคคณติศาสตร ์ ไดแ้ก่  ประโยคคณติศาสตรท์ี่

แสดงถงึ  จ านวน  ปรมิาตร  คุณภาพต่างๆ  เช่น  มาก-น้อย  สงู-ต ่า  ฯลฯ 
7. การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์เดก็ควรสามารถวเิคราะหป์ญัหางา่ยๆ ทาง

คณติศาสตรท์ัง้ทีเ่ป็นจ านวนและไมใ่ช่จ านวน 
8. การวดั ไดแ้ก่  การวดัสิง่ทีเ่ป็นของเหลว  สิง่ของ  เงนิตรา  อุณหภมู ิ ฯลฯ รวมถงึ

มาตราส่วนและเครือ่งมอืในการวดั 
9. รปูทรงเรขาคณติ  ไดแ้ก่  การเปรยีบเทยีบรปูรา่ง  ขนาด  ระยะทาง  เช่น  รปู

สิง่ของทีม่มีติต่ิางๆ  จากการเล่นเกม  และจากการศกึษาถงึสิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั 
10. สถติแิละกราฟ  ไดแ้ก่ การศกึษาจากการบนัทกึ  ท าแผนภมู ิ การเปรยีบเทยีบ

ต่างๆ  
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 22-23)  ไดก้ าหนดสาระทางคณติศาสตร์ไวด้งันี้  
1. การสงัเกต การจ าแนกและการเปรยีบเทยีบ 

1.1 การส ารวจและอธบิายความเหมอืนความต่างของสิง่ต่างๆ เช่นส ารวจวตัถุ
สิง่ของต่างๆ และสนทนาเกีย่วกบัลกัษณะของวตัถุสิง่ของนัน้ๆ เกบ็รวมรวมวตัถุสิง่ต่างๆ ทีส่นใจและ
สนทนารว่มกนั ฯลฯ 
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1.2 การจบัคู่ การจ าแนกและการจดักลุ่ม เช่น จบัคู่ความเหมอืนความต่างของสิง่
ต่างๆ จ าแนกชนิดของผกั/ผลไม/้เครือ่งใชต่้างๆ ฯลฯ 

1.3 การเปรยีบเทยีบ เช่น ใชว้ตัถุของจรงิเปรยีบเทียบยาว – สัน้ ฯลฯ 
1.4 การเรยีงล าดบัสิง่ต่างๆ เช่น เรยีงล าดบัขนาดลกูบอล ขนาดดนิสอ ฯลฯ 
1.5 การตัง้สมมตฐิาน เช่น ตัง้สมมตฐิานก่อนทดลอง จม – ลอย ฯลฯ 
1.6 การทดลองสิง่ต่างๆ เช่น จม–ลอย แมเ่หลก็กบัวตัถุต่างๆ หนกั–เบา ฯลฯ 
1.7 การสบืคน้ขอ้มลู เช่น ไปศกึษานอกสถานที ่สมัภาษณ์บุคคลต่างๆ ฯลฯ 
1.8 การใชห้รอือธบิายสิง่ต่างๆ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น ใหเ้ดก็ส ารวจกอ้น

ไมร้ปูทรงต่างๆ และน ามาก่อสรา้งเป็นเกา้อี ้โต๊ะ โทรศพัทห์รอืสิง่ต่างๆ ฯลฯ  
2. จ านวน 

2.1 การเปรยีบเทยีบจ านวนมากกว่า น้อยกว่า เท่ากนั เช่น จดัสื่อ วสัดุของจรงิให้
เดก็เปรยีบเทยีบจ านวน ประกอบอาหาร ชัง่ตวงส่วนผสม ฯลฯ 

2.2 การนบั เช่น นบัจาน/ชาม ถว้ยน ้า รวบรวมสิง่ต่างๆ และนบัจ านวน ฯลฯ  
2.3 การจบัคู่หนึ่งต่อหนึ่ง เช่น ถว้ยกบัจานรอง ชอ้นกบัสอ้ม ฯลฯ  
2.4 การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของจ านวนหรอืปรมิาณ   เช่น  จดัสื่ออุปกรณ์ใหเ้ดก็เล่น     

นบัจ านวนเพิม่ขึน้หรอืลดลง ฯลฯ 
3. มติสิมัพนัธ ์(พืน้ที/่ระยะ)  

3.1 การต่อเขา้ดว้ยกนั การแยกออก การบรรจ ุและการเทออก เช่น เล่นทราย –  
น ้า ก่อสรา้งบลอ็ก ฯลฯ 

3.2 การสงัเกตสิง่ต่างๆ และสถานทีจ่ากมมุมองทีต่่างๆ กนั  เช่น ใหเ้ดก็เล่นปีน
ปา่ยเครือ่งเล่นสนาม ลอดอุโมงค ์และสนทนากบัเดก็เกีย่วกบัพืน้ที่/ระยะจากมมุมองต่างๆ ฯลฯ 

3.3 การอธบิายในเรือ่งต าแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั เช่น ส ารวจสิง่ต่างๆ ที่
คุน้เคยและอธบิายต าแหน่งทีอ่ยูข่องสิง่นัน้ๆ ฯลฯ 

3.4 การอธบิายในเรือ่งทศิทางการเคลื่อนทีข่องคนและสิง่ต่างๆ เช่น เล่นส ารวจ
สถานทีท่ีคุ่น้เคยและอธบิายถงึทศิทาง ระยะทางของสถานทีน่ัน้ๆ ฯลฯ  

3.5 การสื่อความหมายของมติสิมัพนัธด์ว้ยภาพวาด ภาพถ่าย และรปูภาพ เช่น 
ใหเ้ดก็เขยีนภาพดว้ยสเีทยีน สนี ้า ดหูนงัสอืภาพกบัเดก็ ฯลฯ 

4. เวลา  
4.1 การเริม่ตน้และการหยดุการกระท าโดยสญัญาณ เช่น เคลื่อนไหวเรว็ –  ชา้ 

และหยดุตามจงัหวะสญัญาณ ทดลองขีจ่กัรยานสามลอ้และหยดุตามสญัญาณ ฯลฯ  
4.2 การเปรยีบเทยีบเวลา เช่น ตอนเชา้ ตอนเยน็ เมือ่วานน้ี พรุง่นี้ ฯลฯ เช่น 

เชื่อมโยงระยะเวลากบัการกระท าและเหตุการณ์ต่างๆ ทบทวนกจิวตัรประจ าวนัทีท่ า ฯลฯ  
4.3 การเรยีงล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ใหเ้ดก็ท ากจิกรรมประจ าวนั ตามล าดบั

อยา่งสม ่าเสมอทุกวนั เล่นเกมเรยีงล าดบัเหตุการณ์ ฯลฯ 
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4.4 การสงัเกตความเปลีย่นแปลงของฤด ูเช่น สงัเกตอากาศแต่ละวนั สนทนา
เกีย่วกบัสภาพอากาศ ฯลฯ 

กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 155-156) กล่าวถงึ การแบ่งการจดัประสบการณ์พืน้ฐานทาง
คณติศาสตรท์ีเ่ดก็ปฐมวยัควรเรยีนรูว้่ามดีงันี้ 

1. การบอกต าแหน่งและการจ าแนก หมายถงึ การบอกต าแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุและ
สามารถการจดัจ าแนกประเภทวตัถุต่างๆ  

มโนทศัน์ต าแหน่ง บน ล่าง ใน นอก เหนือ ใต ้ซา้ย ขวา ยอด กน้ กลาง หน้า 
หลงั 

การจดัประเภท ส ีขนาด รปูรา่ง รปูแบบ 
เปรยีบเทยีบ รปูรา่ง ลกัษณะ ความมากน้อย ความยาว และส่วนสงู เพื่อดวู่า

มากกว่า น้อยกว่า เท่ากนั เหมอืนกนัหรอืต่างกนั จดัชุด ต่อภาพ จบัคู่ จดักลุ่ม จดัพวก จ าแนก  
2. การนบัและจ านวน หมายถงึ ความสามารถนบัปรมิาณสิง่ของต่างๆ 

ตวัเลข    รูจ้กัสญัลกัษณ์ตวัเลข 1 2 3 และ ... 
การนบั  1 ถงึ 3 หรอื 1 ถงึ 10 หรอื 1 ถงึ 30 ตามอายเุดก็ 
การเรยีงล าดบั  มากไปน้อย  ใหญ่ไปเลก็  ล าดบัที ่1  ล าดบัที ่2 .... 
การวดั  ใหญ่กว่าเลก็กว่าสงูกว่าเตีย้กว่า ยาวกว่าสัน้กว่าหรอืเท่ากนั   
เวลา    กลางวนั กลางคนื ล าดบั ช่วงเวลา ปฏทินิ 
รปูทรงเรขาคณติ    สีเ่หลีย่ม วงกลม สามเหลีย่ม ลกูบาศก ์ 

3. การอ่านค า หมายถงึ การรูค้วามหมายของภาษาสญัลกัษณ์และสื่อสารเป็นค าพดู  
เงนิ  ค่าเงนิบาท เหรยีญ ธนบตัร อ่านป้ายราคา การประเมนิเงนิ  
การเพิม่ เป็นการรวมจ านวน รวมกลุ่ม มากขึน้ 
การลด  ไดแ้ก่ การแบ่ง การแยก การน าออก น้อยลง 

4. การบอกเหตุผล หมายถงึการบอกความสมัพนัธข์องเหตุกบัผล และผลกบัเหตุได ้
เช่น เดก็บอกไดว้่าท าไมสม้จงึจดัอยูใ่นกลุ่มแตงโม แอปเป้ิล ไมไ่ปอยูใ่นกลุ่มมะมว่ง กลว้ย สบัปะรด 
เป็นตน้ 

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 2-3) 
กล่าวถงึ การเรยีนรูค้ณติศา สตรร์ะดบัปฐมวยั มุง่หวงัใหเ้ดก็ทุกคนไดเ้ตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆ 
ทางคณติศาสตร ์อนัเป็นพืน้ฐานการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นชัน้ประถมศกึษา โดยก าหนดสาระหลกัที่
จ าเป็นส าหรบัเดก็ปฐมวยั ดงันี้ 

1. จ านวนและการด าเนินการ  จ านวน การรวมกลุ่มและการแยกกลุ่ม  
2. การวดั  ความยาว น ้าหนกั ปรมิาตร เงนิ และเวลา 
3. เรขาคณติ ต าแหน่ง ทศิทาง ระยะทาง รปูเรขาคณติสองมติแิละสามมติ ิ
4. พชีคณติ  แบบรปูและความสมัพนัธ ์ 
5. การวเิคราะหข์อ้มลูและความน่าจะเป็น  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการน าเสนอ  
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6. ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ การแกป้ญัหา การใหเ้หตุผล การสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณติศาสตรแ์ละการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรูต่้างๆ ทางคณติศาสตรแ์ละ
เชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

สรปุไดว้่า การจดัขอบขา่ยหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัศกึษา ควรค านึงถงึสิง่
ต่างๆ เหล่านี้ทัง้หมด  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรือ่งของการจดักลุ่ม การจ าแนก การจดัหมวดหมูใ่นเรือ่ง
ระบบจ านวน ตวัเลข ล าดบัที ่การวดั ฯลฯ เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของคณติศาสตร์
อยา่งดแีละถูกตอ้งเหมาะสมในอนาคตต่อไป 

2.7 หลกัการจดักิจกรรมคณิตศาสตร์ 
มผีูก้ล่าวถงึหลกัการจดักจิกรรมคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัสรปุไดด้งันี้  
นิตยา ประพฤตกิจิ  (2541: 19-24) เสนอหลกัการจดักจิกรรมคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็

ปฐมวยัไวห้ลายประการ กล่าวคอืครปูฐมวยัทีด่นีอกจากจะเขา้ใจพฒันาการเดก็  ธรรมชาตขิองการ
เรยีนรูข้องเดก็  และขอบขา่ยของหลกัสตูรอยา่งลกึซึง้แลว้  ยงัจะตอ้งเป็นผูท้ีรู่แ้ละเขา้ใจหลกัการสอน  
คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัอยา่งดดีว้ย  เช่น   

1. จดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนั การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่เดก็
มองเหน็ความจ าเป็นและประโยชน์ของสิง่ทีค่รกู าลงัสอน  ดงันัน้  การจดักจิกรรมคณติศาสตรแ์ก่เดก็
ปฐมวยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบักจิกรรมในชวีติประจ าวนั  เช่น  การส่งกระดาษใหเ้ดก็ปึก หนึ่ง  แลว้บอก
ใหห้ยบิไวแ้ผ่นหนึ่งแลว้ส่งต่อ  การจดัโต๊ะอาหารใหม้แีกว้  ชอ้น  กระดาษเชด็มอืเท่าจ านวนเดก็  การ
นบัจ านวนเดก็หญงิ-ชายทีม่าโรงเรยีน  การจดัจ านวนบลอ็กใหพ้อกบังานก่อสรา้งชนิดนัน้ๆ  การนบั
ผลไมแ้ละขนม  การเปรยีบเทยีบขนาดของขนมทีต่นเองไดก้บัของเพื่อนๆ   สิง่เหล่านี้ลว้นแต่เป็นการ
เสรมิสรา้งใหเ้ดก็ไดต้ระหนกั ถงึเรือ่งคณติศาสตรท์ลีะน้อยๆ และช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจเกีย่วกบั
คณติศาสตรใ์นขัน้สงูต่อไป  แต่สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการใหเ้ดก็ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนๆ  กบัคร ู และลง
มอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง  เช่น  เมือ่ครสูัง่ใหเ้ ดก็คนหน่ึงหยบิกระดาษเชด็มอืวางบนโต๊ะอาหาร  ครไูดพ้ดู
อะไรกบัเดก็บา้ง  ถา้หากครบูอกเดก็ว่า “ธรีนิตยช์่วยหยบิกระดาษเชด็มอืวางใหเ้พื่อนคนละหน่ึงแผ่น  
สมชายหน่ึงแผ่น... สุนียห์นึ่งแผ่น... อารยีห์นึ่งแผ่น” ถา้หากเป็นเช่นนี้ยอ่มแสดงใหเ้ดก็เหน็ลกัษณะ
หนึ่งคนต่อหนึ่งแผ่น  แต่ถา้หากครบูางคนเพยีงแต่หยบิกระดาษส่งใหเ้ดก็คนหน่ึง  แลว้บอกใหแ้จก
เพื่อนโดยไมพ่ดูอะไรเช่นนัน้  ยอ่มไมท่ าใหเ้ดก็ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณติศาสตรเ์ลย  

2.   เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีท่ าให ้ “พบค าตอบดว้ยตนเอง” ครปูฐมวยัที่
มปีระสทิธภิาพ จะตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบัคณติศาสตรห์ลากหลายแบบ  
และเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม มคีวามสะดวกสบายและยดืหยุน่ มโีอกาสไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิ ไดห้ยบิถอืเล่นวตัถุและพบปะผูค้น สภาพการณ์ต่า งๆ ดงักล่าว  จะสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดค้น้พบ
ค าตอบดว้ยตนเอง  และพฒันาความคดิและความคดิรวบยอดไดเ้องในทีสุ่ด 

3. มเีป้าหมายและมกีารวางแผนอยา่งด ีการจดักจิกรรมคณติศาสตรเ์ดก็ปฐมวยัโดยวธิี
เน้นใหเ้ดก็เรยีนรูจ้ากการท ากจิกรรมดว้ยตนเอง  มใิช่เป็นการปล่อยใหเ้ดก็เล่นไปตามยถากรรม   แต่
ทัง้นี้ครจูะตอ้งมกีารวางแผนและเตรยีมการเพื่อใหเ้ดก็ค่อยๆ พฒันาการเรยีนรูข้ ึน้เอง และเป็นไปตาม
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แผนทีค่รวูางไว ้ เช่น  การจดัหาของเล่นทีเ่หมาะสมใหเ้ดก็ไดเ้ล่น  ใหเ้ดก็ไดใ้ชม้อืหยบิ  วาง  ซอ้น  
และสงัเกตโดยทีเ่ดก็ยงัไมเ่ขา้ใจหลกัคณติศาสตรเ์ลย  แต่สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดในขณะนัน้กค็อื  การสนทนา
กบัเดก็ เช่น เดก็ก าลงัเล่นบลอ็กรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้อยูท่ ัง้ๆ ทีไ่มรู่จ้กัค าศพัทน์ี้แต่เมือ่ครพูดูว่า  
“บลอ็กสีเ่หลีย่มผนืผา้นี้  ใหญ่กว่าสีเ่หลีย่มจตุัรสัเป็นสองเท่าใช่ไหม ”  การพดูคุยซกัถามระหว่างครกูบั
เดก็ขณะทีเ่ดก็ก าลงัเล่นอยูน่ัน้  จะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจค าศพัทท์ีค่รใูชไ้ปพรอ้มๆ กนั  

4. เอาใจใส่ในเรือ่งการเรยีนรูแ้ละล าดบัขัน้ของการพฒันาความคดิรวบยอดของเดก็ สิง่
ส าคญัทีค่รจูะตอ้งค านึงถงึในการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ทางคณติศาสตรก์ค็อื ครจูะตอ้งมคีวาม
เอาใจใส่ในเรือ่งการเรยีนรูท้ี่เกีย่วกบัคณติศาสตร ์ โดยเฉพาะล าดบัขัน้การพฒันาความคดิ    รวบยอด  
และทกัษะทางคณติศาสตร ์ โดยค านึงถงึหลกัทฤษฎกีารจดักจิกรรมคณติศาสตร์ 

5. ใชว้ธิกีารจดบนัทกึพฤตกิรรมหรอืระเบยีนพฤตกิรรม เพื่อใชใ้นการวางแผนและจดั
กจิกรรม วธิกีารทีจ่ะช่วยใหค้รวูางแผนและจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัเดก็ ทัง้เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุ่มกค็อื  การจดบนัทกึดา้นทศันคต ิ ทกัษะ และความรูค้วามเขา้ใจของเดก็ในขณะท ากจิกรรมต่างๆ  
และขณะทีเ่ดก็เล่นอยา่งเสรใีนหลายๆ สถานการณ์  เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง  

6. ใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์เดมิของเดก็เพื่อสอนประสบการณ์ใหมใ่นสถานการณ์ 
ใหม่ๆ  ประสบการณ์ทางดา้นคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั อาจเกดิจากกจิกรรมเดมิทีเ่คยท ามาแลว้  
หรอืเพิม่เตมิขึน้อกี ถงึแมว้่าเป็นเรือ่งเดมิแต่อาจอยูใ่นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น เรือ่งการ
นบัเลข อาจนบัจ านวนนกัเรยีนหญงิ-ชาย นบัจ านวนเกา้อี ้หรอืเมื่ อออกไปนอกหอ้งเรยีน อาจใหม้กีาร
นบัผลไมท้ีเ่กบ็ได ้ นบัจ านวนสตัวห์รอืตน้ไมท้ีม่ ี เป็นตน้  

7. รูจ้กัใชส้ถานการณ์ขณะนัน้ใหเ้ป็นประโยชน์  ครปูฐมวยัทีเ่ชีย่วชาญยอ่มรูจ้กัใช้
สภาพการณ์ทีก่ าลงัเป็นอยู ่ และเหน็ไดใ้นขณะนัน้มาท าใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นจ านวน  เช่น  ครพูดูว่า  
“สบินาฬกิาแลว้...ถงึเวลาทานอาหารว่าง” หรอื “สบิเอด็นาฬกิาแลว้  ถงึเวลารบัประทานอาหารเทีย่ง ”  
หรอื  “อกีสบินาทเีรากจ็ะไดก้ลบับ้าน”  เป็นตน้ 

8. ใชว้ธิกีารสอดแทรกกบัชวีติจรงิเพื่อสอนความคดิรวบยอดทีย่ากๆ  การสอนความคดิ
รวบยอดเรือ่งปรมิาณ ขนาด และรปูรา่งต่างๆ จะตอ้งอาศยัการสอนแบบค่อยๆ  สอดแทรกไปตาม
ธรรมชาต ิ อาจใชว้ธิกีารสนทนาพดูคุยแบบตะล่อมเขา้หาจดุ  เช่น ครพูดูว่า “ใครมสีม้มากกว่าเพื่อน”  
หรอื  “สม้ของใครเลก็ทีสุ่ด  ของใครใหญ่ทีสุ่ด”  หรอื  “สม้มรีปูทรงกลม...แลว้แตงโมมรีปูทรงอยา่งไร”  
เป็นตน้ ครจูะตอ้งสอนในเรือ่งทีป่รากฏอยูใ่นขณะนัน้ ใหเ้ป็นสถานการณ์ทีม่คีวามหมายต่อตวัเดก็
อยา่งแทจ้รงิ ใหเ้ดก็ไดท้ัง้ดแูละทัง้จบัตอ้ง และทดสอบความคดิของตนเอง ใ นบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง
ในหอ้งเรยีนหรอืนอกหอ้งเรยีน  เช่น  ทีโ่รงเรยีนมตีน้ไม ้ครอูาจใหเ้ดก็ชัน้ประถมศกึษาขึน้ไปเกบ็หรอื 
ถา้หากไมม่เีดก็ชัน้โต ครกูข็ ึน้ไปเกบ็เองแลว้ใหเ้ดก็ลงมอืนบัผลไมก้นัจรงิๆ ถา้หากเดก็สามารถเขา้ใจ
การนบัแลว้  ต่อไปอาจมกีารสอนเพิม่ไดอ้กี โดยขึน้ไปเกบ็ผลไมล้งมาแลว้นบัต่อ  เมือ่มกีารแจกผลไม้
ใหเ้ดก็ไป ครอูาจตัง้ค าถามเพื่อใหเ้ดก็นบัจ านวนผลไมท้ีเ่ดก็ไดม้าเพิม่ การใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง
ในชวีติจรงิ  นบัเป็นสิง่ทีม่คีุณประโยชน์อยา่งมากต่อความเขา้ใจดา้นคณติศาสตร ์  
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9.  ใชว้ธิใีหเ้ดก็มสี่วนรว่มหรอืปฏบิตัจิรงิเกีย่วกบัตวัเลข เช่น ในวนัทีม่อีากาศผดิปกต ิ
ครคูวรใหเ้ดก็ไดอ่้านเทอรโ์มมเิตอรอ์นัใหญ่ทีแ่ขวนอยูใ่นหอ้งเรยีน และมกีารบนัทกึอุณหภมูลิงใน
ปฏทินิดว้ย เพื่อเปรยีบเทยีบกบัอุณหภมูใินวนัอื่น เช่น การเล่นเกม การนบัเลขถอยหลงั การจดัแบ่ง
ของเล่นหรอืวสัดุ หรอืแม้ แต่การเล่น ครกูส็ามารถส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรูเ้ร ือ่งตวัเลขไดถ้า้หากครผููน้ัน้
เป็นคนหวัไวและช่างคดิ รูจ้กัวางแผนจดักจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัความพรอ้มของเดก็ รูจ้กัเลอืกเพลง  
เกมและการเล่นนิ้ว ทีเ่กีย่วกบัจ านวนเลข ซึง่จะช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจ และเป็นแรงจงูใจใหเ้กิ ดการ
ตอกย า้ในเรือ่งความคดิรวบยอดนัน้ๆ วสัดุและสภาพการณ์ในหอ้งเรยีนทีจ่ะช่วยใหค้รสู่งเสรมิความ
เขา้ใจเรือ่งตวัเลขไดโ้ดยงา่ย เช่น นาฬกิา ปฏทินิและเครือ่งวดัอุณหภมู ิ ลว้นมกีารเปลีย่นอยู่
ตลอดเวลา ครจูงึสามารถหยบิยกขึน้มาพดูประกอบไดเ้สมอ และตามธรรมชาตขิองเดก็เองกม็คีวาม
สนใจในเรือ่งการวดัสิง่ต่างๆ  รอบตวัเองอยูแ่ลว้  รวมทัง้การวดัรา่งกายของเดก็เองดว้ย  นอกจากนี้  
การจดัใหเ้ดก็เล่นเกมกเ็ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจในเรือ่งตวัเลขดว้ย   

10. วางแผนส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรูท้ ัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้นอยา่งต่อเนื่อง  ในการวาง
แผนการจดักจิกรรม ครคูวรวเิคราะหแ์ละจดบนัทกึดว้ยว่ากจิกรรมชนิดใดทีค่วรส่งเสรมิใหม้ทีีบ่า้นและ
ทีโ่รงเรยีนโดยยดึถอืความพรอ้มของเดก็เป็นรายบุคคลเป็นหลกั และมกีารวางแผนรว่มกนั กบั
ผูป้กครอง เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบว่าตนเองควรส่งเสรมิลกูไดอ้ยา่งไร และในเรือ่งใด เป็นทัง้การ
ตอกย า้ในเรือ่งเดมิ และการขยายขอบเขตของการเรยีนรูใ้หก้วา้งขวางยิง่ขึน้   

11. บนัทกึปญัหาการเรยีนรูข้องเดก็อยา่งสม ่าเสมอเพื่อแกไ้ขปรบัปรงุ นอกจากน้ีครบูาง
คนอาจใชว้ธิจีดบนัทกึชื่อของเดก็ไวใ้ตห้วัขอ้หนึ่งๆ เพื่อใหท้ราบว่าเดก็คนใดยงัไมม่คีวามเขา้ใจและ
ตอ้งจดักจิกรรมเพิม่เตมิอกี เช่น ครคูนหนึ่งเขยีนชื่อเดก็ 5 คน ไวใ้ตค้ าว่า “เทอรโ์มมเิตอร”์  เนื่องจาก
เดก็ทัง้ 5 คนนี้ไมเ่ขา้ใจการวดัอุณหภมูใินหอ้งเรยีน  และอาจจะตอ้งเตรยีมจดักิ จกรรมพเิศษเพื่อช่วย
ใหเ้ดก็เหล่านี้ดเูทอรโ์มมเิตอรใ์หเ้ป็น  หรอืครอูกีคนหน่ึงจดชื่อเดก็ 2 คนไวใ้ตค้ าว่า  “หา้บาท”  (บวก)  
เนื่องจากเดก็ 2 คนนี้ยงัไมเ่ขา้ใจการรวมเหรยีญ 1 บาท 5 อนั  ใหเ้ท่ากบั 5 บาท  ครจูะตอ้งเตรยีมจดั
ใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์จรงิเพื่อใหเ้ดก็ไดใ้ชเ้งนิเหรยีญ 5 บาท ซือ้ขนมจรงิๆ กจิกรรมนี้ครจูะตอ้ง
เตรยีมเหรยีญ 1 บาทและ 5 บาท  ไวส้ าหรบัการซือ้การขายและการทอนเงนิดว้ย  

12. ในแต่ละคาบควรจดักจิกรรมเพยีงความคดิรวบยอดเดยีว การจดักจิกรรม
คณติศาสตรเ์ดก็ปฐมวยัในแต่ละคาบ ครคูวรจดักจิกรรมเพยีงความคดิรวบยอดเดยีว เ ช่น เรือ่งเพิม่
หรอืลด ส าหรบัเรือ่งการเพิม่หรอืการบวก นบัว่าเป็นคณติศาสตรข์ ัน้แรกสุด  ทีเ่ดก็อนุบาลเรยีนรูไ้ด ้
เริม่ตัง้แต่ “เราตอ้งการบลอ็กอกีอนัจงึจะพอนะ” จากนัน้เดก็จะเรยีนรูก้ารลดหรอืการลบ เช่น “ถา้ให้
บลอ็กเธอไปอกีอนัเรากม็บีลอ็กเท่ากนันะซิ”  นี่แสดงว่า เดก็สามารถเขา้ใจเรือ่งการลบและการบวกไป
พรอ้มๆ กนั  ทัง้นี้เดก็จะตอ้งมคีวามเขา้ใจเรือ่งการบวกมาก่อนแลว้ โดยอาศยักจิกรรมทีค่รจูดัใหเ้ดก็
ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ มกีารนบักนัจรงิๆ จงึเกดิการเรยีนรูไ้ด ้นอกจากนี้ ครยูงัจะตอ้งระมดัระวงัในเรือ่ง
ความคดิรวบยอดอื่นๆ และล า ดบัขัน้ของการเรยีนรูใ้นแต่ละความคดิรวบยอดดว้ย การจดัประเภท
ส าหรบัเดก็เลก็  ควรหาสิง่ของทีม่คีวามแตกต่างกนัเพยีงอยา่งเดยีว เช่น สิง่ของทีล่อยน ้ากบัสิง่ของที่
จม ของเล่นทีม่ลีอ้กบัของเล่นทีไ่มม่ลีอ้ กระดุมสแีดงกบักระดุมสเีขยีว เป็นตน้ เมือ่เดก็เริม่เขา้ใจ
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คุณสมบตัขิองสิง่ของทีต่นจดัประเภทแลว้ต่อไปกค็่อยๆ จดัประเภทสิง่ของทีม่คีวามแตกต่างกนัหลาย
อยา่งได ้  

13. การจดักจิกรรมควรเน้นกระบวนการเล่นจากงา่ยไปหายาก  การสรา้งความคดิรวบ
ยอดเกีย่วกบัตวัเลขของเดก็ปฐมวยั จะตอ้งผ่านกระบวนการเล่น มทีัง้แบบจดัประเภทเปรยีบเทยีบ 
และจดัล าดบั กระบวนการเล่นเหล่านี้ยงัตอ้งอาศยัการนบัเศษส่วน รปูทรงและเนื้อที ่การวดั การจดั
และการเสนอขอ้มลู ซึง่ลว้นแต่เป็นพืน้ฐานไปสู่ความเขา้ใจคณติศาสตรข์ ัน้สงูทีเ่ป็นนามธรรมต่อไป  
อยา่งไรกต็าม  ถงึแมว้่าการจดัประสบการณ์นัน้จะเน้นกระบวนการเล่น  แต่จ าเป็นต้ องเริม่ตน้ตัง้แต่
ขัน้ทีง่า่ยๆ  และค่อยๆ ยากขึน้ตามระดบัความสามารถของเดก็แต่ละคน  เช่น  เดก็วยั 3 ขวบคนหน่ึง
อาจต่อภาพทีม่ ี 5-6 ชิน้ได ้ ในขณะทีเ่ดก็ 5 ขวบ อกีคนต่อไมไ่ด ้  

14. ครคูวรจดักจิกรรมสญัลกัษณ์ตวัเลขหรอืเครือ่งหมาย เมือ่เดก็เขา้ใจสิง่เหล่านัน้แลว้  
การใชส้ญัลกัษณ์ตวัเลขหรอืเครือ่งหมายกบัเดก็ปฐมวยั จะท าไดก้ต่็อเมือ่เดก็ไดฝึ้กฝนจนเขา้ใจ
ความหมายดแีลว้  เช่น  เมือ่ครซูือ้สม้มา 5 ผล  ครใูหส้มศร ี 2 ผล  แต่สมศรอียากไดอ้กี 1 ผล  ครกู็
ใหอ้กี 1 ผล  รวมแลว้สมศรมีสีม้กีผ่ล  ครอูาจแนะน าใหเ้ดก็รูจ้กัตวัเลขโดยเขยีนสัญลกัษณ์และรปูแลว้
ตดิปะบนแผ่นป้ายส าล ีเมือ่ครบูอกใหส้มศรหียบิใหเ้พื่อน 1 ผล  สมศรจีะเหลอืสม้กีผ่ล  ครใูหน้กัเรยีน
นบัแลว้บอกว่าครมูเีท่าไร  สมศรมีเีท่าไร  ครกูบัสมศรมีเีท่ากนัไหม  และใครมน้ีอยทีสุ่ด  ครอูาจ
แนะน าใหเ้ดก็รูจ้กัเครือ่งหมายเท่ากบั (=) ถา้หากเดก็สามารถบอกไดว้่าใครมสีม้เท่ากนั โดยครปูฏบิตัิ
ไปถามไป แลว้เขยีนสญัลกัษณ์ตามขัน้ตอนดงัภาพประกอบ 4   

 

 

 

 
 

 
  

 
 

        
  

ภาพประกอบ 4   การแสดงคณติศาสตรจ์ากรปูธรรมสู่นามธรรม  
   

ทีม่า: นิตยา  ประพฤตกิจิ. (2541: 24). 
การจดักจิกรรมคณติศาสตรต์ามแนวทางของมอนเตสซอรี ่ เกม กจิกรรมและสื่อการสอน  

เพื่อสอนเดก็เกีย่วกบัความเขา้ใจดา้นตวัเลข มอนเตสซอรีเ่ชื่อว่าการจดักจิกรรมความเขา้ใจหรอื
แนวความคดิเกีย่วกบัเลขศูนย ์ เป็นสิง่ทีส่ าคญัและจ าเป็นมากในการสอนตวัเลข เพื่อเน้นใหเ้ดก็รูจ้กั
ความหมายของเลขศูนย ์จากบทเรยีนเรือ่งกล่องกระสวยตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีน

3  2 
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คณติศาสตร ์ การเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็เก่งคณติศาสตรน์ัน้จะตอ้งฝึกใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการทางดา้น
สายตาก่อนเป็นอนัดบัแรก ถา้หากเดก็ไมส่ามารถใชส้ายตาในการจ าแนกประเ ภทแลว้ เดก็กจ็ะมี
ปญัหาดา้นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรต่์อไปได ้(นิตยา  ประพฤตกิจิ. 2541: 19-24) 

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 20-21) 
กล่าวถงึ การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัปฐมวยัมหีลากหลายรปูแบบ ครผููส้อ นควร
ใชร้ปูแบบของการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัเดก็ กบัเนื้อหาสาระการเรยีนรู ้และเวลา
เรยีนของเดก็ ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้าระส าคญัทางคณติศาสตรห์นึ่งๆ หรอืความคดิรวบ
ยอดทางคณติศาสตรห์นึ่งๆ อาจใชห้ลายรปูแบบผสมผสานกนั  และตอ้งค านึงถงึการบรูณาการ ดา้น
ความรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์และสอดแทรกคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ตวัอยา่ง
รปูแบบของการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัปฐมวยัทีน่่าสนใจดงันี้  

1. การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ มุง่ใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตัโิดย
ใชส้ื่อของจรงิ และสื่ อรปูภาพ ใชก้ารสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การจดักลุ่ม การจ าแนก การคาดคะเน 
การตัง้ขอ้คาดเดาหรอืการตัง้สมมตุฐิาน การตัง้ค าถาม การอภปิราย การใหเ้หตุผล การใชเ้ครือ่งมอื 
การบนัทกึ และการสรปุ ซึง่การเรยีนรูจ้ากรปูแบบเหล่าน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็มอีสิระในการคดิ 
วเิคราะห ์แมว้่าจะใชเ้วลาค่อนขา้งมาก แต่เดก็จะไดป้ระโยชน์จากการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากกว่าการ
เรยีนรูด้ว้ยการบอกเล่าหรอืการสรปุของครผููส้อน 

2.  การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ครผููส้อนควรจดัสถานการณ์ หรอืเหตุการณ์ที่
เป็นปญัหา เพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสงสยัและความตอ้ งการทีจ่ะรู ้โดยครผููส้อนใชค้ าถามอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ดก็สบืเสาะ คน้หาสาเหตุ และรวบรวมขอ้มลูมาอภปิรายจนกระทัง่ตอบค าถามได ้
หรอืแกป้ญัหาได ้หรอืหาขอ้สรปุได ้กระบวนการสบืเสาะหาความรูป้ระกอบดว้ยขัน้สงัเกต ขัน้อธบิาย 
ขัน้คาดการณ์ ขัน้ทดลอง และขัน้น าไปใช ้ขั ้ นตอนเหล่านี้จะช่วยฝึกทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์อนัน าไปสู่การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย สามารถรู ้เขา้ใจสาระส าคญัทางคณติศาสตร์
หรอืความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรใ์นเนื้อหาสาระทีเ่รยีน และสามารถสบืเสาะหาความรูใ้หม ่ใน
เนื้อหาสาระอื่นไดอ้ยา่งไมจ่ ากดั 

3. การเรยีนรูจ้ากการใชค้ าถาม ครผููส้อนตอ้งใชค้ าถามประกอบการอธบิายและแสดง
เหตุผล เพราะธรรมชาตขิองวชิาคณติศาสตรม์ลีกัษณะเป็นนามธรรม มโีครงสรา้งประกอบดว้ยค า  
อนิยาม บทนิยาม สจัพจน์ทีเ่ป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ บางเน้ือหาสาระครผููส้อนตอ้งสรา้งพืน้ฐานก่อนดว้ย
การอธบิายและแสดงเหตุผล ใหข้อ้ตกลงในรปูของบทนิยามเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจเบือ้งตน้ แต่ในบาง
เนื้อหาสาระครผููส้อนอาจใชค้ าถามก่อน ถา้เดก็ไมเ่ขา้ใจ อาจอธบิายและแสดงเหตุผลเพิม่เตมิ  

กล่าวโดยสรปุหลกัการจดักจิกรรมคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัจะตอ้ง  จดักจิกรรมให้
สอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนั เปิดโอกาสใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตังิานดว้ยตนเอง ท างานดว้ยใจอสิระ และยงั
ตอ้งส่งเสรมิใหเ้ดก็คดิคน้และหาค าตอบดว้ยตนเอง ครเูป็นแต่เพยีงผูช้ีแ้นะบอกแนวทางถงึวธิกีาร
ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนเท่านัน้เอง   
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2.8 หลกัการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
มผีูก้ล่าวถงึหลกัการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  

ไวด้งันี้ 
ฟอรแ์มน และ คุชเนอร ์ (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 9-10; อา้งองิจาก Taylor. 1985)  

กล่าวว่า “การสอนคณติศาสตรโ์ดยตรง” เช่น ทีค่รมูกัสอนว่า 2+2 = 4 ไมส่ามารถช่วยใหเ้ดก็มี
ความคดิเชงิอนุรกัษ์หรอืความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างเลข 2 ชุด แบบคดิกลบัไปกลบัมานัน้ไดเ้ลย 
เพราะความคดิหรอืความเขา้ใจจะเกดิขึน้จากตวัของเดก็เอง มคีรจู านวนไมน้่อยทีพ่ยายามสอนเดก็วยั
ก่อน 7 ปี เกีย่วกบัตวัเลขและการอนุรกัษ์ และส่วนมากจะประสบความลม้เหลว การอนุรกัษ์เป็นเรือ่ง
ยากส าหรบัเดก็ปฐมวยั ถา้หากครใูหเ้ดก็ดนู ้า 2 แกว้ทีม่ปีรมิาณเท่ากนั จากนัน้ครเูทน ้าแกว้หนึ่งใส่
ขวดรปูทรงสงูอกีแกว้หนึ่งใส่ขวดรปูทรงเตีย้ เดก็วยัก่อน 7 ขวบส่วนมากจะบอกว่าน ้าในขวดทรงสงูมี
มากกว่า นี่แสดงว่าเดก็ยงัไมม่คีวามคดิเชงิอนุรกัษ์  ยงัไมส่ามารถคดิหาเหตุผลว่าปรมิาตรน ้า 2 แกว้
เท่าๆ กนั  ถึ งแมว้่าจะเทใส่ภาชนะชนิดใดกต็ามยอ่มมปีรมิาณเท่าเดมิ กรณบีวกเลข 2+2 = 4 ก็
เช่นกนั เดก็จะฟงัไมเ่ขา้ใจว่าเลข 4 แยกออกเป็น 2+2 และเมือ่ 2+2 แลว้เท่ากบั 4  ถา้หากเขาจะท า
เลขแนวนี้ไดก้เ็กดิจากการเลยีนแบบคร ู เพราะเดก็วยัน้ีจะเขา้ใจเฉพาะภาพทีป่รากฏแก่สายตาของ
เขาเท่านัน้ ดงัตวัอยา่งในภาพประกอบ 5   

 

 
 

ภาพประกอบ 5   การคดิเชงิอนุรกัษ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 

ทีม่า: นิตยา  ประพฤตกิจิ. (2541: 9). 
 

แต่ถงึแมว้่าเดก็จะไมส่ามารถเขา้ใจเรือ่งการอนุรกัษ์จากการสอนโดยตรงได ้แ ต่ครสูามารถ
หาวธิกีารจดักจิกรรม และใชอุ้ปกรณ์ทีส่นบัสนุนใหเ้ดก็พฒันาความคดิเชงิอนุรกัษ์  และเขา้ใจ
ความหมายของตวัเลขได ้ เช่น  ครใูชว้ธิกีารวดัดว้ยถว้ยตวงหรอืมกีารชัง่น ้าหนกั  และพสิจูน์ดว้ ยการ
เทกลบัไปกลบัมาใหเ้หน็  ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองไดก้ย็ิง่ด ี วธินีี้เป็นวธิหีนึ่งส าหรบัเรง่
พฒันาการทางสมองของเดก็  ซึง่ใชก้นัมากในประเทศทีเ่จรญิแลว้   

แต่เดมิมาการสรา้งประสบการณ์ดา้นคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ของเดก็มกัจะเป็นเรือ่ง  “การ
นบั”  เดก็บางคนนบัไดถ้งึ 3 บางคนถงึ 20  บางคนถงึ 50  เดก็ในวยัน้ีส่วนมากยงัจ าสญัลกัษณ์ไมไ่ด ้ 
แต่เมือ่ไดย้นิผูใ้หญ่หรอืพี่ๆ  ท่องตวัเลขเขาจะท่องตามไปดว้ย  บางทกีเ็รยีงตามล าดบั  บางทกีไ็มเ่รยีง  
การท่องจ าตวัเลขอาจใหป้ระโยชน์ในการจดจ าตวัเลขและรูจ้กัล าดบัตวัเลข  แต่เมือ่ใดกต็า มทีเ่ดก็ถูก
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ขดัจงัหวะขณะท่องตวัเลข  เขาอาจจะตอ้งกลบัไปตัง้ท่องใหมต่ัง้แต่เลข 1 เพราะแทจ้รงิแลว้เดก็ยงัไม่
เขา้ใจความหมายของตวัเลขเลย  

มารโ์กลนิ (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 11; อา้งองิจาก Margolin. 1982) กล่าวถงึ
ความส าคญัของ “การรูจ้กัความสมัพนัธ์” ไวว้่า “ถา้หากเดก็มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธแ์ลว้  
ยอ่มแสดงว่าเดก็เริม่เขา้ใจเกีย่วกบัการมเีหตุผลแก่กนัและกนั รูจ้กัคดิคาดการณ์ล่วงหน้า รูจ้กั
คาดการณ์ถงึเหตุและผลทีจ่ะตามมา และเดก็จะเขา้ใจคณติศาสตรไ์ดก้็ ตอ้งรูจ้กัคาดการณ์ถงึผลลพัธท์ี่
จะได ้หากเดก็ไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบัดา้นน้ีมากเพยีงไร เดก็ยอ่มมพีืน้ฐานทกัษะทางคณติศาสตร์
ทีม่ ัน่คงยิง่ขึน้เพยีงนัน้” ค าว่า “ความสมัพนัธ์” อาจจะยากไปส าหรบัเดก็ๆ  ดงันัน้ ครอูาจจะใชค้ าว่า 
“การเปรยีบเทยีบ” แทนกไ็ด ้เพื่อใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัคณติศาสตรง์า่ยขึน้    

เพยีเจท ์ (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 8; อา้งองิจาก Broman. 1982) เสนอว่า การเรยีนรู้
คณติศาสตรข์องเดก็แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี้  

1. การรบัรูร้ว่มกนัของประสาททุกส่วน เช่น ตาด ูหฟูงั มอืสมัผสั จมกูดมกลิน่  และ
ลิน้   ชมิรส เป็นตน้ 

2. การปฏบิตัหิรอืการคดิทีส่งูกว่าหรอืยากกว่าขัน้การรบัรู้ 
3. การเชื่อมต่อจากขัน้การรบัรูไ้ปสู่ความเขา้ใจเรือ่งการลด หรอืการลบ ซึง่เป็นขัน้ที่

เดก็สามารถคดิผกผนั กลบัไปกลบัมาไดร้ะหว่างเรือ่งการลดและการเพิม่  
เดก็ปฐมวยัจะพฒันาโดยการเริม่จากขัน้ที ่ 1 ก่อน แลว้ค่อยๆ พฒันาขึน้สู่ข ัน้ที ่ 2 และเมือ่

เดก็เจรญิวยัถงึขัน้ปฏบิตักิารรปูธรรม คอือายรุะหว่าง 7-11 ปี เดก็จะพฒันาทางดา้นสตปิญัญาถงึขัน้
ทีส่ามารถจะเขา้ใจเกีย่วกบัตวัเลข  ความสมัพนัธ ์ และกระบวนการต่างๆ ได ้

สรปุไดว้่า หลกัการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรใ์นเรือ่งการอนุรกัษ์  
หรอืความสมัพนัธ ์เป็นลกัษณะทีส่ าคญัในวชิาคณติศาสตร ์ ถงึแมจ้ะเป็นเรือ่งยากส าหรบัเดก็ปฐมวยั  
แต่ถา้ครมูวีธิกีารทีถู่กตอ้งกจ็ะท าใหเ้ดก็ๆ เรยีนรูไ้ดด้แีละเขา้ใจงา่ยไดเ้ช่นกนั 

กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 158-159) เสนอหลกัการจดักจิกรรมการเรยีนคณติศาสตรท์ี่
ดเีพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัคอื การใชส้ถานการณ์ในชวีติประจ าวนัของ
เดก็เป็นฐานการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยกจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้ตอ้งมกีารวางแผนอยา่งดจีากคร ู 
ดว้ยการใหเ้ดก็มโีอกาสคน้ควา้ แกป้ญัหาและพฒันาความคดิรวบยอดทางคณติศาสตรจ์ากกจิกรรม
การเรยีนรูท้ีค่รจูดัขึน้ ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ ทีแ่ต่ละอายจุะมคีวามสามารถเฉพาะ  
การเขา้ถงึพฒันาการจะท าใหค้รสูามารถจดักจิกรรมการเรยีนทีเ่หมาะกบัเดก็ได้  พฒันาการทาง
คณติศาสตรข์องเดก็อาย ุ3-6 ขวบ ดงัตวัอยา่งในตาราง 2  
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ตาราง 2   พฒันาการทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

 
ทีม่า: กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ. (2551ก: 158). 

 
ฟุชชัน่ และ ฮอลล ์ (กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 158-159; อา้งองิจาก Anning & 

Edwards. 1999: 118; อา้งองิจาก Fuson; & Hall. 1938) กล่าวว่าการสอนคณติศาสตรเ์ดก็ปฐมวยั 
ตอ้งเริม่จากชวีติจรงิและสิง่ใกลต้วั เดก็จงึจะเขา้ใจได ้แต่สิง่ทีต่อ้งตระหนกัไวเ้สมอว่า เดก็เขา้ใจมโน
ทศัน์ตรรกะพืน้ฐานคณติศาสตรต์ามทีเ่ดก็เหน็ ดงันัน้เดก็จะยงัคงมเีรือ่งของการอนุรกัษ์ปรมิาณอ ยู่
เสมอ แต่พฒันาทกัษะคณติศาสตรข์องเดก็จะเพิม่มากขึน้ตามพฒันาการเดก็ คณติศาสตรเ์ป็นเรือ่ง
ซบัซอ้นมากกว่าภาษา  ดงันัน้ในการสอนตวัเลขส าหรบัเดก็จะมบีรบิทการสอน 6 ประการ และได้
เสนอวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1. การเรยีงเลข เป็นเรือ่งของแบบแผนไมเ่กีย่วขอ้งกบัการนบั ใหเ้ดก็ท่องเลขไดเ้ลย
เป็น 1-2-3-4 .......10 

2. การนบั  ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัสิง่ของวตัถุ  ใหเ้ดก็ชีน้บั  หรอืจบันบั 
3. จ านวนตวัเลข  เดก็จะเรยีนรูอ้ยา่งชา้ๆ   จากสิง่ทีคุ่น้เคยก่อน  เช่น  รูจ้ านวน 2 

จากจ านวนรองเทา้ 1 คู่  ในการสอนตอ้งใหน้บัเป็นชุด 
4. การวดั  เนื่องจากหน่วยการวดัมมีาก  ตอ้งใหเ้ดก็รูจ้กัใชเ้ครือ่งมอืวดัก่อน 
5. เลขแสดงล าดบั  เป็นตวัเลขทีส่มัพนัธร์ะหว่างตวัเลขกบัขนาด  หรอืต าแหน่งหรอื

กลุ่ม  เช่น  อนัดบัที ่1  อนัดบัที ่2 
6. จ านวนนบั  เป็นการบอกจ านวนทีน่บัไดเ้ริม่จากการนบัสิง่ของในบา้น  

หลกัการในการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร ์ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 159; อา้งองิ
จาก กระทรวงศกึษาธกิาร. 2540: 32) กล่าวถงึการจดักจิกรรมทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่า  
ควรมวีสัดุอุปกรณ์หรอืสื่อการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง ส ารวจ  
คน้หา แกป้ญัหาดว้ยตนเอง และมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็อื่นๆ และผูใ้หญ่  โดยครเูป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้ม  
อ านวยความสะดวกและใหก้ารช่วยเหลอืเดก็จะเรยีนคณติศาสตรไ์ดด้ ี ส าหรบัการเรยีนคณติศาสตรน์ี้       
มอนเตสซอรีใ่หค้วามส าคญักบัการเรยีนคณติศาสตรจ์ากการสมัผสัและการกระท า ดว้ยการจดัสื่อ

อาย ุ3 ขวบ อาย ุ4 ขวบ อาย ุ5 ขวบ อาย ุ6 ขวบ 

นบั 1-5 ได ้
ยงัไมรู่ค้่าตวัเลข 
บอกใหญ่  เลก็ ได ้
จ าแนกความมาก
น้อย 

นบั 1-10 ได ้
รูค้่าจ านวน 1-3  
เรยีงใหญ่  เลก็ 
เปรยีบเทยีบได้ 
บอกความแตกต่างได ้

นบั 1-20 ได ้ 
รูค้่าจ านวน 1-5  
เรยีงขนาดได้ 
บอกเหตุผลได ้
จากการสงัเกต 

นบั 1-30 ได ้
รูค้่าจ านวน 1-10 
บอกรปูทรงเรขาคณติได้ 
ล าดบัได ้
จดักลุ่มได ้บอกเรือ่งได ้
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คณติศาสตรเ์ป็นชุด  ตวัอยา่งเช่น  ชุดแท่งกระบอกประกอบดว้ยกระบอกยาวขนาดต่างๆ จ านวน 10 
แท่ง  ส าหรบัการเรยีนนบั  ชุดตวัเลขกระดาษทราย  ใชส้ าหรบัสมัผสั ภาพตวัเลขและเบีย้ นบัจ านวน
ปรมิาณจบัคู่ และชุดลกูปดัส าหรบัเรยีนเลขจ านวนมากถงึหลกัรอ้ย การฝึกหดัใหเ้ดก็จ าไดไ้มใ่ช่การให้
เดก็ท าการบา้น หรอืฝึกคดิเลขซ ้าๆ แต่ควรเป็นการใหเ้ดก็จ าทางออ้มจากประสบการณ์ใน
ชวีติประจ าวนั หรอืการเล่นเกม เดก็จะสนุกและไมเ่บื่อ ลกัษณะเช่นนี้เป็นการฝึกใหเ้ดก็คดิคล่อง  และ
สนุกกบัเลข    (กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ. 2551ก: 159;  อา้งองิจาก Wakefield. 1999: 199) 

นอกจากนี้ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 159) ยงักล่าวถงึการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทกัษะ
คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่าควรจดัใหเ้ป็นรปูธรรม เดก็สามารถสมัผสัอุปกรณ์ทีเ่ป็นของจรงิ  สื่อ
การเรยีนมคีวามหมายกบัเดก็มาก อกีทัง้เดก็ตอ้งไดล้งมอืกระท าจรงิ มวีธิกีารจดัหลายวธิทีีน่่าสนใจ 
และผ่านการวจิยัแลว้ว่าสามารถสรา้งเสรมิทกัษะทางคณติศาสตรไ์ดโ้ดยกจิกรรมที่ จดันัน้ ใหท้ัง้ความ
เพลดิเพลนิและไดร้บัความรูจ้ากสมัผสั หรอืจดักระท าองคป์ระกอบทีจ่ะช่วยในการแกป้ญัหา
คณติศาสตรห์รอืความเขา้ใจสญัลกัษณ์ ความสามารถในการเขา้ใจจ าแนกความเหมอืน ความต่าง ซึ่ ง
เป็นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และทกัษะในการค านวณ เมือ่เรยีนสงูขึน้ ซึง่ใ นการเรยีนการสอน
ตอ้งใหป้ระสบการณ์ตรงกบัเดก็ การสอนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัจงึเน้นใหล้งมอืปฏบิตัแิละจดั
กระท ากบัอุปกรณ์  

หลกัการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ   (2551ก: 160-161) 
กล่าวว่า การเรยีนคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัไมใ่ช่ความยุง่ยาก  เดก็ปฐมวยัส่วนใหญ่คุน้เคยกบั
ตวัเลขโดยรอบตวัอยูแ่ลว้ และถา้หากกจิกรรมการเรยีนรูน้ัน้มบีรรยากาศแห่งความสุข และมกีารจดั
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้  

1. กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัวยัและพฒันาการของเดก็ซึง่มขีดีจ ากดั การ
เรยีนรูต้อ้งเพิม่ตามล าดบัความสามารถตามวยั  เช่น  เดก็อาย ุ 3 ปี ใหรู้จ้กัเลข 1-5  เมือ่อาย ุ6 ปี  ให้
นบั 1-30 ได ้ เป็นตน้ 

2. กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีต่อ้งลงมอืปฏบิตั ิไดค้ดิและเรยีนดว้ยความ
เพลดิเพลนิ เช่น เรยีนจากนิทาน เรี ยนจากเกม เป็นตน้ โดยฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัการเปรยีบเทยีบ  
เรยีงล าดบั นบัเพิม่ลด จดัพวก จ าแนก จดัรปูแบบ ชัง่น ้าหนกั จากการเล่นหรอืสมัผสัดว้ยการ
ตระหนกัถงึสิง่ทีก่ าลงัปฏบิตัไิปสู่การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

3. บรรยากาศการเรยีนตอ้งไมเ่ครง่เครยีด เดก็รูส้กึสบายใจขณะเรยีน การเ รยีนแบบ
สบาย เดก็จะพฒันาทกัษะการคดิทีด่ ีกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์อ้งเน้นใหเ้ดก็เหน็ความสมัพนัธ์
ของคณติศาสตรใ์นธรรมชาต ิบา้น  และโรงเรยีน  เช่น  เล่นขายของ  กจิกรรมการเรยีนตอ้ง
สอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนั  ดว้ยการสอดแทรกชวีติจรงิและเชื่อมสานกบัประสบการณ์เดิ มทีม่อียู ่ จะ
ช่วยในการพฒันาทกัษะคณติศาสตรท์ีด่ ี (นิตยา  ประพฤตกิจิ. 2541: 21)  

4. กจิกรรมการเรยีนรูต้อ้งไดร้บัการวางแผน ทีม่ลี าดบัขัน้จากงา่ยไปยาก เพิม่จาก
หยาบไปละเอยีด เพิม่จากวตัถุไปสู่สญัลกัษณ์ เป็นล าดบัต่อเนื่อง การเขา้ใจคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วกบั
ตวัเลขของเดก็จะพฒันาเป็นขัน้ตอนเช่นเดยีวกบัการเจรญิเตบิโตของรา่งกายโดยเริม่จากคณติศาสตร์
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พืน้ฐานงา่ยๆ ไปสู่กระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีส่งูขึน้ (Mayesky. 1998: 317)  การวางแผน
กจิกรรมการเรยีนรู ้ นอกจากจดัเป็นการเรยีนการสอนตามปกตแิลว้ในการเล่นตามมมุ ครคูวรตอ้งจดั
แผนการเรยีนรูใ้หเ้ดก็ดว้ย เช่น การเล่นในมมุคณติศาสตร ์ และการเล่นสมมตดิว้ยการเรยีนรูจ้ากของ
จรงิในการสอนครตูอ้งหาอุปกรณ์เป็นของจรงิใหม้ากทีสุ่ด ซึง่ในการสอนตอ้งเกดิจากรปูธรรมไปสู่
นามธรรม (กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ. 2551ก: 160; อา้งองิจาก บุญเยีย่ม  จติรดอน. 2532: 243)  ดงันี้ 

4.1 ใชข้องจรงิ  เช่น  ใชผ้ลไม ้ ดนิสอ  ส าหรบัใหเ้ดก็นบั  เปรยีบเทยีบ 
4.2 ใชร้ปูภาพแทนของจรงิ  ในกรณทีีไ่มม่ขีองจรงิ 
4.3 ใชก้ึง่รปูภาพ ไดแ้ก่ สมมตเิครือ่งหมายแทนภาพ หรอืจ านวนใหเ้ดก็คดิ  
4.4 ขัน้นามธรรม  เป็นขัน้ของการใชต้วัเลข  และใชเ้ครือ่งหมาย  

การสอนคณติศาสตรใ์หก้บัเดก็ปฐมวยัตอ้งเรยีนจากงา่ยไปยาก และมาจากสิง่ทีพ่บใน
ชวีติประจ าวนัจะท าใหเ้ดก็เขา้ถงึการเรยีนคณติศาสตรไ์ดเ้รว็   จากการวจิยัของ ฉววีรรณ  นิยมชาต ิ 
(กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 160; อา้งองิจาก ฉววีรรณ  นิยมชาติ . 2538)  และจากการวจิยัของ
อรณุ ี เอีย่มพงษ์ไพฑรูย ์ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 160; อา้งองิจาก อรณุ ี เอีย่มพงษ์ไพฑรูย์ . 
2538) ใหข้อ้สงัเกตทีส่ าคญัถงึการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้างคณติศาสตร ์ทีช่่วยใหเ้ดก็สามารถพฒันา
ความสามารถทางคณติศาสตรไ์ดด้แีละสงูขึน้ คอื 1) ครตูอ้งมกีารวางแผนประสบการณ์ทีช่ดัเจน     
2)  มกีารสนทนา  3)  มกีารถาม  และ  4) มกีารจดัสื่อทีส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์ 

5. ครตูอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็  เดก็ไมส่ามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งอสิระ  จากรายงานการ
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  พบว่าการทีค่รมูปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ โดยการสนทนา อภปิราย ใชค้ าถาม ให้ ก าลงัใจ 
และสนบัสนุนใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งเขา้ใจ จงูใจใหเ้ดก็พดูและอภปิรายสิง่ทีก่ระท า จะท าใหเ้ดก็
เกดิการตระหนกัความสมัพนัธก์บัคณติศาสตรแ์ละการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร วธิกีารของครู  ไดแ้ก่ 
การถาม การสนทนา การสะทอ้นคดิและการทบทวน จากกรอบแนวคดิทางทฤษฏขีองไ วกอ็ตสกี ้ (กุล
ยา  ตนัตผิลาชวีะ . 2551ก: 161; อา้งองิจาก Lev Vygotsky. 1896-1934) เน้นว่าการมปีฏสิมัพนัธก์บั
ผูใ้หญ่ ปจัจยัแวดลอ้มและค าชีแ้นะจะช่วยแกป้ญัหาทีเ่ป็นจดุยุง่ยากของเดก็ท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้
ไดม้ากขึน้  (กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ. 2551ก: 161; อา้งองิจาก Essa. 1996)   

6. การสรา้งความคุน้เคย การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการปรบัตวัเพื่อการซมึซบัขอ้  
ความรูเ้ดก็ควรคุน้เคยกบัเลขโดยใหเ้หน็ตวัเลข เหน็และอ่านบ่อยๆ เหน็เลขหน้าในหนงัสอื  เลขขอ้ใน
หนงัสอื  เหน็ซ ้าๆ  เดก็จะจ าสญัลกัษณ์ตวัเลขได ้ รูล้ าดบัของเลข  ในแบบฝึกหดัหรอืแบบฝึกทกัษะ
ส าหรบัเดก็ควรใชเ้ลขหน้า และเลขขอ้ทีเ่ป็นตวัเลขจะดกีว่าใชภ้าพสญัลกัษณ์ โดยก าหนดเลขหน้าให้
สอดคลอ้งกบัพฒันาการทางคณติศาสตรข์องเดก็ เช่น แบบฝึกหดัส าหรบัเดก็อาย ุ 3 ขวบ  เลขก ากบั
หน้าไมเ่กนิเลข 3 กล่าวคอื  มหีน้า 1  2  และ  3  ส่วนเลขก ากบัขอ้ไมเ่กนิ 3  เช่นกนั  แต่ถา้อาย ุ 4 
ขวบขึน้ไปถงึ 6 ขวบ  เลขก ากบัหน้า และเลขก ากบัขอ้อาจไดต้ัง้แต่ 5 ถงึ 10 การใชเ้ลขก ากบัหน้า
และเลขก ากบัขอ้จะสรา้งความคุน้เคยใหก้บัเดก็และงา่ยต่อการเขา้ใจ การใชก้ารก ากบัหน้าและการ
ก ากบัขอ้เป็นภาพสญัลกัษณ์ ท าใหเ้ดก็ตอ้งรบัสา ระทีซ่บัซอ้นมากขึน้ เกดิความสบัสนในเนื้อหาทีเ่ดก็
ตอ้งเขา้ใจ  เช่น ก ากบัหน้าดว้ยภาพสญัลกัษณ์ใบไม ้ ก ากบัขอ้ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ผลไม ้ แต่เนื้อ
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เรือ่งเป็นรปูทรงเรขาคณติ เป็นตน้ การใชส้ญัลกัษณ์ภาพในการเรยีกหน้ากระดาษในหนงัสอื  หรอื
แบบฝึกหดั เหมาะกบัเดก็อาย ุ2-3 ขวบ  เพราะเดก็ยงัมกีารรบัรูน้้อยมาก  และตอ้งเป็นหน้าเดยีว  ขอ้
เดยีว  ใชส้ าหรบัเพื่อใหเ้ดก็หยบิขึน้มาถูก และชีถู้กเท่านัน้ แต่เมือ่เดก็อาย ุ 3-6 ขวบ ตอ้งการพฒันา
ทกัษะทางสตปิญัญาและการเรยีนรูท้ีม่ากขึน้ การสรา้งความคุน้เคย  จะเป็นพืน้ฐานของการพฒันา
ทกัษะทีส่งูกว่า  ดงันัน้การเหน็เลขบ่อยๆ  จะท าใหเ้ดก็ซมึซบัและเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดแ้ต่ทัง้นี้ตอ้งไม่
สรา้งความสบัสนใหก้บัเดก็  

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร (2553: 19-20) 
กล่าวถงึ หลกัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัปฐมวยั ว่าควรจดัโดยยดึเดก็เป็นส าคญั 
เปิดโอกาสใหเ้ดก็ส ารวจความสมัพนัธข์องวตัถุและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ล่น ไดท้ ากจิกรรมทีม่กีารลง
มอืปฏบิตักิบัวตัถุของจรงิ ไดค้ดิวเิคราะห ์คาดเดา และอธบิายเหตุผลของตนเอง โดยครใูชค้ าถาม
ปลายเปิด ค าถามชวนคดิ เล่านิทาน เล่นเกม กระตุน้ใหเ้ดก็มี จนิตนาการและเชื่อมโยงการเรยีนรูก้บั
คณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั จดัโอกาสใหเ้ดก็ไดอ้อกมาน าเสนอแนวคดิ ผลงานของเดก็แต่ละคนหรอื
ของกลุ่ม ดว้ยภาษาพดู ภาษาท่าทาง การวาดภาพ หรอืการเขยีน ซึง่เป็นการสรา้งเจตคตทิีด่ใีหเ้ดก็
เกดิความรูส้กึอยากคดิ อยากท า กลา้แสดงออก เขา้ใจและจดจ าสาระทีต่นน าเสนอไดย้าวนาน  

นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรย์งัตอ้งค านึงถงึขัน้ตอน
การเรยีนรูข้องเดก็ ซึง่มขี ัน้ตอน ดงันี้  

1. ทบทวนความรูพ้ืน้ฐาน ครผููส้อนควรค านึงถงึความรูพ้ืน้ฐานของเดก็ หรอืเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเรยีน โดยใชย้ทุธวธิี ต่างๆ ในการทบทวนความรูเ้ดมิ ทัง้เป็นการน าเขา้สู่บทเรยีน 
ก่อนการเรยีนรูเ้นื้อหาสาระใหม่ 

2. สอนเน้ือหาสาระใหม ่ครผููส้อนควรจดักจิกรรมของแต่ละจดุประสงคก์ารเรยีนรูห้รอื
ตวัชีว้ดั โดยใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตั ิท ากจิกรรม ฝึกสงัเกต ฝึกใหเ้หตุผล ฝึกการสรปุ โดยใชส้ื่อของจ รงิ 
สื่อทีจ่ดักระท าได ้แบบจ าลองต่างๆ หรอืรปูภาพ หรอืใชส้ญัลกัษณ์ ตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูห้รอืตวั
ชวีดันัน้ๆ 

3. สรปุสาระส าคญัทางคณติศาสตร ์หลงัการจดักจิกรรมแลว้ครผููส้อนควรเสรมิ
ความรู ้ขยายความ หรอืสรปุประเดน็ส าคญัทีเ่ป็นสาระส าคญัทางคณติศาสตร ์หรอืความคดิรวบยอด
ทางคณติศาสตรข์องสาระการเรยีนรูน้ัน้ๆ ซึง่เป็นความรู ้แนวคดิทีต่อ้งการปลกูฝงัใหก้บัเดก็ 

4. ฝึกทกัษะหรอืฝึกปฏบิตั ิครผููส้อนควรใหเ้ดก็ไดฝึ้กเป็นรายบุคคลหรอือาจฝึก
ปฏบิตัเิป็นกลุ่ม  ตามความเหมาะสมของกจิกรรมและตวัชีว้ดั เพื่อทบทวนความรู ้ความเขา้ใจของเดก็ 
หลงัจากจบกจิกรรมหนึ่งๆ ในบทเรยีน 

5. น าความรูไ้ปใช ้ครผููส้อนควรส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดน้ าความรู ้แนวคดิหรอืสิง่ทีเ่รยีนรู้
ไปประยกุตห์รอืเป็นแบบอยา่งในการเรยีนรู้ หรอืการปฏบิตัคิร ัง้ต่อๆ ไป 

6. วดัและประเมนิผล ครผููส้อนควรจดัใหม้กีารวดัและประเมนิผลแต่ละจดุประสงค์
การเรยีนรูห้รอืตวัชีว้ดั หรอือาจจะวดัผลหลายๆ จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้ประเมนิผลตามตวัชีว้ดั 
และน าผลไปจดัสอนซ่อมเสรมิ หรอืใชใ้นการปรบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  



69 
  

กล่าวโดยสรปุ หลกัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็
ปฐมวยั เป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน ครจูะตอ้งใหค้วามเอาใจใส่เป็นพเิศษ จะตอ้งมกีารเตรยีมตวัทีด่ ี มี
การวางแผนทีด่ ีทีต่อ้งจดัใหเ้ป็นรปูธรรม เริม่ตัง้แต่การใชส้ื่อการเรยีนรูข้องจรงิจากธรรมชาต ิ หรอื
รปูภาพทีเ่หมอืนจรงิ ใหเ้ดก็สามารถสมัผสั จบัต้ องได ้เดก็ตอ้งลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง เรยีนรู้
จากงา่ยไปหายาก และสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการเรยีนรูก้ารจดัประสบการณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัชวีติจรงิ
ในชวีติประจ าวนัซึง่จะช่วยใหเ้ขา้ใจในเรือ่งของสญัลกัษณ์ตวัเลขจ านวนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
งานวิจยัในต่างประเทศ 
เคท และ วลิเบรน์  (Keat; & Wilburne; 2009: Online)  ศกึษาวธิกีารเรยีนการสอนแบบ

ผสมผสาน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าหนงัสอืนิทานเล่าเรือ่งมอีทิธพิลอยา่งไรต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
คณติศาสตร ์ และการเขา้ถงึการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องเดก็อนุบาล จากงานวจิยัและการสงัเกตของครู
ไดเ้น้นกบัเดก็ชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ทีอ่่อนคณติศาสตร ์และมทีศันคตดิา้นลบต่อวชิาคณติศาสตร ์
และตอ้งการแรงเสรมิในการเรยีน  ครอูนุบาล 3 คน  ทีไ่ดส้อนหน่วยการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์ลว้ใช้
หนงัสอืนิทานส าหรบัเดก็แบบหลากหลาย  และคุณลกัษณะต่างๆ ในนิทานเป็นดงับรบิทสรา้งโจทย์
วชิาคณติศาสตรข์ึน้มาจากนิทานเหล่านัน้  การศกึษาวจิยัน้ีพบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์
ดเีทยีบเท่ากบัสีส่าระการเรยีนรูท้ีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เมือ่น าหนงัสอืนิ ทานเขา้มา
บรูณาการกบัหน่วยการเรยีนคณติศาสตร์ 

มคี และ นูเรยี และอเดลมริา่ (Meque; Nuria; & Edelmira. 2009: Online) ศกึษาวเิคราะห์
สถานการณ์การสรา้ง และการเล่นทีใ่ชส้ญัลกัษณ์ในสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนการสอน ใน
หอ้งเรยีนของเดก็ปฐมวยั อาย ุ 5-6 ปี การวจิยัครัง้นี้มาจากวธิวีางแผนการทดลองซึง่สมัพนัธก์บั
ค าถามทีว่่า เครือ่งหมายในการเล่นเลยีนแบบนัน้ช่วยส่งเสรมิความสามารถทางคณติศาสตรข์องเดก็
ก่อนวยัเรยีนหรอืไม ่น ามาจากการสอนของวฒันธรรมประเพณสีงัคมและตามทฤษฏกีารเรยีนรูข้อง   
ไวกอ็ตสกี ้กไ็ดถ้กเถยีงถงึการสรา้งใหม้สี่วนรว่มในบรบิททีซ่มึซบับทบาทและการมสี่วนรว่มในการ
เล่นในหอ้งเรยีนเพยีงพอจะเป็นจดุเริม่ ทีเ่หมาะสมของการท างานในสถานการณ์ของการมปีฏสิมัพนัธ์
ต่อกนัทางสงัคม และยงัส่งเสรมิการสรา้งรอยต่อขององคค์วามรูท้างคณติศาสตร ์การวจิยัครัง้นี้ พบว่า
พฒันาการการแสดงออกของนกัเรยีน ระหว่างเกมทีใ่ชส้ญัลกัษณ์และความรว่มมอืทีก่า้วหน้าของ
เนื้อหาคณติศาสตรท์ีเ่ป็นรปูธรรมเขา้ไปในความคดิเชงิคณติศาสตรข์องพวกเขาแลว้   

รธู (Ruth. 1995: Online) ศกึษาการเปรยีบเทยีบและความแตกต่างระหว่างการเรยีน
คณติศาสตรแ์นวมอนเตสซอรีก่บัการเรยีนคณติศาสตรแ์บบหลกัสตูรดัง้เดมิการเรยีนคณติศาสตร์ ใน
หลกัสตูรเก่านัน้ไดแ้บ่งแยกออกไปเป็นรายวชิา มหีลกัการเฉพาะของวชิาแบบเป็นนามธรรม  ทีใ่ชส้อน
กลุ่มนกัเรยีนทัง้หมดตามหลกัสตูรทีก่ าหนดไวส้่วนในการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์บบมอนเตสซอรี่  
นัน้แสดงใหเ้ดก็ไดเ้หน็เป็นรปูธรรม เดก็ไดจ้ดัการ หยบิจบั สมัผสัอุปกรณ์  ซึง่เป็นหลกัสตูรใหเ้ดก็ไดม้ี
ประสบการณ์ตรงกบัอุปกรณ์ 
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งานวิจยัในประเทศ 
ศริลิกัษณ์ วุฒสิรรพ ์ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็

ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัพบว่าหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั
เดก็ปฐมวยัมคี่าเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เดก็นกัวจิยัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้นี้ส่งผลต่อ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยรวมรอ้ยละ 93.4 (Partial  2 = .934) และมคี่าเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรร์ายดา้นแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั P<.05 ทุกดา้นคอืดา้นการจ าแนกประเภท (F=116.630) ดา้นการเปรยีบเทยีบ  (F=232.563)  
ดา้นการรูค้่าจ านวน  1-10 (F=137.351)  และดา้นการเพิม่–การลดภายในจ านวน 1-10 (F=31.132)    
และโดยการทดลองครัง้นี้ส่งผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้นการจ าแนกประเภทรอ้ยละ 
89.3(Partial  2 = .893)  ดา้นการเปรยีบเทยีบรอ้ยละ 94.3 (Partial  2 = .943)   ดา้นการรูค้่า
จ านวน 1-10  รอ้ยละ 69.0  (Partial  2 = .690)  ตามล าดบั 

พจิติรา เกษประดษิฐ์   (2552: บทคดัยอ่)  ศกึษาเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคด์ว้ยขนมอบ  โดยทดลองกบัเดก็ทีม่อีาย ุ3-4 ปี 
ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2551ของโรงเรยีนอนุบาลกุ๊กไก่ 
จ านวน 20 คน ผลจากการวจิยัพบว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิ ตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัจากทีไ่ดร้บั
การจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคด์ว้ยขนมอบ มคีวามสามารถดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์นทุก
ดา้นสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

วรรณ ีวจันสวสัดิ  ์ (2552: บทคดัยอ่) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเกมการศกึษาลอตโต โดยทดลองกบัเดก็ทีม่อีาย ุ4-5 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2551 ของโรงเรยีนไผทอุดมศกึษา จ านวน 30 คน พบว่าเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมเกมการศกึษาลอตโตมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูขึน้ อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ศรนิยา ทรพัยว์าร ี (2552: บทคดัยอ่) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมประกอบอาหาร พบว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการ
จดักจิกรรมการประกอบอาหารจ าแนกเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัดทีัง้ 4 ดา้น คอื ทกัษะดา้นการจ าแนก
เปรยีบเทยีบมคีะแนนเฉลีย่ 3.80 ทกัษะดา้นการจดัหมวดหมูม่คีะแนนเฉลีย่ 4.40 ทกัษะดา้นการ
เรยีงล าดบัมคีะแนนเฉลีย่ 4.47 ทกัษะดา้นการรูจ้ านวนมคีะแนนเฉลีย่ 4.73  และเมือ่เปรยีบเทยีบผล
ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง  พบว่าสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01   

ปานิตา กุดกรงุ (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาต ิโดยทดลองกบัเดก็ทีม่อีาย ุ 4-5 ปี ทีก่ าลงั
ศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนวดัมะพรา้วเตีย้ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร จ านวน 15 คน ซึ่ งไดม้าจาก
การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยท าการทดลอง สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 50 นาท ีรวมระยะเวลาในการ
ทดลอง 8 สปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ พบว่าทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บั
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การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาต ิสงูกว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรร มศลิปสรา้งสรรคจ์าก
วสัดุธรรมชาตอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

ปณชิา มโนสทิยธากร  (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัทีเ่ล่นเกมการศกึษาเน้นเศษส่วนของรปูเรขาคณติ โดยทดลองกบัเดก็ทีม่อีาย ุ 5-6 ปี ทีก่ าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนจิน้เตอะ จ านวน 30 คน พบว่า
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั หลงัการจดักจิกรรมการเล่นเกมการศกึษาเน้นเศษส่วน
ของรปูเรขาคณติสงูขึน้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมกีารเปลีย่นแปลงความสามารถ
ดงักล่าวจากระดบัปานกลางเป็นระดบัดทีัง้โดยรวมและรายดา้น คอื ดา้นการเรยีงล าดบัเป็นอนัดบัแรก 
ดา้นการเปรยีบเทยีบเป็นระดบัทีส่อง ดา้นการจดัหมวดหมู ่ดา้นการบอกต าแหน่ง ดา้นการรูค้่ารู้
จ านวน ตามล าดบั 

จากเอกสารและงานวจิยัขา้งตน้สรปุไดว้่าทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั   เป็น
ทกัษะทีส่ าคญัอยา่งยิง่ต่อเดก็ปฐมวยั จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีเ่ดก็ปฐมวยัจะตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตรเ์บือ้งตน้ เช่น ในเรือ่งการเรยีงล าดบั การจ าแนก การจดัหมวดหมู ่การ
เปรยีบเทยีบ การนบัปรมิาณ การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ จ านวนตวัเลข การรูค้่าจ านวน เพื่อช่วยใ หเ้ดก็
ปฐมวยัไดม้ทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละสามารถน าทกัษะพืน้ฐานเหล่านี้  ไปเชื่อมโยงกบั
กจิกรรมอื่นๆ ในชวีติประจ าวนั และเพื่อใหส้ามารถอยูใ่นสิง่แวดลอ้มในโลกไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

จากเอกสารและงานวจิยัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีข่า้งตน้สรุ ปไดว้่า การ
จดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีเ่ป็นวธิกีารทีช่่วยใหเ้ดก็ปฐมวยัมพีฒันาการครบทุกดา้น เช่น 
พฒันาการควบคุมการเคลื่อนไหว (Control of movement) การควบคุมการเคลื่อนไหวกลา้มเนื้อมอื 
แขนขาและตาท างานประสานสมัพนัธก์นั (Coordination of movement)การพึง่ตนเอง (Independent) 
สมาธแิละความตัง้ใจ (Concentration) พฒันาระเบยีบวนิยัใหก้บัเดก็ทัง้ระบบและล าดบั (Order)  
พฒันาการปรบัตนของเดก็ใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม (Orientation and adaptation to the environment) 
การยอมรบัความบกพรอ่งว่าเป็นส่วนธรรมชาตขิองชวีติ ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ไดเ้พ ราะเป็นการเรยีนรูท้ี่
เร ิม่ตน้ดว้ยรปูธรรมก่อนแลว้จงึน าเดก็ไปสู่สิง่ซึง่เป็นนามธรรม เป็นการเรยีนรูท้ีเ่ร ิม่จาก วิง่ทีง่า่ยไปสู่
สิง่ทีย่าก  เป็นการเรยีน รูจ้ากสิง่เลก็ไปสู่สิง่ทีใ่หญ่ และหรอืจากสิง่ใหญ่ไปสู่สิง่เลก็ ซึง่วธิกีารของมอน
เตสซอรีส่่งเสรมิการเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยใชแ้นวการจดัประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรี ่
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  

1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ก าลงัศกึษา
อยูใ่นชัน้อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ีกรงุเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร จาก 3 หอ้งเรยีน จ านวน 90 คน 
และเป็นกลุ่มทีเ่ลอืกเรยีนมอนเตสซอรี ่ จ านวน 4 กลุ่ม   
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการการวิจยั  

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่ 2/1 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ี กรงุเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าจาก
การเลอืกแบบเจาะจง จากหอ้งทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ หอ้งมอนเตสซอรี ่ 1 
และเป็นหอ้งทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้อน 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    

การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  
1. แผนการจดัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ 
2. แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจดักิจกรรมด าเนินการดงัน้ี  
แผนการจดัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่มขี ัน้ตอน และหา

คุณภาพดงัต่อไปนี้ 
1. ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมดีงันี้ 

1.1 ศกึษาเอกสารการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีด่งันี้ 
1.1.1 การสอนแบบมอนเตสซอรี ่(จรีพนัธุ ์พลูพฒัน์. 2540) 
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1.1.2 คู่มอืการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (จรีพนัธุ ์พลูพฒัน์  และค าแกว้ ไกสรพงษ์ . 
2544) 

1.1.3 Theory of Montessori (Zener. 2007)  
1.1.4 The Exercises for the Mathematics (Helfrich. 2007) 

1.2 ศกึษาเอกสารต าราการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  
1.2.1  คู่มอืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 
1.2.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัเรือ่งกจิกรรมการเรยีนรู้

คณติศาสตร ์(กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2547)  
1.2.3 การศกึษาปฐมวยั (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542ข) 

2. น าแผนการสอนทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรท์ีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนว             
มอนเตสซอรีใ่หผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาจากนัน้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
ดงันี้คอื  

2.1 ประธานสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.จรีะพนัธุ ์ พลูพฒัน์ 

2.2 ผูจ้ดัการโรงเรยีนอนุบาลสชีมพ ูกรงุเทพมหานคร อาจารยด์ร.ปรยีานุช  สถาวรมณ ี  
2.3 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนพระแมม่าร ีกรงุเทพมหานคร  ซสิเตอรด์ร.สุปราณ ี ระงบัพศิม ์ 

3. น าแผนการจดักจิกรรมทกัษะคณติศาสตรท์ีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนว          
มอนเตสซอรีท่ีป่รบัปรงุเหมาะสมแลว้จดัพมิพเ์ป็นฉบบัสมบรูณ์  เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองต่อไป  

ขัน้ตอนในการสร้างแบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรด์ าเนินการดงัน้ี  
แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรซ์ึง่ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพ

ดงันี้      
1. ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  ดา้นการจ าแนก 

ดา้นการเรยีงล าดบั ดา้นการนบัปรมิาณและการรูค้่าจ านวน เพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหา  
จดุประสงคแ์ละรปูแบบของแบบประเมนิ เพื่อวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

2. ศกึษาทฤษฎแีนวการสอนของมอนเตสซอรีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัเพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  

3. ศกึษากจิกรรมคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัเรือ่งจ านวน การจ าแนก  การเรยีงล าดบั การนบั  
ในระดบัชัน้อนุบาล 2  

4. ศกึษาแนวทางการวดัประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  และแบบ
ประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยัของ พจิติรา เกษประดษิฐ ์ (2552) น า
แนวทางมาปรบัปรงุและสรา้งเพิม่เตมิแบบประเมนิคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  

5. สรา้งแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้อนุบาล 2  
จ านวน 3 ชุด  จ านวน 30 ขอ้  ดงันี้ 
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5.1 ทกัษะการจ าแนก  จ านวน 10 ขอ้ 
5.2 ทกัษะการเรยีงล าดบั จ านวน 10 ขอ้ 
5.3 ทกัษะการนบั จ านวน 10 ขอ้   

6. สรา้งคู่มอืการใชแ้บบประเมนิ 
7. น าแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ใหผู้ ้

เชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหาและความสอดคลอ้งตามจดุประสงค ์
โดยมผีูเ้ชีย่วชาญดงันี้ 

7.1 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร (พระราชวงัสนามจนัทร์) นครปฐม ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร.กรภสัสร  อนิทรบ ารงุ  

7.2 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นทุ่งหวัพรม นครปฐม อาจารย ์ดร. สมรกัษ์  กจิเดช   
7.3 ครมูอนเตสซอรี ่ โรงเรยีนพระแมม่ารี  กรงุเทพมหานคร อาจารยว์ฒันา สงา่งาม 

8. น าแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีผ่่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหามาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ ผลการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน  
ลงความเหน็และใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบประเมนิกบัจดุประสงค ์
(IOC) พบว่าไดค้่า IOC  เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 

9. น าแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) 
กบัเดก็ปฐมวยัทีก่ าลงัศกึษาในชัน้อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 อาย ุ4-5 ปี โรงเรยีนพระแมม่าร ีสาทร 
กรงุเทพมหานคร ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ านวน 30 คน มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์คอื 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเองให ้ 2 คะแนน  ปฏบิตัิ ถูกตอ้งเมือ่ไดร้บัค าแนะน าให ้ 1 คะแนน  ไมป่ฏบิตัิ
หรอืปฏบิตัไิมไ่ดใ้ห ้0 คะแนน  แลว้น ามาวเิคราะหห์าความยากงา่ย (p) อยูร่ะหว่าง 0.34 - 0.66 และ
หาค่าอ านาจจ าแนก (D) อยูร่ะหว่าง 0.44 –  1.00  แลว้คดัเลอืกแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรจ์ านวน 15 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมทกัษะดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบัและการนบั และ
ปรบัปรงุในเรือ่งของกจิกรรม ค าชีแ้จง ภาษา เวลา อุปกรณ์ และขนาดของสญัลกัษณ์จ านวน  

10. น าแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ีไ่ดไ้ปหาค่าความเชื่ อมัน่ของแบบ
ประเมนิ โดยใชส้ตูรของ Whitney and Sabers, 1970 (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ . 2540: 
199-201) ไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.92 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยั

ด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว มกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  
(One–Group Pretest-Posttest Design) ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  2538: 249) ดงัแสดงใน
ตาราง 3  
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ตาราง 3   แบบแผนการทดลอง  
 

กลุ่มทดลอง T1 X T2 
 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 
T1     แทนการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)  โดยใชแ้บบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
T2     แทนการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) โดยใชแ้บบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
X      แทนการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี ่
 

การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
1. น าแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรม์าทดสอบก่อนการจดัประสบการณ์

คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีก่บันกัเรยีนรายบุคคลจ านวน 12 คน ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
จ านวน 15 ขอ้  ขอ้ละ 3-4 นาท ีโดยประมาณคนละ 45-60 นาท ี

2. ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง   โดยสาธติบทเรยีนคณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่
ใหก้บันกัเรยีนรายบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มทดลองจ านวน 12 คน คนละ 15-20 นาท ีจ านวน 15 กจิกรรม ซึง่
ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เป็นเวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั วนัละ 3 ชัว่โมง ตัง้แต่
เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ตัง้แต่วนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถงึวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2554 ดงั
แสดงในตาราง 4   

 

ตาราง 4 กจิกรรมคณติศาสตร์ 
 

กิจกรรมคณิตศาสตร ์ ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
1. ไมจ้ านวน การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
2. ตวัเลขกระดาษทราย การจ าแนก, การเรยีงล าดบั 
3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
4. กล่องกระสวย การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
5. บตัรเลขและเบีย้ การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
6. เล่นตวัเลขปรศินา การจ าแนก,  การนบั 
7. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดั การจ าแนก,  การนบั 
8. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยบตัร การจ าแนก, การเรยีงล าดบั 
9. การสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดัและบตัร การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
10. แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
11. กระดาน 11-19 การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, 
12. กระดาน 11-19 ลกูปดัและบตัร การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

กิจกรรมคณิตศาสตร ์ ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
13. กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
14. การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100   การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 
15. การนบัขา้ม การจ าแนก, การเรยีงล าดบั, การนบั 

 
ตาราง 5 ก าหนดกจิกรรมในการทดลอง 

 

สปัดาห ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ กิจกรรมคณิตศาสตร ์
1 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 1. ไมจ้ านวน   

คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 2. ตวัเลขกระดาษทราย  
คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข 
คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 1. ไมจ้ านวน   
คนที ่5 คนที ่6 คนที ่4 2. ตวัเลขกระดาษทราย 
คนที ่6 คนที ่4 คนที ่5 3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข 
คนที ่7 คนที ่8 คนที ่9 1. ไมจ้ านวน   
คนที ่8 คนที ่9 คนที ่7 2. ตวัเลขกระดาษทราย 
คนที ่9 คนที ่7 คนที ่8 3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข 
คนที ่10 คนที ่11 คนที ่12 1. ไมจ้ านวน   
คนที ่11 คนที ่12 คนที ่10 2. ตวัเลขกระดาษทราย 
คนที ่12 คนที ่10 คนที ่11 3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข 

2 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 4. กล่องกระสวย 
 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 5. บตัรเลขและเบีย้ 
 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 6. เล่นตวัเลขปรศินา 
 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 4. กล่องกระสวย 
 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่4 5. บตัรเลขและเบีย้ 
 คนที ่6 คนที ่4 คนที ่5 6. เล่นตวัเลขปรศินา 
 คนที ่7 คนที ่8 คนที ่9 4. กล่องกระสวย 
 คนที ่8 คนที ่9 คนที ่7 5. บตัรเลขและเบีย้ 
 คนที ่9 คนที ่7 คนที ่8 6. เล่นตวัเลขปรศินา 
 คนที ่10 คนที ่11 คนที ่12 4. กล่องกระสวย 
 คนที ่11 คนที ่12 คนที ่10 5. บตัรเลขและเบีย้ 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

สปัดาห ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ กิจกรรมคณิตศาสตร ์
2 (ต่อ) คนที ่12 คนที ่10 คนที ่11 6. เล่นตวัเลขปรศินา 

3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 7. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดั 
คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 8. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยบตัร 
คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 9. การสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดัและบตัร 

 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 7. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดั 
 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่4 8. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยบตัร 
 คนที ่6 คนที ่4 คนที ่5 9. การสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดัและบตัร 
 คนที ่7 คนที ่8 คนที ่9 7. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดั 
 คนที ่8 คนที ่9 คนที ่7 8. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยบตัร 
 คนที ่9 คนที ่7 คนที ่8 9. การสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดัและบตัร 

คนที ่10 คนที ่11 คนที ่12 7. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดั 
คนที ่11 คนที ่12 คนที ่10 8. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยบตัร 
คนที ่12 คนที ่10 คนที ่11 9. การสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดัและบตัร 

4 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 10. แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั 
 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 11. กระดาน 11-19 
 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 12. กระดาน 11-19 ลกูปดัและบตัร 
 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 10. แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั 
 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่4 11. กระดาน 11-19 
 คนที ่6 คนที ่4 คนที ่5 12. กระดาน 11-19 ลกูปดัและบตัร 
 คนที ่7 คนที ่8 คนที ่9 10. แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั 
 คนที ่8 คนที ่9 คนที ่7 11. กระดาน 11-19 
 คนที ่10 คนที ่11 คนที ่12 10. แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั 
 คนที ่11 คนที ่12 คนที ่10 11. กระดาน 11-19 

คนที ่12 คนที ่10 คนที ่11 12. กระดาน 11-19 ลกูปดัและบตัร 
5 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 13. กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร 
 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 14. การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100   
 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 15. นบัขา้ม 
 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 13. กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร 
 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่4 14. การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100   
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

สปัดาห ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ กิจกรรมคณิตศาสตร ์
5 (ต่อ) คนที ่6 คนที ่4 คนที ่5 15. นบัขา้ม 

 คนที ่7 คนที ่8 คนที ่9 13. กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร 
 คนที ่8 คนที ่9 คนที ่7 14. การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100   
 คนที ่9 คนที ่7 คนที ่8 15. นบัขา้ม 
 คนที ่10 คนที ่11 คนที ่12 13. กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร 
 คนที ่11 คนที ่12 คนที ่10 14. การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100   
 คนที ่12 คนที ่10 คนที ่11 15. นบัขา้ม 
 
โดยก าหนดกจิกรรมจากงา่ยไปยาก และเลอืกกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมใหเ้ป็นอนัดบัตน้เพื่อเป็น

การน าไปสู่กจิกรรมทีเ่ป็นนามธรรม  
3. เมือ่เสรจ็สิน้การทดลองแลว้ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการทดลองดว้ยแบบประเมนิทกัษะ

พืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยักลุ่มทดลอง 
4. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติิ เพื่อสรปุผลการวจิยั 
5. การแปลผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในการศกึษาวจิยัครัง้

นี้ก าหนดการแปลผลในภาพรวมและจ าแนกรายดา้น  ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 6  เกณฑค์ะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน คะแนน คะแนนเฉล่ีย ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
คะแนนรายบุคคล 8-10 7.50-10.00 ระดบัด ี

คะแนนรายบุคคล 5-7 4.50-7.49 ระดบัปานกลาง 

คะแนนรายบุคคล 0-4 0.00-4.49 ระดบัปรบัปรงุ 

คะแนนเตม็ 30 คะแนน คะแนน คะแนนเฉล่ีย ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
คะแนนรายบุคคล 24-30 23.50-30.00 ระดบัด ี

คะแนนรายบุคคล 15-23 14.50-23.49 ระดบัปานกลาง 

คะแนนรายบุคคล 0-14 0.00-14.49 ระดบัปรบัปรงุ 
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6. การวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
6.1 หาค่าสถติพิืน้ฐานในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน  
6.2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนของผลการประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์

ก่อน และหลงัการทดลองโดยใชส้ตูร    The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test  (นิภา   
ศรไีพโรจน์. 2533: 91)    

7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
7.1 สถติพิืน้ฐาน 

7.1.1 ค่าเฉลีย่ใชส้ตูร (นิภา ศรไีพโรจน์. 2527: 149)  

X   = 
∑X

N
   

เมือ่      X     แทน ค่าคะแนนเฉลีย่ 
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่ม 

7.1.2 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค านวณจากสตูร (นิภา ศรไีพโรจน์. 2527: 164) 

S.D.      =      N∑X2−(∑X)2

N(N−1)
 

เมือ่   S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(∑𝑋)2   แทน     ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนนกัเรยีนแต่ละคนในกลุ่ม         

ตวัอยา่ง 
∑X  แทน ผลรวมคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N แทน จ านวนนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

7.2 สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครือ่งมอื 
7.2.1 หาค่าดชันีความเทีย่งตรงรายขอ้ ดว้ยการค านวณ หาดชันีความสอดคลอ้ง

ระหว่างจดุประสงคก์บัพฤตกิรรม โดยค านวณจากสตูรดงันี้ (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545: 95)  

    IOC        =      
∑𝑅

N
 

เมือ่     IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงคต์าม   
ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

∑R    แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
N      แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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7.2.2 หาค่าความยากงา่ย (PE) และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบประเมนิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตรร์ายขอ้  โดยใชส้ตูรของ Whitney and Sabers, 1970 ดงันี้ (ลว้น   สายยศ; 
และองัคณา สายยศ. 2540: 199-201) 

ค่าความยากงา่ย (PE) =      
SU +SL−(2N  Xmin )

2N(Xmax −Xmin
 

ค่าอ านาจจ าแนก (D)     =        S U +S L
N (X max −X min )

 

 
เมือ่ PE    แทน ดชันีค่าความยาก 

 SU     แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มสงู 
 SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มต ่า 
 N แทน จ านวนผูเ้ขา้สอบของกลุ่มสงูหรอืกลุ่มต ่า 
 Xmax  แทน คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดส้งูสุด 
 Xmin  แทน คะแนนทีน่กัเรยีนท าไดต้ ่าสุด 
 

7.2.3  หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์โดยใชส้ตูร 
(𝛼- Coefficient) ของครอนบคั  (Cronbach alpha procedure)    (ลว้น  สายยศ; และองัคณา  สาย
ยศ. 2540: 218) 

          α              =  
k

k−1
 {1−

∑σ i
2

σ2 } 
 
เมือ่   α     แทน สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 

  k  แทน จ านวนขอ้ของแบบประเมนิทัง้หมด 
    σi

2   แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้หาไดจ้ากสตูร  
 

    σi
2       =           

N∑×i
2−(∑×i )2

N2  

โดยที ่  ∑ ×i  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนในขอ้ที ่i  

∑ ×i
2 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง ในขอ้ที ่i 

 N  แทน จ านวนคนเขา้สอบ 

   𝜎2  แทน คะแนนความแปรปรวนของทัง้ฉบบัค านวณจากสตูร 
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    𝜎2       =         
N∑×2−(∑×)2

N2  

โดยที ่  ∑ ×2 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนขอ้สอบทัง้ฉบบั   
   (∑ ×)2 แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลงัสอง  

 
7.3  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ใชส้ถตินิอนพาราเมตรกิ  (Nonparametric 

Statistics) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างดา้นทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรจ์ากการจดัประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี ่ก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีว โดยใชส้ถติ ิ The 
Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test (นิภา  ศรไีพโรจน์. 2533: 91-97)    
 



 82 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองและการแปลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
 N แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน  คะแนนเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 K แทน  ค่าคะแนนเตม็ 
 T แทน  ค่าสถติทิดสอบใน Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test  
 ** แทน นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
การศกึษาคน้ควา้ ผูว้จิยัไดเ้สนอการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการจดั

ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
2. การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการจดั

ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
1. ผลการศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการจดั

ประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่  ดงัแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์
คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี ่  
 

ทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร ์

N K 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 
1. การจ าแนก 12 10 4.92 1.68 ปานกลาง 8.58 1.00 ด ี

2. การเรยีงล าดบั 12 10 4.08 3.65 ปรบัปรงุ 9.08 1.24 ด ี

3. การนบั 12 10 4.58 2.97 ปานกลาง 9.50 0.52 ด ี
รวม 12 30 13.58 6.95 ปรบัปรงุ 27.17 1.80 ด ี
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จากตาราง 7  พบว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยรวมของเดก็ปฐมวยั  ก่อนไดร้บัการจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีอ่ยูใ่นระดบัควรปรบัปรงุ (x  = 13.58) หลงัไดร้บัการ
จดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี ่เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์ยูใ่น
ระดบัด ี(x  = 27.17)  

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนไดร้บัการจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีด่า้นการจ าแนกและดา้นการนบัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(x  = 4.92 และ 4.58 ตามล าดบั) ดา้นการเรยีงล าดบัอยูใ่นระดบัควรปรบัปรงุ (x  = 4.08) แต่หลงั
ไดร้บัการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีท่กัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์นทุกดา้น
อยูใ่นระดบัด ี(x  = 8.58,   x  = 9.08,  x  = 9.50ตามล าดบั) 

 
2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัการ

จดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี ่แสดงไดด้งัตาราง 8 
 
ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีก่่อนและหลงัการทดลอง 
 

ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตร ์

N K 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

T 
X  S.D. X  S.D. 

1. การจ าแนก 12 10 4.92 1.68 8.58 1.00 0** 
2. การเรยีงล าดบั 12 10 4.08 3.65 9.08 1.24 0** 
3. การนบั 12 10 4.58 2.97 9.50 0.52 0** 

รวม 12 30 13.58 6.95 27.17 1.80 0** 
  

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 8 พบว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรท์ัง้โดยรวมและรายดา้นของเดก็ปฐมวยั 
หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่า เดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีม่ทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูขึน้   
 



84 

 

บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั

การจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี ่

2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการ
จดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
 
สมมติุฐานในการวิจยั      

เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีม่ ีทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง  
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ก าลงัศกึษา

อยูใ่นชัน้อนุบาล 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ีกรงุเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร จาก 3 หอ้งเรยีน จ านวน 90 คน และ
เป็นกลุ่มทีเ่ลอืกเรยีนมอนเตสซอรี ่ จ านวน 4 กลุ่ม   
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการการวิจยั  

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นเดก็ปฐมวยัอายรุะหว่าง 4-5 ปี ซึง่ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่ 2/1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนพระแมม่าร ี กรงุเทพมหานคร สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนกระทรวงศกึษาธกิาร จ านวน 12 คน ซึง่ไดม้าจาก
การเลอืกแบบเจาะจง  จากหอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่   
หอ้งมอนเตสซอรี ่1 ซึง่เป็นหอ้งทีผู่ว้จิยัเป็นผูส้อน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    

1. แผนการจดัประสบการณ์กจิกรรมคณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ 
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2. แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
วิธีด าเนินการวิจยั  

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 เป็น
เวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 45 ชัว่โมง โดยมแีผนการด าเนินการ ดงันี้ 

1. น าแบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั มาทดสอบก่อน 
(Pretest)การจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวการมอนเตสซอรีก่บัเดก็ปฐมวยัรายบุคคล จ านวน 
12 คน ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จ านวน 15 ขอ้ ขอ้ละ 3-4 นาท ีโดยประมาณคนละ 45-50 นาท ี

2. ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยด าเนินการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนว
มอนเตสซอรีใ่หก้บัเดก็ปฐมวยัรายบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มทดลองจ านวน 12 คน จ านวน 15 กจิกรรม ซึง่
ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เป็นเวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั วนัละ 3 ชัว่โมง ตัง้แต่
เวลา 08.00 น. - 11.00 น. วนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถงึวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2554 

3. เมือ่เสรจ็สิน้การทดลองแลว้ผูว้จิยัด าเนินการประเมนิผลหลงัการทดลอง  (Posttest) ดว้ย
แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั ซึง่เป็นชุดเดยีวกบัทีด่ าเนินการก่อ น
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นรายบุคคล  จ านวน 15 ขอ้ 

4. ทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อน
และหลงัการทดลองโดยใชก้ารทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
1. หาค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
2. เปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานคณติศาสตรก่์อนและหลงัการทดลองโดยใชก้ารทดสอบของ 

The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
 

สรปุผลการวิจยั 
1. ทกัษะทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตร์

ตามแนวมอนเตสซอรีอ่ยูใ่นระดบัดี ทัง้โดยรวมและดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ดา้นการจ าแนก การ
เรยีงล าดบัและการนบั 

2. ทกัษะทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตร์
ตามแนวมอนเตสซอรีส่งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ทัง้โดยรวมและดา้นต่างๆ ประกอบ 
ดว้ยดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการนบั 
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อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัและ
เปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรี ่ผลการวจิยัพบดงันี้ 

1. ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนว  
มอนเตสซอรีโ่ดยรวมประกอบดว้ยดา้นการจ าแนก ดา้นการเรยีงล าดบัและดา้นการนบัหลงัการทดลอง
สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีม่ทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูขึน้ ทัง้นี้เพราะการ
จดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรไ์ดโ้ดยเดก็เรยีนรูก้ารใชส้ื่ออุปกรณ์การเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัิ  เดก็เลอืกงานดว้ยใจ
อสิระ จะปฏบิตังิานทีม่มุใดของหอ้ง ปฏบิตังิานดว้ยจงัหวะชา้เรว็ของตนเอง เดก็เป็นตวัของตวัเอง 
อสิระและผ่อนคลาย สนุกสนานเพลดิเพลนิ มสีมาธใินการปฏบิตังิานและไดฝึ้กทกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรท์ าใหเ้ดก็มทีศันคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรพนิท ์    
เหล่าสุวรรณพงษ์ (2541: 58) ทีพ่บว่าการสอนแนวมอนเตสซอรีท่ าใหป้ระสาทสมัผสัของเดก็ทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปิญัญาสูงขึน้ เดก็มรีะเบยีบวนิยัมากขึน้ มสีมาธแิละความมัน่ใจในตวัเองสงูขึน้ดว้ย  
ซึง่สอดคลอ้งกบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 154-155) ทีก่ล่าวว่า คณติศาสตรม์คีวามสมัพนัธ์
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของคนและตอ้งใชเ้สมอ เดก็สนใจการเรยีนรูค้ณติศาสตรต์ัง้แต่เลก็ เดก็
สามารถประเมนิขนาดใหญ่เลก็ได ้และสามารถสื่อสารกบัเพื่อนและผูใ้หญ่ได ้ดงันัน้คณติศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัจงึเป็นความเขา้ใจเรือ่งจ านวน การปฏบิตัเิกีย่วกบัจ านวน หน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์อง
จ านวน ความเป็นไปไดแ้ละการวดัทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ซึง่เดก็จะเรยีนรูไ้ด้ จากกจิกรรม
ปฏบิตักิารและสอดคลอ้งกบั สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2550: 119) ทีว่่าการจดัประสบการณ์ตาม 
มอนเตสซอรีเ่ป็นการสอนทีเ่น้นการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล เดก็ไดฝึ้กสมัผสัวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไวเ้ป็น
รายบุคคลโดยไดร้บัค าแนะน าการใชก่้อนแลว้จากนัน้เดก็เลอืกท ากจิกรรมต่ างๆ ดว้ยตนเองเป็น  การ
ฝึกการคดิรเิริม่ ความเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง การลงมอืปฏบิตัสิื่ออุปกรณ์การเรยีนของ
มอนเตสซอรีจ่ะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ฝึกปฏบิตั ิลองผดิ ลองถูก ไมก่ลวัผดิ กลา้เสีย่งและเมือ่เดก็ท าไดเ้ดก็
จะรูส้กึพอใจและภมูใิจในผลงานของตนเอง และเป็นไปตามที่ เฮลฟรชิ (Helfrich. 2007) ทีก่ล่าวว่า 
กจิกรรมประสาทรบัรูเ้ป็นการเตรยีมความพรอ้มทางออ้มส าหรบัจติคณติศาสตร์  กจิกรรมในกลุ่ม
ประสาทรบัรูเ้ป็นการฝึกฝนตามระบบ ค าสัง่ ปฏบิตัติามขัน้ตอน สงัเกต ทดลอง จ าแนก คน้หาความ
แตกต่าง การจบัคู่ การจดัล าดบั การหาความหลากหลายแล ะเรยีนรูภ้าษาของคณติศาสตร ์อุปกรณ์
หลายชุดในกลุ่มประสาทรบัรูถู้กผลติขึน้มาใหม้จี านวนเพยีง 10 ชิน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสส ารวจ
และมปีระสบการณ์เกีย่วกบัระบบเลขฐานสบิ เดก็เหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุรปูทรงเรขาคณติทรง
ทบึและรปูทรงเรขาคณติ เดก็ไดพ้ฒันาการทางสม องโดยผ่านการมองสิง่ต่างๆ เหล่านี้ เดก็สามารถ
จดัระบบไดจ้ากความยุง่ยากซบัซอ้น ความสามารถดา้นน้ีเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิ
คณติศาสตร ์  ในช่วงอาย ุ4½ - 5½ ปี เป็นเวลาทีเ่ดก็มคีวามพรอ้มเกีย่วกบัคณติ ศาสตร ์ซึง่ในระบบ
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คณติศาสตรเ์ดก็จะตอ้งเรยีนรูถ้งึจ านวนหน่ึงต่อหนึ่งในหอ้งมอนเตสซอรีเ่ดก็ไดร้บัการจดัประสบการณ์  
ทีเ่ป็นรปูธรรมทีจ่ะเขา้ใจเรือ่งนามธรรมซึง่สอดคลอ้งกบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 159) ทีก่ล่าวถงึ 
การจดักจิกรรมทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่าควรมวีสัดุอุปกรณ์  หรอืสื่อการเรยีนรูท้ีเ่ป็น
รปูธรรมใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง ส ารวจ คน้หา แกป้ญัหาดว้ยตนเอง และมปีฏสิมัพนัธ์
กบัเดก็อื่นๆ และผูใ้หญ่ โดยครเูป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มอ านวยความสะดวก  และใหก้ารช่วยเหลอืจะ
ท าใหเ้ดก็เรยีนคณติศาสตรไ์ดด้ซีึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันี  เวชปาน (2545: 54) ทีพ่บว่าเดก็ที่
มคีวามบกพรอ่งทางสตปิญัญาระดบัเรยีนไดช้ัน้ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนว       
มอนเตสซอรีม่คีวามพรอ้มดา้นคณติศาสตรใ์นระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นการสงัเกต ดา้นการเปรยีบเทยีบและ
ดา้นจ านวน สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉราวรรณ 
มะกาเจ (2541: 45) ทีศ่กึษาพบว่าการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ท าใหค้วามพรอ้มดา้นการเขยีนของ
นกัเรยีนสงูขึน้แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีส่ามารถพฒันาทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

2. ผลการศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
ตามแนวมอนเตสซอรีใ่นดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั  และการนบั ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีอ่ยูใ่นระดบัดแีละ
สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะการ
จดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีส่่งเสรมิพฒันาการดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ของเดก็
ปฐมวยัสามารถอภปิรายผลได้ดงันี้ 

2.1 ผลการศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ดา้นการนบัของเดก็ปฐมวยัก่อนไดร้บัการ
จดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ดา้นการนบัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (x = 4.58) และหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี ่เดก็
ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ดา้นการนบัอยูใ่นระดบัด ี (x  = 9.50) เหตุทีท่ าใหท้กัษะดา้น
การนบัสงูกว่าทกัษะดา้นอื่นๆ ในการศกึษาครัง้นี้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะสื่ออุปกรณ์จากกจิกรรมการจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรีเ่อือ้อ านวยและเน้นหนกัไปทีท่กัษะการนบัมากกว่า
ทกัษะดา้นการเรยีงล าดบั และดา้นการจ าแนก หรอือาจเป็นเพราะการจดัประสบการณ์ตามแนว   
มอนเตสซอรีท่ีส่่งเสรมิใหเ้ดก็เป็นผูล้งมอืปฏบิตักิบัอุปกรณ์ดว้ยตนเอง เดก็มคีวามสนุกสนานในการ
ท ากจิกรรมดา้นการนบั ดงัที ่ อรพรรณ  บุตรกตญัญ ู (2553: 37) ทีก่ล่าวว่าสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีาร
สอนคณติศาสตรข์องเพยีเจท ์คอืทฤษฎกีารใชป้ระสาทสมัผสั เดก็ปฐมวยัเรยีนรูก้ารนบัโดยผ่านระบบ
สมัผสั เช่น การหยบิ การจบั การถอื การสมัผสัปรมิาณหรอืขนาดของจ านวนใดจ านวนหน่ึง  เดก็  
ซมึซบัจ านวนโดยการนบั ไดเ้หน็ปรมิาณหรอืขนาดของจ านวนแต่ละจ านวนมคีวามแตกต่างกนั คอื
หนึ่งไมเ่ท่ากบัสอง  และสองไมเ่ท่ากบัส าม เป็นการเรยีนรูจ้ากรปูธรรมไปสู่นามธรรม ซึง่ช่วยใหเ้ดก็
ปฐมวยัเกดิความเขา้ใจความคดิรวบยอดในเรือ่งระบบจ านวนไดอ้ยา่งงา่ยดาย  และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ รธู (Ruth. 1995: Online)  ทีศ่กึษาการเปรยีบเทยีบและความแตกต่างระหว่างการเรยีน
คณติศาสตรแ์นวมอนเตสซอรีก่บัการเรยีนคณติศาสตรแ์บบหลกัสตูรดัง้เดมิการเรยีนคณติศาสตร ์ใน



88 
 

หลกัสตูรเก่านัน้ไดแ้บ่งแยกออกไปเป็นรายวชิา มหีลกัการเฉพาะของวชิาแบบเป็นนามธรรม ทีใ่ชส้อน
กลุ่มนกัเรยีนทัง้หมดตามหลกัสตูรที่ก าหนดไวส้่วนในการเรยีนการสอนคณติศาสตรแ์บบมอนเตสซอรี่ 
นัน้แสดงใหเ้ดก็ไดเ้หน็เป็นรปูธรรม เดก็ไดจ้ดัการ หยบิจบั สมัผสัอุปกรณ์  ซึง่เป็นหลกัสตูรใหเ้ดก็ไดม้ี
ประสบการณ์ตรงกบัอุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปานิตา กุดกรงุ (2553:70-71) ทีพ่บว่าการ
จดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุธรรมชาตชิ่วยส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้นการนบั
ใหส้งูขึน้ จากการทีเ่ดก็ไดส้งัเกตจ านวนสิง่ของวสัดุและไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมโดยการนบัจ านวนสื่อ
วสัดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ซึง่เดก็ไดม้โีอกาสนบัสิง่ทีน่ ามาใชใ้นกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคจ์ากวสัดุ
ธรรมชาต ิและไดม้โีอกาสสรปุสิง่ทีต่นเองปฏบิตัิ ท าใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจในเรือ่งของจ านวนนบัได้  

2.2 ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ดา้นการเรยีงล าดบัของเดก็ปฐมวยัก่อนไดร้บัการจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ ดา้นการเรยีงล าดบัอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ (x = 4.08) 
และหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรด์า้นการเรยีงล าดบัอยูใ่นระดบัด ี (x = 9.08) ทกัษะการเรยีงล าดบัเป็นอนัดบัสองมคีะแนน
น้อยกว่าทกัษะดา้นการนบั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกจิกรรมการเรยีงล าดบัจะเน้นหนกัไปทีส่ญัลกัษณ์
ตวัเลขซึง่เป็นสิง่นามธรรม เดก็อาจยงัไมเ่ขา้ใจมากนกั และ ยงัขาดทกัษะความคดิรวบยอดทางดา้น
คณติศาสตร ์ ทกัษะการเรยีงล าดบัน้ีใช้สญัลกัษณ์ตวัเลขเป็นส่วนใหญ่ซึง่ใหค้วามสนุกสนานน้อยกว่า
สื่ออุปกรณ์ทัง้หลายในเรือ่งดา้นการนบัมากนกั และเดก็มคีวามชอบสื่ออุปกรณ์เหล่านี้น้อยกว่าสื่อ
อุปกรณ์ในเรือ่งของการนบั ดงันัน้การจดัประสบการณ์คณติศาสตรจ์งึตอ้งจดัใหเ้ดก็สมัผสักบัสิง่ทีเ่ป็น
รปูธรรมก่อนและใหเ้ดก็เกดิเรยีนรูม้ากอยา่งเพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจคณติศาสตรใ์นเรือ่งของรปูธรรมแลว้
ครจูงึน าเสนอความคดิทางคณติศาสตรใ์นรปูของนามธรรมให้กบัเดก็ ดงัทีง่านวจิยัของ ปารฉิตัร     
ผลเจรญิ (2547: 45) ทีพ่บว่าหลกัการจดัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ก่เดก็มหีลาย
ประการ โดยเริม่จากสิง่ทีง่า่ยไปหายาก เป็นสิง่ใกลต้วัเดก็ ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัดิว้ย
ประสบการณ์ตรงจากสื่อวสัดุอุปกรณ์ทีห่ลากหลายจากรปูธรรมสู่นามธรรม ผ่านกิ จกรรมทีเ่กดิความ
สนุกสนานเพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ กระตอืรอืรน้อยากเรยีนรู ้อยากคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง
และไดค้วามรูโ้ดยไมรู่ต้วั ท าใหจ้ าอยา่งเขา้ใจจนเกดิทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบดว้ยตนเองต่อไป  
และสอดคลอ้งกบั หลกัการในการจดักจิกรรมทางคณติศาสตร์ของ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551ก: 159; 
อา้งองิจาก กระทรวงศกึษาธกิาร. 2540: 32) ทีก่ล่าวถงึการจดักจิกรรมทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็
ปฐมวยัว่า ควรมวีสัดุอุปกรณ์หรอืสื่อการเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง 
ส ารวจ คน้หา แกป้ญัหาดว้ยตนเอง และมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็อื่นๆ และผูใ้หญ่ โดยครเูป็นผูจ้ดั
สภาพแวดลอ้ม อ านวยความสะดวกและใหก้ารช่วยเหลอื  เดก็จะเรยีนคณติศาสตรไ์ดด้ ีมอนเตสซอรี่
ใหค้วามส าคญักบัการเรยีนคณติศาสตรจ์ากการสมัผสัและการกระท า การใหเ้ดก็จ าทางออ้มจาก
ประสบการณ์ในชวีติประจ าวนั หรอืการเล่นเ กม เดก็จะสนุกและไมเ่บื่อ ลกัษณะเช่นนี้เป็นการฝึกให้
เดก็คดิคล่องและสนุกกบัเลข (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2551ก: 159; อา้งองิจาก Wakefield. 1999: 199) 

2.3 ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ดา้นการจ าแนกของเดก็ปฐมวยัก่อนไดร้บัการจดั
ประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ ดา้นการจ าแนกอยูใ่นระดบัปานกลาง (x =4.92)  และ
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หลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทาง
คณติศาสตรด์า้นการจ าแนกอยูใ่นระดบัด ี (x = 8.58) อาจเป็นเพราะการจดักจิกรรมคณติศาสตรต์าม
แนวทางของมอนเตสซอรีป่ระกอบดว้ยเกมกจิกรรมและสื่อการสอน เพื่อสอนเดก็เกีย่วกบัความเขา้ใจ
ดา้นตวัเลข มอนเตสซอรีเ่ชื่อว่าการจดักจิกรรมความเขา้ใจหรอืแนวความคดิเกีย่วกบัเลขศูนย์เป็นสิง่ที่
ส าคญัและจ าเป็นมากในการสอนตวัเลข เพื่อเน้นใ หเ้ดก็รูจ้กัความหมายของเลขศูนย์จากบทเรยีนเรือ่ง
กล่องกระสวยตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนคณติศาสตร์ การเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็เก่ง
คณติศาสตรน์ัน้จะตอ้งฝึกใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการทางดา้นสายตาก่อนเป็นอนัดบัแรก ถา้หากเดก็ไม่
สามารถใชส้ายตาในการจ าแนกจดัแบ่งประเภทแลว้เดก็กจ็ะมปีญัหาดา้นการเรยีนรู้เกีย่วกบั
คณติศาสตรต่์อไปได ้ (นิตยา ประพฤตกิจิ . 2541: 19-24) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  พจิติรา 
เกษประดษิฐ ์ (2552: 63) ทีศ่กึษาพบว่าดา้นการสงัเกตและการจ าแนกของเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะ
พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัพอใช้ คอื ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 6.15 คะแนน 
แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์ยูใ่นระดบัดี คอื ค่าคะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 8.00 คะแนน แสดงว่าในการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยขนมอบนัน้  ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็
ไดเ้รยีนรูก้ารสงัเกตและการจ าแนกและไดล้งมอืปฏบิัตกิบัอุปกรณ์และวตัถุดบิจรงิโดยครไูดส้อดแทรก
ทกัษะการสงัเกตและการจ าแนก ในกจิกรรมคุกกีแ้ฟนซโีดยการใหเ้ดก็สงัเกตผลไมท้ีท่ ากจิกรรม  และ
ใหเ้ดก็สงัเกตวตัถุดบิทีน่ ามาเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไรบา้ง   

จากทีก่ล่าวมาแสดงใหเ้หน็ว่า การจดัประสบการณ์ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ตามแนว 
มอนเตสซอรีส่่งเสรมิเดก็ปฐมวยัไดพ้ฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ดา้นการจ าแนก ดา้นการ
เรยีงล าดบั และดา้นการนบัไดด้ว้ยตนเอง ขณะทีเ่ดก็ปฏบิตักิจิกรรมผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้  ผ่านสื่อ 
วสัดุอุปกรณ์การเรยีนรูท้ีจ่บัตอ้งได้ โดยครเูป็นผูส้าธติกจิกรรมใหก้บัเดก็รายบุคคลเป็นการส่งเสรมิ
และกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรต์ามศกัยภาพของเดก็แต่ละคน  
 

ข้อสงัเกตจากการวิจยั 
1. ในดา้นการเรยีงล าดบัพบว่ามเีดก็คน 2 คน ทีม่คีะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์

ก่อนไดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ่ 10 คะแนน ซึง่เป็นคะแนนเตม็ อาจเป็นเพราะ
เดก็ทัง้สองมคีวามสามารถดา้นการเรยีงล าดบัไดด้ดีว้ยตนเอง และผูว้จิยัไดม้โีอกาสพบผูป้กครองของ
เดก็ทัง้สองไดท้ราบว่าผูป้กครองไดส้่งเสรมิสนบัสนุนกจิกรรมทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์ยูเ่ป็น
ประจ าและต่อเนื่อง ซึง่เป็นผลสนบัสนุนใหเ้ดก็ทัง้สองนี้มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้นการ
เรยีงล าดบัมคีะแนนดมีาก 

2. การจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี ่ในช่วงสปัดาหแ์รกของการ
ทดลองเดก็ปฐมวยัทีไ่ดส้มัผสัประสบการณ์บรรยากาศภายในหอ้งเรยีนนี้เป็นครัง้แรก เดก็ตอ้งเรยีนรู้
ในการปรบัตวักบับรรยากาศภายในหอ้งเรยีน เดก็ตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารหยบิและการถอืสื่ออุปกรณ์การ
เรยีนรู ้เช่น การหยบิอุปกรณ์จากชั ้ นดว้ยตนเอง การคลีแ่ละมว้นเสื่อหรอืพรม การนัง่บนเกา้อีห้รอืบน
เสื่อ-พรม เดก็ตอ้งเรยีนรู้ต าแหน่งทีอ่ยูข่องอุปกรณ์ของงานทัง้หมดว่าอยูท่ีไ่หน  เดก็ตอ้งเรยีนรูว้ฏัจกัร
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การท างาน วงจรของงาน  คอืการหยบิงาน หยบิอุปกรณ์ทัง้หมดจาก ชัน้ดว้ยตนเอง น ามาปฏบิตัจิน
พอใจจนเสรจ็งาน แลว้จงึน าอุปกรณ์ทัง้หมดเกบ็คนืทีเ่ดมิดว้ยตนเอง เพราะอุปกรณ์มเีพยีงชิน้เดยีวใน
หนึ่งกจิกรรม เดก็ทุกคนมสีทิธเิท่ากนัในการใชอุ้ปกรณ์  ดงันัน้เมือ่เดก็คนหน่ึงน าอุปกรณ์ไปใชแ้ละ
ปฏบิตัจินเสรจ็ ควรน าอุปกรณ์ทัง้หมดมาคนืทีเ่ดมิเพื่อคนต่อไปจะไดใ้ช้  

3. การเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคนไมเ่ท่าเทยีมกนั เดก็บางคนมศีกัยภาพสงูและท างานส าเรจ็ได้
อยา่งรวดเรว็ แต่บางคนอาจเป็นไปอยา่งชา้ๆ ตามจงัหวะของตนเอง เดก็จะตอ้งท างานกบัอุปกรณ์
นัน้ๆ ซ ้าแลว้ซ ้าอกีจนประสบผลส าเรจ็ ดงันัน้อุปกรณ์มอนเตสซอรีจ่ะทา้ทายและส่งเสรมิใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูต้ามศกัยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ผลการวจิยัครัง้นี้เป็นแนวทางใหท้ราบถงึวธิกีารจดัประสบการณ์คณติศาสตรส์ าหรบัเดก็
ปฐมวยัตามแนวมอนเตสซอรี ่ซึง่ประกอบดว้ย 15 กจิกรรม สามารถน าไปปรบัใชเ้พื่อประกอบการ
สอนคณติศาสตรไ์ดส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัในระดบัอาย ุ5-6 ปีต่อไป 

2. อุปกรณ์ทุกชิน้ควรใหอ้ยูใ่นระดบัสายตา และมอืเดก็ทีจ่ะสามารถหยบิไดด้ว้ยตนเอง  
3. อุปกรณ์ควรอยูใ่นต าแหน่งเดมิเสมอ ไมค่วรโยกยา้ยหรอืเปลีย่นสลบัที่บ่อยเกนิไป 

เพื่อใหเ้ดก็ไดส้มัผสัถงึความมัน่คงสม ่าเสมอ 
4. ครคูวรดแูลซ่อมแซมอุปกรณ์ทุกชิน้ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ใชก้ารไดต้ลอดเวลา  
5. ขณะทีค่รสูาธติบทเรยีน ไมค่วรใชค้ าพดูทีม่ากเกนิไป เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็คดิหา

ค าตอบดว้ยตนเอง ครพูงึตระหนกัว่าตนเองเป็นเพยีงผูแ้นะน า หรอืชีแ้นะเท่านัน้ เดก็เป็นผูป้ฏบิตังิาน
ดว้ยตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาผลการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรีท่ีม่ต่ีอทกัษะหรอื ความสามารถ

ดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นการแกป้ญัหา  การคดิวเิคราะห ์ดา้นความคดิสรา้งสรรค์ และดา้นอื่นๆ เป็นตน้ 
2. ควรศกึษาผลการจดัประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ทีม่ต่ีอพฒันาการดา้นพหุปญัญา

ของเดก็ปฐมวยั  
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ภาคผนวก ก  
คู่มือการใช้แผนการจดัประสบการณ์คณิตศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอร่ี 
ตวัอย่างแผนการจดัประสบการณ์คณิตศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอรี่
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คู่มือการใช้แผนการจดัประสบการณ์คณิตศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอร่ี 

1. หลกัการและเหตผุล 
การจดัการศกึษาแบบมอนเตสซอรีเ่ป็นการจดัการศกึษาทีย่ดึหลกัของ ดร .มาเรยี มอนเตสซอ

รีม่จีดุมุง่หมายเพื่อส่งเสรมิการด ารงชวีติของเดก็ใหม้พีฒันาการอยา่งสมบรูณ์ เน้นความเป็นอสิระใน
การท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง มคีรเูป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรยีนการสอนรว่มกบันกัเรยีนเป็น
รายบุคคล มกีารสาธติบทเรยีนใหแ้ก่เดก็เป็นรายบุคคล โดยผ่านสื่อวสัดุอุปกรณ์ทีจ่ดัไวอ้ยา่งเป็น
หมวดหมู ่ 

การจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรี ่ หมายถงึการจดั
ประสบการณ์ทางคณติศาสตรต์ามแนวคดิของมอนเตสซอรีท่ีว่่าคณติศาสตรค์อืพืน้ฐานของสิง่ต่างๆ 
เป็นพืน้ฐานของการปฏบิตังิาน และจนิตนาการของเดก็  รปูแบบ ระบบ รปูรา่ง วฏัจกัร เสน้ มมุ เป็น
สิง่ทีม่อียูร่อบตวัเดก็ อกีทัง้ในส่วนของปรมิาณ การเคลื่อนไหว ขนาด และมติ ิทีพ่บตามธรรมชาตเิป็น
เบือ้งตน้ของคณติศาสตร ์ดงันัน้ในการจดัประสบการณ์คณติศาสตรต์ามแนว มอนเตสซอรีจ่งึไมใ่ช่
คณติศาสตรเ์ฉพาะทีเ่ป็นตวัเลขเท่านัน้  แต่เป็นเรือ่งราวทีม่คีวามสมัพนัธก์บัชวีติประ จ าวนั เช่น การ
คดิ การค านวณ การประเมนิค่า การคาดคะเน การขา้มถนน การซือ้ การบรโิภค การวดั และการ
ก าหนดเวลาประจ าวนั กระบวนการทางสงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศาสนา การแสดงออกทาง
อารมณ์ และคุณค่าของชวีติซึง่สามารถแสดงออกไดใ้นเชงิคณติศาสตร ์ 

การจดัประสบการณ์คณติศาสตร์ตามแนวมอนเตสซอรีใ่นงานวจิยัน้ี จะศกึษาเฉพาะเนื้อหา
สาระในเรือ่งของการแนะน าจ านวน 0-10  การแนะน าระบบเลขฐานสบิ กระบวนการเลขฐานสบิ และ
การนบัต่อเนื่อง  

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจในเรือ่งของระบบเลขจ านวนจากรปูธรรมไปสู่นามธรรม จากสิง่ทีง่า่ย

ไปสู่สิง่ทีย่าก  ตามแนวคดิการสอนคณติศาสตรข์องมอนเตสซอรี่ 
2.2 เพื่อช่วยใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากการปฏบิตังิานกบัสื่อและอุปกรณ์การ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
2.3 เพื่อส่งเสรมิเดก็ใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มตามบรบิทของเวลา พฒันาการและ

ความพรอ้มของตนเอง  
2.4 เพื่อส่งเสรมิความอยากรูอ้ยากเหน็ของเดก็และน าไปสู่การคน้หา สงัเกต และส ารวจจาก

การปฏบิตังิานกบัสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้        

3. แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอร่ี  
บทเรยีนคณติศาสตรต์ามแนวคดิการสอนแบบมอนเตสซอรีใ่นการวจิยัน้ีประกอบดว้ย

กจิกรรมคณติศาสตรจ์ านวน 15 กจิกรรม ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 12 
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คน โดยการสาธติการสอนเป็นรายบุคคล ประมาณคนละ 15-20 นาท ี เป็นเวลา 5 สปัดาห์ๆ  ละ 3 
วนั วนัละ 3 ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ดงัรายการต่อไปนี้ 

1. ไมจ้ านวน  (The Number Rods) 
2. ตวัเลขกระดาษทราย  (Sandpaper Numerals)   
3. ไมจ้ านวนกบับตัรเลข (The Number Rods and Cards) 
4. กล่องกระสวย (Spindle Boxes)  
5. บตัรเลขและเบีย้ (Cards and Counters) 
6. เล่นตวัเลขปรศินา (Memory Game of Numbers)  
7. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดั (Introduction to the Decimal System: Beads) 
8. แนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยบตัร (Introduction to the Decimal System: Cards) 
9. การสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดัและบตัร (Formation of Numbers with Beads & Cards) 
10. แนะน า 11-19 ดว้ยลกูปดั (Introduction of Teens (11-19) with Beads) 
11. กระดาน 11-19  (Teen Boards 11-19)  
12. กระดาน 11-19 ลกูปดัและบตัร (Teen Board 11-19 with Beads) 
13. กระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร (Ten  Boards with Beads 11-99)   
14. การนบัต่อเนื่อง: โซ่ 100  (Linear Counting: 100 Chains) 
15. การนบัขา้ม (Skip Counting) 

4. แนวการจดักิจกรรม 
 ด าเนินการจดักจิกรรมโดยยดึหลกัการจดัการเรยีนการสอนแนวมอนเตสซอรีโ่ดยมขีัน้ตอน

แผนการสอนดงันี้ 
4.1 วตัถุประสงค ์
4.2 สิง่ทีค่วรปฏบิตัก่ิอน 
4.3 ขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม  
4.3.1 ขัน้เตรยีมงาน   
4.3.2 ขัน้ปฏบิตักิจิกรรม  
4.3.3 ขัน้สรปุ 

4.4 การควบคุมความบกพรอ่ง 
4.5 สื่ออุปกรณ์การเรยีนรู้ 
แนวการประเมินผล 
4.6 สงัเกตการสนทนาและตอบค าถามจากงานทีป่ฏบิตัิ 
4.7 สงัเกตความถูกตอ้งในการปฏบิตักิจิกรรม 
4.8 สงัเกตการหยบิและจดัเกบ็สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู ้ 
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5. บทบาทนักเรียน 
การศกึษาในระบบของมอนเตสซอรีม่จีดุมุง่หวงัใหเ้ดก็มพีฒันาการ และเกดิทกัษะซึง่จะตดิตวั

ไปชัว่ชวีติ ดงันัน้ครจูงึช่วยส่งเสรมิบทบาทของเดก็ในหอ้งเรยีนมอนเตสซอรีด่งันี้  
5.1 เดก็มอีสิระ จากการทีไ่ดม้อีสิระในการเลอืกอุปกรณ์ตามความชอบ ความสนใจของตน

แทนการท าตามค าสัง่ จงึท าใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึพงึพอใจ นอกจากนี้การกระท าของเดก็จะสนอง
ความตอ้งการภายในของเดก็เอง เนื่องจาก ไดเ้ลอืกท าในสิง่ทีต่นตอ้งการ ซึง่ในทีสุ่ดเดก็จะค่อยๆ 
พฒันาความเป็นตวัของตวัเอง และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  

5.2 เดก็เรยีนรูไ้ดต้ามความพรอ้มและความสามารถของตนเอง  
5.3 เดก็ปฏบิตังิานตามจงัหวะชา้เรว็ของตนเอง ตามช่วงเวลาทีต่นตอ้งการโดยไมม่ใีครมา

คอยเรง่รดั หรอืก าหนดเวลาให้  จงึท าใหเ้ดก็มโีอกาสประสบผลส าเรจ็ในการปฏบิตักิจิกรรมชิน้นัน้
ไดม้ากขึน้  

5.4 เดก็สามารถเรยีนรูแ้ละแกไ้ขในขอ้ผดิพลาดของตนเองได ้จากการปฏบิตังิานกบัสื่อและ
อุปกรณ์การเรยีนรู ้ 

5.5 เดก็เป็นตวัของตวัเอง มสีมาธ ิมคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ และใหค้วามรว่มมอื 
5.6 เดก็สามารถปฏบิตังิานไดซ้ ้าแลว้ซ ้าอกีตามความสนใจของเดก็เอง ซึง่จะส่งผลใหเ้ดก็มี

ทกัษะในการท างานมากขึน้  
5.7 เดก็มวีนิยัในตนเอง ซึง่การมวีนิยัในตนเองนี้ไมไ่ดเ้กดิจากการถูกบงัคบั หรอืจ า้จีจ้ า้ไช 

แต่เป็นสิง่ทีจ่ะค่อยๆ เกดิขึน้ภายในตวัเดก็เองจากการซมึซบัจากสภาพแวดลอ้มทีค่รไูดจ้ดัเ ตรยีมไว้
แลว้เป็นอยา่งด ีเช่น การทีเ่ดก็มสีมาธใินการปฏบิตังิานของตนในมมุทีต่อ้งการ โดยไมไ่ปรบกวนผูอ้ื่น  

5.8 เดก็หยบิงานจากชัน้ดว้ยตนเอง น ามาปฏบิตั ิและเมือ่ปฏบิตังิานเสรจ็  เดก็น าอุปกรณ์
เกบ็เขา้ทีเ่ดมิทุกครัง้หลงัจากการน ามาใชแ้ลว้ การเกบ็อุปกรณ์จะตอ้งเกบ็อยา่ง เรยีบรอ้ยเพื่อเตรยีม
อุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพทีเ่ดก็คนต่อไปสามารถหยบิไปใชไ้ดท้นัที 

5.9 ก่อนทีเ่ดก็จะท างานในหมวดคณติศาสตรไ์ดน้ัน้ จะตอ้งผ่านการเตรยีมความพรอ้มจาก
กจิกรรมหมวดชวีติประจ าวนัมาอยา่งดแีลว้   

6. บทบาทครตูามแนวมอนเตสซอร่ี 
 บทบาทของครตูามแนวมอนเตสซอรีน่ี้จงึเป็นงานทีล่ะเอยีดอ่อนมาก เดก็จะมโีอกาสเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองขึน้อยูก่บัคร ู บทบาทครมูดีงันี้ 

6.1 ครเูป็นเพยีงผูน้ าทางหรอืผูช้ีแ้นะ 
6.2 ครตูอ้งไดร้บัการฝึกอบรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อจะสามารถท างานและสาธติ

การใชส้ื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้ใหเ้ดก็เป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
6.3 ครตูอ้งหมัน่สงัเกตและจดบนัทกึการท างานและพฒันาการของเดก็  
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6.4 ครตูอ้งเคารพในสิง่ทีเ่ดก็ปฏบิตังิานอยู ่โดยไมท่ าตวัเป็นอุปสรรคต่อการท างานของ เดก็ 
ขณะทีเ่ดก็ท างานอยูค่รไูมไ่ปรบกวนแมแ้ต่การไปชมหรอืแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง การเขา้ไปใหค้วาม
ช่วยเหลอื  ตอ้งใหแ้น่ใจว่าเดก็ตอ้งการความช่วยเหลอืจรงิๆ ครจูงึสามารถเขา้ไปช่วยเหลอืได้ 

6.5 ครคูวรจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนรู้ รกัษาระเบยีบวนิยัและความ
เรยีบรอ้ยของหอ้งเรยีน 

6.6 ครจูดัเตรยีมสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูใ้หอ้ยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ สวยงาม น่าใช ้ควรจดั
วางสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูต้ามล าดบัขัน้ตอนอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ ไมค่วรเคลื่อนยา้ยที่
บ่อยเกนิไป และครจูะตอ้งหมัน่ดแูลซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา  

7. การจดัสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
  หอ้งเรยีนของมอนเตสซอรีจ่ะจดัไวอ้ยา่งมรีะเบยีบ ในขณะเดยีวกนัเดก็ทีอ่ยูใ่นหอ้งเรยีนนัน้
จะมคีวามรูส้กึทีส่บายใจและเป็นธรรมชาตทิีสุ่ด เช่น โต๊ะ เกา้อี ้จะไมว่างเรยีบหน้ากระดานเตม็หอ้ง
ส าหรบัเดก็ทุกคน แต่จะจดัในสภาพทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยไดต้ลอดเวลาตามความเหมาะสม อี กทัง้จะ
มเีพยีงไมก่ีชุ่ดและไมไ่ดเ้จาะจงว่าเป็นของใคร เมือ่เดก็คนใดตอ้งการท างานบนโต๊ะ กส็ามารถเลอืก
โต๊ะทีย่งัว่างอยูไ่ด ้ในขณะเดยีวกนัเดก็คนอื่นอาจเลอืกทีจ่ะท างานบนพรม บนพืน้ซึง่มเีนื้อทีก่วา้งพอ
ส าหรบัเดก็ทีจ่ะปฏบิตังิานเดีย่วหรอืงานกลุ่มได ้นอกจากนี้ โต๊ะ เกา้อี ้ยงัมนี ้าหนกัเบาและขนาด
เหมาะสมกบัเดก็ เพื่อทีเ่ดก็จะสามารถเคลื่อนยา้ยไดเ้องโดยไมต่อ้งพึง่คร ูส าหรบับนโต๊ะท างานของ
เดก็นัน้จะตอ้งไมม่สีิง่อื่นใด เวน้แต่ อุปกรณ์ ทีเ่ดก็ก าลงัปฏบิตัอิยูเ่ท่านัน้ พืน้ ผนงั เพดานและ
อุปกรณ์ในหอ้งเรยีนมสีทีีไ่มฉู่ดฉาด และอยู่ ในสภาพทีส่ะอาดอยูเ่สมอ  อุปกรณ์แต่ละชิน้จะถูกจดัไว้
บนชัน้อยา่งมรีะเบยีบ และมทีีป่ระจ าส าหรบัอุปกรณ์ทุกชิน้ ชัน้วางอุปกรณ์นัน้จะอยูร่ะดบัทีเ่ดก็
สามารถหยบิออกมาใชไ้ดเ้อง การจดัอุปกรณ์จะจดัไวเ้ป็นกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คอื  

1. กลุ่มชวีติประจ าวนั (Practical Life)   
2. กลุ่มประสาทรบัรู ้ (Sensorial) กจิกรรมในกลุ่มนี้ยงัประกอบดว้ยงานศลิปะ ดนตรแีละ

ภมูศิาสตรด์ว้ย  
3. กลุ่มภาษา (Language)   
4. กลุ่มคณติศาสตร ์(Mathematic)   
 หอ้งเรยีนมอนเตสซอรีจ่ะมเีดก็คละอายุตัง้แต่ 3-6 ปี โดยใหเ้ดก็อยูใ่นหอ้งเรยีนเดยีวกนั ทัง้นี้

เพื่อใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเรยีนรูไ้ดก้วา้งขวางขึน้ เช่น เมือ่เดก็เขา้เรยีนตอนอาย ุ 3 ปี  เขาจะไดป้ระโยชน์
จากการเรยีนรูจ้ากเดก็ทีโ่ตกว่าและเดก็ทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า ต่อเมือ่เขาโตขึน้เขาจะสามารถ
ช่วยเหลอืเดก็เลก็จากทกัษะต่างๆ ทีเ่ขาไดพ้ฒันาแลว้นัน้ได ้ นอกจากนี้เดก็จะมโีอกาสเรยีนรูก้ารอยู่
รว่มและการปฏบิตัตินกบัผูท้ีม่อีายเุท่ากนัและต่างกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมคีวามสุข มอนเตสซอรี่
เปรยีบสภาพแวดลอ้มนี้กบัสถานที ่ซึง่จะสามารถบ ารงุเลีย้งดเูดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะหากครู
สามารถเตรยีมสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาสมกบัเดก็ โดยอาจจะดชู่วงวกิฤตขิองเดก็แต่ละคนใน
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ความสามารถรบัรูส้ ิง่ต่างๆ แลว้จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม สภาพแวดลอ้มนัน้จะสนองความ
ตอ้งการของเดก็ และเดก็จะสามารถเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ และลกัษณะนิสยัทีด่ใีหแ้ก่ตนเองได้ 

8. ส่ือและอปุกรณ์การเรียนรู้ 
  สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูต้ามแนวมอนเตสซอรีจ่ะจดัไวเ้ป็นหมวดๆ ในแต่ละหมวดนัน้สื่อ
อุปกรณ์การเรยีนรูจ้ะจดัวางเรยีงตามล าดบัความงา่ยยากอกีดว้ย โดยเริม่จากซา้ยไปขวา กจิกรรมทุก
อยา่งในระบบการสอนนี้เริม่จากซา้ยไปขวาทัง้สิน้ ทัง้นี้เป็นเพราะเพื่อใหเ้ดก็ไดซ้มึซบั กบัการปฏบิตัิ
กจิกรรมจากซา้ยไปขวา ซึง่เป็นพืน้ฐานของการอ่านและเขยีน  สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูใ้นหอ้ง   
มอนเตสซอรีน่ัน้ จะมเีพยีงอยา่งละหน่ึงชิน้เท่านัน้ ทัง้นี้กเ็พื่อฝึกใหเ้ดก็รูจ้กั การรอคอย เดก็จะทราบ
ว่าอุปกรณ์ชิน้นัน้ขณะน้ีเดก็อื่นก าลงัใชอ้ยู ่ดงันัน้ไม่ ว่าตนเองจะอยากท าอุปกรณ์ชิน้นัน้มากเพยีงไรก็
ตอ้งรอใหเ้พื่อนใชเ้สรจ็ก่อน เมือ่น าไปเกบ็ไวใ้นชัน้เรยีนเรยีบรอ้ยแลว้  เดก็จงึจะน าออกมาปฏบิตัไิด ้
ส าหรบัสื่อและอุปกรณ์การเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย  

1. แท่งไมจ้ านวน 10 แท่ง  และบตัรเลข 1-10 
2. ตวัเลขกระดาษทราย 0-9  
3. กล่องไมก้ระสวย แท่งกระสวยจ านวน 45 ชิน้ และโบ 
4. บตัรเลข 1-10 และเบีย้จ านวน 55 ชิน้ 
5. บตัรเลขกระดาษ 0-10 และเปลอืกหอย จ านวน 55 ชิน้  
6. ลกูปดัสทีอง 1 ลกู ลกูปดัแท่งสบิ 1 แท่ง ลกูปดัตารางรอ้ย 1 ชิน้ และลกูปดัลกูบาศกพ์นั 1 

ชิน้ 
7. บตัรเลขกระดาษ 1-9 เป็นสเีขยีว  10-90 เป็นสนี ้าเงนิ 100-900 เป็นสแีดง 1,000-

9,000 เป็นสเีขยีว 
8. ลกูปดัสทีอง 9 หน่วย แท่งสบิ 9 แท่ง ตารางรอ้ย 9 ชิน้ ลกูบาศกพ์นั 1 ชิน้ และชุดบตัร

เลขขนาดใหญ่  1 – 1000  
9. ลกูปดัส ี1-9 และลกูปดัแท่งสบิ 9 แท่ง 

10. กระดานสบิ และบตัรเลข 1-9 
11. กระดานสบิเอด็  และลกูปดัแท่งสบิ 45 แท่ง 
12. โซ่ลกูปดัสทีอง 100 เมด็ ลกูปดัตารางรอ้ย 1 แผ่น สลากหลกัหน่วย 1-9   (½ ซ.ม. × 3    

ซ.ม.) หลกัสบิ 10-90 (1 ซ.ม. × 3 ซ.ม.)  และหลกัรอ้ย 100 (2 ซ.ม. × 3 ซ.ม.) 
13. โซ่ลกูปดัสฟ้ีา  25 เมด็ ลกูปดัตารางหา้ 1 แผ่น  และสลากบตัรเลข 1-25 
14. เสื่อหรอืพรมผนืใหญ่ 
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ตวัอย่างแผนการจดัประสบการณ์คณิตศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอร่ี 
แผนท่ี 1  ไม้จ านวน (The Number Rods) 

กิจกรรมคณิตศาสตร ์                        การแนะน าจ านวน 1-10 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อใหเ้ดก็บอกจ านวน 1-10 ได ้ 
2. เพื่อเรยีนรูช้ื่อของจ านวน 1-10 
3. เพื่อใหเ้ดก็เรยีงล าดบัของจ านวน 1-10 

ส่ิงท่ีควรปฏิบติัก่อน เดก็สามารถท่องจ าได ้ เดก็มคีวามสนใจในเรือ่งจ านวนเลข 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  

1. ขัน้เตรียมงาน 
1. ครนู าเดก็หนึ่งคนไปทีช่ ัน้วางอุปกรณ์หมวดคณติศาสตร์ 
2. ครแูจง้ชื่องานทีจ่ะท าใหเ้ดก็  “กจิกรรมนี้เรยีกว่าไมจ้ านวน”  “และตอ้งใชพ้รมดว้ย” 
3. ครสูาธติการหยบิไมจ้ านวนไปทีพ่รม ครแูละเดก็ช่วยกนัยกไมจ้ านวนไปทีพ่รม 

2. ขัน้ปฏิบติักิจกรรม  
4. ครสูาธติการวางไมจ้ านวนโดยเริม่จากไมท้ีย่าวทีสุ่ดน ามาเรยีงชดิขอบพรมทางซา้ยมอื  
5. ครหูยบิไมจ้ านวนสแีดงออกมา  “นี่คอื  หนึ่ง”  (ใชน้ิ้วชีแ้ละน้ิวกลางสมัผสัทีไ่ม)้  
6. ครหูยบิไมจ้ านวนท่อนทีส่องออกมา  ครชูี ้“นี่คอื สอง”  พรอ้มกบัพดูว่า  “หนึ่ง สอง” 
7. ครหูยบิไมจ้ านวนท่อนทีส่ามออกมาครชูี ้ “นี่คอืสาม” พรอ้มกบัพดูว่า “หนึ่ง สองสาม” 
8. น าไมจ้ านวนทัง้สามท่อนมาเรยีงกนั  เริม่จากท่อนที ่1, 2 และ 3 ใหเ้ดก็นบั  
9. ครอูอกค าสัง่ใหเ้ดก็น าไมจ้ านวนมาวางในต าแหน่งทีค่รบูอกและชีไ้มจ้ านวนตามทีค่รบูอก  

3. ขัน้สรปุ 

10. ใหเ้ดก็บอกชื่อจ านวนตามทีค่รชูี ้จากนัน้ครสูาธติต่อท่อนที ่4 จนถงึ 10 
11. ใหเ้ดก็หยบิและนบัจ านวนตามทีค่รบูอกแลว้ส่งใหค้ร ู ครนูบัใหเ้ดก็ดอูกีครัง้หนึ่งเพื่อเป็น

การตรวจทานสิง่ทีเ่ดก็น ามาใหค้รวู่าถูกตอ้งหรอืไม่ 
12. เมือ่เดก็ปฏบิตังิานจนพอใจแลว้ครสูาธติการเกบ็ไมพ้ลองจ านวนคนืทีช่ ัน้  

การควบคมุความบกพร่อง (Control of error) คอื จ านวนทีอ่ยูบ่นไมจ้ านวน 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แท่งไม ้10 ชิน้ ซึง่มคีวามยาวตามล าดบั ท่อนแรกเป็นท่อนทีส่ ัน้ทีสุ่ดมคีวามยาว 10 ซม. 
และมสีแีดง  ท่อนถดัไปมคีวามยาว 20 เซนตเิมตร ทาสแีดงและสนี ้าเงนิ เป็นไปตามล าดบัดงันี้ จนถงึ
ท่อนสุดทา้ยซึง่เป็นท่อนทีย่าวทีสุ่ดมคีวามยาว 100 เซนตเิมตร และมสีแีดง-สนี ้าเงนิสลบักนั 

2. เสื่อหรอืพรมผนืใหญ่ 1 ผนื 
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แผนท่ี 2  ตวัเลขกระดาษทราย  (Sandpaper Numerals) 
กิจกรรมคณิตศาสตร ์              การแนะน าจ านวน 1-10 

วตัถปุระสงค ์  
1. เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัสญัลกัษณ์ของจ านวน 1-10 
2. เตรยีมการเพื่อการเขยีนตวัเลข 

ส่ิงท่ีควรปฏิบติัก่อน  
ความสามารถในการไล่นิ้วมอืในกระดานสมัผสัแผ่นที ่2 เดก็ไดเ้รยีนไมจ้ านวนมาก่อนแลว้  

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  
1. ขัน้เตรียมงาน 

1. ครนู าเดก็หนึ่งคนไปทีช่ ัน้วางอุปกรณ์หมวดคณติศาสตร์ 
2. ครบูอกงานใหเ้ดก็ทราบ  
3. เดก็ไปกระตุน้ปลายประสาทนิ้วมอืก่อน โดยการน าปลายนิ้วมอืทัง้สบิจุ่มลงในน ้าบนถว้ย

เลก็ทีเ่ตรยีมไว ้แลว้เชด็บนผา้ใหแ้หง้  น าน ้าไปเททิง้แลว้เชด็ภาชนะใหแ้หง้  
4. เดก็ถอืแผ่นตวัเลขกระดาษทราย 3 แผ่นไปทีโ่ต๊ะ 

2. ขัน้ปฏิบติักิจกรรม  
5. ครแูสดงวธิกีารลากนิ้วมอืบนแผ่นตวัเลขกระดาษทรายและออกเสยีงตวัเลขนัน้ ครแูสดง

ใหเ้ดก็ดสูามครัง้    และใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตังิานดว้ยตนเอง  
6. ครสูาธติแผ่นตวัเลขกระดาษทรายต่อไปอกีสองตวั และใหเ้ดก็ปฏบิตังิานหลงัจากครสูาธติ   
7. ครใูหเ้ดก็น าตวัเลขมาวางในต าแหน่งตามทีค่รบูอก และสลบักบักลากนิ้วบนตวัเลข 

ปฏบิตังิานหลายครัง้กบัตวัเลขกระดาษทรายสามชิน้น้ี  
3. ขัน้สรปุ 

8. เมือ่แน่ใจว่าเดก็ท าไดแ้ลว้  ครใูหเ้ดก็หยบิแผ่นตวัเลขส่งใหค้รตูามทีค่รบูอก  ใหเ้ดก็บอกชื่อ
จ านวนตามทีค่รชูี ้ 

9. เดก็น าอุปกรณ์ไปเกบ็คนืที่ 
การควบคมุความบกพร่อง  (Control of error)  

เมือ่ลากนิ้วมอืบนแผ่นตวัเลขแลว้นิ้วมอืหลุดออกจากลายเสน้ตวัเลข 
ส่ือการเรียนรู้ 

ชุดของลกัษณะตวัเลข 0-9 ท าดว้ยกระดาษทรายตดัและปะบนกระดาษแขง็  แยกแต่ละตวัเลข  
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แผนท่ี 3 บตัรเลขและเบีย้ (Cards and Counters) 
กิจกรรมคณิตศาสตร ์              การแนะน าจ านวน 1-10 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพื่อฝึกใหเ้ดก็สามารถเรยีงตวัเลขตามล าดบั 
2. เพื่อฝึกใหเ้ดก็สามารถนบัและรูค้่าของจ านวนนบั 
3. เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนเลขคู่และเลขคี่ 
4. เพื่อฝึกใหเ้ดก็มสีมาธแิละมคีวามตัง้ใจในการท างาน 

ส่ิงท่ีควรปฏิบติัก่อน      เดก็ไดท้ างานกล่องกระสวยมาแลว้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  

1. ขัน้เตรียมงาน 
1. ครนู าเดก็หนึ่งคนไปทีช่ ัน้อุปกรณ์ 
2. ครบูอกชื่องานบตัรเลขและเบีย้และแนะน าอุปกรณ์ใหเ้ดก็ทราบ  
3. เดก็น าอุปกรณ์ทัง้หมดมาทีพ่รม 

2. ขัน้ปฏิบติักิจกรรม 
4. ครสูาธติการวางบตัรเลข  นบัและวางเบีย้จ านวนใหต้รงกบับตัรตวัเลข เริม่ตัง้แต่ 1-10  
5. จากนัน้ครใูหเ้ดก็ปฏบิตังิานดว้ยตนเอง โดยเรยีงจ านวนเบีย้ไดต้รงกบับตัรเลข 

3. ขัน้สรปุ 
6. เดก็และครรูว่มกนันบัเบีย้ตัง้แต่ 1-10 
7. ครสูาธติการเกบ็อุปกรณ์เขา้ที่ 

การควบคมุความบกพร่อง  (Control of error) 
เมือ่ถงึจ านวน 10 มเีบีย้จ านวนเหลอือยูไ่มพ่อหรอืเหลอืเกนิ 10  เดก็กจ็ะไดเ้รยีนรูค้วามผดิพลาด

ของตนเอง   
ส่ือการเรียนรู้ 

1. กล่อง 1 กล่อง  
2. บตัรเลขจาก 1-10 
3. เบีย้จ านวน 55 ชิน้ 
4. เสื่อหรอืพรมใหญ่ 1 ผนื 
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ภาคผนวก  ข 
 คู่มือการใช้แบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 แบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 ตารางวิเคราะหค่์าความยากและค่าอ านาจจ าแนก  
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คู่มือการใช้แบบประเมินทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 

1. ค าช้ีแจง 
1.1 แบบประเมนิน้ีใชส้ าหรบัการวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลปี

ที ่2 (อาย ุ4-5 ปี) จ านวน 12 คน ซึง่จะประเมนิเป็นรายบุคคล  
1.2 แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรน์ี้มทีัง้หมด 15 ขอ้ ประกอบดว้ยแบบประเมนิ

ทกัษะดา้นการจ าแนก 5 ขอ้ ทกัษะดา้นการเรยีงล าดบั จ านวน 5 ขอ้ และทกัษะดา้นการนบั จ านวน 
5 ขอ้ โดยจ าแนกไดด้งัต่อไปนี้ 

1.2.1.1 ดา้นการจ าแนก  จ านวน 5 ขอ้ 
1.1 รปูทรง 
1.2 ขนาด 
1.3 จ านวนปรมิาณ 
1.4 ประเภท 
1.5 ส ี

2 ดา้นการเรยีงล าดบั  จ านวน 5 ขอ้ 
 ความสัน้ยาว 
 ปรมิาณมากน้อย 
 ใหญ่เลก็ 
 ความสงูต ่า 
 จ านวน 

3  ดา้นการนบั  จ านวน 5 ขอ้ 
3.1 จ านวน 1-10  
3.2 จ านวน 11-20  
3.3 การรูค้่าจ านวนสญัลกัษณ์ 1-10  
3.4 การรูค้่าจ านวนสญัลกัษณ์ 11-20  

1.3 เป็นการวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรป์ระเภทใชส้ื่ออุปกรณ์ประกอบดว้ยขอ้ค าถามและ
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมการปฏบิตัขิองนกัเรยีน  

1.4 การด าเนินการประเมนิผูป้ระเมนิอธบิายวธิีการท าการประเมนิทลีะขอ้ โดยใหน้กัเรยีน
ปฏบิตั ิทลีะคน และปฏบิตัทิลีะขอ้ กบันกัเรยีนทัง้หมดจ านวน 12 คน แลว้น าแบบประเมนิมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑด์งัต่อไปนี้   
   

ขอ้ทีป่ฏบิตัไิดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง  ใหค้ะแนน  2  คะแนน 
  ขอ้ทีป่ฏบิตัไิดถู้กตอ้งเมือ่ใหค้ าแนะน า ใหค้ะแนน 1  คะแนน 
  ขอ้ทีป่ฏบิตัผิดิ  หรอืไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ใหค้ะแนน   0  คะแนน 
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1.5 การก าหนดเวลาในการประเมนิระยะเวลาทีใ่ชใ้นการประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ส าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นรายบุคคล จ านวน 12 คน ก าหนดการประเมนิ จ านวน 15 ขอ้ ใหเ้วลา
นกัเรยีนปฏบิตัขิอ้ละ 3-4 นาท ีรวมระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 45-60 นาท ีต่อนกัเรยีนหนึ่งคน  

  
2. ค าแนะน าในการใช้แบบประเมิน  

ในการด าเนินการประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั ผูด้ าเนินการวดั
ประเมนิควรเตรยีมการก่อนการประเมนิดงันี้  

2.1 สถานทีด่ าเนินการควรเป็นพืน้ทีก่วา้ง และสะอาด เอือ้อ านวยต่อผูร้บัการประเมนิ  
โดยเฉพาะในเรือ่งแสงสว่างทีเ่พยีงพอ  และไมม่เีสยีงดงัรบกวนจนเกนิไป   

2.2 ผูด้ าเนินการประเมนิท าหน้าทีอ่ธบิายค าสัง่ใหผู้ร้บัการวดัประเมนิฟงั  และการกระท า
ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอ่านคู่มอืในการวัดประเมนิแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจล่วงหน้า เพื่อใหคุ้น้เคยกบัสิง่ทีต่อ้ง
ปฏบิตัใินเวลาด าเนินการ 

2.3 ผูด้ าเนินการประเมนิจดัเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินการวดัประเมนิในแต่ละ
ครัง้เป็นอยา่งด ี และจดัวางไวใ้นทีเ่อือ้อ านวยความสะดวกในการน ามาใชใ้นแต่ละครัง้  

2.4 การเตรยีมตวัผูร้บัการประเมนิ 
2.4.1 ก่อนด าเนินการวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ ควรใหผู้ร้บัการประเมนิท าธุระ

ส่วนตวัก่อน  เช่น  ดื่มน ้า  หรอืเขา้หอ้งน ้า  ใหเ้รยีบรอ้ยเพื่อใหผู้ร้บัการประเมนิมสีมาธใินการปฏบิตัิ
กจิกรรม  

2.4.2 ผูด้ าเนินการประเมนิสรา้งความคุน้เคยกบัผูร้บัการประเมนิ  โดยการทกัทาย  พดูคุย
และไมท่ าใหผู้ร้บัการประเมนิวติกกงัวล  เมือ่เหน็ว่าผูร้บัการประเมนิพรอ้ม  จงึเริม่ด าเนินกจิกรรม  

3. การบนัทึกแบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์  
เมือ่สงัเกตพฤตกิรรมทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรต์รงกบัขอ้ใด และในช่องระดบัคะแนน

พฤตกิรรมตรงกบัขอ้ใด ใหท้ าเครือ่งหมาย () ลงในช่องนัน้ ซึง่เกณฑก์ารประเมนิระบุไวใ้นขอ้ 1.4  
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แบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 
 

แบบประเมินทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ คะแนน ข้อปฏิบติัตามเกณฑ ์
ทกัษะการจ าแนก  ดา้นรปูทรง 
1. ครนู าไมบ้ลอ็กทรงกระบอก 2 แท่งทรงสีเ่หลีย่ม 2 

แท่ง และทรงสามเหลีย่ม 2 แท่ง ใส่ถาด 
  ใหเ้ดก็เลอืกไมบ้ลอ็กจ านวน  2 แท่ง  ทีม่รีปูทรง

แตกต่างกนัส่งใหค้ร ู

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะการจ าแนก  ดา้นขนาด 

2. ครจูดัวางลกูปดัสขีนาดเลก็ กลาง ใหญ่ คละกนั
จ านวน 9 เมด็ ใส่ถาดใหน้กัเรยีนแลว้ 

 ใหเ้ดก็จ าแนกลกูปดัทีม่ขีนาดเดยีวกนั ใส่ลงใน
ภาชนะทีว่่าง 3 ใบ  

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะการจ าแนก ดา้นจ านวนปรมิาณ 

3. ครนู ากอ้นหนิ เมด็มะขาม และลกูแกว้ อยา่งละ 10 
เมด็ ใส่ถาดส่งใหน้กัเรยีนพจิารณาดแูลว้ 
 ใหเ้ดก็คดัเลอืกเมด็มะขาม จ านวน 5 เมด็ และ

ลกูแกว้ 5 เมด็ ใส่ลงในถว้ยเปล่า 2 ใบ 

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะการจ าแนก  ดา้นประเภท 
4. ครนู าตุ๊กตาสตัวพ์ลาสตกิซึง่มหีลากหลายชนิดไดแ้ก่ 

สตัวบ์ก สตัวน์ ้า สตัวปี์กและแมลง ใส่ในถาดทัง้หมด
จ านวน  30 ตวัแลว้  
 ใหเ้ดก็คดัเลอืกตุ๊กตาสตัวน์ ้าและสตัวบ์ก  ชนิดละ 

10 ตวั  

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะการจ าแนก  ส ี
5. ครนู าตุ๊กตาสตัวพ์ลาสตกิจ านวน 6 ส ีสลีะ 10 ตวัใส่

ถาดแลว้ 
 ใหเ้ดก็คดัเลอืกตุ๊กตาสตัวเ์ป็น 6 ส ีคอืสเีขยีว เหลอืง 

ฟ้า มว่ง ชมพ ูและสม้ สลีะ 5 ตวั 

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ
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แบบประเมินทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ คะแนน ข้อปฏิบติัตามเกณฑ ์

ทกัษะด้านการเรียงล าดบั    สัน้ยาว 
6. ครนู าไมต้ะเกยีบจ านวน 5 อนั ตดัออกใหม้คีวามสัน้

ยาวแตกต่างกนั 1 นิ้ว ใส่ถาดแลว้ 
 ใหเ้ดก็เรยีงล าดบัไมต้ะเกยีบจากสัน้ไปหายาว  

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะด้านการเรียงล าดบั  มากน้อย 
7. ครนู าเมด็มะขามจ านวน 24 เมด็ใส่ถว้ยแลว้ 

 ใหเ้ดก็นบัเมด็มะขาม จ านวน 7 เมด็ ใส่ถว้ยใบแรก 
จ านวน 8 เมด็ ใส่ถว้ยใบทีส่อง และจ านวน 9 เมด็ ใส่ถว้ย
ใบที ่3    

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะด้านการเรียงล าดบั  ใหญ่เลก็ 
8. ครนู าลกูแกว้ขนาดต่างกนั จ านวน 6 ลกูแลว้ 

 ใหเ้ดก็เรยีงล าดบัขนาดของลกูแกว้จากใหญ่ไปหา
เลก็  

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะด้านการเรียงล าดบั   สงูต ่า 
9. ครนู าขวดแกว้เปล่าทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัจ านวน 5 

ขวดแลว้  
 ใหเ้ดก็จดัเรยีงล าดบัความสงูของขวดเปล่าจากต ่า

ไปสงูตามล าดบั 

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะด้านการเรียงล าดบั   จ านวน 
10. ครนู าบตัรตวัเลข 11-20 ใส่กล่องแลว้  

 ใหเ้ดก็เรยีงล าดบับตัรเลขทัง้หมดน้ีจากน้อยไปหา
มาก  

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะด้านการนับ  จ านวน 1-10 
11. ครนู าตุ๊กตาสตัวจ์ านวน 10 ตวัใส่ถาดแลว้  

 ใหเ้ดก็นบัจ านวนตุ๊กตาสตัวว์่ามจี านวนเท่าไร   

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ
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แบบประเมินทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ คะแนน ข้อปฏิบติัตามเกณฑ ์
ทกัษะการนับ  จ านวน 1-20  
12. ครนู าเปลอืกหอยจ านวน 25 ฝา ใส่ถาดแลว้ 

 ใหเ้ดก็นบัจ านวนเปลอืกหอย 20 ฝา ใส่ลงในถาด
อกีใบหนึ่ง  

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะการนับ  การรูค้่าจ านวน 11-20 
13. ครนู าถว้ยเปล่าคู่แฝดทีม่ทีีว่่าง 2 ช่อง และลกูแกว้
จ านวน 10 เมด็ใส่ถว้ยและบตัรเลข 1-10แลว้ 

  ใหเ้ดก็นบัจ านวนลกูแกว้ว่ามเีท่าไรใส่ลงในถว้ยที่
ว่าง แลว้น าบตัรเลขในกล่องทีต่รงกบัจ านวนลกูแกว้ไป
วางคู่กนั 

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

ทกัษะการนับ  การรูค้่าจ านวน 11-20 
14. ครนู าไมไ้อศกรมีจ านวน 20 อนั ใส่ถาด และกล่อง

บตัรตวัเลข 1-20 และถาดเปล่าขนาดเดยีวกนั 2 ใบ 
แลว้ 
 ใหเ้ดก็นบัไมไ้อศกรมีทัง้หมดในถาดว่ามเีท่าไร แลว้

น าบตัรเลขในกล่องทีต่รงกบัจ านวนไมไ้อศกรมีไปวางคู่
กนัในถาดเปล่า 

 
2 
1 
 
0 

 
ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ

15. ครนู าลกูปดัสจี านวน 22 เมด็ ใส่ถาด และกล่องบตัร
ตวัเลข 1-20 และถาดเปล่า 2 ใบ 
 ใหเ้ดก็นบัลกูปดัส ี 20 เมด็ แลว้น าบตัรตวัเลข 20 

มาวางในถาดเปล่าอกีใบหนึ่ง 

2 
1 
 
0 

ปฏบิตัถิูกตอ้งดว้ยตนเอง 
ปฏบิตัถิูกตอ้งเมือ่ไดร้บั
ค าแนะน า 
ปฏบิตัไิมไ่ด้/ไมป่ฏบิตั ิ
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ตาราง 7   ตารางวเิคราะหค์่าความยากงา่ย  (PE)  และค่าอ านาจจ าแนก (D) 
ผลการวเิคราะหค์่าความยากงา่ย (PE)  และค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบประเมนิทกัษะ

พืน้ฐานคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการนบั ดว้ยสตูรของ  
Whitney and Sabers, 1970 ดงันี้  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตาราง 7 แบบประเมนิผลการเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานคณติศาสตรด์า้นการจ าแนก การ

เรยีงล าดบั และการนบั  มคี่าความยาก งา่ย (PE)  อยูร่ะหว่าง 0.34 - 0.66 ค่าอ านาจจ าแนก (D)  
อยูร่ะหว่าง 0.44 - 1.00 

 
 
 

 
 

 
 

ข้อท่ี P D การพิจารณา 
1.  0.34 0.44 คดัเลอืกไว ้
2.  0.66 0.69 คดัเลอืกไว ้

3.  0.56 0.63 คดัเลอืกไว ้
4.  0.47 0.56 คดัเลอืกไว ้
5.  0.50 0.75 คดัเลอืกไว ้
6.  0.50 1.00 คดัเลอืกไว ้
7.  0.59 0.81 คดัเลอืกไว ้
8.  0.47 0.69 คดัเลอืกไว ้

9.  0.56 0.88 คดัเลอืกไว ้
10.  0.50 0.75 คดัเลอืกไว ้
11.  0.63 0.75 คดัเลอืกไว ้

12.  0.50 0.88 คดัเลอืกไว ้

13.  0.63 0.63 คดัเลอืกไว ้

14.  0.50 1.00 คดัเลอืกไว ้

15.  0.50 1.00 คดัเลอืกไว ้
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ภาคผนวก  ค 
ตวัอย่างภาพกิจกรรมการจดัประสบการณ์คณิตศาสตรต์ามแนวมอนเตสซอร่ี  
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กจิกรรมไมจ้ านวน 

 
 

กจิกรรมตวัเลขกระดาษทราย 

 
 
 

กจิกรรมไมจ้ านวนและบตัรเลข 
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กจิกรรมบตัรเลขและเบีย้ 

 
 

กจิกรรมสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดั 

 
 

กจิกรรมนบัขา้ม 

 



    116 
 

กจิกรรมแนะน าระบบเลขฐานสบิดว้ยลกูปดัและบตัร  

 
 

กจิกรรมกระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัรเลข 

 
 

กจิกรรมไมจ้ านวน : เล่นเกมต่อเนื่อง 
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กจิกรรมกระดาน11-19 ดว้ยลกูปดัและบตัรเลข             กจิกรรมบตัรเลขและเบีย้: เล่นเกมต่อเนื่อง 

             
 

กจิกรรมกระดานสบิดว้ยลกูปดัและบตัรเลข          กจิกรรมสรา้งจ านวนดว้ยลกูปดั+บตัรเลข 

       
 

กจิกรรมกล่องกระสวย 
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