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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของ
เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย มีกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย ปี ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จานวน 35 คน กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยทาการทดลอง 5 สัปดาห์ จานวน 20 คาบ คาบละ 20 นาที เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research)
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองการวิจยั แบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ เด็กปฐมวัย เท่ ากับ 92.82/92.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 2) ทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมก่ อนการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ด้วยภู มิปัญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รี
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.62 และคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.54 ความก้าวหน้าของทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 9.91
เพิ่มขึ้นโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 49.55 ซึ่งสู งกว่าก่อนการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
คาสาคัญ : ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ปฐมวัย
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Abstract
This study is a Quasi Experimental research which aim at 1) inventing and investigating the use of learning activity package that
promote the Phetchaburi local wisdom in order to support and enhance the mathematic fundamental learning for kindergarten children. 2)
comparing the different result between the pre and post score of fundamental mathematics test after the use of mathematics learning activity
package that promote the Phetchaburi local wisdom for kindergarten children. The 35 samples obtained by cluster random sampling were third
year kindergarten children who are studying at Tessaban 3 Chumchonwatchantaravas School during the second semester of 2016 academic
year. The duration in experimenting and collecting data for this research was in total of 5 weeks. Researcher implemented the learning activity
package for 20 periods lesson; 20 minutes for each period. The instruments employed for this study were 1) the learning activity package that
promote the Phetchaburi local wisdom 2)a learning management plan which design by the instructor 3) the skill and knowledge evaluation form
in mathematic for kindergarten children. The collected data were analyzed in terms of mean, standard deviation, and t-test.
The findings were as follows : 1) The efficiency of the aforesaid learning package was 92.82/92.71 which was higher than the
criterion set of 80/80. 2) The overall achievement result of kindergarten children before implementing the learning activity package that
promote the Phetchaburi local wisdom is equal 8.62 in an average whereas post achievement score (After implementing the learning activity
package that promote the Phetchaburi local wisdom) is equal 18.54 in an average. In overall, the fundamental knowledge in mathematic of
kindergarten children have significantly increased in 9.91 and in an average of 49.55. Therefore, after kindergarten children experienced
the aforementioned package, their learning progress in mathematic was considered as higher.
Keywords : Young Children teacher, Using Learning Process Of The Local Wisdom, The Basic Mathematical Skills

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นยุคปฏิรูปการเรี ยนรู ้เพื่อให้ทนั กับสภาวะความเจริ ญก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ดังระบุ ไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พุท ธศัก ราช 2542 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 [1] ที่กาหนดให้บุคคลมีสิทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกันทางการศึกษา และในหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 [2] กาหนดไว้วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และส่ งเสริ มพัฒนาการ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เพื่อให้
เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ
“เด็กปฐมวัย” คือวัยเริ่ มต้นของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้วา่ เป็ นระยะที่สาคัญที่สุดของชีวิต เพราะพัฒนาการ
ทุกด้านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการพัฒนาเด็กในช่วงนี้ ควรจะเป็ นการวางรากฐานความรู ้ในด้านต่างๆ โดยเน้นการบูรณาการทักษะที่
มี ความส าคัญและจ าเป็ นต่ อ เด็ ก ได้แก่ ทักษะการเคลื่ อนไหว ทักษะการใช้ภาษา ทักษะทางสั งคม ทักษะการคิ ด ทักษะทาง
คณิ ตศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่ องคุณธรรมเข้าไปด้วย เด็กควรได้เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสมเพื่ อเป็ นการวางรากฐานของการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาทักษะในแต่ ละด้านอย่างเหมาะสม [3] ปั จจุ บันการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั สามารถจัดได้หลากหลายรู ปแบบ ครู สามารถสอดแทรกเข้ากับ
กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆ สามารถทาได้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล การศึกษาอย่างสม่าเสมอและการใช้กระบวนการคิดที่
ถูกต้องของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จะสร้างให้เด็กเกิดความสามารถพื้นฐานในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยเนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวันหากมองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่าชี วิต
เรามีความเกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างมากสังเกตในการเล่นและการพูดคุยของเด็กมักจะมีเรื่ องคณิ ตศาสตร์ เข้ามาเกี่ยวข้องใน
ชี วิตประจาวันอยู่เสมอ [4] ครู ควรฝึ กให้เด็กมีโอกาสฝึ กทักษะทางคณิ ตศาสตร์ โดยให้เด็กได้คิดโดยใช้เหตุผล ค้นหาคาตอบด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการสั งเกต ส ารวจ จ าแนก เปรี ยบเที ยบ จัดหมวดหมู่ จัดล าดับ การนับ และท าตามแบบผ่านกิ จกรรมต่ างๆ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญสาหรับเด็กและครู ควรสอดแทรกบูรณาการไปกับทุกกิจกรรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

72

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 71 - 82 (2020) Vol. 10, No. 2

จากการศึกษางานวิจยั ของ [5] ได้ทาการวิจยั การพัฒนาชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัยโดยผูป้ กครอง
มีส่วนร่ วม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัย โดยผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วม ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนปฐมวัยก่อน
และหลักการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัยโดยผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วมที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 93.04/92.33 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ และผูเ้ รี ยนปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนา
ด้วยการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัย โดยผูป้ กครองมีส่วนร่ วมมีทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สู งกว่าก่อนการพัฒนาด้วยการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ [6] ได้ทาการวิจยั การส่ งเสริ มทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครองผ่านชุดกิจกรรม “สนุกกับลูกรัก” ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ โดยผูป้ กครองผ่านชุดกิจกรรม “สนุ กกับลูกรัก” มีความสามารถด้านทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยในทุกทักษะเพิม่ สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การส่ งเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยนอกจากจะมีรูปแบบการส่ งเสริ มที่หลากหลายแล้ว การอบรม
เลี้ยงดู การจัดสิ่ งแวดล้อม และการจัดการเรี ยนรู ้ ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นก็ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ดว้ ย
เช่นกัน ซึ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นสภาพแวดล้อมใกล้ตวั เด็กปฐมวัย เป็ นสิ่ งเร้าที่ดีและมีความเหมาะสมในการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้สิ่งเร้าจากธรรมชาติผา่ นการเล่น การได้สัมผัส จับต้อง สังเกต คิดค้นศึกษาด้วยความ
เพลิดเพลิน การที่เด็กได้นบั จานวน วัดขนาด จาแนกสิ่ งของ เปรี ยบเทียบสิ่ งของ สิ่ งเร้าที่เรี ยนจะทาให้เกิดการจา และความเข้าใจ
สร้างมโนทัศน์ในเรื่ องที่เรี ยนได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กบั เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ มีประสบการณ์โดยตรง
จากการลงมื อปฏิ บตั ิได้ลองทาตามแบบอย่างจะสามารถพัฒนาศักยภาพ พร้ อมส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ - จิ ตใจ
สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยและนอกจากนี้ สิ่งที่สาคัญ จากการที่เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นการปลูกฝังให้
เด็กปฐมวัยมีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรื อท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ (7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ดารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีเป็ นอาชีพเลี้ยงครอบครัวและเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น ขนม
หวาน ของที่ระลึก การท่องเที่ยว ผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากตาลโตนด ยังสามารถพัฒนาจนส่ งออกต่างประเทศได้อีก
ด้วย ถือได้ว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาชุมชนที่ทรงคุณค่า ควรอนุ รักษ์และส่ งเสริ มไว้ โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่
จัดการเรี ยนรู ้ให้เด็กได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิจริ งผ่านกระบวนการต่างๆ ให้เด็กได้สัมผัส จับต้อง สังเกต คิดค้นศึกษาด้วยตนเอง
จะทาให้เด็กเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับภูมิปัญญาไทย เห็ นคุณค่าในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาไทย คุณธรรมในการดาเนิ นชี วิต
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถเลือกสรรนาไปพัฒนาและสื บทอดได้อย่างงดงาม รวมทั้งปลูกฝังความรักความหวงแหนใน
คุณค่าและเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถนามาปรับใช้กบั การ
เรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั เด็กปฐมวัย จึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาที่ได้ดาเนิ นการวิจยั
จะเป็ นแนวทางให้ครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยนาไปใช้เป็ นแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ให้กบั เด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
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2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนทัก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวัย ก่ อ นและหลัง การใช้ชุ ด การส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คื อ ชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ของครู ด้วยภู มิ ปัญญาท้อ งถิ่ นเพชรบุ รีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 5 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 วุน้ ลูกตาล, เล่มที่ 2 ขนมตาล, เล่มที่ 3 ดอกไม้จากใบตาล,
เล่มที่ 4 ที่คนั่ หนังสื อจากใบตาล, เล่มที่ 5 พวงมโหตร
ตัวแปรตาม คือ ผลการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาคะแนนหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คะแนนทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ในด้านการสังเกต การเปรี ยบเทียบ การจาแนก การนับและการรู ้ค่าตัวเลข
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการนาชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพชรบุรี มาใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นทั้งหมด 5 เล่ม
ได้แก่ เล่มที่ 1 วุน้ ลูกตาล, เล่มที่ 2 ขนมตาล, เล่มที่ 3 ดอกไม้จากใบตาล, เล่มที่ 4 ที่คนั่ หนังสื อจากใบตาล, เล่มที่ 5 พวงมโหตร
4. ขอบเขตด้ านเวลา การศึกษาครั้งนี้ ทาการทดลองโดยการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 35 คน เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ 20 คาบๆ ละ 20 นาที

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3/1 - 3/3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
จ านวน 3 ห้ อ งเรี ยน ประกอบด้ว ยเด็ ก ปฐมวัย (อนุ บ าล) ปี ที่ 3/1 จ านวน 38 คน เด็ ก ปฐมวัย (อนุ บ าล) ปี ที่ 3/2
จานวน 33 คน และเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3/3 จานวน 35 คน รวมทั้งหมด 106 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3/3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จานวน 35 คน ซึ่ งได้มาจาก
การสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่ องจากนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนมี นักเรี ยนเก่ ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน
ผูศ้ ึกษาจึงสุ่ มแบบกลุ่มมา 1 ห้องเรี ยน และใช้นกั เรี ยนทั้งหมดในกลุ่มเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 3. แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. การส่ งเสริ ม กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ของครู ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพชรบุ รี เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร
ทฤษฎี และหลักการจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัด ท าชุ ด การส่ ง เสริ ม กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพชรบุ รี เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 2) สร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย ฉบับ ร่ าง 3) ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน
ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ปฐมวัย จานวน 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั และประเมิ นผลทางการศึกษา
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จานวน 1 ท่าน ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาเพื่อให้มีความสอดคล้อง(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 4)หาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยนาไปทดลองใช้กบั เด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3
โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุ ทธิ วิเทศอุปถัมภ์) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 คน ที่มีระดับ
ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/ 80 แล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไข ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 90.69/86.11 แสดงว่าชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้วา่ ยอมรับได้
คือ 80/80 5)ปรับปรุ งแก้ไข และจัดทาชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในระยะต่อไป
2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย 2) วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้อง
กับเนื้ อหาและจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งการวัด 3) เลือกประเภทของแบบทดสอบที่ จะวัด คือ เป็ นแบบทดสอบ แบบปรนัย 3
ตัวเลือก 4) สร้างผังข้อสอบแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ของครู ด้วยภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รี เพื่ อพัฒนาทักษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บเด็ กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3
5) เขียนข้อสอบแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ตามผังข้อสอบที่ ได้วางแผนไว้ จานวน 30 ข้อ
ซึ่ งมากกว่าจานวนข้อที่ ใช้จริ ง 6) ตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่ งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ปฐมวัย จานวน 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั และประเมินทางการศึกษา จานวน 1 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00
7) คัดเลื อกข้อสอบที่ มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ ากับ 0.50 ขึ้ นไป และปรั บปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 8)จัดพิมพ์เป็ น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ฉบับสมบูรณ์
3. สร้ างและหาคุ ณ ภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้ว ยภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นเพชรบุ รีเพื่ อพัฒ นาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 1) ศึกษาหลักสู ตรเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 พุทธศักราช 2546 2) ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา
เด็ก ปฐมวัย (อนุ บ าล) ปี ที่ 3 พุ ท ธศัก ราช 2546 ของโรงเรี ย นเทศบาล 3 ชุ ม ชนวัด จัน ทราวาส ผูศ้ ึ ก ษาได้ด าเนิ น การ ดัง นี้
(1) วิเคราะห์องค์ประกอบของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 โดยจาแนกออกเป็ น 3 ส่ วน คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาและ
กิจกรรม (2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยนาเอาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แต่ละข้อมาวิเคราะห์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ครบทุกด้าน คือ ด้านความรู ้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(3) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 โดยนาเอาเนื้ อหาหลักมาวิเคราะห์เป็ นเนื้ อหาย่อย (4) วิเคราะห์เนื้ อ
เรื่ องของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 โดยนาเอากิ จ กรรมในแต่ ละเล่ มมาวิเคราะห์ หารู ป แบบการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
3) กาหนดกรอบแนวคิดการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ 4) เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5) นาแผนการจัดประสบ
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การณ์การเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ ปฐมวัย จานวน 2 ท่าน และด้านวิจยั และ
ประเมินทางการศึกษา จานวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
คานวณหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าดัชนี ค วามสอดคล้อ งเฉลี่ ย 0.80-1.00 6)ปรั บปรุ งและแก้ไขแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ 7)นาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ประกอบการใช้ของชุดการส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย
(อนุบาล) ปี ที่ 3 ไปดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างนวัตกรรมและการหาประสิ ทธิภาพของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้วยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชน
วัดจันทราวาส รายละเอียดของผลการสร้างเป็ นดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสร้างนวัตกรรมชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
เล่มที่
ชื่ อเรื่ อง
จานวนแบบฝึ ก
เวลาจัดประสบการณ์ (คาบ)
1
วุน้ ลูกตาล
4
4
2
ขนมตาล
4
4
3
ดอกไม้จากใบตาล
4
4
4
ที่คนั่ หนังสื อจากใบตาล
4
4
5
พวงมโหรต
4
4
รวม
20
20
จากตารางที่ 1 พบว่า การสร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 จานวน 5 เล่ม ใช้เวลาจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ท้ งั สิ้ น
20 คาบ ๆ ละ 20 นาที และได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งทุกท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้กบั
ผูเ้ รี ยน หลังจากผูศ้ ึกษานาชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจนครบถ้วนทุกเล่ม และได้ทดสอบวัดความสามารถ
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ พบว่าหลังจากการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และประเมิ นผลหลังการใช้ท ักษะพื้ นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ นามาคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพ ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ค่ าประสิ ทธิภาพ
จานวนคน คะแนนเต็ม
ร้ อยละ
ประสิ ทธิภาพ
ความหมาย
ระหว่างเรี ยน/กระบวนการ ( E1 )
35
20
92.82
92.82
ผ่านเกณฑ์
ระหว่างเรี ยน/ผลลัพธ์ ( E 2 )
35
20
92.71
92.71
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ ( E1 ) เท่ากับ
92.82 ค่าประสิ ทธิ ภาพ ผลลัพธ์ ( E 2 ) เท่ากับ 92.71 หรื อมีค่า E1 / E 2 เท่ากับ 92.82/92.71 โดยสู งกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพที่กาหนด
ไว้ คือ 80/80 ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนก่ อนเรียนและหลังเรียนด้ วยชุ ดการส่ งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู
ด้ วยภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
Pretest
Posttest
ร้ อยละ
คะแนน
คะแนนความก้าวหน้ า (D)
(20)
(20)
ของความก้าวหน้ า
รวม
302
649
347
49.55
ค่าเฉลี่ย
8.62
18.54
9.91
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 เท่ากับ 8.62 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 18.54 ซึ่ งสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้ น 9.91 และเพิ่มขึ้นโดยรวมเฉลี่ยร้ อยละ 49.55
แสดงว่าผูเ้ รี ยนที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t-test
1 tail Sing
x
ทดสอบก่อนเรี ยน
35
20
8.62
1.68
34.418
.000
ทดสอบหลังเรี ยน
35
20
18.54
0.82
df 34 0.05 = 1.6896
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ ม
กระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ของครู ด้วยภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ นเพชรบุ รีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย
(อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ( x = 8.62, S.D. = 1.68) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน ( x = 18.54, S.D.=
0.82) ผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเที ยบทักษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการสั งเกต ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ก่ อ นและหลัง การจัด
การเรี ยนรู ้ ด้ว ยชุ ด การส่ ง เสริ มกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ข องครู ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพชรบุ รี เพื่ อพัฒนาทักษะพื้ นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การสังเกต
35
2.14
0.77
4.60
0.50
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จากตารางที่ 5 พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ด้านการสังเกตสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล)
ปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเที ยบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการเปรี ยบเที ยบ ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยชุ ด การส่ ง เสริ ม กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพชรบุ รี เพื่ อพัฒนาทักษะพื้ นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การเปรี ยบเทียบ
35
2.09
0.61
4.57
0.50
จากตารางที่ 6 พบว่าหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมี คะแนนทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการเปรี ยบเทียบ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการ
เปรี ยบเที ยบของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ น ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้คะแนน
เฉลี่ ย เท่ ากับ 2.09 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.61 และหลังการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ได้ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.57
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเที ยบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการจาแนก ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การจาแนก
35
1.94
0.73
4.63
0.49
จากตารางที่ 7 พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ด้านการจาแนก สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการจาแนก ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล)
ปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 และหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49
ตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลขของเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การนับและรู ้ค่าตัวเลข
35
2.46
0.61
4.74
0.44
จากตารางที่ 8 พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

78

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 71 - 82 (2020) Vol. 10, No. 2

ด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลข สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลข ของ
เด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นก่อนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ได้คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 92.82/92.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ
80/80 ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ [8] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มความจาของผูเ้ รี ยน
ปฐมวัย การศึ กษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความจ าของผูเ้ รี ย นปฐมวัย และศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความสามารถในการจาของผูเ้ รี ยนปฐมวัยก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มความจาของผูเ้ รี ยนปฐมวัย ผล
การศึกษาพบว่าแบบฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มความจาของผูเ้ รี ยนปฐมวัยมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.01/81.25 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ [9] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สาหรับ
ผูเ้ รี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 การศึกษาครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
สาหรับผูเ้ รี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
ของผูเ้ รี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานของผูเ้ รี ยน ชั้นอนุ บาล
ปี ที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน ผลการศึกษา พบว่าแบบฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานสาหรับผูเ้ รี ยน ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.56/82.20 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ [10] ได้ทาการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก
เสริ มทักษะขั้นพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยน ชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 โรงเรี ยนชุมชนบ้านป่ าคาแม่เงินสามัคคี สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงราย
เขต 3 ผลการศึ กษาพบว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั หมด 5 ชุ ดมี ค่าประสิ ทธิ ภาพรวมเท่ากับ 85.62/93.10
ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80
การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการทดลองผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทกั ษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้นซึ่ งเป็ นไปตามสมมติที่ได้ต้ งั ไว้ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภู มิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมเฉลี่ยเป็ น 8.62 คะแนน แต่หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมี คะแนนทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ เป็ น 18.54 คะแนน แสดงว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นส่ งเสริ มให้เด็กมีประสบการณ์ตรงใน
การทากิ จกรรม โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้ ผ่านการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ของจริ ง โดยเน้นให้เด็กได้สั งเกต เปรี ยบเที ยบ
จาแนก และการนับและรู ้ ค่าจานวน โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการมอง การฟั ง การได้กลิ่ น การชิ ม และการสัมผัส
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็ นวัยแห่ งการสารวจค้นคว้า มีความอยากรู ้อยากเห็นและสนใจสิ่ งแปลกใหม่ในกิจกรรม
การได้ลงมือกระทา การจับต้องสัมผัสทาให้เด็กเข้าใจ จากพื้นฐานความคิดทางทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เน้นให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยที่เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ตรงที่ผใู ้ หญ่เตรี ยมสภาพแวดล้อมให้ โดยลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้จาก
ของจริ ง ผ่านกระบวนการกับสิ่ งนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) บรู เนอร์ (Bruner) และมอนเตสซอรี่ (Montessori)
ที่ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม และการลงมือปฏิบตั ิจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการรับรู ้ที่ง่าย และ
จดจาสิ่ งต่าง ๆ ไว้เป็ นอย่างดี เกิดความเข้าใจในที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ครู สามารถทาให้เด็กเกิดทักษะต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายของครู วา่ ต้องการให้เกิดผลเช่นไรแล้วจึ งคิด
กิ จกรรมให้สอดคล้องกับจุ ดมุ่งหมาย ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นนั้นสามารถส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยเกิ ดทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี และเมื่อจาแนกรายด้าน พบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีท้ งั 4 ด้าน คือ
ด้านการสังเกต (ค่าเฉลี่ย 4.60) ด้านการเปรี ยบเทียบ (ค่าเฉลี่ย 4.57) ด้านการจาแนก (ค่าเฉลี่ย 4.63) และด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลข
(ค่าเฉลี่ ย 4.74) แสดงให้เห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ จากชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น
เพชรบุรีช่วยส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้วา่ ระดับทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยแยกเป็ นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลอง มีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ช่วยส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี และส่ งผลให้ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการสังเกต การเปรี ยบเทียบ
การจาแนก และการนับและรู ้ ค่าจานวนอยู่ในระดับที่ ดีข้ ึน ประกอบกับทักษะดังกล่าวเป็ นทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่เด็ก
จะต้องเรี ยนรู ้เพื่อสามารถที่จะนาไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ [4] ที่กล่าวว่า ครู จะต้องเน้นให้
เด็กลงมือปฏิบตั ิจริ ง และได้ทากิจกรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเด็ก ให้เด็กได้ท้ งั ดู ทั้งจับต้อง และทดสอบความคิดของเขาใน
บรรยากาศที่เป็ นกันเองในชั้นเรี ยน หรื อนอกชั้นเรี ยน เด็กควรจะได้รับการฝึ กฝนให้มีความเข้าใจหรื อมีแนวคิดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
การสอนแต่ละครั้งครู ควรสอนความคิดรวบยอดเพียงเรื่ องเดียว เช่น เพิม่ หรื อลด โดยอาศัยกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง คื อมี การนับกันจริ ง ๆเด็กเริ่ มที่ จะสามารถสังเกตลักษณะ และคุ ณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ [11]
ได้กล่าวว่าเด็กจะต้องมีประสบการณ์ และได้รับการฝึ กในเรื่ อง ของการสังเกต การจาแนกสิ่ งต่าง ๆ ตามรู ปร่ าง การเปรี ยบเทียบ
การบอกตาแหน่ง การเรี ยงลาดับ การนับและการวัด ซึ่ งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยเตรี ยมเด็กให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ การเรี ยนรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ในขั้นสู งต่อไป สอดคล้องกับ [12] การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะ การศึกษาครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ของผูเ้ รี ยนปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และจาแนกรายทักษะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสู งขึ้นทุกทักษะ อยูใ่ นระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่ อสาร ทักษะ การลงความเห็นและอยู่
ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจาแนกประเภท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ [13] การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึ กลีลามือ เพื่อส่ งเสริ มความพร้อมด้านการ
เขียนของผูเ้ รี ยนปฐมวัย : กรณี ศึกษา โรงเรี ยนบ้านแท่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่าชุดฝึ กลีลามือเพื่อส่ งเสริ มความพร้อม
ด้านการเขียนที่พฒั นาขึ้นสามารถส่ งเสริ มความพร้อมด้านการเขียนของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (มีผเู ้ รี ยนที่ได้คะแนน
ถึงร้อยละ 75 เป็ นจานวนร้อยละ75 ขึ้นไป) โดยผูเ้ รี ยนมีคะแนนจากการทาแบบประเมินความพร้อมด้านการเขียน ถึงร้อยละ 75
เป็ นจานวนร้อยละ 100 และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ [14] ที่พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แนวคิ ดทฤษฎี โครงสร้ างทางสติ ปัญญาของกิ ลฟอร์ ดร่ วมกับรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติ กส์ มี ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
81.80/81.53 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 2) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถใน
การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์หลังใช้สูงกว่าก่ อนใช้แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ .05 และ3) ผลการประเมิ นความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อชุดฝึ กทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านลักษณะของชุดฝึ กทักษะ และด้านกิจกรรมในชุดฝึ กทักษะ อยูใ่ นระดับมากเท่ากันตามลาดับ
จากที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้จากชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีน้ นั เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบตั ิกบั สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 จากการมอง การฟั ง การได้กลิ่น การชิ ม และการสัมผัส เน้นให้เด็กได้สังเกต เปรี ยบเทียบ และจาแนกโดยครู จะสอดแทรก
ความรู ้ทางด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ให้แก่เด็กโดยการแนะนา และให้เด็กได้ลงมือกระทากับสื่ อที่เป็ นของจริ ง เพื่อให้เด็ก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

80

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 71 - 82 (2020) Vol. 10, No. 2

ไปสู่ จุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยครู มีบทบาทสาคัญในการเตรี ยมสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และใช้คาถามในการกระตุน้ ให้เด็กได้ลงมือทา และ
คิ ดทบทวนลาดับขั้นตอนในขั้นสรุ ป ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นจึ งมี ทกั ษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1. การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ของจริ ง ให้เด็กได้ลงมือกระทากับสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ด้วยตนเอง ทาให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรม ซึ่ งเป็ นลักษณะนิ สัยที่ควรสร้ างให้เกิ ดในตัวเด็ก
แม้วา่ เด็กได้เคยเห็นสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ในชีวิตประจาวันอยูแ่ ล้ว แต่เด็กก็ไม่มีโอกาสได้ลงมือกระทากับสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ เหล่านั้น
เมื่อเด็กได้รับโอกาส เด็กจึงให้ความสนใจ มีช่วงความสนใจในการทากิจกรรมเป็ นเวลานาน สนุกสนาน ไม่เบื่อ
2. เด็กมี การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ อย่างสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น และยังได้รับสารอาหารที่ เป็ นประโยชน์กบั ร่ างกาย
ตลอดจนเรี ยนรู ้การบริ โภคอาหารที่เป็ นประโยชน์จากการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
3. การจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นกลุ่ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
กระทากับสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็ นของจริ งและหลากหลาย เด็กได้ทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนทั้งด้านความคิดและการกระทา จึงส่ งผล
ให้เด็กเกิดการพัฒนาโดยองค์รวมทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ครู ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กกล้าพูด
กล้าแสดงออก โดยใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้เด็กรู ้จกั คิด และควรเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่เด็กสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย
2. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ครู ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กร่ วมทา
กิจกรรมทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆของเด็ก และส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้ดา้ นอื่น ๆ ด้วย
3. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ครู ควรเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ให้
เหมาะสมปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอกับเด็กสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีการกระตุน้ ให้เด็กเกิดการสนใจ และอยากลง
มือทากิจกรรมด้วยตนเอง โดยอยูใ่ นเงื่อนไขที่กาหนด เพื่อความปลอดภัย และครู ตอ้ งมีการยืดหยุน่ ในการทากิจกรรมและดูแลคอย
ให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
ข้ อเสนอแนะในการทางานศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เช่น การคิด
แก้ปัญหา ด้านภาษา โดยใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
2. ควรมีการศึกษาต่อเนื่ องเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเดียวกันเพื่อศึกษาถึง
ความเปลี่ยนแปลงของทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ชดั เจนขึ้น
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