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Abstract

 This research aims to 1) develop the pattern of learning experience by using brain based to enhance the  

basic skill of mathematic learning of preschoolers 2) compare the basic skill of mathematic learning of preschoolers 

before and after the learning experience pattern with brain based applied 3) to measure the attitudes of activity 

operation of preschoolers attained the learning experience pattern with brain based. The sampling group was  

specifically randomly conducted with 35 preschoolers, aged between 5-6 years, studying at kindergarten level 2, 

semester 2 and academic year 2014 of Wat Raborphai School, Amphoe Srimahaphote, Prachin Buri province, who 

were attained the learning experience pattern with brain based to enhance the basic skill of mathematic learning 

whereas the time used in this experiment for 8 weeks for 5 days a week and 20 minutes a day for 40 times. The 

tools were 1. appropriateness evaluation of learning experience pattern with brain based by the experts, manuals 

of how to use the learning experience pattern with brain based to prepare the experience scheme, basic skill test 

of mathematic of preschoolers and attitude test of preschools to the learning experience skills with brain based.

 The conclusions are as follow :

 1. To gain develop the pattern of learning experience by using brain based to enhance the basic skill of  

mathematic learning of preschoolers. The 6 stepped model includes 1) create interest 2) plan 3) activity

4) review 5) presentation 6) evaluation .The learning experience pattern with brain based to enhance the  

basic skill of mathematic learning of preschoolers was appropriate in all aspects; all means were appropriate  

between 3.75-4.25

 2. The preschoolers attained the learning experience pattern with brain based having more skill of  

mathematic learning than not having attained the learning experience at 0.01 of significance.

 3. The attitudes of preschoolers to the learning experience provision with brain based were rather good.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการใช้รูปแบบ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 3. เพ่ือวัดเจตคติต่อการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ อ�าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างเจาะจง จ�านวน 35 คน  

ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ใช้เวลาในการทดลอง 

8 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 5 วัน วัน ละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง

ผลการวิจัย มีดังนี้

 1. ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 4) ขั้นทบทวน 5) ขั้นน�าเสนอ 6) ขั้นประเมินผล

การเรียนรู้มีความเหมาะสมมากทุกด้าน โดยทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมระหว่าง 3.75–4.25

 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. เจตคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน อยู่ในระดับดี

ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการคิด เราใช้

คณติศาสตร์พิสจูน์สิง่ทีเ่ราคดิขึน้นัน้ว่าเป็นจริงหรอืไม่อย่างมเีหตผุล 

ด้วยวิธีคิดเราก็จะสามารถน�าคณิตศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ได้ คณิตศาสตร์ช่วยให้คนเป็นผู้ที่มีเหตุผล เป็นคนใฝ่รู้

ตลอดจนพยายามคิดสิ่งแปลกใหม่ คณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่ง

ความเจริญของเทคโนโลยีด้านต่างๆ คณิตศาสตร์ยังเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนนิชีวติในปัจจบุนั เช่น ทกัษะการคดิวเิคราะห์ ทกัษะการ

แก้ปัญหา อีกทั้งส่งเสริมให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนช่าง

สังเกต รู ้จักคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่าง 

เป็นระเบียบ ง่าย สั้นและชัดเจน (ภัทรวดี หาดแก้ว, 2554, หน้า 7) 

เด็กเป็นนักคณิตศาสตร์โดยก�าเนิด การเล่นของเด็กแต่ละอย่าง

แสดงออกถึงการใช้คณิตศาสตร์ตลอดเวลาขณะเด็กเล่น

 ไม้บล็อกเดก็คิดถงึขนาดของไม้บล็อก ขณะเดก็เล่นขายของ

เด็กคิดค�านวณค่าของสิ่งที่เด็กเล่น เมื่อซื้อขายเด็กต้องคิดประเมิน

ราคา เกดิการบวกการลบจากการขาย เกดิการต่อรองและแก้ปัญหา 

เกดิการคดิเปรยีบเทยีบราคา ซึง่เป็นความสามารถทางคณติศาสตร์

ของเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2549, หน้า 38)

 ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเริ่มต้นเรียนรู้จากการสังเกตและ

ส�ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัสผ่านสื่อที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งมีแนวคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กได้เชื่อม

โยงประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต 

ส�ารวจ ถงึลกัษณะทางกายภาพของสิง่ต่างๆ สูก่ารเรียนรูค้ณติศาสตร์

ที่เป็นนามธรรม ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กเขียนอ้างอิงความเป็นจริงมี

ความชัดเจนในเน้ือความเด็กจะไม่สามารถนับจ�านวนของสิ่งต่างๆ 

ได้ แต่เขาสามารถจดักระท�าโดยการจ�าแนก จดักลุ่ม เรยีงล�าดบักลุม่

ของสิ่งต่างๆ ตามคุณลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ที่มากขึ้นจะช่วยสร้างแนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือ 

แบบจ�าลองท่ีเป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น เด็กควรได้รับการฝึกฝนเพื่อ

น�าไปสู่การเรยีนรู ้ในส่วนความรูท้างคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยันัน้  

เพียเจต์ กล่าวถึงความรู้ทางกายภาพ (Physical Knowledge) ซึ่ง

เป็นความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ เช่น สี ขนาด รูปร่าง 

และผิวสัมผัส เพื่อน�าไปสู่การสร้างความรู้ทางตรรกะ คณิตศาสตร์ 

(Logic-Mathematical Knowledge) โดยความรูต้้องเข้าใจถึงความ

สัมพันธ์ที่ส�าคัญในการสร้างพื้นฐานในการคิดเชิงคณิตศาสตร์  

ดังนั้นครูต้องให้เด็กศึกษาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ จากการ

จ�าแนก การเปรียบเทียบ และการเรียงล�าดับ ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็น

พื้นฐาน (ต้องตา สมใจเพ็ง, 2554, หน้า 10)
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ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาท่ีมีแบบแผนเป็นการจัด

ประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการ

สังเกต การเปรียบเทียบ การเรียงล�าดับ การวัด การจัดหมวดหมู่ 

การนับ และเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจโดยการใช้ประสาท

สัมผัสทัง 5 และพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นทักษะ

ทางคณติศาสตร์จงึมคีวามส�าคญัส�าหรบัเดก็ปฐมวยัซ่ึงเป็นวยัเริม่ต้น

แห่งการเรียนรู ้ ฝึกฝนให้สามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตและ 

เป็นพ้ืนฐานในการเรยีนรูอ่ื้นๆ ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์มคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย จึงควรต้องมีการส่งเสริมให้มีการจัด

ประสบการณ์เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก

ปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนให้สามารถน�าไปใช้ในการ

ด�ารงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นต้องอาศัยทักษะ

กระบวนการจ�าแนก เปรียบเทียบ การจัดประเภท การวัด และ 

การเรียงล�าดับ (ชมพูนุท จันทรางกูร, 2549 หน้า 10) ทักษะทาง

คณิตศาสตร์มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ท�าให้

มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ มีแบบแผน ตลอดจน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนแก้ปัญหา

และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสมและคณิตศาสตร์ 

ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

อื่นๆ เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยาก

เห็น ช่างสังเกต ชอบเล่นและส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว คณิตศาสตร์

สามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและ

สิง่ต่างๆ รอบตวั การทีเ่ดก็มคีวามรู ้ความเข้าใจ มทีกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ไม่เพียงส่งผลให้ 

เด็กประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนรูค้ณติศาสตร์เท่านัน้แต่จะส่งผล

ต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส�าคัญในการ

เรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551 หน้า 2)

 เดก็ปฐมวยัทีม่อีายรุะหว่าง 3-6 ปีมพีฒันาการตามสตปัิญญา

ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ อยู่ในข้ันการคิด

ก่อนรูปธรรม (Preoperational Stage) เพียเจท์ กล่าวว่า 

ประสบการณ์ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู ้ ได้คิด และสามารถสร้างความรู ้ทาง

คณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง (Seefeldt & Galper. 2004 : 5 Citing 

Piaget & Inhelder. 1969) ความรูท้างคณติศาสตร์ของเดก็ขัน้นีไ้ด้

ถูกก�าหนดโดยพัฒนาการเดิม เด็กในขั้นน้ีเริ่มพัฒนาความสามารถ

ในการจัดกลุ่มสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยคุณสมบัติร่วม  

ที่เหมือนกัน และในเวลาเดียวกันน้ีเด็กจะพัฒนาความคิดรวบยอด

เกีย่วกบัโลกรอบตวัเขาไปพร้อมๆ กนัด้วย แต่ความคดิหรอืความคิด

รวบยอดเหล่านี้ไม่เหมือนของผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กต้องอาศัย

ประสบการณ์และความรู ้เดิมเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดใหม่  

เด็กในขั้นน้ีจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสัญลักษณ์หรือตัวแทนของ 

ส่ิงต่างๆ รอบตัว เริ่มรู้จักการอนุรักษ์ ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ 

ความเข้าใจทางคณติศาสตร์ในขัน้นีก้ารคดิทางคณติศาสตร์ของเดก็

ปฐมวัย เรียกว่า ความคิดกึ่งตรรกะ เนื่องจากเด็กไม่สามารถจดจ�า

ความสัมพันธ์ที่มากกว่า 1 อย่างในเวลาเดียวกัน ไม่สามารถใช้

กระบวนการคิดย้อนกลับเพื่อการคิดเชิงตรรกะได้ (Seefeldt & 

Galper. 2004 : 40-41) เพียเจท์ อธิบายว่า เด็กปฐมวัยสามารถ

สร ้างความรู ้ทางคณิตศาสตร ์ได ้จากวิธีการเรียนรู ้ตรรกะ- 

คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical) โดยใช้กระบวนการท่ี 

เรียกว่า “กระบวนการ สะท้อนความเป็นนามธรรม”(Reflective  

Abstraction Process) ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูที้ผู่เ้รียนได้ลงมอื

กระท�ากับของจริงแล้วสะท้อนผลจากการลงมือกระท�านั้นออกมา 

กระบวนการสะท้อนผลนี่จะน�าไปสู่การปรับโครงสร้างทางสมอง 

ต่อไป (Brewer. 2004 : 346 : Citing Piaget. 1970) ดังนั้นเพื่อให้

เด็กปฐมวัยสามารถสร้างความรู ้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง  

การจัดประสบการณ์ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงกับ 

วัตถุจริงพร้อมทั้งให้เด็กสะท้อนผลจากการกระท�านั้นออกมาด้วย

 ในการเล่นและการสื่อสารพูดคุยของเด็กนั้น มักจะมี 

เรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้องในชีวิตประจ�าวันอยู่เสมอ เช่น  

เดก็บอกว่า “วนันีห้นตูืน่เช้า” “วนันีห้นจูะไปบ้านย่า บ้านย่าอยูไ่กล

มาก” “หนูสูงกว่าเพื่อน” และ “วันนี้หนูได้เงินมาโรงเรียน 5 บาท” 

เป็นต้น จากค�าพูดดังกล่าวของเด็กน่ีจะพบว่า มีการพูดถึงการ 

เปรียบเทียบ การวัด และตัวเลข ประโยคต่างๆ เหล่านี้ล้วนน่าสนใจ 

และแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และ 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น (สิริมณี บรรจง, 2549  

หน้า 1) ในการสอนคณิตศาสตร์ ต้องกระตุ้นให้ใช้สมองหลายส่วน 

คือ ส่วนที่ท�าหน้าที่รับภาพ ส่วนที่ท�าหน้าที่รับเสียง ส่วนที่ท�าหน้าที่

รบัสมัผสั เพือ่กระตุน้ให้การรับรูผ่้านการท�างานของสมองตามระบบ

ธรรมชาติ สมองจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดี เมื่อสมองได้สัมผัสรับรู้

จากของจริง หรือวัตถุสามมิติที่หลากหลาย สี กลิ่น รส ช่วยกระตุ้น

ให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะสี กลิ่น และรส  

เป็นข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์ ข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์เป็นตัวกระตุ้น

ช่วยให้สมองเรยีนรูไ้ด้ง่าย การบรรยายและเขยีนกระดานอย่างเดยีว

เป็นการสอนโดยใช้เสยีง ผูเ้รยีนฟังผ่านห ูและตามองเหน็ตวัหนงัสอื

ไม่ใช่ภาพการสอนแบบนีเ้ป็นการสอนแบบนามธรรม ตรงกันข้ามกบั

การเรยีนรูข้องสมองทีต้่องเรยีนรูผ่้านรปูธรรม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2552, หน้า 10)
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 การจดัประสบการณ์การเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการ

ใช้ความรู ้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับสมองเป็นเคร่ืองมือในการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเชื่อว่าโอกาสทอง

ของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด – 10 ปี สมองของเด็กอนุบาลมี

เซลล์อยู่ข้างในจ�านวนประมาณ 1 แสนล้านเซลล์ ที่รอการเรียนรู้ 

หรือรอประสบการณ์ยิ่งโรงเรียนจัดประสบการณ์หลากหลาย 

เซลล์สมองก็จะถูกใช้งานซ่ึงท�าให้มีโอกาสฉลาดกว่าการไม่ใช้และ 

สูญเสียเซลล์สมองไป เซลล์ท้ังหลายในสมองท�างานเช่ือมโยงกัน  

เมื่อเซลล์ 2 เซลล์เชื่อมโยงกัน ณ จุดซินแนปส์ การเรียนรู้จะเกิดขึ้น 

จ�านวนซนิแนปส์จะเพิม่ขึน้ตามประสบการณ์ทีส่มองได้รบัซนิแนปส์

จะสร้างขึน้ไม่ได้ถ้าเดก็ไม่ได้รับประสบการณ์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 

2552, หน้า 6)

 ความก้าวหน้าทางวทิยาการท�าให้เราเข้าใจกลไกการท�างาน

ของสมองโดยละเอยีด แล้วกเ็พิม่พูนขึน้เรื่อยๆ และจากความรู้เรื่อง

สมองท�าให้นักการศึกษาพยายามปรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 

ปรับอย่างไรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ก็ต้องปรับให้อยู่บนพื้นฐานการ

ท�างานของสมอง ที่เรียกกันว่า Brain Based Learning หรือ BBL 

สมองเป็นอวัยวะมหัศจรรย์ของร่างกายที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในวัยแรกของชีวิต คือช่วง 0-6 ขวบ กล่าวได้ว่า เป็น 

ช่วงทีส่�าคญัทีส่ดุของการพฒันาสมองของเดก็ แรกเกดิสมองของเดก็

จะกระหายการเรียนรู้ในอัตราเร่งที่สูงสุด มีความสามารถในการ 

เรียนรู้สูง และจะสามารถจ�าความรู้น้ันได้ตลอดชีวิต น่ีคือ ค�าบอก

กล่าวมาจากสถาบันเพือ่พฒันาศกัยภาพมนษุย์ (The Institutes for 

Achievement of Human Potential) ในสหรัฐอเมริกาด้วยใจ 

ที่ตื่นรู้ เจ้าอวัยวะมหัศจรรย์นี้จะหลั่งสารแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่า  

โดพามีนออกมาทุกคร้ังท่ีเราได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ หรือแม้แต่ได้ 

ของใหม่ ท�าให้คนๆ นั้นรู ้สึกสดชื่น เบิกบานใจ แล้วถ้าสมอง 

หลัง่โดพามนีออกมาบ่อยๆ มนักจ็ะหลัง่ออกมาง่ายๆ ในคร้ังต่อๆ ไป 

ความสุข ความหวัง ความมีพลังจึงเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นอย่างไม่รู้นัก

โรยรา สมองเป็นตัวควบคุมและจัดระเบียบของอวัยวะต่างๆ ใน

ร่างกาย เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายท่ีจะพัฒนาข้ึนมาน้ันต้องได้รับ

การกระตุ้นโดยสมองจึงจะมีพัฒนาการตามปกติและหากในช่วง

ปฐมวยั สมองได้รบัการกระตุน้อย่างเหมาะสมกจ็ะท�าให้สมองมกีาร

พัฒนาอย่างเต็มที่ ส่งผลถึงพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา

อย่างเต็มที่ (ถิรนันท์ อนวัชศิริพงษ์, 2553, หน้า 17)

 สาระส�าคญัว่าด้วยการเรยีนรูบ้นพืน้ฐานสมอง Brain Based 

Learning มักย�้ากันเพื่อไม่ให้โอกาสทองของชีวิตผ่านเลยไป นั่นก็

คอื ในช่วงแรกเกดิถงึประมาณ 6 ขวบ เซลล์ประสาทจะเจรญิเตบิโต

และเชื่อมต่อกันได้ดีในอัตราสูงกว่าวัยอื่นๆ มีความสามารถในการ

เรียนรู้สูงและสามารถจดจ�าความรู้นั้นได้ตลอดไป ซึ่งเป็นลักษณะ

เฉพาะตัวที่อยู่คู่กับสติปัญญา ที่เติบโตไปพร้อมกับเซลล์สมองของ

แต่ละคน แล้วกอ็ย่าลมืว่าความสามารถในการเรยีนรูน้ีจ้ะเริม่มอีตัรา

ลดลงเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป

 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้อีกแนวคิดหนึ่งที่มีความส�าคัญ

เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซ่ึงหลักการส�าคัญของ

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือสมองแต่ละคนเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว เปรียบเสมือนผู้ด�าเนินการที่มีพลังมหาศาล 

สามารถท�างานได้หลายอย่างในเวลาเดยีวกนั กระบวนการทางสมอง

จะเกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนรวม และในส่วนย่อย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง

ในขณะรู ้สึกตัว และไม่รู ้สึกตัว โดยผ่านขั้นตอนของข้อมูลท่ีมี

แบบแผน การเรียนรู้ของสมองจะขยายวงกว้างมากขึ้น หากเกิด

ความท้าทาย และความอยากรู้อยากเห็น สมองจะเกิดการเรียนรู้ 

เข้าใจ จดจ�า ให้ความหมายในสิ่งที่เรียนรู้ และเก็บไว้เป็นข้อมูล 

พืน้ฐานของประสบการณ์ส่วนบคุคลการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน

เป็นการเรยีนรูท้ีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของโครงสร้าง และหน้าทีก่ารท�างาน

ของสมอง หากสมองยังปฏิบัติตามกระบวนการท�างานปกติ  

การเรียนรู ้ ก็จะเกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ คือ  

อารมณ์ สุขภาพอนามัย โภชนาการ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สภาพ

อากาศ ความรู้สึก ทัศนคติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

ครูผู ้สอนจึงต้องใส่ใจต่อส่ิงที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ (สถาบัน

วิทยาการเรียนรู้, 2548 หน้า 8-12) ได้สรุปแนวคิดของการเรียนรู้

ตามหลักการเรียนรู้ โดยสอนใช้สมองเป็นฐานว่า เป็นการสอนแบบ

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนพัฒนากระบวนการ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน แก้ปัญหา การตัดสินใจและการ

วางแผนเพื่อน�าไปสู่การลงมือท�าจริงตามหลักการของสมองกับการ

เรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการกระตุ้นให้

ท�างานและเกิดพัฒนาการท�าให้เกิดปัญญาการคิดวิเคราะห์และ

ปัญญาในระดับที่สูงๆ ขึ้น ครอบคลุมตามหลักการพหุปัญญา และ

เก็บความรู้ไว้ในความจ�าระยะยาวที่พร้อมน�าไปใช้ในสถานการณ์

ต่างๆ และในการสอนแต่ละครั้งจะต้องค�านึงถึงความคิดพ้ืนฐาน 

ตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ คือ อารมณ์เป็นส่วนส�าคัญใน 

การเรยีนรูท้กุขัน้ตอน การเรยีนรูต้้องใช้ทกุส่วนทัง้การคดิ ความรูส้กึ

และการลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆ กันจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 

กระบวนการและลีลาการเรียนน�าไปสู่การสร้างแบบแผนอย่าง 

มีความหมาย

 การจัดการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับการท�างานของสมอง  

นับเป็นส่ิงส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเด็กไทยจะได้พัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ และเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ

เรยีนการสอนของตนเอง โดยน�าองค์ความรูเ้รือ่งสมองและธรรมชาติ
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ของการเรยีนรูข้องสมองมาออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ จดักจิกรรม

สร้างประสบการณ์ ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นการ

สร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ โดยยึดหลักการท�างานของสมอง 

(จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ, 2552 : เว็บไซต์ )

 จากความส�าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันารูป

แบบการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ 

ส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัโดยมแีนวคดิ

จากทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัยเป็น 

พื้นฐานในการพัฒนา ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ 

เพียเจต์ กล่าวไว้ว่า การให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุด 

กิจกรรมที่สอนควรกระตุ้นให้เด็กได้คิดและมีโอกาสจัดกระท�าหรือ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัส 

แตะต้อง ได้เหน็สิง่ต่างๆ หรอืเรยีนรูส่ิ้งต่างๆ โดยผ่านประสาทสมัผสั

แตะต้อง ได้เหน็สิง่ใหม่ๆ หรอืเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ โดยผ่านประสาทสมัผสั 

ทั้ง 5 ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบ

ตัวทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ กล่าวไว้ว่า การสอน

คณติศาสตร์ควรเน้นให้นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมทีค่รจูดัขึน้ให้มากทีส่ดุ

ยิง่กจิกรรมเพิม่ข้ึนเท่าใดประสบการณ์ทางคณติศาสตร์กเ็พ่ิมมากขึน้

เท่านัน้ทฤษฎกีารเรียนการสอนของบรเูนอร์ทีเ่น้นการเรยีนรูเ้กิดจาก

กระบวนการค้นพบด้วยตนเองและทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของเธอร์ส

โตนกล่าวไว้ว่า “เชาวน์ปัญญา คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ที่บุคคลไม่เคยประสบมาก่อน” จากแนวคิดของเธอร์สโตนที่ว่า  

ความสามารถทางสมองของแต่ละบคุคลมอียูห่ลายชนดิ จงึมชีือ่เรียก

ทฤษฎเีชาวน์ปัญญาของเธอร์สโตนว่า ทฤษฎหีลายองค์ประกอบของ

เชาวน์ปัญญาหรือทฤษฎีองค์ประกอบเป็นกลุ่มของเชาวน์ปัญญา 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นทักษะทางคณิตศาสตร์ต้องให้ผู้เรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู ้และการจัด

กิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิดการเรียนรู ้

โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ สมองเป็นกระบวนการคู่ขนานสมองเป็น

อวยัวะทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุในร่างกายของคนเรา เพราะการทีม่นษุย์

สามารถเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ ได้น้ันจะต้องอาศยัสมองและระบบประสาท

เป็นพื้นฐานของการรับรู้ รับความรู้สึกจากประสาทสัมผัส ได้แก่  

ตาท�าให้เหน็ หูท�าให้ ได้ยนิ จมกูท�าให้ได้กลิน่ ลิน้ท�าให้ได้รับรส และ

ผิวกายท�าให้เกิดการสัมผัส สมองกับการเรียนรู้สมองไม่ได้มีหน้าที่

เฉพาะรับรู้ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นอวัยวะที่ส�าคัญต่อ

การพัฒนาของอวัยวะทั้งหมดของร่างกาย ซึ่งจะรวมถึงการคิด  

การจ�าและพฤติกรรมของมนุษย์มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน

ควรจะมีความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับการท�างานและการพัฒนาของสมอง

เพือ่จะได้วางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นลกัษณะ ทีก่ระตุน้ให้

สมองคดิและท�างานแบบท้าทาย การเรยีนรูท้ีด่ทีีสุ่ดนัน้จะต้องลงมอื

ปฏบิตัด้ิวยตนเองหรอืเป็นการเรยีนรู้โดยประสบการณ์ตรง จงึท�าให้

ผู ้วิจัยสนใจศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดทาง

คณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดการเรียนรู ้โดยใช ้

สมองเป็นฐาน

 ในการน�านวัตกรรมใหม่ๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการ

จัดการเรียนรู้มาพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม การศึกษาปฐมวัยใน

อนาคตให้ความส�าคัญในการพัฒนาสมองเพราะวัยนี้สมองมนุษย์ 

จะพัฒนาไปถึง 70% ต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

โดยจัดกิจกรรมการเรียนจากประสบการณ์ตรง เด็กได้ลงมือกระท�า

และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม ให้เด็กเรียนรู้ผ่าน 

การเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  

เด็กจึงจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัยแสดง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างชัดเจนในด้าน การพัฒนาเด็ก 

การมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้าใจทางการศึกษาปฐมวัยแก ่

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม การปรับเปลี่ยนบทบาทครูปฐมวัยและ

การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและมีคุณสมบัติความเป็นครูนักวิจัย  

การจัดหลักสูตรใหเ้หมาะสมกับระดบัพัฒนาการของเด็กสอดคล้อง

กับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศ การ

จัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท�า พัฒนากระบวนการคิดและ

ทักษะการคิด การใช้ภาษา การแสดงออกทางสร้างสรรค์ การปรับ

ตวัได้ด ีมคีวามเชือ่มัน่และมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตวัเองสงู พฒันาทักษะ

ทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีพหุปัญญา พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกนัคณุภาพการ

ศึกษา หรือเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยวิธีการพัฒนาการ

ศกึษาปฐมวยัอย่างก้าวกระโดดคอืการเทยีบเคยีงสมรรถนะ เป็นรปู

แบบหนึง่ทีม่กีระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์และวธิกีาร

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (อัญชลี ไสยวรรณ, 2552, หน้า 3) พื้นฐาน  

ของการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน การท�าให้เดก็เกดิการตืน่ตวัแบบ

ผ่อนคลายการสร้างบรรยากาศให้เด็กไม่รู ้สึกเหมือนถูกกดดัน  

แต่มีความท้าทายชวนให้ค้นคว้าหาค�าตอบการท�าให้เด็กจดจ่อใน 

สิง่เดยีวกนัการใช้สือ่หลายๆ แบบรวมทัง้การยกปรากฏการณ์จรงิมา

เป็นตัวอย่าง และการเปรียบเทียบให้เห็นภาพการเชื่อมโยงความรู้

หลายๆ อย่างการอธิบายปรากฏการณ์ด้วยความรู้ที่เด็กได้รับท�าให้

เกิดความรู้จากการกระท�าด้วยตนเองการให้เด็กได้ลงมือทดลอง 

ประดิษฐ์หรือได้เล่าประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง

 กจิกรรมการเรียนการสอนตามรปูแบบการจดัประสบการณ์

การเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเน้นให้เด็กได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ตรง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย จากสื่อที่เป็นรูปธรรมเด็กสามารถเรียนรู้อย่าง
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มีความสุขด้วยวิธีการค้นหาค�าตอบด้วยตนเองเหมาะสมกับวัยและ

พัฒนาการของเด็ก

 ครูมีบทบาทในการเตรียมสื่ออุปกรณ์และจัดเตรียมสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับเด็กรวมท้ังคอยกระตุ้นโดยใช้

ค�าถามปลายเปิด โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนด�าเนินการ

ตามล�าดับ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2  

ขั้นวางแผน ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน ขั้นที่ 5 

ขั้นน�าเสนอ ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้

 จากแนวคิดและหลักการที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยเช่ือว่า 

รูปแบบการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ

ส่งเสรมิทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัพฒันา

ขึ้นจะเป็นวิธีการที่จะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

คณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ 

โดยใช้สมองเป็นฐานเพือ่ส่งเสรมิทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย

 2. เพือ่เปรียบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็

ปฐมวยัก่อน และหลงัการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐาน

 3. เพื่อวัดเจตคติต่อการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กปฐมวัยที่ 

ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ์คณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด�าเนินการในลักษณะ 

การวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยผูว้จิยัได้

ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 แบ่งขั้นตอนการด�าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 ระยะที ่1 การสร้างรปูแบบการจดัประสบการณ์คณติศาสตร์

โดยใช้สมองเป็นฐานเพือ่ส่งเสรมิทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย

 ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพและปรับปรุงรูปแบบการ

จดัประสบการณ์คณติศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

 ระยะที่ 3 การศึกษาผลการน�ารูปแบบการจัดประสบการณ์

คณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปใช้

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ท�าการวิเคราะห ์

ดังต่อไปนี้

 1. ร้อยละ (Percentage) 

  2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ 

วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยการทดสอบ

ค่าที (t-test for Dependent Samples) 

สรุปผลการวิจัย
 ผลการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใช้

สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัย สรุปผลได้ดังนี้

 1.  ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.75–4.25 โดยรูปแบบการจัดประสบการณ์การ

เรยีนรูม้ ี6 ข้ัน ได้แก่ ขัน้ที ่1 ขัน้สร้างความสนใจ ขัน้ที ่2 ขัน้วางแผน 

ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน ขั้นที่ 5 ขั้นน�าเสนอ 

ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

ของเด็กปฐมวัยก่อนเรียน หลังเรียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า เด็กปฐมวัยมี

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ผลการศึกษาเจตคติของเด็กปฐมวัยที่ มีต ่อการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานปฏิบัติกิจกรรมของ 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่า  

เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐานอยู่ในระดับดี

อภิปรายผล
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

โดยใช้สมองเป็นฐานส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ 

เด็กปฐมวัยมีประเด็นน�ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

 1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้โดยใช้สมอง 

เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

มีค ่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 3.75–4.25 ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้รับการพัฒนาขึ้น 

จากการสังเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่เหมาะสม

สอดคล้องกับพัฒนาการและหลักการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ของ 

เด็กปฐมวัย ซึ่งท�าให้ได้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป็นฐาน 6 ขั้น จึงมีความเหมาะสมต่อการน�าไปใช้พัฒนา

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นเร้าให้เด็ก

เกดิความสนใจในการรบัรูด้้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 จากการน�าเสนอ

กิจกรรมของครูโดยใช้ เพลง นิทาน ค�าคล้องจอง สถานการณ์ที่ครู

สร้างขึ้น และการใช้ค�าถามปลายเปิดเพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้

และประสบการณ์เดิมของเด็กท้ังน้ีเพื่อเตรียมตัวเด็กให้พร้อมที่จะ

ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นต่อไปซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกระตุ้น 

ของบรเูนอร์ทีก่ล่าวว่า วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะพฒันาเดก็เกดิการเรยีนรู้

อย่างมีความหมายและสามารถน�าเอาความรู้ไปใช้ได้ นั่นคือ การ 

กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะได้เรียนรู้

  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เป็นขั้นที่ เด็กวางแผนการเรียนรู้จาก

การตัดสินใจจัดกระท�าต่อสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง ของ

จ�าลอง รูปภาพ และสัญลักษณ์ที่ครูน�าเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 

การปรึกษา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับ

แนวคิดของพัฒนา ชัชพงศ์ (2542 หน้า 112) กล่าวว่า การเปิด

โอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจจัดกระท�าต่อสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ปฏิบัติ

ตามความคิดของตนจนเกิดเป็นความคิดรวบยอดที่สรุปจาก 

การกระท�าของตนเองและเกิดเป็นองค์ความรู้ในเร่ืองน้ันๆ ถือเป็น 

การจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

   ข้ันที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมเป็นขั้นท่ี เด็กได้เรียนรู้ส�ารวจ  

สื่ออุปกรณ์โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านสื่อของจริง ท่ีเป็น 

รูปธรรม เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับ

ประสบการณ์ตรงเด็กได้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม 

เพื่อเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่จึงจะสามารถน�าความรู้น�าไป 

ใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกัน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548)

  ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนเป็นขั้นที่ เด็กฝึกปฏิบัติซ�้าย�้าทวน

ประสบการณ์การเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นและท�ากิจกรรมซ�้า

ตามความต้องการของเด็กแต่ละคน ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะจนเกิด

ความช�านาญการฝึกหดัหรอืการลงมอืกระท�าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจ

จะท�าให้ความรู้นั้นคงทนถาวรถ้าไม่กระท�าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะ

ไม่คงทนถาวรและในที่สุดอาจลืมได้ (Hergenhahn and Oison, 

1993 หน้า 56)

  ขั้นที่ 5 ขั้นน�าเสนอเป็นขั้นที่ เด็กออกมาเล่า อธิบาย สิ่งที่

ตนเองปฏิบัติกิจกรรมเด็กทุกคนได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานโดยใช้ 

วิธีการน�าเสนอผลงานท่ีหลากหลายตามความต้องการของเด็ก 

ซึ่งสอดคล้องกับเพียเจท์ ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยสามารถสร้างความ

รูท้างคณติศาสตร์ได้โดยใช้กระบวนการสะท้อนความเป็นนามธรรม 

(Reflective Abstraction Process) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี 

ผู ้เรียนได้ลงมือกระท�าแล้วสะท้อนผลจากการกระท�านั้นออก 

มา กระบวนการนี้จะน�าไปสู่การปรับโครงสร้างทางสมองต่อไป  

(Brewer. 2004 : 346 ; citing Piaget. 1970)

 ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่เด็กอธิบาย 

ความคิด และแสดงความคิดเห็นจากการตอบค�าถามสอดคล้องกับ

แนวคดิของดนีส์ ทีก่ล่าวว่า เมือ่เดก็ได้ท�ากจิกรรมและสรปุข้อตกลง

ร่วมกับเพื่อนจะเป็นวิธีการที่เด็กสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

ไปสู ่ความคิดรวบยอดและสามารถสรุปเป็นกฎทั่วไปได้ในที่สุด 

(Dienes. 1971 : 31-36. Smith : 18)

 2. เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวยั ก่อนและหลงัการใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่า ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ปฐมวัย ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์

การเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยจ�าเป็น

ต้องใช้ส�าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป เช่น 

ทักษะการจ�าแนกประเภท การเปรียบเทียบ การจับคู่ การจัดล�าดับ 

การรู้ค่าจ�านวน และการวัด เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก�าหนด

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ต้องการพัฒนา

ประกอบด้วย 8 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการ

จ�าแนก ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการ

นับอย่างรู้ค่าทักษะการจัดล�าดับทักษะการวัดทักษะการเชื่อมโยง  

ซึ่งสอดคล้องกับคมขวัญ อ่อนบึงพร้าว (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบั

การจดักจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพือ่การเรยีนรู ้กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ใน

การศึกษาเป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 5–6 ปี ก�าลังศึกษาอยู่ 

ในชัน้อนบุาลศกึษาปีที ่3 จ�านวน 15 คน เพือ่รับการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนรูปแบบศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้เป็นระยะ 

เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ แผนการสอนการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะ

สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ละแบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  

ทีม่ค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.86 ใช้วธิกีารวจิยัเชงิทดลองแบบ 

One – Group Pretest – Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติ t-test Dependent Sample ผลการวิจัย พบว่าการ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
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การเรยีนรูม้ทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ โดยรวมและจ�าแนกราย

ทักษะมีค่าเฉล่ียสูงขึ้นและอยู่ในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบก่อนและ

หลังการทดลองมีคะแนนความสามารถทางทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

สอดคล้องกับแนวคิดของบรูเนอร์ที่เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจาก

พัฒนาการทางสติปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง แต่จะ

พัฒนาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู ่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 

รอบตัว การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

ซึง่จะน�าไปสู่การค้นพบการแก้ปัญหา โดยครเูป็นผูจ้ดัสิง่แวดล้อมให้ 

ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะให้เด็กเรียนรู้ ตลอดจนวัตถุประสงค์

ของบทเรียนพร้อมด้วยค�าถาม โดยตั้งความคาดหวังว่าเด็กจะเป็น 

ผู้ค้นพบค�าตอบด้วยตนเองนอกจากน้ีบรูเนอร์ยังเช่ือว่า การเรียนรู้

จะเกิดจากการค้นพบ เน่ืองจากเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นโดย

ตนเอง ซึง่เป็นแรงผลกัดนัให้เกดิพฤตกิรรมส�ารวจสภาพสิง่แวดล้อม

และเกิดการเรียนรู้โดยการค้นพบ (เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ,  

2542, หน้า 49) และสอดคล้องกับชมพูนุท จันทรางกูร (2549 : 

บทคดัย่อ) ได้ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเด็กปฐมวยัที่

ได้รบัการจดักจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย กลุม่ตวัอย่าง

ทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนีเ้ป็นนักเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ5-6 ปี ทีก่�าลงัศกึษา

อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้มาโดยการสุ่ม 1 ห้องเรียน ผู้วิจัยท�าการ

ทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบเชงิปฏบิตัิ

ที่มีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเลือกเด็กที่ได้คะแนนต�่าจ�านวน 15 คน เพื่อ

รบัการจัดกจิกรรมการท�าขนมไทย เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์

ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัด

กิจกรรมการท�าขนมไทย และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดทักษะพื้น

ฐานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.81 ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – 

Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t – test แบบ 

Dependent for Sample ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการท�าอาหาร

ประเภทขนมไทยโดยรวมอยู่ในระดับดี จ�าแนกรายด้านอยู่ใน 

ระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านการจ�าแนกเปรียบเทียบ และด้านการจัด

หมวดหมู่ และพอใช้ 2 ด้าน คือ ด้านการเรียงล�าดับ และด้านการ

วดั และเมือ่เปรียบเทยีบกบัก่อนทดลองพบว่าสงูขึน้อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และวรินธร สิริเดชะ (2550 : บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดยการจดัประสบการณ์กจิกรรมดนตรตีามแนวออร์ฟชคูเวร์ิค การ

วิจัยครั้งนี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ดนตรีตาม

แนวคิดออร์ฟชูคเวิร์ค ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ใช้ 

ในการทดลองครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยชายหญิงอายุระหว่าง 4-5 ปี  

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ�านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดย 

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดออร์ฟชูคเวร์ิคเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สปัดาห์

ละ 3 วัน วันละ 40 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ 

แผนการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดออร์ฟชูคเวิร์คและ 

แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งมีค่าความ 

เช่ือมั่น 0.92 แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ  

One – group pretest-posttest Design สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล คือ t-test ส�าหรับ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 

เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์ทางดนตรตีามแนวคิดออร์ฟ

ชคูเวร์ิคมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ได้แก่ ด้านการจดัหมวดหมู่ 

ด้านการรู้ค่าจ�านวน ด้านการเปรียบเทียบ ด้านอนุกรม สูงกว่าก่อน

การทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจากเหตุผล 

ดงักล่าวสนบัสนนุว่า ทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั

สรปุได้ว่า การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั

ต้องค�านึงถึงความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กเป็นส�าคัญ 

กิจกรรมที่ใช้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ควรเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และสอดคล้องกับชีวิตประจ�าวันของเด็ก ใช้สื่อการเรียนรู ้

ที่หลากหลายและเป็นวัตถุสิ่งของจริง โดยให้เด็กได้เล่นเพื่อ 

การเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถน�าเอาองค์ความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตจริงได้

 3. เจตคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า โดยรวมมีเจตคติอยู่ในระดับที่ดี 

ทัง้นี ้เป็นเพราะการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ผู ้เรียนเรียนรู ้อย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค�า  

(2547, หน้า 20) ซึ่งกล่าวว่า การน�าทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

อย่างหลากหลาย ใช้การเรยีนรูท้ั้งจากสิง่แวดล้อมภายนอกห้องเรยีน 

และภายในห้องเรยีน เป็นการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัการท�างาน

ของสมอง คอืซีกซ้ายกับซกีขวาสมองทัง้สองด้านมีความสมัพนัธก์นั

เป็นกิจกรรมการเรยีนทีส่ร้างเสรมิให้ผู้เรยีนได้รบัการพฒันารอบด้าน 

โดยเฉพาะผู้เรียนที่ก�าลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาล เพราะถือว่าเป็น

วัยที่มีความพร้อมและต้องการที่จะเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนส่งผลต่อการ

พัฒนาผู ้เรียนมากขึ้น ผู ้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานและ

เพลิดเพลินไปพร้อมกับกิจกรรมท่ีผู้สอนน�ามาใช้ เด็กได้น�าเสนอวิธี

การเรยีนรูด้้วย การปฏบัิตกิจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานมี

ส่ือมากมายหลายอย่างในการท�ากิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมการ
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เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท�าให้มีทักษะคณิตศาสตร์มีความสุข 

เม่ือได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นเด็กได้ปฏิบัติ

กิจกรรมตามแผนที่วางไว้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติจึงจะ

เข้าใจเด็กได้ประเมินตนเองหลังจากปฏิบัติกิจกรรม เด็กชอบเรียน

คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมอง 

เป็นฐาน และการปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร์ได้หาค�าตอบทบทวน

ข้อเสนอแนะ
 1.  ควรน�ารูปแบบการวจิยันีไ้ปวจิยักับกลุม่ผูเ้รยีนระดบัอืน่ๆ 

เช่น ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และควรมีการน�าไปวจิยั

กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านอื่นๆ เช่น 

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรยีนรูด้้วยชดุกจิกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้

 3. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบผลการจดัประสบการณ์การ

เรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในเนือ้หาอืน่ๆ ระดบัช้ันอืน่ๆ และในกลุม่

สาระการเรียนรู้อื่นๆ 

 4. ครูและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาปฐมวยัสามารถ

น�ารปูแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้

ในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยได้

โดยศึกษารูปแบบให้เข้าใจก่อนน�าไปใช้
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