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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบด้าน
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮสโคป 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป และการจัดประสบการณ์แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แ ก่ นักเรียนอนุ บาลชั้ นปี ที่ 1 โรงเรียนบุ ญคุ้มราษฎร์บารุง สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เลือกโดยใช้วิธีการสุ่ม ได้จานวน 70 คน ระยะเวลาการ
ดาเนินงานวิจัยใช้ระยะเวลาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แบบแผนการทดลองแบบ The randomized
pretest - posttest control group design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แผนการการจัด
ประสบการณ์ต ามแนวคิดไฮสโคป (High/scope) เรื่องคณิต ศาสตร์ในชี วิต ประจ าวั น จ านวน 5 แผน
2) แผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน จานวน 5 แผน 3) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยแบบทดสอบจัดเป็นสถานการณ์ รวมทั้งหมด 20 ข้อ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้
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t -test (Dependent Samples) และ t -test (Independent Samples) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปี
ที่ 1 ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 3) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ , การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
Abstract

The objectives of this study are; 1) to compare the basic mathematics skills of
kindergarten 1 students before and after their lesson through conventional experience
management; 2) to compare the basic mathematics skills of kindergarten 1 students before and
after the lesson through experience management on the basis of high/scope concept; and 3)
to compare the basic mathematics skills of kindergarten 1 students who have received an
experience management lessons on the basis of high/scope concept and a conventional
experience management lesson. The sample for this research included seventy kindergarten 1
students at Bunkhumratbamrung School, Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1.
The students were in the second semester of 2017 and selected by Random sampling. The study
was undertaken in the second semester in the 2017 academic year and used a randomized
pretest and posttest control group design. The tools of this study were; 1) five experience
management programs on the basis of high/scope concept on daily life mathematics; 2) five
conventional experience management programs on daily life mathematics; and 3) A practice
mathematics test for kindergarten students as the situation test which included twenty questions.
The statistical methods used to analyse the data were mean, standard deviation, t-test
(dependent samples), and t-test (independent samples). The research findings were as follows
1) The basic mathematics skills of the kindergarten 1 students both before and after the lesson
through conventional experience management at the 0.01 level of significance. 2) The basic
mathematics skills of the kindergarten 1 students after the lesson through experience
management on the basis of high/scope concept was higher before the lesson, at the 0.01
level of significance. 3) The basic mathematics skills of the kindergarten 1 students who
received the experience management on the basis of high/scope concept was higher than the
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students who received the conventional experience management, at the 0.01 level of
significance.
Keywords: Basic Mathematics Skill Development , The Experience Management on the Basis of
High/Scope Concept
บทนา
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมีความรู้ความสามารถ
ประเทศนั้นย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตนโดยการ
ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาคือการพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถที่จะสร้างคนให้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น และสร้างชาติให้อยู่อย่างมีความสุ ขและรุ่งเรืองได้ (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,2542, น.86 อ้างถึงใน คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว, 2550, น.1) ความสาคัญของ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างคนในชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เพราะเด็กเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่งเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2546:12)
ช่วงปฐมวัย คือ โอกาสทอง ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เหลื อทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่งผลต่ออนาคตของ
สังคม อีกทั้งยังได้รับการพิสูจน์จากนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง ศ.ดร. เจมส์ เจเฮคแมน ว่า “การลงทุน
พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว” เป็นการได้รับผลตอบแทน
กลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า พัฒนาการเด็กปฐมวัย รากแก้วแห่งชีวิต (2557:3)
หลั กสู ต รการศึกษาปฐมวั ย พุท ธศักราช 2560 ได้ กาหนดปรัช ญาการศึกษาปฐมวั ย ไว้เช่ น กัน ว่ า
การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบทพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัย ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุก
คน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2560:2) ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงมีความสาคัญยิ่ง ในการเริ่มต้นพัฒนา
ส่งเสริมทั้งด้านความรู้ และความสามารถ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศต่อไป
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์นับได้ว่ามีความสาคั ญ และเป็นทักษะพื้นฐานที่ควรส่งเสริมตั้งแต่เด็กปฐมวัย
เพราะคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเด็กทั้งสิ้น เช่นจานวนตัวเลข เวลา การวัด ตาแหน่ง เป็นต้น
การจั ด ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ พั ฒ นาการและความสนใจของเด็ ก จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก
มีพัฒนาการในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป (เชวง ซ้อนบุญ 2554 ,น.21) ซึ่งสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้หลายรูปแบบไม่ว่าการจัด
ประสบการณ์ผ่านการเล่นหรือสอดแทรกตามกิ จกรรมต่างๆ (คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว, 2550 ,น. 22) ดังนั้นการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จึงมีความสาคัญสาหรับเด็กปฐมวัย
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การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดประสบการการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และ
การเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะ
ได้เป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็นเด็ กฉลาดและประสบความสาเร็จ
ในชีวิต การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (2556:3) จุดเน้นสาคัญคือ การเรียนรู้แบบ Active learning ของเด็ก
โดยการลงมือกระทา มีการบูรณาการผ่านการเล่น มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเป็นเด็กดี มีวินัย มีปัญญา มีความสุข
สามารถทาให้เด็กมีทักษะการคิด ในด้านความคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล และคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ เกิดเป็น
ทักษะชีวิตที่เด็กนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน กระทรวงศึกษาธิการ (2560:1)
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวไฮสโคป(High/Scope)
เป็นการมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระทา (Active Learning) เป็นจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวั ย ซึ่ ง ผู้ ริ เ ริ่ ม แนวคิ ด นี้ คื อ ดร.เดวิ ด ไวคารต์ เด็ ก จะเผชิ ญ กั บ ประสบการณ์ ส าคั ญ ซ้ าแล้ ว ซ้ าอี ก ใน
ชีวิตประจาวันอย่ างเป็ นธรรมชาติ ผ่า นมุมประสบการณ์ ที่หลากหลายด้วยวัสดุและอุป กรณ์ที่ เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550:10) นอกจากมุ่งเน้นให้เด็กลงมือกระทาแล้วแนวคิดนี้ยังให้
ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก (Adult-Child Interaction) โดยผู้ใหญ่จะต้องจัด
บรรยากาศให้อบอุ่นและปลอดภัยสาหรับเด็ก จะทาให้เด็กเกิดความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก และกล้าปรึกษา
ผู้ใหญ่จะต้องเอาใจใส่แม้แต่เรื่องเล็กน้อย การป้อนคาถามให้เด็ กเกิดความคิด จินตนาการ การมีปฏิ สัมพันธ์ที่ดี
ต่อเด็กนั้นนับได้ว่ามีคุณค่ามากกว่ าการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และในการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
หลักของไฮสโคป การเรียนรู้ของเด็กสัญลักษณ์ทามาจากสื่ออุปกรณ์ของจริงในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
ไฮสโคปจะมีกิจกรรมกระบวนการวางแผน-ปฏิบัติ-ทบทวน ผลงานของตนเองจนสาเร็จได้อย่างไร มีปัญหาและ
สามารถแก้ไ ขให้ส าเร็จ ได้ อย่ า งไร พั ช รี ผลโยธิ น และคณะ(2550:25-27) ครูจ ะเป็ น ผู้ กระตุ้ น ด้ ว ยคาถาม
ปลายเปิด เพื่อให้เด็กได้คิด ในห้องเรียนจะมีมุมต่างๆ เพื่อให้เด็กสนใจ เด็กจะเรียนรู้ผ่านการกระทาและเชื่อมโยง
สู่ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ วรนาท รักสกุลไทย (2542:47-50) ในการทากิจกรรมเมื่อเด็ก
ได้ลงมือทางานหรือกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนปัญญา คิดแก้ปัญหา หลักจากเด็ก
ทากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเด็กจะได้สรุปทบทวนว่างานที่ตนเองวางแผนไว้ได้ดาเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ดาเนินการได้เพียงใดจะเป็นการช่ วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี กุลยา ตันติผลาชีวะ(2551:124 ) กระบวนการ
วางแผน การลงมือปฏิบัติ และการทบทวน โดยเด็กเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมอย่างอิสระด้วยตนเอง จะสามารถ
พัฒนาเด็กได้ทุกด้ านโดยครูเป็นผู้ ให้การสนั บสนุน ความคิดของเด็ ก กระตุ้น ให้เกิดการใช้เหตุผลสาหรับการ
แก้ปัญหาของเด็ก Hohumann and Weikart (1995:38) โดยประเทศไทยได้มีงานวิจัยที่นาการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮสโคป มาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเด็กปฐมวัยในหลายด้านด้วยกัน อาทิด้านความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการฟัง และ
การพูด (วิพาพร บุญวงษ์ 2551 : ละไม ธานี 2552 :ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ 2552: เจริญตา จาดเจือจันทร์
2556 : ปัทมา ดวงศรี 2558) จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยการลงมือกระทา ผ่านอุปกรณ์ มุมการเรียนรู้
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ต่าง ๆ ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดพร้อมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยในหลากหลายด้าน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1
โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน(Plan) ขั้นปฏิบัติ
(Do) ขั้นทบทวน(Review) เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล
ให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลัง การจัด
ประสบการณ์แบบปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคปและการจัดประสบการณ์แบบปกติ
สมมติฐานการวิจัย
1) นั กเรีย นอนุ บ าลชั้น ปี ที่ 1 กลุ่ มที่ ไ ด้ รับการจั ดประสบการณ์แบบปกติ มี ทั กษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2) นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป มีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3) นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป มีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธีการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป และวิธีการจัดประสบการณ์แบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้มาจากหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 สาระที่ควรเรียนรู้ เรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วยการจัดประสบการณ์ เรื่อง คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน จานวน 5 แผน

173

Humanities, Social Sciences and arts

Veridian E-Journal, Silpakorn University

Volume 12 Number 2 March – April 2019

ISSN 1906 - 3431

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาทดลอง จานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 วัน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การจัดประสบการณ์ ได้แก่
1) การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
2) การจัดประสบการณ์แบบปกติ

ตัวแปรตาม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จานวน 4 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญคุ้ม
ราษฎร์บารุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียน
ทั้งหมด 70 คน ในการจัดตัวอย่าง เพื่อการทดลองดาเนินการดังนี้
1. จัดหน่วยตัว อย่า งเข้าสู่ กลุ่ม 2 กลุ่ ม แบบสุ่ ม (random assignment) ด้ วยการจับสลาก
นักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การสุ่มสิ่งที่กระทาสู่กลุ่ม (random treatment) ด้วยการสุ่มแบบจับสลาก โดยการจัด
ประสบการณ์แบบปกติให้ 1 กลุ่ม และการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป 1 กลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน เป็นการจัดกิจกรรมผ่าน
กระบวนการสอน ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก จานวน 5 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 เท่าไร เท่าไร (ทักษะการนับ)
แผนที่ 2 เจ้าหนูช่างสังเกต (ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ และจาแนก
แผนที่ 3 อะไรเอ๋ยมาก่อน (ทักษะการเรียงลาดับ)
แผนที่ 4 มหัศจรรย์ ชั่ง ตวง วัด (ทักษะการวัด)
แผนที่ 5 หนูอยู่ตรงไหน (ทักษะการบอกตาแหน่ง)
2.2 แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน เป็นการจัด
กิ จ กรรมผ่ า นกระบวนการไฮสโคป 3 ขั้ น ตอน ขั้ น วางแผน(Plan) ขั้ น ปฏิ บั ติ (Do) ขั้ น ทบทวน (Reivew)
ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก จานวน 5 แผน ดังนี้
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แผนที่ 1 เท่าไร เท่าไร (ทักษะการนับ)
แผนที่ 2 เจ้าหนูช่างสังเกต (ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ และจาแนก
แผนที่ 3 อะไรเอ๋ยมาก่อน (ทักษะการเรียงลาดับ)
แผนที่ 4 มหัศจรรย์ ชั่ง ตวง วัด (ทักษะการวัด)
แผนที่ 5 หนูอยู่ตรงไหน (ทักษะการบอกตาแหน่ง)
2.3 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบปฏิบัติตามคาสั่ง จานวน 20 ข้อ
ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ไว้ นาไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เพื่อ วิเคราะห์หา
คุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบอิงเกณฑ์โดยคานวณหาค่อานาจจาแนก (B)
เป็นรายข้อ โดยใช้ดัชนี B (B-Index) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.37 – 0.67 และ ค่าอานวจ
จาแนก ตั้งแต่ 0.31 – 0.86 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีของโลเวท (Lovett) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.86
การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองจริง (True - Experimental Design)ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบThe
randomized Pretest-postest control group design โดยออกแบบแผนการทดลอง ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง The randomized Pretest-postest control group design
กลุ่มทดลอง (ER)

O1

X

O2

กลุ่มควบคุม (CR)

O1

-

O2

โดยกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลองเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
X แทน การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
O1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
วิธีการดาเนินการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการทดลองก่อนเรียน (Pre – test ) โดยใช้แบบวัดความรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทดสอบกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
2. ด าเนิ น การทดลองสอน 2 กลุ่ ม โดยใช้ เ นื้ อ หาเดี ย วกัน นั กเรี ย นห้ อ งเรี ย นที่ 1 ใช้ วิ ธี การจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป และห้องเรียนที่ 2 ใช้วิธีการจัดประสบการณ์แบบปกติ
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3. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ชุดเดียวกับที่ใช้ท ดสอบก่อนเรียน โดยดาเนินการ
ทดสอบกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
4. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบ ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
และสรุปผลการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนอนุบาล
ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
และการทดสอบค่าแบบ t – test (Dependent Sample)
2. เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนอนุบาล
ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการร์ตามแนวคิดไฮสโคป โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. ) และการทดสอบค่าแบบ t – test (Dependent Sample)
3. เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป และการจัดประสบการณ์แบบปกติ โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) และการทดสอบค่าแบบ t – test (Independent Sample)
ผลการวิจัย
การวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาทั กษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ โ ดยการจั ด ประสบการณ์ ต ามแนวคิด ไฮสโคป
(High/scope) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้ผลการวิจัยดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล เพื่ อเปรีย บเที ย บทั กษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ส าหรับ นั กเรีย นอนุ บ าล
ชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่ อเปรีย บเทีย บทั กษะพื้ นฐานทางคณิต ศาสตร์ สาหรับนั กเรีย บอนุบ าล
ชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test (Dependent
Sample) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนอนุบาล
ชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ
การจัดประสบการณ์
n
S.D
t
df
Sig
̅
แบบปกติ
35
8.46
1.72
19.354**
34
.000
ก่อนเรียน
35
12.97
1.50
หลังเรียน
* p < 0.01
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ โดยก่อนเรียนด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ
มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( ̅ = 8.46 , S.D = 1.72) ตามลาดับ และหลังเรียน ด้วยการ
จัดประสบการณ์แบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( ̅ = 12.97, S.D = 1.50)
ตามลาดับ
สรุปได้ว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ด้วย
การจัดประสบการณ์แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้น ปีที่ 1
ก่อนเรียน และหลังเรียบ ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
ผลการวิ เคราะห์ข้อมู ล เพื่ อเปรีย บเที ย บทั กษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรับ นั กเรีย นอนุ บ าล
ชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โดยใช่ค่าสถิติทดสอบ t-test
(Dependent Sample) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาล
ชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
การจัดประสบการณ์
n
S.D
t
df
Sig
̅
ตามแนวคิดไฮสโคป
35
8.43
1.91
36.111**
34
.000
ก่อนเรียน
35
17.57
1.52
หลังเรียน
* p < 0.01
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป โดยก่อนเรียนด้วยการ จัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮปโคป มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ ( ̅ = 8.43 , S.D = 1.91) ตามลาดับ
และหลังเรียนด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
( ̅ = 17.57 , S.D = 1.52) ตามลาดับ
สรุป ได้ ว่ า ผลการเปรีย บเที ย บทั กษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ส าหรับ นั กเรี ย นอนุ บ าลชั้ น ปี ที่ 1
ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่
1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคปและการจัดประสบการณ์แบบปกติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตณ์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคปและการจัดประสบการณ์แบบปกติโดยใช้
ค่าสถิติทดสอบ t - test (Independent Sample) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.3
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาล
ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคปและการจัด
ประสบการณ์แบบปกติ

การจัดประสบการณ์หลังเรียน

N

̅
17.57
12.97

S.D

t

df

Sig

35
1.52 12.723**
68
0.000
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
35
1.50
การจัดประสบการณ์แบบปกติ
* p < 0.01
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1
หลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
( ̅ = 17.57 , S.D = 1.52) ตามลาดับ และหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( ̅ = 12.97 , S.D = 1.50) ตามลาดับ
สรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่จัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป สูงกว่ า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
การวิ จัยเพื่ อพัฒนาทักษะพื้น ฐานทางคณิ ตศาสตร์ โดยการจัด ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัด
ประสบการณ์แบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์แบบปกติ เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ ตามสาระการ
เรียนรู้ และประสบการณ์สาคัญที่เด็กควรรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามตัวบ่งชี้ ตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นนา
ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมินและวัดผล ในทุ กกิจกรรม โดยการจัดการเรียนผ่าน 6 กิจกรรมหลัก เริ่มตั้งแต่
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจั งหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้า งสรรค์ กิจกรรมมุ มประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ทุกกิจกรรมจะร้อยเรื่องราวตามหน่วยการเรียน เป็นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น จากง่ายไปหายาก จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย พัฒนาเด็กเป็นองค์รวมอย่างสมดุลและ
ต่อเนื่อง เน้นเด็กเป็นสาคัญ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ทาให้เด็กเกิด
ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง เกิ ด การพั ฒ นาด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริษกร ไชยรัตน์ (2551:106-107) ได้ศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบทักษะทาง
คณิ ตศาสตร์ของเด็ กปฐมวั ย ระหว่า งการจั ด ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด โยนิ โสมนสิ การแบ บการณ
มนสิการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการใช้แบบทดสอบทักษะทาง
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งแยกเป็น 5 ทักษะ คือ ทักษะด้านการจาแนก คิดเป็นค่าร้อยละ 4.2 การ
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เปรียบเทียบ คิดเป็นค่าร้อยละ 6.8 การจับคู่ คิดเป็นค่าร้อยละ 8.8 การจัดประเภท คิดเป็นค่าร้อยละ 8.8 และ
ทักษะรูปทรงและเนื้อที่ คิดเป็นค่าร้อยละ 7 พบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.70 หลังเรียนเท่ากับ 20.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อน
เรียนเท่ากับ 1.98 และหลังเรียนเท่ากับ 0.99
2. จากผลการวิจัยพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า
การนาหลักการสอนตามแนวคิดไฮสโคป ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ของเด็กอนุบาล โดยทุกกิจกรรมจัดการเรียนโดย
ใช้กระบวนการตามแนวคิดไฮสโคป เด็กเป็นผู้วางแผนการเลือกทากิจกรรมใดก่อนหลัง ลงมือกระทากิจกรรมครบ
ทุกกิจกรรม และนามาทบทวนร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน เพื่อหาข้อแก้ไข ในการทากิจกรรมคุณครูจะมีหน้าที่จัด
สภาพแวดล้อมอานวยความช่วยเหลือ และใช้เพียงคาถามกระตุ้นความคิดเด็ก เช่น นักเรียนทากิจกรรม เรื่อง
การนับ ในกิจกรรมเปรียบเทียบจานวน แต่นักเรียนไม่สามารถเปรียบเทียบได้คุณครูจะกระตุ้นความคิดเด็ก “เด็ก
ไม่ทราบจานวนเด็ก ๆ ต้องใช้วิธีใดเพื่อให้รู้จานวน” เด็กจะคิดและตอบว่า “ใช้วิธีการนับ” เด็กจะเอาสิ่งที่เด็กได้
ลงมือกระทาไปใช้ในการหาคาตอบ ในขั้นตอนการทดสอบ เมื่อเด็กไม่รู้จานวนเด็กจะใช้วิธีการนับในการหา
คาตอบ โดยที่ครูไม่ต้องแนะนา แสดงให้เห็นว่า การลงมือกระทา ผ่านกระบวนการไฮสโคป สามารถทาให้เด็กเกิด
กระบวนการทางการคิดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทาให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน
สอดคล้องกับทฤษฎีของไฮสโคป ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อ
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็น
ผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory)
ของเปียเจต์ (Piaget) การสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทา (Active Learning)
เพราะเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทาให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วย
ตนอง การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ไทยตามแนวคิ ด ไฮสโคป (2550:2) สอดคล้ องกั บ กั ล ยา ตั น ติ ผ ลาชะ
(2551:123)ได้กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยควรมีวัสดุอุปกรณ์ หรือสื่อการเรียนรู้ที่
เป็นรูปอธรรม ให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สารวจ ค้นหา แก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กอื่น และผู้ใหญ่ โดยครูเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมอานวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือจะทาให้เด็กเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ดี ซึ่งการเรียนการสอนแบบไฮสโคป (High/Scope) เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการที่เด็กได้ลง
มือกระทากับอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรงโดยใช้หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การทบทวนปฏิบัติ (Review) แล้วทาให้เกิดการเรียนรู้จากการได้คิด
แก้ปัญหาและการทบทวน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของเด็ก ทาให้ทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพรรณ สิ ทธิพูนอนุภาพ
(2552:67-68) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม
เสรีตามแนวคิดไฮสโคป (High/Scope) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวนร้อยละ 88 ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (High/Scope) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ดังผลการวิจัยของ
ละไม ธานี (2552:55-75) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ของ
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เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ผลการวิจัยพบว่า เด็กชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลัง
ทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลอง การคิดแก้ปัญหาหลังทดลอง สูงกว่าก่อนทดลอง และ หลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของไฮสโคปมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าก่อนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ
สมเด็จ จุลนันท์ (2553:61-68) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นทุกทักษะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับการ
วิจัยของปัทมา ดวงศรี วารสารวิชาการและการวิจัยสังคมศาสตร์ (2558:101-108) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ของเด็ กชั น อนุ บ าลปี ที่ 2 โดยใช้ แ บบการจั ด ประสบการณ์ ตามแนวคิ ด ไฮสโคป
ผลการจวิจัยพบว่า ทักษะการฟัง การพูด ของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดไฮสโคปมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทักษะการฟัง การพูด ก่อนการจัดประสบการณ์ เท่ากับ 62.00
คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น 31.93 คิ ด เป็ น ร้ อยละ 39.91 ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเจริ ญ ตา จาดเจื อจั น ทร์
(2556:79) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห ลั ง เรี ย นรู้ สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 สอดคล้ อ งกั บ
สุวรรณา ไชยฐาน (2561: 1222) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น โดยผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุใน
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองจัด
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับ เนตรชนก รักกาญจนันท์ (2559 : 823) ได้วิจัยเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่าหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้ ว รรณกรรมเป็ นฐานเด็ กปฐมวั ย มีทั กษะทางสัง คมสู ง กว่ า ก่อนการจัด ประสบการณ์ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย
ผลของคะแนนความมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
3. จากผลการวิจัยพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ ต ามแนวคิด ไฮสโคป หลั ง เรีย นสู ง กว่ า นักเรีย นที่ ไ ด้ รับ การจั ด ประสบการณ์แบบปกติ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ทาให้เด็กเกิดทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าแบบปกติ การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นการสร้างองค์ความรู้
จากการที่เด็กได้ลงมือกระทากับอุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรง ผ่านหลักปฏิบัติ 3 ประการ
คือ 1. การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติ (Do) 3. การทบทวน (Review) ดังนั้นเมื่อนามาจัดประสบการณ์ให้กับ
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เด็ก จึงทาให้เด็กเกิดกระบวนการคิด โดยการลงมือทางานฝึกให้เด็กวางแผนการทางานอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
ระบบ เด็กได้ฝึกสมาธิทาให้เกิดปัญญา ฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกการคิดอย่างมีความหมาย ผลที่ตามมาคือ
ความส าเร็จ ในการท างานที่ไ ด้ล งมื อปฏิบัติ ด้ว ยตนเอง ได้เรีย นรู้และมี ความสุ ขในการทางานที่ ตนสนใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางในการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (2560:41) ได้
กล่าวไว้ว่าการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทา เรียนรู้ผ่านประสารท
สัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการบูรณาการทั้ง
กิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ ให้เด็กเกิดความคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทา และนาเสนอ
ความคิดโดยผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และการเรียนรู้การทา
กิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กัน เด็กได้มี ปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถี
ชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพรรณ
สิทธิพูนอนุภาพ (2552:67-68) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮสโคป (High/Scope) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวนร้อยละ
88 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (High/Scope) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญตา จาดเจือจันทร์ (2556:79) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิ ดไฮสโคป เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวั ย มีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของวิพาพร บุญวงษ์ (2551:112-113) ได้ศึกษาเรื่อง การ
เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์แบบไฮสโคปกับการจัดประสบการณ์แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า1. พฤติกรรมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบไฮสโคปกับการจัดประสบการณ์แบบปกติแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญ .01
2.ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป กับการ
จัดประสบการณ์แบบปกติแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ.01 โดยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบไฮสโคป สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ครูผู้สอนมีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการ จัดพื้นที่ในการจัดทากิจกรรมพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่การจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย พื้นที่มุมต่าง
จัดเตรียมสื่อที่หลากหลายเอื้อมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 สอดคล้องการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึง
พื้นที่ในการจัดเก็บ เพื่อให้เกิดวงจร ค้นหา – ใช้-เก็บ เป็นการฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม ให้กับเด็ก ครู
ต้องอานวยความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เด็กแก้ปัญหาเอง ให้เด็กเกิดทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน
ที่ได้การวางแผน จนเกิดความสาเร็จ ในบรรยากาศที่ทาให้เด็กเพลิดเพลิน
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5.3.1.2 การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามกระบวนการแนวคิดไฮสโคป ต้องใช้
เวลามากในการจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ เด็ ก ดั ง นั้ น ในการจั ด กิ จ กรรมต้ อ งมี จั ด ล าดั บ ขั้ น ตอน สภาพแวดล้ อ ม
สื่ออย่างชัดเจน ครูต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กลงมือกระทาจนสาเร็จทันเวลาในทุกกิจกรรม
5.3.1.3 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป เป็นกิจกรรมที่เด็กยังไม่เคยปฏิบัติ และเป็นการจัด
กิ จ กรรมที่ มี ขั้ น ตอน กระบวนการหลายอย่ า ง ดั ง นั้ น การด าเนิ น กิ จ กรรมครู ต้ อ งชี้ แ จงแนวทางการเรี ย น
อย่างละเอียด เพื่อให้เด็กเข้าใจขั้นตอน เด็กจึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเป็นระเบียบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป นาไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม
หลัก ไปปรับใช้กับจัดการเรียนให้กับนักเรียนโดยใช้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน
ความคิด เป็นต้น
2. ควรนาการกระบวนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป นาไปจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะชีวิตที่
เด็ ก ต้ อ งเรี ย นรู้ สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การชี วิ ต ของตนเอง การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ท าตามกฎเกณฑ์
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลอื่น
3. ควรมีการการจัดประสบการณ์ต ามแนวคิดไฮสโคป ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ในระดับ
ชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา
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