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การใช้ ชุดลูกเต๋าประกอบการจัดประสบการณ์เพือพัฒนาทักษะพืนฐานด้ านคณิตศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวัย
Using Dice Sets Supplement on Learning Experiences for Enhancing Basic Skills in
Mathematics of Early schoolchildren
กฤติกานต์ กาลมงคล 1, ดร.ทิพวัลย์ คําคง 2, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทัศนา แก้วพลอย 3
1
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3
อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือเปรี ยบเทียบทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ที
ได้รับการจัดประสบการณ์โดยชุดลูกเต๋ า ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ น
เด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2558 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาพระงาม
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนเด็ก 25 คน ซึงได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม เครื องมือที
ใช้ในการวิ จ ัยได้แก่ 1) ชุ ด ลูก เต๋ า 2) แผนการจัด ประสบการณ์ 3) แบบทดสอบวัด ทัก ษะพืนฐานด้า น
คณิ ตศาสตร์ ข องเด็กปฐมวัย มีความเชือมันเท่ากับ 0.9164 วิเคราะห์ข ้อมูลโดยหาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า
ทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชันอนุบาลปี ที 1 โดยการใช้ชุดลูกเต๋ าประกอบการจัด
ประสบการณ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
คําสําคัญ : ชุ ดลูกเต๋า / ทักษะพืนฐานด้ านคณิตศาสตร์ / เด็กปฐมวัย
Abstract
The purpose of research was to compare the basic skills in Mathematics of the early
schoolchildren before and after using dice sets to strengthen learning experiences. The research sample
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group is made by group sampling and the 25 kindergartners were selected from one of the 1st level
classrooms at the first semester of the Early Childhood Development Center, Khow Phra Ng-am Subdistrict Municipal, Lopburi Province. The research instruments are 1) the dice sets to strengthen learning
experiences. 2) the learning experience plan. 3) the measurement test of basic skills in Mathematics for
the early schoolchildren and the alpha reliability coefficient is 0.9164. The data analysis were made by
arithmetic mean, standard deviation, and t-test (dependent).
The findings showed :
The post-test after using the dice sets to supplement for learning experience to develop basic
skills in Mathematics of the early schoolchildren was significantly higher than those the pre-test at level
0.01.
Keywords: Dice Sets / Basic Skillsin Mathematics / Early schoolchildren
บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิ งสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดทีคนในชาติมีค วามรู้
ประเทศนันย่อมเจริ ญรุ่ งเรื อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ มตังแต่ระดับปฐมวัยเพราะเด็กวัยนีเป็ นช่วงที
มีพฒั นาการอย่างรวดเร็ ว ทังด้าน ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิงการเจริ ญเติบโตของสมอง ประสบการณ์ทีเด็กได้รับในวัยนี จะเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาในวัยต่อไป แนวในการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
การคิ ด ซึ งเป็ นสิ งสําคัญ คณิ ต ศาสตร์ ช่ว ยพัฒนาความคิ ด ให้เด็กสามารถคิ ด อย่างมีระบบมีเหตุ ผล และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องปลูกฝัง
ตังแต่เล็กๆ เนืองจากคณิ ตศาสตร์มีความเกียวข้องและจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ทีต้องใช้
อยูเ่ สมอ
ในการจัดประสบการณ์ดา้ นคณิ ตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัยนันสามารถจัดสอดแทรกในกิจกรรมที
จัดประจําวันชุดลูกเต๋ าเป็ นสือการสอนหนึงเนืองจากทีสามารถนํามาจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรี ยนรู้ผา่ นการเล่น
เกม จัดให้เด็กได้เรี ยนรู้จากการเล่นทีเป็ นรู ปธรรม เกมทีเล่นโดยชุดลูกเต๋ าเป็ นการเล่นทีช่วยพัฒนาทักษะ
พื นฐานด้า นคณิ ตศาสตร์ และช่ ว ยให้เ ด็ ก เกิ ด ความคิ ด รวบยอด อัน เป็ นองค์ ป ระกอบสํา คัญ ของ
กระบวนการพัฒนาด้านสติ ปัญญาเพือส่ งเสริ มและช่ว ยให้เด็ก ปฐมวัยเข้าใจเกียวกับทัก ษะพืนฐานด้าน
คณิ ตศาสตร์ และเป็ นพืนฐานในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ในระดับทีสูงขึนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือเปรี ยบเทียบทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยการใช้
ชุดลูกเต๋ าประกอบการจัดประสบการณ์
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจ ัยครังนี ได้แก่ เด็กปฐมวัยชันอนุ บาลปี ที 1 ภาคเรี ยน ที 1 ปี
การศึกษา 2558 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 100 คน
กลุ่มตัว อย่างที ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ เด็ก ปฐมวัยชันอนุ บาลปี ที 1/1 ภาคเรี ยน ที 1 ปี
การศึกษา 2558 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน 25 คน ซึงได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดลูกเต๋ าประกอบการจัดประสบการณ์
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ด้าน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ
การจับคู่
การนับจํานวน
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลองครังนี ดําเนิ นการในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลา
จํานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน รวม 24 วัน วันละ 30 นาที
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
กุลยา ตันติ พลาชี วะ กล่าวว่าคณิ ตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัยหมายถึงการเรี ยนรู้ ดว้ ยการส่ งเสริ ม
ประสบการณ์เกี ยวกับคณิ ศาสตร์ ทีเป็ นพืนฐานสําหรั บเด็ก ปฐมวัยซึ งต่ างจากคณิ ศาสตร์ สําหรั บผูใ้ หญ่
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คณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ก เป็ นความเข้าใจจํานวนการปฏิบัติ เกี ยวกับจํา นวนเน้น ทีการจําแนกสิ งต่ างๆ การ
เปรี ยบเทียบ ละการเรี ยนรู้สญ
ั ลักษณ์
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริ ฐ กล่าวว่า คณิ ตศาสตร์ คือประสบการจริ งทีใช้ในชีวิตประจําวันของเด็ก
และกิจกรรมทีครู จดั เพือสร้างความรู้ และทักษะทีเหมาะสมกับวัยทางคณิ ตศาสตร์โดยเน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง
เพือให้เด็กได้สร้างความรู้และทักษะทางคณิ ตศาสตร์
นิตยา ประพฤติกิจ กล่าวว่า คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเด็กปฐมวัย เป็ นเรื องหนึ งทีนอกจากจะต้องอาศัย
สถานการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็กในการส่ งเสริ มความเข้าใจ เกียวกับคณิ ตศาสตร์ แล้วยังอาศัยการจัด
กิจกรรมทีมีการวางแผน และเตรี ยมการอย่างดีจากครู เพือให้โอกาสแก่เด็กได้คน้ คว้าแก้ปัญหาได้เรี ยนรู้
และพัฒ นาความคิ ด รวบยอดเกียวกับคณิ ต ศาสตร์ มีทักษะและมีความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ ทีเป็ นพืนฐาน
สําหรับการศึกษาทีสูงขึนและใช้ในชีวิต ประจําวันต่อไป
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ปณิ ชา มโนสิ ทธิธยากร (2553,หน้า 65-66 ) ได้ทาํ การวิจ ัยเรื องการพัฒ นาทัก ษะพืนฐานด้าน
คณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วนของรู ปเรขาคณิ ต กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ผลการวิจยั พบว่า 1) ทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ทงั
โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่ วนรู ปเรขาคณิ ตสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เน้นเศษส่วนของรู ปเรขาคณิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ปานิตา กุลกรุ ง (2553) ศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีได้รับการ
จัดกิจ กรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัยทีได้รั บการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติสูงกว่าก่อนได้รับการจัด กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ อย่างมีนยั สําคัญ ทีระดับ.01
แสงเดือน วิมลรัตน์ (2554) ศึกษาเกียวกับทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทีได้รับการ
จัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพือการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมโดย
ใช้รูปแบบพหุปัญญาเพือการเรี ยนรู้ มีทกั ษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ อยู่ในระดับดี และเด็กปฐมวัยทีได้รับ
การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุ ปัญญาเพือการเรี ยนรู้ มีทกั ษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ โดยรวมและราย
ด้าน คือ ด้านการจําแนกเปรี ยบเทียบด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเรี ยงลําดับ และด้านการรู้ค่าจานวนสูงขึน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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วิธีดําเนินการวิจยั
1. ระเบียบวิธีวิจยั
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ เด็กปฐมวัยชันอนุบาลปี ที 1 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2558 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 ห้องเรี ยน จํานวน
นักเรี ยน 100 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ เด็กปฐมวัยชันอนุ บาลปี ที 1/1 อายุ 3 ขวบภาคเรี ยนที 1
ปี การศึก ษา 2558 ศูน ย์พฒ
ั นาเด็ ก เล็ก เทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จัง หวัด ลพบุ รี จํานวน 1
ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 25 คน ซึงได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
1.2 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1 ชุดลูกเต๋ า
2 แผนการจัดประสบการณ์เพือการเรี ยนรู้โดยใช้ชุดลูกเต๋ า
3 แบบทดสอบวัดทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
2. ขันตอนการวิจยั
1. ก่อนทําการทดลองจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดลูกเต๋ า ใช้แบบทดสอบทักษะพืนฐานด้าน
คณิ ตศาสตร์ ให้กบั เด็กปฐมวัย และบันทึกคะแนนของเด็กปฐมวัยทีได้จากแบบทดสอบ เป็ นคะแนนก่อน
เรี ยน
2. จัดกิจกรรมโดยการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดลูกเต่าเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 4
วัน ตามแผนจัดประสบการณ์ จํานวน 24 แผน
3. สิ นสุดการทดลอง ให้เด็กทําแบบทดสอบวัดทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์สาํ หรับเด็ก
ปฐมวัยหลังเรี ยน โดยให้เด็กทําแบบแบบทดสอบวัดทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับเด็กปฐมวัย ครัง
ละ 5 คนโดยครู อ่านคําถามให้เด็กฟัง และให้เด็กกากบาทรู ปภาพคําตอบ
4. นําคะแนนของเด็กที ได้จากการทําแบบทดสอบวัด ทัก ษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวัยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบืองต้น (pre-experimental design) แบบกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ วัดผลก่อนและหลังทดลอง (onegroup pretest-posttest design)
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หาค่าสถิติ พืนฐานของทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลอง โดยนํา
ข้อมูลไปหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองโดย
ใช้ t - test dependent
ผลการวิจยั
การทดสอบ

จํานวน (n)

X

S.D.

t

p

20.33*

0.00*

ก่อนเรียน

25

9.56

1.26

หลังเรียน

25

14.12

1.39

* P<0.01
ทัก ษะพื นฐานด้า นคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวัย ที ได้จ ัด ประสบการณ์ โ ดยการใช้ชุ ด ลูก เต๋ า
ประกอบการจัดประสบการณ์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อภิปรายผลการวิจยั
ผลของการใช้ชุด ลูกเต๋ าประกอบการจัดประสบการณ์เพือพัฒนาทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์
ปรากฏว่าทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ โดยรวมของเด็กหลังการจัดกิจกรรมด้วยชุดลูกเต๋ า สูงกว่าก่อนใช้
ชุดลูกเต๋ า เนื องจากการสร้างชุดลูกเต๋ า สร้ างขึนตามหลักการและทฤษฎีก ารสร้ างสื อการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กวัยนีจะเรี ยนรู้ผา่ นสือประกอบการจัดประสบการณ์ สือควรเป็ นสือสามมิติ
จับต้องได้ ผูส้ อนควรศึกษาคุณลักษณะของสื อแต่ละชนิ ดประกอบการเลือกใช้สือ ในกิ จกรรมการใช้ชุด
ลูกเต๋ าประกอบการจัดประสบการณ์นี มุ่งให้เด็กได้สมั ผัสกับสือ ทีมีคุณลักษณะ ขนาด สี ทีแตกต่างกันเพือ
ส่งเสริ มให้เด็กได้รู้จกั การเปรี ยบเทียบการจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ การจับคู่ และการนับจํานวน ซึงเป็ น
ทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ เยาวพา เดชะคุปต์ (2528,หน้า 10) กล่าวว่า เด็กเกิดการเรี ยนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผัส ในการลงมือกระทํา การกระทําจะทําให้เด็กค่อยๆเกิด ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการการ
สร้างภาพในสิ งทีเป็ นนานธรรมได้ การใช้ชุดลูกเต๋ ากระกอบการจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดทักษะพืนฐาน
278

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ด้านคณิ ตศาสตร์ เด็กได้ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นรู ปธรรมเด็กได้เรี ยนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ได้รับประสบการณ์
จากการลงมือปฏิ บตั ิกิ จกรรมซึงส่ งผลต่อทักษะพืนฐานด้านคณิ ต ศาสตร์ ในแต่ ละด้านให้ดียิ งขึน ทักษะ
พืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัยชันปี ที 1 โดยใช้ชุดลูกเต๋ าประกอบการจัดประสบการณ์หลังเรี ยน
สูงกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้ ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปณิ ชา มโนสิทธิธยากร ได้ทาํ การวิจยั เรื องการพัฒนาทักษะพืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วนของรู ปเรขาคณิ ต กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ผลการวิจยั พบว่า ทักษะพืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ทงโดยรวมและรายด้
ั
านของ
เด็กปฐมวัยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
- ก่อนเด็กจะลงมือเล่นเกมจากชุดลูกเต๋ าครู ควรมีความมันใจว่า เด็กได้เข้าใจวิธีการเล่นเป็ น
อย่างดีแล้วหากพบว่า เด็กยังไม่เข้าใจหรื อมีปัญหาควรรี บเข้าไปอธิบายการเล่นให้เด็กเข้าใจ
- ควรนําเกม เกมชุดลูกเต๋ าไปจัดไว้ในห้อง เพือให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะจากการเล่นเกมซําอีก
เพือให้เด็กมีพฒั นาการทีดียงขึ
ิ นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
- ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการใช้ชุดลูกเต๋ าประกอบการจัดประสบการณ์ ทีมี
ต่อพัฒนาการด้านอืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการด้านการคิดแก้ปัญหา ทักษะทางภาษา พัฒนาการด้าน
มิติสมั พันธ์ เป็ นต้น
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