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การพัฒนาสื่ อ “กล่ องสี รูปทรงหรรษา”
1.ความเป็ นมาและความสาคัญ
สื่ อและของเล่น จัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ ง สภาพแวดล้อมหนึ่ง ที่มีผลต่อการส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก สื่ อและของเล่นแต่ละประเภท มีส่วนในการพัฒนาเด็กแตกต่างกันไป การเลือกใช้และผลิต
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง รวมทั้งครู จะมีบทบาทในการพิจารณาให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
ของเด็ก และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการนาสื่ อและของเล่นมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ดังนั้น การผลิตสื่ อและของเล่น สาหรับเด็กปฐมวัย จึงควรคานึงถึงหลักการผลิต การเลือกใช้ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าข่อยใต้ได้จดั กระบวน การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดย
เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเน้นกิจกรรม 6 หลัก และ
ได้จดั ทาสื่ อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับมอนเตสซอรี่ คือ “สื่ อกล่องสี รูปทรงหรรษา” ได้ประโยชน์ทางด้าน
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
1.พัฒนาการด้านร่ างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสัมผัส หยิบจับรู ปทรง และแยกรู ปทรงใส่ ลง
ไปในกล่องลังกระดาษ
2.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ในขณะเล่นเกมแยก
รู ปทรงใส่ กล่องตามความสนใจ
3.พัฒนาการด้านสังคม เด็กสามารถเล่นกับ เพื่อน มีการสนทนา แบ่งปั น และฝึ กการรอคอย
4.พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ งเสริ มกระบวน การคิด ส่ งเสริ มทักษะทางการจาแนกเปรี ยบเทียบ
รู ปทรงเรขาคณิ ตและส่ งเสริ มการรับรู ้เรื่ องสี
กล่องสี รูปทรงหรรษา เป็ นสื่ อที่ส่งเสริ ม พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย
โดยส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ เรื่ องรู ปทรงเลขาคณิ ต ส่ งเสริ มทักษะทางการจาแนก/เปรี ยบเทียบรู ปทรงเลขาคณิ ต
เด็กจะได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อของตนเอง ช่วยให้เด็กเป็ นผูร้ ู ้จกั การสังเกต จาแนก
เปรี ยบเทียบ ช่างสงสัย ค้นคว้าและแก้ปัญหาได้ต่อไป

2.วัสดุ อุปกรณ์ / ขั้นตอนการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ กล่ องสี รูปทรงหรรษา
- กล่องลังกระดาษ
- สติ๊กเกอร์ สี
- สก็อตเทปสี
- ฟิ วเจอร์บอร์ด
- กรรไกร
- มีดคัทเตอร์
-แบบตัวอย่างรู ปทรง

ขั้นตอนการผลิตสื่ อ
1. เตรี ยมกล่องลังกระดาษ
2. นาสติ๊กเกอร์ สีติดตรงกล่องลังกระดาษ โดย แต่ละด้านติดสติ๊กเกอร์ ด้านละสี มี 5 ด้าน
ประกอบ ไปด้วย สี น้ าเงิน สี แดง สี เหลือง สี ม่วง สี ชมพู
3. เจาะกล่องลังกระดาษแต่ละด้านเป็ นรู ปทรงต่างๆ ได้แก่ ทรงกลม สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยมจัตุรัส
สี่ เหลี่ยมผื้นผ้า และห้าเหลี่ยม
4. ติดสก็อตเทปสี ตรงสันกล่องทั้ง 4 ด้าน
5. ตัดฟิ วเจอร์ บอร์ ดเป็ นรู ปทรงต่างๆ เพื่อที่จะ ให้เด็กนาชิ้นส่ วนรู ปทรงต่างๆ ใส่ ลงไปในกล่อง
ตามช่องที่มีรูปทรงเหมือนกัน จนหมดทุกชิ้น

.ผลการประเมินสื่ อ “กล่องสี รูปทรงหรรษา”
ที่
1
2
3
4

รายการ

ความประหยัด
เปิ ดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่ วม
สอดคล้องกับนวัตกรรมมอนเตสซอรี่
ส่ งเสริ มทักษะทางการจาแนก / เปรี ยบเทียบรู ปทรงเลขา
คณิ ต
5 การนาไปใช้เหมาะสาหรับเด็ก
6 มีความปลอดภัยสาหรับเด็ก
7 สี สัน สวยงาม
8 ความคงทน
9 ความเหมาะสมของขนาด
10 เร้าความสนใจ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย (X)
4.50
4.60
4.45
4.55

การแปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.55
4.40
4.60
4.45
4.60
4.45
4.51

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

สรุ ปในภาพรวมของผูป้ ระเมินสื่ อ “กล่องสี รูปทรงหรรษา” ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดป่ าข่อยใต้ อยูใ่ น
ระดับดีมาก (X = 4.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในข้อที่ 1 ในระดับดีมาก
(X = 4.50) ความพึงพอใจในข้อที่ 2 ในระดับดีมาก (X= 4.60) ความพึงพอใจในข้อที่ 3 ในระดับดีมาก (X=
4.45) ความพึงพอใจในข้อที่ 4 ในระดับดีมาก (X= 4.55) ความพึงพอใจในข้อที่ 5 ในระดับดีมาก (X= 4.55)
ความพึงพอใจในข้อที่ 6 ในระดับดีมาก (X= 4.40) ความพึงพอใจในข้อที่ 7 ในระดับดีมาก (X= 4.60) ความ
พึงพอใจในข้อที่ 7 ในระดับดีมาก (X= 4.60) ความพึงพอใจในข้อที่ 8 ในระดับดีมาก (X= 4.45) ความพึง
พอใจในข้อที่ 9 ในระดับดีมาก (X= 4.60) ความพึงพอใจในข้อที่ 10 ในระดับดีมาก (X= 4.45) ดังตาราง

4.การทดลองใช้กบั เด็ก

บันทึกหลังการใช้ สื่อ “กล่ องสี รูปทรงหรรษา”
ผลการใช้ สื่อ
เด็กๆ ชอบเล่นสื่ อ “กล่องสี รูปทรงหรรษา” นี้มาก เพราะเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เรื่ อง รู ปทรงเลขาคณิ ต ส่ งเสริ มทักษะทางการจาแนก / เปรี ยบเทียบรู ปทรงเลขาคณิ ต แยกแยะรู ปทรงต่างๆ
และเด็กๆได้รู้จกั สี ต่างๆด้วย
ปัญหา / อุปสรรค
ในการเล่น “กล่องสี รูปทรงหรรษา”นี้ คือเด็กๆจะแย่งกันเล่น และเกิดการทะเลาะกันขึ้น
ข้ อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
ครู ตอ้ งจัดระเบียบในการเล่น ให้เด็กเล่นอย่างมีระเบียบ แบ่งกันเล่น และให้มีสื่อหลายๆชิ้น เพียงพอต่อเด็ก
เล่น

5.การปรับปรุ งสื่ อ “กล่ องสี รูปทรงหรรษา”
สื่ อ “กล่องสี รูปทรงหรรษา” ครู ควรทาสื่ อหลายๆชิ้น เพราะเด็กจะได้ไม่เกิดการแย่งกันขึ้น หรื อว่า
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นกล่องรู ปทรงเลขาคณิ ต ควรจะยกตัวอย่างกล่อง เช่น กล่องรู ปทรงผลไม้ กล่องรู ปทรง
เครื่ องแต่งกาย หรื อกล่องรู ปสัตว์ เป็ นต้น

6.การนาไปเผยแพร่
6.1 เผยแพร่ ใน Facebook
6.2 เผยแพร่ ใน youTube
6.3 เผยแพร่ ใน LINE
6.4 เผยแพร่ ใน fanpage ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6.5 เผยแพร่ ใน google from
6.6 เผยแพร่ ในชั้นเรี ยน
6.7 จัดนิทรรศการผลงานสื่ อให้ผปู้ กครองหรื อผูท้ ี่สนใจได้ชม
6.8 นาสื่ อให้ผปู้ กครองได้ดูได้ชม ขณะที่มารับบุตรกลับบ้าน
6.9 ประชุมผูป้ กครอง และนาสื่ อให้ผปู้ กครองได้ชม

