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 The purpose of this research was to study the effect of “Fun Activities With Parent”  
on young children’s mathematics basic skills.  The subject was 20 boys and girls ,4-5 years in 
kingdergarten 1 at Watphengdad (Boonseubwitchanupathum) under Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office 1.  The subject group (both children and parents) was 
appointed by purposive sampling.  The period of the experiment was 8 weeds and conducted 
in semester 2 of 2012 academic year.  The instruments used in this study were developed by 
the researcher included 20 parents involvement activities kit and the practical test for 
mathematical basic skills.  The data was analyzed by mean, standard deviation, and t-test for 
Dependent Sample. 
 The results revealed that : 
  After experienced the “Fun Activities With Parent” ,the young children earned      
posttest score higher than the pretest score significantly differences at .01 level  
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ประกาศคณูุปการ 
 
 ความสาํเรจ็ของการศกึษาและประมวลความรูท้ีไ่ดร้บัจากการทาํปรญิญานิพนธ ์นอกจากจะทาํให้
ผูว้จิยัไดร้บัความรูพ้ฒันาตนเองในทุกดา้นแลว้ ยงัไดร้บัความหลอ่หลอมคณุธรรม ความรกั ความเมตตา
และความเอือ้อาทรอนัเป็นคุณคา่ทางจติใจ จากทา่นอาจารย ์ดร.สจุนิดา ขจรรุง่ศลิป์ อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพ อาจารยท์ีป่รกึษารว่มปรญิญานิพนธ ์ทีก่รุณา
ใหค้าํปรกึษา แนะนําและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความรกั หว่งใยและเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดี
ตลอดมา กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวพา เดชะคุปต ์
กรรมการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ ์ทีก่รุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้สมบรูณ์
ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
 กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ รองศาสตราจารย ์ดร.ปทัมาวด ีเลหม์งคล 
ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญไท เจรญิผล อาจารย ์ดร.สภุทัรา คงเรอืง อาจารยท์องระยา้ นยัชติ และอาจารย์
สนิุสา เฟ่ืองศลิป์ ทีก่รุณาใหค้าํแนะนําในการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์รณู สนิีล ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
ทีไ่ดก้รณุาอํานวยความสะดวกในการวจิยัครัง้น้ี ขอบพระคณุผูป้กครองนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่ 1 ทุกทา่น 
ขอบใจนกัเรยีนทุกคนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมและ    ใหข้อ้มลูในการวจิยัอยา่งดยีิง่ 
 ขอบคุณขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนวดัผึง่แดด(บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ทุกทา่น 
ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวชิาการศกึษาปฐมวยัและอาจารยทุ์กท่านทีไ่ดก้รุณาสัง่สอน
อบรมใหค้วามรู ้ตลอดจนประสบการณ์อนัมคีา่ยิง่แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณครอบครวัผึง้หลวง พี ่น้อง 
เพือ่นนิสติปรญิญาโทสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทกุทา่นทีค่อยชว่ยเหลอืและใหกํ้าลงัใจตลอดมา ขอขอบพระคุณ
ทุกทา่นทีม่สีว่นช่วยเหลอืใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุลว่งดว้ยด ี
 คณุคา่ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ขอน้อมบชูาพระคุณบดิา มารดา คร ู อาจารย ์ ตลอดจน        
ผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนและประสทิธิป์ระสาทวทิยาการต่างๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 การศกึษาเป็นปจัจยัพืน้ฐานของการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามสมบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย 
อารมณ์-จติใจ สงัคม สตปิญัญา ความรู ้คณุธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มคีวามสขุ และเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุภาพ เป็นทรพัยากร
บุคคลทีเ่ป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ การวางรากฐานของการศกึษาใหม้กีารพฒันาและมปีระสทิธภิาพ 
ควรเริม่ตน้จากวยัเดก็ เพราะเป็นวยัแรกในการเริม่ตน้การเรยีนรูข้องชวีติ นบัตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่
อายุประมาณ 6 ปี เป็นช่วงอายุทีม่พีฒันาการอยา่งรวดเรว็ ทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และ
สตปิญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเจรญิเตบิโตของสมอง เพราะประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัในวยัน้ีเป็น
สิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยปรูากฐานของการพฒันาในวยัต่อไป การเรยีนรูจ้ะมอีทิธพิลต่อชวีติในอนาคตของเดก็ 
ดงัปรากฏในปรชัญาการศกึษาปฐมวยั ดงัน้ี 
 การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็แรกเกดิถงึ 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดแูละการสง่เสรมิ
กระบวนการเรยีนรูท้ีส่นองต่อธรรมชาต ิและพฒันาการของเดก็แต่ละคน ตามศกัยภาพภายใตบ้รบิท
สงัคม–วฒันธรรม ทีเ่ดก็อาศยัอยูด่ว้ยความรกั ความเอือ้อาทรและความเขา้ใจของทุกคนเพือ่สรา้งรากฐาน
คณุภาพชวีติใหเ้ดก็พฒันาไปสูค่วามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์เกดิคุณคา่ต่อตนเองและสงัคม (หลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยั.  2546: 3) นัน่คอื เดก็ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูละสง่เสรมิพฒันาการ ตลอดจน
การเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเดก็กบัพอ่แม ่เดก็กบัผูเ้ลีย้งดหูรอืบคุคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการอบรมเลีย้งด ูและใหก้ารศกึษาเดก็ เพือ่ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสพฒันาตนเองตามลาํดบั
ขัน้พฒันาการ โดยเฉพาะพฒันาทางดา้นสตปิญัญา เน่ืองจากเดก็เรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา ถา้ไมไ่ดร้บัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมกบัตวัเดก็ จะทาํใหด้อ้ยความสามารถทางดา้นนัน้ไป 
 การสง่เสรมิพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ใหร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและเหมาะสมกบัวยั 
มคีวามสามารถในการใชเ้หตุผล สนใจและรูจ้กัคดิ สรา้งความคดิรวบยอดในเรือ่งต่างๆ เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ
ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมได ้เกดิทกัษะในการเรยีนรูส้ง่ผลใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาทางสตปิญัญา ซึง่
ทกัษะดา้นหน่ึงทีเ่ดก็ควรไดร้บัการสง่เสรมิเพือ่การพฒันาทางสตปิญัญาคอื ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
เน่ืองจากคณติศาสตรเ์ป็นวชิาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการดาํรงชวีติประจาํวนัของเดก็ สงัเกตไดจ้ากการเลน่
และการพดูคยุของเดก็มกัจะมเีรือ่งคณติศาสตรเ์ขา้มาเกีย่วขอ้ง อยูเ่สมอ เช่น เอาอนัทีใ่หญ่สดุใหห้นู 
หนูจะเอาอนักลมๆ นัน้ อนัน้ีราคาตัง้ 10 บาท เป็นตน้ เช่นเดยีวกบัชวีติประจาํวนัของเราทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คณิตศาสตรม์ากมาย เริม่ตัง้แต่เลขทีบ่า้น ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนรถ ปฏทินิ นาฬกิา เวลา การซือ้-ขาย 
การคมนาคม และการตดิต่อสือ่สาร สิง่เหลา่น้ีลว้นเกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรด์ว้ยทัง้สิน้ การฝึกใหเ้ดก็
เกดิทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เช่น การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จํานวนตวัเลข 



 2 

การเรยีงลําดบั รปูทรงและเน้ือที ่การวดั ฯลฯ เป็นตน้ จะทาํใหเ้ดก็รูจ้กัคดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็น 
คน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเองไดร้บัประสบการณ์ตรง เริม่ตน้ผา่นการเลน่จากสิง่ทีใ่กลต้วั เริม่ตน้ดว้ย
สิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม มเีหตุผล เขา้ใจได ้ เกดิเป็นความคดิรวบยอดพืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ีเ่ดก็สามารถ
นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัและเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรใ์นระดบัต่อไปได ้
 นอกจากการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็เพือ่พฒันาการทางสตปิญัญาให้
เหมาะสมตามวยัแลว้ การอบรม เลีย้งดแูละการจดัสิง่แวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัอกีอยา่งหน่ึง
ทีช่ว่ยใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพและเหมาะสมกบัวยั ดงันัน้ผูท้ีอ่บรมเลีย้งดเูดก็ เช่น 
พอ่ แม ่ผูป้กครอง คร ูและบุคคลอื่นทีม่หีน้าทีใ่นการดแูลเดก็ จงึตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกั
ถงึบทบาทหน้าทีข่องตนในการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิพฒันาการของเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจาก 
พอ่ แม ่ผูป้กครอง เป็นบุคคลสาํคญัและใกลช้ดิกบัเดก็มากทีส่ดุ สายใยความรกั ความผกูพนัระหวา่ง
เดก็กบัพ่อ แม ่ผูป้กครองเป็นความสมัพนัธท์ีล่กึซึง้ มัน่คง เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ ทีช่ว่ยผลกัดนัใหก้ารดาํเนินชวีติ
ในดา้นต่างๆ ประสบความสาํเรจ็ได ้และดา้นการศกึษากเ็ช่นกนั การใหค้วามรูผู้ป้กครอง จะชว่ยทาํ
ความเขา้ใจกบัผูป้กครอง สง่ผลใหผู้ป้กครองไดท้ราบถงึหลกัการการอบรมเลีย้งดเูดก็ และแนวทางใน
การจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั เพือ่ทีผู่ป้กครองจะไดนํ้าความรูน้ัน้ไปใชใ้นการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั
ในปกครองใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ และยงัสามารถชว่ยสรา้งเสรมิความสมัพนัธ ์ความเขา้ใจ
อนัดแีละการมสีว่นรว่มระหว่างคร ูผูป้กครองเพือ่พฒันาเดก็รว่มกนัอกีดว้ย ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ดงัน้ี 
 เดก็ควรไดร้บัการสนบัสนุนและสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากบา้น โรงเรยีน ชุมชนและสงัคมรอบตวัเดก็
พรอ้มกนัไปอยา่งต่อเน่ือง โรงเรยีนตอ้งสือ่ความเขา้ใจใหก้บัพอ่ แม ่ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคม ได้
ทราบวา่ การเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ไดทุ้กทีแ่ละตลอดเวลา การเรยีนรูจ้ากบา้น และโรงเรยีนจะสรา้งพลงั
การเรยีนรูข้องเดก็ ทัง้ทางดา้นสตปิญัญาและอารมณ์ จติใจ ควบคูก่นัไป ดงันัน้ ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็
ตอ้งรว่มมอืกนั เพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนรูใ้หเ้กดิกบัเดก็ในปกครองของตน ผูป้กครองและชุมชนเป็น
องคป์ระกอบทีส่าํคญัของการปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรู ้โดยเฉพาะการมสีว่นรว่มของพอ่ แม ่ผูป้กครอง 
ชุมชน ในการจดัและพฒันาการศกึษาจากรายงานการประชุมสมชัชาการปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรู ้
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2544ค: 48 – 53) ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่ พอ่ แม ่ผูป้กครอง มี
บทบาทในการเรยีนรูข้องลกูทัง้ทีบ่า้น ทีโ่รงเรยีน และทกุสถานที ่ทุกเวลา ความเอาใจใสข่องพ่อ แม ่
ผูป้กครองจะทาํใหผ้ลการเรยีนของลกูดขีึน้ การสง่เสรมิผูป้กครองใหเ้หน็ความสาํคญัของตนเองทีม่ตี่อ
การเรยีนรูข้องเดก็จงึเป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่ การใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนรูข้องเดก็ เป็น
การสรา้งสมัพนัธภาพทีใ่กลช้ดิระหวา่งบา้นกบัโรงเรยีน และเป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีใ่กลช้ดิระหวา่ง
บุคคลในครอบครวัอกีทางหน่ึง เพราะการศกึษาจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัความรว่มมอื
ของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเดก็ ดงัทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 
กลา่วถงึการจดักระบวนการเรยีนรูว้า่ การเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ได ้ทุกเวลา ทุกสถานที ่มกีารประสานความรว่มมอื
กบับดิา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ ดงันัน้ 
การสง่เสรมิใหพ้อ่ แม ่ผูป้กครอง เขา้มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็ เป็นการเปิดโอกาส
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ใหพ้อ่ แม ่ ผูป้กครองเขา้ใจถงึความสาํคญัและบทบาทหน้าทีข่องตนเองในการสง่เสรมิ สนบัสนุนและ
รว่มมอืกนัในการพฒันาศกึษาของเดก็ใหไ้ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาการทางสตปิญัญาใหเ้หมาะสมตามวยั 
 ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเป็นทกัษะเบือ้งตน้ทีต่่อเน่ืองไปถงึการเรยีนรู้
และเป็นรากฐานในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั พ่อ แม ่ผูป้กครองจงึมบีทบาทความสาํคญัอยา่งยิง่ใน
การสง่เสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ใหไ้ดร้บัการพฒันาเหมาะสมตามวยัและเตม็ศกัยภาพของตนเอง ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ โดยคาํนึงถงึบทบาท และ
ความสาํคญัของผูป้กครองในการมสีว่นรว่มสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเมือ่ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”  
 2. เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวม และ
จาํแนกรายทกัษะ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม
“สนุกกบัลกูรกั” 
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่น ชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั”  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการศกึษาครัง้น้ี สามารถนํามาเป็นแนวทางในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองและ
โรงเรยีน เพือ่พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัใหเ้กดิการพฒันาทางสตปิญัญา ดา้นทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยใชชุ้ดกจิกรรมและเป็นแนวทางสาํหรบัคร ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การศกึษาปฐมวยัไดเ้ลอืกใชเ้ป็นแนวทางของการใหค้วามรูก้บัผูป้กครอง เพื่อใหผู้ป้กครองตระหนกัถงึ
บาทบาทของตนเองในการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื เดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี ทีก่าํลงัศกึษา
อยูใ่นระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 ซึง่ทางโรงเรยีนวดัผึง่แดด
(บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ ไดจ้ดัการศกึษาระดบัปฐมวยั แบง่ออกเป็น 2 ชัน้เรยีน คอืระดบั ชัน้อนุบาลปีที ่1
และชัน้อนุบาลปีที ่2 แต่ละระดบัชัน้เรยีนม ี1 หอ้งเรยีน ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้น้ีจงึเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 20 คน และผูป้กครองของกลุ่มทีศ่กึษาดงักลา่ว 
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 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ คอื ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
  2. ตวัแปรตาม คอื ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   2.1 ดา้นการจดัหมวดหมู ่
   2.2 ดา้นการเปรยีบเทยีบ 
   2.3 ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10  
   2.4 ดา้นการเรยีงลาํดบั 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวยั หมายถงึ เดก็ชาย-หญงิ อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี ชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1   
 2. ผูป้กครอง หมายถงึ พอ่ แม ่ญาตพิีน้่อง บุคคลอื่นทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัเดก็หรอืผูใ้หก้ารอุปการะ
เลีย้งด ูอบรม เอาใจใส ่ใหค้วามรกั ตลอดจนใหก้ารศกึษากบัเดก็ ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง   
 3. ชดุกิจกรรมสนุกกบัลกูรกั หมายถงึ เอกสารใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองและกจิกรรมทีผู่ป้กครอง
ปฏบิตัริว่มกบัเดก็ เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั พรอ้มทัง้บนัทกึผลการทาํ
กจิกรรมและการตอบคาํถามของเดก็ โดยใชช้ื่อวา่ ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มทีัง้หมด 8 ชุด ประกอบดว้ย  
  ชุดที ่1 คณิตศาสตรก์บัสิง่ต่างๆรอบตวั 
  ชุดที ่2 คณิตศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
  ชุดที ่3 คณิตศาสตรก์บัธรรมรอบตวั 
  ชุดที ่4 คณิตศาสตรก์บัของใชใ้กลม้อื 
  ชุดที ่5 คณิตศาสตรก์บัเครือ่งแต่งกาย 
  ชุดที ่6 คณิตศาสตรก์บัเงนิทองของมคีา่ 
  ชุดที ่7 คณิตศาสตรก์บัของเหลอืใช ้
  ชุดที ่8 คณิตศาสตรก์บัเกม 
 

  แต่ละกจิกรรมประกอบดว้ยสาระ 3 สว่นคอื 
   สว่นที ่1 สาระน่ารู ้เป็นสว่นทีใ่หค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัพฒันาการของเดก็ และ       
การสง่เสรมิทกัษะทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
   สว่นที ่2 กจิกรรมคณุหนู เป็นวธิกีารดาํเนินกจิกรรมร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็ 
เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรผ์า่นสิง่ของใกลต้วั เชน่ ของเลน่ เครือ่งแต่งกาย ตน้ไม ้ดอกไม ้
เป็นตน้ 
   สว่นที ่3 บนัทกึผูป้กครอง เป็นสว่นของการพดูคุย ซกัถามและการจดบนัทกึผลการปฏบิตัิ
กจิกรรมรว่มกนัระหว่างผูป้กครองและเดก็ ซึง่เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัมาสง่ผูว้จิยั 
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 4. ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ หมายถงึ ความสามารถเบือ้งตน้ทีเ่ป็นพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์เช่น การนบั การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 การเรยีงลาํดบั 
การวดั รปูทรงและเน้ือที ่ฯลฯ เป็นตน้ โดยผูว้จิยัมุง่ทีจ่ะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์4 ดา้น 
คอื การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั โดยใชแ้บบทดสอบ
เชงิปฏบิตัทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ วดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
  4.1 การจดัหมวดหมู ่หมายถงึ ความสามารถในการจดักลุ่มของวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตาม
คณุลกัษณะ ดา้นรปูทรง ปรมิาณ ส ีขนาด จาํนวน  
  4.2 การเปรยีบเทยีบ หมายถงึ ความสามารถในการสงัเกต เปรยีบเทยีบ ความเหมอืน 
ความแตกต่างของวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามคุณลกัษณะ ดา้นรปูทรง ปรมิาณ ส ีขนาด จาํนวน  
  4.3 การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 หมายถงึ ความสามารถในการนบั การแสดงคา่ของจาํนวน 
และสามารถระบุคา่ของจาํนวนเป็นสญัลกัษณ์ตวัเลข 1 – 10 ได ้
  4.4 การเรยีงลาํดบั หมายถงึ ความสามารถในการสงัเกตและเรยีงลาํดบัของวสัด ุอุปกรณ์
ต่างๆ ตามคุณลกัษณะ ดา้นรปูทรง ปรมิาณ จาํนวน ขนาด ความสงู ความยาว มากไปน้อย หรอืน้อยไปมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 พอ่ แม ่ผูป้กครอง บุคคลอื่นทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัเดก็ หรอืผูใ้หก้ารอบรมเลีย้งด ูมบีทบาทสาํคญั
อยา่งยิง่ในการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของเดก็ เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสง่เสรมิ
พฒันาการทางสตปิญัญา จงึเกดิกจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิพฒันาการทางสตปิญัญา โดยผูป้กครองผา่น
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ดงัแสดงใน ภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
 หลงัจากการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบั   
ลกูรกั” เดก็ปฐมวยัมกีารพฒันาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยรวมและจาํแนกรายทกัษะสงูขึน้ 

 

กิจกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
    - การจดัหมวดหมู ่
    - การเปรยีบเทยีบ 
    - การรูค้า่จาํนวน 1 – 10  
    - การเรยีงลาํดบั 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และนําเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 
 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  1.1 ความหมายและความสาํคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
  1.2 ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  1.3 จุดมุง่หมายในการเตรยีมความพรอ้มของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  1.4 ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  1.5 หลกัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  1.6 การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  1.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครอง 
  2.1 ความหมายและความสาํคญัของผูป้กครอง 
  2.2 บทบาทของผูป้กครอง 
  2.3 การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 
  2.4 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 
  2.5 แนวทางการใหค้วามรูผู้ป้กครอง 
  2.6 แนวทางการปฏบิตักิจิกรรมระหว่างผูป้กครองกบัเดก็ 
  2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามรูผู้ป้กครอง 
 
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
 1.1 ความหมายและความสาํคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์ป็นทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งต่อการดาํรงชวีติประจาํวนั และมี
ความสาํคญักบัการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ จงึไดม้ผีูใ้หค้วามหมายและความสาํคญัของทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรไ์วว้า่ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 214) ใหค้วามหมายของ
คณิตวา่หมายถงึ การนบั การคาํนวณ วชิาคาํนวณ สาํหรบัความหมายของคณิตศาสตร ์หมายถงึ วชิา
วา่ดว้ยการคาํนวณ  
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั เป็นความรูเ้บือ้งตน้ทีเ่ดก็ควรไดร้บัประสบการณ์
และไดร้บัการฝึกฝนในเรื่องของการสงัเกต การจาํแนกเปรยีบเทยีบ การบอกตาํแหน่ง การเรยีงลาํดบั 
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การนบั และการชัง่ ตวง วดั ซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานชว่ยเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มในการเรยีนต่อไป (ชมพนุูท 
จนัทรางกูร.  2549: 8 – 9) ซึง่จงรกั อ่วมมเีพยีร (2547: 17 – 18) ใหค้วามหมายเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัว่า คอื การจดักจิกรรมใหเ้ดก็มคีวามรูพ้ ืน้ฐานในเรือ่งการสงัเกต การวดั 
การเปรยีบเทยีบ การเรยีงลาํดบัการจดัหมวดหมู่ การนบั และเวลา เพือ่เป็นพืน้ฐานความเขา้ใจพรอ้ม
ทีจ่ะเรยีนคณิตศาสตรต์่อไปในอนาคต สว่นความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง พชิญาดา 
ดาํแกว้ (2549: 29) ใหค้วามหมายว่า คอื ทกัษะเบือ้งตน้ สาํหรบัการเรยีนคณิตศาสตรเ์ดก็ควรไดร้บั
การฝึกเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งของการสงัเกต การเปรยีบเทยีบ การจาํแนก การวดั การเรยีงลาํดบั 
การจบัคู ่รปูทรง เป็นตน้ และ คมขวญั อ่อนบงึพรา้ว (2550: 10) อธบิายทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัวา่ หมายถงึ ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณิตศาสตรท์ีเ่กีย่วกบั การสงัเกต การจาํแนก 
การเปรยีบเทยีบ การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ของคณิตศาสตร ์ เพือ่ใหโ้อกาสเดก็ไดส้รา้งความรูแ้ละทกัษะ เพือ่
ปลกูฝงัใหเ้ดก็รูจ้กัคน้ควา้แกป้ญัหาเป็นพืน้ฐานสาํหรบัการศกึษาทีส่งูขึน้ และนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั
ได ้สอดคลอ้งกบั วรนิธร สริเิดชะ (2550: 19) ใหค้วามหมายทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรว์า่ หมายถงึ
ความรูเ้บือ้งตน้ทีจ่ะนําไปสูก่ารเรยีนคณิตศาสตร ์ซึง่เดก็ตอ้งมปีระสบการณ์ต่าง  ๆเช่น การสงัเกต การจาํแนก 
การเปรยีบเทยีบ การเรยีงลาํดบั การวดั การบอกตาํแหน่งและการนบัเพือ่เป็นพืน้ฐานในการเรยีนคณิตศาสตร์
ระดบัประถมศกึษา  
  ความสาํคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ ไดม้ผีูก้ลา่วถงึไวว้า่ คณิตศาสตรเ์ป็นวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ เป็นโครงสรา้งทีม่เีหตุผลและสามารถนําคณิตศาสตรไ์ปแกป้ญัหาในวทิยาศาสตร์
สาขาอื่น คณิตศาสตรเ์ป็นศลิปะอยา่งหน่ึงช่วยสรา้งสรรคจ์ติใจของมนุษยฝึ์กใหค้ดิอยา่งมรีะเบยีบแบบแผน 
คณิตศาสตรไ์มใ่ช่สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะทางคาํนวณแต่เพยีงอยา่งเดยีว หรอืไมไ่ดม้คีวามหมายเพยีง
ตวัเลขสญัลกัษณ์เท่านัน้ยงัชว่ยสง่เสรมิการสรา้ง และใชห้ลกัการรูจ้กัการคาดคะเนช่วยในการแกป้ญัหา
ทางคณติศาสตร ์ และจากความแตกต่างระหวา่งบุคคลควรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถคดิอยา่งอสิระบน
ความสมเหตุสมผลไมจ่าํกดัวา่ การคดิคาํนวณตอ้งออกมาเพยีงคาํตอบเดยีว หรอืมวีธิกีารเดยีว (ชมนาด 
เชือ้สวุรรณทว.ี  2542: 3) ซึง่คมขวญั อ่อนบงึพรา้ว (2550: 10) กลา่วถงึความสาํคญัของคณติศาสตร์
วา่คณิตศาสตรเ์ป็นสิง่สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของมนุษยเ์ป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูศ้าสตร์
อื่นๆ การไดร้บัประสบการณ์ทางคณติศาสตรท์าํใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุมผีล และ
ใชใ้นการแกป้ญัหาต่างๆ ไดอ้ยา่งด ีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูต้่อไปสอดคลอ้งกบั วรนิธร สริเิดชะ (2550: 19) ทีก่ลา่ววา่ การจดัประสบการณ์
ทางคณติศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัมคีวามสาํคญัและมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ ผูท้ีจ่ะประสบความสาํเรจ็
ไดจ้ะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทางคณิตศาสตร ์ความสามารถน้ี เราสามารถจะปลกูฝงัใหเ้กดิขึน้แก่เดก็
ตัง้แต่เยาวว์ยั ความคดิและทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์าจพฒันาตวัเดก็บา้งแลว้ ก่อนทีจ่ะเขา้โรงเรยีน
จากกจิกรรมการเลน่ และประสบการณ์ในชวีติประจาํวนัในสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาตทิีเ่ป็นรปูธรรม    
การจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสม จะชว่ยสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดร้บัความสาํเรจ็ใน
การเกดิความคดิและทกัษะทางคณิตศาสตรย์ิง่ขึน้และ ศริลิกัษณ์ วุฒสิรรพ ์(2551: 24) อธบิายถงึความสาํคญั
ของคณติศาสตรว์า่ คณิตศาสตรม์คีวามสาํคญัต่อมนุษยใ์นยคุปจัจุบนัมาก การซือ้ขายแลกเปลีย่นเงนิตรา 
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สนิคา้และบรกิารความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีม่คีวามตอ้งการคนทีม่คีวามรูท้างดา้นคณิตศาสตร์
ในการทํางาน ซึง่คนจะเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดด้ ีตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์ดมิทีถ่กูตอ้ง เพือ่
เป็นการสนบัสนุนการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีค่รใูนระดบัปฐมวยั
จะตอ้งจดักจิกรรมประสบการณ์เรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์หแ้ก่เดก็ปฐมวยั อยา่ง
ถูกตอ้งตามคณุลกัษณะตามวยัและหลกัการจดัการเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยัเพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้ม
และปลกูฝงัเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาคณิตศาสตรใ์นอนาคตต่อไปดว้ย 
 จากความหมายและความสาํคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรด์งักลา่ว สรุปไดว้่า คณิตศาสตร์
มคีวามสาํคญักบัเดก็ปฐมวยั เพราะการสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรอ์ยา่งถกูวธิี
เช่น การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่ตวัเลข 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั เป็นตน้ จะชว่ยสรา้ง
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ สง่ผลทาํใหเ้ดก็มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผล มรีะเบยีบแบบแผน 
และปลกูฝงัทศันคตทิีด่ตี่อการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรใ์นอนาคตอยา่งมคีวามสขุ 
 1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  จากการศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎกีารเรยีนรูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์  
เหน็ไดว้า่ มคีวามสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินชวีติของเดก็ปฐมวยั จงึมนีกัจติวทิยาและนกัการศกึษา
หลายท่าน ไดก้ลา่วถงึทฤษฎกีารเรยีนรู ้ดงัน้ี 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอรน์ไดค ์(Edward, L. Thorndike)  
   เยาวพา เดชะคปุต ์(2542: 54) กลา่วไวว้า่ เป็นทฤษฎทีีก่ล่าวถงึการเชือ่มโยงระหวา่ง
สิง่เรา้ (S – Stimulus) กบัการตอบสนอง (R – Response) ซึง่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดต้อ้งสรา้งความเชือ่มโยง
นัน่คอื การลองผดิลงถกู (Trial and Error) และกฎแหง่การเรยีนรูต้ามทฤษฎเีชือ่มโยงประกอบดว้ย
กฎ 3 ประการ ดงัน้ี 
    1. กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) หมายถงึ สภาพความพรอ้มของ
ผูเ้รยีนทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ซึง่ไดแ้ก่ วุฒภิาวะ และอวยัวะต่างๆ ของรา่งกาย รวมถงึความพงึพอใจ
ทีจ่ะนําไปสูก่ารเรยีนรู ้
    2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) หมายถงึ การสรา้งความมัน่คงของ      
การเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนองทีถู่กตอ้ง โดยการกระทาํซํ้าบ่อยๆ ยอ่มทาํใหเ้กดิการเรยีนรู้
ไดค้งทนถาวร 
    3. กฎแห่งผลทีไ่ดร้บั (Law of Effect) กล่าวถงึ ผลทีไ่ดร้บัเมือ่แสดง พฤตกิรรม
การเรยีนรูแ้ลว้ถา้ไดร้บัผลทีพ่งึพอใจ ผูเ้รยีนยอ่มทีจ่ะอยากเรยีนรูอ้กี แต่ถา้ไดร้บัผลทีไ่ม่พงึพอใจผูเ้รยีน
ยอ่มไมอ่ยากเรยีนและเบื่อหน่ายต่อการเรยีนรู ้
  ทฤษฎีการเรียนรู้ เจอรล์อม บรเูนอร ์
   สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ (2540: 125 – 126) กลา่วถงึ ทฤษฎี
เกีย่วกบัแนวคดิของบรเูนอร ์ เป็นแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยเชือ่ว่า เดก็ทุกระดบัชัน้มกีารพฒันา
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สามารถเรยีนรูเ้น้ือหาวชิาใดกไ็ด ้ ถา้มกีารจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเดก็ 
การเรยีนรูต้ามแนวคดิจองบรเูนอร ์แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ ดงัน้ี 
    1. ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยการกระทาํ (Enactive Representation) เป็นขัน้การเรยีนรู้
ทีเ่กดิจากประสาทสมัผสั ดตูวัอยา่งและการทาํตาม เป็นช่วงตัง้แตเ่กดิจนถงึ 2 ขวบ เช่น กรณีทีเ่ดก็เลก็
นอนอยูใ่นแปลและเขยา่กระดิง่ขณะทีเ่ขยา่บงัเอญิกระดิง่ตกขา้งแปล เดก็จะหยดุนิดหน่ึงแลว้ยกมอืขึน้ด ู
เดก็ทาํทา่ทางประหลาดใจ และเขยา่มอืเลน่ต่อไปโดยไมม่กีระดิง่นัน้ เพราะเดก็คดิวา่ มอืนัน้ คอื กระดิง่ 
และเมือ่เขยา่มอืเดก็กจ็ะไมไ่ดย้นิเสยีงกระดิง่นัน้แสดงวา่ เดก็สามารถถ่ายทอดสิง่ของ (กระดิง่) แทน
ประสบการณ์ดว้ยการกระทาํ ขัน้น้ีตรงกบัขัน้ Sensory motor ของเพยีเจต ์
    2. ขัน้การเรยีนรูด้ว้ยการลองดแูละจนิตนาการ (Iconic Representation) เป็น
ขัน้ทีเ่ดก็เรยีนรูใ้นการมองเหน็ และใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ จากตวัอยา่งของเพยีเจต ์คอื เมือ่เดก็อายุ
มากขึน้ 2 – 3 เดอืน ทาํของเลน่ตกขา้งเปล เดก็จะมองหาของเลน่ นัน้ ถา้ผูใ้หญ่แกลง ้หยบิเอาไปเดก็
จะหงดุหงดิ รอ้งไห ้ เมือ่มองไมเ่หน็ของ บรเูนอร ์ กลา่ววา่ การทีเ่ดก็มองหาของเลน่และรอ้งไหห้รอื
แสดงอาการหงดุหงดิเมือ่ไมพ่บของแสดงใหเ้หน็วา่ ในวยัน้ีเดก็มภีาพแทนใจ(Iconic Representation) 
ซึง่ต่างกบัวยัทีเ่ดก็คดิว่าการสัน่มอื การสัน่กระดิง่เป็นของสิง่เดยีวกนั เมือ่กระดิง่ตกหายกไ็มส่นใจ แต่
ยงัคงสัน่มอืต่อไปในขัน้น้ีตรงกบัขัน้ Concrete Representation ของเพยีเจต ์
    3. ขัน้การเรยีนรูโ้ดยการใชส้ญัลกัษณ์ (Symbolic Representation) เป็นขัน้ที่
เดก็สามารถจะเขา้ใจการเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นนามธรรมต่างๆ ได ้ เป็นพฒันาการดา้นความรู ้ ความเขา้ใจ      
เดก็สามารถคดิหาเหตุผล และในทีส่ดุจะเขา้ใจในสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมได ้ขัน้นี้ตรงกบัขัน้ Formal Operation 
ของเพยีเจต ์
  ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร ์(Skinner) 
   เยาวพา เดชะคปุต ์(2542: 60 – 69) ไดก้ล่าววา่ เป็นทฤษฎทีีก่ลา่วถงึ การวางเงือ่นไข
แบบการกระทาํหรอืแบบปฏบิตัซิึง่มชีื่อเรยีกแตกต่างกนั คอื Operant Conditioning Theory หรอื Instrumental 
Conditioning Theory หรอื Type-R Conditioning Theory สกนิเนอร ์ไดเ้สนอแนวความคดิโดยจาํแนก
ทฤษฎทีางพฤตกิรรมออกเป็น 2 ประเภท คอื 
    1. พฤตกิรรมจากการเรยีนรูแ้บบ Type S (Respondent Behavior) ซึง่มสีิง่เรา้ 
(Stimulus) เป็นตวักาํหนดหรอืดงึออกมา 
    2. พฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ Type S (Operant Behavior) พฤตกิรรม
หรอืการตอบสนองขึน้อยูก่บัการเสรมิแรง (Reinforcement) 
  ทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปัญญาของเพียเจท ์(Piaget)  
   สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ ์ (2545: 36 – 38) กลา่งถงึ ทฤษฎขีองเพยีเจต ์ ว่าเป็น
ทฤษฎกีารพฒันาทางดา้นสตปิญัญาของเดก็ ตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ถงึวยัทีม่พีฒันาการทางสตปิญัญา 
อยา่งสมบรูณ์ ซึง่ตัง้อยูบ่นรากฐานของทัง้องคป์ระกอบทีเ่ป็นพนัธุกรรม และสิง่แวดลอ้ม เพยีเจทอ์ธบิายวา่ 
การเรยีนรูข้องเดก็เป็นไปตามพฒันาการทางสตปิญัญา ซึง่จะมพีฒันาการไปตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบั
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ขัน้พฒันาการเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิ ไมค่วรทีจ่ะเรง่เดก็ใหข้า้มจากพฒันาการจากขัน้หน่ึงไปสู่
อกีขัน้หน่ึง เพราะจะทาํใหเ้กดิผลเสยีแก่เดก็ แต่การจดัประสบการณ์สง่เสรมิพฒันาการของเดก็ในช่วง
ทีเ่ดก็กาํลงัจะพฒันาไปสูข่ ัน้ทีส่งูกวา่ สามารถช่วยใหเ้ดก็พฒันาไปอยา่งรวดเรว็ อยา่งไรกต็าม เพยีเจต์
เน้นความสาํคญัของการเขา้ใจธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็มากกวา่ การกระตุน้เดก็ใหม้พีฒันาการ
เรว็ขึน้ เพยีเจต ์สรุปว่า พฒันาการของเดก็สามารถอธบิายไดโ้ดยลาํดบัระยะพฒันาทางชวีวทิยาทีค่งที ่
แสดงใหป้รากฏโดยปฏสิมัพนัธข์องเดก็กบัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ กระบวนการปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง (Assimilation) 
คอื กระบวนการทีนํ่าเอาขอ้ความทีไ่ดร้บัจากสิง่แวดลอ้มมาปรบัใหเ้ขา้กบัความรูเ้ดมิทีม่อียูต่ามระดบั
สตปิญัญาของบุคคลทีส่ามารถรบัรูต้่อสิง่นัน้ๆ ได ้และกระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) 
คอื กระบวนการทีบุ่คคลรบัขอ้มลูเขา้ไป กระบวนการทัง้สองน้ีจะทาํงานรว่มกนัตลอดเวลา เพือ่ช่วย
รกัษาความสมดุล (Equilibrium) เพยีเจท ์แบง่พฒันาการทางสตปิญัญาเป็น 4 ขัน้ ดงัน้ี 
    1. ขัน้ประสาทรบัรูแ้ละการเคลือ่นไหว (Sensor motor Stage) อายรุะหวา่ง
แรกเกดิจนถงึ 2 ปี เดก็จะเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นลกัษณะธรรมชาต ิเช่น วตัถุ สิง่ของ เป็นตน้ 
เดก็ในวยัน้ีจะมปีฏกิริยิาสะทอ้นต่อสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั เช่น การดดู การกลนื   การรอ้งไห ้เป็น
ตน้ ภาษาทีใ่ชเ้ป็นการพดูคาํและพดูประโยคสัน้ ๆ เดก็ในขัน้น้ีรบัรูเ้ฉพาะสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมเท่านัน้และ
เป็นขัน้ทีเ่ดก็เรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสัต่าง ๆ เชน่ การชมิ การฟงั การมอง การดม และ    การ
สมัผสั 
    2. ขัน้ก่อนปฏบิตักิารคดิ (Pre–Operational Stage) อยูร่ะหวา่งอายุ 2 – 7 ปี        
จะเกดิพฒันาการทางภาษาและพฒันาการทางความคดิ เป็นขัน้ทีเ่ดก็เรยีนรูภ้าษาพดู เขา้ใจทา่ทางที่
ใชส้ือ่สารความหมาย การเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดด้ขี ึน้ แต่ตอ้งอาศยัการรบัรูเ้ป็นสว่นใหญ่ในขัน้น้ีเดก็จะเริม่
ใชส้ญัลกัษณ์แทนสิง่ของ 
    3. ขัน้ปฏบิตักิารคดิแบบรปูธรรม (Concrete Operational Stage) อยูใ่นช่วง
อาย ุ7 – 11 ปี พฒันาการดา้นความคดิจะมเีหตุผลกบัสิง่ทีแ่ลเหน็ในลกัษณะทีเ่ป็นปญัหาแบบรปูธรรม 
เช่น การแบ่งกลุม่ แบ่งพวก ภาษาทีใ่ชจ้ะเป็นไปตามสงัคม มกีารโตต้อบ และสามารถแกป้ญัหาต่างๆ ได ้
    4. ขัน้ปฏบิตักิารคดิแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อยูใ่นช่วง
อายุ 11 – 15 ปี เป็นช่วงทีเ่ดก็รูจ้กัคดิหาเหตุผล และเรยีนรูเ้กีย่วกบันามธรรมไดด้ยีิง่ขึน้ สามารถ
ตัง้สมมตฐิานและแกป้ญัหาได ้เป็นระยะทีโ่ครงสรา้งทางสตปิญัญาของเดก็มวีฒุภิาวะสงูสดุ (Maturity) 
เดก็วยัน้ีมคีวามสามารถเทา่ผูใ้หญ่ แต่จะแตกต่างในดา้นคุณภาพ เน่ืองจากประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 
 จากการศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ดงักลา่ว สรปุ
ไดว้่า เดก็ปฐมวยัสามารถเขา้ใจคณิตศาสตรไ์ด ้ถา้หากกจิกรรมทีจ่ดัขึน้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระดบั
พฒันาการและความสามารถของเดก็ การทีเ่ดก็สามารถท่องตวัเลขไดน้ัน้ มไิดแ้ปลวา่เดก็เขา้ใจตวัเลข
หรอืจาํนวนนัน้ แต่มาจากการรบัรูข้องเดก็จากการทอ่งจาํเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ เดก็ในวยัน้ีไมส่ามารถ
เขา้ใจสถานการณ์หรอืภาพทีม่ากกว่าหน่ึงมติไิด ้ แต่เดก็สามารถแยกสไีด ้ หากเดก็ไดร้บัการสง่เสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสมแลว้ เดก็จะมคีวามรู ้ความเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็แมแ้ต่เรือ่ง
ยากๆ ทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตรใ์นระดบัต่อไป ดงันัน้การสง่เสรมิพฒันาการทางสตปิญัญา ดา้นทกัษะพืน้ฐาน
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ทางคณติศาสตรใ์หก้บัเดก็ ควรใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงกบัสือ่ ผา่นการมปีฏสิมัพนัธก์บัสือ่รอบตวั
และสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ 
 1.3 จดุมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  จุดมุง่หมายในการเตรยีมความพรอ้มของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
มดีงัน้ี 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 3) กาํหนดจุดมุง่หมายในการสอนคณติศาสตรใ์นระดบัเดก็
ปฐมวยัศกึษาไวด้งัน้ี  
   1. เพือ่พฒันาความคดิรวบยอดเกีย่วกบัคณติศาสตร ์ (Mathematical Concepts) 
เช่น การบวกหรอืการเพิม่ การลดหรอืการลบ 
   2. เพือ่ใหเ้ดก็รูจ้กัการใชก้ระบวนการ (Process) ในการหาคาํตอบ เช่น เมือ่เดก็
บอกวา่ “กิง่” หนกักว่า “ดาว” แต่บางคนบอกวา่ “ดาว” หนกักว่า “กิง่” เพือ่ใหไ้ดค้าํตอบทีถู่กตอ้งมกีาร
ชัง่น้ําหนกัและบนัทกึน้ําหนกั 
   3. เพือ่ใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจ (Understanding) พืน้ฐานเกีย่วกบัคณติศาสตร ์เช่น รูจ้กั
คาํศพัท ์และสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตรข์ ัน้ตน้ 
   4. เพื่อใหเ้ดก็ฝึกฝนทกัษะ (Skills) คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน เช่น การนบั การวดั การจบัคู ่
การจดัประเภท การเปรยีบเทยีบ การลาํดบั เป็นตน้ 
   5. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็คน้ควา้หาคาํตอบ (Explore) ดว้ยตนเอง 
   6. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามรู ้(Knowledge) และอยากคน้ควา้ทดลอง (Experiment) 
  เพญ็จนัทร ์เงยีบประเสรฐิ (2542: 13) กําหนดจุดมุง่หมายของการสอนคณติศาสตรค์วร
ประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1. ใหม้คีวามคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร ์
   2. ใหม้ทีกัษะในการคดิคาํนวณ 
   3. ใหม้คีวามเขา้ใจคณิตศาสตร ์และใชส้ือ่สารได ้
   4. ใหส้ามารถใชเ้หตุผลแกป้ญัหาได ้
   5. ใหเ้หน็คณุคา่ มคีวามมัง่ใจและมเีจตคตทิีด่ตี่อคณิตศาสตร ์
  คมขวญั อ่อนบงึพรา้ว (2550: 11) กาํหนดจุดมุง่หมายในการเตรยีมทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์ดงัต่อไปน้ี 
   1. เพือ่เตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มทีจ่ะเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นระดบัต่อไป  
   2. เพือ่พฒันาความสามารถในการใชเ้หตุผลในการเปรยีบเทยีบ มทีกัษะในการแกป้ญัหา
เพือ่ใหเ้กดิความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร ์
   3. เพื่อการมเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนคณิตศาสตร ์และสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั
ได ้
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 จากจุดมุง่หมายในการเตรยีมความพรอ้มของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ดงักลา่วสรุปไดว้่า 
เป็นแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มทางคณิตศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานเพือ่ใหเ้ดก็มคีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน
เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์ซึง่ไดร้บัการฝึกฝนทกัษะทางคณติศาสตรจ์ากการนบั การจดัประเภท การเปรยีบเทยีบ 
การเรยีงลาํดบั ฯลฯ ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาสามารถนํามาปรบัใชแ้กป้ญัหาในชวีติประจาํวนัอยา่งมี
เหตุผล วธิกีารคดิอยา่งมรีะบบแบบแผน มเีจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นระดบัชัน้ต่อไป และ
มคีวามสขุในการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์
 1.4 ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัไดกํ้าหนดขอบขา่ยของหลกัสตูรคณิตศาสตร์
ในระดบัปฐมวยั เพือ่เป็นจุดมุง่หมายในการเตรยีมความพรอ้มของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์นระดบั
ปฐมวยั ควรประกอบดว้ยหวัขอ้ของเน้ือหาหรอืทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 17 – 19) กลา่วถงึทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรต์ามขอบขา่ย
ของหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นระดบัปฐมวยัศกึษาควรประกอบดว้ยทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 
   1. การนบั (Counting) เป็นคณติศาสตรเ์กีย่วกบัตวัเลขอนัดบัแรกทีเ่ดก็รูจ้กั เป็น
การนบัอยา่งมคีวามหมาย เชน่ การนบัตามลาํดบัตงัแต่ 1 – 10 หรอืมากกวา่นัน้ 
   2. ตวัเลข (Number) เป็นการใหเ้ดก็รูจ้กัตวัเลขทีเ่หน็หรอืใชอ้ยูใ่นชวีติประจาํวนั
ใหเ้ดก็เล่นของเลน่ทีเ่กีย่วกบัตวัเลข ใหเ้ดก็ไดน้บัและคดิเอง โดยครเูป็นผูว้างแผน จดักจิกรรม อาจม ี       
การเปรยีบเทยีบแทรกเขา้ไปดว้ย เชน่ มากกว่า น้อยกวา่ ฯลฯ 
   3. การจบัคู ่ (Matching) เป็นการฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกตลกัษณะตา่งๆ และ
จบัคู ่สิง่ทีเ่ขา้คูก่นั เหมอืนกนั หรอือยูป่ระเภทเดยีวกนั 
   4. การจดัประเภท (Classification) เป็นการฝึกฝนใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกตคณุสมบตัิ
ของสิง่ต่างๆ วา่ ความแตกต่างหรอืเหมอืนกนัในบางเรือ่ง และสามารถจดัเป็นประเภทได ้
   5. การเปรยีบเทยีบ (Comparing) เดก็จะตอ้งมกีารสบืเสาะและอาศยัความสมัพนัธ์
ระหว่างของสองสิง่หรอืมากกวา่ รูจ้กัใชค้าํศพัท ์เช่น ยาวกวา่ สัน้กว่า หนกักวา่ เบากวา่ ฯลฯ 
   6. การจดัลําดบั (Ordering) เป็นเพยีงการจดัสิง่ของชุดๆ หน่ึง ตามคาํสัง่ หรอืตามกฎ 
เช่น จดับลอ็ก 5 แทง่ ทีม่คีวามยาวไมเ่ทา่กนั ใหเ้รยีงตามลาํดบัจากสงูไปตํ่า หรอืจากสัน้ไปหายาว ฯลฯ 
   7. รปูทรงและเน้ือที ่ (Shape and Space) นอกจากใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งรปูทรง
และเน้ือทีจ่ากการเลน่ตามปกตแิลว้ ครยูงัตอ้งจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวงกลม สามเหลีย่ม 
สีเ่หลีย่มจตัุรสั สีเ่หลีย่มผนืผา้ ความลกึตืน้ กวา้งและแคบ 
   8. การวดั (Measurement) มกัใหเ้ดก็ลงมอืวดัดว้ยตนเอง ใหรู้จ้กัความยาว และระยะ 
รูจ้กัการชัง่น้ําหนกั และรูจ้กัการประมาณอยา่งครา่วๆ ก่อนทีเ่ดก็จะรูจ้กัการวดั ควรใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝน
การเปรยีบเทยีบและการจดัลาํดบัมาก่อน 
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   9. เซต (Set) เป็นการสอนเรือ่งเซตอยา่งงา่ยๆ จากสิง่รอบๆ ตวั มกีารเชือ่มโยงกบั
สภาพรวม เช่น รองเทา้กบัถุงเทา้ ถอืวา่เป็นหน่ึงเซต หรอืหอ้งเรยีนบุคคลหลายประเภท แยกเป็นเซต
ได ้3 เซต คอื นกัเรยีน ครปูระจาํชัน้ ครชูว่ยสอน เป็นตน้ 
   10. เศษสว่น (Fraction) ปกตแิลว้การเรยีนเศษสว่นมกัเริม่เรยีนในชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่1 แต่ครปูฐมวยัสามารถสอนไดโ้ดยเน้นสว่นรวม ใหเ้ดก็เหน็ก่อน มกีารลงมอืปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ดก็เขา้ใจ
ความหมาย และมคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกบัครึง่ 
   11. การทาํตามแบบหรอืลวดลาย (Patterning) เป็นการพฒันาใหเ้ดก็จดจาํรปูแบบ
ลวดลาย และพฒันาการจาํแนกดว้ยสายตา ใหเ้ดก็ฝึกสงัเกต ฝึกทาํตามแบบและต่อใหส้มบรูณ์ 
   12. การอนุรกัษ์ หรอืการคงทีด่า้นปรมิาณ (Conservation) ชว่งวยั 5 ขวบขึน้ไปครู
อาจเริม่สอนเรือ่งการอนุรกัษ์ใดบา้ง โดยใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัจิรงิ จุดมุง่หมายของการสอน เรื่องน้ีกค็อื 
ใหเ้ดก็มคีวามคดิรวบยอดเรือ่งการอนุรกัษท์ีว่า่ ปรมิาณของวตัถุจะยงัคงทีไ่มว่่าจะยา้ยทีห่รอืทาํใหม้รีปูรา่ง
เปลีย่นไปกต็าม 
  เพยีเจท ์(นิตยา ประพฤตกิจิ.  2541: 10; อา้งองิจาก Taylor.  1985: 23) จดัลาํดบัความคดิ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ตามระดบัพฒันาการ ดงัน้ี 
   1. การจดัหมวดหมู ่(Classification) เป็นการจดัสิง่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆ กนั เขา้พวก 
   2. การเรยีงลาํดบั (Seriation) โดยเรยีงลาํดบัสิง่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัตามลาํดบั 
   3. มติสิมัพนัธ ์(Spatial Relationships) เป็นความสามารถทีจ่ะเขา้ใจขนาดและมติิ
ต่างๆ ไดแ้ก่ ระยะใกล ้– ไกล สงู – ตํ่า รปูทรง พืน้ที ่ทศิทาง และปรมิาณเป็นตน้ 
   4. ความสมัพนัธเ์กีย่วกบัเวลา (Temporal Relationships) เช่น นาน ชา้ เรว็ 
   5. การอนุรกัษ์ หรอืการคงทีด่า้นปรมิาณ (Conservation) ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การคงทีข่องปรมิาณวตัถุแมเ้ปลีย่นรปูทรงไป 
  เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 87 – 88) เสนอการสอนคณิตศาสตรแ์นวใหมท่ีค่รคูวรศกึษา
เพือ่จดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ ดงัน้ี  
   1. การจดักลุ่ม หรอื เซต สิง่ทีค่วรสอน ไดแ้ก่ การจบัคู ่1 : 1 การจบัคู่สิง่ของการรวมกลุม่ 
กลุ่มทีเ่ทา่กนั และความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัเลข 
   2. จาํนวน 1 – 10 การฝึกนบั 1 – 10 จาํนวนคู ่จาํนวนคี ่
   3. ระบบจาํนวน (Number System) และชือ่ของตวัเลข 1 = หน่ึง 2 = สอง 
   4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งเซตตา่งๆ เช่น เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ 
   5. คณุสมบตัขิองคณติศาสตรจ์ากการรวมกลุม่ (Properties of Math) 
   6. ลาํดบัที ่สาํคญั และประโยชน์คณติศาสตร ์ไดแ้ก่ ประโยคคณิตศาสตรท์ีแ่สดงถงึ 
จาํนวน ปรมิาตร คณุภาพต่างๆ เชน่ มาก – น้อย สงู – ตํ่า ฯลฯ 
   7. การวดั (Measurement) ไดแ้ก่ การวดัสิง่ทีเ่ป็นของเหลว สิง่ของ เงนิตรา อุณหภมูิ
รวมถงึมาตราสว่น และเครื่องมอืในการวดั 
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   8. รปูทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบ รปูรา่ง ขนาด ระยะทาง เชน่ รปูสิง่ของ
ทีม่มีติต่ิางๆ จากการเลน่เกม และจากการศกึษาถงึสิง่ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั 
   9. สถติแิละกราฟ ไดแ้ก่ การศกึษาจากการบนัทกึ ทาํแผนภมูกิารเปรยีบเทยีบต่างๆ 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2534: 4 – 5) กาํหนดจุดมุง่หมายเพือ่สง่เสรมิ
พฒันาการดา้นสตปิญัญาซึง่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถพืน้ฐานทางคณิตศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
   อนุบาลปีท่ี 1 
    1. การนบัเลขเรยีงลาํดบั 1 – 10 ได ้
    2. การรูค้า่จาํนวน 1 – 3 ได ้
    3. การสงัเกตและบอกความแตกต่างของรปูรา่งสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูใ่กลต้วัเดก็ เช่น 
ดนิสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั ไมบ้ลอ็ก ฯลฯ 
    4. การสงัเกตและบอกความแตกต่างของขนาดเลก็ ใหญ่ได ้
    5. การชีแ้ละบอกชือ่สไีด ้3 ส ี
    6. การเรยีงลาํดบัขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ได ้
    7. การเรยีงลาํดบัรปูทรงตามตวัอยา่งได ้3 รปู 

    8. การรูจ้กัและบอกวา่กลุม่ใดมจีาํนวนเทา่กนั น้อยกวา่ และมากกว่า 
    9. การบอกกลุ่มทีม่จีาํนวน 2,3 ได ้
    10. การบอกเวลา กลางวนั กลางคนืได ้
    11. การรูจ้กัและสามารถใชเ้งนิ 1 บาทได ้
   อนุบาลปีท่ี 2 
    1. การนบัเลขเรยีงลาํดบั 1 – 20 
    2. การรูค้า่จาํนวน 1 – 5 ได ้
    3. การชีแ้ละบอกชือ่รปูทรงเรขาคณติงา่ยๆได ้เช่น 

    4. การสงัเกตและบอกความแตกต่างของขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ได ้
    5. การชีแ้ละบอกชือ่สไีด ้5 ส ี
    6. การเรยีงลาํดบัขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ได ้
    7. การเรยีงลาํดบัรปูทรงตามตวัอยา่งได ้5 รปู  

    8.  การรูจ้กัและบอกวา่กลุม่ใดมจีาํนวนเทา่กนั น้อยกวา่ และมากกว่า 
    9. การบอกกลุ่มทีม่จีาํนวน 2, 3, 4, และ 5 ได ้
    10. การบอกเวลา เชา้ กลางวนั กลางคนื 
    11. การบอกชือ่วนัใน 1 สปัดาห ์
    12. รูจ้กัและสามารถใชเ้งนิ 1 – 5 บาทได ้
    13. การบอกความแตกต่างของน้ําหนกั หนกั – เบาได ้
    14. การบอกความแตกตา่งของสิง่ของหรือรูปภาพท่ีมีลกัษณะ สัน้–ยาว สงู–ต่ํา ได้ 
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    15. การบอกอุณหภมู ิรอ้น – เยน็ได ้
    16. การรูจ้กัแบง่ของสองสว่นเท่าๆ กนัได ้(ครึง่หน่ึง) 
   อนุบาลปีท่ี 3 
    1. การนบัเลขเรยีงลาํดบั 1 – 30 ได ้
    2. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 ได ้
    3. การชีแ้ละบอกชือ่รปูทรงเรขาคณติงา่ยๆได ้เช่น 
    4. การสงัเกตและบอกความแตกต่างของขนาดต่างๆไดม้ากขึน้ 
    5. บอกชือ่ส ีบอกความแตกต่างของส ี7 ส ีและสามารถบอกสปีระจาํวนั 1 สปัดาห ์
    6. การเรยีงลาํดบัขนาดต่างๆไดม้ากขึน้ 
    7. การเรยีงลาํดบัรปูทรงตามตวัอยา่งได ้7 รปู  
    8. การรูจ้กัและบอกวา่กลุม่ใดมจีาํนวนเทา่กนั น้อยกวา่ และมากกว่า 
    9. การบอกกลุ่มทีม่จีาํนวน 2, 3, 4, 5, ...10 ได ้
    10. การบอกเวลาเชา้ กลางวนั เยน็ และกลางคนืได ้
    11. การบอกชือ่วนัใน 1 สปัดาหไ์ด ้
    12. สามารถใชเ้งนิ 20 บาทได ้
    13. การเปรยีบเทยีบและบอกความแตกต่างของน้ําหนกั หนกั – เบา ได ้
    14. การบอกความแตกต่างของสิง่ของ รปูภาพ หรอืกราฟแทง่ทีม่ลีกัษณะ สัน้–ยาว 
สงู–ตํ่าได ้
    15. บอกอุณหภมู ิรอ้น – เยน็ 
    16. การรูจ้กัแบง่ของสองสว่น (ครึง่หน่ึง) สีส่ว่นเทา่ๆ กนัได ้
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2534: 8) กาํหนดขอบขา่ยความสามารถ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ไวใ้นแนวทางการจดัประสบการณ์ก่อนประถมศกึษา ชัน้เดก็เลก็ไว ้ดงัน้ี 
   1. สงู–ตํ่า สัน้–ยาว ใหญ่–เลก็ มาก–น้อย ก่อน–หลงั อว้น–ผอม ใกล–้ไกล บน–ลา่ง 
หนกั–เบา เท่ากนั–ไมเ่ท่ากนั 
   2. รปูทรงเรขาคณิต 
   3. การจาํแนกประเภทส ีรปูทรง ขนาด จาํนวน 
   4. นบัปากเปล่า 1 – 30 
   5. คา่ของจาํนวน 1 – 10 
   6. รูจ้กัสญัลกัษณ์ 1 – 10 
   7. รูจ้กัลาํดบัที ่1 – 10 
   8. เขา้ใจความหมายของการเพิม่ – ลดภายในจาํนวน1 – 10 
   9. เขา้ใจคาํว่ามแีละไมม่ ี
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  สาํหรบัแนวการจดัประสบการณ์ชัน้อนุบาลปีที ่ 2 กาํหนดทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ไดแ้ก่ (สาํนกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2534: 26) 
   1. การสงัเกต – จาํแนก และเปรยีบเทยีบสิง่ต่างๆ ตามส ีรปูรา่ง รปูทรง ขนาด 
ปรมิาณ น้ําหนกั ปรมิาตร ความยาว ความสงู ระยะทาง 
   2. การจดัประเภทและหมวดหมูส่ ิง่ต่างๆ ตามรปูรา่ง ขนาด ความยาว ความสงู และ
จาํนวนได ้
   3. การเรยีงลาํดบั ตามขนาด ความยาว ความสงู ปรมิาณ ระยะทาง ปรมิาตร และ
การจดัลาํดบัเวลา เหตุการณ์ 
   4. การรูต้าํแหน่งสิง่ต่างๆขา้งใน – ขา้งนอก ขา้งบน – ขา้งล่าง ขา้งหน้า – ขา้งหลงั 
ระหว่าง 
   5. การชัง่ ตวง วดั และคาดคะเนได ้
   6. การนบัปากเปลา่ 1 – 30 
   7. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 
   8. การรูล้าํดบัที ่1 – 10 
   9. การเพิม่ – ลด ภายในจาํนวน 1 – 10 
  หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 33) กาํหนด
สาระการเรยีนรูท้างดา้นสตปิญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรไ์วใ้นหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 ดงัน้ี 
   1. การสงัเกต การจาํแนก และการเปรยีบเทยีบ ไดแ้ก่ 
    1.1 การสาํรวจและอธบิาย 
    1.2 การจบัคูก่ารจาํแนกและการจดักลุม่ 
    1.3 การเปรยีบเทยีบ เช่น สัน้-ยาว ขรขุระ-เรยีบ 
    1.4 การเรยีงลาํดบัสิง่ต่างๆ 
    1.5 การคาดคะเนสิง่ต่างๆ 
    1.6 การตัง้สมมตฐิาน 
    1.7 การทดลองสิง่ต่างๆ 
    1.8 การสบืคน้ขอ้มลู 
    1.9 การใชห้รอือธบิายสิง่ต่างๆ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
   2. จาํนวน 
    2.1 การเปรยีบเทยีบจาํนวน มากกว่า น้อยกวา่ เทา่กนั 
    2.2 การนบัสิง่ต่างๆ 
    2.3 การจบัคูห่น่ึงต่อหน่ึง 
    2.4 การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของปรมิาณ 
   3. มติสิมัพนัธ ์
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    3.1 การต่อเขา้ดว้ยกนั 
    3.2 การสงัเกตสิง่ต่างๆ และสถานทีมุ่มมองทีต่่างกนั 
    3.3 การอธบิายในเรือ่งของตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั 
    3.4 การอธบิายเรือ่งทศิทางการเคลือ่นทีข่องคนและสิง่ต่างๆ 
    3.5 การสือ่ความหมายของมติสิมัพนัธด์ว้ยการวาด ภาพถ่ายและรปูภาพ 
   4. เวลา 
    4.1 การเริม่ตน้และหยุดกระทาํโดยสญัญาณ 
    4.2 การเปรยีบเทยีบเวลา เชน่ ตอนเชา้ ตอนเยน็ เมือ่วานน้ี พรุ่งน้ี 
    4.3 การเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ตา่งๆ 
    4.4 การสงัเกตความเปลีย่นแปลงของฤดกูาล 
 จากทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั ดงักล่าว สรุปไดว้า่ เป็นการจดั
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั ควรประกอบดว้ยทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรต์าม
หลกัสตูรคณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั เชน่การนบั การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ          การ
จดัลาํดบั การรูค้า่จาํนวนตวัเลข การวดั เศษสว่น การเพิม่-ลดภายในจาํนวน 1-10 ฯลฯ ซึง่ทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิประสบการณ์การเรยีนรูท้างคณติศาสตร์
อยา่งเหมาะสมตามวยั จะสง่ผลทาํใหเ้กดิการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการสรา้งความคดิรวบยอด
ทางคณติศาสตร ์เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรต์่อไป 
 1.5 หลกัการสอนคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ตามขอบขา่ยของหลกัสตูรคณิตศาสตร์
ในระดบัปฐมวยั ซึง่ไดก้าํหนดแนวทางการจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตรใ์นระดบัเดก็ปฐมวยัดงัต่อไปนี้ 
  นิตยา ประพฤตกิจิ (2541: 19 – 24) กล่าวถงึหลกัการสอนคณิตศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี 
   1. สอนใหส้อดคลอ้งกบัชวีติประจาํวนัการเรยีนรูข้องเดก็จะเกดิขึน้เมือ่เดก็มองเหน็
ความจาํเป็นและประโยชน์ของสิง่ทีค่รกํูาลงัสอนดงันัน้ การสอนคณิตศาสตรแ์ก่เดก็จะตอ้งสอดคลอ้ง
กบักจิกรรมในชวีติประจาํวนั เพือ่ใหเ้ดก็ตระหนกัถงึเรือ่งคณิตศาสตรท์ลีะน้อย และชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจ
เกีย่วกบัคณิตศาสตรใ์นขัน้ต่อไปแต่สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอื การใหเ้ดก็ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัเพือ่น กบัคร ูและ
ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
   2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีท่าํใหค้น้พบคาํตอบดว้ยตนเองเปิดโอกาส
ใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย และเป็นไปตามสภาพ สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม มโีอกาสไดล้งมอื
ปฏบิตัจิรงิ ซึง่เป็นการสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดค้น้พบคาํตอบดว้ยตนเองพฒันาความคดิ และความคดิรวบยอด
ไดเ้องในทีส่ดุ 
   3. มเีป้าหมายและมกีารวางแผนทีด่คีรจูะตอ้งมกีารเตรยีมการเพื่อใหเ้ดก็ไดค้อ่ยๆ
พฒันาการเรยีนรูข้ ึน้เอง และเป็นไปตามแนวทางทีค่รวูางไว ้
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   4. เอาใจใสเ่รือ่งการเรยีนรูแ้ละลาํดบัขัน้การพฒันาความ คดิรวบยอดของเดก็ ครู
ตอ้งมกีารเอาใจใสเ่รือ่งการเรยีนรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตร ์ โดยเฉพาะลาํดบัขัน้การพฒันาความคดิรวบยอด 
ทกัษะทางคณิตศาสตรโ์ดยคาํนึงถงึหลกัทฤษฎ ี
   5. ใชว้ธิกีารจดบนัทกึพฤตกิรรมเพือ่ใชใ้นการวางแผนและจดักจิกรรม การจดบนัทกึ
ดา้นทศันคต ิทกัษะและความรูค้วามเขา้ใจของเดก็ในขณะทาํกจิกรรมต่างๆ เป็นวธิกีารทีท่าํใหค้รวูางแผน
และจดักจิกรรมไดเ้หมาะสมกบัเดก็ 
   6. ใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ของเดก็ เพือ่สอนประสบการณ์ใหมใ่นสถานการณ์ใหม่
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ อาจเกดิจากกจิกรรมเดมิทีเ่คยทาํมาแลว้ หรอืเพิม่เตมิขึน้อกีได้
แมว้า่จะเป็นเรื่องเดมิแต่อาจอยูใ่นสถานการณ์ใหม ่
   7. รูจ้กัการใชส้ถานการณ์ขณะนัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ครสูามารถใชส้ถานการณ์ทีก่าํลงั
เป็นอยู ่และเหน็ไดใ้นขณะนัน้ มาทาํใหเ้กดิการเรยีนรูด้า้นจาํนวนได ้
   8. ใชว้ธิกีารสอดแทรกกบัชวีติจรงิ เพือ่สอนความคดิรวบยอดทีย่ากการสอนความคดิ-
รวบยอดเรื่องปรมิาณ ขนาดและรูปร่างต่างๆ ตอ้งสอนแบบค่อยๆ สอดแทรกไป ตามธรรมชาต ิให้
สถานการณ์ทีม่คีวามหมายต่อเดก็อยา่งแทจ้รงิ ใหเ้ดก็ไดท้ัง้ดแูละจบัตอ้งทดสอบความคดิของตนเอง
ในบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง 
   9. ใชว้ธิใีหเ้ดก็มสีว่นรว่มหรอืปฏบิตัจิรงิเกีย่วกบัตวัเลขสถานการณ์และสิง่แวดลอ้ม
ลว้นมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ครสูามารถนํามาใชใ้นกจิกรรมเกีย่วกบัตวัเลขได ้เพราะตามธรรมชาติ
ของเดก็นัน้ ลว้นสนใจในเรือ่งการวดัสิง่ต่างๆ รอบตวัอยูแ่ลว้ รวมทัง้การจดักจิกรรม การเลน่เกมที่
เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ใจในเรือ่งของตวัเลขแลว้ 
   10. วางแผนสง่เสรมิใหเ้ดก็เรยีนรู ้ทัง้ทีโ่รงเรยีนและทีบ่า้นอยา่งต่อเน่ืองการวางแผน 
การสอนนัน้ครคูวรวเิคราะหแ์ละจดบนัทกึดว้ยว่า กจิกรรมใดทีค่วรสง่เสรมิใหม้ทีีบ่า้น และทีโ่รงเรยีน 
โดยยดึหลกัความพรอ้มของเดก็เป็นรายบุคคลเป็นหลกั และมกีารวางแผนรว่มกบัผูป้กครอง 
   11. บนัทกึปญัหาการเรยีนรูข้องเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่แกไ้ขและปรบัปรุงการจดบนัทกึ
อยา่งสมํ่าเสมอชว่ยใหท้ราบวา่ มเีดก็คนไหนยงัไมเ่ขา้ใจและตอ้งจดักจิกรรมเพิม่เตมิอกี 
   12. ในแต่ละครัง้ควรสอนเพยีงความคดิรวบยอดเดยีวครคูวรสอนเพยีงความคดิรวบยอด
เดยีว และใชก้รรมทีจ่ดัใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจงึเกดิการเรยีนรูไ้ด ้
   13. เน้นกระบวนการเล่นจากงา่ยไปหายากไดก้ารสรา้งความคดิรวบยอดเกีย่วกบัตวัเลข
ของเดก็จะตอ้งผ่านกระบวนการเลน่มทีัง้แบบจดัประเภท เปรยีบเทยีบและจดัลาํดบั ซึง่ตอ้งอาศยัการนบั
เศษสว่น รปูทรงและเน้ือทีก่ารวดัการจดัและการเสนอขอ้มลู ซึง่เป็นพืน้ฐานไปสูค่วามเขา้ใจเรือ่งคณติศาสตร์
ต่อไป จาํเป็นตอ้งเริม่ตน้ตัง้แต่ข ัน้ทีง่า่ย และคอ่ยยากขึน้ตามลาํดบั 
   14. ควรสอนสญัลกัษณ์ตวัเลขและเครื่องหมาย เมือ่เดก็เขา้ใจสิง่เหล่าน้ีแลว้ การใช้
สญัลกัษณ์ตวัเลข และเครือ่งหมายกบัเดก็นัน้ ทาํไดเ้มือ่เดก็เขา้ใจความหมายแลว้ 
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   15. ตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนคณิตศาสตรก์ารเตรยีมความพรอ้มนัน้
จะตอ้งเริม่ทีก่ารฝึกสายตาเป็นอนัดบัแรก เพราะหากเดก็ไมส่ามารถใชส้ายตาในการจาํแนกประเภท
แลว้เดก็จะมปีญัหาในการเรยีนรูท้างคณิตศาสตร ์
  วาโร เพง็สวสัดิ ์(2542: 59) กลา่วถงึการสอนคณิตศาสตร ์ดงัน้ี 
   1. เพือ่ใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัโลกทางดา้นกายภาพ ก่อนเขา้ไปสูโ่ลก
ของการคดิดา้นนามธรรม 
   2. เพือ่ใหม้กีารพฒันาทกัษะดา้นคณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ อนัไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู ่
การเปรยีบเทยีบ การเรยีงลาํดบั การจดัการทาํกราฟ การนับและการจดัการดา้นคาํนวณ การสงัเกต
และการเพิม่ขึน้และลดลง 
   3. เพือ่ขยายประสบการณ์เกีย่วกบัคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้ง โดยเรยีงลาํดบัจากงา่ย
ไปหายาก 
   4. เพื่อฝึกทกัษะเบือ้งตน้ ในการคดิคาํนวณ โดยสง่เสรมิประสบการณ์เดก็ ใน
การเปรยีบเทยีบรปูทรงต่างๆ บอกความแตกต่างของขนาด น้ําหนกั ระยะเวลา จาํนวนของสิง่ต่างๆ 
ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ สามารถแยกหมวดหมู ่เรยีงลาํดบัใหญ่ – เลก็ หรอืสงู – ตํ่า ซึง่ทกัษะเหลา่น้ี จะช่วยให้
เดก็เกดิความพรอ้มทีจ่ะคดิคาํนวณในขัน้ต่อๆ ไป 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2549: 39 – 40) กล่าววา่ การสอนใหเ้ดก็ปฐมวยัเรยีนรูค้ณติศาสตร์
นัน้ ครตูอ้งกําหนดจุดประสงคแ์ละวางแผนการสอน ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็ไดใ้ชว้ธิกีารสงัเกตซมึซบัสมัผสั โดยเฉพาะ
จากการแกป้ญัหาจรงิ ซึง่สภาครแูหง่ชาตจิากประเทศสหรฐัอเมรกิาใหข้อ้เสนอแนะหลกัการสอนคณิตศาสตร์
เดก็อาย ุ3 – 6 ขวบไว ้10 ประการ ดงัน้ี 
   1. สง่เสรมิความสนใจคณิตศาสตรข์องเดก็ดว้ยการนําคณิตศาสตรท์ีเ่ดก็สนใจนัน้ 
เชื่อมสานไปกบัโลกกายภาพและสงัคมของเดก็ 
   2. จดัประสบการณ์ทีห่ลากหลายใหก้บัเดก็โดยสอดคลอ้งกบัครอบครวั ภาษา พืน้ฐาน
วฒันธรรม วธิกีารเรยีนของเดก็แต่ละคนและความรูข้องเดก็ทีม่ ี
   3. ฐานหลกัสตูรคณิตศาสตรแ์ละการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นปญัญา
ภาษา รา่งกาย อารมณ์ สงัคมของเดก็ 
   4. หลกัสตูรและการสอนตอ้งเพิม่ความเขม้แขง็ดา้นการแกป้ญัหา กระบวนการใช้
เหตุผล การนําเสนอ การสือ่สารและการเชื่อมแนวคดิคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   5. หลกัสตูรตอ้งสอดคลอ้งและบ่งชีข้อ้ความรูแ้ละแนวคดิสาํคญัทางคณิตศาสตร ์
   6. สนบัสนุนใหเ้ดก็มแีนวคดิสาํคญัทางคณติศาสตรอ์ยา่งลุม่ลกึและยัง่ยนื 
   7. บรูณาการคณติศาสตรเ์ขา้กบักจิกรรมต่างๆ และนํากจิกรรมตา่งๆ มาบรูณาการ
คณิตศาสตรด์ว้ย 
   8. จดัเวลา อุปกรณ์และคร ูทีพ่รอ้มสนบัสนุนใหเ้ดก็เลน่ ในบรรยากาศทีส่รา้งให้
เดก็เรยีนรูแ้นวคดิคณิตศาสตรท์ีเ่ดก็สนใจอยา่งกระจ่าง 
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   9. นํามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร ์วธิกีารภาษา มาจดัประสบการณ์โดยกําหนดกลยุทธ์
การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการเดก็ 
   10. สนบัสนุนการเรยีนรูข้องเดก็ดว้ยการประเมนิความรู ้ ทกัษะ และความสามารถ
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ 
 จากหลกัการสอนคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัดงักลา่ว สามารถสรุปไดว้่า การจดักจิกรรม
การเรยีนรูท้างคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั ควจดักจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัชวีติประจาํวนัของเดก็
เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีท่าํใหค้น้พบคาํตอบดว้ยตนเอง มกีารวางแผน และสรา้งบรรยากาศ
ในการเรยีนรู ้ เพื่อใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัจิรงิกบัสือ่การเรยีนรู ้ สง่ผลใหเ้ดก็เกดิความรู ้ ความเขา้ใจทาง
คณิตศาสตร ์ สามารถบรูณาการความรูจ้ากการเรยีนรูสู้ก่ารนําไปประยกุตใ์ชช้วีติประจาํวนัของ
ตนเองไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 1.6 การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
  หลกัการพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ตามแนวทางการจดัประสบการณ์
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั (บุญเยีย่ม จติรดอน.  2532: 243 – 244) สรุปได ้ดงัน้ี 
   1. เดก็เรยีนจากประสบการณ์ตรง จากของจรงิ ฉะนัน้การสอนจะตอ้งหาอุปกรณ์
ซึง่เป็นของจรงิใหม้ากทีส่ดุ และเริม่จากการสอนแบบรปูธรรม คอื 
    1.1 ขัน้ใชข้องจรงิ เพือ่จะใหเ้ดก็นบัหรอืเปรยีบเทยีบสิง่ของทีห่ามาใหเ้ดก็นบั
หรอืเปรยีบเทยีบ ควรเป็นของจรงิ เช่น ผลไม ้ดนิสอ 
    1.2 ขัน้ใชร้ปูภาพแทนของจรงิ ถา้หาของจรงิไมไ่ดก้เ็ขยีนรปูภาพแทน 
    1.3 ขัน้กึง่รปูภาพ คอื สมมตเิครือ่งหมายต่างๆ แทนภาพหรอืจาํนวน ซึง่จะให้
เดก็นบัหรอืคดิ 
    1.4 ขัน้นามธรรม ซึง่เป็นขัน้สดุทา้ยจงึจะใชต้วัเลข เครือ่งหมาย บวก ลบ 
   2. เริม่จากสิง่ทีง่า่ยๆ ใกลต้วัเดก็จากงา่ยไปหายาก 
   3. สรา้งความเขา้ใจและรูค้วามหมายมากกวา่ใหจ้าํ โดยใหเ้ดก็คน้ควา้ดว้ยตนเอง
หดัตดัสนิใจเอง โดยการถามใหเ้ดก็คดิหาเหตุผลมาตดัสนิใจตอบ 
   4. ฝึกใหค้ดิจากปญัหาในชวีติประจาํวนัของเดก็ เพือ่ขยายประสบการณ์ใหส้มัพนัธ์
กบัประสบการณ์เดมิ 
   5. จดักจิกรรมใหเ้กดิความสนุกสนานและไดร้บัความรูไ้ปดว้ย เช่น เลน่เกมต่อภาพ 
จบัคูภ่าพ ต่อตวัเลข เลน่ต่อบลอ็ก ซึง่มรีปูรา่งและขนาดต่างๆ การเลน่ในมุมบา้น เล่นขายของ แบ่งสิง่ของ
เครือ่งใช ้ แลกเปลีย่นสิง่ของกนั ท่องคาํคลอ้งจองเกีย่วกบัจาํนวน รอ้งเพลงเกีย่วกบัการนบั เล่นทาย
ปญัหาและตอบปญัหาเชาวน์ 
   6. จดักจิกรรมใหเ้ขา้ใจในขัน้ตอนใหม้ปีระสบการณ์ใหม้าก แลว้สรุปกฎเกณฑ ์เพือ่
จาํเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
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   7. จดักจิกรรมทบทวน โดยตัง้คาํถามใหต้อบปากเปลา่ หรอืสรา้งเรือ่งราวใหค้ดิซํ้า
สง่เสรมิใหเ้ดก็คดิปญัหาและหาเหตุผล ขอ้เทจ็จรงิ 
 จากหลกัการพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดงักลา่ว สามารถสรุปไดว้่า 
เดก็เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ผา่นสือ่ของจรงิรอบตวัเดก็ และเริม่จากการสอนแบบรปูธรรมใหเ้ดก็
เรยีนรูจ้ากสิง่ทีง่า่ยไปยาก โดยใหเ้ดก็คน้ควา้ดว้ยตนเองหดัตดัสนิใจเอง จากการซกัถามใหเ้ดก็คดิหา
เหตุผลมาตดัสนิใจตอบ ฝึกใหค้ดิจากปญัหาในชวีติประจาํวนัของเดก็ เพือ่ขยายประสบการณ์ใหส้มัพนัธ์
กบัประสบการณ์เดมิ ผ่านกจิกรรมการเล่นทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิความรู ้ควบคู่ความสนุกสนาน เช่น 
การเลน่บลอ็ก ซึง่มรีปูรา่งและขนาดต่าง  ๆเดก็เกดิการเรยีนรูล้กัษณะ รปูทรงของบลอ็กทีม่ขีนาดแตกต่างกนั 
การนํามาเปรยีบเทยีบขนาด การจดักลุม่ตามลกัษณะของบลอ็ก จากการเลน่ของเดก็เป็นการสะสม
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ป็นพืน้ฐานต่อไปในอนาคต  
 1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
   ฮอง (Hong.  1999: 477 – 494) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์และ
ความสนใจทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนโดยทาํการศกึษาเดก็อนุบาล 57 คน โดยกลุม่ทดลองไดเ้รยีนรู้
คณิตศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัหนงัสอืสาํหรบัเดก็ทีอ่่านและมชีว่งเวลาในการอภปิราย และในช่วงเล่นอสิระ
ไดเ้ลน่กบัสือ่วสัดุทางคณติศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัสาระการเรยีนรูใ้นหนงัสอืสาํหรบัเดก็ สว่นกลุม่ควบคมุ
ไดอ่้านหนงัสอืสาํหรบัเดก็ และเลน่กบัสือ่วสัดุทางคณิตศาสตรท์ีไ่มส่มัพนัธก์บัสาระการเรยีนรูใ้นหนงัสอื
สาํหรบัเดก็ ผลการทดลองพบว่า เดก็กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุมผีลสมัฤทธิแ์ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ โดยทีก่ลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิส์งูกวา่กลุ่มควบคุมในดา้นการจาํแนก การรวมกนัของจาํนวน 
เรือ่งของรปูเรขาคณิต และกลุม่ทดลองชอบเขา้มมุคณติศาสตรเ์ลอืกทาํงานดา้นคณติศาสตร ์และใชเ้วลา
ในการทํากจิกรรมในมมุคณิตศาสตรม์ากกวา่กลุม่ควบคมุ 
   บารร์ดู ี(Baroody.  2000: 61 – 67) ศกึษาการเรยีนการสอน เกีย่วกบัจาํนวน และ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็วยั 3 – 5 ปี มคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นเรือ่ง
การเทา่กนั การเพิม่และการลดความสมัพนัธข์องสว่นยอ่ยและสว่นใหญ่ การลดและการเพิม่ของเศษสว่น 
ซึง่จะเป็นประโยชน์และแนวทางการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสมต่อไป 
   คลนี (Kline.  2000: 568 – 571) ศกึษาความคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็วยัอนุบาล โดยสมัภาษณ์ครผููส้อนอนุบาล พบว่านอกจากการทีค่รจูะมสีว่นใน
การจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนคณิตศาสตรแ์ลว้นัน้ ผูป้กครองยงัมสีว่นอยา่งมากในการใหก้ารสนบัสนุน
ใหเ้วลาในการทาํกจิกรรมคณิตศาสตรร์ว่มกบัเดก็และนอกจากน้ีครผููส้อนควรมกีารสนบัสนุนและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็วยัอนุบาลซึง่กนัและกนั 
  งานวิจยัในประเทศ  
   จงรกั อ่วมมเีพยีร (2547: 86) ไดศ้กึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสือ่ผสม พบว่า หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะ
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สือ่ผสมโดยรวมและจาํแนกรายดา้นอยูใ่นระดบัด ี และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนการทดลองพบวา่สงูขึน้
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ชมพนุูท จนัทรางกูร (2549: 62) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีเป็นเดก็
นกัเรยีนชาย-หญงิ อาย ุ5 – 6 ปี ไดม้าโดยการสุม่มา 1 หอ้งเรยีน จากนัน้ผูว้จิยัทาํการทดสอบทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ โดยใชแ้บบทดสอบเชงิปฏบิตัทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แลว้เลอืกเดก็ทีไ่ดค้ะแนนตํ่า
จาํนวน 15 คน เพือ่รบัการจดักจิกรรมการทาํขนมไทย ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะพืน้ฐานของเดก็ปฐมวยั
หลงัการจดักจิกรรมทาํอาหารประเภทขนมไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี2 ดา้น คอื ดา้นการจาํแนกเปรยีบเทยีบ
และการจดัหมวดหมู ่และพอใช ้2 ดา้น คอื ดา้นการเรยีงลาํดบั และดา้นการวดั และเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ก่อนทดลองพบวา่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   คมขวญั อ่อนบงึพรา้ว (2550: 78) ศกึษาการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
สาํหรบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคเ์พือ่การเรยีนรูก้ลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา
เป็นเดก็นกัเรยีนชาย – หญงิ อายุ 5 – 6 ปี ดว้ยการสุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ยแบ่งกลุม่มาจาํนวน 15 คน 
เพือ่รบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนรปูแบบศลิปะสรา้งสรรคเ์พือ่การเรยีนรู ้ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันา
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรปูแบบกจิกรรม
ศลิปะสรา้งสรรคเ์พือ่การเรยีนรู ้มทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดยรวมและจาํแนกรายทกัษะมคีา่เฉลีย่
สงูขึน้และอยูใ่นระดบัดเีมือ่เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการทดลองมคีะแนนความสามารถทางทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรท์ีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   วรนิธร สริเิตชะ (2550: 53) ศกึษาเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ดนตรตีามแนวคดิออรฟ์ชคูเวริค์ ก่อนและหลงัการทดลองกลุ่มทดลอง
ทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยัชายหญงิ อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี จาํนวน 30 คน โดยการเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนวคดิออรฟ์ชคูเวริค์ผลการวจิยั
พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ทางดนตร ีตามแนวออรฟ์ชคูเวริค์มทีกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหมวดหมู ่ดา้นการรูค้า่จาํนวน ดา้นการเปรยีบเทยีบ ดา้นอนุกรม สงูกวา่
ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   ศริลิกัษณ์ วฒุสิรรพ ์ (2551: 53 – 54) ศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นเดก็นกัเรยีนชาย – หญงิ อายุระหวา่ง 5 – 6 ปี ไดม้าโดยการเลอืก  
แบบเจาะจงจาํนวน 15 คน เพือ่รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั ผลการวจิยัพบวา่ หลงัการจดั 
การเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั เดก็ปฐมวยัมคีา่เฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ โดยรวมแตกต่างจาก
ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.05 โดยการทดลองครัง้น้ี
สง่ผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยรวมรอ้ยละ 93.4 และมคีา่เฉลีย่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
รายดา้นแตกต่างจากก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.05 
ทุกดา้น คอื ดา้นการจาํแนกประเภท ดา้นการเปรยีบเทยีบ ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1–10 และดา้นการเพิม่ - 
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การลดภายในจาํนวน 1 – 10 และโดยการทดลองครัง้น้ี สง่ผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรด์า้น
การจาํแนกประเภทรอ้ยละ 89.3 ดา้นการเปรยีบเทยีบรอ้ยละ 94.3 ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1–10 รอ้ยละ 
90.8 และดา้นการเพิม่ - การลดภายในจาํนวน 1–10 รอ้ยละ 69.0 ตามลาํดบั 
 จากเอกสารและงานวจิยัดงักลา่ว สามารถสรุปไดว้่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัสามารถสง่เสรมิใหเ้พิม่สงูขึน้ ดว้ยการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิผา่น
การเลน่ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย กจิกรรมการเรยีนรูต้่างๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการ เหมาะสมกบั
วยัของเดก็ เพือ่พฒันาเดก็อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นพืน้ฐานใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูค้ณิตศาสตรอ์ยา่งมคีวามสขุ 
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดว้ยการใชชุ้ดกจิกรรม
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพือ่เป็นแนวทางหน่ึงในการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาสาํหรบัผูป้กครอง 
 2.1 ความหมายและความสาํคญัของผูป้กครอง  
  ผูป้กครองมคีวามหมายและความสาํคญักบัเดฏ็ปฐมวยัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเดก็ใน    
ชว่งวยัน้ี ยงัช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้จาํเป็นตอ้งมผีูใ้หก้ารเลีย้งดเูอาใจใสอ่ยา่งใกลช้ดิ จงึไดม้ผีูใ้หค้วามหมาย
และความสาํคญัของผูป้กครองไวว้า่ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 739) ให้
ความหมายของผูป้กครองวา่ หมายถงึ ผูท้ีท่าํหน้าทีป่กครองดแูล บุคคลซึง่ศาลใหอ้าํนาจปกครองผูเ้ยาว์
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะและไมม่บีดิา มารดา หรอืบดิา มารดาถูกถอนอาํนาจปกครอง ซึง่ จติรา วเิชยีร
(2551: 45) ใหค้วามหมายเกีย่วกบัผูป้กครองวา่ หมายถงึ พอ่ แม ่ญาตพิีน้่อง หรอืบุคคลอื่นใดกต็าม 
ทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ ใหค้วามรกัความอบอุน่ และทาํหน้าทีใ่หก้ารอบรมเลีย้งดใูหก้ารศกึษาแก่เดก็ 
ผูน้ัน้ถอืวา่ เป็นผูป้กครอง สอดคลอ้งกบั วรนาท รกัสกุลไทย (2537: 169) ใหค้วามหมายของผูป้กครองวา่ 
หมายถงึ ผูใ้หก้ารอบรมเลีย้งด ูและใหก้ารศกึษาแก่เดก็ ซึง่รวมถงึ พอ่ แม ่วงศาคณาญาต ิและผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายหน้าทีด่งักล่าว ซึง่ เยาวพา เดชะคปุต ์(2542: 149) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของผูป้กครอง
วา่ เดก็จะเจรญิเตบิโตไดด้ทีีส่ดุในบรรยากาศทีเ่ดก็รูส้กึวา่มคีวามรกั ความอบอุ่น ความมัน่คงปลอดภยั 
ในครอบครวัทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งความสมัพนัธใ์นครอบครวัจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการปรบัตวั
ของเดก็ ตลอดจน ความรูส้กึ นึกคดิและการมองโลกในแงด่ ีแงร่า้ยต่าง  ๆกนั เดก็ทีเ่กดิมาไดร้บัความเอาใจใส่
ดแูล รกัใคร่ จากพอ่แมพ่ีน้่อง จะเป็นเดก็พรอ้มทีจ่ะใหค้วามเป็นมติรแก่บุคคลทัว่ไป ตรงขา้มกบัเดก็ที่
เกดิมา ถกูทอดทิง้ปราศจากความดแูลเอาใจใส ่เดก็เหลา่น้ีจะไมส่ามารถพฒันาความรูส้กึจรงิใจและเป็นมติร 
แก่เพือ่นหรอืบุคคลอืน่ได ้ขอ้เทจ็จรงิน้ีน่าจะเป็นเครือ่งสงัวรใหพ้อ่แมแ่ละผูป้กครองทุกทา่นไดส้าํรวจตนเอง
อยูเ่สมอวา่ ไดใ้หค้วามรกั ความเอาใจใสต่่อบุตรหลานของตนมากน้อยเพยีงใด ความรกั ความเอาใจใส่
อยา่งจรงิใจทีผู่ใ้หญ่ใหแ้ก่เดก็จะเป็นเกราะป้องกนัเหตุและปญัหาต่าง ไๆดอ้ยา่งดทีีส่ดุ ทัง้น้ีเพราะความตอ้งการ
ของเดก็ไดร้บัการตอบสนองเพยีงพอนัน่เอง สอดคลอ้งกบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 4 – 5) ไดก้ล่าวถงึ
ความสาํคญัของผูป้กครองวา่ ระหว่างศตวรรษที ่19 – 20 สงัคมใหค้วามสนใจพฒันาการและความตอ้งการ
ของเดก็มากโดยเน้นถงึผลกระทบจากผูป้กครองทีม่ตี่อพฒันาการของเดก็ทีเ่กดิจากการเลีย้งดไูมถ่กูตอ้ง 
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ความไมเ่ขา้ใจ ต่อพฒันาการเดก็ ผูป้กครองทีท่าํใหม้กีารสง่เสรมิเดก็ในทางทีผ่ดิ การสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเดก็ และผูป้กครองในทางบวก เพือ่ใหป้ฏสิมัพนัธเ์ป็นการตอบสนองกนัและกนั ในการจดักระทาํ
หรอือยูร่ว่มกนัทีผู่ป้กครองตอ้งเขา้ถงึการมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ทีถ่กูตอ้ง ไมส่รา้งปญัหาใหเ้กดิขึน้กบัเดก็   
การพยกัหน้า การยิม้รบั การตอบโตห้รอืการสนทนาของผูป้กครองลว้นมคีวามหมายกบัเดก็เหตุผลสาํคญั
ของผูป้กครองคอื เดก็จะเจรญิเป็นผูใ้หญ่แบบใดนัน้ นอกจากพนัธุกรรมแลว้ การเลีย้งดเูป็นสว่นหน่ึง
ทีจ่ะทาํใหเ้ดก็เป็นคนอยา่งไร คดิอยา่งไร ลกัษณะอยา่งไร โรงเรยีนไม ่สามารถจดักระทาํไดท้ัง้หมด 
บา้นและครอบครวัทีเ่ดก็อาศยัอยู ่ผูป้กครองทีด่แูลเดก็ เดก็เรยีนรู ้โดยตรงมาจากผูป้กครองและครอบครวั
ทีใ่หก้ารเลีย้งด ูสิง่ทีผู่ป้กครองกระทาํหรอืแสดงออก มอีทิธพิลต่อพฒันาการของเดก็ 
 จากความหมายและความสาํคญัของผูป้กครองดงักลา่ว สรุปไดว้า่ ผูป้กครองมหีน้าทีใ่หก้าร
อบรมเลีย้งดดูว้ยความรกั การเอาใจใสแ่ลว้ ผูป้กครองตอ้งเรยีนรูพ้ฒันาเดก็ทัง้ 4 ดา้นคอื ดา้นรา่งกาย 
อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญา เพราะเดก็ปฐมวยัเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้มใกลต้วัเพือ่สะสมประสบการณ์ 
เพราะผูป้กครองเป็นแบบอยา่งทีด่ทีีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็เจรญิเตบิโตเตม็ตามศกัยภาพและพฒันาการ ดงันัน้
พอ่ แม ่ผูป้กครองจงึจําเป็นตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งด ูการใหค้วามอบอุ่น การให้
ความรกักบัเดก็เพือ่การเจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญ่อยา่งสมบรูณ์แบบต่อไป 
 2.2 บทบาทของผูป้กครอง  
  การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นไปตามหลกัพฒันาการของเดก็ปฐมวยันัน้ นอกจาก
ครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฐมวยัแลว้ ผูป้กครองมสีว่นรว่มเป็นอยา่งยิง่ในการสง่เสรมิพฒันาการ
ของเดก็ ซึง่ผูป้กครองควรเรยีนรูบ้ทบาทของตนเองในการสง่เสรมิพฒันาการดงักล่าว จงึไดม้นีกัการศกึษา
กลา่วถงึบทบาทของผูป้กครองไว ้ดงัน้ี 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 5) ไดก้ลา่วถงึบทบาทของผูป้กครองในการอบรม เลีย้งดเูดก็ 
ดงัน้ี  
   1. สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูป้กครองกบัเดก็มผีลต่อเดก็ในทุกดา้น เดก็สามารถเรยีนรู ้
ทาํงาน และเลน่กบัเพือ่นไดอ้ยา่งมัน่ใจและมคีวามสขุ หากไดร้บัการสนบัสนุนทีด่กีารอบรมเลีย้งดทูีด่ ี
และถกูตอ้งจากผูป้กครอง บทบาทของผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดเูดก็จะเป็นทัง้ผูเ้ลีย้งด ูผูส้ง่เสรมิ
พฒันาการ และผูใ้หก้ารศกึษา  
   2. บทบาทของผูเ้ลีย้งด ู เดก็เกดิมาดว้ยพืน้ฐานกาํเนิดต่างกนั การเรยีนรูต้่างกนั 
แต่สทิธขิองเดก็ทีต่อ้งไดร้บัการเลีย้งดเูทา่กนั การสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตดว้ย การสนองตอบความตอ้งการ
ทางรา่งกาย ทัง้อาหาร การพกัผอ่น นอนหลบั เครือ่งนุ่งห่ม การไดร้บัภมูคิุม้กนัโรค การยอมรบัทางจติใจ 
การปรบัตวัเขา้กบัสงัคม รวมถงึการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทางสตปิญัญา  
   3. บทบาทของผูส้ง่เสรมิพฒันาการ ผูป้กครองเป็นผูเ้ลีย้งดใูหเ้ดก็เจรญิเตบิโตขึน้
ในสงัคมอยา่งสมบรูณ์ทัง้รา่งกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม การใหค้วามรกัความอบอุ่นแก่เดก็ ผูป้กครอง
จงึเป็นผูเ้อือ้อาทรแก่เดก็ ใหก้ารยอมรบัเดก็และสนองตอบเดก็ดว้ยกําลงัใจเป็นการสรา้งสรรคอ์ารมณ์
ของเดก็ไดด้ ีผูป้กครองจะทาํทุกวถิทีางทีจ่ะทาํใหเ้ดก็ทีเ่ลีย้งนัน้ เจรญิเตบิโต อยา่งมคุีณภาพ 
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   4. บทบาทของผูใ้หก้ารศกึษา ผูป้กครองคอืครคูนแรกของเดก็ การเลีย้งดแูละ สง่เสรมิ
เป็นงานสว่นหน่ึง นบัแต่ฝึกการถ่ายปสัสาวะ อุจจาระ การแต่งตวัดว้ยตนเอง การอบรม มารยาทสงัคม 
การถ่ายทอดทางวฒันธรรมและการสรา้งเสรมิเจตคตทิีด่ตี่อเพือ่น และการปรบัตวัเขา้กบัสงัคม ซึง่เดก็
จะเรยีนรูท้ ัง้โดยการเลยีนแบบและการสัง่สอน บทบาทของผูป้กครองมคีวามสาํคญักบัเดก็มาก ถา้ผูป้กครอง
ใสใ่จต่อบทบาท และดาํเนินบทบาททีถ่กูตอ้ง เดก็จะมคีวามสขุช่วยเหลอื ตนเองได ้ควบคุมตนเองได ้
เมือ่โตขึน้เดก็จะมคีวามมัน่ใจสงู ในทางตรงกนัขา้ม หากผูป้กครองไม ่ทาํบทบาทของตนใหด้ ีอาจมผีล
กค็อืเดก็โกรธงา่ย มอีารมณ์ขดัแยง้ กา้วรา้ว และไมเ่ป็นมติรกบัผูอ้ื่น หรอืไมก่ส็ขุภาพร่างกายไม่ด ีหรอื
อาจมพีฤตกิรรมไมถ่กูตอ้งเพราะไมไ่ดร้บัการสัง่สอน เป็นตน้  
  เยาวพา เดชะคปุต ์ (2542: 153 – 154) ไดก้ล่าวถงึ บทบาทของพ่อแมแ่ละผูป้กครอง
เดก็ปฐมวยั ควรเป็น ดงัน้ี  
   1. การใหค้วามรว่มมอืกบัคร ูพอ่แมผู่ป้กครองเดก็ควรใหค้วามรว่มมอืกบัครปูฐมวยั 
และทางสถานศกึษาดว้ยเริม่ตัง้แต่การชว่ยเตรยีมตวัเดก็ก่อนเขา้สถานศกึษา เพือ่ช่วยไมใ่หเ้ดก็ตื่น และ
กลวัสถานทีใ่หม ่ซึง่เป็นอาคารใหญ่โต มเีดก็วยัเดยีวกนัเป็นจาํนวนมากและมผีูใ้หญ่ที ่เรยีกวา่ คร ูซึง่
เป็นคนแปลกหน้า ไมคุ่น้เคยกนัมาก่อน พอ่ แม ่ ผูป้กครองเดก็ควรเลา่เรือ่งของสถานศกึษาปฐมวยั
ใหเ้ดก็ฟงัถงึความสนุกสนาน มขีองเลน่ใหเ้ลน่มากมายน่าไปอยูแ่ละไปเลน่ และ มคุีณครใูจดคีอยดแูล
ชว่ยเหลอืใหเ้ดก็เกดิความคุน้เคย และเกดิความเชือ่มัน่ทีจ่ะอยูใ่นสถานศกึษาน้ีไดอ้ยา่งสนุกสนานและ
ปลอดภยั ควรพาเดก็ไปเยีย่มสถานศกึษาเป็นครัง้คราวเทา่ทีโ่อกาสอาํนวย ก่อนเปิดภาคเรยีนตน้ปีการศกึษา 
นอกจากนัน้ พอ่ แม ่ผูป้กครองเดก็ควรใหค้วามรว่มมอืฝึกหดัใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในตนเอง โดยใหเ้ดก็
ไดรู้จ้กัชื่อและนามสกุลของตนเอง ชือ่พอ่แม ่เลขทีบ่า้น ตาํบล ทีอ่ยู ่ชือ่สถานศกึษาปฐมวยั พรอ้มทัง้
ฝึกหดัเดก็ใหม้คีวามคุน้เคยสามารถชว่ยตนเองไดบ้า้ง ไดแ้ก่ การถ่ายปสัสาวะ ถ่ายอุจจาระ วธิใีชห้อ้งสว้ม
ลา้งหน้า แปรงฟนั การรบัประทานอาหาร ลา้งมอื การสวมและถอดเครือ่งแต่งกาย และการนอน
พกัผอ่นกลางวนั ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้ดก็รูส้กึวา่ไมใ่ชเ่ป็นของใหม ่สาํหรบัเขาเมือ่เขา้มาอยูใ่นสถานศกึษาปฐมวยั 
และเป็นการอบรมเลีย้งดเูดก็สอดคลอ้งตอ้งกนัทัง้ทางบา้นและสถานศกึษา นอกจากนัน้พอ่แมผู่ป้กครองเดก็
ควรใหค้วามรว่มมอืสง่เสรมิและสนบัสนุน เดก็เกีย่วกบัการใหก้ารศกึษาของเดก็วยัน้ีใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั
กบัทางสถานศกึษาดว้ย พอ่แมผู่ป้กครองเดก็ใหค้วามสนใจและรว่มมอืกบัทางสถานศกึษาดว้ย ไดแ้ก่  
    1.1 ยนิดเีขา้ร่วมประชุมกบัครปูฐมวยัเกีย่วกบัปญัหาและการเรยีนของเดก็ทาง
สถานศกึษาควรจดัอยา่งน้อยภาคเรยีนละหน่ึงครัง้  
    1.2 ยนิดมีารว่มประชุมกบัครเูพือ่วางแผนพาเดก็ไปศกึษานอกสถานที ่เช่น ใน       
วนัเสาร ์หรอืวนัอาทติย ์ครแูละพอ่แมผู่ป้กครองของเดก็ชว่ยกนัพาเดก็ไปเทีย่วสวนสตัว ์หรอืสวนสาธารณะ 
แลว้รว่มกนัรบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนั  
    1.3 ยนิดเีขา้มารว่มกจิกรรมของสถานศกึษา เช่น แมม่เีวลาวา่งอาจจะมาชว่ย
เยบ็เสือ้ผา้ตุ๊กตา ซ่อมหนงัสอืเดก็ พอ่อาจช่วยซ่อมเครื่องเล่นของเดก็ เป็นตน้ 
   2. การรูจ้กัผอ่นสัน้ผอ่นยาวต่อเดก็อยา่งเหมาะสม พอ่แม ่ ผูป้กครองของเดก็นัน้ 
มใิชจ่ะเป็นผูต้อ้งการใหเ้ดก็ทาํอะไรๆ  ตามใจของตนทุกอยา่งไป ควรรูจ้กัผอ่นสัน้ผอ่นยาวต่อเดก็อยา่งเหมาะสม 
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พอ่แมผู่ป้กครองเดก็นัน้มใิช่จะเป็นผูต้อ้งการใหเ้ดก็ทาํอะไรๆ ตามใจของตนทุกอยา่งไป ควรรูจ้กัผอ่น
สัน้ผอ่นยาวต่อเดก็อยา่งเหมาะสม เช่น กรณีสถานศกึษาเปิดใหต้น้ปีการศกึษา เดก็ยงัไมม่ัน่ใจ และ
พรอ้มทีจ่ะอยูใ่นสถานศกึษาไดเ้องทนัทตีลอดวนักค็วรอนุญาตใหเ้ขาอยูเ่พยีงครึง่วนั ก่อนในระยะสปัดาหแ์รก 
หากเดก็ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะอยูไ่ดเ้องแมแ้ต่ครึง่วนักค็วรอยูเ่ป็นเพือ่นสกัระยะหน่ึง อยา่งไรกต็ามสภาพชวีติ
ความเป็นอยูป่จัจุบนัน้ี อาจไมอ่ํานวยความสะดวกสาํหรบัพ่อ แม ่ผูป้กครองทีจ่ะตอ้งอยูเ่ป็นเพือ่นเดก็
อาจมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงทีเ่ดก็คุน้เคยพอทีจ่ะอยูเ่ป็นเพือ่น สกัระยะหน่ึงแทนกไ็ด ้ ในขณะทีเ่ดก็กาํลงัเล่น
กบัเพือ่นเดก็ๆ นัน้ มไิดห้มายความวา่ เดก็เกาะตดิผูน้ัน้ตลอดเวลา แต่เป็นเพยีงใหผู้น้ัน้นัง่คอยอยูห่า่ง
พอสมควร ณ ทีค่รจูดัเตรยีมไวใ้หพ้อทีเ่ขาจะมองเหน็ไดใ้นขณะทีเ่ขาเล่นอยูก่บัเพือ่นๆ และครเูมือ่รูส้กึวา่
เขามคีวามมัน่ใจทีจ่ะอยูก่บัเพือ่นๆ และครแูลว้ ผูม้าเป็นเพือ่นควรคอ่ยๆ ถอยไปทลีะน้อย เพราะไมจ่าํเป็น
จะตอ้งคอยเฝ้าดแูลเดก็ต่อไปวธิน้ีี จะเป็นผลดทีัง้แก่เดก็และทางสถานศกึษาดว้ย  
   3. มคีวามเหน็ใจคร ูพอ่ แม ่ผูป้กครองเดก็ทุกคนทุ่มเทความรกัใหแ้ก่เดก็ อยา่งมากมาย 
บางครัง้อาจมอุีบตัเิหตุเกดิขึน้กบัเดก็ในสถานศกึษาได ้หากไมเ่ป็นผูท้ีเ่หน็ใจครบูา้ง กย็ากทีจ่ะเขา้ใจกนั
ทัง้ๆ ทีค่รกูร็กัและเอาใจใสต่่อเดก็อยา่งใกลช้ดิแลว้ พอ่แมข่องเดก็เองดแูล เดก็วยัน้ีเพยีงคนเดยีว ในบา้น
กย็งัอุบตัเิหตุเกดิขึน้ จนไดแ้ต่ครตูอ้งรบัผดิชอบดแูลเดก็วยัเดยีวกนัน้ีอยา่งน้อย 20 คนต่อคร ู 1 คน 
ฉะนัน้หากมอุีบตัเิหตุเลก็ๆ น้อยๆ กค็วรใหค้วามเหน็ใจแก่ครูบา้ง เพื่อใหค้รูมกีําลงัใจปฏบิตังิานต่อไป  
   4. ศกึษาธรรมชาตแิละความตอ้งการของเดก็ พอ่ แม ่ผูป้กครองมหีน้าทีร่บัผดิชอบ
อบรมเลีย้งดเูดก็ ควรจะเขา้ใจธรรมชาตแิละความตอ้งการของเดก็ อาจศกึษาไดจ้ากหนงัสอืไป ฟงัการบรรยาย
ทีท่างสถานศกึษาจดัขึน้สาํหรบัพอ่แมผู่ป้กครองเดก็ ไปประชุมทุกครัง้เพือ่รว่มมอืกนั แกป้ญัหาเกีย่วกบั
เรือ่งของเดก็ และควรปรกึษาหารอืขอความคดิเหน็ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเดก็ไดทุ้กโอกาสดว้ย ทัง้น้ีเพือ่ช่วย
ในการอบรมเลีย้งดเูดก็สอดคลอ้งกบัทางสถานศกึษา  
 จากบทบาทของผูป้กครองดงักลา่ว สรุปไดว้า่ ผูป้กครองไมไ่ดเ้ป็นผูอ้บรมเลีย้งดอูยา่งเดยีว
เพือ่ใหเ้ดก็มพีฒันาการเท่านัน้ แต่จะตอ้งใหก้ารเอาใจใส ่ ใหค้วามรกั ความอบอุ่น ปกป้องอนัตราย 
เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัความปลอดภยัแลว้ผูป้กครองยงัมอีกีบทบาทหน่ึงคอืการใหค้วามรว่มมอืกบัทางโรงเรยีน
เพือ่รว่มกนัสง่เสรมิศกัยภาพของเดก็ทัง้ทีบ่า้นและโรงเรยีน 
 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
  การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในสง่เสรมิพฒันาการของปฐมวยั ตามหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยั เพือ่เป็นแนวทางในการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นไปตามลาํดบัขัน้พฒันาการ 
จงึไดม้ผีูใ้หค้วามหมายและแนวทางการมสีว่นรว่มของผูป้กครองไว ้ดงัน้ี 
  สมุาล ีคุม้ชยัสกุล (2543: 25 – 26) ไดใ้หค้วามหมายของการมสีว่นรว่มของบุคคลในแต่ละฝา่ย
ในการจดัการศกึษาปฐมวยั มดีงัน้ี 
   1. ในแงม่มุของผูป้กครอง การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง หมายถงึ การสรา้งความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการมสีว่นรว่ม ไมว่า่จะเป็นทางใดกต็าม ดว้ยการสือ่สาร 2 ทาง ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง มี
ความพรอ้ม และมศีกัยภาพ เขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมทีโ่รงเรยีนพรอ้มเปิดรบัดว้ยความจรงิใจ และ
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ใหเ้กยีรตติ่อกนั การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ควรเปิดโอกาสใหม้บีทบาท และความรบัผดิชอบในกระบวนการ
ของกจิกรรมใดๆ นัน้ ตลอดจนกระบวนการนบัตัง้แต่จุดเริม่ตน้จนกระทัง่ถงึจุดสิน้สดุ จนถงึขัน้ตอน
การประเมนิผลและตรวจสอบ 
   2. ในสว่นของคร ูการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง หมายถงึ ความรว่มมอืในกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีนในระดบัการเรยีนการสอนในดา้นผูบ้รหิาร ถอืว่า ผูป้กครองเป็นเสมอืนหน่ึงบุคลากร
ของโรงเรยีน จงึเป็นผูร้บัแนวนโยบายและแนวปฏบิตัจิากทางโรงเรยีน การประสานงาน จงึเป็นไปใน
ลกัษณะเดยีวกนักบัระบบราชการ สว่นภาคเอกชนนัน้ จะใหค้วามหมายต่อการดาํเนินใด  ๆกต็าม ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองวา่ เป็นงานบรกิารอยา่งหน่ึงทีเ่ป็นบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของโรงเรยีนโดยตรง ผูป้กครอง จงึเป็นผูร้บับรกิาร เช่นเดยีวกบันกัเรยีน ดงันัน้ ในการดาํเนินกจิกรรม
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ทางโรงเรยีนจะเป็นผูร้บัผดิชอบ และดาํเนินงาน 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2544: 30 – 37) ไดก้ล่าวถงึการมสีว่นรว่มของผูป้กครองวา่ การมี
สว่นรว่มของผูป้กครองกบัโรงเรยีน เป็นการสรา้งคุณคา่การศกึษาใหก้บัเดก็ และเป็นการสรา้งคณุคา่
ใหแ้ก่สงัคม เพราะหมายถงึ การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง คร ูและโรงเรยีนในการสรา้งสรรค ์และพฒันาเดก็
ใหเ้จรญิเตบิโต และพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
  นนัทยิา น้อยจนัทร ์(2548: 296) ไดก้ลา่วถงึ การมสีว่นรว่มของผูป้กครองวา่ การมสีว่นรว่ม
ทางการศกึษาของผูป้กครอง ทาํใหผู้ป้กครองสามารถเชือ่มสานความเป็นอยู ่การดแูล และการใหค้วามรู้
แก่เดก็อยา่งต่อเน่ือง จากบา้นสูโ่รงเรยีนและจากโรงเรยีนสูบ่า้น การรว่มมอืจากผูป้กครองอยา่งจรงิจงั
เกดิผลลพัธใ์นทางบวกแก่เดก็ 
 จากการมสีว่นรว่มของผูป้กครองดงักล่าว สรุปไดว้า่ ผูป้กครองจะมสีว่นรว่มในการศกึษามาก
หรอืน้อยเพยีงใดนัน้ ขึน้อยูก่บันโยบายของทางโรงเรยีน และการสรา้งความคุน้เคยระหวา่งโรงเรยีน
กบัผูป้กครอง เป็นอกีหน่ึงปจัจยัในการสนบัสนุนใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาเดก็กบัทาง 
โรงเรยีน 
 2.4 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2544: 32 – 33) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการเขา้มามสีว่นรว่ม
ของผูป้กครองกบัโรงเรยีนเกดิประโยชน์กบับุคคลต่างๆ ดงัน้ี 
   1. สมาชกิครอบครวั 
    1.1 มโีอกาสไดเ้รยีนรูว้ธิกีารใหม่ๆ  โดยตรงเกีย่วกบัการแนะแนว การเจรญิเตบิโต 
และพฒันาการ 
    1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจโดยตรงเกีย่วกบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูห้ลกัสตูร
ทีส่ามารถนํามาประยุกต์ทีบ่า้นได ้
    1.3 ไดร้บัสมรรถนะ ความรูส้กึในการมสีมรรถนะในการมสีว่นรว่มกบัโปรแกรม    
การเรยีน 
   2. ตวัเดก็ 
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    2.1 ไดเ้หน็บทบาทของสมาชกิของครอบครวัทีแ่ตกต่างไปจากทีบ่า้น 
    2.2 มคีวามคุน้เคยกบัผูใ้หญ่ทีม่ทีกัษะความรูส้กึ และวธิสีรา้งความสมัพนัธก์บั
บุคคลอืน่ทีเ่หนือจากครอบครวัและคร ู
    2.3 มคีวามเขา้ใจเป็นเอกเทศมากขึน้ 
    2.4 ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลายมากกว่าในหลกัสตูร 
   3. ครผููส้อน 
    3.1 มโีอกาสขยายโปรแกรมเพราะมอีตัราการเหน็ดว้ยสงู 
    3.2 สามารถเรยีนรูจ้ากขอ้ความรูข้องผูป้กครองทีนํ่ามาแลกเปลีย่น 
    3.3 มโีอกาสไดเ้หน็ความสมัพนัธข์องเดก็จากสมาชกิครอบครวั 
    3.4 มโีอกาสสรา้งและพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลอยา่งมคีวามหมาย 
    3.5 มโีอกาสแสดงปฏสิมัพนัธก์บัเดก็รายบุคคล 
  อภญิญา เวชยชยั (2544: 151) ไดส้รุปผลดขีองการมสีว่นรว่มในการพฒันาการศกึษา
ขององคป์ระกอบต่างๆ ทีม่ตี่อเดก็ ครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน และองคภ์าคธุรกจิ จากรายงานการวจิยั
เรือ่ง การมสีว่นรว่มของพอ่แม ่ผูป้กครองในการพฒันาการศกึษา ดงัน้ี 
   1. เดก็ 
    1.1 จะไดป้ระโยชน์สงูสดุ และมโีอกาสในการเตรยีมความพรอ้มดา้นทกัษะทาง
สงัคมในระหวา่งเรยีน 
    1.2 มโีอกาสปรบัปรุงระดบัการเรยีนและการพฒันาศกัยภาพอื่นๆ 
    1.3 มผีูด้แูลอยา่งใกลช้ดิ และไดร้บัการป้องกนัจากภาวะเสีย่ง 
   2. ครอบครวั 
    2.1 เป็นผูช้ว่ยเหลอื และเพิม่ประสบการณ์ในการเรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ 
    2.2 การทาํงานร่วมกนันําไปสูค่วามสมัพนัธใ์นเชงิอาชพีและการงาน 
    2.3 มโีอกาสเรยีนรูท้กัษะใหม ่ๆในการพฒันาการศกึษาลกู และการพฒันาตนเอง 
   3. โรงเรยีน 
    3.1 ครแูละบุคลากรไดร้บัการเสรมิทกัษะในการทาํงานกบัพอ่แม่ 
    3.2 ไดเ้พิม่ประสบการณ์ในการทาํงานกบัพอ่แมท่ีม่คีวามหลากหลาย 
    3.3 นําไปสูก่ารพฒันาตนเอง และการพฒันาการสือ่สารอยา่งเหมาะสม 
    3.4 เพิม่ความมัน่ใจในการจดัการปญัหาของเดก็นําไปสูก่ารแกป้ญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 
   4. ชุมชน 
    4.1 มโีอกาสเรยีนรูร้ะบบการศกึษาในโรงเรยีน และนํามาปรบัใชใ้นชมุชน 
    4.2 ไดร้บัความรว่มมอืจากครอบครวัต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชน 
    4.3 นําไปสูก่ารขยายจติสาํนึก และการมสีว่นรว่มของชุมชน ในการสนบัสนุน
การศกึษาของเดก็ในชุมชน 
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   5. องคก์รภาคธุรกจิ 
    5.1 ความรว่มมอืกบัโรงเรยีนนําไปสูก่ารสรา้งสาํนึกทางสงัคมใหแ้ก่พนกังานทัว่ไป 
    5.2 บุคลากรในองคก์ารมโีอกาสพฒันาความรูจ้ากการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร
ของโรงเรยีน 
    5.3 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามเชื่อมัน่ในคณุคา่ของตนเอง และรูส้กึมสีว่นรว่ม 
กบัโรงเรยีนและชุมชนมากขึน้การทีค่รใูหค้วามสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้อ่ แม ่ผูป้กครองไดม้สีว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจต่าง  ๆทีม่ผีลตอ่การศกึษาของเดก็ช่วยใหพ้อ่แม ่ผูป้กครองเขา้ใจเกีย่วกบับรบิทของโรงเรยีน 
และกจิกรรมการเรยีนการสอนมากขึน้รวมตลอดถงึพฒันาความรูส้กึของการเหน็คุณคา่ในตนเอง และ
เกดิความภาคภมูใิจวา่ ตนมสีว่นรว่มในการช่วยแกป้ญัหาต่างๆ ในชัน้เรยีน   
  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 321 – 323) ประโยชน์ของการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง
สามารถกลา่วได ้ดงัน้ี 
   1. ประโยชน์ต่อตวัเดก็ 
    1.1 มทีศันคตใินทางบวกต่อการมาโรงเรยีน 
    1.2 มสีมัฤทธผิลทางการเรยีนดขีึน้โดยเฉพาะดา้นการอ่าน 
    1.3 การบา้นทีม่อบหมายมคีณุภาพสงูขึน้ 
    1.4 ทาํการบา้นทีม่อบหมายใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลามากขึน้โดยเฉพาะในช่วง
วนัหยดุ 
    1.5 สงัเกตเหน็และรบัรูถ้งึความสอดคลอ้งและตอ่เน่ืองกนัระหวา่งบา้นและโรงเรยีน 
   2. ประโยชน์ต่อผูป้กครอง 
    2.1 เรยีนรูเ้ทคนิคและวธิกีารต่างๆ ทีจ่ะชว่ยเหลอืสง่เสรมิเดก็ดา้นการศกึษาจากคร ู
    2.2 เรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
    2.3 ใหก้ารสนบัสนุนเดก็ทางดา้นการศกึษามากขึน้ 
    2.4 มคีวามมัน่ใจในตนเองเกีย่วกบัวธิกีารทีจ่ะชว่ยเหลอืเดก็ ดา้นการเรยีน 
   3. ประโยชน์ต่อครแูละโรงเรยีน 
    3.1 นกัเรยีนของโรงเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 
    3.2 ผูป้กครองใหค้วามชว่ยเหลอื และสนบัสนุนกจิกรรมการเรยีนการสอนของ
ทางโรงเรยีนมากขึน้ 
    3.3 ผูป้กครองมทีศันคตใินทางบวกต่อครผููส้อนและโรงเรยีน 
    3.4 มทีศันคตใินทางบวกต่อผูป้กครอง และเหน็ความสาํคญัของผูป้กครองดา้น
การศกึษามากขึน้ 
    3.5 เขา้ใจและทราบขอ้มลูเกีย่วกบัเดก็ ซึง่ชว่ยในการจดัการเรยีนการสอนได้
เหมาะสมกบัเดก็แต่ละคนมากขึน้ 
 จากประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง ดงักลา่ว สรปุไดว้า่ การเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการพฒันาเดก็ของผูป้กครองสง่ผลให ้ผูป้กครอง เดก็ และครมูสีมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั ระหวา่งบา้น 



 30 

และโรงเรยีน สรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดภีายในครอบครวั เปิดโอกาสใหพ้อ่ แม ่ผูป้กครองไดเ้รยีนรู้
บทบาทหน้าทีข่องผูป้กครองทีด่ใีนการพฒันาเดก็ทีบ่า้นได ้
 2.5 แนวทางการให้ความรู้ผูป้กครอง 
  การใหก้ารศกึษาสาํหรบัผูป้กครอง ควรมคีวามหลากหลายของกจิกรรมเป็นสิง่ทีจ่งูใจ
ผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มกจิกรรม ซึง่ความหลากหลายของกจิกรรมทาํใหผู้ป้กครองเกดิความสนใจ ดว้ยหลกัการน้ี
ทาํใหร้ปูแบบการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองถกูผนวกเขา้กบัการสรา้งการมสีว่นของผูป้กครองในกจิกรรม
โรงเรยีนลกัษณะต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นความเพลนิเพลนิรว่มกนัความเป็นวชิาการ การเป็นผูใ้หญ่ทาํใหผู้ป้กครอง
มภีารกจิทัง้ครอบครวัการทาํงานและตนเองทาํใหก้ารปลกีตวัเขา้กจิกรรมเป็นการยากทีจ่ะทาํใหผู้ป้กครอง
เขา้ร่วม ผูท้ีม่วีุฒภิาวะอาจตอ้งการทีเ่ขา้ชัน้เรยีน ทาํงานคน้ควา้หรอืแมแ้ต่วจิยั แต่ทัง้น้ีไม่เสมอไป
สาํหรบัผูใ้หญ่เหตุผลทีจ่งูใจใหค้นเรยีนมอียู ่ 6 ประการทีเ่ขาไมต่อ้งการเรยีนมกัเป็นเหตุผลทางสงัคม
ไดแ้ก่ ไมม่เีวลา ไมม่เีงนิ ไมม่ัน่ใจในการเขา้เรยีนทางไกล เดนิทางลาํบาก ไมม่เีพือ่น สิง่เหล่าน้ี ทาํให้
ไมอ่ยากมาเรยีน ฉะนัน้ในการจดัการศกึษาตอ้งใหน่้าสนใจสะดวกทีจ่ะจงูใจใหผู้ป้กครองเขา้มาเรยีน ลกัษณะ
ของกจิกรรมการศกึษาทีด่ ี
   1. ผูป้กครองไดเ้ขา้รว่มอยา่งมชีวีติชวีา มกีารลงมอืกระทาํ 
   2. ตรงจุดประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นสาํหรบัผูป้กครอง 
   3. สรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจและใหค้วามชดัเจนต่อการเลีย้งดเูดก็อยา่งมคีวามหมาย 
   4. มสีว่นรว่มในการคดิ และการเรยีนรูร้ว่มกนักจิกรรมการศกึษาทีกํ่าหนดทีด่ตีอ้ง
มลีกัษณะ เชื่อมสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในครอบครวัดว้ยตอ้งไมเ่ครยีดมากเกนิไป กล่าวคอืไดเ้รยีนรูแ้ละ
เพลดิเพลนิไปพรอ้มกนั  
  คลคิ และ คลคิ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2542: 75; อา้งองิจาก Click; & Click.  1990) ได้
เสนอกจิกรรมการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองทีจ่งูใจใหผู้ป้กครองเขา้รว่มไว ้10 ลกัษณะ คอื 
   1. การประชุมปฐมนิเทศ เป็นกจิกรรมปกตทิีต่อ้งมอียูแ่ลว้ทุกตน้ปี ครแูละผูป้กครอง
จะไดใ้ชโ้อกาสน้ีในการนําเสนอ ขอ้มลูความรูท้ีเ่กีย่วกบัเดก็และผูป้กครองได ้
   2. การสงัเกตในชัน้เรยีน การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้มาในชัน้เรยีน และได้
เหน็กจิกรรมการเรยีนการสอน เหน็ปฏสิมัพนัธข์องครแูละเดก็ การสงัเกตน้ี จะทาํใหผู้ป้กครองเขา้ใจ
เดก็ของตน และสามารถทีจ่ะรว่มมอืกบัครใูนการทีแ่กป้ญัหาเดก็ หรอืพฒันาเดก็ใหม้คีณุภาพยิง่ขึน้ได ้
ในกรณีทีผู่ป้กครองเขา้สงัเกตพรอ้มกนัหลายคน อาจจดักลุม่อภปิรายหลงัการสงัเกต เพือ่แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ 
   3. อภปิรายกลุม่ บางครัง้อาจไมม่กีารสงัเกต แต่เราสามารถจดักลุม่อภปิรายใหแ้ก่
ผูป้กครองได ้ประโยชน์ทีเ่กดิคอื ผูป้กครองไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ ไดเ้หน็ความเหมอืน ความแตกต่าง
ของเดก็ การแกป้ญัหาของผูป้กครองทีเ่หมอืนและแตกต่างกนัซึง่จะทาํใหผู้ป้กครองเขา้ใจตนและเดก็มากขึน้ 
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   4. การบรรยายหรอือภปิรายวชิาการ กจิกรรมน้ีอาจไมจ่งูใจผูป้กครองนกัดงันัน้ ผูจ้ดั
ตอ้งวางแผนเป็นอยา่งด ีเลอืกเรือ่งทีน่่าสนใจ วทิยาการทีเ่ชีย่วชาญและเขา้ใจ การใหค้วามรู ้ขอ้ควร
ระวงัคอื การใหค้วามรูน้ัน้ตอ้งไมท่าํใหผู้ป้กครองกงัวล ควรเน้นการสง่เสรมิ 
   5. ภาพยนตร ์สไลด ์และเทป สามารถนํามาใชไ้ดโ้ดยเฉพาะในการรว่มอภปิราย 
   6. ประชุมปฏบิตักิาร ผูป้กครองสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมปฏบิตักิารทัง้ทีเ่ป็นของเดก็ 
คร ูและ หรอืผูป้กครองในการทีจ่ะเรยีนรูร้ว่มกนั และสรา้งสรรคง์านร่วมกนั เช่น การสรา้งสือ่การเรยีน
ใชท้ีบ่า้น เป็นตน้ 
   7. การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนผูป้กครองบางคนมคีวามสามารถมทีกัษะเฉพาะทาง
และมเีวลาใหก้บัโรงเรยีน ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเหลา่น้ี ไดม้สีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน เช่น 
เขา้มาสอนดนตร ีศลิปะ หรอือื่นๆ การมสีว่นรว่มน้ีทาํใหผู้ป้กครองไดเ้รยีนรูเ้ดก็ไปในตวั 
   8. การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สาร การศกึษาสาํหรบัผูป้กครองไมจ่าํเป็นตอ้งเกดิเฉพาะที่
โรงเรยีน โทรศพัทอ์าจเป็นสือ่การศกึษาทีด่แีละสง่ถงึบา้นได ้
   9. การประชุมปรกึษา เหมาะสาํหรบัการสนทนาปญัหาเดก็ระหวา่งครกูบัผูป้กครอง
หรอืผูป้กครองกบัผูบ้รหิารทีจ่ะไดร้ว่มกนัวเิคราะหแ์ละหาแนวทางกบัการทีจ่ะช่วยเหลอืเดก็ โดยครจูะเป็น
ผูช้ีแ้นะและรว่มเลอืกวธิกีารแกป้ญัหารว่มกนัระหวา่งเดก็ 
   10. การบรกิารสนเทศ ผูป้กครองบางคนอาจชอบอ่านหนงัสอืเป็นการเพิม่พนูความรู้
มากกวา่วธิกีารอื่นๆ โรงเรยีนอาจจดัทาํหอ้งสมดุและเอกสารความรู ้ เผยแพรแ่ก่ผูป้กครอง บางครัง้
การจดัทาํป้ายนิทรรศการใหผู้ป้กครองด ู และอา่นกเ็ป็นสิง่ทีน่่าสนใจมากสิง่พมิพ ์ และสือ่เทคโนโลยี
เป็นแหล่งใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองอย่างหน่ึงทีส่ามารถจดัทาํขึน้ได ้ การจดัทาํเอกสารยอ่ย แผ่นพบั 
หนงัสอืเลม่เลก็ทีบ่รรจุขอ้ความรูท้ีผู่ป้กครองสามารถหยบิอ่านได ้ในขณะรอรบัเดก็ อกีสว่นหน่ึงใชใ้น
กรณีทีผู่ป้กครองไมต่อ้งการมาโรงเรยีนหรอืตอ้งการความสะดวกในการไดข้อ้มลูความรูท้ีบ่า้น การจดั 
บรกิารสารสนเทศเพื่อการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองจะใชส้ือ่เทคโนโลยรีว่มดว้ย ดงัน้ี  
    10.1 การบรกิารสารสนเทศทางโทรศพัท ์มรีปูแบบของการจดับรกิารต่างๆ ดงัน้ี 
     10.1.1 โทรศพัทค์วามรู ้จดัเป็นชุด ชุดละ 5 นาท ี เปิดสัน้ๆ ตอนเยน็ ถา้
ผูป้กครองตอ้งการ วนัละ 10 – 30 นาท ี
     10.1.2 โทรศพัทแ์นะนําการบา้นจดัตารางเวลาและแจง้ใหท้างบา้นทราบ
เมือ่ตอ้งการปรกึษาการบา้นจะไดต้ามตารางเวลาทีโ่รงเรยีนกําหนด 
     10.1.3 โทรศพัทป์รกึษาปญัหาทัว่ไปสาํหรบัการใหก้ารปรกึษาเฉพาะราย
เฉพาะเรื่อง ซึง่สามารถกําหนดเป็นตารางเวลาไดเ้ช่นกนั 
    10.2 การบรกิารทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เช่น จดหมายอเิลคทรอนิคส ์(E-mail) 
หน้าคอมพวิเตอร ์(Homepage) หรอืการศกึษาทางไกลปฏสิมัพนัธ ์(Tele education) 
    10.3 นิทรรศการประจาํวนั เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์จดัวนันกัขตัฤกษ ์หรอื
ทุกวนัทีพ่อ่ แมม่าโรงเรยีนเพือ่รบัเดก็ หรอืเพือ่กจิกรรมโรงเรยีน 
  ฉนัทนา ภาคบงกช (2531: 6 – 8) ไดเ้สนอแนวทางในการใหค้วามรูผู้ป้กครอง ดงัน้ี 



 32 

   1. สาํรวจความสนใจ ตามความตอ้งการรวมทัง้ปญัหาต่างๆ ในการอบรมเลีย้งดเูดก็
โดยการสมัภาษณ์หรอืใชแ้บบสอบถาม 
   2. จดับรกิารต่างๆ เพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ก่ผูป้กครอง ไดแ้ก่ 
    2.1 จดัรายการสง่เสรมิความรูผู้ป้กครองตามความสนใจของกลุม่เป้าหมาย โดย 
การเชญิวทิยากรมาบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืจดัป้ายนิเทศ นิทรรศการ ฯลฯ 
    2.2 จดัหอ้งสมดุและศนูยข์องเลน่สาํหรบัเดก็ เพือ่บรกิารใหย้มืหนงัสอืหรอืของ
เลน่ไปใชก้บัลกูทีบ่า้น 
    2.3 จดัศูนยแ์นะแนวผูป้กครองเพือ่ใหค้าํแนะนําต่างๆ 
    2.4 จดัตัง้ชมรมหรอืสมาคมผูป้กครองใหผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
แก่เดก็ รว่มหาทุนและเผยแพรค่วามรู ้
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 35 – 36) ไดเ้สนอการจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครอง โดย
จาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
   1. การศกึษาทางออ้มเป็นการจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองทางสือ่มวลชนสาํหรบั
ผูป้กครองทีส่นใจสามารถเปิดรบัฟงัหรอืดไูด ้มเีผยแพรท่ัง้ทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์วทิยุและโทรทศัน์ ปจัจุบนัมี
เผยแพรผ่า่นทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรด์ว้ย ปจัจุบนัการใหก้ารศกึษาทางออ้มดว้ยสือ่มวลชนคอ่นขา้ง
แพร่หลายหนงัสอืทีพ่มิพเ์ผยแพร่มาก ไดแ้ก่ หนงัสอืนิตยสารแมแ่ละเดก็ นิตยสารลกูรกั เป็นตน้ รายการวทิยุ 
มหีลายรายการ ตวัอยา่งเชน่ รายการวทิยุจุฬา เป็นรายการเพือ่ลกูรกัทีใ่หข้อ้ความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งดเูดก็
และการปฐมพยาบาล รายการโทรทศัน์ทีอ่อกเป็นประจาํ ไดแ้ก่ รกัลกูใหถู้กทาง รายการบา้นรกัลกู 
เป็นตน้ นอกจากน้ี องคก์รทีบ่รกิารขอ้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง ดา้นการเลีย้งดแูละสง่เสรมิพฒันาการเดก็
ทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรโ์ดยจดัเป็น Home page และ Virtual Library ไดแ้ก่ สถาบนัมลูนิธเิดก็ ซึง่
สามารถสอบถาม ปรกึษาได ้โดยใชร้ะบบจดหมายอเิลคทรอนิคส ์
   2. การศกึษาทางตรง เป็นการจกัการศกึษาอยา่งเป็นทางการทีท่างหน่วยงานหรอื
องคก์ารจดัขึน้ ในรปูแบบของการฝึกอบรม การประชุมวชิาการ การสมัมนา หรอืการใหก้ารปรกึษา 
ลกัษณะการจดัอาจจดัใหเ้ป็นรายบุคคล หรอืรายกลุม่ โดยจดัขึน้ทีห่น่วยงาน การเยีย่มบา้น หรอืการเขา้ถงึ
ชุมชน และการมสีว่นร่วมของชุมชนเป็นอกีรปูแบบหน่ึงดว้ย วธิกีารจดัการศกึษา อาจเป็นทัง้แบบ 
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ตวัอยา่ง การจดัการศกึษาทีเ่ป็นระบบและเป็นทางการ โดยกาํหนด
เป็นจุดมุง่หมายอยา่งชดัเจนคอื การจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองของศนูยส์ขุวทิยาจติทีผู่ป้กครอง
ทุกคนทีส่ง่เดก็มาใชบ้รกิารของศูนยส์ุขวทิยาจติทัง้ทีเ่ป็นเดก็ปกต ิ และเดก็ทีม่ปีญัหาสุขภาพตอ้งดแูล 
ตอ้งเขา้โปรแกรมการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองทีท่างศนูยก์าํหนด เพือ่เสรมิความรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพผูป้กครอง
ในการเลีย้งดเูดก็สาํหรบัการศกึษาทีไ่มเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ การสนทนาและการเขา้รว่มกจิกรรมโรงเรยีน
การจดัการศกึษาสาํหรบัผูป้กครองแบบเป็นระบบ มกัจดัเป็นโครงการฝึกอบรมซึง่โปรแกรมการศกึษา
สาํหรบัผูป้กครองดว้ยวธิกีารฝึกอบรมทีป่ระสบความสาํเรจ็มาก จะตอ้งเป็นโปรแกรมทีม่เีงือ่นไข หรอื
อยูใ่นความนิยมของผูป้กครองและสงัคม ตวัอยา่งเชน่ โปรแกรมสรา้งลกูใหเ้ป็นอจัฉรยิะ ผูป้กครอง
สนใจดว้ยตอ้งการใหล้กูหลานของตนเองเป็นคนเก่ง การจดัการแบบเป็นทางการน้ี นอกจากการฝึกอบรม
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แลว้อาจจดัเป็นการประชุม การสมัมนา หรอืการปรกึษาเป็นรายบุคคลกไ็ด ้การใหค้วามรูแ้บบไมเ่ป็นทางการ 
สามารถใหข้อ้ความรูท้างการศกึษาแก่ผูป้กครองไดเ้ชน่กนั เพยีงแต่วา่การสนทนานัน้ควรตอ้งมปีระเดน็
ความรูด้ว้ย 
 จากแนวทางการใหค้วามรูผู้ป้กครองดงักลา่ว สรุปไดว้า่ เป็นกระบวนการทีช่่วยใหผู้ป้กครอง
เกดิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัเดก็ในความดแูล สง่เสรมิพฒันาการทางรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม 
และสตปิญัญาใหเ้หมาะสมตามวยั ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายใน การใหค้วามรูเ้พือ่สรา้งความเขา้ใจและ
ทศันคตใินการอบรมเลีย้งดเูพือ่พฒันาเดก็ในความดแูลต่อไป 
 2.6 แนวทางการปฏิบติักิจกรรมระหว่างผูป้กครองกบัเดก็ 
  การใชเ้วลารว่มกนัภายในครอบครวั เป็นพืน้ฐานสาํคญัต่อพฒันาการและความอยูด่มีสีขุ
ของลกู พอ่แมส่ามารถชว่ยลกูใหเ้รยีนรูถ้งึชวีติในสงัคมเพือ่ใหล้กูเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีส่มบรูณ์ การทีพ่อ่ แม ่
อยูพ่รอ้มหน้าในครอบครวั เดก็จะเรยีนรูค้วามสมัพนัธ ์การแบ่งปนัและเรยีนรูท้ีจ่ะรกัผูอ้ื่น และหาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างลกูกบัครอบครวัมคีวามแน่นแฟ้น ลกูจะรกัพอ่แมม่ภีมูคุิม้กนัและไมเ่กีย่วขอ้งกบั
อบายมุข เวลาทีม่คุีณภาพของครอบครวัคอื เวลาทีส่มาชกิในครอบครวัไดอ้ยูร่ว่มกนัและมกีารเรยีนรู้
ซึง่กนัและกนัอยา่งเอาใจใสแ่ละไมถ่กูขดัจงัหวะดว้ยสิง่ใดพอ่แมอ่าจมเีวลาเพยีงไมก่ีน่าทหีรอืหลายชัว่โมง 
แต่หากสามารถใชเ้วลาอย่างมคุีณภาพ และมช่ีวงเวลาทีพ่อ่แมล่กูมคีวามสขุรว่มกนัแลว้ เวลาทีอ่ยูร่ว่มกนั
ไมว่่าจะมากหรอืน้อยกจ็ะมคีณุคา่และมคีวามหมาย  
  สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (2550: 1 – 2) ไดเ้สนอแนะวธิกีารใชเ้วลา    
อยูร่ว่มกนัระหว่างพอ่ แมแ่ละลกูไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า ควรสรา้งสภาพแวดลอ้มใหล้กูสามารถพดูคยุทุกเรือ่ง
ทีเ่ขาสนใจไดอ้ยา่งอสิระ แสดงใหล้กูรูถ้งึความรกัความหว่งใย เช่น การโอบกอด พดูคุยกบัลกูอยา่งเปิดเผย 
รบัฟงัเรือ่งราวของลกู ใหล้กูไดพ้ดูถงึตนเอง สิง่ทีช่อบหรอืความรูส้กึของเขา เพือ่สรา้งบรรยากาศของ
การยอมรบัและความไวว้างใจควรใชค้าํถาม “ทาํไม” และ “อยา่งไร” เพือ่กระตุน้ความสนใจและอยากรู้
ของลกู พดูจาและสือ่สารทางบวกในครอบครวั เช่น การชมเชย ใหก้าํลงัใจ อ่านหนงัสอืร่วมกบัลกู จะชว่ย
กระตุน้ความสนใจในการอ่านของลกู เลอืกทาํกจิกรรมทีส่ามารถทาํไดทุ้กสถานทีแ่ละทุกเวลา  เช่น  
   1. รบัประทานอาหารรว่มกนัและรบัฟงัซึง่กนัและกนั การกนิอาหารรว่มกนั เปิดโอกาส
ใหส้มาชกิไดพ้ดูคยุเกีย่วกบัชวีติของตน พอ่แมจ่งึควรใชเ้วลาน้ี “รบัฟงั ใหค้าํแนะนําและใหก้ําลงัใจลกู 
อ่านหนงัสอืกบัลกูเป็นประจาํ การอ่านจะปลกูฝงัความสนใจใฝรู่ ้กระตุน้พฒันาการทางภาษา และชว่ยให้
ลกูอยากรู ้อยากเหน็ เน้ือหาของหนงัสอืจงึควรเป็นเรือ่งทีล่กูสนใจ ทาํงานบา้นดว้ยกนั การมอบงานบา้น
ทีล่กูถนดัใหล้กูทาํ จะสอนเรือ่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่ลกู และการทาํงานบา้นร่วมกนัระหว่าง
พอ่แมล่กูจะช่วยเสรมิทกัษะการสือ่สารในครอบครวั 
   2. สอนการบา้นลกู การสอนการบา้นจะชว่ยใหล้กูสนใจการเรยีนและการไปโรงเรยีน 
อกีทัง้การไปหอ้งสมดุรว่มกบัลูกกเ็ป็นการใชเ้วลากบัลกูทีส่นุกสนานรว่มกนั 
   3. หากจิกรรมทีเ่ป็นงานอดเิรก พอ่แมอ่าจทาํกจิกรรมทีล่กูสนใจรว่มกบัลกู เช่น 
ทาํอาหาร  ขีจ่กัรยาน เลน่กฬีา ฯลฯ ซึง่เป็นงานอดเิรกทีเ่ปิดประตกูารใชเ้วลากบัครอบครวั 
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   4. เลม่เกม เพือ่ใหล้กูไดล้ะจากโทรทศัน์ และเกมคอมพวิเตอร ์พอ่แมอ่าจหาเกม
ประเภทอื่นเลน่กบัลกู เช่น ทายปญัหา จบัผดิภาพ หมากลอ้ม เพือ่ใชเ้วลาและไดพ้ดูคยุกบัลกู 
   5. วางแผนทาํกจิกรรมนอกบา้น กจิกรรมนอกบา้นจะช่วยใหพ้่อ แมม่ปีฏสิมัพนัธ์
กบัลูก และชว่ยเพิม่ความกระตอืรอืรน้ของลกู ซึง่จะนําไปสูก่ารสนทนาพดูคยุระหวา่งพอ่ แม ่ลกู เช่น     
ขีจ่กัรยาน ไปพพิธิภณัฑ ์ไปสวนสตัว ์เดนิเล่นในสวน สาธารณะ วา่ยน้ํา 
   6. สนบัสนุนกจิกรรมกฬีาและสนัทนาการการเลน่กฬีาและดนตรรีว่มกบัลกู เป็นโอกาส 
ในการสรา้งปฏสิมัพนัธ ์พอ่แมค่วรสง่เสรมิสนบัสนุนกฬีาทีล่กู สนใจทีช่่วยพฒันาอารมณ์และร่างกาย
ใหแ้ก่ลกู ดนตรแีละศลิปะชว่ยใหลู้กมจีนิตนาการ มอีารมณ์สนุทรยีแ์ละมองโลกในแงด่ ีการดแูลสตัวเ์ลีย้ง
ชว่ยใหล้กูอ่อนโยนรกัชวีติของตนเองและผูอ้ืน่ การปลกูตน้ไมช้ว่ยใหล้กูรกั และหวงแหนธรรมชาต ิ
   7. กาํหนดปฏทินิการทาํกจิกรรมรว่มกบัครอบครวั พอ่แมค่วรจดัทาํปฏทินิทีจ่ะใช้
เวลารว่มกบัครอบครวัไวล้ว่งหน้า และตกลงใจ แน่วแน่ทีจ่ะทาํตามปฏทินินัน้ การทาํปฏทินิลว่งหน้า
จะชว่ยพอ่แมค่ดิถงึกจิกรรมทีส่รา้งสรรคท์ีจ่ะทาํรว่มกนัในครอบครวั 
   8. ผลดักนัเลา่เรือ่ง การผลดักนัเลา่เรือ่ง หรอืนิทาน มคีวามสนุกสนาน และสรา้ง 
ปฏสิมัพนัธใ์นครอบครวั สมาชกิอาจผลดักนัเลา่เรือ่ง คนละ 5 – 10 นาท ี
   9. สวดมนตก่์อนนอนและไปรว่มกจิกรรมทางศาสนา การรว่มกนัสวดมนตก่์อนนอน
หรอืการไปวดัเพือ่ทาํบุญ ฟงัธรรม เป็นกจิกรรมที ่ใหป้ระโยชน์และเพาะบม่ศลีธรรม และจรยิธรรมแก่ลกู 
   10. เขา้รว่มกจิกรรมของชุมชน การเขา้รว่มกจิกรรมของชุมชน เช่น แขง่กฬีา การทาํ
ความสะอาดสาธารณะสมบตั ิฯลฯ นอกจากจะสนุกสนานแลว้ ครอบครวัยงัไดใ้ชเ้วลารว่มกนั อยา่งมี
คณุภาพ 
  เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2548: 20 – 28) ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมของครอบครวั 
ในงานบา้นแสนสนุกสดุหรรษา ไวด้งัน้ี 
   1. สรา้งสายใยแหง่ความรกัใหแ้น่นเหนียว การทีส่มาชกิในครอบครวัไดม้โีอกาส
มาใชเ้วลารว่มกนัทาํงานบา้นอยา่งพรอ้มหน้าพรอ้มตา พอ่ แม ่ลกู ยอ่มเป็นชอ่งทางทีพ่เิศษสดุในการถกัทอ
สายใยแห่งความรกั ความผกูพนัใหเ้กดิขึน้ในครอบครวั ไมว่า่จะเป็นการพดูคุยซกัถามแสดงความรกั 
ความหว่งใยต่อกนั การชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนัและกนั สามทีีช่่วยภรรยาในการทาํงานบา้น แมต้นเองจะ
เหน็ดเหน่ือยมาจากทีท่าํงานยอ่มเป็นการสรา้งความซาบซึง้ใจใหก้บัภรรยาอยากทีจ่ะลมืเลอืน ภรรยา
ทีค่อยสนบัสนุนดแูลความเรยีบรอ้ยของบา้นเรอืนปรนนิบตัดิแูลชวีติความเป็นอยูข่องสามแีละลกูๆ เป็น
อยา่งด ี ยอ่มเป็นการแสดงออกถงึความรกัทีเ่สยีสละใหก้บัสมาชกิในครอบครวัทุกคน การทํางานบา้น
ทีด่เูหมอืนจะเลก็น้อยแต่เบือ้งหลงัคอืพลงัแห่งความรกัอนัยิง่ใหญ่ทีส่มาชกิในครอบครวัมใีหแ้ก่กนั 
   2. สรา้งความรูส้กึรว่มความเป็นครอบครวั ความรูส้กึเป็นหนึ่งเดยีวกนัในครอบครวั
เกดิขึน้ได ้ เมื่อสมาชกิมโีอกาสทาํบางอยา่งร่วมกนัเพือ่เป้าหมายเดยีวกนัและรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของ
รว่มกนั ต่างจากครอบครวัทีส่มาชกิไมไ่ดม้สีว่นรว่มในงานต่างๆภายในบา้น ยอ่มเกดิความรูส้กึในทาง
ตรงกนัขา้มคอืเหมอืนกบัต่างคนต่างอยูไ่มม่คีวามรูส้กึผกูพนัหรอืเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นครอบครวั
เดยีวกนั ดงันัน้การทีส่มาชกิในครอบครวัทุกคนไดม้สีว่นรบัผดิชอบงานต่างๆ ภายในบา้นจงึเป็นการสรา้ง
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เอกภาพหน่ึงเดยีวกนัในครอบครวัใหเ้กดิขึน้ การมอบหมายใหล้กูมสีว่นร่วมรบัผดิชอบงานบา้นในภาพรวม 
เช่น การปดักวาด เชด็ถบูา้น ทาํความสะอาด ลานบา้น การลา้งจานชามใหก้บัทกุคนหลงัทานอาหาร
เสรจ็เป็นการสรา้งเดก็ใหเ้รยีนรูจ้กัการทาํสิง่ดเีพือ่ผูอ้ ื่นและสว่นรวมมากกวา่การทีมุ่ง่แต่จะทาํเพือ่ประโยชน์
ของตนเองแต่เพยีงฝา่ยเดยีว 
   3. สรา้งรากฐานทีม่ ัน่คงเตรยีมความพรอ้มใหล้กู หากเดก็ๆ ไดม้สีว่นรว่มรบัผดิชอบ 
ในการทาํงานต่างๆ ภายในบา้นสิง่ดีๆ  ยอ่มเกดิขึน้กบัตวัเองไมว่า่จะเป็นสิง่ดทีีผ่า่นมาทางบทเรยีนที่
ไดร้บัจากการทาํงาน การฝึกซํ้าไปซํ้ามาทุกวนั วนัแลว้วนัเลา่ หรอืการทีพ่อ่แมส่ามารถชีช้อ่งทางใน
การอบรมสัง่สอนลกูๆของตน อาท ิ
    3.1 ลกัษณะชวีติทีด่งีามดา้นตา่งๆ สามารถถกูสรา้งขึน้ผา่นทางการทาํงานบา้น
ไดเ้ป็นอยา่งด ีไมว่่าจะเป็นการฝึกฝนความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั การเหน็แก่สว่นรวม การมจีติใจ
ทีอ่่อนโยนในการช่วยเหลอืปรนนิบตัผิูอ้ื่น การฝึกฝนการเป็นผูใ้หแ้ละผูร้บั ฯลฯ ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็น
คณุลกัษณะชวีติขัน้พืน้ฐาน อนันําไปสูค่วามสาํเรจ็ในอนาคต 
    3.2 ทกัษะในการทาํงาน การรบัมอืกบัปญัหาผา่นการรบัผดิชอบงานต่าง  ๆภายในบา้น
อนัเปรยีบไดก้บัสนามฝึกฝนในการเตรยีมความพรอ้มล่วงหน้า ก่อนทีจ่ะกา้วเขา้สูโ่ลกอนั กวา้งใหญ่
ของจรงิ อาท ิการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า การตดัสนิใจอยา่งมวีจิารณญาณ การฝึกความคดิสรา้งสรรค์
สรา้งความภมูใิจในตนเอง และการฝึกใหล้กูมสีว่นรว่มในการทาํงานบา้นตัง้แต่เดก็นัน้สามารถกระตุน้ 
การพฒันาทางสตปิญัญาของเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี
   4. สรา้งสรรคง์านบา้นใหส้นุกสดุหรรษา สมาชกิในครอบครวัทกุคนสามารถรว่มกนัคดิ 
หาวธิกีารต่าง  ๆ เพือ่ใหง้านบา้นเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานแต่แฝงดว้ยสาระประโยชน์ เช่น สรา้งบรรยากาศ
แหง่ความสนุกสนาน โดยการเปิดเพลงทีท่าํใหผู้ท้าํงานบา้นเกดิความรูส้กึตื่นตวั กระฉบักระเฉง อาจ
คดิสรา้งสรรคท์า่ทางประกอบในการทาํงานบา้น เพือ่ความสนุกสนานและเป็นการออกกําลงักายไปในตวั 
โดยสาํคญัทีสุ่ดพอ่แมต่อ้งเป็นแบบอยา่งของการทาํงานบา้นดว้ย ความสนุกสนานใหล้กูเหน็ก่อนเสมอ
จะเหน็ไดว้า่ การทาํงานบา้นใหเ้ป็นเรือ่งสนุกนัน้ไมย่ากหากมทีศันคตทิีถ่กูตอ้ง หากสมาชกิในครอบครวั
มองวา่ การทาํงานบา้นเป็นงานทีม่คุีณคา่ เป็นการถกัทอสายใยแห่งความรกัระหวา่งกนัในครอบครวั 
สรา้งความรูส้กึรว่มในความเป็นครอบครวัเดยีวกนั รวมทัง้เป็นช่องทางทีส่าํคญัในการอบรมสัง่สอน
ฝึกฝนลกูของตน ทัง้ในดา้นการเสรมิสรา้งลกัษณะชวีติทีด่งีามและการเตรยีมพรอ้มดา้นทกัษะการทาํงาน
และฝึกทกัษะความสามารถในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าทีจ่ะเป็นประโยชน์อยา่งมากมายกบัเขาในอนาคต 
 จากแนวทางการปฏบิตักิจิกรรมระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็ดงักลา่ว สรปุไดว้า่ เป็นการปฏบิตัิ
กจิกรรมรว่มกนัระหวา่งสมาชกิภายในครอบครวั เพือ่สรา้งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ ี จะสง่ผลใหเ้ดก็ได้
เรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีข่องสมาชกิภายในครอบครวั และไดเ้รยีนรูก้ารแบง่ปนั การแสดงความรกัผูอ้ื่น 
สว่นพอ่ แม ่ผูป้กครอง เป็นการใชเ้วลาอยูก่บัลกูไดท้าํกจิกรรมรว่มกนั จะไดอ้บรมสัง่สอนทกัษะชวีติ 
ทกัษะการทาํงานและการแกป้ญัหา เป็นการสรา้งสายใยแหง่ความรกัทีเ่หนียวแน่น เกดิความรูส้กึมัน่คง
อบอุ่นกบัลกู 
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 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความรู้ผู้ปกครอง  
  งานวิจยัต่างประเทศ  
   ไทร ี (Tyree.  1986) ไดศ้กึษาถงึการพฒันาทกัษะของผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดู
เดก็อาย ุ3 – 5 ปี ในดา้นพฒันาการทางภาษา อารมณ์ สงัคมและการเคลือ่นไหวรา่งกาย พบวา่ผูป้กครอง
ทีไ่ดร้บัความรูจ้ะสง่ผลดต่ีอวธิกีารในการแกป้ญัหาเดก็มากกวา่เดก็ทีป่กครองไมไ่ดร้บัความรู ้ การศกึษา
ครัง้น้ี ใชว้ธิกีารแบง่ประเภททกัษะของผูป้กครองดว้ยวธิกีารของ บลมู (Bloom) คอื ดา้นพทุธพิสิยั 
และดา้นจติพสิยั อนัเป็นรากฐานในการกาํหนดโครงการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองดว้ย 
   เทเลอร ์อลนั (Taylor-Allan.  2004) ไดท้าํการศกึษาประสบการณ์ของเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการศกึษาตามแผนและหลงัจากเลกิเรยีนทีผู่ป้กครองมบีทบาทของในการนําการศกึษาไปใชต้่อ 
พบวา่ ผูป้กครองทีม่กีารศกึษาสงูจะมบีทบาทในการนําการศกึษาไปสง่เสรมิใหเ้ดก็และทาํใหม้คีวามสมัพนัธ์
ทีด่ตี่อกนัระหวา่งผูป้กครองและเดก็  
   เดวีส่ ์ (Davies.  2004) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการใหค้วามสาํคญัการใชเ้หตุผล ใน
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการอ่านออก เขยีนไดข้องเดก็กบันกัการศกึษาเดก็ปฐมวยัในการแนะนําสง่เสรมิการเรยีนรู้
ของเดก็ปฐมวยั พบวา่การเรยีนรูท้ีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูร้ว่มกบัผูป้กครองและทีเ่รยีนกบัครมูคีวามแตกต่างกนั 
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของเดก็ ทาํใหเ้ดก็ไดเ้กดิการเรยีนรูม้ากกวา่ทีจ่ะเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว  
   วอเชสเตอร ์(Worcester.  2005) ไดท้าํการศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองของเดก็
กบัพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเดก็ พบวา่ ผูป้กครองไมใ่ชม่แีต่เพยีงสว่นรว่มรวมถงึประสบการณ์
ของเดก็เหมอืนกนั (เช่น เป็นการยากในการเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัเดก็ การใหก้ารสนบัสนุน ความเครยีด
ทางเศรษฐกจิ ความเครยีดในครอบครวั และการแยกกนัอยู่) แต่การรายงานเพยีงอยา่งเดยีวทีเ่ปรยีบเทยีบ
ถงึความเสีย่งต่อสภาพแวดลอ้มและปจัจยัต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิผลต่อพฤตกิรรมของเดก็ การวจิยั และ
ความรู ้มาพจิารณาเพิม่เตมิ จะเหน็ไดว้า่ ผูป้กครองมสีว่นสาํคญัต่อพฤตกิรรมของเดก็ไมใ่ช่เพยีงแต่การมี
สว่นรว่มแต่สภาพครอบครวั การเป็นตน้แบบทีด่กีเ็ป็นเรือ่งที ่สาํคญัต่อเดก็เชน่กนั  
  งานวิจยัในประเทศ  
   วรารตัน์ นิยมไทย (2547: 78) ไดท้าํการศกึษาผลของการใหค้วามรูผู้ป้กครองผา่น
ระบบอนิเทอรเ์นตต่อความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยั 
ทีผู่ป้กครองไดร้บัความรูผ้า่นทางอนิเทอรเ์นตนัน้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   ธรีนุช เชยกลิน่เทศ (2549: 78) ไดศ้กึษาผลของการจดักจิกรรมแบบมสีว่นรว่มของ
ผูป้กครองต่อการพฒันาความสามารถของเดก็ปฐมวยั โดยใชชุ้ดกจิกรรม “ครอบครวัสขุสนัตร์ว่มกนั
พฒันาเดก็” ทีใ่หผู้ป้กครองมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรมกบัเดก็ปฐมวยัอายุ 4 – 5 ปี พบว่า เดก็มี
ความสามารถทางการฟงัและการพดูสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเดก็กลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อนมคีวามสามารถทางภาษาดา้นการฟงัและการพดูต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยพฒันาการทางภาษาของเดก็กลุ่มอ่อนพฒันาขึน้มากกวา่เดก็กลุ่มเก่ง 
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   พชิญาดา ดาํแกว้ (2549: 62 – 63) ไดศ้กึษาระดบัความตอ้งการของผูป้กครอง
จาํแนกตามปจัจยัพืน้ฐานของผูป้กครองและเปรยีบเทยีบความตอ้งการของผูป้กครองเกีย่วกบัการเรยีน
คณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั พบวา่ ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ดก็ไดเ้รยีนคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก
โดยเฉพาะเกีย่วกบัตวัเลขในเรือ่งของการนบัได ้และอ่านไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบตามปจัจยัพืน้ฐาน พบวา่ 
ผูป้กครองทีม่รีะดบัการศกึษา และมฐีานะทางเศรษฐกจิแตกต่างกนัมคีวามตอ้งการเกีย่วกบัการเรยีน
คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ ระดบั .01 ตามลาํดบั 
และผูป้กครองรอ้ยละ 89.27 ตอ้งการใหล้กูเก่งคณิตศาสตรต์ัง้แต่ปฐมวยั 
   จติรา วเิชยีร (2551: 91 – 92) ไดศ้กึษาความตอ้งการของผูป้กครองเกีย่วกบัการจดั 
โปรแกรมการศกึษาปฐมวยัสาํหรบัเดก็ไทย เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของลกัษณะโปรแกรมการศกึษา
ปฐมวยัทีผู่ป้กครองตอ้งการ โดยจาํแนกตาม อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได ้พบวา่ 
    1. ลกัษณะโปรแกรมการศกึษาปฐมวยัทีผู่ป้กครองตอ้งการเป็น ดงัน้ี 
     1.1 จุดประสงคข์องการศกึษา ผูป้กครองตอ้งการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
และสิง่ทีผู่ป้กครองตอ้งการมากทีส่ดุคอื ใหเ้ดก็มสีขุภาพจติดแีละมคีวามสขุ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และเดก็สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ 
     1.2 สาระการเรยีนรู ้ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ดก็เรยีนรู ้มารยาท ความเป็นไทย 
สรา้งนิสยัการรบัประทานอาหารทีด่ ี 
     1.3 วธิกีารจดัการเรยีนการสอน ผูป้กครองตอ้งการใหม้กีารจดักจิกรรมการเรยีน  
การสอนแบบเปิดโอกาสใหเ้ดก็คดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็น  
     1.4 การประเมนิผล ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ดก็รายงานผลใหผู้ป้กครองทราบ
เป็นระยะ โดยการรวบรวมผลงานเพือ่ดพูฒันาการเดก็  
     1.5 กจิกรรมเสรมิโปรแกรม ผูป้กครองตอ้งการสงูสดุ คอื การสอนภาษา 
ต่างประเทศ ดว้ยเจา้ของภาษา และควรมกีจิกรรมสรา้งเสรมิความพรอ้มทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
สาํหรบัเดก็  
    2. ความตอ้งการลกัษณะโปรแกรมการศกึษาปฐมวยัของผูป้กครองจาํแนกตาม 
อายุ อาชพี และรายได ้ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ระดบัการศกึษามคีวามตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นรว่มของผูป้กครองพบวา่ ผูป้กครองมบีทบาท
สาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาเดก็ และเมือ่ผูป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาเดก็จะสง่ผลใหเ้ดก็มี
การพฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลของ
การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการพฒันาสตปิญัญาของเดก็ปฐมวยั ดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
ดว้ยการใชชุ้ดกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพือ่ใหผู้ป้กครองและเดก็ทาํกจิกรรมรว่มกนัทีบ่า้น โดยผูว้จิยั
สรา้งชุดกจิกรรมทีใ่หค้วามรูก้บัผูป้กครองวา่ ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 



บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. ขอบเขตของการวจิยั 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  4. แบบแผนการทดลองและวธิดีาํเนินการทดลอง   
  5. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  6. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี  คอื เดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี ทีก่าํลงัศกึษา
อยูใ่นระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 ซึง่ทางโรงเรยีนวดัผึง่แดด
(บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ ไดจ้ดัการศกึษาระดบัปฐมวยั แบง่ออกเป็น 2 ชัน้เรยีน คอืระดบั ชัน้อนุบาลปีที ่1 
และชัน้อนุบาลปีที ่2 แต่ละระดบัชัน้เรยีนม ี1 หอ้งเรยีน ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้น้ีจงึเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 20 คน และผูป้กครองของกลุ่มทีศ่กึษาดงักลา่ว 
 
เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี มเีครืง่มอืในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ชุดกจิกรรมสนุกกบัลกูรกั จาํนวน 8 ชุด  
 2. แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขัน้ตอนในการสร้างชดุกิจกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ดาํเนินการดงัน้ี 
  ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สรา้งขึน้เพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 

ดา้นการจดัหมวดหมู ่ การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่ จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั จาํนวน 8 ชุด 
ดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
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   1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎ ี หลกัการสอน และ
หลกัการจดักจิกรรมคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   2. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั 
   3. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามรูผู้ป้กครอง การมสีว่นรว่ม
ของผูป้กครองและการจดักจิกรรมในครอบครวัเพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   4. ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 ตลอดจนคูม่อืหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 
   5. สรา้งชุดกจิกรรม เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครอง และกจิกรรมทีผู่ป้กครองปฏบิตัิ
รว่มกบัเดก็ เพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั พรอ้มทัง้บนัทกึผลการทาํกจิกรรม
และการตอบคาํถามของเดก็ โดยใชช้ือ่วา่ “ชุดกจิกรรมสนุกกบัลกูรกั” มทีัง้หมด 8 ชุด ประกอบดว้ย  
    ชดุที ่1 คณติศาสตรก์บัสิง่ต่างๆรอบตวั  จาํนวน 3  กจิกรรม   

    ชุดที ่2 คณิตศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั  จาํนวน  3  กจิกรรม  
    ชุดที ่3 คณิตศาสตรก์บัธรรมรอบตวั    จาํนวน  4  กจิกรรม 
    ชุดที ่4 คณิตศาสตรก์บั ของใชใ้กลม้อื   จาํนวน  4  กจิกรรม  
    ชุดที ่5 คณิตศาสตรก์บัเครือ่งแต่งกาย   จาํนวน  2  กจิกรรม  
    ชุดที ่6 คณิตศาสตรก์บัเงนิทองของมคีา่   จาํนวน  2  กจิกรรม  
    ชุดที ่7 คณิตศาสตรก์บัของเหลอืใช ้   จาํนวน  3  กจิกรรม  
    ชุดที ่8 คณิตศาสตรก์บัเกม      จาํนวน  3  กจิกรรม  
 

    แต่ละกจิกรรมประกอบดว้ยสาระ 3 สว่นคอื 
     ส่วนท่ี 1 สาระน่ารู ้เป็นสว่นทีใ่หค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัพฒันาการของเดก็
และการสง่เสรมิทกัษะทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั เช่น “พอ่ แม ่ หรอืผูป้กครองรูห้รอืไมว่่า” 
สมองของเดก็มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  มากกวา่ผูใ้หญ่ถงึ 2 เทา่ อกีทัง้ยงัซมึซบั และจดัเกบ็
ขอ้มลูไดเ้รว็กวา่สมองของผูใ้หญ่เสยีอกี ดงันัน้หากเราสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  นัน้เท่ากบัเป็น
การสง่เสรมิการพฒันาสมองของเดก็นัน้เอง เป็นตน้ 
     ส่วนท่ี 2 กจิกรรมคณุหนู เป็นวธิกีารดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัระหวา่งผูป้กครอง
กบัเดก็เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรผ์า่นสิง่ของใกลต้วั เชน่ เครือ่งแต่งกาย ของเลน่ ดอกไม ้
ตน้ไม ้เป็นตน้ 
     ส่วนท่ี 3 บนัทกึผูป้กครอง เป็นสว่นของการพดูคยุ ซกัถามและการบนัทกึผล   
การปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัระหวา่งผูป้กครองและเดก็ ซึง่เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัมาสง่ผูว้จิยั 
   6. นําชุดกจิกรรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจพจิารณาและปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
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    1. รองศาสตราจารย.์ดร.ปทัมาวด ีเลหม์งคล อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
    2. ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญไท เจรญิผล อาจารยป์ระจาํสาขาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    3. อาจารยส์นิุสา เฟ่ืองศลิป์ อาจารยผ์ูส้อนระดบัปฐมวยั โรงเรยีนวดัผึง่แดด
(บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
    ผูเ้ชีย่วชาญมขีอ้เสนอแนะใหป้รบัปรุงชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” คอื การจดั
กจิกรรมควรสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของตวัแปรตาม ปรบัขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม ภาพประกอบ
กจิกรรมควรสือ่ความหมายใหผู้ป้กครองสามารถนําเขา้สูชุ่ดกจิกรรมได ้การจดักจิกรรมควรสอดคลอ้ง
กบัจุดมุง่หมายกบัตวัแปรตาม และสว่นของการบนัทกึผลการปฏบิตักิจิกรรมของเดก็ คาํถามควรสอดคลอ้ง
กบัจุดมุง่หมายของตวัแปรตาม 
   7. ผูว้จิยัดําเนินการปรบัปรุงชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยใชเ้กณฑค์วามเหน็ตรงกนั 2 ใน 3 ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีไดป้รบัปรงุแกไ้ขชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ทา่น 
   8. นําชุดกจิกรรมสนุกกบัลกูรกัทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูป้กครอง
และเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่ 1 ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง นําผลการทาํกจิกรรมและความคดิเหน็ของผูป้กครองต่อ
การทาํชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”มาศกึษาแลว้ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
 2. ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยั ดาํเนินการดงัน้ี 
  แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัสรา้งขึน้เพือ่ทดสอบ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 4 ดา้นคอื ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่
จาํนวน 1 – 10  และการเรยีงลาํดบั การสรา้งเครื่องมอืตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
   1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
เพือ่ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัเน้ือหา จุดประสงค ์และรปูแบบของแบบทดสอบเพือ่วดัทกัษะพืน้ฐานของเดก็ปฐมวยั 
   2. สรา้งแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดย
แบบทดสอบจดัเป็นสถานการณ์ จาํนวน 4 ชุดๆ ละ 10 ขอ้ รวมทัง้หมด 40 ขอ้ ดงัน้ี 
    ชุดที ่1 ดา้นการจดัหมวดหมู ่  จาํนวน   10  ขอ้ 
    ชุดที ่2 ดา้นการเปรยีบเทยีบ   จาํนวน   10  ขอ้ 
    ชุดที ่3 ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10 จาํนวน   10  ขอ้ 
    ชุดที ่4 ดา้นการเรยีงลาํดบั    จาํนวน   10  ขอ้ 
   3. กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ออกเป็น 
3 ระดบั คอื 2, 1 และ 0 
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    2  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
    1  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ 
    0  คะแนน  เมือ่เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งแมค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 
 

   4. นําแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น ตรวจสอบเพื่อหาความเทีย่งตรงตามเน้ือหา และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
ของแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
    1. รองศาสตราจารยช์ศูร ีวงศร์ตันะ อาจารยป์ระจําภาควชิาการวดัผลและการวจิยั
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
    2. อาจารย ์ดร.สภุทัรา คงเรอืง อาจารยป์ระจาํสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
    3. อาจารยท์องระยา้ นยัชติ อาจารยผ์ูส้อนประจาํวชิาคณติศาสตร ์ โรงเรยีน
วดัถนน จงัหวดัอ่างทอง 
   5. นําแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่า่น
การตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชเ้กณฑก์ารพจิารณาความเหน็ตรงกนัของผูเ้ชีย่วชาญ 2 ใน 3 
ดงัต่อไปน้ี 
    +1  เมื่อผูเ้ชีย่วชาญเหน็วา่สอดคลอ้ง 
    0  เมื่อผูเ้ชีย่วชาญไมแ่น่ใจ 
    -1  เมื่อผูเ้ชีย่วชาญเหน็วา่ไมส่อดคลอ้ง 
 

   6. คดัเลอืกแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
ทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ (IOC) ตํ่าสดุ-สงูสดุ คอื 0.67 – 1.00 มาปรบัปรุงตามคาํแนะนํา
ของผูเ้ชีย่วชาญ  
   7. ปรบัปรุงแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรท์ีผ่า่นการตรวจสอบ
จากผูเ้ชีย่วชาญ 2 ใน 3 ทา่น ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัเดก็อนุบาล 1 
ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน เพือ่หาคา่ความยากงา่ยและคา่อํานาจจาํแนก 
   8. นําแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัมาวเิคราะห์
คณุภาพเพือ่หาคา่ความยากง่าย (p) และคา่อาํนาจจาํแนก (r) เป็นรายขอ้แลว้ คดัเลอืกขอ้ทีเ่หมาะสม 
โดยจาํแนกเป็นรายดา้น ไดค้า่ความยากงา่ยและคา่อํานาจจาํแนก ดงัน้ี 
    1. ดา้นการจดัหมวดหมู ่มคีา่ความยากงา่ย (p) อยูร่ะหว่าง 0.60 – 0.75 และ       
มคีา่อํานาจจาํแนก 0.20 – 0.50 
    2. ดา้นการเปรยีบเทยีบ มคีา่ความยากงา่ย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 0.75 และ       
มคีา่อํานาจจาํแนก 0.20 – 0.50  
    3. ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1-10 มคีา่ความยากงา่ย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 0.65 
และ มคีา่อํานาจจาํแนก 0.20 – 0.30  
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    4. ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1-10 มคีา่ความยากงา่ย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.35 – 0.07 
และ มคีา่อํานาจจาํแนก 0.20 – 0.40  
   9. นําแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ไปหา
คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบโดยวธิขีองคเูดอร ์ – รชิารด์สนัโดยใชส้ตูร KR- 20 ทีม่คีา่ความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.84 
   10. นําแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่า่น
การวเิคราะหค์ุณภาพตามทีต่อ้งการแลว้จาํนวน 4 ชุด ชุดละ 5 ขอ้ รวมทัง้หมด 20 ขอ้ ดงัน้ี 
    ชุดที ่1 ดา้นการจดัหมวดหมู ่  จาํนวน   5  ขอ้ 
    ชุดที ่2 ดา้นการเปรยีบเทยีบ   จาํนวน   5  ขอ้ 
    ชุดที ่3 ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10  จาํนวน   5  ขอ้ 
    ชุดที ่4 ดา้นการเรยีงลาํดบั    จาํนวน   5  ขอ้ 
 

   นํามาทาํเป็นฉบบัสมบรูณ์เพือ่นําไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งต่อไป 
 
แบบแผนการทดลองและวิธีดาํเนินการทดลอง 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลองซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามแบบแผนการวจิยั 
One - group  pretest – posttest Design ซึง่แบบแผนการทดลองดงักลา่ว มดีงัน้ี 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ Pretest Treatment Posttest 
    

กลุ่มทดลอง  T1 X T2 
    

 
 เมือ่     T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบเชงิปฏบิตั ิ
      ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   T2   แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Post-Test) โดยใชแ้บบทดสอบเชงิปฏบิตั ิ
      ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
   X    แทน การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครอง
ใชชุ้ดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
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วิธีการดาํเนินการทดลอง 
 การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” เพือ่ใหก้ารดาํเนินการทดลองเป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอน ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการทดลอง
ดงัน้ี 
 1. ขอความรว่มมอืจากผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการทาํวจิยัครัง้น้ี 
 2. ก่อนการทดลองผูว้จิยั ทาํการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรก์บักลุม่ตวัอยา่ง เป็น 
รายบุคคล โดยใชแ้บบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนทาํการทดลอง 
แลว้นําขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคะแนนพืน้ฐานของเดก็ปฐมวยัแต่ละคนในแต่ละดา้น 
 3. เรยีนเชญิผูป้กครองเขา้รว่มประชุมปฐมนิเทศ เพือ่รบัทราบเกีย่วกบับทบาทและขัน้ตอน
การดาํเนินกจิกรรมของชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ในการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยั ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั ก่อน
การทาํการทดลอง 
 4. มอบหมายชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ใหก้บัเดก็ เพือ่นําไปใหผู้ป้กครองและทาํกจิกรรม
รว่มกนัทีบ่า้น ในวนัจนัทร ์วนัพธุ และวนัศุกร ์โดยเมือ่ผูป้กครอง และเดก็ทาํกจิกรรมจากชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” เสรจ็ ผูป้กครองบนัทกึผลการทาํกจิกรรมของลกู สง่กลบัคนืมาใหผู้ว้จิยัใน เชา้วนัรุง่ขึน้ 
 5. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สว่นที ่ 3 บนัทกึผูป้กครอง ซึง่เป็นสว่น
ของการบนัทกึผลการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็ เพือ่นํามาวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั
การปฏบิตักิจิกรรมของเดก็ปฐมวยั และความรว่มมอืในการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
ผูป้กครอง 
 6. ระหว่างการดาํเนินกจิกรรม หากผูป้กครองเกดิขอ้สงสยัในการดาํเนินกจิกรรม ของชุด
กจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ผูป้กครองสามารถรว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ระหว่างผูป้กครองกบัผูว้จิยั 
หรอืผูป้กครองกบัผูป้กครองดว้ยกนัเอง 
 7. ดาํเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง ในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 ใชร้ะยะเวลา     
ในการวจิยั 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั คอืวนัจนัทร ์วนัพธุ และวนัศุกร ์วนัละ 45 นาท ีกลุ่มตวัอยา่งไดร้บั
การทดลองทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมแีผนการทดลอง ดงัน้ี 
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ตาราง 2 การดาํเนินกจิกรรม 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
สปั

ดา
ห ์

วนั
ทีท่

าํก
าร
ทด

ลอ
ง ชุดกจิกรรม กจิกรรม 

กา
รจ
ดัห

มว
ดห

มู ่

กา
รเป

รยี
บเ
ทยี

บ 

กา
รร
ูค้า่
จาํ
นว

น 
1-

10
 

กา
รเร

ยีง
ลาํ
ดบั

 

        

จนัทร ์
กจิกรรมที ่1 
ตามหาวงกลม 

* * * * 

พธุ 
กจิกรรมที ่2 
สีเ่หลีย่มซ่อนแอบ * * * * 

1 

ศุกร ์

คณิตศาสตรก์บั    
สิง่ต่างๆ รอบตวั 

กจิกรรมที ่3 
สเีราเขา้กนั * * * * 

จนัทร ์
กจิกรรมที ่1 
สองขากา้วเดนิ  * * * 

พธุ 
กจิกรรมที ่2 
เสน้ทางกลบับา้น  * * * 

2 

ศุกร ์

คณิตศาสตรก์บั
สิง่แวดลอ้มรอบตวั 

กจิกรรมที ่3 
เดาซเิท่าไร * * * * 

จนัทร ์
กจิกรรมที ่1 
กอ้นหนิรมิทาง   *  

พธุ 
กจิกรรมที ่2 
ใบไมม้ายา  *  * 

3 

ศุกร ์

คณิตศาสตรก์บั 
ธรรมรอบตวั 

กจิกรรมที ่3 
ดอกไมแ้สนงาม * * * * 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
สปั

ดา
ห ์

วนั
ทีท่

าํก
าร
ทด

ลอ
ง 

ชุดกจิกรรม กจิกรรม 

กา
รจ
ดัห

มว
ดห

มู ่

กา
รเป

รยี
บเ
ทยี

บ 

กา
รร
ูค้า่
จาํ
นว

น 
1-

10
 

กา
รเร

ยีง
ลาํ
ดบั

 

        

จนัทร ์
คณิตศาสตรก์บั 
ธรรมรอบตวั 

กจิกรรมที ่4 
ตน้ไมข้องพอ่ *   * 

พธุ 
กจิกรรมที ่1 
ไมห้นีบหรรษา * * * * 

4 

ศุกร ์
กจิกรรมที ่2 
โทรศพัทค์ณุหนู * * * * 

จนัทร ์
กจิกรรมที ่3 
เครือ่งครวัสขุสรรค ์ * * * * 

พธุ 

คณิตศาสตรก์บั 
ของใชใ้กลม้อื 

กจิกรรมที ่4 
สิง่ของในบา้น * *  * 

5 

ศุกร ์
กจิกรรมที ่1 
เสือ้ผา้สดุหร ู *  *  

จนัทร ์

คณิตศาสตรก์บั 
เครื่องแต่งกาย กจิกรรมที ่2 

รองเทา้หน้าหอ้ง *  *  

พธุ 
กจิกรรมที ่1 
จาํนวนชวนนบั * * * * 

6 

ศุกร ์

คณิตศาสตรก์บั 
เงนิทองของมคีา่ กจิกรรมที ่2 

กระปุกออมทรพัย ์ *  *  

จนัทร ์
กจิกรรมที ่1 
ระดบัขวดน้ํา  *  * 

พธุ 
กจิกรรมที ่2 
โบวล์ิง่ขวดน้ํา  * * * 

7 

ศุกร ์

คณิตศาสตรก์บั 
ของเหลอืใช ้

กจิกรรมที ่3 
ต่อตวัของเลน่ * * * * 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์

สปั
ดา
ห ์

วนั
ทีท่

าํก
าร
ทด

ลอ
ง ชุดกจิกรรม กจิกรรม 

กา
รจ
ดัห

มว
ดห

มู ่

กา
รเป

รยี
บเ
ทยี

บ 

กา
รร
ูค้า่
จาํ
นว

น 
1 

– 
10

  

กา
รเร

ยีง
ลํา
ดบั

 

        

จนัทร ์
กจิกรรมที ่1 
ลกูโปง่หาคู่ *   * 

พธุ 
กจิกรรมที ่2 
รปูทรงอลวน *    

8 

ศุกร ์

คณิตศาสตรก์บัเกม 

กจิกรรมที ่3 
ลกูเต๋าเจา้สนาม   *  

        

 
 8. เมือ่ผูป้กครองและเดก็ปฏบิตักิจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ 
ปฐมวยั โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” จนครบ 8 สปัดาหแ์ลว้ ผูว้จิยัทาํการทดสอบ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรห์ลงัการทดลองดว้ยแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั 
 9. นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติ ิเพือ่สรุปผลการวจิยั 
 10. การแปลผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี 
ผูว้จิยักําหนดการแปลผลในภาพรวมและจาํแนกรายทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 3 การแปรผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรใ์นภาพรวม 
 

คา่เฉลีย่ของคะแนน หมายความวา่ 

30.01 – 40.00 
20.01 – 30.00 
0.00 – 20.00 

มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัด ี
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัปานกลาง 
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัควรปรบัปรุง 

 
ตาราง 4 การแปรผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรจ์าํแนกรายทกัษะดา้นการจดัหมวดหมู ่
 

คา่เฉลีย่ของคะแนน หมายความวา่ 

6.51 – 10.00 
3.51 – 6.50 
0.00 – 3.50 

มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัด ี
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัปานกลาง 
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัควรปรบัปรุง 

 
ตาราง 5 การแปรผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรจ์าํแนกรายทกัษะดา้นการเปรยีบเทยีบ 
 

คา่เฉลีย่ของคะแนน หมายความวา่ 

6.51 – 10.00 
3.51 – 6.50 
0.00 – 3.50 

มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัด ี
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัปานกลาง 
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัควรปรบัปรุง 
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ตาราง 6 การแปรผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรจ์าํแนกรายทกัษะดา้นการรูค้า่จาํนวน  
     1 – 10  
 

คา่เฉลีย่ของคะแนน หมายความวา่ 

6.51 – 10.00 
3.51 – 6.50 
0.00 – 3.50 

มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัด ี
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัปานกลาง 
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัควรปรบัปรุง 

 
ตาราง 7 การแปรผลระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรจ์าํแนกรายทกัษะดา้นการเรยีงลาํดบั 
 

คา่เฉลีย่ของคะแนน หมายความวา่ 

6.51 – 10.00 
3.51 – 6.50 
0.00 – 3.50 

มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัด ี
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในระดบัปานกลาง 
มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัควรปรบัปรุง 

 
การวิเคราะหข์้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการทดลองมาทาํการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิดงัน้ี 
 1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์ณุภาพเครือ่งมอื 
  1.1 หาคา่ความเทีย่งตรงรายขอ้ ดว้ยการคาํนวณความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบ
กบัจุดประสงค ์(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2545: 95) โดยใชส้ตูร 
 

   
N

R
IOC   

 
     

  เมื่อ   IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้แบบทดสอบกบัจุดประสงค ์
        ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
    R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
      แทน  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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  1.2 สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพของแบบทดสอบแต่ละขอ้คา่ความยากงา่ย (Difficulty)  
(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์  2526: 89) โดยใชส้ตูร  
 

   
N

R
P   

 
   เมือ่  P แทน  จาํนวนความยากงา่ยของแบบทดสอบรายขอ้  
     R แทน  จาํนวนเดก็ทีท่าํขอ้นัน้ถกู   
     N แทน  จาํนวนเดก็ทีท่าํขอ้นัน้ทัง้หมด  
 
 1.3 สถติทิีใ่ชใ้นการหาอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ โดยการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบพอยท ์
ไบซเีรยีล (Point Biserial Correlation) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2527: 258) โดยใชส้ตูร  
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  เมื่อ  pbisr  แทน  คา่อํานาจจําแนกสมัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบพอยทไ์บซเีรยีล 

  Mp  แทน  คะแนนเฉลีย่ของคะแนนรวมในกลุม่ถกู 
  Mq  แทน  คะแนนเฉลีย่ของคะแนนรวมในกลุม่ตอบผดิ 

    St  แทน  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทัง้หมด 
    p  แทน  สดัสว่นของเดก็ตอบถูก 
    q  แทน  1-p (สดัสว่นของเดก็ตอบผดิ) 

 
 1.4 สถติใินการคา่ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูร KR.–20 (ลว้น สายยศ; และ
องัคณา สายยศ.  2538: 197 – 198)  
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  เมื่อ  ttr  แทน คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 
    N แทน  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

    P แทน  สดัสว่นของผูท้าํไดใ้นขอ้หนึ่งๆ นัน่คอื 
ทัง้หมดจาํนวนของคน

ทาํถกูจาํนวนของคน  

  Q แทน  สดัสว่นของผูท้าํผดิในขอ้หน่ึงๆ นัน่คอื 1– p 
  2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครือ่งมอืฉบบันัน้ 
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 2. สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  2.1 การคาํนวณหาคา่เฉลีย่ของคะแนน (Mean) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ.์ 2545: 95) 
โดยใชส้ตูร  
 

   



   

 

   เมือ่     แทน  คา่เฉลีย่ของคะแนน  
     แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

       แทน  จาํนวนนกัเรยีน  
 
  2.2 การคาํนวณหาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2538: 79) โดยใชส้ตูร   

   
 

 1

22




 S  

 

   เมือ่  S   แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
        แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      2  แทน  ผลรวมของคะแนนยกกาํลงัสอง 
     N   แทน  จาํนวนนกัเรยีน  
 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 เปรยีบเทยีบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัทาํการทดลอง โดย 
คาํนวณจากสตูร t – test แบบ Dependent Sample (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2540: 248) 
โดยใชส้ตูร  
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   เมือ่  t  แทน  คา่ t-test 
     N  แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ทดลอง 
     D  แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนกัเรยีนแต่ละคน 
      2D  แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนกัเรยีนยกกาํลงัสอง 
      2D แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนกัเรยีนทัง้หมด 
         ยกกาํลงัสอง 



บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

 
 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เพือ่ใหก้ารเสนอเป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอน ผูว้จิยัจงึได้
กาํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูและเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัใน       
การอ่านผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

 
 N  แทน   จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 K  แทน   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบเชงิปฏบิตั ิ
    แทน   คา่เฉลีย่ของคะแนน 
 D  แทน   คะแนนเฉลีย่ของผลต่างของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
 S.D. แทน   คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 T  แทน   คา่วกิฤตทีใ่ชใ้นการแจกแจงความถี ่
 P  แทน   คา่ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ
 **  แทน   นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการวเิคราะหแ์ปรผล ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยั
ไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเมือ่ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”  
 ตอนท่ี 2 การเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวม และ
จาํแนกรายทกัษะ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม
“สนุกกบัลกูรกั” 
 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจาํแนก
รายทกัษะ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผ่าน ชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” 
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ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 ตอนท่ี 1 ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเมือ่ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”  
 การวเิคราะหต์อนน้ีผูว้จิยันําคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) การจดัหมวดหมู ่2) การเปรยีบเทยีบ 3) การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และ 4) ดา้นการเรยีงลาํดบั 
และสรุปรวม ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุก
กบัลกูรกั” มาหาคา่คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัแสดงใน ตาราง 8 

 
ตาราง 8 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั

ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม        
“สนุกกบัลกูรกั” 

 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ N K 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 
         

1. การจดัหมวดหมู ่ 20 5 3.50 1.46 ควรปรบัปรุง 7.80 1.70 ด ี
2. การเปรยีบเทยีบ 20 5 3.35 1.30 ควรปรบัปรุง 7.65 1.42 ด ี
3. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10  20 5 3.35 1.30 ควรปรบัปรุง 7.55 2.46 ด ี
4. การเรยีงลาํดบั 20 5 2.70 2.27 ควรปรบัปรุง 7.35 1.53 ด ี
         

รวม 20 20 12.90 6.33 ควรปรบัปรุง 30.35 7.11 ด ี
         

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 8 ปรากฏวา่ 
  ก่อนไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่น      
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัควรปรบัปรุง หลงั
การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี
  เมื่อพจิารณา ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนกรายทกัษะ พบวา่      
ก่อนไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัควรปรบัปรุงหลงัการสง่เสรมิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เดก็ปฐมวยั มี
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอ์ยูใ่นระดบัด ี
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  เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างอยา่งชดัเจน ผูว้จิยัจงึนําคะแนนเฉลีย่ของทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มานําเสนอเป็นแผนภมูเิชงิเปรยีบเทยีบปรากฏดงั ภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนก 
      รายทกัษะ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครอง 
     ผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
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        ตอนท่ี 2 การเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
 
ตาราง 9 การเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
     ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์

  S.D.   S.D. 
รอ้ยละ 

ของการเปลีย่นแปลง 
      

1. การจดัหมวดหมู ่ 3.50 1.46 7.80 1.70 122.86 
2. การเปรยีบเทยีบ 3.35 1.30 7.65 1.42 128.36 
3. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10  3.35 1.30 7.55 2.46 125.37 
4. การเรยีงลาํดบั 2.70 2.27 7.35 1.53 172.22 

      

รวม 12.90 6.33 30.35 7.11 135.27 
      

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 8 ปรากฏวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรห์ลงัการไดร้บัการสง่เสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มกีารเปลีย่นแปลง
เพิม่ขึน้ในทุกดา้นโดยรวมรอ้ยละ 135.27 ของทกัษะพืน้ฐานเดมิ  
  เมื่อพจิารณา ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนกรายทกัษะ พบวา่ 
หลงัการไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” มกีารเปลีย่นแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้นการเรยีงลาํดบัเพิม่ขึน้เป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาเป็นดา้นการเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการจดัหมวดหมูต่ามลาํดบั 
  เพือ่ใหเ้หน็ความแตกต่างอยา่งชดัเจน ผูว้จิยัจงึนําคะแนนของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั โดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ คอื ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่
จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคลมานําเสนอเป็นแผนภมูเิชงิเปรยีบเทยีบ
ปรากฏดงั ภาพประกอบ 3 – 7  
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ภาพประกอบ 3 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวม  
      ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยผูป้กครอง ผา่นชุด 
      กจิกรรม“สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
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ภาพประกอบ 4 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนก 
      รายทกัษะ คอืดา้นการจดัหมวดหมู ่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง 
      เดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม“สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
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ภาพประกอบ 5 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนก 
      รายทกัษะ คอืดา้นการเปรยีบเทยีบ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง 
      เดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม“สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
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ภาพประกอบ 6 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนก 
      รายทกัษะ คอืดา้นการรูค้า่จาํนวน 1-10 ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
      ของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
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ภาพประกอบ 7 แผนภมูแิสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั จาํแนก 
      รายทกัษะ คอื ดา้นการเรยีงลาํดบั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องดก็  
      ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม“สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
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 จากการนําเสนอการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่น ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เพือ่ให้
เหน็ความแตกต่างอยา่งชดัเจน ผูว้จิยัขอนําเสนอตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม
“สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
 
ตาราง 10 ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั 
     การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดยผูป้กครองผา่น ชุดกจิกรรม“สนุกกบัลกูรกั” เป็น 
     รายบุคคล 
 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การเปลีย่นแปลง 
คนที ่

ทกัษะพืน้ฐาน 
ทางคณติศาสตร ์ คะแนน  คะแนน  คะแนน รอ้ยละ 

การรว่มกจิกรรม
ของผูป้กครอง

       

1. การจดัหมวดหมู ่ 1 5 4 400.00 
2. การเปรยีบเทยีบ 1 6 5 500.00 
3. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10   1 3 2 200.00 
4. การเรยีงลาํดบั 1 6 5 500.00 

9 

     

22 

 รวม 4 20 16 400.00  
        
       

1. การจดัหมวดหมู ่ 4 6 2 50.00 
2. การเปรยีบเทยีบ 3 5 2 40.00 

3. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10   3 4 1 33.33 

4. การเรยีงลาํดบั 2 6 4 100.00 

10 

     

13 

 รวม 12 12 9 75.00  
        
       

1. การจดัหมวดหมู ่ 3 7 4 133.33 
2. การเปรยีบเทยีบ 3 7 4 133.33 
3. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10   3 10 7 175.00 
4. การเรยีงลาํดบั 5 9 4 80.00 

      

16 

รวม 14 33 14 135.71 

24 
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 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 10 ปรากฏว่า หลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดย
ผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี  
  เดก็ปฐมวยัคนที ่9 หลงัจากทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรผ์า่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” ทีผู่ป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครอง
ผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” จาํนวน 22 กจิกรรม มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรโ์ดยรวม เป็นรอ้ยละ 400.00 ของทกัษะพืน้ฐานเดมิ เมือ่พจิารณาเป็นรายทกัษะ พบวา่ 
มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถในดา้นการเปรยีบเทยีบและดา้นการเรยีงลาํดบัสงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คอื ดา้นการจดัหมวดหมู ่สว่นดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10 มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้เป็นอนัดบัสดุทา้ย 
  เดก็ปฐมวยัคนที ่ 10 หลงัจากทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ ผา่น       
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ทีผู่ป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดย
ผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” จาํนวน 13 กจิกรรม มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยรวม เป็นรอ้ยละ 75.00 ของทกัษะพืน้ฐานเดมิ เมือ่พจิารณา เป็น
รายทกัษะ พบวา่ มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถในดา้นการเรยีงลาํดบัสงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คอืดา้นการจดัหมวดหมู ่และดา้นการเปรยีบเทยีบ ตามลาํดบั สว่นดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10 มกีาร
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้เป็นอนัดบัสดุทา้ย 
  เดก็ปฐมวยัคนที ่ 16 หลงัจากทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ ผา่น       
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ทีผู่ป้กครองเขา้รว่มกจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” จาํนวน 24 กจิกรรม มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ โดยรวม เป็นรอ้ยละ 135.71 ของทกัษะพืน้พืน้ฐานเดมิ เมือ่พจิารณา
เป็นรายทกัษะ พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถในดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10 สงูเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคอื ดา้นการจดัหมวดหมูแ่ละดา้นการเปรยีบเทยีบ ตามลาํดบั สว่นดา้นการเรยีงลาํดบั มกีาร
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้เป็นอนัดบัสดุทา้ย 
  เพือ่ใหเ้หน็ความแตกต่างอยา่งชดัเจน ผูว้จิยัจงึนําตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ โดยผูป้กครองผา่น
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เป็นรายบุคคล มานําเสนอเป็นแผนภมูเิชงิเปรยีบเทยีบปรากฏดงั ภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8 แผนภมูแิสดงตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  
     ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม“สนุกกบั 
     ลกูรกั” เป็นรายบุคคล 
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 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจาํแนก
รายทกัษะ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดยผูป้กครองผ่านชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” 
 
ตาราง 11 การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยรวมและจําแนกรายทกัษะ  
     ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบั 
     ลกูรกั” 
 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ การทดลอง   S.D.  t  p 
       

ก่อนการทดลอง 3.50 1.46 
1. การจดัหมวดหมู ่

หลงัการทดลอง 7.80 1.70 
4.30 2.62** .000 

       

ก่อนการทดลอง 3.35 1.30 
2. การเปรยีบเทยีบ 

หลงัการทดลอง 7.65 1.42 
4.30 2.55** .000 

       

ก่อนการทดลอง 3.35 1.30 
3. การรูค้า่จาํนวน 1 – 10  

หลงัการทดลอง 7.55 2.46 
4.20 2.59** .000 

       

ก่อนการทดลอง 2.70 1.12 
4. การเรยีงลาํดบั 

หลงัการทดลอง 7.35 1.53 
4.65 2.16** .000 

       

ก่อนการทดลอง 12.90 3.93 
รวม 

หลงัการทดลอง 30.35 6.58 
17.45 2.18** .000 

       

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 11 ปรากฏว่า หลงัจากทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร ์โดยผูป้กครองผ่านชุดกจิกรรม “สนุกกบัลูกรกั”  โดยรวมและแยกเป็นรายทกัษะ คอื   
การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั สงูกวา่ก่อนการทดลอง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
        การวจิยัครัง้น้ี เป็นการศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเมือ่ไดร้บัการสง่เสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”และนําเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 การศกึษาครัง้น้ี มุง่ทีจ่ะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
โดยกําหนดจุดมุง่หมายเฉพาะ ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัเมือ่ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”  
 2. เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวม
และจาํแนกรายทกัษะ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” 
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั”  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการศกึษาครัง้น้ี สามารถนํามาเป็นแนวทางในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง
และโรงเรยีน เพือ่พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั ใหเ้กดิการพฒันาทางสตปิญัญา    
ดา้นทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยใชชุ้ดกจิกรรม และเป็นแนวทางสาํหรบัคร ูผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการศกึษาปฐมวยัไดเ้ลอืกใชเ้ป็นแนวทางของการใหค้วามรูก้บัผูป้กครองเพือ่ใหผู้ป้กครองตระหนกัถงึ
บาทบาทของตนเองในการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 หลงัจากการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบั  
ลกูรกั” เดก็ปฐมวยัมกีารพฒันาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยรวมและจาํแนกรายทกัษะสงูขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี  คอืเดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี ทีก่าํลงัศกึษา
อยูใ่นระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1  ซึง่ทางโรงเรยีนวดัผึง่แดด
(บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ ไดจ้ดัการศกึษาระดบัปฐมวยั แบง่ออกเป็น 2 ชัน้เรยีน คอืระดบั ชัน้อนุบาลปีที ่1 
และชัน้อนุบาลปีที ่2 แต่ละระดบัชัน้เรยีนม ี1 หอ้งเรยีน ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้น้ีจงึเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจง 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 20 คนและผูป้กครองของกลุ่มทีศ่กึษาดงักล่าว 
 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
 การศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัทาํการทดลอง ในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 ใชร้ะยะเวลาใน
การทดลอง 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั คอื วนัจนัทร ์วนัพุธ และ วนัศุกร ์วนัละ 45 นาท ีรวม 24 ครัง้  
 
วิธีดาํเนินการทดลอง 
 การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”    
เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-experimental Design) ผูว้จิยัดาํเนินการทดลอง โดยใชก้ารวจิยัแบบ
ทดลองกลุ่มเดยีวแลว้วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One group Pretest – Posttest Design) 
 1. จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline Data) ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั จาํนวน 20 คน 
ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ดว้ยแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัมาทดสอบก่อน โดยผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งปฏบิตัจิรงิตามคาํสัง่ แลว้บนัทกึผลการทดสอบ
ของกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบ 
 2. ดาํเนินการทดลองโดยประชุมปฐมนิเทศผูป้กครอง เพือ่สรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ ประโยชน์ทีเ่ดก็และผูป้กครองจะไดร้บัจาก
ชุดกจิกรรมรวมทัง้วธิกีารและขัน้ตอนในการทาํกจิกรรมต่างๆ พรอ้มทัง้ขอความรว่มมอืในการดาํเนินการ
วจิยั แนะนําวธิกีารใชชุ้ดกจิกรรม กาํหนดขอ้ตกลงในการดาํเนินงานรว่มกนั ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้ว้จิยั และ
ผูป้กครองทาํกจิกรรมในแนวทางเดยีวกนั ผูว้จิยัแจกชุดกจิกรรมใหเ้ดก็ในวนัจนัทร ์วนัพุธ และวนัศุกร ์
เพือ่ใหเ้ดก็และผูป้กครองนําไปทาํกจิกรรมรว่มกนั เมือ่ทาํกจิกรรมเสรจ็ผูป้กครองบนัทกึผลการทาํกจิกรรม
และพฤตกิรรมของลกูลงในชุดกจิกรรมสว่นที ่ 3 บนัทกึผูป้กครองและใหเ้ดก็นํา ชดุกจิกรรมในสว่นที ่ 3 
บนัทกึผูป้กครองมาสง่คนืผูว้จิยัในวนัองัคาร วนัพฤหสับดแีละวนัจนัทรส์ปัดาหถ์ดัไป  
 3. จดัเกบ็ขอ้มลู ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ดา้นการจดัหมวดหมู ่การ
เปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลําดบั จาํนวน 20 คน หลงัการใชชุ้ดกจิกรรม “สนุก
กบัลกูรกั” ดว้ยแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัมาทดสอบ โดยผูว้จิยั
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ใหก้ลุ่มตวัอยา่งปฏบิตัจิรงิตามคาํสัง่ แลว้บนัทกึผลการทดสอบของกลุม่ตวัอยา่ง ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ของแบบทดสอบ เช่นเดยีวกบัการเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline Data) ก่อนการใชชุ้ดกจิกรรม “สนุก
กบัลูกรกั” 
 4. เมือ่สิน้สดุการทดลองนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิเพือ่
สรุปผลการวจิยัต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ( ) และ
คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน ทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั
โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” โดยใชส้ตูร t-test สาํหรบั Dependent Sample  
 
สรปุผลการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครอง
ผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ดงัน้ี 
 1. ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั หลงัการไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี
มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 17.45 เมือ่พจิารณาจาํแนกรายทกัษะ พบวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั ดา้นการเรยีงลาํดบั การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการจดัหมวดหมู ่
อยูใ่นระดบัด ีโดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.65, 4.30, 4.30 และ 4.20 ตามลาํดบั 
 2. ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั หลงัการไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มทีกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรโ์ดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ ประกอบดว้ย การจดัหมวดหมู ่ การเรยีงลาํดบั การรูค้า่
จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบัสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยก่อนการทดลองมี
คา่เฉลีย่เป็น 12.90 คะแนน หลงัการทดลองมคีา่คะแนนเฉลีย่เป็น 30.35 คะแนน มคีา่ผลต่างคะแนน
เฉลีย่เทา่กบั 17.45 คะแนน 
 3. ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เมือ่พจิารณาโดยใชแ้ผนภมูิ
รปูภาพแลว้พบวา่ เดก็ปฐมวยัทุกคนมพีฒันาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยรวมและจําแนกรายทกัษะ
สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 
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อภิปรายผล 
 การวจิยัครัง้น้ีเพือ่ศกึษาผลของการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยผูป้กครอง
ผา่นชดุกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ทัง้โดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ พบวา่ เดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการสง่เสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”มกีารเปลีย่นแปลง
สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ไดส้าํรวจ คน้ควา้แกป้ญัหาดว้ยตนเองจากสือ่ใกลต้วัทีบ่า้น ระหว่าง
การปฏบิตักิจิกรรมรว่มกบัผูป้กครอง สง่ผลใหเ้ดก็เกดิกระบวนการเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์ (คณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ 2529: 6; 
อา้งองิจาก Bruner.  n.d.) เดก็เริม่มพีฒันาการทางการคดิและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยการกระทาํและสิง่ต่างๆ
รอบตวัเดก็ เป็นแหลง่ขอ้มลูในการเรยีนรูค้ณิตศาสตรเ์ป็นสิง่ทีเ่ดก็สามารถพบไดใ้นชวีติประจาํวนั ไมว่่า
จะเป็นการเล่น การพดูคุยของเดก็ สิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการเรยีนรู ้สิง่ที่
เป็นคณติศาสตรแ์ละเป็นการพฒันาทางดา้นสตปิญัญาใหก้บัเดก็อกีดว้ย 
  การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชดุกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
ชว่ยใหเ้ดก็มคีวามรู ้ความสามารถเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ดา้นการจดัหมวดหมู ่การ 
เปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบัเพิม่ขึน้จากการทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
คน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง ไดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ซึง่เป็นการสนบัสนุนใหเ้ดก็ไดพ้ฒันา
ความคดิ จากสถานการณ์และสิง่แวดลอ้มรอบตวั เพราะตามธรรมชาตขิองเดก็นัน้ สนใจในสิง่ต่างๆ
รอบตวัอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของ เพยีเจท ์ (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 
2545: 36 – 38; อา้งองิจาก Piaget.  n.d) เดก็จะเกดิความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ รวมตวั รูจ้กั
แยกประเภทและแยกชิน้สว่นของวตัถุ เขา้ใจความหมายของจาํนวนเลข สามารถแกป้ญัหาเฉพาะหน้า
ไดโ้ดยไมค่ดิเตรยีมลว่งหน้าไวก่้อน รูจ้กันําความรูใ้นสิง่หน่ึงไปอธบิายหรอืแกป้ญัหาอืน่ และสามารถ
นําเหตุผลทัว่ๆ ไป มาสรุปแกป้ญัหาจากสิง่ทีต่นรบัรู ้หรอืสมัผสัจากภายนอก ซึง่ชุดกจิกรรม “สนุกกบั
ลกูรกั” เป็นกจิกรรมการเรยีนรูร้ะหวา่งผูป้กครองกบัเดก็ร่วมกนัทีบ่า้น ประกอบดว้ยชุดกจิกรรมจาํนวน 
8 ชุด คอื ชดุที ่1 คณิตศาสตรก์บัสิง่ต่างๆ รอบตวั ชุดที ่2 คณิตศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั ชุดที ่3 
คณิตศาสตรก์บัธรรมรอบตวั ชุดที ่4 คณิตศาสตรก์บัของใชใ้กลม้อื ชุดที ่5 คณิตศาสตรก์บัเครือ่งแต่งกาย 
ชุดที ่6 คณิตศาสตรก์บัเงนิทองของมคีา่ ชุดที ่7 คณิตศาสตรก์บัของเหลอืใช ้และชุดที ่8 คณิตศาสตร์
กบัเกม แต่ละชุดกจิกรรมประกอบดว้ยสาระ 3 สว่น คอื สว่นที ่ 1 “สาระน่ารู”้ เป็นสว่นทีใ่หค้วามรู้
ผูป้กครองเกีย่วกบัพฒันาการของเดก็และการสง่เสรมิทกัษะทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั สว่นที ่2 
“กจิกรรมคณุหนู” เป็นวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของผูป้กครองกบัเดก็เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรผ์า่นสิง่ของใกลต้วั เชน่ เครือ่งแต่งกาย ของเล่น เครื่องครวั ตน้ไม ้ดอกไม ้ เป็นตน้ และ 
สว่นที ่3 “บนัทกึผูป้กครอง” เป็นสว่นของการพดูคยุ ซกัถามและการบนัทกึผลการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั
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ระหว่างผูป้กครองและเดก็ ซึง่เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัมาสง่ผูว้จิยั การสง่เสรมิใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ ทัง้ที่
โรงเรยีนและทีบ่า้นอยา่งต่อเน่ือง มกีารวางแผนรว่มกนัระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรยีน และทาํการบนัทกึ
ผลการเรยีนรูข้องเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ ชว่ยใหท้ราบพฒันาการของเดก็จากการปฏบิตัชุิดกจิกรรม “สนุกกบั
ลกูรกั” ซึง่เดก็ปฐมวยัไดร้บัประสบการณ์ตรงโดยการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองรว่มกบัผูป้กครอง
ผา่นการมปีฏสิมัพนัธก์บัสือ่ใกลต้วั ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรด์า้นการจดัหมวดหมู ่
การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จํานวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั 
 2. การศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองมคีะแนนโดยรวม
อยูใ่นระดบัควรปรบัปรุง (  = 12.90) และหลงัทดลองทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” มคีะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี(  = 30.35) 
ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงสงูขึน้ (  = 17.45) เมือ่พจิารณาผลการทดลองจาํแนก รายทกัษะพบวา่ หลงัจาก
ไดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
เดก็ปฐมวยัมพีฒันาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์คอื ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การ
รูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบัสงูกวา่ก่อน การทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้น้ี 
เป็นเพราะเดก็ไดท้าํกจิกรรมอยา่งต่อเน่ืองกบัผูป้กครองทีบ่า้นเป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั คอื วนัจนัทร ์
วนัพธุ และวนัศุกร ์วนัละ 45 นาท ีรวม 24 ครัง้ ทาํใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตร ์สามารถอภปิรายผลเป็นทกัษะได ้ดงัน้ี  
  2.1 ดา้นการจดัหมวดหมู ่ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
อยูใ่นระดบัควรปรบัปรุง (  = 3.50) แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
อยูใ่นระดบัด ี(  = 7.80) แสดงวา่ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั ทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง สาํรวจ คน้ควา้ แกป้ญัหาดว้ยตวัเอง และมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูป้กครองระหวา่งการปฏบิตักิจิกรรมชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”ทีบ่า้น ตวัอยา่งเชน่ กจิกรรม เสือ้ผา้
สดุหร ูเดก็ไดเ้รยีนรูก้ารจดัหมวดหมู่ของเสือ้ผา้สมาชกิภายในบา้น สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง 
ธอรน์ไดค ์(เยาวพา เดชะคปุต.์  2542: 54; อา้งองิจาก Thorndike. n.d.) การทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตัิ
หรอืทาํกจิกรรมบอ่ยๆ จนทาํไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่และมแีรงจงูใจ มคีวามสนใจเขา้ถงึเป้าหมายและคณุคา่
ของสิง่ทีท่าํ ไดร้บัการฝึกฝนใหเ้กดิทกัษะ ซึง่กฎน้ีเป็นการเน้นความมัน่คงระหวา่งการเชื่อมโยง และ
การตอบสนองทีถู่กตอ้งยอ่มนํามาซึง่ความสมบรูณ์แหง่การเรยีนรูเ้พราะการเรยีนรูท้ ีด่ที ีส่ดุ คอื การให้
เดก็ไดล้งมอืแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ดงัทีง่านวจิยัของ จงรกั อ่วมมเีพยีร (2547: 92) ทีท่าํการทดลองทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสือ่ผสม เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็
ลงมอืปฏบิตัจิรงิ จากการทาํกจิกรรมศลิปะสือ่ผสม ดว้ยการจดักลุม่ประเภทวสัดุ อุปกรณ์ หรอืผลงาน
ตามคุณลกัษณะ คณุสมบตั ิบางประการ เชน่ ส ีขนาด รปูรา่ง ประเภท น้ําหนกั และจํานวน สง่ผลให้
เดก็ไดพ้ฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ดา้นการจดัหมวดหมู ่สงูขึน้หลงัการทดลองเชน่เดยีวกนั 
  2.2 ดา้นการเปรยีบเทยีบ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั อยู่
ในระดบัควรปรบัปรงุ (  = 3.35) แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยั มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์อยูใ่น
ระดบัด ี(  = 7.65) แสดงวา่ ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
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เดก็ปฐมวยั จากการเรยีนรูผ้า่นสือ่ใกลต้วั สิง่ต่างๆ รอบตวั สิง่แวดลอ้มรอบตวั ธรรมชาตริอบตวั ของ
ใชใ้กลม้อื เครือ่งแต่งกาย เงนิทองของมคีา่ ของเหลอืใชภ้ายในบา้น และเกมทีป่ระดษิฐข์ึน้เอง เป็นกจิกรรม
ทีป่ฏบิตัริว่มกนัระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็ทีบ่า้น เดก็ไดส้าํรวจ คน้ควา้ ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ไดเ้ปรยีบเทยีบ
ขนาด ความเหมอืน ความแตกต่างของวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆตามคุณลกัษณะ ดงัทีง่านวจิยัของ ศริลิกัษณ์ 
วุฒสิรรพ ์ (2551: 54) ทีท่าํการทดลองการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัทีม่ผีลต่อทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ซึง่เดก็ไดพ้ฒันาทกัษะ การเปรยีบเทยีบ จากการเปรยีบเทยีบระยะทาง
ในการเดนิทางไปศกึษาแหลง่เรยีนรู ้เรื่องกลว้ย แสนอรอ่ย ไดเ้ปรยีบเทยีบส ีจาํนวน ปรมิาณ ขนาด 
รปูรา่ง ลกัษณะความเหมอืนต่างของกลว้ยแต่ละชนิด ระยะหา่งในการปลกูกลว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
พฒันาการทางสตปิญัญาของ จอหน์ ดวิอี ้(John Dewey) ทีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ดว้ยประสบการณ์ตรงจากการเผชญิสถานการณ์จรงิและการแกป้ญัหา เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากการกระทาํ 
ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ ฝึกคดิ ฝึกลงมอืทาํ ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกป้ญัหาดว้ยตนเองและ        
ฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรูร้ว่มกนัจากสือ่ 
  2.3 ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10 เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
อยูใ่นระดบัควรปรบัปรุง (  = 3.35) แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
อยูใ่นระดบัด ี(  = 7.55) แสดงวา่ ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั ทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืจากการปฏบิตักิจิกรรมทีห่ลากหลาย และอยูใ่น
บรรยากาศทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู ้อบอุ่นและมคีวามสขุ มสีือ่การเรยีนอยา่งหลากหลายและน่าสนใจใกลต้วั 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของ บรเูนอร ์(คณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  2529: 6; 
อา้งองิจาก Bruner.  n.d.) การสนบัสนุนใหเ้ดก็ เกดิการคน้พบ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูด้ว้ย
การกระทาํและเน้นความพรอ้ม ดว้ยเหตุน้ี ถา้หากพ่อ แม ่ผูป้กครองหรอืครไูดเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิอง
การสรา้งความคดิรวบยอดต่อสิง่ต่างๆ รอบตวัเดก็ยอ่มเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีนํ่ามาใชใ้นการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางสตปิญัญาใหม้ากทีส่ดุ ดงัทีง่านวจิยัของ วรนุช นิลเขต 
(2554: 74) ทีท่าํการทดลองผลของการจดัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิทีม่ต่ีอทกัษะทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั เดก็ไดเ้รยีนรูก้ารนบัจาํนวนตน้ถัว่งอกของตนเองวา่มกีีต่น้ โดยครเูป็นผูส้นบัสนุนให้
เดก็เกดิทกัษะคณิตศาสตรด์า้นการรูค้า่จาํนวนตวัเลข ทัง้จากการพดูคุย การสนทนาตอบคาํถาม การเรยีนรู้
ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 และการสรุปผลการเรยีนรู ้สง่ผลใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
ดา้นการรูค้า่จาํนวนตวัเลข 1 – 10 สงูขึน้หลงัการทดลองเชน่เดยีวกนั 
  2.4 ดา้นการเรยีงลาํดบั เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั อยูใ่น
ระดบัควรปรบัปรุง (  = 2.70) แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยั มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรอ์ยูใ่น
ระดบัด ี(  = 7.35) แสดงวา่ ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยัผา่นการเรยีนรูด้ว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ มปีระสบการณ์ตรงจากสือ่วสัดุทีห่ลากหลายจาก
รปูธรรมสูน่ามธรรม ผา่นกจิกรรมทีเ่กดิความสนุกสนาน กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ อยากเรยีนรู ้อยากคน้หา
คาํตอบดว้ยตนเอง สง่ผลใหเ้กดิการจาํอยา่งเขา้ใจจนเกดิเป็นทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการคน้พบดว้ยตนเอง
ต่อไป ดงัทีง่านวจิยัของทศันีย ์การเรว็ (2554: 61) ทีท่าํการทดลองผลการจดักจิกรรมการเกษตรทีม่ตี่อ
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ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั เดก็ไดใ้ชค้วามสามารถการจดัลาํดบัของสิง่ของผา่นกจิกรรม
เกษตรทีเ่ดก็นํากอ้นหนิมาลา้งทาํความสะอาดแลว้ใสใ่นจานน้ําของจิง้หรดีตวัเตม็วยั เรยีงลาํดบักอ้นหนิจาก
กอ้นเลก็ไปหากอ้นใหญ่ สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 
2545: 36 – 38; อา้งองิจาก Piaget.  n.d) ขัน้การใชป้ระสาทสมัผสั เดก็ปฐมวยัเรยีนรูโ้ดยผา่นระบบ
สมัผสั เชน่ การหยบิ การจบั การถอื การสมัผสัปรมิาณหรอืขนาดของจาํนวนใดจาํนวนหน่ึง เป็นการเรยีนรู้
จากรปูธรรมไป สูน่ามธรรม ซึง่ชว่ยใหเ้ดก็ปฐมวยัเกดิความเขา้ใจ ความคดิรวบยอดไดอ้ยา่งงา่ยขึน้ 
 จากทีก่ลา่วมาแสดงใหเ้หน็ว่าการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดย
ผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” สง่ผลใหเ้ดก็เกดิเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรด์า้น
การจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั จากการปฏบิตักิจิกรรม
รว่มกนัระหว่างผูป้กครองกบัเดก็ทีบ่า้น ผา่นการมปีฏสิมัพนัธก์บัสือ่ใกลต้วั ซึง่ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
เป็นแนวทางการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัผา่นสิง่ต่างๆ รอบตวั สิง่แวดลอ้ม
รอบตวั ธรรมชาตริอบตวั ของใชใ้กลม้อื เครือ่งแต่งกาย เงนิทองของมคีา่ ของเหลอืใชภ้ายในบา้น และ
เกมทีป่ระดษิฐข์ึน้เอง ทาํใหเ้ดก็ปฐมวยัมพีฒันาการทางทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูกวา่ก่อนการทดลอง 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสตทิีร่ะดบั .01  
 3. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครอง
ผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็
ปฐมวยัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ ปรากฎวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์โดยรวมและจาํแนกรายทกัษะ 
คอื ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั มกีารเปลีย่นแปลง
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์งูกวา่เดก็ปฐมวยัทีผู่ป้กครอง เขา้รว่มกจิกรรมการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัจากการใชชุ้ดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เป็นบางครัง้ เน่ืองจากผูป้กครอง
ทีข่าดความรู ้ความเขา้ใจในการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั แต่เอาใจใสต่่อลกู
เป็นประจาํสมํ่าเสมอ ศกึษาทาํความเขา้ใจกบัชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” และรว่มปฏบิตักิจิกรรมกบัลกู
ทีบ่า้นทุกครัง้ พบวา่ เดก็ปฐมวยัม ีการเปลีย่นแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์พิม่สงูขึน้มาก สว่น
ผูป้กครองทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจในการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั แต่เอาใจใสต่่อ
ลกูเป็นบางครัง้คราว รว่มปฏบิตักิจิกรรมกบัลกูทีบ่า้นเป็นบางครัง้ พบวา่ เดก็ปฐมวยัมกีารเปลีย่นแปลง
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์พิม่สงูขึน้ปานกลาง และผูป้กครองทีข่าดความรู ้ความเขา้ใจในการสง่เสรมิ
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั เอาใจใสต่่อลกูน้อย และรว่มปฏบิตักิจิกรรมกบัลกูทีบ่า้น
เป็นบางครัง้ พบว่า เดก็ปฐมวยัมกีารเปลีย่นแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเ์พิม่สงูขึน้น้อย 
 ดงันัน้บทบาทของพอ่ แม ่ผูป้กครอง นอกจากการเอาใจใส ่ใหค้วามรกั ความอบอุน่ ปกป้อง
อนัตราย เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัความปลอดภยัแลว้ การทีผู่ป้กครองไดร้บัความรู ้มคีวามเขา้ใจในการสง่เสรมิ
พฒันาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรผ์า่นชุดกจิกรรมเป็นประจาํสมํ่าเสมอ สามารถสง่เสรมิใหเ้ดก็
ปฐมวยัมพีฒันาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์เหมาะสมตามวยั และเป็นแนวทางในการสง่เสรมิ
การใหค้วามรูผู้ป้กครองดว้ย 
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ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” เป็นกจิกรรมทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรม แทน
การบา้นแบบหดัอ่าน หดัเขยีนหรอืลอกเลยีนแบบ เพราะกจิกรรมการเรยีนรูข้องชุดกจิกรรม “สนุกกบั
ลกูรกั” เป็นการเรยีนรูผ้า่นการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ต่างๆ รอบตวั สิง่แวดลอ้มรอบตวั ธรรมชาตริอบตวั 
ของใชใ้กลม้อื เครือ่งแต่งกาย เงนิทองของมคีา่ ของเหลอืใชภ้ายในบา้น และเกม ทีป่ระดษิฐข์ึน้เอง 
เป็นการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของผูป้กครองกบัเดก็ทีบ่า้นผา่นชุดกจิกรรม ซึง่เป็นสิง่แปลกใหมท่ีเ่ดก็
ใหค้วามสนใจ และเป็นการนําเสนอใหผู้ป้กครองไดส้ง่เสรมิพฒันาการเดก็ทีบ่า้นอกีทางหน่ึงดว้ย อกีทัง้
เป็นการปรบัทศันคตขิองผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูใ้นระดบั ชัน้อนุบาล เพราะผูป้กครองมคีวามมุง่หวงั
กบัทางโรงเรยีนวา่ เมือ่สง่เดก็มาโรงเรยีนแลว้จะตอ้งอ่านหนงัสอืออก และเขยีนหนงัสอืได ้มกีารบา้น
กลบัไปฝึกฝนต่อทีบ่า้นเสมอ แต่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัเป็นการเตรยีมความพรอ้มของพฒันาการ
ทางทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สงัคมและสตปิญัญา ดงันัน้เมือ่ผูป้กครองไดร้บัชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” และปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัระหว่างผูป้กครองกบัเดก็แลว้ ทาํใหผู้ป้กครองเกดิความรู ้
ความเขา้ใจใหมท่ีด่ขี ึน้ต่อการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็แทนการเขยีนตวัเลขหรอื
ทอ่งจาํเพยีงอยา่งเดยีว 
 2. ผูป้กครองสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ในระดบัด ีแมใ้น
ระยะแรกยงัไมเ่ขา้ใจและมองเหน็วา่เป็นการเพิม่ภาระของผูป้กครองอกีทางหน่ึงดว้ย แต่เมือ่ไดพ้บปะ 
พดูคุย ปรกึษากนั พบว่า ผูป้กครองเริม่ปรบัทศันคตแิละเขา้ใจเพิม่มากขึน้ เริม่มองเหน็ความสาํคญัของ
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลูกรกั” วา่เป็นกจิกรรมทีป่ฏบิตัริว่มกบัเดก็ไมล่าํบาก หรอืเพิม่ภาระ และเป็นการประสาน
ความรว่มมอืกนัระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรยีนในการพฒันาเดก็เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่พฒันา
ศกัยภาพของเดก็ใหเ้หมาะสมกบัวยั 
 3. ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดแีมใ้นระยะแรกยงัไมเ่ขา้ใจ เน่ืองจากบางทา่นเป็น
ผูส้งูอายุยงัขาดความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการศกึษาปฐมวยั และบทบาทของตนเอง ในการสง่เสรมิ
พฒันาการของเดก็ทีถู่กตอ้ง ผูป้กครองนัน้มกัมคีวามคาดหวงักบัการจดัการเรยีนรูข้องทางโรงเรยีน โดย
การมุง่เน้นทางวชิาการและตอ้งการใหล้กูของตวัเองนัน้เก่งใหม้ากทีส่ดุ เหน็ไดจ้ากการเร่งสอน อ่าน เขยีน 
ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะของเดก็ นอกจากนัน้ยงัมคีวามเชือ่วา่ การศกึษาระดบัปฐมวยัเป็น
หน้าทีข่องครผููส้อนเท่านัน้ จงึมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” วา่เป็นการเพิม่ภาระงาน
และยุง่ยากในการจดัเตรยีมกจิกรรม แต่หลงัจากไดส้อบถาม พดูคยุทางโทรศพัทป์รกึษากนั หรอืการทาํ
กจิกรรมตวัอยา่งก่อนทีจ่ะไปปฏบิตัริว่มกนักบัเดก็ทีบ่า้น เพือ่เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมของผูป้กครอง 
จากนัน้ รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งผูป้กครองกบัครหูรอืผูป้กครองดว้ยกนัเอง สง่ผลใหผู้ป้กครอง
มคีวามเขา้ใจเพิม่มากขึน้ มคีวามสุข และสนุกกบัการได ้ทาํกจิกรรมรว่มกนั ยิง่ทาํใหค้วามสมัพนัธใ์น
ครอบครวัเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้ผูป้กครองสนใจและใหค้วามรว่มมอืปฏบิตักิจิกรรมกบัคร ูและพฒันา
เพิม่มากขึน้ตามลาํดบั 
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ประกอบดว้ย สว่นที ่ 1 “สาระน่ารู”้ เป็นสว่นทีใ่หค้วามรู้
ผูป้กครองเกีย่วกบัพฒันาการของเดก็และการสง่เสรมิทกัษะทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั สว่นที ่2 
“กจิกรรมคณุหนู” เป็นวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของผูป้กครองกบัเดก็เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรผ์า่นสิง่ของใกลต้วั เชน่ เครือ่งแต่งกาย ของเล่น เครื่องครวั ตน้ไม ้ดอกไม ้ เป็นตน้ และ
สว่นที ่3 “บนัทกึผูป้กครอง” เป็นสว่นของการพดูคยุ ซกัถามและการบนัทกึผลการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั
ระหว่างผูป้กครองและเดก็ ซึง่เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัมาสง่ผูว้จิยั และสว่นที ่ 3 คอื บนัทกึผูป้กครองนัน้ 
หลงัจากทีผู่ว้จิยัเกบ็สว่นของบนัทกึผูป้กครอง เช่น การถ่ายสาํเนาเมือ่ถ่ายสาํเนาแลว้ ควรสง่คนืให้
ผูป้กครอง เพราะหากผูป้กครองตอ้งการทาํกจิกรรมเดมิซํ้าอกีครัง้ หรอืยงัไมเ่ขา้ใจกบักจิกรรมทีท่าํนัน้ 
สามารถนํากจิกรรมเดมิกลบัไปทาํซํ้าไดอ้กีครัง้ และอาจเป็นแนวทางหน่ึงใหผู้ป้กครองทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ
สามารถปรบักจิกรรมอื่น เพือ่นํามาเลน่กบัลกูทีบ่า้นอกีทางหน่ึงดว้ย 
 2. การมสีว่นรว่มสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัของผูป้กครองนัน้ นอกจากการทาํชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” เทา่นัน้ หากยงัมแีนวทางอื่นๆ อกีทีส่ามารถใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา
ศกัยภาพของเดก็ไดห้ลายวธิ ีเชน่ การประชุมผูป้กครอง กจิกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรยีน การเชญิผูป้กครอง
เป็นวทิยากรพเิศษของสถานศกึษา หรอืการจดัตัง้เครอืขา่ยผูป้กครอง เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาผลของการใชชุ้ดกจิกรรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครอง โดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นผูป้กครองคนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีว เช่น พอ่ หรอื แมเ่พยีงคนเดยีวเทา่นัน้ทีเ่ป็นผูใ้ช ้ชุดกจิกรรม
การใหค้วามรูแ้กผู้ป้กครองรว่มกบัเดก็ 
 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทีผู่ป้กครอง
ใชชุ้ดกจิกรรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองคนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวกบัผูป้กครองสลบักนัใชชุ้ดกจิกรรม
ใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครอง 
 3. ศกึษาผลของการใชชุ้ดกจิกรรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูป้กครองทีส่ง่เสรมิความสามารถในดา้น
อื่นๆ ของเดก็ปฐมวยัเชน่ ความสามารถดา้นภาษา ดา้นมติสิมัพนัธ ์เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
     - คู่มือการใช้ชดุกิจกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
     - ตวัอย่างชดุกิจกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
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คู่มอืการใช้ชดุกิจกรรมสนุกกบัลกูรกั 
 
จดุมุ่งหมาย  
 เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั” โดยใหเ้ดก็นําชุดกจิกรรมไปใหผู้ป้กครองไดศ้กึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ และปฏบิตัิ
กจิกรรมต่างๆรว่มกนัระหว่างผูป้กครองกบัเดก็ทีบ่า้น ทัง้น้ีเพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1-10 และการเรยีงลาํดบั 
 
คาํช้ีแจง  
 1. เอกสารสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองเพือ่พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยั ใชช้ือ่วา่ “กจิกรรมสนุกกบัลกูรกั” มทีัง้หมด 8 ชุด ประกอบดว้ย  
  ชุดที ่1 คณิตศาสตรก์บัสิง่ต่างๆรอบตวั  จาํนวน  3  กจิกรรม  
  ชุดที ่2 คณิตศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั จาํนวน  3  กจิกรรม  
  ชุดที ่3 คณิตศาสตรก์บัธรรมรอบตวั   จาํนวน  4  กจิกรรม  
  ชุดที ่4 คณิตศาสตรก์บัของใชใ้กลม้อื   จาํนวน  4  กจิกรรม  
  ชุดที ่5 คณิตศาสตรก์บัเครือ่งแต่งกาย  จาํนวน  2  กจิกรรม  
  ชุดที ่6 คณิตศาสตรก์บัเงนิทองของมคีา่  จาํนวน  2  กจิกรรม  
  ชุดที ่7 คณิตศาสตรก์บัของเหลอืใช ้   จาํนวน  3  กจิกรรม   
  ชุดที ่8 คณิตศาสตรก์บัเกม     จาํนวน  3  กจิกรรม  
 2. แต่ละกจิกรรมประกอบดว้ยสาระ 3 สว่น คอื 
  ส่วนท่ี 1 สาระน่ารู ้ เป็นสว่นทีใ่หค้วามรูผู้ป้กครองเกีย่วกบัพฒันาการของเดก็และ        
การสง่เสรมิทกัษะทางคณิตศาสตรส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
  ส่วนท่ี 2 กจิกรรมคณุหนู เป็นวธิกีารดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัระหวา่งผูป้กครองกบัเดก็
เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรผ์า่นสิง่ของใกลต้วั เชน่ เครือ่งแต่งกาย ของเลน่ ตน้ไม ้
ดอกไม ้เป็นตน้ 
  ส่วนท่ี 3 บนัทกึผูป้กครอง เป็นสว่นของการพดูคยุ ซกัถามและการบนัทกึผลการ
ปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัระหวา่งผูป้กครองและเดก็ ซึง่เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัมาสง่ผูว้จิยั 
 
วิธีการใช้ชดุกิจกรรม  
 1. เรยีนเชญิผูป้กครองเขา้รว่มประชุมปฐมนิเทศ เพือ่รบัทราบเกีย่วกบับทบาท และขัน้ตอน
การดาํเนินกจิกรรมของชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ในการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยั ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวน 1 – 10 และการเรยีงลาํดบั ก่อน 
การทาํการทดลอง 
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 2. มอบหมายชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ใหก้บัเดก็ เพือ่นําไปใหผู้ป้กครองและทาํกจิกรรม
รว่มกนัทีบ่า้น ในวนัจนัทร ์วนัพธุ และวนัศุกร ์โดยเมือ่ผูป้กครองและเดก็ทาํกจิกรรมจากชุดกจิกรรม 
“สนุกกบัลกูรกั”เสรจ็ ผูป้กครองบนัทกึผลการทํากจิกรรมของลกู สง่กลบัคนืมาใหผู้ว้จิยัในเชา้วนัรุง่ขึน้ 
 3. ระหว่างการดาํเนินกจิกรรม หากผูป้กครองเกดิขอ้สงสยัในการดาํเนินกจิกรรม ของ         
ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ผูป้กครองสามารถร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูป้กครองกบัผูว้จิยั 
หรอืผูป้กครองกบัผูป้กครองดว้ยกนัเอง 
 4. ดาํเนินการทดลองกบั ใชร้ะยะเวลาในการวจิยั 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั คอืวนัจนัทร ์    
วนัพธุ และวนัศุกร ์วนัละ 45 นาท ีรวมระยะเวลาการปฏบิตัชิุดกจิกรรมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 

 
รปูแบบของชดุกิจกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 
 ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” จดัทาํเป็นแผน่พบัครึง่ตามแนวยาวของกระดาษ A4 แบง่ออกเป็น 
4 สว่น ดงัน้ี 
 
 

              ชดุที.่..... 
              กจิกรรมที.่........... 

      

 
 หมายเหต:ุ ชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” ชุดที ่3 คณิตศาสตรก์บัธรรมรอบตวั กจิกรรมที ่1 
และชดุที ่ 8 คณิตศาสตรก์บัเกม กจิกรรมที ่ 1 – 3 จะเพิม่กจิกรรมเสรมิเพือ่ช่วยในการปฏบิตักิจิกรรม
ระหว่างผูป้กครองและเดก็ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระน่ารู้ 
กิจกรรมคณุหนู 

บนัทึกผูป้กครอง 
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ชดุท่ี 1 คณิตศาสตรก์บัส่ิงต่างๆ รอบตวั 
กิจกรรมท่ี 1 ตามหาวงกลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชือ่-ชื่อสกุล ................................................................................................................................... 
ชัน้อนุบาลปีที ่1 (อายุ 4 – 5 ปี) 
โรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
อาํเภอบางปะหนั 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 
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“พ่อ  แม ่ หรือผูป้กครองรู้หรือไมว่่า” 

สมองของเดก็มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  มากกว่าผูใ้หญ่  ถงึ 2 เท่า อกีทัง้ยงั
ซมึซบัและจดัเกบ็ขอ้มลูไดเ้รว็กว่าสมองของผูใ้หญ่เสยีอกี ดงันัน้หากเราส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูส้ ิง่
ใหม่ๆ  นัน้ เทา่กบัเป็นการสง่เสรมิ การพฒันาสมองของเดก็นัน้เอง 

สาระน่ารู้ 
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สวสัดคีะ่  ผูป้กครองน้องอนุบาล 1 
 สนุกกบัลกูรกั ฉบบัน้ีจดัทาํขึน้เพือ่สง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ใหม้ี
พฒันาการเหมาะสมตามวยัโดยปกครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”      

     

ชดุท่ี 1 คณิตศาสตรก์บัส่ิงต่างๆ รอบตวั   
 กิจกรรมท่ี 1 ตามหาวงกลม เรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ดา้นการจดัหมวดหมู ่  
  การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่จาํนวนตวัเลข และการเรยีงลาํดบัผา่นของใชใ้กลต้วัทีเ่ป็นรปู
วงกลมภายในบา้น เช่น หมอ้ขา้ว ขนัตกัน้ํา จาน ถว้ย เป็นตน้  
 
วสัด-ุอปุกรณ์ 

สิง่ของเครือ่งใชภ้ายในบา้นทีเ่ป็นรปูวงกลม 
 

วิธีการเรียนรู้ 
 1. ผูป้กครองชวนลกูตามหารปูวงกลมภายในบรเิวณบา้น 
 2. ใหล้กูสาํรวจรปูวงกลมในบา้นวา่อยูท่ีใ่ดบา้งและรปูวงกลมนัน้คอือะไร (จานขา้ว ถว้ยแกง  
หมอ้ขา้ว หรอืเศษเหรยีญในกระเป๋า) 
 3. ชวนลกูนบัจาํนวนสิง่ของทีเ่ป็นรปูวงกลมจากการสาํรวจ 
 4. ใหล้กูเปรยีบเทยีบสิง่ของทีเ่ป็นรปูวงกลมชิน้ใดใหญ่หรอืเลก็ทีส่ดุ 
 5. อาจใหล้กูเรยีงลาํดบัสิง่ของทีพ่บจากชิน้เลก็ไปใหญ่หรอืจากชิน้ใหญ่ไปเลก็ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคณุหนู 
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1. สิง่ของภายในบา้นชิน้ใดทีเ่ป็นรปูวงกลม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. รปูวงกลมจากการสาํรวจมจีาํนวนกีช่ิน้
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. รปูวงกลมชิน้ใดใหญ่และเลก็ทีส่ดุ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
4. รปูวงกลมจากการสาํรวจสามารถเรยีงลาํดบัจากใหญ่ไปเลก็  คอื 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
5. ขอ้เสนอแนะจากการทาํกจิกรรม
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชือ่ ..................................................................... 
           (......................................................................) 

  ผูป้กครอง 
 
 
 
 
 

บนัทึกผู้ปกครอง 
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ชดุท่ี 8 คณิตศาสตรก์บัเกม 

กิจกรรมท่ี 1 ลกูโป่งหาคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชือ่  ชือ่สกุล ................................................................................................................................. 
ชัน้อนุบาลปีที ่1 (อายุ 4 – 5 ปี) 
โรงเรยีนวดัผึง่แดด (บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
อาํเภอบางปะหนั 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 
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“ประสบการณ์มีอิทธิพลต่อการพฒันาสมอง” 
 สมองของเดก็ทีไ่มไ่ดร้บัการกระตุน้ใหฝึ้กการคดิอยา่งถกูตอ้งอาจไมพ่ฒันาเทา่กบัสมองเดก็
ทีไ่ดร้บัการกระตุน้ เพราะสมองสว่นการรบัรู ้การกระทาํ การเรยีนรู ้และความจาํนัน้ยงัตอ้งไดร้บัการพฒันา
อกีมาก 

สาระน่ารู้ 
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สวสัดคีะ่  ผูป้กครองน้องอนุบาล 1 
 สนุกกบัลกูรกั ฉบบัที ่22 การสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครอง
ผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั”  
 

ชดุท่ี 8 คณิตศาสตรก์บัเกม   
 กิจกรรมท่ี 1 ลกูโป่งหาคู่ เรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรด์า้นการจดัหมวดหมู ่และ
การเรยีงลาํดบัขนาดของลกูโปง่จากเกมลกูโปง่หาคู ่ 
 
วสัด-ุอปุกรณ์ 
 1. รปูลกูโปง่ขนาดแตกต่างกนั จาํนวน 10 ลกู 
 2. ส ีจาํนวน 5 แทง่ 
 3. กรรไกร 
 
วิธีการเรียนรู้ 
 1. ชวนลกูระบายสภีาพลกูโปง่จากกจิกรรมเสรมิ จาํนวน 10 ลกู ทีม่ขีนาดเทา่กนัจาํนวน 5 คู ่
โดยแต่ละภาพลกูโปง่แต่ละคูใ่หร้ะบายสตี่างกนัหรอืเหมอืนกนัได ้แต่ไมเ่กนิ 2 คู ่
 2. ตดัรปูภาพลกูโปง่ออกมาและนํารปูภาพลกูโปง่คละกนั  
 3. ใหล้กูจบัคูร่ปูภาพลกูโปง่ทีม่ขีนาดเทา่กนัหรอืสเีดยีวกนั 
 4. เมือ่จบัคูไ่ดห้มดแลว้ ชวนลกูเรยีงลาํดบัตามขนาดรปูภาพลกูโปง่ (ใหญ่ไปเลก็ หรอืเลก็
ไปใหญ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคณุหนู 
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1. ลกูสามารถจดักลุม่ของลกูโปง่ตามขนาดไดห้รอืไม ่ อยา่งไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
2. ลกูสามารถเรยีงลาํดบัขนาดของลกูโปง่ไดห้รอืไม ่ อยา่งไร 
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.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
 
 
          ลงชือ่ ..................................................................... 
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  ผูป้กครอง 
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ภาคผนวก ข 
 - คู่มือการดาํเนินการแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง 
   เดก็ปฐมวยั 
 - ตวัอย่างแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
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คู่มือการดาํเนินการแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
ของเดก็ปฐมวยั 

 
ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 
        1. แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัน้ีผูว้จิยัสรา้งขึน้เพือ่
ใชส้าํหรบัการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ดา้นการจดัหมวดหมู ่การเปรยีบเทยีบ การรูค้า่
จาํนวน 1 – 10 การเรยีงลาํดบัของเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่1 (อาย ุ4 – 5 ปี) ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตรโ์ดยผูป้กครองผา่นชุดกจิกรรม “สนุกกบัลกูรกั” โดยเป็นการประเมนิรายบุคคล 
        2. แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัประกอบดว้ย ชุดคาํถาม 
4 ชุด จาํแนกได ้ดงัน้ี 
            ชดุที ่1 ดา้นการจดัหมวดหมู ่  จาํนวน 5 ขอ้  
            ชดุที ่2 ดา้นการเปรยีบเทยีบ   จาํนวน 5 ขอ้  
            ชดุที ่3 ดา้นการรูค้า่จาํนวน 1 – 10 จาํนวน 5 ขอ้ 
            ชดุที ่4 ดา้นการเรยีงลาํดบั   จาํนวน 5 ขอ้  
 
การตรวจให้คะแนน 
 การตรวจใหค้ะแนนความถกูตอ้งแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง
เดก็ปฐมวยั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  2  คะแนน  เมื่อเดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
  1  คะแนน  เมื่อเดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ 
  0  คะแนน  เมื่อเดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งแมค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 
 
การกาํหนดเวลาในการทดสอบ 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยักําหนดให้
ขอ้ละ 1 นาท ี 
 
การเกบ็คะแนน 
 การเกบ็คะแนน ผูว้จิยัทาํการเกบ็คะแนนโดยการตรวจใหค้ะแนนจากการปฏบิตักิจิกรรมตาม
สถานการณ์หลงัการทดสอบ ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนของสถานการณ์นัน้ 
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การเตรียมการทดสอบ 
 1. ผูด้าํเนินการทดสอบศกึษาแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์อง     
เดก็ปฐมวยัใหเ้ขา้ใจทัง้หมด โดยพยายามใชภ้าษาทีช่ดัเจนและเป็นธรรมชาตกิบัเดก็ 
 2. จดัเตรยีมสถานการณ์ และวสัดุอุปกรณ์ในแต่ละขอ้ใหพ้รอ้มสาํหรบัการทดสอบ 
 3. ใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบเขา้ทาํการทดสอบครัง้ละ 1 คน จนครบตามจาํนวนของผูเ้ขา้รบั    
การทดสอบทัง้หมดก่อน จงึดาํเนินการทดสอบขอ้ถดัไป โดยเรยีงลาํดบัไปตามขอ้คาํถามทลีะขอ้  
 4. ก่อนเริม่การทดสอบควรใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบไดท้าํธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบั
การทดสอบมสีมาธใินขณะดาํเนินการทดสอบ 
 
วิธีดาํเนินการทดสอบ 
 1. ผูด้าํเนินการทดสอบสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการทดสอบก่อนจงึเริม่ดาํเนินการทดสอบ 
 2. ดาํเนินการทดสอบตามลาํดบั โดยในแต่ละสถานการณ์ผูเ้ขา้รบัการทดสอบจะเป็นผูล้งมอื
ปฏบิตัดิว้ยตนเองซึง่มขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
  2.1 ผูด้าํเนินการทดสอบแนะนําอุปกรณ์ของขอ้ทีจ่ะทดสอบและอธบิายแบบทดสอบใน    
ขอ้นัน้ๆ ใหผู้ร้บัการทดสอบเขา้ใจ 
  2.2 ผูร้บัการทดสอบลงมอืปฏบิตัติามคาํสัง่ของผูด้าํเนินการทดสอบ 
  2.3 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการทดสอบปฏบิตัติามคาํสัง่ขอ้ทีท่ดสอบเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหพ้กัผอ่นตาม
มมุเสรทีีจ่ดัไวภ้ายในหอ้งเรยีนก่อน เพือ่รอผูเ้ขา้รบัการทดสอบคนถดัไปทาํการทดสอบตามคาํสัง่ของ
แบบทดสอบขอ้นัน้ก่อน รอจนครบตามจาํนวนของผูเ้ขา้รบัการทดสอบทัง้หมด แลว้จงึดาํเนินการทดสอบ
ขอ้ต่อไป เพือ่เป็นการผอ่นคลายความตงึเครยีดของผูเ้ขา้รบัการทดสอบ 
 3. ในขณะดาํเนินการทดสอบ เมือ่ผูเ้ขา้รบัการทดสอบทาํเสรจ็ ผูด้าํเนินการจะทาํการบนัทกึ
คะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบ 
 4. ใหเ้วลาผูเ้ขา้รบัการทดสอบทาํแบบทดสอบเชงิปฏบิตั ิขอ้ละ 1 นาท ี 
 5. ระหว่างการดาํเนินการทดสอบ ผูเ้ขา้รบัการทดสอบคนถดัไปใหพ้กัผอ่นตามมุมเสรทีีจ่ดัไว้
ภายในหอ้งเรยีนเพือ่รอเขา้รบัการทดสอบต่อไป และไมม่กีารทดสอบระหวา่งชว่งเวลารบัประทานอาหาร
กลางวนัหรอืเวลานอนพกัผอ่นกลางวนัของเดก็ แต่จะดาํเนินการทดสอบต่อไป หลงัจากเดก็ตื่นนอน
ในตอนบา่ยแลว้ 
 
วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
 1. คูม่อืการดาํเนินการแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
 2. วสัดุและอุปกรณ์ทีก่ําหนดไวใ้นแต่ละรายการของการทดสอบ 
 3. แบบบนัทกึคะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบ 
 4. นาฬกิา สาํหรบัจบัเวลา 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
โรงเรียนวดัผึง่แดด (บญุสืบวิชชนูปถมัภ)์  อาํเภอบางปะหนั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต1 
ชัน้อนุบาลปีท่ี 1 (อาย ุ4 – 5 ปี) 

 

 
 
ด้านท่ี 1 การจดัหมวดหมู ่
 สถานการณ์ท่ีใช้ทดสอบ 
  1. การจดัหมวดหมูร่ปูสีเ่หลีย่ม 
 
คร ู:  นํา กลอ่งนม บลอ็กไม ้นาฬกิา (รปูสีเ่หลีย่ม) แผน่ซดี(ีรปูวงกลม) บลอ็กไม ้(รปูสามเหลีย่ม)   
 มาวางรวมกนั และบอกเดก็หยบิรปูทรงเหมอืนกนัมาวางรวมกนั 
เดก็ :  ปฏบิตัติามทีค่รกูาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. กลอ่งนม (รปูสีเ่หลีย่ม)     
 2.  บลอ็กไม ้(รปูสีเ่หลีย่ม)   
 3. นาฬกิา (รปูสีเ่หลีย่ม)     
 4.  แผน่ซดี ี(รปูวงกลม)   
 5. บลอ็กไม ้(รปูสามเหลีย่ม)   
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
        2 คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
        1 คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ 
        0 คะแนน  เมือ่เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งแมค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
โรงเรียนวดัผึง่แดด(บญุสืบวิชชนูปถมัภ)์ อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต1 
ชัน้อนุบาลปีท่ี 1 (อาย ุ4 – 5 ปี) 

 
 
 
ด้านท่ี 2  การเปรียบเทียบ 
 สถานการณ์ท่ีใช้ทดสอบ 
  การเปรยีบเทยีบรปูวงกลม 
 
คร ู:  นําถว้ยขนาดแตกต่างกนั 2 ใบ มาวาง และบอกเดก็หยบิถว้ยใบเลก็  
เดก็ :  ปฏบิตัติามทีค่รกูาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัดอุปุกรณ์ 

ถว้ย จาํนวน  2 ใบ 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
         2  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
         1  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ 
         0  คะแนน  เมือ่เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งแมค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
โรงเรียนวดัผึง่แดด (บญุสืบวิชชนูปถมัภ)์ อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต1 
ชัน้อนุบาลปีท่ี 1 (อาย ุ4 – 5 ปี) 

 

 

 
ด้านท่ี 3 การรูค้า่จาํนวน 1 – 10  
 สถานการณ์ท่ีใช้ทดสอบ 
  1. การรูค้า่จาํนวน  5 
คร ู:  หยบิบตัรตวัเลข  5 มาวางและบอกเดก็หยบิไขเ่ทา่กบัตวัเลข 
เดก็ :  ปฏบิตัติามทีค่รกูาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. บตัรตวัเลข 5 
 2. ไข ่จาํนวน 10 ฟอง 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
         2  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
         1  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ 
         0  คะแนน  เมือ่เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งแมค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 

 
 

5 
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แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั 
โรงเรียนวดัผึง่แดด (บญุสืบวิชชนูปถมัภ)์ อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต1 
ชัน้อนุบาลปีท่ี 1 (อาย ุ4 – 5 ปี) 

 

 

 
ด้านท่ี 4 การเรียงลาํดบั 
 สถานการณ์ท่ีใช้ทดสอบ 
  1. การเรยีงลาํดบัปรมิาณ 
คร ู:  นําขวดบรรจุน้ําปรมิาณต่างกนั 3 ขวดมาวาง และบอกเดก็เรยีงลาํดบัปรมิาณน้ําจากมากไปน้อย 
เดก็ :  ปฏบิตัติามทีค่รกูาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 ขวดบรรจุน้ํา จาํนวน  3ใบ 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 2  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
         1  คะแนน  เมือ่เดก็ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ 
         0  คะแนน  เมือ่เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งแมค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก ค 
 - ค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
 - ค่าความยากงา่ยและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐาน 
  ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั   
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ค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ทกัษะด้านการจดัหมวดหมู่ 
 

ขอ้ คา่ IOC คา่ความยากงา่ย(p) คา่อาํนาจจําแนก(r) หมายเหตุ 

1 0.67 0.85 0.35 คดัออก 
2 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
3 1 0.90 0.80 คดัออก 
4 0.67 0.65 0.30 คดัเลอืก 
5 1 0.60 0.20 คดัเลอืก 
6 0.67 0.90 0.80 คดัออก 
7 0.67 0.35 0.35 คดัออก 
8 1 0.75 0.50 คดัเลอืก 
9 0.67 0.75 0.50 คดัออก 
10 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
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ค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ทกัษะด้านการเปรียบเทียบ 
 
ขอ้ คา่ IOC คา่ความยากงา่ย (p) คา่อํานาจจาํแนก (r) หมายเหตุ 
1 1 0.60 0.20 คดัเลอืก 
2 0.67 0.90 0.80 คดัออก 
3 1 0.70 0.40 คดัเลอืก 
4 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
5 0.67 0.65 0.30 คดัออก 
6 0.67 0.85 0.35 คดัออก 
7 1 0.75 0.50 คดัเลอืก 
8 1 0.50 0.00 คดัออก 
9 1 0.50 0.00 คดัออก 
10 1 0.35 0.35 คดัเลอืก 
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ค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ทกัษะด้านการรู้ค่าจาํนวน 1 – 10  
 

ขอ้ คา่ IOC คา่ความยากงา่ย (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) หมายเหตุ 

1 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
2 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
3 0.67 0.30 0.19 คดัออก 
4 1 0.60 0.20 คดัเลอืก 
5 0.67 0.85 0.35 คดัออก 
6 1 0.50 0.00 คดัออก 
7 1 0.60 0.20 คดัเลอืก 
8 0.67 0.65 0.30 คดัออก 
9 1 0.75 0.50 คดัออก 
10 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
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ค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั  ทกัษะด้านการเรียงลาํดบั 
 

ขอ้ คา่ IOC คา่ความยากงา่ย (p) คา่อํานาจจาํแนก (r) หมายเหตุ 

1 1 0.60 0.20 คดัเลอืก 
2 0.67 0.65 0.30 คดัออก 
3 0.67 0.30 0.19 คดัออก 
4 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
5 0.67 0.50 0.00 คดัออก 
6 1 0.70 0.40 คดัเลอืก 
7 0.67 0.40 0.19 คดัออก 
8 1 0.50 0.00 คดัออก 
9 1 0.65 0.30 คดัเลอืก 
10 1 0.35 0.35 คดัเลอืก 
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ภาคผนวก ง 
บญัชีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
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บญัชีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูเ้ช่ียวชาญ ชดุกิจกรรม “สนุกกบัลกูรกั” 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปทัมาวด ี เลหม์งคล 

อาจารยป์ระจําสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั  
ภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุญไท  เจรญิผล  

อาจารยป์ระจําสาขาการศกึษาปฐมวยั   
คณะครุศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 
อาจารยส์นิุสา  เฟ่ืองศลิป์ 

อาจารยผ์ูส้อนระดบัปฐมวยั  
โรงเรยีนวดัผึง่แดด(บุญสบืวชิชนูปถมัภ)์ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
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ผูเ้ช่ียวชาญ แบบทดสอบเชิงปฏิบติัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
ของเดก็ปฐมวยั 

 
รองศาสตราจารย ์ชศูร ีวงศร์ตันะ     รองศาสตราจารย ์
           อาจารยป์ระจํา 
           ภาควชิาการวดัผลและการวจิยัการศกึษา  
           คณะศกึษาศาสตร ์ 
           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
อาจารย ์ดร.สุภทัรา  คงเรอืง      อาจารยป์ระจํา 
           สาขาการศกึษาปฐมวยั   
           คณะครุศาสตร ์ 
           มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
 
อาจารยท์องระยา้  นยัชติ       อาจารยผ์ูส้อนประจาํ 
           วชิาคณติศาสตร ์ 
           โรงเรยีนวดัถนน 
           จงัหวดัอ่างทอง 
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