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ข้อมลูโดยใช้สถิต ิt – test for Dependent Samples 
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             This study aimed to investigate and compare level of mathematical basic skill of 

young children through weaving activity.  The subjects consisted of 30 of boys and girls in 

kindergarten II, aged  4-5 year, during the1st

              The results revealed that after attaining the weaving activity, the young children 

significantly gained higher mathematical basic skills at .01  level and their mathematical 

basic skill shifted from moderate to good level as well.     

 semester of 2010 academic year at 

Nimmannoradee School, Pasichareon District, Bangkok Metropolitan, The Subjects were 

selected by purposive random sampling.  The study was last for 8 weeks with 4 days/week 

and 45 minutes/time total of 32 times.  The research instruments were Mathematical Basic 

Skill Test with reliability of .92 and the 32 Weaving Activities Lesson Plan which both 

developed by the researcher.  This was One-Group Pretest - Posttest Design.  Then the data 

were analyzed  by t-test for dependent samples. 
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ขอกราบขอบพระคณุศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สริิมา ภิญโญอนนัตพงศ์ 

กรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์  ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้

สมบรูณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ บญุไท เจริญผล อาจารย์ผจงจิต ช้างมงคล 

อาจารย์วรรณี วจันสวสัดิ ์ อาจารย์ชนิสรา ใจชยัภมูิ อาจารย์เสกสรร มาตวงัแสง  ผู้ เช่ียวชาญ  ท่ีกรุณา

ตรวจแก้เคร่ืองมือการวิจยัให้มีคณุภาพ 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการทําวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุคณะผู้บริหารและครูในระดบั

อนบุาลทกุทา่น ของโรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  สงักดักรุงเทพมหานคร  ท่ีให้

เวลาและโอกาสกบัผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูได้อยา่งเตม็ท่ีทําให้การวิจยัสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

 ขอขอบพระคณุคณาจารย์สาขาการศกึษาปฐมวยัทกุทา่นท่ีได้กรุณาอบรม สัง่สอนประสทิธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ ประสบการณ์อนัมีคณุคา่และคําแนะนําตา่งๆ  ท่ีทําให้ผู้ วิจยัประสบความสําเร็ จใน

การศกึษา  และขอขอบพระคณุพ่ี เพ่ือนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั ทกุทา่นท่ีเป็น

กําลงัใจในการทําปริญญานิพนธ์จนสําเร็จได้ด้วยดี 
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มารดา  ตลอดจนคณาจารย์ทกุทา่นผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาค วามรู้แก่ผู้ วิจยัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั        

ท่ีมีสว่นชว่ยเหลือสนบัสนนุให้กําลงัใจในการทําปริญญานิพนธ์ครัง้นีสํ้าเร็จไปได้ด้วยดี 
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   หลงัได้รับการจดักิจกรรมการสาน  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ               หน้า 

 1  กรอบแนวคดิในการวิจยั          4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาในระดบัปฐมวยัจดัเป็นการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีความสําคญัระดบัหนึง่ เพราะเป็น

ชว่งท่ีมีพฒันาการทกุด้านเจริญอยา่งรวดเร็วทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาการพฒันา

ของเดก็ในชว่งนีจ้ะเป็นการวางพืน้ฐานความสามารถด้านตา่งๆ ซึง่ จะมีผลตอ่อนาคตของเดก็และ

ประเทศชาต ิโดยเฉพาะอยา่งย่ิงพฒันาการทางด้านสตปัิญญาจะมีการเจริญเตบิโตสงูสดุร้อยละ 50 

และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 80 เม่ือเดก็มีอาย ุ8 ปี (ทองนวล ภู่ประเสริฐ. 2537: 26) ถ้าหากเดก็ไมไ่ด้รับการ

พฒันาทางด้านสตปัิญญาอยา่งถกูต้องและเหมาะสมในชว่งนี ้ แล้ว ความสามารถในการเรียนรู้อาจ

หยดุฉะงกัได้ แตห่ากเดก็ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผู้ใหญ่เป็นผู้ เตรียมสภาพแวดล้อมให้ 

และให้เดก็เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการปฏิบตัจิริง เรียนรู้จากของจริงทดลองจริงกบัสิ่งนัน้ๆ เดก็จะเกิด

ความเข้าใจและเกิดความคดิรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียนได้ดี (สริิมา ภิญโญอนนัตพงศ์. 2544: 154)  ดงันัน้

การท่ีครูจดัประสบการณ์โดยเปิดโอกาสให้เดก็ได้ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้

ตา่งๆ จะเป็นการชว่ยสง่เสริมพฒันาการทางด้านสตปัิญญาให้กบัเดก็ได้ดี  (คณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาต.ิ 2539: 5) 

 การจดักิจกรรมในโรงเรียนสําหรับเดก็ปฐมวยัมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดักิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม

กบัเดก็เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพของเดก็แตล่ะคน ซึง่กิจกรรมท่ีจดัควรคํานงึ 

ถึงตวัเดก็เป็นสําคญั เปิดโอกาสให้เดก็เป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรม กิจกรรมท่ีจัดควรเน้นให้มีส่ือของจริงให้เดก็มี

โอกาสสงัเกต สํารวจค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง (กรมวิชาการ. 2540: 23) 

              คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตประจําวนัมนษุย์ เม่ือสงัเกตในการเลน่และการพดูคยุ

ของเดก็มกัจะมีเร่ืองคณิตศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้องอยูเ่ สมอ มีการพดูถึงการเปรียบเทียบ การวดัการจดั

ประเภท และตวัเลข (นติยา ประพฤตกิิจ . 2541: 3 - 4) ทําให้เดก็รับรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการจําแนกของ

ออกเป็นหมวดหมูต่ามลกัษณะหรือขนาดท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตประจําวนัของเดก็ การรวบรวมความคดิทาง

คณิตศาสตร์ ควรให้เดก็ได้เร่ิมด้วยคว ามคดิรวบยอดของสิ่งของตา่งๆ ท่ีเป็นรูปธรรม ซึง่เป็นสิ่งสําคญั 

โดยมีของจริงมาชว่ยเสริมความเข้าใจ เพราะจะเป็นพืน้ฐานความเข้าใจเร่ืองคณิตศาสตร์ของเดก็ตอ่ไป

ในอนาคต (มนัทนา เทศวิศาล. 2535: 194 - 197) การฝึกทกัษะเบือ้งต้นในด้านคํานวน โดยสร้างเสริม

ประสบการณ์แก่เดก็ป ฐมวยัในการเปรียบเทียบรูปทรงตา่งๆ บอกความแตกตา่งของขนาด นํา้หนกั  

ระยะเวลา จํานวนของสิง่ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัเดก็สามารถแยกหมวดหมู ่เรียงลําดบัใหญ่- เล็ก หรือสงู- ต่ํา 

เป็นต้น ทกัษะเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เดก็พร้อมท่ีจะคดิคํานวณในขัน้ตอ่ไป (วาโร เพ็งสวสัดิ์ . 2542 : 72) 
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นอกจากนี ้คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสร้างสรรค์มนษุย์ให้เป็นผู้ มีความคดิอยา่งเป็นระบบและมีเหตผุล  

ปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความละเอียดถ่ีถ้วน รอบคอบ ชา่งสงัเกต มีความคดิสร้างสรรค์ตลอดจนสามารถ

แก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นความรู้พืน้ฐานในชีวิตประจําวนั  (บญุทนั อยู่ชมบญุ.

2529: 1) คณิตศาสตร์มีความเก่ียวข้องกบัชีวิตของคนเรา และจําเป็นต้องใช้อยูเ่สมอ ดงัท่ีเราจะพบได้

วา่เดก็บอกได้วา่ต้องการขนมชิน้ใหญ่กวา่ สามารถบอกได้วา่บ้านอยูใ่กล้หรือไกลโรงเรียน ในการศกึษา

ระดบัปฐมวยันัน้เราสามารถจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เชน่เดียวกบัความรู้สาขาวิชา

อ่ืนๆ แตก่ารจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยันัน้อาจมีความแตกตา่งจากการเรียนคณิตศาสตร์ใน

ระดบัชัน้อ่ืนๆ เน่ืองจากมีพฒันาการทางสตปัิญญาท่ีแตกตา่งกนั การเข้าใจความคดิรวบยอดทําได้ 

ยากกวา่ (สิริมณี บรรจง. 2549: บทนํา)  

             ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเดก็ปฐมวยัด้วย

กิจกรรมการสาน กิจกรรมนา่สนใจและสนกุสนานเพลิดเพลินมาชว่ยสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสาน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นอีกแนวทางหนึง่ ให้ครูได้จดั

กิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการสานได้อยา่งคุ้มคา่ เหมาะสม สอดคล้อง

กบัวยั ความสนใจ ความต้องการ และสภาพท้องถ่ิน  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย                    

             การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 

ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสาน โดยกําหนดเป็นจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้  

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ        

การจดักิจกรรมการสาน 

 2. เพ่ือศกึษาระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการสาน 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 ผลของการศกึษาวิจยัครัง้นี ้จะเป็นแนวทางให้กบัครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั

ได้ตระหนกัและเข้าใจถึงความสําคญัในการจดักิจกรรมการสาน เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

ให้กบัเดก็ปฐมวยัอยา่งมีความหมายและเกิดประโยชน์ สามารถนํา กิจกรรมการสานไปใช้พฒันาทกัษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ รวมทัง้นําผลของการศกึษาวิจยัไปใช้ในการพฒันาเดก็ปฐมวยัได้เป็นอยา่งดี 
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ขอบเขตของการวิจัย 

             ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

              ประชากรท่ีใช้ใน การวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ชาย -  หญิง อายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ของ

โรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดัสํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร จํานวน 240 คน 

 

             กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

               กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ชาย -  หญิง อายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ท่ี

กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดั

กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน   

 

            ตัวแปรท่ีศึกษา 

                   ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  การจดักิจกรรมการสาน 

                   ตวัแปรตาม   ได้แก่   ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

            

นิยามศัพท์เฉพาะ 

         1.  เดก็ปฐมวัย  หมายถึง เดก็นกัเรียนชาย -  หญิงอายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่น

ชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553  ของโรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดักรุงเทพมหานคร 

         2.  ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถการสงัเกตเปรียบเทียบ การจดั

หมวดหมู ่การเรียงลําดบั และการรู้คา่จํานวน ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ยดึคูมื่อประเมนิพฒันาการเดก็

ระดบัก่อนประถมศกึษาเป็นแนวทางในการจําแนก โดยทําการศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ด้าน 

คือ 

             2.1  การสงัเกต เปรียบเทียบ เป็นการ สงัเกต ความเหมือน ความตา่งของผ้าตา่งๆ ตาม

คณุลกัษณะ คณุสมบตับิางประการ เชน่ สี ขนาด รูปร่าง ประเภท ปริมาณเป็นต้น 

             2.2  การจดัหมวดหมู ่เป็นการจดักลุม่ประเภทของวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ตามคุ ณลกัษณะ 

คณุสมบตับิางประการ เชน่สี ขนาด รูปร่าง ประเภท และจํานวน เป็นต้น 

             2.3  การเรียงลําดบั เป็นการจดัเรียงวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ตามคณุลกัษณะบางประการ เชน่ 

ความสงู ความยาว ขนาด จํานวน และการเรียงลําดบัก่อนหลงั เป็นต้น  

             2.4  การรู้คา่จํานวน เป็นความสามารถในการนบั แสดงคา่จํานวน 1 - 5 การจบัคูห่นึง่ตอ่

หนึง่ และการเพิ่มขึน้หรือลดลงของจํานวน 

 การวิจยัครัง้นีส้ามารถวดัทกัษ1ะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 
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        3.  กิจกรรมการสาน หมายถึง การนําวสัดตุา่งๆ เชน่ ผ้า ไหมพรม ริบ้บิน้ เชือกป่าน หลอด

กาแฟ ใบมะพร้าว ฯลฯ มาสานเป็นรายบคุคล ทัง้นีเ้ดก็สามารถใช้การสงัเกต เปรียบเทียบในการเลือก

หยิบวสัดอุปุกรณ์มาสานเป็นรูปร่าง ลวดลาย หรือสิง่ของตามความต้องการ กิจกรรมการสานนีจ้ดัใน

กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ของกิจกรรมประจํา วนั โดยจดัสปัดาห์ละ 4 วนั เวลา 9.30 - 10.20 น. โดยเดก็

ทกุคนมีกรอบไม้ส่ีเหล่ียมสําหรับการสานขนาด 20 x 20 ซม. เป็นของตวัเอง โดยผู้ วิจยัได้เขียนแผนการ

จดักิจกรรม ซึง่แตล่ะกิจกรรมมีขัน้ตอนดงันี ้

  3.1 ขัน้นํา เป็นการนําเข้าสูก่ารทํากิจกรรมโดยการสนทนา ใช้คําถาม เพลง  นิทาน 

คําคล้องจอง หรือใช้ส่ือท่ีเป็นวสัดใุนการจดักิจกรรมร่วมด้วย เพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจและมี

ความพร้อมท่ีจะทํากิจกรรมตอ่ไป 

  3.2 ขัน้สอน เป็นการดําเนินกิจกรรมให้เดก็และครูร่วมกนัศกึษาส่ือและวสัดอุปุกรณ์โดย

สนทนาเก่ียวกบัช่ืออปุกรณ์ การใช้งาน ประโยชน์ ความเหมือน ความตา่ง ขนาด จํานวน ประเภท การ

นบัจํานวนอปุกรณ์ โดยครูอธิบายวิธีการสานพร้อมกบัสาธิตวิธีการสานให้เดก็ด ูเดก็เลือกหยิบอปุกรณ์

และลงมือทําขณะท่ีเดก็ทํากิจกรรมครูเดนิดแูละให้ความชว่ยเหลือเม่ือเดก็ต้องการตลอดการทํากิจกรรม

เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เดก็รู้เตรียมเก็บอปุกรณ์และทําความสะอาด   

  3.3 ขัน้สรุป เป็นการดําเนินกิจกรรม โดยให้เดก็ออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนและ

สนทนาถามตอบกบัเดก็เก่ียวกบักิจกรรมท่ีได้ทํา พร้อมทัง้ร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัทกัษะทางคณิตศาสตร์ 

คือ การจําแนกเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดั บ และการรู้คา่จํานวน ท่ีเดก็ได้เรียนรู้หลงั 

จากการทํากิจกรรมการสาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
กจิกรรมการสาน 

 
ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 
    - การสงัเกตเปรียบเทียบ 
    - การจดัหมวดหมู่ 
    - การเรียงลาํดบั 
    - การรู้ค่าจาํนวน 
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สมมตฐิานในการวิจัย 

             เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสาน มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สงูขึน้ กวา่ก่อน

การทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

            ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้

 1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางด้านสตปัิญญา  

      1.1 ความหมายของสตปัิญญาของสตปัิญญา 

      1.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา 

      1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางสตปัิญญา 

 2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียงข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

  2.1 ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  2.2 ความสําคญัของความพร้อมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

  2.3 จดุมุง่หมายในการสร้างทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  2.4 แนวคดิและเนือ้หาเก่ียวกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์แก่เดก็ปฐมวยั  

  2.5 แนวทางสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  2.6 องค์ประกอบของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

  2.7 วิธีการวดัและประเมินทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  2.8 จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์  

  2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสาน 

  3.1 ความหมายของการสาน 

  3.2 ประวตัคิวามเป็นมาของการสาน 

  3.3 การสานของไทย 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านสตปัิญญา 
 1.1 ความหมายของสตปัิญญา 

  ได้มีนกัการศกึษากลา่วถึงความหมายของสตปัิญญา ไว้ดงันี  ้

                แคทเทลล์ (Cattell. 1950: 478) ได้กลา่วถึงสตปัิญญา ไว้วา่ เป็นพฤตกิรรมทางสมอง

ของมนษุย์แบง่ออกเป็นลกัษณะใหญ่ๆ ได้สองลกัษณะ คืด ฟลอิูต อบลิชตีิ ้(Fluid ability) เป็นสตปัิญญา

ท่ีเป็นอิสระปราศจากการเรียนรู้และประสบการณ์ แตเ่ป็นผลมาจากพนัธุกรรมเป็นปัญญาท่ีตดิตวัมา

แต่กําเนิด สมรรถภาพสมองนีจ้ะมีแทรกอยูใ่นทกุอริยาบทของกิจกรรมทางสมองไมว่า่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

ความคดิหรือการแก้ปัญหา เชน่ ความสามารถในการใช้เหตุ ผล เป็นต้น และอีกลกัษณะหนึง่ของ

พฤตกิรรมทางสมองคือ คริสตอลไลซ์ อบลิิตี ้เป็นสตปัิญญาท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ 

พฤตกิรรมลกัษณะนีม้กัจะมีเพิม่ขึน้เร่ือยๆ เม่ือมีประสบการณ์มากขึน้  

                 อารี รังสนินัท์ (2530: 34) ได้ให้ความหมายของสตปัิญ ญา ไว้วา่ เป็นความสามารถทาง

สมองของบคุคลในการเรียนรู้ การคดิหาเหตผุล การตดัสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนการนําความรู้ไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ การปรับปรุงตวัเองตอ่สิง่แวดล้อม สถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ

และความสามารถดํารงในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

                 จากการความหมายของสตปัิญญา สรุปได้วา่ สตปัิญญาคือ ความสามารถทางสมอง

ของบคุคลในการเรียนรู้คดิหาเหตผุล ความรอบคอบ รู้จกัคดิ ตดัสินใจ แก้ปัญหา สามารถปรับตวัตอ่

สถานการณ์ สิง่แวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม 

 

              1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญา 

                   สําหรับทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางสตปัิญญาท่ีจะกลา่วถึง ได้แก่ ทฤษฎีพฒันาการ

ทางสตปัิญญาของเพียเจท์ และทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของบรูเนอร์ 

                  1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญาของเพียเจท์ 

                       เพียเจท์ กลา่ว วา่เดก็จ ะเรียนรู้สิง่ตา่งๆ รอบตวัโดยอาศยักระบวนการการทํางานท่ี

สําคญัของของโครงการสร้างทางสตปัิญญา 2 กระบวนการคือ กระบวนการซมึซบัประสบการณ์ คือ 

กระบวนการปรับขยายโครงสร้าง คือ กระบวนการท่ีบคุคลปรับโครงสร้างทางสตปัิญญาของตนเองให้

เหมาะสมกบัประสบการณ์ท่ีได้รับเข้าไปเพียเ จท์ได้แบง่ขัน้พฒันาการทางสตปัิญญาออกเป็น 4 ขัน้

ตามลําดบัดงันี ้

                         1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว 

                         2. ขัน้ความคดิก่อนการปฏิบตักิาร 

                         3. ขัน้ปฏิบตักิารคดิแบบรูปธรรม 

                         4. ขัน้ปฏิบตักิารคดิแบบานามธรรม 
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                 1.2.2 ทฤษฎีการทางสตปัิญญาของบรูเนอร์ 

                         บรูเนอร์ (Bruner. 1966: 46 - 48) กลา่ววา่ การเรียนรู้ของเดก็เกิดจากกระบวนการ

ทํางานในอินทรีย์ โดยเน้นความสําคญัของสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมท่ีจะช่ วยสง่ผลตอ่พฒันาการทาง

สตปัิญญาของเดก็ บรูเนอร์ เช่ือวา่ การจดัประสบการณ์ของครูจะชว่ยให้เดก็เกิดความพร้อมท่ีจะเรียน

ตอ่โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูนัน้ต้องสอดคล้องกบัพฒันาการและความสามารถของ

เดก็ สอนให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือกระทําทางสตปัิญญาออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

                        1. ขัน้การเรียนรู้ด้วยการกระทํา  

                        2. ขัน้การเรียนรู้ด้วยการจนิตนาการ  

                        3. ขัน้การเรียนรู้โดยใช้สญัลกัษณ์  

                 

 1.3 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการทางสตปัิญญา 

                 งานวจัิยในต่างประเทศ 

                   ดอแนลด์สนั และมาการ์เร็ต (Donaldson; & magaret. 1968: 461- 471) ได้ศกึษา

ความเข้าใจของเดก็ในเร่ืองการจําแนกความแตกตา่งของจนวนมากกวา่- น้อยกวา่ กบัเดก็อาย ุ 3 - 4 ปี 

จํานวน 15คนผลการศกึษาพบวา่เด็ กสามารถเข้าใจคําวา่ “มากกวา่“ และ “น้อยกวา่” ได้มีแนวโน้มวา่

เดก็จะเข้าใจความหมายของคําวา่ “มากกวา่”  ได้ดีกวา่คําวา่ “น้อยกวา่”  

                 แวนซ์ (Vance. 1978: 148) ได้เสนอแนวการจดัประสบการณ์ทางเรขาคณิตเบือ้งต้นให้ 

กบัเดก็ปฐมวยัไว้วา่ ครูควรสอนรูปเรขาคณิตให้กบัเดก็ เพราะวสัดเุกือบทกุชนิดมีคณุสมบตัทิางรูปเรขาคณิต 

ควรให้เดก็ได้สํารวจสงัเกตสิ่งแวดล้อม การเลน่ด้วยอปุกรณ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองตําแหนง่  

รูปร่าง ขนาด รูปเรขาคณิตชว่ยให้เดก็สามารถจําลองสิ่งตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัได้ และกิจกรรมท่ีจดัเพ่ือให้

เดก็เกิดการเรียนรู้สว่นใหญ่มกัเป็นวสัดท่ีุมีรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตทัง้สิน้ 

  สรุปได้วา่ จากเอกสารงานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้เสนอข้อมลูสอดคล้องกนั

วา่สตปัิญญาสามารถพฒันาได้ด้วยการให้เดก็ได้รับการพฒันาพืน้ฐานจากประสบการณ์จริง โดยใช้

กิจกรรมกระตุ้นให้เดก็ได้เรียนรู้เหมาะสมกบัวยัของเดก็มากกวา่จะเน้นในเร่ืองความรู้และความจําตา่งๆ 

ทัง้นีเ้พ่ือให้เดก็มีทกัษะพืน้ฐาน เชน่ การจําแนก การจดัหมวดหมู ่การมีความคดิรวบยอดการแก้ปัญหา

และด้านภาษา 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียงข้องกับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
 2.1 ความหมายของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  คณิตศาสตร์มีสว่นสําคญัอยา่งมากสําหรับเดก็ปฐมวยัในห้องเรียนของเดก็อนบุาลพบวา่

คณิตศาสตร์กลายเป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัตอ่การเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ โดยต้องอาศยักิจกรรมท่ีมีการวางแผน

การกระตุ้นเป็นอยา่งดีของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ปิยรัตน์ โพธิสอน. 2542: 11; อ้างอิงจาก  เยาวพา เดชะคปุต์ .  

2528) ได้มีผู้ให้ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ดงันี ้

  ศรีสดุา คมัภีร์ภทัร (2534: 13) ได้กลา่วถึงทกัษะทางคณิตศาสตร์วา่ เป็นความรู้พืน้ฐาน

ของเดก็ท่ีได้รับประสบการณ์เก่ียวกบัการสงัเกต การเปรียบเทียบ การ จําแนกตามรูปร่างของนํา้หนกั  

ความยาว ความสงู ความเหมือน ความตา่ง การเรียงลําดบั การวดั การบอกตําแหนง่และการนบั      

เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษา 

  มนัทนา  เทศวิศาล (2535: 121 - 122) ได้กลา่วถึงทกัษะทางคณิตศาสตร์วา่ เป็นการท่ีให้

เดก็ได้รับรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการจําแนกของออกเป็นหมวดหมู ่ตามลกัษณะหรือขนาด การคดิจํานวน  

รวมทัง้เร่ืองของนํา้หนกั จํานวน ปริมาณ การวดัขนาด และเวลา โดยมีของจริงมาชว่ยในการเสริม  

ความเข้าใจ  เพราะจะเป็นพืน้ฐานความเข้าใจเร่ืองคณิตศาสตร์ของเดก็ตอ่ไปในอนาคต 

  อญัชลี แจม่เจริญ (2526: 121 - 122) ได้ให้ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์วา่ 

เดก็ควรได้รับการฝึกในเร่ืองของการสงัเกต และจําแนกสิ่งตา่งๆ ตามรูปร่าง ขนาด การบอกตําแหนง่

ของสิง่ของ การเปรียบเทียบขนาด รูปร่าง นํา้หนกั ความยาวและสว่นสงูก่อนท่ีจะเรียนคณิตศา สตร์ใน

ชัน้ประถม 

  ประไพจิตร เนตศิกัดิ ์(2529: 49 - 53) ได้กลา่วถึงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์วา่ เดก็

ควรท่ีจะได้เตรียมความพร้อมในเร่ืองของการสงัเกตการณ์เปรียบเทียบรูปร่าง นํา้หนกั ขนาด สี ท่ีเหมือน

และแตกตา่งกนัการบอกตําแหนง่ของสิ่งของการเปรียบเทียบจํานวน  และกา รจดัเรียงลําดบัความยาว

ความสงูและขนาด 

  บญุเย่ียม จิตรดอน (2526: 250 - 251) ให้ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์วา่ 

เป็นความรู้เบือ้งต้น ซึง่จะนําไปสูก่ารเรียนคณิตศาสตร์ เดก็ควรจะได้มีประสบการณ์เก่ียวกบัการเปรียบเทียบ 

เรียงลําดบั การวดั การจบัคูห่นึง่ตอ่หนึ่ง การนบัก่อนท่ีจะเรียนเร่ืองตวัเลข และวิธีคดิ คํานวณ  ประสบการณ์

ทางคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนบนัได้ขัน้ต้น  ซึง่ชว่ยเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะก้าว 

  จากความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้วา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์นั ้น  

คือ ความรู้เบือ้งต้นท่ีเดก็ควรจะไ ด้รับรู้และมีประสบการณ์ และได้รับการฝึกฝนในเร่ืองของการสงัเกต  

การจําแนกเปรียบเทียบ การบอกตําแหนง่ การเรียงลําดบั การนบั และการชัง่ ตวง วดั ซึง่ทกัษะเหลา่นี ้

เป็นทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีจะเป็นพืน้ฐานชว่ยเตรียมเดก็ให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้คณิตศาสตร์

ในขัน้ตอ่ไปในอนาคต 
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 2.2 ความสาํคัญของความพร้อมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  บญุเย่ียม  จิตรดอน (2526: 254 - 2546) กลา่วถึงความสําคญัของความพร้อมทกัษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์วา่ 

  1. มีความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์เบือ้งต้น ได้แก่  รู้จกัการสงัเกตการณ์เปรียบเทียบ  

การแยกหมู ่ การรวมหมู ่ การเพิ่มขึน้และการลดลง 

  2.  ขยายประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องโดยลําดบัจากงา่ยไปหายาก  

  3. ให้เข้าใจความหมายและใช้คําพดูเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ได้ถกูต้อง เชน่ เดก็จะต้องเข้าใจ

ความหมายของสญัลกัษณ์ตา่งๆ  เชน่  จํานวนสาม  หมายถึง  ส้มสามผล 

  4.  ฝึกทกัษะเบือ้งต้นการคดิคํานวณ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์เดก็ปฐมวยัก็เพ่ือ

ฝึกการเปรียบเทียบรูปทรงตา่งๆ และบอกความแตกตา่งในเร่ืองขนาด นํา้หนกั ระยะเวลาจํานวนของ

สิ่งของตา่งๆ  ท่ีอยูร่อบๆ  ตวัได้  สามารถแยกของเป็นหมวดหมู ่ เรียงลําดบัใหญ่เล็กสงูต่ํา แยกเป็ นหมู่

ยอ่ยได้  โดยการเพิ่มขึน้หรือลดลงทกัษะเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เดก็พร้อมท่ีจะคดิคํานวณในขัน้ตอ่ๆ ไป 

  5.  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเป็นเหตเุป็นผล  ผู้ ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ได้จําเป็นต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีความสามารถในการใช้เหตผุล หรือความเข้าใจในเร่ืองความเป็นเหตเุป็นผลอาจทําให้การตัง้ปัญหา

ให้เดก็คดิหาเหตหุาคําตอบให้ค้นคว้าเองโดยจดัส่ือการเรียนการสอนให้เพ่ือเกิดความมัน่ใจและการตดัสินใจ

ท่ีถกูต้องวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีใช้ได้ตลอดชีวิตในชีวิตประจําวนัของมนษุย์มีการตดัสินใจอยา่งมี

เหตผุลและจะต้องเร่ิมฝึกตัง้แตเ่ดก็เร่ิมเรียน  จงึจะทําให้การเรียนคณิตศาสตร์ประสบผลสําเร็จ 

  6.  ให้สมัพนัธ์กบักิจกรรมศลิปะ ภาษาและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้  ดงันัน้ 

จงึต้องให้สมัพนัธ์กบัตวัเดก็เอง 

  7.  ให้มีใจรักวิชาคณิตศาสตร์และชอบการค้นคว้าพยามจดักิจกรรมตา่งๆ เชน่ เกมเพลง  

เพ่ือเร้าใจให้เดก็สนใจ เกิดความสนกุสนานและได้ความรู้โดยไมรู้่สกึตวั  เม่ือเดก็วิชาคณิตศาสตร์เดก็   

จะสนใจกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาเหตผุลด้วยตนเองการค้นคว้าหาเหตผุลได้เองทําให้

เข้าใจและจําได้ เกิดความความภาคภมูใิจอยากหาเหตผุลตอ่ไป 

  จากความสําคญัดงักลา่วจงึเป็นอยา่งย่ิงท่ี ต้องเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ให้กบั

เดก็ปฐมวยั เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีสําคญัวิชาหนึง่  ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัตลอดชีวิตและ

เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตและเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

 2.3 จุดมุ่งหมายในการสร้างทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  พืน้ฐานของการเรียนคณิตศาสตร์ในชัน้ประถมศกึษานัน้ เดก็ควรได้รับการฝึกในเร่ือง 

(สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 2528: 2)   
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  1. ฝึกการรู้จกัสงัเกต 

  2. ฝึกการเปรียบเทียบ  รูปร่าง  ขนาด  จํานวน และปริมาณของสิง่ของ  

  3. ให้เดก็เลน่สนกุกบัตวัเลข 

  3. ให้เดก็รู้คา่จํานวนนบั 

  4. ให้เดก็รู้เวลาและเหตกุารณ์ 

  นอกจากนีก้ารจดัประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในชัน้เดก็เลก็  

ได้แก่  (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 2529: 4)   

  1. การเปรียบเทียบสิง่ตา่งๆ  ตามรูปร่าง  สี  ขนาด  นํา้หนกั   และปริมาณ 

  2. ตําแหนง่ของใกล้-ไกล  บน-ลา่ง หน้า-หลงั 

  3. การจดัลําดบัเวลาและเหตกุารณ์ ก่อน-หลงั 

  4. การนบัปากเปลา่ 1-30 

  5. การเปรียบเทียบจํานวน โดยการจบัคูห่นึง่ตอ่หนึง่  

  6. การนบัโดยรู้คา่และความหมายจํานวน 1-10 

  7. ความหมายของคําวา่ มี-ไมมี่ 

  8. รวมของเป็นหมวดหมูห่รือแยกเป็นหมูย่อ่ย  โดยเพิ่มหรือลดจํานวนภายใน  

  วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2542: 59)  ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายในการสอนคณิตศาสตร์  ดงันี  ้

  1.  เพ่ือให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัโลกทางกายภาพก่อนเข้าไปสูโ่ลกของการคดิ

ด้านนามธรรม 

  2. เพ่ือให้มีการพฒั นา ทกัษะด้านคณิตศาสตร์เบือ้งต้น อนัได้แก่ การจดัหมวดหมู่     

การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบั การจดัการการทํากราฟ การนบั การจดัการด้านจํานวน การสงัเกต  

และการเพิ่มขึน้และลดลง 

  3.  เพ่ือขยายประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องโดยเรียงลําดบัจากงา่ยไป

หายาก 

  4.  เพ่ือฝึกทกัษะเบือ้งต้นในด้านการคดิคํานวณโดยเสริมสร้างประสบการณ์แก่เดก็ใน

การเปรียบเทียบรูปทรงตา่งๆ บอกความแตกตา่งของขนาด นํา้หนกั ระยะเวลา จํานวนของสิง่ของตา่งๆ  

ท่ีอยูร่อบตวัเดก็ สามารถแยกหมวดหมู ่เรียงลําดบัใหญ่เลก็ หรือสงู ต่ํา ซึง่ทกัษะเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เดก็

เกิดความพร้อมท่ีจะคดิคํานวณในขัน้ตอ่ๆ ไป 

  นิตยา ประพฤตกิิจ (2541: 3) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายในการฝึกทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

คือ 
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  1.  เพ่ือพฒันาความคดิรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ (Mathematical Concepts)  เชน่  

การบวก  หรือการเพิม่  การลด  หรือการลบ 

  2.  เพ่ือให้เดก็รู้จกัและใช้กระบวนการ (Process) ในการหาคําตอบ เชน่  เม่ือเดก็บอกวา่ 

“ก่ิง” หนกัวา่ “ดาว” แตบ่างคนบอกวา่ “ดาว” หนกักวา่ “ก่ิง” เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีถกูต้องจะต้องมีการชัง่

นํา้หนกัและบนัทกึนํา้หนกั 

  3.  เพ่ือให้เดก็มีความเข้าใจ (Understanding) พืน้ฐานเก่ี ยวกบัคณิตศาสตร์  เชน่ รู้จกั

และเข้าใจศพัท์และสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เชน่ การนบั การวดั การจบัคู ่การจดัประเภท  

การเปรียบเทียบ  การจดัลําดบั  เป็นต้น 

  4.  เพ่ือให้เดก็ฝึกฝนทกัษะ (Skills) คณิตศาสตร์พืน้ฐาน เชน่ การนบั การวดั การจบัคู ่ 

การจดัประเภท  การเปรียบเทียบ  การจดัลําดบั  เป็นต้น 

  5.  เพ่ือสง่เสริมให้เดก็ค้นคว้าหาคําตอบ (Explore)  ด้วยตนเอง 

  บญุเย่ียม  จิตรดอน (2532 : 254 -  256 ) ได้กลา่วถึง จดุมุง่หมายในการสร้างเสริม

ประสบการณ์ทกัษะคณิตศาสตร์  ดงันี ้

  1.  เพ่ือเตรียมเดก็ให้มีความพร้อมท่ีจะเรียกค ณิตศาสตร์เบือ้งต้น โดยเตรียมเดก็ให้

สามารถท่ีจะเรียนรู้และทํากิจกรรมตา่งๆ ได้ดีเทา่ท่ีอายแุละความสามารถตามวยั เน่ืองจากมีวฒุภิาวะ

และมีประสบการณ์  ตลอดจนมีความมัน่คงทางอารมณ์ท่ีมีความต้องใจและสนใจ มีสมาชิกท่ีจะทํา

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี 

  2.  เพ่ือขยายป ระสบการณ์ในเร่ืองคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกบัระเบียบวิธีสอนในขัน้

ตอ่ไป เชน่  เดก็จะเรียนรู้วิธีการบวกลบ เดก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจคา่ความหมายของตวัเลข สามารถ

นบัเลขได้รู้จกัสงัเกตเปรียบเทียบ การแยกหมู ่รวมหมู ่การเพิม่ขึน้ลดลงก่อน เพ่ือความเข้าใจและเป็น

การจดัระเบียบวิธีสอนให้เป็นไปตามบทเรียนตามลําดบัท่ีถกูต้อง 

  3.  เพ่ือให้เดก็เข้าใจความหมายและใช้คําพดูเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ได้ถกูต้อง วิชา

คณิตศาสตร์เป็นเร่ืองราวของนามธรรม ซึง่ใช้ตวัเลขเคร่ืองหมายเป็นสญัลกัษณ์ในการบนัทกึและคดิ

คํานวณ ดงันัน้ เดก็จะต้องเข้าใจความหม ายของสญัลกัษณ์ตา่งๆ เชน่ เลข 3 หมายถึง ส้มสามผล  

มะนาว 3 ผล  ดนิสอ 3 แทง่  เลข 3 แทนจํานวนส้ม  มะนาวและดนิสอ 

  4.  เพ่ือฝึกทกัษะเบือ้งต้นในการคดิคํานวณ  โดยฝึกการเปรียบเทียบรูปทรงตา่งๆ บอก

ความแตกตา่งในเร่ืองขนาด นํา้หนกั ระยะเวลา จํานวนของสิ่งของตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัได้ สามารถแยก

ของเป็นหมวดหมู ่แยกเป็นเร่ืองสําคญัใหญ่เล็ก สงูต่ํา แยกเป็นหมูย่อ่ยได้โดยการเพิ่มขึน้หรือลดลง ซึง่

ทกัษะเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เดก็พร้อมท่ีจะคดิคํานวณในขัน้ตอ่ไป 
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  5. เพ่ือฝึกให้เป็นคนมีเหตผุลละเอียดถ่ีถ้วนรอบคอบ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเป็นเหต ุ

เป็นผล ผู้ ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ได้จําเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการใช้เหตผุล ให้เหตผุลหรือ

ความเข้าใจในเร่ืองความเป็นเหตเุป็นผล และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีใช้ได้ตลอดชีวิตและชีวิตประจําวนั

ของมนษุย์ จะต้องมีการตดัสินใจอยา่งมีเหตผุลแมน่ยํา 

  6. เพ่ือให้สมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ กระทําแบบฝึกหดั 

ทางคณิตศาสตร์ ควรจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากปัญหาของตนเอง และควรจะได้ใช้อยูเ่สมอ และทบทวน

เสมอ จงึควรให้สมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืนด้วย เชน่ ภาษาไทย เพลง นิทาน สขุศกึษา ศลิปะ สงัคมศกึษาและ

อ่ืนๆ  ซึง่จะชว่ยให้เข้าใจวิชาท่ีนําไปสมัพนัธ์ด้วย 

  7. เพ่ือให้มีใจรักวิชาคณิตศาสตร์ และชอบการค้นคว้า ควรจดักิจกรรมตา่งๆ เชน่ เกม เพลง  

เพ่ือเร้าใจให้เดก็สนใจเกิดความสนกุสนาน และได้ความรู้โดยไมรู้่สกึตวั ทําให้เดก็กระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 

อยากค้นคว้าเหตผุลด้วยตนเอง การค้นคว้าเหตผุลได้เองทําให้เข้าใจและจําได้เกิดความภาคภมูิใจอยากจะ

หาเหตผุลตอ่ไปอีก ดงันัน้ การสง่เสริมให้เดก็รักวิชาคณิตศาสตร์ และชอบค้นคว้า จงึเป็นจดุประสงค์ใน

การสร้างประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์แก่เดก็อีกเร่ืองหนึง่ท่ีสําคญัและให้ผลดี 

  จดุมุง่หมายในการสอนคณิตศาสตร์แก่เด็ กปฐมวยั สรุปได้วา่ เพ่ือเป็นการเตรียมเดก็ให้

พร้อมท่ีจะเรียนรู้และทํากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมตามวยั มีทกัษะวิธีการเบือ้งต้นในการคดิ

คํานวณอยา่งเหมาะสม โดยฝึกให้เดก็รู้จกัการสงัเกต สามารถแยกหมวดหมู ่จดัหมวดหมู ่ของสิง่ของ

ตา่งๆ รอบตวัเดก็ รู้จกัการเปรียบเ ทียบสิง่ตา่งๆ จดัเรียงลําดบั บอกความแตกตา่งของขนาดนํา้หนกั  

การวดั โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเดก็เกิดความสนกุสนานเร้าใจ เพ่ือให้เดก็มีใจรักคณิตศาสตร์ และ

สามารถท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

 

 2.4 แนวคิดและเนือ้หาเก่ียวกับทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์แก่เดก็ปฐมวัย 

  การสร้างเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์แก่เดก็ปฐมวยั  เป็นขัน้ของการปพืูน้ฐานให้ 

แก่เดก็  เพ่ือให้เดก็พร้อมท่ีจะก้าวไปสูก่ารเรียนคณิตศาสตร์ในขัน้สงูตอ่ไป  ซึง่สมัพนัธ์และตอ่เน่ืองกนั  

ดงันัน้ในการเร่ิมต้นจงึมีความสําคญัมาก เดก็มีความรู้พืน้ฐานมาบ้างแล้ว แตอ่าจจะไมถ่กูต้องและสมบรูณ์  

ถ้าจดัสภาพการณ์ให้เอือ้อํานวยตอ่การเรียนคณิตศาสตร์  เดก็ก็จะสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ด้วย

ตนเอง ถ้าสิง่ท่ีเรียนมีความสอดคล้องกบัชีวิตของเดก็ เดก็จะสามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้  

ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องสร้างเสริมประการณ์ทางคณิต ศาสตร์แก่เดก็เพิม่ขึน้โดยให้เดก็ได้ฝึกทกัษะ

ทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้น เพ่ือสง่เสริมความพร้อมในการคดิคํานวณตอ่ไป  สําหรับแนวคดิและเนือ้หาท่ี

เดก็ปฐมวยัควรมีความเข้าใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ซึง่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2534)  

ฉบบัปรับปรุง  ได้กําหนดเนือ้หาและแนวคดิเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ดงันี ้ คือ 
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  อนบุาลปีท่ี 1 

   1. การนบัเลขเรียงลําดบั 1-10  ได้ 

   2. การรู้คา่จํานวน 1 - 3 ได้ 

   3. การสงัเกตและบอกความแตกตา่งของรูปร่างสิง่ตา่งๆ  ท่ีอยูใ่กล้ตวัเดก็  เชน่  ดินสอ  

ยางลบ  ไม้บรรทดั ฯลฯ 

   4. การสงัเกตและบอกความแตกตา่งของขนาดเล็ก ใหญ่ได้ 

   5. การชีแ้ละบอกช่ือสีได้ 3 สี 

6. การเรียงลําดบัขนาด เลก็ ใหญ่ได้ 

   7. การเรียงลําดบัรูปทรงตามตวัอยา่งได้ 3 รูป                              

   8. การรู้จกัและบอกวา่กลุม่ใดมีจํานวนเทา่กนัน้อยกวา่  และมากกวา่  

   9. การบอกกลุม่ท่ีมีจํานวน 2, 3  ได้ 

   10. การบอกเวลา  กลางวนั  กลางคืนได้ 

   11. การรู้จกัและสามารถใช้เงิน 1 บาทได้ 

  อนบุาลปีท่ี  2 

   1. การนบัเลขเรียงลําดบั 1-20 ได้ 

2. การรู้คา่จํานวน 1-5 ได้ 

   3. การชีแ้ละบอกช่ือรูปเรขาคณิตงา่ยๆ  ได้ เชน่                    

   4. การสงัเกตและบอกความแตกตา่งของขนาดเลก็  กลาง  ใหญ่ได้  

   5. การชีแ้ละบอกช่ือสีได้ 5 สี 

6. การเรียงลําดบัขนาดเลก็  กลาง  ใหญ่ได้ 

   7. การเรียงลําดบัรูปทรงตามตวัอยา่งได้ 5 รูป                                                

   8. การรู้จกัและบอกวา่กลุม่ใดมีจํานวนเทา่กนั  น้อยกวา่  และมากกวา่ 

   9. การบอกกลุม่ท่ีมีจํานวน 2,3,4 และ 5 ได้ 

   10. การบอกเวลา  เช้า  กลางวนั กลางคืน  

   11. การบอกช่ือวนัใน 1 สปัดาห์ 

   12. การรู้จกัและสามารถใช้เงิน 1-5 บาทได้ 

   13. การบอกความแตกตา่งของนํา้หนกั  หนกั- เบาได้ 

   14. การบอกความแตกตา่งของสิ่งของหรือรูปภาพท่ีมีลกัษณะสัน้-ยาว สงู-ต่ําได้ 

   15. การบอกอณุหภมู ิ ร้อน-เย็น ได้ 

   16. การรู้จกัแบง่ของสองสว่นเทา่ๆ  กนัได้ (คร่ึงหนึง่) 
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  อนบุาลปีท่ี  3 

   1. การนบัเลขเรียงลําดบั 1-30  ได้ 

   2. การรู้คา่จํานวน 1-10  ได้ 

   3. การชีแ้ละบอกช่ือรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ  ได้เชน่ 

                                               

                                   

   4. การสงัเกตและบอกความแตกตา่งของขนาดตา่งๆ  ได้มากขึน้  

   5. การบอกช่ือสี  บอกความแตกตา่งของสี 7 สี  และสามารถบอกสีประจําวนัใน  

1 สปัดาห์ได้ 

   6. การเรียงลําดบัขนาดตา่งๆ  ได้มากขึน้ 

   7. การเรียงลําดบัรูปทรงตามตวัอยา่งได้ 7 รูป 

 

 

   8. การรู้จกัและบอกวา่กลุม่ใดมีจํานวนเทา่กนั  น้อยกวา่  และมากกวา่  

   9. การบอกกลุม่ท่ีมีจํานวน 2, 3, 4, 5,.....................10  ได้ 

   10. การบอกเวลา  เช้า  กลางงนั  เย็น  และกลางคืนได้ 

   11. การบอกช่ือวนัใน 1 สปัดาห์ได้ 

   12. การรู้จกัเงิน 25, 50  สตางค์และสามารถใช้เงิน 10 บาทได้ 

   13. การเปรียบเทียบและบอกความแตกตา่งของนํา้หนกั  หนกั- เบา 

   14. การบอกความแตกตา่งของสิง่ของ  รูปภาพ  หรือกราฟแทง่ท่ีมีลกัษ ณะสัน้-ยาว  

สงู-ต่ําได้ 

   15. การบอกอณุหภมูร้ิอน-เย็นได้ 

   16. การรู้จกัแบง่ของสองสว่น  (คร่ึงหนึง่)  ส่ีสว่นเทา่ๆ  กนัได้ 

  

  เวิร์ดแธม (ปิยรัตน์ โพธิสอน. 2542; อ้างอิงจาก เวิร์ดแธม. 1994) ได้กลา่วถึงเนือ้หาทาง

คณิตศาสตร์ท่ี นํามาจดัเป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์สําห รับเดก็อนบุาลและประถมศกึษาตอนต้น  โดยมี

ขอบขา่ยเนือ้หาทัง้หมด 6 เร่ือง คือ 
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  1.  จํานวนและตวัเลข  (number and numeration) 

   -  การจบัคูห่นึง่ตอ่หนึง่ 

   -  การนบั 

   -  การใช้ตวัเลข 

   -  การจดัลําดบัจํานวน 

   -  อนัดบัท่ี 

   -  คา่ของจํานวน 

   -  การอา่นและการเขียนตวัเลข 

  2.  การจดักระทํากบัจํานวนนบัและ 0 (operations of whole numbers) 

   -  การเพิม่  การบวก 

   -  การหกัออก  การลบ 

   -  การคณู 

   -  การหาร 

  3.  จํานวนตรรกยะ (rational numbers) 

   - เศษสว่น 

   -  ทศนิยม 

   -  จํานวนคู ่ จํานวนค่ี 

   -  พหคุณูและตวัประกอบ 

   -  จํานวนเฉพาะ 

  4.  การวดั (measurement) 

   -  ความยาว 

   -  ความกว้าง 

   -  ความสงู 

   -  นํา้หนกั 

   -  ปริมาตร 

   -  เวลา 

   -  เงิน 

  5.  เรขาคณิต (geometry) 

   -  รูปร่าง 

   -  รูปแบบ 
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  6. การแก้ปัญหา/เหตผุลทางคณิตศาสตร์ (problem solving mathematical reasoning) 

   -  ความนา่จะเป็น 

   -  การจําแนกประเภท 

   -  ความคล้าย  และความตา่ง 

   -  ความสมัพนัธ์บางสว่น-ทัง้หมด 

   -  การทําการแก้ปัญหา 

   -  การประมาณคําตอบ 

   -  การค้นหาข้อมลู 

   -  การทํารูปแบบ 

   -  การทํานาย 

  จากแนวคดิ  และเนือ้เก่ียวกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวั ย  ดงัท่ีกลา่ว

มาข้างต้น สรุปได้วา่ ทกัษะการจําแนกเปรียบเทียบ จดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั และการวดัเป็นสิง่สําคญั 

ซึง่ทกัษะเหลา่นี ้เดก็จะได้รับจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวนัของเดก็เอง หากในชว่ง ปฐมวยัเดก็

ได้รับการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีดีแล้ว ก็จะเป็นร ากฐานท่ีดีในการเรียนรู้เก่ียวกบั

คณิตศาสตร์ในระดบัสงูตอ่ไป 

 

 2.5 แนวทางส่งเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  ในการสง่เสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์  ได้มีผู้กลา่วถึงหลกัในการสง่เสริมดงันี ้คือ  

  1.  เดก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  จากของจริง  จะต้องหาอปุกรณ์ซึง่เป็น จริงให้

มากท่ีสดุ  และเร่ิมจากการสอนแบบรูปธรรมไปหานามธรรม คือ 

   1.1  ขัน้ใช้ของจริง เม่ือจะให้เดก็นบัหรือเปรียบเทียบ เชน่ ผลไม้ ดนิสอ สิ่งของซึง่หา

มาให้เดก็นบัหรือเปรียบเทียบ 

   1.2  ขัน้รูปภาพแทนของจริง  ถ้าหาของจริงไมไ่ด้ก็เขียนรูปภาพแทน 

   1.3  ขัน้ก่ึงรูปภาพ คือ สมมตเิคร่ืองหมายตา่งๆ แทนภาพหรือจํานวน ซึง่จะให้เดก็นบั

หรือคดิอาจจะเป็นรูป 

   1.4  ขัน้นามธรรม ซึง่เป็นขัน้สดุท้าย จงึจะใช้ตวัเลข เคร่ืองหมายบวก ลบ  

  2.  เร่ิมจากสิง่ท่ีงา่ยๆ ใกล้ตวัเดก็จากงา่ยไปหายาก 

  3.  สร้างความเข้าใจและรู้ความหมายมา กกวา่การให้จํา โดยให้เดก็ค้นคว้าด้วยตนเอง  

หดัให้ตดัสินใจเองโดยการถามให้เดก็คดิหาเหตผุลมาตดัสินใจตอบ 
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  4.  ฝึกให้คดิจากปัญหาในชีวิตประจําวนัของเดก็ เพ่ือขยายประสบการณ์ให้สมัพนัธ์กบั

ประสบการณ์เดมิ 

  5.  จดักิจกรรมให้เดก็เกิดความสนกุสนานและได้รับความรู้ไปด้วย  เชน่ 

   5.1 เลน่เกมตอ่ภาพ  จบัคูภ่าพ  ตอ่ตวัเลข  ป๊ัมตรายาง  

   5.2 เลน่ตอ่บล็อก  ซึง่มีรูปร่างและขนาดตา่งๆ 

   5.3 การเลน่ในมมุบ้าน  เลน่ขายของ 

   5.4 แบง่สิ่งของเคร่ืองใช้  แลกเปล่ียนสิ่งของกนั 

   5.5 ทอ่งคําคล้องจองเก่ียวกบัจํานวน 

   5.6 ร้องเพลงเก่ียวกบัการนบั  เลน่ทายปัญหาและตอบปัญหาเชาว์  

  6.  เดก็ปฐมวยัควรจะทราบวา่สิ่งตา่งๆ นัน้ ยอ่มมีความเหมือนและตา่งกนัในเร่ืองสี ขนาด  

รูปร่างและจํานวน 

  7.  เดก็ปฐมวยัควรจะเข้าใจใหญ่ตรงข้ามกบัเล็ก 

  8.  เดก็ปฐมวยัควรจะได้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งยาวกบัสัน้ สงูกบัเตีย้

ใกล้กบัไกล  ได้แก่ 

   8.1  สนทนากบัเดก็และให้เดก็สงัเกตลกัษณะรูปทรงของสิ่งตา่งๆ อยา่งอิสระจาก

สิ่งแวดล้อม เชน่ โต๊ะตวัใหญ่ โต๊ะตวัเล็ก บนัไดสงู บนัไดเตีย้ เรือลําท่ีแลน่ไกล เรือลําท่ีแลน่ใกล้ ฯลฯ 

   8.2 ให้เลน่กบัเคร่ืองเลน่ เพ่ือฝึกเชาว์จากการสงัเกตหาเหตผุลและการตดัสินใจ เชน่  

เชือก 2 เส้นท่ีไมเ่ทา่กนั แตเ่ม่ือวดัแล้วเทา่กนั นํา้ท่ีอยูใ่นขวด 2 ใบ ท่ีมีรูปร่างแตกตา่งกนั จะทราบได้

อยา่งไรวา่ขวดไหนมีนํา้มากกวา่กนั 

   8.3  ฝึกให้เปรียบเทียบสิ่งของโดยใช้อปุกรณ์ท่ีเป็นประเภทเดียวกนัไมเ่กิดจํานวน         

2 สิ่ง  เพ่ือให้สงัเกตในเร่ืองตา่งๆ  เชน่  ใหญ่  เลก็  สงู  ต่ํา  ยาว  หนกั  เบา ฯลฯ 

   8.4  ตดักระดาษเป็นรูปเตียงขนาดตา่งกนั 3 เตียง และตุ๊กตา 3 ตวั ขนาดตา่งกนัให้

เดก็วางตุ๊กตาบนเตียงให้ถกูต้องนอกจากนัน้ครูอาจใช้วตัถอ่ืุนๆ และของจริงท่ีหาได้  

   8.5  ให้เดก็เลื อกของเลน่ท่ีมีอะไรท่ีเหมือนกนัอยา่งใดอยา่งหนึง่  เชน่  สีเหมือนกนั

รูปร่างเหมือนกนั  ขนาดเทา่กนั ฯลฯ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2526: 244, 250 - 251) 

  จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัแนวทางในการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์   

สรุปได้วา่ ครูสามารถจดักิจกรรมท่ีจะชว่ยสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัได้หลาย

กิจกรรม เชน่ การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบั

เดก็ปฐมวยั ได้แก่ การเลน่ทราบ การเลน่มมุตา่งๆ การทอ่งคําคล้องจอง การทดลองการสานจากเศษผ้า  

การทดลองการสานเศษผ้ า นบัเป็นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการนํามาจดัให้กบัเดก็เพ่ือสง่เสริม

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเดก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากของจริง สง่เสริมให้

เดก็ได้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเรียนรู้และเป็นกิจกรรมท่ีเดก็ๆ จะได้รับความสนกุสนาน  
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 2.6 องค์ประกอบของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  นติยา  ประพฤตกิิจ (2541: 17 - 19) ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั

ควรประกอบด้วยทกัษะตอ่ไปนี ้

  1.  การนบั (Counting) เป็นคณิตศาสตร์เก่ียวกบัตวัเลขอนัดบัแรกท่ีเดก็รู้จกั เป็นการนบั

อยา่งมีความหมาย  เชน่  การนบัตามลําดบั  ตัง้แต ่1-10 หรือมากกวา่นัน้ 

  2.  ตวัเลข (Number) เป็นการให้เดก็รู้จกัตวัเลขท่ีเห็นหรือใช้อยูใ่นชีวิตประจําวนัให้เดก็

เลน่ของเลน่เก่ียวกบัตวัเลข ให้เดก็ได้นบัและคดิเอง โดยครูเป็นผู้วางแผนจดักิจกรรมอาจมีการเปรียบเทียบ

แทรกเข้าไปด้วย เชน่  มากกวา่  น้อยกวา่ ฯลฯ 

  3. การจบัคู ่(Matching) เป็นการฝึกฝนให้เดก็รู้จกัการสงัเกตลกัษณะตา่งๆ และจบัคูส่ิง่

ท่ีเข้าคูเ่หมือนหรืออยูป่ระเภทเดียวกนั  

  4. การจดัประเภท (Classification) เดก็จะต้องมีการสืบเสาะ และอาศยัความสมัพนัธ์

ระหวา่งของสองสิ่งหรือมากกวา่  รู้จกัใช้คําศพัท์  เชน่  ยาวกวา่  สัน้กวา่  หนกักวา่  เบากวา่ ฯลฯ 

  5.  การจดัลําดบั (Ordering) เป็นเพียงการจดัสิ่งของชดุหนึง่ๆ ตามคําสัง่หรือตามกฎ  

เชน่  จดับลอ็ก 5 แทง่  ท่ีมีความยาวไมเ่ทา่กนัให้เรียงตามลําดบัจากสงู-ต่ํา  หรือจากสัน้-ยาว ฯลฯ 

  6.  รูปทรงและเนือ้ท่ี (Shape and Space) นอกจากให้เดก็ได้เรียนรู้เร่ืองรูปทรงและเนือ้ท่ี

จากการเลน่ตามปกตแิล้ว ครูยงัต้องจดัประสบการณ์ให้เดก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบัวงกลม สามเหล่ียม   

ส่ีเหล่ียมจตัรัุส  ส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ความลกึตืน้  กว้าง  และแคบ 

  7.  การวดั (Measurement) มกัให้เดก็ลงมือวดัด้วยตนเอง  ให้รู้จกัความหมาย และระยะ

รู้จกัการชัง่นํา้หนกัและรู้จกัการประมาณอยา่งคร่าวๆ  ก่อนท่ีเดก็จะรู้จกัการวดั  ควรให้เดก็ได้ฝึกฝนการ

เปรียบเทียบและการจดัลําดบัมากก่อน 

  8.  เซต (Set) เป็นการสอนเร่ืองเซตอยา่งงา่ยๆ จากสิง่รอบๆ ตวั มีการเช่ือมโยงกบัสภาพ

รวม เชน่ รองเท้ากบัถงุเท้า ถือวา่เป็นหนึง่เซต หรือห้องเรียนมีบคุคลหลายประเภท แยกเป็นเซตได้ 3 เซต  

คือ นกัเรียน  ครูประจําชัน้  ครูชว่ยสอน  เป็น 

  9.  เศษสว่น (Fraction) ปกตแิล้วการเรียนเศษสว่นมกัเร่ิมเรียนในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

แตค่รูปฐมวยัสามารถสอนได้โดยเน้นสว่ นรวม (The Whole Object) ให้เดก็เห็นก่อนมีการลงมือปฏิบตัิ

เพ่ือให้เดก็ได้เข้าใจความหมายและมีความคดิรวบยอดเก่ียวกบัเคร่ืองหรือ ½

  10.  การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) เป็นการพฒันาให้เดก็จดจํารูปแบบหรือ

ลวดลายและพฒันาการจําแนกด้วยสายตาม ให้เดก็ฝึกสงัเกต ฝึกทําตามแบบและตอ่ให้สมบรูณ์  
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  11. การอนรัุกษ์ หรือการคงท่ีด้านปริมาณ (Conservation) ชว่งวยั 5 ขวบขึน้ไปครูอาจ

เร่ิมสอนเร่ืองการอนรัุกษ์ได้บ้าง  โดยให้เดก็ได้ลงมือปฏิบตัจิริง จดุมุง่หมายของการสอนเร่ืองนีก็้คือให้

เดก็มีความคดิรวบยอดเร่ืองการอนรัุกษ์ท่ีวา่  ปริมาณของวตัถจุะยงัคงท่ีไมว่า่จะย้ายท่ีหรือทําให้มีรูปร่าง

เปล่ียนไปก็ตาม 

  สรุปได้วา่ การฝึกทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเดก็ปฐมวยั  จําเป็นต้องมีความสมดลุ

ในเร่ืองของการศกึษา ภาษา การเกิดความคดิรวบยอด การท่ีเดก็ได้ลงมือปฏิบตัไิด้ด้วยตนเองในเร่ือง

ของการนบั ตวัเลข การจบั การจดัประเภท การเปรียบเทียบ การจดัลําดบั รูปทรง การวดัเซต  เศษสว่น  

การทําตามแบบ  การคงท่ีเร่ืองปริมาณ 

 

 2.7 วธีิการวัดและประเมนิทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  การวดัและประเมนิผลทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั  มีหลายวิธี  

  สิริมา ภิญโญอนั นตพงษ์ (2545 : 144 -  235) กลา่วถึง วิธีการในการวดัและประเมนิ   

เดก็ปฐมวยั  ไว้ดงันี ้

  1.  วิธีการวดัและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal techniques)  ได้แก่ การทดสอบ

ชนิดตา่งๆ  ดงันี ้

   1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้ 

    1.1.1 แบบปฏิบตัจิริง เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูส้อบแสดงพฤตกิรรมโดยการกระทํา

หรือลงมือทําจริง 

    1.1.2 แบบปากเปลา่  เป็นการทดสอบท่ีอาศยัการซกัถามเป็นรายบคุคล  

    1.1.3 แบบทดสอบวาดภาพเป็นคําตอบ 

    1.1.4 แบบเลือกตอบหลายตวัเลือก 

    1.1.5 แบบโยงจบัคู่ 

   1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีได้รับการปรับปรุงแล ะตรวจสอบวินิจ

ฉนัจนมีคณุภาพสงู สามารถใช้ได้กว้างขวาง 

  2.  วิธีการวดัและประเมินผลแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal techniques)  ได้แก่ วิธีการ

ประเมินแบบส่ือสารสว่นบคุคล  ซึง่มีรูปแบบเน้นการสงัเกตพฤตกิรรมการทํา กิจกรรมของเดก็ในด้าน

การแสดงออก การซกัถม พดูคยุ การปฏิบตัจิิรง วิธีการประเมินสภาพจริง และการประเมินด้วยพอตโฟลิโอ  

โดยใช้เทคนิคตา่งๆ  ดงันี ้

   2.1 การสงัเกต 

   2.2 การใช้การสนทนา 
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   2.3 การสมัภาษณ์ 

   2.4 การรวบรวมผลงานท่ีแสดงออกถึงความก้าวหน้าแตล่ะด้านของเดก็เป็นรายบคุคล 

  จากเอกสารวิธีการวดัและปร ะเมินทกัษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้วา่ วิธีการวดั

และประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั มีหลากหลายวิธี เน่ืองจากการจดักิจกรรม

การสานจากเศษผ้า เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เดก็ได้ลงมือปฏิบตัจิริงกบัวสัดอุปุกรณ์สง่เสริมให้เดก็ได้ใช้

ทกัษะจําแนกเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่  การเรียงลําดบั และการพบัต้องมีกระบวนการวดัและ

ประเมินควบคูไ่ปกบัการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัจงึได้นําวิธีการใช้แบบประเมินเชิงปฏิบตัหิรือท่ีเรียกวา่  

แบบปฏิบตัจิริง มาใช้ซึง่เป็นการสอบท่ีให้ผู้ตอบแสดงพฤตกิรรมโดยการกระทําหรือลงมือทําจริง โดย

แบบทดสอบลกัษณะนี ้  ความสําคญัอยูท่ี่การปฏิบตั ิ และวิธีการปฏิบตั ิ ดงันัน้  การตรวจสอบผลการปฏิบตัิ

จงึต้องมีการกําหนดประเดน็ท่ีจะสงัเกตหรือเร่ืองราวท่ีจะต้องตรวจให้คะแนนจงึต้องมีการกําหนดประเดน็

มาเป็นวิธีวดัและประเมิน ซึง่จะทําให้ทราบผลชดัเจนจากการแสดงออกทางพฤตกิรรมตามสถานการณ์

ท่ีผู้ วิจยัได้กําหนดไว้ อีกทัง้แบบประเมินเชิงปฏิบตันีิย้งัมีความรวดเร็วในการให้คะแนน  และการใช้แบบ

ประเมินเชิงปฏิบตัยิงัเป็นประโยชน์กบัเดก็ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัอีกด้วย 

 

 2.8 จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์  

  สรุชยั ขวญัเมือง (2522: 227) ได้กลา่วถึง จติวิทยาท่ีใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ไว้ดงันี  ้

  1.  ให้นกัเรียนมีความพร้อมก่อนท่ีจะสอนอยูเ่สมอ 

  2.  สอนจากสิ่งท่ีเดก็มีประสบการณ์หรือได้พบเห็นเสมอ 

  3.  สอนจากงา่ยไปหายาก 

  4.  ให้เดก็ฝึกทําหลายๆ  ครัง้ จนกวา่จะคลอ่งและมีการทบทวนอยูเ่สมอ  

  5.  ต้องเรียนจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 

  6.  ควรให้กําลงัใจเดก็ 

  7.  คํานงึถึงความสามารถและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  

  วริทรา  วชัรสิงห์ (2537: 3 - 11) เพ่ือให้การฝึกมีประสิทธิภาพ ควรคํานงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้

  1.  ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล (Individual differences) นกัเรียนยอ่มมีความแตกตา่งกนั

ในด้านร่างกา ย ด้านสตปัิญญา อารมณ์ จิตใจ และสงัคม ดงันัน้ ในการจดักิจกรรมจะต้องคํานงึถึง

ความแตกตา่งเหลา่นี ้ เพ่ือให้การฝึกเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และเดก็ได้รับประโยชน์เทา่เทียมกนั 

  2.  จิตวิทยาในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันานําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

  3.  จติวิทยาในการฝึกฝนการทําซํา้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้บางครัง้อาจก่อให้เกิดความ

เบ่ือหนา่ย  ดงันัน้ในการฝึกท่ีมีคณุภาพ  ควรพิจารณาในเร่ืองตอ่ไปนี ้
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   -   คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

   -   ฝึกไปทีละเร่ือง 

   -   ฝึกในสิ่งท่ีเดก็ได้เรียนรู้แล้ว 

   -   ควรคํานงึถึงความยากงา่ยในการฝึก 

  4.  เรียนรู้ด้วยการกระทํา ควรให้เดก็ได้ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง เพราะการเรียนรู้และค้นพบ

ด้วยตนเองนัน้  เดก็จะจดจําได้นาน 

  5.  เรียนเพ่ือรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียน และรู้จกัทําให้จริงในสิ่งท่ีเรียน ซึง่บางครัง้ผู้ เรียนแตล่ะคน

อาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ไมเ่ทา่กนั  ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัความแตกตา่งระหวา่งบคุคลด้วย 

  6.  ความพร้อม เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัเพราะถ้านกัเรียนไมมี่ความพร้อม เขาก็ไมส่ามารถ

จะเรียนตอ่ไป ครูจะต้องสํารวจความพร้อมของนกัเรียนก่อน นกัเรียนท่ีมีวยัตา่งกนั ความพร้อมยอ่ม   

ไมเ่หมือนกนั ในการสอนคณิตศาสตร์  ครูจงึต้องตรวจสอบความพร้อมของนกัเรียนอยูเ่สมอ 

  7.  การเสริมกําลงัใจ การเสริมกําลงัใจ เป็นเร่ืองสําคญัในการสอน เพราะคนเรานัน้เม่ือ

ทราบวา่ พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมานัน้เป็นท่ียอมรับ ยอ่มทําให้เกิดกําลงัใจการท่ีครูชมนกัเรียนในโอกาส

อนัเหมาะสมเชน่  กลา่วคําชมวา่  ดีมาก  ดี  เก่ง  ฯลฯ  หรือมีอาการยิม้  พยกัหน้า เหลา่นี ้ เป็นต้น 

 

 2.9 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

  งานวจัิยในประเทศ 

  วนดิา บษุยะกนิษฐ์ (2532 : 66) ได้ศกึษาผลการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตักิารกบั

แบบปกตท่ีิมีต่ อทกัษะการเปรียบเทียบของเดก็ปฐมวยั ท่ีมีอายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี พบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ี

ได้รับการจดักิจกรรมแบบปฏิบตักิาร มีทกัษะการเปรียบเทียบสงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์

แบบปกต ิ

  ศรีสดุา คมัภีร์ภทัร (2534: 85 - 88) ได้ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ แ ละความ

เช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะท่ีเน้นองค์ประกอบพืน้ฐาน

กบัการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะตามแนวการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาล ทดลองกบัเดก็

อายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 1 จํานวน 30 คน พบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ี ได้รับการ

จดักิจกรรมการเคล่ือนไหว  และจงัหวดัท่ีเน้นองค์ประกอบพืน้ฐานมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สงูกวา่

เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะตามแผนการจดัประสบการชัน้อนบุาลในด้าน

การเปรียบเทียบ  แตใ่นด้านการสงัเกตไมพ่บความแตกตา่งกนั 
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  งานวจัิยในต่างประเทศ 

   อิเบลลิ่ง และเจลแมน (Ebeling; & Gelman. 1988: 888 - 896) ได้ทําการศกึษา

ความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถดุ้วยเกณฑ์การรับรู้ และเกณฑ์มาตรฐานตามการรับรู้ของแตล่ะ

บคุคลทัว่ไป โดยศกึษากบัเดก็อายรุะหวา่ง 2 - 4 ปี วิธีการทดสอบความส ามารถในการตดัสินขนาด

วตัถดุ้วยเกณฑ์การรับรู้กลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการจดัให้เดก็ดวูตัถท่ีุมีขนาดตา่งกนั 3 ขนาด โดยให้ดู   

พร้อมกนัทีละ 2 ชิน้ คือ วตัถขุนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 1ครัง้ และวตัถขุนาดเล็กคูก่บัขนาดกลาง 1 ครัง้   

แล้วถามวา่วตัถขุนาดกลางมีขนาดเปรียบเทียบใ นแตล่ะคูเ่ป็นขนาดใหญ่และเล็ก สําหรับการทดสอบ

ความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถดุ้วยเกณฑ์มาตรฐาน ใช้วิธีการศกึษาโดยจดัให้เดก็ดวูตัถคุรัง้ละ 

1ชิน้ แล้วถามวา่วตัถนุัน้มีขนาดใหญ่หรือขนาดเลก็ ผลการศกึษาพบวา เดก็อาย ุ 3 ปี และ 4 ปี มี

ความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถดุ้วยเ กณฑ์มาตรฐานมากกวา่เดก็อาย ุ 2 ปี แตร่ะหวา่งเดก็อาย ุ   

3 ปีและ 4 ปี ไมพ่บความแตกตา่ง สว่นความสามารถในการตดัสนิขนาดวตัถดุ้วยเกณฑ์การรับรู้จะ

เพิ่มขึน้ตามลําดบั 

  ดอลแนล์สนัและมาการ์เร็ต (Donaldson; & Magarret. 1968: 461 - 471) ได้ศกึษา

ความเข้าใจของเดก็ในเร่ือง ของจํานวนแตกตา่งของจํานวนมากกวา่ -  น้อยกวา่ กบัเดก็อาย ุ 3 - 4 ปี 

จํานวน 15 คน ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ระดบัอาย ุ3 - 4 ปี จะสามารถเข้าใจคําวา่มากกวา่และน้อยกวา่

ได้แล้ว แตมี่แนวโน้มวา่เดก็จะเข้าใจความหมายของคําวา่มากกวา่ได้ดีกวา่คําวา่น้อยกวา่ 

  ฮอง (Hong. 1999: 477 - 494) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ

ความสนใจทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนโดยทําการศกึษาเดก็อนบุาล 57 คน โดยกลุม่ทดลองได้เรียนรู้

คณิตศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัหนงัสือท่ีสําหรับเดก็ท่ีอา่น และมีชว่งเวลาในการอภิปราย และในชว่งเลน่อิสระ

ได้เลน่ส่ือวสัดทุางคณิตศา สตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้ในหนงัสือสําหรับเดก็ สว่นกลุม่ควบคมุได้

อา่นหนงัสือสําหรับเดก็ และเลน่ส่ือวสัดทุางคณิตศาสตร์ท่ีไมส่มัพนัธ์กบัสาระการเรียนรู้ในหนงัสือ

สําหรับเดก็ ผลการทดลองพบวา่ เดก็กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมีผลสมัฤทธ์ิแตกตา่งกนั อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิต ิโดยกลุม่ทดลองมีผลสมัฤทธ์สงูกวา่ กลุม่ควบคมุ ในด้านการจําแนก การรวมกนั

ของจํานวน เร่ืองของรูปเรขาคณิตศาสตร์ และกลุม่ทดลองชอบ เข้ามมุคณิตศาสตร์ เลือกทํางานด้าน

คณิตศาสตร์และใช้เวลาในการทํากิจกรรมในมมุคณิตศาสตร์มากกวา่กลุม่ควบคมุ 

  จากเอกสารและงานวิจยัสรุปได้วา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ คือความสามารถทาง

สตปัิญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่มมุคณิตศาสตร์อยา่งมีแบบแผน การ จดั

กิจกรรมการปฏิบตัจิริง เชน่ กิจกรรมการสาน กิจกรรมการเลน่เกม นัน้มีผลตอ่การสง่เสริมเดก็ปฐมวยัให้มี

ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสาน 
 3.1 ความหมายของการสาน 

  ได้มีผู้ให้ความหมายของการสานไว้ดงันี ้

  วิบลู ลีส้วุรรณ (2545: 9 - 10) กลา่ววา่การสาน หมายถึง การนําวตัถดุบิท่ีแปรรูปแล้วมา

สานเป็นรูปทรงตา่งๆ กรรมวิธีในการสานแบง่ออกเป็นแบบตา่งๆ ได้ดงันี ้

  ลายขดั เป็นวิธีการสานแบบพืน้ฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ลกัษณะของลายขดัเป็นการสร้างแรง

ยดึระหวา่งตอกด้วยการขดักนัเป็นรูปมมุฉากระหวา่งแนวตัง้กบัแนวนอน ใช้ตอกยืนหรือตอกแนวตัง้ 

หรือตอกยืนสอดขดักบัตอกแนวนอน โดยยกขึน้เส้นหนึง่ขม่หรือขดัลงเส้นหนึง่สลบักนัไปอยา่งท่ีเรี ยกวา่ 

ลายหนึง่ จากลายหนึง่เป็นลายสอง ลายสาม และลายอ่ืนๆ ท่ียงัคงรักษาลกัษณะการสอดและการขดักนั

เชน่เดมิ แตใ่ช้เส้นตอกในแนวตัง้และแนวนอนมากกวา่หนึง่เส้น และสอดขดักนัให้สลบัไปสลบัมาเกิด

เป็นลายสอง ลายสาม และลายอ่ืนๆ อีกมาก ลายขดันีใ้ช้สานเคร่ืองจกัสานได้หลายชนิ ดและมกัจะใช้

ร่วมกบัลายชนิดอ่ืนเพ่ือให้ได้รูปทรงตามท่ีต้องการ 

  ลายทแยง เป็นวิธีสานท่ีใช้ตอกสอดขดักนัในแนวทแยง ไมมี่เส้นตัง้และเส้นนอนเหมือน

ลายขดั แตจ่ะสานขดักนัตามแนวทแยงเป็นหกเหล่ียมตอ่เช่ือมกนัไปเร่ือยๆ คล้ายรวงผึง้ ลายชนิดนีจ้งึ

มกัสานโปร่ง เชน่ ลายตาเข่ ง ลายชะลอม ลายเกร็ดเตา่ และลายเฉลว ลายชนิดนีม้กัใช้สานภาชนะ

โปร่ง เชน่ เขง่ ชะลอม หรือใช้สานประกอบกบัลายอ่ืน เชน่ สานเป็นสว่นบนของหมวกหรือหวัสุม่เพราะ

สามารถสานลายขดัหรือลายอ่ืนประกอบเป็นสว่นอ่ืนๆ ของเคร่ืองจกัสานตอ่ไป 

  ลายขดหรือลายถกั เป็นการสานท่ีใช้กบัวสัดท่ีุไมส่ามารถคงรูปอยูไ่ด้ด้วยตนเอง เชน่ หวาย 

ยา่นลเิภา ปอ ผกัตบชวา วสัดเุหลา่นี ้ต้อสานด้วยการขดหรือถกั ได้แก่ การถกัเป็นเส้นแล้วขดเป็นวง

กระจายออกจากศนูย์กลาง แล้วถกัเช่ือมกนัเป็นชัน้ๆ ให้ได้รูปทรงตามต้องการ หรือสานโดยใช้วสัดอ่ืุน

เป็นโครงก่อน แล้วถกัหรื อสานพนัยดึโครงเหลา่นัน้ให้เป็นรูปทรงตามโครงท่ีสร้างขึน้ เชน่ การสาน

เคร่ืองจกัสานยา่นลเิภา จะต้องใช้โครงหวายหรือไม้ไผม่าทําเป็นโครงตามรูปภาชนะท่ีต้องการจะสาน

ก่อน แล้วจงึใช้ยา่นลิเภาท่ีจกัเป็นเส้นแล้วสอดพนัเช่ือมระหวา่งโครงแตล่ะชิน้เข้าด้วยกนั จนเป็น ภาชนะ

เคร่ืองใช้ท่ีมีรูปทรงตามต้องการ เชน่ การสานกระเป๋า กลอ่ง ตะกร้าหิว้ การสอดขดันี ้อาจจะทําให้เป็น

ลวดลายเพ่ือความสวยงามด้วย 

  ลายอิสระ เป็นการสานท่ีไมมี่แบบแผนตายตวั ขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้สานท่ีจะคดิ

ประดษิฐ์ขึน้เองให้สอดคล้องกบัความต้องการของตนลายประเภทนีม้ั กสานขึน้ตามความต้องการของ 

ผู้สานและแบบแผนท่ีสืบทอดกนัมาในแตล่ะท้องถ่ิน เชน่ การสานของเลน่ด้วยใบตาล ใบลาน ใบมะพร้าว

เป็นรูปสตัว์ตา่งๆ เชน่ ปลาตะเพียน ตัก๊แตน นกหรือสานเป็นของเลน่ประเภทเคร่ืองประดบัของเดก็ 

เชน่ สานเป็นเข็มขดั แหวน กําไล นอกจากนี ้การสานแบบอิส ระนี ้บางทีใช้เศษตอกสานเป็นดอกไม้

หรือพวงมาลยัเป็นเคร่ืองบชูาสิ่งท่ีเคารพนบัถือก็มี 
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  สถาพร ดีบญุมี ณ ชมุแพ และพิชยัสดพิบาล (2552: 104) ได้กลา่วไว้วา่ สาน หมายถึง

การนําวสัดท่ีุเตรียมแล้มาสานประดษิฐ์ให้เป็นรูปร่างและลวดลายตา่งๆ ขัน้ตอนท่ีสําคญัอีกขัน้ตอนหนึง่ 

คือ การถกั ซึง่เป็นกระบวนการประกอยทําให้การจกัสานสมบรูณ์ เสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง

ภายนอก วสัดท่ีุนํามาใช้สาน ได้แก่ ไม้ไผ ่หวาย กก ป่าน กระจดู ลาน เตย และยา่นลเิภา เป็นต้น 

  จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ การสาน คือ การนําวสัดท่ีุแปรรูปแล้วมาสานเป็นรูปทรง

ตา่งๆ ตามกรรมวิธีในการสาน การสานมีมากมายหลายรูปแบบมีลกัษณะแตกตา่งกนัตามความต้องการ

ของประโยชน์ใช้สอย 

 

 3.2 ประวัตคิวามเป็นมาของการสาน 

  วิบลู ลีส้วุรรณ (2532: 9 - 10) กลา่ววา่ การสานในยคุแรกๆ ของมนษุย์ วตัถดุบิธรรมชาตท่ีิ

จะหาได้ใกล้ตวัมาทําให้เกิดประโยชน์ เชน่ การนําใบไม้ ก่ิงไม้ ต้นไม้ประเภทท่ีเป็นเถามาสานขดักนั

เป็นรูปทรงง่ายๆ เพ่ือใช้เป็นภาชนะ หรือมาสานขดักนัเป็นแผน่เพ่ือใช้สําหรับปลูาด รองนัง่ รองนอน  

ก่อนท่ีจะพฒันามาเป็นเคร่ืองจกัรสานท่ีมีความละเอียดปราณีตในยคุตอ่มา 

  หลกัฐานการทําเคร่ืองจกัสานในแหลง่ตา่งๆ ของโลกท่ีอารยธรรมสมยัใหมย่งัเข้าไปไมถึ่ง

ยงัปรากฎอยูห่ลายแหง่และในประเทศไทยในปัจจบุนัก็ยงัมีเคร่ืองจกัรสานบางชนิดท่ีแสดงให้เห็นความคดิ

ในการนําวตัถดุบิจากธรรมชาตมิาดดัแปลงเพียงเลก็น้อย อยา่งไรก็ตาม  แหลง่ท่ีมีการทําเคร่ืองจกัสาน

กนัมากท่ีสดุในโลกได้แก่ บริเวณเอเชียต ะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่รวมทัง้ประเทศไทยด้วย เพราะในบริเวณนี ้

เป็นภมูภิาคท่ีสภาพภมูศิาสตร์เหมาะสมอดุมไปด้วยวตัถดุบิจากธรรมชาตจํิานวนมากท่ีเหมาะสําหรับ

นํามาทําเคร่ืองจกัรสาน ดงันัน้ จงึเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้วา่ในภมูิภาคนีมี้การทําเคร่ืองจกัรสานสืบตอ่กนั

มาช้านาน ดงัจะเ ห็นได้วา่แม้ปัจจบุนัยงัมีการทําเคร่ืองจกัรสานอยูใ่นดนิแดนตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง

ตัง้แตบ่ริเวณหมูเ่กาะชวา สมุาตรา เร่ือยขึน้มาจนถึงดนิแดนประเทศไทย มนษุย์ได้นําวตัถดุบิจากธรรมชาติ

มาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยนํามาสานเป็นสว่นประกอบท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนทําเป็นภาชนะเคร่ืองใช้ตา่งๆ  

การนําวดัสดุธุรรมชาต ิมาทําเป็นเคร่ืองจกัรสานนัน้มีทัง้ท่ีนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้โดยตรงและชนิดท่ี

ต้องนํามาดดัแปลงแปรสภาพให้เหมาะสมก่อน 

  รูปทรงของเคร่ืองจกัสานท่ีทํามาจากวตัถดุบิธรรมชาตยิคุแรกๆ นัน้ เป็นการสร้างรูปทรง

อยา่งง่ายๆ เพ่ือใช้สอยให้ได้ดีเทา่นัน้ รูปทรงของเคร่ืองจกัรสานยคุแรกๆ คงเป็นการสานขดัเป็นแผง เป็น

แผน่เรียบๆ สําหรับปลูาด หรือใช้เป็นฝาบ้านท่ีอยูอ่าศยัก่อนท่ีจะพฒันามาเป็นภาชนะประเภทตะกร้า

ทรงกระบอกอยา่งง่ายๆ และพฒันาให้มีรูปทรงท่ีออ่นช้อยและมีลวดลายท่ีละเอียดประณีตย่ิงขึน้ภายหลงั 
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 3.3 การสานของไทย 

  สาน เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัของการทําเคร่ืองจกัสาน ถดัจากการจกั ซึง่เป็นการเตรียมวสัด ุ

การสานนัน้ถือได้วา่เป็นขบวนการทางความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ท่ีนําวสัดธุรรมชาตมิาทําประโยชน์   

โดยใช้ความคดิและฝีมือมนษุย์เป็นหลกั ซึง่มีมาช้านานแล้ว โดยท่ีในปัจจบุนัยงัคงทํา กนัอยู ่ กลา่วกนั

วา่เทคนิคการสานภาชนะท่ีใช้กนัอยูใ่นทวีปอเมริกาเหนือทกุวนันี ้ทํากนัมาตัง้แตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

ลกัษณะของการสานในยคุเร่ิมแรก คงเป็นการสานไปตามแนวราบโดยใช้วสัดขุดักนัไปมาอยา่งง่ายๆ 

ตามแบบท่ีเรียกกนัวา่ ลายขดั ด้วยการยกขึน้เส้นหนึง่และกดลง เส้นหนึง่ให้เกิดการขดักนั ซึง่จะทําให้

วสัดคุงรูปตอ่เน่ืองกนัไป ให้เกิดการขดักนั  ซึง่จะทําให้วสัดคุงรูปตอ่เน่ืองกนัไปเป็นพืน้ท่ีมากขึน้ๆ ตาม

ความต้องการ และจากการสานด้วยลายขดัตามแนวราบนีเ้อง มนษุย์ได้พฒันาการสานเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยขึน้มา เป็นภาชนะ โดยอาจะสานลายขดันัน้เข้ากบัแมแ่บบเพ่ือใ ห้

เกิดเป็นรูปทรงของภาชนะขึน้มา แมแ่บบสําหรับสานภาชนะนัน้อาจจะเป็นเปลือกผลไม้ หรือเคร่ืองปัน้ 

ดนิเผาก็ได้  และเม่ือมนษุย์คดิวิธีการสานภาชนะได้สําเร็จแล้ว ได้พฒันาลวดลายในการสานไปด้วย 

เพ่ือให้ได้ภาชนะท่ีมีรูปทรงเหมาะสมกบัการใช้สอยและเกิดความสวยงามนา่ใช้ย่ิงขึน้ 

  การสานของคนไทยนัน้ ถือได้วา่เป็นความรู้พืน้บ้านพืน้เมืรอง สืบตอ่กนัมาช้านาน      

โดยวิธีการถ่ายทอดให้กนัในครอบครัว ชนิดพอ่สอนลกู โดยมิได้มีการร่ําเรียนกนัอยา่งจริงจงั และไมมี่

การจดบนัทกึเป็นตํารับตําราแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการถ่ายทอดสืบตอ่กนัมาจากบรรพบรุุษจากชัว่ชีวิตคน

หนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ซึง่บางอยา่งอาจคงรูปลกัษณะและลวดลายเดมิไว้ แตบ่างอยา่งก็อาจจะเปล่ียน

รูปทรงและลวดลายไปบ้าง แตค่วามเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้ มกัจะเปล่ียนไปอยา่งช้าๆ ชนิดคอ่ยเป็น

คอ่ยไป 

  การสานของไทยนัน้มีลวดลายและรูปแบบตา่งกนัไปมากมาย ทัง้ท่ีแตกตา่งกนัด้วยลกัษณะ

ของแบบลายและวสัดท่ีุใช้ในการสาน ในด้านลวดลายท่ีสานนัน้ สว่นมากการใช้ลายจะสานลายใดก็ขึน้อยู่

กบัความเหมาะสม เชน่ อาจจะใช้ลายขดัธรรมดา เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงทนทานและ ความสะดวกใน

การสานหรือถ้าต้องการสานภาชนะท่ีมีตาหา่งๆ เชน่ ชะลอม เขง่ ก็มกัจะสานด้วยลายเฉลว เป็นต้น 

  อยา่งไรก็ตาม แม้วา่การถกัจะเป็นขัน้ตอนเสริมเพ่ือให้เคร่ืองจกัสานมีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

ก็ตาม แตก่ารถกัก็เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมีความจําเป็นอยา่งขาดไมไ่ด้ของเคร่ืองจกัรสานหลายๆ ชนิด  

ไมว่า่จะเป็นภาชนะหรือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ ถ้าสงัเกตดแูล้วจะเห็นวา่มีกระบวนการถกัเข้าไปเป็นองค์ประกอบ 

อยูด้่วยเสมอ 

  ทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการของการทําเคร่ืองจกัสาน ซึง่จะเห็นวา่เป็นหตัถกรรมหรือเป็น

ศลิปหตัถกรรมพืน้ๆ ท่ีไมมี่กรรมวิธีท่ีซบัซ้อน  



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 ในการศกึษาวิจยัเร่ือง  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีจดักิจกรรมการสานจากผ้า ผู้ วิจยัได้

ดําเนินการวิจยัตามลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1.  กําหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.  การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

 4.  แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง  

 5.  การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

              ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยัชาย -  หญิง อายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ซึ่ งกําลัง

ศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดักรุงเทพมหานคร  

จํานวน 240  คน 

             

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

               กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยัชาย-หญิง อายุระหวา่ง 4 - 5 ปีท่ีกําลงั

ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดั

กรุงเทพมหานคร ท่ีได้มาโดยวิธีการ เลือกแบบเจาะจงเลือกห้องเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 1 มา 1 ห้องเรียน 

จํานวน 30 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสานนี ้ ผู้ วิจ ยั

ใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ 

 1. แผนการจดักิจกรรมการสาน 

 2. แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
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การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แผนการจัดกจิกรรมการสาน 

 การสร้างแผนการจดักิจกรรมการสาน ดําเนินการตามลําดบัขัน้ดงัตอ่ไปนี  ้

 1.  ศกึษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

  1.1 ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัการกิจกรรมการสาน 

  1.2 ศกึษาหลกัสตูรและคูมื่อหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช  2546 ของกรมวิชาการ 

  1.3 ศกึษาแนวคดิ และหลกัการจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการสอน  

รวมถึงเทคนิคในการสอนตา่ง ๆ ท่ีเน้นเดก็เป็นสําคญั ตลอดจนการจดักิจกรรมเดก็อนบุาลชัน้ปีท่ี  1 ของ

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 

 2.  จดัทําแผนการจดักิจกรรมการสาน 

 3.  นําแผนการจดักิจกรรมการสานผ้าเสนอผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาเดก็ปฐมวยั เพ่ือ

ตรวจสอบความถกูต้อง จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

  อาจารย์บญุไท เจริญผล  อาจารย์สาขาการศกึษาปฐมวยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

        อาจารย์ผจงจิต ช้างมงคล  อาจารย์โรงเรียนอนบุาลช้างมงคล 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  อาจารย์วรรณี   วจันสวสัดิ ์               ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่สว่นการศกึษาอนบุาล   

        โรงเรียนไผทอดุมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร    
 

 4.  ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมการสาน ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

  4.1 ปรับกิจกรรมการสานจาก การสานลายสอง ลายสาม ให้สานลายหนึง่ลายเดียว

เพราะกรอบไม้เล็ก ถ้าสานลายสอง ลายสาม จะทําให้สานยาก ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัเดก็ 

  4.2 เพิ่มเตมิจดุประสงค์ตามความเป็นจริง เชน่ เพ่ือฝึกการมีระเบียบวินยัในการจดัเก็บ

ส่ืออปุกรณ์ เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน 

 5.  นําแผนการจดักิจกรรมการสาน ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี  1 โรงเรียนวดันมิมานรดี สงักดัสํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  

จํานวน 15 คน เพ่ือศกึษาเก่ียวกบั ความยากงา่ยของการจดักิจกรรมและความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้

ในการจดักิจกรรม  ซึง่ผลปรากฏวา่เดก็มีความพร้อมในการเรียนรู้ แตกตา่งกนัเน่ืองจากสภาพแวดล้อม

และครอบครัวทําให้เดก็บางคนมีความรู้พืน้ฐานมาบ้างแล้วแตเ่ดก็บางคนไมมี่ความรู้พืน้ฐานมาเลย   

จงึได้มีการปรับปรุงแผนการสอนและสลบัขัน้ตอนการสอนให้มีความเหมาะสมกบัเดก็ 
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 6.  นําแผนการจดักิจกรรมการสาน ไปทําเป็นฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนําไปใช้ในกลุม่ตวัอยา่งใน 

การทดลอง 

 แบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 การสร้างแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  ดําเนินการตามลําดบัขัน้ดงัตอ่ไปนี  ้

 1.  ศกึษาทฤษฎีเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 2.  สร้างแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนยั 3 ตวัเลือก ท่ีเป็นรูปภาพ

จํานวน 4 ชดุ ชดุละ 15 ข้อ  รวมทัง้สิน้ 60 ข้อ  ดงันี ้

  ชดุท่ี 1  แบบทดสอบการสงัเกตเปรียบเทียบ  จํานวน 15 ข้อ 

  ชดุท่ี 2  แบบทดสอบการจดัหมวดหมู ่จํานวน 15 ข้อ 

  ชดุท่ี 3  แบบทดสอบการเรียงลําดับ จํานวน 15 ข้อ 

  ชดุท่ี 4  แบบทดสอบการรู้คา่จํานวน จํานวน 15 ข้อ 

 3.  สร้างคูมื่อแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

 4.  นําแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง

และความเหมาะสม  เพ่ือแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  และความเหมาะสมของแบบประเมิน  

จํานวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

  อาจารย์ชนิสรา ใจชยัภมูิ  อาจารย์สาขาการศกึษาปฐมวยั 

        มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย 

   อาจารย์วรรณี   วจันสวสัดิ ์  ผู้ชว่ยอาจารย์ใหญ่สว่นการศกึษาอนบุาล   

        โรงเรียนไผทอดุมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร   

  อาจารย์เสกสรร มาตวงัแสง  อาจารย์โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสทุาวาส 

        จงัหวดัชลบรีุ 

 5.  นําแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมา 

ปรับปรุงแก้ไขตาม คําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ  ผลการพจิารณาของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น ลงความเห็น

และประเมนิความสอดคล้อง ระหวา่งแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ ผลการประเมินได้คา่ IOC ระหวา่ง  

0.67 – 1.00 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรูปภาพให้มีความชดัเจน ตําแหนง่ของภาพควรอยูร่ะดบั

เดียวกนั เป็นต้น 

 6.  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบัเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาล ปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง

จํานวน 30 คน เพ่ือหาคา่ความยากงา่ยและคา่อํานาจจําแนกรายข้อแล้วคดัเลือกข้อสอบไว้ชดุละ 10 ข้อ 

 7.  นําแบบทดสอบท่ีได้ไปหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  

โดยใช้วิธีของคเูดอร์  - ริชาร์ดสนั (Kuder - Richardson) ใช้สตูร KR - 20 (ล้วน สายยศ; และองัคณา  

สายยศ. 2538: 197 - 198) คณุภาพของแบบทดสอบมีดงันี ้
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  7.1 ด้านการเปรียบเทียบ มีคา่ความยากงา่ย ระหวา่ง 0.50 ถึง 0. 67 

    อํานาจจําแนก ระหวา่ง 0.37 ถึง 0.67  คา่ความเช่ือมัน่   0.73 

  7.2 ด้านการจดัหมวดหมู่  มีคา่ความยากงา่ย ระหวา่ง 0.53 ถึง 0.63  

   คา่อํานาจจําแนก ระหวา่ง 0.45 ถึง 0.59   คา่ความเช่ือมัน่   0.71 

  7.3 ด้านการเรียงลําดบั  มีคา่ความยากงา่ย ระหวา่ง 0.57 ถึง 0.70 

   คา่อํานาจจําแนก ระหวา่ง 0.47 ถึง 0.65   คา่ความเช่ือมัน่   0.73 

  7.4 ด้านการรู้คา่จํานวน  มีคา่ความยากงา่ย ระหวา่ง 0.50 ถึง 0.67  

   คา่อํานาจจําแนก ระหวา่ง 0.52 ถึง 0.77   คา่ความเช่ือมัน่   0.80 

  7.5 แบบทดสอบทัง้ฉบบั มีคา่ความยากงา่ย ระหวา่ง 0.50 ถึง 0.70  

   คา่อํานาจจําแนก ระหวา่ง 0.33 ถึง 0.78  คา่ความเช่ือมัน่   0.92 

 8.  จดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนําไปใช้ในการวิจัย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้ วิจยัได้ดําเนิน 

การทดลองโดยการทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One - group Pretest - Posttest 

Design) (Borg และ Gall ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538 : 216) ตามตาราง 1 

 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม่ สอบก่อน 

(Pretest) 

ทดลอง สอบหลงั 

(Posttest) 

E T X 1 T2 

 

 เม่ือ  E  แทน  กลุม่ทดลอง 

   T1

   X  แทน  การจดักิจกรรมการสาน 

 แทน  การประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

   T2

 

  แทน  การประเมินทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์หลงัการทดลอง 
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วิธีดาํเนินการทดลอง 

 การวิจยัครัง้นี ้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 เป็นเวลา 8 สปัดาห์  

สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 30 - 50 นาที รวม  32 ครัง้ ในชว่งกิจกรรมการสาน  จดัอยูใ่นกิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค์เวลา 9.30 - 10.20 น. โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. ผู้ วิจยัทําการประเมนิ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเดก็ปฐมวยั  ก่อนการทดลอง

(Pretest) กบักลุม่ตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ องัคาร จากนัน้นํามาตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน 

 2.  ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองในกิ จกรรมการสาน ใช้เวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วนั จํานวน 

32 วนั วนัละ 30 - 45 นาที เวลา 9.30 - 10.20 น. ดงัท่ีปรากฏในตาราง 2  

 3.  เม่ือสิน้สดุการทดลอง ผู้ วิจยั ประเมินทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเดก็ปฐมวยั หลงั

การทดลอง (Posttest)  

 4.  นําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต 
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ตาราง  2  การจดักิจกรรมการสาน 

 

สัปดาห์ วัน กจิกรรม 

1 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

 กิจกรรมสานริบบิน้ผ้าจา๋ 

 กิจกรรมสานเชือกมหศัจรรย์ 

 กิจกรรมสานผ้าลายสวย 

 กิจกรรมสานไหมพรมสีสวย 

 

 

2 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

กิจกรรมสานใบลานบ้านเรา 

กิจกรรมสานใบมะพร้าวของฉนั 

กิจกรรมสานใบตองเขียวสวย 

กิจกรรมสานตอกสลบัสี 

 

3 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

กิจกรรมสานหลอดสีใส 

กิจกรรมสานกระดาษหลากสี 

กิจกรรมสานลวดกํามะหย่ีแสนนุม่ 

 กิจกรรมสานเชือกฟางแสนสนกุ 

  

4 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

กิจกรรมสานริบ้บิน้ผ้ากบัเชือกเพลินใจ 

กิจกรรมสานริบ้บิน้ผ้ากบัไหมพรมของหนู 

กิจกรรมสานเชือกกบัผ้าแฟนซี 

กิจกรรมสานเชือกกบัไหมพรมแปลงร่าง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

สัปดาห์ วัน กจิกรรม 

5 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

 

กิจกรรมสานใบมะพร้าวกบัใบลานสองสหาย 

กิจกรรมสานใบมะพร้าวกบัใบตองเรียงสวย 

กิจกรรมสานตอกกบัใบมะพร้าวสนกุสขุใจ 

กิจกรรมสานตอกกบัใบตองหนนู้อยหดัคดิ 

 

6 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

กิจกรรมสานหลอดกบักระดาษสาดอกไม้ 

กิจกรรมสานเชือกฟางกบัหลอดพาเพลิน 

กิจกรรมสานเชือกฟางกบัลวดกํามะหย่ีหรรษา 

กิจกรรมสานหลอดกบัลวดกํามะหย่ีพาเพลิน 

 

7 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

กิจกรรมสานตอกกบัใบลานของหน ูหนู 

 กิจกรรมสานไหมพรมกบัริบ้บิน้ผ้านา่รัก 

กิจกรรมสานไหมพรมกบัเชือกฟางสีสวย 

 กิจกรรมสานเชือกย้อมสีกบัไหมพรมเส้นสวย  

8 

 

จนัทร์ 

องัคาร 

พธุ 

พฤหสับดี 

 

กิจกรรมสานริบ้บิน้ผ้ากบัเชือกของฉนั 

กิจกรรมสานเชือกกบัผ้าชวนคดิ 

กิจกรรมสานผ้ากบัไหมพรมรวมใจ 

กิจกรรมสานหลอดกบัริบ้บิน้ผ้าสีรุ้ง 
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือและข้อมูล 
 1.  สถติท่ีิใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  1.1 หาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบโดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์

กบัพฤตกิรรม โดยคํานวณจากสตูร (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 89) 

 

    IOC = 
N
RΣ  

 

  เม่ือ  I0C แทน ดชันีความสอดคล้องมีคา่อยูร่ะหวา่ง -1  ถึง  +1 

    ∑R แทน ผลรวมของการพจิารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

      N  แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

   

  1.2 คะแนนเฉล่ียใช้สตูร (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2544: 35) 

 

    Χ  = 
Ν
Χ∑  

 

  เม่ือ  Χ  แทน คะแนนเฉล่ีย 

    Χ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    Ν  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

                1.3  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (ล้วน  สายยศ;  และองัคณา   สายยศ. 2539: 73) 

 

    S   = 
)1(

)( 22

−ΝΝ
ΣΧ−ΝΣΧ

 

 

  เม่ือ  S  แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    ∑X2

      

 แทน    ผลรวมคะแนนกําลงัสองของนกัเรียนแตล่ะคน 

Ν  แทน จํานวนนกัเรียน 

      X  แทน คะแนนของนกัเรียนแตล่ะคน   
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  1.4 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีของ 

คเูตอร์ - ริชาร์ดสนั  (Kuder  Richardson) KR - 20 (ล้วน สายยศ; และองัคณา  สายยศ. 2538: 197 - 

198)   ดงันี ้

 

      ur  






 Σ
−

− 21
1 σ

pq
k

k    =      

 

  เม่ือ  ur     

    k  แทน จํานวนข้อสอบ 

แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

    p  แทน สดัสว่นของคนท่ีทําข้อสอบนัน้ 

    q  แทน สดัสว่นของคนท่ีทําข้อสอบนัน้ผดิ 

   
2σ  

 

แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

  1.5  หาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ พอยต์ 

ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2521: 258) โดยใช้สตูร 

       

        pq
S

MM
        r

t

qp
pbis ⋅

−
=  

      

  เม่ือ  rpbis

       ไบซีเรียล 

 แทน  คา่อํานาจจําแนกสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพอยต์ 

    Mp

    M

 แทน คา่เฉล่ียของคะแนนรวมในกลุม่ตอบถกู 

q

    S

 แทน คา่เฉล่ียของคะแนนรวมในกลุม่ตอบผิด 

t

    p  แทน สดัสว่นของคนตอบถกู 

  แทน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทัง้หมด 

    q  แทน 1 - p  (สดัสว่นของคนตอบผดิ) 
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 2. สถติท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

     โดยใช้   t - test  สําหรับ  Dependent  Samples (ชศูรี  วงศ์รัตนะ. 2544: 193)   

 

    t  = 

1
D)(-Dn

D
22

−
ΣΣ

Σ

n

 

 

                เม่ือ       t            แทน      คา่วิกฤตท่ีใช้ในการพจิารณาการแจกแจงของคา่  t      

                  DΣ       แทน    ผลรวมของความแตกตา่งการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

              ( DΣ )2

       หลงัเรียนยกกําลงัสอง 

    แทน   ผลรวมของความแตกตา่งการทดสอบก่อนเรียนและ  

                             n             แทน     จํานวนคูข่องคะแนนจากการทดสอบครัง้แรกและครัง้หลงั 

 

 3. เกณฑ์ในการแปลความหมายของชว่งคะแนนระดบัความสามารถ ของทกัษะพืน้ฐานทาง   

คณิตศาสตร์รายด้านทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้

  3.1  ระดบัความสามารถของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์รายด้าน 

   คะแนน         ระดบัความสามารถ 

  6.69  – 10.00                              ดี 

  3.35  –  6.68         พอใช้ 

  0.00  –  3.34         ปรับปรุง 

 

  3.2  ระดบัความสามารถของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม  

   คะแนน         ระดบัความสามารถ 

  24.01  –  36.00                             ดี 

  12.01  –  24.00         พอใช้ 

    0.00  –  12.00         ปรับปรุง 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลู  และการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลอง

เป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยักําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 

N  แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 

K  แทน  คะแนนเตม็ 

S แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Χ   แทน  คา่เฉล่ีย  (Mean) 

SD  แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตา่งของคะแนน 

D   แทน  คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนน 

 t  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

 p แทน ความนา่จะเป็นของคา่สถิต ิ 

**  แทน  มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นี  ้ ผู้ วิจยัดําเนนิการ เสนอการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ในการทดลองตามลําดบั ดงันี ้

            1.  ผลการ เปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการสาน 

 2.  ระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมการสาน 
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผลการเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ 

การจดักิจกรรมการสาน 

 

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั  

 กิจกรรมการสาน 

 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิต 
ศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 

 
การทดสอบ 

 
X  

 
S 

 
D  

 
SD 

 
t 

 
p 

1.ทกัษะการเปรียบเทียบ
  

ก่อนการทดลอง 
 

หลงัการทดลอง 

4.36 
 

8.43 

0.71 
 

0.97 

 
4.07 

 
0.82 

 
26.91 ** 

 

 
.000 

 
2.ทกัษะการจดัหมวดหมู่  

ก่อนการทดลอง 
 

หลงัการทดลอง 

4.40 
 

8.53 

0.85 
 

1.19 

 
4.13 

 
1.13 

 
19.91 ** 

 
.000 

 
3.ทกัษะการเรียงลําดบั
  

ก่อนการทดลอง 
 

หลงัการทดลอง 

4.66 
 

8.93 

1.09 
 

1.08 

 
4.27 

 
0.86 

 
26.91 ** 

 
.000 

 
4.ทกัษะการรู้คา่จํานวน 
 

ก่อนการทดลอง 
 

หลงัการทดลอง 

4.53 
 

8.53 

0.93 
 

0.81 

 
4.00 

 
0.87 

 
25.15 ** 

 
.000 

รวม ก่อนการทดลอง 
 

หลงัการทดลอง 

17.96 
 

34.43 

2.41 
 

3.12 

 
16.47 

 
2.20 

 
40.83 ** 

 
.000 

 

จากตาราง 3 พบวา่การจดักิจกรรมการสานทําให้เดก็มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวม 

หลงัการ จดักิจกรรมการสาน สงูกวา่ก่อนการ จดักิจกรรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  .01 เม่ือ

พจิารณารายด้านพบวา่เดก็ปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐาน ทางคณิตศาสตร์  ด้านการการเรียงลําดบั การจดั

หมวดหมู่ ด้านการรู้คา่จํานวน  การเปรียบเทียบ  หลงัการจดักิจกรรมการสานสงูกวา่ก่อนการทดลอง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .01 แสดงวา่การจดักิจกรรมสาน สามารถพฒันาทกัษะพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัได้ 
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 2.  ระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลั งท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมการสาน 

 

ตาราง 4 ระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัรายด้านก่อนและหลงัได้รับการจดั 

 กิจกรรมการสาน 

 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

ของเดก็ปฐมวยั 

K ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S ระดบั X  S ระดบั 

1.ด้านทกัษะการสงัเกต

เปรียบเทียบ 

10 4.36 0.71 พอใช้ 8.43 0.97 ดี 

2.ด้านทกัษะการจดัหมวดหมู่  10 4.40 0.85 พอใช้ 8.53 1.19 ดี 

3.ด้านทกัษะการเรียงลําดบั 10 4.66 1.09 พอใช้ 8.93 1.08 ดี 

4.ด้านทกัษะการรู้คา่จํานวน 10 4.53 0.93 พอใช้ 8.53 0.81 ดี 

รวม 50 17.96 2.41 พอใช้ 34.43 3.12 ดี 

 

 ตาราง 4  เม่ือพจิารณาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนได้รับการจดักิจกรรมม

การสานโดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน อยูใ่นระดบัพอใช้ โดยเดก็ปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านทกัษะการ เรียงลําดบัมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาด้านทกัษะ การรู้คา่จํานวน ด้านทกัษะ การจดั

หมวดหมู ่และด้านทกัษะการเปรียบเทียบ ตามลําดบั 

 หลงัการจดักิจกรรมการสานเดก็ปฐมวยั มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี ทัง้โดยรวม

และรายด้านทกุด้าน เม่ือพจิารณาแล้วพบวา่ทกัษะ การเรียงลําดบัมากเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ 

ด้านทกัษะการจดัหมวดหมู่  ด้านทกัษะการ รู้คา่จํานวน สว่นด้านทกัษะการ เปรียบเทียบ เดก็ปฐมวยัมี

ความสามารถเป็นอนัดบัสดุท้าย  

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปอภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลองท่ีมุง่ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั

ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสานเพ่ือการเรียนรู้ อนัเป็นแนวทางให้ครูและผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา

ปฐมวยัได้ประโยชน์  ในการพฒันาทกั ษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้แก่เดก็อยา่งมีประสิทธิภาพ      

ด้วยการจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั  

ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสาน โดยกําหนดเป็นจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้ 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ      

การจดักิจกรรมการสาน 

 2.  เพ่ือศกึษาระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการสาน 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

             เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสาน มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สงูขึน้กวา่ก่อน

การทดลอง 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

            ผลของการศกึษาวิจยัครัง้นี ้จะเป็นแนวทางให้กบัครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา

ปฐมวยัได้ตระหนกัและเข้าใจถึงความสําคญัในก ารจดักิจกรรมการสาน เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร์ให้กบัเดก็ปฐมวยัอยา่งมีความหมายและเกิดประโยชน์ สามารถนําการสานไปใช้จริง 

รวมทัง้นําผลของการศกึษาวิจยัไปใช้ในการพฒันาเดก็ปฐมวยัได้เป็นอยา่งดี 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ชาย -  หญิง อายรุะหวา่ง 4 - 5 ปี ของ

โรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 240 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

                 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ชาย -  หญิง อายรุะหวา่ ง 4 - 5 ปี ท่ี

กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 255 2 ของโรงเรียนวดันิมมานรดี  

สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน   

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสานนี ้ ผู้ วิจ ยั

ใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ 

 1.  แผนการจดักิจกรรมการสาน 

 2.  แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 

การดาํเนินการทดลอง 

 การวิจยัครัง้นี ้  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 เป็นเวลา 8 สปัดาห์  

สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ  50 นาที รวม 32 ครัง้ ในชว่งกิจกรรมการสา นผ้าจดัอยูใ่นกิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค์เวลา 9.30 - 10.20 น. โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. ผู้ วิจยัทําการประเมนิ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเดก็ปฐมวยั  ก่อนการทดลอง

(Pretest) กบักลุม่ตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ องัคาร จากนัน้นํามาตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน 

 2.  ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองในกิจกรรมการสาน ใช้เวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วนั จํานวน 

32 วนั วนัละ 30 - 50 นาที เวลา 9.30 - 10.20 น. ดงัท่ีปรากฏในตาราง 2  

 3.  เม่ือสิน้สดุการทดลอง ผู้ วิจยั ประเมินทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเดก็ปฐมวยั หลงั

การทดลอง (Posttest)  

 4.  นําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม   

การสาน โดยใช้   t - test สําหรับ Dependent Samples   
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สรุปผลการวิจัย 

 1.  ทกัษะ พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ทัง้โดยรวมและรายด้านของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดั

กิจกรรมสานสงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมการสาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 2.  เดก็ปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง ทัง้โดยรวมและรายด้าน          

ทกุด้านอยูใ่นระดบัพอใช้  หลงัการจัดกิจกรรมการสาน เดก็ปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์            

ทัง้โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัดี  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลของการจดักิจกรรม การสานเพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั   ซึง่ผลของการศกึษา  ปรากฏดงันี ้ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ทัง้

โดยรวมและรายด้านของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมสาน สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมสาน อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิาน  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็

ปฐมวยัโดยก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัพอใช้ หลงัการจดักิจกรรมการ สานอยูใ่นระดบัดี  ทัง้นีส้ามารถ

อภิปรายผลได้ดงันี ้

 1.  ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัแยกเป็นรายด้าน พบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ี

ได้รับการจดักิจกรรมการสานหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง มีระดบัทกัษะพื ้ นฐานทาง

คณิตศาสตร์สงูขึน้ทกุด้าน อภิปรายผลได้ดงันี ้คือ 

   1.1 การสงัเกตเปรียบเทียบ เดก็ปฐมวยัมีระดบั ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการ

ทดลองอยูใ่นระดบั พอใช้ คือ คา่คะแนนเฉล่ีย เทา่กบั 4.36 คะแนน แตห่ลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมี

ระดบัทกัษะพืน้ฐาน ทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบั ดี คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 8.43 คะแนน แสดงวา่

การจดักิจกรรมการสาน  สง่เสริมเร่ืองการสงัเกตเปรียบเทียบได้ ตวัอยา่งเชน่ สปัดาห์ท่ี 8 กิจกรรมสาน

หลอดกบัริบบิน้ผ้าสีรุ้ง ครูสอดแทรกทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบในกิจกรรมการสาน โดยให้เดก็ได้

สงัเกตเปรียบเทียบอปุกรณ์ และเม่ือเดก็ได้ลงมือปฏิบตักิบัอปุกรณ์จริง เดก็ได้เ รียนรู้การสงัเกต

เปรียบเทียบ ในเร่ืองของ สี ขนาด รูปร่าง ปริมาณ ของหลอดกบัริบ้บิน้ผ้าท่ีมีความแตกตา่งกนั 

   1.2  การจดัหมวดหมู่  เดก็ปฐมวยัมีระดบั ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง

อยูใ่นระดบั พอใช้ คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.40 คะแนน แตห่ลงัการทดลองเดก็ป ฐมวยัมีระดบั

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบั ดี คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 8.53 คะแนน แสดงวา่การจดั

กิจกรรมการสาน สง่เสริมเร่ืองการจดัหมวดหมูไ่ด้ กิจกรรมการสานได้เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้ ทกัษะ

การจดัหมวดหมู ่จากอปุกรณ์ท่ีนํามาทํากิจกรรม ตวัอยา่งเชน่ สปัด าห์ท่ี 1 กิจกรรมสานผ้าลายสวย 

เดก็ได้เรียนรู้เร่ืองการจดัหมวดหมู ่โดยการจดัหมวดหมูต่ามสี และลายของผ้า 
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   1.3  การเรียงลําดบั เดก็ปฐมวยัมีระดบั ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองอยู่

ในระดบั พอใช้ คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.66 คะแนน แตห่ลงัการทดลองเดก็ปฐมวั ยมีระดบัทกัษะ

พืน้ฐาน ทางคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบั ดี คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 8.93 คะแนน แสดงวา่การจดั

กิจกรรมการสานชว่ยสง่เสริมในเร่ืองการเรียงลําดบัได้ ตวัอยา่งเชน่ สปัดาห์ท่ี 7 กิจกรรมสานไหมพรม

กบัเชือกฟางสีสวย  เม่ือเดก็ได้ลงมือปฏิบตัจิริงเดก็มีการเรียงลําดบักา รสานตาม จํานวน ความยาว 

ขนาด ของไหมพรมกบัเชือกฟาง และในทกุกิจกรรมการสานในขัน้สรุปครูฝึกให้เดก็นําเสนอผลงาน

พร้อมกบัเรียงลําดบัขัน้ตอนการสานทกุครัง้ เดก็ก็สามารถเรียงลําดบัขัน้ตอนการสานได้ 

   1.4 การรู้คา่จํานวน เดก็ปฐมวยัมีระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองอยู่

ในระดบั พอใช้ คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.53 คะแนน แตห่ลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมีระดบัทกัษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบั ดี คือ คา่คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 8.53 คะแนน แสดงวา่กิจกรรมการ

สานชว่ยสง่เสริมให้เดก็ได้เรียนรู้เร่ืองจํานวนจากการปฏิบตัจิริง ตวัอยา่งเช่ น สปัดาห์ท่ี 6 กิจกรรมสาน

หลอดกบักระดาษสาดอกไม้ ครูได้สอดแทรกความรู้ด้านจํานวน โดยให้เดก็นบัจํานวนอปุกรณ์ และเดก็

ได้เรียนรู้จากกิจกรรมการสาน โดยให้เดก็สานสลบัขึน้- ลง คือ ขึน้หรือยกเส้นขึน้ 1 เส้นและลงหรือทบั

เส้นยืน 1 เส้น ซึง่การทํากิจกรรมการสานซํา้ๆ จะทําให้เด็ กได้เรียนรู้ การนบั การจบัคูห่นึง่ตอ่หนึง่ การ

เพิ่มหรือลดจํานวนมากขึน้ 

 2.  การจดักิจกรรมการสาน  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมือปฏิบตักิระทําโดยผา่น

ประสาทสมัผสั ซึง่ตรงกบัทฤษฎีเพียเจท์ (Piaget) พฒันาการด้านสตปัิญญาของเดก็ในขัน้ท่ี  2 ขัน้ก่อน

ปฏิบตักิาร ท่ี เพียเจท์ ได้กลา่วไว้วา่ เดก็ชว่งอาย ุ2 – 6  ปี จะถือเอาตนเอง เป็นสําคญั (Self Centered) 

และเรียนรู้จากการสมัผสั และใช้ทกุสว่นของร่างกายในการทํากิจกรรม  แตก่ารเรียนรู้ท่ีได้ผลดีท่ีสดุ  คือ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีตนได้ลงมือปฏิบตัิ  เดก็ในวยันี ้  ต้องการประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  

ต้องการค้นหาสํารวจ (Explore) นอกจากนัน้ กิจกรรมยงัมีความนา่สนใจท้าทายความสามารถของเดก็  

เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้เดก็ได้คดิวางแผนริเร่ิม และลงมือปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเอง โดยออกแบบ

ผลงานตามความคดิจากวสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลายในแต่ ละกิจกรรม  ตามหลกัการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 

(Bruner) การจดัประสบการณ์ของครูจะชว่ยให้เดก็เกิดความพร้อมท่ีจะเรียนตอ่โดยการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนของครูนัน้ต้องสอดคล้องกบัพฒันาการและความสามารถของเดก็ สอนให้เดก็ได้รับ

ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือกระทําทางสตปัิญญา  ดงัท่ี (สิริมา ภิญโญอนนัตพง ษ์. 2544 : 154)  

ความสามารถในการเรียนรู้อาจหยดุฉะงกัได้ แตห่ากเดก็ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผู้ใหญ่

เป็นผู้ เตรียมสภาพแวดล้อม ให้ และให้เดก็เรียนรู้โดยผา่นกระบวนการปฏิบตัจิริง เรียนรู้จากของจริง

ทดลองจริงกบัสิ่งนัน้ๆ เดก็จะเกิด ความเข้าใจและเกิดความคดิรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียนได้ดี   ดงันัน้การท่ี

ครูจดัประสบการณ์โดยเปิดโอกาสให้เดก็ได้ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้ตา่งๆ 

จะเป็นการชว่ยสง่เสริมพฒันาการทางด้านสตปัิญญาให้กบัเดก็ได้ดี  (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 

2539: 5) เชน่เดียวกบั (ภรณี ครุุรัตนะ. 2528: 10) การกลา่วถึงการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัวา่ เป็นการคดิ

อยา่งมีระบบ เดก็จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือมีสิ่งเร้าเป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเอง   
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 3.  กิจกรรมการสาน เป็นกิจกรรมท่ี สง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  คือ มีพฒันาการ

ด้านการสงัเกตจําแนกเปรียบเทียบสิ่งตา่งๆ วา่เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไรในเร่ืองของ  ปริมาณ ขนาด 

รูปร่าง สี และรูปทรงเป็นทกัษะท่ีต้องอาศยัทกัษะการสงัเกตโดยการใช้ประสาทสมัผสัของเดก็ในการ

เรียนรู้ จากส่ือประเภทตา่งๆ  ท่ีสอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธิการ  (2540: 32) ได้กลา่วถึง  กิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ไว้วา่ ควรมีวสัดอุปุกรณ์ส่ือการเรียนท่ีเป็นรูปธรรม ให้เดก็ได้มีโอกาสสงัเกต  สมัผสั ทดลอง 

สํารวจ ค้นคว้าแก้ปัญหาด้วยต้นเอง  และมีปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็  ผู้ใหญ่ ครูเป็นผู้จดัสภาพแวดล้อม  และ

ตัง้คําถามกระตุ้นให้เดก็คดิ ให้ข้อเสนอแนะและให้ความชว่ยเหลือ  ในการจดักิจกรรมผา่นกระบวนการ

เลน่ เพ่ือการเรียนรู้ซึง่ในรูปแบบกิจกรรม  แตล่ะขัน้ตอนได้เปิดโอกาสให้เดก็ได้ศกึษาและเรียนรู้จากส่ือ

ประเภทตา่งๆ  ทําให้เดก็สามารถเรียนรู้  อยา่งอิสระ   ซึง่สอดคล้องกบั จอห์น  ดวิอี ้ (John Dewey) ได้

กลา่ววา่ เดก็เรียนรู้จากการกระทํา (Learning by Doing) นอกจากนีกิ้จกรรมการสานยงัสง่เสริมให้เดก็

ได้เรียนรู้การสงัเกตและเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่   การเรียงลําดบั  และการรู้คา่รู้จํานวน จากการ

ลงมือปฏิบตัโิดยนําชิน้สว่นและวสัดมุา สานให้เกิดเป็นผลงานในลกัษณะตา่ง ๆ เดก็เห็นขัน้ตอนของ

การเรียงลําดบัจากจํานวนท่ีหนึง่ไปจนถึงสดุท้ายและรู้จกัเปรียบเทียบวา่ควรเรียงลําดบัก่อนหลงั

อยา่งไรได้บ้าง ในกิจกรรมการสานยงัสง่เสริม ให้เดก็รู้จกัการลองผดิ ลองถกู ในการสานแตล่ะเส้น เดก็

ได้นําอปุกรณ์ท่ีครูจดัเตรียมไว้มา เรียงลําดบัก่อน – หลงั ความยาว ความกว้าง ความสู ง ขนาด ลําดบั

บน ลา่ง ซ้าย ขวา หน้า กลาง หลงั และจํานวนชิน้สว่นท่ีนํามาจดัเรียงให้ได้รูปร่างของโครงร่าง   

สอดคล้องประไพจิตร  เนตศิกัดิ ์(2529: 49 - 53) ได้กลา่วถึงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์วา่ เดก็ ควร

ท่ีจะได้เตรียมความพร้อมในเร่ืองของการสงัเกตการณ์เปรียบเทียบรูปร่าง นํา้หนกั ขนาด สี ท่ีเหมือนและ

แตกตา่งกนัการบอกตําแหนง่ของสิง่ของการเปรียบเทียบจํานวน  และการจดัเรียงลําดบัความยาว

ความสงูและขนาด  และบญุเย่ียม จิตรดอน (2526 : 250 -  251 ) ให้ความหมายของทกัษะพืน้ฐาน

ทาง คณิตศาสตร์วา่ เป็น ความรู้เบือ้งต้น ซึง่จะนําไปสูก่ารเรียนคณิตศาสตร์ เดก็ควรจะได้มีประสบการณ์

เก่ียวกบัการเปรียบเทียบ เรียงลําดบั การวดั การจบัคูห่นึง่ตอ่หนึง่ การนบัก่อนท่ีจะเรียนเร่ืองตวัเลข และวิธี

คดิ คํานวณ  ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เปรียบเสมือนบนัไดขัน้ต้น  ซึง่ชว่ยเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะก้าว 

ตรงกบัมนัทนา เทศวิศาล (2535: 121 - 122) ได้กลา่วถึงทกัษะทางคณิตศาสตร์วา่ เป็นการท่ีให้เดก็

ได้รับรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการจําแนกของออกเป็นหมวดหมู ่ตามลกัษณะหรือขนาด การคดิจํานวน  

รวมทัง้เร่ืองของนํา้หนกั จํานวน ปริมาณ การวดัขนาด และเวลา โดยมีของจริงมาชว่ยในการเสริม  

ความเข้าใจ  เพราะจะเป็นพืน้ฐานความเข้าใจเร่ืองคณิตศาสตร์ของเดก็ตอ่ไปในอนาคต 
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 จากท่ีกลา่วมาแสดงให้เหน็วา่ การจดักิจกรรมการสาน ทําให้เกิดทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

คือ ได้ปฏิบตักิิจกรรม เป็นรูปธรรม  เดก็ได้เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัและได้รับประสบการณ์จากการลง

มือปฎิบตักิิจกรรม  จงึสง่ ผลตอ่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ในแตล่ะด้านได้แก่  ด้านการ สงัเกต

เปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั การรู้จกัคา่ของจํานวน  ซึง่ทกัษะในแตล่ะด้านของพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั มีความแตกตา่งกนัตามความสามารถพืน้ฐานเดมิ 

 

ข้อสังเกตที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.  สปัดาห์แรกเดก็ต้องการปรับตวัในการเตรียมพร้อมจากการทํากิจกรรมการสาน  เน่ืองจาก

เป็นกิจกรรมใหมท่ี่เดก็ยงัไมเ่คยปฏิบตัิ  ผู้ วิจยัจงึต้องใช้เวลาในการอธิบายวิธีการปฏิบตัิ  แตพ่อเข้าสู่

สปัดาห์ท่ี 2 เดก็สว่นใหญ่เข้าใจถึงวิธีการสานเดก็มีความสนใจในกิจกรรมการสาน  เพราะกิจกรรมการ

สานยงัเป็นความแปลกใหมสํ่าหรับเดก็ 

 2.  ในขณะท่ีเดก็ทํากิจกรรมการสาน เดก็จะลงมือปฏิบตัด้ิวยความสนใจและมีความกระตือรือร้น

ในการปฏิบตั ิเม่ือเดก็สามารถสานได้เดก็มีความภมูิใจกบัผลงานของตนเองและจะขอทําตอ่อีก 

 3.  เดก็ได้เรียนรู้จากส่ือชนิดใหม ่ได้ใช้อปุกรณ์จริงในการทํากิจกรรม อปุกรณ์มีความหลากหลาย 

ซึง่อปุกรณ์บางชนดิเดก็ไมเ่คยสมัผสัมาก่อน  เชน่ กิจกรรมสานตอกสลบัสี ตอกมีสีสนัสวยงามและมี

หลายสี ทําให้เดก็เกิดความสนใจ อยากมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมและสนกุสนานเพลดิเพลนิใน    

การทํากิจกรรม 

 4. การทํากิจกรรมการสานทําให้ เด็กสามารถเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย

ตนเองแล้ว เดก็ยงัได้ทกัษะและมีพฒันาการในด้านอ่ืนๆ  ด้วย เชน่ เดก็ได้พฒันากล้ามเนือ้เลก็ มือและ

ตาสมัพนัธ์กนั เกิดความสนกุสนาน รู้จกัการรอคอยและการแบง่ปัน  มีความคดิแปลกใหมใ่นการ

สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.  ครูสามารถนํากิจกรรมการสานมาใช้ในการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเดก็

ปฐมวยัโดยพจิารณาความยากงา่ยของกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเดก็ 

 2.  ในระหวา่งการทํากิจกรรม  ครูควรสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองกบัเดก็ และชว่ยเหลือ

ให้คําแนะนําเม่ือเดก็ต้องการ  เพ่ือท่ีเดก็จะได้มีความเข้าใจในการทํากิจกรรมได้มากย่ิงขืน้  กระตุ้นให้

เดก็กล้าคดิกล้าทําและมีความสนใจใน การเรียนรู้ กิจกรรมการสาน  เปิดโอกาสให้เดก็ได้เลือกวิธีการ

สานท่ีเดก็ถนดั และสามารถพฒันากระบวนการทกัษะในด้านตา่งๆ ได้มากย่ิงขึน้ 
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 3.  ควรนํากิจกรรมการสานไปจดัวางไว้ใน มมุเกมการศกึษา เพ่ือให้เดก็ได้ฝึกฝนทกัษะการทํา

กิจกรรมการสานซํา้อีกเพ่ือให้เดก็มีพฒันาการท่ีดีย่ิงขึน้ตอ่ไป 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศกึษาผลของการจดักิจกรรมสานท่ีมีตอ่พฒันาการด้านอ่ืนๆ  ของเดก็ปฐมวยั   

เชน่ พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มือ พฒันาการด้านการคดิแก้ปัญหา  พฒันาการด้านความคดิสร้างสรรค์  

เป็นต้น 

 2.  ควรศกึษาเปรียบเทียบผลของการจดักิจกรรมการสาน ในระดบั ตา่งๆ เพ่ือพฒันาทกัษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั เชน่ ด้าน การเปรียบเทียบ ด้านการจดัหมวดหมู่  ด้านการ

เรียงลําดบั ด้านการรู้คา่จํานวน ตอ่ไป  
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- คู่มีอดาํเนินการทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

- ตัวอย่างแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
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คู่มือดาํเนินการทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

 

1. คาํชีแ้จง 

 1.1 แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบการวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็อนบุาล  

ปีท่ี1 (อาย ุ4 - 5 ปี)  

 1.2 แบบทดสอบนีมี้ทัง้หมด 4 ชดุ เป็นแบบทดสอบประเภทข้อคําถามรูปภาพเหมือนจริง  

 1.3 การดําเนนิการทดสอบ ผู้ทดสอบอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบทีละข้อ สําหรับผู้ชว่ยดําเนิน 

การทดสอ บจะคอยดแูลและให้ผู้ รับการทดสอบให้ปฏิบตัอิยา่งถกูต้องตามขัน้ตอน ซึง่การทดสอบจะ

ทดสอบวนัละ 1 ชดุ โดยเรียงลําดบัจากชดุท่ี 1 - 4 รวมระเวลาในการทดสอบ 4 วนัแล้ว นําแบบทดสอบ   

มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 

 

2. คาํแนะนําในการใช้แบบทดสอบ 

 2.1 ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ ประกอบด้วยแบบทดสอบ 4 ชดุ 

  ชดุท่ี 1 แบบทดสอบการสงัเกตเปรียบเทียบ 

  ชดุท่ี 2 แบบทดสอบการจดัหมวดหมู่ 

  ชดุท่ี 3 แบบทดสอบการเรียงลําดบั 

  ชดุท่ี 4 แบบทดสอบการรู้คา่จํานวน 

2.2 การตรวจให้คะแนน 

2.1 ข้อท่ีกากบาท (×)  ถกูให้ 1 คะแนน  

  2.2 ข้อท่ีกากบาท (×) ผดิหรือไมก่ากบาท (×) หรือกากบาท (×) เกินกวา่ 1 ข้อ ให้

คะแนน 0 

3.การกาํหนดเวลาในการทดสอบ 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั กําหนดให้

ข้อละ 1นาท◌ี รวมระยะโดยเฉล่ียประมาณ 30 นาที 

4.การเตรียมตวัก่อนการทดสอบ 

   4.1 สถานท่ีสอบเป็นห้องเรียนเอือ้ตอ่ผู้ รับการทดสอบ เชน่ การจดัโต๊ะเก้าอีจ้ดัได้ 

เหมาะสม แสงสวา่งเพียงพอ ไมมี่เสียงดงัรบกวน 

  4.2 ผู้ ดําเนินการสอบต้องศกึษาคูมื่อดําเนินการสอบให้เข้าใจ และก่อนดําเนินการทดสอบ

ต้องเขียนช่ือ - นามสกลุ ของผู้ เข้ารับการทดสอบให้เรียบร้อย  

4.3 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ ผู้ ดําเนินการทดสอบเตรียมอปุกรณ์ ดงันี ้ 

  4.3.1 คูมื่อดําเนินการทดสอบ 
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  4.3.2 แบบทดสอบ 

  4.3.3 ดนิสอดําสําหรับการทดสอบ 

  4.3.4 นาฬิกาจบัเวลา 1 เรือน 

4.4 ข้อปฏิบตัก่ิอนการทดสอบ 

  4.4.1 ก่อนดําเนินการทดสอบให้ผู้ รับการทดสอบไปทําธุระสว่นตวั เชน่ การด่ืมนํา้ การ

เข้าห้องนํา้ให้เรียบร้อย 

  4.4.2ผู้ ดําเนนิการทดสอบควรสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ รับการทดสอบโดยการทกัทาย

สนทนาสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั เม่ือเห็นวา่ผู้ เข้ารับการทดสอบพร้อมจงึเร่ิมทําการทดสอบ  

5. การดาํเนินการทดสอบ 

 5.1 ผู้ ดําเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้ผู้ เข้ารับการ

ทดสอบตามลําดบัช่ือ-นามสกลุท่ีเตรียมไว้ให้ตรงกบัผู้ เข้ารับการทดสอบ 

 5.2 ผู้ ดําเนนิการทดสอบอธิบายการเลือกคําตอบซึง่เลือกได้เพียง 1 ตวัเลือกเทา่นัน้ โดยทํา

เคร่ืองหมาย × ข้อท่ีถกูต้อง 

 5.3 ผู้ ดําเนินการทดสอบอา่นคําถามให้ผู้ รับการทดสอบฟังช้าๆ และชดัเจนข้อละ 2 ครัง้ แล้ว

ให้ผู้ รับการทดสอบกากบาท (×) ทบัภาพท่ีถกูต้อง 

 5.4 ผู้ ดําเนินการทดสอบทําการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จ  
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แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

ชุดที่ 1 แบบทดสอบการสังเกตเปรียบเทยีบ (จาํนวน 10 ข้อ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ.................................................................................... ชัน้อนุบาลปีท่ี................. 

โรงเรียน............................................................................................................................. .........  

วนัท่ีทาํการทดสอบ.............................................................................................................. ....... 

ผูด้าํเนินการทอสอบ............................................................................................................. ...... 
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แบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

ชุดท่ี 1 แบบทดสอบการสังเกตเปรียบเทียบ 

 
 

หน้ากล้วย 

 

จุดมุ่งหมาย     เพ่ือทดสอบความสามารถในการสงัเกตเปรียบเทียบ 

การให้คะแนน    กากบาท (×)  ถกูให้ 1 คะแนน  

      กากบาท (×) ผดิหรือไมก่ากบาท (×)  

      หรือกากบาท (×) เกินกวา่ 1 ข้อ ให้คะแนน 0 

เวลาในการทาํแบบทดสอบ ข้อละ 1 นาที 

ลักษณะแบบทดสอบ  เป็นข้อสอบปรนยัชนดิเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 

จาํนวนข้อสอบ    จํานวน 10 ข้อ 

คาํชีแ้จง      1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบรายบคุคล  

2. ครูอา่นคําถามทีละข้อแล้วให้ผู้ รับการทดสอบกากบาท (×)  

    ทบัภาพท่ีถกูต้อง 

 

 

ข้อรองเท้า ครู  :  เดก็ๆ ดขู้อรองเท้านะคะ 

     -  ให้กากบาท (×) ภาพท่ีเป็นรูปทรงตา่งจากภาพอ่ืน (พดูซํา้อีกครัง้) 

  เดก็  :  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

  ครู   :  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 

 

 

ข้อถงุเท้า  ครู  :  เดก็ๆ ดขู้อถงุเท้านะคะ 

     -  ให้กากบาท (×) ภาพท่ีเป็นรูปทรงตา่งจากภาพอ่ืน (พดูซํา้อีกครัง้) 

  เดก็  :  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

  ครู   :  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 
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ชุดท่ี 1 แบบทดสอบการสังเกตเปรียบเทียบ  (จาํนวน 10 ข้อ) 

 

ช่ือ ด.ช / ด.ญ ............................................... .............................................. ชัน้อนบุาล................. 

วนัท่ีทําการทดสอบ.......................................................................................................................  

ผู้ ดําเนินการทดสอบ............................. .........................................................................................  

 

ให้กากบาท (×) ภาพท่ีตา่งจากภาพอ่ืน 

 
 

 

 

 

 

 

 
\ 
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แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

ชุดที่ 2 แบบทดสอบการจดัหมวดหมู่ (จาํนวน 10 ข้อ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ.................................................................................... ชัน้อนุบาลปีท่ี................. 

โรงเรียน............................................................................................................................ ..........  

วนัท่ีทาํการทดสอบ.............................................................................................................. ....... 

ผูด้าํเนินการทอสอบ............................................................................................. ...................... 
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แบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

ชุดท่ี 2 แบบทดสอบการจัดหมวดหมู่ 

 
 

 

หน้าองุ่น 

 

จุดมุ่งหมาย     เพ่ือทดสอบความสามารถในการจดัหมวดหมู ่

การให้คะแนน    กากบาท (×)  ถกูให้ 1 คะแนน  

      กากบาท (×) ผดิหรือไมก่ากบาท (×)  

หรือกากบาท (×) เกินกวา่ 1 ข้อ ให้คะแนน 0 

เวลาในการทาํแบบทดสอบ ข้อละ 1 นาที 

ลักษณะแบบทดสอบ  เป็นข้อสอบปรนยัชนดิเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 

จาํนวนข้อสอบ    จํานวน 10 ข้อ 

คาํชีแ้จง      1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบรายบคุคล  

2. ครูอา่นคําถามทีละข้อแล้วให้ผู้ รับการทดสอบกากบาท (×)      

    ทบัภาพท่ีถกูต้อง 

 

ตัวอย่าง 

ข้อหวัใจ   ครู  : เดก็ๆ ดขู้อหวัใจ นะคะ 

      -  ให้กากบาท (×) ภาพท่ีไมเ่ข้าพวก (พดูซํา้อีกครัง้) 

   เดก็  :  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

   ครู   :  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 

 

ข้อดาว      ครู  :  เดก็ๆ ดขู้อดาว นะคะ 

      - ให้กากบาท (×) ภาพท่ีไมเ่ข้าพวก (พดูซํา้อีกครัง้) 

   เดก็  :  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

   ครู   :  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 
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ชุดท่ี 2 แบบทดสอบการจัดหมวดหมู่ (จาํนวน 10 ข้อ) 

 

ช่ือ ด.ช / ด.ญ ....................................................... ...................................... ชัน้อนบุาล................. 

วนัท่ีทําการทดสอบ.......................................................................................................................  

ผู้ ดําเนินการทดสอบ..................................... .................................................................................  

 

ให้กากบาท (×) ภาพท่ีไมเ่ข้าพวก 
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แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

ชุดที่ 3 แบบทดสอบการเรียงลาํดบั (จาํนวน 10ข้อ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ.................................................................................... ชัน้อนุบาลปีท่ี................. 

โรงเรียน............................................................................................................................. .........  

วนัท่ีทาํการทดสอบ.............................................................................................................. ....... 

ผูด้าํเนินการทอสอบ.................................................................................................. ................. 
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แบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

ชุดท่ี 3 แบบทดสอบการเรียงลาํดับ 

 

หน้าใบไม้และหน้าชมพู่ 

 

จุดมุ่งหมาย    เพ่ือทดสอบความสามารถในการเรียงลําดบัสิง่ของตา่งๆ ตาม   

     ขนาดรูปร่าง นํา้หนกั เหตกุารณ์ 

การให้คะแนน    กากบาท (×)  ถกูให้ 1 คะแนน  

      กากบาท (×) ผดิหรือไมก่ากบาท (×)  

หรือกากบาท (×) เกินกวา่ 1 ข้อ ให้คะแนน 0 

เวลาในการทาํแบบทดสอบ ข้อละ 1 นาที 

ลักษณะแบบทดสอบ  เป็นข้อสอบปรนยัชนดิเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 

จาํนวนข้อสอบ    จํานวน 10 ข้อ 

คาํชีแ้จง      1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบรายบคุคล 

2. ครูอา่นคําถามทีละข้อแล้วให้ผู้ รับการทดสอบกากบาท (×)      

    ทบัภาพท่ีถกูต้อง 

ตัวอย่าง 

ข้อผกักาด ครู :  เดก็ๆ ดขู้อผกักาดนะคะ 

    (พดูซํา้อีกครัง้) 

  เดก็  :  - ให้กากบาท (×) ภาพท่ีเรียงลําดบัจากเลก็ไปหาใหญ่ (พดูซํา้อีกครัง้) 

  เดก็  :  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

  ครู   :  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 

 

ข้อแครอท  ครู      :  เดก็ๆ ดขู้อแครอทนะคะ 

  เดก็  :  - ให้กากบาท (×) ภาพท่ีเรียงลําดบัจากเลก็ไปหาใหญ่ (พดูซํา้อีกครัง้) 

  เดก็  :  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

  ครู   :  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 
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ชุดท่ี 3 แบบทดสอบการเรียงลาํดับ (จาํนวน 10 ข้อ) 

 

ช่ือ ด.ช / ด.ญ .............................................................................................. ชัน้อนบุาล................. 

วนัท่ีทําการทดสอบ................................................................ .......................................................  

ผู้ ดําเนินการทดสอบ.......................................................................................................................  

 

 ให้กากบาท (×)ภาพโดยเรียงลําดบัจากเลก็ไปหาใหญ่ 
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ชุดท่ี 3 แบบทดสอบการเรียงลาํดับ (จาํนวน 10 ข้อ) 

 

ช่ือ ด.ช / ด.ญ .............................................................................................. ชัน้อนบุาล................. 

วนัท่ีทําการทดสอบ.......................................................................................................................  

ผู้ ดําเนินการทดสอบ.......................................................................................................................  

 

ให้กากบาท (×)ภาพโดยเรียงลําดบัจากเลก็ไปหาใหญ่ 
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แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

ชุดที่ 4 แบบทดสอบการรู้ค่าจาํนวน (จาํนวน 10 ข้อ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ.................................................................................... ชัน้อนุบาลปีท่ี................. 

โรงเรียน............................................................................................................................. .........  

วนัท่ีทาํการทดสอบ............................................................... ............................................... ....... 

ผูด้าํเนินการทอสอบ............................................................................................................. ...... 
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ชุดท่ี 4 แบบทดสอบการรู้ค่าจาํนวน 

 

หน้ามะม่วง 

 

จุดมุ่งหมาย     เพ่ือทดสอบความสามารถในการจดัหมวดหมู ่

การให้คะแนน    กากบาท (×)  ถกูให้ 1 คะแนน  

กากบาท (×) ผดิหรือไมก่ากบาท (×)  

หรือกากบาท (×) เกินกวา่ 1 ข้อ ให้คะแนน 0 

เวลาในการทาํแบบทดสอบ ข้อละ 1 นาที 

ลักษณะแบบทดสอบ  เป็นข้อสอบปรนยัชนดิเลือกตอบ 3 ตวัเลือก 

จาํนวนข้อสอบ    จํานวน 15 ข้อ 

คาํชีแ้จง      1. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบรายบคุคล  

2. ครูอา่นคําถามทีละข้อแล้วให้ผู้ รับการทดสอบกากบาท (×)      

    ทบัภาพท่ีถกูต้อง 

ตัวอย่าง 

 ข้อรถจกัรยาน  ครู :  เดก็ๆ ดขู้อจกัรยาน นะคะ 

       - ให้กากบาท (×) ภาพท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุ (พดูซํา้อีกครัง้) 

              เดก็:  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

               ครู:  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 

 

 ข้อรถสามล้อเคร่ือง ครู :  เดก็ๆ ดขู้อสามล้อเคร่ือง นะคะ 

       - ให้กากบาท (×) ภาพท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุ (พดูซํา้อีกครัง้) 

          เดก็:  เขียนกากบาท (×) ทบัภาพตามคําสัง่ 

           ครู:  สงัเกตให้เดก็ทกุคนทํา 
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แบบทดสอบ  วัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 

ชุดท่ี 4 แบบทดสอบการรู้ค่าจาํนวน (จาํนวน 10 ข้อ) 

 

ช่ือ ด.ช / ด.ญ .................................................................................. ............ชัน้อนบุาล................. 

วนัท่ีทําการทดสอบ.......................................................................................................................  

ผู้ ดําเนินการทดสอบ............................................................... ........................................................  

 

ให้กากบาท (×) ภาพท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุ 
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ภาคผนวก ข 
 

-  คู่มีอการใช้แผนการจัดกิจกรรมการสาน 

-  ตัวอย่างการจัดกจิกรรมการสาน  
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คู่มีอการใช้แผนการจัดกจิกรรมการสาน 

1.คาํชีแ้จง 

 กิจกรรมการสานเป็นการนําวสัดตุา่งๆ เชน่ ผ้า ไหมพรม ริบ้บิ ้ น เชือกป่าน หลอดกาแฟ ใบ

มะพร้าว ฯลฯ มาสานเป็นรายบคุค ล เพ่ือฝึกทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ การสงัเกตเปรียบเทียบ 

การจดัหมวดหมู่ การเรียงลําดบั การรู้คา่จํานวน กิจกรรมการสานนีจ้ดัในกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ของ

กิจกรรมประจําวนั โดยเดก็ทกุคนมีกรอบไม้ส่ีเหล่ียมสําหรับการสานเป็นของตวัเอง  

 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือฝึกทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 

 2.2 เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู่ 

 2.3 เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั 

 2.4 เพ่ือฝึกทกัษะการรู้คา่จํานวน 

 2.5 เพ่ือฝึกการมีระเบียบวินยัในการจดัเก็บส่ืออปุกรณ์  

 2.6 เพ่ือฝึกให้คดิสร้างสรรค์ในการสาน 

 2.7 เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน 

 

3.เนือ้หา 

 กิจกรรมการสาน 32 กิจกรรม 

 

4.วธีิการดาํเนินกจิกรรม 

 4.1 นําเข้าสูก่ารทํากิจกรรมโดยการสนทนา ใช้คําถาม เพลง นิทาน คํา คล้องจอง หรือใช้

ส่ือท่ีเป็นวสัดใุนการจดักิจกรรมร่วมด้วย  เพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจและมีควา มพร้อมท่ีจะทํา

กิจกรรมตอ่ไป 

 4.2ให้เดก็และครูร่วมกนัศกึษาส่ือและวสัดอุปุกรณ์โดยสนทนาเก่ียวกบัช่ืออปุ กรณ์ การใช้

งาน ประโยชน์ ความเหมือน ความตา่ง ขนาด จํานวน ประเภท การนบัจํานวนอปุกรณ์ โดยครูอธิบาย

วิธีการสานพ ร้อมกบัสาธิตวิธีการสานให้เด็ กด ู เดก็เลือกหยิบอปุกรณ์ และลงมือทําขณะทีเ่ดก็ทํา

กิจกรรมครูเดนิดแูละให้ความชว่ยเหลือเม่ือเดก็ต้องการตลอดการทํากิจกรรมเม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้

เดก็รู้เตรียมเก็บอปุกรณ์และทําความสะอาด   

 4.3ให้เดก็ออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนและ สนทนาถามตอบกบัเดก็เก่ียวกบักิจกรรมท่ี

ได้ทํา พร้อมทัง้ร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัทกัษะทางคณิตศาสตร์ คือ การจําแนกเปรียบเทียบ การจดั

หมวดหมู ่การเรียงลําดบั และการรู้คา่จํานวน ท่ีเดก็ได้เรียนรู้หลงั จากการทํากิจกรรมการสาน 
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5. การประเมนิผล 

 5.1 สงัเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 5.2 สงัเกตพฤตกิรรมขณะเดก็ทํากิจกรรม 
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 ตัวอย่างการจัดกจิกรรมการสาน 

 

ช่ือกจิกรรม  ริบบิน้ผ้าจา๋ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. เพ่ือฝึกทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 

 2. เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู่ 

 3. เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั 

 4. เพ่ือฝึกทกัษะการรู้คา่จํานวน 

 5. เพ่ือฝึกการมีระเบียบวินยัในการจดัเก็บส่ืออปุกรณ์ 

 6. เพ่ือฝึกให้คดิสร้างสรรค์ในการสาน 

 7. เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน 

 

ขัน้นํา   

1. ครูชวนเดก็ร้องเพลงทําทา่ทางประกอบเพลงโดยครูแจกริบบิน้ผ้าให้เดก็ใช้ประกอบการ

ทําทา่ทางประกอบเพลง เพ่ือให้เดก็พร้อมท่ีจะทํากิจกรรมตอ่ไป 

 

ขัน้สอน   

1. เดก็และครูร่วมกนัสํารวจส่ือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีครูนํามาโดยสนทนาเก่ียวกบัช่ืออปุกรณ์

การใช้งาน ประโยชน์ ความเหมือน ความตา่ง ขนาด จํานวน ประเภท การนบัจํานวน

อปุกรณ์  

2. ครูอธิบายวิธีการสานพร้อมกบัสาธิตวิธีการสานให้เดก็ดู 

3. เดก็เลือกหยิบอปุกรณ์และลงมือทํา  

- การสานลายหนึง่ให้เดก็ๆ นําริบบิน้ผ้ามาสานสลบัขึน้-ลง คือ ขึน้ หรือยกเส้นขึน้ 

1 เส้น และลงหรือทบัเส้นยืนลง 1 เส้น 

4. ครูเดนิดแูละให้ความชว่ยเหลือเม่ือเดก็ต้องการตลอดการทํากิจกรรม  

5. เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เดก็รู้เตรียมเก็บอปุกรณ์และทําความสะอาด   

 

ขัน้สรุป  

1. ให้เดก็ออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนและสนทนาถามตอบกบัเดก็เก่ียวกบักิจกรรม   

ท่ีได้ทํา 

- เดก็ๆ ได้ทําอะไรบ้าง  ใช้อปุกรณ์จํานวนก่ีชิน้ 
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- จากการทํากิจกรรมเดก็ๆได้ สงัเกตเปรียบเทียบ  จดัหมวดหมู่ เรียงลําดบั รู้คา่

จํานวน อยา่งไรบ้าง 

2. เดก็และครูร่วมกนัสรุปการทํากิจกรรม 

 

ส่ือการเรียน 

 1.กรอบการสาน 

 2.ริบ้บิน้   

 3.กรรไกร 
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ช่ือกจิกรรม  เชือกมหศัจรรย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. การสงัเกตเปรียบเทียบ 

 2. เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู่ 

 3. เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั 

 4. เพ่ือฝึกทกัษะการรู้คา่จํานวน  

 5. เพ่ือฝึกการมีระเบียบวินยัในการจดัเก็บส่ืออปุกรณ์ 

 6. เพ่ือฝึกให้คดิสร้างสรรค์ในการสาน 

 7. เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน 

 

ขัน้นํา  

1. ครูใช้เชือกสร้างวงกลมขนาดใหญ่พอสําหรับจํานวนเดก็ในห้องแล้วเปิดเพลงให้เดก็ทํา

ทา่ทางประกอบเพลงอยา่งอิสระรอบวงกลมเชือก เม่ือเพลงหยดุให้เดก็ทกุคนเข้าไปอยู่

ในวงกลมเชือก เพ่ือให้เดก็พร้อมท่ีจะทํากิจกรรมตอ่ไป 

 

ขัน้สอน   

1. เดก็และครูร่วมกนัสํารวจส่ือและวสัดอุปุกรณ์โดยสนทนาเก่ียวกบัช่ืออปุกรณ์การใช้งาน 

ประโยชน์ ความเหมือน ความตา่ง ขนาด จํานวน ประเภท การนบัจํานวนอปุกรณ์  

2. ครูอธิบายวิธีการสานพร้อมกบัสาธิตวิธีการสานให้เดก็ดู 

 3.   เดก็เลือกหยิบอปุกรณ์และลงมือทํา  

- การสานลายหนึง่ให้เดก็ๆ นําเชือกมาสานสลบัขึน้-ลง คือ ขึน้ หรือยกเส้นขึน้ 1 

เส้น และลงหรือทบัเส้นยืนลง 1 เส้น 

4. ครูเดนิดแูละให้ความชว่ยเหลือเม่ือเดก็ต้องการตลอดการทํากิจกรรม  

5. เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เดก็รู้เตรียมเก็บอปุกรณ์และทําความสะอาด   

 

ขัน้สรุป  

 1. ให้เดก็ออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนและสนทนาถามตอบกบัเดก็เก่ียวกบักิจกรรมท่ีได้ทํา  

- เดก็ๆ ได้ทําอะไรบ้าง 

- ใช้อปุกรณ์จํานวนก่ีชิน้ 

- จากการทํากิจกรรมเดก็ๆได้ สงัเกตเปรียบเทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงลําดบั รู้คา่

จํานวน อยา่งไรบ้าง 
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ช่ือกจิกรรม  เชือกมหศัจรรย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. เพ่ือฝึกทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 

 2. เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู่ 

 3. เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั 

 4. เพ่ือฝึกทกัษะการรู้คา่จํานวน 

 5. เพ่ือฝึกการมีระเบียบวินยัในการจดัเก็บส่ืออปุกรณ์  

 6. เพ่ือฝึกให้คดิสร้างสรรค์ในการสาน 

 7. เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน 

 

ขัน้นํา  

2. ครูใช้เชือกสร้างวงกลมขนาดใหญ่พอสําหรับจํานวนเดก็ในห้องแล้วเปิดเพลงให้เดก็ทํา

ทา่ทางประกอบเพลงอยา่งอิสระรอบวงกลมเชือก เม่ือเพลงหยดุให้เดก็ทกุคนเข้าไปอยู่

ในวงกลมเชือก เพ่ือให้เดก็พร้อมท่ีจะทํากิจกรรมตอ่ไป 

 

ขัน้สอน   

3. เดก็และครูร่วมกนัสํารวจส่ือและวสัดอุปุกรณ์โดยสนทนาเก่ียวกบัช่ืออปุกรณ์การใช้งาน 

ประโยชน์ ความเหมือน ความตา่ง ขนาด จํานวน ประเภท การนบัจํานวนอปุกรณ์  

4. ครูอธิบายวิธีการสานพร้อมกบัสาธิตวิธีการสานให้เดก็ดู 

 3.   เดก็เลือกหยิบอปุกรณ์และลงมือทํา  

- การสานลายหนึง่ให้เดก็ๆ นําเชือกมาสานสลบัขึน้-ลง คือ ขึน้ หรือยกเส้นขึน้ 1 

เส้น และลงหรือทบัเส้นยืนลง 1 เส้น 

6. ครูเดนิดแูละให้ความชว่ยเหลือเม่ือเดก็ต้องการตลอดการทํากิจกรรม  

7. เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เดก็รู้เตรียมเก็บอปุกรณ์และทําความสะอาด   

 

ขัน้สรุป  

 1. ให้เดก็ออกมานําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียนและสนทนาถามตอบกับเดก็เก่ียวกบักิจกรรมท่ีได้ทํา 

- เดก็ๆ ได้ทําอะไรบ้าง 

- ใช้อปุกรณ์จํานวนก่ีชิน้ 

- จากการทํากิจกรรมเดก็ๆได้ สงัเกตเปรียบเทียบ จดัหมวดหมู่ เรียงลําดบั รู้คา่

จํานวน อยา่งไรบ้าง 

 2. เดก็และครูร่วมกนัสรุปการทํากิจกรรม 
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ส่ือการเรียน 

 1.กรอบการสาน 

 2.เชือก  

 3.กรรไกร 

 

การประเมนิผล 

 1.สงัเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 2.สงัเกตพฤตกิรรมขณะเดก็ทํากิจกรรม 
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ภาคผนวก ค 
 

-  ภาพการจัดกิจกรรมการสาน 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 
ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 

ช่ือ ช่ือสกลุ     นางสาว วนัดี  มัน่จงดี 

วนัเดือนปีเกิด     22 มิถนุายน 2522 

สถานท่ีเกิด    82/1 หมู2่ ตําบลสวนแตง อําเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  841 โรงเรียนวดันิมมานรดี  แขวงบางหว้า   

  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั           ครู คศ. 1 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั   841 โรงเรียนวดันิมมานรดี  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  

   กรุงเทพฯ 10160 

 

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ.2537   มธัยมศกึษาปีท่ี  3    

จากโรงเรียนสวนแตงวิทยา  

 พ.ศ.2540    มธัยมศกึษาปีท่ี  6    

จากโรงเรียนกรรณสูตศกึษาลยั 

 พ.ศ.2545    ปริญญาตรี  การศกึษาปฐมวยั   

จากสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 พ.ศ.2554    การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั  

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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