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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม จํานวน 23 คน    
ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนหองท่ีผูวิจัยเปนผูสอน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชและ
แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ซ่ึงมีคาความ
เชื่อมั่น 0.94 แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง One - Group Pretest Posttest Design 
และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t - test for Dependent Samples

ผลการวิจัยพบวา
1.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี  
2.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

โดยรวมและรายดานสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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The purpose of this research was to study level and compare mathematics basic 
skills of young children before and after participated in planting activities.

Subjects were boys and girls, aged 3 - 4 years who were in Kingdergarten 1 
second semester, academic year 2010 at The Demonstration school of Silpakorn University
(Elementary and Kindergarten), Faculty of Education, Silpakorn University, Nakornpathom.
The purposive sampling of 23 children were assigned to participated in planting activities. 
The experiment was conducted for  8 weeks, 3 days a week and 30 minutes per day. 
Totally, the children experienced the planting activities for 24 times.  

The research instruments were Planting Activities Plan and Mathematics Basic 
Skills Performance Test for young children which has reliability  at 0.94. The research was 
One-Group Pretest-Posttest Design and the statistic of t-test for dependent sample was 
used to analyzed data.

The results revealed that 
1. Mathematics basic skills of young children after participated in planting  activities 

was at good level for both over all and each individual skills.
2. Mathematics basic skills of young children after participated in planting  activities 

was significant higher at .01 level.
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บทท่ี 1 
บทนํา

ภูมิหลัง
เด็กคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติและเปนผูสืบทอดความดีงามของ

สังคม  เด็กจึงควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปฐมวัย  เด็กปฐมวัย
จะมีการพัฒนาทุกดานอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสติปญญา กลาวคือ ในวัยน้ีเซลล
สมองของเด็กจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 4 ป เด็กจะมีพัฒนาการของสมอง
เกือบรอยละ 60 และเม่ืออายุ 6 ป เซลลสมองจะพัฒนาไปถึงรอยละ 80 (นัยพินิจ คชภักดี. 2541: 7-
8:)  ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตองจะชวยพัฒนาเซลลสมองซึ่ง
ลวนสงผลตอปญญา  ความฉลาด  และความคิดของเด็ก  พัฒนาการทางสติปญญาที่เกิดขึ้นในวัยนี้
จะเปนรากฐานใหแกการพัฒนาทางสติปญญาในระดับตอไป  สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2543: 16)  

การพัฒนาเด็กตองครอบคลุมทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา ซึ่งพบวาการพัฒนา
ความสามารถทางดานปญญาดวยเหตุผล เปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาคน ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนและควรปลูกฝงใหกับเด็กปฐมวัย  โดยการสอดแทรกและ   
บูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกับทุกกิจกรรม โดยครูควรใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะดาน
คณิตศาสตร เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดโดยใชเหตุผล การคนควาหาคําตอบในสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 
สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยการสังเกต การสํารวจ การจําแนกการเปรียบเทียบ การ
จัดหมวดหมู การจัดลําดับ การนับ และการทําตามแบบ ซึ่งเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรจากกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับตัวเลข รูปราง รูปทรง ขนาด ลําดับ และความสัมพันธ
กับสิ่งตาง ๆ เพราะโดยปกติเด็กจะเรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจากการไดรับประสบการณ
ในการดํารงชีวิตประจําวันตามธรรมชาติอยูแลว คณิตศาสตรเปนความสามารถดานสติปญญาอีก
ดานหนึ่งที่ควรสงเสริมและจัดประสบการณใหกับเด็กระดับปฐมวัยเนื่องจากคณิตศาสตรเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ซึ่งถามองไปรอบตัวก็จะเห็นวาชีวิตตองเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยาง
มากมาย เริ่มตนตั้งแตเลขที่บาน ทะเบียนบาน ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬิกา เวลาการซื้อขาย การ
ติดตอสื่อสาร การตื่นนอนเวลาไหน ไปพบกับใคร ใชโทรศัพทเบอรอะไร ขึ้นรถเมลเบอรอะไร       
สิ่งเหลานี้เกี่ยวของกับคณิตศาสตรทั้งสิ้น (นิตยา ประพฤติกิจ.2541: 2) คณิตศาสตรเปนวิชาที่
สรางสรรคมนุษยใหเปนผูมีความคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล  มีสวนชวยใหบุคคลรูจักการคิด
ตามหลักตรรกวิทยา  คิดอยาง มีเหตุผล  แสดงออกมาอยางมีระเบียบ  สามารถวิเคราะหปญหา
ตางๆ ไดดี  เพราะตัวเลขทําใหเราเห็นภาพรวมแบบบูรณาการทําใหเราสามารถแกปญหาได  
นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เศรษฐกิจและสังคม (บุญทัน อยูชมบุญ. 2529: 1)  
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ชวงปฐมวัยเปนชวงที่ควรสงเสริมใหเด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  เพราะเด็ก
ปฐมวัยเปนชวงที่เขาใจคณิตศาสตรไดดี ในขณะที่เด็กพัฒนาทักษะทางดานสติปญญา ความสามารถ
ทางการเรียนรูมโนคติทางคณิตศาสตรจะพัฒนาดวย (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 157) อีกทั้งการ
พัฒนาสติปญญาของเด็กจะเกิดขึ้นไดโดยพัฒนาเร็วหรือชา  ยังขึ้นอยูกับการจัดสภาพแวดลอมและ
ประสบการณที่เหมาะสมที่เอื้ออํานวยตอพัฒนาการเด็ก ในปจจุบันไดมีการจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย จากการศึกษางานวิจัยพบวา ไดมี
ผูนําวิธีการสอนแบบตางๆ มาใชในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เชน
การพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณการ
เลนตามมุมคณิตศาสตรอยางมีแบบแผน (ฉวีวรรณ นิยมชาติ. 2538) การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
คณิตเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ขวัญนุช บุญยูฮง (2546)

การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรอยางสม่ําเสมอและใชกระบวนการคิดที่
ถูกตองจะชวยใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไดดี  ซ่ึงสามารถนํามาสอดแทรกไดอยูในทุก
กิจกรรม  โดยกิจกรรมที่จัดควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดสังเกต สํารวจ  
และลงมือกระทํา ใชประสาทสัมผัสในการรับรูสิ่งตางๆ  ซึ่งเกิดจากพื้นฐานแนวคิดทางทฤษฏีการ
เรียนรูที่เนนใหเห็นวาเด็กปฐมวัยที่เรียนรูจากประสบการณตรงที่ผูใหญเตรียมสภาพแวดลอมใหนั้น 
ทําใหเด็กไดเกิดการเรียนรูจากของจริงผานกระบวนการกับสิ่งนั ้นๆ ดังทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต (Piaget) ที่สงเสริมการเรียนรูโดยการลงมือกระทํา ใหโอกาสเด็กเปนผูคิด
ริเริ่มและตัดสินใจในการทําสิ่งตางๆ ของเด็กวัย 4-7 ป ในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ตาม
แนวทฤษฎีของอีริกสัน (Erickson) ซึ่งสอดคลองกับไวกอตสกี้ (Vygotsky) ในเรื่องปฏิสัมพันธทาง
สังคมกอใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาการทางภาษา หรือแมแต จอหน ดิวอี้ (John Dewey) เนนใน
เรื่องของการเรียนรู โดยการลงมือกระทําและเนนเด็กเปนสําคัญในการเรียนรู  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2541: 36)

การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนดวย
ตนเอง ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 กิจกรรมการเพาะปลูกพืชซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
วิชาเกษตรกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงความเปนหวงเด็กและ
เยาวชนในปจจุบันที่สนใจวิชาเกษตรกรรมนอย ฝากใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหเด็กสนใจการ
เรียนรูดานเกษตรกรรมมากขึ้นโดยสอดแทรกวิชาการเกษตรไวในการศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษา โดยอาจจะกําหนดไวในหมวดวิชาใด หรือกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรขึ้นมาเฉพาะ 
อยางนอยเด็กสามารถนําความรูดานการเกษตรไปประกอบอาชีพได (มติชนรายวัน.2550) สวนใน
ระดับปฐมวัยก็เปนการศึกษาอีกระดับหนึ่งที่ควรใหความสําคัญและจัดการศึกษาในรูปแบบของ
กิจกรรมสอดแทรกในหนวยการสอนเพื่อใหเด็กไดเห็นความสําคัญ เพราะวิชาเกษตรกรรมเปน
รากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยมาชานานและควรไดรับการปลูกฝงการเรียนรูดังกลาวการจัด
กิจกรรมการเพาะปลูกพืช เปนการจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง คือใหเด็กไดฝกลงมือปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนดวยตนเอง ตั้งแตการเลือกพืชที่ตองการจะปลูก เพื่อนําไปใชประกอบอาหารรับประทาน 
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ประโยชนของพืชชนิดนั้น ที่มีตอรางกาย ขั้นตอนวิธีการปลูกและการดูแล เด็กจะไดเรียนรูการดูแล
บํารุงพืชผักที่ตนเองปลูกใหเจริญเติบโตมีสภาพที่สมบูรณ ขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติการเพาะปลูกพืช
ทุกขั้นตอน เด็กไดบันทึกการเรียนรูจากการสังเกต กระบวนการ ขั้นตอนการปลูกพืช และการ
เจริญเติบโตของพืชมีสภาพที่สมบูรณ จนระยะเวลาเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวนํามาประกอบอาหาร
ได และเด็กไดเรียนรูวัฎจักรการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของพืช ดวยการบันทึก การขีดเขียน 
วาดภาพ ระบายสี กิจกรรมการเพาะปลูกพืช  เปนกิจกรรมพื้นฐานของการเรียนรูที่ตองอาศัยการ
สังเกต  การเปรียบเทียบ  การวัด การจัดประเภท ซ่ึงทักษะเหลาน้ีจะเปนทักษะพ้ืนฐานของวิชา เคมี 
ฟสิกส  ที่ตองเรียนรูตอไปในอนาคต (นิตยา บรรณประสิทธิ์. 2538: 3)  นอกจากนั้นการเพาะปลูก
สามารถนํามาใชจัดประสบการณใหกับเด็กได  เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดคนพบและเรียนรูดวย
ตนเอง  ยิ่งไปกวานั้นกิจกรรมการเพาะปลูกยังชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  มีความสนใจเกิด
ความใกลชิดสนิทสนม  เปดโอกาสใหเด็กไดปรับตัวอยูรวมกันและทํางานรวมกับผูอื่น  ตลอดจนการ
เรียนรูถึงธรรมชาติของสิ่งตางๆ (ฉันทนา  ภาคบงกช. 2535: 159)

ดวยเหตุผล  แนวคิด  หลักการ  ดังกลาวมาขางตนนี้  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําวิธีการ    
การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชมาใชเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร   ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยและเปน
แนวทางสําหรับผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

ความมุงหมายของการวิจัย
1.   เพื่อศึกษาระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน  

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเพาะปลูกพืช 

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม  เพื่อ

สงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  โดยใชกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  สําหรับครูและผูที่
เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล   

ปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ



4

ประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม มี 2 หองเรียน 
จํานวน  46 คน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล

ปที่ 1 หองตนกลา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 23 คน  ซึ่งไดมา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนหองท่ีผูวิจัยเปนผูสอน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน    คือ   การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
ตัวแปรตาม   คือ   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียน อายุ 3-4 ป  ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปท่ี 1  หอง

ตนกลา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม 

2. การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูผาน
กิจกรรมการเพาะปลูกพืช  โดยใหเด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรู   ผานกระบวนการการ
เพาะปลูกพืช  ไดแก  การเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการเพาะเมล็ด   การดูแลบํารุงรักษาพืชที่
ปลูก  การติดตามการเจริญเติบโตของพืช  การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการนําผลผลิตมาใชตาม
แผนการจัดประสบการณท่ีผูวิจัยเขียนข้ึน  โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 ขั้นนํา  เปนการนําเขาสูกิจกรรมดวยการสนทนา  การตั้งคําถาม  เพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม

2.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการ
เรียนรูในทุกขั้นตอน  ตั้งแตการเพาะเมล็ด  รดน้ํา  พรวนดิน  ใสปุย การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการ
นําผลผลิตไปใช  โดยระหวางการทํากิจกรรมคุณครูจะสนทนากับเด็กโดยใชคําถามเชื่อมโยงกับ
คณิตศาสตร  กระตุนใหเด็กสังเกต  นับจํานวนสิ่งตางๆ  เปรียบเทียบ และเรียงลําดับ  

2.3 ข้ันสรุป  เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับกิจกรรม    
3. ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง  ความสามารถพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย  โดยประเมินจากแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซึ่งในการ
วิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยทําการศึกษาในดาน  3 ดาน  ดังนี้
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3.1 ดานการรูคาจํานวน  หมายถึง  ความสามารถในการนับ - แสดงคาจํานวน 1-3
      3.2 ดานการเปรียบเทียบ  หมายถึง ความสามารถในการบอกความสัมพันธของวัตถุ
สิ่งของตางๆ  วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ในดานขนาด ปริมาณและจํานวน 

3.3 ดานการเรียงลําดับ  หมายถึง ความสามารถในการจัดเรียงวัตถุสิ่งของตางๆ ตาม
คุณลักษณะบางประการ ไดแก ขนาด ปริมาณและจํานวน
       
กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัย  และนํามาสังเคราะห
เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา  โดยศึกษางานวิจัยที่มุงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัย  โดยการจัดกิจกรรมที่ใหเหมาะสมกับพัฒนาการ  วัยของเด็ก  ผูวิจัยไดศึกษาจาก
แนวคิดเก่ียวกับการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ใช      
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู  ผานกิจกรรมการเพาะปลูกพืช โดยระหวางการทํากิจกรรมคุณครู
จะสนทนากับเด็กโดยใชคําถามเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร  กระตุนใหเด็กสังเกต  นับจํานวนสิ่งตางๆ  
เปรียบเทียบ และเรียงลําดับ  

ผูวิจัยสนใจและไดนําขอบขายของพัฒนาการดานสติปญญาในดานทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรมากําหนดเปนตัวแปรตามในการศึกษาทั้งหมด 3 ดาน ตามความเหมาะสมของ
พัฒนาการ  อายุ  ของระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา  ซึ่งกรอบแนวคิดใน
การศึกษาคนควาเร่ืองทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเพาะปลูกพืช  ดังน้ี

                                   
                                         

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

สูงขึ้น

การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
- การรูคาจํานวน
- การเปรียบเทียบ
- การเรียงลําดับ



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
1.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.2 ความสําคัญของคณิตศาสตร
1.3 จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.4 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย    
1.5 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
1.6 แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.7 บทบาทครูในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูกพืช
2.1 ความหมายของการเพาะปลูกพืช
2.2 ความสําคัญของการเพาะปลูกพืช
2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
2.4 ประโยชนของการจัดกิจกรรมเพาะปลูกพืช
2.5 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูกพืชในเด็กปฐมวัย
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1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
1.1 ความหมายของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
เทเลอร (นิตยา  ประพฤติกิจ. 2541: 2; อางอิงจาก Tayler. 1985) กลาววาคณิตศาสตร

เปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันท่ีสําคัญเปดโอกาสใหเด็กไดใชชีวิตคนควา  แกปญหาและเรียนรูดวย
ตนเอง  โดยจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับเด็ก  และตองคํานึงวาความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรน้ันข้ึนอยูกับระบบพัฒนาการของเด็กดวย

บรีเวอร (พิจิตรา เกษประดิษฐ 2552:8; อางอิงจาก Brewer.1995) กลาววาคณิตศาสตร
เปนแนวทางของประสบการณและความเห็นตางๆ ที่เกี่ยวกับโลก  เปนแนวทางในการแกปญหาที่
เกี่ยวกับความเขาใจเรื่องจํานวน  หนาที่  และความสัมพันธกับสิ่งของ  เมื่อเด็กโตและมีพัฒนาการ
ข้ึนกิจกรรมเก่ียวกับคณิตศาสตรก็จะเปลี่ยนแปลงไป เด็กจะไดสํารวจเร่ิมเขากลุม มีการเปรียบเทียบ  
และเมื่อมีความพรอมเรื่องความคิดรวบยอดเรื่องคณิตศาสตรเด็กก็จะสามารถบันทึกสิ่งที่คนพบโดย
ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร    

เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ (2542: 9) กลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยก็คือ
ประสบการณจริงทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันของเด็ก  และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อสรางความรู
และทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร  ทั้งนี้การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมจะตองมี
การวางแผนและการเตรียมการอยางดี  และมุงเนนการทํางานเปนกลุมแบบมีสวนรวมโดยเนนเด็ก
เปนศูนยกลาง  เพื่อใหโอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ  ปลูกฝงใหเด็กรูจักการคนควาและ
แกปญหาอยางสนุกสนานมีทักษะและความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น  และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป
       วัลนา  ธรจักร  (2544: 25) ไดใหความหมายทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร คือ ความรู
เบื้องตนซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูทางคณิตศาสตร  ซึ่งเด็กจะตองมีประสบการณและไดรับการฝกใน
เรื่องของการสังเกต  การจําแนกสิ่งตางๆ ตามรูปราง  การเปรียบเทียบ  การบอกตําแหนง  การ
เรียงลําดับ  การนับและการวัด  ซ่ึงทักษะตางๆ เหลานี้จะชวยเตรียมเด็กใหพรอมที่จะกาวไปสูการ
เรียนรูทางคณิตศาสตรในขั้นสูงตอไป
 ประไพจิตร  เนติศักดิ์ (2529: 49 - 53) ไดกลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวา 
หมายถึง การเตรียมความพรอม ในเร่ืองการสังเกต การเปรียบเทียบตามรูปราง นํ้าหนัก ขนาด สี  ท่ี
เหมือนกันและแตกตางกัน การบอกตําแหนงสิ่งของ การเปรียบเทียบจํานวนและการจัดเรียงลําดับ
ความยาว ความสูง และขนาด
  ศรีสุดา คัมภีรภัทร (2534: 13) ไดใหความหมายทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวาเปน 
ความรูพื้นฐานของเด็กที่ ไดรับประสบการณเกี่ยวกับ   การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจําแนก
ตามรูปราง  ขนาด น้ําหนัก ความยาว ความสูง ความเหมือนและความแตกตาง รวมทั้งการ
เรียงลําดับ การวัด การบอกตําแหนงและการนับเพื่อเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมที่จะเรียน
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
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กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2545: 158) กลาววา  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง 
การเรียนรูดวยการสงเสริมประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับเด็ก 6 ขวบ  ซึ่ง
ตางจากคณิตศาสตรสําหรับผูใหญ  คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนความเขาใจจํานวนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับจํานวน หนาที่ และความสัมพันธของจํานวนความเปนไปได  และการวัดทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยจะเนนไปที่การจัดจําแนกสิ่งตางๆ การเปรียบเทียบ และการเรียนรูสัญลักษณของ
คณิตศาสตร ซึ่งเด็กจะเรียนรูไดจากกิจกรรมปฏิบัติการ

จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร คือ  
ความรูพื้นฐานเบื้องตนที่จะนําไปสูการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเด็กควรจะไดรับประสบการณเกี่ยวกับ 
การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง การนับ และการวัด    
เพ่ือเปนพ้ืนฐานกอนที่จะเรียนคณิตศาสตรในระดับตอไป 

1.2 ความสําคัญของคณิตศาสตร
บุญเย่ียม  จิตรดอน (2526: 245-246) กลาวถึงความสําคัญของทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรวาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรชวยใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรเบื้องตน 
ไดแก รูจักสังเกต เปรียบเทียบ การแยกหมวดหมู การเพ่ิมข้ึนและการลดลง  ชวยขยาย
ประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยลําดับจากงายไปหายาก ชวยใหเด็กเขาใจ
ความหมายของสัญลักษณตางๆ และใชภาษาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง ชวยฝก
ทักษะเบ้ืองตนในการคิดคํานวณดวยการสรางเสริมประสบการณแกเด็กปฐมวัยโดย ฝกการ
เปรียบเทียบรูปทรงตางๆ และบอกความแตกตางในเรื่อง ขนาด น้ําหนัก ระยะเวลา จํานวนสิ่งของ
ของของตางๆ ที่อยูรอบตัวได สามารถแยกของเปนหมวดหมู แยกเรียงลําดับใหญ เล็ก  สูง ต่ํา   
แยกเปนหมูยอยไดโดยการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็กพรอมที่จะคิดคํานวณในขั้น
ตอๆ ไป ชวยใหสัมพันธกับกิจกรรมศิลปะ  ภาษา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ชวยให
มีใจรักคณิตศาสตร และการคนควา  ควรพยายามจัดกิจกรรมตางๆ เชน เกม เพลง เพื่อเราใหเด็ก
สนใจเกิดความสนุกสนาน  และไดความรูโดยไมรูสึกตัว เมื่อเด็กรักวิชาคณิตศาสตรเด็กจะสนใจ
กระตือรือรนอยากที่จะเรียนรูอยากคนควาหาเหตุผลดวยตัวเอง  การคนควาหาเหตุผลไดเอง  ทําให
เขาใจและจําได เกิดความภาคภูมิใจอยากจะหาเหตุผลตอไป  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปนเหตุ
เปนผล   อาจทําโดยการตั้งปญหาใหเด็กคิดหาเหตุผลหาคําตอบ ใหคนควาเองโดยการจัดสื่อการ
เรียนการสอนให เพื่อใหเกิดความมั่นใจและการตัดสินใจที่ถูกตอง วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ใชได
ตลอดชีวิต ในชีวิตประจําวันของมนุษยมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและจําตองฝกตั้งแตเด็กเริ่มเรียน 
จึงจะทําใหการเรียนคณิตศาสตรประสบผลสําเร็จ 

หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 34) กลาวไวสรุปไดวา  เด็กตองเรียนรูและพัฒนาความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร  เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับชีวิตประจําวัน  และเพื่อการศึกษาในขั้นสูงขึ้น  
นอกจากน้ีไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรวามีความสําคัญตอการประสบความสําเร็จในการ
ดํารงชีวิต ดังนี้
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1. ชวยใหเรียนวิชาตางๆ ไดดี  เพราะคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูของวิชา
ตางๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ทําใหเปนคนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรเปน
แนวพ้ืนฐานสําคัญ

3. นําไปใชแกปญหาตางๆ ในการดํารงชีวิตไดดี  และมีประสิทธิภาพ
4. เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของคนทุกวัย
5. เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสํารวจขอมูล  วางแผนงาน  และประเมินผลการดําเนินงาน
6. เปนเครื่องมือพัฒนาอาชีพใหความเจริญกาวหนา  และประสบความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ
         ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (2542: 3) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไดวา 
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิด เปนโครงสรางที่มีเหตุผล  และสามารถนําคณิตศาสตร
ไปแกปญหาในวิทยาการสาขาอ่ืน คณิตศาสตรเปนศิลปะอยางหนึ่ง ชวยสรางสรรคจิตใจของมนุษย 
ฝกใหคิดอยางมีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตรไมใชเปนสิ่งที่เกี่ยวกับทักษะทางคํานวณแตเพียง
อยางเดียว หรือไมไดมีความหมายเพียงตัวเลข สัญลักษณเทานั้น ยังชวยสงเสริมการสรางและใช
หลักการ รูจักการคาดคะเนชวยในการแกปญหาโดยใช กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตร 
และจากความแตกตางระหวางบุคคล ควรสงเสริมใหผู เรียนสามารถคิดอยางอิสระ บนความ
สมเหตุสมผล   ไมจํากัดวาการคิดคํานวณตองออกมาเพียงคําตอบเดียว หรือมีวิธีการเดียว 
    จากความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรขางตน กลาวไดวา คณิตศาสตรมี
ความสําคัญเพราะเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูวิชาแขนงตางๆ และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ทําให
ผูเรียนเปนคนมีเหตุผล ละเอียดรอบคอบ สําหรับเด็กปฐมวัยทักษะทางคณิตศาสตรที่ดีจะชวยใหเด็ก
มีความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตร ชวยขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตร ชวยฝกทักษะ
เบื้องตนในการคิดคํานวณ ฝกการเปรียบเทียบ แยกของเปนหมวดหมู เรียงลําดับ และทําใหเด็กมี
ทัศนคติที่ดีตอคณิตศาสตร

1.3 จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะสําคัญในการดํารงชีวิต  ซ่ึงควรจะปูพ้ืนฐานใหเด็ก

ตั้งแตยังเล็ก  การสอนคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ควรมีจุดมุงหมายใหเด็กเกิดความเขาใจถึงสิ่ง
ตางๆ ตอไปนี้  (เยาวพา เดชะคุปต. 2528: 71)

1. เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร
2. มีความสามารถในการแกปญหา
3. มีทักษะและวิธีการในการคิดคํานวณ

    4. สรางบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค
  5. สงเสริมความเปนเอกัตบุคคลในตัวเด็ก
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6. สงเสริมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน
7. สงเสริมกระบวนการคิดโดยใชเหตุผล
นิตยา  ประพฤติกิจ (2541: 6)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรในระดับ

ปฐมวัยดังน้ี 
         1. เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตร  เชน  การเพ่ิมหรือการบวก   การลด
หรือการลบ
  2. เพ่ือใหเด็กรูจักกระบวนการ  ในการหาคําตอบ เชน การช่ังเพ่ือพิสูจนความหนักเบา  
         3. เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจ  พ้ืนฐานเก่ียวกับคณิตศาสตร เชน รูจักคําศัพท และสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรขั้นตน
        4. เพื่อใหเด็กฝกฝนทักษะ  คณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การนับ การวัด การจับคู การจัด
ประเภท การเปรียบเทียบ การลําดับ เปนตน
         5. เพ่ือสงเสริมใหเด็กคนควาหาคําตอบ 
          6. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความรู  และอยากคนควาทดลอง        
          วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2542: 59) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตรดังนี้ 
       1. เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลกทางดานกายภาพกอนเขาไปสูโลกของการ
คิดดานนามธรรม

2. เพ่ือใหมีการพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรเบ้ืองตน อันไดแก การจัดหมวดหมู  การ   
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การจัดการทํากราฟ การนับ การจัดการดานจํานวน การสังเกต และ 
การเพ่ิมข้ึนและลดลง
     3. เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลองโดยเรียงลําดับจากงายไปหา
ยาก
    4. เพื่อฝกทักษะเบื้องตนในดานการคิดคํานวณ   โดยเสริมสรางประสบการณแกเด็กใน
การเปรียบเทียบรูปทรงตางๆ บอกความแตกตางของขนาด น้ําหนัก ระยะเวลา จํานวนของสิ่งตางๆ 
ท่ีอยูรอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ – เล็ก หรือ สูง – ตํ่า ซ่ึงทักษะเหลาน้ีจะชวย
ใหเกิดความพรอมท่ีจะคิดคํานวณในขั้นตอๆ ไป      

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545: 160) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ที่สําคัญสําหรับเด็กมีดังนี้

1. สรางเสริมประสบการณใหเกิดในทัศนคณิตศาสตรวาเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและ
เหตุผล

2. สรางความคุนเคยกับตัวเลข  การนับ  การเพ่ิม  การลด
3. สรางเสริมความคิดเชิงตรรกะหรือเหตุผลจากการมีความสามารถในการใชเหตุผลใน

การเปรียบเทียบ  การจัดประเภท  รูเวลา  รูตําแหนง  รูรูปทรง  และขนาด
4. ฝกทักษะในการคิดคํานวณจากการเรียนรูการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือการจําแนก  

และการรับรูแกปญหา
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5. พัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนรูคณิตศาสตร
สรุปไดวาจุดมุงหมายของการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยนั้น 

เพ่ือเปนการเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูและทํากิจกรรมทางคณิตศาสตรไดดีตามวัยและ
ความสามารถ ทําใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร ทักษะพื้นฐานในการคํานวณและการ
แกปญหา มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม

1.4  ทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย    
แฮมมอนด (พิจิตรา  เกษประดิษฐ 2551: 11; อางอิงจาก Hammon. 1967) ไดกลาวถึง

ประสบการณทางคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยไววา ควรฝกใหเกิดทักษะดังตอไปนี้
1. คําศัพททางทางคณิตศาสตร (Vocabulary) ควรใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับการใชคําแสดง

จํานวนตางๆ ที่ไมไดแสดงถึงสัญลักษณทางคณิตศาสตร  การใชคําท่ีมีความหมายแทนจํานวน  การ
ใชคุณศัพทเปรียบเทียบตางๆ เชน ใหญ – เล็ก  มาก – นอย มากกวา – มากท่ีสุด หนัก – เบา  และ
สูง – ต่ํา  เปนตน

2. การนับ (Counting) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการเขาใจความสัมพันธระหวาง 1 ตอ 
1 การบอกขนาดของกลุมที่มีขนาดเทากันโดยไมตองนับ  การเขาใจความหมายของจํานวน 1 – 2 
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดและรูปราง  การเขาใจความหมายของการนับ  การนับ
โดยใชลําดับที่  การใชสัญลักษณแทนจํานวน  และการเขาใจรูปทรงตางๆ 

3. การแบง (Fractions) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการแบงอยางงาย  ความหมายของ
สวนเต็มและสวนยอย  การใชคําที่แสดงจํานวนครึ่ง เชน ครึ่งถวย ตรงกลาง เปนตน

4. รูปทรง (Shape) ควรใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับรูปทรงและส่ิงของขนาดตางๆ ที่มักพบใน
สิ่งแวดลอม เชน รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม   เปนตน  การใชคําศัพทที่แสดงถึงขนาด
และรูปรางตางๆ เชน ใหญ – เล็ก  ขนาดกลาง  สูง  ต่ํา  หนา  บาง  อวนและผอม  เปนตน  การใช
คําแสดงความสัมพันธระหวางรูปรางตางๆ เชน  ใหญ – เล็ก  เต็ม – วางเปลา  ยาว – สั้น  และ  
กลม – สี่เหลี่ยม  เปนตน

5. การวัด (Measurement)  ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับที่วาง  ระยะทาง  ทิศทาง  ที่ตั้ง  
เชน  ในหอง – นอกหอง ขางหนา – ขางหลัง และขางบน – ขางลาง เปนตน อุณหภูมิ เชน รอน – 
เย็น  ออน – แข็ง  ฤดูรอน – ฤดูฝน และฤดูหนาว  เปนตน เวลา เชน เดี๋ยวนี้  กลางวัน  กลางคืน  
สัปดาห  วันในหนึ่งสัปดาห  ชั่วโมงและนาที  เปนตน  และน้ําหนัก เชน หนัก – เบา  และลอย – จม  
เปนตน

6. เงินและคาของเงิน (Money and Money Values) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท
ของเงิน  การวัดคาของเงิน  เชน  การซ้ือ ขาย บาท สตางค  และราคา  เปนตน
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 นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 25-26) ไดกลาววาขอบขายของคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย
ศึกษาควรประกอบดวยทักษะดังตอไปน้ี

1. การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจัก เปนการนับ
อยางมี ความหมาย เชน การนับตามลําดับ ตั้งแต 1 - 10
 2. ตัวเลข (Numeration) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็นหรือใชอยูในชีวิตประจําวัน ให
เด็กเลนของเลนเกี่ยวกับตัวเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรม อาจมีการ
เปรียบเทียบแทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา
  3. การจับคู (Matching) เปนการฝกใหเด็กรูจักสังเกตลักษณะตางๆ และจับคูสิ่งที่เขาคูกัน 
เหมือนกัน หรืออยูประเภทเดียวกัน

4. การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตคุณสมบัติของสิ่ง
ตางๆ วามี ความแตกตางกันหรือเหมือนกันในบางเร่ืองและสามารถจัดเปนประเภทตางๆ ได 

5. การเปรียบเทียบ (Comparing) เด็กจะตองมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธระหวาง
ของสองส่ิงหรือมากกวา รูจักใชคําศัพท เชน ยาวกวา ส้ันกวา หนักกวา เบากวา ฯลฯ

6. การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดส่ิงของชุดหน่ึงๆ ตามคําสั่งหรือตามกฎ  เชน  
จัดบล็อก 5 แทงท่ีมีความยาวไมเทากัน ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปตํ่า หรือจากส้ันไปยาว ฯลฯ
    7. รูปทรงและเนื้อที่ (Shape and Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเรื่องรูปทรงและเนื้อที่
จากการเลนตามปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ วงกลม สามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผา ความลึก ตื้น กวางและแคบ
  8. การวัด (Measurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเองใหรูจักความยาวและระยะทาง     
รูจักการช่ังนํ้าหนักและรูจักการประมาณอยางคราวๆ  กอนท่ีเด็กจะรูจักการวัด   ควรใหเด็กไดฝกฝน
การเปรียบเทียบและการจัดลําดับมากอน 

9. เซท (Set) เปนการสอนเร่ืองเซทอยางงายๆ จากสิ่งรอบๆ ตัว มีการเชื่อมโยงกับสภาพ
รวม เชน  รองเทากับถุงเทา ถือวาเปนหนึ่งเซท หรือหองเรียนมีบุคคลหลายประเภท แยกเปนเซท
ได 3 เซท คือ  นักเรียน ครูประจําชั้น ครูชวยสอน เปนตน

10. เศษสวน (Fraction)  ปกติแลว การเรียนเศษสวนมักเร่ิมเรียนในช้ันประถมปท่ี 1 แตครู 
ปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The Whole Object)ใหเด็กเห็นกอน มีการลงมือปฏิบัติ
เพ่ือใหเด็กไดเขาใจความหมายและมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับคร่ึงหรือ ½
  11. การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) เปนการพัฒนาใหเด็กจดจํารูปแบบหรือ      
ลวดลายและพัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกสังเกต ฝกทําตามแบบตอใหสมบูรณ 
     12. การอนุรักษ (Conservation) ชวงวัย 5 ขวบขึ้นไป ครูอาจเริ่มสอนเรื่องการอนุรักษได
บาง โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเรื่องนี้ก็คือ ใหเด็กมีความคิดรวบยอด
เร่ืองการอนุรักษท่ีวา ปริมาณของวัตถุจะยังคงท่ีไมวาจะยายท่ีหรือทําใหรูปรางเปล่ียนไปก็ตาม

เยาวพา  เดชะคุปต  (2542: 87-88) ไดเสนอการสอนคณิตศาสตรแนวใหมที่ครูควรศึกษา
เพ่ือจัดประสบการณในเด็ก ดังน้ี
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1. การจัดกลุมหรือเซต  สิ่งที่ควรสอนไดแก  การจับคู 1: 1 การจับคูสิ่งของ  การรวมกลุม  
กลุมท่ีเทากันและความเขาใจเก่ียวกับตัวเลข

2. จํานวน 1-10 การฝกนับ 1-10 จํานวนคู  จํานวนค่ี
3. ระบบจํานวน (Number System) และชื่อของตัวเลข 1 = หนึ่ง  2 = สอง
4. ความสัมพันธระหวางเซตตางๆ เชน เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ
5. สมบัติของคณิตศาสตรจากการรวมกลุม (Properties of Math)
6. ลําดับท่ี สําคัญ และประโยคคณิตศาสตร  ไดแก  ประโยคคณิตศาสตรท่ีแสดงถึงจํานวน 

ปริมาตร  คุณภาพตางๆ เชน มาก - นอย สูง - ต่ํา ฯลฯ
7. การแกปญหาทางคณิตศาสตร  เด็กสามารถวิเคราะหปญหางายๆ ทางคณิตศาสตรทั้ง

ท่ีเปนจํานวนและไมเปนจํานวน
8. การวัด (Measurement) ไดแก การวัดสิ่งที่เปนของเหลว สิ่งของ เงินตรา อุณหภูมิ  

รวมถึงมาตราสวนและเคร่ืองมือในการวัด
9. รูปทรงเรขาคณิต ไดแก การเปรียบเทียบ รูปราง ขนาด ระยะทาง เชน รูปส่ิงของท่ีมีมิติ

ตางๆ จากการเลนเกม และจากการศึกษาถึงส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัว
10. สถิติและกราฟ  ไดแก การศึกษาจากการบันทึกทําแผนภูมิการเปรียบเทียบตางๆ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 18 - 21) ไดกลาวถึงประสบการณที่สงเสริม

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไวดังนี้
1. การคิดโดยการรับรู  แสดงความรูสึก  ความคิดสรางสรรคผานสื่อ  วัสดุ  ของเลน  และ

ผลงาน
2. การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ  โดยการสํารวจและอธิบายความเหมือน

ความตางของสิ่งตางๆ  การจับคู  การจําแนก  การจับกลุม  การเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ  การ
ใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย

3. จํานวน  โดยการเปรียบเทียบจํานวน  มากกวา  นอยกวา  เทากัน  การนับสิ่งตางๆ  
การจับคู 1 ตอ 1  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ

4. มิติสัมพันธ (พื้นที่ / ระยะ) โดยการตอเขาดวยกัน  การแยกออก  การบรรจุและการเท
ออก  การอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน  การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ  
ดวยภาพวาด  ภาพถาย  และรูปถาย

5. เวลา  โดยการเริ่มตน  และการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ  การเปรียบเทียบเวลา  
การเรียงลําดับเหตุการณตางๆ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 31) ไดกลาวถึงคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวันไวในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาไว ดังน้ี

1. สิ่งตางๆ รอบตัวเราสามารถแบงเปนประเภท  ชนิด  ตามขนาด สี รูปราง
2. สามารถนับสิ่งตางๆ วามีจํานวนเทาใด
3. เปรียบเทียบส่ิงตางๆ ตามขนาด จํานวน นํ้าหนัก
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4. สามารถจัดเรียงลําดับของตามขนาด ตําแหนง ลักษณะที่ตั้งได
5. สามารถเพ่ิมหรือลดส่ิงของออกจากจํานวนส่ิงของท่ีเรามีอยู
6. เราใชตัวเลขในชีวิตประจําวัน เชน เงิน โทรศัพท  บานเลขท่ี
7. สิ่งที่ชวยเราในการวัดมีหลายอยาง เชน ไมบรรทัด ถวยตวง ชอนตวง บางอยาง เรา

อาจใชการคาดคะเนหรือกะประมาณได
8. ใชเงินซื้อสิ่งตางๆ อาหาร เส้ือผา
9. ใช “เวลา” พูดถึงสิ่งตางๆ ที่เกิด เชน เมื่อวานนี้  วันนี้  พรุงนี้  ตอนเชา  ตอนบาย  

ตอนเย็น
10. การนับปากเปลา 1-30 
11. การรูคาจํานวน 1-10
แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลของหนวยศึกษานิเทศกนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

(2543) ฉบับทดลอง  ไดกําหนดจุดมุงหมาย  เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาซึ่งเกี่ยวของกับ
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรไว ดังนี้

อนุบาลปท่ี 1 
1. สังเกตและจําแนกความเหมือนความแตกตางตามลักษณะรูปรางส่ิงท่ีสัมพันธกันจําแนก

คุณสมบัติโดยใชประสาทสัมผัส
2. เรียงลําดับขนาดใหญ – เล็ก  เหตุการณ  ความเขมของสี
3. การฝกทักษะการหาเหตุผล  จําแนก  เปรียบเทียบและทดลองคนควาดวยตนเอง
4. การเปรียบเทียบ ใกล – ไกล หนัก – เบา จํานวนไมเกิน 5  รอน – เย็น  ใหญ – เล็ก
5. การนับปากเปลา 1 – 20
6. รูคาจํานวน 1 – 5 
7. การจัดหมวดหมูตามประเภท
8. การรูตําแหนง บน – ลาง  หนา – หลัง  กอน – หลัง
9. การรูจักมาก – นอย
10. การรูจักรูปเรขาคณิต
อนุบาลปท่ี 2 
1. การสังเกตและการจําแนกสิ่งของตามคุณลักษณะ  สิ่งที่มีความสัมพันธตามรูปราง

จําแนกประเภท
2. เรียงลําดับเหตุการณ กอน – หลัง  หนัก – เบา 
3. การฝกทักษะการคิดหาเหตุผล  การคิดหาความสัมพันธของสิ่งของ  การสังเกตและ

เสาะแสวงหาคําตอบดวยตนเอง  การลงความเห็น
4. การเปรียบเทียบจํานวน มาก – นอย  ระยะใกล – ไกล  ขนาด และน้ําหนัก “มี” และ 

“ไมมี”  รอน – เย็น  สั้น – ยาว  หนา – บาง  ใหญ – เล็ก
5. การนับปากเปลา 1 – 30
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6. การรูคาจํานวน 1 – 10
7. การสังเกตและทดลองคนควาดวยตนเองและการฝกทักษะการสังเกตเปรียบเทียบและ

การจําแนกประเภทจากการปฏิบัติทดลอง
8. การนับเพ่ิม – ลด  ภายในจํานวน 1 – 10
9. การรูจักรูปเรขาคณิต
10. การรูทิศทาง ซาย – ขวา
11. การรูตําแหนงขางใน – ขางนอก  บน – ลาง
12. การรูพ้ืนฐานการบวก
13. การรูความหมายลอย – จม
14. การรูความหมาย หนา – บาง
15. การรูทิศทางซาย – ขวา
16. การรูความหมายสูง - ต่ํา

         กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2540: 32) ไดกลาวถึง กิจกรรมคณิตศาสตรไวในแนว
การจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาไววา ควรมีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนที่เปนรูปธรรมให
เด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา แกปญหาดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับเด็ก
อ่ืนๆ และผูใหญ ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม เตรียมกิจกรรม จัดหาสื่อให คอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด ใหขอเสนอแนะและใหความชวยเหลือ

กุลยา ตันตผิลาชีวะ (2547: 158 – 159) กลาววา พ้ืนฐานคณิตศาสตรท่ีเด็กปฐมวัยเรียนรู
มีอยางนอยทักษะ ดังน้ี

1. การบอกตําแหนง หมายถึง ความสามารถในการบอกตําแหนงของสิ่งของ ในตําแหนง 
ตางๆ บน – ลาง ใน – นอก เหนือ – ใต ซาย – ขวา กลาง – หนา – ขางหลัง

2. การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบสิ่งตางๆ วา
เหมือนหรือตางกันอยางไร ในเรื่องปริมาณ ขนาด รูปราง สี และรูปทรง เปนตน

3. การนับ หมายถึง ความสามารถในการนับเลข 1 – 3 หรือ 1 – 10 หรือ 1 – 30 ตามอายุ
เด็ก

4. จํานวน หมายถึง ความสามารถในการเรียงลําดับมากไปนอย หรือนอยไปมากลําดับท่ี 1 
ลําดับท่ี 2

5. การอานคา หมายถึง การอานคาเงินบาท เหรียญ ธนบัตร อานปายราคา การประเมิน
เงินการเพ่ิมเปนการรวมจํานวน รวมกลุมมากข้ึน การลดไดแกการแบง การแยก การนําออกนอยลง

6. การบอกเหตุผล หมายถึง การบอกความสัมพันธของเหตุกับผลและผลกับเหตุได
จากขอความขางตนกลาวไดวา ในการฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย นั้นจะ

ครอบคลุมในเรื่อง การนับ ตัวเลข การจับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ รูปทรง
และเนื้อที่  การวัด เซท เศษสวน การทําตามแบบหรือลวดลาย การอนุรักษ  สาระทักษะทางพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นควรเนนใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการตรง จากเรื่องงายไปยาก 
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จากรูปธรรมไปนามธรรม เด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา และแกปญหา จาก
สภาพแวดลอมในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข และเปนการ
ขยายประสบการณทางคณิตศาสตรไดกวางขวางยิ่งขึ้น โดยมีครูเปนผูจัดกิจกรรมและคอยสังเกต
ดูแลใหความชวยเหลือเด็ก จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยความสามารถ และความแตกตางระหวาง
เด็กแตละคน ซึ่งหากเด็กในวัยนี้ ไดรับการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนอยางดี ยอม
เปนรากฐานของการเรียนรูและเขาใจที่ดียอมเปนรากฐานของการเรียนรู และเขาใจที่ดีตอ
คณิตศาสตรในระดับสูงตอไป

1.5 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19 – 24) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี้
1. สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันการเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมองเห็นความ

จําเปนและประโยชนของสิ่งที่ครูกําลังสอนดังนั้น การสอนคณิตศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลองกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อใหเด็กตระหนักถึงเรื่องคณิตศาสตรทีละนอย และชวยใหเด็กเขาใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตรในขั้นตอไปแตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับเพื่อน กับครู และ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

2. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหคนพบคําตอบดวยตนเองเปดโอกาสใหเด็ก
ไดรับประสบการณที่หลากหลาย และเปนไปตามสภาพ สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มีโอกาสไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเองพัฒนาความคิด และความคิดรวบ
ยอดไดเองในที่สุด

3. มีเปาหมายและมีการวางแผนที่ดีครูจะตองมีการเตรียมการเพ่ือใหเด็กไดคอยๆ 
พัฒนาการเรียนรูข้ึนเอง และเปนไปตามแนวทางท่ีครูวางไว

4. เอาใจใสเรื่องการเรียนรูและลําดับขั้นการพัฒนาความ คิดรวบยอดของเด็กครูตองมีการ
เอาใจใสเร่ืองการเรียนรูเก่ียวกับคณิตศาสตร โดยเฉพาะลําดับข้ันการพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ
ทางคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี

5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใชในการวางแผนและจัดกิจกรรมการจดบันทึกดาน
ทัศนคติ ทักษะและความรูความเขาใจของเด็กในขณะทํากิจกรรมตางๆ เปนวิธีการที่ทําใหครู
วางแผนและจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเด็ก

6. ใชประโยชนจากประสบการณของเด็ก เพื่อสอนประสบการณใหมในสถานการณใหม
ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมที่เคยทํามาแลว หรือเพิ่มเติมขึ้นอีก
ไดแมวา จะเปนเรื่องเดิมแตอาจอยูในสถานการณใหม

7. รู จักการใชสถานการณขณะนั้นใหเปนประโยชนครูสามารถใชสถานการณที่กําลัง
เปนอยู และเห็นไดในขณะน้ัน มาทําใหเกิดการเรียนรูดานจํานวนได

8. ใชวิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากการสอนความคิดรวบ
ยอดเรื่องปริมาณ ขนาดและรูปรางตางๆ ตองสอนแบบคอยๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ ให
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สถานการณที่มีความหมายตอเด็กอยางแทจริง ใหเด็กไดทั้งดูและจับตอง ทดสอบความคิดของ
ตนเองในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง

9. ใชวิธีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลขสถานการณและสิ่งแวดลอมลวนมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครูสามารถนํามาใชในกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขได เพราะตามธรรมชาติ
ของเด็กนั้น ลวนสนใจในเรื่องการวัดสิ่งตางๆ รอบตัวอยูแลว รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนเกมที่
เปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจในเร่ืองของตัวเลขแลว

10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเนื่องการวางแผนการ
สอนนั้นครูควรวิเคราะหและจดบันทึกดวยวา กิจกรรมใดที่ควรสงเสริมใหมีที่บานและที่โรงเรียน โดย
ยึดหลักความพรอมของเด็กเปนรายบุคคลเปนหลัก และมีการวางแผนรวมกับผูปกครอง

11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อแกไขและปรับปรุงการจดบันทึก
อยางสมํ่าเสมอชวยใหทราบวา มีเด็กคนไหนยังไมเขาใจและตองจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก

12. ในแตละครั้งครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว และจัดกิจกรรมใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจึงเกิดการเรียนรูได

13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายากไดการสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลข
ของเด็กจะตองผานกระบวนการเลนมีทั้งแบบจัดประเภท เปรียบเทียบและจัดลําดับ ซึ่งตองอาศัย
การนับเศษสวน รูปทรงและเนื้อที่การวัดการจัดและการเสนอขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานไปสูความเขาใจ
เรื่องคณิตศาสตรตอไป จําเปนตองเริ่มตนตั้งแตขั้นที่งายและคอยยากขึ้นตามลําดับ

14. ควรสอนสัญลักษณตัวเลขและเครื่องหมาย เมื่อเด็กเขาใจสิ่งเหลานี้แลว การใช
สัญลักษณตัวเลข และเครื่องหมายกับเด็กน้ัน ทําไดเม่ือเด็กเขาใจความหมายแลว

15. ตองมีการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรการเตรียมความพรอมนั้นจะตอง
เริ่มที่การฝกสายตาเปนอันดับแรก เพราะหากเด็กไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภทแลว
เด็กจะมีปญหาในการเรียนรูทางคณิตศาสตร

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549: 39 – 40) ไดกลาววาการสอนใหเด็กปฐมวัยเรียนรูคณิตศาสตร
นั้น ครูตองกําหนดจุดประสงคและวางแผนการสอน ที่จะทําใหเด็กไดใชวิธีการสังเกตซึมซับสัมผัส 
โดยเฉพาะจากการแกปญหาจริง ซึ่งสภาครูแหงชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาใหขอเสนอแนะ
หลักการสอนคณิตศาสตรเด็กอายุ 3 – 6 ขวบไว 10 ประการ ดังนี้

1. สงเสริมความสนใจคณิตศาสตรของเด็กดวยการนําคณิตศาสตรที่เด็กสนใจนั้นเชื่อมสาน
ไปกับโลกกายภาพและสังคมของเด็ก

2. จัดประสบการณที่หลากหลายใหกับเด็กโดยสอดคลองกับครอบครัว ภาษา พื้นฐาน
วัฒนธรรม วิธีการเรียนของเด็กแตละคนและความรูของเด็กท่ีมี

3. ฐานหลักสูตรคณิตศาสตรและการสอนตองสอดคลองกับพัฒนาการ ดานปญญา ภาษา 
รางกาย อารมณ สังคมของเด็ก

4. หลักสูตรและการสอนตองเพิ่มความเขมแข็งดานการแกปญหา กระบวนการใชเหตุผล 
การนําเสนอ การส่ือสารและการเช่ือมแนวคิดคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
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5. หลักสูตรตองสอดคลองและบงชี้ขอความรูและแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร
6. สนับสนุนใหเด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตรอยางลุมลึกและยั่งยืน
7. บูรณาการคณิตศาสตรเขากับกิจกรรมตางๆ และนํากิจกรรมตางๆ มาบูรณาการ

คณิตศาสตรดวย
8. จัดเวลา อุปกรณและครู ที่พรอมสนับสนุนใหเด็กเลน ในบรรยากาศที่สรางใหเด็กเรียนรู

แนวคิดคณิตศาสตรที่เด็กสนใจอยางกระจาง
9. นํามโนทัศนทางคณิตศาสตร วิธีการภาษา มาจัดประสบการณโดยกําหนดกลยุทธการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
10. สนับสนุนการเรียนรูของเด็กดวยการประเมินความรู ทักษะ และความสามารถทาง

คณิตศาสตรของเด็ก
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยตองเนนเด็กเปนสําคัญ กิจกรรมการ

เรียนรูตองนําไปสูการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็ก ทําใหเด็กชอบคิด สนุกกับการไดคิดคน และตอบ
คําถาม รวมถึงการแกปญหา ครูตองสนองตอบความสนใจเรียนรูของเด็กใหถูกตอง จึงจะทําใหการ
เรียนรูทางคณิตศาสตรของเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป เปนมโนทัศนคณิตศาสตรสําคัญที่
เด็กปฐมวัยควรเรียนรู

จากหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดังกลาว สรุปไดวา หลักการสอน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ตองเนนเด็กเปนสําคัญ ครูตองคํานึงถึงจุดประสงคในการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจอยางถองแท และสามารถบูรณาการใหเขากับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ไดและเรียนรูอยางมีความสุข

1.6 แนวทางในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
 บุญเย่ียม  จิตรดอน  (2532: 243-244) ไดกลาวถึงหลักในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรดังนี้

1. เด็กจะเรียนจากประสบการณตรงจากของจริง จะตองหาอุปกรณซึ่งเปนของจริงใหมาก  
ท่ีสุดและเร่ิมจากการสอนแบบรูปธรรมไปหานามธรรม

1.1 ขั้นใชของจริง เมื่อจะใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบ เชน ผลไม ดินสอ
     1.2  ข้ันใชรูปภาพแทนของจริง ถาหาของจริงไมไดก็เขียนรูปภาพแทน
        1.3  ขั้นกึ่งรูปภาพ คือ สมมติเครื่องหมายตางๆ แทนภาพหรือจํานวนซึ่งจะใหเด็กนับ
หรือคิด
       1.4  ขั้นนามธรรม ซึ่งเปนขั้นสุดทาย จึงจะใชตัวเลข เคร่ืองหมายบวก ลบ

2. เริ่มจากสิ่งงายๆ ใกลตัวเด็กจากงายไปหายาก
      3. การสรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจํา  โดยใหเด็กคนควาดวยตนเองหัด
ให ตัดสินใจเอง โดยการใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจตอบ
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      4. ฝกคิดจากปญหาในชีวิดประจําวันของเด็ก     เพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธกับ
ประสบการณเดิม
         5. จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย เชน
               5.1 เลนเกมตอภาพ จับคูภาพ ตอตัวเลข 
               5.2 เลนตอบล็อก ซ่ึงมีรูปรางและขนาดตางๆ 
        5.3 การเลนในมุมบานเลนขายของ
     5.4 แบงสิ่งของเครื่องใชแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช
             5.5 ทองคําคลองจองเก่ียวกับจํานวน
             5.6 รองเพลงเก่ียวกับการนับ
          5.7 เลนทายปญหาและตอบปญหาเชาวน

6. จัดกิจกรรมใหเขาใจ   ในข้ันตนใหมีประสบการณใหมากแลวสรุปกฎเกณฑ  เพ่ือจําเปน
อันดับสุดทาย
        7. จัดกิจกรรมทบทวนโดยตั้งคําถามใหตอบปากเปลาเพื่อสรางเรื่องราวใหคิดซ้ํา สงเสริม
ใหเด็กคิดแกปญหาและหาเหตุผลขอเท็จจริง       
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532: 619-620) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดังนี้ 

1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อใหทราบวัตถุประสงค ขอบขายของ
เนื้อหา วิธีสอน วิธีการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล การเตรียมความพรอม
ดานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2. ศึกษาพัฒนาการดานตางๆ ความตองการและความสามารถของเด็กปฐมวัย เพื่อจะได
จัดกิจกรรมและประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก สนองความตองการและจัดไดตรง
ความสามารถของเด็ก
      3. จัดหาสื่อการเรียนที่เด็กสามารถจับตองไดใหเพียงพอโดยใชของจริง ของจําลอง 
รูปภาพ จากสิ่งแวดลอมที่รอบตัวเด็กและเด็กคุนเคย ครูตองจัดประสบการณโดยใชสื่อการเรียนให
มาก เพื่อใหกิจกรรมตางๆ ในการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพราะ
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีลักษณะนามธรรม
   4. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหสัมพันธสอดคลองกับประสบการณ    
ในชีวิตประจําวันของเด็ก
       5. จัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเอง ให
เด็กไดใช ความสามารถอยางเต็มท่ี โดยครูเปนผูดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา
        6. ฝกใหเด็กเคยชินตอการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีอิสระในการคิด สงเสริมให
เด็กคนควาหาเหตุผลดวยตนเองใหมากท่ีสุดจากการปฏิบัติในกิจกรรม 
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         7. ในการจัดกิจกรรมครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย  แมวาเด็กจะอยูใน
วัยเดียวกันแตประสบการณเดิม ระดับสติปญญา ความสามารถ ความสนใจของเด็กแตละคนอาจไม
เหมือนกันครูตองดูแลอยางทั่วถึง และปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน
       8. ประสานความรวมมือจากผูปกครองของเด็กในการใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมที่บาน 
ซึ่งมีสวนชวยเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรของเด็ก ตลอดจนแนะนําผูปกครองหาของเลนและ
เตรียมความพรอมดานคณิตศาสตร
     9. จัดและใชสภาพแวดลอมในโรงเรียนทั้งในและนอกหองเรียนใหเปนประโยชนในการ
เตรียมความพรอมดานคณิตศาสตร และจัดหาของเลน สื่อชวยเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตร
มาไวใหเด็กไดเลนอยางเพียงพอ   
       นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19 - 24) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรวา เน่ืองจากเด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการไมพรอมหลายๆ ดานในการเรียนรูคณิตศาสตร 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมจะตองใหเด็กไดปฏิบัติจริง ไดคนคิดหาคําตอบดวยตนเอง และครูจะตองเปน
คนท่ีรับรูไว รูวาเด็กของตนมีความพรอมในเรื่องใดบาง คนไหนเปนอยางไร เพื่อที่จะไดจัดกิจกรรม
ใหเด็กไดอยางเหมาะสม ถึงแมวาเด็กจะมีอายุเทากัน แตเด็กแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีอายุมากข้ึน และเก่ียวของกับคณิตศาสตรมากข้ึน 

จากขอความดังกลาวขางตน สามารถสรุปแนวทางในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรไดวา ในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน ควรจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางเด็กแตละคน เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติ คิดแกปญหาและคนหาคําตอบดวยตนเอง  เริ่มจากสิ่งที่งายใกลตัวเด็กไปหาสิ่งที่ยาก จากสิ่ง
ที่เปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม โดยครูควรจัดกิจกรรมใหมีความสนุกสนาน เชื่อมโยงกับ
กิจวัตรประจําวัน รวมทั้งสงเสริมใหเด็กไดใชคณิตศาสตรทั้งที่บานและที่โรงเรียน

1.7  บทบาทครูในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร
นอมศรี เคท (นอมศรี เคท, 2549; อางอิงจาก NAEYC, 2003) ไดกลาวถึงบทบาทครูใน

การสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย             
            1.  กระตุนความสนใจคณิตศาสตรของผูเรียนตามธรรมชาติ  โดยปกติความสนใจของเด็ก
วัยนี้เกี่ยวของกับสิ่งที่อยูรอบตัวพวกเขาอยูแลว  หากครูกระตุนความสนใจดังกลาวแลวนํามา
เช่ือมโยงกับคณิตศาสตร  เด็กจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางไมรูตัว  ดังนั้นการจัดประสบการณ
คณิตศาสตรท่ีดีสําหรับเด็กปฐมวัยคือการเรียนรูจากส่ิงรอบตัวของผูเรียนน่ันเอง

2.  การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  ครูควรใหเด็กรับรูประสบการณและสรางองค
ความรูพื้นฐานของความแตกตางรายบุคคล  ประสบการณเดิมของเด็กแตละคนจะชวยเติมเต็ม
ประสบการณใหมในรูปแบบที่แตกตางกัน  ดังนั้นเปนหนาที่ของครูอีกเชนกันในการทําความเขาใจ
และรับรูความแตกตางของผูเรียนแตละคน  เพื่อจัดประสบการณใหมีคุณภาพสูงสุด
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3.  การคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียนในทุกๆดาน  การสอนคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงพัฒนาการทุกๆดานของผูเรียน  การจัดประสบการณคณิตศาสตรต
ที ่ดีตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กในแตละดาน  คือ  ดานรางกาย  ดานอารมณสังคม  ดาน
สติปญญา  และดานภาษา  นอกจากน้ีพัฒนาการแตละดานของผูเรียนเปนรายบุคคลก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ครูตองคํานึงถึงในขณะจัดประสบการณคณิตศาสตรใหกับผูเรียนระดับปฐมวัยดวย

4.  การบูรณาการกระบวนการทางคณิตศาสตรตางๆ  ในการจัดประสบการณกระบวนการ
ตางๆทางคณิตศาสตรประกอบดวย  กระบวนการแกปญหา  การคิดอยางมีเหตุผล  และการสื่อ
ความทางคณิตศาสตร  กระบวนการทางคณิตศาสตรทั้ง 3  ประเภทน้ีเรียกไดวาเปนหัวใจสําคัญของ
การสอนคณิตศาสตร  ซึ่งจะสามารถชวยใหผูเรียนเขาใจมโนทัศนทางคณิตศาสตรไดดียิ่งขึ้น

5.  การเช่ือมโยงเน้ือหาและประสบการณระหวางของเดิมและของใหม  การเชื่อมโยงหรือ
หาความสัมพันธของประสบการณเดิมและประสบการณใหมจะชวยใหการเรียนรูของผูเรียนยั่งยืน
มากขึ้น   ดังนั้นเมื่อครูทราบระดับความรูเดิมของผูเรียนแลวก็สามารถเลือกจัดประสบการณหรือ
เน้ือหาไดอยางเหมาะสม น่ันคือการเรียงลําดับจากงายไปยากน่ันเอง

6. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูมโนทัศนอยางลึกซึ้ง  ความตอเนื่องและความลึกซึ้ง
ของเนื้อหาและประสบการณที่ผูเรียนไดรับในการเรียนรูคณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญอยางมาก  การ
สอนคณิตศาสตรที่ดีและมีประสิทธิภาพคือการจัดประสบการณที่ผ  ูเรียนสามาร ถตอยอดและสรางองค
ความรูไดตลอดเวลา  ไมจํากัดสถานท่ีและเวลา

7.  การบูรณาการคณิตศาสตรกับทุกกิจกรรม ผูเรียนในชวงปฐมวัยจะเรียนรูไมคอยดีนัก
จากประสบการณหรือเนื ้อหาสาระที่แบงออกเปนสวนๆหรือเปนกลุมวิชาอยางชัดเจน  ดังนั้น
แนวทางของครูในการสอนคณิตศาสตรคือการบูรณาการคณิตศาสตรเขาไปในทุกกิจกรรม  ครู
สามารถใชกิจกรรมประจําวันตางๆในการสอดแทรกเนื้อหาสาระรวมถึงทักษะตางๆทางคณิตศาสตร
ได

8.  การจัดหาเวลา  อุปกรณตางๆ  และแรงสนับสนุนจากครูที่เพียงพอในขณะที่เด็กเลน  
การสนับสนุนตางๆเหลานี้เปนสิ่งจําเปนอยางมากในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  เวลาที่เด็กปฐมวัย
เลนนั้นจะมีความมุงมั่นและสมาธิจดจออยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเด็กพบเจอกับปญหาหรือ
ความทาทาย  ดังนั้นหากครูใชชวงเวลานี้ใหเปนประโยชน  โดยสอดแทรกสาระและทักษะทาง
คณิตศาสตรและใหการสนับสนุนดังกลาวอยางเพียงพอ  จะมีความเปนไปไดอยางสูงที่เด็กจะเกิด
การเรียนรูได

9.  การเรียนรูมโนทัศนคณิตศาสตรดวยกลวิธีการสอนและการจัดประสบการณที่เหมาะสม  
การจัดประสบการณคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ  ครูจําเปนตองเลือกกลวิธีการสอนหรือการจัด
ประสบการณท่ีสอดคลองกับความสนใจและความสามารถในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

10. การสงเสริมการเรียนรูของเด็กดวยวิธีการวัดและการประเมินผลที่ตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  การจัดประสบการณที ่ดีจําเปนตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของเด็ก  
สําหรับการวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อวินิจฉัยความสามารถโดดเดน
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ของผูเรียน  และเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดประสบการณในขั้นตอไปของครูเทานั้น  
สําหรับกระบวนการวัดและประเมินผลนระดับปฐมวัยนั้นตองอาศัยกระบวนการที่หลากหลาย  เชน
การสังเกตการณ  การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายและเปนระบบ  เปนตน

จากขอความดังกลาวสรุปไดวา บทบาทครูในการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูทักษะ
พื้นฐานคณิตศาสตร  ไดแกกระตุนความสนใจคณิตศาสตรของผูเรียนตามธรรมชาติ  ครูควรใหเด็ก
รับรูประสบการณและสรางองคความรูพื้นฐานของความแตกตางรายบุคคล  บูรณาการกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรตางๆ  เชื่อมโยงเนื้อหาและประสบการณระหวางของเดิมและของใหม  เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูมโนทัศนอยางลึกซึ้ง  เลือกกลวิธีการสอนหรือการจัดประสบการณที่สอดคลอง
กับความสนใจและความสามารถในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  และสงเสริมการเรียนรูของเด็กดวย
วิธีการวัดและการประเมินผลท่ีตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

1.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
งานวิจัยในตางประเทศ
ดอแนลดสัน และมาการเร็ต (ศรินยา  ทรัพยวารี 2552: 31; อางอิงจาก Donaldson; &

Magarret. 1968)   ไดศึกษาความเขาใจของเด็กในเรื่องการจําแนกความแตกตางของจํานวน
มากกวา-นอยกวา กับเด็กอายุ 3-4 ป จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กระดับอายุ 3-4 ป     
จะสามารถเขาใจคําวามากกวาและนอยกวาไดแลว  แตมีแนวโนมวาเด็กจะเขาใจความหมายของคํา
วา มากกวา ไดดีกวาคําวา นอยกวา
    พอทีต และฮัลสบุส (อําพวรรณ  เนียมคํา 2545: 18; อางอิงจาก Poteat; & Hulsebus.
1970) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศนของ คําวา ใหญกวา เล็กกวา โดยทดสอบกับเด็กกอนวัย
เรียนระดับอายุ 5-6 ป จํานวน 75 คน โดยใหดูภาพสามมิติแปดคู ซึ่งในแตละคูใหเด็กบอกวาภาพ
ไหนมีขนาดใหญกวา ผลการศึกษาก็ปรากฏวา เด็กเลือกภาพ  ที่มีขนาดในแนวตั้งสูงกวา วาเปน
ภาพท่ีมีขนาดใหญกวา 

อีฮรี และแอมมอน (ขวัญนุช  บุญยูฮง. 2545: 30; อางอิงจาก Ehri; & Ammon. 1974) ได
นําเด็กระดับอายุ 4-8 ป จํานวน 40 คน จากสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันแหงหนึ่งในเมืองโอคแลนด  
(Oakland) เด็กสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจปานกลาง และต่ํามาศึกษา
ความเขาใจในความสัมพันธของคําคู  โดยใหเด็กดูภาพ 24 คู  ภาพนั้นเปนภาพวัตถุหรือทิวทัศนที่
เด็กคุนเคยมาแลว แลวถามความเขาใจเกี่ยวกับคําวา สูงกวา–สั้นกวา ใหญกวา-เล็กกวา อวน –
ผอม  ซ่ึงคําเหลาน้ี จะอยูในรูปประโยค เชน ปนของเบรนส้ันกวาของโจล…แลวถามวาปนของใครไม
ยาวกวา หรือ จอหนมีดินสอยาวกวาบิลล  ถามวาดินสอใครสั้นกวา ผลจากการศึกษาปรากฏวา เด็ก
อายุ 4-5 ป สามารถตอบคําถามไดถูกตองเกือบทุกขอ และเขาใจในการเปลี่ยนแปลงรูปของคําคูใน
ประโยคตางๆ ที่เกี่ยวกับขนาด เชน เล็กกวา เปลี่ยนเปนไมใหญกวาหรือยาวกวาเปลี่ยนเปนไมสั้น
กวาไดอยางถูกตอง และไมพบความแตกตางกันในระหวางเพศของแตละระดับอายุเลย  
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ฮอง (Hong. 1999: 477 – 494)ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความ
สนใจทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยทําการศึกษาเด็กอนุบาล 57 คน  โดยกลุมทดลองไดเรียนรู
คณิตศาสตรที่สัมพันธกับหนังสือสําหรับเด็กที่อานและมีเวลาชวยในการอภิปราย  และในชวงเลน
อิสระไดเลนกับสื่อวัสดุทางคณิตศาสตรที่สัมพันธกับสาระการเรียนรูในหนังสือสําหรับเด็ก  สวนกลุม
ควบคุมไดอานหนังสือสําหรับเด็ก  ผลการทดลองพบวา  เด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธิ์แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม
ในดานการจําแนก  การรวมกันของจํานวน  เรื่องของรูปเรขาคณิต  และกลุมทดลองชอบเขามุม
คณิตศาสตร  เลือกทํางานดานคณิตศาสตร  และใชเวลาในการทํากิจกรรมในมุมคณิตศาสตร
มากกวากลุมควบคุม

ไวเนอร  (ขวัญนุช  บุญยูฮง. 2545: 30; อางอิงจาก Weiner. 1975)   ไดศึกษามโนทัศน
เก่ียวกับคําวา มากกวา-นอยกวา กับเด็กระดับอายุ 2-3 ป   โดยเขาตั้งจุดมุงหมายในการศึกษาไววา
ความเขาใจในมโนทัศนเก่ียวกับคําวามากกวา นอยกวาน้ัน จะมีความสัมพันธกันกับการบวก การลบ 
โดยเขาใชวิธีใหเด็กเลือกตัดสินจํานวนวัตถุสองแถวซึ่งเทากันหรือไมเทากันอยูแลว เมื่อเพิ่มวัตถุเขา
ไปหรือออกจากแถวใดแถวหนึ่งแลวผลลัพธจะเปนอยางไร   ไวเนอร สรุปผลการศึกษาของเขาไว
เปน 3 ขอ ดังน้ี

1. การเพ่ิมเขา (การบวก) หรือการเอาออก (การลบ) จะมีผลตอความเขาใจคําวา 
มากกวา-นอยกวา ของเด็กนอยมาก 

2. เด็กที่มีระดับอายุ 2 ป จะเขาใจคําวา มากกวา เมื่อวัตถุสองแถวมีจํานวนแตกตางกัน
โดยเด็กจะใช ความหมายของคําวามากกวา คลายกับคําวาใหญกวา

3. เด็กระดับอายุ 3ป จะเขาใจคําวา นอยกวา และคําวา นอยกวา นี้จะเกิดภายหลังคําวา 
มากกวา
  คลีน (Kline. 2000: 568 – 571)ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กวัยอนุบาล  โดยการสัมภาษณครูผูสอนระดับอนุบาล  พบวา  นอกจากการที่ครูจะมีสวน
ในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรแลวนั้น  ผูปกครองยังมีสวนอยางมากในการใหการ
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาลซึ่งกันและกัน

คารลตัน (Carlton.1990: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ ความพรอมทางการอาน
และคณิตศาสตรของเด็ก เกรด 1, 2 และ 3 กลุมทดลองเด็กมาจากโครงการ พอ แม ลูกในเวอรจีเนีย 
กลุมควบคุมไมเคยผานอนุบาลเลย เปนเด็กดอยโอกาส ซ่ึงนํามาอยูดวยกับไมตํ่ากวา 40 วัน ทําการ
ทดสอบโดยครู  ผลปรากฎวา เด็กที่มาจากโครงการพัฒนา พอ แม ลูก จะไดรับการสงเสริมที่ดี     
ในเร่ืองของความพรอมทางการอานและความพรอมทางคณิตศาสตร

งานวิจัยในประเทศ
กรภัสสร ประเสริฐศักดิ์ (2539: 74) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลและ
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ประกอบ   คําถามเชิงเปรียบเทียบ กลุมตัวอยางคือเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป 
จํานวน 20 คน  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 1 ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิง
เหตุผล กลุมทดลอง 2 ไดรับการจัดประสบการสรางสรรคเชิงเปรียบเทียบ และกลุมควบคุม ไดรับ
การจัดประสบการณศิลปสรางสรรคแบบปกติ  พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบและแบบปกติ มีทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรแตกตางกันเม่ือเปรียบเทียบรายคูพบวา คะแนนเฉล่ียทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ของกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคแบบปกติ  มีคะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกันแตเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
สรางสรรคประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมแตกตาง
กัน 

วราภรณ  แกวแยม (2540: 26) ไดทําการศึกษาผลของการใชคําถามทางคณิตศาสตร
ประกอบบัตรภาพกับกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนามที่มีตอความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย  กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนนักเรียนชาย –หญิง อายุระหวาง 5-6 ป   แบงเปน 3 กลุมคือ กลุม
ทดลอง 1  ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนามโดยใชคําถามทางคณิตศาสตรกลุมทดลองที่ 
2 ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนามโดยใชคําถามทางคณิตศาสตรประกอบบัตรภาพ และ
กลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนามแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนามโดยใชคําถามทางคณิตศาสตร ใชคําถามทาง
คณิตศาสตรประกอบบัตรภาพ และการเลนเครื่องเลนสนามแบบปกติ มีความพรอมทางคณิตศาสตร
กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน   เด็กปฐมวัยที่ ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม
โดยใชคําถามทางคณิตศาสตรประกอบบัตรภาพ และการเลนเครื่องเลนสนามปกติมีความพรอมทาง
คณิตศาสตรแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายคูพบวา เด็กปฐมวัยกลุมที่ใชคําถามทาง
คณิตศาสตรประกอบบัตรภาพมี คะแนนเฉลี่ยสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุมที่ใชคําถามทางคณิตศาสตรกับ
เด็กปฐมวัยกลุมท่ีเลนเครื่องเลนสนามแบบปกติ และเด็กปฐมวัยกลุมที่ใชคําถามทางคณิตศาสตร มี
คาคะแนนเฉล่ียสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุมท่ีเลนเครื่องเลนสนามปกติ

จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย (2541: 62)  ไดทําการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน โดยวิจัยกับเด็กปฐมวัยที่มีคะแนน
พื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับต่ํา อายุระหวาง 4-5 ป แบงเปนกลุมทดลอง 1 ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน และกลุมทดลอง 2 ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพในหองเรียน
แบบปกติ ผลการทดลองปรากฏวา เด็กปฐมวัยท่ีมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรรพมงคล จันทรดง (2544:54) ไดศึกษาการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
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ทางคณิตศาสตรแบบรายคูและแบบรายบุคคล โดยทดลองกับเด็กอายุ 5 – 6 ป ที่ศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปท่ี 2ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ จํานวน 30 คน ผล
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
ทางคณิตศาสตรแบบรายคู มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยหลังการทดลองมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลอง และเด็กที่ไดรับการจัด
ประสบการณทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตรแบบรายบุคคล มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลอง

พวงรัตน พุมคชา (2545:69) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตรของเด็กอนุบาลที่เรียน โดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตร ตัวอยางประชากร เปนเด็กอนุบาล
ชั้นปที่ 2 อายุ 5 – 6 ป จํานวน 69 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 35 คน กลุมควบคุม 34 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร นักเรียนในกลุมทดลองเรียน
โดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตร สวนกลุมควบคุมเรียนโดยไมใชเรื่องเชิงคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดย
ใช t-testเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนในกลุม
ทดลอง มีคาสูงกวา คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนกลุมใน
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   จงรัก  อวมมีเพียร (2547: 87) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมสื่อผสมโดยรวมและจําแนกรายดานอยูในระดับดี  และเมื่อเปรียบเทียบกอนการทดลอง
พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  พิจิตรา  เกษประดิษฐ (2552: 63) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ผลการวิจัยพบวาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบมี
ความสามารถดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
เปนทักษะที่เด็กควรจะไดรับการสงเสริมเปนอยางยิ่ง โดยการจัดประสบการณที่ใหเด็กไดฝกทักษะ
เกี่ยวกับการสังเกตและการจําแนก การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  จํานวนและการนับ ซึ่งการจัด
ประสบการณนี้สามารถทําไดหลายวิธี เชน การจัดประสบการณโดยผานการเลนที่หลากหลาย การ
สอดแทรกประสบการณทางคณิตศาสตรผานทางกิจวัตรประจําวัน การจัดมุมกิจกรรมตางๆ เปนตน 
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูกพืช
2.1  ความหมายของการเพาะปลูกพืช
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2530: 801) ใหความหมายของการเพาะปลูกพืช ไว

วา หมายถึง กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูตนไมตั้งแตเพาะเมล็ด หรือนําตนที่โตแลว หรือสวนใด
สวนหนึ่งของตน เชน ราก หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแลวบํารุงใหเจริญเติบโต

พัฒนา ประเสริฐสุข และคณะ (2546: 50) ใหความหมายของการเพาะปลูกพืชวา หมายถึง 
การเพาะปลูกพืชโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ เพื่อการเจริญเติบโต ไดแก แหลงน้ํา ดิน แรธาตุ อาหารพืช 
และสภาพดินฟาอากาศท่ีมีอิทธิพลตอการปลูกพืช สงผลใหมนุษยและสัตวไดมีอาหาร เพ่ือการยังชีพ 
มนุษยไดพยายามพัฒนาการปลูกพืชใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพ ทําใหสามารถนําไป
จัดจําหนวยเปนสินคา พัฒนาชีวิตและความเปนอยูของตนเองและประเทศชาติใหดีข้ึน

จากขอความขางตนสรุปไดวา การเพาะปลูกหมายถึง การนําสวนตางๆ ของ พืช ไดแก 
เมล็ด ตนที่โตแลว หรือสวนใดสวนหนึ่งของตน ไปปลูกลงดิน แลวอาศัยปจจัยตางๆ เพื่อการ
เจริญเติบโต ไดแก ดิน น้ํา แรธาตุ แลวนํามาเปนอาหารของมนุษย และสัตว ใชในการดํารงชีวิต
ตอไป

2.2  ความสําคัญของการเพาะปลูกพืช
ในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดกิจกรรมและประสบการตางๆ ที่จะชวย

สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสมเปนไปตามวัยจอหน 
ดิวอี (John Dewey) ที่วา เด็กเรียนรูจากการกระทํา (Learning by Doing) (นิตยา บรรณประสิทธิ์.
2549: 143) และสอดคลองกับแนวคิดของ เพียตเจท ไดศึกษาพัฒนาการดานการเรียนรูซึ่งคนพบวา
เด็กปฐมวัยเรียนและรูจักสิ่งที่อยูรอบตัวดวยการจับตองสัมผัสผานประสาทสัมผัสทั้งหา เด็กเรียนรู
วัตถุจากการเคลื่อนยาย การเชื่อมโยงวัตถุสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนการเรียนรูแบบ
แอคทีพ เลิรนนิ่ง (Active Learning) (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2550: 103) ซึ่งวิธีการจัดประสบการณ
ใหกับเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติจริงในรูปแบบหนึ่ง ไดแก กิจกรรมการเพาะปลูก                                                                   

นักการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศไดใหแนวคิดเก่ียวกับการเพาะปลูกพืชไวดังนี้
การเพาะปลูกพืชจะชวยใหเด็กไดประสบการณและเขาใจความตองการของสิ่งมีชีวิตในโลก 

เขาใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงท่ีอยูรอบตัว โดยการสังเกต การปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ชวยให
เด็กรูจักสังเกต เปรียบเทียบ คิดอยางมีเหตุผล ซึ่งเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่ไดพบเห็น
(นิตยา  บรรณประสิทธิ์. 2538: 30; อางอิงจาก Bredekamp. 1988: 56)  

นอกจากน้ันการเพาะปลูกสามารถนําไปจัดประสบการณใหกับเด็กเปนการเปดโอกาสให
เด็กไดเรียนรูและคนพบดวยตนเอง ซึ่งเปนประสบการณตรงที่เด็กสามารถสัมผัสไดจากโรงเรียน 
(ฉันทนา  ภาคบงกช .2535: 159) โอคอนและปรานีส (นิตยา   บรรณประสิทธิ์. 2538: 30; อางอิง
จาก Ocone and Pranis. 1990: 122) กลาววาการเพาะปลูกพืชเปนกิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทั้ง
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หาในการเรียนรู ทําใหทราบความตองการของพืชวาตองการไดรับการดูแลเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ
และยังเปนการฝกทักษะการสังเกตสามารถนําไปแกปญหาได ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและนิเวศวิทยา คณิตศาสตร ศิลปะ การเรียนรูสังคม โภชนาการ โดยจัดใหเด็กได
ประสบการณตรงในการวางแผน การเพาะปลูก การเก็บเก่ียวผล จนกระท่ังมาเปนอาหาร

  การปลูกพืชชวยใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ จากประสบการณที่เด็ก
ไดสังเกต ทดลอง คนควา สาธิต เพื่อใหเด็กสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเอง(เยาวพา  เดชะคุปต: 
2528: 83)

จากขอความขางตนสรุปไดวา การเพาะปลูกพืช เปนกิจกรรมที่สามารถจัดใหเด็กได โดย
จัดเปนประสบการณตรงใหเด็กไดลงมือกระทํา ฝกทักษะการสังเกต การจําแนก เปรียบเทียบ ส่ิงตาง 
ๆ ที่อยูรอบตัว ซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับตอไป  ตลอดจนมีการพัฒนาการ
ทางรางกายทั้งดานกลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ ที่ใชในการเคลื่อนไหวโดยการลงมือปฏิบัติ และได
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดคนพบและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวย
ตนเอง 

2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
ข้ันเตรียมกิจกรรม
1.  เตรียมสถานที่จะปลูก เตรียมดินสําหรับปลูก
2.  เตรียมวัสดุ อุปกรณ

2.1  พันธุพืช เชน เมล็ด หัว กิ่ง ใบ ฯลฯ
2.2  เครื่องปลูกในกรณีปลูกลงกระถาง เชน ดิน ปุย แกลบ ขุยมะพราว เปลือกถั่ว      

ข้ีเล่ือย ฟางขาว เปลือกไม ฯลฯ
2.3  เคร่ืองปลูก เชน ตะกราเพาะเมล็ด พล่ัว จอบ เสียม อุปกรณรดนํ้า
2.4  ปุยธรรมชาติ เชน ปุยคอก ปุยอินทรีย
2.5  ส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เชน รูปภาพ ของจริง ฯลฯ

ข้ันดําเนินกิจกรรม
1.  ขั้นนํา สนทนาถึงเรื่องของตนไมที่มีผลตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปนแนวทางใหเด็กตัดสินใจ

วาควรปลูกตนไมประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และไดประโยชนมากที่สุด
2.  ข้ันปฏิบัติสนทนาถึงการเพาะปลูกพืช และสาธิตวิธีการใชเครื่องมือ วิธีการเพาะปลูก

พืช และวิธีการดูแลรักษา หลังจากนั้นใหเด็กลงมือปฏิบัติตั้งแตการเพาะเมล็ด รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย
3.  ขั้นประเมินผล ใหเด็กสังเกตการเจริญเติบโตของพืช เปรียบเทียบความสูงจํานวนตน  

ปจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของพืช เชน น้ํา แสงแดด ปุย ฯลฯ (นิตยา  บรรณประสิทธิ์. 2538: 
91-92; อางอิงจาก หนวยศึกษานิเทศก, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน)
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2.4 ประโยชนของการจัดกิจกรรมเพาะปลูกพืช
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535: 3) กลาวถึงประโยชนของการเพาะปลูกไววา
1.  ทําใหสุขภาพแข็งแรง เพราะไดออกกําลังกายสําหรับงานการปลูกพืช เชน การเตรียม

ดิน การรดนํ้า การใสปุย
2.  เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3.  ทําใหประหยัดคาใชจายในครอบครัว เชน ใชพืชผักมาประกอบอาหารในครอบครัว 

ไมตองซื้อ
4.  มีพืชที่ม่ันใจวาปลอดสารพิษไวบริโภคในครอบครัว
5.  ไดความรูและประสบการณจากการปลูกพืชน้ัน ๆ 
6.  ไดความเพลิดเพลินและเปนการพักผอนหยอนใจ เชน การปลูกไมดอกไมประดับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นิตยา  บรรณประสิทธิ์. 2538: 33; อางอิงจาก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524: 248-252)
1.  เด็กเขาใจธรรมชาติ เห็นความสัมพันธ กลมกลืนของชีวิตในธรรมชาติ
2.  เปนประสบการณที่เสริมสรางประสบการณใหกับเด็กเปนผูที่มีความสนใจกวางขวาง 

เขาใจพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งชีวิตของตนเอง
3.  เปนแหลงความรู ความคิดสรางสรรค และจินตนาการของมนุษย
4.  เด็กเกิดความซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติ เขาใจแนวทางการสังเกตเปรียบเทียบ

พืชและดอกไมตาง ๆ 
5.  เด็กไดศึกษาการเจริญเติบโตของพืช ภูมิใจในความสามารถของตนเอง
จากที่กลาวมาการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดใช

ประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรู โดยผานกระบวนการเพาะปลูกพืช ไดแก การเตรียมอุปกรณ
ตางๆ ในการเพาะเมล็ด บํารุงรักษา พรวนดิน ใสปุย รดน้ํา เฝาดูแลการเจริญเติบโตของพืช จึงเปน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  นอกจากนี้ครูสามารถนําไปปรับใชในการบูรณา
การเขากับกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลายสาระวิชา เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เปนตน   

2.5 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมและสงเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  กิจกรรมที่

จัดขึ้นมาสําหรับเด็กปฐมวัยจะประสบความสําเร็จไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับบทบาทของครูที่มีให
กิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองทราบบทบาทของครูที่มีตอการจัดกิจกรรมและ
สงเสริมประสบการณตาง ๆ ใหกับเด็กปฐมวัย

ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2537: 247-248; อางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. ม.ป.ป.) ไดกําหนด
บทบาทครูในการสงเสริมประสบการณสําหรับเด็กในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยดังนี้
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-  การตั้งใจฟงเมื่อเด็กพูด สนใจตอคําถามของเด็ก ชมเชย ยกยองผลงานของเด็ก ไม
เปรียบเทียบเด็กกับคนที่มีความสามารถมากกวา และใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรมดวยตนเอง
อยางอิสระและสรางสรรค

-  ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี พูดจาสุภาพ มีระเบียบ สะอาด ไมลําเอียง
-  สนทนากับเด็กใหเด็กเลาเรื่อง สงเสริมใหเลนบทบาทสมมุติ
-  พาเด็กไปศึกษานอกสถานท่ี
-  มีความรูความเขาใจในพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กเปนอยางดี
-  จัดวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมใหเด็กอยางเหมาะสมและดึงดูดความสนใจใหเด็ก
-  ครูควรนําส่ิงท่ีเด็กควรรูมาสูหองเรียน
-  ทดสอบพัฒนาการของเด็กอยูเสมอ ถาพบส่ิงท่ีผิดปกติก็ใหจัดกิจกรรมมาแกไข
-  พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมใหทันสมัยอยูเสมอ
-  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล และสอดคลองกับพัฒนาการ

ของเด็ก
-  จัดประสบการณหรือกิจกรรมที่ไมมีความโนมเอียงไปในเพศใดเพศหนึ่ง
-  เปนผูสังเกตในการทํากิจกรรมของเด็ก
-  เปนผูใหคําแนะนําและประเมินผลในกิจกรรมนั้น ๆ 
-  รูจักการดัดแปลงกิจกรรมเพ่ือมิใหเด็กเกิดความเบ่ือหนาย
-  เปนผูจัดและเก็บอุปกรณในระยะแรก ๆ 
-  เปนผูกระตุนใหเด็กสนใจกิจกรรมอยูเสมอ
-  เปนผูสาธิตในการทํากิจกรรมที่ถูกตองใหกับเด็ก
แบล็คเลย  และคนอ่ืน ๆ (นิตยา  บรรณประสิทธิ์. 2538: 3; อางอิงจาก Blakley; & others.

1989: 71-72) ไดกลาววา กิจกรรมการเพาะปลูกพืช เปนกิจกรรมพื้นฐานของการเรียนรูที่ตองอาศัย
การสังเกต การเปรียบเทียบ การวัด การจําแนก และการหาความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา ซึ่ง
ทักษะเหลานี้เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนพื้นฐานของวิชา เคมี ฟสิกส ที่ตอง
เรียนรูตอไปในอนาคต ซ่ึง เทเลอร บารบารา เจ (ขนิษฐา  จีนาภักด์ิ. 2542: 180; อางอิงจาก Tayler 
Barbara J. 1993: 153)  ไดกลาวถึงบทบาทครูในการสงเสริมประสบการณทางวิทยาศาสตรใหกับ
เด็กปฐมวัยมีดังนี้

1. การจัดหองเรียนใหเหมาะสมสะดวกแกการที่เด็กจะลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Learning 
by doing) ใหมากที่สุด หรืออยางนอยควรจัดใหมีที่วางกวาง และเพียงพอตอการทดลอง การสาธิต
และกิจกรรมของครูและเด็ก

2. สรางบรรยากาศที่ดีใหกับหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อเด็กจะไดมีความอบอุน
ม่ันใจ รักและอยากมาโรงเรียน



30

3. จัดเตรียมสถานที่ออกกําลังกาย หรือสถานที่เลนนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กเกิดทักษะใน
การเคลื่อนไหว เชน สนามเด็กเลนควรจะมีสถานที่วางพอใหเด็กเลน ประมาณ 75 ถึง 100 ตาราง
ฟุต ตอเด็ก 1 คน 

4. เตรียมการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ โดยการศึกษาการจัดประสบการณจากแนว
การจัดประสบการณ

5. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ครูมีหนาที่จัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหเด็กได
สํารวจ ตั้งคําถาม และคนหาคําตอบ โดยครูสะสมจากเศษวัสดุเหลือใช หรือสอบถามจากผูปกครอง
เด็ก นอกจากน้ันครูยังมีบทบาทในการสํารวจ และเก็บรักษาอุปกรณเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน

6. การเสริมแรงเม่ือเด็กตอบคําถามได หรือเม่ือเด็กประสบความสําเร็จดวยคําชมน้ัน ๆ ซึ่ง
คําชมนั้นไมจําเปนตองเปนคําที่ซ้ํากัน เชน ดีมาก ถูกตองแลว ยอดเยี่ยม ใชแลว แจว เกง หรือใช
ทาทาง เชน ย้ิม พยักหนา ปรบมือ ชูหัวแมมือ เปนตน

7. การใชคําถามของครู มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร 
เพราะชวยสงเสริมใหเด็กคิดและเกิดการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูของเด็กจะไดผลดีขึ้น ครูผูสอนตองมี
ทักษะในการใชคําถามที่ดี ครูควรทําใหเด็กรูสึกอบอุนกับถามของครูและควรใหเวลาเด็กในการตอบ
คําถามดวย (ขนิษฐา   จีนาภักดิ์. 2542: 183; อางอิงจาก Esler, William K.; & Esler, Mary K.
1985: 64)

8. มุมวิทยาศาสตร ครูสามารถจัดมุมวิทยาศาสตรขึ้นเปนมุมเกษตรกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียนได โดยเลือกมุมใดมุมหนึ่งของหองเรียน และมุมใดมุมหนึ่งของโรงเรียน

9. ปลูกพืชสวนครัวและดอกไม ครูควรพาเด็กไปยังแปลงสวนครัวของโรงเรียน เพื่อใหเด็ก
ไดปลูกพืชสวนครัวหรือดอกไมที่ใชระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้น ๆ เพื่อใหเด็กไดสังเกตการ
เจริญเติบโตของพืช และไดสัมผัสกับธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัวเด็ก เชน ดิน ทราย น้ํา และยังได
เรียนรูพืชตองการอาหารและแสงแดด

10. มุมสัตวเลี้ยง ครูสามารถจัดมุมสัตวเลี้ยงไวภายในหองเรียนได โดยนําอางเลี้ยงปลา 
กรงกระตาย กรงนก มาตั้งไวในมุมวิทยาศาสตร เพื่อใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของ
สัตว สิ่งที่ควรคํานึงถึงสําหรับครูคือ ไมควรนําสัตวเลี้ยงที่เปนอันตรายมาจัดประสบการณใหกับเด็ก 
เพราะเด็กยังมีประสบการณไมกวางพอท่ีรูวาสัตวบางชนิดเปนอันตราย

11.  กิจกรรมดานวิทยาศาสตรกายภาพ เชน การเลนน้ํา ครูสามารถจัดไดโดยหาอาง
พลาสติกใหญพรอมใสน้ําใหเต็ม นําภาชนะที่มีขนาดตาง ๆ หลายรูปทรงมาใหเด็กไดใชตวงถายเท
จากภาชนะหน่ึงไปสูอีกภาชนะหน่ึง หรือปลอยใหเด็กไดเลนอยางอิสระ โดยครูดูแลอยางใกลชิด

นอกจากนี้ นิตยา ประพฤติกิจ  (2539: 212) ยังไดกลาวถึงบทบาทครูวา กอนท่ีครูจะเปนผู
กระตุนใหเด็กรูจักคนสํารวจ การตั้งคําถาม ตัวครูเองจะตองเปนคนที่มีความคิดอยากจะเขาใจ มี
ทัศนะคติที่ดีตอการอยากรูอยากเห็นและซักถาม เปนคนขวนขวายหาความรูและสามารถพูดใหเด็ก
เขาใจไดงาย ๆ จะตองไมเปนคนที่คิดวาตนไมมีความรูและจนกับคําถาม แตจะตองพยายามหา
คําตอบใหได ไมวาจะเปนการตอบขณะที่อยูกับเด็กหรือไมก็ตาม ครูควรพูดอภิปรายผลการทดลอง
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รวมกับเด็ก ในขณะทํากิจกรรม ครูควรสงเสริมใหเด็กไดใชภาษา เชน การคาดคะเน การอภิปราย
การทดลอง และการประเมินผล ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงระดับวุฒิภาวะ และประสบการณ ความสนใจ
และความเขาใจผิด ๆ ของเด็ก ดังนั้นการจัดกิจกรรมควรปลูกฝงใหเด็กมีความคิดที่ถูกตองเกี่ยวกับ
เรื่องปจจุบันหรือเรื่องที่เด็กรูจักมาแลว การจัดกิจกรรมจะตองจัดใหเด็กไดปฏิบัติจริง เนื้อหาสัมพันธ
กันมีความถูกตอง อธิบายดวยภาษางาย ๆ และจัดซ้ํา ๆ ใหเด็กไดใชกระทําโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ
และกระบวนการที่เหมาะสม เด็กตองการประสบการณเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เชน สัตว แมลง ตนไม และ
เกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน หิน ดิน น้ํา แสงอาทิตย และลม

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา บทบาทหนาที่ครูในการจัดกิจกรรมและการสงเสริมประสบการณ
ใหกับเด็กนั้นจะตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยและความตองการ
ของเด็ก จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนาใหมากท่ีสุด

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูกพืชในเด็กปฐมวัย
การวิจัยในประเทศ
นิตยา  บรรณประสิทธิ์  (2538: 54) ไดศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2536 
ของนักเรียนโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวน 20 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 10 คน กลุมควบคุมจํานวน 10 คน กลุม
ทดลองไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบการเพาะปลูกพืชตามแผนการจัดประสบการณที่ผูวิจัย
สรางขึ้น สวนกลุมควบคุม เด็กไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบผสมผสานตามแผนการจัด
ประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2534 ฉบับ
ปรับปรุง ปรากฏวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน มีพัฒนาการทางสติปญญาไม
แตกตางกัน และการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสามารถชวยใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
สติปญญาสูงขึ้น

วรางคณา  เผ่ือนทอง (2541: 52) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมเพราะปลูกแบบผสมผสานที่มี
ตอพฤติกรรมและการรับรู การอนุรักษสิ ่งแวดลอมเด็กปฐมวัย ไววา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเพาะปลูกแบบผสมผสานกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานมีพฤติกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอมแตกตางกันทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกแบบผสมผสานเปนการศึกษา
สภาพแวดลอมที่เปนจริง เด็กปฐมวัยไดรับประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมโดยผานกระบวนการ
ตางๆ เหลานี้จะสงผลตอพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย

สุภัค  แฝงเพ็ชร (2551: 91)  ไดทําการวิจัยเรื ่องการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
ประกอบการบันทึกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  พบวาเด็กปฐมวัยกอนไดรับการ
จัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม  มีพฤติกรรมความรวมมือแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  แสดงวาการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชประกอบการบันทึกชวยสงเสริมพฤติกรรมความ
รวมมือ
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สุจิตรา  เคียงรัมย  (2551: 63-65)  ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  พบวา  เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืช  มีความสามารถในการแกปญหาตนเองโดยไมเกี่ยวของกับผูอื่นและโดยรวม  มีคา
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดกิจกรรมสวนใหญเด็กจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มี
ประสบการณตรง ผานกระบวนการตางๆ จากกิจกรรมการเพาะปลูกพืช ใชความรูและประสบการณ
ในการเรียนรู     ใชประสาทสัมผัสทั้งหา ผานกระบวนการเพาะปลูกพืช ไดแก การเตรียมวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในการเพาะเมล็ด การขยายพันธุพืชดวยวิธีตาง ๆ การดูแลบํารุงรักษาพืชที่ปลูก การ
ติดตามเจริญเติบโตของพืช ซึ่งชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานตางๆ ดีขึ้น  เชน ทางดานสติปญญา 
พัฒนาการดานภาษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  เนื่องจากเด็กจะไดสังเกต  จําแนก  
เปรียบเทียบ  ติดตามการเจริญเติบโตของพืช   ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช มี
กระบวนการเรียนรูใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยการจัดประสบการณตรง 
ตามแผนการจัดประสบการณที่ผูวิจัยเขียนขึ้นโดยเด็กปฐมวัยไดฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
จากกิจกรรมการเพาะปลูกพืช



บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 4 ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล   

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมี 2 หองเรียน
จํานวน  46 คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 4 ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้น

อนุบาลปที่ 1 หองตนกลา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 23 คน  
ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนหองท่ีผูวิจัยเปนผูสอน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในวิจัย มีดังนี้
1.  แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
2.  แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี
ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  ดําเนินการดังน้ี
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
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1.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
1.3 เอกสารการจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
1.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

2. สรางแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช จํานวน 24 แผน โดยหลักการการสราง
แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชน้ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ใชประสาท
สัมผัสทั้งหาในการเรียนรู  อีกทั้งยังฝกฝนในเรื่องการสังเกตและการเปรียบเทียบ  ครูกระตุนใหเด็ก
สังเกต  เปรียบเทียบ ใชคําถามเก่ียวกับคณิตศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

2.1 จุดประสงค
2.2 สาระการเรียนรู
2.3 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  ประกอบดวยข้ันนํา  ข้ันดําเนินกิจกรรม  และข้ันสรุป
2.4 ส่ือการเรียนรู
2.5 การประเมินผล

3. นําแผนการจัดกิจกรรมเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้

3.1 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.2 อาจารยสุภัค แฝงเพ็ชร อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนบานออกระทิง จังหวัด
นครปฐม

3.3 อาจารยศศิกานต ผักไหม อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะใหปรับจุดประสงคของกิจกรรมใหสอดคลองกับตัวแปรตาม  
ปรับภาษา  และตรวจความถูกตองของรูปแบบการพิมพ

4. นําแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับเด็กนักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา)  สังกัดคณะศึกษาศาสตร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 15 คน  ปรับปรุงสื่อ 
อุปกรณใหเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก  ปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา

5. นําแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  จํานวน 24  แผน  ที่ปรับปรุงเหมาะสมแลว
ไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง

ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร และ

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา จุดประสงค 
และรูปแบบของแบบทดสอบ  เพ่ือวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

2. สรางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย โดย
แบบทดสอบจัดเปนสถานการณ จํานวน 3 ชุด ชุดละ 6 ขอ รวม 18 ขอ
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                           ชุดที่ 1 การรูคาจํานวน        จํานวน  6  ขอ                    
                           ชุดที่ 2 การเปรียบเทียบ    จํานวน  6  ขอ            
                           ชุดที่ 3 การเรียงลําดับ      จํานวน  6  ขอ

3. นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความสอดคลองกับ
จุดประสงค  โดยมีผูเชี่ยวชาญ ดังนี้

3.1 ผูชวยศาสตราจารยดร.กรภัสสร  อินทรบํารุง  รองผู อํานวยการฝายบริหาร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย

3.2 ผูชวยศาสตราจารยดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.3 อาจารยจงรัก  อวมมีเพียร  อาจารยผูสอนระดับปฐมวัย  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 
จังหวัดระยอง

4. นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  สังกัดคณะศึกษาศาสตร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
จํานวน 15 คน  

5. นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห
คุณภาพเพ่ือหาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r)เปนรายขอ แลวคัดเลือกขอที่เหมาะสม  โดย
แยกเปนรายดาน  ไดคาความยาก ดังน้ี

5.1 ดานการรูคาจํานวน จํานวน 6 ขอ มีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.46 – 0.73     
มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.39 – 0.61

5.2 ดานการเปรียบเทียบ จํานวน 6 ขอ มีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.53 – 0.66   
มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.43 – 0.76 

5.3 ดานการเรียงลําดับ จํานวน 6 ขอ มีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.60 – 0.73      
มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.48 – 0.79

6. นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติไปหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ โดยใชวิธีของ คูเดอร-
ริชารดสัน  (Kuder-Richardson ) จากสูตร KR-20 ( ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 197-
198) โดยไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.94  และแยกเปนรายดานไดคาความเช่ือม่ัน  ดังน้ี

6.1 ดานการรูคาจํานวน  มีคาความเช่ือม่ัน  0.75
6.2 ดานการเปรียบเทียบ  มีคาความเช่ือม่ัน 0.86
6.3 ดานการเรียงลําดับ  มีคาความเช่ือม่ัน 0.89

6. นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผานการวิเคราะหคุณภาพ
ตามท่ีตองการแลวนํามาทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental  Design)  ผูวิจัยได

ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย  (One-Group Pretest Posttest Design (ลวน  สายยศ;  
และอังคณา  สายยศ. 2538: 249) ดังตาราง 1

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง

         กลุม                สอบกอน (Pretest)               ทดลอง               สอบหลัง (Posttest)
           E                           T1                             X                            T2

ความหมายของสัญลักษณ
        E        แทน   กลุมทดลอง
        T1      แทน   การทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง
       T2      แทน   การทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการทดลอง
        X    แทน   การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

การดําเนินการทดลอง
มีลําดับข้ันตอนดังน้ี
1. ขอความรวมมือจากคณะผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย
2. กอนทําการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ (Pretest) กับกลุมตัวอยาง แบบทดสอบเชิง

ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
3. ดําเนินการทดลองกับกลุมทดลอง  โดยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  

เปนเวลา 8  สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  วันละ 30  นาที  ระหวางเวลา  10.00 – 10.30 น.  รวม
ทั้งสิ้น 24  ครั้ง  
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ตาราง 2  การดําเนินการทดลอง

สัปดาหท่ี วัน กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
ทักษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร

1

จันทร

การปลูกถ่ัวงอก

การปลูกถ่ัวงอก การรูคาจํานวน 
การเปรียบเทียบ

พุธ การดูแลและสังเกตการ
เจริญเติบโตของถ่ัวงอก

การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

ศุกร การเก็บผลผลิตและนําผลผลิต
มาประกอบอาหาร

การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

2

จันทร

การปลูกดอกดาวเรือง
และดอกดาวกระจาย

การเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง
และดอกดาวกระจาย

การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

พุธ การปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธี
แยกตนกลา 

การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

ศุกร การปลูกดอกดาวกระจายโดย
วิธีแยกตนกลา 

การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

3

จันทร

การปลูกตนหอม

การปกหัวหอมลงดิน การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

พุธ การดูแลรดนํ้า การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ

ศุกร การดูแลรดนํ้าและสังเกตความ
เปล่ียนแปลงของตนหอม

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

4
จันทร

การปลูกผักบุง

การเตรียมเมล็ดผักบุง การรูคาจํานวน
พุธ การเพาะเมล็ดผักบุงลงปลูก การรูคาจํานวน
ศุกร การดูแลรดนํ้าและสังเกตความ

เปล่ียนแปลงของเมล็ดผักบุง
การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ
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ตาราง 2  (ตอ)

สัปดาหท่ี วัน กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม
ทักษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร

5
จันทร

การดูแลรักษา
และสังเกต
การเจริญเติบโต

การดูแลรดนํ้าและสังเกตการ
เจริญเติบโตของดอกดาวเรือง
และดอกดาวกระจาย

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

พุธ การดูแลรดนํ้าและสังเกตการ
เจริญเติบโตของตนหอม

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

ศุกร การดูแลรดนํ้าและสังเกตการ
เจริญเติบโตของผักบุง

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

6
จันทร

การดูแลรักษา
และสังเกต
การเจริญเติบโต

การดูแลรดนํ้าและสังเกตการ
เจริญเติบโตของดอกดาวเรือง
และดอกดาวกระจาย

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

พุธ
การดูแลรดนํ้าและสังเกตการ
เจริญเติบโตของตนหอม

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

ศุกร
การดูแลรดนํ้าและสังเกตการ
เจริญเติบโตของผักบุง

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

7

จันทร
การเก็บผลผลิต
และการนําผลผลิต
ไปใช

การเก็บตนหอมและประกอบ
อาหารจากตนหอม

การรเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

พุธ
การเก็บผักบุงและประกอบ
อาหารจากผักบุง

การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ

ศุกร
การเก็บตนหอมและผักบุงเพ่ือ
นําไปประกอบอาหารท่ีบาน

การรูคาจํานวน
การเรียงลําดับ

8

จันทร
การเก็บผลผลิต
และการนําผลผลิต
ไปใช

การเก็บดอกดาวกระจายและ
การจัดดอกไมดวยดอก
ดาวกระจาย

การรูคาจํานวน

พุธ
การเก็บดอกดาวเรืองและการจัด
ดอกไมดวยดอกดาวเรือง

การรูคาจํานวน

ศุกร การสรุปเก่ียวกับการปลูกพืช การรูคาจํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
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4. เมื่อครบ 8 สัปดาหแลว  ทําการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการ
ทดลองดวยแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

5. นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ  เพื่อสรุปผลการวิจัย
6. การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายดาน ดังตอไปนี้

ตาราง 3 การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวม

                  คะแนน                                                หมายความวา
              13.51 – 18.00                     มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี
               9.01  – 13.50                     มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช
               0.00  –  9.00                     มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง

ตาราง 4 การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในดานการรูคาจํานวน

                   คะแนน                                                หมายความวา
               4.51 – 6.00                          มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี
               3.01 – 4.50                          มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช
               0.00 – 3.00                          มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง

ตาราง 5 การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในดานการเปรียบเทียบ

                  คะแนน                                                หมายความวา
                4.51 – 6.00                      มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี
                3.01 – 4.50                      มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช
                0.00 – 3.00                      มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง
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ตาราง 6  การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในดานการเรียงลําดับ

               คะแนน                                                หมายความวา
            4.51 – 6.00                          มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี
            3.01 – 4.50                          มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช
            0.00 – 3.00                         มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตางๆ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

1.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
2538: 73)

1.2  หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  
สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 79)

  เมื่อ แทน  คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนน
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

เมื่อ S.D แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียน

แตละคนในกลุมตัวอยาง

N
X
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2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาคาความเที่ยงตรงรายขอ ดวยการคํานวณความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

จุดประสงค  โดยใชสูตร  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 209)

เม่ือ  IOC     แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับ
จุดประสงค

     แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญ
        N     แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

2.2  หาคาความยากงายของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 210) 

                                                    RP
N



2.3 หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบในแตละขอของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 211 ) 

                          

เม่ือ D  แทน คาอํานาจจําแนก
แทน จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง
แทน จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน

  N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน

เมื่อ P แทน จํานวนความยากงายของแบบทดสอบแตละขอ
R แทน จํานวนคนท่ีทําขอน้ันถูก
N แทน จํานวนคนท่ีทําขอน้ันท้ังหมด

N
R

IOC 
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2.4 หาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยใช
วิธีของคูเดอร – ริชารดสัน ( Kuder – Richardson ) จากสูตร KR –20 (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  
สายยศ.  2538: 197-198) 
                     

เมื่อ แทน ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
n แทน จํานวนของแบบทดสอบท้ังหมด
p แทน สัดสวนของนักเรียนที่ทําไดในขอหนึ่ง ๆ 
q แทน สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ 

แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับน้ัน

สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนทดลองและหลังทดลองโดยใช  สูตร t-test 
Dependent  for Samples  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104 )
            

                

   
เมื่อ t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t- distrubution

D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู
N แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน

แทน ผลรวมท้ังหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลไดจากการ

ทดลองเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง
K แทน คะแนนเต็ม

แทน คาเฉล่ีย
D แทน คาเฉล่ียของผลตางคะแนน
S.D แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution)
P แทน คาระดับนัยสําคัญ
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะหขอมูล
การเสนอการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองเสนอ

ตามลําดับ ดังนี้
1. ระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเพาะปลูกพืช
2. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน

กอนและหลังท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
3. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนและ

หลังท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในแตละทักษะ ทั้งกอนและหลังการทดลองมาหาคาคะแนน
เฉล่ีย โดยแยกเปนดานการรูคาจํานวน  การเปรียบเทียบ  และการเรียงลําดับ คาเฉลี่ยที่คํานวณได
จะเปนคาบงชี้ระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ปรากฏผลดังแสดงใน ตาราง 7
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ตาราง 7 ระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืช  โดยรวมและรายดาน

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
N K

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
S.D ระดับ S.D ระดับ

1.  ดานการรูคาจํานวน            
2.  ดานการเปรียบเทียบ     
3.  ดานการเรียงลําดับ

23
23
23

6
6
6

2.43
3.26
2.91

1.16
0.96
1.27

ควรปรับปรุง
พอใช

ควรปรับปรุง

5.56
5.69
5.56

0.66
0.55
0.78

ดี
ดี
ดี

           รวม 23 18 8.60 2.84 ควรปรับปรุง 16.82 1.82 ดี

ผลการวิเคราะหตามตารางปรากฏวา
กอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับ    

ควรปรับปรุง เม่ือแยกเปนรายดาน คือ ดานการรูคาจํานวน (คาเฉล่ีย 2.43) อยูในระดับควรปรับปรุง     
ดานการเปรียบเทียบ (คาเฉลี่ย 3.26) อยูในระดับพอใช ดานการเรียงลําดับ(คาเฉลี่ย 2.91) อยูใน
ระดับควรปรับปรุง

หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับดี   
เม่ือแยกเปนรายดานอยูในระดับ ดี คือ ดานการรูคาจํานวน (คาเฉลี่ย 5.56) อยูในระดับ ดี ดานการ
เปรียบเทียบ (คาเฉล่ีย 5.69) อยูในระดับ ดี ดานการเรียงลําดับ (คาเฉล่ีย 5.56) อยูในระดับดี ดังนั้น
ในภาพรวมกอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับควร
ปรับปรุง และหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับ ดี
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2. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  

การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดานทั้งกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนและทดสอบความแตกตางเฉลี่ยวา มีความแตกตางมากนอย
เพียงใดโดยใช  t-test ทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบ ปรากฏผลดังแสดงใน ตาราง 8

ตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย แยกเปนรายดาน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

ทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร

การทดสอบ S.D D t Sig

1.  ดานการรูคาจํานวน กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

2.43
5.56

1.16
0.66 3.13 15.51** .000

2.  ดานการรูคาจํานวน กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

3.26
5.69

0.96
0.55 2.43 17.63** .000

3.  ดานการเรียงลําดับ กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

2.91
5.56

1.27
0.66 2.65 12.38** .000

รวม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

8.60
16.82

2.84
1.82 8.22 21.80** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 6 เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏวา เด็กปฐมวัยมีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร ดานการรูคาจํานวน ดานการเปรียบเทียบ ดานการเรียงลําดับ  หลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.13 , 2.43 , 2.65 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา หลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช สงผลใหเด็กปฐมวัย มีทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นทุกดาน และดานที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้นที่สุด คือ ดานการรูคาจํานวน
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3. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเปนรายบุคคล

ตาราง 9 คาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืช

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
คนที่

ดานการรูคา
จํานวน

ดานการ
เปรียบเทียบ

ดานการ
เรียงลําดับ

รวม

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง
1 2 6 4 6 3 6 9 18
2 1 5 2 5 2 5 5 15
3 4 6 3 6 3 6 10 18
4 3 6 4 6 5 6 12 18
5 2 6 4 6 3 6 9 18
6 2 6 4 6 2 6 8 18
7 1 6 2 5 2 5 5 16
8 2 5 2 5 3 6 7 16
9 5 6 4 6 5 6 14 18
10 1 4 2 4 1 3 4 11
11 2 5 2 5 1 5 5 15
12 2 6 4 6 2 6 8 18
13 4 6 3 6 2 6 9 18
14 1 5 3 6 2 4 6 15
15 2 6 4 6 4 6 10 18
16 2 6 3 6 4 6 9 18
17 3 5 3 6 2 5 8 16
18 1 4 2 5 2 5 5 14
19 3 6 5 6 4 6 12 18
20 3 6 4 6 5 6 12 18
21 4 6 3 6 5 6 12 18
22 2 5 3 6 2 6 7 17
23 4 6 5 6 3 6 12 18
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ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 ปรากฏวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูก
พืช มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดาน ไดแก  ดานการรูคาจํานวน ดานการ
เปรียบเทียบ และดานการเรียงลําดับ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01



บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ         
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมการเพาะปลูกพืช ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชน และเปนแนวทาง
สําหรับครู ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการพิจาณาเลือกกิจกรรมที่จะ
ชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีลําดับขั้นตอนของ
การวิจัยและผลของการวิจัย โดยสรุป ดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน  

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเพาะปลูกพืช 

สมมติฐานของการวิจัย
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้น

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ         

เด็กปฐมวัย ในการนํากิจกรรมการเพาะปลูกพืชไปใชเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยอีกวิธีหน่ึง

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป  ท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปท่ี 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม มี 2 หองเรียน 
จํานวน  46 คน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป  ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล

ปที่ 1 หองตนกลา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 23 คน  ซึ่งไดมา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนหองท่ีผูวิจัยเปนผูสอน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช จํานวน 24 กิจกรรม ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการ

พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่มีอายุ    
3 – 4 ป จํานวน  15 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากน้ัน นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เพื่อนําไปใช
ในการทดลอง

2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 3 ชุด ดังนี้
2.1 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดานการรูคาจํานวน         

จํานวน  6 ขอ มีคาความเช่ือม่ันท่ี 0.75
2.2 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบ        

จํานวน  6 ขอ มีคาความเช่ือม่ันท่ี 0.86
2.3 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเรียงลําดับ จํานวน

6 ขอมีคาความเช่ือม่ันท่ี 0.89
รวมทั้งสิ้น จํานวน 18 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น และผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ                

นําแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ไดทําการวิเคราะหคุณภาพ เพื่อคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีคุณภาพ โดยมีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับท่ี 0.94

การดําเนินการทดลอง
1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิง

ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมการ

เพาะปลูกพืช ซึ่งทําการทดลองในกิจกรรมเสริมประสบการณ ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง

3. หลังการเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ฉบับเดียวกับแบบทดสอบท่ีใช
กอนการทดลองแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด

4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาทําการ
วิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
1. คะแนนที่ไดจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร กอนและหลังการ

ทดลอง นํามาหาคาสถิติพื้นฐาน โดยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง
กิจกรรมการเพาะปลูกพืช โดยใชสถิติ t-test สําหรับ Dependent Samples

สรุปผลการวิจัย
1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  

ท้ังโดยภาพรวมและรายดานพัฒนาอยูในระดับดี  
2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชทั้ง

โดยภาพรวมและรายดาน  สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

โดยรวมและรายดานหลังการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเพาะปลูกพืชมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และเมื่อจําแนกรายดาน ไดแก  ดานการรูคาจํานวน  ดานการ
เปรียบเทียบ  และดานการเรียงลําดับ พบวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทุกดานอยูในระดับดี  
ท้ังน้ีสามารถอภิปรายไดดังน้ี

1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชมีระดับทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรโดยรวมและรายดาน สูงกวากอนการทดลอง อภิปรายได ดังนี้

1.1 ดานการรูคาจํานวน เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการ
ทดลองอยูในระดับ ควรปรับปรุง คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.43 คะแนน แตหลังการทดลองเด็ก
ปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับ ดี คือ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 5.56 คะแนน  
เน่ืองจากในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชน้ัน เด็กมีโอกาสไดเรียนรูเร่ืองการรูคาจํานวน โดยไดลง
มือปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะการนับและรูคาจํานวนในกิจกรรมการปลูกถั่วงอก เด็กไดนับเมล็ดถั่ว
เขียวที่จะปลูก และนับจํานวนถั่วงอก  และจากกิจกรรมการเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองและดอก
ดาวกระจาย  เด็กก็ไดฝกการนับเมล็ดท่ีจะปลูกและหยอดเมล็ดลงในกระบะเพาะเมล็ดชองละ 1 เมล็ด  
อีกทั้งในขั้นตอนการเก็บผลผลิตและการนําผลผลิตมาใชนั้น  เด็กไดฝกการนับจํานวนดอกไมใน   
แตละกระถางและนับจํานวนดอกไมที่ตนเองเก็บมาเพื่อนําไปปกแจกัน  เปนตน  การที่เด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรรมการเพาะปลูกพืชโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรูนั้นสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยที่ชอบการสํารวจคนควา  มีความอยากรูอยากเห็นและสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว    
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การไดลงมือกระทํา  การจับตองสัมผัสทําใหเด็กเขาใจและรวบรวมประสบการณทั้งหมดเขาดวยกัน  
ซึ่งเปนประสบการณสําคัญสําหรับการเรียนรูของเด็กตรงกับความเช่ือของจอหน ดิวอ้ี  (John Dewy) 
ที่กลาววา  เด็กเรียนรูจากการกระทํา คือ การใหเด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเองจะทําใหเด็ก
เกิดการเรียนรูไดดี  ไดคนพบความรูใหมดวยตนเอง (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2543 : 61)

1.2 ดานการเปรียบเทียบ เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการ
ทดลองอยูในระดับ พอใช คือ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.26 คะแนน แตหลังการทดลองเด็กปฐมวัย มี
ระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับ ดี คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.69 คะแนน
เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชนั้น เด็กไดเรียนรูและฝกทักษะดานการเปรียบเทียบ  
ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  จากกิจกรรมเด็กไดเปรียบเทียบขนาดของพืชที่เจริญเติบโตขึ้น ทั้งถั่วงอก
ที่ปลูกในดินทรายและกระดาษทิชชู เปรียบเทียบความสูงของตนหอมในแตละวัน  เปรียบเทียบ
ความสูงและขนาดของผักบุงแตละตน  เปรียบเทียบจํานวนของดอกไมในแตละกระถาง  เปนตน  

1.3 ดานการเรียงลําดับ เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการ
ทดลองอยูในระดับควรปรับปรุง คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.91 คะแนน แตหลังการทดลองอยูใน
ระดับ ดี  คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.56 คะแนน เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช เด็กได
เรียนรูทักษะการเรียงลําดับผานกิจกรรมการเพาะปลูกพืช ตัวอยางเชน ในการจัดกิจกรรมการปลูก
ตนหอม เมื่อสังเกตการเจริญเติบโตของตนหอมแลว  เด็กไดฝกฝนการเรียงลําดับความสูงของ
ตนหอมแตละตน  ในกิจกรรมการปลูกผักบุงเด็กไดฝกฝนการเรียงลําดับขนาดของผักบุงแตละตน  
ในกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจายเด็กไดฝกฝนการเรียงลําดับจํานวนดอกไมแต
ละกระถาง  เปนตน

2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สูง
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายได ดังนี้

กิจกรรมการเพาะปลูกพืช เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เปนของ
จริง  เราความสนใจใหเด็กอยากเรียนรู เด็กไดเรียนรูดวยตนเองในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูก  
เชน  การเตรียมดิน  การเพาะเมล็ด  การพรวนดิน  การรดน้ํา  การยายตนกลา  การกําจัดวัชพืช  
การเก็บผลผลิตและการนําผลผลิตมาใช  เด็กไดเห็นการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก  โดยผาน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งตรงกับพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กในขั้นที่ 2 ขั้นกอนปฏิบัติการที ่  
เพียเจท ไดกลาวไววา เด็กชวงอายุ 2 – 6 ป จะถือเอาตนเอง เปนสําคัญ (Self Centered) และ
เรียนรูจากการสัมผัส และใชทุกสวนของรางกายในการทํากิจกรรม แตการเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด คือ
การเรียนรูจากประสบการณที่ตนไดลงมือปฏิบัติ เด็กในวัยนี้ ตองการประสบการณที่เปนรูปธรรม
ตองการคนหาสํารวจ (Explore) ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2536: 133 – 135)กลาววาเด็ก
ปฐมวัยมีการเรียนรู ทั้งที่ผานประสาทสัมผัสและการสรางความรูขึ้นในตัวเด็กเอง การเปดโอกาสให
เด็ก ไดมีประสบการณตรงและวิธีการเรียนรูที ่หลากหลาย จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี 
เชนเดียวกับ เยาวพา เดชะคุปต (2528: 10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสใน
การลงมือกระทํา การกระทํา จะทําใหเด็กคอยๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการ และสรางภาพในส่ิงท่ี
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เปนนามธรรมได การเรียนรูของเด็กปฐมวัย เปนการคิดอยางมีระบบ เด็กจะเรียนรูไดดีเมื่อมีสิ่งเรา
เปนรูปธรรม ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  นอกจากนั้น นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541: 19 –
24) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไววา  ควรเปดโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณที่ทําใหคนพบคําตอบดวยตนเองเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่หลากหลาย 
และเปนไปตามสภาพ สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการสนับสนุนให
เด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเองพัฒนาความคิด และความคิดรวบยอดไดเองในท่ีสุด  ในกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชน้ี มุงเนนใหเด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรู   ผานกระบวนการการเพาะปลูก
พืช  ไดแก  การเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการเพาะเมล็ด   การดูแลบํารุงรักษาพืชที่ปลูก  การ
ติดตามการเจริญเติบโตของพืช  การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการนําผลผลิต มาใชเพื่อสงเสริมใหเด็ก
ไดรูจักการรูคาจํานวน  การเปรียบเทียบ  และการเรียงลําดับ ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานเบื้องตนที่
สามารถนําไปใชในการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับตอไป

3. กิจกรรมการเพาะปลูกพืช ทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร คือ มีพัฒนาการ
ดานการรูคาจํานวน  การเปรียบเทียบและการเรียงลําดับ สูงขึ้น  กิจกรรมการเพาะปลูกพืชเปน
กิจกรรมที่ใหเด็กใชประสาทสัมผัสในการเรียนรู  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ดังที่นิตยา ประพฤติกิจ  
(2539: 212) กลาววา  การจัดกิจกรรมจะตองจัดใหเด็กไดปฏิบัติจริง เนื้อหาสัมพันธกันมีความ
ถูกตอง อธิบายดวยภาษางาย ๆ และจัดซ้ํา ๆ ใหเด็กไดใชกระทําโดยอาศัยวัสดุอุปกรณและ
กระบวนการที่เหมาะสม เด็กตองการประสบการณเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เชน สัตว แมลง ตนไม และ
เกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีชีวิต เชน หิน ดิน น้ํา แสงอาทิตย และลม นอกจากนั้นในแตละกิจกรรมยังชวย
สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549: 39 – 40) ไดให
ขอเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป วาสามารถสอนไดโดยบูรณาการ
คณิตศาสตรเขากับกิจกรรมตางๆ และนํากิจกรรมตางๆ มาบูรณาการคณิตศาสตรดวย  โดยกิจกรรม
การเพาะปลูกพืช เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูคณิตศาสตรตั้งแตการนับเมล็ดที่จะปลูก  สังเกตและ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชซึ่งไดแก  ถั่วงอก  ตนหอม  และผักบุง ทั้งในดานขนาด เล็ก-
ใหญ  สูง – เตี้ย  สั้น – ยาว   นอกจากนั้นเด็กยังไดฝกนับและเปรียบเทียบจํานวนดอกไมในแตละ
กระถาง 

กิจกรรมการเพาะปลูกพืช  จัดใหเด็กไดเรียนรูตลอดระยะ 8 สัปดาหของการทดลอง  ซึ่ง
เปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ  จึงทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น  สอดคลองกับ ธอรนไดค 
(Thorndike) ที่เชื่อวา การเรียนรูจะไดผลตองอาศัยการฝกหรือทําซ้ําเสมอ  ใหเด็กมีโอกาสฝกปฏิบัติ
หรือฝกหัดบอยๆจนทําไดคลองแคลวและเกิดแรงจูงใจ  มีความสนใจสามารถเขาใจถึงเปาหมายและ
คุณคาของสิ่งที่ทํา  ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้ตองการไดรับการฝกฝนใหเกิดทักษะเด็กปฐมวัยเรียนรูได
ดีจากประสบการณซ้ําแลวซ้ําอีก  เนื่องจากเด็กปฐมวัยมักจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้ําๆ  มักแสวงหา
หนทางใหกับการกระทําของตนเอง  และหาทางพัฒนาสิ่งที่เขาทํา (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542 : 70 ; 
อางอิงจาก Landreth . 1972)
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จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา  การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเปดโอกาสใหเด็กไดฝก
การนับซึ่งเปนพื้นฐานของการรูคาจํานวน  การเปรียบเทียบ  และการเรียงลําดับ  โดยการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง    ใชวัสดุ อุปกรณ  และผลผลิตเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงสาระความรูทาง
คณิตศาสตร  ครูเปนผูสอดแทรกสาระความรูทางคณิตศาสตร  มีการใชคําถามกระตุนใหเด็กรูจัก
สังเกต  คิดไตรตรอง  และลงมือปฏิบัติ  เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่วางไว  นอกจากนี้ครูก็มีบทบาท
สําคัญในการเตรียมสื่อ  อุปกรณ  และกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก  ดังนั้น  เด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชจึงมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้น 

ขอสังเกตท่ีไดรับจากการวิจัย
1. ในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชเพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรนั้น  ครูมีบทบาทในการกระตุนใหเด็กสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ตั้งคําถามให
เด็กไดคิด  ใหการเสริมแรงกับเด็ก  สอดแทรกสาระทางคณิตศาสตรใหสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีต้ัง
ไว จากบันทึกหลังการสอนพบวาเด็กรูจักการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนดวยตนเอง          
ใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ เชน ส้ัน – ยาว  สูง – ต่ํา  เล็ก – ใหญ  เปนตน  

2. การสรุปหลังการทํากิจกรรมการเพาะปลูกพืช ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ จะมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมทบทวน เชน การบันทึกการเรียนรูโดยการวาดภาพ  ครูใหเด็กวาดภาพโดยนับ
จํานวนถั่วงอก วาดภาพตนกลาที่ขึ้นในแตละหลุมเปรียบเทียบขนาดจํานวนดอกไม เปนตน  ซึ่งเปน
กิจกรรมที่สรางขึ้นใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคของทักษะคณิตศาสตรที่ผูวิจัยตองการสงเสริม
ทั้ง  3 ดาน คือ การรูคาจํานวน การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ  เด็กจึงไดทบทวนและนํา
เน้ือหาความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมการเพาะปลูกพืชมาใช  โดยการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงส่ิงท่ี
เรียนรูออกมาเปนการกระทํากิจกรรมทางคณิตศาสตร  การใหเด็กไดบันทึกการเรียนรูโดยการวาด
ภาพมีผลตอความคงทนและคุณภาพของการเรียนรู ทําใหเด็กสามารถเกิดความคิดรวบยอดไดดี 
และจดจําความรูไดนาน

3. จากการสังเกตพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวนของเด็ก
พบวาเด็กบางคนรูคาจํานวนมากกวาวัย  โดยพัฒนาการของเด็กอายุ 3 – 4 ป จะรูคาจํานวน 1-3  
แตหลังจากจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชแลวมีเด็กบางคนท่ีมีพัฒนาการดานการรูคาจํานวน 4 -5

4. การเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากประสบการณจริงผานกิจกรรมการเพาะปลูกพืชนั้น  
นอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแลว  ยังเปนการสงเสริมพัฒนาการในดาน
อ่ืนๆ เชน  ดานรางกาย  สรางความสัมพันธระหวางมือกับตา  ซึ่งจะเปนพื้นฐานตอการเตรียมความ
พรอมดานการเขียน  พัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ เด็กเกิดความสนุกสนาน  เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  นอกจากนั้นพัฒนาการดานสังคม  เด็กรูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การ
รูจักรอคอย  การแบงปนซ่ึงกันและกัน

5. การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชนี้เปนการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอม
รอบตัว  ทําใหเด็กมีความรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เมื่อเด็กสังเกตเห็นแมลงมาเกาะที่ดอกไม 
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เด็กมีความสนใจเปนอยางมาก  เด็กทุกคนมารุมกันดู  และเตือนกันวา  ระวังอยาจับเพราะแมลง
อาจจะกลัวหรือตายได นอกจากนั้นจากกิจกรรมการดูแลดอกดาวเรือง  เด็กสังเกตวาตนดาวเรืองใน
กระถางหายไป  จึงมาถามครู  ครูใหเด็กสํารวจบริเวณใกลๆ กระถางก็พบหอยทาก  เด็กทุกคนตาง
บอกวาไมเปนไร  เพราะหอยทากชอบกินตนไม

6. ในระหวางการดําเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  เมื่อผู ปกครองมารับ  เด็กจะพา
ผูปกครองไปที่แปลงปลูกผักและดอกไม  ชี้ชวนใหดูพืชที่ตนเองปลูกดวยความภาคภูมิใจ  และ
อยากจะไปปลูกที่บานบาง เด็กสามารถบอกผูปกครองไดวาตนเองปลูกอะไรและจะนําผลผลิตไปใช
ทําอาหารอะไร เมื่อเก็บผลิตกลับไปที่บานแลวเด็กและผูปกครองยังไดทําอาหารรวมกันอีกดวย    
กิจกรรมการเพาะปลูกพืชสามารถนําไปใชเปนกิจกรรมครอบครัวไดเปนการสรางความภาคภูมิใจ
และเชื่อมโยงสายสัมพันธบานโรงเรียน 

7. ในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  เปนการบูรณาการการเรียนรู  ชวยฝกการดูแล
รักษาความสะอาดหลังทํากิจกรรมและรูจักระมัดระวังขณะทํากิจกรรม  ปูพื้นฐานในการเรียนวิชา
ชีวิตและปลูกฝงวินัยในตัวเด็ก

ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูควรกระตุนใหเด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  มีบทบาทในการดูแลใหความชวยเหลือ            

ใหคําแนะนําเม่ือเด็กตองการ ใหการเสริมแรง กลาวคําชมเชยในผลงานของเด็ก ทําใหเด็กมีความ
มั่นใจ และตั้งใจในการทํากิจกรรม

2. ครูควรใชคําถามปลายเปด  เปดโอกาสใหเด็กไดคิดวิเคราะห  ระหวางกิจกรรม  เพื่อให
เด็กไดฝก การนับจํานวน การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับ ตลอดเวลา  ซึ่งการใชคําถามนี้ เปน
การชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนทําใหเด็กคิดเชื่อมโยงความรูเกาและความรูใหม การใชคําถาม
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู  นอกจากนี้การใชคําถามยัง
เปนการกระตุนใหเด็กพูดและแสดงออกถึงความรู ความเขาใจ ประสบการณท่ีไดรับ  

3. อุปกรณที่จะนํามาใชในกิจกรรมการเพาะปลูกพืชควรเปนอุปกรณที่ปลอดภัย  มีขนาด
เหมาะสมกับเด็ก  อุปกรณบางอยางสามารถทําขึ้นมาเอง  ดัดแปลงจากวัสดุเหลือใชหรือของที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  ใชขวดพลาสติกขนาดเล็กเจาะรูที่ฝาเปนอุปกรณรดน้ําสําหรับเด็ก  มีขนาด
เหมาะสมกับมือของเด็ก  และเด็กสามารถเติมนํ้าไดเอง  

4. ในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  สามารถปลูกพืชไดหลายชนิดทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของพื้นที่หรืออาจใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกพืชที่จะปลูกเอง  หากปลูกถั่วเขียวควรปลูก
จนกระทั่งเปนตนที่ออกฝกอีกครั้ง  เพราะจะทําใหเด็กไดเห็นวงจรชีวิตครบ  ตั้งแตเปนเมล็ดถั่วเขียว  
งอกเปนถั่วงอก  เก็บผลผลิตบางสวนมาทําอาหาร  โตขึ้นเปนตนถั่วเขียวและใหผลผลิตเปนเมล็ดอีก
ครั้ง
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช ที่มีตอพัฒนาการดานอื่นๆ 

ของเด็กปฐมวัย เชน ทักษะดานภาษา ทักษะดานมิติสัมพันธ  เปนตน
2.  หากทําการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ควรมีการตั้งเกณฑที่

สูงกวาพัฒนาการของเด็ก  เน่ืองจากเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการท่ีสูงกวาวัย
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชในกลุมตัวอยางอื่นๆ 

เชน กลุมตัวอยางในโรงเรียนสังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชแบบกลุม และรายบุคคลวามี
ความแตกตางกันอยางไร
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรอยางสม่ําเสมอและใช

กระบวนการคิดที่ถูกตองจะชวยใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไดดี  ซึ่งสามารถนํามา
สอดแทรกไดหลายกิจกรรม  โดยกิจกรรมที่จัดควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
ไดสังเกต  สํารวจ  และลงมือกระทํา ใชประสาทสัมผัสในการรับรูสิ ่งตางๆ  การจัดกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน  ตั้งแตการเตรียม
พื้นที่ในการปลูกพืช  ลงมือปฏิบัติการเพาะปลูกพืช   เด็กจะไดเรียนรูขั้นตอน  วิธีการปลูก  การดูแล
บํารุงพืช  การเจริญเติบโตของพืช  วัฏจักรการเจริญเติบโต  การเปลี ่ยนแปลงของพืช  และ
ประโยชนของพืชชนิดนั้น  อีกทั้งขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติการเพาะปลูก  เด็กไดฝกทักษะการสังเกต
และบันทึกการเรียนรูดวยการขีดเขียน  วาดภาพ  ระบายสี  กิจกรรมการเพาะปลูกพืช  เปนกิจกรรม
พื้นฐานของการเรียนรูที่ตองอาศัยการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวัด ซึ่งทักษะเหลานี้จะเปน
ทักษะพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร    การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใชแผนการจัดกิจกรรม         
การเพาะปลูกพืชที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ใช
ประสาทสัมผัสทั้งหาในการเรียนรู  อีกทั้งยังฝกฝนในเรื่องการนับ  การรูคาจํานวน  การเปรียบเทียบ  
และการเรียงลําดับ

จุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทางดานการรูคาจํานวน  การเปรียบเทียบ  และ

การเรียงลําดับ  ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

แนวทางการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชนี้  เปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงใน

การเพาะปลูกพืชในทุกข้ันตอน  เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจสภาพแวดลอม  สังเกตสวนประกอบของ
พืชและความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น  การเจริญเติบโต  ใหเด็กไดฝกการนับและการรูคาจํานวน  
การจําแนก  เปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ  ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการกระทําดวยการลง
มือปฏิบัติจริง  ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผานกระบวนการเพาะปลูกพืช  ซ่ึงไดแกกิจกรรมการสํารวจ  
สังเกต  และการเตรียมวัสดุอุปกรณที่นํามาใชในการเพาะปลูกพืช  การดูแลบํารุงรักษา  พรวนดิน  
ใสปุย  รดน้ํา  โดยเฝาสังเกตการเจริญเติบโตของพืช จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใชประโยชนได
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หลักการจัดกิจกรรม
1. การจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  จัดสัปดาหละ 3 วัน   วันละ 30  นาที จัดเตรียมสื่อ 

วัสดุ และอุปกรณใหพรอมสําหรับการจัดกิจกรรม
2. ใหเด็กทํากิจกรรมในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  สนุกสนาน  ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน
3. สรางความคุนเคยกับเด็กกอนการทดลอง  และดําเนินการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรกอนการดําเนินกิจกรรมการเพาะปลูกพืช  โดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

บทบาทครู
1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชใหเขาใจชัดเจนกอนลงมือจัดกิจกรรม
2. จัดเตรียมส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ  ใหพรอมกอนการจัดกิจกรรม
3. เปนผูกระตุนใหเด็กใชความคิด  สังเกต  เปรียบเทียบ
4. เปนผูใหกําลังใจ  สนับสนุน  และเสริมแรงใหกับเด็ก
5. คอยเสนอแนะและอํานวยความสะดวกตลอดกิจกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติ
6. ดูแลความปลอดภัยของเด็กขณะทํากิจกรรม

บทบาทของนักเรียน
1. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง
3. ฝกการสังเกต  การนับและเปรียบเทียบ
4. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 1  การปลูกถ่ัวงอก

กิจกรรมวันท่ี 1
เร่ือง   การปลูกถ่ัวงอก

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการปลูกถ่ัวงอกและลงมือปฏิบัติได
2. เด็กรูจักการนับจํานวน
3. เด็กรูจักการสังเกตและการเปรียบเทียบขนาดเล็ก - ใหญ
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. ถั่วงอก คือ ผักชนิดหนึ่งซึ่งเปนผักที่ยังเปนตนออน  เพิ่งโผลพนเมล็ดถ่ัวเขียว
2. กอนปลูกถ่ัวงอกควรแชถ่ัวเขียวไว 1 คืน  เพ่ือเปนการลางเช้ือโรค  และชวยเรง

ระยะเวลาใหถ่ัวงอกงอกเร็วข้ึน
3. วิธีการปลูกถั่วงอกทําไดโดยนําเมล็ดถั่วเขียวที่แชน้ําทิ้งไว 1 คืน  ใสลงในดินหรือสําลี  

รดน้ําใหชุม

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา

         เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับถ่ัวงอก  โดยใชคําถาม  ดังนี้
- เด็กๆรูจักถั่วงอกหรือไม
- เด็กๆคิดวาถ่ัวงอกเกิดมาจากถ่ัวอะไร
- เด็กๆคิดวาเราจะปลูกถ่ัวงอกไดอยางไร

ขั้นสอน
1. เด็กใชแวนขยายสังเกตลักษณะรูปราง  ขนาดของเมล็ดถั่วเขียว  และฝกนับจํานวน

เมล็ดถ่ัวเขียว
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2. คุณครูนําถ่ัวเขียวท่ีแชนํ้าไว 1 คืน  มาใหเด็กสังเกตและเปรียบเทียบความแตกตางใน
ดานขนาดและรูปรางระหวางเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีแชนํ้ากับเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีไมไดแชนํ้า

3. คุณครูแนะนําอุปกรณท่ีใชในการปลูกถ่ัวงอก  ใหเด็กชวยกันนับจํานวนอุปกรณทั้งหมด 
4. คุณครูสาธิตวิธีการปลูกถ่ัวงอก  โดย

- เลือกวัสดุท่ีใชในการปลูกระหวางดินทรายกับสําลี
- นําวัสดุที่เลือกใสลงในถวยพลาสติก  รดน้ําใหชุม
- วางเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีแชนํ้าแลวนับจํานวนตามท่ีตองการลงในวัสดุปลูกรดนํ้าอีกคร้ัง

5. เด็กลงมือปฏิบัติปลูกถ่ัวงอก  

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการปลูกถ่ัวงอก  

   
ส่ือการเรียนรู

1. เมล็ดถ่ัวขียว
2. เมล็ดถ่ัวเขียวแชนํ้า
3. แวนขยาย  
4. วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการปลูกถ่ัวงอก  ไดแก ดินทราย สําลี  ถวยพลาสติก  บัวรดนํ้า  

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 1  การปลูกถ่ัวงอก

กิจกรรมวันท่ี 2 
เรื่อง   การดูแลและสังเกตการเจริญเติบโต

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการดูแลถ่ัวงอกใหเจริญเติบโตได
2. เด็กรูจักการนับจํานวน
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบขนาดส้ัน – ยาว  และจํานวนมาก - นอย
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. วิธีการดูแลถั่วงอก คือ  รดน้ําทุกวันในปริมาณที่พอเหมาะ โดยรดน้ํา 2 ครั้ง  ครั้งแรก

เพ่ือระบายความรอน  คร้ังท่ีสองเพ่ือใหถ่ัวชุมนํ้า
2. ในวันที่ 2 ของการเพาะ  ถ่ัวงอกจะเร่ิมถอดเปลือกออกมาและเห็นรากสีขาว

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับประสบการณการปลูกถั่วงอกวาตองใชวัสดุอุปกรณ

อะไรบาง  และมีวิธีการปลูกอยางไร

ขั้นสอน
1. เด็กสังเกตเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีปลูกไว  และสนทนาเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
2. เด็กเปรียบเทียบเมล็ดถั่วเขียวที่เพาะลงในดินและเพาะลงในสําลีวามีความแตกตางกัน

หรือไม  อยางไร
3. เด็กนับจํานวนเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีงอกข้ึนมา  แลววาดรูปลงในกระดาษตามจํานวนน้ัน
4. คุณครูนํากระดาษที่เด็กวาดมาติดที่กระดาน ใหเด็กเปรียบเทียบจํานวนถั่วงอกที่ขึ้นมา

วาของใครมีจํานวนมากท่ีสุด
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5. เด็กรดนํ้าเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีเพาะไว  โดยรด 2 ครั้ง  ครั้งแรกเพื่อระบายความรอน  ครั้งที่
สองเพื่อใหถั่วชุมน้ํา

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนาสรุปรวมกันเก่ียวกับวิธีการดูแลถ่ัวงอกใหเจริญเติบโต

   
ส่ือการเรียนรู

1. เมล็ดถ่ัวเขียวท่ีเพาะไว
2. บัวรดนํ้า
3. กระดาษรอยปอนดขนาด 5 x 11 นิ้ว
4. สีไม

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
3. สังเกตจากการบันทึกโดยการวาดภาพ
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 1  การปลูกถ่ัวงอก

กิจกรรมวันท่ี 3
เร่ือง   การเก็บผลผลิตและนําผลผลิตมาประกอบอาหาร

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการเก็บถ่ัวงอกท่ีเพาะไวและลงมือปฏิบัติได
2. เด็กรูจักการนับจํานวน
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบขนาดส้ัน – ยาว  และเล็ก – ใหญ
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. ในวันที่ 4 ของการเพาะถ่ัวงอก ถ่ัวงอกจะถอดเปลือกและมีสีขาวอวบ  สามารถนําไป

ประกอบอาหารรับประทานได
2. วิธีการเก็บถ่ัวงอก คือ แกะเปลือกสีเขียวท่ีติดอยูออก  เด็ดราก  และนําไปลางใหสะอาด  

สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง  
3. ประโยชนของถ่ัวงอก  มีโปรติน  วิตามิน  เกลือแรและใยอาหาร

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กสังเกตถั่วงอกที่ปลูกไว  สนทนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของถั่วงอกที่ปลูกไวเปน

ระยะเวลา 4 วัน  

ขั้นสอน
1. เด็กนับจํานวนถ่ัวงอกท่ีข้ึนมาอยางสมบูรณและสามารถนําไปประกอบอาหารได
2. เด็กเก็บถั่วงอกใสจานกระดาษ  หยิบถั่วงอกขึ้นมาเปรียบเทียบขนาดของลําตน  ความ

ยาวของถั่วงอก  พรอมบอกลักษณะความแตกตางที่พบ  เชน สั้นกวา  ยาวกวา  ขนาดเล็ก  ขนาด
ใหญ  
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3. เด็กแกะเปลือกสีเขียวที่ติดอยูออก  นําไปลางใหสะอาด  วางใสจานกระดาษของแตละ
คน

4. คุณครูแนะนําสวนประกอบที่ใชในการทําเมนู “ไขเจียวถั่วงอก”  ไดแก  ถั่วงอก ไขไก   
ซีอ๊ิวขาว และนํ้ามันพืช  พรอมใหเด็กนับจํานวนสวนประกอบท้ังหมด

5. เด็กและครูรวมกันทําผัดถ่ัวงอก  โดย
-  ครูจัดเด็กออกเปน 4  กลุม  
-  ครูตอกไขใสชามใหเด็กแตละกลุม
-  เด็กชวยกันตีไข  แลวใสถ่ัวงอกลงในชามไข  ปรุงรสดวยซีอ๊ืวขาว
-  ใสน้ํามันในกระทะ ตั้งไฟใหรอน นําไขลงไปทอดใหเหลืองกรอบ

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนาสรุปรวมกันเกี่ยวกับการเก็บถั่วงอก  การนําถั่วงอกไปประกอบอาหาร

และประโยชนของถ่ัวงอก

ส่ือการเรียนรู
1. ถ่ัวงอกท่ีเด็กปลูกไว
2. จานกระดาษ
3. อางนํ้า
4. สวนประกอบท่ีใชในการทํา “ไขเจียวถ่ัวงอก”  ไดแก ถ่ัวงอก ไขไก   ซีอ๊ิวขาว และ

นํ้ามันพืช
5. กระทะ

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 2  การปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

กิจกรรมวันท่ี 1
เรื่อง   การเพาะเมล็ดดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจายได
2. เด็กรูจักการนับจํานวนและรูคาจํานวน 1-3
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. ดาวเรืองและดาวกระจายเปนดอกไมท่ีปลูกงายและเจริญเติบโตเร็ว  ดินท่ีใชในการปลูก

ควรเปนดินรวนซุยและคอนขางละเอียด ผสมปุยคอก (มูลโค มูลเปด มูลไก เปนตน)
2. วิธีการปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย คือ ใสดินผสมปุยคอกลงในกระบะเพาะ

เมล็ด  หยอดเมล็ดลงไป และรดน้ําใหชุม

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับประสบการณการปลูกดอกไมท่ีบาน

ขั้นสอน
1. เด็กใชแวนขยายสังเกตลักษณะของเมล็ดของดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย  

จากน้ันสนทนาเปรียบเทียบขนาดและรูปรางของเมล็ดดอกไมท้ัง 2 ชนิด
2. คุณครูแนะนําอุปกรณท่ีตองใชในการเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย  และ

สาธิตวิธีการปฏิบัติ  โดย
-  ใชชอนพลาสติกตักดินใสลงในกระบะเพาะเมล็ด  ซึ่งมี 4 หลุม
-  หยอดเมล็ดลงในกระบะเพาะเมล็ด  หลุมละ 1 เมล็ด
-  รดน้ําใหชุม
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3. เด็กลงมือปฏิบัติเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนาสรุปรวมกันเก่ียวกับวิธีการเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

ส่ือการเรียนรู
1. เมล็ดดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย
2. แวนขยาย
3. วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการเพาะปลูก  ไดแก ดินรวนผสมปุยคอก  กระบะเพาะเมล็ด  ชอน

พลาสติก
4. กระบอกฉีดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 2 การปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

กิจกรรมวันท่ี 2
เร่ือง   การปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธีแยกตนกลา

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธีการแยกตนกลาได
2. เด็กรูจักการนับจํานวนและรูคาจํานวน 1-3
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบปริมาณมาก – นอย
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. การปลูกตนกลา ปลูกตนกลากระถางละ 1 ตน  เขี่ยดินใหเปนหลุม ฝงตนกลาลงในหลุม

ใหโคนตนอยูระดับปากหลุมและกลบดินใหเสมอใบเลี้ยง จากนั้นจึงรีบรดน้ําใหชุมตลอดเวลา
2. วิธีการยายตนกลาดอกดาวเรือง ควรใชชอนปลูกขุดตนกลา เพ่ือใหดินติดรากตนกลามา

ดวย ตนกลาจะไดไมโทรมและตั้งตัวไดเร็ว

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
คุณครูและเด็กสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธีการแยกตนกลา

ขั้นสอน
1. ครูแนะนําอุปกรณที่ใชในการปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธีแยกตนกลา  และสาธิตวิธีการ

ปฏิบัติ โดย
-  ตักดินใสในกระถางคนละ 1 กระถาง
-  ใชชอนปลูกเขี่ยดินใหเปนหลุม
-  ใชชอนปลูกขุดตนกลา  และวางลงในกระถางเอาดินกลบ

2. เด็กลงมือปฏิบัติการปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธีแยกตนกลา
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3. ครูจัดเด็กเปนกลุม กลุมละ 3 คน  ใหเด็กเปรียบเทียบปริมาณดินในกระถางของแตละ
คน  วาของใครมากกวา  นอยกวา

4. เด็กรดน้ําตนกลาในกระถางของตนเอง

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนาสรุปรวมกันเก่ียวกับการปลูกดอกดาวเรืองโดยวิธีแยกตนกลา

ส่ือการเรียนรู
1. ตนกลาดอกดาวเรือง
2. ดินรวน
3. ชอนปลูก
4. บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 2  การปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

กิจกรรมวันท่ี 3
เร่ือง   การปลูกดอกดาวกระจายโดยวิธีแยกตนกลา

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการปลูกดอกดาวกระจายโดยวิธีการแยกตนกลาได
2. เด็กรูจักการนับจํานวนและรูคาจํานวน 1-3
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบปริมาณมากกวา – นอยกวา
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. การปลูกตนกลา ปลูกตนกลากระถางละ 1 ตน  เข่ียดินใหเปนหลุม ฝงตนกลาลงในหลุม

ใหโคนตนอยูระดับปากหลุมและกลบดินใหเสมอใบเลี้ยง จากนั้นจึงรีบรดน้ําใหชุมตลอดเวลา
2. วิธีการยายตนกลาดอกดาวกระจาย ควรใชชอนปลูกขุดตนกลา เพื่อใหดินติดรากตน

กลามาดวย ตนกลาจะไดไมโทรมและตั้งตัวไดเร็ว

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
คุณครูและเด็กสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการปลูกดอกดาวกระจายโดยวิธีการแยกตนกลา

ขั้นสอน
1. ครูแนะนําอุปกรณท่ีใชในการปลูกดอกดาวกระจายโดยวิธีแยกตนกลา  และสาธิตวิธีการ

ปฏิบัติ โดย
-  ตักดินใสในกระถางคนละ 1 กระถาง
-  ใชชอนปลูกเขี่ยดินใหเปนหลุม
-  ใชชอนปลูกขุดตนกลา  และวางลงในกระถางเอาดินกลบ

2. เด็กลงมือปฏิบัติการปลูกดอกดาวกระจายโดยวิธีแยกตนกลา
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3. ครูจัดเด็กเปนกลุม กลุมละ 3 คน  ใหเด็กเปรียบเทียบปริมาณดินในกระถางของแตละ
คนวาของใครมากท่ีสุด  นอยท่ีสุด

4. เด็กรดน้ําตนกลาในกระถางของตนเอง

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนาสรุปรวมกันเก่ียวกับการปลูกดอกดาวกระจายโดยวิธีแยกตนกลา

ส่ือการเรียนรู
1. ตนกลาดอกดาวกระจาย
2. ดินรวน
3. ชอนปลูก
4. บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี  3  การปลูกตนหอม

กิจกรรมวันท่ี 1
เรื่อง   การปกหัวหอมลงดิน

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการปลูกตนหอมได
2. เด็กรูจักการนับจํานวนและรูคาจํานวน 1-3
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. การปลูกตนหอมสามารถทําไดโดยการปกหัวหอมลงในกระถางหรือแปลงปลูกที่เตรียม

ไว  
2. เม่ือปกหัวหอมเสร็จแลวควรนําฟางขาวหรือแกลบมาคลุมกระถางหรือแปลง เพื่อดูดซับ

ความชุมชื้นในดิน

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
คุณครูสนทนากับเด็กเก่ียวกับตนหอม  โดยใชคําถาม
-  เด็กๆ เคยรับประทานตนหอมหรือไม
-  เด็กๆ คิดวาเราจะปลูกตนหอมไดอยางไร

ขั้นสอน
1. เด็กสังเกตลักษณะรูปรางของหัวหอม  เปรียบเทียบขนาดของหัวหอมแตละหัว
2. คุณครูแนะนําอุปกรณที่ใชในการปลูกตนหอม  ไดแก  ดินรวน  หัวหอม  กระถาง  ชอน

ปลูก  และแกลบ  เด็กนับจํานวนอุปกรณไปพรอมๆกัน
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3. คุณครูสาธิตวิธีการปลูกตนหอม โดย
-  ตักดินใสลงในกระถางจนเกือบเต็มกระถาง
-  ปกหัวหอมลงในดินคนละ 2 หัว
-  ตักแกลบใสในกระถางเพื่อคงความชุมชื้นในดิน
-  รดน้ําใหชุม

4. เด็กลงมือปฏิบัติปลูกตนหอม  

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการปลูกตนหอม   

ส่ือการเรียนรู
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการเพาะปลูกตนหอม  ไดแก ดินรวนผสมปุยคอก  กระถาง หัวหอม  

แกลบ บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี  3  การปลูกตนหอม

กิจกรรมวันท่ี 2
เร่ือง   การดูแลรดนํ้าและสังเกตความเปล่ียนแปลงของพืชท่ีปลูก

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการดูแลตนหอมได
2. เด็กรูจักการนับจํานวนและรูคาจํานวน 1-3
3. เด็กรูจักการเปรียบเทียบขนาดสูง – เตี้ย
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. การดูแลตนหอมท่ีปลูกไวคือ รดนํ้าวันละ 2 คร้ัง  
2. วันท่ี 3  หลังจากปกหัวหอมลงในดิน  ตนหอมจะเร่ิมงอก มีใบสีเขียวเล็กๆข้ึนมา

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
คุณครูสนทนากับเด็กเก่ียวกับวิธีการปลูกตนหอม

ขั้นสอน
1. เด็กสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตนหอมที่ปลูกไว  และสนทนาเกี่ยวกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
2. เด็กใชกระดาษแข็งวัดความสูงของตนหอมท่ีเร่ิมงอกและนํามาเปรียบเทียบกัน
3. เด็กรดนํ้าตนหอมท่ีปลูกไว  

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนหอมและความเปลี่ยนแปลงของตนหอมที่

ปลูกไวเปนเวลา 3 วัน
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ส่ือการเรียนรู
1. กระถางปลูกตนหอม
2. กระดาษสีขนาด 1 x 3 นิ้ว
3. สีไม
4. บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 3  การปลูกตนหอม

กิจกรรมวันท่ี 3
เร่ือง   การดูแลรดนํ้าและสังเกตความเปล่ียนแปลงของพืชท่ีปลูก

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการดูแลตนหอมได
2. เด็กรูจักการเปรียบเทียบขนาดสูง – เตี้ย
3. เด็กรูจักเรียงลําดับส่ิงตางๆตามขนาด
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. การดูแลตนหอมท่ีปลูกไวคือ รดนํ้าวันละ 2 คร้ัง  
2. วันท่ี 5  หลังจากปกหัวหอมลงในดิน  ตนหอมจะใบสีเขียวข้ึนมาสูงประมาณ 2–3 นิ้ว

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการดูแลตนหอม

ขั้นสอน
1. เด็กสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตนหอมที่ปลูกไว  และสนทนาเกี่ยวกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
2. เด็กใชกระดาษแข็งวัดความสูงของตนหอมท่ีเร่ิมงอกและนํามาเปรียบเทียบกับวันท่ี 3 
3. ครูจัดเด็กเปนกลุม  กลุมละ 3 คน  เด็กนํากระดาษที่ใชวัดความสูงมาเปรียบเทียบกัน

และเรียงลําดับจากสูงไปเตี้ย  เตี้ยไปสูง
4. เด็กรดนํ้าตนหอมท่ีปลูกไว  
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ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนหอมและความเปลี่ยนแปลงของตนหอมที่

ปลูกไวเปนเวลา 5 วัน

ส่ือการเรียนรู
1. กระถางปลูกตนหอม
2. กระดาษสโปสเตอรแบบแข็ง  ตัดขนาด 1 x 5 นิ้ว
3. สีไม
4. บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 4  การปลูกผักบุง

กิจกรรมวันท่ี 1
เร่ือง   การเตรียมเมล็ดผักบุง

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการเตรียมเมล็ดผักบุงได
2. เด็กรูคาจํานวน 1 – 3
3. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
การปลูกผักบุงสามารถทําไดโดยการใชเมล็ดโรยในภาชนะหรือแปลงปลูกที่เตรียมไว กอน

จะโรยเมล็ดลงในดิน  ควรแชเมล็ดน้ําทิ้งไว 6 – 12  ช่ัวโมง  เพ่ือใหเมล็ดพันธุผักบุงจีน ดูดซับนํ้าเขา
ไปในเมล็ด มีผลใหเมล็ดผักบุงจีนงอกเร็วขึ้น และสม่ําเสมอกันดี 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับการปลูกผักบุงและการเตรียมเมล็ดผักบุง

ขั้นสอน
1. ครูจัดเด็กเปน 4 กลุม  ใหเด็กตักน้ําใสในอางคนละ 1 แกว
2. เด็กนําเมล็ดผักบุงแชลงในน้ํา  โดยนับเมล็ดคนละ 3  เมล็ด  

ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการเตรียมเมล็ดผักบุง
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ส่ือการเรียนรู
1. เมล็ดผักบุง
2. อางนํ้า
3. แกวนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 4  การปลูกผักบุง

กิจกรรมวันท่ี 2
เร่ือง   การเพาะเมล็ดพันธุลงปลูกในแปลง

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการเตรียมเมล็ดผักบุงได
2. เด็กรูคาจํานวน 1 – 3
3. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. เมล็ดผักบุงจีนที่ลอยน้ําจะเปนเมล็ดพันธุผักบุงจีนที่ไมสมบูรณ ไมควรนํามาเพาะปลูก 

ถึงแมจะขึ้นไดบาง แตจะไมสมบูรณแข็งแรงอาจจะเปนแหลงทําใหเกิดโรคระบาดไดงาย
2. การปลูกผักบุงสามารถทําไดโดยการใชเมล็ดโรยในภาชนะหรือแปลงปลูกที่เตรียมไว 

นําเมล็ดพันธุผักบุงจีนที่ดีไมลอยน้ ํามาหวานใหกระจายทั่วทั้งแปลงใหเมล็ดหางกันเล็กนอย 
ตอจากนั้นนําดินรวนหรือขี้เถาแกลบดําหวานกลบเมล็ดพันธุผักบุงจีน  รดน้ําดวยบัวรดน้ําใหความ
ชุมชื้น

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับการเตรียมเมล็ดผักบุงจีน

ขั้นสอน
1. ครูจัดเด็กเปน 6 กลุม เด็กแตละกลุมชวยกันตักดินรวนผสมปุยคอกลงในตะกราสําหรับ

ปลูกผักบุง
2. เด็กเลือกเมล็ดพันธุท่ีดีไมลอยนํ้าคนละ 3  เมล็ด มาหยอดลงในภาชนะปลูก  
3. เด็กๆ รดนํ้าแปลงปลูกผักบุง
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ขั้นสรุป
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับวิธีการปลูกผักบุง

ส่ือการเรียนรู
1. ตะกรา
2. ดินรวนผสมปุยคอก
3. ชอนปลูก
4. เมล็ดผักบุงที่แชน้ําแลว
5. บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 1  อายุ 3 – 4 ป
สัปดาหท่ี 4  การปลูกผักบุง

กิจกรรมวันท่ี 3
เรื่อง   การดูแลรดนํ้าและสังเกตความเปล่ียนแปลงของพืชท่ีปลูก

จุดประสงค
1. เด็กสามารถบอกวิธีการเตรียมเมล็ดผักบุงได
2. เด็กรูคาจํานวน 1 – 3
3. เด็กรูจักเปรียบเทียบจํานวน
4. เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามรวมกับครูและเพ่ือนได

สาระการเรียนรู
1. การดูแลผักบุงจีน  รดนํ้าดวยบัวรดนํ้าใหความช้ืนแปลงปลูกผักบุงจีนทุกวัน ๆ ละ 1-2 

คร้ัง เด็กสามารถบอกวิธีการเตรียมเมล็ดผักบุงได
2. วันท่ี 3  หลังจากการโรยเมล็ดลงปลูก  เมล็ดพันธุผักบุงจีน จะเร่ิมงอก

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม
ข้ันนํา
เด็กและครูสนทนารวมกันเก่ียวกับการปลูกผักบุงจีนและการดูแลรักษา

ขั้นสอน
เด็กสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเมล็ดผักบุงจีน  นับจํานวนผักบุงจีนที่เริ่มงอก

เปรียบเทียบระหวางจํานวนเมล็ดท่ีหยอดลงไปกับผักบุงจันท่ีงอกเปนตน  

ขั้นสรุป
คุณครูและเด็กสนทนารวมกันเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงของผักบุงจีน



88

สือ่การเรียนรู
1. แปลงปลูกผักบุงจีน
2. บัวรดนํ้า

การประเมิน
1. สังเกตความสนใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาแสดงความคิดเห็น  การตอบคําถาม  
3. สังเกตจากการบันทึกโดยการวาดภาพ



ภาคผนวก  ข

- คูมือดําเนินการประเมินเชิงปฏิบัติวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 4 ป
- ตัวอยางแบบประเมินเชิงปฏิบัติวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
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คูมือดําเนินการ
ทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

ลักษณะท่ัวไปของแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยนี้  ผูวิจัยสรางขึ้น

เพื่อใชสําหรับการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ดานการรูคาจํานวน  ดาน
การเปรียบเทียบและดานการเรียงลําดับ ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3-4 ป) ที่ไดรับการจัดกิจกรรม            
การเพาะปลูกพืช  โดยการทดสอบเปนรายบุคคล

2. แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ประกอบดวยชุด
คําถาม   3 ชุด  ซึ่งรวมทั้งสิ้น 18 ขอ  และเปนการทดสอบโดยสรางสถานการณแลวใหเด็กลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยตนเอง  ซึ่งคําถาม 3 ชุด  จําแนกดังนี้

ชุดที่ 1 การรูคาจํานวน 1-3 จํานวน  6 ขอ                       
              ชุดที่ 2 การเปรียบเทียบ               จํานวน  6 ขอ
               ชุดที่ 3 การเรียงลําดับ               จํานวน  6 ขอ

การตรวจใหคะแนน
การตรวจใหคะแนนความถูกตอง  แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย  มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี
ถาปฏิบัติไดถูกตอง ได 1 คะแนน
ถาปฏิบัติไมถูกตอง  ได 0 คะแนน

กําหนดเวลาในการทดสอบ
ระยะเวลาท่ีใชในการทดสอบใหขอละ 1 นาที  ถาเด็กปฏิบัติเสร็จกอนใหทดสอบขอตอไป

ไดเลย

การเก็บคะแนน
การเก็บคะแนน  ผูวิจัยจะทําการเก็บคะแนนโดยการตรวจใหคะแนนจากการปฏิบัติ

กิจกรรมตามสถานการณ  และบันทึกคะแนนทันทีหลังการทดสอบสถานการณนั้น

การเตรียมการทดสอบ
1. ผูดําเนินการทดสอบศึกษาแบบทดสอบใหเขาใจท้ังหมด  โดยพยายามใชภาษาที่ชัดเจน

และเปนธรรมชาติกับเด็ก
2. จัดเตรียมสถานการณ และวัสดุอุปกรณแตละขอใหพรอมสําหรับการทดสอบ
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3. ใหเด็กเขาทําการทดสอบคร้ังละ 1 คน
วิธีดําเนินการทดสอบ

1. ผูดําเนินการทดสอบสรางสัมพันธภาพเร่ิมการดําเนินการทดสอบ
2. ดําเนินการทดสอบตามลําดับ
3. ในขณะดําเนินการทดสอบ  เมื่อผูเขารับการทดสอบทําเสร็จ  ผูดําเนินการจะทําการ

บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน
4. ใหเวลาผูเขารับการทดสอบในการทําแตละขอ 1 นาที  หากผูเขารับการทดสอบทําเสร็จ        

ใหทดสอบขอตอไปไดเลย

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการทดสอบ
1. คูมือดําเนินการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
2. วัสดุและอุปกรณท่ีกําหนดไวในแตละขอในรายการทดสอบ
3. แบบบันทึกคะแนน
4. นาฬิกาสําหรับจับเวลา
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ตัวอยางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 1  ดานการรูคาจํานวน 1-3
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แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 1  ดานการรูคาจํานวน

ขอ 1

สถานการณท่ีใชทดสอบ
  นําเมล็ดถ่ัวแดงใสในภาชนะวางไว  ใหเด็กตักใสถวยพลาสติกตามจํานวนในบัตรตัวเลข (1)

ที่กําหนด

อุปกรณ
1.  ถ่ัวแดง
2.  ชอน
3.  ถวยพลาสติก  
4.  บัตรตัวเลข 1 

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง
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แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 1  ดานการรูคาจํานวน

ขอ 2

สถานการณท่ีใชทดสอบ
  นําลูกปดขนาดใหญใสกลองวางไว  ใหเด็กหยิบลูกปดรอยลงในเชือกตามจํานวนในบัตร

ตัวเลข (2)   ที่กําหนด

อุปกรณ
1.  ลูกปดขนาดใหญจํานวน 8 ลูก
2.  เชือก
3.  บัตรตัวเลข 2

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง
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แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 1  ดานการรูคาจํานวน

ขอ 3

สถานการณท่ีใชทดสอบ
  นําลูกบอลพลาสติกใสในภาชนะวางไว  ใหเด็กหยิบใสกลองตามจํานวนในบัตรตัวเลข (3)

ที่กําหนด

อุปกรณ
1.  ลูกบอลพลาสติกจํานวน 6  ลูก
2.  กลองกระดาษ
3.  บัตรตัวเลข 2 

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง
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ตัวอยางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3-4 ป)

ชุดท่ี 2  ดานการเปรียบเทียบ
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แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 2  ดานการเปรียบเทียบ

ขอ 1

สถานการณท่ีใชทดสอบ
นําตุกตาท่ีมีขนาดแตกตางกันมา 3 ตัว  ใหเด็กเปรียบเทียบขนาดแลวเลือกหยิบตุกตาตัวท่ีมี

ขนาดเล็กที่สุด

อุปกรณ
ตุกตาท่ีมีขนาดแตกตางกันจํานวน 3 ตัว

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง



98

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 2  ดานการเปรียบเทียบ

ขอ 2

สถานการณท่ีใชทดสอบ
นําโซพลาสติกหลากสีมา 3 เสน  ใหเด็กเปรียบเทียบขนาดแลวเลือกหยิบโซท่ีมีขนาดยาว

ที่สุด

อุปกรณ
โซพลาสติกท่ีมีความยาวแตกตางกันจํานวน 3 เสน

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง
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แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 2  ดานการเปรียบเทียบ

ขอ 3

สถานการณท่ีใชทดสอบ
นํานํ้าตาลใสในขวดปริมาณแตกตางกัน จํานวน 3 ขวด ใหเด็กเปรียบเทียบแลวเลือกหยิบ

ขวดท่ีมีนํ้าตาลปริมาณมากท่ีสุด

อุปกรณ
ขวดพลาสติกใสนํ้าตาลทรายปริมาณแตกตางกันจํานวน 3 ขวด

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง
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ตัวอยางแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3-4 ป)

ชุดท่ี 3 ดานการเรียงลําดับ
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ทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 3  ดานการเรียงลําดับ

ขอ 1

สถานการณท่ีใชทดสอบ
นําเส้ือท่ีมีขนาดแตกตางกันมาวางไว จํานวน 3 ตัว ใหเด็กเรียงลําดับขนาดเส้ือจากเล็กไป

หาใหญ

อุปกรณ
เส้ือท่ีมีขนาดแตกตางกัน  จํานวน 3 ตัว

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง



102

แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 3  ดานการเรียงลําดับ

ขอ 2

สถานการณท่ีใชทดสอบ
  นําสีไมท่ีมีความยาวแตกตางกันมาวางไวจํานวน  3  แทง ใหเด็กเรียงลําดับความยาวสีไม

จากส้ันไปยาว

อุปกรณ
สีไมท่ีมีความยาวแตกตางกัน  จํานวน 3 แทง

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง
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แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 (อายุ 3 - 4 ป)

ชุดท่ี 3  ดานการเรียงลําดับ

ขอ 3

สถานการณท่ีใชทดสอบ
  นําขวดพลาสติกใสนํ้าผสมสีปริมาณแตกตางกันมาวางไว จํานวน 3 ขวด ใหเด็กเรียงลําดับ

ปริมาณนํ้าในขวดจากมากไปนอย

อุปกรณ
ขวดพลาสติกใสนํ้าผสมสีปริมาณแตกตางกัน จํานวน 3 ขวด

การใหคะแนน
ให 1  คะแนน  ถาปฏิบัติไดถูกตอง
ให 0  คะแนน  ถาปฏิบัติไมถูกตอง



ภาคผนวก  ค

- ตารางคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ
- คาความยากงายและอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ

ทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร

ขอ
คะแนนความเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ R IOC ผลการพิจารณา
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ดานการรูคาจํานวน 1 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
2 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
3 +1 +1 0 +2 0.67 คัดเลือก
4 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
5 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
6 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
7 0 +1 +1 +2 0.67 คัดเลือก
8 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
9 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
10 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก

ดานการเปรียบเทียบ 1 +1 +1 0 +2 0.67 คัดเลือก
2 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
3 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
4 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
5 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
6 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
7 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
8 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
9 +1 0 +1 +2 0.67 คัดเลือก
10 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
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ตาราง 10 (ตอ)

ทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร

ขอ
คะแนนความเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ R IOC ผลการพิจารณา
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

  ดานการเรียงลําดับ 1 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
2 0 +1 +1 +2 0.67 คัดเลือก
3 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
4 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
5 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
6 +1 +1 0 +2 0.67 คัดเลือก
7 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
8 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
9 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
10 +1 +1 +1 +3 1.00 คัดเลือก
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ตาราง 11  คาความยากงายและอํานาจจําแนกเปนรายขอ

ทักษะพ้ืนฐาน             
ทางคณิตศาสตร

ขอ
       คุณภาพของแบบทดสอบ

ผลการพิจารณา
ความยากงาย อํานาจจําแนก

ดานการรูคาจํานวน

 1 0.66 0.61 เลือกไว
 2 0.46 0.51 เลือกไว
 3 0.73 0.21 คัดออก
 4 0.60 0.58 เลือกไว
 5 0.46 0.39 เลือกไว
 6 0.73 0.46 เลือกไว
 7 0.60 0.39 คัดออก
 8 0.60 0.51 เลือกไว
 9 0.60 0.28 คัดออก
10 0.66 0.29 คัดออก

ดานการเปรียบเทียบ

 1 0.53 0.36 คัดออก
 2 0.66 0.59 เลือกไว
 3 0.53 0.76 เลือกไว
 4 0.53 0.15 คัดออก
 5 0.60 0.43 เลือกไว
 6 0.60 0.60 เลือกไว
 7 0.53 0.69 เลือกไว
 8 0.53 0.69 เลือกไว
 9 0.66 0.20 คัดออก
10 0.66 0.25 คัดออก
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ตาราง 11 (ตอ)

ทักษะพ้ืนฐาน             
ทางคณิตศาสตร ขอ

       คุณภาพของแบบทดสอบ
ผลการพิจารณา

ความยากงาย อํานาจจําแนก

ดานการเรียงลําดับ

 1 0.60 0.79 เลือกไว
 2 0.73 0.11 คัดออก
 3 0.66 0.63 เลือกไว
 4 0.66 0.38 คัดออก
 5 0.73 0.74 เลือกไว
 6 0.46 0.06 คัดออก
 7 0.73 0.48 เลือกไว
 8 0.60 0.79 เลือกไว
 9 0.66 0.56 เลือกไว
10 0.40 0.19 คัดออก



ภาคผนวก ง

- ภาพการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
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กิจกรรมการปลูกถ่ัวงอก

เด็กๆกําลังใชแวนขยายสังเกตขนาดถ่ัวเขียวท่ีแชนํ้ากับไมแชนํ้า

เด็กๆสังเกตและเปรียบเทียบขนาดของถ่ัวเขียวท่ีแชนํ้ากับไมแชนํ้า

เด็กๆ รดนํ้าถ่ัวเขียวท่ีปลูกไว

เด็กๆรดนํ้าถ่ัวเขียวท่ีเพาะไว
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กิจกรรมการปลูกถ่ัวงอก

ผลงานการบันทึกผานการวาดรูปจากการสังเกตถ่ัวงอก

เด็กๆ สังเกตถ่ัวเขียวท่ีเพาะไวแลวนับจํานวนวาดภาพลงในกระดาษ

กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

ผลงานการวาดภาพจากการนับจํานวนถ่ัวงอก
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กิจกรรมการปลูกตนหอม

เด็กเตรียมดินสําหรับปลูกตนหอม

เด็กๆปกหัวหอมลงดิน
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กิจกรรมการปลูกตนหอม

เด็กๆวัดความสูงของตนหอมท่ีปลูกไวเปนเวลา  1  สัปดาห

เด็กๆวัดความสูงของตนหอมท่ีปลูกไวเปนเวลา 3 สัปดาห
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กิจกรรมการปลูกตนหอม

เด็กๆเก็บผลผลิตตนหอมท่ีปลูกไว

เด็กๆเก็บผลผลิตตนหอมท่ีปลูกไวและเปรียบเทียบความสูง
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กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจาย

เด็กๆปลูกดอกดาวเรืองโดยหยอดเมล็ดลงในท่ีเพาะตนกลาชองละ 1 เมล็ด

เด็กๆสังเกตการเจริญเติบโตของตนกลาดอกดาวเรืองแลวบันทึกโดยการวาดภาพ
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กิจกรรมการปลูกผักบุง

เด็กๆคัดเลือกเมล็ดผักบุงเพ่ือนําไปปลูกคนละ 3 เมล็ด

เด็กๆสังเกตการเจริญเติบโตของผักบุง
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กิจกรรมการปลูกผักบุง

เด็กๆเก็บผักบุงท่ีปลูกไว

เด็กๆเปรียบเทียบขนาดผักบุง



ประวัติยอผูวิจัย
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