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 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาระดบัและเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยันี ้คือ เด็กปฐมวยัชาย-หญิง อาย ุ5 – 6 ปี  ท่ีศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาล
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนวดันิมมานรดี สงักดักรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน  
ซึง่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 ห้องเรียน ผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ  รวมระยะเวลาในการทดลอง  8  สปัดาห์ ทําการทดลอง สปัดาห์ละ 3 วนั  ๆละ 30 นาที  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ แผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ และแบบทดสอบวดั
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องของข้อสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) อยูร่ะหว่าง 
0.67 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.84 แบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ 
One – Group Pretest – Posttest Design วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ t – test  for Dependent Samples 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. ความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  2. ความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ก่อนการจดักิจกรรม
การปัน้กระดาษมีระดบัปานกลาง หลงัจากได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ระดบัสงู 
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 The purposes of this study were to study level  and  compare  mathematical  basic 
skills  before and after acquired  paper dough activities. 
 Sample used in this study was 30 early childhood children, 5-6 years old who studied 
in kindergarten 2, in first  semester  of  the academic year 2012 at Nimmannoradee School,  
under Pasreechareon District, Bangkok Metropolitan, The purposive sampling was used to 
select 30 children. The experiment was carried out by researcher for 8 consecutive weeks, 3 
days per week and   30 minutes per days. 
 The research instruments were Paper Dough Activities Lesson Plan and 
Mathematical Basic Skills Test  with the index of item objective congruence (IOC) between 
0.67-1.00 and the reliability at 0.84. The design of this study was One – Group Pretest – 
Posttest Design. The statistics used in this study  was t – test for dependent samples to analyze  
data. 
 The results showed that : 
  1. Mathematical basic skills of early childhood children after acquired paper 
dough activities was significantly higher at .01 level. 
  2. Mathematical basic skills of early childhood children before participating in 
paper dough activities were at medium level, where as after participating in the paper dough 
activities, the early childhood children, mathematical  basic  skills were at high level. 
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 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ สําเร็จได้ด้วยดี เพราะผู้ วิจยัได้รับความกรุณาในการให้คําแนะนํา และ
ความอนเุคราะห์อย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคปุต์ ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ บญุสง่ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีคา่
เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่ง  ๆในการจดัทํางานวิจยันีท้กุขัน้ตอน ขอกราบขอบพระคณุ
รองศาสตราจารย์ ดร.กลุยา ตนัตผิลาชีวะ ประธานการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.สจิุนดา  
ขจรรุ่งศิลป์ กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ และเป็นอาจารย์ซึง่เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัศิษย์ในการปฏิบตัติน ซึง่ผู้ วิจยัขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์สาขาการศกึษาปฐมวยัทกุท่านท่ีได้กรุณาอบรมสัง่สอนให้ความรู้ 
ตลอดจนประสบการณ์ท่ีมีคา่ย่ิงแก่ผู้ วิจยั  
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิว้แหลม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์บญุญาพร อนูากลู   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา ไชยะธน อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์อําพวรรณ์ เนียมคํา และอาจารย์
คมขวญั ออ่นบงึพร้าว ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ ท่ีกรุณาพิจารณาตรวจและให้คําแนะนําในการ
ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและเก็บข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้
 ขอกราบขอบพระคณุผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และขอขอบใจ นกัเรียนโรงเรียนวดันิมมานรดี   
สํานกังานเขตภาษีเจริญ สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ วิจยั เป็น
อย่างดียิ่งและสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
 ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่สมนกึ วราหน และคณุแมเ่รือนแก้ว วราหน ผู้ให้กําเนิดอบรมเลีย้งด ู
และเป็นกําลงัใจให้ผู้วจิยัมาโดยตลอด ขอขอบคณุทกุท่านท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้ทํางานในครัง้นีไ้ด้สําเร็จ
รวมไปถึง พ่ี น้อง และเพ่ือน ๆ ทกุคนท่ีให้ทัง้กําลงักายและกําลงัใจท่ีดีเย่ียม ตลอดระยะเวลาท่ีศกึษา
และทํางานวจิยัขอขอบคณุผู้ มีพระคณุอีกหลายท่านท่ีมิได้กลา่วนามในท่ีนี ้ซึง่มีสว่นช่วยเหลือ ในการทํา
ปริญญานิพนธ์ ฉบบันีจ้นสําเร็จสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 
 คณุคา่ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอน้อมบชูาพระคณุบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคณุ 
ทกุท่าน ท่ีได้กรุณาอบรมสัง่สอนและประสิทธ์ิประสาทวิทยาการตา่งๆให้แกผู่้ วิจยั 
 
 
                  วราภรณ์  วราหน 

 



 
 

สารบัญ 
 
บทที่  หน้า 

1 บทนํา ………………………………………………………………………………….. 1 
    ภมูิหลงั ………………………………………………………………………………. 1 
    ความมุง่หมายของการวิจยั ………………………………………………………….. 3 
    ความสําคญัของการวจิยั …………………………………………………………….. 3 
    ขอบเขตของการวิจยั …………………………………………………………………. 4 
    นิยามศพัท์เฉพาะ ……………………………………………………………………. 4 
    กรอบแนวคิดในการวิจยั ……………………………………………………………... 6 
    สมมติฐานในการวิจยั ………………………………………………………………... 6 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง …………………………………………………….. 7 
    เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ …………………. 7 
           ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ………………………………... 7 
           ความสําคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ……………………………….. 8 
           จดุมุง่หมายในการเตรียมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ……………………… 9 
           ทฤษฎีและแนวคิดพฒันาการด้านสติปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทาง 

               คณิตศาสตร์ …………………………………………………………………. 
 

11 
           หลกัการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั ………………………………….. 13 
           ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั …………………………….. 16 
           แนวทางในการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ………………………… 18 
           การพฒันาความสารถทางคณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยัศกึษา …………………… 20 
           งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ …………………………. 21 
    เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ …………………………………………... 23 
           ความหมายของการปัน้ …………………………………………………………. 23 
           ความสําคญัของการปัน้ ………………………………………………………… 23 
           จดุมุง่หมายของการปัน้ …………………………………………………………. 24 
           รูปแบบของการปัน้ ……………………………………………………………… 25 
           ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ …………………………………………………..... 27 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่  หน้า 
      2 (ต่อ)  
           ส่ือและการใช้ส่ือเก่ียวกบัการปัน้ ……………………………………………….. 30 
           การจดักิจกรรมการเรียนการสอนงานปัน้ดินสําหรับเด็กปฐมวยั ……………….. 32 
           บทบาทของครูปฐมวยัในการควบคมุดแูลเด็กขณะทํางานปัน้ …………………. 33 
           งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ ………………………………………………….. 37 
   

3 วิธีดาํเนินการวิจัย …............................................................................................ 40 
    การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ……………………………………. 40 
    เคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยั ……………………………………………………………... 40 
    การสร้างเคร่ืองมือทีใช้ในการวิจยั …………………………………………………… 40 
    แบบแผนการทดลองและดําเนินการทดลอง ....................................................... 44 
    สถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู .......................................................................... 46 
   

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล …..................................................................................... 49 
    สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ………………………………………………... 49 
    ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ……………………………………………………………….. 49 
    การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ………………………………………………….. 50 
   

5 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ …………………………………………….. 55 
    ความมุง่หมายของการวิจยั ………………………………………………………….. 55 
    สมมติฐานในการวิจยั ……………………………………………………………… 55 
    ความสําคญัของการวจิยั …………………………………………………………….. 55 
    ขอบเขตของการวิจยั …………………………………………………………………. 56 
    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ……………………………………………………………... 56 
    การดําเนินการทดลอง ……………………………………………………………….. 56 
    การวิเคราะห์ข้อมลู …………………………………………………………………… 57 
    สรุปผลการวิจยั ………………………………………………………………………. 57 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
บทที่  หน้า 
      5 (ต่อ)  
    อภิปรายผลการวิจยั ………………………………………………………………….. 57 
    ข้อสงัเกตท่ีได้รับจากการวจิยั ………………………………………………………… 62 
    ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ………………………………………………………….. 62 
    ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป ………………………………………………… 63 
   
บรรณานุกรม …………………………………………………………………………………... 64 
   
ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………. 70 
       ภาคผนวก ก ………………………………………………………………………………... 71 
       ภาคผนวก ข ………………………………………………………………………………... 80 
       ภาคผนวก ค ………………………………………………………………………………... 89 
       ภาคผนวก ง ………………………………………………………………………………… 92 
   
ประวัตย่ิอผู้วจิัย ………………………………………………………………………………... 96 
   
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

บญัชีตาราง 
 
ตาราง หน้า 
      1  แบบแผนการทดลอง …………………………………………………………………….. 44 
      2  กําหนดการจดักิจกรรมในการทดลอง 8 สปัดาห์ ………………………………………... 45 
      3  การเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ 
              การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ………………………………………………………. 

 
50 

      4  การศกึษาระดบัการเปลี่ยนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
              ก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ………………………………….. 

 
51 

      5  การเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับ 
              การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ………………………………………………………. 

 
52 

      6  ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดั 
              กิจกรรมการปัน้กระดาษ ……………………………………………………………… 

 
53 

  
  
 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บญัชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ หน้า 
       1  กรอบแนวคิดในการวจิยั ………………………………………………………………... 6 
  
  
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

                  
ภมิูหลัง 
 การจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั ถือได้วา่ เป็นพืน้ฐานท่ีจําเป็นและสําคญัต่อการวางรากฐาน
ของชีวติ หากเด็กปฐมวยัได้รับการสง่เสริมและพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สงัคม และสติปัญญา
ท่ีเหมาะสม ก็จะเจริญเติบโตเป็นมนษุย์ท่ีมีคณุภาพตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ การจะพฒันาทรัพยากรมนษุย์
เหลา่นี ้ให้มีคณุภาพควรเร่ิมต้นตัง้แต่วยัเร่ิมแรกของชีวิตหรือท่ีเรียกวา่ “เด็กปฐมวยั” คือวยัตัง้แตแ่รกเกิด
จนถึง 6 ปี เพราะเป็นวยัท่ีมีความสําคญัหรือเรียกได้วา่ เป็นช่วงโอกาสทองของชีวิต เน่ืองจากเด็กในวยันี ้
เป็นวยัท่ีมีพฒันาการและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและทางด้านสมองสงูสดุในช่วงชีวิตของมนษุย์  
โดยเฉพาะพฒันาการด้านสติปัญญา กลา่วคือ ในวยันีเ้ซลล์สมองของเด็กจะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
(นยัพินิจ คชภกัดี.  2541: 7 – 8) ถ้าเด็กได้รับการพฒันาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการท่ีถกูต้องจะ
ช่วยพฒันาเซลล์สมอง ซึง่ล้วนสง่ผลต่อปัญญา ความฉลาด และความคิดของเด็ก พฒันาการทางสติปัญญา
ท่ีเกิดขึน้ในวยันีจ้ะเป็นรากฐานให้แก่ พฒันาการทางสติปัญญาในระดบัตอ่ไป (สํานกังานคณะกรรมการ
ประถมศกึษาแห่งชาติ.  2543: 16)   
 การพฒันาเด็กปฐมวยัควรพฒันาให้ครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สงัคมและสติปัญญา การพฒันาความสามารถทางปัญญา เป็นสิง่ท่ีสําคญัสําหรับการพฒันามนษุย์  
โดยเฉพาะทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะหนึง่ท่ีสง่เสริมความคิด และการใช้เหตผุลควรได้รับ
การปลกูฝัง สอดแทรกและบรูณาการทกัษะพืน้ฐานคณิตศาสตร์เข้ากบัทกุกิจกรรม เพ่ือสง่เสริมให้เกิด
การคิดและการใช้เหตผุล การค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง สามารถตดัสนิใจได้อย่างรวดเร็ว 
โดยอาศยัการสงัเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั การรู้คา่จํานวน การนบั 
และการทําตามแบบ ซึง่เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัตวัเลข 
รูปร่าง รูปทรง ขนาด ลําดบั และความสมัพนัธ์กบัสิ่งตา่ง  ๆปกติเด็กจะเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
จากการได้รับประสบการณ์ในชีวิตประจําวนัตามธรรมชาติอยูแ่ล้ว คณิตศาสตร์จงึเป็นความสามารถ ด้าน
สติปัญญาอีกด้านหนึง่ท่ีควรสง่เสริม  และเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัอยา่งย่ิง ในการปลกูฝังอบรมและสร้างสรรค์
มนษุย์ให้เป็นผู้ ท่ีมีความคิด ชา่งสงัเกต  มีเหตผุล มีความละเอียด รอบครอบ ถ่ีถ้วนอยา่งเป็นระบบ ตลอดจน
สามารถให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตผุล ดงันัน้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์จงึเป็นทกัษะ
ท่ีมีความสําคญัและมีประโยชน์อยา่งยิง่ในการพฒันาวิทยาการตา่งๆ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นทกัษะท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวติประจําวนั ถ้ามองไปรอบๆ ตวั จะเห็นวา่ชีวิตเราเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์
มากมายเร่ิมตัง้แต่เลขท่ีบ้าน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬิกา เวลา การซือ้ขาย การคมนาคม 
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และการติดต่อส่ือสาร สิ่งเหลา่นีล้้วนเก่ียวข้องกบัคณิตศาสตร์ทัง้สิน้ การฝึกทกัษะเบือ้งต้นด้านการคํานวณ  
สร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กปฐมวยัในการเปรียบเทียบรูปทรงต่างๆ บอกความแตกต่างของขนาด นํา้หนกั  
ระยะเวลา จํานวนของสิง่ต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเด็ก ความสามารถในการแยกหมวดหมู ่เรียงลําดบัใหญ่-เลก็ 
หรือสงู-ต่ํา ฯลฯ ทกัษะเหลา่นีจ้ะช่วยให้เดก็พร้อมท่ีจะคดิคํานวณในขัน้ตอ่ไป (วาโร เพ็งสวสัดิ์.  2542: 72)  
เด็กปฐมวยั จงึเป็นวยัท่ีควรได้รับการสง่เสริมให้มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์   
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จากการเรียนของเด็กไทย พบวา่ ความสามารถของเด็กไทยในด้านการคิด
คํานวณ มีคะแนนเฉล่ียต่ําสดุ เน่ืองจากการสอนคณิตศาสตร์ท่ีมกัใช้วิธีการสอนในรูปของการใช้สญัลกัษณ์
คือ สอนด้วยการใช้วาจา และใช้ภาษาเขียน  การสอนแบบเก่าเป็นการสอนท่ีพยายามยดัเยียดโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กอยา่งเป็นทางการมากกว่า การเปิดโอกาสให้เด็ก สร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
การทํากิจกรรม เด็กถกูสอนโดยเคร่ืองหมาย จํานวน และถกูสอนให้พยายามทําความเข้าใจกบัสิง่ท่ีเป็น
นามธรรม เด็กเลก็จะประสบความลําบากในการทําความเข้าใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ไมเ่ฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
เท่านัน้  แตร่วมถึงการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ เด็กควรจะได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการได้รับประสบการณ์ 
และการลงมือปฏิบตัิจริง ค้นคิดหาคําตอบด้วยตนเอง (คณะกรรมการดําเนินการประเมินผล แผนพฒันา
การศกึษาแห่งชาติ.  2539: 56)  ดงันัน้การจดัประสบการณ์เพ่ือสง่เสริมทกัษะและพฒันาการให้กบัเด็ก
ในช่วงนีจ้งึมีความสําคญัอย่างมาก การพฒันาเด็กต้องครอบคลมุทัง้ร่างกาย จิตใจ สงัคมและสตปัิญญา  
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ นบัเป็นความสามารถทางสติปัญญาและเป็นทกัษะด้านหนึง่ท่ีควรสง่เสริม
ความสามารถของเด็ก  โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริงและจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กรู้จกั คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาได้ รู้จกัค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหาตา่งๆในการดํารงชีวิตประจําวนั และ
เป็นพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของการเรียนรู้ในระดบัตอ่ไปได้ในปัจจบุนัได้ 
 กิจกรรมการปัน้กระดาษ เป็นกิจกรรมหนึง่ในการจดัประสบการณ์ประจําวนัสําหรับเด็กปฐมวยั 
เป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบ ท่ีฝึกการใช้นิว้มือของเด็กให้คลอ่งแคลว่ ระยะแรกจะต้องฝึกให้เด็กให้รู้จกั ทบุดิน 
คลงึดนิ ม้วนดนิ และแผ่ดินให้เป็นแผ่น เม่ือเด็กใช้มือได้คลอ่งแคลว่ เด็กจงึสามารถปัน้เป็นสิง่ต่าง  ๆตามใจชอบ
ได้  ส่ิงท่ีใช้ในกิจกรรมการปัน้คือ กระดาษ ท่ีเป็นวสัดใุนการปัน้ จากนัน้ครูก็นํากิจกรรมนัน้มาจดัประสบการณ์  
เพ่ือให้เด็กเกิดความพร้อม ความสนใจและความสามารถในการทํากิจกรรมของเด็ก กลา่วคือ การปัน้กระดาษ
เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมและพฒันาการเด็กทกุคน โดยเฉพาะการทํางานท่ีประสานสมัพนัธ์กนั ระหวา่ง
การใช้กล้ามเนือ้เลก็ และประสาทสมัพนัธ์ระหวา่ง สายตา และสร้างความพอใจให้กบัเด็ก เป็นการสง่เสริม
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์และยงัสามารถใช้ในการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ได้ จากการทํา
กิจกรรมการปัน้กระดาษเด็กจะเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบั รูปร่าง รูปทรง ขนาด จํานวน 
สี ประเภท ฝึกทกัษะการสงัเกต การเปรียบเทียบ ซึง่เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด
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และทกัษะพืน้ทางคณิตศาสตร์รวมทัง้เป็นการปลกูฝังให้เด็กมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท่ี
มีผลต่อการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้คลอ่งตวัตอ่ไป 
 ในการทํากิจกรรมการปัน้กระดาษจงึเป็นอีกแนวทางหนึง่ ท่ีสามารถช่วยสง่เสริมให้เด็กเกิดการพฒันา
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ได้ ซึง่กิจกรรมจากการปัน้กระดาษท่ีเด็กลงมือปฏิบติัด้วยตนเองสามารถนําไปใช้
ในการดํารงชีวิตและสง่เสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็กปฐมวยัโดยทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ท่ีเก่ียวกบัการรู้ค่าจํานวน การเรียงลําดบั การเปรียบเทียบ และการจดัหมวดหมู ่ท่ีได้รับจากการปัน้กระดาษ
จะช่วยสง่เสริม การสงัเกต การเปรียบเทียบ ซึง่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีควรสง่เสริมก่อนท่ีเด็กจะ
ไปเรียนตอ่ในชัน้ท่ีสงูขึน้ 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ผู้วจิยัมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรมการปัน้กระดาษมาใช้เพ่ือสง่เสริมทกัษะ
พืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์และเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถพืน้ฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยั ให้เจริญเติบโตเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพท่ีก้าวหน้าในอนาคต และยงัสามารถนํามาปรับใช้
เป็นแนวทางหนึง่ให้ครูหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการศกึษา นําไปใช้ในการเรียนการสอนและการจดักิจกรรม
ตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บคุคลที่เก่ียวข้องกบัเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง   
จะนําไปปรับใช้เพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยัได้ถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับมาจากการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ โดยมีจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 2. เพ่ือศกึษาระดบัและการเปลี่ยนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั
ก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 

ความสาํคัญของการวจิยั                                                                                                            
 ผลของการศกึษาวจิยัครัง้นี ้  จะเป็นแนวทางให้กบัครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั
ได้ตระหนกัและเข้าใจถึงความสําคญัในการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ กบัเด็กปฐมวยัอย่างมีความหมายให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสามารถนําการปัน้กระดาษ
ไปใช้ได้จริง  รวมทัง้นําผลของการศกึษาวิจยัไปใช้ในการพฒันาเด็กปฐมวยัได้เป็นอยา่งดีตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี กําลงั
ศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ  
สงักดักรุงเทพมหานคร  โดยมีจํานวน 8 ห้องเรียน รวมจํานวนนกัเรียน ทัง้หมด 216 คน 
  กลุ่มตวัอย่างการวิจัย 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเดก็ปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี      
กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขต
ภาษีเจริญ สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือก
ห้องเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2  มา 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน  
 ระยะเวลาในการทดลอง 
     การศกึษาในครัง้นีทํ้าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ระยะเวลาในการทดลอง  
8  สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 1 ครัง้ๆ ละ 30 นาที 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
  2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   2.1 การรู้คา่จํานวน 
   2.2 การเปรียบเทียบ 
   2.3 การเรียงลําดบั 
   2.4 การจดัหมวดหมู ่
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวัย หมายถงึ เด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ สงักดั
กรุงเทพมหานคร 
 2. ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถงึ ทกัษะเบือ้งต้นท่ีเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในด้าน การรู้คา่จํานวน การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั ในการวดัพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 4 ด้าน ดงันี ้     
  2.1 การรู้ค่าจาํนวน หมายถงึ ความสามารถในการบง่บอกการนบัและแสดงคา่ของจํานวนได้     
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  2.2 การเปรียบเทียบ  หมายถงึ ความสามารถในการเปรียบเทียบสิง่ต่าง  ๆในเร่ืองของ จํานวน   
ปริมาณ ขนาด รูปทรง ตา่งๆ เป็นต้น     
  2.3 การเรียงลาํดับ หมายถงึ ความสามารถในการจดัเรียงลําดบั ส่ิงของต่าง  ๆตามคณุสมบติั
ท่ีกําหนดให้ เช่น จํานวน  ความสงู  ความยาว  ขนาด ลําดบัของภาพเหตกุารณ์ก่อนและหลงัได้ 
  2.4 การจัดหมวดหมู่ หมายถงึ ความสามารถในการหาคณุสมบตัิของส่ิงของท่ีเก่ียวกบัขนาด 
รูปทรง นํา้หนกั ประเภท เป็นต้น 
     ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ทัง้ 4 ด้าน ในงานวิจยันีว้ดัได้จากแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ 
 3. กิจกรรมการป้ันกระดาษ หมายถงึ กิจกรรมการปัน้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทํากบัวตัถุ
ท่ีมีลกัษณะเป็นเนือ้เดียวกนั โดยวตัถท่ีุนํามาปัน้ เป็นวสัดท่ีุได้จากการนํากระดาษท่ีฉีกเป็นชิน้เลก็ๆ นําไป
แช่นํา้ทิง้ไว้สกัครู่ เพ่ือให้กระดาษเป่ือยยุย่ จากนัน้บีบกระดาษท่ีแช่ในนํา้ไว้ ให้นํา้ออกจากกระดาษแล้ว
นําไปใส่ในภาชนะท่ีเตรียมไว้ เช่น กะละมงัใบเล็ก หรือชามท่ีมีขนาดปากกว้าง เพ่ือนํากระดาษท่ีแช่นํา้ไว้
มาผสมกบัแป้งเปียกท่ีทําขึน้ จากนัน้ก็นํามานวดให้เข้ากนั จนเนือ้กระดาษและกาวรวมตวักนัเป็นเนือ้เดียวกนั  
เพ่ือท่ีนํามาใช้ในการปัน้ให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ตามความต้องของเด็ก โดยระหวา่งการทํากิจกรรม
คณุครูจะสนทนากบัเด็กโดยใช้คําถามเช่ือมโยงกบัคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้เด็กสงัเกต การเปรียบเทียบ รู้ค่า
จํานวน การจดัหมวดหมู ่ การเรียงลําดบั ได้จากการลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง  
 การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษในแตล่ะครัง้ จะใช้เวลาการดําเนินการในช่วงกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
ของกิจกรรมประจําวนัโดยจดัสปัดาห์ละ 3 วนั ในแตล่ะวนัใช้เวลาครัง้ละ 30 นาที ตามแผนการจดักิจกรรม
ท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษประกอบด้วยจดุประสงค์ เนือ้หา ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ส่ือการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล สําหรับขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  
  3.1 ขัน้นํา เป็นการนําเข้าสูกิ่จกรรม โดยการสนทนา การร้องเพลง การเลา่นิทาน การท่อง
คําคล้องจอง ปริศนาคําทายหรือการใช้ส่ือประกอบ เพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจมีความพร้อมท่ีจะทํากิจกรรม
ตอ่ไป 
  3.2 ขัน้ดาํเนินกจิกรรม เป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีเด็กได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการปัน้
กระดาษด้วยตนเองอย่างอสิระระหวา่งการทํากิจกรรมเด็กๆ จะมีโอกาส สงัเกต เปรียบเทียบ รูปร่าง ลกัษณะ   
ขนาด สี และจํานวนของอปุกรณ์ พร้อมทัง้คดิวางแผนในการสร้างผลงานตามจินตนาการ ตามขัน้ตอน
ของการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษอย่างอิสระ’ 
  3.3 ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีเด็กและครูร่วมกนัสนทนาสรุปถงึกิจกรรมท่ีเด็กเรียนรู้หลงัจากการทํา
กิจกรรมการปัน้กระดาษ จดุประสงค์ของแตล่ะกิจกรรม คือ การรู้คา่จํานวน การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบั  
การจดัหมวดหมู ่     
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 การดําเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 1 ครัง้ๆ ละ 30 นาที รวมทัง้สิน้ 
24 ครัง้ จํานวน 24 กิจกรรม เพ่ือให้เพียงพอกบัจํานวนเด็กและได้เลือกทําตามความสนใจ ซึง่ส่ิงตา่ง  ๆเหลา่นี ้
จะสง่ผลต่อความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัได้ 
 
กรอบแนวคดิในการวิจยั  
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือนําไปพฒันาและสง่เสริมทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับจากกิจกรรมการปัน้กระดาษ ดงันัน้การพฒันาและสง่เสริมทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็กปฐมวยัต้องอาศยัการจดักิจกรรมท่ีมีการวางแผน และเตรียมการอยา่งดี
จากผู้สอน เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
เป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านกระบวนการในการทํากิจกรรม เด็กจะได้ลงมือปฏิบตัิจริง
ตัง้แต่การปัน้กระดาษ โดยระหวา่งการทํากิจกรรมคณุครู จะมีร่วมสนทนากบัเด็กโดยใช้คําถามเช่ือมโยง
กบัคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้เด็กสงัเกต การเปรียบเทียบ การรู้คา่จํานวน การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั ซึง่
เป็นการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็กทัง้สิน้ 
 ผู้วจิยัสนใจและนําขอบข่ายการพฒันาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ในด้านทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์มากําหนดเป็นตวัแปรตามในการศกึษา ตามความเหมาะสมของเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้      
อนบุาลปีท่ี 2 เป็นกลุม่ตวัอย่าง ในการศกึษาค้นคว้า เร่ืองทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีได้กําหนด
กรอบแนวความคิด ดงันี ้ 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 
 
สมมตฐิานในการวจิยั 
 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ  มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สงูขึน้กว่า
ก่อนการทดลอง 

 
 

กิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 

 

 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
       1. การรู้คา่จํานวน 
       2. การเปรียบเทียบ 
       3. การเรียงลําดบั 
       4. การจดัหมวดหมู ่



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   1.1 ความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   1.2 ความสําคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   1.3 จดุมุง่หมายในการเตรียมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   1.4 ทฤษฎีและแนวคิดพฒันาการด้านสติปัญญาท่ีเก่ียวกบัทกัษะพืน้ฐานทาง คณิตศาสตร์ 
   1.5 หลกัการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั   
   1.6 ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัต้องเรียน 
   1.7 แนวทางในการส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   1.8 การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยัศกึษา 
   1.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการป้ัน 
   2.1 ความหมายของการปัน้ 
   2.2 ความสําคญัของการปัน้ 
   2.3 จดุมุง่หมายของการปัน้ 
   2.4 รูปแบบของการปัน้ 
   2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ 
   2.6 ส่ือและการใช้สื่อเก่ียวกบัการปัน้ 
   2.7 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนงานปัน้สําหรับเด็กปฐมวยั 
   2.8 บทบาทของครูปฐมวยัในการควบคมุดแูลเด็กขณะทํางานปัน้ 
   2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ 
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
 1.1 ความหมายของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  คณิตศาสตร์มีสว่นสําคญักบัเด็กปฐมวยั ในห้องเรียนของเด็กอนบุาล พบวา่ คณิตศาสตร์
เป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัตอ่การเรียนรู้อื่นๆ โดยต้องอาศยักิจกรรมท่ีมีการวางแผนการกระตุ้นเป็นอยา่งดีของ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ปิยรัตน์  โพธิสอน.  2542: 11; อ้างองิจาก เยาวพา เดชะคปุต์.  2528) โดยมีผู้ ให้ความหมาย 
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ของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
  ศรีสดุา คมัภีร์ภทัร (2534: 13) ให้ความหมายของ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ว่า เป็น 
ความรู้พืน้ฐานของเด็กท่ีได้รับประสบการณ์เก่ียวกบั การสงัเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกตามรูปร่าง 
ขนาด นํา้หนกั ความยาว ความสงู ความเหมือนและความแตกตา่ง รวมทัง้การเรียงลําดบั การวดั การบอก
ตําแหน่งและการนบัเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษา 
  ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี (2542: 3) กลา่วถงึความสําคญัของคณิตศาสตร์ได้ว่า คณิตศาสตร์
เป็นวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัความคิด เป็นโครงสร้างท่ีมีเหตผุลและสามารถนําคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในวิทยาศาสตร์
สาขาอ่ืน คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอยา่งหนึง่ ช่วยสร้างสรรค์จิตใจของมนษุย์ฝึกให้คิดอยา่งมีระเบียบแบบแผน 
คณิตศาสตร์ไมใ่ช่ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางคํานวณแตเ่พียงอย่างเดียว หรือไมไ่ด้มีความหมายเพียงตวัเลข
สญัลกัษณ์เท่านัน้ ยงัช่วยส่งเสริมการสร้าง และใช้หลกัการรู้จกัการคาดคะเนช่วยในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และจากความแตกตา่งระหวา่งบคุคลควรสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถคดิอย่างอิสระบนความสมเหต ุ
สมผล ไมจํ่ากดัวา่ การคิดคํานวณต้องออกมาเพียงคําตอบเดียว หรือมีวิธีการเดียว 
 จากความหมายของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้วา่ เด็กควรได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ในเร่ือง การสงัเกต การเปรียบเทียบ การเรียนรู้สญัลกัษณ์ของคณิตศาสตร์ เพ่ือให้
โอกาสเด็กได้สร้างความรู้และทกัษะเพ่ือปลกูฝังให้เด็กรู้จกัค้นคว้าแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน ช่วยเตรียมเด็ก
ให้มีความพร้อมและนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ในอนาคต 
 1.2 ความสาํคัญของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เป็นพืน้ฐานท่ีช่วยให้เด็กรู้จกัแก้ปัญหา มีความสามารถใน
การคิดคํานวณและอ่ืนๆ ดงัมีผู้กลา่วถึงความสําคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ ดงันี ้
  บญุเย่ียม จิตรดอน (2526: 246) กลา่วถงึ ความสําคญัของพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ไว้วา่ 
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์เบือ้งต้น ได้แก่ การรู้จกัสงัเกต
เปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเพ่ิมขึน้และลดลง ช่วยขยายประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง
กบัจากง่ายไปหายาก ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในความหมายของสญัลกัษณ์ตา่งๆ สามารถใช้ภาษา
เก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง ช่วยฝึกทกัษะเบือ้งต้น ในการคดิคํานวณด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์
แก่เด็กปฐมวยั โดยการฝึกให้เด็กได้เปรียบเทียบรูปร่างต่างๆ บอกความแตกต่างในเร่ืองขนาด นํา้หนกั 
ระยะเวลา จํานวนสิง่ของต่าง  ๆ ท่ีอยูร่อบตวั แยกแยะของเป็นหมวดหมูเ่รียงลําดบัใหญ่-เล็ก สงู–ต่ํา แยกเป็น
หมูย่อ่ยได้โดยการเพิ่มขึน้หรือลดลง ทกัษะเหลา่นีจ้ะช่วยให้เด็กพร้อมท่ีจะคิดคํานวณในขัน้ตอ่  ๆไป ตลอดจน
ฝึกให้คิดหาเหตผุลหรือคําตอบด้วยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนท่ีครูจดัไว้ เพ่ือช่วยให้เด็กเกิดความมัน่ใจ 
ตดัสนิใจได้อย่างถกูต้องสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ ครูควรมีการบรูณาการทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ให้สมัพนัธ์กบักิจกรรมตา่งๆเช่น ศิลปะ ภาษา เกม และเพลง เป็นต้น เพ่ือเร้าให้เด็กสนใจ 
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เกิดความสนกุสนานและได้รับความรู้โดยไมรู้่ตวั เม่ือเด็กรักวิชาคณิตศาสตร์ จะสนใจกระตือรือร้น อยาก
ท่ีจะเรียนรู้ อยากค้นคว้าหาเหตผุลด้วยตนเอง การค้นคว้าหาเหตผุลได้ด้วยตนเองทําให้เด็กเกิดความเข้าใจ 
จําได้ดีและเกิดความภาคภมูิใจอยากคิดจะหาเหตผุลตอ่ไป 
  ขวญันชุ บญุยูฮ่ง (2546: 8) ให้ความสําคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ว่าเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาแขนงตา่งๆและเก่ียวกบัชีวติประจําวนั ทําให้ผู้ เรียนเป็นคนมีเหตผุลละเอียดรอบคอบ 
สําหรับเด็กปฐมวยัทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีดีจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ ชว่ยขยาย
ประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ช่วยฝึกทกัษะเบือ้งต้นในการคดิคํานวณ ฝึกการเปรียบเทียบ แยกของ
เป็นหมวดหมู่ เรียงลําดบั และทําให้เด็กมีทศันคตท่ีิดีตอ่คณิตศาสตร์ 
  จงรัก อ่วมมีเพียร (2547: 19) กลา่วถงึความสําคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ไว้วา่ 
คณิตศาสตร์ มีความสําคญัตอ่การดํารงชีวิตเพราะในการดํารงชีวิต ตลอดจนการศกึษาและการเรียนรู้
ต้องอาศยัทกัษะการสงัเกต การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั การแก้ปัญหา การคิดคํานวณ
การคิดอยา่งมีเหตมีุผล เพ่ือปลกูฝังทศันคตท่ีิดีตอ่วชิาคณิตศาสตร์เม่ือเตบิโตขึน้จากความสําคญัของทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียน
คณิตศาสตร์เบือ้งต้น ได้แก่ รู้จกัการสงัเกตเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั การรู้คา่จํานวน 
โดยครูเป็นผู้ ท้าทายความคิดของเด็กด้วยการนําไปสูปั่ญหา หรือการบรูณาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ให้สมัพนัธ์กบักิจกรรมเกม เพ่ือเร้าให้เกิดความสนกุสนาน และได้รับความรู้โดยไม่รู้ตวั ทําให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ สามารถจดจําได้ดีและเกิดความภาคภมูิใจ  
 จากความสําคญัของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั สรุปได้ว่า คณิตศาสตร์
เป็นสิ่งสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัของมนษุย์เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืนๆ การได้รับ
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ทําให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตมีุผล และใช้ในการแก้ปัญหา
ตา่ง  ๆได้อยา่งดี ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์จงึเป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัอย่างย่ิง เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้
ตอ่ไป 
 1.3 จุดมุ่งหมายในการเตรียมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะสําคญัในการดํารงชีวิต ซึง่ควรปพืูน้ฐานให้เด็ก ตัง้แต่
ยงัเลก็ การสอนคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั ควรมีจดุมุง่หมายให้เด็กเกิดความเข้าใจถงึสิง่ตา่งๆ ต่อไปนี ้
(เยาวพา เดชะคปุต์.  2528: 71) 
   1. เกิดความคดิรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร์ 
   2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
   3. มีทกัษะและวิธีในการคิดคํานวณ 
   4. สร้างบรรยากาศในการคิดอยา่งสร้างสรรค์ 
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   5. สง่เสริมความเป็นเอกตับคุคลในตวัเด็ก 
   6. สง่เสริมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน 
   7. สง่เสริมกระบวนการคิดโดยใช้เหตผุล 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3) กลา่วถึง จดุมุง่หมายในการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัเด็กปฐมวยั 
ดงันี ้
    1. เพ่ือพฒันาความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ (Mathematical Concepts) เช่น 
การบวกหรือการเพ่ิม การลดหรือการลบ 
   2. เพ่ือให้เด็กรู้จกัการใช้กระบวนการ (Process) ในการหาคําตอบ เช่น เม่ือเด็กบอก
วา่ “ก่ิง” หนกักวา่ “ดาว” แตบ่างคนบอกวา่ “ดาว” หนกักวา่ “ก่ิง” เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีถกูต้องมีการชัง่นํา้หนกั
และบนัทกึนํา้หนกั 
   3. เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจ (Understanding) พืน้ฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ เช่น รู้จกั
คําศพัท์ และสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ขัน้ต้น 
   4. เพ่ือให้เด็กฝึกฝนทกัษะ (Skills) คณิตศาสตร์พืน้ฐาน เช่น การนบั การวดัการจบัคู่ 
การจดัประเภท การเปรียบเทียบ การลําดบั เป็นต้น 
   5. เพ่ือสง่เสริมให้เด็กค้นคว้าหาคําตอบ (Explore) ด้วยตนเอง 
   6. เพ่ือสง่เสริมให้เด็กมีความรู้ (Knowledge) และอยากค้นคว้าทดลอง (Experiment) 
การเตรียมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั  
  เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ (2542: 13) กําหนดจดุมุ่งหมายของการสอนคณิตศาสตร์ควร
ประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
   1. ให้มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
   2. ให้มีทกัษะในการคิดคํานวณ 
   3. ให้มีความเข้าใจคณิตศาสตร์ และใช้ส่ือสารได้ 
   4. ให้สามารถใช้เหตผุลแก้ปัญหาได้ 
   5. ให้เห็นคณุคา่ มีความมัง่ใจและมีเจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์ 
  กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2545: 160) กลา่วถงึจดุประสงค์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ท่ีสําคญัสําหรับเด็ก มีดงันี ้
   1. สร้างเสริมประสบการณ์ ให้เกิดในทกัษะคณิตศาสตร์วา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัตวัเลขและ
เหตผุล 
   2. สร้างความคุ้นเคยกบัตวัเลข การนบั การเพ่ิม การลด 
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   3. สร้างเสริมความคิดเชิงตรรกะ หรือเหตผุลจากการมีความสามารถในการใช้เหตผุล
ในการเปรียบเทียบ การจดัประเภท รู้เวลา รู้ตําแหน่ง รู้รูปทรง และขนาด 
   4. ฝึกทกัษะในการคิดคํานวณจากการเรียนรู้การนบั การเปรียบเทียบ หรือการจําแนก 
และรับรู้แก้ปัญหา 
   5. พฒันาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 จากจดุมุง่หมายดงักลา่ว สรุปได้วา่ การเตรียมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ในระดบัเด็กปฐมวยั
เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดบัตอ่ไป และมีความสามารถในการใช้เหตผุล 
ในการสงัเกต การเปรียบเทียบ เพ่ือให้มีทกัษะในการแก้ปัญหาเกิดความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์และ
มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
 1.4 ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาการด้านสตปัิญญาที่เก่ียวข้องกับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  ทฤษฎีพฒันาการด้านสติปัญญาท่ีเก่ียวข้องทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ มีดงันี ้
  1.4.1 ทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีของ เพียเจท์ เป็น
ทฤษฎีท่ีวา่ด้วย การพฒันาทางด้านสติปัญญาของเด็ก ตัง้แต่แรกเกิดจนกระทัง่ถึงวยัท่ีมีพฒันาการทาง
สติปัญญาอย่างสมบรูณ์ เพียเจท์ สนใจเก่ียวกบัวีธีการคิด และกระบวนการคิดของเด็กมากกว่าผลของ
การตอบสนองจากความคิด เด็กจะเรียนรู้สิง่ตา่ง  ๆรอบตวั โดยอาศยักระบวนการทํางานท่ีสําคญัของโครงสร้าง
ทางสติปัญญา ได้แก่ กระบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง คือ กระบวนการท่ีนําเอาข้อความท่ีได้รับจากสิ่งแวดล้อม
มาปรับให้เข้ากบัความรู้เดิมท่ีมีอยูต่ามระดบัสติปัญญาของบคุคลท่ีสามารถรับรู้ต่อสิง่นัน้  ๆได้ และกระบวนการ
ปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) คือ กระบวนการท่ีบคุคลรับข้อมลูเข้าไป กระบวนการทัง้สองนี ้
จะทํางานร่วมกนัตลอดเวลา เพ่ือช่วยรักษาความสมดลุ (Equilibrium) ตามทฤษฎีของ เพียเจท์ (สิริมา 
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 36 – 38; อ้างอิงจาก Piaget.  n.d) แบง่พฒันาการทาง สติปัญญาเป็น 4 ขัน้ 
ดงันี ้
   1.4.1.1  ขัน้ประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (Sensor motor Stage) อายรุะหวา่งตัง้แต่
แรกจนถึง 2 ปี เด็กจะเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นลกัษณะธรรมชาติ เช่น วตัถ ุสิ่งของ เป็นต้นเด็กในวยันี ้
จะมีปฏิกิริยาสะท้อนตอ่สภาพแวดล้อมรอบๆ ตวั เช่น การดดู การกลืน การร้องไห้ เป็นต้น ภาษาท่ีใช้
เป็นการพดูคําและพดูประโยคสัน้ๆ เด็กในขัน้นีรั้บรู้เฉพาะสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมเท่านัน้และเป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้
จากการใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ เช่น การชิม การฟัง การมอง การดม และการสมัผสั 
   1.4.1.2  ขัน้ก่อนปฏิบตัิการคิด (Pre–Operational Stage) อยูร่ะหวา่งอาย ุ2 – 7 ปี จะ
เกิดพฒันาการทางภาษาและพฒันาการทางความคิด เป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้ภาษาพดู เข้าใจท่าทางท่ีใช้ส่ือสาร
ความหมาย การเรียนรู้สิง่ต่างๆ ได้ดีขึน้ แตต้่องอาศยัการรับรู้เป็นสว่นใหญ่ในขัน้นีเ้ดก็จะเร่ิมใช้สญัลกัษณ์
แทนสิ่งของ 
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   1.4.1.3  ขัน้ปฏิบติัการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยูใ่นช่วง
อาย ุ 7 – 11 ปี พฒันาการด้านความคิดจะมีเหตผุลกบัส่ิงท่ีแลเห็นในลกัษณะท่ีเป็นปัญหาแบบรูปธรรม
เช่น การแบง่กลุม่ แบง่พวก ภาษาท่ีใช้จะเป็นไปตามสงัคม มีการโต้ตอบ และสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ 
   1.4.1.4  ขัน้ปฏิบติัการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อยูใ่นช่วง             
อาย ุ 11 – 15 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กรู้จกัคดิหาเหตผุล และเรียนรู้เก่ียวกบันามธรรมได้ดีย่ิงขึน้ สามารถตัง้ 
สมมติฐานและแก้ปัญหาได้ เป็นระยะท่ีโครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กมีวฒิุภาวะสงูสดุ (Maturity) เด็ก
วยันี ้มีความสามารถเท่าผู้ ใหญ่ แตจ่ะแตกตา่งในด้านคณุภาพ เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 
  1.4.2 ทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) บรูเนอร์ (คณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ.  2529: 6; อ้างอิงจาก Bruner.  n.d.) กลา่วถึง ทฤษฎีพฒันาการของคนทางความรู้ 
ความคิด ซึง่มีสว่นคล้ายกนักบัทฤษฎีของเพียเจท์อยูม่าก เขาเช่ือว่า การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการ
ทํางานภายในอินทรีย์ (Organism) บรูเนอร์ เน้นความสําคญัของสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมวา่ สง่ผลตอ่
ความงอกงามทางสติปัญญาของเด็กบรูเนอร์แบง่พฒันาการทางสติปัญญาและการคดิออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้
   1.4.2.1  ขัน้ประสบการณ์ตรงและสมัผสั (Enactive Stage) เปรียบได้กบัขัน้ Sensor 
motor Stage ของเพียเจท์ เป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้ด้วยการกระทํามากท่ีสดุ และเข้าใจสิ่งแวดล้อมจากการกระทํา 
ในขัน้นีย้งัไมมี่การวาดภาพในสมอง (Imagery) มีลกัษณะพฒันาการด้าน 
   1.4.2.2  ขัน้การใช้ภาพเป็นส่ือในการมองเห็น (Iconic Stage) เปรียบกบัขัน้ Pre–Operational 
Stage ของเพียเจท์ ในวยันีเ้ด็กจะเก่ียวข้องกบัความจริงมากขึน้ และเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นสว่นใหญ่ 
อาจมีจินตนาการบ้างแตก็่ไมส่ามารถคิดได้ลกึซึง้ 
   1.4.2.3  ขัน้การสร้างความสมัพนัธ์และสญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) เป็นขัน้พฒันาการ
สงูสดุของบรูเนอร์ เปรียบได้กบัขัน้ Concrete Operational Stage และ Formal Operational Stage 
ของเพียเจท์ ขัน้นีเ้ด็กสามารถคิดได้อยา่งอิสระ โดยแสดงออกทางภาษาและการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการคดิกอ่นทํา มีการเรียนรู้และใช้ภาษา มีเหตผุล และเรียนคณิตศาสตร์ได้ มีความเข้าใจสญัลกัษณ์ 
ทําให้เข้าใจสิง่ต่างๆ ได้กว้างขวางขึน้ 
 จากการศกึษาทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) สรุป
ได้วา่ เด็กปฐมวยัสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ถ้าหากกิจกรรมท่ีครูจดัมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของเด็ก เด็กในขัน้ก่อนปฏิบตัิการ ซึง่เป็นชว่งวยัของเด็กปฐมวยั จะมีลกัษณะเดน่คือ ยดึถือตนเอง เป็น
สําคญั เด็กในวยันีโ้ดยทัว่ไป ไมส่ามารถเข้าใจสถานการณ์หรือภาพท่ีมากกวา่หนึง่มิติได้ เช่น จะเข้าใจ
ในเร่ืองความกว้างหรือความยาว แต่ถ้ามีความลกึด้วยเด็กก็จะไม่ค่อยเข้าใจ แตอ่ยา่งไรก็ตามเด็กสามารถ
แยกสีได้ หลงัจากจําแนกรูปทรงได้แล้ว ตอ่จากนัน้จะมีความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแม้แต่ในเร่ืองยากๆ ท่ี
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เก่ียวกบัขนาด การจําแนกประเภท การเรียงลําดบัและการทําตามตวัอย่าง เด็กจะรู้จกัตวัเลขก่อนท่ีจะเข้าใจ
ความหมายได้ถกูต้อง การท่ีเด็กสามารถท่องตวัเลขได้มิได้แปลว่าเด็กจะเข้าใจตวัเลขหรือจํานวนเลยทีเดียว 
 1.5 หลักการสอนคณิตศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวัย    
  หลกัการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัมีนกัการศกึษาให้แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการสอน
สําหรับเด็กปฐมวยัไว้ ดงันี ้
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19 – 24) กลา่วถึง หลกัการสอนคณิตศาสตร์ไว้ ดงันี ้
   1. สอนให้สอดคล้องกบัชีวิตประจําวนั การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึน้ เม่ือเด็กมองเห็น
ความจําเป็นและประโยชน์ของสิง่ท่ีครูกําลงัสอนดงันัน้ การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กจะต้องสอดคล้องกบั
กิจกรรมในชีวิตประจําวนั เพ่ือให้เด็กตระหนกัถงึเร่ืองคณิตศาสตร์ท่ีละน้อยและช่วยให้เด็กเข้าใจเก่ียวกบั
คณิตศาสตร์ในขัน้ต่อไปแต่สิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ การให้เด็กได้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน กบัครูและลงมือปฏิบตัิ
ด้วยตนเอง 
   2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ท่ีทําให้พบคําตอบด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และเป็นไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมมีโอกาสได้ลงมือปฏิบติัจริง
ซึง่เป็นการสนบัสนนุให้เด็กได้ค้นพบคําตอบด้วยตนเองพฒันาความคดิและความคิดและความคดิรวบยอด
ได้เองในท่ีสดุ 
   3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนท่ีดีครูจะต้องมีการเตรียมการ เพ่ือให้เด็กได้คอ่ย  ๆพฒันา 
การเรียนรู้ขึน้เอง และเป็นไปตามแนวทางที่ครูวางไว้ 
   4. เอาใจใสเ่ร่ืองการเรียนรู้และลําดบัขัน้การพฒันาความคิดรวบยอดของ เด็กครูต้อง
มีการเอาใจใสเ่ร่ืองการเรียนรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์โดยเฉพาะลําดบัขัน้การพฒันาความคดิรวบยอด ทกัษะ
ทางคณิตศาสตร์โดยคํานงึถงึหลกัทฤษฎี 
   5. ใช้วิธีการจดบนัทึกพฤติกรรม เพ่ือใช้ในการวางแผน และจดักิจกรรมการจดบนัทึก
ด้านทศันคติ ทกัษะ และความรู้ความเข้าใจของเด็กในขณะทํากิจกรรมต่างๆ เป็นวิธีการท่ีทําให้ครูวางแผน
และจดักิจกรรมได้เหมาะสมกบัเด็ก 
   6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเด็ก เพ่ือสอนประสบการณ์ใหมใ่นสถานการณ์ใหม่ 
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมท่ีเคยทํามาแล้วหรือเพิ่มเติมขึน้อีกได้ แม้ว่า
จะเป็นเร่ืองเดิมแต่อาจอยู่ในสถานการณ์ใหม ่
   7. รู้จกัการใช้สถานการณ์ขณะนัน้ให้เป็นประโยชน์ ครูสามารถใช้สถานการณ์ท่ีกําลงั
เป็นอยู ่และเห็นได้ในขณะนัน้ มาทําให้เกิดการเรียนรู้ด้านจํานวนได้ 
   8. ใช้วธีิการสอนแทรกไปกบัชีวิตจริง เพ่ือสอนความคดิรวบยอดท่ียากการสอนความคดิรวบยอด
เร่ืองปริมาณ ขนาด และรูปร่างตา่งๆ ต้องสอนแบบคอ่ยๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ ให้สถานการณ์ท่ีมี
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ความหมายตอ่เด็กอยา่งแท้จริง ให้เด็กได้ ทัง้ดแูละจบัต้อง ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศ ท่ี
เป็นกนัเอง 
   9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบตัิจริงเก่ียวกบัตวัเลขสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ล้วนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ครูสามารถนํามาใช้ในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัตวัเลขได้ เพราะตามธรรมชาติ
ของเด็กนัน้ ล้วนสนใจในเร่ืองการวดัสิง่ต่างๆ รอบตวัอยูแ่ล้ว รวบทัง้การจดักิจกรรมการเล่นเกมท่ีเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เข้าใจในเร่ืองตวัเลขแล้ว 
   10. วางแผนสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้ ทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านอยา่งตอ่เน่ือง การวางแผน
การสอนนัน้ ครูควรวิเคราะห์และจดบนัทกึด้วยวา่ กิจกรรมใดท่ีควรสง่เสริมให้มีท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน โดย
ยดึหลกัความพร้อมของเด็กเป็นรายบคุคลเป็นหลกั และมีการวางแผนร่วมกบัผู้ปกครอง 
   11. บนัทกึปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงการจดบนัทกึ
อย่างสมํ่าเสมอช่วยให้ทราบวา่ มีเด็กคนใดยงัไมเ่ข้าใจและต้องจดักิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 
   12. ในแตล่ะครัง้ควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว ครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอด
เดียว และใช้กิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริงจงึเกิดการเรียนรู้ได้ 
   13. เน้นกระบวนการเลน่จากง่ายไปหายาก การสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการสร้าง
ตวัเลขของเด็กจะต้องผา่นกระบวนการเลน่มีทัง้แบบจดัประเภท เปรียบเทียบ และจดัลําดบั ซึง่ต้องอาศยั
การนบัเศษสว่นรูปทรงและเนือ้ท่ีการวดัการจดัและเสนอข้อมลู ซึง่เป็นพืน้ฐานไปสูค่วามเข้าใจเร่ืองคณิตศาสตร์
ตอ่ไปจงึจําเป็นต้องเร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ท่ีง่ายและคอ่ยยากขึน้ตามลําดบั 
   14. ควรสอนสญัญาลกัษณ์ตวัเลขหรือเคร่ืองหมาย เม่ือเด็กเข้าใจส่ิงเหลา่นัน้แล้ว การใช้
สญัญาลกัษณ์ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายกบัเด็กนัน้ทําได้เม่ือเด็กเข้าใจความหมายแล้ว 
   15. ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ การเตรียมความพร้อมนัน้ จะต้อง
เร่ิมท่ีการฝึกสายตาเป็นอนัดบัแรก เพราะหากเด็กไมส่ามารถใช้สายตา ในการจําแนกประเภทแล้วเด็กจะ
มีปัญหาในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  วาโร เพ็งสวสัดิ์ (2542: 59) กลา่วถึงการสอนคณิตศาสตร์ ดงันี ้
   1. เพ่ือให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัโลกทางด้านกายภาพก่อนเข้าไปสูโ่ลก ของ
การคิดด้านนามธรรม 
   2. เพ่ือให้มีการพฒันาทกัษะทางด้านคณิตศาสตร์เบือ้งต้น อนัได้แก่ การจดัหมวดหมู ่
การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบั การจดัการทํากราฟ การนบั และการจดัการด้านคํานวณ การสงัเกต และ
การเพ่ิมขึน้และลดลง 
   3. เพ่ือขยายประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ให้สอดคล้อง โดยเรียงลําดบัจากง่าย
ไปหายาก 
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   4. เพ่ือฝึกทกัษะเบือ้งต้นในด้านการคดิคํานวณ โดยสง่เสริมประสบการณ์แก่เด็ก ใน
การเปรียบเทียบรูปทรงต่างๆ บอกความแตกต่างของขนาด นํา้หนกั ระยะเวลา จํานวนของสิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่
รอบตวัเด็ก สามารถแยกหมวดหมู ่ เรียงลําดบัใหญ่ – เลก็ หรือสงู – ตํ่า ซึง่ทกัษะเหลา่นี ้จะช่วยให้เด็ก
เกิดความพร้อมท่ีจะคดิคํานวณในขัน้ตอ่ๆ ไป       
  กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2549: 39 – 40) กลา่วว่า การสอนให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้คณิตศาสตร์นัน้ 
ครูต้องกําหนดจดุประสงค์และวางแผนการสอนท่ีจะทําให้เด็กได้ใช้วิธีการสงัเกตซมึซบัสมัผสั โดยเฉพาะ
จากการแก้ปัญญาจริง ซึง่สภาครูแหง่ชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ข้อเสนอแนะหลกัการสอนคณิตศาสตร์
เด็กอาย ุ3 – 6 ขวบไว้ 10 ประการ ดงันี ้
   1. สง่เสริมความสนใจคณิตศาสตร์ของเด็กด้วยการนําคณิตศาสตร์ ท่ีเด็กสนใจนัน้
เช่ือมโยงไปกบัโลกทางกายภาพและสงัคมของเด็ก 
   2. จดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กบัเด็กโดยสอดคล้องกบัครอบครัว ภาษาพืน้ฐาน
วฒันธรรม วิธีการเรียนของเด็กแต่ละคน และความรู้ของเด็กท่ีมี 
   3. ฐานหลกัสตูรคณิตศาสตร์ และการสอนต้องสอดคล้องกบัพฒันาการด้านปัญญา 
ภาษา ร่างกาย อารมณ์และ สงัคมของเดก็ 
   4. หลกัสตูรและการสอนต้องเพ่ิมความเข้มแข็งด้านการแก้ปัญหา กระบวนการใช้เหตผุล 
การนําเสนอ การส่ือสารและการเช่ือมแนวคิดคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
   5. หลกัสตูรต้องสอดคล้อง บง่ชีข้้อความรู้ และแนวคิดสําคญัทางคณิตศาสตร์ 
   6. สนบัสนนุให้เด็กมีแนวคิดสําคญัทางคณิตศาสตร์อยา่งลุม่ลกึและยัง่ยืน 
   7. บรูณาการคณิตศาสตร์เข้ากบักิจกรรมตา่งๆ และนํากิจกรรมตา่งๆ มาบรูณาการกบั
คณิตศาสตร์ด้วย 
   8. จดัเวลา อปุกรณ์ และครู ท่ีพร้อมสนบัสนนุให้เด็กเลน่ ในบรรยากาศท่ีสร้างให้เด็ก
เรียนรู้แนวคิดคณิตศาสตร์ท่ีเด็กสนใจอยา่งกระจ่าง 
   9. นํามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ วิธีการภาษามาจดัประสบการณ์ โดยกําหนดกลยทุธ์
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการเด็ก 
   10. สนบัสนนุการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการประเมินความรู้ทกัษะและความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็ก  
  การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัต้องเน้นเด็กเป็นสําคญักิจกรรมการเรียนรู้
ต้องนําไปสูก่ารเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก ทําให้เด็กชอบคิด สนกุกบัการได้คดิค้น และตอบคําถาม รวมถงึ
การแก้ปัญหา ครูต้องสนองตอบความสนใจเรียนรู้ของเด็กให้ถกูต้อง จงึจะทําให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เป็นมโนทศัน์คณิตศาสตร์ท่ีสาํคญั  เด็กปฐมวยัควรเรียนรู้จาก
หลกัการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัดงักลา่ว  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า หลกัการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั ต้องเน้นเด็กเป็นสําคญั 
ครูต้องคํานงึถงึจดุประสงค์ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เพ่ือให้
เด็กเกิดความเข้าใจอย่างถอ่งแท้และสามารถบรูนาการให้เข้ากบักิจกรรมอื่น  ๆได้ และเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 
 1.6 ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวัย 
  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีควรฝึกให้กบัเด็กปฐมวยัมีอยูห่ลายทกัษะด้วยกนั ดงัจะกล่าว
ตอ่ไปนี ้
  แฮมมอนด์ (พิจิตรา เกษประดิษฐ์.  2551: 11; อ้างอิงจาก Hammond.  1967: 215 – 220) 
กลา่วถงึประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัไว้วา่ ควรฝึกให้เด็กเกิดทกัษะ ดงัตอ่ไปนี ้
   1. คําศพัท์ทางคณิตศาสตร์ (Vocabulary) ควรให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัการใช้คําแสดง 
จํานวนต่าง  ๆท่ีไมไ่ด้แสดงถงึสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ การใช้คําท่ีมีความหมายแทนจํานวน การใช้คําศพัท์
เปรียบเทียบต่างๆ เช่น ใหญ่–เลก็ มาก–น้อย มากกว่า–มากท่ีสดุ หนกั–เบา และสงู–ต่ํา เป็นต้น 
   2. การนบั (Counting) ควรให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
1 ตอ่ 1 การบอกขนาดของกลุม่ท่ีมีขนาดเท่ากนั โดยไมต้่องนบั การเข้าใจความหมายของจํานวน 1 – 2  
การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงขนาดและรูปร่าง การเข้าใจความหมายของการนบั การนบัโดยใช้ลําดบัท่ี 
การใช้สญัลกัษณ์แทนจํานวน และการเข้าใจรูปทรงต่างๆ 
   3. การแบง่ (Fractions) ควรให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัการแบง่อยา่งง่าย ความหมาย
ของส่วนเต็มและสว่นย่อย และการใช้คําท่ีแสดงจํานวนคร่ึง เช่น คร่ึงถ้วย ตรงกลาง เป็นต้น 
   4. รูปทรง (Shape) ควรให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัรูปทรง และส่ิงของขนาดตา่งๆ ท่ีมกัพบ
ในสิง่แวดล้อม เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และรูปวงกลม เป็นต้น การใช้คําศพัท์ท่ีแสดงถงึขนาด
และรูปร่างตา่งๆ เช่น ใหญ่–เล็ก ขนาดกลาง สงู–ต่ํา หนา–บาง อ้วนและผอม เป็นต้น การใช้คําแสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปร่างต่างๆ เช่น ใหญ่–เลก็ เต็ม–ว่างเปล่า ยาว–สัน้ และกลม–ส่ีเหล่ียม เป็นต้น 
   5. การวดั (Measurement) ควรให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัท่ีว่าง ระยะทาง ทิศทางท่ีตัง้ 
เช่น ในห้อง–นอกห้อง ข้างหน้า–ข้างหลงั และข้างบน–ข้างลา่ง เป็นต้น อณุหภมู ิเช่น ร้อน–เย็น ฤดรู้อน–ฤดฝูน
และฤดหูนาว เป็นต้น เวลา เช่น เดี๋ยวนี ้กลางวนั กลางคืน สปัดาห์ วนัใน 1 สปัดาห์ ชัว่โมง และนาที เป็นต้น 
และนํา้หนกั เช่น หนกั–เบา และลอย–จม 
   6. เงินและคา่ของเงิน (Money & Money Values) ควรให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัคําศพัท์ 
ของเงิน การวดัค่าของเงิน วิธีใช้เงิน เช่น การซือ้ ขาย บาท สตางค์ และราคา เป็นต้น 



  17 

  กลุยา ตนัติผลาชิวะ (2547ก: 158 – 159) กลา่วว่า ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเด็ก
ปฐมวยัเรียนรู้อยา่งน้อย มีดงันี ้
   1. การบอกตําแหน่ง หมายถงึ ความสามารถในการบอกตําแหน่งของสิง่ของในตําแหนง่
ตา่งๆ บน –ลา่ง ใน –นอก เหนือ – ใต้ ซ้าย – ขวา กลาง – หน้า – ข้างหลงั 
   2. การจําแนก หมายถงึ ความสามารถในการสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบสิ่งตา่งๆ ว่า
เหมือน หรือ ตา่งกนัอยา่งไร ในเร่ือง ปริมาณ ขนาด รูปร่าง สี และรูปทรง เป็นต้น 
   3. การนบั หมายถงึ ความสามารถในการนบัเลข 1 ถงึ 3 หรือ 1 ถึง 10 หรือ 1 ถงึ 30     
ตามอายเุด็ก 
   4. จํานวน หมายถงึ ความสามารถในการเรียงลําดบั มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก
ลําดบัท่ี 1 ลําดบัท่ี 2 
   5. การอา่นคา่ หมายถงึ การอา่นคา่เงินบาท เหรียญ ธนบตัร อา่นป้ายราคาการประเมินเงิน 
การเพ่ิม เป็นการรวมจํานวน รวมกลุม่ มากขึน้ การลดได้แก่การแบง่ การแยกการนําออกน้อยลง 
   6. การบอกเหตผุล หมายถงึ การบอกความสมัพนัธ์ของเหตกุบัผลและผลกบัเหตไุด้
จากข้อความข้างต้น 
  ณฐันนัท์ คมัภีร์ภทัร (ม.ป.ป.: 32) กลา่วถึง แนวทางในการวดัและประเมนิทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ ดงันี ้
   1. ทกัษะการสงัเกต หมายถงึ ความสามารถในการใช้ประสามสมัผสัอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอย่างรวมกนั เข้าไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถหุรือเหตกุารณ์ โดยมีจดุประสงค์ท่ีจะหาข้อมลู โดย
ไมใ่สค่วามคิดของผู้สงัเกตลงไป 
   2. ทกัษะการจําแนกประเภท หมายถงึ ความสามารถในการแบ่งประเภทสิ่งของโดย
หาเกณฑ์ หรือสร้างเกณฑ์ในการแบง่ขึน้ เกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนกประเภทของส่ิงของมีอยู ่ 3 อยา่งคือ 
ความเหมือน ความแตกตา่ง และความสมัพนัธ์ร่วม 
   3. ทกัษะการเปรียบเทียบ หมายถงึ กระบวนการท่ีเด็กสืบเสาะ และอาศยัความสมัพนัธ์
ของสิ่งของ บนพืน้ฐานคณุสมบตัิบางอย่าง มีลกัษณะเฉพาะอย่าง 
   4. การจดัหมวดหมู ่หมายถงึ ความสามารถในการสงัเกตความเหมือนและความแตกตา่ง 
และคณุสมบตัิอ่ืนๆ แล้วจดักลุม่สิ่งของเป็นกลุม่ตา่งๆ 
   5. การเรียงลําดบั หมายถงึ ความสามารถในการจดัลําดบัสิง่ของตามลกัษณะตา่งๆ 
   6. การวดั หมายถงึ ความสามารถในการคาดคะเนและการกะปริมาณ ซึง่การวดัสําหรับ 
เด็กปฐมวยั ได้แก่ อณุหภมูิ เวลา ระยะทาง ความยาว นํา้หนกั ปริมาณ 
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 จากการศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็ก สรุปได้วา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวยันัน้การฝึกให้เด็กเกิดทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์นัน้ ควรจะต้องให้ครอบคลมุในเร่ือง
ตอ่ไปนีคื้อ การใช้คําคณุศพัท์ท่ีแสดงจํานวนการเปรียบเทียบ การจดักลุม่ การเรียงลําดบั การนบัจํานวน 
การวดั อณุหภมิู นํา้หนกั รูปทรงตา่งๆ การแบง่ ค่าของเงิน มติิสมัพนัธ์  เวลา เป็นต้น และควรเน้นให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากเร่ืองง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปนามธรรมเด็กได้มีโอกาสสงัเกต สมัผสั 
ทดลอง สํารวจ ค้นคว้า และแก้ปัญหา ซึง่หากเด็กในวยันีไ้ด้รับการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
เป็นอยา่งดียอ่มเป็นรากฐานของการเรียนรู้และเข้าใจท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ในระดบัสงูตอ่ไป  ในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ด้าน ดงันีค้ือ การรู้คา่จํานวน  การเปรียบเทียบ   
การจดัหมวดหมู ่  และการเรียงลําดบั 
 1.7 แนวทางในการส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  นกัการศกึษากลา่วถงึแนวทางในการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั 
ไว้ดงันี ้
  บญุเย่ียม จิตรดอน (2532: 243 – 244) กลา่วถงึหลกัในการส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ดงันี ้
   1. เด็กจะต้องได้เรียนจากประสบการณ์ตรงจากของจริง โดยเร่ิมจากวสัด ุอปุกรณ์ท่ีเป็น
รูปธรรมไปหานามธรรม ดงันี ้
    1.1 ขัน้ใช้ของจริง 
    1.2 ขัน้ใช้รูปภาพแทนของจริง 
    1.3 ขัน้ก่ึงรูปภาพ คือ สมมตเิคร่ืองหมายตา่งๆ แทนภาพหรือจํานวน 
   2. เร่ิมจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตวัเด็กก่อนแล้วจงึเป็นสิ่งท่ียากขึน้ 
   3. สร้างความเข้าใจ และรู้ความหมายมากกวา่การให้จํา โดยให้เด็กค้นคว้า ตดัสนิใจ
คดิหาเหตผุลด้วยตนเอง 
   4. ฝึกคิดจากปัญหาในชีวิตประจําวนัของเด็กกอ่น เพ่ือเป็นการช่วยขยายประสบการณ์
ให้สมัพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม 
   5. จดักิจกรรมให้สนกุสนานตลอดจนได้รับความรู้ไปด้วย 
   6. จดักิจกรรมให้เด็กเกิดเข้าใจ โดยขัน้ต้นให้เดก็มีประสบการณ์ให้มาก แล้วจงึคอ่ยสรุป
กฎเกณฑ์ท่ีจําเป็นอนัดบัสดุท้าย 
   7. จดักิจกรรมทบทวน โดยการตัง้คําถามแล้วให้ตอบปากเปลา่ เพ่ือสร้างเร่ืองราวให้
คดิซํา้ ช่วยสง่เสริมให้เด็กคิดแก้ปัญหาและหาเหตผุลข้อเท็จจริง 
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  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2533: 619 – 620) เสนอแนวทางในการสง่เสริมทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้
   1. ศกึษาและทําความเข้าใจหลกัสตูร เพ่ือให้ทราบวตัถปุระสงค์ ขอบข่ายของเนือ้หา
วิธีสอน วิธีการจดักิจกรรม การใช้ส่ือการเรียนการสอน และการประเมนิผล เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัได้ถกูต้อง 
   2. ศกึษาพฒันาการด้านตา่งๆ ความต้องการ และความสามารถของเด็กปฐมวยั เพ่ือ
จะได้จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัพฒันาการ ความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 
   3. จดัหาส่ือการเรียนท่ีเด็กสามารถจบัต้องได้ให้เพียงพอ โดยใช้ของจริงของจําลอง 
รูปภาพจากสิง่แวดล้อมและสิง่ท่ีเด็กคุ้นเคย ส่ือท่ีใช้นัน้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ วสัดทํุาขึน้เอง 
วสัดรุาคาถกู วสัดเุหลือใช้ และวสัดทุ้องถ่ิน 
   4. จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัประสบการณ์ในชีวิตประจําวนัของเด็ก 
   5. เปิดโอกาสให้เดก็ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือกระทํา ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
โดยมีครูเป็นผู้ดแูลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
   6. ฝึกให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระในการคิด ค้นคว้าหาเหตผุล
ด้วยตนเองให้มากท่ีสดุจากการปฏิบตัิกิจกรรม 
   7. จดักิจกรรมโดยคํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล 
   8. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและบ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการช่วย
เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก 
   9. จดัสภาพแวดล้อมทัง้ในและนอกห้องเรียน ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 21) กลา่วถงึแนวทางในการส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ไว้ดงันี ้
   1. สอนให้สอดคล้องกบัชีวิตประจําวนั 
   2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ทีทําให้พบคําตอบด้วยตนเอง 
   3. มีจดุมุ่งหมาย เป้าหมาย และการวางแผนท่ีดี เป็นระบบ 
   4. เอาใจใสเ่ร่ืองการเรียนรู้และลําดบัขัน้ ของพฒันาการความคิดรวบยอด ของเด็ก 
   5. ใช้วิธีการจดบนัทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูวางแผน
และปรับปรุงกิจกรรม 
   6. จดัประสบการณ์ใหมใ่ห้สอดคล้องกบัประสบการณ์เดิมของเด็ก 
   7. ใช้สถานการณ์ในขณะนัน้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ 
   8. ใช้วิธีสอดแทรกจากชีวิตจริง เพ่ือสอนความคิดรวบยอดท่ียากๆ 
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   9. จดักิจกรรมให้เด็กได้มีสว่นร่วมหรือปฏิบตัิจริง 
   10. วางแผนสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้ทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านอยา่งตอ่เน่ือง 
   11. บนัทกึปัญหาและการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง 
   12. ในหนึง่คาบเรียนควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว 
   13. เน้นกระบวนการเลน่จากง่ายไปหายาก 
   14. ใช้การสอนสญัลกัษณ์ ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายเม่ือเด็กเข้าใจส่ิงนัน้แล้ว 
   15. ควรมีการเตรียมความพร้อมทกุครัง้ท่ีมีการเรียนคณิตศาสตร์ 
   16. จากแนวทางในการสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้วา่ ในการสง่เสริม
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็กปฐมวยันัน้ ควรให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจาก การลงมือ
ปฏิบตัิจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมได้ลงมือกระทํา เช่นการเลน่เกมคณิตศาสตร์ 
ซึง่เกมแตล่ะเกมได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
 1.8 การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยศึกษา 
  ในการพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยัศกึษา มีลกัษณะการพฒันาโดย
การจดัประสบการณ์และ มีวิธีการท่ีจะให้เกิดความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างไปจากคณิตศาสตร์ 
ในระดบัอ่ืนๆ ดงัท่ี สมใจ ทิพย์เมธา (2521: 43 – 44) ให้แนวคิดไว้วา่ “เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีมีลกัษณะ
ชอบอสิระ อยากเป็นตวัของตวัเอง อยากช่วยตวัเอง ชอบการเคล่ือนไหว ไมช่อบอยูน่ิ่งเลย คลอ่งแคล่ว
วอ่งไว ชอบพดู ชอบซกัถาม ชอบแสดงความคิดเห็น และชอบแก้ปัญหา รู้สกึสนกุสนานกบัการเลน่ หรือ 
ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆด้วยตนเอง ฉะนัน้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจดัประสบการณ์
เพ่ือพฒันาความสามารถพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเด็กในวยันี ้จึงควรเร่ิมจากสิง่ท่ีอยูใ่กล้ตวัเดก็ท่ีสดุ 
โดยการสงัเกตส่ิงท่ีเป็นสว่นใหญ่กอ่น เช่น การสงัเกตสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีรู้จกั แล้วค่อยๆ สงัเกตสว่นยอ่ย
ของสิ่งนัน้อยา่งละเอียดจนสามารถจําแนกสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ขณะเดียวกนัเด็ก
จะสามารถเปรียบเทียบวตัถรุอบๆ ตวั เช่น เปรียบเทียบขนาด รูปร่าง นํา้หนกั สี ฯลฯ และควรจดักิจกรรม
หรือประสบการณ์ โดยเร่ิมจากวตัถท่ีุเป็นของจริงแล้ว จงึนําไปสูว่ตัถจํุาลองและสญัลกัษณ์ในท่ีสดุจาก
แนวคิดข้างต้น  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึง่ถือว่า เป็นทกัษะท่ีช่วย
พฒันาสติปัญญา และความคดินัน้เกิดจากการท่ีเด็กได้มีโอกาสปะทะสงัสรรค์กบัส่ิงแวดล้อมโดยจดัประสบการณ์
เร่ิมจากง่ายไปหายาก คือ เร่ิมจากของจริงแล้วจงึนําไปสูข่องจําลองสญัลกัษณ์และส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและ
จะต้องสอดคล้องกบัพฒันาการ วฒิุภาวะและลกัษณะของเด็ก 
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 1.9 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  งานวจิัยต่างประเทศ 
   พอทีต และ ฮลัส์บสุ (อําพวรรณ์ เนียมคํา.  2545:18; อ้างอิงจาก Poteat;; & Hulsebus.  
1970: 24) ทําการศกึษาเก่ียวกบัมโนทศัน์ของคําว่า ใหญ่กวา่ เลก็กวา่ โดยทดสอบกบัเด็กก่อนวยัเรียน
ระดบัอาย ุ5 – 6 ปี จํานวน 75 ปี โดยให้ดภูาพสามมิติแปดคู ่ซึง่ในแตล่ะคู่ให้เด็กบอกวา่ภาพไหนมีขนาด
ใหญ่กวา่ ผลการศกึษาก็ปรากฏว่า เด็กเลือกภาพท่ีมีขนาดในแนวตัง้สงูกว่า วา่เป็นภาพท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 
   เพียเจท์ และคนอืน่ๆ (พวงน้อย ศรีตลานนท์.  2515: 12; อ้างอิงจาก Piaget, et al. n.d) 
ศกึษาการจําแนกความเหมือนกนัและตา่งกนัของเด็กระดบัอาย ุ1 – 4 ปี พบวา่ เด็กเหลา่นี ้มีพฒันาการ
ในการรับรู้ความแตกต่างของสิ่งของแล้วว่าสิ่งของตา่งๆ มีรูปร่างแตกต่างกนัตามลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็น
และเด็กสามารถนกึถงึรูปร่างของส่ิงของนัน้ได้ถงึแม้ส่ิงของนัน้จะไมป่รากฏต่อหน้าเด็กอีกในการมองเห็น
ความแตกตา่งของสิง่ของนัน้ ในขัน้แรกของการพฒันาการเด็กสามารถมองเห็นรูปร่างของส่ิงของท่ีง่ายๆ 
ไมซ่บัซ้อนกนั เม่ืออายมุากขึน้ คือ ประมาณ 5 – 7 ปี จงึจะสามารถแยกแยะรายละเอียดรูปร่างของ
สิ่งของท่ีซบัซ้อนได้มากขึน้วา่แตกตา่งกนั หรือคล้ายคลงึกนั 
   ฟอร์แมน (วาโร เพ็งสวสัดิ์.  2542: 72; อ้างอิงจาก Forman.  1980) ให้ข้อคิดไว้วา่ การสอน
คณิตศาสตร์แบบตรง (Direct teaching) ไมช่่วยให้เด็กเกิดความคิดในเชิงอนรัุกษ์ (Conservation) หรือ
มีความเข้าใจเก่ียวกบัตวัเลขได้น้อย เพราะความคดิและความเข้าใจเกิดขึน้จากตวัเด็กเอง มีครูจํานวนไมน้่อย
ท่ีพยายามจะสอนตวัเลขก่อนวยั 7 ขวบ เก่ียวกบัตวัเลขและการอนรัุกษ์และสว่นมากจะประสบความล้มเหลว 
แตถ่งึแม้ว่า เดก็ไมเข้าใจการสอนเลขแบบตรงได้ แตค่รูสามารถหาวิธีการจดับรรยากาศและหาวสัดท่ีุชว่ยให้
เด็กพฒันาความคิดเชิงอนรัุกษ์ แล้วเข้าใจความหมายของตวัเลขได้ 
  งานวจิัยในประเทศ 
   บญุไท เจริญผล (2533: บทคดัย่อ) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางสติปัญญา
กบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั พบวา่ ความสามารถทางสติปัญญา มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
   อรุณี เอ่ียมพงษ์ไพฑรูย์ (2538: 52 – 54) ศกึษาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสนทนาโดยการเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ประกอบส่ือโดยทดลองกบัเด็ก 
อาย ุ5 – 6 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2538 ของโรงเรียนชมุชนจอมบงึ 
จํานวน 40 คน พบว่า เด็กท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสนทนา โดยการเร่ิมประสบการณ์คณิตศาสตร์ประกอบ
คําถามมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์แตกต่างกบัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   กรภสัสร ประเสริฐศกัดิ ์(2539) ศกึษาเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตผุล และคําถามเชิงเปรียบเทียบ
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โดยทดลองกบัเด็กอาย ุ4 – 5 ปี ท่ีศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2538  ของโรงเรียน
อนบุาลประจวบคีรีขนัธ์ จํานวน 30 คน ผลปรากฏว่า กลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ  
พบวา่ มีทกัษะพืน้ทางคณิตศาสตร์แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และกลุม่ท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบ เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ตวัอย่างท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ ก็มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ี .01 แต่
เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ตวัอย่างท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตผุล 
กบักลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบ พบวา่ มีทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ 
   พวงรัตน์  พุม่คชา (2545)  การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กอนบุาลท่ีเรียนโดยใช้เร่ืองเชิงคณิตศาสตร์ ตวัอยา่งประชากร เป็นเด็กอนบุาลชัน้ปีท่ี 2 
อาย ุ5 – 6 ปี จํานวน 69 คน แบง่ออกเป็นกลุม่ทดลอง 35 คน กลุม่ควบคมุ 34 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนในกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้เร่ืองเชิงคณิตศาสตร์ สว่น
กลุม่ควบคมุเรียนโดยไมใ่ช้เร่ืองเชิงคณิตศาสตร์วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ t – test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุผลการวจิยัพบวา่ คา่เฉล่ียของคะแนนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง มีค่าสงูกว่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์
ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัเรียน ในกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   ขวญันชุ บญุยูฮ่ง (2546) ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเล่านิทาน “คณิต” โดยทดลองกบัเด็กอาย ุ4 – 5 ปี ของโรงเรียนวดัสารนารถธนมาราม  
จํานวน 15 คน ผลการศกึษาพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลา่นิทานคณิตมีทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในทกุทกัษะสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั. 01 และเม่ือจําแนกรายการ พบวา่
ในด้านการนบั การรู้คา่ตวัเลข การจบัคู ่การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบัสงูขึน้  อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 
ในด้านการจดัประเภทสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 
 จากเอกสารและงานวิจยัข้างต้น สรุปได้วา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เบือ้งต้นท่ีควรสง่เสริมให้กบัเด็กในระดบัปฐมวยัเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะฝึกให้เด็กมีทกัษะเก่ียวกบั
การรู้คา่จํานวน การเปรียบเทียบ การจดัลาํดบั และการจดัหมวดหมู ่มีการจดัประสบการณ์ได้หลายรูปแบบ
เช่น การจดัประสบการณ์ผา่นการเลน่หรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย หรือจดัสอดแทรกตามมมุกิจกรรมตา่งๆ 
เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวยัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เด็กเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความมีสขุ ด้วยหลกัการดงักลา่ว ผู้วจิยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้รูปแบบกิจกรรม การปัน้ดินกระดาษ 
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2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการป้ัน 
 2.1 ความหมายของการป้ัน  
  สําหรับการปัน้เป็นกลวิธีหนึง่ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั 
ซึง่ได้มีผู้ ให้ความหมายไว้ ดงันี ้ 
  ชวลติ ดาบแก้ว (2535: 1) อธิบายว่า การปัน้คือ การเอาวสัดอุอ่นท่ีมีความเหนียวจบัตวักนั
เป็นก้อน เช่น ดินเหนียว ดินนํา้มนั ขีผ้ึง้ มาปัน้หรือพอกให้เป็นรูปทรงตา่งๆ การปัน้เป็นขบวนการเพิม่วสัดุ
ให้มีรูปร่างตามต้องการ การปัน้จะปัน้ด้วยมืออย่างเดียวหรือจะใช้เคร่ืองมือช่วยก็ได้  
  สมเกียรติ ตัง้มโน (2541: 43) กลา่วว่า การปัน้ หมายถงึ การพอกหรือเพิม่เข้าไปหรือการสร้าง
ตวัขึง้มาเป็นรูปทรง วสัดตุา่ง  ๆท่ีนํามาใช้เป็นวสัดจํุาพวกท่ีมีความออ่นนุ่มและมีลกัษณะยินยอม ซึง่สามารถ
จะนํามาปัน้เป็นรูปร่างได้อยา่งสะดวกและง่ายดายทําให้สามารถปฏิบตัิการได้รวดเร็ว ดนิเหนียวหรือวสัดุ
ตา่งๆ เม่ือแข็งตวัหรือแห้งจะเพ่ิมความมัน่คงและทนทานมากขึน้  
  สชุาติ เถาทอง (2541: 75) กลา่ววา่ การปัน้ หมายถงึ การนําเอาวสัดท่ีุมีเนือ้อ่อน เช่น ดนิเหนียว 
ดินนํา้มนั ขีผ้ึง้ ท่ีสามารถเปล่ียนรูปได้มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวสัดใุห้เกิดเป็นรูปทรงตามต้องการ 
โดยใช้มือหรือวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ช่วยในการสร้างงานปัน้ นอกจากนีง้านปัน้ยงัเป็นงานศิลปะท่ีสามารถสมัผสั
กบัสว่นตืน้ ลกึ หนา หรือบางได้ตามความเป็นจริง  
  สตัยา สายเชือ้ (2541: 109) กลา่ววา่ ประติมากรรม (Sculpture) หมายถงึ การปัน้ การแกะสลกั 
(Carving) การตี ทบุ เคาะ (Repousse) การหลอ่ (Casting) กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กก่อนวยัเรียนคือ
การปัน้ วสัดท่ีุนํามาปัน้มีหลายชนิดด้วยกนั เช่น ดินเหนียว ดินนํา้มนั แป้ง (Dough) ปัน้กระดาษ ปัน้ขีเ้ล่ือย 
เป็นต้น    
  สชุาติ เถาทอง และคณะ (2545: 75) กลา่วว่า การปัน้ หมายถงึ การนําเอาวสัดท่ีุมีเนือ้อ่อน 
เช่น ดินเหนียว ดนินํา้มนั ขีผ้ึง้ ท่ีสามารถเปลี่ยนรูปได้มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวสัดใุห้เกิดเป็นรูปทรง 
ตามต้องการโดยใช้มือหรือวสัดอุปุกรณ์ชนิดตา่งๆ ช่วยในการสร้างงานปัน้ นอกจากนีง้านปัน้ยงัเป็นงาน
ศิลปะท่ีสามารถสมัผสักบัสว่นตืน้ ลกึ หนา หรือบางได้ตามความต้องการ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การปัน้ดนิ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้มีโอกาสใช้มือ ขยํา ทบุ บีบ 
คลงึ วสัดปุระเภทดินเหนียว และปัน้ออกมาเป็นรูปร่างตา่งความต้องการ และกําหนดรูปแบบในการปัน้
เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กในเร่ืองของรูปร่างรูปทรงท่ีกําหนดไว้ได้ 
 2.2 ความสาํคัญของการป้ัน 
  ความสําคญัการปัน้ เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัวถีิชีวิตของเด็กไทย เด็กชอบเลน่ปัน้ด้วย
วสัดท่ีุมีอยูท่ัว่ไป เช่น ดินเหนียว ดินนํา้มนั ขีผ้ึง้ ขีเ้ล่ือย กระดาษ แป้งโด เป็นต้น แป้งโดเป็นวสัดท่ีุเด็ก
ชอบมากเพราะออ่นน่ิม ง่ายต่อผลงานสําหรับเด็กปฐมวยั โดยมีผู้ ให้ความสําคญัของการปัน้ดินไว้ ดงันี ้
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  มาเยสกี ้(ปัทมา แจ่มจํารัส.  2548: 33; อ้างอิงจาก Mayesky.  1998: 186) กลา่ววา่ เป็นส่ือ
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรูปร่าง และมีความยืดหยุน่ มีประโยชน์อย่างมากสําหรับเด็ก ช่วยพฒันาประสาท
สมัผสั การรับรู้ ความเข้าใจ ความช่ืนชม จากการสมัผสั การปัน้ช่วยพฒันาความสามารถในการปรับตวั 
การเปล่ียนแปลง โดยใช้สื่อท่ีมีความยืดหยุน่ ในการปัน้วตัถ ุ 3 มติ ิ เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั
รูปร่าง สดัส่วน ความมัน่คงแข็งแรง เรียนรู้ท่ีจะสร้างวตัถดุ้วยด้วยมือตนเอง เม่ือเด็กมีอายมุากขึน้ จะเกิด
ความซาบซึง้ในงานประติมากรรมและเคร่ืองปัน้ดินเผา ส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตวั และประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ตอ่
การปัน้ช่วยให้เกิดงานประติมากรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และเรียบง่าย ซึง่ศิลปะ 3 มติิ พบได้ในมมุศิลปะทัว่ไป
ภายในห้องเรียนเด็กปฐมวยั และจนถงึปัจจบุนันีแ้นวคิดหลกัเก่ียวกบัประติมากรรม เป็นส่ือท่ีช่วยให้เกิด
รูปแบบ ช่องวา่ง ไมว่่าอะไรก็ตามท่ีเด็กแต่ละคนทําในทกุๆวนัช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ 
  ซีเฟลท์ และ บาร์บวั (ปัทมา แจ่มจํารัส.  2548: 35; อ้างอิงจาก Seefelt, Barbour.  1986: 
297 – 298) กลา่วถึงการปัน้วา่ การปัน้ดนิเหนียวด้วยนิว้มือ ม้วนรอบๆ แขน หรือทบุกบัโต๊ะ ทําให้เกิด
ความพอใจและความสนกุเพลิดเพลิน ดินเหนียวมีหลายชนิด เช่น ดนิเหนียวสีแดง สีเทา ขาว เป็นต้น 
ดินเหนียว แป้งโด และส่ืออ่ืนๆ มีประโยชน์ การเก็บดินเหนียวต้องใสภ่าชนะเพ่ือรักษาความชืน้ ปัน้เป็น
ก้อนเล็กๆ แตล่ะก้อนทําเป็นรอยเว้า เติมนํา้ลงไปจะช่วยรักษาให้ใหมแ่ละออ่นนุม่ เหมาะสําหรับมือของเด็ก 
เด็กสามารถปัน้ดนิ สาน หรือทํางานตามความต้องการ เด็กทํากิจกรรมกบัดินและแป้งด้วยวธีิการท่ีหลากหลาย 
เช่น การติดกบัสิ่งอื่น ใช้กาวติดเข้าด้วยกนั 
  จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่ กิจกรรมการปัน้สําหรับเดก็ปฐมวยัเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนอง
ความต้องการของเด็ก ให้เดก็ได้แสดงออกถงึความรู้สกึ ความคิด จินตนาการ กระบวนการและจะสง่เสริม
พฒันาการทัง้ 4 ด้าน เสริมสร้างลกัษณะนิสยับคุลกิภาพท่ีเหมาะสมกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทํา และ
จะทําให้เด็กมีความภมูิใจท่ีได้ทําสิง่นัน้ และจะพยายามทําสิ่งนัน้ให้สําเร็จด้วยความมานะอดทน และจะ
สง่ผลให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถปรับตวัและพฤติกรรมในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ อยา่ง
ราบร่ืน ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทัง้ตอ่ตนเองและผู้อื่นอีกด้วย 
 2.3 จุดมุ่งหมายของการป้ันดนิ 
  จรัล คําภารัตน์ (2541: 14) กลา่วถงึจดุมุง่หมายไว้ ดงันี ้
   1. ให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
   2. ให้มีความสนใจและแสดงออกตามความถนดัและความสามารถของตน 
   3. ให้มีจิตสํานึกในคณุคา่และประโยชน์ของศิลปะธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 
   4. ให้มีความสนกุสนานร่ืนเริงและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
   5. ให้รู้จกันําศิลปะมาประยกุต์ให้เกิดคณุค่าและรสนิยมท่ีดี 
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  เยาวพา เดชะคปุต์ (2542: 109) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายไว้ ดงันี ้
   1. พฒันากล้ามเนือ้ใหญ่ และกล้ามเนือ้เลก็พฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือ 
สายตา สร้างประสบการณ์ประสารทสมัผสั และสร้างความพอใจให้กบัเด็ก 
   2. เสริมสร้างในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างความคดิรวบยอดเก่ียวกบัรูปทรง 
   3. สง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์ 
  เบญจา แสงมะลิ (2545 : 67) กลา่วถึงจดุมุง่หมายไว้ดงันี ้
   1. สร้างเสริมกล้ามเนือ้เล็ก กล้ามเนือ้ใหญ่และการประสานสมัพนัธ์ของมือและตาจดั
ประสบการณ์ทางด้านประสาทสมัผสัท่ีให้ความพงึพอใจแก่เด็ก 
   2. กระตุ้นการรู้จกัคิด สร้างความคดิรวบยอดเร่ืองรูปทรงและปลอ่ยให้มีการเปล่ียนแปลงได้ 
   3. เป็นทางออกในการผ่อนคลายความตงึเครียดและการก้าวร้าว 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ กิจกรรมการปัน้ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมและพฒันาทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ได้ เป็นการให้โอกาสเด็กได้การแสดงความรู้สกึ การแก้ปัญหา การพดูการแสดงออก 
การคิดอยา่งมีเหตแุละผล โดยการถ่ายทอดผ่านผลงานท่ีลงมือปฏิบติัด้วยตนเองได้ 
 2.4 รูปแบบของการป้ัน 
  รูปแบของการปัน้มีหลายรูปแบบโดยมีนกัการศกึษา ได้เสนอรูปแบบการปัน้ท่ีหลากหลาย
ไว้ดงันี ้
  มาเยสกี ้และคณะ (Mayesky; et al.  1998: 156 –157) กลา่วว่า เด็กมีวิธีการปัน้ 2 วิธี คือ 
   1. การปัน้แบบวิเคราะห์ (Analysis) คือ การปัน้โดยเร่ิมจากดินทัง้ก้อนด้วยการดงึสว่นตา่ง  ๆ
ท่ีเป็นสว่นประกอบย่อย เช่น แขน ขา ศีรษะ ให้ย่ืนออกมาเป็นรูปร่างลกัษณะของสว่นเหลา่นัน้ เดก็ท่ีปัน้
วิธีนีแ้สดงให้เห็นวา่ เด็กมีความนกึคิดท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ กล่าวคือ มองเห็นสว่นรวมก่อนแล้ว จงึเห็น
สว่นปลีกยอ่ยภายหลงั 
   2. การปัน้แบบสงัเคราะห์ (Synthesis) คือ การปัน้สว่นยอ่ยให้มีรูปร่างลกัษณะท่ีตน
ต้องการเสียก่อน เช่น ศีรษะ แขน ขา ฯลฯ แล้วเอามาตอ่กนัเป็นสว่นรวมทัง้หมด คือ เป็นรูปเป็นร่างขึน้ 
เด็กท่ีปัน้วิธีนีแ้สดงให้เห็นว่า เด็กคิดถึงสว่นยอ่ยกอ่นส่วนรวม เม่ือเด็กปัน้คน เด็กจะคิดก่อนวา่ “คนมีหวั 
มีตวั มีแขนสองแขน มีขาสองขา” เด็กจะลงมือปัน้สว่นตา่ง ๆ เหลา่นัน้ตามท่ีคิด หลงัจากนัน้เด็กจะนกึถงึ
ความสมัพนัธ์ของสว่นเหลา่นัน้วา่มีสว่นไหนติดกบัสว่นไหน อยา่งไรแล้วตอ่เข้าด้วยกนัเป็นสว่นรวม       
  จิรศกัด์ิ สง่แสงขจร (2532: 27 – 37) เสนอรูปแบบการปัน้ขัน้พืน้ฐานไว้ดงันี ้คือ 
   1. การปัน้รูปแบบทรงกลมหรือก้อนกลม โดยการใช้นิว้คลงึดินให้เป็นก้อนกลม 
   2. การปัน้รูปแบบเส้น โดยการใช้นิว้คลงึดินให้เป็นเส้นยาว 
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   3. การปัน้รูปแบบวงกลม โดยการใช้อปุกรณ์ เช่น ท่อพีวีซี ปลอกปากกากดดิน ให้เป็น
รูปทรงกลมหรือโดยวิธีการใช้นิว้คลงึดินให้เป็นก้อนกลมและใช้อปุกรณ์ เช่น ไม้บรรทดั นิว้มือหรือวสัดท่ีุเรียบ
กดให้เป็นแผ่นแบนจะได้เป็นรูปวงกลมตามต้องการ 
   4. การปัน้รูปสามเหล่ียม โดยการใช้ท่อพีวีซี หรือด้ามปากกาคลงึดนิให้เป็นแผ่นบาง
ใช้ไม้จิม้ฟันร่างภาพสามเหล่ียม ใช้มีดตดัตามเส้นท่ีร่างจะได้สามเหล่ียมตามต้องการ หรือใช้นิว้คลงึให้
เป็นก้อนกลมแล้วใช้วสัดท่ีุมีผวิเรียบกดจะได้เป็นแผ่นวงกลม และใช้มีดตดัขอบออกจะได้เป็นรูปสามเหล่ียม
ตามท่ีต้องการ 
   5. การปัน้รูปสี่เหล่ียม โดยการใช้ท่อพีวีซีหรือด้ามปากกาคลงึดินให้เป็นแผน่บางใช้ไม้จิม้ฟัน
ร่างภาพสี่เหลี่ยมใช้มีดตดัตามเส้นท่ีร่างจะได้ส่ีเหล่ียมตามต้องการ หรือใช้นิว้คลงึให้เป็นก้อนกลม แล้ว
ใช้วสัดท่ีุมีผิวเรียบกดจะได้เป็นแผ่นวงกลมแล้วใช้มีดตดัขอบออกจะได้เป็นรูปสีเ่หล่ียมตามต้องการ 
   6. การปัน้รูปทรงอิสระ โดยการใช้ท่อพีวีซีหรือด้ามปากกาคลงึดินให้เป็นแผน่บาง ใช้
ไม้จิม้ฟัน ร่างภาพตามท่ีต้องการแล้วใช้มีดตดัตามเส้นท่ีร่างจะได้รูปทรงตามต้องการ มาเยสกี ้(ธญัวลี พวงชาติ. 
2545: 15; อ้างอิงจาก Mayesky; et al.  1995: 156 – 157) กลา่ววา่ เด็กจะมีวิธีการปัน้แบง่ออกเป็น 2 วิธี
คือ 
    6.1 การปัน้แบบวเิคราะห์ (Analysis) คือ การปัน้โดยเร่ิมต้นจากดินทัง้ก้อน ด้วย
การดงึสว่นต่างๆ ท่ีเป็นสว่นประกอบย่อย เช่น แขน ขา ศีรษะ ให้ย่ืนออกมาเป็นรูปร่างลกัษณะของสว่น
เหลา่นัน้ เด็กท่ีปัน้วิธีนีแ้สดงให้เห็นวา่เด็กมีความนกึคิดท่ีเป็นไปอยา่งธรรมชาติ กลา่วคือ มองเห็นสว่นรวม
ก่อนแล้ว จงึเห็นสว่นปลีกย่อยภายหลงั เช่น เม่ือนกึถงึต้นไม้ตามธรรมชาติ เราจะนกึถงึต้นไม้ทัง้ต้นก่อน 
แล้วจงึคิดย่อยลงไปถงึลําต้น ก่ิง ก้านและใบ ซึง่เป็นความคิดท่ีได้จากการสงัเกต 
    6.2 การปัน้แบบสงัเคราะห์ (Synthesis) คือ การปัน้สว่นยอ่ยให้มีรูปร่างลกัษณะ
ตามท่ีตนต้องการเสียก่อน เช่น ศีรษะ แขนขา ฯลฯ แล้วเอามาตอ่รวมกนัเป็นสว่นรวมทัง้หมด คือ เป็นรูป
เป็นร่างขึน้ เดก็ท่ีปัน้วิธีนีแ้สดงให้เห็นวา่ เด็กคิดถงึสว่นยอ่ยก่อนสว่นรวม เม่ือเด็กปัน้คน เด็กจะคิดก่อน
วา่ “คนมีหวั” 
  ประเสริฐ ศีลรัตนา (2529: 49 – 51)  แบง่การปัน้เป็นรูปทรงแบบต่างๆ ไว้ 3 แบบ ดงันี ้
   1. การปัน้รูปอิสระ เป็นรูปท่ีผู้ ปัน้สามารถกําหนดนกึแล้วถ่ายทอดได้โดยไมต้่องคํานงึ
วา่รูปท่ีปรากฏนัน้จะเหมือนหรือไมเ่หมือนกบัรูปในธรรมชาติ รูปอิสระเป็นรูปท่ีผู้ ปัน้สมารถทําได้ตามใจชอบ
ท่ีดแูล้วให้ความรู้สกึตอ่รูปแบบนัน้มากกวา่ให้เร่ืองราว เหตกุารณ์ต่าง  ๆท่ีปรากฏให้เห็นในธรรมชาต ิก่อนท่ีจะปัน้
รูปอิสระจะต้องให้เด็กกําหนดเสียก่อนว่า จะปัน้เป็นรูปแทนคา่ความรู้สกึอะไร เม่ือปัน้เสร็จแล้วให้ตัง้ช่ือ
ผลงานให้เข้ากบัลกัษณะงานมากท่ีสดุ การปัน้รูปอิสระไมค่วรกําหนดหวัข้อหรือช่ือภาพควรให้เด็กแตล่ะคน
กําหนด นกึด้วยตนเอง 
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   2. การปัน้รูปทรงเรขาคณิต เป็นการปัน้ท่ีต้องสร้างรูปทรงเป็นเหล่ียม สนั หรือสว่นโค้ง
และมมุ ซึง่ต้องใช้ความประณีตพิถีพิถนักวา่การปัน้รูปอสิระ รูปทรงท่ีใช้ประกอบการปัน้ ได้แก่ รูปทรงกลม 
รูปทรงกระบอก รูปทรงสี่เหล่ียม รูปทรงสามเหล่ียม 
   3. การปัน้รูปแบบธรรมชาติ เป็นการปัน้ลกัษณะรูปธรรม ซึง่มีรูปแบบให้คอยเปรียบเทียบ
บงัคบัทัง้ขนาด สดัสว่น ลกัษณะ และอ่ืนๆ การปัน้รูปแบบธรรมชาติไมว่า่จะเป็นคน สตัว์ ผลไม้ ฯลฯ มี
ความสมัพนัธ์กบัทกัษะ ประสบการณ์ พืน้ฐานความรู้ ตลอดจนขีดจํากดัของวยักบัการควบคมุการใช้มือ 
ดงันัน้การปัน้รูปแบบธรรมชาติจดุมุง่หมายจงึมิใช่ผลงานท่ีปรากฏ แตอ่ยูท่ี่การให้เด็กได้ฝึกทกัษะการบงัคบั
ควบคมุการใช้มือสร้างสรรค์วสัดท่ีุสามารถแปรสภาพได้ถ่ายทอดให้เป็นรูปทรงท่ีกําหนดได้ หรือถ่ายทอด
เป็นรูปทรงท่ีกําหนดนกึได้  
  จรัล คําภารัตน์ (2541: 29) กลา่วว่า งานปัน้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   1. การปัน้นนูตํ่า (Bas Relief) เป็นการปัน้รูปท่ีตดิอยูก่บัผนงัรูปท่ีปัน้นัน้ไมส่งูนกั เช่น 
เหรียญบาท เหรียญห้าบาท ฯลฯ 
   2. การปัน้นนูสงู (High Relief) คือ การปัน้รูปตา่งๆ ท่ีติดอยูก่บัผนงั แตมี่ความสงูกวา่
การปัน้นนูตํ่า สว่นมากจะสงูกว่าผนงัขึน้ประมาณคร่ึงตวั เช่น ภาพปัน้รูปคนท่ีฐานของอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย 
   3. การปัน้ลอยตวั (Round Relief) เป็นการปัน้ท่ีสามารถมองเห็นได้ทกุด้านของรูปปัน้ 
เช่น พระพทุธรูป อนสุาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ฯลฯ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ รูปแบบของการปัน้แตล่ะแบบนัน้ ขึน้อยูก่บัลกัษณะและชนิด
ของงานท่ีต้องการจะปัน้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้สกึและจินตนาการของตนเองลงในชิน้งาน ผลงานท่ีปัน้ออกมา
จงึมีความแตกตา่งกนัไปตามวยั ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบคุคล แตก่ารปัน้ในครัง้นี ้ครู
จะเป็นผู้ กําหนดกิจกรรมในการปัน้ดินกระดาษ เพ่ือดทูกัษะพืน้ฐานคณิตศาสตร์ของเดก็ในการทํากิจกรรม 
 2.5 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการป้ัน 
  ชะลอ พงษ์สามารถ (2526: 64 – 65) กลา่วถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการปัน้ไว้ ดงันี ้
   1. ทฤษฎีเหมือนจริง (Naïve Realism) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า เด็กสามารถเป็นได้เหมือนผู้ใหญ่
การให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะตามท่ีครูต้องการ กลา่วคือ ครูจะเป็นผู้ กําหนดให้นกัเรียนทําตาม ซึง่มีแนวการเรียน
เพ่ือมุง่รักษา ถ่ายทอดวฒันธรรมเดิม เช่น วิชาจิตรกรรมไทย หรือวาดภาพเหมือน เป็นต้น เป็นทฤษฎีท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียน รู้เข้าใจวิธีการและมีแบบแผน เป็นการเรียนเพ่ือฝึกทกัษะและความรู้โดยตรงเป็นการดํารง
รักษาไว้เพ่ือการอนรัุกษ์โดยแท้จริง 
   2. ทฤษฎีแห่งปัญญา (Intellectual Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า นกัเรียนเขียนตามท่ีตนรู้ 
เหมาะแก่การสอนทกุระดบั เป็นทฤษฎีท่ีให้นกัเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถตามท่ีตนเข้าใจ ซึง่สอดคล้อง
กบัการเรียนรู้และความแตกต่างระหวา่งบคุคล การเรียนแบบนีเ้ป็นการสง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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และการแสดงออกของเด็ก โดยตรงเด็กสามารถจะแสดงรายละเอียดตนรู้แตกตา่งกนัตามความคิดรวบยอด
ของตนเอง 
   3. ทฤษฎีพฒันาการรับรู้ (Perceptual Development Theory) ทฤษฎีนีเ้ป็นของ เกสตอลท์ 
(Gestalt) ซึง่มีความเช่ือว่า เด็กปัน้ตามท่ีตนเห็นตามความเป็นจริง เด็กจะเห็นแต่เค้าโครงใหญ่ และเห็น
สว่นรวมมากกวา่สว่นยอ่ยไมส่นใจรายละเอียด ทฤษฎีนีเ้หมาะกบัการสอนเด็กระดบัอนบุาล และประถมศกึษา 
เด็กจะถ่ายทอดความรู้สกึออกมาเป็นแบบง่ายๆ สว่นความละเอียด ความสลบัซบัซ้อนจะเพ่ิมขึน้ตามวยั
ของเด็กเอง 
   4. ทฤษฎีความรู้สกึและการเห็น (The Haptic & Visual Child Theory) ทฤษฎีนีเ้ป็น
ความเช่ือของ วิคเตอร์ โลเวนฟิลด์ (Viktor, Lowenfeld) ซึง่มีแนวความเช่ือว่า ความเข้าใจ และการรับรู้
จากส่ิงแวดล้อมของเด็กจะมีผลต่ออารมณ์ของเด็ก ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กแสดงออกตามอารมณ์
ของตน การวิจยัของ Lowenfeld เช่ือวา่ เด็กท่ีมีเสรีจะแสดงออกทางร่างกาย และอารมณ์อย่างเปิดเผย 
Witkin and Linton) ได้วิจยัหาข้อมลูเก่ียวกบัความเช่ือนีว้า่ เด็กท่ีได้รับการเลีย้งดอูย่างเสรี ความเจริญเตบิโต
ของเด็ก ทําให้สามารถแสดงออกได้ดีกว่าเด็กท่ีถกูเลีย้งอยา่งขาดเสรีภาพ การสร้างสรรค์จะแสดงออกมา
จากอารมณ์ภายในของเด็ก ซึง่ขึน้อยูก่บัสิ่งแวดล้อมของเด็กเอง 
   5. ทฤษฎีขัน้พฒันาการทางความคิดและอาย ุ(Age-Based Concept) ทฤษฎีนี ้หมายความ
วา่ ความเจริญงอกงามของเด็กจะพฒันาไปตามขัน้ลําดบัอาย ุซึง่หมายถงึ ความพร้อมด้านวฒุิภาวะ คือ
ร่างกายและการกระทําเป็นไปตามลําดบัของวยัอนัควร ดงัเช่น การวิจยัการพฒันาทางศลิปะตามขัน้ ระดบั
อาย ุของ วิคเตอร์ โลเวนฟิลด์ (Viktor, Lowenfeld) 
  หรรษา นิลวเิชียร (2535: 172 – 174)  กลา่วถงึทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการปัน้ไว้ ดงันี ้
   1. ทฤษฎีสติปัญญา “เด็กคดิอะไร” (Cognitive Theory) ทฤษฎีนีม้ีพืน้ฐานทางความคิด
ว่าเด็กวาดจากสิ่งท่ีเขารู้ ไมใ่ช่วาดจากส่ิงท่ีเขาเห็น งานศิลปะของเด็กเป็นงานท่ีมีคา่ย่ิงไปกว่า การจินตนาการ
ทางสายตา และกิจกรรมตากบัมือสมัพนัธ์กนั แตศิ่ลปะรวมไปถงึกระบวนการคิดขัน้สงู 
   2. ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ “เด็กรู้สกึอยา่งไร” (Psychoanalytic Theory) พืน้ฐานความคิด
ของทฤษฎีนีก็้คือ ผลงานศลิปะของเด็กสะท้อนให้เห็นอารมณ์ของเด็กมากกว่าความรู้ สติปัญญา หรือ
พฒันาการโดยทัว่ไป การใช้วสัดปุระเภทการเคล่ือนไหว เช่น การระบายสีด้วยนิว้มือ (Finger paints)
และการปัน้ดนิเหนียว (Clay) ส่ือทัง้สองชนิดจะช่วยให้เด็กระบายความรู้สกึ และประสบการณ์ทางด้าน
อารมณ์หลายๆอยา่ง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์จะอธิบายงานศิลปะของเด็กโดยเน้นจิตใต้สํานึก เด็กวาดภาพ
สญัลกัษณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัความรู้สกึและภาพภายในความคิดของเด็กมากกว่าท่ีจะพยายามท่ีจะแสดงความเป็นจริง
จากภายนอกตวั การทํางานศิลปะเป็นวิธีท่ีเด็กจะได้ระบายอารมณ์ ความกดดนั ความต้องการของจิต
ใต้สํานกึ หรือความต้องการสร้างสิ่งท่ีตวัเองปรารถนา 



  29 

   3. ทฤษฎีสติปัญญา–พฒันาการ “เด็กคิดและเติบโตอย่างไร” (Cognitive Development 
Theory) เพียเจท์ เช่ือมโยงผลงานศิลปะของเด็กกบัความสามารถ ในการเข้าใจความถาวรของวตัถเุด็ก
จะไมมี่จินตนาการท่ีจะระลกึอดีต หรือคาดการณ์อนาคตในเร่ืองการหายไปของวตัถจุริง การแสดงออก
เช่นนี ้เป็นวิธีท่ีเด็กรวบรวมประสบการณ์ เพ่ือทําความเข้าใจสิง่แวดล้อม เด็กต้องการประสบการณ์รูปธรรม
หรือสญัลกัษณ์ทางภาษาพดู จินตนาการจะสร้างสญัลกัษณ์รูปธรรมและภาษาสร้างสญัลกัษณ์ทางวาจา 
เพียเจท์ ได้กําหนดขัน้ตอน 3 ขัน้ ในการท่ีเด็กจะเข้าใจมิติของรูปภาพ คือ 
    3.1 ขาดความสามารถในการสงัเคราะห์ (Synthetic Incapacity) คือ จินตนาการ
ของเด็กจะยงัไมส่มบรูณ์ เป็นเพียงส่วนยอ่ยหรือการตดัตอ่ 
    3.2 ความจริงทางด้านสติปัญญา (Intellectual Realism) เดก็วาดภาพจากสิ่งท่ีเขารู้
ไมใ่ช่วาดจากสิ่งท่ีเขาเห็น 
    3.3 ความจริงด้านการรับรู้ภาพ (Visual Realism) เกิดขึน้เม่ืออายปุระมาณ 9 ปี
เป็นการแสดงให้เห็นวา่ เด็กเข้าใจความสมัพนัธ์ของวตัถกุบัพืน้ท่ี 
   4. ทฤษฎีเกสตอลท์ “ภาพรวม” Gestalt Theory) ทฤษฎีเกสตอลท์เน้นความสําคญั
ของการรับรู้โดยภาพรวม ตาไมใ่ช่กล้องถ่ายรูปท่ีจะถ่ายภาพสิง่ท่ีเห็น สมองไม่ใช่ผ้าขาวท่ีจะบนัทกึรายละเอียด
ของความจริงภายนอก ศิลปะ คือ วิธีท่ีเด็กสร้างภาพพจน์ท่ีสอดคล้องกบัโครงสร้างโดยรวมท่ีเด็กได้รับ 
เด็กจะไมค่ดิถงึรายละเอียด แตจ่ะพยายามจดัหมวดหมู ่องค์ประกอบและสร้างแบบแผนภาพรวมของสิ่ง
ท่ีมองเห็น 
   5. ทฤษฎีอาร์นเฮม “การรับรู้” (Arnheim’s Theory) อาร์นเฮมเสนอแนะวา่ เด็กจะไมว่าดภาพ
สิ่งท่ีเด็กรู้ แตจ่ะวาดในส่ิงท่ีเด็กรับรู้ เขาเช่ือว่าพฒันาการของเด็กจะเป็นไปในลกัษณะคูข่นานกนัระหวา่ง
ความซบัซ้อนของรูปทรงและความสามารถในการรับรู้ และการเข้าใจความซบัซ้อนของงานศิลปะ ซึง่จะ
สมัพนัธ์กบัทกัษะการจําแนกเร่ืองเวลาและมิต ิ(Time and Space) ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่พยายามท่ีจะแสดง
โครงสร้างของวตัถใุนลกัษณะส่ือของวตัถนุัน้ ไม่ใช่ลกัษณะภาพจากกล้องถ่ายรูป การเจริญงอกงามจะมี
กฎของตวัเอง คือ จากรูปแบบง่ายๆ ไปสูรู่ปแบบท่ีซบัซ้อนซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะการรับรู้ของเด็กแตล่ะคน 
   6. ทฤษฎีพฒันาการ “เด็กเติบโตอยา่งไร” (Developmental Theory) 2 – 4 ปี ทฤษฎี
การสอนนี ้ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง ผู้ นําทฤษฎีนีคื้อ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor, Lowenfeld)
ได้แบง่ขัน้ตอนการเจริญงอกงามทางศิลปะเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้คือ ขัน้ขีดเข่ีย ขัน้ก่อนเป็นแบบแผน ขัน้แบบแผน 
ขัน้หมู่พวก และขัน้เหตผุล 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้มีหลายทฤษฎีด้วยกนั ซึง่ครูสามารถ
นําแนวคดิ ในแต่ละทฤษฎีมาประยกุต์ใช้ ในการจดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัพฒันาการทางด้าน
สติปัญญา ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กให้เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและความต้องการของเด็กแต่ละคน ให้มี 
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ประสทิธิภาพมากขึน้ตอ่ไป 
 2.6 ส่ือและการใช้ส่ือเกี่ยวกับการป้ัน 
  การปัน้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยั ดงันัน้ ส่ือและอปุกรณ์จงึเป็นสิง่สําคญัมาก
ในการจดักิจกรรมการปัน้ ส่ือท่ีนํามาใช้ในกิจกรรมนัน้ มีหลากหลายชนิดดงันี ้ การปัน้เป็นกิจกรรมสง่เสริม
พฒันาการกล้ามเนือ้เลก็ การคิดจินตนาการสําหรับเด็กปฐมวยั ดงันัน้สือ่และอปุกรณ์จึงเป็นสิ่งท่ีสําคญั
ในการจดักิจกรรมการปัน้ ส่ือท่ีนํามาใช้มีหลายชนิด ดงันี ้
  ลดัดา นีละมณี (2531: 168 – 169) กลา่วไว้วา่ ดินเหนียว เป็นดินท่ีละลายอยู่ในแหลง่นํา้
จะมีลกัษณะเป็นโคลน แตด่ินเหนียวท่ีขดุจากแม่นํา้หนองนํา้ บงึ ค ูคลอง จะมีลกัษณะออ่นนุม่ เน่ืองด้วย
มีนํา้หลอ่เลีย้ง แตด่ินเหนียวจากท้องไร่ท้องนาจะมีลกัษณะแห้งและแข็ง ดินเหนียวหรือโคลนท่ีจะนํามา
ให้เด็กเลน่ต้องเลือกจากแหล่งนํา้ท่ีสะอาด สําหรับดินเหนียวท่ีถกูความร้อนจากแสงอาทิตย์จากท้องไร่ ท้องนา 
ยอ่มจะแห้งและแข็ง ดินหรือโคลนท่ีมีกลิ่นเหม็นย่อมมาจากแหล่งนํา้ท่ีสกปรก ไมค่วรนํามาใช้ให้เด็กเลน่ 
อย่างไรก็ตาม ครูของเด็กปฐมวยัไมค่วรจะไว้วางใจในเร่ืองของความสะอาด และปลอดภยัของดินเหนียว
หรือโคลน แม้จะได้มาจากแหล่งนําท่ีสะอาดหรือท้องไร่ ท้องนา อยา่งน้องก็ต้องมีเศษกรวด หิน ดิน ทราย 
เศษใบหญ้า ใบไม้ และเศษแก้วปะปนอยู่ด้วย ฉะนัน้จําเป็นจะต้องทําให้โคลนหรือดินเหนียวสะอาดและ
ปลอดภยัก่อนท่ีจะนํามาให้เด็กใช้เลน่ 
   วิธีทาํดนิเหนียวให้สะอาด 
    1. หากเป็นดินเหนียวชนิดแห้งและแข็ง ควรทบุให้แตกละเอียดเสียก่อนด้วยไม้ ค้อน
หรือเป็นดินเหนียวท่ีได้จากแผ่นดนิหรือแหลง่นํา้ท่ีสะอาดแล้ว ให้ใสด่นิเหนียวลงในถงัหรือกะละมงัก็ได้ 
เติมนํา้ลงไปในภาชนะจนทว่ม 
    2. แช่นํา้ไว้จนดินออ่นตวัเป็นโคลน 
    3. ใช้ไม้กวนโคลนอย่างรวดเร็วหลายๆครัง้ แล้ว 
    4. กรองโคลนด้วยตะแกรงหรือแร่งท่ีตาเล็กละเอียด ใสล่งในภาชนะใบใหม่ เพ่ือให้
กรวด ทราย เศษใบไม้ใบหญ้า หิน และเศษแก้ว แยกออกจากดินเหนียว 
    5. ตากแดดทิง้ไว้ให้ดนิตกตะกอน แล้วค่อยๆ รินนํา้ทิง้ จะมีลกัษณะเป็นโคลนข้นๆ 
    6. ใช้ยาฆ่าเชือ้โรคชนิดล้างวตัถ ุเช่น ไลโซน (Lysol) ลงในโคลนประมาณ 2 หยด
ตอ่โคลน 1 กระป๋องข้นหวานเม่ือเด็กเลน่ดินเหนียว ควรมีผ้ากนัเปือ้นพลาสติกให้เด็กทกุคน ซึง่จะทําให้
การทําความสะอาดเป็นไปได้ง่าย แตเ่ด็กบางคนท่ีเลน่แล้วดินแห้งกรังติดมือ เด็กจะเกิดความกลวัวิธีแก้ไข 
ก็โดยการท่ีผู้ดแูลเด็กควรนําอ่างนํา้วางไว้ใกล้ๆบริเวณท่ีเด็กเลน่ เพ่ือให้เด็กได้ล้างมือให้สะอาด บนโต๊ะท่ี
เด็กใช้ปัน้ดนิก็ควรปดู้วยพลาสติกเพราะจะทําความสะอาดได้ง่าย 
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  มหาวทิยาสโุขทยัธรรมาธิราช (2532: 535) เสนอแนะส่ือท่ีนํามาใช้ปัน้ เช่น ดินนํา้มนั ขีเ้ล่ือย 
และกระดาษ ไว้ดงันี ้
   ดินนํา้มนั เป็นดนิท่ีนํามาผสมระหว่างดินขาว กบัสีผสมนํา้มนัและนํา้มนั ปัจจบุนันิยม
ใช้กนัมาก เพราะมีความสะดวกในการเก็บรักษาและการใช้ มีสีตา่งๆ ให้เลือก การเลือกใช้ดินนํา้มนัควร
พิจารณาถึงลกัษณะดนินํา้มนัท่ีน่ิมไมแ่ข็งมากจนเกินกําลงัของเด็กหรือออ่นจนเหลว ข้อเสียของดินนํา้มนั
คือ เม่ือเด็กเลน่เป็นประจํานาน  ๆยอ่มมีเชือ้โรคหมกัหมมอยูใ่นดนินํา้มนั หากนําไปตากแดดหรือให้ความร้อน
เพ่ือฆ่าเชือ้โรค ดินนํา้มนัก็จะแห้งและแข็งใช้ปัน้ไม่ได้ เม่ือวางตากลมอยู่นานๆ ดินนํา้มนัก็จะแห้งแข้ง
เช่นเดียวกนั อีกทัง้สว่นผสมของดินนํา้มนัอาจสง่ผลต่อมือของเด็ก เพราะดนินํา้มนับางชนิดอาจมีสว่นประกอบ
ท่ีเป็นสารพษิ จงึควรสงัเกตในระหว่างเด็กปัน้หรืออาจป้องกนัโดยซือ้ดินนํา้มนัท่ีรียกว่า NON-TOXIC 
เป็นดนินํา้มนัชนิดไร้สารพษิ ดินนํา้มนัชนิดนีจ้ะมีกลิน่หอมช่วยให้เด็กปลอดภยัมากขึน้แตร่าคาคอ่นข้างสงู 
การให้เด็กเลน่ดินนํา้มนัควรใช้วสัดรุองท่ีมีผิวมนั เช่น พลาสติก โลหะกระจก ควรพยายามหลีกเล่ียงวสัดรุอง
ท่ีดดูซบันํา้มนัได้ง่าย เช่น กระดาษหนงัสือพมิพ์ ไม้อดั พืน้ปนู 
   ขีเ้ล่ือยก็สามารถนํามาปัน้เป็นรูปร่างตา่งๆ ได้ แตก่่อนจะนํามาปัน้ต้องผสมแป้งเปียก
เสียก่อน สว่นผสม ได้แก่ ขีเ้ล่ือย 4 สว่น แป้งเปียกข้น 1 สว่น ยาฆ่าเชือ้โรคชนิดล้างวตัถ ุ(Disinfectant) 
เช่น ไลซอล (Lysol) วิธีทําร่อนขีเ้ลื่อยด้วยแร่งหรือตะแกรงตาละเอียด 4 สว่น ผสมแป้งเปียก 1 สว่น และ
หยดไลซอล 4 – 5 หยด นวดให้เข้ากนัจนสามารถปัน้ได้ ควรระวงัไม้ให้ร่วนเป็นเศษผง หรือเหลวเกินไป
จนปัน้ไมไ่ด้ อาจเติมแป้งเปียกหรือขีเ้ล่ือยแล้วแต่กรณี เพ่ือให้สามารถปัน้ได้พอดี หากต้องการให้มีสีตา่งๆ 
ควรผสมสีแล้วแช่ขีเ้ล่ือยไว้ข้ามคืนจะได้ขีเ้ลื่อยท่ีมีสีตามต้องการ การปัน้ขีเ้ลื่อยเม่ือเด็กปัน้แล้ว ควรนํา
ผลงานไปตากแดด จะทําให้ผลงานมีลกัษณะแข็ง เม่ือแห้งสนิทสามารถทาสีฝุ่ นได้และเม่ือแห้งแล้ว จงึ
ทาทบัด้วยนํา้มนัซกัเงา 
   กระดาษเป็นวสัดอีุกอยา่งหนึง่ท่ีสามารถนํามาปัน้เป็นรูปร่างตา่ง  ๆได้ การปัน้ด้วยกระดาษ
มีหลายวิธีเป็นวสัดท่ีุได้จากการนํากระดาษท่ีฉีกเป็นชิน้เลก็  ๆ นําไปแชนํ่า้ทิง้ไว้สกัครู่ เพ่ือให้กระดาษเป่ือยยุย่
จากนัน้บีบกระดาษท่ีแช่ในนํา้ไว้  ให้นํา้ออกจากกระดาษแล้วนําไปใช้ภาชนะท่ีเตรียมไว้ เช่น กะละมงัใบเล็ก 
หรือชามท่ีมีขนาดปากกว้าง เพ่ือนํากระดาษท่ีแช่นํา้ไว้มาผสมกบักาวลาเท็กซ์ หรือแป้งเปียกท่ีเราทําขึน้   
จากนัน้ก็นํามานวดให้เข้ากนัจนเนือ้กระดาษและกาวรวมตวักนัเป็นเนือ้เดียวกนั เพ่ือท่ีจะได้นําเอากระดาษ
ท่ีนิ่มมาขยําไปใช้ในการปัน้ให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง ตามความต้องการ 
  มทันา เทศวิศาล (2535: 167) กลา่วไว้วา่ แป้งปัน้ (Dough) 
   แป้งปัน้หรือท่ีเรียกกนัว่า แป้งโด จะไมใ่ช่ของธรรมชาติ แตส่ามารถใช้แป้งปัน้แทนดินเหนียว 
ในกรณีท่ีไมส่ามารถหาดินเหนียวมาให้เด็กเลน่ได้ แป้งปัน้ท่ีเด็กๆรู้จกัโดยทัว่ไป ก็คือ แป้งทีนํามาใช้ทํา
ขนมอบต่างๆ แตแ่ป้งท่ีจะนํามาให้เด็กเลน่ไมต้่องใสผ่งฟแูตจ่ะเป็นแป้งปัน้ท่ีผสมจนเหนียวได้ท่ี แล้วนํามา
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ให้เด็กเลน่แทนดนิเหนียว ครูบางคนอาจใสสี่ลงไปในแป้งปัน้ เพ่ือให้ดแูตกตา่งจากแป้งท่ีทําขนมอบ แป้งปัน้นี ้
เหมาะสําหรับเด็กเล็ก เพราะไมต้่องใช้แรงในการคลงึหรือปัน้มากนกั เด็กจะปัน้ได้ง่ายกวา่ แป้งปัน้จะประกอบ
ไปด้วย แป้ง นํา้ เกลือ และนํา้มนัพืช เพ่ือให้แป้งล่ืน ถ้าจะผสมสีลงในแป้งสีท่ีใช้ควรเป็นสีผสมอาหาร 
เพราะเด็กบางคนอาจชิมแป้งปัน้เลน่ แตถ้่าจะให้เด็กๆ ชอบมากขึน้ก็อาจผสมกลิน่หอม เช่น กลิน่วานิลา
ลงไป แตก่ลิ่นท่ีมกัจะใส่กนัได้แก่กลิ่นสะระแหน ่
   วิธีผสมแป้งปัน้ทําได้ 3 ดงันี ้
    1. ใช้แป้ง 3 ปอนด์ คอ่ยๆ เติมนํา้ไปนวดไปยิ่งนวดนานแป้งจะย่ิงเหนียว 
    2. ผสมแป้งธรรมดา 3 ปอนด์ เกลือ 4 ออนซ์ (จะไมใ่สเ่กลือก็ได้) และเติมนํา้ไป นวดไป 
แป้งท่ีได้นีค้ือ แป้งทําขนมอบ เหมาะสําหรับให้เด็กใช้ไม้คลงึและใช้มีดตดัเป็นชิน้ๆ 
    3. ผสมแป้งข้าวโพด เกลือ และนํา้ปริมาณเท่าๆ กนั นําไปต้มพอเดือด รีบนําขึน้มา
คนแรงๆ เร็วๆ แป้งจะขึน้ไมย่าก และจะสามารถนําไปปัน้เป็นรูปอะไรก็ได้โดยง่ายแป้งปัน้เหล่านี ้ ถ้าเก็บไว้
ในถงุหรือถงัพลาสติก จะเก็บไว้ได้นานราวหนึง่สปัดาห์ ในการผสมแป้งปัน้ถ้าให้เด็กร่วมลงมือช่วยผสมด้วย 
เด็กจะรู้สกึสนกุมาก 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วสัดแุละส่ือท่ีใช้กิจกรรมการปัน้มีหลากหลายชนิด ดงันัน้ผู้ วิจยั
จงึเลอืกวสัดแุละส่ือท่ีทํามาจากกระดาษมาทําเป็นสื่อในการจดักิจกรรมการปัน้เพ่ือนําไปพฒันาทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั 
 2.7 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานป้ันสาํหรับเดก็ปฐมวัย 
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนงานปัน้สําหรับเด็กปฐมวยัมีแนวทางในการจดั ดงันี ้
  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (วรรณี อยู่คง. 2547: 18; อ้างอิงจาก มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช.  2527: 337 – 339) เสนอแนวทางไว้ว่า อาย ุ2 – 3 ขวบ เร่ืองราวท่ีใช้นัน้ ควรเป็นสิ่ง
ท่ีเด็กสนใจและใกล้ตวัเด็ก แม้ผลงานท่ีออกมาจะไมต่รงกบัเร่ืองท่ีเด็กต้องการปัน้ก็ตาม ผู้สอนต้องยอมรับ
เพราะประสบการณ์ของเด็กในด้านความคิด ความพร้อม ตลอดจนการถ่ายทอดไมส่ามารถกระทําได้สมบรูณ์
อาย ุ4 – 5 ขวบกิจกรรมท่ีจดัในช่วงแรกควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัเด็กอาย ุ2 – 3 ขวบ คือ ให้อิสระในการปัน้
รูปเด่ียวและเพ่ิมทกัษะให้กบัเด็กในช่วงต่อมา เร่ืองราวท่ีกําหนด มุง่ให้เด็กรู้จกัการนําส่ิงตา่งๆ ท่ีปัน้ขึน้มา
จดัรวมกลุม่เป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น ให้ปัน้ส้มชนิดเดียวกนั แตมี่ขนาดแตกตา่งกนั มาจดัรวมเป็นกลุม่ ผู้สอน
กําหนดหวัข้องานปัน้อย่างกว้างๆ ตวัอยา่งเช่น ให้ปัน้ฝงูสตัว์ท่ีนกัเรียนชอบ ปัน้ผลไม้ ฯลฯ อาย ุ 6 ขวบ
เน่ืองจากเด็กได้ผ่านทกัษะการปัน้รูปแบบท่ีซํา้ๆ กนัมาแล้ว ในช่วงนีผู้้สอนควรเพิม่เทคนิควิธีการ ตลอดจน
เร่ืองราวอนัเกิดจากตวัเด็กเอง เช่น ผู้สอนควรจดัให้มีการอภิปราย การเลือกหวัข้อเร่ือง และการค้นพบ
เทคนิคของแตล่ะคนเทคนิคและวธีิการสอนงานปัน้สําหรับเด็กเล็ก ควรจะเกิดจากการให้เด็กได้แสดงออก
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ด้วยตนเอง โดยการคิดค้น และมีการพฒันาเทคนิคและวิธีตามแนวความคิด บางครัง้ครูอาจร่วมแนะนํา
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากย่ิงขึน้ เช่น เทคนิคของการปัน้รูปลอยตวัมีลกัษณะเห็นได้เพียงด้านเดียว 
  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2530: 535 – 536) เสนอแนวทางกิจกรรมการเรียนการสอน
งานปัน้ ไว้วา่ 
   1. ครูและเด็กร่วมกนัสนทนา 
   2. ครูสาธิตวิธีการปัน้ 
   3. ให้เด็กปฏิบตัิโดยใช้ดนิก้อนโต เพ่ือให้เด็กได้ออกกําลงัเต็มท่ี และสง่เสริมให้เด็กทดลอง
ปัน้ดินในลกัษณะตา่งๆ เช่น ทดลองทบุหรือตบดิน ทดลองบีบหรือนวดดิน ทดลองดงึ ทดลองกด อดัหรือ
พิมพ์ ทดลองกลิง้หรือทดลองตดัต่อดินลกัษณะตา่งๆ 
   4. เม่ือเด็กได้ทดลองกรรมวิธีตา่งๆ แล้วควรให้เด็กปัน้ส่ิงท่ีเด็กต้องการและสนใจ ใน
ขัน้ต้น สําหรับเด็กปฐมวยั ควรใช้ก้อนเดียว และพยายามดงึออกให้เป็นสว่นต่างๆ ของรูป เช่น เด็กปัน้สตัว์
ก็ดงึขา ดงึหางออกจากตวัสตัว์ การติตอ่ควรทําเม่ืออายสุงูขึน้ 
   5. การปัน้มิได้มีความมุง่หมายให้เด็กลอกเลียนแบบ แตอ่ยา่งใดอยา่งหนึง่ให้เหมือน 
แตเ่ป็นการสง่เสริมให้เด็กได้เคล่ือนไหวการทํางานของกล้ามเนือ้มือและตา 
   6. เก็บดินหรือเศษดินให้เรียบร้อยเม่ือเลิกใช้ เพ่ือจะได้ใช้ในโอกาสต่อไป สําหรับดินเหนียว
เม่ือเด็กปัน้แล้วผลงานของเด็กควรทํากิจกรรมตอ่เน่ืองได้ เช่น ผึง่ลมให้แห้ง ให้เด็กระบายสีหรือนําไปเผา 
และเคลือบเป็นผลงานเก็บไว้ช่ืนชมตอ่ไป 
  จรัล  คําภารัตน์ (2541: 30) กลา่วถึง กิจกรรมการเรียนการสอนงานปัน้ไว้ว่า 
   1. สําหรับดินเหนียวให้นกัเรียนทบุดินให้เหนียวพอดี เก็บเศษหินทราย หญ้า ใบไม้ 
ทิง้ให้หมดถ้าดินแข็งเกินไปให้ใช้นํา้พรม แตถ้่าดินเหลวต้องนวดจนกวา่ดินจะเหนียวพอดี 
   2. ปัน้โดยใช้ฝ่ามือกดดินลงไปกบัพืน้แล้วคลงึให้เป็นเส้นยาวๆ ให้ยาวท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 
ทําหลายๆ เส้น 
   3. นําดินท่ีปัน้เป็นเส้นมาขดขึน้เป็นรูปทรงต่าง  ๆตามต้องการ เช่น แจกนั รูปสตัว์ กระปกุ
ออมสนิ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ กิจกรรมการเรียนการสอนงานปัน้เร่ิมแรก สําหรับเด็กเล็กนัน้
ควรให้เด็กรู้จกัลกัษณะรูปทรงกลม และเม่ือเด็กปัน้ได้แล้วก็เปล่ียนเป็นรูปทรงอ่ืนๆ และเม่ือเด็กอายมุากขึน้
ก็ให้เด็กทําตามความคิดของตนเอง และเพ่ิมเทคนิควธีิการท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 
 2.8 บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทาํงานป้ัน 
  บทบาทของครูปฐมวยัในการควบคมุดแูลเด็กขณะทํางานปัน้นกัการศกึษาแตล่ะท่านได้ให้
แนวทางไว้ ดงันี ้
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  ประวิทย์ จําปาทอง (2531: 67 – 70) กลา่วถึงบทบาทของครูในการควบคมุดแูลเด็กปฐมวยั
ไว้ดงันี ้
   1. เด็กเลือกวสัดเุอง ในการทํางานต้องให้เด็กมีเสรีภาพในตวัเอง การกําหนดงานของครู
ท่ีเจาะจงลงไป จะกลายเป็นการบงัคบัจิตใจของเด็กไป ควรให้โอกาสเดก็ได้มีโอกาสเลือกใช้เองตามใจชอบ
เป็นหน้าท่ีเด็กให้แสดงออกมาเอง 
   2. ครูไม่ช่วยเด็กทํางาน การท่ีครูเข้าไปช่วยเด็กทํางาน ผลงานของเด็กกบัผลงานของครู
จะเกิดการเปรียบเทียบขึน้มาทนัที ทําให้เด็กเกิดความท้อแท้ใจ เพราะนกึไปวา่เรามีฝีมือสู้ครูไมไ่ด้ ในข้อนี ้
หมายถงึ งานของเด็กไมส่วยท่ีมองดไูมส่วย แล้วครูเข้าไปช่วยแก้หรือเติมให้สวยขึน้ เด็กก็จะรู้สกึว่าผลงาน
ชิน้นี ้ ไมใ่ช่เขาทําเองอยา่งแท้จริง ทําให้ไม่เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง ทางท่ีดีท่ีสดุครูควรแนะนําข้อท่ี
ผิดพลาด พร้อมกบัทําให้ดหูน้าชัน้ 
   3. ครูนําแบบอย่างให้ด ู ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์นัน้ ต้องมีแบบอยา่งให้เดก็ดจูนเข้าใจ
เสียก่อนแล้วให้เด็ก คดิดดัแปลงเอาเองโดยไมใ่ห้เหมือนแบบท่ีให้ดจูงึจะถกูต้อง 
   4. ไมต่ิเด็ก คณุครูสว่นมากมกัติเด็กเสียจนเคยบางทีก็หวัเราะเยาะ ในเม่ือเด็กทําไมดี่
หรือทําไมเ่หมือน การท่ีทําไปเช่นนัน้ถือว่าไมเ่กรงใจเด็ก 
   5. ควรนึกว่าผลงานของเด็กท่ีทําออกมา อย่าได้นึกว่าเป็นผลงานของเรา ควรทําใจให้
เท่ากบัตวัเด็กท่ีกําลงัทํางานอยู ่ฉะนัน้เวลาเด็กทํางานแต่ละครัง้ คณุครูควรได้นกึวา่ “น่ีงานเด็ก” 
  ลดัดา  นีละมณี (ธญัวลี พวงชาติ.  2545:19; อ้างอิงจาก มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
2527: 324 – 327) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจดักิจกรรมสร้างสรรค์(กิจกรรมการปัน้ดิน) ไว้ดงันี ้
   1. จงอย่าทําแบบอยา่งหรือตวัอยา่งให้เด็กทําตาม 
   2. เม่ือเด็กต้องการความช่วยเหลือ ควรช่วยเหลือเด็กโดยคํานงึถงึความสามารถของเด็ก 
   3. การสาธิตให้เดก็ด ูครูควรสร้างให้ดดู้วยความยินดีและเต็มใจ โดยไมจํ่าเป็นต้องพดู
ถ้าเด็กถามวา่ “คณุครูกําลงัสร้างอะไร” จงตอบเด็กว่า “คณุครูกําลงัสร้าง (ปัน้) ส่ิงท่ีครูนึกชอบ” เม่ือเด็ก
เกิดความคิดท่ีจะทําได้เองควรให้โอกาสเด็กทํางานด้วยตนเอง 
   4. จงแสดงความช่ืนชมยินดีในผลงาน ความสามารถและการค้นพบเล็กๆน้อยๆ ของ
เด็กไมค่วรวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาผลงานของเขาไปเปรียบเทียบกบัผู้ อ่ืน หรือประกวดผลงานของเด็กวยันี ้
จงระลกึเสมอวา่ เด็กย่อมพอใจในผลงานของเขา ไมใ่ช่เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความพอใจของผู้ใหญ่ 
   5. จงอยา่เร่งเร้าหรือเซ้าซีเ้ดก็ท่ียงัมีความลงัเลใจ หรือขีต้ื่นขีอ้าย ให้ทําสิ่งหนึง่สิง่ใด 
จงให้โอกาสเด็กได้สงัเกตดเูสยีก่อนจนกว่าเด็กพร้อมท่ีจะทําได้เอง 
   6. จงให้โอกาสแกเ่ด็กประเภทท่ีได้รับการเลีย้งดอูยา่งถกูบงัคบั หรือถกูควบคมุมากเกินไป  
ได้ขจดัความหวาดกลวัหรือความไมก่ลวัของเด็กนัน้ให้หมดไปเสียก่อน ด้วยการให้เด็กดเูด็กอ่ืนๆ เล่นกนั 
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อย่างสนกุสนาน โดยไม่ต้องกลวัคําวา่ “อย่า” 
   7. บางครัง้เม่ือเดก็ลงมือทํางาน เกิดความเสียหาย ผิดพลาด ครูไมค่วรทําเสียงดงั
เอะอะโวยวาย หรือแสดงกิริยาตื่นตระหนกใจ เน่ืองด้วยสิง่ท่ีเกิดขึน้เป็นก้าวหนึ่งท่ีสําคญัของการเล่นทาง
สร้างสรรค์ เพราะโดยปกติแล้วเด็กมกัจะทําเสียหรือทําผิดก่อน แล้วจงึจะคิดทําสิง่ใหม่ๆขึน้ได้ 
   8. ในกรณีท่ีเด็กทําเลอะเทอะเปรอะเปือ้นไปนัน้ จะเป็นประสบการณ์ท่ีจําเป็นอนัหนึง่
ของเด็ก เพราะเด็กไมส่ามารถจะนึกคิดได้จนกว่าเด็กจะประสบกบัส่ิงนัน้ด้วยตนเอง 
   9. การท่ีครูเดินวนเวียนไปรอบๆคอยระมดัระวงัดแูลการทําเลอะเทอะเปรอะเปือ้นพร้อมพดู
เตือนเด็กตลอดเวลา จะทําให้เด็กรู้สกึหวาดกลวัและน่ารําคาญ จะเป็นสาเหตใุห้เด็กไมก่ล้าและไมอ่ยาก
เข้าไปเล่นกิจกรรมนี ้
   10. ครูจะต้องระงบัยบัยัง้เด็กท่ีจะเกะกะ ก้าวร้าว ระรานเด็กอ่ืน หรือไปทําให้การเลน่
ของเด็กอ่ืนเสียหาย หรือเลน่เคร่ืองเลน่ในวิธีผิดๆ 
   11. จงอยา่ไปทกึทกับอกช่ือสิ่งท่ีเด็กผลิตให้เสียเอง ควรรอให้เด็กบอกช่ือส่ิงท่ีเขาผลิตขึน้
ด้วยตวัของเขาเอง เช่น ไมท่กึทกัพดูขึน้วา่ “แหม! บ้านของหนสูวยจงั” เพราะเด็กเขาอาจจะหมายถึง
คอกม้า กรงสนุขั ท่ีพกัผู้ โดยสารรถประจําทาง สถานีรถไฟก็ได้ 
   12. จงแสดงความยินดีกบัเด็กเม่ือเด็กเกิดความรู้สกึวา่ เขาได้ทําสิ่งหนึ่งสําเร็จ แตจ่ง
ระมดัระวงัคําพดูท่ียกยอ่งชมเชยให้ตรงกบัความเป็นจริง มิใชเ่ยินยอเกินความเป็นจริง 
   13. จงอย่าหวงัภาพหรือสิ่งผลติใดๆ ท่ีสวยงามจากเด็ก และไมค่วรพดูถามเด็กวา่ “หนู
ปัน้อะไรคะ?” หรือ “หนสูร้างอะไรคะ?” เพราะการถามนัน้ ถ้าเด็กไม่สามารถจะตอบได้ จะเป็นสาเหตหุนึง่
ท่ีสกดักัน้หรือยตุิในการแสดงออกทางสร้างสรรค์ของผลงานในครัง้ตอ่ๆ ไป ทัง้นีเ้น่ืองเดก็ไมส่ามารถบรรยาย
ความรูสกึภายในออกมาให้เป็นคําพดูได้ แทนท่ีเด็กจะปัน้ตามความรู้สกึของเขา เขจะปัน้แตส่ิง่ท่ีเขาจะบอก
ได้ว่า เป็นอะไร หรือสิง่ท่ีผู้ อ่ืนเห็นแล้วจะต้องเข้าใจวา่เป็นอะไร จากคําถามของครูว่า “ปัน้อะไร” หรือ 
“สร้างอะไร” บางที เด็กอาจพดูวา่ “ปัน้รูปง่ายๆอย่างนี ้คณุครูโตแล้วก็ยงัไมรู้่จกัอีกหรือ” 
   14. เม่ือครูทราบถึงพฒันาการของเด็ก และสงัเกตวา่ เขากําลงัอยากจะอวดผลงานการผลิต
ของเขาในขณะนัน้แล้ว ครูควรจะพดูวา่ “หนชู่วยเลา่เร่ืองท่ีหน ูปัน้รูปนีใ้ห้ครูฟังสกัหน่อย” หรือ “หนชู่วย
เลา่เร่ืองท่ีหนคิูดสร้างขึน้มานีใ้ห้ครูฟังสกัหน่อย” 
   15. จงให้ความสนใจและสง่เสริมให้กําลงัใจแก่เด็ก เม่ือเด็กได้เสนอผลงานการผลิตของเขา 
ครูควรฉวยโอกาสสอดแทรกการสนทนาท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างความรู้เลก็ๆน้อยๆ ให้เด็กได้ความคิด
ทางสร้างสรรค์ 
   16. ถ้าหากเด็กเกิดความรู้สกึวา่ สิ่งเขาปัน้ไมเ่ป็นท่ีน่าสนใจหรือไมส่บอารมณ์ของผู้ ใหญ่ 
เด็กจะเกิดความไมส่มหวงัและไม่พอใจสิ่งท่ีเขาทําในครัง้ตอ่ๆไป เด็กมกัจะทําเฉพาะส่ิงท่ีผู้ใหญ่ชอบ และ
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เด็กเกิดความรู้สกึไมม่ัน่ใจในความสามารถและความคิดของตนเอง และไมส่ามารถระบายความรู้สกึออกมา
ตามทางของเขาได้ 
   17. ผู้ใหญ่บางคนมีความหวงัดีตอ่เด็กในทางท่ีผิด คือ ช่วยเติมงานปัน้ของเด็ก หรือปัน้
ให้ดแูล้วเด็กปัน้ตาม วธีิการเช่นนีก็้เป็นทางหนึง่ท่ีทําลายความรู้สกึนกึคิดทางสร้างสรรค์ของเด็ก 
   18. จงรักษาระเบียบและกิจวตัรประจําวนัให้สม่ําเสมอและเข้มแข็ง ข้อนีจ้ะช่วยให้เด็ก
เกิดความเช่ือมัน่ หรือไว้วางใจในการท่ีเขาจะประกอบการงานใดๆ ด้วยความปลอดภยั เน่ืองด้วยตวัครู
เป็นผู้พทิกัษ์คุ้มครองเขา 
   19. ให้เด็ก  ๆในห้องศนูย์การเรียนเลน่ได้อย่างเสรีเท่าท่ีควร นัน่ก็คือ เด็ก  ๆจะเลน่เคร่ืองเลน่
ได้ ภายในขอบเขตท่ีมีเหตผุลสมควร เช่น การเลน่แป้งทําขนมท่ีวางอยูก่ลางโต๊ะนัน้จะต้องแบง่ปันกนัเลน่ 
มิใช่ผู้หนึง่ผู้ใดถือสิทธิเป็นเจ้าของแต่ผู้ เดียว หรือหยิบแป้งทําขนมท่ีตกลงไปขึน้มาจากพืน้หรือไม่นําแป้ง
ท่ีใช้เลน่ทําขนมมารับประทาน 
   20. การประเมินผลการเจริญงอกงามของเด็กปฐมวยั มิได้วดัจากการท่ีผู้ ใหญ่พิจารณา
ตดัสนิเอาเองวา่ เด็กปัน้ได้เหมือนของจริง ควรสงัเกตจากการท่ีเด็กแสดงเร่ืองราวปัญหาตวัของเขาเอง
ออกมาด้วยจินตนาการของเขา ด้วยความพงึพอใจและประสบความสําเร็จ 
  หรรษา นิลวเิชียร (2535: 186) กลา่วถึง บทบาทของครูในการควบคมุดแูลเด็กปฐมวยัใน
การทํางานศิลปะ (งานปัน้) ไว้ดงันี ้
   1. ไมค่วรกําหนดให้เด็กทํางานตามท่ีครูต้องการ 
   2. ไมค่วรทํางานให้เด็ก 
   3. ควรเป็นเร่ืองของความสมคัรใจ ครูไมค่วรให้เด็กลอกเลียนแบบงานของผู้ อ่ืน เพราะ
จะทําให้เด็กขาดความมัน่ใจในตนเอง 
  นิตยา ประพฤติกิจ (วรรณี อยูค่ง.  2547: 25; อ้างอิงจาก นิตยา ประพฤติกิจ.  2539: 116) 
ได้กล่าวถงึ บทบาทของครูปฐมวยัในการควบคมุดแูลเด็กขณะทํางานปัน้ไว้ ดงันี ้
   1. ครูไม่ควรบอกเด็กว่าจะต้องทําอย่างโน้นอยา่งนี ้
   2. ครูอาจจะหยิบดินเหนียวมานวดบ้าง 
   3. สนทนากบัเด็กเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกทางคําพดู 
   4. ให้กําลงัใจบ้างแตค่รูควรมีบทบาทน้อยท่ีสดุ 
   5. ครูควรฟังเด็กๆ สนทนากนัเพ่ือจะได้เข้าใจวา่เด็กๆ เขาคิดกนัอย่างไร มีพฤติกรรม
อย่างไร 
   6. ครูควรหาวสัดอ่ืุนๆมาประกอบด้วย เช่น ครูคนหนึง่อธิบายการสร้างรังนกแล้วช่วย
เด็กๆ หาใบไม้ ก่ิงไม้ หญ้าแห้ง เพ่ือนํามาสร้างรังนกและปัน้นก 
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   7. ครูควรชีแ้จงให้เด็กได้รับทราบเก่ียวกบักฎระเบียบในการเลน่ 
   8. ถ้าหากครูอนญุาตให้เด็กนําผลงานกลบัไปได้ หรือให้เดก็รวบรวมเก็บเข้าท่ี (ในถงั
หรือกระป๋อง) ก็ควรบอกให้เด็กได้ทราบ 
   9. ครูควรมีฟองนํา้ไว้ให้เด็กเพ่ือทําความสะอาดโต๊ะ 
  เยาวพา เดชะคปุต์ (2542: 109) กลา่วถงึบทบาทของครูในการควบคมุดแูลเด็กปฐมวยัใน
การปัน้ไว้ ดงันี ้
   1. เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกใช้วสัดหุลายๆชนิด 
   2. กระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สกึอยากจะทํา 
   3. ครูไม่ควรทําตวัอยา่งให้ด ู
   4. เก็บรักษาวสัดตุา่งๆให้นุ่ม และสามารถนํามาใช้ได้อีก 
  กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2547: 190) กลา่วถงึบทบาทของครูในการควบคมุดแูลเด็กปฐมวยัไว้
ดงันี ้
   1. วางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆ สําหรับเด็กให้พร้อม 
   2. ฝึกฝนให้เด็กได้ลองกระทําด้วยตนเอง 
   3. สร้างเสริมทศันคติท่ีดีต่อศิลปะ 
   4. สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและบรูณาการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ บทบาทของครูปฐมวยัในการควบคมุดแูลเด็กขณะทํางานปัน้นัน้ 
ครูจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความตัง้ใจ และมีเทคนิควิธีสอนท่ีจะแนะแนวให้ข้อแสนอแนะยอมรับผลงานและให้
กําลงัใจเด็กเพ่ือท่ีเด็กจะได้เกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง 
 2.9 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการป้ัน 
  งานวจิัยในต่างประเทศ 
   โกลอมป์ (ปัทมา แจ่มจํารัส. 2548:42; อ้างอิงจาก Golomb. 1972:385)  ศกึษาเร่ือง
พฒันาการการแสดงออกด้านการปัน้คน โดยใช้สื่อ 3 มติิ กลุม่ตวัอย่างเป็นเด็กวยัก่อนเรียน จํานวน 125คน 
ท่ีมีอายรุะหว่าง 2 ปี 4 เดือน ถงึ 6 ปี 4 เดือน ส่ือท่ีใช้ในกิจกรรมการปัน้คน คือ แป้งโด ผลการทดลอง
พบวา่ เด็กมีการปัน้คนในลกัษณะ 3 แบบ ท่ีพบในการปัน้คนครัง้แรกของเด็กคือ 1) แบบลอยตวัยืนตัง้ 
2) แบบวางราบ แนวนอน และ 3) แบบจดัเรียง โดยลกัษณะทัง้ 3 แบบนี ้มีวิธีทําให้สว่นตา่งๆ แตกต่างกนั 
โดยการแบง่รายละเอียดยอ่ยภายใน ใช้วธีิเพ่ิมรายละเอียดของสว่นตา่งๆเข้าไป และวิธีการรับเอาลกัษณะ
ของลายเส้นมาใช้ ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นความคดิรวบยอดในการแสดงออกท่ีสามารถพบในการปัน้ของเด็กเลก็ 
   เบรนดา (ธญัวลี พวงชาติ.  2545: 21; อ้างอิงจาก Brenda.  1991: B) ศกึษาเร่ืองการจดั 
ระบบเก่ียวกบัพืน้ฐานการปัน้ ซึง่เป็นผลมาจากความทรงจําของเด็ก กลุม่ตวัอย่างเป็นเด็กปฐมวยั และ
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เด็กเกรด 4 โดยให้เด็กทัง้ 2 กลุม่ทํากิจกรรมการปัน้สปัดาห์ละ 1 – 2 ครัง้ จนครบ 4 สปัดาห์ มีการบนัทกึภาพ
ขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมการปัน้ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นขัน้ตอนในการทํากิจกรรม หลงัจากทํากิจกรรมไปแล้ว 
7 – 9 วนั นําผลท่ีได้ไปทบทวนอีกครัง้ โดยนําภาพถ่ายจากงานปัน้ให้เด็กจดัประเภทหรือจดัพวก จาก
การศกึษาพบว่า เด็กปฐมวยัให้เหตผุลง่ายๆ ซึง่เป็นประสบการณ์สําคญัท่ีเด็กได้รับข้อมลูมาโดยบงัเอญิ 
สําหรับเด็กเกรด 4 จะใช้เหตผุลในการจดัพวกได้มากท่ีสดุ เน่ืองจากเด็กมีประสบการณ์ ทําให้การปัน้มี
ความแตกตา่งกนัออกไปมากกวา่ 
   เฮคยงุ คมิ (ปัทมา แจ่มจํารัส.  2548: 43; อ้างอิงจาก Haekyung, Kim S.  2003: 64 – 03A)  
ศกึษารูปแบบการปัน้ในด้านความเข้าใจด้วยกิจกรรมการปัน้โดยสมคัรใจของเด็กอาย ุ2 – 3 ปี ความเข้าใจ 
คือ ความสนใจ ความต้องการ และความสามารถในการปัน้ เหตผุลในการศกึษาครัง้นี ้     
    1. เน่ืองจากความสนใจท่ีปรากฏในการใช้สื่อพลาสติกในมมุกิจกรรมดนิเหนียว  
ดินนํา้มนั หรือแป้งโด  
    2. เน่ืองจากวิธีการและส่ือท่ีไมเ่พียงพอและไมมี่คณุภาพในการจดักิจกรรมการปัน้
ดเูหมือนวา่ ในความเป็นจริงการจดัเตรียมของครู และนกัการศึกษาศิลปะช่วยสนบัสนนุสง่เสริมประสบการณ์
การปัน้ท่ีมีคา่สําหรับเด็กวยั 2 – 3 ปี จากการสํารวจพบว่า รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะช่วยพฒันา
ความรู้ใหม ่และทกัษะทางสงัคมซึง่เป็นแนวทางท่ีจะสร้างสรรค์ตอ่ไป เด็กท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู้ทกัษะความต้องการ 
ในการปัน้จะเข้าใจคณุสมบติัของส่ือท่ีใช้ จากการศกึษาเช่ือว่าเด็กท่ีมีประสบการณ์จะเกิดความเข้าใจมากขึน้ 
การสง่เสริมสนบัสนนุให้เด็กทํากิจกรรมกบัส่ืออยา่งอิสระบ่อย  ๆ เด็กจะเกิดการพฒันาความสามารถ การสร้าง
ความรู้ ทกัษะและความคิดในการปัน้อย่างตอ่เน่ืองจากการศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัการปัน้   
  งานวจิัยในประเทศ 
   วิจิตรา วิเศษสมบตัิ (2539: 136) ศกึษาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดัประสบการณ์ความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปัน้ พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดัประสบการณ์ความคิดรวบยอด ประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปัน้ มีความพร้อมทางภาษา 
สงูกว่าเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การปัน้แบบปกติ  
   ปัทมา แจ่มจํารัส (2548: 55) ศกึษาความสามารถด้านการคิดของเด็กปฐมวยัท่ีทํา
กิจกรรมการปัน้แป้งโดชนิดแข็ง พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับกิจกรรมการปัน้แป้งโดชนิดแข็งมีความสามารถ
ด้านการคดิหลงัการทดลองสงูกว่าการทดลองทํากิจกรรมการปัน้แป้งโดชนิดแข็ง อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
   ขนบพร วฒันสขุชยั (2544: บทคดัยอ่) ศกึษาการปัน้ของเด็กอาย ุ5 – 6 ปี ตามทฤษฎี
ของ แคลร์ โกลอมป์ โดยเน้นในเร่ืองระยะการปัน้ วิธีการสร้าง และลกัษณะการตกแตง่การปัน้ผลการวิจยั
พบวา่ ผลการปัน้ของเด็กสว่นมากปัน้แบบผสม คือ มีลกัษณะของการปัน้ท่ีผสมผสานกนัระหว่างการปัน้
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แบบยืน แบบลอยตวั และการปัน้แบบแผ่นระหวา่ง 2 มิติแบบเดิม และ 3 มติิ ท่ีมีลกัษณะของโครงสร้าง 
ความสมดลุท่ีเหมือนจริงมาก สว่นวิธีการสร้างหรือการขึน้รูปร่างในการปัน้เด็กส่วนมากใช้วิธีนํามาต่อกนั 
3 – 4 สว่น คือ นําหวัมาต่อในสว่นบน แนวตัง้มีรายละเอียดของรูปทรง แขน ขาท่ีชดัเจน และมีการปัน้ท่ี
เพิ่มมากขึน้ตามลําดบั สว่นวิธีท่ีใช้น้อยท่ีสดุ คือ การปัน้แบบกลม ลอยตวัมีลกัษณะเป็นทรงรี ยาว รูปร่าง
ท่ีปัน้ไมมี่ความแตกต่างกนั ในลกัษณะการตกแตง่การปัน้ พบวา่ เด็กสว่นมากใช้การนํารายละเอียดยอ่ย
มาติดมากท่ีสดุ และมีการตกแตง่ในลกัษณะนีเ้พ่ิมมากขึน้  ซึง่เป็นไปตามทฤษฎีของแคลร์ โกลอมป์ 
   ธญัวลี พวงชาต ิ(2545: 36 – 40) ศกึษาการปัน้ของเด็กอาย ุ3 – 5 ปี ในโรงเรียนสาธิต
สงักดัสถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศ พบวา่ 
    1. เด็กอาย ุ 3 – 5 ปี ปัน้ชิน้งานอิสระท่ีมีลกัษณะเก่ียวข้องกบัอาหารมากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ กระทง ธรรมชาติ สตัว์ ของเลน่ คน ยานพาหนะ อปุกรณ์กีฬา บ้าน ของใช้ เช่น หมอน 
ตะกร้า โอง่ผลไม้ รูปทรงตา่งๆ เคร่ืองประดบั เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กําไล สะพาน และธงชาติ 
    2. เด็กอาย ุ3 ปี มีระดบัขัน้การปัน้อยูใ่นขัน้ท่ี 1 ขัน้เร่ิมต้นการปัน้ เด็กอาย ุ4 ปี มี
ระดบัการปัน้อยูใ่นขัน้ท่ี 2 ขัน้การปัน้อยา่งมีความหมาย และเด็กอาย ุ 5 ปี มีระดบัขัน้การปัน้อยูใ่นขัน้ท่ี 3 
ขัน้การปัน้อยา่งสร้างสรรค์ 
    3. เด็กอาย ุ3 ปี 4 ปี และ 5 ปี มีระดบัขัน้การปัน้แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ของเด็กปฐมวยั  สรุปได้ว่า กิจกรรม
การปัน้เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัได้ ซึง่การปัน้ของเด็ก
แตล่ะวยั อาจมีความแตกต่างกนั อย่างอิสระ เช่น กิจกรรมการปัน้กระดาษนัน้ มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั
ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน  ถ้ามีการสง่เสริมให้เด็กได้ทํากิจกรรมการปัน้เป็นประจํา จะทําให้
เด็กได้คิด รู้จกัแก้ปัญหา และทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ได้ นอกจากนีย้งัพฒันา
ความสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือ สายตา สร้างประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั และการจดักิจกรรม
ควรคํานงึถึงความเหมาะสมกบัศกัยภาพของเด็กแต่ละคนด้วย 
 
 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ดําเนินการศกึษาตามหวัข้อ ดงัต่อไปนี ้      
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง       
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า       
  3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า       
  4. แบบแผนการทดลองและดําเนินการทดลอง    
  5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

      

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง    
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี กําลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ  
สงักดักรุงเทพมหานคร  โดยมีจํานวน  8 ห้องเรียน  รวมจํานวนนกัเรียน ทัง้หมด 216 คน      
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจัิย 
  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี กําลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ   
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกห้องเรียนชัน้
อนบุาลปีท่ี 2  มา 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน  
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั       
 1. แบบแผนการจดัประสบการณ์การจดัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ  
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  
3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย    
 3.1 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสร้างแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษมีขัน้ตอน ดงันี ้
  1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
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   1.1 ความหมายของการปัน้ (จรัล คําภารัตน์.  2541: 29; สตัยา สายเชือ้.  2541: 109; 
และ สชุาติ เถาทอง; และคณะ.  2545: 75) 
   1.2 ความสําคญัของการปัน้ (ปัทมา แจ่มจํารัส. 2548: 33; อ้างอิงจาก Mayesky.  1998: 186) 
   1.3 รูปแบบของการปัน้ดิน  (จิรศกัดิ์ ส่งแสงขจร.  2532: 27 – 37) 
   1.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนงานปัน้ดินสําหรับเด็กปฐมวยั (วรรณี อยูค่ง.  2547: 18; 
อ้างอิงจาก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  2527: 337 – 339) 
   1.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ (วิจิตรา วิเศษสมบตัิ.  2539: 136) 
  2. สร้างแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ จํานวน 24 แผน โดยกําหนดกิจกรรมการปัน้กระดาษ 
จดุมุง่หมาย เนือ้หา การดําเนินกิจกรรม ส่ือและการประเมนิผล ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
   2.1 การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ เป็นสว่นท่ีระบถุงึช่ือกิจกรรมท่ีจะนํามาจดักิจกรรม
จํานวน 24 กิจกรรม 
   2.2 จดุมุง่หมาย เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถงึความรู้ ความสามารถ และการแสดงออกในการปฏิบติั
กิจกรรมโดยศกึษาจากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ของกรมวิชาการ 
   2.3 การดําเนินกิจกรรมเป็นสว่นท่ีระบถุงึขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้
    2.3.1 เด็กสงัเกตดอูปุกรณ์ตา่งๆท่ีครูนํามาสนทนาเก่ียวกบัรูปร่าง รูปทรงขนาด สี 
วา่เหมือนต่าง และสว่นประกอบของอปุกรณ์รวมทัง้วิธีการใช้อปุกรณ์นัน้ 
    2.3.2 เด็กดคูรูสาธิตการปัน้ และ วิธีการทํา 
    2.3.3 เด็กเลือกเข้ากลุม่ตามความสมคัรใจ 
    2.3.4 เด็กเลือกหยิบอปุกรณ์ทํางานโดยอสิระตามความต้องการของเด็ก 
    2.3.5 เด็กเล่าให้ครูฟังถึงรูปร่าง รูปทรง ขนาดสี ว่าเหมือนหรือต่าง ทิศทาง และ 
สว่นประกอบของชิน้งานท่ีประดิษฐ์ เพ่ือให้ครูบนัทกึและนําไปผึง่ให้แห้งเด็กช่วยกนัจดัเก็บอปุกรณ์ และ
ทําความสะอาดให้เรียบร้อย   
  3. นําแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น
เพ่ือตรวจพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จํานวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ 
2 ใน 3 และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุญาพร   อนูากลู อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม)กรุงเทพมหานคร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา ไชยะธน หวัหน้าภาควชิาการศึกษาปฐมวยั มหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครปฐม   
   อาจารย์อําพวรรณ์  เนียมคํา อาจารย์ประจําโรงเรียนวดัสะแกงาม 
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  4. ปรับปรุง แก้ไขแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ให้เหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสม เช่น ในบางกิจกรรมอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้การตกแต่งไมเ่พียงพอ 
และเนือ้กระดาษท่ีนํามาปัน้ในบางครัง้ไมค่่อยเป็นเนือ้เดียวกนั เวลาท่ีปัน้เนือ้กระดาษแยกยุ่ย เน่ืองจาก
ตอนท่ีทําใสส่ว่นผสมในอตัรามากน้อยเกินไป และปรับขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมในช่วงท่ีครูแนะนําส่ือ  
วสัดอุปุกรณ์ให้กระชบัเพ่ือให้ความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนด  
  5. นําแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ท่ีปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ
ไปทดสอบ (Try Out) กบัเด็กปฐมวยัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ท่ีมีอายรุะหว่าง  
5 – 6 ปี โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง เพ่ือ
หาข้อบกพร่องของแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม
ให้เหมาะสมกบัเวลา 
  6. นําแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษท่ีปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปจดัทําเป็นฉบบัสมบรูณ์
เพ่ือนําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างในการทดลอง 
 3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์มีลาํดับขัน้ตอนดงันี ้
  1. ศกึษาเอกสารตํารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้   
   1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบ วดัทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั     
หลกัการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัต้องเรียน
และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์     
   1.2 สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั โดยแบบทดสอบ
เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก โดยตวัเลือกเป็นรูปภาพ จํานวน 4 ชดุ รวมทัง้หมด  60 ข้อ ดงันี ้ 
    ด้านท่ี 1 การรู้คา่จํานวน จํานวน 15 ข้อ   
    ด้านท่ี 2 การเรียงลําดบั จํานวน 15 ข้อ  
    ด้านท่ี 3 การเปรียบเทียบ จํานวน 15 ข้อ   
    ด้านท่ี 4 การจดัหมวดหมู ่ จํานวน 15 ข้อ    
  2. สร้างคู่มือในการดําเนินการทดสอบวดัความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ให้สอดคล้องกบัแบบทดสอบท่ีได้สร้างขึน้ในข้อ 1 
  3. นําแบบทดสอบความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และคูมื่อดําเนินการ
ทดสอบท่ีสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น โดยได้เกณฑ์ดงันี ้
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิว้แหลม อาจารย์ประจําภาควิชาการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดสุติ 
   อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง  อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
   อาจารย์คมขวญั   ออ่นบงึพร้าว  อาจารย์โรงเรียนวดัสทุธาโภชน์กรุงเทพมหานคร  
  4. จากผลการพิจารณาผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์จาก     
2 ใน 3 ซึง่ได้คา่ IOC อยูร่ะหว่าง 0.67 – 1.00 ผู้วจิยัปรับปรุงแบบทดสอบความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้ปรับภาษาในคําสัง่บางข้อให้มีความเข้าใจง่ายขึน้ 
ชดัเจนย่ิงขึน้ ปรับปรุงภาพให้เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั และให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือนําไปใช้ใน
การทดสอบสําหรับเด็ก 
  5. นําแบบทดสอบวดัความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีผา่นการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบัเด็กปฐมวยัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียน
วดันิมมานรดี ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคณุภาพของแบบทดสอบ 
  6. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาคา่ความยากง่าย และคา่อํานาจจําแนก 
คดัเลือกไว้ชดุละ 10 ข้อ โดยข้อสอบท่ีใช้ได้ คือ ข้อสอบท่ีมีค่าความยาก 0.20 – 0.80 และคา่อํานาจ
จําแนก ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป ซึง่แยกรายด้านและรวมได้ ดงันี ้
   6.1 ด้านเรียงลําดบั มีค่าความยาก (P) อยูร่ะหว่าง 0.40 ถงึ 0.67 และคา่อํานาจจําแนก 
(r) อยู่ระหวา่ง 0.41 ถึง 0.62 คา่ความเช่ือมัน่ 0.75 
   6.2 ด้านรู้ค่าจํานวน มีคา่ความยาก (P) อยูร่ะหวา่ง 0.47 ถงึ 0.67 และคา่อํานาจจําแนก 
(r) อยู่ระหวา่ง 0.42 ถึง 0.72 คา่ความเช่ือมัน่ 0.77 
   6.3 ด้านการเปรียบเทียบ มีค่าความยาก (P) อยูร่ะหว่าง 0.30 ถงึ 0.67 และคา่อํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.40 ถงึ 0.79 ค่าความเช่ือมัน่ 0.76 
   6.4 ด้านการจดัหมวดหมู่ มีค่าความยาก (P) อยูร่ะหว่าง 0.40 ถึง 0.60 และคา่อํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ะหว่าง 0.42 ถงึ 0.62 คา่ความเช่ือมัน่ 0.78 
  7. ผลการศกึษาพบวา่ แบบทดสอบมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.84 
  8. จดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนําไปใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการทดลอง 
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4. แบบแผนการทดลองและดาํเนินการทดลอง     
 4.1 แบบแผนการทดลอง 
  การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้ วิจยัได้
ดําเนินการทดลองโดยการทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One – group Pretest – 
Posttest Design) บอร์ก และ กอลล์ (Borg; & Gall.  1981: 221 – 229; Borg; & Gall.  1979: 222 – 223) 
ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ Pretest Treatment Posttest 
    

E T1 X T2 
    

 
 ความหมายของสัญลักษณ์ 
  E แทน  กลุม่ตวัอย่างในการทดลอง 
  T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทาง  
     คณิตศาสตร์   
  X แทน  การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
  T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทาง 
     คณิตศาสตร์  
 4.2 การดาํเนินการทดลองมีขัน้ตอนดงันี ้

  1. ทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์กบักลุม่ตวัอยา่งมาใช้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
(Pretest) 
  2. ทําการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ตามวิธีการ
จดักิจกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยผู้ วิจยัดําเนินการจดักิจกรรมกบักลุม่ตวัอย่างเป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 
3 วนัๆ ละ 1 ครัง้ๆ ละ 30 นาที ทําการทดลองในช่วงเวลา 09.30 – 10.00 น. รวมระยะเวลา 24 ครัง้    
ซึง่ผู้วจิยัดําเนินการทดลองตามกําหนดการดงั ตาราง 2 
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ตาราง 2 กําหนดการจดักิจกรรมในการทดลอง 8 สปัดาห์ 
 

สปัดาห์ท่ี เวลา วนั รายช่ือกิจกรรม ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

     

จนัทร์ ก่อนจะปัน้ 
พธุ หนอนน้อยผจญภยั 

 
1 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ กลมกลิง้ 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

จนัทร์ จากดินสูด่าว 
พธุ ของขวญัมหศัจรรย์ 

 
2 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ งนู้อยเริงร่า 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

 จนัทร์ ไขข่องใคร 
3 พธุ ผลไม้นานาชนิด 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ ผจญภยัใต้นํา้ 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

 จนัทร์ ตุ๊กตาไลฝ่น 
4 พธุ สตัว์น้อยเริงร่า 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ ครอบครัวสขุสนัต์ 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

จนัทร์ รถไฟขบวนน้อย 
พธุ สายรุ้งเจ็ดส ี

5 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ ดอกไม้แสนสวย 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

จนัทร์ เตา่น้อยช่างเลือก 
พธุ บ้านของเรา 

 
6 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ ครอบครัวไดโนเสาร์ 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

 จนัทร์ ลกูเป็ดขีเ้หล ่
7 พธุ ลกูปลาแสนซน 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ สายสร้อยแสนสวย 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่

 จนัทร์ ฝ่ามือน้อยน้อย 
8 พธุ กระตา่ยตื่นตมู 
 

 
10.00 – 10.30 น. 

ศกุร์ 
หน้าใครกนัหนอ 

การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การเรียงลําดบั 
การจดัหมวดหมู ่
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  3. ทดสอบทกัษะพืน้ฐานคณิตศาสตร์ กบักลุม่ตวัอยา่งหลงัการทดลอง (Posttest) โดย
ใชแ้บบทดสอบฉบบัเดยีวกนักบัทีใ่ชก่้อนการทดลอง 
  4. นําผลจากการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรก์่อนและหลงัทดลองไปทาํการวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่สรุปผลการวจิยัต่อไป 
 
5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถติพิืน้ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1 หาคา่เฉล่ีย (Mean) โดยคํานวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 73) 
 

   



  

 
   เม่ือ        แทน  ค่าเฉล่ีย 
       แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด                                                          
     N  แทน  จํานวนเด็กปฐมวยั 
  
      1.2 หาคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; 
และ องัคณา สายยศ.  2538: 79)  
 

    
 1

22




S  

 
   เม่ือ  S    แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     N    แทน  จํานวนเด็กปฐมวยั 
        แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
     2   แทน  ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนนกัเรียนแต่ละคน 
 

 2. สถติทิี่ใช้หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของเคร่ืองมือ หาคา่ความเท่ียงตรงรายข้อ ด้วยการคํานวณความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ โดยใช้สตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2545: 95) 
 

   
N

R
IOC
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   เม่ือ   IOC  แทน  ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแตล่ะข้อกบัจดุประสงค์

             ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญ              
        N   แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
 
  2.2 สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของแบบทดสอบแตล่ะข้อคา่ความยากง่าย (Difficulty) โดย
คํานวณจากสตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.   2526: 89) 
 

   
N

R
P   

 
   เม่ือ  P  แทน  ความยากง่าย                                               
     R  แทน  จํานวนเด็กท่ีทําข้อสอบถกู                     
     N แทน  จํานวนเด็กท่ีทําข้อสอบนัน้ทัง้หมด         
 
  2.3 สถิติท่ีใช้ในการหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ
พอยต์ ไบซีเรียล  (Point Biserial / correlation) (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2521: 258) 
 

   pq
S

MM
r

t

qp
pbis 


  

 
   เม่ือ  pbisr   แทน  ค่าอํานาจจําแนกสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบพอยต์ไบซีเรียล 
     pM  แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมในกลุม่ตอบถกู 
     qM  แทน  ค่าเฉล่ียคะแนนรวมในกลุม่ตอบผิด 
     tS    แทน  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทัง้หมด 
     p   แทน  สดัสว่นของคนตอบถกู 
     q   แทน  1 – p หรือ สดัสว่นของคนตอบผิด  
 
  2.4 สถิติท่ีใช้หาการประเมินค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สตูรของ คเูดอร์ ริชาร์ดสนั  
(Kuder, Richardson) สตูร 20 (KR – 20) ของ (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2545: 218) 
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1

1 x
tt S

pq

K

K
r  

 
   เม่ือ  ttr   แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของข้อสอบ 
     K  แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 
     p  แทน  สดัสว่นของคนท่ีถกูในแต่ละข้อ 
     q  แทน  สดัสว่นของผู้ ท่ีทําผดิในแตล่ะข้อ หรือ 1-p 

     2
Xs   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั  

 
 3. สถติทิี่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน  
  3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลงัทดลองโดยใช้ t-test แบบ 
Dependent Samples โดยคํานวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2538: 104) 
 

   
 
1

22







N

DDN

D
t  

 
   เม่ือ   t      แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t – distribution 
     D      แทน  ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่
     N      แทน  จํานวนคู่ของคะแนน 
     D  แทน  ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนน ระหวา่งก่อนและหลงั 
         การทดลอง 
     2D  แทน  ผลรวมของกําลงัสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและ 
         หลงัการทดลอง 
 

 4. การแปลผลระดบัความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  การแปลผลระดบัความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัในการวิจยั
ครัง้นี ้กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายด้าน ดงัตอ่ไปนี ้
  เกณฑ์คา่เฉล่ีย ( ) 
   6.68 – 10.00 หมายถงึ  ความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ระดบัสงู 
   3.34 – 6.67 หมายถงึ  ความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ระดบัปานกลาง  
   0.00 – 3.33 หมายถงึ  ความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ระดบัต่ํา         



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมลูในการทดลองเป็น
ท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยักําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 N   แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลอง 
 K   แทน  คะแนนเต็ม 
 S  แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     แทน  คา่เฉล่ีย  (Mean) 
 S.D.  แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน 
 D    แทน  คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนน 
 t   แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของคา่สถิติ  
 **   แทน  มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วจิยัดําเนินการเสนอการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลู
ในการทดลองตามลําดบั ดงันี ้
 1. การเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 2. การศกึษาระดบัการเปล่ียนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและ
หลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 3. การเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การปัน้กระดาษ 
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การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏ ดงัตาราง  
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรม 
     การปัน้กระดาษ     
 

ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 

การทดสอบ   S 
D  S.D. t p 

        

ก่อนการทดลอง 6.17 1.49 
1. การรู้คา่จํานวน 

หลงัการทดลอง 9.33 0.80 
3.14 0.93 10.50 ** .000 

        

ก่อนการทดลอง 5.60 1.04 2. การเปรียบเทียบ 
 หลงัการทดลอง 8.73 0.69 

3.13 0.86 19.95 ** .000 

        

ก่อนการทดลอง 5.37 1.61 
3. การจดัหมวดหมู ่

หลงัการทดลอง 8.73 1.11 
3.37 0.89 20.72 ** .000 

        

ก่อนการทดลอง 4.47 1.17 
4. การเรียงลําดบั 

หลงัการทดลอง 8.13 0.82 
3.67 0.92 21.77 ** .000 

        

ก่อนการทดลอง 21.61 5.31 
รวม 

หลงัการทดลอง 34.92 3.42 
13.31 1.95 37.39 ** .000 

        

 
 จากตาราง 3 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ทัง้โดยรวมหลงัจากการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพจิารณารายด้านแล้วพบวา่ เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านการรู้คา่จํานวน การเรียงลําดบั การจดัหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ หลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ
สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
สามารถพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัได้ 
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 2. การศกึษาระดบัการเปลี่ยนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อน
และหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏ  ดงัตาราง 4  
 
ตาราง 4 การศกึษาระดบัการเปลี่ยนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและ 
     หลงัได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ    
 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวยั 

K 
  S ระดบั   S ระดบั 

        

1. การรู้ค่าจํานวน 10 6.17 1.49 ปานกลาง 9.33 0.80 สงู 
2. การเปรียบเทียบ  10 5.60 1.04 ปานกลาง 8.73 0.69 สงู 
3. การจดัหมวดหมู ่ 10 5.37 1.61 ปานกลาง 8.73 1.11 สงู 
4. การเรียงลําดบั 10 4.47 1.17 ปานกลาง 8.13 0.82 สงู 
        

รวม 40 21.61 5.31 ปานกลาง 34.92 3.42 สงู 
        

 
 ผลวิเคราะห์ตามตาราง 4 ปรากฏวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยักอ่นได้รับ
การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษโดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเด็กปฐมวยัมี
ความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์การรู้คา่จํานวนสงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมา การเปรียบเทียบ  
การจดัหมวดหมู ่และการเรียงลําดบัตามลําดบั    
 หลงัการจดักิจกรรมการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษของเด็กปฐมวยั มีความสามารถทางทกัษะ
พืน้ฐานคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัสงู ทัง้โดยรวมและรายด้านทกุด้าน เม่ือพิจารณาแล้ว พบว่า การรู้คา่จํานวน 
มีความสามารถมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมา การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ สว่นด้านการเรียงลําดบั 
เด็กปฐมวยัมีทกัษะความสามารถเป็นลําดบัสดุท้าย 
 

 3. การเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม 
การปัน้กระดาษ ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏ ดงัตาราง 5  
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ตาราง 5 การเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรม 
     การปัน้กระดาษ 
 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การเปล่ียนแปลง ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวยั     D  ร้อยละ 

        

1. การรู้คา่จํานวน 6.17  9.33  3.17  51.38 
2. การเปรียบเทียบ  5.60  8.73  3.13  55.90 
3. การจดัหมวดหมู ่ 5.37  8.73  3.37  62.76 
4. การเรียงลําดบั 4.47  8.13  3.67  82.10 
        

รวม 21.61  34.92  13.31  61.59 
        

 
 หลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษของเด็กปฐมวยั พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทาง 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึน้ร้อยละ  61.59 ของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง โดยทกัษะทางคณิตศาสตร์
การเรียงลําดบั เพิม่ขึน้สงูเป็นอนัดบัแรก (ร้อยละ 82.10) รองลงมาเป็นการจดัหมวดหมู ่(ร้อยละ 62.76)  
การเปรียบเทียบ (ร้อยละ 55.90) และการรู้คา่จํานวน(ร้อยละ 51.38) ตามลําดบั 
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ตาราง 6 ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม 
     การปัน้กระดาษ 
 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง การเปล่ียนแปลง 
คนท่ี 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวยั คะแนน คะแนน คะแนน ร้อยละ 

         

 1. การรู้คา่จํานวน 4  8  4  100.00 
 2. การเปรียบเทียบ 4  7  3  75.00 
6 3. การจดัหมวดหมู ่ 3  8  5  166.00 
 4. การเรียงลําดบั 3  7  4  133.00 
         

 รวม 14  30  16  114.28 
          

         

1. การรู้คา่จํานวน 6  9  3  50.00 
2. การเปรียบเทียบ 5  8  3  60.00 
3. การจดัหมวดหมู ่ 4  9  5  125.00 
4. การเรียงลําดบั 4  8  4  100.00 

17 

        

 รวม 19  34  15  78.95 
          

         

1. การรู้คา่จํานวน 7  10  3  42.86 
2. การเปรียบเทียบ 8  10  2  25.00 
3. การจดัหมวดหมู ่ 7  10  3  42.86 

26 

4. การเรียงลําดบั 8  10  2  25.00 
         

 รวม 30  40  10  33.33  
         

 
 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 6 ปรากฏว่า หลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษเด็กปฐมวยั มี
การเปล่ียนแปลงความสามารถเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 นกัเรียนคนท่ี 6 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมเป็น
ร้อยละ 114.28 ของความสามารถพืน้ฐานเดิม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีการเปล่ียนแปลง
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ความสามารถในการจดัหมวดหมู ่ สงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การเรียงลําดบัและการรู้ค่าจํานวน
ตามลําดบั สว่นด้านการเปรียบเทียบ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เป็นอนัดบัสดุท้าย 
 นกัเรียนคนท่ี 17 มีการเปล่ียนแปลงความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมเป็น
ร้อยละ 78.95 ของความสามารถพืน้ฐานเดิม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่มีการเปล่ียนแปลงความสามารถ
ในด้านการจดัหมวดหมู ่สงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการเรียงลําดบั สว่นการเปรียบเทียบ ตามลําดบั
สดัสว่น การรู้ค่าจํานวน  
 นกัเรียนคนท่ี 26 มีการเปล่ียนแปลงความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมเป็น
ร้อยละ 33.33 ของความสามารถพืน้ฐานเดิม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่มีการเปล่ียนแปลงความสามารถ
ในการจดัหมวดหมูแ่ละการรู้คา่จํานวนสงูเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การเรียงลําดบัและการเปรียบเทียบ 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เป็นอนัดบัสดุท้าย 
 สรุปได้ว่า ผลจากตาราง 6 แสดงให้เห็นวา่การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษสามารถพฒันาเด็ก
ได้ทกุระดบัความสามรถ เดก็ปฐมวยันีเ้ป็นตวัอย่างทัง้ 3 คน ผู้ วิจยัเลือกเด็กปฐมท่ีมีความสามรถทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ต่ํา ปานกลาง และสงู ได้แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษสามารถ
พฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์น้อย ให้มีความสามารถมากกว่านี ้
พืน้ฐานเดิมได้มากท่ีสดุ (ร้อยละ 114.28) 
 



บทที่ 5 
สรุปอภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีมุง่ศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษเพ่ือการเรียนรู้ อนัเป็นแนวทางให้ครูและผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา
ปฐมวยัได้ประโยชน์ ในการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็ก อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วย
การจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการของเด็กต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายสําคญัเพ่ือศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ  โดยกําหนดเป็นจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้ 
 1. การเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 2. การศกึษาระดบัและการเปลี่ยนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อน
และหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 
สมมตฐิานในการวิจยั 
 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สงูขึน้กว่า
ก่อนการทดลอง 

 
ความสาํคัญของการวิจยั 
 ผลของการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ จะเป็นแนวทางให้กบัครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั 
ได้ตระหนกัและเข้าใจถึงความสําคญัในการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ เพ่ือสง่เสริมทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ให้กบัเด็กปฐมวยั อยา่งมีความหมายให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสามารถนําการปัน้กระดาษ
ไปใช้จริง รวมทัง้นําผลของการศกึษาวิจยัไปใช้ในการพฒันาเด็กปฐมวยัได้เป็นอยา่งดีต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี กําลงัศกึษา
อยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ  
สงักดักรุงเทพมหานคร โดยมีจํานวน 8 ห้องเรียน รวมทัง้หมด 216 คน 
 กลุ่มตวัอย่างการวิจัย 
  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี กําลงั 
ศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดันิมมานรดี สํานกังานเขตภาษีเจริญ   
สงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 ห้องเรียน   
จํานวน  30 คน   

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ในการศกึษาวิจยัเร่ืองทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษนี ้
ผู้ วิจยัใช้เคร่ืองมือในการวจิยั คือ 
 1. แผนการจดัประสบการณ์การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ จํานวน 24 แผน 
 2. แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 
การดาํเนินการทดลอง 
 การวิจยัครัง้นี ้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ในช่วงกิจกรรมการปัน้กระดาษ
จดัอยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ผู้วจิยัทําการทดสอบก่อนการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง (Pretest) เพ่ือหาพืน้ฐานทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั จากนัน้นํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน 
 2. ผู้วจิยัดําเนินการทดลองในกิจกรรมการปัน้กระดาษใช้เวลา 8 สปัดาห์  ๆละ 3 วนั  ๆละ 30 นาที  
ช่วงระยะเวลา  9.30 – 10.00 น. รวมทัง้สิน้ 24 วนั 
 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผู้ วิจยัทําการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) กบั
กลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบ
ท่ีใช้กบักลุม่ตวัอยา่งก่อนการทดลอง  
 4. นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการปัน้ 
กระดาษ โดยใช้   t - test  สําหรับ Dependent Samples   
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลการเปรียบเทียบเด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ทัง้โดยรวมและราย
ด้านหลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ สงูกว่าก่อนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 2. ผลการศกึษาระดบัและการเปล่ียนแปลงของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ มีดงันี ้
  2.1  เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองทัง้โดยรวม และรายด้าน
ทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษเด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
คือ การรู้คา่จํานวน การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่และการเรียงลําดบั ทัง้โดยรวมและรายด้าน  
อยูร่ะดบัสงู 
  2.2 การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษทําให้เด็กปฐมวยั มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวม
เพิ่มขึน้จากเดมิร้อยละ 61.59 ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ โดยมีทกัษะด้านการเรียงลําดบั เพ่ิมขึน้มาก
เป็นลําดบัแรก รองลงมาคือ ด้านการจดัหมวดหมู่ การเปรียบเทียบและการรู้ค่าจํานวน ตามลําดบั 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลของการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษเพ่ือพฒันาทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ซึง่ผลของการศกึษาค้นคว้า ปรากฏ ดงันี ้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ทัง้โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวยั หลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรม
การปัน้กระดาษ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และการเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
โดยก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษอยูใ่นระดบัสงู ทัง้นีส้ามารถ
อภิปรายผลได้ ดงันี ้             
 1. เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ทัง้โดยรวมและรายด้าน หลงัการจดักิจกรรม 
การปัน้กระดาษ อยูใ่นระดบัสงู โดยมีการเปล่ียนแปลงทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สงูขึน้ทกุด้านเป็นไป
ตามท่ีสมมตุิฐานทัง้นีเ้พ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
  1.1 การรู้คา่จํานวน เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และหลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ผลจากการวิจยัพบว่า คา่เฉล่ียของคะแนนหลงัการจดั
กิจกรรมการปัน้กระดาษ สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่  6.17 และหลงั
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การทดลองมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 9.33 ซึง่มีค่าเฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจจะ
เป็นเพราะ ขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมการปัน้กระดาษ กิจกรรมท่ีทํานัน้ช่วยสง่เสริมเร่ืองการรู้ค่าจํานวน  ตวัอยา่งเช่น 
สปัดาห์ท่ี 3 กิจกรรมการปัน้กระดาษ ไขใ่นตะกร้า ครูสอดแทรกทกัษะการรู้คา่จํานวนในกิจกรรมนัน้ โดย
เด็กจะปัน้กระดาษเป็นรูปไขต่ามความต้องการของเด็กๆ ได้ตามใจชอบ จากนัน้ก็ให้เด็กนบัจํานวนผลงาน
ท่ีปัน้เป็นรูปไข่ ของตนเองวา่ มีจํานวนเท่าไรและนําของเพ่ือนในกลุม่มานบัรวมกนั เม่ือเดก็ได้ลงมือปฏิบตัิจริง
เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ ในการบง่บอกการนบัและแสดงคา่ของจํานวนได้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั คมขวญั 
ออ่นบงึพร้าว (2550: 84) ท่ีกลา่วว่า ความสามรถในการจดัและการรู้ค่าจํานวน และความสามารถใน
การเรียงลําดบั มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก ลําดบัท่ี 1 ลําดบัท่ี 2 ในการวิจยัสงัเกต พบวา่ ความสามารถ
ในการรู้คา่รู้จํานวนนัน้ เด็กจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของตวัเลข และการนบัเสียก่อนจงึจะ
สามารถเปรียบเทียบได้วา่สิ่งมากกว่า น้อยกว่า และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จงรัก อว่มมีเพียร (2547: 
90 – 91) ท่ีศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะส่ือผสม ผลการวจิยั
พบวา่ การจดักิจกรรมศิลปะส่ือผสมช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้หรือมโนทศัน์ ด้านการรู้คา่จํานวน ตวัเลข 
และในขัน้สรุปยงัมีการทบทวนหรือฝึกซํา้เพ่ือให้เด็กมีความรู้และเกิดทกัษะได้ยาวนานขึน้       
  1.2 การเปรียบเทียบ เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
การปัน้กระดาษ ผลจากการวิจยัพบว่า คา่เฉล่ียของคะแนนหลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ สงูกว่า
ก่อนการจดักิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  5.60 และหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  
8.73 ซึง่มีค่าเฉลี่ยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ ขณะท่ีเด็ก
ทํากิจกรรมการปัน้กระดาษ กิจกรรมท่ีทํานัน่จะช่วยสง่เสริมเร่ืองการเปรียบเทียบได้ เช่น กิจกรรมสปัดาห์ท่ี 7 
กิจกรรมลกูปลาน้อยแสนซน โดยเด็กๆ จะปัน้กระดาษเป็นรูปปลาหลายตวั หลายขนาดรวมกนั เด็กๆ ก็จะ
จบัปลาท่ีปัน้มาวางเปรียบเทียบขนาดของตนเองกบัเพ่ือนๆ และเม่ือเด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริง เด็กก็จะเกิด
การเรียนรู้การเปรียบเทียบเร่ืองของจํานวน ปริมาณท่ีแตกตา่งได้มากขึน้ สอดคล้องกบั มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช  (2527: 244) เสนอแนะว่า ในการสง่เสริมการจดัประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์แกเ่ด็ก
ปฐมวยั เด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากของจริง โดยใช้สื่อการสอนท่ีเป็นของจริงมากท่ีสดุ และ
เร่ิมสอนจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม เด็กควรเรียนรู้เร่ืองความแตกตา่งระหวา่งยาวกบัสัน้ สงูกบัเตีย้ 
ใกล้กบัไกล สอดคล้องกบั  ประไพจิตร  เนตศิกัดิ์ (2529: 50)  กลา่วถงึขัน้ตอนในการเตรียมความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ ควรเร่ิมจากการสงัเกต การเปรียบเทียบ เก่ียวกบัรูปร่าง นํา้หนกั ขนาด สี ท่ีเหมือนกนั
และตา่งกนั การเปรียบเทียบจํานวน แล้วจงึพฒันาในด้านการจดัเรียงลําดบัเก่ียวกบัความยาว ความสงู 
และขนาดและสอดคล้องกบังานวิจยัของ ขวญันชุ บญุยูฮ่ง (2546: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษาทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยการเลา่ “นิทานคณิต” ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม 
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การเล่านิทานคณิต มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ในทกุทกัษะสงูขึน้ และเม่ือจําแนกรายด้านแล้ว พบวา่  
การรู้คา่จํานวน การจบัคู ่การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบัสงูขึน้  
  1.3 การจดัหมวดหมู ่ เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
การปัน้กระดาษ ผลจากการวิจยัพบว่า คา่เฉล่ียของคะแนนหลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ สงูกว่า
ก่อนการจดักิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 5.37 และหลงัการทดลอง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.37 
ซึง่มีค่าเฉลี่ยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ ขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม
การปัน้กระดาษ กิจกรรมท่ีทํานัน่จะช่วยสง่เสริมเร่ืองการจดัหมวดหมู ่เช่น กิจกรรมสปัดาห์ท่ี 4 กิจกรรม
ครอบครัวสขุสนัต์ เด็กได้ปัน้เป็นหุน่คนในครอบครัวของตนเอง เด็กสามารถนําหุ่นท่ีปัน้จากกระดาษมา
จดัหมวดหมูต่าม รูปทรง ขนาด นํา้หนกั ประเภท ของหุ่นท่ีปัน้ได้ในแตล่ะสปัดาห์ ดงันัน้ผลคะแนนเฉล่ีย
ด้านการจดัหมวดหมูเ่พ่ิมขึน้ สอดคล้องกบั มนัทนา เทศวศิาล (2535: 121 – 122) กลา่วถงึ ทกัษะทาง
คณิตศาสตร์วา่ เป็นการท่ีเด็กได้รับความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการจําแนกของออกเป็นหมวดหมู ่ตามลกัษณะ  
ขนาด จํานวน รวมทัง้เร่ืองของนํา้หนกั จํานวน ปริมาณ การวดัขนาด และเวลา โดยมีของจริงมาช่วยใน
การเสริมความเข้าใจ สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552: 66) ท่ีศกึษาเก่ียวกบัทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ สง่ผลตอ่ทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านการสงัเกตและการจําแนก  ด้านการเปรียบเทียบ 
ด้านการจดัหมวดหมู่ ซึง่ทกัษะในแต่ละด้านของพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของด็กปฐมวยั มีความแตกตา่ง
ตามความสามารถพืน้ฐานเดิม 
  1.4 การเรียงลําดบั  เด็กปฐมวยัมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
การปัน้กระดาษ ผลจากการวิจยัพบว่า คา่เฉล่ียของคะแนนหลงัการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ สงูกว่าก่อน
การจดักิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.47 และหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.13  ซึง่มี
คา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ ขณะท่ีเด็กทํากิจกรรม
การปัน้กระดาษกิจกรรมท่ีทํานัน้จะช่วยสง่เสริมเร่ืองการเรียงลําดบั เช่น กิจกรรมสปัดาห์ท่ี 1 กิจกรรม
คณุกลมกลม เม่ือเด็กลงมือปฏิบติัเสร็จ เด็กมีการนํากระดาษท่ีปัน้เป็นรูปทรงกลมๆ มาเรียงลําดบัขนาด 
จํานวน ปริมาณของกระดาษท่ีปัน้ ทกุกิจกรรมการปัน้กระดาษในขัน้สรุป ครูผู้ ฝึกจะให้เด็กออกมานําเสนอ
ผลงานพร้อมทัง้เรียงลําดบัสิ่งท่ีปัน้ทุกครัง้ เด็กก็สามารถเรียงลําดบัสิ่งท่ีปัน้กระดาษ ซึ่งสอดคล้องกบั
ทศันีย์ การเร็ว (2554: 61) ท่ีทําการทดลองผลการจดักิจกรรมการเกษตรท่ีมีตอ่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยั เด็กได้ใช้ความสามารถจดัลําดบัของสิ่งของผ่านกิจกรรมเกษตรท่ีเดก็นําก้อนหินมาล้าง
ทําความสะอาดแล้วใส่ในจานของจิง้หรีดตวัเต็มวยั เรียงลําดบัก้อนหิน จากก้อนเล็กไปหาก้อนใหญ่ ซึง่
การเรียงลําดบัท่ีมีผลต่อความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั  
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 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษช่วยส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัได้ จากการท่ีเด็กได้เรียนรู้จากการท่ีได้ปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมได้ลงมือปฏิบติัจริง จงึ
สง่ผลให้เด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีได้รับการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยั  การรู้คา่จํานวน การจดัหมวดหมู ่การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบัท่ีสงูขึน้  
 2. จากการศกึษาการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ พบวา่ ความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัก่อนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แตภ่ายหลงัจาก
การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ พบว่า ความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ใน
ภาพรวมสงูขึน้ โดยพฒันาอยูใ่นระดบัสงู ตามสมมติุฐาน 
  2.1 การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิ กระทํา
โดยตรง ซึง่กบัแนวคิดของ จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดจากการกระทํา (Learning 
by doing) และการลงมือปฏิบตัิจริง ซึง่สอดคล้องกบั เพียเจต์ และ อินเฮลเดอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ 
2536: 31 – 32; อ้างอิงจาก Piaget; & lnhelder) กลา่วว่า เด็กสามารถเข้าใจถงึสิ่งตา่งๆ และความสมัพนัธ์
ระหวา่งตนเองกบัวตัถไุด้ โดยการลงมือกระทํากบัวตัถโุดยตรงเป็นสําคญั ซึง่สอดคล้องกบั เต็มสิริ เนาวรัตน์ 
(2544: คํานํา) ท่ีกลา่ววา่ การเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ทําให้เกิดทกัษะท่ีเหมาะสมกบั
พฒันาการของเด็กในแตล่ะวยั นอกจากนัน้ กิจกรรมยงัมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก  
เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวางแผนริเร่ิม และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง โดยออกแบบ
ผลงานตามความคิด วสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลายในแตล่ะกิจกรรม สอดคล้องกบั สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์ 
(2545: 31 – 33) กลา่ววา่ เด็กปฐมวยัโดยธรรมชาติแล้ว มีความอยากรู้อยากเห็นในสิง่ต่างๆ รอบตวั 
และต้องการท่ีจะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ และท่ีสําคญัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยันัน้ ทิศนา แขมมณี (2536: 
133 – 135) กลา่ววา่ เด็กปฐมวยัมีการเรียนรู้ ทัง้ท่ีผ่านประสาทสมัผสัและการสร้างความรู้ขึน้ในตวัเด็กเอง 
การเปิด โอกาสให้เด็ก ได้มีประสบการณ์ตรงและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้ดี ในกิจกรรมการปัน้กระดาษนี ้เพ่ือสง่เสริมให้เด็กได้รู้จกั การรู้ค่าจํานวน การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ 
และการเรียงลําดบั ซึง่เป็นทกัษะ พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกบั พฒันา ชชัพงศ์ (2540: 15) 
ท่ีกลา่ววา่ การสง่เสริมให้เด็กพฒันาทางสตปัิญญาควรจดัสิง่แวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกทกัษะ
การสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบให้โอกาสเด็กได้ คดิหาเหตผุลสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเร่ิม
จากสิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวั และก้าวไปสูส่ิ่งท่ีอยูไ่กลตวัจะเป็นการช่วยให้เด็กได้ปรับโครงสร้างทางสติปัญญา สอดคล้อง
กบั กระทรวงศกึษาธิการ(2540: 32) เสนอแนะถึง กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า ควรมีวสัดอุปุกรณ์ ส่ือ
การเรียนท่ีเป็นรูปธรรม ให้เด็กได้มีโอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง สํารวจ ค้นคว้า แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็ก ผู้ใหญ่ ครูเป็นผู้จดัสภาพแวดล้อม และตัง้คําถามกระตุ้นให้เด็กคิด ให้ข้อเสนอแนะ
และให้ความชว่ยเหลือ ในการจดักิจกรรมผา่นกระบวนการเลน่ เพ่ือการเรียนรู้ซึง่ในรูปแบบกิจกรรม แตล่ะ
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ขัน้ตอนได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ศกึษาและเรียนรู้จากส่ือประเภทตา่งๆ ทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ อยา่งอิสระ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรุณี เอ่ียมพงษ์ไพฑรูย์ (2538: 52 – 54) ท่ีศกึษาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสนทนาโดยการเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ประกอบส่ือ โดย
ทดลองกบัเด็ก อาย ุ5 – 6 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2538 ของโรงเรียน
ชมุชนจอมบงึ จํานวน 40 คน พบวา่ เดก็ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสนทนา โดยการเร่ิมประสบการณ์
คณิตศาสตร์ประกอบคําถามมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์แตกต่างกบัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  2.2 กิจกรรมการปัน้กระดาษ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ ตลอด
ระยะเวลา 8 สปัดาห์ของการทดลอง โดยกิจกรรมการปัน้กระดาษ ได้จดักิจกรรม 24 กิจกรรม สปัดาห์ละ 
3 ครัง้ ในแตล่ะกิจกรรมมีการนํากระดาษมาปัน้กบัวสัดตุา่งๆ เม่ือช่วงระยะแรกเด็กจะไมถ่นดัในการทํา
กิจกรรม แต่เม่ือต่อมาได้ปฏิบติักิจกรรมหลายๆ ครัง้ ทําให้เกิดชํานาญและให้ความสนใจในการปัน้ มี
การตดัสินใจในการสร้างสรรค์ชิน้งานได้ดีขึน้ จงึทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้  สอดคล้องกบั ธอร์นไดค์ 
(Thorndike) (เยาวพา เดชะคปุต์.  2542: 70; อ้างอิงจาก Landreth.  1972) ท่ีเช่ือวา่ การเรียนรู้จะได้ผล
ต้องอาศยัการได้ฝึก หรือทําซํา้เสมอให้เด็กมีโอกาสฝึกปฏิบตัิหรือฝึกหดับอ่ยๆ จนทําได้อย่างคลอ่งแคลว่
และเกิดแรงจงูใจ มีความสนใจสามารถเข้าใจถงึเป้าหมายและคณุค่าของส่ิงท่ีทํา ทัง้นีเ้พราะเด็กในวยันี ้
ต้องการได้รับการฝึกฝนให้เกิดทกัษะ สอดคล้องกบั เบรนดา (ธญัวลี พวงชาติ. 2545: 21; อ้างอิงจาก 
Brenda.  1991: B)  ศกึษาเร่ืองการจดัระบบเก่ียวกบัพืน้ฐานการปัน้ ซึง่เป็นผลมาจากความทรงจําของเด็ก 
กลุม่ตวัอย่างเป็นเด็กปฐมวยัและเด็กเกรด 4 โดยให้เด็กทัง้ 2 กลุม่ทํากิจกรรมการปัน้สปัดาห์ละ 1 – 2 ครัง้ 
จนครบ 4 สปัดาห์ มีการบนัทกึภาพขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมการปัน้ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นขัน้ตอนในการทํา
กิจกรรม หลงัจากทํากิจกรรมไปแล้ว 7 – 9 วนั นําผลท่ีได้ไปทบทวนอีกครัง้ โดยนําภาพถ่ายจากงานปัน้
ให้เด็กจดัประเภทหรือจดัพวก จากการศกึษาพบวา่ เด็กปฐมวยัให้เหตผุลง่ายๆ ซึง่เป็นประสบการณ์สําคญั
ท่ีเด็กได้รับข้อมลูมาโดยบงัเอิญ สําหรับเด็กเกรด 4 จะใช้เหตผุลในการจดัพวกได้มากท่ีสดุ เน่ืองจากเด็ก
มีประสบการณ์ทําให้การปัน้ มีความแตกตา่งกนัออกไปมากกว่ากิจกรรมการปัน้กระดาษท่ีสอดแทรกใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการสงัเกต ทําให้พฒันาการของเด็กมีการเปล่ียนแปลง และสามารถพฒันาเด็กได้
อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยเหตผุลดงักลา่ว การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ จงึสง่ผลทําให้พฒันาทกัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัตลอดช่วงเวลาทดลอง 8 สปัดาห์ มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสงูขึน้กอ่นการจดั
กิจกรรม 
 จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ ทําให้เกิดทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์    
เด็กการได้ลงมือปฏิบติัจริง ด้ใช้ทกัษะมีการสงัเกต จากการลงมือปฏิบตัิ จงึสง่ผลตอ่ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ในแตล่ะด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คา่จํานวน การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบั ซึง่
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ทกัษะในแตล่ะด้านของพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั มีความแตกตา่งกนัตามความสามารถ
พืน้ฐานเดิมและสามรถพฒันาไปในระดบัท่ีสงูขึน้ทกุด้าน 

 

ข้อสังเกตที่ได้รับจากการวิจยั 
 1. สปัดาห์แรก ท่ีนํากระดาษมาให้เด็กๆ ได้ลงมือปัน้เนือ้กระดาษมีสว่นผสมของแป้งเปียก เม่ือ
เด็ก  ๆจบักระดาษขึน้มาปัน้จะเหนียวติดมือทําให้ไมส่ามารถขึน้รูปท่ีจะปัน้ได้ ผู้ วิจยัจงึอธิบายวิธีการใช้กระดาษ
นํามาปัน้นัน้ มือของเด็กต้องมีความชืน้ด้วยการนําผ้าชบุนํา้หมาดวา่วางไว้สําหรับเช็ดมือ เพ่ือให้มือไมแ่ห้ง
มีความชืน้ของกระดาษท่ีผสมกบัแป้งเปียกจนเป็นเนือ้เดียวกนั จะไมต่ิดมือและสามารถปัน้ขึน้รูปแบบตา่งๆ
ท่ีเด็กต้องการได้ เด็กสว่นใหญ่เข้าใจถงึวิธีการปัน้จากกระดาษมากขึน้ เด็กมีความสนใจในกิจกรรมท่ีทํา
มาจากตวักระดาษท่ีเป็นความแปลกใหมส่ําหรับเด็ก 
 2. ในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมเด็กจะพดูคยุกนัเก่ียวกบัการปัน้ของตนเอง เช่น กิจกรรมท่ีงนู้อย
เริงร่า เด็กพดูวา่ งขูองเรามีขนาดยาวกวา่ ตวัใหญ่กว่า เด็กๆ ก็จะนํามาเปรียบเทียบกนั บางกิจกรรม  
ก็แขง่กนัปัน้ว่า ใครปัน้ได้มีจํานวนมากกว่ากนั 
 3. เด็กมีความกระตือรือร้นในการปัน้กระดาษ เน่ืองจากถามครูทกุวนัวา่วนันีจ้ะให้ปัน้อะไรกนั
อีกเด็กบางคนอยากปัน้ตวัสตัว์ หุ่นยนต์ ผลไม้ เป็นต้น และเมื่อเด็กได้ลงมือทํากิจกรรม การปัน้กระดาษ
เด็กสนกุสนานกนัมาก  
 4. เด็กรู้จกัรักษาความสะอาดและเก็บวสัดอุปุกรณ์เข้าท่ี เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เน่ืองจาก
ขณะท่ีทํากิจกรรม มกัจะเนือ้กระดาษท่ีปัน้ตกลงพืน้ ทัง้บริเวณโต๊ะทํากิจกรรม และบริเวณพืน้ห้อง ซึง่ทําให้
สกปรกจงึต้องช่วยกนัเก็บและทําความสะอาดเพ่ือให้ห้องเรียนสะอาด หลงัจากการทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
และในสว่นของอปุกรณ์อ่ืนๆ ก็เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย เน่ืองจากสะดวกในการหยิบใช้ในการทํากิจกรรม
ครัง้ตอ่ไป  
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. ครูควรนํากิจกรรมการปัน้กระดาษมาใช้ในการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยั โดยพิจารณาความยาก ง่ายเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
 2. ก่อนเด็กจะลงมือปฏิบติักิจกรรม ครูควรมีความมัน่ใจว่าเด็กได้เข้าใจถงึวิธีการปัน้ในกิจกรรม
นัน้  ๆเป็นอย่างดีแล้ว หากพบว่า เด็กยงัไมเ่ข้าใจ หรือมีปัญหาควรรีบเข้าไปอธิบาย เพ่ือให้เด็กเกิดความเข้าใจ
มากย่ิงขึน้ และขณะท่ีเด็กปฏิบตัิกิจกรรม ครูควรสงัเกตการทํากิจกรรมของเด็ก คอยเป็นท่ีปรึกษาแนะนํา
หรือใช้คําชมเชยท่ีเป็นการกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดในการสร้างผลงานของตนเอง และเม่ือมีเด็กท่ียงัไมเ่ข้าใจ
ในการทํากิจกรรม ครูควรสาธิตกิจกรรมให้ดเูป็นตวัอย่างเป็นรายบคุคล ควรสร้างบรรยากาศการจดักิจกรรม
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ให้เด็กได้ทําอยา่งอิสระ ครูควรมีบทบาทในการดแูลให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําเม่ือเด็กต้องการกระตุ้น
โดยการใช้คําถามท่ีเก่ียวกบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์กบัเด็กเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   
ให้การแรงเสริม กลา่วคําชมเชยในผลงานของเด็ก เพ่ือทําให้เด็กมีความมัน่ใจ ตัง้ใจในการทํากิจกรรม
และเกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง  
 3. ในการทํากิจกรรมการปัน้กระดาษ ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้ปัน้อย่างอิสระตามจินตนาการ
ตามความคิดของตนเอง และควรให้เด็กได้เลือกวสัดอุปุกรณ์อยา่งอิสระตามความสนใจท่ีเด็กต้องการ 
 4. เม่ือเสร็จสิน้การจดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ควรมีการนําเสนอผลงานร่วมกบัเพ่ือนในห้องเรียน  
เพ่ือฝึกเด็กให้เกิดความกล้าแสดงออกและ ช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีทํากิจกรรม
ทกุครัง้ 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษท่ีมีต่อพฒันาการด้านอ่ืนๆ ของ
เด็กปฐมวยั เช่น พฒันาการด้านการคดิแก้ปัญหา พฒันาการทกัษะทางภาษา พฒันาการด้านมติิสมัพนัธ์ 
พฒันาการด้านสงัคม พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัเล็ก เป็นต้น 
 2. ควรศกึษาเปรียบเทียบผลของการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษในระดบัอนบุาลปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3  
เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัเป็นรายด้าน เช่น การรู้คา่จํานวน การเปรียบเทียบ  
การจดัหมวดหมู ่การเรียงลําดบัตอ่ไป  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 

บรรณานุกรม 
 

กรภสัสร ประเสริบศกัดิ์.  (2539).  ทกัษะพืน้ฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ดรั้บการจดักิจกรรม 
 ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตผุลและคําถามเชิงเปรียบเทียบ.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.  
 (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร.                        
กลุยา ตนัติผลาชีวะ.  (2545).  การวิจยัเชิงปฏิบติัการในชัน้เรียนปฐมวยัศึกษา.  กรุงเทพฯ: เอดิสนัเพรส  
 โปรดกัส์. 
----------- .  (2545).  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวยัศึกษา.  กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดกัส์. 
----------- .  (2549, เมษายน).  การสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวยั.  วารสารการศึกษาปฐมวยั.  10(2): 
 38 – 34. 
ขนบพร วฒันสขุชยั.  (2544).  การศึกษาการป้ันของเด็กอาย ุ5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของแคล์ โกลอมบ์. 
 วิทยานิพนธ์ ศ.ม. (ศิลปศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
 ถ่ายเอกสาร. 
ขวญันชุ บญุยูฮ่ง.  (2546).  การส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดย การเล่านิทาน  
 คณิตศาสตร์.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร.                         
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ.  (2529).  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั : ตามแนวการเรียนรู้ 
 ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม.  กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผล แผนพฒันาการศกึษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544). 
จงรัก อว่มมีเพียร.  (2547).  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการจดักิจกรมศิลปะ 
 สือ่ผสม.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยั  
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
จรัล คําภารัตน์.  (2541).   การสอนศิลปะเพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์ระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  
 เวิลด์ มีเดีย. 
จิรศกัด์ิ สง่แสงขจร.  (2532).  คู่มืองานป้ันดินขนมปัง. กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ์.           
ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี.  (2542).  การสอนคณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 ถ่ายเอกสาร.   
ชวลิต ดาบแก้ว.  (2535).  ศิลปศึกษา.  กรงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช.  
ชะลอ พงษ์สามารถ.  (2526).  ศิลปะสําหรับครูมธัยม.  กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์. 
 

 



 
 

66 

ณฐันนัท์ คมัภีร์ภทัร.  (ม.ป.ป.).  ใน  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั.  
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศกึษาปฐมวยั สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต.  
เต็มสิริ เนาวรังสี.  (2544).  ครูปฐมวยักบัศิลปะเด็ก.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาอนบุาล คณะครุศาสตร์  
 สถาบนัราชภฎัสวนดสุติ. 
ธญัวลี พวงชาต.ิ  (2545).  การป้ันของเด็กอาย ุ3 – 5 ปี ในโรงเรียนสาธิตสงักดัสถาบนัราชภฎัทัว่ประเทศ.      
นยัพินิจ คชภกัดี.  (2541).  พฒันาสมองลูกใหล้ํ้าเลิศ.   พิมพ์ครัง้ท่ี 10.  กรุงเทพฯ: แปลน พบัลชิช่ิง. 
นิตยา ประพฤติกิจ.  (2541).  คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้ เฮ้าท์.  
บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  (2521).  การวดัประเมินผลการศึกษา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
 พืน้ฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.       
----------- .  (2545).  รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์เร่ืองการวดัประเมินการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ: ศนูย์ศกึษา 
   ตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
บญุไท เจริญผล.  (2533).  ความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญากบัทกัษะพืน้ฐานทาง 
 คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั.  ปริญญานิพนธ์ กศม.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประสานมิตร.  อดัสําเนา.            
ประไพจิตร เนตศิกัด์ิ.  (2529).  การสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา.  ลําปาง: ภาควิชา 
 หลกัสตูรและการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาลยัครูลําปาง. 
ประวิทย์ จําปาทอง.  (2531).  ศิลปะและศิลปหตัถกรรม.  กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์ทฤษฎี.  
ประเสริฐ ศีลรัตนา.  (2529).  คู่มือการสอนศิลปศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที ่1.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ปัทมา แจ่มจํารัส.  (2548).  ความสามารถดา้นการคิดของเด็กปฐมวยัทีทํ่ากิจกรรมป้ันแป้งโดแข็ง. 
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
ปิยรัตน โพธ์ิสอน.  (2542).  การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนบุาลโดยใชก้ารประเมินผล 
 แบบพอร์โฟลิโอ.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (ประถมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 
พวงน้อย ศรีตลานนท์.  (2515).  การศึกษาผลของการฝึกความพร้อมทางการอ่านในดา้นการรับรู้ 
 ความแตกต่างทางสายตา โดยใชส้ไลด์ในระดบัอนบุาล.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.  (การศกึษา 
 ปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสาทมิตร.  อดัสําเนา.            
พวงรัตน์ พุม่คชา.  (2545).  การพฒันาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนบุาลทีเ่รียนโดยใช ้
 เร่ืองคณิตศาสตร์.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 



 
 

67 

พฒันา ชชัพงษ์.  (2540).  โครงการและการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาก่อนประถมศกึษา.  วารสาร 
 การศึกษาปฐมวยั.  1(2): 15. 
----------- .  (2541).  ทฤษฎีและปฏิบติัการหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลกัสตูร 
 และการสอน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
เพ็ญจนัทร์ เงียบประเสริฐ.  (2542).  คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั.  ใน  เอกสารประกอบการสอน. 
 หน้า 9 – 25. 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (2527).  เอกสารการวิชาการสร้างเสริมประสบการณ์ระดบัปฐมวยั 
  ศึกษา หน่วยที ่1 – 7.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
----------- .  (2532).  เอกสารการสอนชดุวิชาฝึกอบรมครูและผูเ้กีย่วข้องกบัการอบรมลีย้งดูเด็กปฐมวยั  
 หน่วยที ่6 – 10.  นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
มนัทนา เทศวศิาล.  (2535).  การจดัศูนย์เด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎั 
 สวนดสุติ. 
เยาวพา เดชะคปุต์.  (2542).  การจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: เอพีกราฟฟิกส์ดีไซด์.  
วรรณี อยูค่ง.  (2547).   ความสามารถของกล้ามเนือ้มือของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับจากจดักิจกรรมการป้ัน.
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยา 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
วรวรรณ  เหมชะญาติ.  (2536).  ผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ทีมี่ต่อ 
 ความสามารถในกรรับรู้ดา้นมิติสมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศกึษา 
 ปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
วาโร เพ็งสวสัดิ.์  (2542).  การวิจยัทางการศึกษาปฐมวยั.  สกลนคร: โปรแกรมวิชาการวดัผลการศกึษา 
 คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฎัสกลนคร. 
วิจิตรา วเิศษสมบตัิ.  (2539).  ความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการจดัประสบการณ์ 
 ความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการป้ัน.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษา 
 ปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร.  
วิรุณ ตัง้เจริญ.  (2526).  ศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ: วิฌวลอาร์ต. 
ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจยัทางการศึกษา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  
 ศนูย์สง่เสริมวิชาการ. 
ลดัดา นีละมณี.  (ม.ป.ป.).  คู่มือครูอนบุาล: นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์การเรียน 

กิจกรรมเสรีระดบัวยัก่อนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.  
 



 
 

68 

ศรีสดุา คมัภีร์ภทัร.  (2534).  ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และความเชือ่มัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั  
 ทีไ่ดร้ับการจดักิจกรรมการเคลือ่นไหวและจงัหวะทีเ่นน้องค์ประกอบพืน้ฐาน.  ปริญญานิพนธ์ 
 กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาศรีนครินทรวิโรฒ.   
 ถ่ายเอกสาร.               
สมเกียรติ ตัง้มโน.  (2541).  ศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
สมใจ ทิพย์เมธา.  (2521).  ความพร้อมของเด็กวยัก่อนเรียน.  กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครูสวนดสุติ. 
สตัยา สายเชือ้.  (2541).  กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กก่อนวยัเรียน . กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ.  (2540).  คู่มือหลกัสูตรก่อนประถมศึกษา พทุธศกัราช  
 2540 (อาย ุ3 – 6 ปี).  กรุงเทพฯ: กระทรวงศกึษาธิการ. 
----------- .  (2543).  ปฏิรูปการเรียนรู้ผูเ้รียนสําคญัทีส่ดุ.  กรุงเทพฯ:  พิมพ์ดี. 
สํานกังานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาต.ิ  (2541).  คู่มือการจดักิจกรรมทีเ่นน้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 ระดบัก่อนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา.                   
สชุาติ เถาทอง; และคณะ.  (2545).  ศิลปะทศันศิลป์ 1.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์.              
เสาวนีย์ จนัทร์ที.  (2546).  ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปัญญาทีมี่ต่อ 
 การรับรู้การอนรัุกษ์ส่ิงแวดลอ้มของเด็กปฐมวยั. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  
 กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
หน่วยศกึษานิเทศก์ สํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร.  (2543).  แผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาล 
 ศึกษาปีที ่1 เล่มที ่1.  กรุงเทพฯ: ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 
----------- .  (2543).  แผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาลศึกษาปีที ่1 เล่มที ่2.  กรุงเทพฯ: ชมุนมุ 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
----------- .  (2543). แผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาลศึกษาปีที ่2 เล่มที ่1. กรุงเทพฯ: ชมุนมุ 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
----------- .  (2543). แผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาลศึกษาปีที ่2 เล่มที ่2. กรุงเทพฯ: ชมุนมุ 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.                                                                       
หรรษา นิลวิเชียร.  (2535).  ปฐมวยัศึกษา หลกัและแนวปฏิบติั.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.   
อรุณี เอ่ียมพงษ์ไพฑรูย์.  (2538).  ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการจดักิจกรรม 
 สนทนาโดยการเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ประกอบสือ่. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.   
 (การศกึษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ:  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
 
 



 
 

69 

อําพวรรณ์ เนียมคํา.  (2554).  ผลการจดัประสบการณ์แบบโครงการทีมี่ต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 ของเด็กปฐมวยั.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
Brenda, S. S.  (1991, October).  Changes in Children’s Event Memory as a Function of Experience.   
 Dissertation Abstracts International.  52 (4): 2326. 
Bruner, J,S.  (1969).  The Process of Education.  New york: Harvard University Press. 
Leeper, Saran Hammond; Dales, Ruth J.; Skipper, Dora Sikes.; & Withersporn, Ralph L. 
 (1974).  Good School for Young Children. 3rd ed.  New York: MacMillan. 
Mayesky, M. ; et al.  (1998).  Creative Activities for Young.  6th ed.  New York: Delmar. 
Piaget, J.  (1952).  The Original of Intelligence in Children.  New York: International University 
 Press. 
----------- .  (1969).  Science of Education and the Psychology of the Child.  New York: Viking. 
Tonyan, Holli  A.  (2003).  Exploring Patterns in Time Children Spend in a Variety of Child Care 
 Activities : Association with Environmental Quality, Ethnicity, and Gender.  Retrieved  
 October 7,2003,  from http;//www.sciencedirct.com/ob=Article. 
Seefeldt, C.; &  Burbour, N.  (1986).  Early Childhood Education and Introduction.  London:  
 Charles E. Merrill. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
     - คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการป้ันกระดาษ 
     - แผนการจัดกจิกรรมการป้ันกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

72 

คู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรมการป้ันกระดาษ 
 

 
 
1. คาํชีแ้จง 
 กิจกรรมการปัน้กระดาษ เป็นกิจกรรมเท่ีให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
ในในเร่ืองของการรู้ค่าจํานวน การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบั การจดัหมวดหมู่ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีใช้
เนือ้กระดาษผสมกบัแป้งเปียกจนเป็นเนือ้เดียวกนัเรียกอีกอย่างว่า “เปเปอร์โด” ในการทํากิจกรรม ซึง่
เด็กสามารถเลือกทําได้ตามความสามารถ และความสนใจ โดยมีการประเมินควบคู่ไปในขณะท่ีเด็กปฏิบติั
กิจกรรมด้วยวิธีสงัเกต การพบประพดูคยุ และการเขียนบนัทกึเหตกุารณ์ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการทํา
กิจกรรมการปัน้กระดาษ เพ่ือท่ีจะสง่ผลตอ่ความสามารถทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ซึง่ผู้ วิจยั
ได้สร้างขึน้และเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้เด็กได้เลือกทํากิจกรรมอย่างเสรีเหมาะสมกบัพฒันาการและความสนใจ
ของเด็กจํานวนทัง้สิน้ 24 กิจกรรม 

 

2. จุดมุ่งหมาย 
 1.  เพ่ือฝึกทกัษะการการรู้คา่จํานวน            
 2.  เพ่ือฝึกทกัษะการเปรียบเทียบ            
 3.  เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู ่           
 4.  เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั            
 5.  เพ่ือฝึกให้เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่วมกบัครูและเพ่ือนได้ 
 6.  เพ่ือให้เด็กทํากิจกรรมด้วยความสนกุสนานเพลดิเพลิน 

 

3. เนือ้หา 
กิจกรรมการปัน้กระดาษเป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง 24 กิจกรรม 
 

4. การดาํเนินกจิกรรม 
 4.1 สร้างข้อตกลงในการทํากิจกรรมกิจกรรมการปัน้กระดาษ ดงันี ้
  4.1.1 ตกลงสญัญานก่อนหมดเวลาด้วยการเคาะจงัหวะ 
  4.1.2 เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้วควรเก็บอปุกรณ์และล้างมือให้สะอาด 
 4.2 ครูแนะนํากิจกรรมและอปุกรณ์ รวมทัง้วิธีการใช้ท่ีถกูต้อง 
 4.3 เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมอยา่งอิสระ ครูคอยแนะนําช่วยเหลือเม่ือเดก็ต้องการ 
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 4.4 เด็กเลา่ถงึผลงานของตนเองจากการทํากิจกรรม 
 4.5 สรุปผลงานการปัน้กระดาษท่ีทําให้เช่ือมโยงเข้ากบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

 

5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตผลงานของเด็ก 
 5.2 สงัเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
 5.3 สงัเกตการเก็บอปุกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

 
6. บทบาทครู 
 6.1 ศกึษาแผนการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษให้เข้าใจก่อนลงมือจดักิจกรรม 
 6.2 สร้างข้อตกลงและอธิบายขัน้ตอนในการปฏิบติักิจกรรม 
 6.3 กระตุ้นให้เด็กสนใจในกิจกรรม และให้แรงเสริมทางบวก ขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมในขัน้สรุป
ให้เด็กทบทวนถงึเร่ืองท่ีได้ทําและผลท่ีได้จากการจดักิจกรรมการปัน้กระดาษ 
 
7. บทบาทเดก็ 
 ครูควรชีใ้ห้เด็กเห็นบทบาทของตนเอง ดงันี ้
 7.1 ปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ีตกลงกนัไว้ 
 7.2 พยายามให้เดก็ฝึกการสงัเกต จําแนก และเปรียบเทียบขณะทํากิจกรรม 
 7.3 สามารถตอบคําถามในส่ิงท่ีตนเองทําได้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการป้ันกระดาษ 
เพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

 
กจิกรรมที่ 3 กลมกลิง้               
  

จุดมุ่งหมาย 
 1.  เพ่ือฝึกทกัษะการการรู้คา่จํานวน            
 2.  เพ่ือฝึกทกัษะการเปรียบเทียบ            
 3.  เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู ่           
 4.  เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั            
 5.  เพ่ือฝึกให้เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่วมกบัครูและเพ่ือนได้ 
 6.  เพ่ือให้เด็กทํากิจกรรมด้วยความสนกุสนานเพลดิเพลิน 
 
การดาํเนินกจิกรรม 
 

ขัน้ตอน ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

ขัน้นํา 
 

1.ครูเลา่นิทานเร่ืองคณุกลม กลม   
2.เด็กและครูร่วมกนัสนทนากบัเก่ียวกบันิทานเร่ืองคณุกลม กลม  
 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 

ขัน้
ดาํเนิน
กิจกรรม 
 

1.ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์และอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมการปัน้
ให้เด็กเข้าใจก่อนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 
2. เด็กเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์การปัน้กระดาษตามความสนใจ 
3. เด็กปัน้ด้วยตนเองอยา่งอิสระขนาดใดก็ได้ 

4. ครูเดินดแูละให้ความช่วยเหลือเม่ือเด็กต้องการตลอดการทํากิจกรรม 
5. เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เด็กช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความ
สะอาด 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

ขัน้สรุป 1. เด็กนําเสนอผลงานการปัน้ร่วมกบัเพ่ือนในห้องเรียน 
2. นําผลงานแสดงหน้าชัน้เรียน 
3. เด็ก ๆ นําผลงานท่ีทําเสร็จแล้วมารวมกนัท่ีโต๊ะกิจกรรม และร่วมกนั
ปฏิบตัิกิจกรรมดงันี ้
    - เด็กๆ ช่วยกนันบัจํานวนผลงานท่ีปัน้ 
    - เด็กๆ ช่วยกนัเรียงลําดบัขนาดผลงานท่ีปัน้จากเล็ก –ไปหาใหญ่ 
    - เด็กๆ ช่วยบอกจํานวนของผลงานท่ีปัน้วา่กลุม่ไหนมีจํานวนมากท่ีสดุ 
4. เด็กและครูร่วมกนัสรุปถงึกิจกรรมท่ีทํา 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 

 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. เปเปอร์โด (ปัน้กระดาษ) 
 2. แผ่นพลาสติกรองปัน้ 
 3. ไม้บรรทดั ไม้ซีกเลก็ 
 4. นิทาน คณุกลมกลม 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตผลงานเด็ก 
 2. สงัเกตจากการทํากิจกรรม 
 3. จดบนัทึกกิจกรรมท่ีเด็กทํา 
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แผนการจัดกิจกรรมการป้ันกระดาษ 
เพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

 
กจิกรรมที่ 4 จากดนิสู่ดาว               
  

จุดมุ่งหมาย 
1. เพ่ือฝึกทกัษะการการรู้คา่จํานวน            
2. เพ่ือฝึกทกัษะการเปรียบเทียบ            
3. เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู ่           
4. เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั            
5. เพ่ือฝึกให้เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่วมกบัครูและเพ่ือนได้ 
6. เพ่ือให้เด็กทํากิจกรรมด้วยความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
 

การดาํเนินกจิกรรม 
 

ขัน้ตอน ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

ขัน้นํา 
 

1. เด็กและครูร่วมกนัท่องคําคล้องจอง “ดวงดาว” 
    ห้าดวงดาว      พราวแสง          บนฟ้า 
หนึง่ทางซ้าย       สองทางขวา       หนเูห็นไหม 
สามตรงนัน้         ส่ีตรงนี ้             งามกวา่ใคร 
ดวงท่ีห้า             อยูต่รงไหน         ช่วยหาท่ี 
2. เด็กและครูร่วมกนัสนทนากบัเก่ียวกบัคําคล้องจอง 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 

ขัน้
ดาํเนิน
กิจกรรม 
 

1. ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์และอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรม 
การปัน้กระดาษเป็นรูปดาวให้เด็กเข้าใจก่อนลงมือปฏิบตักิิจกรรม 
2. เด็กเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์การปัน้กระดาษตามความสนใจ 
3. ด็กลงมือปฏิบตัิปัน้กระดาษด้วยตนเองอยา่งอิสระ 
4. ครูเดินดแูละให้ความช่วยเหลือเม่ือเด็กต้องการตลอดการทํากิจกรรม 
5. เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เด็กช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความ
สะอาด 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

ขัน้สรุป 1. ให้เด็กออกมานําผลงานแสดงหน้าชัน้เรียน 
2. ครูร่วมกนัสนทนากบัเด็กโดยใช้การถามตอบเด็กเก่ียวกบักิจกรรม 
ท่ีได้ทํา 
    - เด็กๆ ช่วยกนัจดัแยกกลุม่สีของดวงดาวท่ีปัน้ให้เป็นกลุม่สีเดียวกนั 
    - เด็กๆ ช่วยกนันบัจํานวนดวงดาวท่ีปัน้ท่ีมีขนาดเล็กวา่มีจํานวนเท่าไร 
    - เด็กๆ ช่วยกนัเรียงลําดบัขนาดดวงดาวท่ีปัน้จากเล็ก–ไปหาใหญ่ 
3. เด็กและครูร่วมกนัสรุปถงึกิจกรรมท่ีทําโดยนําผลงานท่ีปัน้มาเช่ืองโยง
ให้สอดคล้องกบัทกัษะคณิตศาสตร์ 
4. เด็กและครูร่วมกนัสรุปการทํากิจกรรม  

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 

 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1. เปเปอร์โด (ปัน้กระดาษ) 
 2. แผ่นพลาสติกรองปัน้ 
 3. ไม้บรรทดั ไม้ซีกเลก็ 
 4. คําคล้องจอง ดวงดาว 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตผลงานเด็ก 
 2. สงัเกตจากการทํากิจกรรม 
 3. จดบนัทึกกิจกรรมท่ีเด็กทํา 
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แผนการจัดกิจกรรมการป้ันกระดาษ 
เพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

 
กจิกรรมที่ 8 ผลไม้นานาชนิด     
            

จุดมุ่งหมาย 
 1.  เพ่ือฝึกทกัษะการการรู้คา่จํานวน            
 2.  เพ่ือฝึกทกัษะการเปรียบเทียบ            
 3.  เพ่ือฝึกทกัษะการจดัหมวดหมู ่           
 4.  เพ่ือฝึกทกัษะการเรียงลําดบั            
 5.  เพ่ือฝึกให้เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่วมกบัครูและเพ่ือนได้ 
 6.  เพ่ือให้เด็กทํากิจกรรมด้วยความสนกุสนานเพลดิเพลิน 
 
การดาํเนินกจิกรรม 
 

ขัน้ตอน ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

ขัน้นํา 
 

1. เด็กและครูร่วมกนัท่องคําคล้องจอง    
    ผลไม้ (ไมท่ราบนามผู้แตง่) 
    จํา้จีผ้ลไม้ แตงไทย แตงกวา   
    ขนนุ น้อยหน่า พทุรา มงัคดุ 
    ละมดุ ลําไย มะเฟือง มะไฟ    
    มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ 
    ฟักแฟง แตงโม ไชโยโห่ฮิว้ 
2. สนทนากบัเด็กเก่ียวกบัผลไม้ชนิดตา่งๆ ในคําคล้องจอง 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 
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ขัน้ตอน ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม 
ทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

ขัน้
ดาํเนิน
กิจกรรม 
 

1. ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์และอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมการปัน้
รูปผลไม้ให้เดก็เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 
2. เด็กเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์การปัน้กระดาษตามความสนใจ 
3. เด็กปัน้ผลไม้ต่างๆตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
4. ครูเดินดแูละให้ความช่วยเหลือเม่ือเด็กต้องการตลอดการทํากิจกรรม 
5.เม่ือใกล้หมดเวลาเตือนให้เด็กช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความ
สะอาด 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 

ขัน้สรุป 1.เด็กนําเสนอผลงานการปัน้รูปผลไม้ร่วมกบัเพ่ือนในห้องเรียน 
2. นําผลงานแสดงหน้าชัน้เรียน 
3. เด็ก ๆ นําผลงานท่ีทําเสร็จแล้วมารวมกนัท่ีโต๊ะกิจกรรม และร่วมกนั
ปฏิบตัิกิจกรรมดงันี ้
    - เด็ก ๆ ชว่ยกนัจดัแยกประเภทของผลไม้ท่ีปัน้ให้เป็นกลุม่เดียวกนั 
    - เด็ก ๆ ชว่ยกนัวางผลไม้ท่ีปัน้ท่ีมีจํานวนเท่ากนัเป็นกลุม่ 
    - เด็ก ๆ ชว่ยกนัเรียงลําดบัขนาดผลไม้ท่ีปัน้จากใหญ่ –ไปหาเล็ก 
4. เด็กและครูร่วมกนัสรุปถงึกิจกรรมท่ีทํา 

 
การรู้คา่จํานวน 
การเปรียบเทียบ 
การจดัหมวดหมู ่
การเรียงลําดบั 

 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  เปเปอร์โด (ปัน้กระดาษ) 
 2.  แผ่นพลาสติกรองปัน้ 
 3.  ไม้บรรทดั  
 4.  คําคล้องจอง ผลไม้  

 
การประเมินผล 

1. สงัเกตผลงานเด็ก 
2. สงัเกตจากการทํากิจกรรม 
3. จดบนัทึกกิจกรรมท่ีเด็กทํา 
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ภาคผนวก ข 
  - คู่มือดาํเนินการทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 
  - ตัวอย่างแบบทดสอบวัดทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
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คู่มือดาํเนินการทดสอบวัดทกัษะพืน้ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 
 
 
 
1. คาํชีแ้จง    
 1.1 แบบทดสอบนี ้ เป็นแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ระดบั 
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 (อาย ุ5 – 6 ปี) ซึง่แบง่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ด้าน                                          
 1.2 แบบทดสอบนี ้มีทัง้หมด 4 ด้าน รวมทัง้หมด 40 ข้อ มีลกัษณะเป็นรูปภาพเลือกตอบจาก
ภาพ 3 ตวัเลือก โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือส่งเสริมทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ดงันี ้                                                      
  1.2.1 การรู้คา่จํานวน  หมายถงึ ความสามารถในการบง่บอกการนบัและแสดงคา่ของจํานวนได้     
  1.2.2 การเปรียบเทียบ หมายถงึ ความสามารถในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ในเร่ืองของจํานวน   
ปริมาณ ขนาด  รูปทรงตา่งๆ เป็นต้น     
  1.2.3 การเรียงลําดบั หมายถงึ ความสามารถในการจดัเรียงลําดบัส่ิงของตา่ง  ๆตามคณุสมบติั
ท่ีกําหนดให้ เช่น จํานวน ความสงู ความยาว ขนาด ลําดบัของภาพเหตกุารณ์ก่อนและหลงัได้ 
  1.2.4 การจดัหมวดหมู ่ หมายถงึ ความสามารถในการหาคณุสมบตัิของส่ิงของท่ีเก่ียวกบั  
รูปทรง ขนาด นํา้หนกั ประเภท เป็นต้น 
                                                              
2. วธีิการดาํเนินทดสอบ 
 2.1 ผู้ดําเนินการทดสอบ ต้องศกึษาแบบทดสอบและคูมื่อให้เข้าใจกระบวนการทัง้หมดใช้ภาษา
ท่ีชดัเจนและเป็นธรรมชาติในการออกคําสัง่ รวมทัง้มีวธีิการพดูท่ีจงูใจ เร้าใจเด็ก ให้สนใจและตัง้ใจทํา
การทดสอบ 
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 2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบประกอบด้วย 
ชดุคําถามทัง้หมดจํานวน 4 ชดุ ซึง่รวมทัง้สิน้ 40 ข้อ และเป็นการประเมินโดยให้ผู้ รับการประเมินทํา
เคร่ืองหมาย  ตามคําสัง่ท่ีเห็นว่าถกูต้องท่ีสดุ ตามคําสัง่จําแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้

  ชดุท่ี 1  การรู้คา่จํานวน  จํานวน    10  ข้อ 
 ชดุท่ี 2 การเปรียบเทียบ จํานวน  10 ข้อ 
 ชดุท่ี 3 การเรียงลําดบั  จํานวน  10 ข้อ 
 ชดุท่ี 4 การจดัหมวดหมู ่ จํานวน      10  ข้อ 
 
 
 

3. การตรวจให้คะแนน 
 แบบทดสอบชดุนีใ้ช้สําหรับการประเมินทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยันี ้
ได้มีการตรวจให้คะแนน ดงัต่อไปนี ้                                                                                                                          
  ข้อท่ีตอบได้ถกูต้อง ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ข้อท่ีตอบผิดไมไ่ด้ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้คะแนน 0 คะแนน 

 
4. การกาํหนดเวลาในการทดสอบ 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั กําหนดให้ ข้อละ 
1 – 2 นาที รวมระยะเวลา โดยเฉลี่ยประมาณ 55 – 60 นาที 
 
5. การเตรียมการก่อนการทดสอบ 
 1. สถานท่ีทดสอบควรเป็นห้องท่ีสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกท่ีเอือ้อํานวยต่อผู้ รับ
การทดสอบ เป็นต้นวา่ มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ โต๊ะเก้าอีจ้ดัให้เหมาะสมกบัผู้ รับการทดสอบและไม่มีเสียงดงั
รบกวนจนเกินไป 
 2. ผู้ดําเนินการทดสอบต้องทําหน้าท่ีอา่นคําสัง่ให้ผู้ รับการทดสอบฟังและทํา ดงันัน้จงึต้องอา่น 
คูมื่อในการทดสอบแตล่ะตอนให้เข้าใจล่วงหน้า เพ่ือให้คุ้นเคยกบัสิ่งท่ีต้องปฏิบติัในเวลาดําเนินการ และ
ก่อนดําเนินการทดสอบให้ผู้ รับการทดสอบเขียนช่ือ-นามสกลุให้เรียบร้อย 
 3. เตรียมอปุกรณ์ท่ีเด็กจําเป็นต้องใช้ในการทดสอบ ดงันี ้
  3.1 คูมื่อดําเนินการทดสอบ 
  3.2 ดินสอดํา สําหรับแจกผู้ รับการทดสอบเพ่ือใช้ในการทําแบบทดสอบและควรมีสํารองไว้ด้วย 
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  3.3 นาฬิกาจบัเวลา 1 เรือน ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 55 – 60 นาที 
 
6. การเตรียมตวัผู้รับการทดสอบ 
 1. ก่อนดําเนินการทดสอบ ควรให้ผู้ รับการทดสอบทําธรุะสว่นตวัก่อน เช่น ด่ืมนํา้ เข้าห้องนํา้ 
ให้เรียบร้อยเพ่ือให้ผู้ รับการทดสอบมีสมาธิในการทดสอบ 
 2. ผู้ดําเนินการทดสอบควรสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ รับการทดสอบ โดยการทกัทายพดูคยุและ
ไมทํ่าให้ผู้ รับการทดสอบวติกกงัวล เม่ือเห็นว่าผู้ รับการทดสอบพร้อม จงึเร่ิมดําเนินการทดสอบ 
 3. ผู้ดําเนินการทดสอบควรแนะนําการเขียนเคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีมีในแบบทดสอบ ให้เด็กดู
อยา่งชดัเจนบนกระดานดํา และอปุกรณ์ตา่ง  ๆเม่ือเห็นว่าผู้ รับการทดสอบเข้าใจและพร้อมจงึเร่ิมทําการทดสอบ 
 
7. การดาํเนินการทดสอบตามขัน้ตอน 
 1. ผู้ดําเนินการทดสอบแจกแบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ให้ผู้ เข้ารับการทดสอบ
เขียนช่ือ นานสกลุ ท่ีหน้าปกแบบทดสอบของผู้ รับการทดสอบทกุคนให้เรียบร้อยก่อนดําเนินการทดสอบ
ทกุครัง้ 
 2.  ผู้ดําเนินการทดสอบอธิบายการเลือกคําตอบซึง่เลือกเพียง 1 ตวัเลือกเท่านัน้ ผู้ ดําเนินการ
ทดสอบอา่นแบบทดสอบข้อละ 2 ครัง้ และสงัเกตเด็กทกุคนทําเคร่ืองหมาย  ทบัภาพท่ีถกูต้อง 
 3. เม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จ ให้ผู้ รับการทดสอบคว่ําแบบทดสอบ แล้วหยดุพกั เช่น ดื่มนํา้
หรือเข้าห้องนํา้ 
 4. ผู้ดําเนินการทดสอบทําการเก็บรวบรวมแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบวัดทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 
 
จาํนวน 40 ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ  -  นามสกลุ ........................................................................................................... 
ชัน้อนบุาลปีท่ี   2    โรงเรียน ........................................................................................ 
วนัท่ีทําการสอบ ..........................................................................................................     
คะแนนท่ีได้ ............................................................... คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 - ข้อท่ีตอบได้ถกูต้อง ให้คะแนน 1 คะแนน 
 - ข้อท่ีตอบผิดไมไ่ด้ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ ให้คะแนน 0 คะแนน 

 
 

แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ด้านที่ 1 การรู้ค่าจาํนวน 

 

จุดมุ่งหมาย:   เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการรู้ค่าจํานวน 
  
คาํชีแ้จง:  
 1. ข้อสอบนีเ้ป็นการทดสอบรายบคุคล 
 2. ให้นกัเรียนดภูาพแต่ละข้อ 
 3. ครูอา่นคําสัง่ช้าๆ ให้นกัเรียนกากบาทข้อท่ีถกูต้อง  

                   (ครูอา่นซํา้ 2 ครัง้) 
 

ข้อ                         ให้นกัเรียนกากบาท () ทบัตวัเลขท่ีมีจํานวนเทา่กบัภาพท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
   

 

 



 
 

86 

ข้อ                 ให้นกัเรียนกากบาท () ทบัภาพท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุ         
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ด้านที่ 2 การเปรียบเทยีบ 

 
จุดมุ่งหมาย:  เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการเปรียบเทียบ 
  
คาํชีแ้จง:               
 1. ข้อสอบนีเ้ป็นการทดสอบรายบคุค 
 2. ให้นกัเรียนดภูาพแต่ละข้อ 
 3. ครูอา่นคําสัง่ช้าๆ ให้นกัเรียนกากบาทข้อท่ีถกูต้อง  

                  (ครูอา่นซํา้ 2 ครัง้) 

 
ข้อ                    ให้นกัเรียนกากบาท () ทบัภาพท่ีมีขนาดเท่ากบัภาพทางซ้ายมือ 
 
 

 
ข้อ                     ให้นกัเรียนกากบาท ( ) ทบัภาพท่ีมีนํา้หนกัสมัพนัธ์กนัภาพทางซ้ายมือ 
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แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
ด้านที่ 3 การเรียงลาํดับ 

 

จุดมุ่งหมาย  เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการเรียงลําดบั 
คาํชีแ้จง             
 1. ข้อสอบนีเ้ป็นการทดสอบรายบคุคล 
 2. ให้นกัเรียนดภูาพแต่ละข้อ 
 3. ครูอา่นคําสัง่ช้าๆ ให้นกัเรียนกากบาทข้อท่ีถกูต้อง 

               (ครูอา่นซํา้ 2 ครัง้) 
 

คาํส่ัง ให้นกัเรียนเขียนตวัเลข 1, 2, 3 ลงในช่อง   
 

ข้อ                  เรียงลําดบัภาพท่ีมีขนาดใหญ่ไปหาภาพท่ีมีขนาดเล็ก 

 
ข้อ                      เรียงลําดบัภาพจํานวนปลาจากมากไปหาน้อย 
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แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

ด้านที่ 4 การจดัหมวดหมู่ 
 
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการจดัหมวดหมู ่ 
คาํชีแ้จง               
 1. ข้อสอบนีเ้ป็นการทดสอบรายบคุคล 
 2. ให้นกัเรียนดภูาพแต่ละข้อ 
 3. ครูอา่นคําสัง่ช้าๆ ให้นกัเรียนกากบาทข้อท่ีถกูต้อง 

                  (ครูอา่นซํา้ 2 ครัง้) 
 
 
คาํส่ัง ให้นกัเรียนกากบาท  ทบัภาพท่ีไมไ่ด้อยูใ่นประเภทเดียวกบัภาพแรก 
 
ข้อ   
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ข้อ   
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
     - ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
     - ค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกรายข้อของแบบทดสอบ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญแบบทดสอบชุดที่ 1 การรู้ค่าจาํนวน 
 

ข้อ คณุภาพของแบบทดสอบ 
  คา่ IOC ความยากง่าย อํานาจจําแนก 

1  1.00 0.47 0.57 
2  1.00 0.50 0.68 
3  1.00 0.53 0.51 
4  1.00 0.67 0.56 
5  1.00 0.50 0.42 
6  1.00 0.53 0.42 
7  1.00 0.47 0.72 
8  1.00 0.47 0.46 
9  1.00 0.57 0.55 

10  1.00 0.53 0.61 
 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญแบบทดสอบชุดที่ 2 การเปรียบเทยีบ 
 

ข้อ คณุภาพของแบบทดสอบ 
  คา่ IOC ความยากง่าย อํานาจจําแนก 

1  1.00 0.57 0.39 
2  1.00 0.67 0.49 
3  1.00 0.47 0.61 
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4  1.00 0.47 0.63 
5  1.00 0.43 0.51 
6  1.00 0.50 0.56 
7  1.00 0.43 0.45 
8  1.00 0.37 0.68 
9  1.00 0.30 0.58 

10  1.00 0.40 0.66 
 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญแบบทดสอบชุดที่ 3 การเรียงลาํดับ 
 

ข้อ คณุภาพของแบบทดสอบ 
  คา่ IOC ความยากง่าย อํานาจจําแนก 

1  1.00 0.57 0.41 
2  1.00 0.40 0.51 
4  0.67 0.47 0.54 
5  1.00 0.60 0.54 
6  1.00 0.47 0.47 
7  1.00 0.67 0.57 
9  1.00 0.57 0.62 

11  1.00 0.50 0.58 
12  1.00 0.40 0.49 
13  1.00 0.50 0.54 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญแบบทดสอบชุดที่ 4 การจัดหมวดหมู่ 
 

ข้อ คณุภาพของแบบทดสอบ 
  คา่ IOC ความยากง่าย อํานาจจําแนก 

1  1.00 0.60 0.43 
2  1.00 0.50 0.62 
3  1.00 0.57 0.60 
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4  1.00 0.50 0.52 
5  1.00 0.50 0.49 
6  1.00 0.53 0.67 
7  0.67 0.40 0.56 
8  1.00 0.43 0.45 
9  1.00 0.40 0.62 

10  1.00 0.43 0.42 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมการป้ันกระดาษและผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างภาพกจิกรรมการป้ันกระดาษและผลงานนักเรียน 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรมการป้ันกระดาษและผลงานนักเรียน 
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ผลงานของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดอกไม.้...ของผม 

    สวยไหมครับ

แมว....ของเราก ็

น่ารักนะ.... 

น่ี .... ของเรากส็วย     
       เหมือนกนั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจัิย 
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ประวัตย่ิอผู้วจัิย 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ       นางสาววราภรณ์  วราหน 
วนั เดือน ปีเกิด      14 กมุภาพนัธ์ 2525 
สถานท่ีเกิด       อําเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั     4 / 324 หมู ่5 ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ่    
       จงัหวดันนทบรีุ  11140 
       081- 300 - 4980 
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจบุนั  ครูโรงเรียนวดันิมมานรดี 
สถานท่ีทํางาน      โรงเรียนวดันิมมานรดี  841  
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