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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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บทที่ 1
บทนํา
ภูมหิ ลัง
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถือได้ วา่ เป็ นพื ้นฐานที่จําเป็ นและสําคัญต่อการวางรากฐาน
ของชีวติ หากเด็กปฐมวัยได้ รับการส่งเสริ มและพัฒนาทางด้ านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ที่เหมาะสม ก็จะเจริ ญเติบโตเป็ นมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพต่อสังคมและประเทศชาติ การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เหล่านี ้ ให้ มีคณ
ุ ภาพควรเริ่ มต้ นตั ้งแต่วยั เริ่ มแรกของชีวิตหรื อที่เรี ยกว่า “เด็กปฐมวัย” คือวัยตังแต่
้ แรกเกิด
จนถึง 6 ปี เพราะเป็ นวัยที่มีความสําคัญหรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นช่วงโอกาสทองของชีวิต เนื่องจากเด็กในวัยนี ้
เป็ นวัยที่มีพฒ
ั นาการและการเจริญเติบโตทางด้ านร่างกายและทางด้ านสมองสูงสุดในช่วงชีวติ ของมนุษย์
โดยเฉพาะพัฒนาการด้ านสติปัญญา กล่าวคือ ในวัยนี ้เซลล์สมองของเด็กจะเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว
(นัยพินิจ คชภักดี. 2541: 7 – 8) ถ้ าเด็กได้ รับการพัฒนาและได้ รับการกระตุ้นด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ องจะ
ช่วยพัฒนาเซลล์สมอง ซึง่ ล้ วนส่งผลต่อปั ญญา ความฉลาด และความคิดของเด็ก พัฒนาการทางสติปัญญา
ที่เกิดขึ ้นในวัยนี ้จะเป็ นรากฐานให้ แก่ พัฒนาการทางสติปัญญาในระดับต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2543: 16)
การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรพัฒนาให้ ครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้ าน คือด้ านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาความสามารถทางปั ญญา เป็ นสิง่ ที่สําคัญสําหรับการพัฒนามนุษย์
โดยเฉพาะทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็ นทักษะหนึง่ ที่สง่ เสริ มความคิด และการใช้ เหตุผลควรได้ รับ
การปลูกฝั ง สอดแทรกและบูรณาการทักษะพื ้นฐานคณิตศาสตร์ เข้ ากับทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ เกิด
การคิดและการใช้ เหตุผล การค้ นคว้ าหาคําตอบในสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง สามารถตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ ว
โดยอาศัยการสังเกต การจําแนก การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ การรู้คา่ จํานวน การนับ
และการทําตามแบบ ซึง่ เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับตัวเลข
รูปร่าง รูปทรง ขนาด ลําดับ และความสัมพันธ์กบั สิ่งต่างๆ ปกติเด็กจะเรี ยนรู้ทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
จากการได้ รับประสบการณ์ในชีวติ ประจําวันตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ ว คณิตศาสตร์ จงึ เป็ นความสามารถ ด้ าน
สติปัญญาอีกด้ านหนึง่ ที่ควรส่งเสริ ม และเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการปลูกฝั งอบรมและสร้ างสรรค์
มนุษย์ให้ เป็ นผู้ที่มีความคิด ช่างสังเกต มีเหตุผล มีความละเอียด รอบครอบ ถี่ถ้วนอย่างเป็ นระบบ ตลอดจน
สามารถให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผล ดังนันทั
้ กษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ จงึ เป็ นทักษะ
ที่มีความสําคัญและมีประโยชน์อย่างยิง่ ในการพัฒนาวิทยาการต่างๆ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า เป็ นทักษะที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการดํารงชีวติ ประจําวัน ถ้ ามองไปรอบๆ ตัว จะเห็นว่าชีวิตเราเกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์
มากมายเริ่ มตั ้งแต่เลขที่บ้าน ทะเบียนบ้ าน ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬกิ า เวลา การซื ้อขาย การคมนาคม
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และการติดต่อสื่อสาร สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเกี่ยวข้ องกับคณิตศาสตร์ ทงสิ
ั ้ ้น การฝึ กทักษะเบื ้องต้ นด้ านการคํานวณ
สร้ างเสริ มประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยในการเปรี ยบเทียบรูปทรงต่างๆ บอกความแตกต่างของขนาด นํ ้าหนัก
ระยะเวลา จํานวนของสิง่ ต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเด็ก ความสามารถในการแยกหมวดหมู่ เรี ยงลําดับใหญ่-เล็ก
หรื อสูง-ตํ่า ฯลฯ ทักษะเหล่านี ้จะช่วยให้ เด็กพร้ อมที่จะคิดคํานวณในขั ้นต่อไป (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2542: 72)
เด็กปฐมวัย จึงเป็ นวัยที่ควรได้ รับการส่งเสริ มให้ มีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จากการเรี ยนของเด็กไทย พบว่า ความสามารถของเด็กไทยในด้ านการคิด
คํานวณ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด เนื่องจากการสอนคณิตศาสตร์ ที่มกั ใช้ วิธีการสอนในรูปของการใช้ สญ
ั ลักษณ์
คือ สอนด้ วยการใช้ วาจา และใช้ ภาษาเขียน การสอนแบบเก่าเป็ นการสอนที่พยายามยัดเยียดโครงสร้ าง
ทางคณิตศาสตร์ ให้ แก่เด็กอย่างเป็ นทางการมากกว่า การเปิ ดโอกาสให้ เด็ก สร้ างความรู้ด้วยตนเองจาก
การทํากิจกรรม เด็กถูกสอนโดยเครื่ องหมาย จํานวน และถูกสอนให้ พยายามทําความเข้ าใจกับสิง่ ที่เป็ น
นามธรรม เด็กเล็กจะประสบความลําบากในการทําความเข้ าใจสิ่งที่เป็ นนามธรรม ไม่เฉพาะทางด้ านคณิตศาสตร์
เท่านัน้ แต่รวมถึงการเรี ยนรู้ด้านอื่นๆ เด็กควรจะได้ สร้ างความรู้ด้วยตนเอง จากการได้ รับประสบการณ์
และการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้ นคิดหาคําตอบด้ วยตนเอง (คณะกรรมการดําเนินการประเมินผล แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ. 2539: 56) ดังนั ้นการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการให้ กบั เด็ก
ในช่วงนี ้จึงมีความสําคัญอย่างมาก การพัฒนาเด็กต้ องครอบคลุมทังร่้ างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ นับเป็ นความสามารถทางสติปัญญาและเป็ นทักษะด้ านหนึง่ ที่ควรส่งเสริ ม
ความสามารถของเด็ก โดยให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งและจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็กรู้จกั คิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ ปัญหาได้ รู้จกั ค้ นคว้ าหาคําตอบด้ วยตนเอง สามารถแก้ ปัญหาต่างๆในการดํารงชีวิตประจําวัน และ
เป็ นพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของการเรี ยนรู้ในระดับต่อไปได้ ในปั จจุบนั ได้
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ เป็ นกิจกรรมหนึง่ ในการจัดประสบการณ์ประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย
เป็ นกิจกรรมที่เด็กชอบ ที่ฝึกการใช้ นิ ้วมือของเด็กให้ คล่องแคล่ว ระยะแรกจะต้ องฝึ กให้ เด็กให้ ร้ ูจกั ทุบดิน
คลึงดิน ม้ วนดิน และแผ่ดินให้ เป็ นแผ่น เมื่อเด็กใช้ มือได้ คล่องแคล่ว เด็กจึงสามารถปั น้ เป็ นสิง่ ต่างๆ ตามใจชอบ
ได้ สิ่งที่ใช้ ในกิจกรรมการปั น้ คือ กระดาษ ที่เป็ นวัสดุในการปั น้ จากนันครู
้ ก็นํากิจกรรมนันมาจั
้ ดประสบการณ์
เพื่อให้ เด็กเกิดความพร้ อม ความสนใจและความสามารถในการทํากิจกรรมของเด็ก กล่าวคือ การปั น้ กระดาษ
เป็ นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริ มและพัฒนาการเด็กทุกคน โดยเฉพาะการทํางานที่ประสานสัมพันธ์กนั ระหว่าง
การใช้ กล้ ามเนื ้อเล็ก และประสาทสัมพันธ์ระหว่าง สายตา และสร้ างความพอใจให้ กบั เด็ก เป็ นการส่งเสริ ม
ทักษะความคิดสร้ างสรรค์และยังสามารถใช้ ในการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้ จากการทํา
กิจกรรมการปั น้ กระดาษเด็กจะเรี ยนรู้ ทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ รูปร่าง รูปทรง ขนาด จํานวน
สี ประเภท ฝึ กทักษะการสังเกต การเปรี ยบเทียบ ซึง่ เป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ เด็กเกิดความคิดรวบยอด
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และทักษะพื ้นทางคณิตศาสตร์ รวมทังเป็
้ นการปลูกฝั งให้ เด็กมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ที่
มีผลต่อการเรี ยนรู้เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ คล่องตัวต่อไป
ในการทํากิจกรรมการปั น้ กระดาษจึงเป็ นอีกแนวทางหนึง่ ที่สามารถช่วยส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการพัฒนา
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้ ซึง่ กิจกรรมจากการปั น้ กระดาษที่เด็กลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองสามารถนําไปใช้
ในการดํารงชีวิตและส่งเสริ มประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ให้ กบั เด็กปฐมวัยโดยทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวกับการรู้ค่าจํานวน การเรี ยงลําดับ การเปรี ยบเทียบ และการจัดหมวดหมู่ ที่ได้ รับจากการปั น้ กระดาษ
จะช่วยส่งเสริ ม การสังเกต การเปรี ยบเทียบ ซึง่ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ควรส่งเสริ มก่อนที่เด็กจะ
ไปเรี ยนต่อในชันที
้ ่สงู ขึ ้น
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะนํากิจกรรมการปั น้ กระดาษมาใช้ เพื่อส่งเสริ มทักษะ
พื ้นฐานทางด้ านคณิตศาสตร์ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถพื ้นฐานทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย ให้ เจริ ญเติบโตเป็ นบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพที่ก้าวหน้ าในอนาคต และยังสามารถนํามาปรับใช้
เป็ นแนวทางหนึง่ ให้ ครูหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องทางการศึกษา นําไปใช้ ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง
จะนําไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ ถกู ต้ องและเหมาะสมต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายสําคัญเพื่อศึกษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้ รับมาจากการจัด
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ โดยมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะ ดังนี ้
1. เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ
2. เพื่อศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ

ความสําคัญของการวิจยั
ผลของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ จะเป็ นแนวทางให้ กบั ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ได้ ตระหนักและเข้ าใจถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ เพื่อส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ กับเด็กปฐมวัยอย่างมีความหมายให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และสามารถนําการปั น้ กระดาษ
ไปใช้ ได้ จริง รวมทั ้งนําผลของการศึกษาวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่างดีตอ่ ไป
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ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กําลัง
ศึกษาอยู่ในชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษี เจริ ญ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีจํานวน 8 ห้ องเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยน ทั ้งหมด 216 คน
กลุ่มตัวอย่ างการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี
กําลังศึกษาอยูใ่ นชั ้นอนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขต
ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือก
ห้ องเรี ยนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 มา 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 30 คน
ระยะเวลาในการทดลอง
การศึกษาในครัง้ นี ้ทําการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ระยะเวลาในการทดลอง
8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
2.1 การรู้ คา่ จํานวน
2.2 การเปรี ยบเทียบ
2.3 การเรี ยงลําดับ
2.4 การจัดหมวดหมู่

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กําลังศึกษาอยูใ่ นชั ้น
อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษีเจริ ญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะเบื ้องต้ นที่เป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ในด้ าน การรู้คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ ในการวัดพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย 4 ด้ าน ดังนี ้
2.1 การรู้ ค่าจํานวน หมายถึง ความสามารถในการบ่งบอกการนับและแสดงค่าของจํานวนได้
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2.2 การเปรี ยบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการเปรี ยบเทียบสิง่ ต่างๆ ในเรื่ องของ จํานวน
ปริ มาณ ขนาด รู ปทรง ต่างๆ เป็ นต้ น
2.3 การเรี ยงลําดับ หมายถึง ความสามารถในการจัดเรี ยงลําดับ สิง่ ของต่างๆ ตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดให้ เช่น จํานวน ความสูง ความยาว ขนาด ลําดับของภาพเหตุการณ์ก่อนและหลังได้
2.4 การจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการหาคุณสมบัติของสิ่งของที่เกี่ยวกับขนาด
รูปทรง นํ ้าหนัก ประเภท เป็ นต้ น
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทงั ้ 4 ด้ าน ในงานวิจยั นี ้วัดได้ จากแบบทดสอบทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น
3. กิจกรรมการปั ้นกระดาษ หมายถึง กิจกรรมการปั น้ ที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ลงมือทํากับวัตถุ
ที่มีลกั ษณะเป็ นเนื ้อเดียวกัน โดยวัตถุที่นํามาปั น้ เป็ นวัสดุที่ได้ จากการนํากระดาษที่ฉีกเป็ นชิ ้นเล็กๆ นําไป
แช่นํ ้าทิ ้งไว้ สกั ครู่ เพื่อให้ กระดาษเปื่ อยยุย่ จากนั ้นบีบกระดาษที่แช่ในนํ ้าไว้ ให้ นํ ้าออกจากกระดาษแล้ ว
นําไปใส่ในภาชนะที่เตรี ยมไว้ เช่น กะละมังใบเล็ก หรื อชามที่มีขนาดปากกว้ าง เพื่อนํากระดาษที่แช่นํ ้าไว้
มาผสมกับแป้งเปี ยกที่ทําขึ ้น จากนั ้นก็นํามานวดให้ เข้ ากัน จนเนื ้อกระดาษและกาวรวมตัวกันเป็ นเนื ้อเดียวกัน
เพื่อที่นํามาใช้ ในการปั น้ ให้ เกิดเป็ นรูปร่าง รูปทรงต่างๆ ตามความต้ องของเด็ก โดยระหว่างการทํากิจกรรม
คุณครูจะสนทนากับเด็กโดยใช้ คําถามเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้ เด็กสังเกต การเปรี ยบเทียบ รู้ค่า
จํานวน การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ ได้ จากการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้ วยตนเอง
การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษในแต่ละครัง้ จะใช้ เวลาการดําเนินการในช่วงกิจกรรมศิลปสร้ างสรรค์
ของกิจกรรมประจําวันโดยจัดสัปดาห์ละ 3 วัน ในแต่ละวันใช้ เวลาครัง้ ละ 30 นาที ตามแผนการจัดกิจกรรม
ที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษประกอบด้ วยจุดประสงค์ เนื ้อหา ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม
สื่อการเรี ยนการสอน วิธีการประเมินผล สําหรับขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรมมี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 ขัน้ นํา เป็ นการนําเข้ าสูก่ ิจกรรม โดยการสนทนา การร้ องเพลง การเล่านิทาน การท่อง
คําคล้ องจอง ปริ ศนาคําทายหรื อการใช้ สื่อประกอบ เพื่อให้ เด็กเกิดความสนใจมีความพร้ อมที่จะทํากิจกรรม
ต่อไป
3.2 ขัน้ ดําเนินกิจกรรม เป็ นการดําเนินกิจกรรมที่เด็กได้ มีโอกาสลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการปั น้
กระดาษด้ วยตนเองอย่างอิสระระหว่างการทํากิจกรรมเด็กๆ จะมีโอกาส สังเกต เปรี ยบเทียบ รู ปร่าง ลักษณะ
ขนาด สี และจํานวนของอุปกรณ์ พร้ อมทังคิ
้ ดวางแผนในการสร้ างผลงานตามจินตนาการ ตามขันตอน
้
ของการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษอย่างอิสระ’
3.3 ขัน้ สรุ ป เป็ นขั ้นที่เด็กและครูร่วมกันสนทนาสรุปถึงกิจกรรมที่เด็กเรี ยนรู้หลังจากการทํา
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม คือ การรู้คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
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การดําเนินการทดลองเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที รวมทังสิ
้ ้น
24 ครัง้ จํานวน 24 กิจกรรม เพื่อให้ เพียงพอกับจํานวนเด็กและได้ เลือกทําตามความสนใจ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี ้
จะส่งผลต่อความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยได้

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อนําไปพัฒนาและส่งเสริ มทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับจากกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ดังนันการพั
้
ฒนาและส่งเสริ มทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้ กบั เด็กปฐมวัยต้ องอาศัยการจัดกิจกรรมที่มีการวางแผน และเตรี ยมการอย่างดี
จากผู้สอน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ พฒ
ั นาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
เป็ นกิจกรรมที่เด็กจะเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านกระบวนการในการทํากิจกรรม เด็กจะได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ตั ้งแต่การปั น้ กระดาษ โดยระหว่างการทํากิจกรรมคุณครู จะมีร่วมสนทนากับเด็กโดยใช้ คําถามเชื่อมโยง
กับคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้ เด็กสังเกต การเปรี ยบเทียบ การรู้คา่ จํานวน การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ ซึง่
เป็ นการส่งเสริมทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้ กบั เด็กทังสิ
้ ้น
ผู้วจิ ยั สนใจและนําขอบข่ายการพัฒนาการด้ านสติปัญญาและการเรี ยนรู้ในด้ านทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ มากําหนดเป็ นตัวแปรตามในการศึกษา ตามความเหมาะสมของเด็กปฐมวัย ระดับชั ้น
อนุบาลปี ที่ 2 เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาค้ นคว้ า เรื่ องทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้ กําหนด
กรอบแนวความคิด ดังนี ้

กิจกรรมการปั น้ กระดาษ

ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
1. การรู้คา่ จํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ
3. การเรี ยงลําดับ
4. การจัดหมวดหมู่

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจยั
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ มีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สงู ขึ ้นกว่า
ก่อนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นําเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
1.1 ความหมายของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
1.2 ความสําคัญของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
1.3 จุดมุง่ หมายในการเตรี ยมทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
1.4 ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาการด้ านสติปัญญาที่เกี่ยวกับทักษะพื ้นฐานทาง คณิตศาสตร์
1.5 หลักการสอนคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
1.6 ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัยต้ องเรี ยน
1.7 แนวทางในการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
1.8 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยศึกษา
1.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปั ้น
2.1 ความหมายของการปั น้
2.2 ความสําคัญของการปั น้
2.3 จุดมุง่ หมายของการปั น้
2.4 รูปแบบของการปั น้
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการปั น้
2.6 สื่อและการใช้ สื่อเกี่ยวกับการปั น้
2.7 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนงานปั น้ สําหรับเด็กปฐมวัย
2.8 บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทํางานปั น้
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการปั น้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
1.1 ความหมายของทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ มีสว่ นสําคัญกับเด็กปฐมวัย ในห้ องเรี ยนของเด็กอนุบาล พบว่า คณิตศาสตร์
เป็ นส่วนหนึง่ ที่สําคัญต่อการเรี ยนรู้ อื่นๆ โดยต้ องอาศัยกิจกรรมที่มีการวางแผนการกระตุ้นเป็ นอย่างดีของ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง (ปิ ยรัตน์ โพธิสอน. 2542: 11; อ้ างอิงจาก เยาวพา เดชะคุปต์. 2528) โดยมีผ้ ใู ห้ ความหมาย
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ของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ ดังนี ้
ศรี สดุ า คัมภีร์ภทั ร (2534: 13) ให้ ความหมายของ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ วา่ เป็ น
ความรู้พื ้นฐานของเด็กที่ได้ รับประสบการณ์เกี่ยวกับ การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การจําแนกตามรูปร่าง
ขนาด นํ ้าหนัก ความยาว ความสูง ความเหมือนและความแตกต่าง รวมทังการเรี
้
ยงลําดับ การวัด การบอก
ตําแหน่งและการนับเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการเตรี ยมความพร้ อมที่จะเรี ยนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชมนาด เชื ้อสุวรรณทวี (2542: 3) กล่าวถึงความสําคัญของคณิตศาสตร์ ได้ วา่ คณิตศาสตร์
เป็ นวิชาที่เกี่ยวข้ องกับความคิด เป็ นโครงสร้ างที่มีเหตุผลและสามารถนําคณิตศาสตร์ ไปแก้ ปัญหาในวิทยาศาสตร์
สาขาอื่น คณิตศาสตร์ เป็ นศิลปะอย่างหนึง่ ช่วยสร้ างสรรค์จิตใจของมนุษย์ฝึกให้ คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน
คณิตศาสตร์ ไม่ใช่สงิ่ ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะทางคํานวณแต่เพียงอย่างเดียว หรื อไม่ได้ มีความหมายเพียงตัวเลข
สัญลักษณ์เท่านัน้ ยังช่วยส่งเสริ มการสร้ าง และใช้ หลักการรู้จกั การคาดคะเนช่วยในการแก้ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และจากความแตกต่างระหว่างบุคคลควรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดอย่างอิสระบนความสมเหตุ
สมผล ไม่จํากัดว่า การคิดคํานวณต้ องออกมาเพียงคําตอบเดียว หรื อมีวิธีการเดียว
จากความหมายของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ วา่ เด็กควรได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในเรื่ อง การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การเรี ยนรู้ สญ
ั ลักษณ์ของคณิตศาสตร์ เพื่อให้
โอกาสเด็กได้ สร้ างความรู้และทักษะเพื่อปลูกฝั งให้ เด็กรู้จกั ค้ นคว้ าแก้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน ช่วยเตรี ยมเด็ก
ให้ มีความพร้ อมและนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ในอนาคต
1.2 ความสําคัญของทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็ นพื ้นฐานที่ช่วยให้ เด็กรู้จกั แก้ ปัญหา มีความสามารถใน
การคิดคํานวณและอื่นๆ ดังมีผ้ กู ล่าวถึงความสําคัญของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ ดังนี ้
บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526: 246) กล่าวถึง ความสําคัญของพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ วา่
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้ เด็กมีความพร้ อมที่จะเรี ยนคณิตศาสตร์ เบื ้องต้ น ได้ แก่ การรู้ จกั สังเกต
เปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเพิ่มขึ ้นและลดลง ช่วยขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ให้ สอดคล้ อง
กับจากง่ายไปหายาก ช่วยให้ เด็กเกิดความเข้ าใจในความหมายของสัญลักษณ์ตา่ งๆ สามารถใช้ ภาษา
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ได้ อย่างถูกต้ อง ช่วยฝึ กทักษะเบื ้องต้ น ในการคิดคํานวณด้ วยการเสริ มสร้ างประสบการณ์
แก่เด็กปฐมวัย โดยการฝึ กให้ เด็กได้ เปรี ยบเทียบรู ปร่างต่างๆ บอกความแตกต่างในเรื่ องขนาด นํ ้าหนัก
ระยะเวลา จํานวนสิง่ ของต่างๆ ที่อยูร่ อบตัว แยกแยะของเป็ นหมวดหมูเ่ รี ยงลําดับใหญ่-เล็ก สูง–ตํ่า แยกเป็ น
หมูย่ อ่ ยได้ โดยการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ทักษะเหล่านี ้จะช่วยให้ เด็กพร้ อมที่จะคิดคํานวณในขันต่
้ อๆ ไป ตลอดจน
ฝึ กให้ คิดหาเหตุผลหรื อคําตอบด้ วยตนเองจากสื่อการเรี ยนการสอนที่ครูจดั ไว้ เพื่อช่วยให้ เด็กเกิดความมัน่ ใจ
ตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ครูควรมีการบูรณาการทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ให้ สมั พันธ์กบั กิจกรรมต่างๆเช่น ศิลปะ ภาษา เกม และเพลง เป็ นต้ น เพื่อเร้ าให้ เด็กสนใจ
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เกิดความสนุกสนานและได้ รับความรู้โดยไม่ร้ ูตวั เมื่อเด็กรักวิชาคณิตศาสตร์ จะสนใจกระตือรื อร้ น อยาก
ที่จะเรี ยนรู้ อยากค้ นคว้ าหาเหตุผลด้ วยตนเอง การค้ นคว้ าหาเหตุผลได้ ด้วยตนเองทําให้ เด็กเกิดความเข้ าใจ
จําได้ ดีและเกิดความภาคภูมิใจอยากคิดจะหาเหตุผลต่อไป
ขวัญนุช บุญยูฮ่ ง (2546: 8) ให้ ความสําคัญของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ว่าเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้ วชิ าแขนงต่างๆและเกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน ทําให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนมีเหตุผลละเอียดรอบคอบ
สําหรับเด็กปฐมวัยทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่ดีจะช่วยให้ เด็กมีความพร้ อมที่จะเรี ยนคณิตศาสตร์ ช่วยขยาย
ประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ช่วยฝึ กทักษะเบื ้องต้ นในการคิดคํานวณ ฝึ กการเปรี ยบเทียบ แยกของ
เป็ นหมวดหมู่ เรี ยงลําดับ และทําให้ เด็กมีทศั นคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์
จงรัก อ่วมมีเพียร (2547: 19) กล่าวถึงความสําคัญของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้ วา่
คณิตศาสตร์ มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตเพราะในการดํารงชีวิต ตลอดจนการศึกษาและการเรี ยนรู้
ต้ องอาศัยทักษะการสังเกต การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ การแก้ ปัญหา การคิดคํานวณ
การคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อปลูกฝั งทัศนคติที่ดีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเติบโตขึ ้นจากความสําคัญของทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สรุ ปได้ ว่า ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้ เด็กมีความพร้ อมที่จะเรี ยน
คณิตศาสตร์ เบื ้องต้ น ได้ แก่ รู้จกั การสังเกตเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ การรู้ คา่ จํานวน
โดยครูเป็ นผู้ท้าทายความคิดของเด็กด้ วยการนําไปสูป่ ั ญหา หรื อการบูรณาการทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ให้ สมั พันธ์กบั กิจกรรมเกม เพื่อเร้ าให้ เกิดความสนุกสนาน และได้ รับความรู้โดยไม่ร้ ูตวั ทําให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจ สามารถจดจําได้ ดีและเกิดความภาคภูมิใจ
จากความสําคัญของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย สรุปได้ ว่า คณิตศาสตร์
เป็ นสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวันของมนุษย์เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ศาสตร์ อื่นๆ การได้ รับ
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล และใช้ ในการแก้ ปัญหา
ต่างๆ ได้ อย่างดี ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ จงึ เป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนรู้
ต่อไป
1.3 จุดมุ่งหมายในการเตรี ยมทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็ นทักษะสําคัญในการดํารงชีวติ ซึง่ ควรปูพื ้นฐานให้ เด็ก ตั ้งแต่
ยังเล็ก การสอนคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ควรมีจดุ มุง่ หมายให้ เด็กเกิดความเข้ าใจถึงสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี ้
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2528: 71)
1. เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร์
2. มีความสามารถในการแก้ ปัญหา
3. มีทกั ษะและวิธีในการคิดคํานวณ
4. สร้ างบรรยากาศในการคิดอย่างสร้ างสรรค์
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5. ส่งเสริมความเป็ นเอกัตบุคคลในตัวเด็ก
6. ส่งเสริมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน
7. ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้ เหตุผล
นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3) กล่าวถึง จุดมุง่ หมายในการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับเด็กปฐมวัย
ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (Mathematical Concepts) เช่น
การบวกหรื อการเพิ่ม การลดหรื อการลบ
2. เพื่อให้ เด็กรู้จกั การใช้ กระบวนการ (Process) ในการหาคําตอบ เช่น เมื่อเด็กบอก
ว่า “กิ่ง” หนักกว่า “ดาว” แต่บางคนบอกว่า “ดาว” หนักกว่า “กิ่ง” เพื่อให้ ได้ คําตอบที่ถกู ต้ องมีการชัง่ นํ ้าหนัก
และบันทึกนํ ้าหนัก
3. เพื่อให้ เด็กมีความเข้ าใจ (Understanding) พื ้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น รู้จกั
คําศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ขนต้
ั้ น
4. เพื่อให้ เด็กฝึ กฝนทักษะ (Skills) คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน เช่น การนับ การวัดการจับคู่
การจัดประเภท การเปรี ยบเทียบ การลําดับ เป็ นต้ น
5. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กค้ นคว้ าหาคําตอบ (Explore) ด้ วยตนเอง
6. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความรู้ (Knowledge) และอยากค้ นคว้ าทดลอง (Experiment)
การเตรี ยมทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริ ฐ (2542: 13) กําหนดจุดมุ่งหมายของการสอนคณิตศาสตร์ ควร
ประกอบด้ วยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ให้ มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
2. ให้ มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
3. ให้ มีความเข้ าใจคณิตศาสตร์ และใช้ สื่อสารได้
4. ให้ สามารถใช้ เหตุผลแก้ ปัญหาได้
5. ให้ เห็นคุณค่า มีความมัง่ ใจและมีเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 160) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกั ษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่สําคัญสําหรับเด็ก มีดงั นี ้
1. สร้ างเสริ มประสบการณ์ ให้ เกิดในทักษะคณิตศาสตร์ วา่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับตัวเลขและ
เหตุผล
2. สร้ างความคุ้นเคยกับตัวเลข การนับ การเพิ่ม การลด
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3. สร้ างเสริ มความคิดเชิงตรรกะ หรื อเหตุผลจากการมีความสามารถในการใช้ เหตุผล
ในการเปรี ยบเทียบ การจัดประเภท รู้เวลา รู้ตําแหน่ง รู้รูปทรง และขนาด
4. ฝึ กทักษะในการคิดคํานวณจากการเรี ยนรู้การนับ การเปรี ยบเทียบ หรื อการจําแนก
และรับรู้แก้ ปัญหา
5. พัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
จากจุดมุง่ หมายดังกล่าว สรุปได้ วา่ การเตรี ยมทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในระดับเด็กปฐมวัย
เป็ นการเตรี ยมเด็กให้ พร้ อมที่จะเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับต่อไป และมีความสามารถในการใช้ เหตุผล
ในการสังเกต การเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ มีทกั ษะในการแก้ ปัญหาเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และ
มีเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
1.4 ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาการด้ านสติปัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ทฤษฎีพฒ
ั นาการด้ านสติปัญญาที่เกี่ยวข้ องทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีดงั นี ้
1.4.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีของ เพียเจท์ เป็ น
ทฤษฎีที่วา่ ด้ วย การพัฒนาทางด้ านสติปัญญาของเด็ก ตังแต่
้ แรกเกิดจนกระทัง่ ถึงวัยที่มีพฒ
ั นาการทาง
สติปัญญาอย่างสมบูรณ์ เพียเจท์ สนใจเกี่ยวกับวีธีการคิด และกระบวนการคิดของเด็กมากกว่าผลของ
การตอบสนองจากความคิด เด็กจะเรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ รอบตัว โดยอาศัยกระบวนการทํางานที่สําคัญของโครงสร้ าง
ทางสติปัญญา ได้ แก่ กระบวนการปรับเข้ าสู่โครงสร้ าง คือ กระบวนการที่นําเอาข้ อความที่ได้ รับจากสิ่งแวดล้ อม
มาปรับให้ เข้ ากับความรู้ เดิมที่มีอยูต่ ามระดับสติปัญญาของบุคคลที่สามารถรับรู้ต่อสิง่ นันๆ
้ ได้ และกระบวนการ
ปรับขยายโครงสร้ าง (Accommodation) คือ กระบวนการที่บคุ คลรับข้ อมูลเข้ าไป กระบวนการทังสองนี
้
้
จะทํางานร่วมกันตลอดเวลา เพื่อช่วยรักษาความสมดุล (Equilibrium) ตามทฤษฎีของ เพียเจท์ (สิริมา
ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545: 36 – 38; อ้ างอิงจาก Piaget. n.d) แบ่งพัฒนาการทาง สติปัญญาเป็ น 4 ขั ้น
ดังนี ้
1.4.1.1 ขั ้นประสาทรับรู้ และการเคลื่อนไหว (Sensor motor Stage) อายุระหว่างตังแต่
้
แรกจนถึง 2 ปี เด็กจะเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็ นลักษณะธรรมชาติ เช่น วัตถุ สิ่งของ เป็ นต้ นเด็กในวัยนี ้
จะมีปฏิกิริยาสะท้ อนต่อสภาพแวดล้ อมรอบๆ ตัว เช่น การดูด การกลืน การร้ องไห้ เป็ นต้ น ภาษาที่ใช้
เป็ นการพูดคําและพูดประโยคสันๆ
้ เด็กในขันนี
้ ้รับรู้ เฉพาะสิง่ ที่เป็ นรู ปธรรมเท่านันและเป็
้
นขั ้นที่เด็กเรี ยนรู้
จากการใช้ ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น การชิม การฟั ง การมอง การดม และการสัมผัส
1.4.1.2 ขั ้นก่อนปฏิบตั ิการคิด (Pre–Operational Stage) อยูร่ ะหว่างอายุ 2 – 7 ปี จะ
เกิดพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางความคิด เป็ นขั ้นที่เด็กเรี ยนรู้ภาษาพูด เข้ าใจท่าทางที่ใช้ สื่อสาร
ความหมาย การเรี ยนรู้ สงิ่ ต่างๆ ได้ ดีขึ ้น แต่ต้องอาศัยการรับรู้เป็ นส่วนใหญ่ในขันนี
้ ้เด็กจะเริ่ มใช้ สญ
ั ลักษณ์
แทนสิ่งของ
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1.4.1.3 ขั ้นปฏิบตั ิการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยูใ่ นช่วง
อายุ 7 – 11 ปี พัฒนาการด้ านความคิดจะมีเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นในลักษณะที่เป็ นปั ญหาแบบรูปธรรม
เช่น การแบ่งกลุม่ แบ่งพวก ภาษาที่ใช้ จะเป็ นไปตามสังคม มีการโต้ ตอบ และสามารถแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
1.4.1.4 ขั ้นปฏิบตั ิการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อยูใ่ นช่วง
อายุ 11 – 15 ปี เป็ นช่วงที่เด็กรู้จกั คิดหาเหตุผล และเรี ยนรู้เกี่ยวกับนามธรรมได้ ดียิ่งขึ ้น สามารถตัง้
สมมติฐานและแก้ ปัญหาได้ เป็ นระยะที่โครงสร้ างทางสติปัญญาของเด็กมีวฒ
ุ ิภาวะสูงสุด (Maturity) เด็ก
วัยนี ้ มีความสามารถเท่าผู้ใหญ่ แต่จะแตกต่างในด้ านคุณภาพ เนื่องจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
1.4.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) บรูเนอร์ (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2529: 6; อ้ างอิงจาก Bruner. n.d.) กล่าวถึง ทฤษฎีพฒ
ั นาการของคนทางความรู้
ความคิด ซึง่ มีสว่ นคล้ ายกันกับทฤษฎีของเพียเจท์อยูม่ าก เขาเชื่อว่า การเรี ยนรู้ ของเด็กเกิดจากกระบวนการ
ทํางานภายในอินทรี ย์ (Organism) บรูเนอร์ เน้ นความสําคัญของสิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมว่า ส่งผลต่อ
ความงอกงามทางสติปัญญาของเด็กบรูเนอร์ แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดออกเป็ น 3 ขั ้น ดังนี ้
1.4.2.1 ขันประสบการณ์
้
ตรงและสัมผัส (Enactive Stage) เปรี ยบได้ กบั ขั ้น Sensor
motor Stage ของเพียเจท์ เป็ นขันที
้ ่เด็กเรี ยนรู้ด้วยการกระทํามากที่สดุ และเข้ าใจสิ่งแวดล้ อมจากการกระทํา
ในขั ้นนี ้ยังไม่มีการวาดภาพในสมอง (Imagery) มีลกั ษณะพัฒนาการด้ าน
1.4.2.2 ขันการใช้
้
ภาพเป็ นสื่อในการมองเห็น (Iconic Stage) เปรี ยบกับขัน้ Pre–Operational
Stage ของเพียเจท์ ในวัยนี ้เด็กจะเกี่ยวข้ องกับความจริ งมากขึ ้น และเกิดความคิดจากการรับรู้เป็ นส่วนใหญ่
อาจมีจินตนาการบ้ างแต่ก็ไม่สามารถคิดได้ ลกึ ซึ ้ง
1.4.2.3 ขันการสร้
้
างความสัมพันธ์และสัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เป็ นขั ้นพัฒนาการ
สูงสุดของบรู เนอร์ เปรี ยบได้ กบั ขั ้น Concrete Operational Stage และ Formal Operational Stage
ของเพียเจท์ ขั ้นนี ้เด็กสามารถคิดได้ อย่างอิสระ โดยแสดงออกทางภาษาและการใช้ ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ ในการคิดก่อนทํา มีการเรี ยนรู้และใช้ ภาษา มีเหตุผล และเรี ยนคณิตศาสตร์ ได้ มีความเข้ าใจสัญลักษณ์
ทําให้ เข้ าใจสิง่ ต่างๆ ได้ กว้ างขวางขึ ้น
จากการศึกษาทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) สรุป
ได้ วา่ เด็กปฐมวัยสามารถเข้ าใจคณิตศาสตร์ ได้ ถ้าหากกิจกรรมที่ครูจดั มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของเด็ก เด็กในขั ้นก่อนปฏิบตั ิการ ซึง่ เป็ นช่วงวัยของเด็กปฐมวัย จะมีลกั ษณะเด่นคือ ยึดถือตนเอง เป็ น
สําคัญ เด็กในวัยนี ้โดยทัว่ ไป ไม่สามารถเข้ าใจสถานการณ์หรื อภาพที่มากกว่าหนึง่ มิติได้ เช่น จะเข้ าใจ
ในเรื่ องความกว้ างหรื อความยาว แต่ถ้ามีความลึกด้ วยเด็กก็จะไม่ค่อยเข้ าใจ แต่อย่างไรก็ตามเด็กสามารถ
แยกสีได้ หลังจากจําแนกรูปทรงได้ แล้ ว ต่อจากนั ้นจะมีความเข้ าใจได้ อย่างรวดเร็ วแม้ แต่ในเรื่ องยากๆ ที่
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เกี่ยวกับขนาด การจําแนกประเภท การเรี ยงลําดับและการทําตามตัวอย่าง เด็กจะรู้จกั ตัวเลขก่อนที่จะเข้ าใจ
ความหมายได้ ถกู ต้ อง การที่เด็กสามารถท่องตัวเลขได้ มิได้ แปลว่าเด็กจะเข้ าใจตัวเลขหรื อจํานวนเลยทีเดียว
1.5 หลักการสอนคณิตศาสตร์ สาํ หรั บเด็กปฐมวัย
หลักการสอนคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัยมีนกั การศึกษาให้ แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัยไว้ ดังนี ้
นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19 – 24) กล่าวถึง หลักการสอนคณิตศาสตร์ ไว้ ดังนี ้
1. สอนให้ สอดคล้ องกับชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู้ ของเด็กจะเกิดขึ ้น เมื่อเด็กมองเห็น
ความจําเป็ นและประโยชน์ของสิง่ ที่ครูกําลังสอนดังนัน้ การสอนคณิตศาสตร์ แก่เด็กจะต้ องสอดคล้ องกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อให้ เด็กตระหนักถึงเรื่ องคณิตศาสตร์ ที่ละน้ อยและช่วยให้ เด็กเข้ าใจเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ ในขั ้นต่อไปแต่สงิ่ ที่สําคัญที่สดุ คือ การให้ เด็กได้ ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน กับครูและลงมือปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ที่ทําให้ พบคําตอบด้ วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็ นไปตามสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมมีโอกาสได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ซึง่ เป็ นการสนับสนุนให้ เด็กได้ ค้นพบคําตอบด้ วยตนเองพัฒนาความคิดและความคิดและความคิดรวบยอด
ได้ เองในที่สดุ
3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนที่ดีครูจะต้ องมีการเตรี ยมการ เพื่อให้ เด็กได้ คอ่ ยๆ พัฒนา
การเรี ยนรู้ ขึ ้นเอง และเป็ นไปตามแนวทางที่ครูวางไว้
4. เอาใจใส่เรื่ องการเรี ยนรู้และลําดับขันการพั
้
ฒนาความคิดรวบยอดของ เด็กครูต้อง
มีการเอาใจใส่เรื่ องการเรี ยนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะลําดับขั ้นการพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ โดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี
5. ใช้ วธิ ีการจดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใช้ ในการวางแผน และจัดกิจกรรมการจดบันทึก
ด้ านทัศนคติ ทักษะ และความรู้ความเข้ าใจของเด็กในขณะทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นวิธีการที่ทําให้ ครู วางแผน
และจัดกิจกรรมได้ เหมาะสมกับเด็ก
6. ใช้ ประโยชน์จากประสบการณ์ของเด็ก เพื่อสอนประสบการณ์ใหม่ในสถานการณ์ใหม่
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมที่เคยทํามาแล้ วหรื อเพิ่มเติมขึ ้นอีกได้ แม้ ว่า
จะเป็ นเรื่ องเดิมแต่อาจอยู่ในสถานการณ์ใหม่
7. รู้จกั การใช้ สถานการณ์ขณะนันให้
้ เป็ นประโยชน์ ครู สามารถใช้ สถานการณ์ที่กําลัง
เป็ นอยู่ และเห็นได้ ในขณะนัน้ มาทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้านจํานวนได้
8. ใช้ วธิ ีการสอนแทรกไปกับชีวิตจริ ง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากการสอนความคิดรวบยอด
เรื่ องปริ มาณ ขนาด และรูปร่างต่างๆ ต้ องสอนแบบค่อยๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ ให้ สถานการณ์ที่มี
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ความหมายต่อเด็กอย่างแท้ จริ ง ให้ เด็กได้ ทั ้งดูและจับต้ อง ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศ ที่
เป็ นกันเอง
9. ใช้ วธิ ีให้ เด็กมีส่วนร่วมหรื อปฏิบตั ิจริ งเกี่ยวกับตัวเลขสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อม
ล้ วนมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ครู สามารถนํามาใช้ ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขได้ เพราะตามธรรมชาติ
ของเด็กนั ้น ล้ วนสนใจในเรื่ องการวัดสิง่ ต่างๆ รอบตัวอยูแ่ ล้ ว รวบทังการจั
้
ดกิจกรรมการเล่นเกมที่เปิ ดโอกาส
ให้ เด็กได้ เข้ าใจในเรื่ องตัวเลขแล้ ว
10. วางแผนส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนรู้ ทั ้งที่โรงเรี ยนและที่บ้านอย่างต่อเนื่อง การวางแผน
การสอนนัน้ ครู ควรวิเคราะห์และจดบันทึกด้ วยว่า กิจกรรมใดที่ควรส่งเสริ มให้ มีที่บ้านและที่โรงเรี ยน โดย
ยึดหลักความพร้ อมของเด็กเป็ นรายบุคคลเป็ นหลัก และมีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง
11. บันทึกปั ญหาการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแก้ ไขและปรับปรุงการจดบันทึก
อย่างสมํ่าเสมอช่วยให้ ทราบว่า มีเด็กคนใดยังไม่เข้ าใจและต้ องจัดกิจกรรมเพิม่ เติมอีก
12. ในแต่ละครัง้ ควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว ครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอด
เดียว และใช้ กิจกรรมที่จดั ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งจึงเกิดการเรี ยนรู้ได้
13. เน้ นกระบวนการเล่นจากง่ายไปหายาก การสร้ างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการสร้ าง
ตัวเลขของเด็กจะต้ องผ่านกระบวนการเล่นมีทั ้งแบบจัดประเภท เปรี ยบเทียบ และจัดลําดับ ซึง่ ต้ องอาศัย
การนับเศษส่วนรูปทรงและเนื ้อที่การวัดการจัดและเสนอข้ อมูล ซึง่ เป็ นพื ้นฐานไปสูค่ วามเข้ าใจเรื่ องคณิตศาสตร์
ต่อไปจึงจําเป็ นต้ องเริ่ มต้ นตั ้งแต่ขั ้นที่ง่ายและค่อยยากขึ ้นตามลําดับ
14. ควรสอนสัญญาลักษณ์ตวั เลขหรื อเครื่ องหมาย เมื่อเด็กเข้ าใจสิ่งเหล่านันแล้
้ ว การใช้
สัญญาลักษณ์ตวั เลขหรื อเครื่ องหมายกับเด็กนันทํ
้ าได้ เมื่อเด็กเข้ าใจความหมายแล้ ว
15. ต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนคณิตศาสตร์ การเตรี ยมความพร้ อมนั ้น จะต้ อง
เริ่ มที่การฝึ กสายตาเป็ นอันดับแรก เพราะหากเด็กไม่สามารถใช้ สายตา ในการจําแนกประเภทแล้ วเด็กจะ
มีปัญหาในการเรี ยนรู้ ทางคณิตศาสตร์
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2542: 59) กล่าวถึงการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี ้
1. เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลกทางด้ านกายภาพก่อนเข้ าไปสูโ่ ลก ของ
การคิดด้ านนามธรรม
2. เพื่อให้ มีการพัฒนาทักษะทางด้ านคณิตศาสตร์ เบื ้องต้ น อันได้ แก่ การจัดหมวดหมู่
การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลําดับ การจัดการทํากราฟ การนับ และการจัดการด้ านคํานวณ การสังเกต และ
การเพิ่มขึ ้นและลดลง
3. เพื่อขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ให้ สอดคล้ อง โดยเรี ยงลําดับจากง่าย
ไปหายาก
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4. เพื่อฝึ กทักษะเบื ้องต้ นในด้ านการคิดคํานวณ โดยส่งเสริ มประสบการณ์แก่เด็ก ใน
การเปรี ยบเทียบรูปทรงต่างๆ บอกความแตกต่างของขนาด นํ ้าหนัก ระยะเวลา จํานวนของสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู่ เรี ยงลําดับใหญ่ – เล็ก หรื อสูง – ตํ่า ซึง่ ทักษะเหล่านี ้ จะช่วยให้ เด็ก
เกิดความพร้ อมที่จะคิดคํานวณในขันต่
้ อๆ ไป
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549: 39 – 40) กล่าวว่า การสอนให้ เด็กปฐมวัยเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ นั ้น
ครูต้องกําหนดจุดประสงค์และวางแผนการสอนที่จะทําให้ เด็กได้ ใช้ วิธีการสังเกตซึมซับสัมผัส โดยเฉพาะ
จากการแก้ ปัญญาจริ ง ซึง่ สภาครูแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กาให้ ข้อเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตร์
เด็กอายุ 3 – 6 ขวบไว้ 10 ประการ ดังนี ้
1. ส่งเสริมความสนใจคณิตศาสตร์ ของเด็กด้ วยการนําคณิตศาสตร์ ที่เด็กสนใจนั ้น
เชื่อมโยงไปกับโลกทางกายภาพและสังคมของเด็ก
2. จัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้ กบั เด็กโดยสอดคล้ องกับครอบครัว ภาษาพื ้นฐาน
วัฒนธรรม วิธีการเรี ยนของเด็กแต่ละคน และความรู้ของเด็กที่มี
3. ฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์ และการสอนต้ องสอดคล้ องกับพัฒนาการด้ านปั ญญา
ภาษา ร่างกาย อารมณ์และ สังคมของเด็ก
4. หลักสูตรและการสอนต้ องเพิ่มความเข้ มแข็งด้ านการแก้ ปัญหา กระบวนการใช้ เหตุผล
การนําเสนอ การสื่อสารและการเชื่อมแนวคิดคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
5. หลักสูตรต้ องสอดคล้ อง บ่งชี ้ข้ อความรู้ และแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร์
6. สนับสนุนให้ เด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร์ อย่างลุม่ ลึกและยัง่ ยืน
7. บูรณาการคณิตศาสตร์ เข้ ากับกิจกรรมต่างๆ และนํากิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการกับ
คณิตศาสตร์ ด้วย
8. จัดเวลา อุปกรณ์ และครู ที่พร้ อมสนับสนุนให้ เด็กเล่น ในบรรยากาศที่สร้ างให้ เด็ก
เรี ยนรู้แนวคิดคณิตศาสตร์ ที่เด็กสนใจอย่างกระจ่าง
9. นํามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิธีการภาษามาจัดประสบการณ์ โดยกําหนดกลยุทธ์
การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
10. สนับสนุนการเรี ยนรู้ของเด็ก ด้ วยการประเมินความรู้ทกั ษะและความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ของเด็ก
การจัดการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยต้ องเน้ นเด็กเป็ นสําคัญกิจกรรมการเรี ยนรู้
ต้ องนําไปสูก่ ารเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ของเด็ก ทําให้ เด็กชอบคิด สนุกกับการได้ คดิ ค้ น และตอบคําถาม รวมถึง
การแก้ ปัญหา ครู ต้องสนองตอบความสนใจเรี ยนรู้ ของเด็กให้ ถกู ต้ อง จึงจะทําให้ การเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
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ของเด็กเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เป็ นมโนทัศน์คณิตศาสตร์ ที่สาํ คัญ เด็กปฐมวัยควรเรี ยนรู้จาก
หลักการสอนคณิตศาสตร์ สาํ หรับเด็กปฐมวัยดังกล่าว
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ หลักการสอนคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย ต้ องเน้ นเด็กเป็ นสําคัญ
ครูต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มทักษะพื ้นฐานคณิตศาสตร์ เพื่อให้
เด็กเกิดความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถบูรนาการให้ เข้ ากับกิจกรรมอื่นๆ ได้ และเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
1.6 ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สาํ หรั บเด็กปฐมวัย
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ควรฝึ กให้ กบั เด็กปฐมวัยมีอยูห่ ลายทักษะด้ วยกัน ดังจะกล่าว
ต่อไปนี ้
แฮมมอนด์ (พิจิตรา เกษประดิษฐ์ . 2551: 11; อ้ างอิงจาก Hammond. 1967: 215 – 220)
กล่าวถึงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยไว้ วา่ ควรฝึ กให้ เด็กเกิดทักษะ ดังต่อไปนี ้
1. คําศัพท์ทางคณิตศาสตร์ (Vocabulary) ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการใช้ คําแสดง
จํานวนต่างๆ ที่ไม่ได้ แสดงถึงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การใช้ คําที่มีความหมายแทนจํานวน การใช้ คําศัพท์
เปรี ยบเทียบต่างๆ เช่น ใหญ่–เล็ก มาก–น้ อย มากกว่า–มากที่สดุ หนัก–เบา และสูง–ตํ่า เป็ นต้ น
2. การนับ (Counting) ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
1 ต่อ 1 การบอกขนาดของกลุม่ ที่มีขนาดเท่ากัน โดยไม่ต้องนับ การเข้ าใจความหมายของจํานวน 1 – 2
การเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่าง การเข้ าใจความหมายของการนับ การนับโดยใช้ ลําดับที่
การใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนจํานวน และการเข้ าใจรูปทรงต่างๆ
3. การแบ่ง (Fractions) ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการแบ่งอย่างง่าย ความหมาย
ของส่วนเต็มและส่วนย่อย และการใช้ คําที่แสดงจํานวนครึ่ง เช่น ครึ่งถ้ วย ตรงกลาง เป็ นต้ น
4. รูปทรง (Shape) ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับรูปทรง และสิ่งของขนาดต่างๆ ที่มกั พบ
ในสิง่ แวดล้ อม เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็ นต้ น การใช้ คําศัพท์ที่แสดงถึงขนาด
และรูปร่างต่างๆ เช่น ใหญ่–เล็ก ขนาดกลาง สูง–ตํ่า หนา–บาง อ้ วนและผอม เป็ นต้ น การใช้ คําแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปร่างต่างๆ เช่น ใหญ่–เล็ก เต็ม–ว่างเปล่า ยาว–สัน้ และกลม–สี่เหลี่ยม เป็ นต้ น
5. การวัด (Measurement) ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับที่วา่ ง ระยะทาง ทิศทางที่ตั ้ง
เช่น ในห้ อง–นอกห้ อง ข้ างหน้ า–ข้ างหลัง และข้ างบน–ข้ างล่าง เป็ นต้ น อุณหภูมิ เช่น ร้ อน–เย็น ฤดูร้อน–ฤดูฝน
และฤดูหนาว เป็ นต้ น เวลา เช่น เดี๋ยวนี ้ กลางวัน กลางคืน สัปดาห์ วันใน 1 สัปดาห์ ชัว่ โมง และนาที เป็ นต้ น
และนํ ้าหนัก เช่น หนัก–เบา และลอย–จม
6. เงินและค่าของเงิน (Money & Money Values) ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์
ของเงิน การวัดค่าของเงิน วิธีใช้ เงิน เช่น การซื ้อ ขาย บาท สตางค์ และราคา เป็ นต้ น
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กุลยา ตันติผลาชิวะ (2547ก: 158 – 159) กล่าวว่า ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่เด็ก
ปฐมวัยเรี ยนรู้ อย่างน้ อย มีดงั นี ้
1. การบอกตําแหน่ง หมายถึง ความสามารถในการบอกตําแหน่งของสิง่ ของในตําแหน่ง
ต่างๆ บน –ล่าง ใน –นอก เหนือ – ใต้ ซ้ าย – ขวา กลาง – หน้ า – ข้ างหลัง
2. การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการสังเกต จําแนก เปรี ยบเทียบสิ่งต่างๆ ว่า
เหมือน หรื อ ต่างกันอย่างไร ในเรื่ อง ปริ มาณ ขนาด รูปร่าง สี และรูปทรง เป็ นต้ น
3. การนับ หมายถึง ความสามารถในการนับเลข 1 ถึง 3 หรื อ 1 ถึง 10 หรื อ 1 ถึง 30
ตามอายุเด็ก
4. จํานวน หมายถึง ความสามารถในการเรี ยงลําดับ มากไปน้ อย หรื อ น้ อยไปมาก
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2
5. การอ่านค่า หมายถึง การอ่านค่าเงินบาท เหรี ยญ ธนบัตร อ่านป้ายราคาการประเมินเงิน
การเพิ่ม เป็ นการรวมจํานวน รวมกลุม่ มากขึ ้น การลดได้ แก่การแบ่ง การแยกการนําออกน้ อยลง
6. การบอกเหตุผล หมายถึง การบอกความสัมพันธ์ของเหตุกบั ผลและผลกับเหตุได้
จากข้ อความข้ างต้ น
ณัฐนันท์ คัมภีร์ภทั ร (ม.ป.ป.: 32) กล่าวถึง แนวทางในการวัดและประเมินทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ดังนี ้
1. ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ ประสามสัมผัสอย่างใดอย่างหนึง่
หรื อหลายอย่างรวมกัน เข้ าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรื อเหตุการณ์ โดยมีจดุ ประสงค์ที่จะหาข้ อมูล โดย
ไม่ใส่ความคิดของผู้สงั เกตลงไป
2. ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบ่งประเภทสิ่งของโดย
หาเกณฑ์ หรื อสร้ างเกณฑ์ในการแบ่งขึ ้น เกณฑ์ที่ใช้ ในการจําแนกประเภทของสิง่ ของมีอยู่ 3 อย่างคือ
ความเหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ร่วม
3. ทักษะการเปรี ยบเทียบ หมายถึง กระบวนการที่เด็กสืบเสาะ และอาศัยความสัมพันธ์
ของสิ่งของ บนพื ้นฐานคุณสมบัติบางอย่าง มีลกั ษณะเฉพาะอย่าง
4. การจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
และคุณสมบัติอื่นๆ แล้ วจัดกลุม่ สิ่งของเป็ นกลุม่ ต่างๆ
5. การเรี ยงลําดับ หมายถึง ความสามารถในการจัดลําดับสิง่ ของตามลักษณะต่างๆ
6. การวัด หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนและการกะปริ มาณ ซึง่ การวัดสําหรับ
เด็กปฐมวัย ได้ แก่ อุณหภูมิ เวลา ระยะทาง ความยาว นํ ้าหนัก ปริ มาณ
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จากการศึกษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็ก สรุปได้ วา่ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวัยนันการฝึ
้
กให้ เด็กเกิดทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ นนั ้ ควรจะต้ องให้ ครอบคลุมในเรื่ อง
ต่อไปนี ้คือ การใช้ คําคุณศัพท์ที่แสดงจํานวนการเปรี ยบเทียบ การจัดกลุม่ การเรี ยงลําดับ การนับจํานวน
การวัด อุณหภูมิ นํ ้าหนัก รูปทรงต่างๆ การแบ่ง ค่าของเงิน มิติสมั พันธ์ เวลา เป็ นต้ น และควรเน้ นให้ เด็ก
ได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง จากเรื่ องง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปนามธรรมเด็กได้ มีโอกาสสังเกต สัมผัส
ทดลอง สํารวจ ค้ นคว้ า และแก้ ปัญหา ซึง่ หากเด็กในวัยนี ้ได้ รับการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
เป็ นอย่างดียอ่ มเป็ นรากฐานของการเรี ยนรู้และเข้ าใจที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ในระดับสูงต่อไป ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วจิ ยั สนใจที่จะศึกษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ด้ าน ดังนี ้คือ การรู้คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่ และการเรี ยงลําดับ
1.7 แนวทางในการส่ งเสริมทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
นักการศึกษากล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
ไว้ ดงั นี ้
บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532: 243 – 244) กล่าวถึงหลักในการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ดังนี ้
1. เด็กจะต้ องได้ เรี ยนจากประสบการณ์ตรงจากของจริ ง โดยเริ่ มจากวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็ น
รูปธรรมไปหานามธรรม ดังนี ้
1.1 ขั ้นใช้ ของจริง
1.2 ขั ้นใช้ รูปภาพแทนของจริ ง
1.3 ขั ้นกึง่ รูปภาพ คือ สมมติเครื่ องหมายต่างๆ แทนภาพหรื อจํานวน
2. เริ่ มจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ ตวั เด็กก่อนแล้ วจึงเป็ นสิ่งที่ยากขึ ้น
3. สร้ างความเข้ าใจ และรู้ความหมายมากกว่าการให้ จํา โดยให้ เด็กค้ นคว้ า ตัดสินใจ
คิดหาเหตุผลด้ วยตนเอง
4. ฝึ กคิดจากปั ญหาในชีวิตประจําวันของเด็กก่อน เพื่อเป็ นการช่วยขยายประสบการณ์
ให้ สมั พันธ์กบั ประสบการณ์เดิม
5. จัดกิจกรรมให้ สนุกสนานตลอดจนได้ รับความรู้ไปด้ วย
6. จัดกิจกรรมให้ เด็กเกิดเข้ าใจ โดยขันต้
้ นให้ เด็กมีประสบการณ์ให้ มาก แล้ วจึงค่อยสรุป
กฎเกณฑ์ที่จําเป็ นอันดับสุดท้ าย
7. จัดกิจกรรมทบทวน โดยการตั ้งคําถามแล้ วให้ ตอบปากเปล่า เพื่อสร้ างเรื่ องราวให้
คิดซํ ้า ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กคิดแก้ ปัญหาและหาเหตุผลข้ อเท็จจริ ง
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533: 619 – 620) เสนอแนวทางในการส่งเสริ มทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้
1. ศึกษาและทําความเข้ าใจหลักสูตร เพื่อให้ ทราบวัตถุประสงค์ ขอบข่ายของเนื ้อหา
วิธีสอน วิธีการจัดกิจกรรม การใช้ สื่อการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เพื่อเป็ นแนวทางในการเตรี ยม
ความพร้ อมด้ านคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัยได้ ถกู ต้ อง
2. ศึกษาพัฒนาการด้ านต่างๆ ความต้ องการ และความสามารถของเด็กปฐมวัย เพื่อ
จะได้ จดั กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการ ความต้ องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก
3. จัดหาสื่อการเรี ยนที่เด็กสามารถจับต้ องได้ ให้ เพียงพอ โดยใช้ ของจริงของจําลอง
รูปภาพจากสิง่ แวดล้ อมและสิง่ ที่เด็กคุ้นเคย สื่อที่ใช้ นนสามารถแบ่
ั้
งออกเป็ น 4 ประเภท คือ วัสดุทําขึ ้นเอง
วัสดุราคาถูก วัสดุเหลือใช้ และวัสดุท้องถิ่น
4. จัดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเด็ก
5. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรม ได้ ลงมือกระทํา ได้ ใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่
โดยมีครูเป็ นผู้ดแู ลอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา
6. ฝึ กให้ เด็กได้ คิดแก้ ปัญหา ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ มีอิสระในการคิด ค้ นคว้ าหาเหตุผล
ด้ วยตนเองให้ มากที่สดุ จากการปฏิบตั ิกิจกรรม
7. จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
8. สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและบ้ าน เพื่อให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่ วมในการช่วย
เตรี ยมความพร้ อมด้ านคณิตศาสตร์ ของเด็ก
9. จัดสภาพแวดล้ อมทังในและนอกห้
้
องเรี ยน ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ด้านคณิตศาสตร์
นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 21) กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ไว้ ดงั นี ้
1. สอนให้ สอดคล้ องกับชีวติ ประจําวัน
2. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ทีทําให้ พบคําตอบด้ วยตนเอง
3. มีจดุ มุ่งหมาย เป้าหมาย และการวางแผนที่ดี เป็ นระบบ
4. เอาใจใส่เรื่ องการเรี ยนรู้และลําดับขัน้ ของพัฒนาการความคิดรวบยอด ของเด็ก
5. ใช้ วธิ ีการจดบันทึกพฤติกรรมหรื อระเบียนพฤติกรรม เพื่อใช้ ในการเก็บข้ อมูลวางแผน
และปรับปรุงกิจกรรม
6. จัดประสบการณ์ใหม่ให้ สอดคล้ องกับประสบการณ์เดิมของเด็ก
7. ใช้ สถานการณ์ในขณะนั ้นให้ เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู้
8. ใช้ วธิ ีสอดแทรกจากชีวติ จริ ง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากๆ
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9. จัดกิจกรรมให้ เด็กได้ มีสว่ นร่วมหรื อปฏิบตั ิจริ ง
10. วางแผนส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนรู้ทงที
ั ้ ่โรงเรี ยนและที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
11. บันทึกปั ญหาและการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขและปรับปรุง
12. ในหนึง่ คาบเรี ยนควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว
13. เน้ นกระบวนการเล่นจากง่ายไปหายาก
14. ใช้ การสอนสัญลักษณ์ ตัวเลขหรื อเครื่ องหมายเมื่อเด็กเข้ าใจสิ่งนั ้นแล้ ว
15. ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมทุกครัง้ ที่มีการเรี ยนคณิตศาสตร์
16. จากแนวทางในการส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ วา่ ในการส่งเสริ ม
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้ กบั เด็กปฐมวัยนั ้น ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงจาก การลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมได้ ลงมือกระทํา เช่นการเล่นเกมคณิตศาสตร์
ซึง่ เกมแต่ละเกมได้ ใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่
1.8 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยศึกษา
ในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยศึกษา มีลกั ษณะการพัฒนาโดย
การจัดประสบการณ์และ มีวิธีการที่จะให้ เกิดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ที่แตกต่างไปจากคณิตศาสตร์
ในระดับอื่นๆ ดังที่ สมใจ ทิพย์เมธา (2521: 43 – 44) ให้ แนวคิดไว้ วา่ “เด็กปฐมวัยเป็ นวัยที่มีลกั ษณะ
ชอบอิสระ อยากเป็ นตัวของตัวเอง อยากช่วยตัวเอง ชอบการเคลื่อนไหว ไม่ชอบอยูน่ ิ่งเลย คล่องแคล่ว
ว่องไว ชอบพูด ชอบซักถาม ชอบแสดงความคิดเห็น และชอบแก้ ปัญหา รู้สกึ สนุกสนานกับการเล่น หรื อ
ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆด้ วยตนเอง ฉะนันในการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาความสามารถพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้ กบั เด็กในวัยนี ้ จึงควรเริ่ มจากสิง่ ที่อยูใ่ กล้ ตวั เด็กที่สดุ
โดยการสังเกตสิ่งที่เป็ นส่วนใหญ่กอ่ น เช่น การสังเกตสิง่ ของเครื่ องใช้ ที่ร้ ูจกั แล้ วค่อยๆ สังเกตส่วนย่อย
ของสิ่งนั ้นอย่างละเอียดจนสามารถจําแนกสิ่งต่างๆ ที่เป็ นรูปร่างและรูปทรงเรขาคณิต ขณะเดียวกันเด็ก
จะสามารถเปรี ยบเทียบวัตถุรอบๆ ตัว เช่น เปรี ยบเทียบขนาด รูปร่าง นํ ้าหนัก สี ฯลฯ และควรจัดกิจกรรม
หรื อประสบการณ์ โดยเริ่ มจากวัตถุที่เป็ นของจริงแล้ ว จึงนําไปสูว่ ตั ถุจําลองและสัญลักษณ์ในที่สดุ จาก
แนวคิดข้ างต้ น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึง่ ถือว่า เป็ นทักษะที่ช่วย
พัฒนาสติปัญญา และความคิดนั ้นเกิดจากการที่เด็กได้ มีโอกาสปะทะสังสรรค์กบั สิ่งแวดล้ อมโดยจัดประสบการณ์
เริ่ มจากง่ายไปหายาก คือ เริ่ มจากของจริงแล้ วจึงนําไปสูข่ องจําลองสัญลักษณ์และสิง่ ที่เป็ นนามธรรมและ
จะต้ องสอดคล้ องกับพัฒนาการ วุฒิภาวะและลักษณะของเด็ก
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1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
งานวิจัยต่ างประเทศ
พอทีต และ ฮัลส์บสุ (อําพวรรณ์ เนียมคํา. 2545:18; อ้ างอิงจาก Poteat;; & Hulsebus.
1970: 24) ทําการศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์ของคําว่า ใหญ่กว่า เล็กกว่า โดยทดสอบกับเด็กก่อนวัยเรี ยน
ระดับอายุ 5 – 6 ปี จํานวน 75 ปี โดยให้ ดภู าพสามมิติแปดคู่ ซึง่ ในแต่ละคู่ให้ เด็กบอกว่าภาพไหนมีขนาด
ใหญ่กว่า ผลการศึกษาก็ปรากฏว่า เด็กเลือกภาพที่มีขนาดในแนวตั ้งสูงกว่า ว่าเป็ นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า
เพียเจท์ และคนอืน่ ๆ (พวงน้ อย ศรี ตลานนท์. 2515: 12; อ้ างอิงจาก Piaget, et al. n.d)
ศึกษาการจําแนกความเหมือนกันและต่างกันของเด็กระดับอายุ 1 – 4 ปี พบว่า เด็กเหล่านี ้ มีพฒ
ั นาการ
ในการรับรู้ ความแตกต่างของสิ่งของแล้ วว่าสิ่งของต่างๆ มีรูปร่างแตกต่างกันตามลักษณะที่ปรากฏให้ เห็น
และเด็กสามารถนึกถึงรู ปร่างของสิ่งของนันได้
้ ถงึ แม้ สิ่งของนันจะไม่
้
ปรากฏต่อหน้ าเด็กอีกในการมองเห็น
ความแตกต่างของสิง่ ของนั ้น ในขันแรกของการพั
้
ฒนาการเด็กสามารถมองเห็นรู ปร่ างของสิ่งของที่ง่ายๆ
ไม่ซบั ซ้ อนกัน เมื่ออายุมากขึ ้น คือ ประมาณ 5 – 7 ปี จึงจะสามารถแยกแยะรายละเอียดรูปร่างของ
สิ่งของที่ซบั ซ้ อนได้ มากขึ ้นว่าแตกต่างกัน หรื อคล้ ายคลึงกัน
ฟอร์ แมน (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2542: 72; อ้ างอิงจาก Forman. 1980) ให้ ข้อคิดไว้ วา่ การสอน
คณิตศาสตร์ แบบตรง (Direct teaching) ไม่ช่วยให้ เด็กเกิดความคิดในเชิงอนุรักษ์ (Conservation) หรื อ
มีความเข้ าใจเกี่ยวกับตัวเลขได้ น้อย เพราะความคิดและความเข้ าใจเกิดขึ ้นจากตัวเด็กเอง มีครูจํานวนไม่น้อย
ที่พยายามจะสอนตัวเลขก่อนวัย 7 ขวบ เกี่ยวกับตัวเลขและการอนุรักษ์ และส่วนมากจะประสบความล้ มเหลว
แต่ถงึ แม้ วา่ เด็กไมเข้ าใจการสอนเลขแบบตรงได้ แต่ครู สามารถหาวิธีการจัดบรรยากาศและหาวัสดุที่ชว่ ยให้
เด็กพัฒนาความคิดเชิงอนุรักษ์ แล้ วเข้ าใจความหมายของตัวเลขได้
งานวิจัยในประเทศ
บุญไท เจริ ญผล (2533: บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญา
กับทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย พบว่า ความสามารถทางสติปัญญา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
อรุณี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ (2538: 52 – 54) ศึกษาความพร้ อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการสนทนาโดยการเสริ มประสบการณ์คณิตศาสตร์ ประกอบสื่อโดยทดลองกับเด็ก
อายุ 5 – 6 ปี ที่กําลังศึกษาอยูช่ นอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2538 ของโรงเรี ยนชุมชนจอมบึง
จํานวน 40 คน พบว่า เด็กที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการสนทนา โดยการเริ่ มประสบการณ์คณิตศาสตร์ ประกอบ
คําถามมีความพร้ อมทางคณิตศาสตร์ แตกต่างกับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กรภัสสร ประเสริ ฐศักดิ์ (2539) ศึกษาเปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของ
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตุผล และคําถามเชิงเปรี ยบเทียบ
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โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ปี ที่ศกึ ษาอยู่ในชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2538 ของโรงเรี ยน
อนุบาลประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวน 30 คน ผลปรากฏว่า กลุม่ ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบปกติ
พบว่า มีทกั ษะพื ้นทางคณิตศาสตร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุม่ ที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมสร้ างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเปรี ยบเทียบ เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมสร้ างสรรค์แบบปกติ ก็มีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ .01 แต่
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตุผล
กับกลุม่ ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเปรี ยบเทียบ พบว่า มีทกั ษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ที่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
พวงรัตน์ พุม่ คชา (2545) การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ของเด็กอนุบาลที่เรี ยนโดยใช้ เรื่ องเชิงคณิตศาสตร์ ตัวอย่างประชากร เป็ นเด็กอนุบาลชันปี
้ ที่ 2
อายุ 5 – 6 ปี จํานวน 69 คน แบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลอง 35 คน กลุม่ ควบคุม 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
คือ แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ นักเรี ยนในกลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้ เรื่ องเชิงคณิตศาสตร์ ส่วน
กลุม่ ควบคุมเรี ยนโดยไม่ใช้ เรื่ องเชิงคณิตศาสตร์ วเิ คราะห์ข้อมูล โดยใช้ t – test เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ ที่เพิ่มขึ ้นของนักเรี ยนในกลุม่ ทดลอง มีค่าสูงกว่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์
ที่เพิ่มขึ ้นของนักเรี ยน ในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขวัญนุช บุญยูฮ่ ง (2546) ศึกษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน “คณิต” โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ปี ของโรงเรี ยนวัดสารนารถธนมาราม
จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคณิตมีทกั ษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ในทุกทักษะสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ. 01 และเมื่อจําแนกรายการ พบว่า
ในด้ านการนับ การรู้คา่ ตัวเลข การจับคู่ การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลําดับสูงขึ ้น อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01
ในด้ านการจัดประเภทสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05
จากเอกสารและงานวิจยั ข้ างต้ น สรุปได้ วา่ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ เป็ นทักษะในการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ เบื ้องต้ นที่ควรส่งเสริ มให้ กบั เด็กในระดับปฐมวัยเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะฝึ กให้ เด็กมีทกั ษะเกี่ยวกับ
การรู้ คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ การจัดลําดับ และการจัดหมวดหมู่ มีการจัดประสบการณ์ได้ หลายรูปแบบ
เช่น การจัดประสบการณ์ผา่ นการเล่นหรื อกิจกรรมที่หลากหลาย หรื อจัดสอดแทรกตามมุมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ แก่เด็กปฐมวัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ เด็กเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ได้ อย่างมีความมีสขุ ด้ วยหลักการดังกล่าว ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ รูปแบบกิจกรรม การปั น้ ดินกระดาษ
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2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการปั ้น
2.1 ความหมายของการปั ้น
สําหรับการปั น้ เป็ นกลวิธีหนึง่ ในการสร้ างสรรค์งานประติมากรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ซึง่ ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดังนี ้
ชวลิต ดาบแก้ ว (2535: 1) อธิบายว่า การปั น้ คือ การเอาวัสดุออ่ นที่มีความเหนียวจับตัวกัน
เป็ นก้ อน เช่น ดินเหนียว ดินนํ ้ามัน ขี ้ผึ ้ง มาปั น้ หรื อพอกให้ เป็ นรูปทรงต่างๆ การปั น้ เป็ นขบวนการเพิม่ วัสดุ
ให้ มีรูปร่างตามต้ องการ การปั น้ จะปั น้ ด้ วยมืออย่างเดียวหรื อจะใช้ เครื่ องมือช่วยก็ได้
สมเกียรติ ตังมโน
้ (2541: 43) กล่าวว่า การปั น้ หมายถึง การพอกหรื อเพิม่ เข้ าไปหรื อการสร้ าง
ตัวขึ ้งมาเป็ นรูปทรง วัสดุตา่ งๆ ที่นํามาใช้ เป็ นวัสดุจําพวกที่มีความอ่อนนุ่มและมีลกั ษณะยินยอม ซึง่ สามารถ
จะนํามาปั น้ เป็ นรูปร่างได้ อย่างสะดวกและง่ายดายทําให้ สามารถปฏิบตั ิการได้ รวดเร็ ว ดินเหนียวหรื อวัสดุ
ต่างๆ เมื่อแข็งตัวหรื อแห้ งจะเพิ่มความมัน่ คงและทนทานมากขึ ้น
สุชาติ เถาทอง (2541: 75) กล่าวว่า การปั น้ หมายถึง การนําเอาวัสดุที่มีเนื ้ออ่อน เช่น ดินเหนียว
ดินนํ ้ามัน ขี ้ผึ ้ง ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวัสดุให้ เกิดเป็ นรู ปทรงตามต้ องการ
โดยใช้ มือหรื อวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ช่วยในการสร้ างงานปั น้ นอกจากนี ้งานปั น้ ยังเป็ นงานศิลปะที่สามารถสัมผัส
กับส่วนตื ้น ลึก หนา หรื อบางได้ ตามความเป็ นจริ ง
สัตยา สายเชื ้อ (2541: 109) กล่าวว่า ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง การปั น้ การแกะสลัก
(Carving) การตี ทุบ เคาะ (Repousse) การหล่อ (Casting) กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรี ยนคือ
การปั น้ วัสดุที่นํามาปั น้ มีหลายชนิดด้ วยกัน เช่น ดินเหนียว ดินนํ ้ามัน แป้ง (Dough) ปั น้ กระดาษ ปั น้ ขี ้เลื่อย
เป็ นต้ น
สุชาติ เถาทอง และคณะ (2545: 75) กล่าวว่า การปั น้ หมายถึง การนําเอาวัสดุที่มีเนื ้ออ่อน
เช่น ดินเหนียว ดินนํ ้ามัน ขี ้ผึ ้ง ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ มาผ่านกระบวนการในการเพิ่มวัสดุให้ เกิดเป็ นรูปทรง
ตามต้ องการโดยใช้ มือหรื อวัสดุอปุ กรณ์ชนิดต่างๆ ช่วยในการสร้ างงานปั น้ นอกจากนี ้งานปั น้ ยังเป็ นงาน
ศิลปะที่สามารถสัมผัสกับส่วนตื ้น ลึก หนา หรื อบางได้ ตามความต้ องการ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ การปั น้ ดิน เป็ นกิจกรรมที่เด็กได้ มีโอกาสใช้ มือ ขยํา ทุบ บีบ
คลึง วัสดุประเภทดินเหนียว และปั น้ ออกมาเป็ นรูปร่างต่างความต้ องการ และกําหนดรูปแบบในการปั น้
เพื่อพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กในเรื่ องของรูปร่างรูปทรงที่กําหนดไว้ ได้
2.2 ความสําคัญของการปั ้น
ความสําคัญการปั น้ เป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย เด็กชอบเล่นปั น้ ด้ วย
วัสดุที่มีอยูท่ วั่ ไป เช่น ดินเหนียว ดินนํ ้ามัน ขี ้ผึ ้ง ขี ้เลื่อย กระดาษ แป้งโด เป็ นต้ น แป้งโดเป็ นวัสดุที่เด็ก
ชอบมากเพราะอ่อนนิ่ม ง่ายต่อผลงานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผ้ ใู ห้ ความสําคัญของการปั น้ ดินไว้ ดังนี ้

24
มาเยสกี ้ (ปั ทมา แจ่มจํารัส. 2548: 33; อ้ างอิงจาก Mayesky. 1998: 186) กล่าวว่า เป็ นสื่อ
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และมีความยืดหยุน่ มีประโยชน์อย่างมากสําหรับเด็ก ช่วยพัฒนาประสาท
สัมผัส การรับรู้ ความเข้ าใจ ความชื่นชม จากการสัมผัส การปั น้ ช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ สื่อที่มีความยืดหยุน่ ในการปั น้ วัตถุ 3 มิติ เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
รูปร่าง สัดส่วน ความมัน่ คงแข็งแรง เรี ยนรู้ที่จะสร้ างวัตถุด้วยด้ วยมือตนเอง เมื่อเด็กมีอายุมากขึ ้น จะเกิด
ความซาบซึ ้งในงานประติมากรรมและเครื่ องปั น้ ดินเผา สิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัว และประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
การปั น้ ช่วยให้ เกิดงานประติมากรรมที่มีเอกลักษณ์และเรี ยบง่าย ซึง่ ศิลปะ 3 มิติ พบได้ ในมุมศิลปะทัว่ ไป
ภายในห้ องเรี ยนเด็กปฐมวัย และจนถึงปั จจุบนั นี ้แนวคิดหลักเกี่ยวกับประติมากรรม เป็ นสื่อที่ช่วยให้ เกิด
รูปแบบ ช่องว่าง ไม่วา่ อะไรก็ตามที่เด็กแต่ละคนทําในทุกๆวันช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ
ซีเฟลท์ และ บาร์ บวั (ปั ทมา แจ่มจํารัส. 2548: 35; อ้ างอิงจาก Seefelt, Barbour. 1986:
297 – 298) กล่าวถึงการปั น้ ว่า การปั น้ ดินเหนียวด้ วยนิ ้วมือ ม้ วนรอบๆ แขน หรื อทุบกับโต๊ ะ ทําให้ เกิด
ความพอใจและความสนุกเพลิดเพลิน ดินเหนียวมีหลายชนิด เช่น ดินเหนียวสีแดง สีเทา ขาว เป็ นต้ น
ดินเหนียว แป้งโด และสื่ออื่นๆ มีประโยชน์ การเก็บดินเหนียวต้ องใส่ภาชนะเพื่อรักษาความชื ้น ปั น้ เป็ น
ก้ อนเล็กๆ แต่ละก้ อนทําเป็ นรอยเว้ า เติมนํ ้าลงไปจะช่วยรักษาให้ ใหม่และอ่อนนุม่ เหมาะสําหรับมือของเด็ก
เด็กสามารถปั น้ ดิน สาน หรื อทํางานตามความต้ องการ เด็กทํากิจกรรมกับดินและแป้งด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การติดกับสิ่งอื่น ใช้ กาวติดเข้ าด้ วยกัน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุปได้ วา่ กิจกรรมการปั น้ สําหรับเด็กปฐมวัยเป็ นกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้ องการของเด็ก ให้ เด็กได้ แสดงออกถึงความรู้สกึ ความคิด จินตนาการ กระบวนการและจะส่งเสริ ม
พัฒนาการทั ้ง 4 ด้ าน เสริ มสร้ างลักษณะนิสยั บุคลิกภาพที่เหมาะสมกล้ าแสดงออก กล้ าคิด กล้ าทํา และ
จะทําให้ เด็กมีความภูมิใจที่ได้ ทําสิง่ นั ้น และจะพยายามทําสิ่งนันให้
้ สําเร็ จด้ วยความมานะอดทน และจะ
ส่งผลให้ เด็กเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถปรับตัวและพฤติกรรมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่าง
ราบรื่ น ก่อให้ เกิดความเจริ ญงอกงามทั ้งต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้ วย
2.3 จุดมุ่งหมายของการปั ้นดิน
จรัล คําภารัตน์ (2541: 14) กล่าวถึงจุดมุง่ หมายไว้ ดังนี ้
1. ให้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
2. ให้ มีความสนใจและแสดงออกตามความถนัดและความสามารถของตน
3. ให้ มีจิตสํานึกในคุณค่าและประโยชน์ของศิลปะธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
4. ให้ มีความสนุกสนานรื่ นเริงและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. ให้ ร้ ูจกั นําศิลปะมาประยุกต์ให้ เกิดคุณค่าและรสนิยมที่ดี
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เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 109) ได้ กล่าวถึงจุดมุง่ หมายไว้ ดังนี ้
1. พัฒนากล้ ามเนื ้อใหญ่ และกล้ ามเนื ้อเล็กพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือ
สายตา สร้ างประสบการณ์ประสารทสัมผัส และสร้ างความพอใจให้ กบั เด็ก
2. เสริ มสร้ างในการคิดอย่างสร้ างสรรค์ และการสร้ างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรู ปทรง
3. ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์
เบญจา แสงมะลิ (2545 : 67) กล่าวถึงจุดมุง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. สร้ างเสริ มกล้ ามเนื ้อเล็ก กล้ ามเนื ้อใหญ่และการประสานสัมพันธ์ของมือและตาจัด
ประสบการณ์ทางด้ านประสาทสัมผัสที่ให้ ความพึงพอใจแก่เด็ก
2. กระตุ้นการรู้ จกั คิด สร้ างความคิดรวบยอดเรื่ องรูปทรงและปล่อยให้ มีการเปลี่ยนแปลงได้
3. เป็ นทางออกในการผ่อนคลายความตึงเครี ยดและการก้ าวร้ าว
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ วา่ กิจกรรมการปั น้ เป็ นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้ เป็ นการให้ โอกาสเด็กได้ การแสดงความรู้สกึ การแก้ ปัญหา การพูดการแสดงออก
การคิดอย่างมีเหตุและผล โดยการถ่ายทอดผ่านผลงานที่ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองได้
2.4 รู ปแบบของการปั ้น
รูปแบของการปั น้ มีหลายรูปแบบโดยมีนกั การศึกษา ได้ เสนอรูปแบบการปั น้ ที่หลากหลาย
ไว้ ดงั นี ้
มาเยสกี ้ และคณะ (Mayesky; et al. 1998: 156 –157) กล่าวว่า เด็กมีวิธีการปั น้ 2 วิธี คือ
1. การปั น้ แบบวิเคราะห์ (Analysis) คือ การปั น้ โดยเริ่ มจากดินทังก้้ อนด้ วยการดึงส่วนต่างๆ
ที่เป็ นส่วนประกอบย่อย เช่น แขน ขา ศีรษะ ให้ ยื่นออกมาเป็ นรู ปร่างลักษณะของส่วนเหล่านั ้น เด็กที่ปัน้
วิธีนี ้แสดงให้ เห็นว่า เด็กมีความนึกคิดที่เป็ นไปตามธรรมชาติ กล่าวคือ มองเห็นส่วนรวมก่อนแล้ ว จึงเห็น
ส่วนปลีกย่อยภายหลัง
2. การปั น้ แบบสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การปั น้ ส่วนย่อยให้ มีรูปร่ างลักษณะที่ตน
ต้ องการเสียก่อน เช่น ศีรษะ แขน ขา ฯลฯ แล้ วเอามาต่อกันเป็ นส่วนรวมทั ้งหมด คือ เป็ นรู ปเป็ นร่างขึ ้น
เด็กที่ปัน้ วิธีนี ้แสดงให้ เห็นว่า เด็กคิดถึงส่วนย่อยก่อนส่วนรวม เมื่อเด็กปั น้ คน เด็กจะคิดก่อนว่า “คนมีหวั
มีตวั มีแขนสองแขน มีขาสองขา” เด็กจะลงมือปั น้ ส่วนต่าง ๆ เหล่านั ้นตามที่คิด หลังจากนันเด็
้ กจะนึกถึง
ความสัมพันธ์ของส่วนเหล่านันว่
้ ามีสว่ นไหนติดกับส่วนไหน อย่างไรแล้ วต่อเข้ าด้ วยกันเป็ นส่วนรวม
จิรศักดิ์ ส่งแสงขจร (2532: 27 – 37) เสนอรู ปแบบการปั น้ ขันพื
้ ้นฐานไว้ ดงั นี ้ คือ
1. การปั น้ รูปแบบทรงกลมหรื อก้ อนกลม โดยการใช้ นิ ้วคลึงดินให้ เป็ นก้ อนกลม
2. การปั น้ รูปแบบเส้ น โดยการใช้ นิ ้วคลึงดินให้ เป็ นเส้ นยาว
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3. การปั น้ รูปแบบวงกลม โดยการใช้ อปุ กรณ์ เช่น ท่อพีวีซี ปลอกปากกากดดิน ให้ เป็ น
รูปทรงกลมหรื อโดยวิธีการใช้ นิ ้วคลึงดินให้ เป็ นก้ อนกลมและใช้ อปุ กรณ์ เช่น ไม้ บรรทัด นิ ้วมือหรื อวัสดุที่เรี ยบ
กดให้ เป็ นแผ่นแบนจะได้ เป็ นรูปวงกลมตามต้ องการ
4. การปั น้ รูปสามเหลี่ยม โดยการใช้ ท่อพีวีซี หรื อด้ ามปากกาคลึงดินให้ เป็ นแผ่นบาง
ใช้ ไม้ จิ ้มฟั นร่างภาพสามเหลี่ยม ใช้ มีดตัดตามเส้ นที่ร่างจะได้ สามเหลี่ยมตามต้ องการ หรื อใช้ นิ ้วคลึงให้
เป็ นก้ อนกลมแล้ วใช้ วสั ดุที่มีผวิ เรี ยบกดจะได้ เป็ นแผ่นวงกลม และใช้ มีดตัดขอบออกจะได้ เป็ นรูปสามเหลี่ยม
ตามที่ต้องการ
5. การปั น้ รูปสี่เหลี่ยม โดยการใช้ ท่อพีวีซีหรื อด้ ามปากกาคลึงดินให้ เป็ นแผ่นบางใช้ ไม้ จิ ้มฟั น
ร่างภาพสี่เหลี่ยมใช้ มีดตัดตามเส้ นที่ร่างจะได้ สี่เหลี่ยมตามต้ องการ หรื อใช้ นิ ้วคลึงให้ เป็ นก้ อนกลม แล้ ว
ใช้ วสั ดุที่มีผิวเรี ยบกดจะได้ เป็ นแผ่นวงกลมแล้ วใช้ มีดตัดขอบออกจะได้ เป็ นรูปสีเ่ หลี่ยมตามต้ องการ
6. การปั น้ รูปทรงอิสระ โดยการใช้ ท่อพีวีซีหรื อด้ ามปากกาคลึงดินให้ เป็ นแผ่นบาง ใช้
ไม้ จิ ้มฟั น ร่างภาพตามที่ต้องการแล้ วใช้ มีดตัดตามเส้ นที่ร่างจะได้ รูปทรงตามต้ องการ มาเยสกี ้ (ธัญวลี พวงชาติ.
2545: 15; อ้ างอิงจาก Mayesky; et al. 1995: 156 – 157) กล่าวว่า เด็กจะมีวิธีการปั น้ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
คือ
6.1 การปั น้ แบบวิเคราะห์ (Analysis) คือ การปั น้ โดยเริ่ มต้ นจากดินทั ้งก้ อน ด้ วย
การดึงส่วนต่างๆ ที่เป็ นส่วนประกอบย่อย เช่น แขน ขา ศีรษะ ให้ ยื่นออกมาเป็ นรูปร่างลักษณะของส่วน
เหล่านั ้น เด็กที่ปัน้ วิธีนี ้แสดงให้ เห็นว่าเด็กมีความนึกคิดที่เป็ นไปอย่างธรรมชาติ กล่าวคือ มองเห็นส่วนรวม
ก่อนแล้ ว จึงเห็นส่วนปลีกย่อยภายหลัง เช่น เมื่อนึกถึงต้ นไม้ ตามธรรมชาติ เราจะนึกถึงต้ นไม้ ทงต้
ั ้ นก่อน
แล้ วจึงคิดย่อยลงไปถึงลําต้ น กิ่ง ก้ านและใบ ซึง่ เป็ นความคิดที่ได้ จากการสังเกต
6.2 การปั น้ แบบสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การปั น้ ส่วนย่อยให้ มีรูปร่ างลักษณะ
ตามที่ตนต้ องการเสียก่อน เช่น ศีรษะ แขนขา ฯลฯ แล้ วเอามาต่อรวมกันเป็ นส่วนรวมทังหมด
้
คือ เป็ นรู ป
เป็ นร่างขึ ้น เด็กที่ปัน้ วิธีนี ้แสดงให้ เห็นว่า เด็กคิดถึงส่วนย่อยก่อนส่วนรวม เมื่อเด็กปั น้ คน เด็กจะคิดก่อน
ว่า “คนมีหวั ”
ประเสริ ฐ ศีลรัตนา (2529: 49 – 51) แบ่งการปั น้ เป็ นรูปทรงแบบต่างๆ ไว้ 3 แบบ ดังนี ้
1. การปั น้ รูปอิสระ เป็ นรูปที่ผ้ ปู ั น้ สามารถกําหนดนึกแล้ วถ่ายทอดได้ โดยไม่ต้องคํานึง
ว่ารูปที่ปรากฏนันจะเหมื
้
อนหรื อไม่เหมือนกับรูปในธรรมชาติ รูปอิสระเป็ นรูปที่ผ้ ปู ั น้ สมารถทําได้ ตามใจชอบ
ที่ดแู ล้ วให้ ความรู้สกึ ต่อรูปแบบนันมากกว่
้
าให้ เรื่ องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏให้ เห็นในธรรมชาติ ก่อนที่จะปั น้
รูปอิสระจะต้ องให้ เด็กกําหนดเสียก่อนว่า จะปั น้ เป็ นรู ปแทนค่าความรู้สกึ อะไร เมื่อปั น้ เสร็ จแล้ วให้ ตงชื
ั ้ ่อ
ผลงานให้ เข้ ากับลักษณะงานมากที่สดุ การปั น้ รูปอิสระไม่ควรกําหนดหัวข้ อหรื อชื่อภาพควรให้ เด็กแต่ละคน
กําหนด นึกด้ วยตนเอง
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2. การปั น้ รูปทรงเรขาคณิต เป็ นการปั น้ ที่ต้องสร้ างรู ปทรงเป็ นเหลี่ยม สัน หรื อส่วนโค้ ง
และมุม ซึง่ ต้ องใช้ ความประณีตพิถีพิถนั กว่าการปั น้ รูปอิสระ รูปทรงที่ใช้ ประกอบการปั น้ ได้ แก่ รูปทรงกลม
รูปทรงกระบอก รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยม
3. การปั น้ รูปแบบธรรมชาติ เป็ นการปั น้ ลักษณะรูปธรรม ซึง่ มีรูปแบบให้ คอยเปรี ยบเทียบ
บังคับทังขนาด
้
สัดส่วน ลักษณะ และอื่นๆ การปั น้ รูปแบบธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ นคน สัตว์ ผลไม้ ฯลฯ มี
ความสัมพันธ์กบั ทักษะ ประสบการณ์ พื ้นฐานความรู้ ตลอดจนขีดจํากัดของวัยกับการควบคุมการใช้ มือ
ดังนันการปั
้
น้ รู ปแบบธรรมชาติจดุ มุง่ หมายจึงมิใช่ผลงานที่ปรากฏ แต่อยูท่ ี่การให้ เด็กได้ ฝึกทักษะการบังคับ
ควบคุมการใช้ มือสร้ างสรรค์วสั ดุที่สามารถแปรสภาพได้ ถ่ายทอดให้ เป็ นรู ปทรงที่กําหนดได้ หรื อถ่ายทอด
เป็ นรูปทรงที่กําหนดนึกได้
จรัล คําภารัตน์ (2541: 29) กล่าวว่า งานปั น้ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การปั น้ นูนตํ่า (Bas Relief) เป็ นการปั น้ รูปที่ตดิ อยูก่ บั ผนังรูปที่ปัน้ นันไม่
้ สงู นัก เช่น
เหรี ยญบาท เหรี ยญห้ าบาท ฯลฯ
2. การปั น้ นูนสูง (High Relief) คือ การปั น้ รูปต่างๆ ที่ติดอยูก่ บั ผนัง แต่มีความสูงกว่า
การปั น้ นูนตํ่า ส่วนมากจะสูงกว่าผนังขึ ้นประมาณครึ่งตัว เช่น ภาพปั น้ รูปคนที่ฐานของอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย
3. การปั น้ ลอยตัว (Round Relief) เป็ นการปั น้ ที่สามารถมองเห็นได้ ทกุ ด้ านของรูปปั น้
เช่น พระพุทธรู ป อนุสาวรี ย์พระบรมรูปทรงม้ า ฯลฯ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ วา่ รูปแบบของการปั น้ แต่ละแบบนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะและชนิด
ของงานที่ต้องการจะปั น้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ สกึ และจินตนาการของตนเองลงในชิ ้นงาน ผลงานที่ปัน้ ออกมา
จึงมีความแตกต่างกันไปตามวัย ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่การปั น้ ในครัง้ นี ้ ครู
จะเป็ นผู้กําหนดกิจกรรมในการปั น้ ดินกระดาษ เพื่อดูทกั ษะพื ้นฐานคณิตศาสตร์ ของเด็กในการทํากิจกรรม
2.5 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการปั ้น
ชะลอ พงษ์ สามารถ (2526: 64 – 65) กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปั น้ ไว้ ดังนี ้
1. ทฤษฎีเหมือนจริ ง (Naïve Realism) ทฤษฎีนี ้เชื่อว่า เด็กสามารถเป็ นได้ เหมือนผู้ใหญ่
การให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษะตามที่ครูต้องการ กล่าวคือ ครู จะเป็ นผู้กําหนดให้ นกั เรี ยนทําตาม ซึง่ มีแนวการเรี ยน
เพื่อมุง่ รักษา ถ่ายทอดวัฒนธรรมเดิม เช่น วิชาจิตรกรรมไทย หรื อวาดภาพเหมือน เป็ นต้ น เป็ นทฤษฎีที่
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยน รู้เข้ าใจวิธีการและมีแบบแผน เป็ นการเรี ยนเพื่อฝึ กทักษะและความรู้ โดยตรงเป็ นการดํารง
รักษาไว้ เพื่อการอนุรักษ์ โดยแท้ จริง
2. ทฤษฎีแห่งปั ญญา (Intellectual Theory) เป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่า นักเรี ยนเขียนตามที่ตนรู้
เหมาะแก่การสอนทุกระดับ เป็ นทฤษฎีที่ให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความรู้ความสามารถตามที่ตนเข้ าใจ ซึง่ สอดคล้ อง
กับการเรี ยนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรี ยนแบบนี ้เป็ นการส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
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และการแสดงออกของเด็ก โดยตรงเด็กสามารถจะแสดงรายละเอียดตนรู้ แตกต่างกันตามความคิดรวบยอด
ของตนเอง
3. ทฤษฎีพฒ
ั นาการรับรู้ (Perceptual Development Theory) ทฤษฎีนี ้เป็ นของ เกสตอลท์
(Gestalt) ซึง่ มีความเชื่อว่า เด็กปั น้ ตามที่ตนเห็นตามความเป็ นจริ ง เด็กจะเห็นแต่เค้ าโครงใหญ่ และเห็น
ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยไม่สนใจรายละเอียด ทฤษฎีนี ้เหมาะกับการสอนเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา
เด็กจะถ่ายทอดความรู้สกึ ออกมาเป็ นแบบง่ายๆ ส่วนความละเอียด ความสลับซับซ้ อนจะเพิม่ ขึ ้นตามวัย
ของเด็กเอง
4. ทฤษฎีความรู้ สกึ และการเห็น (The Haptic & Visual Child Theory) ทฤษฎีนี ้เป็ น
ความเชื่อของ วิคเตอร์ โลเวนฟิ ลด์ (Viktor, Lowenfeld) ซึง่ มีแนวความเชื่อว่า ความเข้ าใจ และการรับรู้
จากสิ่งแวดล้ อมของเด็กจะมีผลต่ออารมณ์ของเด็ก ซึง่ จะเป็ นแรงผลักดันให้ เด็กแสดงออกตามอารมณ์
ของตน การวิจยั ของ Lowenfeld เชื่อว่า เด็กที่มีเสรี จะแสดงออกทางร่ างกาย และอารมณ์อย่างเปิ ดเผย
Witkin and Linton) ได้ วิจยั หาข้ อมูลเกี่ยวกับความเชื่อนี ้ว่า เด็กที่ได้ รับการเลี ้ยงดูอย่างเสรี ความเจริ ญเติบโต
ของเด็ก ทําให้ สามารถแสดงออกได้ ดีกว่าเด็กที่ถกู เลี ้ยงอย่างขาดเสรี ภาพ การสร้ างสรรค์จะแสดงออกมา
จากอารมณ์ภายในของเด็ก ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั สิ่งแวดล้ อมของเด็กเอง
5. ทฤษฎีขนพั
ั ้ ฒนาการทางความคิดและอายุ (Age-Based Concept) ทฤษฎีนี ้ หมายความ
ว่า ความเจริ ญงอกงามของเด็กจะพัฒนาไปตามขั ้นลําดับอายุ ซึง่ หมายถึง ความพร้ อมด้ านวุฒิภาวะ คือ
ร่างกายและการกระทําเป็ นไปตามลําดับของวัยอันควร ดังเช่น การวิจยั การพัฒนาทางศิลปะตามขัน้ ระดับ
อายุ ของ วิคเตอร์ โลเวนฟิ ลด์ (Viktor, Lowenfeld)
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 172 – 174) กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปั น้ ไว้ ดังนี ้
1. ทฤษฎีสติปัญญา “เด็กคิดอะไร” (Cognitive Theory) ทฤษฎีนี ้มีพื ้นฐานทางความคิด
ว่าเด็กวาดจากสิ่งที่เขารู้ ไม่ใช่วาดจากสิ่งที่เขาเห็น งานศิลปะของเด็กเป็ นงานที่มีคา่ ยิ่งไปกว่า การจินตนาการ
ทางสายตา และกิจกรรมตากับมือสัมพันธ์กนั แต่ศิลปะรวมไปถึงกระบวนการคิดขันสู
้ ง
2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ “เด็กรู้สกึ อย่างไร” (Psychoanalytic Theory) พื ้นฐานความคิด
ของทฤษฎีนี ้ก็คือ ผลงานศิลปะของเด็กสะท้ อนให้ เห็นอารมณ์ของเด็กมากกว่าความรู้ สติปัญญา หรื อ
พัฒนาการโดยทัว่ ไป การใช้ วสั ดุประเภทการเคลื่อนไหว เช่น การระบายสีด้วยนิ ้วมือ (Finger paints)
และการปั น้ ดินเหนียว (Clay) สื่อทังสองชนิ
้
ดจะช่วยให้ เด็กระบายความรู้สกึ และประสบการณ์ทางด้ าน
อารมณ์หลายๆอย่าง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์จะอธิบายงานศิลปะของเด็กโดยเน้ นจิตใต้ สํานึก เด็กวาดภาพ
สัญลักษณ์ที่สมั พันธ์กบั ความรู้สกึ และภาพภายในความคิดของเด็กมากกว่าที่จะพยายามที่จะแสดงความเป็ นจริ ง
จากภายนอกตัว การทํางานศิลปะเป็ นวิธีที่เด็กจะได้ ระบายอารมณ์ ความกดดัน ความต้ องการของจิต
ใต้ สํานึก หรื อความต้ องการสร้ างสิ่งที่ตวั เองปรารถนา

29
3. ทฤษฎีสติปัญญา–พัฒนาการ “เด็กคิดและเติบโตอย่างไร” (Cognitive Development
Theory) เพียเจท์ เชื่อมโยงผลงานศิลปะของเด็กกับความสามารถ ในการเข้ าใจความถาวรของวัตถุเด็ก
จะไม่มีจินตนาการที่จะระลึกอดีต หรื อคาดการณ์อนาคตในเรื่ องการหายไปของวัตถุจริ ง การแสดงออก
เช่นนี ้ เป็ นวิธีที่เด็กรวบรวมประสบการณ์ เพื่อทําความเข้ าใจสิง่ แวดล้ อม เด็กต้ องการประสบการณ์รูปธรรม
หรื อสัญลักษณ์ทางภาษาพูด จินตนาการจะสร้ างสัญลักษณ์รูปธรรมและภาษาสร้ างสัญลักษณ์ทางวาจา
เพียเจท์ ได้ กําหนดขันตอน
้
3 ขัน้ ในการที่เด็กจะเข้ าใจมิติของรูปภาพ คือ
3.1 ขาดความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthetic Incapacity) คือ จินตนาการ
ของเด็กจะยังไม่สมบูรณ์ เป็ นเพียงส่วนย่อยหรื อการตัดต่อ
3.2 ความจริ งทางด้ านสติปัญญา (Intellectual Realism) เด็กวาดภาพจากสิ่งที่เขารู้
ไม่ใช่วาดจากสิ่งที่เขาเห็น
3.3 ความจริ งด้ านการรับรู้ภาพ (Visual Realism) เกิดขึ ้นเมื่ออายุประมาณ 9 ปี
เป็ นการแสดงให้ เห็นว่า เด็กเข้ าใจความสัมพันธ์ของวัตถุกบั พื ้นที่
4. ทฤษฎีเกสตอลท์ “ภาพรวม” Gestalt Theory) ทฤษฎีเกสตอลท์เน้ นความสําคัญ
ของการรับรู้โดยภาพรวม ตาไม่ใช่กล้ องถ่ายรูปที่จะถ่ายภาพสิง่ ที่เห็น สมองไม่ใช่ผ้าขาวที่จะบันทึกรายละเอียด
ของความจริ งภายนอก ศิลปะ คือ วิธีที่เด็กสร้ างภาพพจน์ที่สอดคล้ องกับโครงสร้ างโดยรวมที่เด็กได้ รับ
เด็กจะไม่คิดถึงรายละเอียด แต่จะพยายามจัดหมวดหมู่ องค์ประกอบและสร้ างแบบแผนภาพรวมของสิ่ง
ที่มองเห็น
5. ทฤษฎีอาร์ นเฮม “การรับรู้” (Arnheim’s Theory) อาร์ นเฮมเสนอแนะว่า เด็กจะไม่วาดภาพ
สิ่งที่เด็กรู้ แต่จะวาดในสิ่งที่เด็กรับรู้ เขาเชื่อว่าพัฒนาการของเด็กจะเป็ นไปในลักษณะคูข่ นานกันระหว่าง
ความซับซ้ อนของรู ปทรงและความสามารถในการรับรู้ และการเข้ าใจความซับซ้ อนของงานศิลปะ ซึง่ จะ
สัมพันธ์กบั ทักษะการจําแนกเรื่ องเวลาและมิติ (Time and Space) ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่พยายามที่จะแสดง
โครงสร้ างของวัตถุในลักษณะสื่อของวัตถุนนั ้ ไม่ใช่ลกั ษณะภาพจากกล้ องถ่ายรูป การเจริญงอกงามจะมี
กฎของตัวเอง คือ จากรูปแบบง่ายๆ ไปสูร่ ู ปแบบที่ซบั ซ้ อนซึง่ สอดคล้ องกับลักษณะการรับรู้ของเด็กแต่ละคน
6. ทฤษฎีพฒ
ั นาการ “เด็กเติบโตอย่างไร” (Developmental Theory) 2 – 4 ปี ทฤษฎี
การสอนนี ้ ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง ผู้นําทฤษฎีนี ้คือ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor, Lowenfeld)
ได้ แบ่งขันตอนการเจริ
้
ญงอกงามทางศิลปะเป็ น 5 ขั ้น ดังนี ้ คือ ขั ้นขีดเขี่ย ขันก่
้ อนเป็ นแบบแผน ขันแบบแผน
้
ขันหมู
้ ่พวก และขันเหตุ
้ ผล
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ ว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการปั น้ มีหลายทฤษฎีด้วยกัน ซึง่ ครู สามารถ
นําแนวคิด ในแต่ละทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการทางด้ าน
สติปัญญา ด้ านคณิตศาสตร์ ของเด็กให้ เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความต้ องการของเด็กแต่ละคน ให้ มี

30
ประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป
2.6 สื่อและการใช้ ส่ อื เกี่ยวกับการปั ้น
การปั น้ เป็ นกิจกรรมสร้ างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย ดังนัน้ สื่อและอุปกรณ์จงึ เป็ นสิง่ สําคัญมาก
ในการจัดกิจกรรมการปั น้ สื่อที่นํามาใช้ ในกิจกรรมนั ้น มีหลากหลายชนิดดังนี ้ การปั น้ เป็ นกิจกรรมส่งเสริ ม
พัฒนาการกล้ ามเนื ้อเล็ก การคิดจินตนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนันสื
้ อ่ และอุปกรณ์จึงเป็ นสิ่งที่สําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการปั น้ สื่อที่นํามาใช้ มีหลายชนิด ดังนี ้
ลัดดา นีละมณี (2531: 168 – 169) กล่าวไว้ วา่ ดินเหนียว เป็ นดินที่ละลายอยู่ในแหล่งนํ ้า
จะมีลกั ษณะเป็ นโคลน แต่ดินเหนียวที่ขดุ จากแม่นํ ้าหนองนํ ้า บึง คู คลอง จะมีลกั ษณะอ่อนนุม่ เนื่องด้ วย
มีนํ ้าหล่อเลี ้ยง แต่ดินเหนียวจากท้ องไร่ท้องนาจะมีลกั ษณะแห้ งและแข็ง ดินเหนียวหรื อโคลนที่จะนํามา
ให้ เด็กเล่นต้ องเลือกจากแหล่งนํ ้าที่สะอาด สําหรับดินเหนียวที่ถกู ความร้ อนจากแสงอาทิตย์จากท้ องไร่ ท้ องนา
ย่อมจะแห้ งและแข็ง ดินหรื อโคลนที่มีกลิ่นเหม็นย่อมมาจากแหล่งนํ ้าที่สกปรก ไม่ควรนํามาใช้ ให้ เด็กเล่น
อย่างไรก็ตาม ครู ของเด็กปฐมวัยไม่ควรจะไว้ วางใจในเรื่ องของความสะอาด และปลอดภัยของดินเหนียว
หรื อโคลน แม้ จะได้ มาจากแหล่งนําที่สะอาดหรื อท้ องไร่ ท้ องนา อย่างน้ องก็ต้องมีเศษกรวด หิน ดิน ทราย
เศษใบหญ้ า ใบไม้ และเศษแก้ วปะปนอยู่ด้วย ฉะนั ้นจําเป็ นจะต้ องทําให้ โคลนหรื อดินเหนียวสะอาดและ
ปลอดภัยก่อนที่จะนํามาให้ เด็กใช้ เล่น
วิธีทาํ ดินเหนียวให้ สะอาด
1. หากเป็ นดินเหนียวชนิดแห้ งและแข็ง ควรทุบให้ แตกละเอียดเสียก่อนด้ วยไม้ ค้ อน
หรื อเป็ นดินเหนียวที่ได้ จากแผ่นดินหรื อแหล่งนํ ้าที่สะอาดแล้ ว ให้ ใส่ดนิ เหนียวลงในถังหรื อกะละมังก็ได้
เติมนํ ้าลงไปในภาชนะจนท่วม
2. แช่นํ ้าไว้ จนดินอ่อนตัวเป็ นโคลน
3. ใช้ ไม้ กวนโคลนอย่างรวดเร็ วหลายๆครัง้ แล้ ว
4. กรองโคลนด้ วยตะแกรงหรื อแร่งที่ตาเล็กละเอียด ใส่ลงในภาชนะใบใหม่ เพื่อให้
กรวด ทราย เศษใบไม้ ใบหญ้ า หิน และเศษแก้ ว แยกออกจากดินเหนียว
5. ตากแดดทิ ้งไว้ ให้ ดนิ ตกตะกอน แล้ วค่อยๆ รินนํ ้าทิ ้ง จะมีลกั ษณะเป็ นโคลนข้ นๆ
6. ใช้ ยาฆ่าเชื ้อโรคชนิดล้ างวัตถุ เช่น ไลโซน (Lysol) ลงในโคลนประมาณ 2 หยด
ต่อโคลน 1 กระป๋ องข้ นหวานเมื่อเด็กเล่นดินเหนียว ควรมีผ้ากันเปื อ้ นพลาสติกให้ เด็กทุกคน ซึง่ จะทําให้
การทําความสะอาดเป็ นไปได้ ง่าย แต่เด็กบางคนที่เล่นแล้ วดินแห้ งกรังติดมือ เด็กจะเกิดความกลัววิธีแก้ ไข
ก็โดยการที่ผ้ ดู แู ลเด็กควรนําอ่างนํ ้าวางไว้ ใกล้ ๆบริ เวณที่เด็กเล่น เพื่อให้ เด็กได้ ล้างมือให้ สะอาด บนโต๊ ะที่
เด็กใช้ ปัน้ ดินก็ควรปูด้วยพลาสติกเพราะจะทําความสะอาดได้ ง่าย
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มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (2532: 535) เสนอแนะสื่อที่นํามาใช้ ปัน้ เช่น ดินนํ ้ามัน ขี ้เลื่อย
และกระดาษ ไว้ ดงั นี ้
ดินนํ ้ามัน เป็ นดินที่นํามาผสมระหว่างดินขาว กับสีผสมนํ ้ามันและนํ ้ามัน ปั จจุบนั นิยม
ใช้ กนั มาก เพราะมีความสะดวกในการเก็บรักษาและการใช้ มีสีตา่ งๆ ให้ เลือก การเลือกใช้ ดินนํ ้ามันควร
พิจารณาถึงลักษณะดินนํ ้ามันที่นิ่มไม่แข็งมากจนเกินกําลังของเด็กหรื ออ่อนจนเหลว ข้ อเสียของดินนํ ้ามัน
คือ เมื่อเด็กเล่นเป็ นประจํานานๆ ย่อมมีเชื ้อโรคหมักหมมอยูใ่ นดินนํ ้ามัน หากนําไปตากแดดหรื อให้ ความร้ อน
เพื่อฆ่าเชื ้อโรค ดินนํ ้ามันก็จะแห้ งและแข็งใช้ ปัน้ ไม่ได้ เมื่อวางตากลมอยู่นานๆ ดินนํ ้ามันก็จะแห้ งแข้ ง
เช่นเดียวกัน อีกทังส่
้ วนผสมของดินนํ ้ามันอาจส่งผลต่อมือของเด็ก เพราะดินนํ ้ามันบางชนิดอาจมีสว่ นประกอบ
ที่เป็ นสารพิษ จึงควรสังเกตในระหว่างเด็กปั น้ หรื ออาจป้องกันโดยซื ้อดินนํ ้ามันที่รียกว่า NON-TOXIC
เป็ นดินนํ ้ามันชนิดไร้ สารพิษ ดินนํ ้ามันชนิดนี ้จะมีกลิน่ หอมช่วยให้ เด็กปลอดภัยมากขึ ้นแต่ราคาค่อนข้ างสูง
การให้ เด็กเล่นดินนํ ้ามันควรใช้ วสั ดุรองที่มีผิวมัน เช่น พลาสติก โลหะกระจก ควรพยายามหลีกเลี่ยงวัสดุรอง
ที่ดดู ซับนํ ้ามันได้ ง่าย เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ไม้ อดั พื ้นปูน
ขี ้เลื่อยก็สามารถนํามาปั น้ เป็ นรูปร่างต่างๆ ได้ แต่ก่อนจะนํามาปั น้ ต้ องผสมแป้งเปี ยก
เสียก่อน ส่วนผสม ได้ แก่ ขี ้เลื่อย 4 ส่วน แป้งเปี ยกข้ น 1 ส่วน ยาฆ่าเชื ้อโรคชนิดล้ างวัตถุ (Disinfectant)
เช่น ไลซอล (Lysol) วิธีทําร่อนขี ้เลื่อยด้ วยแร่งหรื อตะแกรงตาละเอียด 4 ส่วน ผสมแป้งเปี ยก 1 ส่วน และ
หยดไลซอล 4 – 5 หยด นวดให้ เข้ ากันจนสามารถปั น้ ได้ ควรระวังไม้ ให้ ร่วนเป็ นเศษผง หรื อเหลวเกินไป
จนปั น้ ไม่ได้ อาจเติมแป้งเปี ยกหรื อขี ้เลื่อยแล้ วแต่กรณี เพื่อให้ สามารถปั น้ ได้ พอดี หากต้ องการให้ มีสีตา่ งๆ
ควรผสมสีแล้ วแช่ขี ้เลื่อยไว้ ข้ามคืนจะได้ ขี ้เลื่อยที่มีสีตามต้ องการ การปั น้ ขี ้เลื่อยเมื่อเด็กปั น้ แล้ ว ควรนํา
ผลงานไปตากแดด จะทําให้ ผลงานมีลกั ษณะแข็ง เมื่อแห้ งสนิทสามารถทาสีฝนได้
ุ่ และเมื่อแห้ งแล้ ว จึง
ทาทับด้ วยนํ ้ามันซักเงา
กระดาษเป็ นวัสดุอีกอย่างหนึง่ ที่สามารถนํามาปั น้ เป็ นรูปร่างต่างๆ ได้ การปั น้ ด้ วยกระดาษ
มีหลายวิธีเป็ นวัสดุที่ได้ จากการนํากระดาษที่ฉีกเป็ นชิ ้นเล็กๆ นําไปแช่นํ ้าทิ ้งไว้ สกั ครู่ เพื่อให้ กระดาษเปื่ อยยุย่
จากนันบี
้ บกระดาษที่แช่ในนํ ้าไว้ ให้ นํ ้าออกจากกระดาษแล้ วนําไปใช้ ภาชนะที่เตรี ยมไว้ เช่น กะละมังใบเล็ก
หรื อชามที่มีขนาดปากกว้ าง เพื่อนํากระดาษที่แช่นํ ้าไว้ มาผสมกับกาวลาเท็กซ์ หรื อแป้งเปี ยกที่เราทําขึ ้น
จากนั ้นก็นํามานวดให้ เข้ ากันจนเนื ้อกระดาษและกาวรวมตัวกันเป็ นเนื ้อเดียวกัน เพื่อที่จะได้ นําเอากระดาษ
ที่นิ่มมาขยําไปใช้ ในการปั น้ ให้ เกิดเป็ นรูปร่ าง รูปทรง ตามความต้ องการ
มัทนา เทศวิศาล (2535: 167) กล่าวไว้ วา่ แป้งปั น้ (Dough)
แป้งปั น้ หรื อที่เรี ยกกันว่า แป้งโด จะไม่ใช่ของธรรมชาติ แต่สามารถใช้ แป้งปั น้ แทนดินเหนียว
ในกรณีที่ไม่สามารถหาดินเหนียวมาให้ เด็กเล่นได้ แป้งปั น้ ที่เด็กๆรู้ จกั โดยทัว่ ไป ก็คือ แป้งทีนํามาใช้ ทํา
ขนมอบต่างๆ แต่แป้งที่จะนํามาให้ เด็กเล่นไม่ต้องใส่ผงฟูแต่จะเป็ นแป้งปั น้ ที่ผสมจนเหนียวได้ ที่ แล้ วนํามา
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ให้ เด็กเล่นแทนดินเหนียว ครูบางคนอาจใส่สีลงไปในแป้งปั น้ เพื่อให้ ดแู ตกต่างจากแป้งที่ทําขนมอบ แป้งปั น้ นี ้
เหมาะสําหรับเด็กเล็ก เพราะไม่ต้องใช้ แรงในการคลึงหรื อปั น้ มากนัก เด็กจะปั น้ ได้ ง่ายกว่า แป้งปั น้ จะประกอบ
ไปด้ วย แป้ง นํ ้า เกลือ และนํ ้ามันพืช เพื่อให้ แป้งลื่น ถ้ าจะผสมสีลงในแป้งสีที่ใช้ ควรเป็ นสีผสมอาหาร
เพราะเด็กบางคนอาจชิมแป้งปั น้ เล่น แต่ถ้าจะให้ เด็กๆ ชอบมากขึ ้นก็อาจผสมกลิน่ หอม เช่น กลิน่ วานิลา
ลงไป แต่กลิ่นที่มกั จะใส่กนั ได้ แก่กลิ่นสะระแหน่
วิธีผสมแป้งปั น้ ทําได้ 3 ดังนี ้
1. ใช้ แป้ง 3 ปอนด์ ค่อยๆ เติมนํ ้าไปนวดไปยิ่งนวดนานแป้งจะยิ่งเหนียว
2. ผสมแป้งธรรมดา 3 ปอนด์ เกลือ 4 ออนซ์ (จะไม่ใส่เกลือก็ได้ ) และเติมนํ ้าไป นวดไป
แป้งที่ได้ นี ้คือ แป้งทําขนมอบ เหมาะสําหรับให้ เด็กใช้ ไม้ คลึงและใช้ มีดตัดเป็ นชิ ้นๆ
3. ผสมแป้งข้ าวโพด เกลือ และนํ ้าปริ มาณเท่าๆ กัน นําไปต้ มพอเดือด รี บนําขึ ้นมา
คนแรงๆ เร็ วๆ แป้งจะขึ ้นไม่ยาก และจะสามารถนําไปปั น้ เป็ นรูปอะไรก็ได้ โดยง่ายแป้งปั น้ เหล่านี ้ ถ้ าเก็บไว้
ในถุงหรื อถังพลาสติก จะเก็บไว้ ได้ นานราวหนึง่ สัปดาห์ ในการผสมแป้งปั น้ ถ้ าให้ เด็กร่วมลงมือช่วยผสมด้ วย
เด็กจะรู้สกึ สนุกมาก
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ วัสดุและสื่อที่ใช้ กิจกรรมการปั น้ มีหลากหลายชนิด ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั
จึงเลือกวัสดุและสื่อที่ทํามาจากกระดาษมาทําเป็ นสื่อในการจัดกิจกรรมการปั น้ เพื่อนําไปพัฒนาทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
2.7 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนงานปั ้นสําหรั บเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนงานปั น้ สําหรับเด็กปฐมวัยมีแนวทางในการจัด ดังนี ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วรรณี อยู่คง. 2547: 18; อ้ างอิงจาก มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2527: 337 – 339) เสนอแนวทางไว้ ว่า อายุ 2 – 3 ขวบ เรื่ องราวที่ใช้ นั ้น ควรเป็ นสิ่ง
ที่เด็กสนใจและใกล้ ตวั เด็ก แม้ ผลงานที่ออกมาจะไม่ตรงกับเรื่ องที่เด็กต้ องการปั น้ ก็ตาม ผู้สอนต้ องยอมรับ
เพราะประสบการณ์ของเด็กในด้ านความคิด ความพร้ อม ตลอดจนการถ่ายทอดไม่สามารถกระทําได้ สมบูรณ์
อายุ 4 – 5 ขวบกิจกรรมที่จดั ในช่วงแรกควรมีลกั ษณะเช่นเดียวกับเด็กอายุ 2 – 3 ขวบ คือ ให้ อิสระในการปั น้
รูปเดี่ยวและเพิ่มทักษะให้ กบั เด็กในช่วงต่อมา เรื่ องราวที่กําหนด มุง่ ให้ เด็กรู้จกั การนําสิ่งต่างๆ ที่ปัน้ ขึ ้นมา
จัดรวมกลุม่ เป็ นเรื่ องเดียวกัน เช่น ให้ ปัน้ ส้ มชนิดเดียวกัน แต่มีขนาดแตกต่างกัน มาจัดรวมเป็ นกลุม่ ผู้สอน
กําหนดหัวข้ องานปั น้ อย่างกว้ างๆ ตัวอย่างเช่น ให้ ปัน้ ฝูงสัตว์ที่นกั เรี ยนชอบ ปั น้ ผลไม้ ฯลฯ อายุ 6 ขวบ
เนื่องจากเด็กได้ ผ่านทักษะการปั น้ รูปแบบที่ซํ ้าๆ กันมาแล้ ว ในช่วงนี ้ผู้สอนควรเพิม่ เทคนิควิธีการ ตลอดจน
เรื่ องราวอันเกิดจากตัวเด็กเอง เช่น ผู้สอนควรจัดให้ มีการอภิปราย การเลือกหัวข้ อเรื่ อง และการค้ นพบ
เทคนิคของแต่ละคนเทคนิคและวิธีการสอนงานปั น้ สําหรับเด็กเล็ก ควรจะเกิดจากการให้ เด็กได้ แสดงออก
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ด้ วยตนเอง โดยการคิดค้ น และมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีตามแนวความคิด บางครัง้ ครูอาจร่วมแนะนํา
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น เช่น เทคนิคของการปั น้ รู ปลอยตัวมีลกั ษณะเห็นได้ เพียงด้ านเดียว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530: 535 – 536) เสนอแนวทางกิจกรรมการเรี ยนการสอน
งานปั น้ ไว้ วา่
1. ครู และเด็กร่วมกันสนทนา
2. ครู สาธิตวิธีการปั น้
3. ให้ เด็กปฏิบตั ิโดยใช้ ดนิ ก้ อนโต เพื่อให้ เด็กได้ ออกกําลังเต็มที่ และส่งเสริมให้ เด็กทดลอง
ปั น้ ดินในลักษณะต่างๆ เช่น ทดลองทุบหรื อตบดิน ทดลองบีบหรื อนวดดิน ทดลองดึง ทดลองกด อัดหรื อ
พิมพ์ ทดลองกลิ ้งหรื อทดลองตัดต่อดินลักษณะต่างๆ
4. เมื่อเด็กได้ ทดลองกรรมวิธีตา่ งๆ แล้ วควรให้ เด็กปั น้ สิ่งที่เด็กต้ องการและสนใจ ใน
ขันต้
้ น สําหรับเด็กปฐมวัย ควรใช้ ก้อนเดียว และพยายามดึงออกให้ เป็ นส่วนต่างๆ ของรูป เช่น เด็กปั น้ สัตว์
ก็ดงึ ขา ดึงหางออกจากตัวสัตว์ การติตอ่ ควรทําเมื่ออายุสงู ขึ ้น
5. การปั น้ มิได้ มีความมุง่ หมายให้ เด็กลอกเลียนแบบ แต่อย่างใดอย่างหนึง่ ให้ เหมือน
แต่เป็ นการส่งเสริ มให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวการทํางานของกล้ ามเนื ้อมือและตา
6. เก็บดินหรื อเศษดินให้ เรี ยบร้ อยเมื่อเลิกใช้ เพื่อจะได้ ใช้ ในโอกาสต่อไป สําหรับดินเหนียว
เมื่อเด็กปั น้ แล้ วผลงานของเด็กควรทํากิจกรรมต่อเนื่องได้ เช่น ผึง่ ลมให้ แห้ ง ให้ เด็กระบายสีหรื อนําไปเผา
และเคลือบเป็ นผลงานเก็บไว้ ชื่นชมต่อไป
จรัล คําภารัตน์ (2541: 30) กล่าวถึง กิจกรรมการเรี ยนการสอนงานปั น้ ไว้ ว่า
1. สําหรับดินเหนียวให้ นกั เรี ยนทุบดินให้ เหนียวพอดี เก็บเศษหินทราย หญ้ า ใบไม้
ทิ ้งให้ หมดถ้ าดินแข็งเกินไปให้ ใช้ นํ ้าพรม แต่ถ้าดินเหลวต้ องนวดจนกว่าดินจะเหนียวพอดี
2. ปั น้ โดยใช้ ฝ่ามือกดดินลงไปกับพื ้นแล้ วคลึงให้ เป็ นเส้ นยาวๆ ให้ ยาวที่สดุ เท่าที่จะทําได้
ทําหลายๆ เส้ น
3. นําดินที่ปัน้ เป็ นเส้ นมาขดขึ ้นเป็ นรูปทรงต่างๆ ตามต้ องการ เช่น แจกัน รูปสัตว์ กระปุก
ออมสิน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ วา่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนงานปั น้ เริ่ มแรก สําหรับเด็กเล็กนัน้
ควรให้ เด็กรู้จกั ลักษณะรู ปทรงกลม และเมื่อเด็กปั น้ ได้ แล้ วก็เปลี่ยนเป็ นรู ปทรงอื่นๆ และเมื่อเด็กอายุมากขึ ้น
ก็ให้ เด็กทําตามความคิดของตนเอง และเพิ่มเทคนิควิธีการที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
2.8 บทบาทของครู ปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทํางานปั ้น
บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทํางานปั น้ นักการศึกษาแต่ละท่านได้ ให้
แนวทางไว้ ดังนี ้
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ประวิทย์ จําปาทอง (2531: 67 – 70) กล่าวถึงบทบาทของครู ในการควบคุมดูแลเด็กปฐมวัย
ไว้ ดงั นี ้
1. เด็กเลือกวัสดุเอง ในการทํางานต้ องให้ เด็กมีเสรี ภาพในตัวเอง การกําหนดงานของครู
ที่เจาะจงลงไป จะกลายเป็ นการบังคับจิตใจของเด็กไป ควรให้ โอกาสเด็กได้ มีโอกาสเลือกใช้ เองตามใจชอบ
เป็ นหน้ าที่เด็กให้ แสดงออกมาเอง
2. ครู ไม่ช่วยเด็กทํางาน การที่ครูเข้ าไปช่วยเด็กทํางาน ผลงานของเด็กกับผลงานของครู
จะเกิดการเปรี ยบเทียบขึ ้นมาทันที ทําให้ เด็กเกิดความท้ อแท้ ใจ เพราะนึกไปว่าเรามีฝีมือสู้ครูไม่ได้ ในข้ อนี ้
หมายถึง งานของเด็กไม่สวยที่มองดูไม่สวย แล้ วครูเข้ าไปช่วยแก้ หรื อเติมให้ สวยขึ ้น เด็กก็จะรู้สกึ ว่าผลงาน
ชิ ้นนี ้ ไม่ใช่เขาทําเองอย่างแท้ จริ ง ทําให้ ไม่เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทางที่ดีที่สดุ ครูควรแนะนําข้ อที่
ผิดพลาด พร้ อมกับทําให้ ดหู น้ าชั ้น
3. ครู นําแบบอย่างให้ ดู ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์นนั ้ ต้ องมีแบบอย่างให้ เด็กดูจนเข้ าใจ
เสียก่อนแล้ วให้ เด็ก คิดดัดแปลงเอาเองโดยไม่ให้ เหมือนแบบที่ให้ ดจู งึ จะถูกต้ อง
4. ไม่ติเด็ก คุณครูสว่ นมากมักติเด็กเสียจนเคยบางทีก็หวั เราะเยาะ ในเมื่อเด็กทําไม่ดี
หรื อทําไม่เหมือน การที่ทําไปเช่นนันถื
้ อว่าไม่เกรงใจเด็ก
5. ควรนึกว่าผลงานของเด็กที่ทําออกมา อย่าได้ นึกว่าเป็ นผลงานของเรา ควรทําใจให้
เท่ากับตัวเด็กที่กําลังทํางานอยู่ ฉะนั ้นเวลาเด็กทํางานแต่ละครัง้ คุณครูควรได้ นกึ ว่า “นี่งานเด็ก”
ลัดดา นีละมณี (ธัญวลี พวงชาติ. 2545:19; อ้ างอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2527: 324 – 327) ได้ กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์(กิจกรรมการปั น้ ดิน) ไว้ ดงั นี ้
1. จงอย่าทําแบบอย่างหรื อตัวอย่างให้ เด็กทําตาม
2. เมื่อเด็กต้ องการความช่วยเหลือ ควรช่วยเหลือเด็กโดยคํานึงถึงความสามารถของเด็ก
3. การสาธิตให้ เด็กดู ครูควรสร้ างให้ ดดู ้ วยความยินดีและเต็มใจ โดยไม่จําเป็ นต้ องพูด
ถ้ าเด็กถามว่า “คุณครูกําลังสร้ างอะไร” จงตอบเด็กว่า “คุณครูกําลังสร้ าง (ปั น้ ) สิ่งที่ครูนึกชอบ” เมื่อเด็ก
เกิดความคิดที่จะทําได้ เองควรให้ โอกาสเด็กทํางานด้ วยตนเอง
4. จงแสดงความชื่นชมยินดีในผลงาน ความสามารถและการค้ นพบเล็กๆน้ อยๆ ของ
เด็กไม่ควรวิพากษ์ วิจารณ์หรื อเอาผลงานของเขาไปเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น หรื อประกวดผลงานของเด็กวัยนี ้
จงระลึกเสมอว่า เด็กย่อมพอใจในผลงานของเขา ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่เกิดจากความพอใจของผู้ใหญ่
5. จงอย่าเร่งเร้ าหรื อเซ้ าซี ้เด็กที่ยงั มีความลังเลใจ หรื อขี ้ตื่นขี ้อาย ให้ ทําสิ่งหนึง่ สิง่ ใด
จงให้ โอกาสเด็กได้ สงั เกตดูเสียก่อนจนกว่าเด็กพร้ อมที่จะทําได้ เอง
6. จงให้ โอกาสแก่เด็กประเภทที่ได้ รับการเลี ้ยงดูอย่างถูกบังคับ หรื อถูกควบคุมมากเกินไป
ได้ ขจัดความหวาดกลัวหรื อความไม่กลัวของเด็กนันให้
้ หมดไปเสียก่อน ด้ วยการให้ เด็กดูเด็กอื่นๆ เล่นกัน
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อย่างสนุกสนาน โดยไม่ต้องกลัวคําว่า “อย่า”
7. บางครัง้ เมื่อเด็กลงมือทํางาน เกิดความเสียหาย ผิดพลาด ครูไม่ควรทําเสียงดัง
เอะอะโวยวาย หรื อแสดงกิริยาตื่นตระหนกใจ เนื่องด้ วยสิง่ ที่เกิดขึ ้นเป็ นก้ าวหนึ่งที่สําคัญของการเล่นทาง
สร้ างสรรค์ เพราะโดยปกติแล้ วเด็กมักจะทําเสียหรื อทําผิดก่อน แล้ วจึงจะคิดทําสิง่ ใหม่ๆขึ ้นได้
8. ในกรณีที่เด็กทําเลอะเทอะเปรอะเปื อ้ นไปนัน้ จะเป็ นประสบการณ์ที่จําเป็ นอันหนึง่
ของเด็ก เพราะเด็กไม่สามารถจะนึกคิดได้ จนกว่าเด็กจะประสบกับสิ่งนันด้
้ วยตนเอง
9. การที่ครูเดินวนเวียนไปรอบๆคอยระมัดระวังดูแลการทําเลอะเทอะเปรอะเปื อ้ นพร้ อมพูด
เตือนเด็กตลอดเวลา จะทําให้ เด็กรู้สกึ หวาดกลัวและน่ารํ าคาญ จะเป็ นสาเหตุให้ เด็กไม่กล้ าและไม่อยาก
เข้ าไปเล่นกิจกรรมนี ้
10. ครู จะต้ องระงับยับยังเด็
้ กที่จะเกะกะ ก้ าวร้ าว ระรานเด็กอื่น หรื อไปทําให้ การเล่น
ของเด็กอื่นเสียหาย หรื อเล่นเครื่ องเล่นในวิธีผิดๆ
11. จงอย่าไปทึกทักบอกชื่อสิ่งที่เด็กผลิตให้ เสียเอง ควรรอให้ เด็กบอกชื่อสิ่งที่เขาผลิตขึ ้น
ด้ วยตัวของเขาเอง เช่น ไม่ทกึ ทักพูดขึ ้นว่า “แหม! บ้ านของหนูสวยจัง” เพราะเด็กเขาอาจจะหมายถึง
คอกม้ า กรงสุนขั ที่พกั ผู้โดยสารรถประจําทาง สถานีรถไฟก็ได้
12. จงแสดงความยินดีกบั เด็กเมื่อเด็กเกิดความรู้สกึ ว่า เขาได้ ทําสิ่งหนึ่งสําเร็ จ แต่จง
ระมัดระวังคําพูดที่ยกย่องชมเชยให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง มิใช่เยินยอเกินความเป็ นจริ ง
13. จงอย่าหวังภาพหรื อสิ่งผลิตใดๆ ที่สวยงามจากเด็ก และไม่ควรพูดถามเด็กว่า “หนู
ปั น้ อะไรคะ?” หรื อ “หนูสร้ างอะไรคะ?” เพราะการถามนั ้น ถ้ าเด็กไม่สามารถจะตอบได้ จะเป็ นสาเหตุหนึง่
ที่สกัดกันหรื
้ อยุติในการแสดงออกทางสร้ างสรรค์ของผลงานในครัง้ ต่อๆ ไป ทังนี
้ ้เนื่องเด็กไม่สามารถบรรยาย
ความรูสกึ ภายในออกมาให้ เป็ นคําพูดได้ แทนที่เด็กจะปั น้ ตามความรู้สกึ ของเขา เขจะปั น้ แต่สงิ่ ที่เขาจะบอก
ได้ วา่ เป็ นอะไร หรื อสิง่ ที่ผ้ อู ื่นเห็นแล้ วจะต้ องเข้ าใจว่าเป็ นอะไร จากคําถามของครูวา่ “ปั น้ อะไร” หรื อ
“สร้ างอะไร” บางที เด็กอาจพูดว่า “ปั น้ รูปง่ายๆอย่างนี ้ คุณครูโตแล้ วก็ยงั ไม่ร้ ูจกั อีกหรื อ”
14. เมื่อครูทราบถึงพัฒนาการของเด็ก และสังเกตว่า เขากําลังอยากจะอวดผลงานการผลิต
ของเขาในขณะนั ้นแล้ ว ครูควรจะพูดว่า “หนูช่วยเล่าเรื่ องที่หนู ปั น้ รูปนี ้ให้ ครูฟังสักหน่อย” หรื อ “หนูช่วย
เล่าเรื่ องที่หนูคิดสร้ างขึ ้นมานี ้ให้ ครูฟังสักหน่อย”
15. จงให้ ความสนใจและส่งเสริ มให้ กําลังใจแก่เด็ก เมื่อเด็กได้ เสนอผลงานการผลิตของเขา
ครูควรฉวยโอกาสสอดแทรกการสนทนาที่เหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ างความรู้เล็กๆน้ อยๆ ให้ เด็กได้ ความคิด
ทางสร้ างสรรค์
16. ถ้ าหากเด็กเกิดความรู้สกึ ว่า สิ่งเขาปั น้ ไม่เป็ นที่น่าสนใจหรื อไม่สบอารมณ์ของผู้ใหญ่
เด็กจะเกิดความไม่สมหวังและไม่พอใจสิ่งที่เขาทําในครัง้ ต่อๆไป เด็กมักจะทําเฉพาะสิ่งที่ผ้ ใู หญ่ชอบ และ
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เด็กเกิดความรู้ สกึ ไม่มนั่ ใจในความสามารถและความคิดของตนเอง และไม่สามารถระบายความรู้สกึ ออกมา
ตามทางของเขาได้
17. ผู้ใหญ่บางคนมีความหวังดีตอ่ เด็กในทางที่ผิด คือ ช่วยเติมงานปั น้ ของเด็ก หรื อปั น้
ให้ ดแู ล้ วเด็กปั น้ ตาม วิธีการเช่นนี ้ก็เป็ นทางหนึง่ ที่ทําลายความรู้สกึ นึกคิดทางสร้ างสรรค์ของเด็ก
18. จงรักษาระเบียบและกิจวัตรประจําวันให้ สมํ่าเสมอและเข้ มแข็ง ข้ อนี ้จะช่วยให้ เด็ก
เกิดความเชื่อมัน่ หรื อไว้ วางใจในการที่เขาจะประกอบการงานใดๆ ด้ วยความปลอดภัย เนื่องด้ วยตัวครู
เป็ นผู้พทิ กั ษ์ ค้ มุ ครองเขา
19. ให้ เด็กๆ ในห้ องศูนย์การเรี ยนเล่นได้ อย่างเสรี เท่าที่ควร นัน่ ก็คือ เด็กๆ จะเล่นเครื่ องเล่น
ได้ ภายในขอบเขตที่มีเหตุผลสมควร เช่น การเล่นแป้งทําขนมที่วางอยูก่ ลางโต๊ ะนันจะต้
้ องแบ่งปั นกันเล่น
มิใช่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดถือสิทธิเป็ นเจ้ าของแต่ผ้ เู ดียว หรื อหยิบแป้งทําขนมที่ตกลงไปขึ ้นมาจากพื ้นหรื อไม่นําแป้ง
ที่ใช้ เล่นทําขนมมารับประทาน
20. การประเมินผลการเจริ ญงอกงามของเด็กปฐมวัย มิได้ วดั จากการที่ผ้ ใู หญ่พจิ ารณา
ตัดสินเอาเองว่า เด็กปั น้ ได้ เหมือนของจริ ง ควรสังเกตจากการที่เด็กแสดงเรื่ องราวปั ญหาตัวของเขาเอง
ออกมาด้ วยจินตนาการของเขา ด้ วยความพึงพอใจและประสบความสําเร็ จ
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 186) กล่าวถึง บทบาทของครูในการควบคุมดูแลเด็กปฐมวัยใน
การทํางานศิลปะ (งานปั น้ ) ไว้ ดงั นี ้
1. ไม่ควรกําหนดให้ เด็กทํางานตามที่ครูต้องการ
2. ไม่ควรทํางานให้ เด็ก
3. ควรเป็ นเรื่ องของความสมัครใจ ครู ไม่ควรให้ เด็กลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น เพราะ
จะทําให้ เด็กขาดความมัน่ ใจในตนเอง
นิตยา ประพฤติกิจ (วรรณี อยูค่ ง. 2547: 25; อ้ างอิงจาก นิตยา ประพฤติกิจ. 2539: 116)
ได้ กล่าวถึง บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทํางานปั น้ ไว้ ดังนี ้
1. ครู ไม่ควรบอกเด็กว่าจะต้ องทําอย่างโน้ นอย่างนี ้
2. ครู อาจจะหยิบดินเหนียวมานวดบ้ าง
3. สนทนากับเด็กเพื่อกระตุ้นให้ เด็กได้ แสดงออกทางคําพูด
4. ให้ กําลังใจบ้ างแต่ครูควรมีบทบาทน้ อยที่สดุ
5. ครู ควรฟั งเด็กๆ สนทนากันเพื่อจะได้ เข้ าใจว่าเด็กๆ เขาคิดกันอย่างไร มีพฤติกรรม
อย่างไร
6. ครู ควรหาวัสดุอื่นๆมาประกอบด้ วย เช่น ครู คนหนึง่ อธิบายการสร้ างรังนกแล้ วช่วย
เด็กๆ หาใบไม้ กิ่งไม้ หญ้ าแห้ ง เพื่อนํามาสร้ างรังนกและปั น้ นก
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7. ครู ควรชี ้แจงให้ เด็กได้ รับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเล่น
8. ถ้ าหากครูอนุญาตให้ เด็กนําผลงานกลับไปได้ หรื อให้ เด็กรวบรวมเก็บเข้ าที่ (ในถัง
หรื อกระป๋ อง) ก็ควรบอกให้ เด็กได้ ทราบ
9. ครู ควรมีฟองนํ ้าไว้ ให้ เด็กเพื่อทําความสะอาดโต๊ ะ
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 109) กล่าวถึงบทบาทของครู ในการควบคุมดูแลเด็กปฐมวัยใน
การปั น้ ไว้ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เลือกใช้ วสั ดุหลายๆชนิด
2. กระตุ้นให้ เด็กเกิดความรู้สกึ อยากจะทํา
3. ครู ไม่ควรทําตัวอย่างให้ ดู
4. เก็บรักษาวัสดุตา่ งๆให้ น่มุ และสามารถนํามาใช้ ได้ อีก
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 190) กล่าวถึงบทบาทของครู ในการควบคุมดูแลเด็กปฐมวัยไว้
ดังนี ้
1. วางแผนเตรี ยมกิจกรรมต่างๆ สําหรับเด็กให้ พร้ อม
2. ฝึ กฝนให้ เด็กได้ ลองกระทําด้ วยตนเอง
3. สร้ างเสริ มทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ
4. สร้ างเสริ มการเรี ยนรู้ด้านศิลปะและบูรณาการความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ วา่ บทบาทของครูปฐมวัยในการควบคุมดูแลเด็กขณะทํางานปั น้ นั ้น
ครู จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความตั ้งใจ และมีเทคนิควิธีสอนที่จะแนะแนวให้ ข้อแสนอแนะยอมรับผลงานและให้
กําลังใจเด็กเพื่อที่เด็กจะได้ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปั ้น
งานวิจัยในต่ างประเทศ
โกลอมป์ (ปั ทมา แจ่มจํารัส. 2548:42; อ้ างอิงจาก Golomb. 1972:385) ศึกษาเรื่ อง
พัฒนาการการแสดงออกด้ านการปั น้ คน โดยใช้ สื่อ 3 มิติ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กวัยก่อนเรี ยน จํานวน 125คน
ที่มีอายุระหว่าง 2 ปี 4 เดือน ถึง 6 ปี 4 เดือน สื่อที่ใช้ ในกิจกรรมการปั น้ คน คือ แป้งโด ผลการทดลอง
พบว่า เด็กมีการปั น้ คนในลักษณะ 3 แบบ ที่พบในการปั น้ คนครัง้ แรกของเด็กคือ 1) แบบลอยตัวยืนตั ้ง
2) แบบวางราบ แนวนอน และ 3) แบบจัดเรี ยง โดยลักษณะทั ้ง 3 แบบนี ้ มีวิธีทําให้ สว่ นต่างๆ แตกต่างกัน
โดยการแบ่งรายละเอียดย่อยภายใน ใช้ วธิ ีเพิ่มรายละเอียดของส่วนต่างๆเข้ าไป และวิธีการรับเอาลักษณะ
ของลายเส้ นมาใช้ ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นความคิดรวบยอดในการแสดงออกที่สามารถพบในการปั น้ ของเด็กเล็ก
เบรนดา (ธัญวลี พวงชาติ. 2545: 21; อ้ างอิงจาก Brenda. 1991: B) ศึกษาเรื่ องการจัด
ระบบเกี่ยวกับพื ้นฐานการปั น้ ซึง่ เป็ นผลมาจากความทรงจําของเด็ก กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัย และ
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เด็กเกรด 4 โดยให้ เด็กทัง้ 2 กลุม่ ทํากิจกรรมการปั น้ สัปดาห์ละ 1 – 2 ครัง้ จนครบ 4 สัปดาห์ มีการบันทึกภาพ
ขณะที่เด็กทํากิจกรรมการปั น้ ภาพถ่ายแสดงให้ เห็นขั ้นตอนในการทํากิจกรรม หลังจากทํากิจกรรมไปแล้ ว
7 – 9 วัน นําผลที่ได้ ไปทบทวนอีกครัง้ โดยนําภาพถ่ายจากงานปั น้ ให้ เด็กจัดประเภทหรื อจัดพวก จาก
การศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยให้ เหตุผลง่ายๆ ซึง่ เป็ นประสบการณ์สําคัญที่เด็กได้ รับข้ อมูลมาโดยบังเอิญ
สําหรับเด็กเกรด 4 จะใช้ เหตุผลในการจัดพวกได้ มากที่สดุ เนื่องจากเด็กมีประสบการณ์ ทําให้ การปั น้ มี
ความแตกต่างกันออกไปมากกว่า
เฮคยุง คิม (ปั ทมา แจ่มจํารัส. 2548: 43; อ้ างอิงจาก Haekyung, Kim S. 2003: 64 – 03A)
ศึกษารูปแบบการปั น้ ในด้ านความเข้ าใจด้ วยกิจกรรมการปั น้ โดยสมัครใจของเด็กอายุ 2 – 3 ปี ความเข้ าใจ
คือ ความสนใจ ความต้ องการ และความสามารถในการปั น้ เหตุผลในการศึกษาครัง้ นี ้
1. เนื่องจากความสนใจที่ปรากฏในการใช้ สื่อพลาสติกในมุมกิจกรรมดินเหนียว
ดินนํ ้ามัน หรื อแป้งโด
2. เนื่องจากวิธีการและสื่อที่ไม่เพียงพอและไม่มีคณ
ุ ภาพในการจัดกิจกรรมการปั น้
ดูเหมือนว่า ในความเป็ นจริ งการจัดเตรี ยมของครู และนักการศึกษาศิลปะช่วยสนับสนุนส่งเสริ มประสบการณ์
การปั น้ ที่มีคา่ สําหรับเด็กวัย 2 – 3 ปี จากการสํารวจพบว่า รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจะช่วยพัฒนา
ความรู้ใหม่ และทักษะทางสังคมซึง่ เป็ นแนวทางที่จะสร้ างสรรค์ตอ่ ไป เด็กที่สนใจที่จะเรี ยนรู้ทกั ษะความต้ องการ
ในการปั น้ จะเข้ าใจคุณสมบัติของสื่อที่ใช้ จากการศึกษาเชื่อว่าเด็กที่มีประสบการณ์จะเกิดความเข้ าใจมากขึ ้น
การส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็กทํากิจกรรมกับสือ่ อย่างอิสระบ่อยๆ เด็กจะเกิดการพัฒนาความสามารถ การสร้ าง
ความรู้ ทักษะและความคิดในการปั น้ อย่างต่อเนื่องจากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการปั น้
งานวิจัยในประเทศ
วิจิตรา วิเศษสมบัติ (2539: 136) ศึกษาความพร้ อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดประสบการณ์ความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปั น้ พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดประสบการณ์ความคิดรวบยอด ประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปั น้ มีความพร้ อมทางภาษา
สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์การปั น้ แบบปกติ
ปั ทมา แจ่มจํารัส (2548: 55) ศึกษาความสามารถด้ านการคิดของเด็กปฐมวัยที่ทํา
กิจกรรมการปั น้ แป้งโดชนิดแข็ง พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับกิจกรรมการปั น้ แป้งโดชนิดแข็งมีความสามารถ
ด้ านการคิดหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองทํากิจกรรมการปั น้ แป้งโดชนิดแข็ง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ขนบพร วัฒนสุขชัย (2544: บทคัดย่อ) ศึกษาการปั น้ ของเด็กอายุ 5 – 6 ปี ตามทฤษฎี
ของ แคลร์ โกลอมป์ โดยเน้ นในเรื่ องระยะการปั น้ วิธีการสร้ าง และลักษณะการตกแต่งการปั น้ ผลการวิจยั
พบว่า ผลการปั น้ ของเด็กส่วนมากปั น้ แบบผสม คือ มีลกั ษณะของการปั น้ ที่ผสมผสานกันระหว่างการปั น้
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แบบยืน แบบลอยตัว และการปั น้ แบบแผ่นระหว่าง 2 มิติแบบเดิม และ 3 มิติ ที่มีลกั ษณะของโครงสร้ าง
ความสมดุลที่เหมือนจริ งมาก ส่วนวิธีการสร้ างหรื อการขึ ้นรูปร่างในการปั น้ เด็กส่วนมากใช้ วธิ ีนํามาต่อกัน
3 – 4 ส่วน คือ นําหัวมาต่อในส่วนบน แนวตั ้งมีรายละเอียดของรู ปทรง แขน ขาที่ชดั เจน และมีการปั น้ ที่
เพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ ส่วนวิธีที่ใช้ น้อยที่สดุ คือ การปั น้ แบบกลม ลอยตัวมีลกั ษณะเป็ นทรงรี ยาว รูปร่าง
ที่ปัน้ ไม่มีความแตกต่างกัน ในลักษณะการตกแต่งการปั น้ พบว่า เด็กส่วนมากใช้ การนํารายละเอียดย่อย
มาติดมากที่สดุ และมีการตกแต่งในลักษณะนี ้เพิม่ มากขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีของแคลร์ โกลอมป์
ธัญวลี พวงชาติ (2545: 36 – 40) ศึกษาการปั น้ ของเด็กอายุ 3 – 5 ปี ในโรงเรี ยนสาธิต
สังกัดสถาบันราชภัฏทัว่ ประเทศ พบว่า
1. เด็กอายุ 3 – 5 ปี ปั น้ ชิ ้นงานอิสระที่มีลกั ษณะเกี่ยวข้ องกับอาหารมากที่สดุ
รองลงมาคือ กระทง ธรรมชาติ สัตว์ ของเล่น คน ยานพาหนะ อุปกรณ์กีฬา บ้ าน ของใช้ เช่น หมอน
ตะกร้ า โอ่งผลไม้ รูปทรงต่างๆ เครื่ องประดับ เช่น สร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ กําไล สะพาน และธงชาติ
2. เด็กอายุ 3 ปี มีระดับขั ้นการปั น้ อยูใ่ นขั ้นที่ 1 ขันเริ
้ ่ มต้ นการปั น้ เด็กอายุ 4 ปี มี
ระดับการปั น้ อยูใ่ นขันที
้ ่ 2 ขั ้นการปั น้ อย่างมีความหมาย และเด็กอายุ 5 ปี มีระดับขันการปั
้
น้ อยูใ่ นขั ้นที่ 3
ขันการปั
้
น้ อย่างสร้ างสรรค์
3. เด็กอายุ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี มีระดับขันการปั
้
น้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการปั น้ ของเด็กปฐมวัย สรุปได้ วา่ กิจกรรม
การปั น้ เป็ นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยได้ ซึง่ การปั น้ ของเด็ก
แต่ละวัย อาจมีความแตกต่างกัน อย่างอิสระ เช่น กิจกรรมการปั น้ กระดาษนั ้น มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน ถ้ ามีการส่งเสริมให้ เด็กได้ ทํากิจกรรมการปั น้ เป็ นประจํา จะทําให้
เด็กได้ คิด รู้จกั แก้ ปัญหา และทําให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้ นอกจากนี ้ยังพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือ สายตา สร้ างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และการจัดกิจกรรม
ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละคนด้ วย

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการศึกษาตามหัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
4. แบบแผนการทดลองและดําเนินการทดลอง
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กําลัง
ศึกษาอยูใ่ นชั ้นอนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษี เจริ ญ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีจํานวน 8 ห้ องเรี ยน รวมจํานวนนักเรี ยน ทั ้งหมด 216 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กําลัง
ศึกษาอยูใ่ นชั ้นอนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษี เจริ ญ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ที่ได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกห้ องเรี ยนชั ้น
อนุบาลปี ที่ 2 มา 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 30 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แบบแผนการจัดประสบการณ์การจัดการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์

3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
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1.1 ความหมายของการปั น้ (จรัล คําภารัตน์. 2541: 29; สัตยา สายเชื ้อ. 2541: 109;
และ สุชาติ เถาทอง; และคณะ. 2545: 75)
1.2 ความสําคัญของการปั น้ (ปั ทมา แจ่มจํารัส. 2548: 33; อ้ างอิงจาก Mayesky. 1998: 186)
1.3 รูปแบบของการปั น้ ดิน (จิรศักดิ์ ส่งแสงขจร. 2532: 27 – 37)
1.4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนงานปั น้ ดินสําหรับเด็กปฐมวัย (วรรณี อยูค่ ง. 2547: 18;
อ้ างอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527: 337 – 339)
1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการปั น้ (วิจิตรา วิเศษสมบัติ. 2539: 136)
2. สร้ างแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ จํานวน 24 แผน โดยกําหนดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
จุดมุง่ หมาย เนื ้อหา การดําเนินกิจกรรม สื่อและการประเมินผล ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ เป็ นส่วนที่ระบุถงึ ชื่อกิจกรรมที่จะนํามาจัดกิจกรรม
จํานวน 24 กิจกรรม
2.2 จุดมุง่ หมาย เป็ นเกณฑ์ที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และการแสดงออกในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมโดยศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ
2.3 การดําเนินกิจกรรมเป็ นส่วนที่ระบุถงึ ขั ้นตอนการดําเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี ้
2.3.1 เด็กสังเกตดูอปุ กรณ์ตา่ งๆที่ครู นํามาสนทนาเกี่ยวกับรู ปร่าง รูปทรงขนาด สี
ว่าเหมือนต่าง และส่วนประกอบของอุปกรณ์รวมทังวิ
้ ธีการใช้ อปุ กรณ์นั ้น
2.3.2 เด็กดูครูสาธิตการปั น้ และ วิธีการทํา
2.3.3 เด็กเลือกเข้ ากลุม่ ตามความสมัครใจ
2.3.4 เด็กเลือกหยิบอุปกรณ์ทํางานโดยอิสระตามความต้ องการของเด็ก
2.3.5 เด็กเล่าให้ ครู ฟังถึงรู ปร่ าง รู ปทรง ขนาดสี ว่าเหมือนหรื อต่าง ทิศทาง และ
ส่วนประกอบของชิ ้นงานที่ประดิษฐ์ เพื่อให้ ครูบนั ทึกและนําไปผึง่ ให้ แห้ งเด็กช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์ และ
ทําความสะอาดให้ เรี ยบร้ อย
3. นําแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ที่ผ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคล้ องของกิจกรรมและปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม จํานวน 3 ท่าน โดยใช้ เกณฑ์
2 ใน 3 และปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม ซึง่ มีผ้ เู ชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญ
ุ ญาพร อูนากูล อาจารย์ประจําโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุ รรณา ไชยะธน หัวหน้ าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
อาจารย์อําพวรรณ์ เนียมคํา อาจารย์ประจําโรงเรี ยนวัดสะแกงาม
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4. ปรับปรุง แก้ ไขแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ให้ เหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้ เหมาะสม เช่น ในบางกิจกรรมอุปกรณ์ที่นํามาใช้ การตกแต่งไม่เพียงพอ
และเนื ้อกระดาษที่นํามาปั น้ ในบางครัง้ ไม่ค่อยเป็ นเนื ้อเดียวกัน เวลาที่ปัน้ เนื ้อกระดาษแยกยุ่ย เนื่องจาก
ตอนที่ทําใส่สว่ นผสมในอัตรามากน้ อยเกินไป และปรับขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรมในช่วงที่ครูแนะนําสื่อ
วัสดุอปุ กรณ์ให้ กระชับเพื่อให้ ความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
5. นําแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ที่ปรับปรุงแก้ ไข ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดสอบ (Try Out) กับเด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ที่มีอายุระหว่าง
5 – 6 ปี โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษี เจริ ญ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพื่อ
หาข้ อบกพร่องของแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไขขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม
ให้ เหมาะสมกับเวลา
6. นําแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้ วไปจัดทําเป็ นฉบับสมบูรณ์
เพื่อนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในการทดลอง
3.2 การสร้ างแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ มีลาํ ดับขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบทดสอบวัดทักษะด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบทดสอบ วัดทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ เช่น ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย
หลักการสอนคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัยต้ องเรี ยน
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
1.2 สร้ างแบบทดสอบวัดทักษะพื ้นฐานทางด้ านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย โดยแบบทดสอบ
เป็ นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยตัวเลือกเป็ นรูปภาพ จํานวน 4 ชุด รวมทังหมด
้
60 ข้ อ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 การรู้คา่ จํานวน จํานวน 15 ข้ อ
ด้ านที่ 2 การเรี ยงลําดับ จํานวน 15 ข้ อ
ด้ านที่ 3 การเปรี ยบเทียบ จํานวน 15 ข้ อ
ด้ านที่ 4 การจัดหมวดหมู่ จํานวน 15 ข้ อ
2. สร้ างคู่มือในการดําเนินการทดสอบวัดความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ให้ สอดคล้ องกับแบบทดสอบที่ได้ สร้ างขึ ้นในข้ อ 1
3. นําแบบทดสอบความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และคูม่ ือดําเนินการ
ทดสอบที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาปฐมวัย ซึง่ มีผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยได้ เกณฑ์ดงั นี ้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ ้วแหลม อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ
อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์ประจําโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
อาจารย์คมขวัญ อ่อนบึงพร้ าว อาจารย์โรงเรี ยนวัดสุทธาโภชน์กรุงเทพมหานคร
4. จากผลการพิจารณาผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ลงความเห็นและให้ คะแนนโดยใช้ เกณฑ์จาก
2 ใน 3 ซึง่ ได้ คา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 ผู้วจิ ยั ปรับปรุงแบบทดสอบความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้ ปรับภาษาในคําสัง่ บางข้ อให้ มีความเข้ าใจง่ายขึ ้น
ชัดเจนยิ่งขึ ้น ปรับปรุงภาพให้ เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย และให้ ภาพมีขนาดใหญ่ขึ ้น เพื่อนําไปใช้ ใน
การทดสอบสําหรับเด็ก
5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ผา่ นการปรับปรุง
แก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยน
วัดนิมมานรดี ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
6. นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้ อ เพื่อหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก
คัดเลือกไว้ ชดุ ละ 10 ข้ อ โดยข้ อสอบที่ใช้ ได้ คือ ข้ อสอบที่มีค่าความยาก 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจ
จําแนก ตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป ซึง่ แยกรายด้ านและรวมได้ ดังนี ้
6.1 ด้ านเรี ยงลําดับ มีค่าความยาก (P) อยูร่ ะหว่าง 0.40 ถึง 0.67 และค่าอํานาจจําแนก
(r) อยู่ระหว่าง 0.41 ถึง 0.62 ค่าความเชื่อมัน่ 0.75
6.2 ด้ านรู้ค่าจํานวน มีคา่ ความยาก (P) อยูร่ ะหว่าง 0.47 ถึง 0.67 และค่าอํานาจจําแนก
(r) อยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.72 ค่าความเชื่อมัน่ 0.77
6.3 ด้ านการเปรี ยบเทียบ มีค่าความยาก (P) อยูร่ ะหว่าง 0.30 ถึง 0.67 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.40 ถึง 0.79 ค่าความเชื่อมัน่ 0.76
6.4 ด้ านการจัดหมวดหมู่ มีค่าความยาก (P) อยูร่ ะหว่าง 0.40 ถึง 0.60 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.42 ถึง 0.62 ค่าความเชื่อมัน่ 0.78
7. ผลการศึกษาพบว่า แบบทดสอบมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.84
8. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการทดลอง
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4. แบบแผนการทดลองและดําเนินการทดลอง
4.1 แบบแผนการทดลอง
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้วจิ ยั ได้
ดําเนินการทดลองโดยการทดลองกลุม่ เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One – group Pretest –
Posttest Design) บอร์ ก และ กอลล์ (Borg; & Gall. 1981: 221 – 229; Borg; & Gall. 1979: 222 – 223)
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
กลุม่

Pretest

Treatment

Posttest

E

T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุม่ ตัวอย่างในการทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
X แทน การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
4.2 การดําเนินการทดลองมีขัน้ ตอนดังนี ้
1. ทดสอบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ กบั กลุม่ ตัวอย่างมาใช้ เป็ นคะแนนก่อนการทดลอง
(Pretest)
2. ทําการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ เพื่อพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตามวิธีการ
จัดกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยผู้วจิ ยั ดําเนินการจัดกิจกรรมกับกลุม่ ตัวอย่างเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ
3 วันๆ ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 30 นาที ทําการทดลองในช่วงเวลา 09.30 – 10.00 น. รวมระยะเวลา 24 ครัง้
ซึง่ ผู้วจิ ยั ดําเนินการทดลองตามกําหนดการดัง ตาราง 2
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ตาราง 2 กําหนดการจัดกิจกรรมในการทดลอง 8 สัปดาห์
สัปดาห์ที่

1

2

3

4

เวลา

วัน

รายชื่อกิจกรรม

ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์

10.00 – 10.30 น.

จันทร์
พุธ

ก่อนจะปั น้
หนอนน้ อยผจญภัย

ศุกร์

กลมกลิ ้ง

จันทร์
พุธ

จากดินสูด่ าว
ของขวัญมหัศจรรย์

ศุกร์

งูน้อยเริงร่า

จันทร์
พุธ

ไข่ของใคร
ผลไม้ นานาชนิด

ศุกร์

ผจญภัยใต้ นํ ้า

จันทร์
พุธ

ตุ๊กตาไล่ฝน
สัตว์น้อยเริงร่า

ศุกร์

ครอบครัวสุขสันต์

จันทร์
พุธ

รถไฟขบวนน้ อย
สายรุ้งเจ็ดสี

ศุกร์

ดอกไม้ แสนสวย

จันทร์
พุธ

เต่าน้ อยช่างเลือก
บ้ านของเรา

ศุกร์

ครอบครัวไดโนเสาร์

จันทร์
พุธ

ลูกเป็ ดขี ้เหล่
ลูกปลาแสนซน

ศุกร์

สายสร้ อยแสนสวย

จันทร์
พุธ

ฝ่ ามือน้ อยน้ อย
กระต่ายตื่นตูม

การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่
การรู้คา่ จํานวน
การเปรียบเทียบ
การเรียงลําดับ
การจัดหมวดหมู่

10.00 – 10.30 น.

10.00 – 10.30 น.

10.00 – 10.30 น.

5
10.00 – 10.30 น.

6

7

8

10.00 – 10.30 น.

10.00 – 10.30 น.

10.00 – 10.30 น.

ศุกร์

หน้ าใครกันหนอ
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3. ทดสอบทักษะพื ้นฐานคณิตศาสตร์ กับกลุม่ ตัวอย่างหลังการทดลอง (Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับทีใ่ ช้ก่อนการทดลอง
4. นําผลจากการทดสอบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังทดลองไปทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ เพือ่ สรุปผลการวิจยั ต่อไป

5. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตพ
ิ นื ้ ฐานที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ล้ วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73)







เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั ้งหมด
แทน จํานวนเด็กปฐมวัย




N

1.2 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร (ล้ วน สายยศ;
และ อังคณา สายยศ. 2538: 79)
   2    
   1

2

S



เมื่อ

S
N




2

แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
แทน จํานวนเด็กปฐมวัย
แทน ผลรวมของคะแนนทั ้งหมด
แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรี ยนแต่ละคน

2. สถิตทิ ่ ใี ช้ หาคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของเครื่ องมือ หาค่าความเที่ยงตรงรายข้ อ ด้ วยการคํานวณความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ โดยใช้ สตู ร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545: 95)
IOC



R
N
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เมื่อ

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบแต่ละข้ อกับจุดประสงค์
ΣR แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้

2.2 สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบแต่ละข้ อค่าความยากง่าย (Difficulty) โดย
คํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2526: 89)
P

เมื่อ



R
N

P แทน ความยากง่าย
R แทน จํานวนเด็กที่ทําข้ อสอบถูก
N แทน จํานวนเด็กที่ทําข้ อสอบนั ้นทังหมด
้

2.3 สถิติที่ใช้ ในการหาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ โดยใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
พอยต์ ไบซีเรี ยล (Point Biserial / correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2521: 258)
r pbis 

เมื่อ

rpbis
Mp
Mq
St

p
q

M

p

M
St

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

q



pq

ค่าอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยต์ไบซีเรี ยล
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุม่ ตอบถูก
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมในกลุม่ ตอบผิด
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั ้งหมด
สัดส่วนของคนตอบถูก
1 – p หรื อ สัดส่วนของคนตอบผิด

2.4 สถิติที่ใช้ หาการประเมินค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้ สตู รของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน
(Kuder, Richardson) สูตร 20 (KR – 20) ของ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545: 218)
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rtt

K   pq 
1  2 
K 1 
Sx 



เมื่อ

แทน
K แทน
p แทน
q แทน
rtt

ค่าความเชื่อมัน่ ของข้ อสอบ
จํานวนข้ อของแบบทดสอบ
สัดส่วนของคนที่ถกู ในแต่ละข้ อ
สัดส่วนของผู้ที่ทําผิดในแต่ละข้ อ หรื อ 1-p

sX2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ

3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการตรวจสอบสมมุติฐาน
3.1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลองโดยใช้ t-test แบบ
Dependent Samples โดยคํานวณจากสูตร (ล้ วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 104)
t

เมื่อ

D



N  D 2   D 
N 1

2

t
D
N
D

 D2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติที่ใช้ พจิ ารณาใน t – distribution
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จํานวนคู่ของคะแนน
ผลรวมทั ้งหมดของผลต่างของคะแนน ระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง
แทน ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและ
หลังการทดลอง

4. การแปลผลระดับความสามารถด้ านทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
การแปลผลระดับความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยในการวิจยั
ครัง้ นี ้ กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายด้ าน ดังต่อไปนี ้
เกณฑ์คา่ เฉลี่ย (  )
6.68 – 10.00 หมายถึง ความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับสูง
3.34 – 6.67 หมายถึง ความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง
0.00 – 3.33 หมายถึง ความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระดับตํ่า

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองเป็ น
ที่เข้ าใจตรงกัน ผู้วจิ ยั กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
N
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุม่ ทดลอง
K
แทน คะแนนเต็ม
S
แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน
แทน ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนน
D
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ พจิ ารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution)
p
แทน ความน่าจะเป็ นของค่าสถิติ
**
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ดําเนินการเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการทดลองตามลําดับ ดังนี ้
1. การเปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ
2. การศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
3. การเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การเปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตาราง
ตาราง 3 การเปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ
ทักษะพื ้นฐานทาง
การทดสอบ
คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย



S

D

S.D.

t

p

ก่อนการทดลอง 6.17
หลังการทดลอง 9.33

1.49
0.80

3.14

0.93 10.50 ** .000

ก่อนการทดลอง 5.60
หลังการทดลอง 8.73

1.04
0.69

3.13

0.86 19.95 ** .000

3. การจัดหมวดหมู่

ก่อนการทดลอง 5.37
หลังการทดลอง 8.73

1.61
1.11

3.37

0.89 20.72 ** .000

4. การเรี ยงลําดับ

ก่อนการทดลอง 4.47
หลังการทดลอง 8.13

1.17
0.82

3.67

0.92 21.77 ** .000

รวม

ก่อนการทดลอง 21.61
หลังการทดลอง 34.92

5.31
3.42

13.31

1.95 37.39 ** .000

1. การรู้คา่ จํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ

จากตาราง 3 เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ทั ้งโดยรวมหลังจากการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้ านแล้ วพบว่า เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ด้ านการรู้คา่ จํานวน การเรี ยงลําดับ การจัดหมวดหมู่ การเปรี ยบเทียบ หลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
สามารถพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยได้
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2. การศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตาราง 4
ตาราง 4 การศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย
1. การรู้ค่าจํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ
3. การจัดหมวดหมู่
4. การเรี ยงลําดับ
รวม

K


10
10
10
10

6.17
5.60
5.37
4.47

ก่อนการทดลอง
S
ระดับ
1.49
1.04
1.61
1.17

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

40 21.61 5.31

ปานกลาง

หลังการทดลอง
S ระดับ

9.33
8.73
8.73
8.13

0.80
0.69
1.11
0.82

สูง
สูง
สูง
สูง

34.92 3.42

สูง

ผลวิเคราะห์ตามตาราง 4 ปรากฏว่า ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนได้ รับ
การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษโดยรวมและรายด้ านทัง้ 4 ด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ การรู้ คา่ จํานวนสูงเป็ นอันดับแรก รองลงมา การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่ และการเรี ยงลําดับตามลําดับ
หลังการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษของเด็กปฐมวัย มีความสามารถทางทักษะ
พื ้นฐานคณิตศาสตร์ อยูใ่ นระดับสูง ทั ้งโดยรวมและรายด้ านทุกด้ าน เมื่อพิจารณาแล้ ว พบว่า การรู้คา่ จํานวน
มีความสามารถมากเป็ นอันดับแรก รองลงมา การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ ส่วนด้ านการเรี ยงลําดับ
เด็กปฐมวัยมีทกั ษะความสามารถเป็ นลําดับสุดท้ าย
3. การเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังตาราง 5

52
ตาราง 5 การเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ
ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

การเปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
D





1. การรู้คา่ จํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ
3. การจัดหมวดหมู่
4. การเรี ยงลําดับ

6.17
5.60
5.37
4.47

9.33
8.73
8.73
8.13

3.17
3.13
3.37
3.67

51.38
55.90
62.76
82.10

รวม

21.61

34.92

13.31

61.59

หลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษของเด็กปฐมวัย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.59 ของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง โดยทักษะทางคณิตศาสตร์
การเรี ยงลําดับ เพิม่ ขึ ้นสูงเป็ นอันดับแรก (ร้ อยละ 82.10) รองลงมาเป็ นการจัดหมวดหมู่ (ร้ อยละ 62.76)
การเปรี ยบเทียบ (ร้ อยละ 55.90) และการรู้คา่ จํานวน(ร้ อยละ 51.38) ตามลําดับ
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ตาราง 6 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ
คนที่

6

17

26

ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย

ก่อนการทดลอง
คะแนน

หลังการทดลอง
คะแนน

การเปลี่ยนแปลง
คะแนน ร้ อยละ

1. การรู้คา่ จํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ
3. การจัดหมวดหมู่
4. การเรี ยงลําดับ

4
4
3
3

8
7
8
7

4
3
5
4

100.00
75.00
166.00
133.00

รวม

14

30

16

114.28

1. การรู้คา่ จํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ
3. การจัดหมวดหมู่
4. การเรี ยงลําดับ

6
5
4
4

9
8
9
8

3
3
5
4

50.00
60.00
125.00
100.00

รวม

19

34

15

78.95

1. การรู้คา่ จํานวน
2. การเปรี ยบเทียบ
3. การจัดหมวดหมู่
4. การเรี ยงลําดับ

7
8
7
8

10
10
10
10

3
2
3
2

42.86
25.00
42.86
25.00

รวม

30

40

10

33.33

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 ปรากฏว่า หลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษเด็กปฐมวัย มี
การเปลี่ยนแปลงความสามารถเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
นักเรี ยนคนที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมเป็ น
ร้ อยละ 114.28 ของความสามารถพื ้นฐานเดิม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
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ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ สูงเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ การเรี ยงลําดับและการรู้ค่าจํานวน
ตามลําดับ ส่วนด้ านการเปรี ยบเทียบ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นเป็ นอันดับสุดท้ าย
นักเรี ยนคนที่ 17 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมเป็ น
ร้ อยละ 78.95 ของความสามารถพื ้นฐานเดิม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในด้ านการจัดหมวดหมู่ สูงเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือการเรี ยงลําดับ ส่วนการเปรี ยบเทียบ ตามลําดับ
สัดส่วน การรู้ค่าจํานวน
นักเรี ยนคนที่ 26 มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมเป็ น
ร้ อยละ 33.33 ของความสามารถพื ้นฐานเดิม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการจัดหมวดหมูแ่ ละการรู้คา่ จํานวนสูงเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ การเรี ยงลําดับและการเปรี ยบเทียบ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นเป็ นอันดับสุดท้ าย
สรุปได้ วา่ ผลจากตาราง 6 แสดงให้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษสามารถพัฒนาเด็ก
ได้ ทกุ ระดับความสามรถ เด็กปฐมวัยนี ้เป็ นตัวอย่างทัง้ 3 คน ผู้วิจยั เลือกเด็กปฐมที่มีความสามรถทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตํ่า ปานกลาง และสูง ได้ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษสามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ น้อย ให้ มีความสามารถมากกว่านี ้
พื ้นฐานเดิมได้ มากที่สดุ (ร้ อยละ 114.28)

บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองที่มงุ่ ศึกษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษเพื่อการเรี ยนรู้ อันเป็ นแนวทางให้ ครูและผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยได้ ประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้ แก่เด็ก อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วย
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้ องกับพัฒนาการของเด็กต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายสําคัญเพื่อศึกษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ โดยกําหนดเป็ นจุดมุง่ หมายเฉพาะ ดังนี ้
1. การเปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ
2. การศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ

สมมติฐานในการวิจยั
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ มีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สงู ขึ ้นกว่า
ก่อนการทดลอง

ความสําคัญของการวิจยั
ผลของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ จะเป็ นแนวทางให้ กบั ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ได้ ตระหนักและเข้ าใจถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ เพื่อส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ให้ กบั เด็กปฐมวัย อย่างมีความหมายให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และสามารถนําการปั น้ กระดาษ
ไปใช้ จริ ง รวมทังนํ
้ าผลของการศึกษาวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่างดีต่อไป
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ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กําลังศึกษา
อยู่ในชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษี เจริ ญ
้
216 คน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีจํานวน 8 ห้ องเรี ยน รวมทังหมด
กลุ่มตัวอย่ างการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กําลัง
ศึกษาอยู่ในชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี สํานักงานเขตภาษี เจริ ญ
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 ห้ องเรี ยน
จํานวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษนี ้
ผู้วจิ ยั ใช้ เครื่ องมือในการวิจยั คือ
1. แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ จํานวน 24 แผน
2. แบบทดสอบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์

การดําเนินการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ดําเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ในช่วงกิจกรรมการปั น้ กระดาษ
จัดอยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. ผู้วจิ ยั ทําการทดสอบก่อนการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง (Pretest) เพื่อหาพื ้นฐานทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย จากนั ้นนํามาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้ เป็ นหลักฐาน
2. ผู้วจิ ยั ดําเนินการทดลองในกิจกรรมการปั น้ กระดาษใช้ เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที
ช่วงระยะเวลา 9.30 – 10.00 น. รวมทังสิ
้ ้น 24 วัน
3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วจิ ยั ทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับ
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ
ที่ใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลอง
4. นําคะแนนที่ได้ จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการทางสถิติ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเทียบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการปั น้
กระดาษ โดยใช้ t - test สําหรับ Dependent Samples

สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการเปรี ยบเทียบเด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทงโดยรวมและราย
ั้
ด้ านหลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
2. ผลการศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงของทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีดงั นี ้
2.1 เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองทั ้งโดยรวม และรายด้ าน
ทุกด้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษเด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
คือ การรู้คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ และการเรี ยงลําดับ ทั ้งโดยรวมและรายด้ าน
อยูร่ ะดับสูง
2.2 การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษทําให้ เด็กปฐมวัย มีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวม
เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 61.59 ของความสามารถพื ้นฐานเดิม โดยมีทกั ษะด้ านการเรี ยงลําดับ เพิ่มขึ ้นมาก
เป็ นลําดับแรก รองลงมาคือ ด้ านการจัดหมวดหมู่ การเปรี ยบเทียบและการรู้ค่าจํานวน ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษเพื่อพัฒนาทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ซึง่ ผลของการศึกษาค้ นคว้ า ปรากฏ ดังนี ้ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ทั ้งโดยรวมและรายด้ านของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
โดยก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษอยูใ่ นระดับสูง ทังนี
้ ้สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทังโดยรวมและรายด้
้
าน หลังการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ อยูใ่ นระดับสูง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สงู ขึ ้นทุกด้ านเป็ นไป
ตามที่สมมุติฐานทั ้งนี ้เพื่อพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
1.1 การรู้ คา่ จํานวน เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และหลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ผลจากการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัด
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.17 และหลัง
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การทดลองมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.33 ซึง่ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั ้งนี ้อาจจะ
เป็ นเพราะ ขณะที่เด็กทํากิจกรรมการปั น้ กระดาษ กิจกรรมที่ทํานั ้นช่วยส่งเสริ มเรื่ องการรู้ค่าจํานวน ตัวอย่างเช่น
สัปดาห์ท่ี 3 กิจกรรมการปั น้ กระดาษ ไข่ในตะกร้ า ครูสอดแทรกทักษะการรู้ คา่ จํานวนในกิจกรรมนัน้ โดย
เด็กจะปั น้ กระดาษเป็ นรูปไข่ตามความต้ องการของเด็กๆ ได้ ตามใจชอบ จากนันก็
้ ให้ เด็กนับจํานวนผลงาน
ที่ปัน้ เป็ นรู ปไข่ ของตนเองว่า มีจํานวนเท่าไรและนําของเพื่อนในกลุม่ มานับรวมกัน เมื่อเด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง
เด็กก็จะเกิดการเรี ยนรู้ ในการบ่งบอกการนับและแสดงค่าของจํานวนได้ มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ คมขวัญ
อ่อนบึงพร้ าว (2550: 84) ที่กล่าวว่า ความสามรถในการจัดและการรู้ค่าจํานวน และความสามารถใน
การเรี ยงลําดับ มากไปน้ อย หรื อ น้ อยไปมาก ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ในการวิจยั สังเกต พบว่า ความสามารถ
ในการรู้ คา่ รู้ จํานวนนั ้น เด็กจําเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของตัวเลข และการนับเสียก่อนจึงจะ
สามารถเปรี ยบเทียบได้ วา่ สิ่งมากกว่า น้ อยกว่า และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จงรัก อ่วมมีเพียร (2547:
90 – 91) ที่ศกึ ษาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม ผลการวิจยั
พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสมช่วยให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้หรื อมโนทัศน์ ด้ านการรู้คา่ จํานวน ตัวเลข
และในขั ้นสรุปยังมีการทบทวนหรื อฝึ กซํ ้าเพื่อให้ เด็กมีความรู้และเกิดทักษะได้ ยาวนานขึ ้น
1.2 การเปรี ยบเทียบ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ ผลจากการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.60 และหลังการทดลองมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่
8.73 ซึง่ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะ ขณะที่เด็ก
ทํากิจกรรมการปั น้ กระดาษ กิจกรรมที่ทํานัน่ จะช่วยส่งเสริ มเรื่ องการเปรี ยบเทียบได้ เช่น กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7
กิจกรรมลูกปลาน้ อยแสนซน โดยเด็กๆ จะปั น้ กระดาษเป็ นรูปปลาหลายตัว หลายขนาดรวมกัน เด็กๆ ก็จะ
จับปลาที่ปัน้ มาวางเปรี ยบเทียบขนาดของตนเองกับเพื่อนๆ และเมื่อเด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เด็กก็จะเกิด
การเรี ยนรู้ การเปรี ยบเทียบเรื่ องของจํานวน ปริ มาณที่แตกต่างได้ มากขึ ้น สอดคล้ องกับ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 244) เสนอแนะว่า ในการส่งเสริ มการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ แก่เด็ก
ปฐมวัย เด็กจะเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงจากของจริง โดยใช้ สื่อการสอนที่เป็ นของจริ งมากที่สดุ และ
เริ่ มสอนจากสิ่งที่เป็ นรูปธรรมไปหานามธรรม เด็กควรเรี ยนรู้เรื่ องความแตกต่างระหว่างยาวกับสั ้น สูงกับเตี ้ย
ใกล้ กบั ไกล สอดคล้ องกับ ประไพจิตร เนติศกั ดิ์ (2529: 50) กล่าวถึงขันตอนในการเตรี
้
ยมความพร้ อม
ทางคณิตศาสตร์ ควรเริ่ มจากการสังเกต การเปรี ยบเทียบ เกี่ยวกับรูปร่าง นํ ้าหนัก ขนาด สี ที่เหมือนกัน
และต่างกัน การเปรี ยบเทียบจํานวน แล้ วจึงพัฒนาในด้ านการจัดเรี ยงลําดับเกี่ยวกับความยาว ความสูง
และขนาดและสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ขวัญนุช บุญยูฮ่ ง (2546: บทคัดย่อ) ที่ศกึ ษาทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยการเล่า “นิทานคณิต” ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
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การเล่านิทานคณิต มีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในทุกทักษะสูงขึ ้น และเมื่อจําแนกรายด้ านแล้ ว พบว่า
การรู้ คา่ จํานวน การจับคู่ การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลําดับสูงขึ ้น
1.3 การจัดหมวดหมู่ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ ผลจากการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.37 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.37
ซึง่ มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะ ขณะที่เด็กทํากิจกรรม
การปั น้ กระดาษ กิจกรรมที่ทํานัน่ จะช่วยส่งเสริ มเรื่ องการจัดหมวดหมู่ เช่น กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม
ครอบครัวสุขสันต์ เด็กได้ ปัน้ เป็ นหุน่ คนในครอบครัวของตนเอง เด็กสามารถนําหุ่นที่ปัน้ จากกระดาษมา
จัดหมวดหมูต่ าม รูปทรง ขนาด นํ ้าหนัก ประเภท ของหุ่นที่ปัน้ ได้ ในแต่ละสัปดาห์ ดังนันผลคะแนนเฉลี
้
่ย
ด้ านการจัดหมวดหมูเ่ พิ่มขึ ้น สอดคล้ องกับ มันทนา เทศวิศาล (2535: 121 – 122) กล่าวถึง ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ วา่ เป็ นการที่เด็กได้ รับความรู้เกี่ยวกับเรื่ องของการจําแนกของออกเป็ นหมวดหมู่ ตามลักษณะ
ขนาด จํานวน รวมทั ้งเรื่ องของนํ ้าหนัก จํานวน ปริ มาณ การวัดขนาด และเวลา โดยมีของจริ งมาช่วยใน
การเสริมความเข้ าใจ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิจิตรา เกษประดิษฐ์ (2552: 66) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยขนมอบ ส่งผลต่อทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้ าน ได้ แก่ ด้ านการสังเกตและการจําแนก ด้ านการเปรี ยบเทียบ
ด้ านการจัดหมวดหมู่ ซึง่ ทักษะในแต่ละด้ านของพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของด็กปฐมวัย มีความแตกต่าง
ตามความสามารถพื ้นฐานเดิม
1.4 การเรี ยงลําดับ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การปั น้ กระดาษ ผลจากการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรม คือ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.47 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8.13 ซึง่ มี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ทั ้งนี ้อาจจะเป็ นเพราะ ขณะที่เด็กทํากิจกรรม
การปั น้ กระดาษกิจกรรมที่ทํานันจะช่
้ วยส่งเสริ มเรื่ องการเรี ยงลําดับ เช่น กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 กิจกรรม
คุณกลมกลม เมื่อเด็กลงมือปฏิบตั ิเสร็ จ เด็กมีการนํากระดาษที่ปัน้ เป็ นรูปทรงกลมๆ มาเรี ยงลําดับขนาด
จํานวน ปริมาณของกระดาษที่ปัน้ ทุกกิจกรรมการปั น้ กระดาษในขันสรุ
้ ป ครู ผ้ ฝู ึ กจะให้ เด็กออกมานําเสนอ
ผลงานพร้ อมทั ้งเรี ยงลําดับสิ่งที่ปัน้ ทุกครัง้ เด็กก็สามารถเรี ยงลําดับสิ่งที่ปัน้ กระดาษ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ทัศนีย์ การเร็ ว (2554: 61) ที่ทําการทดลองผลการจัดกิจกรรมการเกษตรที่มีตอ่ ทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย เด็กได้ ใช้ ความสามารถจัดลําดับของสิ่งของผ่านกิจกรรมเกษตรที่เด็กนําก้ อนหินมาล้ าง
ทําความสะอาดแล้ วใส่ในจานของจิ ้งหรี ดตัวเต็มวัย เรี ยงลําดับก้ อนหิน จากก้ อนเล็กไปหาก้ อนใหญ่ ซึง่
การเรี ยงลําดับที่มีผลต่อความสามารถด้ านทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
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จากที่กล่าวมาสรุปได้ การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษช่วยส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยได้ จากการที่เด็กได้ เรี ยนรู้จากการที่ได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรมได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง จึง
ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยหลังจากที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษมีทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของ
เด็กปฐมวัย การรู้ คา่ จํานวน การจัดหมวดหมู่ การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลําดับที่สงู ขึ ้น
2. จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ พบว่า ความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ พบว่า ความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ใน
ภาพรวมสูงขึ ้น โดยพัฒนาอยูใ่ นระดับสูง ตามสมมุติฐาน
2.1 การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิ กระทํา
โดยตรง ซึง่ กับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) ที่เชื่อว่า การเรี ยนรู้เกิดจากการกระทํา (Learning
by doing) และการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ซึง่ สอดคล้ องกับ เพียเจต์ และ อินเฮลเดอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ
2536: 31 – 32; อ้ างอิงจาก Piaget; & lnhelder) กล่าวว่า เด็กสามารถเข้ าใจถึงสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับวัตถุได้ โดยการลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเป็ นสําคัญ ซึง่ สอดคล้ องกับ เต็มสิริ เนาวรัตน์
(2544: คํานํา) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ทําให้ เกิดทักษะที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย นอกจากนั ้น กิจกรรมยังมีความน่าสนใจ ท้ าทายความสามารถของเด็ก
เนื่องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ คิดวางแผนริ เริ่ ม และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเอง โดยออกแบบ
ผลงานตามความคิด วัสดุอปุ กรณ์ที่หลากหลายในแต่ละกิจกรรม สอดคล้ องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
(2545: 31 – 33) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแล้ ว มีความอยากรู้อยากเห็นในสิง่ ต่างๆ รอบตัว
และต้ องการที่จะเรี ยนรู้สิ่งแปลกใหม่ และที่สําคัญการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยนั ้น ทิศนา แขมมณี (2536:
133 – 135) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยมีการเรี ยนรู้ ทังที
้ ่ผ่านประสาทสัมผัสและการสร้ างความรู้ขึ ้นในตัวเด็กเอง
การเปิ ด โอกาสให้ เด็ก ได้ มีประสบการณ์ตรงและวิธีการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย จะช่วยให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้
ได้ ดี ในกิจกรรมการปั น้ กระดาษนี ้ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ร้ ูจกั การรู้ค่าจํานวน การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่
และการเรี ยงลําดับ ซึง่ เป็ นทักษะ พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้ องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2540: 15)
ที่กล่าวว่า การส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาทางสติปัญญาควรจัดสิง่ แวดล้ อมหรื อประสบการณ์ให้ เด็กได้ ฝึกทักษะ
การสังเกต จําแนก เปรี ยบเทียบให้ โอกาสเด็กได้ คิดหาเหตุผลสร้ างกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง โดยเริ่ ม
จากสิ่งที่อยูใ่ กล้ ตวั และก้ าวไปสูส่ ิ่งที่อยูไ่ กลตัวจะเป็ นการช่วยให้ เด็กได้ ปรับโครงสร้ างทางสติปัญญา สอดคล้ อง
กับ กระทรวงศึกษาธิการ(2540: 32) เสนอแนะถึง กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ไว้ ว่า ควรมีวสั ดุอปุ กรณ์ สื่อ
การเรี ยนที่เป็ นรูปธรรม ให้ เด็กได้ มีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ ค้ นคว้ า แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
และมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก ผู้ใหญ่ ครู เป็ นผู้จดั สภาพแวดล้ อม และตังคํ
้ าถามกระตุ้นให้ เด็กคิด ให้ ข้อเสนอแนะ
และให้ ความช่วยเหลือ ในการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเล่น เพื่อการเรี ยนรู้ซงึ่ ในรูปแบบกิจกรรม แต่ละ
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ขันตอนได้
้
เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ศกึ ษาและเรี ยนรู้จากสื่อประเภทต่างๆ ทําให้ เด็กสามารถเรี ยนรู้ อย่างอิสระ
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรุณี เอี่ยมพงษ์ ไพฑูรย์ (2538: 52 – 54) ที่ศกึ ษาความพร้ อมทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการสนทนาโดยการเสริ มประสบการณ์คณิตศาสตร์ ประกอบสื่อ โดย
ทดลองกับเด็ก อายุ 5 – 6 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2538 ของโรงเรี ยน
ชุมชนจอมบึง จํานวน 40 คน พบว่า เด็กที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการสนทนา โดยการเริ่ มประสบการณ์
คณิตศาสตร์ ประกอบคําถามมีความพร้ อมทางคณิตศาสตร์ แตกต่างกับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 กิจกรรมการปั น้ กระดาษ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ ตลอด
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ของการทดลอง โดยกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ได้ จดั กิจกรรม 24 กิจกรรม สัปดาห์ละ
3 ครัง้ ในแต่ละกิจกรรมมีการนํากระดาษมาปั น้ กับวัสดุตา่ งๆ เมื่อช่วงระยะแรกเด็กจะไม่ถนัดในการทํา
กิจกรรม แต่เมื่อต่อมาได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมหลายๆ ครัง้ ทําให้ เกิดชํานาญและให้ ความสนใจในการปั น้ มี
การตัดสินใจในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานได้ ดีขึ ้น จึงทําให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้น สอดคล้ องกับ ธอร์ นไดค์
(Thorndike) (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 70; อ้ างอิงจาก Landreth. 1972) ที่เชื่อว่า การเรี ยนรู้ จะได้ ผล
ต้ องอาศัยการได้ ฝึก หรื อทําซํ ้าเสมอให้ เด็กมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิหรื อฝึ กหัดบ่อยๆ จนทําได้ อย่างคล่องแคล่ว
และเกิดแรงจูงใจ มีความสนใจสามารถเข้ าใจถึงเป้าหมายและคุณค่าของสิ่งที่ทํา ทั ้งนี ้เพราะเด็กในวัยนี ้
ต้ องการได้ รับการฝึ กฝนให้ เกิดทักษะ สอดคล้ องกับ เบรนดา (ธัญวลี พวงชาติ. 2545: 21; อ้ างอิงจาก
Brenda. 1991: B) ศึกษาเรื่ องการจัดระบบเกี่ยวกับพื ้นฐานการปั น้ ซึง่ เป็ นผลมาจากความทรงจําของเด็ก
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัยและเด็กเกรด 4 โดยให้ เด็กทั ้ง 2 กลุม่ ทํากิจกรรมการปั น้ สัปดาห์ละ 1 – 2 ครัง้
จนครบ 4 สัปดาห์ มีการบันทึกภาพขณะที่เด็กทํากิจกรรมการปั น้ ภาพถ่ายแสดงให้ เห็นขันตอนในการทํ
้
า
กิจกรรม หลังจากทํากิจกรรมไปแล้ ว 7 – 9 วัน นําผลที่ได้ ไปทบทวนอีกครัง้ โดยนําภาพถ่ายจากงานปั น้
ให้ เด็กจัดประเภทหรื อจัดพวก จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยให้ เหตุผลง่ายๆ ซึง่ เป็ นประสบการณ์สําคัญ
ที่เด็กได้ รับข้ อมูลมาโดยบังเอิญ สําหรับเด็กเกรด 4 จะใช้ เหตุผลในการจัดพวกได้ มากที่สดุ เนื่องจากเด็ก
มีประสบการณ์ทําให้ การปั น้ มีความแตกต่างกันออกไปมากกว่ากิจกรรมการปั น้ กระดาษที่สอดแทรกใน
กิจกรรมสร้ างสรรค์ด้วยการสังเกต ทําให้ พฒ
ั นาการของเด็กมีการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาเด็กได้
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ จึงส่งผลทําให้ พฒ
ั นาทักษะพื ้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยตลอดช่วงเวลาทดลอง 8 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้นก่อนการจัด
กิจกรรม
จากที่กล่าวมาสรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ทําให้ เกิดทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
เด็กการได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ด้ ใช้ ทกั ษะมีการสังเกต จากการลงมือปฏิบตั ิ จึงส่งผลต่อทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ในแต่ละด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรู้คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับ ซึง่
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ทักษะในแต่ละด้ านของพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย มีความแตกต่างกันตามความสามารถ
พื ้นฐานเดิมและสามรถพัฒนาไปในระดับที่สงู ขึ ้นทุกด้ าน

ข้ อสังเกตที่ได้ รับจากการวิจยั
1. สัปดาห์แรก ที่นํากระดาษมาให้ เด็กๆ ได้ ลงมือปั น้ เนื ้อกระดาษมีสว่ นผสมของแป้งเปี ยก เมื่อ
เด็กๆ จับกระดาษขึ ้นมาปั น้ จะเหนียวติดมือทําให้ ไม่สามารถขึ ้นรูปที่จะปั น้ ได้ ผู้วจิ ยั จึงอธิบายวิธีการใช้ กระดาษ
นํามาปั น้ นัน้ มือของเด็กต้ องมีความชื ้นด้ วยการนําผ้ าชุบนํ ้าหมาดว่าวางไว้ สําหรับเช็ดมือ เพื่อให้ มือไม่แห้ ง
มีความชื ้นของกระดาษที่ผสมกับแป้งเปี ยกจนเป็ นเนื ้อเดียวกัน จะไม่ติดมือและสามารถปั น้ ขึ ้นรูปแบบต่างๆ
ที่เด็กต้ องการได้ เด็กส่วนใหญ่เข้ าใจถึงวิธีการปั น้ จากกระดาษมากขึ ้น เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่ทํา
มาจากตัวกระดาษที่เป็ นความแปลกใหม่สําหรับเด็ก
2. ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมเด็กจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั น้ ของตนเอง เช่น กิจกรรมที่งนู ้ อย
เริ งร่า เด็กพูดว่า งูของเรามีขนาดยาวกว่า ตัวใหญ่กว่า เด็กๆ ก็จะนํามาเปรี ยบเทียบกัน บางกิจกรรม
ก็แข่งกันปั น้ ว่า ใครปั น้ ได้ มีจํานวนมากกว่ากัน
3. เด็กมีความกระตือรื อร้ นในการปั น้ กระดาษ เนื่องจากถามครูทกุ วันว่าวันนี ้จะให้ ปัน้ อะไรกัน
อีกเด็กบางคนอยากปั น้ ตัวสัตว์ หุ่นยนต์ ผลไม้ เป็ นต้ น และเมื่อเด็กได้ ลงมือทํากิจกรรม การปั น้ กระดาษ
เด็กสนุกสนานกันมาก
4. เด็กรู้จกั รักษาความสะอาดและเก็บวัสดุอปุ กรณ์เข้ าที่ เมื่อทํากิจกรรมเสร็ จแล้ ว เนื่องจาก
ขณะที่ทํากิจกรรม มักจะเนื ้อกระดาษที่ปัน้ ตกลงพื ้น ทังบริ
้ เวณโต๊ ะทํากิจกรรม และบริ เวณพื ้นห้ อง ซึง่ ทําให้
สกปรกจึงต้ องช่วยกันเก็บและทําความสะอาดเพื่อให้ ห้องเรี ยนสะอาด หลังจากการทํากิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อย
และในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ ก็เก็บเข้ าที่ให้ เรี ยบร้ อย เนื่องจากสะดวกในการหยิบใช้ ในการทํากิจกรรม
ครัง้ ต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. ครู ควรนํากิจกรรมการปั น้ กระดาษมาใช้ ในการพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัย โดยพิจารณาความยาก ง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
2. ก่อนเด็กจะลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ครู ควรมีความมัน่ ใจว่าเด็กได้ เข้ าใจถึงวิธีการปั น้ ในกิจกรรม
นั ้นๆ เป็ นอย่างดีแล้ ว หากพบว่า เด็กยังไม่เข้ าใจ หรื อมีปัญหาควรรี บเข้ าไปอธิบาย เพื่อให้ เด็กเกิดความเข้ าใจ
มากยิ่งขึ ้น และขณะที่เด็กปฏิบตั ิกิจกรรม ครูควรสังเกตการทํากิจกรรมของเด็ก คอยเป็ นที่ปรึกษาแนะนํา
หรื อใช้ คําชมเชยที่เป็ นการกระตุ้นให้ เด็กใช้ ความคิดในการสร้ างผลงานของตนเอง และเมื่อมีเด็กที่ยงั ไม่เข้ าใจ
ในการทํากิจกรรม ครู ควรสาธิตกิจกรรมให้ ดเู ป็ นตัวอย่างเป็ นรายบุคคล ควรสร้ างบรรยากาศการจัดกิจกรรม
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ให้ เด็กได้ ทําอย่างอิสระ ครูควรมีบทบาทในการดูแลให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนําเมื่อเด็กต้ องการกระตุ้น
โดยการใช้ คําถามที่เกี่ยวกับทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ กบั เด็กเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์
ให้ การแรงเสริ ม กล่าวคําชมเชยในผลงานของเด็ก เพื่อทําให้ เด็กมีความมัน่ ใจ ตังใจในการทํ
้
ากิจกรรม
และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ในการทํากิจกรรมการปั น้ กระดาษ ควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ปัน้ อย่างอิสระตามจินตนาการ
ตามความคิดของตนเอง และควรให้ เด็กได้ เลือกวัสดุอปุ กรณ์อย่างอิสระตามความสนใจที่เด็กต้ องการ
4. เมื่อเสร็ จสิ ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ ควรมีการนําเสนอผลงานร่วมกับเพื่อนในห้ องเรี ยน
เพื่อฝึ กเด็กให้ เกิดความกล้ าแสดงออกและ ช่วยกันเก็บวัสดุอปุ กรณ์และทําความสะอาดบริ เวณที่ทํากิจกรรม
ทุกครัง้

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษที่มีต่อพัฒนาการด้ านอื่นๆ ของ
เด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการด้ านการคิดแก้ ปัญหา พัฒนาการทักษะทางภาษา พัฒนาการด้ านมิติสมั พันธ์
พัฒนาการด้ านสังคม พัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษในระดับอนุบาลปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3
เพื่อพัฒนาทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยเป็ นรายด้ าน เช่น การรู้คา่ จํานวน การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่ การเรี ยงลําดับต่อไป
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คู่มือการใช้ แผนการจัดกิจกรรมการปั ้นกระดาษ


1. คําชีแ้ จง
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ เป็ นกิจกรรมเที่ให้ เด็กได้ เกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในในเรื่ องของการรู้ ค่าจํานวน การเปรี ยบเทียบ การเรี ยงลําดับ การจัดหมวดหมู่ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ใช้
เนื ้อกระดาษผสมกับแป้งเปี ยกจนเป็ นเนื ้อเดียวกันเรี ยกอีกอย่างว่า “เปเปอร์ โด” ในการทํากิจกรรม ซึง่
เด็กสามารถเลือกทําได้ ตามความสามารถ และความสนใจ โดยมีการประเมินควบคู่ไปในขณะที่เด็กปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้ วยวิธีสงั เกต การพบประพูดคุย และการเขียนบันทึกเหตุการณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทํา
กิจกรรมการปั น้ กระดาษ เพื่อที่จะส่งผลต่อความสามารถทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็ก ซึง่ ผู้วิจยั
ได้ สร้ างขึ ้นและเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ให้ เด็กได้ เลือกทํากิจกรรมอย่างเสรี เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ
ของเด็กจํานวนทังสิ
้ ้น 24 กิจกรรม

2. จุดมุ่งหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อฝึ กทักษะการการรู้คา่ จํานวน
เพื่อฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบ
เพื่อฝึ กทักษะการจัดหมวดหมู่
เพื่อฝึ กทักษะการเรี ยงลําดับ
เพื่อฝึ กให้ เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่ วมกับครู และเพื่อนได้
เพื่อให้ เด็กทํากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3. เนือ้ หา
กิจกรรมการปั น้ กระดาษเป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง 24 กิจกรรม

4. การดําเนินกิจกรรม
4.1 สร้ างข้ อตกลงในการทํากิจกรรมกิจกรรมการปั น้ กระดาษ ดังนี ้
4.1.1 ตกลงสัญญานก่อนหมดเวลาด้ วยการเคาะจังหวะ
4.1.2 เมื่อทํากิจกรรมเสร็ จแล้ วควรเก็บอุปกรณ์และล้ างมือให้ สะอาด
4.2 ครู แนะนํากิจกรรมและอุปกรณ์ รวมทังวิ
้ ธีการใช้ ที่ถกู ต้ อง
4.3 เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างอิสระ ครูคอยแนะนําช่วยเหลือเมื่อเด็กต้ องการ
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4.4 เด็กเล่าถึงผลงานของตนเองจากการทํากิจกรรม
4.5 สรุปผลงานการปั น้ กระดาษที่ทําให้ เชื่อมโยงเข้ ากับทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตผลงานของเด็ก
5.2 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม
5.3 สังเกตการเก็บอุปกรณ์เข้ าที่ให้ เรี ยบร้ อย

6. บทบาทครู
6.1 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษให้ เข้ าใจก่อนลงมือจัดกิจกรรม
6.2 สร้ างข้ อตกลงและอธิบายขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิกิจกรรม
6.3 กระตุ้นให้ เด็กสนใจในกิจกรรม และให้ แรงเสริ มทางบวก ขณะที่เด็กทํากิจกรรมในขันสรุ
้ ป
ให้ เด็กทบทวนถึงเรื่ องที่ได้ ทําและผลที่ได้ จากการจัดกิจกรรมการปั น้ กระดาษ

7. บทบาทเด็ก
ครู ควรชี ้ให้ เด็กเห็นบทบาทของตนเอง ดังนี ้
7.1 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ตกลงกันไว้
7.2 พยายามให้ เด็กฝึ กการสังเกต จําแนก และเปรี ยบเทียบขณะทํากิจกรรม
7.3 สามารถตอบคําถามในสิ่งที่ตนเองทําได้
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แผนการจัดกิจกรรมการปั ้นกระดาษ
เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 กลมกลิง้
จุดมุ่งหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อฝึ กทักษะการการรู้คา่ จํานวน
เพื่อฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบ
เพื่อฝึ กทักษะการจัดหมวดหมู่
เพื่อฝึ กทักษะการเรี ยงลําดับ
เพื่อฝึ กให้ เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่ วมกับครู และเพื่อนได้
เพื่อให้ เด็กทํากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

การดําเนินกิจกรรม
ขั ้นตอน
ขัน้ นํา

ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม
1.ครู เล่านิทานเรื่ องคุณกลม กลม
2.เด็กและครูร่วมกันสนทนากับเกี่ยวกับนิทานเรื่ องคุณกลม กลม

ขัน้
1.ครู แนะนําวัสดุอปุ กรณ์และอธิบายขันตอนในการทํ
้
ากิจกรรมการปั น้
ดําเนิน ให้ เด็กเข้ าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรม 2. เด็กเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์การปั น้ กระดาษตามความสนใจ
3. เด็กปั น้ ด้ วยตนเองอย่างอิสระขนาดใดก็ได้
4. ครู เดินดูและให้ ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้ องการตลอดการทํากิจกรรม
5. เมื่อใกล้ หมดเวลาเตือนให้ เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอปุ กรณ์และทําความ
สะอาด

ทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ
การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ

75
ขั ้นตอน

ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป 1. เด็กนําเสนอผลงานการปั น้ ร่วมกับเพื่อนในห้ องเรี ยน
2. นําผลงานแสดงหน้ าชันเรี
้ ยน
3. เด็ก ๆ นําผลงานที่ทําเสร็ จแล้ วมารวมกันที่โต๊ ะกิจกรรม และร่ วมกัน
ปฏิบตั ิกิจกรรมดังนี ้
- เด็กๆ ช่วยกันนับจํานวนผลงานที่ปัน้
- เด็กๆ ช่วยกันเรี ยงลําดับขนาดผลงานที่ปัน้ จากเล็ก –ไปหาใหญ่
- เด็กๆ ช่วยบอกจํานวนของผลงานที่ปัน้ ว่ากลุม่ ไหนมีจํานวนมากที่สดุ
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมที่ทํา

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

เปเปอร์ โด (ปั น้ กระดาษ)
แผ่นพลาสติกรองปั น้
ไม้ บรรทัด ไม้ ซีกเล็ก
นิทาน คุณกลมกลม

การประเมินผล
1. สังเกตผลงานเด็ก
2. สังเกตจากการทํากิจกรรม
3. จดบันทึกกิจกรรมที่เด็กทํา

ทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ
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แผนการจัดกิจกรรมการปั ้นกระดาษ
เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 4 จากดินสู่ดาว
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อฝึ กทักษะการการรู้ คา่ จํานวน
2. เพื่อฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบ
3. เพื่อฝึ กทักษะการจัดหมวดหมู่
4. เพื่อฝึ กทักษะการเรี ยงลําดับ
5. เพื่อฝึ กให้ เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่ วมกับครู และเพื่อนได้
6. เพื่อให้ เด็กทํากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

การดําเนินกิจกรรม
ขั ้นตอน

ขั ้นตอนการดําเนินกิจกรรม

ทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์

ขัน้ นํา

1. เด็กและครูร่วมกันท่องคําคล้ องจอง “ดวงดาว”
ห้ าดวงดาว พราวแสง
บนฟ้า
หนึง่ ทางซ้ าย สองทางขวา หนูเห็นไหม
สามตรงนั ้น
สี่ตรงนี ้
งามกว่าใคร
ดวงที่ห้า
อยูต่ รงไหน
ช่วยหาที่
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนากับเกี่ยวกับคําคล้ องจอง
ขัน้
1. ครู แนะนําวัสดุอปุ กรณ์และอธิบายขันตอนในการทํ
้
ากิจกรรม
ดําเนิน การปั น้ กระดาษเป็ นรูปดาวให้ เด็กเข้ าใจก่อนลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรม
กิจกรรม 2. เด็กเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์การปั น้ กระดาษตามความสนใจ
3. ด็กลงมือปฏิบตั ิปัน้ กระดาษด้ วยตนเองอย่างอิสระ
4. ครู เดินดูและให้ ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้ องการตลอดการทํากิจกรรม
5. เมื่อใกล้ หมดเวลาเตือนให้ เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอปุ กรณ์และทําความ
สะอาด

การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ

การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ
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ขั ้นตอน

ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม

ทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์

ขัน้ สรุ ป 1. ให้ เด็กออกมานําผลงานแสดงหน้ าชั ้นเรี ยน
2. ครู ร่วมกันสนทนากับเด็กโดยใช้ การถามตอบเด็กเกี่ยวกับกิจกรรม การรู้ คา่ จํานวน
ที่ได้ ทํา
การเปรี ยบเทียบ
- เด็กๆ ช่วยกันจัดแยกกลุม่ สีของดวงดาวที่ปัน้ ให้ เป็ นกลุม่ สีเดียวกัน การจัดหมวดหมู่
- เด็กๆ ช่วยกันนับจํานวนดวงดาวที่ปัน้ ที่มีขนาดเล็กว่ามีจํานวนเท่าไร การเรี ยงลําดับ
- เด็กๆ ช่วยกันเรี ยงลําดับขนาดดวงดาวที่ปัน้ จากเล็ก–ไปหาใหญ่
3. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมที่ทําโดยนําผลงานที่ปัน้ มาเชื่องโยง
ให้ สอดคล้ องกับทักษะคณิตศาสตร์
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปการทํากิจกรรม

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

เปเปอร์ โด (ปั น้ กระดาษ)
แผ่นพลาสติกรองปั น้
ไม้ บรรทัด ไม้ ซีกเล็ก
คําคล้ องจอง ดวงดาว

การประเมินผล
1. สังเกตผลงานเด็ก
2. สังเกตจากการทํากิจกรรม
3. จดบันทึกกิจกรรมที่เด็กทํา
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แผนการจัดกิจกรรมการปั ้นกระดาษ
เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 8 ผลไม้ นานาชนิด
จุดมุ่งหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อฝึ กทักษะการการรู้คา่ จํานวน
เพื่อฝึ กทักษะการเปรี ยบเทียบ
เพื่อฝึ กทักษะการจัดหมวดหมู่
เพื่อฝึ กทักษะการเรี ยงลําดับ
เพื่อฝึ กให้ เด็กสามารถสนทนาและตอบคําถามร่ วมกับครู และเพื่อนได้
เพื่อให้ เด็กทํากิจกรรมด้ วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

การดําเนินกิจกรรม
ขั ้นตอน
ขัน้ นํา

ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันท่องคําคล้ องจอง
ผลไม้ (ไม่ทราบนามผู้แต่ง)
จํ ้าจี ้ผลไม้ แตงไทย แตงกวา
ขนุน น้ อยหน่า พุทรา มังคุด
ละมุด ลําไย มะเฟื อง มะไฟ
มะกรูด มะนาว มะพร้ าว ส้ มโอ
ฟั กแฟง แตงโม ไชโยโห่ฮิ ้ว
2. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับผลไม้ ชนิดต่างๆ ในคําคล้ องจอง

ทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ
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ขั ้นตอน

ขันตอนการดํ
้
าเนินกิจกรรม

ขัน้
1. ครู แนะนําวัสดุอปุ กรณ์และอธิบายขันตอนในการทํ
้
ากิจกรรมการปั น้
ดําเนิน รูปผลไม้ ให้ เด็กเข้ าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรม 2. เด็กเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์การปั น้ กระดาษตามความสนใจ
3. เด็กปั น้ ผลไม้ ต่างๆตามความคิดและจินตนาการของตนเอง
4. ครู เดินดูและให้ ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้ องการตลอดการทํากิจกรรม
5.เมื่อใกล้ หมดเวลาเตือนให้ เด็กช่วยกันเก็บวัสดุอปุ กรณ์และทําความ
สะอาด
ขัน้ สรุ ป 1.เด็กนําเสนอผลงานการปั น้ รูปผลไม้ ร่วมกับเพื่อนในห้ องเรี ยน
2. นําผลงานแสดงหน้ าชันเรี
้ ยน
3. เด็ก ๆ นําผลงานที่ทําเสร็ จแล้ วมารวมกันที่โต๊ ะกิจกรรม และร่ วมกัน
ปฏิบตั ิกิจกรรมดังนี ้
- เด็ก ๆ ช่วยกันจัดแยกประเภทของผลไม้ ที่ปัน้ ให้ เป็ นกลุม่ เดียวกัน
- เด็ก ๆ ช่วยกันวางผลไม้ ที่ปัน้ ที่มีจํานวนเท่ากันเป็ นกลุม่
- เด็ก ๆ ช่วยกันเรี ยงลําดับขนาดผลไม้ ที่ปัน้ จากใหญ่ –ไปหาเล็ก
4. เด็กและครู ร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมที่ทํา

สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

เปเปอร์ โด (ปั น้ กระดาษ)
แผ่นพลาสติกรองปั น้
ไม้ บรรทัด
คําคล้ องจอง ผลไม้

การประเมินผล
1. สังเกตผลงานเด็ก
2. สังเกตจากการทํากิจกรรม
3. จดบันทึกกิจกรรมที่เด็กทํา

ทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์
การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ

การรู้ คา่ จํานวน
การเปรี ยบเทียบ
การจัดหมวดหมู่
การเรี ยงลําดับ
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ภาคผนวก ข
- คู่มือดําเนินการทดสอบวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
- ตัวอย่ างแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์

81

คู่มือดําเนินการทดสอบวัดทักษะพืน้ ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย


1. คําชีแ้ จง
1.1 แบบทดสอบนี ้ เป็ นแบบทดสอบวัดทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ระดับ
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 (อายุ 5 – 6 ปี ) ซึง่ แบ่งทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ด้ าน
1.2 แบบทดสอบนี ้ มีทั ้งหมด 4 ด้ าน รวมทั ้งหมด 40 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นรูปภาพเลือกตอบจาก
ภาพ 3 ตัวเลือก โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อส่งเสริ มทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้
1.2.1 การรู้ คา่ จํานวน หมายถึง ความสามารถในการบ่งบอกการนับและแสดงค่าของจํานวนได้
1.2.2 การเปรี ยบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการเปรี ยบเทียบสิ่งต่างๆ ในเรื่ องของจํานวน
ปริ มาณ ขนาด รู ปทรงต่างๆ เป็ นต้ น
1.2.3 การเรี ยงลําดับ หมายถึง ความสามารถในการจัดเรี ยงลําดับสิ่งของต่างๆ ตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดให้ เช่น จํานวน ความสูง ความยาว ขนาด ลําดับของภาพเหตุการณ์ก่อนและหลังได้
1.2.4 การจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการหาคุณสมบัติของสิง่ ของที่เกี่ยวกับ
รูปทรง ขนาด นํ ้าหนัก ประเภท เป็ นต้ น

2. วิธีการดําเนินทดสอบ
2.1 ผู้ดําเนินการทดสอบ ต้ องศึกษาแบบทดสอบและคูม่ ือให้ เข้ าใจกระบวนการทังหมดใช้
้
ภาษา
ที่ชดั เจนและเป็ นธรรมชาติในการออกคําสัง่ รวมทังมี
้ วธิ ีการพูดที่จงู ใจ เร้ าใจเด็ก ให้ สนใจและตั ้งใจทํา
การทดสอบ
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2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดสอบวัดทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบประกอบด้ วย
ชุดคําถามทังหมดจํ
้
านวน 4 ชุด ซึง่ รวมทั ้งสิ ้น 40 ข้ อ และเป็ นการประเมินโดยให้ ผ้ รู ับการประเมินทํา
เครื่ องหมาย  ตามคําสัง่ ที่เห็นว่าถูกต้ องที่สดุ ตามคําสัง่ จําแนกได้ ดงั ต่อไปนี ้
ชุดที่ 1 การรู้ คา่ จํานวน จํานวน 10 ข้ อ
ชุดที่ 2 การเปรี ยบเทียบ จํานวน 10 ข้ อ
ชุดที่ 3 การเรี ยงลําดับ จํานวน 10 ข้ อ
ชุดที่ 4 การจัดหมวดหมู่ จํานวน 10 ข้ อ

3. การตรวจให้ คะแนน
แบบทดสอบชุดนี ้ใช้ สําหรับการประเมินทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัยนี ้
ได้ มีการตรวจให้ คะแนน ดังต่อไปนี ้
ข้ อที่ตอบได้ ถกู ต้ อง ให้ คะแนน 1 คะแนน
ข้ อที่ตอบผิดไม่ได้ ตอบ หรื อตอบมากกว่า 1 ข้ อ ให้ คะแนน 0 คะแนน

4. การกําหนดเวลาในการทดสอบ
ระยะเวลาที่ใช้ ในทดสอบทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย กําหนดให้ ข้ อละ
1 – 2 นาที รวมระยะเวลา โดยเฉลี่ยประมาณ 55 – 60 นาที

5. การเตรียมการก่ อนการทดสอบ
1. สถานที่ทดสอบควรเป็ นห้ องที่สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกที
้
่เอื ้ออํานวยต่อผู้รับ
การทดสอบ เป็ นต้ นว่า มีแสงสว่างที่เพียงพอ โต๊ ะเก้ าอี ้จัดให้ เหมาะสมกับผู้รับการทดสอบและไม่มีเสียงดัง
รบกวนจนเกินไป
2. ผู้ดําเนินการทดสอบต้ องทําหน้ าที่อา่ นคําสัง่ ให้ ผ้ รู ับการทดสอบฟั งและทํา ดังนั ้นจึงต้ องอ่าน
คูม่ ือในการทดสอบแต่ละตอนให้ เข้ าใจล่วงหน้ า เพื่อให้ ค้ นุ เคยกับสิ่งที่ต้องปฏิบตั ิในเวลาดําเนินการ และ
ก่อนดําเนินการทดสอบให้ ผ้ รู ับการทดสอบเขียนชื่อ-นามสกุลให้ เรี ยบร้ อย
3. เตรี ยมอุปกรณ์ที่เด็กจําเป็ นต้ องใช้ ในการทดสอบ ดังนี ้
3.1 คูม่ ือดําเนินการทดสอบ
3.2 ดินสอดํา สําหรับแจกผู้รับการทดสอบเพื่อใช้ ในการทําแบบทดสอบและควรมีสํารองไว้ ด้วย
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3.3 นาฬกิ าจับเวลา 1 เรื อน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 55 – 60 นาที

6. การเตรียมตัวผู้รับการทดสอบ
1. ก่อนดําเนินการทดสอบ ควรให้ ผ้ รู ับการทดสอบทําธุระส่วนตัวก่อน เช่น ดื่มนํ ้า เข้ าห้ องนํ ้า
ให้ เรี ยบร้ อยเพื่อให้ ผ้ รู ับการทดสอบมีสมาธิในการทดสอบ
2. ผู้ดําเนินการทดสอบควรสร้ างความคุ้นเคยกับผู้รับการทดสอบ โดยการทักทายพูดคุยและ
ไม่ทําให้ ผ้ รู ับการทดสอบวิตกกังวล เมื่อเห็นว่าผู้รับการทดสอบพร้ อม จึงเริ่มดําเนินการทดสอบ
3. ผู้ดําเนินการทดสอบควรแนะนําการเขียนเครื่ องหมายต่างๆ ที่มีในแบบทดสอบ ให้ เด็กดู
อย่างชัดเจนบนกระดานดํา และอุปกรณ์ตา่ งๆ เมื่อเห็นว่าผู้รับการทดสอบเข้ าใจและพร้ อมจึงเริ่ มทําการทดสอบ

7. การดําเนินการทดสอบตามขัน้ ตอน
1. ผู้ดําเนินการทดสอบแจกแบทดสอบวัดทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการทดสอบ
เขียนชื่อ นานสกุล ที่หน้ าปกแบบทดสอบของผู้รับการทดสอบทุกคนให้ เรี ยบร้ อยก่อนดําเนินการทดสอบ
ทุกครัง้
2. ผู้ดําเนินการทดสอบอธิบายการเลือกคําตอบซึง่ เลือกเพียง 1 ตัวเลือกเท่านัน้ ผู้ดําเนินการ
ทดสอบอ่านแบบทดสอบข้ อละ 2 ครัง้ และสังเกตเด็กทุกคนทําเครื่ องหมาย  ทับภาพที่ถกู ต้ อง
3. เมื่อดําเนินการทดสอบเสร็ จ ให้ ผ้ รู ับการทดสอบควํ่าแบบทดสอบ แล้ วหยุดพัก เช่น ดื่มนํ ้า
หรื อเข้ าห้ องนํ ้า
4. ผู้ดําเนินการทดสอบทําการเก็บรวบรวมแบบทดสอบ
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แบบทดสอบวัดทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
จํานวน 40 ข้ อ

ชื่อ - นามสกุล ...........................................................................................................
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โรงเรี ยน ........................................................................................
วันที่ทําการสอบ ..........................................................................................................
คะแนนที่ได้ ............................................................... คะแนน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
- ข้ อที่ตอบได้ ถกู ต้ อง ให้ คะแนน 1 คะแนน
- ข้ อที่ตอบผิดไม่ได้ ตอบ หรื อตอบมากกว่า 1 ข้ อ ให้ คะแนน 0 คะแนน

แบบทดสอบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ด้ านที่ 1 การรู้ค่าจํานวน
จุดมุ่งหมาย: เพื่อทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ในเรื่ องการรู้ค่าจํานวน
คําชีแ้ จง:
1. ข้ อสอบนี ้เป็ นการทดสอบรายบุคคล
2. ให้ นกั เรี ยนดูภาพแต่ละข้ อ
3. ครู อา่ นคําสัง่ ช้ าๆ ให้ นกั เรี ยนกากบาทข้ อที่ถกู ต้ อง
(ครู อา่ นซํ ้า 2 ครัง้ )
ข้ อ

ให้ นกั เรี ยนกากบาท () ทับตัวเลขที่มีจํานวนเท่ากับภาพที่กําหนด

86
ข้ อ

ให้ นกั เรี ยนกากบาท () ทับภาพที่มีจํานวนมากที่สดุ

แบบทดสอบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ด้ านที่ 2 การเปรียบเทียบ
จุดมุ่งหมาย: เพื่อทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ในเรื่ องการเปรี ยบเทียบ
คําชีแ้ จง:
1. ข้ อสอบนี ้เป็ นการทดสอบรายบุคค
2. ให้ นกั เรี ยนดูภาพแต่ละข้ อ
3. ครู อา่ นคําสัง่ ช้ าๆ ให้ นกั เรี ยนกากบาทข้ อที่ถกู ต้ อง
(ครู อา่ นซํ ้า 2 ครัง้ )
ข้ อ

ให้ นกั เรี ยนกากบาท () ทับภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพทางซ้ ายมือ

ข้ อ

ให้ นกั เรี ยนกากบาท ( ) ทับภาพที่มีนํ ้าหนักสัมพันธ์กนั ภาพทางซ้ ายมือ
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แบบทดสอบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ด้ านที่ 3 การเรียงลําดับ
จุดมุ่งหมาย เพื่อทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ในเรื่ องการเรี ยงลําดับ
คําชีแ้ จง
1. ข้ อสอบนี ้เป็ นการทดสอบรายบุคคล
2. ให้ นกั เรี ยนดูภาพแต่ละข้ อ
3. ครู อา่ นคําสัง่ ช้ าๆ ให้ นกั เรี ยนกากบาทข้ อที่ถกู ต้ อง
(ครู อา่ นซํ ้า 2 ครัง้ )

คําสั่ง ให้ นกั เรี ยนเขียนตัวเลข 1, 2, 3 ลงในช่อง 
ข้ อ

เรี ยงลําดับภาพที่มีขนาดใหญ่ไปหาภาพที่มีขนาดเล็ก

ข้ อ

เรี ยงลําดับภาพจํานวนปลาจากมากไปหาน้ อย
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แบบทดสอบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ด้ านที่ 4 การจัดหมวดหมู่
จุดมุ่งหมาย เพื่อทดสอบความรู้ความเข้ าใจ ในเรื่ องการจัดหมวดหมู่
คําชีแ้ จง
1. ข้ อสอบนี ้เป็ นการทดสอบรายบุคคล
2. ให้ นกั เรี ยนดูภาพแต่ละข้ อ
3. ครู อา่ นคําสัง่ ช้ าๆ ให้ นกั เรี ยนกากบาทข้ อที่ถกู ต้ อง
(ครู อา่ นซํ ้า 2 ครัง้ )

คําสั่ง ให้ นกั เรี ยนกากบาท  ทับภาพที่ไม่ได้ อยูใ่ นประเภทเดียวกับภาพแรก
ข้ อ
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ข้ อ

ภาคผนวก ค
- ตารางค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญ
- ค่ าความยากง่ ายและอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบทดสอบ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 1 การรู้ ค่าจํานวน
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่า IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คุณภาพของแบบทดสอบ
ความยากง่าย
0.47
0.50
0.53
0.67
0.50
0.53
0.47
0.47
0.57
0.53

อํานาจจําแนก
0.57
0.68
0.51
0.56
0.42
0.42
0.72
0.46
0.55
0.61

ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 2 การเปรี ยบเทียบ
ข้ อ
1
2
3

ค่า IOC
1.00
1.00
1.00

คุณภาพของแบบทดสอบ
ความยากง่าย
0.57
0.67
0.47

อํานาจจําแนก
0.39
0.49
0.61
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4
5
6
7
8
9
10

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.47
0.43
0.50
0.43
0.37
0.30
0.40

0.63
0.51
0.56
0.45
0.68
0.58
0.66

ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 3 การเรี ยงลําดับ
ข้ อ
1
2
4
5
6
7
9
11
12
13

ค่า IOC
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คุณภาพของแบบทดสอบ
ความยากง่าย
0.57
0.40
0.47
0.60
0.47
0.67
0.57
0.50
0.40
0.50

อํานาจจําแนก
0.41
0.51
0.54
0.54
0.47
0.57
0.62
0.58
0.49
0.54

ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของผู้เชี่ยวชาญแบบทดสอบชุดที่ 4 การจัดหมวดหมู่
ข้ อ
1
2
3

ค่า IOC
1.00
1.00
1.00

คุณภาพของแบบทดสอบ
ความยากง่าย
0.60
0.50
0.57

อํานาจจําแนก
0.43
0.62
0.60
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4
5
6
7
8
9
10

1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00

0.50
0.50
0.53
0.40
0.43
0.40
0.43

ภาคผนวก ง
ตัวอย่ างภาพการจัดกิจกรรมการปั ้นกระดาษและผลงานนักเรี ยน

0.52
0.49
0.67
0.56
0.45
0.62
0.42
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ตัวอย่ างภาพกิจกรรมการปั ้นกระดาษและผลงานนักเรี ยน
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ตัวอย่ างภาพกิจกรรมการปั ้นกระดาษและผลงานนักเรี ยน
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ผลงานของเรา

ดอกไม้....ของผม
สวยไหมครับ

แมว....ของเราก็
น่ารักนะ....

นี่ .... ของเราก็สวย
เหมือนกัน

ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
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