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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพัฒนาความสามารถการคิด

วิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกจิกรรม 2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3)ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม

พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย  กลุ่มเป้าหมายคือ

นักเรียน อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จ านวน 15 คน ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ 1) 

แผนการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบหลัง

ใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ คะแนน

เฉล่ีย 2) ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 3) อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดับ

ปฐมวัย ภาพรวมจากการใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนักเรียนที่ ไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3)  ชุดกจิกรรมมีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 คือ 83.20/100 

ค าส าคญั: แบบชุดฝึกกจิกรรม,การคิดวิเคราะห์,พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์, ระดับปฐมวัย 
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ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

การจัดการเรียนรู้ของทุกระดับในสถาบันการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

เพ่ือให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน่ืองจาก

ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็และมีความหลากหลาย การศึกษานับว่ามีความส าคัญ

ต่อการพัฒนาคุณภาพของประชากรภายในประเทศ เมื่อประชากรมีคุณภาพย่อมส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาประเทศตามล าดับ จากผลการวิจัยของกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลกซ้ึงได้ส ารวจ

พัฒนาการของ เดก็ไทยในช่วงอายุ 4 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี จาก 4 ภมูิภาค 9 จังหวัด จ านวน 3,096 

คนในปี พ.ศ. 2547  ที่พบว่า เด็กไทยมีแนวโน้นในการพัฒนาการช้าและสติปัญญาต ่าลง และ

ผลการวิจัยโครงการระยะ ยาวของกระทรวงสาธารณสุขที่ศึกษาพัฒนาการเดก็ไทยพบว่าเดก็ไทยมี

ความฉลาดทางปัญญาหรือ ไอคิวของเดก็ไทยต ่ากว่าปกติ โดยเดก็ปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี มีไอ

คิว 71.69 ส่วนเดก็ในวัย เรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี มีไอคิวโดยเฉลีย 88 ซึงต ่ากว่าเกณฑ์ที่ 99-

100 และหากสถานการณ์ยัง เป็นเช่นน้ีต่อไป จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อคุณภาพของเด็กไทยที่จะ

เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ (นภาพร  พรมจันทร์. 2550) ส่วนส าคัญในการพัฒนาสติปัญญา 

รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ของเดก็ คือ การมีความสามารถในการคิด เน่ืองจาก มนุษย์มีความสามารถ

ในการคิดสิ่งต่าง ๆ การคิดเกิดขึ้ นและด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา แม้ว่าบุคคลจะตระหนักใน

กระบวนการคิดของตนหรือไม่กต็าม ความสามารถในการคิดของมนุษย์ จะแตกต่างกันไปในแต่ละ

บุคคล การคิดเป็นเร่ืองยากเมื่อเกิดขึ้ นในบริบทซ่ึงไม่มีความหมายต่อตัว ผู้คิด กระบวนการคิดจะ

ท างานได้ดีที่สุดถ้าสิ่งที่มนุษย์คิดน้ันมีความหมายต่อตนเอง และเป็นส่วน หน่ึงของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์ใช้การคิดในการสร้างองค์ความรู้ ข้อมูล จินตนาการ ตรวจสอบทางเลือก 

ตัดสินใจ รวมถึงขยายผลสิ่งที่ตนรับรู้ได้ การคิดจึงเป็นกิจกรรม ด้านสติปัญญา ซ่ึงช่วยมนุษย์ในการ

แก้ปัญหา ตัดสินใจ และเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ(ส านัก เลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 8-

9) ซ่ึงสอดคล้องกับ อัญชลี  ไสยวรรณ. (2556 : ออนไลน์) ที่ กล่าวว่า เดก็ปฐมวัยควรได้รับการ

กระตุ้นสมองให้เกดิเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเช่ือมโยงต่าง ๆ เพ่ือส่งผลให้เดก็เกิดการเรียนรู้และ

เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกดิข้ึน  

กระบวนการท างานของสมองเกดิขึ้นมากเทา่ไรจะท าให้เดก็ยิงฉลาดมากขึ้นเท่าน้ัน การฝึก

ให้สมองท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น เร่ืองของการคิด การคิดเป็นกระบวนการท างานของ

สมองที่เกดิขึ้นโดยอัตโนมัติ การคิดสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้  ทกัษะการคิด กระบวนการคิด การ

จัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบัิติให้ท าได้ ท าเป็น คิดเป็น เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัด

การศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

ได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ฉะน้ันครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาท
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จากการเป็นผู้ช้ีน าผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา

ความรู้จากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้

สร้างสรรค์ความรู้ของตน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.2545 ก :34) ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ส าหรับเดก็ 3-6 ปี ให้การศึกษาแก่เดก็ทุกด้าน คือ 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย ตามความสามารถของแต่ละบุคคล(ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541:8) โดยเฉพาะการศึกษาระดับปฐมวัยนับว่าเป็นการศึกษา

ระดับรากฐานของชีวิต การเตรียมเดก็ให้มีความพร้อม และพัฒนาการตามวัย และศักยภาพ จึงเป็น

สิ่งส าคัญย่ิง ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับทราบและด าเนินการเพ่ือให้เดก็ได้มีสภาพเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และสามารถศึกษาในระดับที่สูงข้ึนไปได้อย่างมีความสุขตามความต้องการและความสนใจ อัน

จะท าให้เกดิความเข้มแขง็ของประชากรในการพัฒนา และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติต่อไปใน

อนาคต(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2545 ก:1) ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ

องค์กรพัฒนาเดก็ระหว่างประเทศที่ทุกคนเหน็ว่าทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความส าคัญของประชากรเดก็

ปฐมวัย ได้ให้ความส าคัญกับศักยภาพในช่วงแรกของชีวิตมนุษย์ การพัฒนาเดก็ให้เจริญเติบโตถึงขีด

สุดศักยภาพ โดยการพัฒนาเดก็และครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม มีการปรับกระบวนทรรศน์ ในการ

พัฒนาเดก็ ปฏบัิติงานจริงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เดก็ปฐมวัยสมองมิได้ท าหน้าที่รู้คิดและเรียนรู้

ได้สมบูรณ์มาพร้อมก าเนิด แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเป็นระบบในช่วงปฐมวัยของชีวิต 

ประสิทธิภาพสมองจึงขึ้ นอยู่กับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุ้ น

ประสบการณ์การเรียนรู้(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร.2545ข: 12) 

การสอนคณิตศาสตร์ให้แก่เดก็เลก็น้ัน ควรให้เดก็ได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้

สัมผัสได้จัดกระท ากับวัตถุของจริง มีประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เดก็จะเรียนด้วยการปฏิบัติ 

ต่อวัตถุเท่าน้ัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนในห้องเรียน ส่งผลต่อการสร้างความรู้ทางด้าน

ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเดก็ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค าพูดที่กระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจใฝ่

เรียนรู้เช่นการซักถามด้วยความเอาใจใส่ของครู ส่วนการสร้างความรู้และข้อมูลย้อนกลับน้ันเป็นสิ่งที่

เกดิขึ้นภายในตัวเดก็เอง เดก็ไม่ต้องการการสอนโดยตรง แต่จากการที่ได้เผชิญปัญหา จะส่งผลให้เดก็

ได้พัฒนาความคิดในระดับสูงขึ้ น (หรรษา นิลวิเชียร 2535:118-154) ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดที่

กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมอง 

จุดเน้นของการจัดประสบการณ์จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนจากการเน้นให้จดจ าข้อมูลทักษะพ้ืนฐาน 

เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะ

พ้ืนฐานที่เพียงพอในการน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง (วรณัน     

ขุนศรี 2546:74) 
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การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่ มี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้งทางด้าน 

สติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ 

ทุกคนสามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อนัหลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของ ผู้เรียน 

กจิกรรมที่จัดจะอยู่ในรูปแบบการต้ังค าถาม การสังเกต การสืบค้น การท านาย การที่เดก็จะมี การคิด

วิเคราะห์ได้ดีจึงต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2551 : 53-54) การคิด 

วิเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งที่เหน็ สิ่งที่พบ สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่สัมผัส สิ่ง ที่

ชิมรส หรือสิ่งที่ดมกล่ินแล้วแยกออกด้วยความคิดถึงที่มา ของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ว่าคืออะไร มี 

องค์ประกอบอะไร เช่ือมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร กระบวนการเรียนรู้ที่ท  าให้ผู้เรียนเกิดการคิด 

วิเคราะห์จะน าไปสู่การค้นหาความเป็นจริง การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการคิดในเชิงลึกที่ ผู้เรียน

ต้องมีความสามารถและมีทกัษะในการตังสมมติฐาน การสงัเกต การสบืค้นและการหา ความสัมพันธ์ที่

เช่ือมโยง จนเกิดการตีความถึงที่มาที่ไปของสิ่งน้ัน ๆ อย่างมีเหตุมีผล (ส านักงาน เลขาธิการสภา

การศึกษา. 2550 : 12)  ส าหรับในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นที่จะต้องให้

เดก็ได้รับ การพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น การสอนให้คิดเป็นถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ

และถือ ว่าเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนทุกอย่าง โดยครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสอนคิด ต้องเป็น 

ต้นแบบของนักคิดและต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการคิดในตัวเด็ก และต้องมีวิธีการสอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และมีนักการศึกษาได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์  เช่น  กฤษณา   

ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความสามารถใน การคิด

วิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังได้รับการจัดกจิกรรมประกอบอาหาร เดก็ ปฐมวัยมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร โดย หลังการจัด

กจิกรรมมีค่าคะแนนสงูกว่าก่อนการจัดกจิกรรม ร้อยละ 53.60 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด จะเหน็ได้ว่า

การสอนให้เดก็คิดวิเคราะห์มีความส าคัญและจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทางใน การพัฒนาการ

คิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย  

การจัดกจิกรรมเป็นวิธกีารจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเดก็ปฐมวัยโดยการ

เปิดโอกาสให้เดก็ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) เป็นแนวคิดของ John Dewey ซ่ึง 

สอดคล้องกับทฤทษฏีของเพียเจต์ (Piaget) ที่เช่ือว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้

กระบวนการดูดซับประสบการณ์และกระบวนการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ การ

เรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส  ลงมือปฏบัิติจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซ่ึงเป็นการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองและตามล าดับ กจิกรรมที่เดก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง   ซ่ึงอาจจะเป็นพ้ืนฐานของการ

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
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ความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย  โดยใช้ชุดกิจกรรม เพ่ือเ ป็น

การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การซึมซับ

ประสบการณ์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตจริงของเดก็และจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่

สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยได้น าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัยต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัยโดย

ใช้ชุดกจิกรรม 

2.  เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

3.  เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพ ชุดกจิกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทาง     

คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  เดก็ปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2.  เดก็ปฐมวัยที่เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์ มีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

3.  ชุดกจิกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็

ปฐมวัย มีเกณฑป์ระสิทธภิาพ 80/80 

 

ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักเรียนปฐมวัยอายุระหว่าง 5 – 6 ปีจ านวน 15 

คน ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2559โรงเรียนเศรษฐวิทย์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตวัแปรอิสระ 

ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์ 

 

780



6 

 

ตวัแปรตาม 

1.  ความสามารถคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.  ผลสมัฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

3.  ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.  แผนการเรียนรู้   

2.  ชุดกจิกรรมการคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

3.  แบบทดสอบหลังใช้ชุดกจิกรรม 

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใช้ชุดกิจกรรมการ

คิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐาน 

คณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 15 คน มี

วิธดี าเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม 

ในคาบแรก สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและ

รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเรียนแก่นักเรียน เร่ืองการเรียนรู้การคิด 

2. ขั้นด าเนินการทดลอง 

   2.1 การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย

ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทกัษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ จ านวน  15 คาบ ดังน้ี 

 แผนการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง การบอกต าแหน่ง    จ านวน  3  คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  2  เร่ือง การจ าแนก   จ านวน  3  คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  3  เร่ือง การนับปากเปล่า 1-30   จ านวน  3 คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  4  เร่ือง การรู้ค่ารู้จ านวน 1-20   จ านวน  3  คาบ 

 แผนการเรียนรู้ที่  5  เร่ือง การเพ่ิม – ลด จ านวน  1-10  จ านวน  3 คาบ 

ในแต่ละแผนการเรียนรู้จะมีชุดกิจกรรม แต่ละชุดประกอบการเรียนรู้ของเดก็และ

หลังจากเรียนแต่ละชุดแล้วจะมีแบบทดสอบหลังเรียน ชุดละ 10 ข้อ 
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2.2  เม่ือใช้ชุดกจิกรรมครบแล้ว 

2.3 ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ จ านวน     

5 ชุด  

             3. ขั้นสรุป 

 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมฯ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ

คะแนนเฉล่ีย และค่าประสทิธภิาพ 

 2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

จากการใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

ของเดก็ปฐมวัย สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1.ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ

ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมพบว่าภาพรวมจากการใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชุด มี

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 

83.20/100 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้สรุปผลและสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
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1.ผลการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ

ปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่าภาพรวมจากการใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 20 จะเหน็ได้ว่า กจิกรรมที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนทั้ง 5 ชุดน้ัน สามารถวัดความสามารถใน

การคิดวิคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็นักเรียนปฐมวัยได้ดีเพราะคะแนนแต่ละชุดกิจกรรม

นักเรียนจะได้คะแนนต ่าสุดคิดเป็นร้อยละ 70-100 ทุกๆชุด และมีชุดหน่ึงที่นักเรียนสามารถท า

คะแนนได้ร้อยละ 80-100 ซ่ึงทั้งน้ีการจัดท าชุดกจิกรรมทั้งหมด จัดเรียงล าดับความยากง่าย จากเลก็

ไปใหญ่ จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมหรือส่วนรวมไปหาส่วนย่อยและจากรูปธรรมเป็นนามธรรม ซ่ึงบุญ

เย่ียม จิตรดอน (2526: 250–251) และนิตยา ประพฤติกิจ (2537: 25-26) กล่าวถึง

ประสบการณ์คณิตศาสตร์ที่เดก็ควรมี ได้แก่ การเปรียบเทยีบ การเรียงล าดับ การวัด การนับการจับคู่ 

การจัดประเภท รูปทรงการท าตามแบบหรือลวดลาย การอนุรักษ์ทฤษฏพัีฒนาการทางสติปัญญาและ

การคิดของเพียเจท ์ Piaget .1972 : 1-10)  เช่ือว่า การพัฒนาการทางสติปัญญาของคนมีลักษณะ

เดียวกนัในช่วงอายุเทา่กนั และแตกต่างกนัในช่วงอายุต่างกนั อนัเป็นผลมาจากการปฏสิมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลกับสิ่งแวดล้อม เร่ิมจากการสัมผัส การคิดอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสู่ความคิดที่เป็นนามธรรม

ขั้นคิดอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาสมองมากขึ้ น สามารถเ รียนรู้และจ าแนกสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น

รูปธรรมได้ แต่ยังไม่สามารถจินตนาการกับเร่ืองราวที่เป็นนามธรรมได้และมาซาโน (ปรียานุช สถาวร

มณี 2548 : 24-25 อ้างองิจาก Marzano.2001 : 60) กระบวนการจัดกระท ากับข้อมูล 6 ระดับ คือ 

1)ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับข้อมูลใหม่ 2) ข้ันเข้าใจ เข้าใจสาระที่เรียนรู้ สู่การ

เรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้สัญลักษณ์ 3) ขั้นวิเคราะห์ ความเหมือนและความต่างอย่างมีหลักการ

การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผล 4) ข้ันใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 

ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 5) ขั้นบูรณาการความรู้ จัดระบบความคิด  6)ขั้นจัดระบบแห่งตน ความ

ตระหนักในความสามารถของการเรียนรู้ที่ตนมี 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชุด มี

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเหน็ได้ว่าจากการที่

นักเรียนได้ท าแบบชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบความสามารถ จ านวน 5 ชุด ผ่านมาแล้ว จึงท าให้

นักเรียนมีประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น และท าให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้ นตามด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลิดา จันทร์ตรี (2547: บทคัดย่อ) ได้

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปฐมวัยด้วย

ชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม และแยกเป็นรายด้านหลัง

การใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กิโรวา และบาร์กาวา 
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(Kirova; & Bhargava. 2002: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของ

เดก็อนุบาลที่ใช้วิธกีารเรียนแบบมีครูเป็นผู้ช้ีแนะกับความก้าวหน้าในวิชาชีพครูพบว่าความส าคัญของ

พ้ืนฐานการเล่นของเดก็อนุบาลกบัการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดอย่างลึกซ้ึงทางคณิตศาสตร์

จากสงัคมสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สามารถเป็นไปได้มากถ้าผู้ใหญ่หรือคนที่มีความสามารถมากกว่า

เป็นสื่อหรือช้ีแนะให้เดก็มีประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญของพัฒนาการหลักสูตรและ

สิ่งแวดล้อมภายในมุมของเล่นมีครูคอยท าหน้าที่แนะน าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับเดก็ในขณะที่เล่น

กบัวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นทุกๆวันจากความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ได้ค้นพบขั้นตอนการสอนเพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ ด้านมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เป็น 3 ขั้น ดังน้ีคือข้ันที่ 1 ใช้วิธีการสาธิตจากของจริงเพ่ือให้

เดก็สามารถจ าแนกสิ่งต่างๆได้ข้ันที่ 2 ยกตัวอย่างและช้ีแนะจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันที่มี

ความหมายทางคณิตศาสตร์ให้เดก็เข้าใจและข้ันที่ 3 มีการประเมินเดก็อย่างเป็นระบบส าหรับมโน

ทศัน์ทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาให้กบัเดก็อนุบาลน้ันมี 3  ด้านคือความสมัพันธแ์บบหน่ึงต่อหน่ึงการจัด

หมวดหมู่และการเรียงล าดับ 

ส่วนการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้

ศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวัย ผล

การศึกษา พบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรม ประกอบอาหาร เดก็ปฐมวัยมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สงูกว่าก่อนได้รับการจัดกจิกรรม ประกอบอาหาร โดยหลังการจัดกจิกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่า

ก่อนการจัดกจิกรรม ร้อยละ 53.60 ซ่ึง สงูกว่าเกณฑก์ าหนด    

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 

83.20/100 จะเห็นได้ว่าคะแนนของแบบชุดฝึกทั้ง 5 ชุดน้ันมีค่าเท่ากับ 83.20 และคะแนน

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ชุด มีค่าเท่ากับ 100 เน่ืองจากแบบฝึกชุดกิจกรรมมีการออกแบบเร่ิม

จากง่ายไปยากเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนท า

แบบทดสอบจึงท าให้สามารถท าแบบทดสอบได้คะแนน สงูขึ้นและอกีประการหน่ึงแบบฝึกชุดกิจกรรม

และแบบทดสอบ ทั้ง 5 ชุดน้ีได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน ค่า IOC เท่ากับ 0.67-

1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน   

 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

1.แบบฝึกชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์

ส าหรับเดก็ปฐมวัยน้ี สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนได้จริง เน่ืองจากนักเรียนสามารถ
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เช่ือมโยงความรู้จากแบบฝึกชุดกิจกรรมมาสู่แบบทดสอบ จึงท าให้ผลการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเกินร้อยละ 80 ทุกคน อีกทั้งเมื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกชุด

กจิกรรม อยู่ในเกณฑท์ี่มีประสทิธภิาพ คือ 83.20/100  

2.แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ ในงานวิจัยน้ี นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ที่ส าคัญคือนักเรียนอาจน าความรู้จากการเรียนรู้คร้ัง

น้ีไปต่อยอดการคิดวิเคราะห์ในขั้นสงูต่อไปได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1.การเลือกภาพที่น ามาใช้ต้องพิถีพิถันในรายละเอียดที่ต้องสอดคล้องกับเน้ือหาในแบบ

ฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบให้มากที่สุด  ภาพที่ใช้ควรเป็นภาพที่ชัดเจนไม่คลุมเครือเพ่ือความ

เข้าใจของนักเรียนในการเรียนรู้  

2.แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบบางเร่ือง ควรพิจารณาระดับความยากที่อาจต้อง

ซับซ้อน ให้เหมาะสมตามวัยและเวลา 

3.ระหว่างที่นักเรียนท ากจิกรรมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นักเรียน นักเรียนบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือหรือค าแนะน า ในกรณีที่มีนักเรียนจ านวนมาก

อาจต้องมีครูผู้ช่วยอกีคนเพ่ิอช่วยดูแลนักเรียน 

4.ในบางกรณีที่ การใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบที่ไม่มีสีเป็นสีขาวด า อาจต้อง

ใช้โสตทศันูปกรณ์ เข้ามาช่วยเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและความชัดเจน โดยเฉพาะภาพที่มีสีสันซ่ึงเป็นแรง

กระตุ้นให้นักเรียน อยากท าแบบฝึกชุดกจิกรรมและแบบทดสอบย่ิงขึ้น 

 

ทั้งน้ีในขณะใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้สังเกตและบันทกึหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด

เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ผลการบนัทึกชุดกิจกรรมจ านวน 5 ชุดกิจกรรม มีรายละเอียด ดงันี้  

 

ชุดที ่1 การวิเคราะห์เร่ืองการบอกต าแหน่ง แบบเรียงล าดับ แบบจัดหมวดหมู่ และ

แบบเปรียบเทียบเมื่อนักเรียนได้รับแบบฝึกชุดกิจกรรมแล้ว  มีนักเรียนบางคนเกิดความสงสัยและ

ซักถามเกี่ยวกับภาพในชุดกิจกรรมที่มีรูปภาพขนาดไม่เท่ากัน ครูจึงต้องช้ีแจง หลังจากน้ันนักเรียน

เข้าใจและท าแบบฝึกน้ันได้ 
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ขอ้สงัเกต ชุดกิจกรรมน้ีอาจต้องหาภาพของสัตว์และต้องก าหนดขนาดของภาพให้เหน็

อย่างชัดเจน 

                                    
 

     
 

ชุดที ่2   การวิเคราะห์เร่ืองการนับปากเปล่า แบบเรียงล าดับ แบบจัดหมวดหมู่และ

แบบจ าแนก นักเรียนบางคนยังไม่สามารถแยกแยะจ านวนคู่และจ านวนค่ีได้เน่ืองจากมีทกัษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ ครูจึงอธิบายเพ่ิมเติมและทดลองให้ท าในกระดาษเปล่าอีกแผ่นหน่ึง 

หลังจากน้ัน นักเรียนท าชุดกจิกรรมน้ันเอง จากคะแนนที่ปรากฎแสดงถึงความรู้ความเข้าใจ 

ขอ้สงัเกต ในแบบชุดฝึกที่มีเลขต้ังแต่สองหลักข้ึนไป นักเรียนบางคนเกิดความสงสัยเลข

สองหลักว่าจะนับหลักไหนเป็นเลขจ านวนคู่และเลขจ านวนค่ี เช่น 11 /12  /13/ 14 

ชุดที ่3 การวิเคราะห์เร่ืองจ าแนก แบบการจัดหมวดหมู่ แบบรวบรวม และแบบ

เปรียบเทยีบ นักเรียนทั้งหมดเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองและเข้าใจ สามารถท าแบบฝึกได้ดี 

ขอ้สงัเกต นักเ รียนมีความคุ้นเคยมากที่ สุด  เ น่ืองจากเ ป็นเ ร่ืองที่ เกี่ ยว ข้องใน

ชีวิตประจ าวันคือเร่ืองการใช้เงินตามสภาพจริง ซ่ึงท าให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดมายังแบบ

ชุดฝึกได้อย่างรวดเรว็ ดังน้ันอาจต้องสร้างแบบชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนหรือมีความยากมาก

ขึ้น 
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ชุดที ่4  การวิเคราะห์เร่ืองรู้ค่ารู้จ านวน แบบการจัดหมวดหมู่ แบบการรวบรวม และ

แบบเปรียบเทียบ นักเรียนจะสงสัยเร่ืองพิซซ่า ท าไมมีหลายหน้าในถาดเดียวกัน ซ้ือได้ที่ร้านไหน 

เน่ืองจากภาพที่มาใช้ในแบบชุดฝึกน้ี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน จึงท าให้เกิดความสงสัย

หลายๆเร่ือง แต่อย่างไรกดี็ครูได้โน้มน้าวให้นักเรียน กลับมาสนใจเร่ืองที่จะต้องเรียนรู้ คือ การ

เปรียบเทยีบ และอธบิายจนนักเรียนเข้าใจและเร่ิมท าแบบชุดฝึกต่อไปได้ 

ขอ้สงัเกต   นักเรียนแทนที่จะสนใจเร่ืองการเปรียบเทียบ แต่กลับสนใจเร่ืองรายละเอียด

ในรูปภาพว่า พิซซ่า ท าไมในรูปเดียวกนัมีหลายหน้า 

 

  
 

ชุดที ่5 การวิเคราะห์เร่ืองการ เพ่ิม-ลด แบบการเรียงล าดับ แบบการจัดหมวดหมู่ 

และ แบบการรวบรวม นักเรียนจะมีความสบัสนในรูปภาพที่ไม่ชัดเจน คือภาพของสัตว์ที่อยู่ในทั้งสอง

ภาพ กบัภาพที่น ามาเป็นค าตอบ ไม่เหมือนกนั นักเรียนจึงไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร 

ขอ้สงัเกต  โจทย์และค าตอบไม่สอดคล้องกนัต้องปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด 
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ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบฝึกชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ เพียง 3 ด้านจากทั้งหมด 5 

ด้านของทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ดังน้ันในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรท าวิจัย อีก 2ด้านที่ยังไม่ได้ท า 

เพ่ือให้ครบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
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