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           This research aimed to study the level of needs and compare parent’s needs for mathematics 
learning of young children. 
         
           The sample of this research was 485 parents of young children, studying in kindergarten, aged 4-
5 years old, academic year of 2005 of both government and private school in Eastern provinces. These 
provinces are Chonburi, Rayong, Chantaburi, and Chachoengsao.  
         
            The instrument used for this research was the questionnaire developed by the researcher with 
0.98 reliability. The computer program of spss/pc was used for data analysis. 
  
            The findings revealed most of parent’s needs for young children mathematics learning were in 
high level, especially in counting and number recognition. Two parent’s basic factors, education level and 
economic income, showed significant needs difference at 0.05 and 0.01 respectively. Moreover, 89.27 of 
parents needed their young children had to be good at in mathematics from early years.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

        ปริญญานิพนธฉบับนี้ลุลวงไปดวยดี  ดวยความเมตตากรุณาและความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากรอง
ศาสตราจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย 
 ดร.บุญเชิด ภญิโญอนันตพงษ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
ขอเสนอแนะ ตลอดจนชี้แนวทางแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสและดวยความเมตตากรุณา เปน
อยางดีมาโดยตลอด   และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  
อาจารย ดร.สุจินดา  ขจรรุงศิลป  กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําให
ปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงผูวจิัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
ไว ณ  โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัทุกทาน ทีก่รุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู แนวทางการวิเคราะห ประสบการณตาง ๆ คอยอบรมสั่งสอน ใหคําปรึกษา คาํแนะนํา และเปน
กําลังใจ จนทําใหผูวจิัยประสบความสําเร็จในการศึกษาครัง้นี้ 
        ขอกราบขอบพระคุณอาจารยจิตรา  ชนะกลุ  อาจารยสราวดี  เพ็งศรีโคตร  อาจารยอดุลย  ใบ
กุหลาบ  อาจารยจุลศักดิ์  สุขสบาย และอาจารยเชิดชยั  แกวกนก ทีก่รุณาใหคําแนะนําและเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจ แกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนอยางดียิ่ง 
         ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา  คณาจารยฝายอนุบาล และผูปกครองนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2-3 ปการศึกษา 2548 ของจังหวัดในภาคตะวนัออก  ที่คอยใหความสะดวกและใหความรวมมือ
จนงานวิจยัในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยด ี
          ขอกราบขอบพระคุณ คุณชยัชนะ หงสสิริสุข และขอขอบคุณผูเกี่ยวของทกุทานที่ใหความ
ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
                คุณคาและประโยชนอันมีจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องเทดิบูชาพระคณุของ บิดา 
มารดา และผูมพีระคุณ ที่ไดอบรมเลี้ยงดูใหโอกาสสนับสนุน และสงเสริมการศึกษาใหความชวยเหลือทั้ง
ทุนทรัพยและกําลังใจดวยดตีลอดมา รวมทั้งพระคุณของครูอาจารยทุกทานในอดีต และปจจุบนัทีไ่ด
ประสิทธิ์ประสาทความรูและมีสวนวางรากฐานสําคัญที่ทําใหผูวจิัยประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปฐมวัย เปนวยัแหงการเริ่มตน เปนวัยแหงการเรียนรู เปนวัยที่มีความสําคัญมากที่สุดของชีวิต 
มนุษย เพราะพัฒนาการแตละดานของเดก็จะพัฒนาและเติบโตอยางรวดเรว็และเด็กสามารถเรียนรูไดใน
ทุกสถานการณ ดังที่มีคํากลาวไววา การที่เด็กไดรูไดเห็นการทํางานของผูใหญหรือแม แตการเลนการ
พูดคุยของเดก็เอง ก็ถือวาเปนการเรียนรูอยางดีสําหรับเด็กแลว และถาการเลนหรือการ เห็นนั้นเดก็ไดมี
โอกาสใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันไดแก การฟง การดม การเห็น การสัมผัส การชิมรส การที่เด็กเรยีนรู
ดวยการกระทาํ ลงมือปฏิบัติ ตามความตองการของตนเอง และการที่เดก็ไดอยูในบรรยากาศของการ
เรียนรูที่อบอุน  ปลอดภัย  และเปนอิสระ จะชวยใหเดก็เรยีนรูไดดีขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 45)  
                ในการจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย นอกจากใหเปนไปตามพัฒนาการของเด็กในแตละวยั
แลว ยังตองคํานึงถึงความตองการของผูปกครองดวยวา มคีวามตองการใหมีการจดัการศึกษาในรูปแบบ
ใด ซ่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตราที่ 11และ12 กไ็ดใหความสําคัญกับผูปกครองใน
ดานของการจดัการศึกษาในสาระที่ใหสิทธิหนาที่แกครอบครัวและผูปกครอง มีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเมื่อกระบวนการจัดการศึกษาใหความสําคญักับผูปกครองเชนนี้แลว  ความตองการของ
ผูปกครอง  จึงเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานของการจัดการศกึษา   ที่ผูมีหนาที่จัดการศึกษาจะตองคํานึงถึง
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนัน้มีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ที่มคีวามสําคัญตอการ
พัฒนาเดก็ปฐมวัยใหเปนคนเกง   คนดี  และมีความสุข   ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา  ครู พี่เล้ียงเดก็ 
(คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. 2546:3)   และที่สําคัญที่สุดคือ พอแม ผูปกครอง ซ่ึงเปนเหมือนครูคน
แรกของเด็กและครอบครัวกเ็ปนเหมือนสถาบันการศึกษาสถาบันแรกของเด็กแตละคน 
 นอกจากนี้แลวระบบการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยในปจจุบันยังตองคาํนึงถึงการสอบ แขงขัน 
เพื่อสอบเขาศึกษาตอในระดบัประถมศึกษา แตการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวัยมุงเนน  เพื่อเตรียมความ
พรอมใหเกดิการเรียนรูและมทีักษะตามพัฒนาการ ใหเกิดการพัฒนาอยางครอบคลุม  ทั้งดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และปญญา  ( สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2545:12 )   ทําใหไมสามารถสนองตอบ
ความตองการของผูปกครองในการสอบแขงขัน และไมอาจสรางความมั่นใจใหกับผูปกครองในการสอบ
เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได ผูปกครองและโรงเรียนจึงจําเปนตองหาแนวทางรวมกัน ในการเตรียม
ความพรอมใหกับเดก็เพื่อการพัฒนาเด็กมากกวาการสอบแขงขันดังทีสั่งคมเขาใจ 
 เนื่องจากการแขงขันสงลูกเขาโรงเรียนดีหรือเปนที่นิยมทีค่อนขางสูง ทําใหผูปกครองสวนใหญ
ตองหาวิธีการตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสามารถของเด็กใหพรอมสําหรับการแขงขันที่จะสอบเขาเรยีนใน
โรงเรียนที่ตองการได และผูปกครองจํานวนไมนอยทีเ่ชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 
มีความคาดหวงัวา โรงเรียนอนุบาลจะสามารถทําใหเด็กมคีวามสามารถในการอานเขียน และคิดเลข ได
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ตั้งแตชวงปฐมวัย เพราะผูปกครองมักเชื่อวา การที่เด็กมีความสามารถดังกลาวนั้น   ยอมแสดงวาเดก็มี
สติปญญาดี เฉลียวฉลาด สามารถเขาสูกระบวนการแขงขันไดจากความคาดหวังดังกลาวผูปกครองจงึ
พยายามแสดงความตองการที่มีตอกระบวนการจัดการเรยีนการสอนขอโรงเรียนวาไดเปนไปในทศิทาง 
และเปาหมายที่ผูปกครองตองการ หากไมเปนไปอยางทีต่องการก็เกดิการยายโรงเรยีนใหม หรือไม
ผูปกครองบางกลุมก็เลือกที่จะสงเด็กเขาเรียนพิเศษในชวงเยน็ และวนัหยุด เพื่อใหเด็กที่อยูในความดแูล 
 มีทักษะความสามารถเฉพาะดานและมีความสามารถ ความพรอมในการแขงขันโดยเฉพาะในยุคปจจุบัน 
ไดมีกระแสของการสอนพิเศษ   เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในทางคณิตศาสตร  เกดิขึ้น 
มากมายและบางสถาบันไดใชส่ือประชาสัมพันธถึงความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตร และโฆษณาให
เห็นถึงเดก็บางคนที่ประสบความสําเร็จในดานการเรียน   การสอบแขงขัน     เพราะเขารับการฝกกับทาง 
สถาบัน ทําใหเกิดกระแสความตองการและคานิยมในสังคม    เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย   เกิดคานิยมในการพฒันาความสามารถเฉพาะทางในเดก็ปฐมวัยขึ้น  ทําใหผูปกครองสนใจการ
สงเสริมทักษะ ความรู ความสามารถในทางคณิตศาสตรใหกับเดก็ เนื่องจากเหน็วาวิชาคณิตศาสตรเปน
ศาสตรที่มีความเกี่ยวพันกับเด็ก  และเด็กสามารถพบไดตลอดเวลาในชวีิตประจําวัน ไมวาจะเปนการเลน 
 การพูดคุย มกัจะมีเร่ืองของคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของอยูเสมอ (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541:43) คณิตศาสตร
จะชวยใหเดก็รูจัก เหตุผล รูจักการแกปญหา เปนคนชางสังเกต ซ่ึงเปนคุณสมบัติทีด่ีตอการดําเนนิชีวิต 
อยางมีประสิทธิภาพ (พนูสุข  คงแกว. 2534.)  และจําเปนตองปลูกฝงตั้งแตชวงปฐมวยัของชีวิตนอกจาก 
คณิตศาสตรจะเกีย่วของกับชีวิตประจําวันแลวในปจจุบนัคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมอืนําไปสูความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเปนพื้นฐานสําหรับการคนควา 
วิจัยทกุประเภท   ความเจริญในดานวิชาการทุกแขนง  ลวนจําเปนตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรเปน 
ส่ิงสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของบคุคล  (บุญทัน อยูชมบุญ. 2529:1)   การจัดกิจกรรมการเรยีน 
คณิตศาสตรจงึตองมีการวางแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก มีความเหมาะสมกับ
เด็กในแตละวยั ซ่ึงสามารถเรียนรูทักษะคณิตศาสตรที่แตกตางกัน(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 161)  การ 
จัดกิจกรรมคณิตศาสตร จึงตองการบรรยากาศการเรียนรูที่เต็มไปดวยความสุข   มีกจิกรรมที่สนุกสนาน 
นาเรียน ทําใหเด็กไมเบื่อหนายตอการเรียน และคณิตศาสตรไมใชความเครียดสําหรับเด็กอีกตอไป 
 (เอื้องฟา  สมบัติพานิช. 2525: บทคัดยอ) การเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจาํเปนตองใหเดก็เรียน
จากงายไปหายาก และเปนสิง่ที่เด็กสามารถพบไดในชวีติประจําวนั จะทําใหเด็กเขาใจการเรยีนคณิตศาสตร
ไดเร็วขึ้น (วรินทรา วัชรสิงห. 2537:3)  การเขาใจคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับตัวเลขของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาเปน
ขั้นตอนเชนเดยีวกับการเจรญิเติบโตของรางกาย โดยเริ่มจากคณิตศาสตรพื้นฐานงาย ๆ ไปสูกระบวนการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่สูงขึ้น  (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 164 ; อางอิงจาก  Mayesky, 1998:317)  และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ไดกําหนดสาระที่เกีย่วของกบัการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัวาเด็ก
จะตองเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเปรียบเทียบจํานวน การนับ การจับคู การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวน 
และปริมาณซึง่เปนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการคิดคํานวณ   การบวก   ลบ   เพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการเรียน
คณิตศาสตรในระดับที่สูงขึน้ผนวกกับความตองการของผูปกครองที่ตองการใหมกีารเรียนการสอนแบบ
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เสริมทักษะจึงเปนสาเหตหุนึง่ที่ทําใหผูวจิัยสนใจศึกษาความตองการของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรยีน
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
               ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทาง  และสนองความตองการของผูปกครองในการจดัการศึกษา  ระดบั
ปฐมวัยของผูบริหาร ครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศกึษาระดับปฐมวัยใหการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของจังหวดัทางภาคตะวันออก  ซ่ึงเปนภาคหนึ่งของประเทศไทยที่ตั้งอยูในแนวชายฝงทะเล
ของอาวไทยทีม่ีความแตกตางกันเกีย่วกับอาชพี และสภาพความเปนอยูของประชาชนซึ่งประชาชนสวน
ใหญของภาคตะวนัออกมีทัง้ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และประกอบอาชีพรับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาชีพที่แตกตางกันของผูปกครองทั้งสองอาชีพนี้สงผลใหเกิดความแตกตางกันเกี่ยวกับ
วิถีของการดําเนินชีวิต เมื่อวถีิของการดําเนนิชีวิตทีแ่ตกตางกันอาจสงผลใหมีความแตกตางกัน ในดาน
อ่ืนดวย รวมทัง้ความแตกตางในเรื่องที่เกีย่วของกับการเลี่ยงดูเดก็ปฐมวัยการจัดการศึกษาให มีคณุภาพจึง 
จําเปนตองจดัอยางเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละวยัและเปนไปตามความตองการของผูปกครอง 
และเพื่อสงเสริมใหเกดิความเขาใจที่ดีระหวาง โรงเรียน  ครู   และผูปกครองตอไป 
 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
              การศึกษาครั้งนี้มีจดุมุงหมายสําคญัเพื่อศึกษาความตองการความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในชัน้อนุบาลศึกษาของโรงเรียนภาครัฐและเอกชน 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จําแนกตามปจจยัพืน้ฐานของผูปกครอง  
 3.  เพื่อศึกษาปจจัยเสริมที่มีอิทธพิลตอความตองการ ทําใหผูปกครองตองการใหเด็กปฐมวัย
เรียนคณิตศาสตร 

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา   
 ผลของการศึกษาในครั้งนีจ้ะเปนขอมูลพื้นฐานใหกับครแูละสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ใหสอดคลองกับสภาวะทางสังคมและเปนขอมูลใน
การจัดการศกึษาสําหรับผูปกครอง (parent education) ดานการพัฒนาเด็กและการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากร  
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนพอ แม หรือผูทําหนาที่  ผูปกครองเด็กที่กาํลังเรียน
อยูระดับชัน้อนุบาลโรงเรียนของรัฐและเอกชน ในเขตภาคตะวันออก ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี  ระยอง  
จันทบุรี  ฉะเชงิเทรา 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูปกครองของเด็กปฐมวัยที่มบีุตรเรียนอยูใน                
ช้ันอนุบาลปที่ 2-3  ปการศึกษา 2548 ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ในภาคตะวันออกที่ตั้งอยูในจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชงิเทรา เปนโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวดั 4 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน 
4 โรงเรียน สุมตัวอยางโดยวธีิการคัดเลือก 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจยัพืน้ฐานทางครอบครัวของผูปกครองเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
 1. ฐานะทางเศรษฐกิจ  
 2. ระดับการศึกษา  
 3.  อาชีพ 
                4.  ปจจัยเสริม 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการของผูปกครองที่มีตอการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 3  
ดาน คือ  
 1. ความตองการดานความพรอมคณิตศาสตร 
 2. ความตองการดานทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
 3. ความตองการดานการเสริมทักษะ 
                  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความตองการ หมายถึง  ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการเรียนคณติศาสตรซ่ึงประเมิน
จากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 2. ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ปู- ยา  ตา-ยาย  ญาติ ผูทาํหนาที่ดแูล เอาใจใส ใหการอบรม
ส่ังสอน บุตร หลาน หรือเดก็ที่อยูในการปกครองที่เขารับการศึกษาในสถานศึกษาระดับปฐมวยั   ทีม่ีอายุ
ระหวาง  4-5  ป   ที่อาศัยอยูในจังหวดัทางภาคตะวันออกคือ จังหวัดชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา 
 3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2-3 มีอายุระหวาง 4- 5 ป 
เปนบุตร-หลาน   หรือเปนผูที่ไดรับการดแูล ของพอแม   ปู ยา    ตา ยาย และญาติของจังหวดัในภาค
ตะวนัออก  
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 4. การเรียนคณิตศาสตร หมายถึง วิธีการที่จัดขึ้นเพื่อใหเด็กปฐมวัยสามารถ หรือมีทักษะดาน
คณิตศาสตร ไดแก  ความพรอมทางคณิตศาสตร ทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร การคิดที่เกี่ยวของกับ
คณิตศาสตร การเสริมทักษะทางคณิตศาสตร และรวมถงึดานการเรยีนพิเศษ ตามความตองการของ
ผูปกครองที่คิดวานาจะเปนหรือตองเปน  
  4.1 ดานความพรอมทางคณิตศาสตร หมายถึงสมรรถภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่ เด็กไดรับการ
ฝกและมีความรู ความสามารถ ในทางคณิตศาสตร เกี่ยวกบัตัวเลข   การนับ  จํานวน  การสังเกต
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ รูปทรง  ความสัมพันธของสิ่งของเหตุการณ เปนตน 
  4.2 ดานทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง เด็กไดรับการจัดประสบการณเบื้องตนทาง
คณิตศาสตร และทําใหเด็กเกดิความสามารถในทางคณิตศาสตร เชน การสังเกตเปรียบเทียบ  ขนาด  การ
เรียงลําดับ  การรูคาจํานวน 1-5  เปนตน 
  4.3 ดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร หมายถึง   เด็กไดรับการจัดประสบการณ ผานกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อการเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ทั้งในและนอกชั้น
เรียน เชน กิจกรรมทางคณิตศาสตรที่โรงเรียน  การเสริมทักษะและเตรยีมความพรอมที่บาน  หรือสถาบัน
ฝกหัดดานคณติศาสตรโดยเฉพาะ  เชน คมุองต 
 5. ปจจัยพืน้ฐานของผูปกครองเด็กปฐมวัย หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองเด็กปฐมวยั 
ประกอบดวย  
  5.1 ฐานะทางเศรษฐกิจ  หมายถงึ เงินเดือนหรือรายไดของครอบครัวในแตละเดือนแยกเปน 
3  ระดับ  คือ ต่ํากวา  10,000 บาท  10,001-15,000  บาท   และ มากกวา  15,000 บาท                     
  5.2 ระดับการศึกษา หมายถึง  วฒุิการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง แยกเปน 3 ระดับ คือ  
ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี   
  5.3  อาชีพ หมายถึง อาชีพปจจุบันของผูปกครองเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดใหกบัครอบครัว 
แบงเปน รับจาง/เกษตรกร  รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจสวนตัว หรืออ่ืน ๆ  
 6. ปจจัยเสริม หมายถึง ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน        
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เชน การสอบเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1   สถาบันการสอน
คณิตศาสตร คุมองต   ตองการใหลูกเกงคณติศาสตรตั้งแตปฐมวัย  เปนตน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย  
                              
              การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ภาพประกอบ 1    กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานในการวิจัย  
  
 1. ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีความตองการดานการเรียนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางกนั  
 2. ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมคีวามตองการดานการเรียนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัยแตกตางกัน  
 3. ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความตองการดานการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
แตกตางกัน  
  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปจจัยพืน้ฐานของผูปกครอง 
   -  ฐานะทางเศรษฐกิจ 
   -  ระดับการศึกษา 
   -  อาชีพ 
   -  ปจจยัเสริม 

ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ 
การเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
- ความตองการดานความพรอม 
- ความตองการดานทักษะพืน้ฐานทาง  
  คณิตศาสตร 
- ความตองการดานการเสริมทักษะ 



 7 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจยัในครั้งนี้เปนการศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร 
สําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคตะวนัออก ซ่ึงผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของดังนี้  
 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับผูปกครอง  
  1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัความตองการ  
  1.2  แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกับคานยิม 
  1.3 ความหมายของผูปกครอง  
  1.4 ความสําคัญของผูปกครองกับการศึกษาปฐมวัย  
  1.5 บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
 2. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  
  2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทางสติปญญา  
                     2.2  ความหมายของพัฒนาการดานสติปญญา 
                     2.3  องคประกอบของพัฒนาการดานสติปญญา 
  2.4 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  2.5 องคประกอบของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
  2.6 จุดมุงหมายของการฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  2.7 แนวคดิในการฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  2.8 แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
                     2.9  ความหมายของความพรอมทางคณิตศาสตร 
                   2.10  จิตวิทยาในการสอนคณติศาสตร 
    2.11  งานวิจยัที่เกีย่วของ  
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1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผูปกครอง  
 1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความตองการ  
  ความตองการ เปนความรูสึกนึกคิดขึ้น พืน้ฐานทางดานจติใจของมนษุยซ่ึงมีดวยกันทกุคน 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมความตองการเพือ่สนองตอบความตองการของตนเอง ความตองการเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหมนุษยถูกกระตุนใหเกิดความปรารถนา ที่จะตอบสนอง ตอบตอความตองการ
ของตนเอง การเรียนรูถึงความตองการของมนุษยเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหการทํางานดําเนนิไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ( พรรณ ี ช.เจนจิต. 2538 : 461) 
  1.1.1 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) 
  อับราฮัม  มาสโลว (1954) นักจิตวิทยาที่มช่ืีอเสียงมาก ชาวอเมริกันไดกลาวถึงความ
ตองการของมนุษยไววา มนษุยเรามีความตองการจําเปนอยู 5 ชนิด ซ่ึงแสดงออกเปนรูป        ปรามิด 
ความตองการของมนุษยจะเปนไปในลกัษณะจากต่ําไปหาสูง ที่เรียกวา ลําดับขั้นของความตองการ 
(Hierachy of  Needs) คือ เมื่อความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในขั้นสูงก็จะ
ตามมา มาสโลวอธิบายวา “เมื่อเกิดมีความตองการเกิดขึน้ ก็จะมีความตองการในขั้นที่สูงขึ้น ๆ เมื่อคนเรา
มีความตองการที่พักผอนเพยีงพอแลว มีอาหารและมีความเพียงพอแลว คนกจ็ะพยายามคนหาตวัตน 
ตองการตระหนักแทในตวัตนของตนเอง  
  มาสโลว พบวา คนผูซ่ึงจะมคีวามตระหนกัแทในตนเองนั้น จะตองมีอายุเกนิ 60 ป ซ่ึงถูก
กระตุนเราดวยคานิยม ซ่ึงถูกกระตุนดวยคานิยม ซ่ึงเกิดขึ้นตามความตองการสวนบุคคล เปนความ
ตองการเฉพาะตัวเปนความคดิริเร่ิมสรางสรรค เปนความพึงพอใจสวนบุคคล และเกดิขึ้นมา    เอง ความ
ตองการเหลานี้ มาสโลวย้ําวา “เปนตวัการที่ทําใหเกดิพฤติกรรมซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการของมนษุย” 
  จากแนวคิด และหลักทฤษฎขีองมาสโลว (Maslow) เมื่อพิจารณาตามความตองการของ
ผูปกครองเกี่ยวกับโรงเรียน   และการจดัการศึกษา   ตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว แลวมี
ลักษณะเกีย่วของกัน ดังนี้  
      1.  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐานของ
มนุษยเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการของผูปกครองตอการจัดบริการดานคุณภาพ สถาน
ที่ตั้งของโรงเรียน ตองใกลบาน หรือใกลทีท่ํางาน สภาพแวดลอมทั้งภายใน   และภายนอกหองเรยีนตอง
สะอาด   สวยงาม   มีบรรยากาศดี   เปนที่พอใจของนักเรยีน และผูปกครอง   
                     2.  ความตองการดานความปลอดภัย และความมั่นคง (Safety and Security Needs) เปน
ความตองการเพื่อใหตนเองมคีวามปลอดภยั เชน ความตองการของผูปกครองตอการจัดบริการดานสวัสดิ
ภาพของนักเรียน ภายในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเดก็ตองปลอดภัยทัง้สภาพแวดลอมภายในหองเรียน  
      3.  ความตองการความรกั และการเปนเจาของ (Love – Belonging Needs) เปนความตองการ
ที่จะไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคม มีความ
ตองการเพื่อน และในฐานะของผูปกครองเด็กมีสิทธทิี่จะเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
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การจัดบริการของโรงเรียนวา ควรจัดบริการในลักษณะใดจึงจะใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูปกครองและผูปกครองมีความปรารถนาที่จะไดมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการจดับริการ
ของโรงเรียน  
  4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of Status Needs) เปนความ
ตองการมีเกียรติยศ    มีฐานะดีในสังคม  ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไป เชน   ไดรับการยกยอง
วาเดก็  หรือ  บุตรหลานที่อยูในความดแูล ไดรับการยอยองวาเปนคนเกง     สมควรไดรับการยกยองให
เปนแบบอยางที่ดีของเด็กคนอื่น ๆ ในฐานะของผูปกครองยอมรูสึกพอใจกับความสําคญัที่ไดรับในฐานะ
ผูปกครองของเด็กนกัเรียน  
  5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว (Self Actualization or Self 
Realization Needs) ความตองการนี้นับเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย เปนความตองการให
บรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ใฝฝนไว    เชน   การไดรับการตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการเรียน
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
  1.1.2 ทฤษฎีความตองการของ แมคคลีแลนด (Mc Clelland)  
  ทฤษฎีความตองการของ แมคคลีแลนด (Mondy. 1993 : 306-307 ; citing Mc Clelland 
n.d.) เปนเรื่องสวนประกอบของสิ่งแวดลอม รวมกันกับความตองการของแตละบุคคลอยางอยางจึงทําให
กลายเปนแรงขับพื้นฐานของมนุษย 3 ประการ คือ  
  1. ความตองการเพื่อความประสบผลสําเร็จ ผูที่มีความตองการในดานนี้สูงจะเปน    ผูที่มี
ความสามารถในการแกปญหา มีพลังงานสูง พอใจที่จะทํางานหนกั  และเห็นคณุคาของความสําเร็จจาก
การาที่ไดทํางานที่ทาทายความสามารถ  
  2. ความตองการมีพลังความสามารถ เปนความตองการที่จะมีอํานาจหรือการมีอิทธิพลเหนือ
ผูอ่ืน ผูที่มีความตองการดานนี้สูงจะเปนคนที่ชอบการแขงขัน การเผชิญหนา ถาเปนการใชความสามารถ 
ในทางบวก จะทําใหบุคคลนั้นเกดิความพยายามทีจ่ะปฏบิัติงานจนเปนผลสําเร็จ แตถาใชความพยายามใน
ดานลบก็จะหาวิธีปฏิบัติที่เกดิประโยชนตอตนเอง แตเปนผลเสียหายตอองคกร  
  3. ความตองการที่จะผูกพนักับผูอ่ืน ผูที่มีความตองการในดานนี้สูง จะเปนผูที่พยายาม
สรางและรักษาความสัมพันธไวอยางใหผูอ่ืนชอบ ชอบงานสรางสรรค และกิจกรรมทางสังคม  
  ทฤษฎีความตองการของ แมคคลีแลนด (Mc Clelland) ช้ีใหเห็นวาการปฏิบัติงาน   ให
ไดผล และมีประสิทธิภาพขึน้อยูกับการรวมกันของน้ําหนักความตองการที่จะประสบผลสําเร็จ พลัง
ความสามารถสัมพันธกับผูอ่ืนเขาดวยกนั  
                      ทฤษฎีความตองการของ เอดเดอรเฟอร (Alderfer) 
  เอดเดอรเฟอร (Mondy 1993 : 305-306 ; citing Alderfer n.d.) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความตองการโดยปรับมาจากทฤษฎีของมาสโลว (Maslow) เปนความตองการ 3 ระดับ คือ  
  1. ความตองการเพื่อความอยูรอดของชีวิต (Existence Needs)  
  2. ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness Needs) 
  3. ความตองการความกาวหนา (Growth Needs) 
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 ความตองการเพื่อความอยูรอดของชีวิต เปนความรูสึกทีด่ีทางรางกายใกลเคียงกับความตอง 
การดานรางกาย       และความตองการเกี่ยวกับความปลอดภัยของ มาสโลว Maslow ความตองการดาน 
ความสัมพันธเกี่ยวของกับความตองการการเปนเจาของของ มาสโลว Maslow   และความตองการความ
เจริญกาวหนา   เปนความตองการรวมกันทีจ่ะไดรับความนิยมยกยอง            และความตองการที่จะรูถึง 
ความสามารถที่แทจริงซึ่งเปนความตองการขั้นสูงของมาสโลว Maslow  
 ดังนั้น จะเห็นไดวาทฤษฎดีังกลาวขางตน เปนทฤษฎีที่เกีย่วกับความตองการพื้นฐานของมนุษย 
ตั้งแตความตองการทางรางกาย ความตองการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ความ
ตองการใหสังคมยอมรับและปรารถนาเปนที่รักของผูอ่ืน ความตองการที่จะประสบผลสําเร็จและ
ปรารถนาที่จะเปนคนดีที่สุดที่จะทําได ซ่ึงความตองการเหลานี้เปนตวักลาง   ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการของมนุษย  

 การจําแนกความตองการ  
  โนลส  นักการศึกษาผูใหญที่มีช่ือเสียงชาวอเมริกัน ไดเสนอความคิดเห็นเกีย่วกับความ
ตองการขั้นพืน้ฐานของมนษุย แยกออกเปน 6 ดาน ดังนี้  
  1. ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs)     เปนสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นไดงาย
สวนมากมนษุยเรามีความตองการทางดานนี้ เพื่อความคงอยูของรางกาย ในทางการศึกษาผูใหญ คือ 
ความตองการการแลเห็น ไดยินเสียง ความสุขสบาย การพักผอน หมายความวาถาหากตัวหนังสือเล็ก
เกินไป เสียงสูงเบาเกินไป เกาอี้แข็งไป ส่ิงเหลานี้อาจจะทาํใหผูเรียนไมประสบความพึงพอใจได  
  2. ความตองการในการเจริญงอกงาม (Growth Needs) นักจิตวิทยาสวนมากเห็นตรงกนัวา
ความตองการดานนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะพาไปสูสวนอื่น ๆ ของความตองการ ซ่ึงก็ตรงกับความตองการ
กระทําตนตามความสามารถ (Self-actualization) ตามทฤษฎีของมาสโลวนั่นเอง    ผูใหญที่มองไมเห็น
อนาคตของตัวเองนั้นเปนบุคคลที่นาสงสาร เพราะวาการมองไมเห็นความ กาวหนาในอนาคตของตัวเอง
ทําใหคุณคาอืน่ ๆ ลดลงอยางมาก จากการศึกษาพบวา คนที่เกษยีณ อายุแลวสามารถทํางานใหเปน
ประโยชนได จะมีการปรับตวัไดดี กวาคนที่ไมสามารถหางานทําหรือทําตนใหเปนประโยชน 
  3. ความตองการไดรับความมัน่คงปลอดภัย (The Needs for Security) เปนที่ยอมรับกันมา
นานแลว สัตวโลก มี สัญชาตญาณสําหรับการปองกันตวัเอง ความตองการดานความปลอดภัยทางรางกาย 
ถาหากความตองการความมัน่คงไมไดรับการสนองตอบ จะเกิดอาการทางพฤติกรรมตามมาดวย คือ เกิด
ความรูสึกไมมัน่คง โดยการถอนตัวออกจากการมีสวนรวมในกจิกรรมทั้งหลาย  
  4. ความตองการไดรับประสบการณใหม ๆ (The Needs for New Experience)      เมื่อคน
แสวงหาความมั่นคง เขาตองผจญภัยและการเสี่ยง คนเราจงึอาจจะเบื่อหนายตองานประจํา ที่ซํ้าซาก 
(Routine) ดังนั้น เมื่อความตองการดานนีเ้กิดสับสนขึ้น บุคคลจะเกิดความวาวุนใจจนเกิดอาการทาง
พฤติกรรม  เหนื่อยออน  ความตองการไดรับประสบการณใหม ๆ รวมทั้งแนวความคดิใหม ๆ  
  5. ความตองการทางดานความรัก (The Needs for Affection) คนทุกคนตองการไดรับความ
รักรวมทั้งที่ไดรับผลสําเร็จ ซ่ึงในบางครั้งก็เปนสาเหตุมาจากความตองการดานนี้ อาจจะเรียกไดวาเปน
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ความตองการทางดานสังคม คือ ตองการมีการรวมกันแสดงความคิดเหน็ประสบการณ  ความราเริง ความ
เศราโศก ถาหากความตองการดานนี้ไมไดรับการตอบสนองก็จะเกดิอาการ 2 ดาน คอื การถอนตัวออก 
จากกลุม หรือมีลักษณะกาวราว แสดงอาการเปนศัตรู 
  6. ความตองการไดรับการยอมรับ (The Needs for Recognition) มนุษยสวนมาก ตองการ
ไดรับความรูสึกวาตวัเองมีคณุคา ไดรับการยกยองนับถือจากคนอื่น ๆ ในบางดานของเขาความตองการ
ทางดานนี้ทําใหเขามีการรวมกลุมทางสังคม เปนชุมชน สถาบันตาง ๆ ทําใหเขาสามารถแสดงหา
สถานภาพและความสนใจจากสมาชิกในกลุมไดดวย ( สุวัฒน วัฒนาวงศ ;  อางอิงจาก Knowles n.d.) 
  

             1.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคานิยม 

คานิยม  คือ ส่ิงที่คนสนใจ ส่ิงที่คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายเปนสิ่งที่คน
ถือวาเปนสิ่งทีจ่ะเห็นไดฟงไดเปนเจาของ คานิยมของสังคมจึงเปน “วิธีของการจัดรูปความประพฤต”ิ ที่มี
ความหมายตอบุคคลและเปนแบบฉบับความคิดที่ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบตัิตัวของคนในสังคม
และในชวีิต หรือเผชิญกับเหตุการณ ทําใหมีการเลือกในสถานการณ หรือเวลานั้น   คานิยมจึงรวมไปถึง
จุดมุงหมายหรอืความตองการในชีวิตและสิง่ที่บุคคลชอบ (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 2529 : 1) 

  

ความหมายของคานิยม 
  ความหมายของคานิยม หรือ คุณคา (Value) มีผูใหความหมายไวหลายอยางดังตอไปนี ้

 เฟเชอร (Feather. 1975 : 4-5) กลาววา คานิยมเปนความเชือ่ที่มีลักษณะยนืยงเปนแนวทางในการ
ประพฤติ  หรือเปาหมายในการดํารงชีวิต เปนสิ่งที่ตนเองหรือสังคมเห็นดีเหน็ชอบและสมควรจะถอื
ปฏิบัต ิ

 สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2528 :7) กลาววา คานิยม หมายถึง เกณฑในการเลือกพฤติกรรมที่จะทํา
เปนเกณฑในใจที่จะใชตัดสนิใจในการเลอืกกําหนดการกระทํา  และเปนความเชื่ออยางหนึ่งทีเ่ปนสิ่งที่
ปรารถนาหรือส่ิงที่ด ี

 ประภาเพ็ญ   สุวรรณ (2534 : 325) กลาววา คานิยม  หมายถึง กระบวนการทางความคิดของ
บุคคลที่เปนตัวกําหนด  ตวัตัดสิน ช้ีนําใหบุคคลปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะเปนการปฏิบัติที่
ถูกตองหรือไมถูกตองก็ได  กลาวโดยรวมวา คานิยมเปรียบเสมือนหางเสือที่จะนําเรือไปในทิศทางตาง ๆ 
และมีความสําคัญตอการปฏิบัติของบุคคลเปนอยางมาก 

 ออลปอรต  (วัฒนา  ศรีสัตยวาจา. 2534  : 9 ; อางอิงจาก Allport. 1961)  กลาววา คานิยม เปน
ความเชื่อที่บุคคลปรารถนานําไปประพฤตปิฏิบัต ิ

 โรคีช (จรรยา  เศรษฐบุตร. 2538 : 16 ; อางอิงจาก Rokeach. 1963)  กลาววา  คานิยมคือความเชื่อ
อยางหนึ่งที่มลัีกษณะถาวร เชื่อวาปฏิบัติบางอยางหรือเปาหมายของชีวติบางอยางนั้น เปนสิ่งที่ตัวเองหรือ
สังคมเห็นดี  เห็นชอบ  สมควรจะยึดถือหรือปฏิบัติ  มากกวาวิธี  หรือเปาหมายชวีิตอยางอื่น 
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                           ความสําคัญของคานิยม 
  ทัศนีย  ทองสวาง (2537 : 63-64) ไดกลาวถึงความสําคัญของคานิยมไว  ดังนี ้
   1. คานิยมเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม สังคมจะเจริญกาวหนาหรือเสื่อม
นั้นขึ้นอยูกับคานิยมของคนในสังคมนั้น ๆ ดวยเหตนุี้การสรางคานิยมที่ถูกตองและเหมาะสมจึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งในทกุสังคม  การปลูกฝงใหบุคคลรูจักคุณคาของความเปนมนุษย  เชน  ปลูกฝงใหมี
ความรัก  ความเห็นอกเห็นใจชวยเหลือเกือ้กูลกัน  ไมเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน รูจักรับผิดชอบตอหนาที่
ของคน เปนตน ผูนําในการสรางคานิยมที่ถูกตองในสังคมไทยไดแก ครอบครัวผูบริหารประเทศ  กํานัน  
ผูใหญบาน  ผูนําทางศาสนาตาง ๆ ขาราชการ นายทุนและปญญาชน  ฯลฯ 

  2. คานิยมมีความสําคัญมาก  ซ่ึงมีผลกระทบตอความเจรญิและความเสือ่มของสังคม
ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  กลาวคือสังคมที่มีคานิยมที่ถูกตองเหมาะสม  เชน  ความซื่อสัตยสุจริต  
ความขยันหมัน่เพียร  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินยั  ความสามัคคี  ฯลฯ    สังคมนั้นยอมมีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเรว็  สวนสังคมที่มีคานิยมไมเหมาะสม  เชน  ขาดความสามัคคีกลมเกลียวเปน
อันหนึ่งอันเดยีวกัน  ไมมีระเบียบวนิัย  เกียจครานการงาน  ฯลฯ  สังคมนั้นจะตองเสือ่มลงและเปน
อันตรายตอความมั่นคงของประเทศชาติได 
  3. คานิยมมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอยางใกลชิด  โดยเฉพาะคานิยมบางอยางได
สรางแกนของวัฒนธรรม  เชน  คานิยมความรักอิสรภาพของคนไทยซึง่มีมาตั้งแตสมยัโบราณทําใหชาติ
ไทยรักษาความเปนเอกราชมาไดจนถึงปจจุบันนี้  ความอิสระ เสรี จึงเปนแกนของวฒันธรรมไทย 

  4.  คานิยมบางอยางจะขึน้อยูกับลักษณะและสภาพแวดลอมทางสังคมเมื่อสภาพของ
สังคมเปลี่ยนไปดวย  เชน  ในสมัยกอนคนไทยนยิมสรางวัด เพราะวดัเปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ  เปนตน  ปจจุบันนี้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากอทิธิพลของอารยะธรรมตะวันตก
ไดเผยแพรเขามาหลายอยางโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางวัตถุ  มีการสรางโรงเรียน  โรงพยาบาล  สโมสร
ขาราชการ  ศาลาประชาคม  พิพิธภัณฑ  ฯลฯ  คานิยมในการสรางวัดจึงเปลี่ยนไปกลาวคือคนไทยสมัย
ปจจุบันนยิมสรางโรงเรียนและโรงพยาบาลแทนวัด  เปนตน 

  

ประเภทของคานิยม 
  ลักษณะงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ  ไดแบงคานิยมไว  2  รูปแบบและแตละ
รูปแบบ  แบงออกเปนประเภทตาง  ๆ  ไดดังนี้ (กฤษณา  วงษาสันต. 2542 :  92) 

  1. รูปแบบที่ 1 แบงคานิยมออกเปน  3  ประเภท  ดังนี ้
   1.1 คานิยมเกีย่วกับตวัเอง  ไดแก  คานยิมการพึ่งตัวเอง  ขยันหมัน่เพยีรและมี
ความรับผิดชอบ  กับคานิยมการประหยัดและออม 
   1.2 คานิยมเกีย่วกับสังคม  ไดแก  คานยิมการมีระเบียบวนิัย  และเคารพ
กฎหมายกับคานิยมการปฏบิัติตามคุณธรรมของศาสนา 

   1.3 คานิยมเกีย่วกับชาติ  ไดแก  คานิยมในความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย 
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  2.  รูปแบบที่  2  แบงคานิยมออกเปน  3  ประเภท  ดังนี ้
   2.1  คานิยมดานเศรษฐกจิ  ไดแก  คานยิมการพึ่งตนเอง  ขยันหมัน่เพยีร และมี
ความรับผิดชอบกับคานิยมการประหยัดและออม 

   2.2  คานิยมดานสังคม  ไดแก  คานิยมการมีระเบียบวินยัและเคารพกฎหมายกับ
คานิยมปฏิบัตติามคุณธรรมของศาสนา 

   2.3  คานิยมดานการเมืองและการปกครอง  ไดแก  คานิยมความรักชาต ิ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย 

ปจจัยท่ีกําหนดคานยิม 
 กอ  สวัสดิพาณิชย  (ประภาศรี  กรโกวิท. 2539 17 ; อางอิงมาจาก  กอ  สวัสดิพาณิชย. 2519 : 95-
98)  กลาววา  การเรียนรูเกี่ยวกับคานยิมเปนการเรียนรูทางสังคม  ซ่ึงมีสถาบันทางสังคมหลายสถาบันที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรูดานนี้  คือ 
 ครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมอันดับแรกและสําคัญที่สุด  ที่มีอิทธิพลตอการสราง
คานิยมใหแกบุคคล  ทั้งนี้เพราะครอบครัวเปนหนวยแรกที่อบรมสั่งสอนพฤติกรรมสังคมใหแกคนตั้งแต
เกิด  ถึงแมเด็กจะเติบโตขึ้นกย็ังอาศัยอยูกับครอบครัวเปนประจําแมจะเติบโตเปนผูใหญและแยกตวัไป
สรางครอบครัวใหมแลวก็ยังมีความผูกพันกับบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวเดมิอยู  ส่ิงใดที่
ครอบครัวอบรมสั่งสอนไว  หรือส่ิงใดที่ครอบครัวเรียกรองยอมมีผลตอการปฏิบัติของคนอยูไมมากก็
นอย 
 โรงเรียน  โรงเรียนเปนสถาบนัหนึ่งที่มหีนาที่ในการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมที่พงึปรารถนา
แกนกัเรียน  ทัง้นี้เพราะโรงเรียน  มีหนาทีโ่ดยตรงในการอบรมสั่งสอนใหนักเรยีนมคีวามรู  ความเขาใจ  
และประพฤตปิฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกตองสามารถอยูในสังคมดวยความสงบสุข 
  สถาบัน   บุคคลและหนวยงานของศาสนาตาง  ๆ  ก็มีสวนชวยในการปลกูฝงคานิยมและหลัก
ศีลธรรมอันถูกตองใหแกเดก็เปนอยางมาก 
 สื่อมวลชน  ไมวาผูใหญหรือเด็กในสมยัปจจุบันไดรับความรูและความคิดจากสื่อมวลชนเปนอัน
มากและนําเอาความรูและความคิดเหลานี้ไปยึดถือ  เปนคานิยมบางประการของตน  ตวัอยางที่เห็นไดชัด  
ไดแก  คานิยมในการแตงกาย  การไวทรงผม  การเลือกสถาบันการศึกษา  เปนตน  ส่ือมวลชนมักนํา
ความคิดเชนนีอ้อกไปเผยแพรคนในสังคม  โดยเฉพาะเดก็วยัรุนและหนุมสาว  จะรับเอาความคิดเชนนี้ไว  
โดยไมรูตัวในดานความรูและความคิด  ส่ือมวลชนยอมมบีทบาทสําคัญในการเผยแพรความคิดหลาย ๆ 
อยาง  ถาความคิดนี้สอดคลองกับความตองการของเด็ก  เขาก็จะตดิตามเรื่องนั้นมากขึน้ไมนานคานยิม
ใหมกเ็กิดขึน้ 
 องคกรของรัฐ  รัฐยอมมีสวนในการปลูกฝงคานิยมใหแกสังคม  ตามปกติมักจะควบคุมโรงเรียน
และสนับสนนุสถาบันศาสนาใหทําหนาที่ในดานนี้  นอกจากนัน้ยังตรากฎหมายใหสิทธิและอํานาจแก
ครอบครัว  ในการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก  การเผยแพรขาวสาร  และความคิดของสื่อมวลชนอยูภายใตการ
ควบคุม  และการสนับสนุนของรัฐ  จึงกลาวไดวา  รัฐมบีทบาทในการปลูกฝงคานิยมใหแกคนในสังคม  
ถาไมไดทําโดยตรงก็กระทําโดยออม 
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             ธรรมชาตขิองคานิยม 
เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของคานิยม ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี ้ (สุนทรี  โคมิน  และสนิท  

สมัครการ. 2522 : 13-17) 
  1. คานิยมมีลักษณะยืนยงถาวร  ถาคานิยมมีลักษณะคงที่และไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย ก็
เปนไปไมไดทีจ่ะมีปรากฏการณทางสังคมที่เรียกวา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ในอกีแงหนึ่งถาคานิยม
ไมมีลักษณะคงที่เสียเลย  การที่จะมีความตอเนื่องกันของวัฒนธรรมสังคมหรือของบุคลิกภาพก็เปนไป
ไมไดอีกเชนกนั  ฉะนั้นไมวาจะเปนคานิยมในแนวไหนก็ตามถาหากวาจะใหไดผลและมีความหมายอยาง
แทจริงแลวก็ตองสามารถอธิบายไดถึงลักษณะความยนืยงถาวรของคานิยมได  เชนเดยีวกับความสามารถ
ที่จะเปลี่ยนไดดวย ลักษณะความยนืยงถาวร  ความไมเปลี่ยนแปลง  หรือความคงที่ของคานยิมนี้เปน
สาเหตุที่ทําใหบุคลิกภาพของกลุมคนในสงัคมหนึ่งแตกตางไปจากกลุมคนในอีกสังคมหนึ่งซึ่งทําให
ลักษณะประจาํกลุม  หรือประจําชาติเกิดขึน้  
  2. คานิยมมีลักษณะเปรียบเทยีบความสําคญั  ลักษณะเปรียบเทียบระดบัความสําคัญซึ่ง
กันและกันของคานิยมนัน้  จาํเปนตองกลาวใหชัดแจงเพือ่ที่จะไดเขาใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
คานิยม (Value change) ในชีวิตตามความเปนจริงเราจะพบวา เมื่อเด็กโตขึ้นและมีประสบการณจาก
กระบวนการเรียนรูทางสังคม (Socialization) มากขึ้น มีโอกาสพบเห็นวาในแตละสถานการณที่เขาประสบ
ไมไดมีคานยิมเดียวอยางที่พอแมไดส่ังสอนไว  แตมีหลายคานิยมที่อยูในสถานการณเดียวกัน และเขา
พบวาคนจะใหความสําคัญแก  คานยิมบางอยาง มากกวาคานิยมอีกอยางหนึ่งเปนสิ่งที่พอแมไมไดสอน
โดยตรง  แตเปนสิ่งที่เด็กเรยีนรูจากคําสั่งสอน   ประกอบกับการสังเกตจากการกระทําที่เปนปทัสฐาน 
(Norm) ของคนในสังคมของเขา  ดวยการเรียนรูเชนนี้ เมือ่เขาเองมีโอกาสประสบกับ “ คานิยม” ที่ไม
สอดคลองกันและตองการทาํการตัดสินใจเลือกคานิยมอนัใดอันหนึ่ง  เขาก็จะเลือกตามสิ่งที่เขาไดรูเห็น
มา  โดยไมรูสึกตัวเขาจึงจัดลําดับคานิยมโดยใหความสําคญัเหล่ือมลํ้าต่ําสูงกันตามที่ตนรูสึก (ซ่ึงทําให
เกิดความแตกตางระหวางบคุคล) แตก็มักจะไมตางจากกลุมที่เขาอยู  เมื่อเปนเชนนีภ้ายในหัวคิดของแต
ละคนหรือแตละกลุมจึงมีคานิยมใหเลือกปฏิบัติ  ในกรณเีดียวกันอยูหลายอยาง  เชน  ในเรื่อง
ความสัมพันธกับผูอาวุโส  มีกรณีที่เราจะตองเลือกประพฤติแบบ “ออนนอมเชื่อฟง” หรือจะประพฤติ
อยาง “เปนตัวของตัวเอง” และดวยปทัสฐานของวัฒนธรรมสังคมไทยก็จะพบวาโอกาสที่คนจะเลือก
ประพฤติแบบ  “ออนนอมเชือ่ฟง” คงมีมากกวาเลือกประพฤติแบบ “เปนตัวของตวัเอง” หรือเมื่อเกดิตอง
ตัดสินใจเลือกระหวาง “ความสําเร็จในชีวติ”  กับ  “ความซื่อสัตย” หรือระหวาง  “ความเคารพในตวัเอง”  

กับ  “การไดรับความยกยองในสังคม” เหลานี้เปนตน  ดวยประสบการณเหลานีเ้ราคอย ๆ เรียนรูทีจ่ะ
แยกแยะพวกคานิยมที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมาอยางเตม็ที่แลว  นํามาประสานกันจดัเปนลําดับสูงต่ําเขา
เปนระบบ  ซ่ึงภายในระบบนี้แตละคานยิมจะถูกจดัเรียงลําดับตามความสําคัญมากที่สุดไปหานอยที่สุด  
ความสําคัญนี้เปนความสําคญัที่เทียบเคียงซึ่งกันและกันในระหวางคานิยมตาง ๆ (relative  conception)   
  3. คานิยมมีลักษณะเปนความเชื่อ  คานิยมเปนความเชื่อทีม่ีทิศทางและเปาหมายของการ
กระทํา  เปนความเชื่อที่ใชเปนรากฐานสําหรับการเลือกปฏิบัติตามที่ตนชอบ  ความเชือ่ดังกลาว
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  3  ประการ  คือ 
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       3.1  คานิยมมีลักษณะเปนความระลึกรู  (Cognitive) คือ บุคคลหนึ่งรูในทางที่ถูกของ
การปฏิบัติงาน  หรือรูในเปาหมายที่ถูกตองในชีวิตของเขาที่พยายามใฝหา 

       3.2  คานิยมมีลักษณะเปนความรูสึกสัมพันธ (Affective) คือ บุคคลนั้นที่อารมณ
ออนไหวเกีย่วกับคานิยมนั้น  คือ  ชอบคานิยมนั้น  หรือเกลียดไปเลย  เหน็ดวย  สนับสนุน  หรือไมเห็น
ดวยและคัดคานคานิยมนั้น 

        3.3  คานิยมมีลักษณะเปนองคประกอบของพฤติกรรม (Behavioral) อยูใน
ความหมายที่วาเปนตัวแทรกซอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่ถูกกระตุนใหเกดิการกระทํานัน้   
  ในการที่จะทราบวาบุคคลในสังคมมี “คานิยม” อะไรนั้น  เราอาจจะสังเกตไดจากสิ่ง
ตอไปนี้ (สุภาวดี  มิตรสมหวัง. 2528 : 145)  
 1. สังเกตจากสิ่งที่บุคคลได “ เลือก (Choice) ในชวีิตประจําวันวา คนนัน้คนนี้ไดเลือกทําอะไร
อยางไร  เชน  คนชอบแตงตวั  ชอบซื้อของ  ชอบทานอาหารรานหรูหราราคาแพง  ใชของที่มาจาก 
ตางประเทศเปนประจํา  ทําใหเราพอจะอนมุานไดวา  คานิยมของคน  ๆ  นั้นเปนไปในทางรักสวยรักงาม
และชอบความฟุงเฟอ 

 2. สังเกตจากทิศทางของความสนใจ (Direction  of  Interest) ของบุคคล  คนเรามักมีความสนใจ
ในเรื่องหนึ่ง  ๆ  แตกตางกนัไป  บางคนสนใจการกีฬา  บางคนสนใจการประกวดขาออน  บางคนสนใจ
การเกษตร  ฯลฯ  ลักษณะความสนใจยอมมีสวนแสดงใหเห็นถึงคานยิมของคนได 
 3. สังเกตจากการคิด  การเขียน  ซ่ึงมักจะแสดงออกถึงหลักการ  ความคิด  ความฝน  อุดมการณ  
และรสนิยมของคนได  ทําใหรูวาคน  ๆ นีม้ีลักษณะเปนคนอยางไร  ชอบอะไร เปนตน 

 4. สังเกตจากการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนแตละกลุมก็ไมเหมือนกัน  เชน  คนในเมืองมี
วิธีการแตงกาย  วิธีการพดู  แตกตางไปจากคนชนบท เปนตน 

 ไพฑูรย  เครือแกว  ณ  ลําพนู.  (2523  : 89-90)  กลาวถึงการสังเกตคานิยมของคนเราวา  การที่
ทราบวาบุคคลนั้น  หรือบุคคลนี้มีคานิยมเปนอยางไร  เราก็พอจะสังเกต  หรือดูไดอยางคราว  ๆ จาก
พฤติกรรมตาง  ๆ 5 ประการ คือ 

 1. ส่ิงที่บุคคลไดเลือกในชีวติประจําวนัของเขาวา  คนนี้  คนนั้นไดเลือกทําอะไร  ซ้ืออะไร  เปน
ตน  ซ่ึงพอจะเปนชองทางสื่อใหเราเขาใจถึงคานิยมนั้น ๆ  
 2. ทิศทางแหงความสนใจของบุคคล   คนเราแตละคนจะมทีิศทางของความสนใจที่พอสังเกตได 
 3. คําพูดที่ไดแสดงออกโดยทั่วไป  คนเรามักแสดงคานยิมของตนเองทางคําพูดเสมอ  เชนพูดวา  
ส่ิงนั้นดี  ส่ิงนัน้ไมดี  ความประพฤติอยางนั้นนาเกลียด  อยางนั้นนาชมเชย  เปนตน 

 4.  คําพูดที่ใชในการสนทนา  เราจะสังเกตเห็นเสมอ  ๆ  ในวงการสนทนาทั่ว  ๆ  ไป คําพูดหรือ
ความคิดเหน็บางสิ่งบางอยาง  จะทําใหเราทราบคานิยมของคน ๆ นั้น  วามีอะไรบาง 

 5. การคิดการเขียนของบุคคลซึ่งมักจะแสดงออกมาถึงหลักการ  อุดมการณ  ความคิด  ความฝน  
และรสนิยมของตนเองออกมาเสมอ  ส่ิงเหลานี้เปนแนวทางที่จะเขาใจคานิยมของแตละคนไดเปนอยางด ี
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 คานิยมท่ัวไปของสังคมไทย  คานิยมทั่ว ๆ ไปของสังคมไทยในปจจุบัน  มีดังนี้  (ทัศนยี  ทอง
สวาง.  2537: 65-73) 

  1.  ความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย     พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนไทยทัง้ชาติ  คือ พระองคทรงรวมทุกขรวมสุขเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวของคนไทย  ถึงแมวาในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันนี้พระองคทรงมีอํานาจลดลง  แตพระบรมเดชานุภาพของ
พระองคมิไดลดนอยลง   ในทางตรงกันขามพระองคทรงมีบทบาทมากขึ้นทั้งในดานพิธีการ  ดานสงัคม  
และดานการเมืองการปกครอง  พระองคทรงเปนผูนําในดานชีวิตความเปนอยูของราษฎร  จะเห็นจากการ
ที่พระองคเสดจ็เยีย่มราษฎรในทองที่ตาง  ๆ  ตลอดจนทองถ่ินทุรกันดารทั่วไป  พระองคไดพระราชทาน
ทรัพยสินสวนพระองคเพื่อชวยเหลือราษฎรเปนจํานวนมาก  พระองคไดทรงเปนกําลังสําคัญในการสราง
ความสามัคคีในชาติและรักษาเอกราชของชาติไทยไว  เนื่องจากคนไทยมีความแตกตางกันในเรือ่งเชื้อ
ชาติ  ภาษา  ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  ตางกม็ีความจงรักภกัดีตอพระองคทั้งสิ้นและยอม
เสียสละทุกอยางแมชีวิตของคน  เพื่อรักษาไวซ่ึงชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
  2.  เงิน  เนื่องจากเงินสามารถนําไปใชแลกเปลี่ยนกับสิ่งตาง ๆ  ไดทุกชนิดที่มีอยูในโลก
นี้  เงินจึงเปนคานิยมที่สําคัญยิ่งของสังคมไทยในปจจบุันโดยเฉพาะอยางยิ่งในยดุวัตถุนิยม  การที่คนไทย
มีคานิยมในการนับถือเงินนัน้  เนื่องจากเงนิสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอยางที่ตองการได  คนมีเงินหรือคน
รํ่ารวยจะไดรับการยกยองเคารพนับถืออยางกวางขวาง  ซ่ึงบางครั้งไมไดคํานึงวาผูนัน้จะไดเงินมาทาํให
รํ่ารวยโดยวิธีใดก็ตาม  เงินนาํมาซึ่งเกียรติยศและอํานาจ  คนที่มีฐานะร่ํารวยมักจะไดรับการเลือกตั้งเปน
ผูนําของชุมชนตาง  ๆ  เชน  ผูใหญบาน  กาํนัน  นายกสมาคมตาง ๆ  เปนตน  พอคาคหบดีบางคนมีฐานะ
รํ่ารวยจะมีอํานาจและมีอิทธิพลมากในชมุชนที่ตนอาศยัอยู  สามารถจะยายขาราชการบางคนที่ขัดตอ
ผลประโยชนของเขาได  เพราะรูจักกับผูบงัคับบัญชาและเงินเขาถึง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาจงัหวัด  ฯลฯ  ในสังคมไทยมกีารทุมเทเงินซื้อเสียง  ดังมีคํา
พังเพยทีว่าใครมีเงินมีทองนบัเปนนองเปนพี่  แสดงใหเหน็วาเงนิมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของคนได 
  เราควรชวยกนัแกคานยิมทางดานวัตถุเขาไปสูคานิยมทางดานจิตใจใหมากขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจบุัน  ดวยการฝกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติใหรูจกัเสียสละ  ไมยดึถือเงินเปนของตอบ
แทนเสมอไป  เราตองเอื้อเฟอเผ่ือแผโอบออมอารีตอผูอ่ืน  เพราะในบางครั้งเงินไมสามารถซื้อความรัก  
ความซื่อสัตยได  จะเห็นไดวาบางคนมีเงินมากมายแตหาความสุขทางใจไมได  ดังนั้นเราไมควรไปลุม
หลงอยูกับคานิยมของเงินมากเกินไป 

  3.  อํานาจ  คนในสังคมมักจะยกยองอํานาจ  โดยเฉพาะในสังคมไทย  เนื่องจากในอดตี
สังคมไทยผูกพันอยูกับระบบศักดินาทีย่กยองอํานาจมาเปนเวลานาน  เพราะอํานาจเปนเครื่องมือสําคัญใน
การควบคุมสังคม  ซ่ึงจะเหน็ไดจากระบบราชการ  โดยอํานาจจะแฝงอยูในตําแหนงตาง ๆ ตําแหนงทีม่ี
อํานาจมากที่สุดคือ  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตาง ๆ   (โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม)  อธิบดี  และผูวาราชการจังหวัดตามลําดบั  
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                         นอกจากนี้อํานาจยังสามารถบรรดาใหไดมาซึ่งเงิน  เกียรติยศและอื่น ๆ ดวยเหตุนี้อํานาจ
จึงเปนคานยิมที่คนสวนใหญในสังคมไทยปรารถนา 

             คานิยมในเรื่องอํานาจนี้ควรจะไดรับการแกไข  นัน่คือ  ผูมีอํานาจควรจะรูจักใชอํานาจ
ของตนใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ของตน  ไมควรสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนและควรคํานึงถึง
เกียรติของคนใหมากที่สุด  ควรมีการฝกใหเด็กและเยาวชนของชาติรูจักสิทธิและหนาที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

  4.  การทําบุญ   สังคมไทยไดรับคานิยมในเรื่องการทําบุญจากอิทธิพลของคําสอนใน
ศาสนาตาง ๆ โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุด  ฉะนัน้ศาสนาพุทธจึงมี
อิทธิพลในการสรางคานิยมเกี่ยวกับการทําบุญมากที่สุด  เพราะชาวพุทธมีความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรม  
การเวยีนวายตายเกดิ  ชาวไทยเชื่อวาการทําบุญเปนกรรมที่ดีควรสะสมสรางไวจะไดสงผลถึงอนาคตทั้ง
ชาตินี้และชาตหินา  ชาวไทยสวนใหญจึงนยิมทําบุญไมวาคนรวยหรือคนจน  คานยิมในเรื่องการทําบุญ
จึงเปนคานยิมที่สําคัญของสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบนั   

                             5.  ความสนุกสนาน   คนไทยรักความสนุกสนานกจิกรรมตาง  ๆ  จึงตั้งอยูบนพืน้ฐาน
ของความสนุกสนานเปนสาํคัญ  คนไทยมีความสนุกสนานตั้งแตเกิดจนตาย  จะเหน็ไดจากการจดังานพิธี
ตาง  ๆ  ตลอดจนถึงการทํางานจะมีความสนุกสนานสอดแทรกอยูเสมอ  เชน  งานฉลองวันเกิด  วนัโกน
จุก  สมรส  งานศพ  บวช  งานสงกรานต  ฯลฯ  คานิยมเกีย่วกับความสนุกสนานนี้จะเปน   ผลกระทบ
กระเทือนตอสังคมหลายประการ คือ ทําใหเกดิความประมาทขาดความจริงจังในการทาํงาน  เปนตน 

  คานิยมความสนุกสนานนี้จําเปนตองแกไขเพราะคนจํานวนมากมักนึกถึงความ 
สนุกสนานโดยไมคิดวาเปนการฟุมเฟอยเกินไป  ทําใหกระทบกระเทอืนตอเศรษฐกจิของครอบครัว และ
รายไดสวนบุคคลนําไปสูปญหาครอบครัวและสังคมตอเนื่องกันคนไทยจึงควรสนุกสนานแตพอสมควร  
และมีความขยนัหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ  เพื่อความเจริญของครอบครัว 

  6.  บริโภคนิยม   คนไทยสวนใหญสนใจเรือ่งการบริโภคมักชอบเสาะแสวงหาอาหาร
รับประทานพิเศษ  บริโภคนยิมแยกออกเปน 3 ประเภท  คือ 

    1. การบริโภคอาหารแปลก  ๆ  เชน ผัดเผ็ดแย  กบทอด ซุบหางววั  ยํา 

มันสมองหมู  ฯลฯ 

   2. การบริโภคอาหารรสจัด  เชน  เปรี้ยวจัด  เค็มจัด  หวานจัด  เผ็ดจดั  ฯลฯ 

   3. การบริโภคอาหารสด  เชน  ผักสด  ผลไมสด  เนื้อสด  ปลาสด  กุงสด  หอย
สด  ฯลฯ 

  เนื่องจากการบริโภคนิยมเปนคานิยมทัว่ไปของสังคมไทย  จะเห็นไดวากิจกรรมตาง ๆ 
จะผูกพนักับเรือ่งบริโภคตลอดเวลา  เชน  การเลี้ยงฉลองการสมรส  การเลี้ยงฉลองยศ  การเลี้ยงฉลองวัน
ขึ้นบานใหม  การเลี้ยงเพื่อนรวมรุน  การเลีย้งฉลองขึ้นบานใหม  การเลี้ยงฉลองคลายวันเกิด  เปนตน 

  การบริโภคนิยม  ควรจะไดมกีารเปลี่ยนแปลง  ใหบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ
ประหยดัคนเราตองมีอุดมการณวา “กินเพื่ออยู  ไมใชอยูเพื่อกิน” ถาทุกคนชวยกันประหยัด  จะชวยให



 18 

รายได  จะชวยใหรายจายของบุคคลและครอบครัวลดลง  และรายไดจะเพิ่มขึ้น  อันจะนําไปสูการพัฒนา
บุคคลและสังคมดวย 

  7.  ความหรูหรา    คนไทยนยิมการแสดงออกซึ่งความหรหูรา  เพื่อเปนการแสดงใหเห็น
วาสถานภาพทางสังคมของคนสูง  เชน  แสดงออกดวยการแตงกายดวยของมีคา  จัดงานพิธีใหญโต  มี
เครื่องใชตาง  ๆ  ราคาแพง  ทํางานที่แสดงออกถึงความโกเก  เชน  อาชีพนักรอง  พนกังานตอนรับ  ดารา
ภาพยนตร  เปนตน 

  ความหรูหราเปนคานิยมที่ควรแกไขอยางยิ่งเพราะเปนการฟุมเฟอยบั่นทอนรายไดของ
ตนเองและครอบครัวตลอดถึงสังคมดวย  คนร่ํารวยจริง  ๆ  จะไมฟุงเฟอเกินไป  มกัจะมีตระหนี่ถ่ีถวน  
ประหยดัและจะแตงกายแตพอควรเทานั้น 

  8.  การจัดงานพิธีตาง  ๆ  คนไทยสวนใหญนิยมจดังานพธีิในโอกาสตาง  ๆ  โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิต  เชน  งานฉลองวันคลายวนัเกิด  งานบวช   งานสมรส   
งานฉลองขึ้นบานใหม  งานศพ  ฯลฯ  การจัดงานตาง ๆ  ดังกลาวมกัจะจัดใหใหญโตเพื่อความมีหนามีตา
ของคนทั้ง  ๆ  ที่ไมมีเงินกไ็ปกูยืมผูอ่ืนมานบัเปนการไมสมควรอยางยิ่งเพราะเปนการสิ้นเปลอืงโดยเปลา
ประโยชน  เปรียบเสมือน  “ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา” 

  คานิยมในเรื่องนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกจิของ
สังคมปจจุบัน  การจัดงานพธีิควรจัดใหถูกตองตามประเพณีของทองถ่ินนั้น ๆ แตจะตองจัดอยาง
ประหยดั  โดยเชิญญาติผูใหญพี่นองและแขกที่ใกลชิดจํานวนหนึ่งก็เพยีงพอแลว 

  9. โหราศาสตร  เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิและสังคมของสังคมไทยในปจจุบันมีการ
แขงขันกันมาก  ทําใหเกิดความตึงเครียดและมีความวิตกกังวลเกีย่วกับโชคชะตาชีวิตของคนในทุก  ๆ 
ดาน  จึงตองแสวงหาความรูลวงหนาวาชะตาชีวิตของตนในอนาคตจะเปนอยางไรบาง  ดวยเหตนุี้
โหราศาสตรจึงไดรับความนยิมอยางกวางขวางในสังคมไทยตั้งแตชนชั้นสูงไปจนถงึคนธรรมดาทําให
โหราศาสตรมีอิทธิพลตอการดําเนินชวีิตของคนไทยเปนอยางยิ่ง 

  10. ปจเจกภาพ   คนไทยสวนใหญนยิมความเปนตัวของตัวเอง  แสดงถึงความอิสรเสรี
ภาพในการประกอบกจิกรรมตาง ๆ ตามความคิดของตนเองโดยไมอยูใตอิทธิพลของผูอ่ืน  และชอบทํา
อะไรตามความสะดวกสบายตามใจตนเอง  แตถามีความเปนไทยมากเกินไปจะทําใหขากความรูสึก
ผูกพันกับกลุมคนในสังคม  ทําใหขาดการรวมกลุมหรือองคการ  ตลอดถึงการทํางานเปนหมูคณะ  ทําให
เกิดผลเสียหายใหแกสังคมอยางยิ่ง 

  คนไทยรักอิสรภาพเปนคานยิมที่ดี  แตขณะเดยีวกันจะตองคํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมดวย  เพราะการทํางานเปนกลุมจะทําใหเกิดพลังในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหเกดิ
ประสิทธิภาพสูง  จะทําใหผลผลิตสูงและรายไดสูงตามไปดวย  ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายใชวธีิการ
รวมกลุมจัดตั้งองคการตาง ๆ ขึ้น ประกอบธุรกิจตาง ๆ ทําใหครอบครัวมีรายไดสูงและนําความเจรญิทาง
เศรษฐกิจมาสูประเทศไทยเปนอยางมาก 

  11.  การพนัน   คนไทยนยิมเลนการพนันกนัตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ  การพนันที่มีผูเลน
จํานวนมาก  คอื  การเลนสลากกินแบงรัฐบาล  การพนนัแขงมา  การเลนไพ  ถ่ัว โป ไฮโล  รัมมี่ ตอแตม  
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การเลนสลากกินรวบ  ฯลฯ  เนื่องจากคนไทยมีเวลาวางมากโดยเฉพาะชาวชนบท  จึงใชเวลาวางเลนการ
พนันเพราะตองการเสี่ยงโชค  หวังรํ่ารวยแตไมอยากทํางานหนกั  การพนันเปนสิ่งชั่วรายเปนพฤตกิรรมที่
ผิดศีลธรรมและทําใหเกิดการทุจริตคดโกงตาง ๆ เปนตัวการอันที่ทําใหเกิดมิจฉาชีพ  รัฐบาลควรวาง
มาตรการสําคัญใหประชาชนเลิกเลนการพนันโดยใหตาํรวจทําการปราบปรามอยางจริงจัง  ควรจะเลิก
สลากินแบงรัฐบาล  เพราะคนยิ่งมากเทาไรก็ยิ่งอยากเสี่ยงโชคมากเทานัน้  สลากกินแบงรัฐบาลยังมีผลสืบ
ตอใหคนเลนสลากกินรวบกันทั่วไป  โดยท่ัวไปโดยเฉพาะในตางจังหวัด  ฉะนัน้เราควรรีบแกไขให
ประชาชนเลิกคานิยมการพนันโดยเด็ดขาดทั้งในเขตสังคมเมืองและสังคมชนบท 

  12.  ตัวใครตัวมัน  เนื่องจากในปจจุบนันี้ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง  ส่ิงแวดลอมเปน
พิษคนตกอยูในสภาพลําบากมากทําใหคนสวนใหญรูสึกนึกถึงตวัเองมากกวาคนอืน่  มุงที่จะเอาตัวรอดดัง
คําพังเพยทีว่า “รูรักษาตวัรอดเปนยอดด”ี คานิยมนี้เปนอนัตรายตอเอกภาพของสังคมอยางมาก  เพราะคน
สวนใหญมีแตความเหน็แกตวั 

  คานิยมเกีย่วกบัตัวใครตวัมนัเกิดขึน้ในสังคมเมืองมากกวาชนบท  จะเห็นไดวาชาว
ชนบทสวนใหญยังมีน้ําใจเอือ้เฟอเผ่ือแผโอบออมอารีใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันเหมือนเดิม  ไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากเหมือนสังคมเมือง 

  13. ขาดระเบียบวินยั   คนไทยขาดวนิัยในตนเองมากและไมนิยมปฏิบัตติามวินยัของ
สวนรวม  กอใหเกิดความเสือ่มในสังคม  ทั้งนี้เพราะขาดการฝกอบรมจากครอบครัว  โรงเรียนและ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ภาวะสังคมพิการก็เกิดจากคนขาดวินัย  ฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองฝกอบรมให
เด็กรูจกัปฏิบัติตามระเบียบวนิัยตาง ๆ และผูใหญจะตองทําตัวอยางทีด่งีามในเรื่องระเบียบวนิัยใหเด็กและ
เยาวชนรุนหลังปฏิบัติตามดวย 

  14. ไทยมุง   คนไทยสวนใหญชอบสนใจตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  เชน  เมื่อมี
อุบัติเหตุเกดิขึน้  เชน  เมื่อมอุีบัติเหตุเกดิขึน้  ไฟไหม  หรือคนทะเลาะกัน  จะมีคนมามุงดูเปนจํานวนมาก
จนเรียกติดปากวา  “ไทยมุง” นอกจากนี้ยังชอบสนใจชอบสอดรูสอดเห็นในเรื่องของผูอ่ืนดวย 

  คานิยมนี้เปนพฤติกรรมที่เกดิขึ้นทั่ว ๆ ไปเปนคานิยมที่ไมดีนัก    มแีตผลเสียตอสังคม
อาจทําใหเกิดปญหาสังคมได  ฉะนั้นเราควรเลิกคานิยมไทยมุงเสีย 

  15.  การศึกษา  ในสมัยปจจบุันนี้คนไทยนยิมสงบุตรหลานของตนเขาศึกษาตอใน
โรงเรียนวิทยาลัยและมหาวทิยาลัย  เทาทีส่ภาวะเศรษฐกิจของตนอํานวยให  แตเดมิคนไทยยกยองคนที่
ไดรับการศึกษาสูงหรือคนที่เปนขาราชการซึ่งไดรับยกยองวาเปนเจาคนนายคน  แตปจจุบันนี้ความยาก
อยากเปนเจาคนนายคนไดลดนอยลงไปพอสมควร  โดยเฉพาะคนในเมืองหลวง  แตคนในชนบทยงันิยม
ชมชื่น  อยางไรก็ตามคนไทยจํานวนมากยงันิยมมีการศกึษาสูง  เพราะการศึกษาเปนหวัใจในการพัฒนา
ตนเอง  และประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองขึ้นอยางรวดเร็ว  ดวยเหตนุี้คานิยมการศกึษาจะไมเสื่อมสลายไป
จากสังคมไทย   

                                 16.  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ   คนไทยสวนใหญมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผโอบออมอารี
ชวยเหลือบุคคลโดยทั่วไป  แมคนแปลกหนาไมรูจักมากอน  จนมีคํากลาววา  “เปนธรรมเนียมไทยแทแต
โบราณใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ” 
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  คานิยมนี้ควรจะสงเสริมใหคงอยูตลอดไปเพื่อเปนสัญลักษณของสังคมไทย  แตควรจะ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  กลาวคือ  ใหมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผตามอัตภาพของตนอยางเอื้อเฟอเกินไป
จนกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของครอบครัว 

  17.  ระบบอาวโุส    คนไทยเคารพนับถือผูอาวุโสตั้งแตสมัยโบราณมาจนกระทั่งปจจบุัน
นี้  บุคคลที่มีอายุมากกวากจ็ะเรียก  ลุง  ปา  นา  อา  ปู   ยา   ตา  ยาย  เปนตน ทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนญาตพิี่นอง
กัน  แตอยางไร  ทําใหเกดิความรูสึกเปนญาติพี่นองกัน  ทําใหเกิดความสามัคคีของชนชาติ  ระบบอาวุโส
อีกแบบหนึ่งคอื  การที่อยูนานกวา  ทํางานนานกวา  หรือแกพรรษากวา  ก็จะไดรับการยกยองดวย  แต
บุคคลบางคนใชคานิยมเกี่ยวกับระบบอาวโุสไมถูกตองไปปฏิบัติในหนวยราชการ  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ
องคการ  กลาวคือ  ไมยอมเปนผูตามหรือเชื่อในเหตุผลของผูออนวัยกวา  แตมีวุฒกิารศึกษาสูงกวา  
ตําแหนงของตน  ไมคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและออนวัยมาทํางานในหนาที่สูง ๆ แตจะคัดตาม
ระบบอาวุโสอันเปนผลเสียตองานนั้น ๆ ได ฉะนั้น  ระบบอาวุโสจะตองแกไขใหเหมาะสม  เมื่อนํามาใช
ในการปฏิบัติงานอันกอใหเกดิประโยชนแกสวนรวมใหมากที่สุด 

  18. ชาตินิยม   คนไทยมีชาตนิิยมยังไมถึงขั้นสุดทาย (extreme) เหมือนกบัชาวจีน  ชาว
ญ่ีปุน  ชาวเยอรมัน      หรือ ชาวยวิ  คนไทยบางคนทําอะไรไปเพื่อผลประโยชนสวนตัวโดยไมคํานงึถึง
ชาติ  เชน  ปลอมแปลงบัตรประจําตัวประชาชนใหแกคนตางชาติที่เขามาทําจารกรรมในเมืองไทย  สง
ขาวราชลับใหแกคนตางชาตยิอมเปนเครื่องมือใหฝายตรงขามในการโฆษณาชวนเชือ่เพื่อยุแยกใหแตก
สามัคคีกัน  ตัวอยางนี้ช้ีใหเห็นชัดเจนวาเปนคนไทยทีไ่มรักชาติขาดความจงรักภักดตีอมาตุภูมิของตน  
เปนอันตรายตอสังคมไทยอยางยิ่งจําเปนตองปลูกฝงอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทัง้หลายใหเกดิ 
ความรูสึกรักและภูมิใจในเอกราชความเปนชาติไทยและมาตุภูมิของคนไทย  มีความซาบซึ้งในวีรกรรม
ของพระมหากษัตริย  วีรบุรุษ  วีรสตรี  ทั้งในอดีตและปจจุบัน  คนไทยทุกคนตองยดึถือปฏิบัติตามคํา
ขวัญที่วา “ไทยทํา  ไทยใช  ไทยเจริญ” เพือ่ใหผูอ่ืนเหน็วาคนไทยมีชาตินิยมสูง  เราตองชวยกันซือ้สินคาที่
ผลิตขึ้นในประเทศไทยใหมากขึ้นเพราะในปจจุบันนี้สินคาไทยไดรับการพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นทดัเทียม
กับสินคาตางประเทศแลวเปนสวนมาก  การซื้อสินคาไทยใหมากขึ้นจะชวยใหประเทศไทยไมขาด
ดุลการคามากเกินไป  ขณะเดยีวกันสื่อสารมวลชน  เชน  ภาพยนตร  วทิยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ ฯลฯ  
จะตองโฆษณาชวนเชื่อใหคนไทยนิยมสินคาไทยดวยคนไทยจะตองอุทศิรางกายและจิตใจใหแกชาติได  
โดยการเปน  ลูกเสือ  ทหาร  ทหารรักษาดนิแดน  อนุกาชาดหรือเนตรนารี  อาสาปองกันหมูบานตนเอง  
ฯลฯ  คอยสอดแนมฝายศัตรูที่จะเขามาทําลายประเทศของเราและสงขาวใหทางราชการทราบ  ฉะนั้นเรา
จะตองแสดงออกใหผูอ่ืนทราบวาคนไทยมชีาตินิยมสูงดวยการกระทําดงักลาวขางตน 

 

  นอกจากนี้  ณรงค  เส็งประชา  ไดสรุปคานิยมสังคมไทยและการปลูกฝงคานิยม  ไวใน
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย  เพื่อใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมอยางนาสนใจตอนหนึ่งวา (กฤษณา  วงษา
สันต . 2542 : 94) 

  คานิยมของสังคมไทยมีมากมาย  และบางอยางก็เปนคานิยมที่กอใหเกดิประโยชนแก
บุคคลผูถือปฏิบัติและแกสังคม  แตบางอยางก็อาจกอใหเกิดผลเสียแกสังคม  แตบางอยางก็อาจกอใหเกิด
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ผลเสียแกสังคม   เชน  คานิยมเกี่ยวกับความหรูหราอยากมีหนามีตา  การเชื่อถือโชคลางในที่นีจ้ะกลาวถึง
คานิยมเดน  ๆ  ของสังคมไทยบางประการ  ซ่ึงจะเปนคานิยมที่กอใหเกดิผลดีหรือไมดีก็ตามดังนี ้
  1.  นิยมความร่ํารวย  มั่งคั่ง ทุกคนอยากจะได  อยากจะมทีรัพยสินเงินทอง  รถยนต  
บาน  ที่ดิน  ฯลฯ  คนที่รํ่ารวยจะเปนผูที่ไดรับการยอมรับในสังคม  คนรวยจะตองการสิ่งใดยอมไดตาม
ความประสงค  เงินจะซื้อส่ิงตาง ๆ ได  ดังนั้น  ทุกคนจึงตองดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งความมั่นคง 

  2.  นิยมอํานาจ  คนไทยใหความสําคัญแกผูมีอํานาจ  และอยากจะเปนคนที่มีอํานาจ  ถา
ตนเองไมมีโอกาสก็จะสงเสริมลูกหลานของตนใหแสวงหาอํานาจผูมีอํานาจในสังคมไทย  สวนใหญคือ  
ผูมีตําแหนงสงูในหนาที่ราชการ  ดังนั้นคนไทยจึงนิยมสงเสริมบุตรหลานใหเขารับราชการ  นอกจาก
ขาราชการแลว  ผูที่อาจมีอํานาจอื่น  ๆ  ไดแก  นกัการเมอืง  ปจจุบันอํานาจอาจซื้อดวยเงิน  ดังจะพบได
จากการใชเงินซื้อเสียงเพื่อใหไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎร  รวมทั้งการซื้อตําแหนงตาง ๆ 

  3.  เคารพผูอาวุโส  ผูอาวุโสไดแก  ผูมีอายมุากกวา  มีคณุวุฒิสูงกวามีชาติสกุลสูงกวา  มี
ตําแหนงสูงกวา  เชน  นักเรียนรุนพี่  พี่  ปา  นา  อา  พอ  แม  ครู  อาจารย  หมอมเจา  การเคารพผูอาวุโส
ไดรับการปลูกฝงสืบตอกันมา  จนเปนวิถีชีวิตที่ยังปฏิบัตกิันอยางกวางขวาง   คานิยมในการเคารพผู
อาวุโสมีแนวโนมลดลงในปจจุบัน 

  4.  รักความสนุก  กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นมกัจะสอดแทรกกิจกรรมที่กอใหเกดิความ
สนุกสนานไวดวย  แมแตงานศพกย็ังมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความสนุก  เชน  มีการแสดงกอนการ
เผาศพและฉลองเมื่อเผาศพแลว  คนไทยรกัความสนุกสนานตั้งแตเกิดไปจนตาย  เร่ิมตั้งแตงานฉลองวัน
เกิด  งานฉลองแตงงาน  จนถึงงานศพ 

  5.  บริโภคนิยม  คนไทยสวนใหญสนใจเรือ่งการบริโภคมาก  ชอบเสาะแสวงหาอาหาร
รับประทาน  ชอบคิดปรุงอาหารแปลก ๆ รับประทาน  เมือ่เกิดรานอาหาร  ใครพบรานอาหารที่มีอาหาร
แปลก ๆ  หรือรสอรอย  ก็จะพากันไปรับประทาน  แมจะแพง  หรือไกลเขาก็จะพยายามไปรับประทาน
อาหารที่รานนัน้ 

  อีกสิ่งหนึ่งที่พบคือ  ไมวางานพิธีใด  ๆ  จะตองมีกิจกรรมการกินเลี้ยงอยูเสมอ  แมแต
เมื่อทํางานเสร็จโปรแกรมหนึ่ง  ๆ เรียนผานการศึกษาไปภาคเรียนหนึ่ง ๆ ไดรับตําแหนงใหม  เปลีย่นงาน
ใหม ก็มีงานเลีย้งฉลองกัน 

  6.  นิยมความหรูหรา  ความมีหนามีตา ซ่ึงจะแสดงออกโดยการแตงตัวประกวดกัน  การ
จัดงานประกวดกันวาใครจะจัดงานไดใหญกวากนั  การทําบุญวาใครทําบุญมากกวากัน  การมีเครือ่งใชที่
ทันสมัย   ราคาแพงไมใหนอยหนากัน  ฯลฯ 

  7.  นิยมเครื่องรางของขลัง  และเชื่อโชคลาง  การจะกระทํากิจกรรมใด  ๆ มักจะตอง
อาศัยการดูฤกษยาม  การจะไปไหน  ๆ  กเ็ชนเดียวกนั  และมักนยิมนําเครื่องราง  หรือการประพรม
น้ํามนตเพื่อขจดัภัยตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึน้  หรือถาประสบภัยก็มักจะมีการสะเดาะเคราะหและขอใหส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ชวยเหลือ 
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  8.  นิยมการทําบุญสรางวัด  ปดทองฝงลูกนิมิต  โดยเชื่อวาจะไดบุญมากในชาตหินา  คน
ไทยสวนใหญตางก็พยายามเขารวมในกิจกรรมการทําบุญ  แมจัดดวยความยากลําบากก็ยอมอยางไรก็ตาม  
คานิยมนี้มแีนวโนมลดลงเพราะสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป  คนมากขึ้น  ทรัพยากรลดลง 

 
ผลดีและผลเสยีของคานิยม 

  คานิยมกอใหเกิดผลดีหรือเกดิประโยชนแกสังคม  แตผลเสียก็อาจเกดิจากคานยิมบาง
ประการไดเชนกัน  ดังพอจะกลาวถึงผลดแีละผลเสียไดดังนี้  (กฤษณา  วงศษาสันต. 2542 : 93) 

       1. ผลดี  หรือประโยชนทีอ่าจไดรับจากคานิยม  มีดังนี ้
   1.1 คานิยมที่กอใหเกดิลักษณะเฉพาะของสังคม  เชน  คนไทยรักอิสระ  เสรี  
ทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนทั่วไปมคีวามเปนอยูอยางเสร ี

   1.2  ถาสังคมใดมีคานิยมทีด่ี  เชน  ยึดเอาความขยันหมั่นเพียร  รูจักเสยีสละ 
ความมีระเบยีบวินยั  เปนคานิยมกจ็ะชวยใหสังคมนั้นมีโอกาสเจริญกาวหนาไดมากกวา 

   1.3  สังคมที่ผูคนยึดมัน่ในคานิยมเดียวกัน  ทําใหเกิดการรวมพลังดานจติใจ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 

   1.4  คานิยมกอใหเกดิความตองการ  เกิดแรงกระตุน  อันจะกอใหเกิดการ
กระทํา 

      2. ผลเสีย  จะเกิดขึ้นถาเปนคานิยมที่ไมกอใหเกิดผลด ี เชน  ความหรูหรา  การพนนั  
การชอบแขงขันเพื่อเอาหนา  การดื่มสุรา  เล้ียงสังสรรคเปนประจํา  ซ่ึงยอมจะเปนผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ตัวอยาง  สมมติสังคมหนึ่งมีคานิยมในการสรางวัด  โดยเชื่อวาถาใครสรางวัดจะไดบุญมาก  
บุญที่ทําไวจะสงผลใหไดขึ้นสวรรคเมื่อตายไปแลว  ดังนั้น  คนในสังคมจงึตางก็ตั้งจุดมุงหมายที่จะสราง
วัดเพื่อเปาหมาย  ผลที่ปรากฏก็คือมีวัดเกดิขึ้นมากมาย  บางตําบลอาจมีวัดเกิดขึ้น  3-4 วัด ลักษณะเชนนี้  
ยอมเกิดผลเสยีมากกวาผลด ี

 

อิทธิพลของสื่อมวลชนตอสงัคม 
           สุรพงษ  โสธนะเสถียร. (2533 : 328-330) ไดกลาวถึง  อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอ
สังคมไวดังนี้    
           1.  ส่ือมวลชน  ไมเพียงแตเปนเทคโนโลยีทีช่วยในการกระจายสารสนเทศเทานั้น  
ส่ือมวลชนยังมีความสําคัญในแงที่เปนนวตักรรมทางสังคมอีกดวยการเปนนวัตกรรมในที่นี้  มิไดมี
ความหมายแตเพียงการกระจายขาวสารสนเทศที่เปนนวัตกรรมนั้น  แตยังรวมถึงการที่ส่ือมวลชนขยาย
ขอบขายไปยังผูเปดรับสารใหม  ๆ  ไดมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงทําใหส่ือมวลชนกลายเปนนวัตกรรมของผูรับสาร
อีกสวนหนึ่งอยูเสมอ 

              2.   คุณสมบัติที่แตกตางกันของสื่อมวลชนในการแพรกระจายสารสนเทศออกไปอยาง
ไมเทาเทียมกนั  โดยเหตุที่ส่ือมวลชนแตละประเภทมีภาระหนาที่  (function)ที่แตกตางกันไปในสังคม  
จึงยิ่งทําใหสังคมมีความหลากหลายสูง  หนาที่ของสื่อมวลชนก็จะแตกตางกันไปตามการเปดรับสื่อของ
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กลุม  บุคคลที่หลากหลาย   เชน  หนังสือพมิพเชิงปริมาณ  และ  หนงัสือพิมพเชิงคุณภาพจะทําหนาที่ของ
ส่ือมวลชนและมีกลุมเปาหมายของผูรับที่ไมเหมือนกนั 

 3.  ส่ือมวลแตละประเภทไมเคยหยุดนิ่ง  หรือพัฒนาไปโดยลําพังของสื่อนั้น ๆ หาก
ส่ือมวลชนมักเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพรอมกันไปเสมอ  ดังนั้น จึงไมมส่ืีอมวลชนใดสื่อมวลชนหนึง่ที่
พัฒนาออกไปอยางโดดเดี่ยวอยางเต็มที่  แตกลับตองพึ่งพิงและทดแทนกันในบางสวน  ดังเชนโทรทัศน
เปนจอปลายทาง (outlet) ของภาพยนตรในยุคสมัยเดิม  หรือ วีดีทัศนเปนเสมือนสถานีสงเทปรายการ
ภายในบาน  เปนตน 

 4.  แมวาเราจะเห็นความแตกตางทางดานสงัคม  วัฒนธรรม  และการเมอืงอยางชัดเจน
ในแตละสังคม  แตส่ือมวลชนกลับมีววิัฒนาการในทกุแหงทุกแนวทางที่คลายคลึงกัน  ทั้งนี้เพราะเหตุวา
ส่ือมวลชนเปนผลสะทอนของการสื่อสารที่เปนธรรมชาติของมนุษย  เมื่อภาพรวมของมนุษยไมได
แตกตางไปจากอดีตจึงพลอยทําใหส่ือมวลชนมีหนาที่  เชนเดิม  อันไดแก  การสอดสอง  การใหความ
คิดเห็น  การใหความรู  และการใหความบนัเทิง  เปนตน 

 5.  ส่ือมวลชน  มิใชเปนเพยีงพาหะในการสือ่ความหมายอยางธรรมดาหากแต
ส่ือมวลชนสามารถชวยสรางกรอบความคดิ  การปฏิรูป  การประดิษฐและการสื่อความใด ๆ ดวย ซ่ึง
หมายความวา  โครงสรางของสื่อมวลชนเปนตัวกําหนดรูปแบบของสารสนเทศ  สามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด และการรักษาดุลยภาพของระบบสังคมอันเนื่องมาจากการสื่อความหมาย
ดังกลาว 

 6.  โทรทัศนเปนสื่อสารมวลชนที่สําคัญมากกวาสื่อสารมวลชนใด  ๆ  ที่ผานมา  ทั้งนี้
เนื่องจากโทรทัศนสามารถเพิ่มพูนผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมไดมากกวาเมือ่เทียบกับสื่อมวลชน
แขนงอื่น  โดยอาจสังเกตไดจากงบประมาณโฆษณาทางโทรทัศนของบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนาย
สินคาสูงมากกวาสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ ทั้งนี้เพราะโทรทัศนซ่ึงมีภาพ  เสียง  สี  และความเคลื่อนไหว
พรอมกันไป  สามารถโนมนาวใจไดชัดเจนมากกวา 

 7.  ส่ือมวลชนมีศักยภาพในการแสดงบทบาทดานขาวสารในการสงเสริมกิจการของ
สังคม อิทธิพลของสื่อมวลชนขึ้นอยูกับลักษณะพิเศษของสื่อซ่ึงจะสะทอนไดจากความสําเร็จในดาน
กระบวนการกลอมเกลาสังคมของสื่อโดยเฉพาะการเรียนรู  และพฤตกิรรมการเลียนแบบของผูรับสาร  
ซ่ึงสังเกตไดวา  ทักษะของบคุคลจะแตกตางกันเมื่อมีอัตราการเปดรับสื่อตางกัน  ดังเชนนี้ขอแตกตาง
ระหวางชาวชนบทและชาวเมือง  อันเนื่องมาจากชองวางทางการสื่อสาร 

 

 นอกจากนี้   แคลปเปอร  (จินตวีร  เกษมศขุ. 2539 : 4 : อางอิงจาก ; Klapper. 1960) ได
กลาวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนไว  ดังนี ้
 1. ส่ือมวลชนเปนแรงสนับสนุน (an agent of reinforcement) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลใหมีเพิ่มขึ้น 

 2.  ส่ือมวลชนสามารถเปลี่ยนแปลง (an  agent  of  change)   ทัศนคติของบุคคลไดใน
กรณีทีทัศนคตนิั้น ๆ ยังไมมัน่คง  แตการเปลี่ยนแปลงทศันคติที่ฝงรากลึกหรือเปลี่ยนไปในทางตรงกัน
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ขามอาจเปลี่ยนแปลงไดแตตองใชเวลา  กลาวคือ  บุคคลตองไดรับขาวสารในลักษณะสะสมเพยีงพอที่จะ
มีอิทธิพลได  
 จะเห็นวามนุษยมีความตองการของที่พอจะจําแนกได คือ ความตองการทางกายภาพ ความ
ตองการในการเจริญงอกงาม ความตองการไดรับความมัน่คงปลอดภัย ตองการไดรับประสบการณใหม ๆ 
ความตองการทางดานความรัก และความตองการไดรับการยอมรับ ซ่ึงความตองการของมนุษยจะมีมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับสถานภาพของแตละบคุคล และคานิยมทางสังคมซึ่งเปนอีกปจจัยที่จะสงผลตอความ
ตองการของคนในสังคม เพราะหากไมยึดและปฏิบัติตามคานิยมในสังคมหรือในกลุมก็จะถูกมองวาลา
หลังไมทันสมยัไมเปนทีย่อมรับของกลุมและคานิยมในการสงเด็กเขารับการศึกษาในปจจุบันมักจะให
ความสําคัญกับความสามารถเฉพาะดานดานใดดานหนึ่งของเด็กปฐมวยั วาเด็กมีความสามารถในดานใด
เปนพิเศษ  เกงวิชาอะไร  อานออก เขียนได รูจักตวัเลขหรือเปลา เด็กมีความพรอมพอสําหรับการ
สอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือไม เมื่อผูปกครองมีเปาหมาย และมีความคาดหวังตอระบบ
การจัดการศกึษาในระดับปฐมวัย ทําใหพอ – แม ผูปกครอง เลือกที่จะสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง เปนทีย่อมรับตามคานิยมของคนในสังคมนั้น ที่เชื่อวา เดก็จะเปนคนเกง ถาไดเรียนใน
สถานศึกษานัน้ ทําใหเด็กปฐมวัยตองตกเปนเครื่องมือของการแขงขัน ทําใหรูปแบบของการจัดการศึกษา
ในระดบัปฐมวัยของโรงเรียนตางๆทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวดั ตองมีการปรับเปลี่ยนอยาง
เรงดวน เพื่อใหตรงกับความตองการของผูปกครองและสงัคม  
 สงผลใหเกิดการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบซึ่งเปนไปตามแนวคิด และทฤษฎขีองแตละ
ฝาย จะอยางไรก็ตามโรงเรียนมีหนาที่สรางความเชื่อมั่น  ใหกับผูปกครองวาสามารถพัฒนาเดก็ไดอยางมี
เปาหมาย และสงผลใหเด็กเปนเด็กดี คนเกง และมีความสุข  
  
                  1.3  ความหมายของผูปกครอง     
  ผูปกครอง หมายถึง พอแม หรือบุคคลอื่น อาจเปนญาติมิตรหรือผูอ่ืนซึ่งพอแมไววางใจ ที่มี
หนาที่อบรมเลี้ยงดูตลอดจนใหการศึกษาแกเด็ก (ราชบณัฑิตสถาน. 2525)  
ปกครอง หมายถึง พอ-แม   พี่   ปา    นา  อา   คนรูจัก   หรือคนที่ไมรูจักก็ได ซ่ึงทําหนาที่ดูแลชวีิต
พื้นฐาน แนะนําแนวทาง  สนับสนุนชวยเหลือและแนะนําเด็ก   ถือวาบุคคลนั้นเปนผูปกครอง  (กลุยา  
ตันติผลาชีวะ.2542:2) 
  ผูปกครอง หมายถึง พอแม หรือบุคคลที่รับเด็กไวในความดูแลโดยทําหนาที่อุปการะเลี้ยงดู 
อบรม ส่ังสอนดวยความรักและเอาใจใส ตลอดจนใหการศึกษาแกเดก็ (ทรงพร  สุทธิธรรม. 2534:31) 
  ผูปกครอง หมายถึง พอแม หรือบุคคลที่รับเด็กไวในความดูแล รวมถึงผูที่รูจักและไมรูจัก 
โดยทําหนาทีอุ่ปการะเลี้ยงดู    อบรมสั่งสอนดวยความรัก   ตลอดจนใหการศึกษาแกเดก็  
(วรนุช  เสนวีงศ ณ อยุธยา. 2547 : 10) 
  ผูปกครอง จึงหมายถึง พอ แม หรือบุคคลอื่น ที่มีหนาทีด่แูล ใหการเลีย้งดู อบรม   ส่ังสอน
ดวยความรัก ความเอาใจใส ชวยเหลือ แนะนํา รวมถึงการใหการศึกษากับเด็กที่อยูในความดูแล 
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 1.4 ความสําคัญของผูปกครองกบัการศึกษาของเด็กปฐมวัย  
  ความสําคัญและความจําเปนของการใหผูปกครองหรือครอบครัวมีสวนรวมใน    การ
จัดการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงนกัการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดสะทอนเกี่ยวกับความสําคัญ
ของผูปกครองไวดังนี้  (วารสารการศึกษาปฐมวัย 2544 : 13-14 ; อางอิงจาก Morrison 1998) 
  ลูเธอร (Martin Luther) ค.ศ. 1483-1546 ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง คือ บทบาท
ของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรวาเปนผูที่เปนแบบอยางและขัดเกลาใหเด็กเจริญ เติบโตขึ้นมาเปน
ผูใหญและดาํรงชีวิตอยูไดเฉกเชนสุจริตชนตามคําสอนของพระผูเปนเจา  
  คอมนิอุส (John Amos Comenius) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง คือ ผูปกครองมี
บทบาทสําคัญในการเรยีนรูของลูก และเชือ่วา การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตยังเดก็ จึงจดัการใหความรูแก
ผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการลกูไดอยางเหมาะสม  
  เปสตาลอสซี่ (John Heinrick Pestalozzi) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครองโดยเฉพาะ
แมในฐานะทีเ่ปนผูมีบทบาทหลักและรับผิดชอบสูงในครอบครัว เปนผูมีความรับผิดชอบ ความอดทน 
และความเสยีสละ และนายกยอง 
  เฟรอเบล (Friedrich Wilhelm Froebel) ไดกลาวถึงความสําคัญของผูปกครอง คือ ส่ือการ
สอนเด็กปฐมวัยที่เขาสรางขึน้ เชน บทเพลงกลอมเด็ก คําคลองจองสําหรับเด็ก และเกม  ตาง ๆ ซ่ึงเฟรอ
เบลจะใชคําวา “แม” ในชื่อของสิ่งของเหลานั้นซึ่งมีนัยวา แมเปนผูหนึ่งที่มีบทบาทหลักในการ
ปฏิสัมพันธกับเด็กดวยส่ือทีเ่ขาสรางขึ้น 
 จากแนวคิดขางตน จะเห็นไดวา ผูปกครองมีความสําคัญและมีบทบาทในการดแูลและการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กตั้งแตปฐมวัยจนโต  ครอบครัวและพอแมเปนเหมอืนโรงเรียน   และครูคนแรกของ
เด็ก  ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวยัเขาโรงเรียน  

        1.5 บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
  เยาวพา  เดชะคุปต  (2542 : 12) ไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยไววาในการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเดก็ มารดามีบทบาทสําคัญมากในการเลือกใชวิธีการในการอบรม
ส่ังสอน และนาํและปฏิบัติตอเด็ก เพื่อทีจ่ะสงเสริมและสนองความตองการในดานรางกาย   อารมณจิตใจ
คุณธรรม   ดานสังคมและบคุลิกภาพ   และดานสติปญญา  ลักษณะวิธีการตาง ๆ ที่มารดาใชในการเลี้ยง
เด็กนัน้ จะตองคํานึงถึงพัฒนาการและความตองการของเด็กเมื่อมารดามีความเขาใจ   ก็จะชวยใหสามารถ
จัดประสบการณจัดสิ่งแวดลอมและสงเสริมพัฒนาการเดก็ไดด ี
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542 : 7)  กลาววา ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็ก      มีผล
ตอเด็กในทุกดาน เด็กสามารถเรียนรู ทํางาน และเลนกับเพื่อนไดอยางมัน่ใจและมีความสุข หากไดรับ
การสนับสนุนที่ดีการอบรมเลี้ยงดูที่ดี และถูกตองจากผูปกครอง บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็ก    จะเปนทั้งผูเล้ียงดู     ผูสงเสริมพัฒนาการ   และผูใหการศกึษา ในดานของการศึกษา ผูปกครอง 
คือ ครูคนแรกของเด็ก การเลีย้งดูและสงเสริมเปนงานสวนหนึ่งนับแต ฝกการถายปสสาวะ อุจจาระ การ
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แตงตัวดวยตนเอง การอบรมมารยาทสังคม การถายทอดทางวัฒนธรรม และการสรางเสริมเจตคติที่ดีตอ
เพื่อน และการปรับตัวเขากับสังคม ซ่ึงเด็กจะเรียนรู   ทั้งโดยการเลยีนแบบและการสั่งสอน  
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2542 : 23) ไดกลาวถึงบทบาทของผูปกครอง ดังนี้  พอแม ผูปกครอง 
นอกจากจะเลี้ยงดูเดก็ใหมีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวยแลวยังจะตองมีการพัฒนาทางจิตใจ และทาง
สังคมในเชิงจติวิทยาใหกับเด็กดวย  
  จะเห็นไดวา  ผูปกครองมีบทบาทสําคัญตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในทุก ๆ ดานผูปก  
ครองจึงควรใหความรักดูแลเอาใจใส ใหเดก็อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความเอื้ออาทร การยอมรับ   
 

2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทางสตปิญญา   
  ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจท  (Piaget)             
  ทฤษฎีของเพียเจท (piaget) เปนทฤษฎีวาดวยการพัฒนาทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรก
เกิดจนกระทั่งถึงวัยที่มีการพฒันาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ เพียเจทสนใจวิธีการคิดและ
กระบวนการคดิของเด็กมากกวาผลการตอบสนองจากความคิด เดก็จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยอาศัย
กระบวนการทาํงานที่สําคัญของโครงสรางทางสติปญญา คือ กระบวนการปรับเขาสู โครงสราง 
(Assismilation) คอื กระบวนการที่พยายามจะนําเอาขอมูลที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมมาปรับใหเขากับความรู
เดิมที่มีอยู ตามระดับสติปญญาที่บุคคลจะสามารถรับรูตอส่ิงนั้น ๆ ได และกระบวนการปรับขยาย
โครงสราง (Acommodation) คือ กระบวนการที่บุคคลจะรับเขาไปกระบวนการทั้งสองนี้จะทํางานรมกัน
ตลอดเวลา เพือ่ชวยรักษาความสมดุล (Equilibrium) (ประสาท  อิศรปรีดา. 2523 : 121 ; อางอิงมาจาก 
Piaget.n.d. ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาเปน    4 ขั้น ดังนี้  
  1. ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) อายรุะหวางตั้งแตแรกเกดิ
จนถึง 2 ป เด็กจะเรียนรูเกีย่วกับสิ่งตาง ๆ ที่เปนลักษณะธรรมชาติ เชน วัตถุ ส่ิงของ เปนตน     จะมี
ปฏิกิริยาตอสภาพจริง ๆ รอบ ๆ ตัว มีปฏิกิริยาสะทอนงาย ๆ เชน การดดู การกลืน การรองไห เปนตน 
ภาษาทีใ่ชจะเปนทีละคําและพูดไดประโยคสั้น ๆ เดก็ในขั้นนี้รับรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมเทานั้น และ
เปนขั้นที่เดก็เรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน การชิม การฟง การมอง      การดม และการ
สัมผัส 
  2. ขั้นกอนปฏิบัตกิารคิด (Pre-Operational Stage) อายุระหวาง 2-7 ป  จะเกดิพัฒนาการทาง
ภาษาและพัฒนาการทางความคิด เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรยีนรูภาษาพูด เขาใจทาทางที่ส่ือความหมาย การ
เรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดีขึ้น แตตองอาศัยการรับรูเปนสวนใหญในขั้นนี้เดก็จะเริ่มใชสัญลักษณแทนสิ่งของ  
  3. ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยูในชวงอายุ       7-11 ป 
พัฒนาการดานความคิดจะมีเหตุผลกับสิ่งที่แลเห็นในลกัษณะที่เปนปญหาแบบรูปธรรม เชน การ
แบงกลุม แบงพวก เปนตน ภาษาทีใ่ชเปนไปตามสังคมมีการโตตอบ สามารถแกไขปญหา     ตาง ๆ ได        
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  4. ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อยูในชวงอายุ   11-15 ป 
เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตผุล และ เรียนรู เกี่ยวกับนามธรรมไดดียิ่งขึน้ สามารถตั้งสมมติฐาน และ
แกปญหาไดเปนระยะที่โครงสรางทางสติปญญาของเด็กมีวุฒภิาวะสูงสุด (Maturity)  เด็กวยันี้มี คาม
สามารถเทาผูใหญ แตจะแตกตางในดานคณุภาพ เนื่องจากประสบการณที่แตกตางกนั  
  จากพัฒนาการทางสติปญญาจะเห็นไดวา เด็กปฐมวัยอยูในขั้นของปฏิบัติการคิด (Pre-
Operational Stage) ซ่ึงเด็กเริม่มีพัฒนาการทางภาษาและความคิด แตยงัไมสามารถคิดหา   เหตุผลได 
สามารถบอกชื่อส่ิงตาง ๆ รอบตัวได เรียนรูจากสัญลักษณและใชสัญลักษณกอนพัฒนาไปสูขั้นตอไป 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของบรูเบอร (Bruner)  
  บรูเนอร (Bruner)  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2523 : 6 ; อางอิงมาจาก Bruner.n.d.) 
ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการของคนทางความรู ความคิด ซ่ึงมีสวนที่คลายกับทฤษฎีของเพียเจทอยูมาก 
เขาเชื่อวา การเรียนรูของเด็กเกิดจากขบวนการทํางานภายนอกในอินทรีย (Organism) บรูเนอรเนน
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมวาจะสงผลตอความงอกงาม ทางสติปญญาของเด็ก ไดแบง
พัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน 3 ขั้น ดังนี้  
  1. ขั้น Enactive Stage เปรียบไดกับขั้น  Sensorimotor Stage ของเพียเจท เปนขั้นที่เดก็จะ
เรียนรูดวยการกระทํามากที่สุด เขาใจสิ่งแวดลอมจากการกระทําในขั้นนี้ยังไมมกีารวาดภาพในสมอง 
Imagery)  มีลักษณะพัฒนาการดานทักษะ 
  2. ข้ัน Iconic Stage เปรียบไดกบัขั้น Pre-Operational Stage ของเพียเจท ในวัยเด็กนี้จะ
เกี่ยวของกับความจริงมากขึน้ และเกิดความคิดจากการรบัรูเปนสวนใหญ อาจมีจินตนาการบางแตก็ยัง 
ไมสามารถคิดไดลึกซึ้ง  
  3. ขั้น Symbolic Stage เปนขั้นพัฒนาการสูงสุดของบรูเนอร เปรียบไดกบัขั้น Concrete 
Operational Stage และ Formal Operational Stage ของเพียเจท ขั้นนี้เดก็สามารถคิดไดอยางอิสระ โดย
แสดงออกทางภาษาและใชภาษาเปนเครื่องมือในการคิด คิดกอนทํา มีการเรียนรูและใชภาษา มีเหตผุล 
และเรียนคณิตศาสตรได มีความเขาใจสัญลักษณ ทําใหรูจักสิ่งตาง ๆ และมีความเขาใจกวางขวางขึน้  
  จากทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจท (Piaget) และบรูเนอร (Bruner) พบวา 
เด็กปฐมวัยอยูในขั้นของการปฏิบัติการคิด ซ่ึงเด็กเริ่มมีพฒันาการทางการคิดและเรียนรูไดดวยการกระทํา
และสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็กเปนแหลงขอมูลในการเรยีนรู คณิตศาสตรเปนสิ่งที่เด็กสามารถพบไดใน
ชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการเลน การพูดคุยของเด็ก ส่ิงแวดลอมรอบตัวเดก็เปนองคประกอบสําคัญใน
การเรียนรูส่ิงที่เปนคณิตศาสตรและเปนการพัฒนาทางดานสติปญญาใหกับเดก็อีกดวย  

                2.2   ความหมายของพัฒนาการดานสติปญญา    
  ไดมีผูใหความหมายของพัฒนาการดานสตปิญญาไวหลายทาน ดังนี้         
  อารีย  พันธมณี (2542 : 49)  กลาววา สติปญญา หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลในการเรียนรู คิดหาเหตุผล การตัดสินใจ การแกปญหา ตลอดจนการนําความรูไปใช  ใหเกดิ
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ประโยชนการปรับตัวเองตอส่ิงแวดลอม และสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเปนสุข  
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2542 : 57) ไดใหความหมายของสติปญญาวา หมายถึง ความ สามารถ
ของสมองในการคิด การจํา ความมีเหตุผล ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นอยางรวดเร็ว 
ความสามารถทางดานสติปญญา สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม ดังนี้ คือ  
  1. สามารถจําสิ่งของตาง ๆ และเรียกชื่อไดถูกตอง  
  2. สามารถจําแนกความเหมือน ความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ได  
  3. สามารถเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ ไดโดยองคประกอบที่ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญา 
ไดแก การเลน และการใชภาษาของเด็ก  
  เวชเลอร (จันทนา  ดีพึ่งตน. 2536 : 33 ; อางอิงจาก Wechsler. 1958 : 7 The Measurement 
and Appraisal of Adult Intelliqence  Scale) ไดใหความหมายของสติปญญาไววาเปนความสามารถของ
บุคคลในการจดักิจกรรมตาง ๆ อยางมีจุดมุงหมาย คิดหาเหตุผลและสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ 
  สรุปไดวา พัฒนาการดานสตปิญญา เปนความสามารถทางสมองในการคิด   การตัดสนิใจ 
แกปญหา และการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 องคประกอบของพัฒนาการดานสติปญญา  
  ไดมีผูกลาวถึงองคประกอบของพัฒนาการทางดานสติปญญา ไวหลายทานสามารถ
รวบรวมไดดังนี้ คือ                                                           
        การดเนอร (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542  : 33 ; อางอิงจาก  Gardner. 1993 Frame of Mind) 
นักวิทยาศาสตรดานระบบประสาท แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดศกึษาเกีย่วกับความหลากหลายของ
สติปญญา และไดจําแนกความสามารถหรือสติปญญาของตนไว  7 ประเภท   และภายหลังเพิ่มเติมอีก  
1 ประเภท โดยไดคิดทฤษฎพีหุปญญา (Theory of Multiple Intelligence MI) ซ่ึงสติปญญาทั้ง 8 ดาน 
นี้ ไดแก  
  1. สติปญญาดานภาษา (Verbal / Inquistic Intelligence) คือ ผูที่มีความสามารถทาง ดาน
ภาษาสูง  
  2. สติปญญาดานตรรกและคณติศาสตร (Logical / Mathematic Intelligence) ไดแก ผูที่มี
ความสามารถสูงในการใชตวัเลข  
  3. สติปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual / Spatial Intelligence) คือ ความสามารถในการ
มองเห็นพืน้ที่  
  4. สติปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ 
ความสามารถในการใชรางกายของตนเองแสดงความคิด ความรูสึก  
  5. สติปญญาทางดานดนตรี (Musical / Rhythemic Intelligence) คือ ความสามารถทางดาน
ดนตรี  
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  6. สติปญญาดานมนุษยสัมพนัธ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
เขาใจอารมณความรูสึก ความคิด และเจตนาของผูอ่ืน ทั้งนี้รวมถึงความไวในการสังเกต น้ําเสียง ใบหนา 
ทาทาง ทั้งยังมคีวามสามารถสูงในการรูสึกถึงลักษณะตาง ๆ ของสัมพันธภาพของมนษุยและสามารถ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  7. สติปญญาดานตน หรือการเขาใจตน (Interpersonal Intelligence) คือ ความ สามารถใน
การรูจักตนนี้  
  8. สติปญญาดานการรกัธรรมชาติ (Naturalistic) เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฎการณ ธรรมชาติ เขาใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดลอม และตระหนกัถึงความสามารถของ
ตนที่จะมีสวนชวยในการอนรัุกษธรรมชาติ เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษยและการดํารงชีวิตของมนุษย 

 2.4 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
  บุญเยี่ยม  จติรดอน  (2526 : 250-251) ไดใหความหมายทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวา 
เปนความรูเบือ้งตน ซ่ึงจะนาํไปสูการเรียนคณิตศาสตร เด็กควรจะมีประสบการณเกีย่วกับการ
เปรียบเทียบ เรียงลําดับ การวัด การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง การนับกอนที่จะเรียนเรื่องตัวเลขและวิธีคิดคํานวณ 
ประสบการณทางคณิตศาสตรเปรียบเสมือนบันไดขัน้ตน ซ่ึงชวยเตรยีมตัวใหพรอมที่จะกาวไปสู
ประสบการณพื้นฐานตอไป 
  อัญชลี แจมเจริญ  (2526 : 121-122) ไดกลาวถึงทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรวาเดก็ควร
ไดรับการฝกในเรื่องของการสังเกต และจําแนกสิ่งตาง ๆ ตามรูปราง ขนาด การบอกตําแหนงของสิ่งของ 
การเปรียบเทยีบ รูปราง น้ําหนัก ความยาว และความสูง กอนที่จะเรียนคณิตศาสตร   ช้ันประถม 
  ประไพจิตร  เนติศักดิ์  (2529 : 49-53)  ไดกลาวถึง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวาเด็ก
ควรจะไดเตรียมความพรอมในเรื่องาของการสังเกต การเปรียบเทียบรูปราง น้ําหนัก ขนาด สี   ที่เหมอืน
และตางกนั การบอกตําแหนงของสิ่งของ การเปรียบเทยีบจํานวน และการจัดเรียงลําดับ    ความยาว 
ความสูง และขนาด  
  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541 : 3)  พื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เด็กเรยีนรูจาก
ประสบการณในชีวิตประจําวัน ที่เด็กมีโอกาสคนควา แกปญหา เรียนรู และพัฒนาความคิด       รวบยอด
ทางคณิตศาสตร เพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และนําไปใชในชวีิตประจําวันตอไป 
        สรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร เปนทักษะเบื้องตน สําหรับการเรียนคณิตศาสตร 
เด็กควรไดรับการฝกเตรียมความพรอมในเรื่องของการสงัเกต การเปรียบเทียบ       การจําแนก การวัด 
การเรียงลําดับ การจับคู รูปทรง เปนตน  

               2.5 องคประกอบของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
  นิตยา  ประพฤติกิจ (2541 : 17-19) ทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยควร
ประกอบดวยทักษะตอไปนี ้                                        
  1. การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกบัตัวเลขอันดบัแรกที่เดก็รูจกั เปนการนับ
อยางมีความหมาย เชน การนับตามลําดับ ตั้งแต 1-10 หรือ มากกวานัน้  
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  2. ตัวเลข (Number)  เปนการใหเด็กรูจักตวัเลขที่เห็นหรือใชอยูในชีวิตประจําวนัใหเดก็
เลนของเลนเกีย่วกับตัวเลข ใหเด็กไดนับและคิดเอง โดยครูเปนผูวางแผนจัดกจิกรรมอาจมีการ
เปรียบเทียบแทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา ฯลฯ  
  3. การจับคู (Matching)  เปนการฝกฝนใหเดก็รูจักการสังเกตลักษณะตาง ๆ และจับคูส่ิงที่
เขาคูกัน เหมือนกัน หรืออยูประเภทเดียวกัน  
  4. การจัดประเภท (Classification) เด็กจะตองมีการสืบเสาะ และอาศัยความสัมพันธ
ระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา รูจกัใชคําศัพท เชน ยาวกวา ส้ันกวา หนักกวา เบากวา ฯลฯ 
  5. การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดสิ่งของชุดหนึง่ ๆ ตามคําสั่งหรือตามกฎ  เชน 
จัดบล็อก 5 แทง ที่มีความยาวไมเทากันใหเรียงตามลําดบัจากสูง - ต่ํา  หรือจากสั้น-ยาว ฯลฯ 
  6. รูปทรงและเนือ้ที่ (Shape and Space) นอกจากใหเดก็ไดเรียนรูเร่ืองรูปทรงและเนื้อที ่
จากการเลนตามปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณใหเดก็ไดเรียนรูเกีย่วกับวงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม
จัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา ความลึกตื้น กวาง และแคบ  
  7. การวัด (Mcasurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง ใหรูจักความยาว และระยะ รูจกั
การชั่งน้ําหนกัและรูจักการประมาณอยางคราว ๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด ควรใหเด็กไดฝกฝนการ
เปรียบเทียบและการจัดลําดบัมากอน  
  8. เซต (Set) เปนการสอนเรื่องเซตอยางงาย ๆ จากสิ่งรอบ ๆ ตัว มีการเชื่อมโยงกับสภาพ
รวม เชน รองเทากับถุงเทา ถือวาเปนหนึ่งเซต หรือหองเรียนมีบุคคลหลายประเภท แยกเปนเซตได 3 เซต 
คือ นักเรียน ครูประจาํชั้น ครูชวยสอน เปนตน 
  9. เศษสวน (Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษา    ปที่ 1 
แตครูปฐมวยัสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The Whole Object) ใหเด็กเห็นกอน มีการลงมือปฏิบัติ
เพื่อใหเด็กไดเขาใจความหมายและมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับครึ่งหรือ ½  
  10. การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning)  เปนการพัฒนาใหเดก็จดจํารูปแบบหรือ
ลวดลายและพฒันาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกสังเกต ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ  
  11. การอนุรักษ หรือการคงที่ดานปริมาณ (Conservation) ชวงวัย 5 ขวบขึ้นไปครูอาจเริ่ม
สอนเรื่องการอนุรักษไดบาง โดยใหเดก็ไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเรื่องนี้ก็คือใหเด็กมี
ความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษทีว่า ปริมาณของวัตถุจะยังคงทีไ่มวาจะยายที่หรือทําใหมีรูปราง
เปลี่ยนไปกต็าม   
  สรุปไดวา การฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย จําเปนตองมีความ
สมดุลในเรื่องของการศึกษา ภาษา การเกิดความคิดรวบยอด การที่เดก็ไดลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง ใน
เร่ืองของการนับ ตัวเลข การจับ การจัดประเภท การเปรยีบเทียบ การจดัลําดับ รูปทรง การวัดเซต 
เศษสวน การทําตามแบบ การคงที่เร่ืองปริมาณ  
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           2.6  จุดมุงหมายของการฝกทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 
  ทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร จะชวยใหเดก็ไดรูจักการใหเหตุผล รูจักคําศัพททีค่วร
รูจัก และความเขาใจ มีความสามารถในการเชื่อมโยง นอกจากนีใ้นการเรียนรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรยัง
สงเสริมกระบวนการคิด และรูจักตดัสินใจดวยตนเอง  
  ดังนั้น ในการฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย จึงควรมีจุดมุงหมาย 
ดังตอไปนี ้
  นติยา  ประพฤติกิจ (2541 : 3) ไดกลาวถึงจดุมุงหมายในการฝกทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร คือ  
  1. เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณติศาสตร (Mathematical Concepts) เชน การ
บวก หรือการเพิ่ม การลด หรือการลบ  
  2. เพื่อใหเด็กรูจกัและใชกระบวนการ (Process) ในการหาคาํตอบ เชน เมือ่เด็กบอกวา “กิ่ง
หนักกวา “ดาว” แตบางคนบอกวา “ดาว” หนักกวา “กิ่ง” เพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตองจะตองมีการชั่ง
น้ําหนกัและบนัทึกน้ําหนัก  
  3. เพื่อใหเด็กมีความเขาใจ (Understanding) พื้นฐานเกี่ยวกบัคณิตศาสตร เชน รูจักและ
เขาใจคําศัพท และสัญลักษณทางคณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การนับ การวัด การจับคู การจัดประเภท การ
เปรียบเทียบ การจัดลําดับ เปนตน  
  4. เพื่อใหเด็กฝกฝนทักษะ (Skills) คณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การนับ การวัด การจับคู การ
จัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ เปนตน  
  5. เพื่อสงเสริมใหเด็กคนควาหาคําตอบ (Explore) ดวยตนเอง 
  บุญเยี่ยม  จติรดอน (2532 : 245-246) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายในการสรางเสริม
ประสบการณทักษะคณิตศาสตร ดังนี้  
  1. เพื่อเตรียมเด็กใหมีความพรอมที่จะเรียกคณิตศาสตรเบื้องตน โดยเตรยีมเด็กใหสามารถ
ที่จะเรียนรูและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดีเทาที่อายุและความสามารถตามวัย เนื่องจากมี       วุฒิภาวะและมี
ประสบการณ ตลอดจนมีความมั่นคงทางอารมณที่มีความตั้งใจและสนใจ มีสมาชิกทีจ่ะทํากจิกรรมทาง
คณิตศาสตรใหไดผลดี  
  2. เพื่อขยายประสบการณในเรื่องคณิตศาสตรใหสอดคลองกับระเบยีบวธีิสอนในขั้นตอไป 
เชน เดก็จะเรียนรูวิธีการบวกลบ เด็กจะตองเรียนรูและเขาใจคาความหมายของตัวเลข สามารถนับเลขได 
รูจักสังเกตเปรยีบเทียบ การแยกหมู รวมหมู การเพิ่มขึ้นลดลงกอน เพื่อความเขาใจและเปนการจัด
ระเบียบวิธีสอนใหเปนไปตามบทเรียนตามลําดับที่ถูกตอง    
  3. เพื่อใหเด็กเขาใจความหมายและใชคําพดูเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง      วิชา
คณิตศาสตรเปนเรื่องราวของนามธรรม ซ่ึงใชตัวเลขเครื่องหมายเปนสัญลักษณในการบันทึกและคดิ
คํานวณ ดังนัน้ เด็กจะตองเขาใจความหมายของสัญลักษณตาง ๆ เชน เลข 3 หมายถึง        สมสามผล 
มะนาว 3 ผล ดินสอ 3 แทง เลข 3 แทนจํานวนสม มะนาว และดินสอ  



 32 

  4. เพื่อฝกทักษะเบื้องตนในการคิดคํานวณ โดยฝกการเปรียบเทียบรูปทรงตาง ๆ บอกความ
แตกตางในเรือ่งขนาด น้ําหนัก ระยะเวลา จํานวนของสิ่งของตาง ๆ ที่อยูรอบตัวได สามารถแยกของเปน
หมวดหมู แยกเปนเรื่องลําดับใหญเล็ก สูงต่าํ แยกเปนหมูยอยไดโดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซ่ึงทักษะ
เหลานี้จะชวยใหเดก็พรอมทีจ่ะคิดคํานวณในขั้นตอไป 
  5. เพื่อฝกใหเปนคนมีเหตุผลละเอียดถ่ีถวนรอบคอบ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่   เปนเหตุ
เปนผล ผูที่จะเรียนคณิตศาสตรไดจําเปนตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชเหตุผล ใหเหตุผล หรือ
ความเขาใจในเรื่องความเปนเหตุเปนผล และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทีใ่ชไดตลอดชวีติ และ
ชีวิตประจําวันของมนุษย จะตองมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผลแมนยํา 
  6. เพื่อใหสัมพนัธกับวิชาอื่น และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได กระทําแบบฝกหัด
ทางคณิตศาสตร ควรจะเปนปญหาที่เกิดจากปญหาของตวัเอง และควรจะไดใชอยูเสมอ   และทบทวน
เสมอ จึงควรใหสัมพันธกับวชิาอื่นดวย เชน ภาษาไทย เพลง นิทาน สุขศึกษา ศิลปะ สังคมศึกษา และอ่ืน 
ๆ ซ่ึงจะชวยใหเขาใจวิชาทีน่ําไปสัมพันธดวย  
  7. เพื่อใหมใีจรักวิชาคณิตศาสตร และชอบการคนควา ควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน เกม 
เพลง เพื่อเราใจใหเด็กสนใจเกิดความสนกุสนาน และไดความรูโดยไมรูสึกตัว ทําใหเด็กกระตือรือรน
อยากเรียนรู อยากคนควาเหตุผลดวยตนเอง การคนควาเหตุผลไดเองทาํใหเขาใจและจะไดเกดิความ
ภาคภูมใิจอยากจะหาเหตุผลตอไปอีก  ดังนั้น การสงเสริมใหเดก็รักวิชาคณิตศาสตร   และชอบคนควา จึง
เปนจุดประสงคในการสรางเสริมประสบการณดานคณิตศาสตรแกเดก็อีกเรื่องหนึ่งทีสํ่าคัญและใหผลดี
ยิ่ง  
  วาโร  เพ็งสวัสดิ์  (2542 : 59) ไดกลาวถึงจดุมุงหมายในการเสริมทักษะคณิตศาสตร  ดังนี้  
  1. เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลกทางดานกายภาพกอนเขาไปสูโลกของการ
คิดดานนามธรรม  
  2. เพื่อใหมกีารพฒันาทักษะดานคณิตศาสตรเบื้องตน อันไดแก การจดัหมวดหมู การ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การจัดการทํากราฟ การนับ การจัดการดานจํานวน การสังเกต และการ
เพิ่มขึ้นและลดลง  
  3. เพื่อขยายประสบการณเกีย่วกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยเรียงลําดบัจากงายไปหา
ยาก  
  4. เพื่อฝกทักษะเบื้องตนในดานการคิดคํานวณ โดยเสริมประสบการณแกเด็กในการ
เปรียบเทียบรูปทรงตาง ๆ บอกความแตกตางของขนาด น้ําหนกั ระยะเวลา จํานวนของสิ่งของ   ตาง ๆ ที่
อยูรอบตัวเดก็ สามารถแยกหมวดหมูเรียงลําดับใหญ-เล็ก หรือ สูง – ต่ํา  ซ่ึงทักษะเหลานี้จะชวยใหเดก็
เกิดความพรอมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอ ๆ ไป 

 2.7 แนวคิดในการฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 31) ไดกลาวถึง คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน ไวในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา ไวดังนี้          
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  1. ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเราสามารถแบงเปนประเภท ชนิด ขนาด สี รูปราง  
  2. เราสามารถนับสิ่งตาง ๆ วามีจํานวนเทาใด  
  3. เราเปรียบเทียบสิ่งของตาง ๆ ตามขนาด จาํนวน น้ําหนัก  
  4. เราสามารถจัดเรียงลําดับสิ่งของตาม ขนาด ตําแหนง ลักษณะที่ตั้งได  
  5. เราสามารถเพิ่มหรือลดส่ิงของออกจากจํานวนสิ่งของที่เรามีอยู  
  6. เราใชตัวเลขในชีวิตประจําวนั เชน เงิน โทรศัพท บานเลขที่  
  7. ส่ิงที่ชวยเราในการวดัมีหลายอยาง เชน ไมบรรทัด ถวยตวง ชอนตวง บางอยางเราอาจ
ใชการคาดคะเนหรือกะประมาณได  
  8. เราใชเงินซื้อส่ิงของ เชน อาหาร เสื้อผา ฯลฯ 
  9. เราใชเวลา เพือ่พูดเชื่อมโยงถึงสิ่งตาง ๆ เชน เมื่อวานนี้ วนันี้ พรุงนี้ ตอนเชา    ตอนบาย 
ตอนเย็น ตอนค่ํา ตอนกลางคืน ตอนกลางวัน  
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 26)  ไดกําหนดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรไว คือ  
  1. การสังเกต – จําแนก และเปรยีบเทียบส่ิงตาง ๆ ตามสี รูปราง รูปทรง ขนาด       ปริมาณ 
น้ําหนกั ปริมาตร ความยาว ความสูง ระยะทาง  
  2. การจัดประเภทและหมวดหมูส่ิงตาง ๆ ตามรูปราง รูปทรง ขนาด ความยาว    ความสูง  
และจํานวนได  
  3. การเรียงลําดับ ตามขนาด ความยาว ความสูง ปริมาณ ระยะทาง ปริมาตร และ  การ
จัดลําดับเวลา เหตุการณ 
  4. การรูตําแหนงสิ่งตาง ๆ ขางใน – ขางนอก  ขางบน – ขางลาง ขางหนา – ขางหลัง  
ระหวาง 
  5. การชั่ง ตวง วดั และคาดคะเนได  
  6. การนับปากเปลา 1-30 
  7. การรูคาจํานวน 1-10 
  8. การรูลําดับที่ 1-10 
  9. การเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน 1-10 

 2.8 แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
  บุญเยี่ยม  จติรดอน (2532 : 243-244) ไดกลาวถึงแนวทางการจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตรแกเด็กปฐมวยั สรุปไดดังนี้          
  1. เด็กเรยีนจากประสบการณตรง จากของจรงิ ฉะนั้นการสอนจะตองหาอปุกรณ   ซ่ึงเปน
ของจริงใหมากที่สุด และเริม่จากการสอนแบบรูปธรรมไปหานามธรรม คือ    
   1.1  ขั้นใชของจริง เพื่อจะใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบส่ิงของที่หามาใหเด็กนับหรือ
เปรียบเทียบ ควรเปนจริง เชน ผลไม ดินสอ  
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   1.2 ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง ถาหาของจริงไมไดกเ็ขียนรูปภาพแทน  
   1.3 ขั้นกึ่งรูปภาพ คือ สมมติเครื่องหมายตาง ๆ แทนภาพหรือจํานวน ซ่ึงจะใหเดก็นับ
หรือคิด 
   1.4 ขั้นนามธรรม ซ่ึงเปนขั้นสุดทายจึงจะใชตวัเลข เครื่องหมายบวก  
  2. เร่ิมจากสิ่งที่งาย ๆ ใกลตัวเดก็ จากงายไปหายาก 
  3. สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจํา โดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง    หัด
ตัดสินใจเอง โดยการถามใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจตอบ  
  4. ฝกใหคิดจากปญหาในชวีิตประจําวนัของเด็ก เพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธกับ
ประสบการณเดิม  
  5. จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย เชน  
   5.1 เลนเกมตอภาพ จับคู ตอตัวเลข  
   5.2 เลนตอบล็อก ซ่ึงมีรูปรางและขนาดตาง ๆ  
   5.3 การเลนในมุมบาน เลนขายของ 
   5.4 แบงสิ่งของเครื่องใช แลกเปลี่ยนสิ่งของกัน  
   5.5 ทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน  
   5.6 รองเพลงเกี่ยวกับการนับ  
   5.7 เลนทายปญหา และตอบปญหาเชาวน 
   5.8 การเลนเกมคอมพิวเตอร 
  6. จัดกิจกรรมใหเขาใจในขั้นตอนใหมีประสบการณใหมาก แลวสรุปกฎเกณฑที่จําเปน
อันดับสุดทาย  
  7. จัดกิจกรรมทบทวนโดยตั้งคําถามใหตอบปากเปลา หรือสรางเรื่องราวใหคิดซ้ํา สงเสริม
ใหเดก็คิดแกปญหาและหาเหตุผลขอเท็จจริง  

2.9  ความหมายของความพรอมทางคณติศาสตร 
 ความหมายของความพรอมทางคณิตศาสตร  หมายถึง  ประสบการณหรือความรูเบือ้งตนซึ่งจะ
นําไปสูการเรยีนรูทางคณิตศาสตร  เด็กควรจะมีประสบการณเกีย่วกบัในเรื่องของการเปรียบเทยีบการ
เรียงลําดับ  การวัด  การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง การนับ  กอนที่เด็กจะเรียนเรื่องตัวเลขและวิธีคิดคํานวณ
ประสบการณทางคณิตศาสตรเปรียบเสมือนบันไดขัน้ตน  ซ่ึงชวยเตรยีมเดก็ใหพรอมที่จะกาวไปสู
ประสบการณพื้นฐานตอไป  (บุญเยีย่ม  จิตรดอน. 2527 : 250)  
 จุดมุงหมายในการสรางเสริมความพรอมทางคณิตศาสตรแกเดก็ 
 บุญเยี่ยม  จติรดอน (2527 : 245 – 246 ) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสรางเสริมความพรอมทาง
คณิตศาสตร  ดังนี ้
 1.  เพื่อเตรียมเด็กใหมีความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรเบื้องตน  หมายถึงเตรียมเดก็ใหสามารถ
ที่จะเรียนรูและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดีเทาอายุและความสามารถตามวัยอันเนื่องมาจากมีวุฒภิาวะและมี
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ประสบการณอีกทั้งมีความมั่นคงทางอารมณที่จะตั้งใจและสนใจมีสมาธิที่จะทํากิจกรรมทางคณติศาสตร
ใหไดผลดี 
 2.  เพื่อขยายประสบการณในเรื่องคณิตศาสตรใหสอดคลองกับระเบียบวิธีสอนในขัน้สูง  เชน  
เด็กจะเรียนรูวธีิบวกลบ  เด็กจะตองเรียนรูและเขาใจคาและความหมายของตัวเลข  สามารถนับเลขไดรูจัก
สังเกตเปรียบเทียบ  การแยกหมู  รวมหมู  การเพิ่มขึ้น  ลดลงกอน  เพื่อความเขาใจความหมายของ
บทเรียนนัน้ ๆ 
 3.  เพื่อใหเด็กเขาใจความหมายและใชคําพดูเกีย่วกับวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง  เด็กตองเขาใจ
ความหมายของสัญลักษณตาง ๆ  เชน  เลขสามหมายถึงสม  3  ผล  มะนาว 3  ผล  เลข  3  แทน  จํานวน
สมและมะนาว  เปนตน 
 4.  เพื่อฝกทักษะเบื้องตนในการคิดคํานวณ  การเปรียบเทียบรูปรางตาง ๆ และบอกความแตกตาง
ในเรื่องของขนาด  น้ําหนัก  ระยะเวลา  จํานวนสิ่งของทีร่อบ  ๆ  ตัวได  แยกของเปนหมวดหมูเรียงลําดับ
ใหญเล็กสูงต่ําได 
 5.  เพื่อฝกใหเด็กเปนคนมีเหตุละเอียดถ่ีถวนรอบคอบ  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปนเหตุเปนผล  
ผูที่เรียนคณิตศาสตรไดจําเปนตองผูที่มีความสามารถในการใชเหตุผล  ความสามารถในการใชเหตุผล
หรือความเขาใจในเรื่องของความเปนเหตุเปนผล 
 6.  เพื่อใหสัมพันธกับวิชาอืน่และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัไดเพราะจํานวนเลขมี
ความหมายสําหรับเด็กมากจงึตองใหฝกจากปญหาของตวัเดก็เอง  และควรจะไดใชอยูเสมอ  ทบทวน
เสมอ  ดังนั้นควรใหสัมพนัธกับวิชาอื่นดวย  เชน  ภาษาไทย  เพลง  นิทาน  ศิลปะ 
 7.  เพื่อใหมใีจรักวิชาคณิตศาสตรและชอบการคนควาควรพยายามจัดกจิกรรมตาง ๆ เชน  เกม  
เพลง  เพื่อเราใจใหเด็กสนใจ  เกิดความสนกุสนานและไดความรูโดยไมรูสึกตัว  การคนควาหาเหตผุลได
เองทําใหเขาใจและจําไดเกิดความภาคภูมิใจอยากจะหาเหตุผลตอไปอีก 
 จะเห็นไดวา    หากเดก็ไดนําความรูที่ไดไปใชในชวีิตประจําวันเสมอ ๆ อีกทั้งไดรับการสงเสริม
ความพรอมในการคิดคํานวณเดก็ก็จะชอบเรียนวิชาคณติศาสตรนี้ไปเอง 
 การที่ไดเตรยีมความพรอมในการเรียนคณติศาสตรใหแกเด็กดังกลาวแลว  เด็กจะเกิดความเขาใจ
ในเรื่องตอไปนี้ (เยาวพา  เดชะคุปต. 2528 : 102 – 103 )  
 1.  เกิดความคดิรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร 
 2.  มีความสามารถในการแกปญหา 
 3.  มีทักษะและวิธีการในการคิดคํานวณ 
 4.  สรางบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค 
 5.  สงเสริมความเปนเอกัตบคุคลในตัวเดก็ 
 6.  สงเสริมขบวนการในการสืบสวนสอบสวน 
 7.  สงเสริมขบวนการคิดโดยใชเหตุผล 
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     2.10 จิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร 
  วรินทรา  วัชรสิงห  (2537 : 3-11) เพื่อใหการฝกมีประสิทธิภาพ ควรคาํนึงถึงสิ่งตอไปนี้                       
  1. ความแตกตางระหวางบุคคล    (Individual differences)      นักเรียนยอมมีความแตกตาง
กันในดานรางกาย ดานสติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม ดังนั้น ในการจัดกจิกรรมจะตองคํานึงถึง
ความแตกตางเหลานี้ เพื่อใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเด็กไดรับประโยชนเทาเทียมกัน  
  2. จิตวิทยาในการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนานําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
  3. จิตวิทยาในการฝกการทําซ้ําจะกอใหเกิดการเรียนรูบางครั้งอาจกอใหเกดิความเบื่อหนาย 
ดังนั้น ในการฝกที่มีคุณภาพ ควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี ้ 
   - คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
   - ฝกไปทีละเรื่อง 
   - ฝกในสิ่งที่เดก็ไดเรียนรูแลว  
   - ควรคํานึงถึงความยากงายในการฝก 
  4. เรียนรูดวยการกระทํา ควรใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพราะการเรียนรูและคนพบ
ดวยตนเองนัน้ เด็กจะจดจําไดนาน  
  5. เรียนเพื่อรู ใหผูเรียนไดเรียน และรูจริง ทําใหจริงในสิ่งทีเ่รียน ซ่ึงบางครั้งผูเรียนแตละ
คนอาจจะใชเวลาในการเรียนรูไดไมเทากนั ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคลดวย  
  6. ความพรอม เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญเพราะถานักเรียนไมมคีวามพรอม เขาก็ไมสามารถจะ
เรียนตอไปได ครูจะตองสํารวจความพรอมของนักเรียนกอน นักเรยีนทีม่ีวัยตางกัน ความพรอมยอมไม
เหมือนกนั ในการสอนคณิตศาสตร ครูจึงตองตรวจสอบความพรอมของนักเรียนอยูเสมอ  
  7. การเสริมกําลังใจ การเสริมกาํลังใจ เปนเรื่องสําคัญในการสอน เพราะคนเรานั้นเมื่อ
ทราบวา พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเปนที่ยอมรับ ยอมทําใหเกิดกําลังใจการที่ครูชมนักเรียนในโอกาส
อันเหมาะสมเชน กลาวคําชมวา ดีมาก ดี เกง ฯลฯ หรือมีอาการยิ้ม   พยักหนา เหลานี้   เปนตน   
  สุรชัย  ขวัญเมอืง (2522 : 227) ไดกลาวถึง   จิตวิทยาที่ใชในการสอนคณิตศาสตร ไวดังนี้   
  1. ใหนกัเรียนมีความพรอมกอนที่จะสอนอยูเสมอ  
  2. สอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณหรือไดพบเห็นเสมอ  
  3. สอนจากงายไปหายาก 
  4. ใหเดก็ฝกทําหลาย ๆ คร้ัง จนกวาจะคลองและมีการทบทวนอยูเสมอ  
  5. ตองเรียนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม  
  6. ควรใหกําลังใจเด็ก  
  7. คํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  
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                  2.11  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ                  
  งานวิจัยตางประเทศ   
  อีฮรี และแอมมอน (Ehri and Ammon. 1974 : 516) ไดนาํเด็กระดับอาย ุ4-8 ป จํานวน 40 
คน จากสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันแหงหนึ่งในเมืองโอคแลนด (Oakland) เด็กสวนใหญมาจากครอบครัว
ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจปานกลางและต่ํา มาศึกษาความเขาใจในความสัมพันธของคําคู โดยใหเด็กดู
ภาพ 24 คู ภาพนั้นเปนภาพวัตถุหรือทิวทศันที่คุนเคยมาแลว และถามความเขาใจเกีย่วกับคําวา สูงกวา – 
ส้ันกวา  ใหญกวา – เล็กกวา  อวน – ผอม ซ่ึงคําเหลานี้อยูในรูปของประโยค  เชน “ปนของเบรนสั้นกวา
ของโจล...”  แลวถามวาปนของใครไมยาวกวา หรือ “จอหนมีอินสอยาวกวาบิลล” ถามวาดินสอของใคร
ส้ันกวา ผลการศึกษาปรากฏวา เดก็ระดับอายุ 4-5 ป สามารถตอบคําถามไดถูกตองเกอืบทุกขอ และเขาใจ
ในการเปลี่ยนแปลงรูปของคําคูในประโยคตาง ๆ ที่เกี่ยวกับขนาด เชน เล็กกวา เปลี่ยนเปนไมใหญกวา 
หรือยาวกวาเปลี่ยนแปลงไมส้ันกวาไดอยางถูกตอง และไมพบความแตกตางกันในระหวางเพศของแตละ
ระดับอายุเลย  
  แมซซี่ (Massey. 1990 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางการอานและ
คณิตศาสตรของเด็กเกรด 1, 2 และ 3 กลุมทดลองเปนเดก็มาจากโครงการพัฒนาพอ แม ลูก ในเวอรนิเจีย 
กลุมควบคุมไมเคยผานอนุบาลเลย เปนเดก็ดอยโอกาส ซ่ึงนํามาอยูดวยกันไมต่ํากวา      40 วัน ทําการ
ทดสอบโดยครู พบวา เดก็ทีม่ีจากโครงการพัฒนา พอ แม ลูก จะไดรับการสงเสริม  ที่ดีในเรื่องของความ
พรอมทางการอานและความพรอมทางคณติศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
  วารุณี  อัศวโภคิน (2531 : บทคัดยอ) ไดศกึษาความคดิเห็นของผูปกครองที่สงเด็กเขา
โรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มุงจัดการศึกษาโดยเนนวิชาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา           
ผูปกครองตัดสินใจสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลทีเ่นนวชิาการ กด็วยเหตุผลเพือ่เตรียมเดก็เขาเรียน
ในโรงเรียนเอกชนมาตรฐานดีเปนอันดับแรก รองลงมาเปนการเอาใจใสดูแลของครู สภาพแวดลอมของ
อาคารเรียน และบริการอํานวยความสะดวกตามลําดับ  
                       รัชนี   สมประชา  (2533 : 54-55)  ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ํา เลนทราย โดยนําไปทดลองกับเด็กอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2532 อายุระหวาง 4-5 ป โรงเรียนเดชอนุสรณ จังหวดันครปฐม สังกัดสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวน 2 หองเรียน ๆ ละ 27 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น    54 คน พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทราย มทีักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวาเดก็ปฐมวัยทีไ่มไดรับ
การจัดประสบการณการเลนน้ํา เลนทราย อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ ระดับ .01  
  ศรีสุดา  คัมภีรภัทร (2534 : 85-88) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และความ
เชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เนนองคประกอบ
พื้นฐาน กับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตามแผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาล ทดลอง
กับเด็กอายุระหวาง 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 30 คน พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะที่เนนองคประกอบพืน้ฐานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูง
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กวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตามแผนการจัดประสบการณช้ัน
อนุบาลในดานการเปรียบเทียบ แตในดานการสังเกตไมพบความแตกตางกัน  
  คะนอง  คนเลก็ (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสอดคลองระหวางความคาดหวังของ
ผูปกครองที่มีตอโรงเรียน และสภาพที่เปนจริงของโรงเรียนอนุบาล ในจังหวัดเชยีงใหม พบวา    ความ
คาดหวังของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน และสภาพที่เปนจริงของโรงเรียนอนุบาลเอกชน      ในจังหวัด
เชียงใหม ในดานการเรียนการสอน พบวา มีการสอนคณติศาสตร ภาษาไทย พลศึกษา กิจกรรมในแตละ
วัน มีการแบงเวลาแนนอน มเีวลานอนของนักเรียน หลักสูตร หรือแนวการจัดประสบการณของโรงเรียน 
เนนทั้งวิชาการและการจัดประสบการณ เพื่อเตรียมความพรอม มีการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการวดัผลใช
แบบทดสอบ และการสังเกตดานบุคลากร พบวา ครูคนเดียวสอนประจําชั้น ตลอดถึงบุคลิกของครูที่สงา
และมีความมัน่ใจในตนเอง แตงกายสะอาด พูดจาสภุาพเรียบรอย ใหความสนิทสนมเปนกันเอง  
  วัชราภรณ  พยคัฆเมธี (2546 : 73) ไดศกึษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับลักษณะที่
พึงประสงคดานการจัดการศกึษาปฐมวัย ในอําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครองมีความ
ตองการอยูในระดับมากทกุดาน เรียงลําดบัดังนี้ ดานครแูละพี่เล้ียงเด็ก  ดานอาหารและสุขภาพ ดานความ
ปลอดภัย  ดานการสงเสริมภูมิปญญา ดานการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน ดานการจัดสภาพแวดลอม 
และดานบรกิารอื่น ๆ 
                        จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของพบวาสําหรับเด็กปฐมวัยการเรียนคณิตศาสตรหมายถึง
การไดรับการจัดประสบการณเพื่อเตรยีมความพรอมและฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ใหเด็ก
สามารถ และมีสมรรถภาพ สําหรับการเรียนคณิตศาสตร เด็กควรไดรับการฝกและการเตรียมความพรอม
ในเรื่องของการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก ตัวเลข การนับ การเรียงลําดับ รูปทรง เปนตน เพื่อให
เด็กเปนคนเกงซึ่งผูปกครองยอมมีความตองการและปรารถนาที่จะใหเดก็ที่ตนเองรักเปนที่ช่ืนชมของ
บุคคลอื่นและเปนที่ยอมรับของสังคมตองการใหเดก็ในความดแูลประสบความสําเร็จ ทําให ผูปกครองมี
ความตองการ โดยเฉพาะการเรียนที่เนนวิชาการซึ่งจากการวิจัยของวารณุี  อัศวโภคิน. (2531)  ศรีสุดา  
คัมภีรภัทร. (2534) คะนอง  คนเล็ก.  (2534)  และวัชราภรณ  พยัคฆเมธี. (2536) มี ตวับงชี้ ใ หเหน็ถึง
ความสนใจการเรียนของเด็กที่เนนวิชาการ ซ่ึงมักมีคณิตศาสตร รวมอยูดวย ในขณะทีก่ระแสของความ
สนใจเกีย่วกับการเรียนคณิตศาสตรกําลังเปนที่นิยมในสงัคมทําใหผูวจิยัมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
ตองการของผูปกครองที่มีตอการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยวามีความตองการอยูในระดับมาก 
หรือนอยเพยีงใด 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคนควาในครั้งนีเ้ปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) มีจุดประสงค เพื่อศึกษา
ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ในภาคตะวนัออก  
ประกอบดวย จังหวดัชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  และฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดในการศึกษาคนควาดังนี ้ 
 1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง  
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การวิเคราะหขอมูล  
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนผูปกครองของเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูในชัน้
อนุบาลปที่ 2- 3  ของจังหวดัในภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี และระยอง 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมดที่เปนผูปกครองของเด็กปฐมวัยที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2-3  โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวดั 4 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนในอําเภอ
เมือง 4 โรงเรียน โดยการคดัเลือกผูปกครองมาเปนกลุมตวัอยาง โรงเรียนละ 60 คน  ยกเวนโรงเรียน
อนุบาลประจําจังหวดัระยองใชผูปกครองเปนกลุมตัวอยางจํานวน 80 คน  รวมผูปกครองที่เปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 500 คน  
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
               เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา คร้ังนี้เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ มาตราประมาณคา 
 4 ระดับ ที่ผูวจิัยสรางขึ้น ประกอบดวย คาํถาม 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1  เปนขอมูลดานปจจัยพื้นฐานของผูปกครอง ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก   ฐานะทาง
เศรษฐกิจ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  เปนขอคําถามที่มีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกบัความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณิตศาสตร      ของ

เด็กปฐมวัย เปนแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Sceale)  จํานวน    45   ขอ ดังนี้  
 ดานความพรอมทางคณิตศาสตร   จํานวน  15 ขอ 
 ดานทักษะคณติศาสตร                จํานวน 15 ขอ 
 ดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร  จํานวน 15 ขอ 
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               โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
 4     หมายความวา มีความตองการมากที่สุด 
  3 หมายความวา มีความตองการมาก 
 2 หมายความวา มีความตองการปานกลาง  
 1 หมายความวา มีความตองการนอยหรือไมตองการ  

 
วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 1. สรางแบบสอบถามใหคลอบคลุมความตองการของผูปกครอง  เกี่ยวกบัการเรียน
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ในจังหวดัภาคตะวนัออก    แบงเปน 3 ดาน   คือ  ดานความพรอมทาง
คณิตศาสตร   ดานทักษะพืน้ฐานคณิตศาสตร   ดานการเสริมทักษะคณติศาสตร 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ทาน 
ตรวจสอบขอคําถามและความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม   ความถูกตอง 
เหมาะสมของแบบสอบถาม  ประกอบดวย 
  2.1  อาจารยจติรา  ชนะกุล  หัวหนาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยมหาวทิยาลัยราชภัฎ 
                                  ราชนครินทร  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
                       2.2  อาจารยเชดิชัย  แกวกนก  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานโคคลาน 
                                  จังหวดัสระแกว 
  2.3  อาจารยสราวดี  เพ็งศรีโคตร  ศึกษานิเทศน   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
                                  สระแกว  เขต 2  จังหวัดสระแกว 
                       2.4  อาจารยจลุศักดิ์  สุขสบาย  อาจารยโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                  ฝายประถม  กรุงเทพฯ 
                       2.5  อาจารยอดุลย  ใบกหุลาบ  อาจารยกองบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                                  จังหวดัพิษณุโลก    
                3.   นําแบบสอบถามที่ผานผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข โดยใชเกณฑความ
คิดเห็นที่สอดคลอง  3  ใน 5  จากแบบสอบถามทั้งหมด 45 ขอ     
                4.   นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครองที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 50 คน 
เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcien) ของครอนบาค 
(Cronbach)  และไดนํามาหาคุณภาพเครื่องมือ ซ่ึงมีคาอํานาจจําแนกทั้งฉบับเทากับ .98  แสดงในตารางที่ 
1 (ดูไดจากภาคผนวก) 
 5. แกไขปรับปรงุแบบสอบถามอีกครั้ง กอนนําไปใชเพื่อเก็บขอมูลจริง  
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. นําหนังสือที่ออกโดยบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษาทัง้ 8 โรงเรียน ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการวจิัยโดยผานครู
ประจําชั้นใหกลุมตัวอยางและผูวิจยัเปนผูเกบ็แบบสอบถามคืนดวยตนเองทั้งหมด  
 2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่  15 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 20  ธันวาคม  2548 ใช
เวลาทั้งหมดจาํนวน  35 วัน   โดยแจกแบบสอบถาม  จํานวน 500  ฉบับ เก็บแบบสอบถามคืน และ
ตรวจสอบความถูกตองทั้งหมด  485  ฉบับ   คิดเปนรอยละ  97 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลวนําไปวิเคราะหขอมูลและทดสอบหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC โดยทําการวิเคราะหขอมูลตอไปนี้  
 1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ และคํานวณคารอยละ  
 2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 ซ่ึงเปนขอคําถามเกี่ยวกับความตองการของผูปกครองดานการ
เรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะหขอมูลของคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 
 โดยกําหนดคะแนนสําหรับการอานระดับความตองการ ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความตองการนอยหรือไมตองการ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00  หมายถึง  มีความตองการปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  มีความตองการมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง  มีความตองการมากที่สุด 

 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติสําหรับการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1.1 หาคาความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) 
ของครอนบัค (Cronbach) มีสูตรดังนี้  (บญุเชิด   ภิญโญอนันตพงษ.  2545 : 131) 
 

   α = 
1-K

K

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 2

2

1
X

i

S
S

 

 

 เมื่อ  α               แทน คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมือวัด 
   K                แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
  ∑ 2

iS                 แทน ผลรวมของความแปรปรวนแตละขอของเครื่องมือวัด 
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       2
XS               แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเครื่องมือวัด 

 
 2. สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล  
  2.1 หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังนี้  
   1) คาเฉลี่ย  มีสูตรดังนี้   (บุญเชดิ  ภิญโญอนนัตพงษ.  2521 : 36) 
 

     X  = 
N
X∑  

 เมื่อ  X    แทน คาเฉลี่ย 

         ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N   แทน จํานวนกลุมตวัอยางทั้งหมด 
 
   2) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีสูตรดังนี้  (บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.   
2521 : 56) 
     

                                       SD = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

 
 เมื่อ  SD              แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         ∑X2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 

   (∑X)2  แทน จํานวนคะแนนทั้งหมดยกกาํลังสอง 
   N  แทน กําลังสองของผลรวมคะแนนทั้งหมด 
 
  2.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมากกวา 2  กลุมขึ้นไป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทิศทางเดยีว และทดสอบนัยสําคัญโดยใช  F – test  มีสูตรดังนี้  (บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2521 : 
109) 
    

     F = 
w

b

MS
MS  

 
 เมื่อ  F               แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F  -  distribution  
   MSb                แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม 
   MSW                แทน ความแปรปรวนภายในกลุม  
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  2.3 เมื่อพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติแลว ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู 
โดยใชวิธีทดสอบเชฟเฟ  (Scheffe’)  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544: 248 ; อางอิงจาก Byrkit. 1975:276-277) 
   
       CVd  = )/2)(*)()(1( nMSFk Within−  
  
                       เมื่อ  k แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
          F* แทน คาที่เปดจากตาราง 
                 MSWithin แทน คา  Mean square within group 
               n แทน จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจยัเร่ืองการศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของจังหวัดในภาคตะวนัออก ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนความหมายของขอมูลและการ
แปรผล ดังนี้ 
 
สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  N  แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 X   แทน  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  SD   แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  F  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-Distribution 
 df  แทน  ระดับชั้นความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
  SS    แทน  ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of square) 
  MS   แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนยกกาํลังสอง 
  *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  **   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ตอไปนี ้
  ตอนที่ 1 จํานวนและคารอยละของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ระดบัความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
จังหวดัทางภาคตะวันออก 
  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดทางภาคตะวนัออก จําแนกตามปจจัยพื้นฐานของผูปกครอง 
                 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1 จํานวนและคารอยละของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม 
   การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจยันําขอมูลจากแบบสอบถามความตองการของผูปกครองเกี่ยวการ
เรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงสงใหผูปกครองจํานวน  500  ฉบบั  ไดรับกลับคืนมา และ
ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบได 485  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  97  และนํามาแจกแจงจํานวนและคา
รอยละ ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  จํานวนและรอยละของผูปกครอง จําแนกตามปจจัยพืน้ฐานของผูปกครอง  
 

                          ปจจัยพืน้ฐานของผูปกครอง จํานวน รอยละ 
ความเกีย่วของกับเด็ก    
        พอ – แม 459 94.63 
        ปู ยา ตา ยาย 10 2.06 
        ญาติ 16 3.29 
ระดับการศึกษา    
        ต่ํากวาปรญิญาตรี 213 43.91 
        ปริญญาตรี 238 49.07 
        สูงกวาปริญญาตรี 34 7.01 
 ฐานะทางเศรษฐกิจ    
        นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 100 20.62 
        ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท 130 26.8 
        มากกวา 15,000 บาทขึ้นไป 255 52.57 
อาชีพ    
        รับจาง/เกษตรกร 186 38.35 
        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 125 25.77 
        ธุรกิจสวนตัว 127 26.18 
        อ่ืนๆ 47 9.69 
ปจจัยเสริม   
        สอบแขงขันเขาเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 15 3.09 
        ตองการใหลูกเกงคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัย 433 89.27 
        เห็นคนอืน่สงเสริมใหลูกเรียนจึงสงลูกเขาเรียนดวย 9 1.85 
        มีสถาบันสอนคณิตศาสตรที่งายและสะดวกในการสอน
คณิตศาสตร 

28 5.77 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ผูปกครองสวนใหญเปน พอ-แม จํานวน 459 คน คิดเปนรอย
ละ 94.63  สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดบัปริญญาตรี จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 49.07  และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจมากกวา 15,000 บาทขึ้นไป จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 52.57   ทางดานอาชีพ 
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกร จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 38.35 รองลงมาคือ ธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 127  คน  คิดเปนรอยละ 26.18  สวนดานปจจยัเสริม พบวา  ผูปกครองสวนใหญตองการ
ใหเดก็เกงคณติศาสตรตั้งแตปฐมวัย จํานวน 433 คน คิดเปนรอยละ 89.27  
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                ตอนที่ 2  ระดับความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
       2.1  การวิเคราะหตอนนี้  ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามความตองการของผูปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มาหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบั
ความตองการเปนรายดานและรวมทั้งฉบับ ดังแสดงในตาราง 3  
  
ตาราง 3  คาเฉลี่ยคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ 
       การเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ความตองการเกี่ยวกับการเรยีน
คณติศาสตรของเด็กปฐมวัย 

        

     Χ  

    
   SD 

 
          ระดับ 

1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร     3.31    0.53            มาก 
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร     3.24    0.55            มาก 
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร     3.02    0.56            มาก 
                           รวม      3.20      0.50            มาก 

   
                 ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะดาน
ความพรอมทางคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการมากที่สุด (Χ  =  3.31) 
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          2.2  การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจยันําคะแนนรายขอของแตละดานมาวเิคราะห คาเฉลี่ย และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองที่เกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจาํแนก
รายดาน ดังแสดงในตาราง 4- 6 
  
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรยีน 
      คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ดานความพรอมทางคณิตศาสตร 
 

                   ความตองการดานความพรอมทางคณิตศาสตร Χ   SD ระดับ 
1.  สามารถนับเลขได 3.54 .63 มากที่สุด 
2.  สามารถรูคาจํานวน 3.38 .69 มาก 
3.  สามารถเขียนตวัเลข 3.38 .69 มาก 
4.  สามารถบวกเลขไดอยางนอย  1  หลัก 3.19 .78 มาก 
5.  สามารถลบเลขไดอยางนอย  1  หลัก 3.14 .82 มาก 
6.  มีความรูความสามารถเรื่องการลดลงและการเพิ่มขึ้น 3. 07 .81 มาก 
7.  สามารถอานตัวเลขได 3.54 .64 มากที่สุด 
8.  สามารถทอนเงินได 3.00 .85 มาก 
9.  เด็กไดรับการทดสอบความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ 3.12 .78 มาก 
10. รูจักเปรียบเทียบสิ่งของที่เหมือนกนั 3.41 .69 มาก 
11. รูจักเปรียบเทียบสิ่งของที่แตกตางกัน 3.42 67 มาก 
12. สามารถเรียงลําดับเหตกุารณ      กอน-หลัง 3.36 71 มาก 
13. บอกรูปทรงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม  ได 3.43 .68 มาก 
14. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการเชื่อมโยงส่ิงที่
เกี่ยวของกัน 

3.35 .68 มาก 

15. เขาใจเกีย่วกับระยะใกล-ไกล 3.33 .70 มาก 
                                 รวม 3.31 .53 มาก 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย  ดานความพรอมทางคณิตศาสตร อยูในระดบัมาก (Χ =  3.31) และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาความตองการของผูปกครองมีมากที่สุด คือขอ1  ผูปกครองตองการใหเดก็ปฐมวยัมี
ความสามารถในการนับเลข  และขอ 7  ตองการใหเด็กสามารถอานตัวเลขได  (Χ  =3.54)  
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ตาราง 5   คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรยีน 
      คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ดานทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

           ความตองการ ดานทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร Χ  SD    ระดับ 
1.  บอกตําแหนง บน ลาง หนา หลัง นอก ใน 3.36 .65     มาก 
2.  จัดประเภท จําแนก แยกแยะ ได 3.25 .69     มาก 
3.  รูจักสัญลักษณตวัเลข แทนคาจํานวน 3.24 .72     มาก 
4.  รูจักการวดัขนาดสั้น-ยาว 3.23 .73     มาก 
5.  สามารถเรียงลําดับ ขนาด  3.33 .69     มาก 
6.  สามารถเรียงลําดับ จํานวน หรือตัวเลข 3.39 .65     มาก 
7.  สามารถจับคูส่ิงของที่เหมือนกัน หรือประเภท/ชนิด  
     เดียวกัน 

3.42 .65     มาก 

8.  ความรูความสามารถเกี่ยวกับการเพิ่มขึน้ของสิ่งตางๆ 3.26 .72     มาก 
9.  มีทักษะความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ 2.95 .77     มาก 
10. มีความรูความเขาใจเรื่องเวลา 3.14 .76     มาก 
11. มีทักษะดานการสังเกต เปรียบเทียบ 3.34 .68     มาก 
12. รูจักบอกความมาก นอย เทากัน ของจํานวน 3.35 .68     มาก 
13. นับเปน 3.51 .63 มากที่สุด 
14. มีทักษะดานการคาดคะเน 2.89 .83     มาก 
15. เขาใจในเรือ่งของทิศทาง 2.90 .81     มาก 
                                 รวม 3.24 .55     มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย จาํแนกเปนรายดาน  ดานความพรอมทางคณิตศาสตร อยูในระดบัมาก (Χ  = 3.24) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความตองการของผูปกครองมากที่สุด  1  ขอ คือ ตองการใหเด็ก
ปฐมวัยนับเปน    รองลงมาอยูในระดับมาก (Χ = 3.42 และ 3.39)  คือขอ 7  และขอ 6     ตองการใหเดก็
จับคูส่ิงของและเรียงลําดับตวัเลข/จํานวน ตามลําดับ 
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ตาราง 6   คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองที่เกี่ยวกับการเรยีน 
      คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร 
 

             ความตองการดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร Χ    SD ระดับ 

1.   ตองการใหโรงเรียนจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนน 
      คณิตศาสตร 

3.12   .73 มาก 

2.   จัดครูสําหรับสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรโดยเฉพาะ 3.06   .76 มาก 
3.   จัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมฝกคณิตศาสตร 
      สําหรับเดก็ปฐมวยั 

3.20   .75 มาก 

4.   ตองการใหสอดแทรกความรูทางคณิตศาสตรไวในทกุ 
      กิจกรรม 

2.96   .81 มาก 

5.   ตองการใหโรงเรียนจดัการสอนพิเศษคณิตศาสตร 2.72   .82 มาก 
6.   ผูปกครองตองการสอนพิเศษใหเดก็เองเมื่ออยูที่บาน 2.70   .86 มาก 
7.   ตองการใหโรงเรียนจดัการบานเลขคณิต 2.92   .82 มาก 
8.   ตองการใหโรงเรียนจดัโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร 
      สําหรับเดก็ใหกับผูปกครอง 

2.66   .89 มาก 

9.   ตองการใหจัดการเรียนดวยการใชแบบฝกคณิตศาสตร 2.96   .76 มาก 
10. ตองการใหมีครูสอนคณิตศาสตรแบบตัวตอตัว 2.53   .92 มาก 
11. ตองการใหโรงเรียนจดัหาสื่อ อุปกรณ แบบฝกทีน่า  
      สนใจมาใช กับเด็ก 

3.39   .68 มาก 

12. ตองการใหโรงเรียนสอนโดยใช  ชุดการสอน 
      คณิตศาสตรเบื้องตน  สําหรับเด็กทีเ่ปนที่นิยม 

3.16   .77 มาก 

13. ตองการใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
      ดวยการลงมือปฏิบัติ 

3.34   .69 มาก 

14. ตองการใหครูจัดบรรยากาศการเรียนคณิตศาสตรที่ 
     ไมเครงเครียด 

3.48   .66 มาก 

15. ตองการใหโรงเรียนจดักิจกรรมที่มุงเนน ผลสัมฤทธ์ิ 
      ทางคณิตศาสตร 

3.03   .78 มาก 

                                   รวม 3.02 .56 มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย จาํแนกตามดานความพรอมทางคณิตศาสตร อยูในระดับมาก (Χ  = 3.02) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา  ความตองการของผูปกครองทุกขออยูในระดับมากโดย 3 อันดับแรก คือขอ 
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14, 11 และ13   คือตองการใหเด็กปฐมวยัได รับบรรยากาศการเรียนที่ไมเครงเครียด มีส่ืออุปกรณที่
นาสนใจและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง   (Χ  = 3.48, 3.39,และ 3.34 ตามลําดับ)    
 
  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย จําแนกตามปจจยัพืน้ฐานของผูปกครอง 
                 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจยันําคะแนนเฉลี่ยความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมาเปรยีบเทยีบกัน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว จาํแนก
ตามตัวแปรดังนี้ 
        3.1 การวิเคราะหเพื่อเปรยีบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามความเกีย่วของกับเด็ก ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียน        
       คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามความเกีย่วของกับเด็ก 
  

 ความตองการของผูปกครอง                           
                                                                       

พอ-แม 
(N=459) 

ปู ยา ตา ยาย 
(N=10 ) 

ญาติ 
(N=16) 

1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร Χ  3.32 3.00 3.37 
 S.D. 0.53 0.53 0.66 
 ระดับ มาก มาก มาก 
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร Χ  3.24 2.89 3.36 
 S.D. 0.54 0.52 0.68 
 ระดับ มาก มาก มาก 
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร Χ  3.02 2.75 3.15 
 S.D. 0.55 0.56 0.75 
 ระดับ มาก มาก มาก 
ความตองการโดยรวม Χ  3.20 2.88 3.29 
 S.D. 0.49 0.49 0.64 
 ระดับ มาก มาก มาก 

 
               ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ความตองการของผูปกครอง ที่มีความเกีย่วของเปน ญาติ, 
พอ-แม, และปู ยา ตา ยาย  มคีวามตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

อยูในระดับมาก (Χ = 3.29, 3.20 และ 2.88 )  ตามลําดับ 
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                3.2  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร 
สําหรับเด็กปฐมวัย จาํแนกตามระดับการศกึษา  ดังแสดงในตาราง 8- 10 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน 
      คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามระดับการศึกษา ดังแสดงในตาราง 8- 10  
 
 

               
                 ความตองการของผูปกครอง       

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 
(N=213) 

ปริญญาตรี 
 
(N=238) 

สูงกวา
ปริญญาตรี 
(N=34) 

1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร Χ  3.24 3.37 3.38 
 S.D. 0.57 0.49 0.50 
 ระดับ มาก มาก มาก 
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร Χ  3.18 3.27 3.38 
 S.D. 0.56 0.55 0.46 
 ระดับ มาก มาก มาก 
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร Χ  2.98 3.05 3.06 
 S.D. 0.58 0.55 0.49 
 ระดับ มาก มาก มาก 
ความตองการโดยรวม Χ  3.15 3.23 3.27 
 S.D. 0.51 0.49 0.43 
 ระดับ มาก มาก มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง   พบวา ความตองการของผูปกครอง จําแนกตามระดับการศึกษา 
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยรวมผูปกครองมีความตองการอยูในระดับมากเมื่อ
จําแนกเปนรายดานปรากฏวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความตองการเกี่ยวกบัการ
เรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดานความพรอมทางคณิตศาสตร  ดานทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
และดานการเสริมทักษะ    สูงกวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (Χ = 3.27)      สวน 
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีระดับความตองการนอย (Χ = 3.15) 
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ตาราง 9  เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
       จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 2.11 2 1.06 3.80 0.02* 
        ภายในกลุม 133.69 480 0.28   
             รวม 135.80 482    
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 1.71 2 0.85 2.83 0.06 
        ภายในกลุม 144.92 481 0.30   
             รวม 146.62 483    
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 0.47 2 0.24 0.75 0.47 
        ภายในกลุม 146.07 466 0.31   
             รวม 146.55 468    
ความตองการโดยรวม      
        ระหวางกลุม 1.00 2 0.50 2.05 0.13 
        ภายในกลุม 113.07 463 0.24   
             รวม 114.07 465    

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง   พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกนั มีความตองการของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความพรอมทางคณิตศาสตร ผูปกครองมีความตองการ แตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  และดานการเสริม
ทักษะคณิตศาสตรผูปกครองมีความตองการแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 10  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตร 
      สําหรับเดก็ปฐมวยั ดานความพรอมทางคณิตศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา     Χ  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี     3.24         .13*              .15* 
ปริญญาตรี    3.37                .02 
สูงกวาปริญญาตรี    3.38    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ผลการวิเคราะหตามตาราง   พบวา  ผูปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตองการ
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดานความพรอมทางคณิตศาสตรแตกตางจาก ผูปกครอง
ที่มีระดับการศกึษาต่ํากวาปรญิญาตรี และผูปกครองที่มีระดับการศกึษาสูงกวาปริญญาตรีมีความตองการ
ดานความพรอมทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยัแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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            3.3 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย จาํแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน  ดังแสดงในตาราง 11- 12 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน 
      คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน 
 

 
          ความตองการของผูปกครอง                

ต่ํากวา10,000 
บาท 
(N=100) 

10,000 – 
15,000 บาท 
(N=130) 

มากกวา
15,000 บาท 
(N=255) 

1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร Χ  3.16 3.34 3.36 
 S.D. 0.61 0.53 0.48 
 ระดับ มาก มาก มาก 
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร Χ  3.13 3.26 3.27 
 S.D. 0.56 0.57 0.54 
 ระดับ มาก มาก มาก 
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร Χ  2.96 3.04 3.03 
 S.D. 0.63 0.53 0.55 
 ระดับ มาก มาก มาก 
ความตองการโดยรวม Χ  3.10 3.22 3.23 
 S.D. 0.54 0.49 0.47 
 ระดับ มาก มาก มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง   พบวา ความตองการของผูปกครอง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืน มี
ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อจําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจปรากฏวาดานความพรอมทางคณิตศาสตรและดานทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมากกวา 15,000 บาทตอเดือนมีความตองการเกี่ยวกบัการ
เรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีรายได ต่ํากวา 10,000 และตั้งแต 10,001- 
15,000 บาท (Χ = 3.36 และ 3.27 ) ตามลําดบั 
 
 
 
 
 



 55 

ตาราง 12 เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
       จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

                แหลงความแปรปรวน    SS df MS F P 
1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 2.87 2 1.44 5.18 0.01* 
        ภายในกลุม 132.93 480 0.28   
             รวม 135.80 482    
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 1.53 2 0.77 2.54 0.08 
        ภายในกลุม 145.09 481 0.30   
             รวม 146.62 483    
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 0.39 2 0.20 0.63 0.53 
        ภายในกลุม 146.15 466 0.31   
             รวม 146.55 468    
ความตองการโดยรวม      
        ระหวางกลุม 1.20 2 0.60 2.46 0.09 
        ภายในกลุม 112.87 463 0.24   
             รวม 114.07 465    

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีความตองการของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความพรอมทางคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และดานการเสริมทักษะคณติศาสตร แตกตาง
กันอยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติ 
                 
 
 
 
 
 
 



 56 

ตาราง 13  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตร      
       สําหรับเด็กปฐมวยั ดานความพรอมทางคณิตศาสตร  จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

  ฐานะทางเศรษฐกิจ     Χ    ต่ํากวา  10,000  10,001-15,000     มากกวา  15,000 
ต่ํากวา  10,000  บาท     3.16         .18*              .20* 
10,001 – 15,000  บาท    3.34                .02 
สูงกวา  15,000  บาท    3.36    

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
                 
                  ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวาผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระหวาง 10,001 – 15,000  
บาท และตั้งแต  15,000  บาท ขึ้นไป มีความตองการดานความพรอมทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
แตกตางกับผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํากวา 10,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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          3.4  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย จําแนกตามอาชพี  ดังแสดงในตาราง 14- 15 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน 
       คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามอาชีพ   
 

 
            ความตองการของผูปกครอง               

รับจาง/
เกษตรกร 
(N=186) 

รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกจิ 
(N=125) 

ธุรกิจ
สวนตัว 
(N=127) 

อ่ืน ๆ 
 
(N=47) 

1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร Χ      3.30     3.36     3.30     3.25 
 S.D.     0.53     0.51     0.50     0.68 
 ระดับ     มาก     มาก     มาก     มาก 
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร Χ      3.23     3.30     3.20     3.22 
 S.D.     0.56     0.54     0.57     0.51 
 ระดับ     มาก     มาก     มาก     มาก 
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร Χ      3.05     3.09     2.95     2.90 
 S.D.     0.56     0.52     0.58     0.60 
 ระดับ     มาก     มาก     มาก     มาก 
ความตองการโดยรวม Χ      3.20     3.25     3.16     3.14 
 S.D.     0.50     0.48     0.50     0.52 
 ระดับ     มาก     มาก     มาก     มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง   พบวา ความตองการของผูปกครอง ที่มีอาชีพ รับราชการ, รับจาง/
เกษตรกร, ธุรกิจสวนตวั และอื่น มีความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยรวมจําแนกตามอาชีพของผูปกครองพบวาอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน ปรากฎวา
ผูปกครองที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิ    มคีวามตองการดานความพรอมทางคณิตศาสตร 
ดานทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร   และดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร  สูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพ
ตางกัน(Χ = 3.36 , 3.30 , 3.09) ตามลําดับ 
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ตาราง 15  เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
       จําแนกตามอาชีพ   
 

                 แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 0.58 3 0.19 0.68 0.56 
        ภายในกลุม 135.23 479 0.28   
             รวม 135.80 482    
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 0.69 3 0.23 0.76 0.52 
        ภายในกลุม 145.93 480 0.30   
             รวม 146.62 483    
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร      
        ระหวางกลุม 1.83 3.00 0.61 1.96 0.12 
        ภายในกลุม 144.72 465 0.31   
             รวม 146.55 468    
ความตองการโดยรวม      
        ระหวางกลุม 0.75 3 0.25 1.02 0.39 
        ภายในกลุม 113.32 462 0.25   
            รวม 114.07 465    

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีความตองการของผูปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกนัมีความตองการ ดานความพรอมทาง
คณิตศาสตร ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร แตกตางกัน 
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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             3.5 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย จาํแนกตามปจจัยเสริม  ดังแสดงในตาราง 16- 17 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน 
       คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกตามปจจยัเสริม   
 

 
            ความตองการของผูปกครอง                    

สอบเขา 
ป.1 
(N=15) 

เกง
คณิตศาสตร 
(N=433) 

ตาม
ผูอ่ืน
(N=9) 

มีสถาบัน
สอน
คณิตศาสตร 
(N=28) 

1. ดานความพรอมทางคณิตศาสตร Χ  3.28 3.32 3.27 3.23 
 S.D. 0.51 0.53 0.77 0.49 
 ระดับ มาก มาก มาก มาก 
2. ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร Χ  3.06 3.25 3.35 3.14 
 S.D. 0.84 0.54 0.61 0.45 
 ระดับ มาก มาก มาก มาก 
3. ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร Χ  2.89 3.03 2.99 2.95 
 S.D. 0.91 0.55 0.71 0.43 
 ระดับ มาก มาก มาก มาก 
ความตองการโดยรวม Χ  3.07 3.21 3.20 3.11 
 S.D. 0.74 0.49 0.68 0.40 
 ระดับ มาก มาก มาก มาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง   พบวา ความตองการของผูปกครอง ตามปจจัยเสริมโดยรวมและ

จําแนกตามปจจัยเสริมพบวาความตองการอยูในระดับมาก (Χ = 3.21, 3.20, 3.11 และ 3.07   ตามลําดับ) 
และปจจยัเสรมิที่มีผลตอความตองการของผูปกครองมากที่สุดคือตองการใหเด็กเกงคณิตศาสตรตั้งแต
ปฐมวัย (Χ = 3.21) 
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ตาราง 17   แสดงระดับความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  
       จําแนกตามปจจัยเสริม   
 

                ปจจยัเสริม    N     Χ   SD  ระดับ  รอยละ 
1. สอบแขงขันเขาเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1     15    3.07   0.74   มาก     3.09 
2. ตองการใหลูกเกงคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัย   433    3.21   0.49   มาก   89.27 
3. เห็นคนอื่นสงเสริมใหลูกเรียนจึงสงลูกเขา  
    เรียนดวย                                                         

     9    3.20   0.68   มาก     1.85 

4. มีสถาบันสอนคณิตศาสตรที่งายและ 
    สะดวกในการสอนคณิตศาสตร 

    28    3.11   0.40   มาก     5.77 

                         รวม        100 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง  พบวาเกี่ยวกับปจจัยเสริมที่เปนแรงจูงใจใหผูปกครองมีความ
ตองการเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้มีจํานวนผูปกครองมากที่สุดถึง 433 คน  หรือ
รอยละ 89.27 ที่ตองการใหเด็กปฐมวัยเรียนคณิตศาสตรเพราะตองการใหเดก็เกงคณติศาสตรตั้งแตปฐมวัย 
และปจจยัเสรมิในระดับรองลงมาคือมีสถาบันการสอนคณิตศาสตรที่งายและสะดวก 
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บทท่ี  5 
สรุปผล  อภปิราย  และขอเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยเร่ือง  ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
ในจังหวดัทางภาคตะวันออก  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ในดานตางๆ  ดังนี้  ดานความพรอมทางคณิตศาสตร  ดานทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร  ดานการเสริมทักษะคณิตศาสตร  และเพื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั  จําแนกตามความเกี่ยวของกับเดก็  ระดับการศึกษา  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ อาชพีของผูปกครอง  และปจจยัเสริม 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้  ใชกลุมผูปกครองของเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูในชัน้
อนุบาล ที่มีอายุระหวาง 4-5 ป  ในโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน  ของจังหวดัทางชลบุรี  ระยอง  
จันทบุรี และจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวนผูปกครอง 500  คน  
 การวิเคราะหขอมูลดวยการ  หาคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว  เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิัย   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีจดุมุงหมายเฉพาะของการวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย จําแนกตามปจจยัพื้นฐานทางของครอบครัว  
                3.  เพื่อศึกษาปจจยัเสริมที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทําใหผูปกครองตองการใหเดก็ปฐมวัย
เรียนคณิตศาสตร 
 
สมมติฐานในการวิจัย  
 1. ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีความตองการดานการเรียนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางกนั  
 2. ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมคีวามตองการดานการเรียนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัยแตกตางกัน  
              3. ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความตองการดานการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
แตกตางกัน  
 



 62 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมลูกับกลุมตัวอยางขางตน  โดยการแจกแบบสอบถาม
ไปจํานวน  500  ฉบับ  และไดรับแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน  485 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  97 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับ
การเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั  ในจงัหวัดทางภาคตะวนัออก  มคีาอํานาจจําแนกเทากับ  .98  แบง
ออกเปน  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัปจจัยพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนการ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2  ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยมีลักษณะ
แบบประมาณคา  4 ระดับ 
              ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไป     
  
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  Version  10.0 for  
Windows  และใชวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 
 1.  แบบสอบถามตอนที่  1  เปนขอคําถามขอมูลทั่วไปเกีย่วกับปจจยัพืน้ฐานของผูปกครองผูตอบ
แบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  และคํานวณคารอยละ 
 2.  แบบสอบถามตอนที่  2  เปนคําถามความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวยัในดานความพรอมทางคณติศาสตร  ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร  ปจจัยเสริม 
 เมื่อผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  และตรวจใหคะแนนเปนรายขอแลว  นําคะแนนที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย  ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)และคาความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว  ( One  - way 
ANOVA)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี  LSD. ( Fisher’s Least – 
Significant  Different) และเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ปจจัยพืน้ฐานของผูปกครองผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาปจจัยพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูปกครองสวนใหญเกี่ยวของกับเด็ก

ในฐานะของ พอ- แม ซ่ึงมีเปนจํานวนมากถึง  459 คน  คิดเปนรอยละ 94.63 ของผูปกครองทั้งหมด และ
ระดับการศึกษา  สวนใหญพบวาผูปกครองมีการศึกษาอยูในระดบัปริญญาตรี  จํานวน 238 คน  คิดเปน
รอยละ 49.07  รองลงมาเปนผูปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน  213  คน คิดเปนรอย
ละ  43.91  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง เห็นวาผูปกครองสวนใหญ มี
รายไดเฉลี่ย มากกวา 15,000 บาท ตอเดือน  จํานวน 255  คน  คิดเปนรอยละ 52.57 และผูปกครองสวน
ใหญมีอาชีพรับจาง หรือเกษตรกร   จํานวน  186   คน  คิดเปนรอยละ  38.35 รองลงมามอีาชีพธุรกิจ
สวนตัว  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  26.18  ของผูปกครองทั้งหมด สวนทางดานปจจยัเสริมนัน้  
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พบวา ผูปกครองสวนใหญตองการใหลูกเกงคณิตศาสตรตั้งแตระดับปฐมวัย มจีํานวนถึง  433  คน  คิด
เปนรอยละ  89.27 
 2.  ระดับความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  พบวา  
ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ในภาพรวมและการจําแนกราย
ดานผูปกครองมีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน     
 3.  เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
จําแนกตามปจจัยเสริมที่มีผลตอความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย พบวาปจจัยเสริมที่มอิีทธิพลตอความตองการของผูปกครองคือตองการใหเดก็เกงตั้งแตปฐมวัยอยู
ในระดบัมาก จํานวน 433 คน คิดเปนรอยละ 89.27 ของจํานวนผูปกครองทั้งหมด  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ของ
จังหวดัในภาคตะวนัออกผูวจิัยจําแนกการอภิปรายผลออกเปน  2  ประเด็น คือ  1)ระดบัความตองการของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย และ   2) เปรยีบเทียบความตองการของ 
ผูปกครองเกี่ยวกับ การเรยีนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  
              1.  ระดับ ความตองการของผูปกครอง  ผลการวิจัยพบวา  ผูปกครองตองการเกี่ยวกับการเรยีน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยรวมปรากฏวาอยูในระดับมากทกุดาน  และเมื่อ นํามา จําแนกเปน
รายดานพบวาผูปกครองที่มีความแตกตางกันในดานของความเกีย่วของกับเด็ก  อาชพี แตกตางกันมีความ
ตองการเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน แตผูปกครองที่มีระดับการศกึษา 
และฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันมีความตองการเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
แตกตางกัน ซ่ึงสามารถ อภิปรายผลไดวาผูปกครองมองเห็นความจําเปนของการเรียนคณิตศาสตรใน
ระดับปฐมวัยวาเปนพืน้ฐานในการคิดของเด็กเปนสิ่งที่เดก็จะตองพบบอยในชวีิตประจําวันและเปน
พื้นฐานสําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ นิตยา  ประพฤติกิจ. (2541: 3) 
ที่วา คณิตศาสตรเปนสิ่งที่เดก็เรียนจากประสบการณ มีโอกาสเรียนรูแกปญหา พัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น   อีก ประการหนึ่ง เปนไปไดวาผูปกครอง อาจ
คาดหวังวา การจัดกิจกรรมการเรียนสอนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถเตรียมความพรอมของเด็ก
ใหเปนไปตามทิศทางที่พึงประสงคได  และการใหเดก็เกงคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัยนั้นเปนพื้นฐาน ที่จะ
ชวยใหเด็กกาวไปสูประสบการณใหมที่สูงขึ้นและเชื่อวาจะทําใหเดก็เรียนเกงในอนาคต   ตอไป และการ
ที่เด็กเปนคนเกงตั้งแตปฐมวยันั้น สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจวาเด็กทีอ่ยูในความดแูลนั้นเปนคนเกงและ
เปนที่ยอมรับของคนอื่น จนทําใหเกิดคานยิมของคนในสังคมไทยที่ มักจะชืน่ชมและใหการยอมรบักับผู
ที่ประสบความสําเร็จไมวาจะเปนเรื่องของหนาที่การงาน การเลาเรียนของบุตร หลาน กระทั้ง
ความสามารถในการเรยีนของเด็กหากมมีากและประสบความสําเร็จก็จะไดรับการยกยอง  ในสังคมไทย
ปจจุบันจึงนิยมสงบุตร หลานเขาเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงและเปนทีย่อมรับ เพื่อเด็กจะเปน
คนเกงและเพือ่ความมีหนามีตาในสังคม (ทัศนีย ทองสวาง. 2537: 72)  ผูปกครองจึงตองการใหมีการ
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สงเสริมดานคณิตศาสตรใหกับเด็กตั้งแตปฐมวัย  เพราะนั่นคือโอกาสที่ดีของเด็ก ทีจ่ะไดรับการฝกและ
เปนคนเกง  ตัง้แตปฐมวยั และพรอมสําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึน้  ดังนั้นผูปกครองจึงมีความ
ตองการเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรของเด็กปฐมวัยอยูในระดับมากในทุกๆดาน ดังที่บุญเยี่ยม  จติดอน. 
(2526 : 250) กลาววา สําหรับเด็กปฐมวัยคณิตศาสตรเปนความรูพื้นฐานที่นํา ไปสูการเรียนคณิตศาสตร
ในระดบัที่สูงขึ้น 
                    จากความตองการของ ผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เมื่อนํามา 
พิจารณาในแตละดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
                    1.  ดานความพรอมทางคณิตศาสตร ผูปกครองมีความตองการให เด็กปฐมวัยมีความพรอม
ทางคณิตศาสตรในเรื่องของตัวเลข  คือมีความตองการใหเด็กปฐมวยัสมารถนับเลขและอานตัวเลขได ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวที่วา เด็กปฐมวัยควรไดรับการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับ การนับ
จาํนวน และการรูคา รูความหมายของจํานวน (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 253 : 
4 )   ผูปกครองเชื่อวาเดก็ปฐมวัยควรอานตวัเลขและนับเลขไดเปนอยางนอยซ่ึงตามพฒันาการเดก็ปฐมวัย
แลวพบวาเดก็ปฐมวัยที่มีอาย ุ3-4 ป สามารถนับตัวเลขดวยปากเปลาได และเดก็ปฐมวยัที่มีอายุ 4-5 ป 
สามารถนับตัวเลขไดตั้งแต 1 -30  แต ในดานของผูปกครองนั้นมักมีความคาดหวังกับการจัดการเรยีน
ของโรงเรียนโดยการมุงเนนทางวิชาการและโรงเรียนประเภทเนนวิชาการ มักจะเปนที่นิยมของ
ผูปกครองดังเชนงานวจิัยของวารุณี  อัศวโภคิน. (2531: 58 )  พบวาโรงเรียนที่มุงเนนทางวิชาการจะเปนที่
นิยมของผูปกครองที่ตองการเตรียมเด็กเพือ่เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนมาตรฐานดีเปนที่ยอมรับมาชานาน
ผูปกครองคํานึงถึงความสําคัญ    ของความเขมทางวิชาการเพื่อคาดหวัง ผลทางการศึกษาในระยะยาวนั่น
คือมุงกวดขันในดานวิชาการไปจนถึงการสอบเขามหาวทิยาลัย ดังนัน้ผูปกครองจึงใหความสําคัญกับการ
เรียนคณิตศาสตร  เพราะนอกจากคณิตศาสตรจะเกีย่วของอยูในชวีิตประจําวนัของเดก็แลว  ผูปกครองยัง
มองเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร  วายงัเปนเครื่องมือนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการในดานอืน่ 
ความเจริญในทางวิทยาศาสตร    เทคโนโลยี    เศรษฐกจิ    และสังคม     ตลอดจนเปนพื้นฐานสําหรับการ
คนควาวจิัยทกุประเภท   ความเจริญในดานวิทยาการทุกแขนง    ลวนจําเปนตองอาศัยหลักการทาง
คณิตศาสตรทั้งสิ้น (บุญทัน  อยูชมบุญ. 2529:1) ดวยปจจยั ดังกลาวถึงแมวาผูปกครองจะมีความแตกตาง
กันทั้งในดานของความเกีย่วของกับเด็ก  แตกตางกันในเรื่องของระดับการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
อาชีพ  และดานปจจยัเสริม  ตางก็มีความตองการไปในทศิทางเดียวกนัคือ  ตองการใหเด็กเปนคนเกง  
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมประสบการณทางดานการศึกษาคณติศาสตร  อยางดีที่สุดเพื่อใหเด็ก ที่อยูใน
การดูแลเติบโตขึ้นเปน ทรัพยากรบุคคลที่มีคาในอนาคต   
                    2.  ดานทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ผูปกครองมีความตองการใหเดก็ปฐมวัยมี
ความสามารถในเรื่องของการนับอยูในระดับมากที่สุด 
              จากการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการ เรียนคณิตศาสตร ของเด็กปฐมวัย
นั้นนอกจากจะตองการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการนับแลวในดานของการฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ผูปกครองยังมีความตองการใหเดก็รูจักการสังเกตเปรียบเทียบ  จําแนกแยกแยะ และมีความสามารถใน
การรูจักตําแหนงบน ลาง หนา หลัง  ใน  นอก  ซ่ึง เด็กปฐมวัยสามารถพบเจอ ไดยนิ ไดสัมผัส ไดเห็น 
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 ในชีวิตประจาํวันทําใหผูปกครองใหความสําคัญและมองเห็นความจาํเปนเกีย่วกับการเขาใจในเรือ่งที่
เกี่ยวกับตวัเลข การนับ  การสังเกต จําแนก แยกแยะ ตําแหนง ตาง ๆ ในเด็กปฐมวยัเพราะไมสามารถแยก
เด็ก ออกจากสิง่ที่กลาวมาได  ในการดําเนินชีวิตแตละวันของวัยอนุบาลซึ่งเปนวัยเร่ิมตนการเรียนรู และ
เปนวยัที่เรียนรูดวยการกระทํา เรียนรูดวยการเลน เรียนรูจากสิ่งงาย ๆใกลตัวไปหาสิง่ที่อยูไกลตวั  ซ่ึง
สอดคลองกับคํากลาวของ อัญชลี  แจมเจรญิ. (2526:121)  ที่กลาววา สําหรับเด็กปฐมวยัคณิตศาสตรเปน
เร่ืองที่เด็กจะตองไดรับการฝกเกีย่วกับการสังเกต  การเปรียบเทียบ จํานวน  กอนที่จะเรียนคณิตศาสตร 
ในระดบัชั้นประถมศึกษา และคํากลาวของนิตยา ประพฤติกิจ. (2541) ที่วาการเรียนคณิตศาสตรเปนสิ่ง 
ที่เด็กเรยีนรูจากประสบการณในชวีิตประจําวันและนําไปใชในชวีิตประจําวนั เพื่อขยายประสบการณ 
ทางคณิตศาสตรใหสอดคลองกันโดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก (วาโร  เพ็งสวัสดิ์.2542:59) ) 
                      จะเห็นวา     เด็กสามารถเรียนคณิตศาสตรไดตั้งแตปฐมวัยโดยเรียนจากเรื่องราว และ
เหตุการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน และจากการวิจยัพบวาผูปกครองใหความสําคัญเกีย่วกับเรื่องของ
ตัวเลข  จํานวน การสังเกตเปรียบเทียบ  การจําแนกแยกแยะ และการรูจักตําแหนง บน ลาง หนา หลังซึ่ง
เด็กจําเปนตองนําไปใชในชีวติแตละวัน  
                     3.  ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร ในการวจิัยคร้ังนี้พบวาผูปกครองมีความตองการใหครู
จัดบรรยากาศของการเรียนคณิตศาสตรที่ไมเครงเครียด   และมีส่ืออุปกรณที่นาสนใจ       และในการจัด
กิจกรรมการเรยีนคณิตศาสตรนั้นผูปกครองตองการใหเดก็ไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติดวยตนเองที่เปน 
เชนนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองมีความเชือ่วาคณิตศาสตร เปนวิชาทีย่าก และเปนการเรียนที่เครงเครียด  
นาเบื่อ  ไมนาสนใจ และเด็กสวนใหญไมชอบที่จะเรียนคณิตศาสตร  แตถามีการปรับบรรยากาศในการ
เรียน  มีส่ืออุปกรณที่นาสนใจ ทันสมัย  และเดก็มีโอกาสเรียนรูดวยการลงมือกระทํา หยับ จับ ดวยตัวเอง 
จะทําใหการเรยีนคณิตศาสตรนาสนใจมากขึ้น ซ่ึงผูปกครองมีความปรารถนาที่จะเหน็เด็กปฐมวัยสนใจที่
จะเรียนคณิตศาสตร โดยมีครูเปนผูสรางบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจ ดังที่ วินิช  บรรจงและคนอื่น ๆ. 
(2516:33)     กลาววาการจดัสภาพในการเรียนใหเปนทีน่าร่ืนรมย มีวสัดุอุปกรณที่เหมาะสม และใหเดก็ 
มีสวนรวมในการเรียนใหมากที่สุด จะทําใหเด็กสนกุและอยากเรียน นอกจากนีแ้ลวสําหรับเด็กปฐมวัย 
เปนวยัที่เรียนรูดวยการเลน  การแตะตองสมัผัส การทดลอง  การเลียนแบบ ดังนั้นการไดลงมอืปฏิบัติ 
ดวยตัวเอง และอยูในบรรยากาศการเรียนรูที่ อบอุนและมีความสุขมีอิสระและเปนไปตามธรรมชาติของ
วัย จะทําใหเกดิการเรียนรูทีด่ีได (จรรยา  สุวรรณทัต.25434:15)การจัดกิจกรรมการเรยีนคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับความตองการตามวัยและเปนไปตามความตองการของผูปกครอง จะทําใหเด็กเดินไปสู
จุดมุงหมายของการเรียนได ดังนั้นเพื่อใหเด็กปฐมวัยประสบความสําเร็จในการเรยีนคณิตศาสตรจงึควร
ใหเปนลักษณะของการเรียนปนเลน และเปนไปในรูปแบบของการเตรียมความพรอมใหเกิดทกัษะและ
ความคิดรวบยอดในทางคณติศาสตร   และการใชส่ือที่นาสนใจ ทําใหผูปกครองเชื่อวาจะทําใหเด็กเรียน
คณิตศาสตรไดดี และมีความสุข ทั้งนี้เพราะสื่อการเรียนจะเปนตัวชวยครูในการถายทอดความรู      และ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางมปีระสิทธิภาพและสื่อจําเปนตองมีความหลากหลายเพราะไมมี
เด็กคนไหนเรียนรูไดดีจากประสบการณเดยีว (สมหวัง  ครุุรัตนะ.2535:9) ซ่ึงสอดคลองกับการวจิัยของ
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รัชนี  สมประชา. (2533:54) ที่พบวาเดก็ปฐมวันที่ไดรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายดวยการเลนน้าํ   เลน
ทราย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่สูงขึ้น   และสอดคลองกับการวิจัยของศรีสุดา  คัมภีรภัทร. 
(2534:86) ที่พบวาเดก็ปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เนนองคประกอบพื้นฐาน 
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเหน็วาการเรยีนคณิตศาสตรผาน
กิจกรรมที่หลากหลายและอยูในบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู อบอุนและมีความสุข มีส่ือการเรียน 
อยางหลากหลายและนาสนใจ เด็กมีโอกาสเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ เปนปจจยัเสริมทักษะแหงการ
เรียนที่ผูปกครองตองการและเชื่อวาจะสามารถพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร การฝกทักษะพืน้ฐานและ 
การเตรียมความพรอมทางดานคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยอยางดีที่สุด  
                  2. เปรียบเทียบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั
จําแนกตามความเกี่ยวของกบัเด็กแตกตางกัน  มอีาชีพแตกตางกัน แตมีความตองการดานปจจยัเสริม
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน 
                   ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูที่มคีวามเกีย่วของกับเด็กไมวาจะเปนพอ-แม-ปู-ยา-
ตา-ยายและญาติ  แมจะมีความแตกตางกันในดานของอาชพีแตที่ทุกคนมแีละไมแตกตางกันเลยก็คือ 
ความรัก ความปรารถนาดี ความรูสึกเอ็นดตูอบุตรหลานหรือเด็กที่อยูในความดแูล และทุกคนยอม
ตองการเห็นเดก็เติบโตขึ้นมาเปนคนเกง  คนดี และคนทีม่ีความสุข ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  ผูปกครองที่มีปจจัยพืน้ฐานแตกตางกันแตกม็ีความตองการที่
เหมือนกนัคือตองการใหเดก็มีโอกาสทางการเรียนรูที่เหมาะสมกับวยั ตองการใหเดก็มีโอกาสทาง
การศึกษาที่ดดีงัที่ กุลยา  ตันติผลาชีวะ.(2542) ไดกลาววา พอ แม ผูปกครองไมไดมหีนาที่เพยีงแตดูแล 
เล้ียงดูเดก็ใหเติบโต แตตองสงเสริมใหเดก็เปนคนดีของสังคม สงเสริมใหไดรับการศึกษาที่ดี สําหรับ 
การเรียนคณิตศาสตรนั้นเปนที่ยอมรับวาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่เด็กไมอาจหลีกเลี่ยงไดในชวีิตประจาํวัน  
ส่ิงแวดลอมรอบตัวเดก็ มีเร่ืองของจํานวน ตัวเลข การเปรียบเทียบ ขนาด  และอ่ืน ๆ ในทางคณิตศาสตร 
ผูปกครอง จึงมีความตองการใหเดก็ปฐมวยัไดรับการจัดประสบการณที่ดี โดยเฉพาะทางดานการเตรียม
ความพรอมและดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหเด็กปฐมวัยมีความพรอมและมีทักษะพื้นฐานใน
ดานที่เกีย่วกับตัวเลข  การนบัจํานวน ซ่ึงตรงกับ อัญชลี   แจมเจริญ.(2526:121)  ที่กลาววาเด็กปฐมวัย 
ควรไดรับการฝกทักษะทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับการสังเกต จํานวน  ขนาด เพื่อ เตรยีมความพรอม
สําหรับการเรียนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา นอกจากนีแ้ลวคณติศาสตรยังสงเสริมใหเดก็เปน 
คนชางสังเกต ชางคิด และมีเหตุผล ซ่ึง เปนคุณสมบัติที่ดขีองการดําเนนิชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ผูปกครองทุกคนแมจะมีความแตกตางกันในฐานะที่เกีย่วของกับเด็ก มอีาชีพที่แตกตางกัน แตส่ิง ที่
ตองการใหเดก็ไดรับจากการเตรียมความพรอมและการฝกทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรใหกับเดก็นั้น 
ไมแตกตางกัน คือตองการใหเด็กเกงคณิตศาสตร ตั้งแตปฐมวัย 
                    ในดานที่เกี่ยวกบัระดับการศึกษา  พบวาผูปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี มีความตองการเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัดานความพรอมทางคณิตศาสตร
สูงกวา พอ – แม  ที่มีการศึกษาต่ํากวาระดบัปริญญาตรี อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  
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                     ผลการวิจัยเปนเชนนี้  อาจเปนเพราะวาผูปกครองที่มีระดับการศกึษาสูงกวาปริญญาตรีมี
ความเชื่อในดานของการเตรยีมความพรอมและการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมากกวา
ผูปกครองที่ระดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรีวาเดก็จะเปนคนเกงคณิตศาสตรไดนั้นตองอยูบนพื้นฐาน
ของการเตรียมความพรอม     อยูบนพื้นฐานของการพัฒนาทักษะ  ฝกทักษะ  ซ่ึงนัน่แสดงใหเห็นวา
ผูปกครองมีความเขาใจเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวยัเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกบัคํา
กลาวของหรรษา  นิลวิเชยีร. (2525:119)  ที่วาสําหรับเดก็ปฐมวยั  คณติศาสตรคือการที่เด็กไดกระทํา และ
สํารวจ  มีประสบการณ ทางคณิตศาสตรดานกายภาพกอนที่จะเขาสูโลกของการคิดทีเ่ปนนามธรรม  และ
เปนไปตามคํากลาวที่วา ผูปกครองที่มีการศึกษาดี  ยอมมคีวามรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดู  ชวยเหลือ
แนะนําดกีวาผูที่มีการศึกษาต่าํกวา  (นอมฤดี  จงพยหุะ  และคณะ. (2518)  และ สอดคลอง กับ งานวจิัย
ของ วัชรภรณ  พยัคฆเมธี. (2546:275)  ที่สรุปวา  ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความตองการ
ดานการจดัการศึกษาระดับประถมแตกตางกัน  ในการจดัการศึกษาระดับปฐมวยัจึงควรจัดการเตรียม
ความทางดานตางๆใหกับเดก็อยางเหมาะสม  เพราะผูปกครองมีความตองการมากทีจ่ะใหเดก็ที่อยูใน
ความดูแลไดรับการจัดการศกึษาที่เหมาะสมและสงผลใหเด็กเปนเด็กเกงในอนาคต  ดังนั้นผูปกครองที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกตางจึงมีระดับความตองการเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรของเด็กตางกนั 
               ในดานที่เกีย่วกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  พบวาผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
แตกตางกันมคีวามตองการเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัแตกตางกัน 
                 ผลการวิจยัเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองที่มีรายไดนอยที่สุด ( X = 3.10 )นําเอาเวลาไป
ใสใจกับเรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อหารายไดมาเล้ียงครอบครัวมากกวาทีจ่ะสนใจวาเด็กปฐมวัยควร
ไดรับการพัฒนาทางดานคณิตศาสตรอยางไรและเดก็จําเปนตองไดรับการฝกทักษะในดานใดบาง  
ผูปกครองจําเปนตองเอาเวลาไปทุมเทใหกบัการทํางาน หารายไดเพื่อเล้ียงชีพ การมรีายไดมาจนุเจอื
ครอบครัวถือวาเปนภาระที่ยิง่ใหญ มากกวาการเรียนของเด็กปฐมวัยซ่ึงมองวายังไมจําเปนมากนกั 
ผูปกครองจึงฝากการเรียนของเด็กปฐมวัย ไวกับคร ูและโรงเรียน โรงเรียนจดัใหหรือไมจัดอยางไรก็อยาง
นั้นไมเรียกรองและไมแสดงความตองการอยางชัดเจน ซ่ึงแตกตางจากผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
ซ่ึงจะไมหวงในเรื่องของการประกอบอาชพี ไมหวงในเรื่องของเศรษฐกิจภายในครัวเรือน ไมหวงเรื่องคา
ครองชีพที่จําเปนในการดําเนินชีวิตแตละวัน  และเมื่อมรีายไดแตกตางกันผูปกครองยอมมีระดับทาง
การศึกษาทีแ่ตกตางกันดวยพืน้ฐานที่แตกตางกันสงผลใหความตองการของผูปกครองแตกตางกันดวย 
ผูปกครองที่มีรายไดดี มกัจะมีเวลาและมีปจจัยในการสนบัสนุนในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยวาเด็กควรไดรับการสงเสริม การฝก และการพัฒนาไปในทศิทางใดจึงจะ
เหมาะสมกับเวลาและพัฒนาการตามวยัของเด็กมีโอกาสในการเรียกรองและจัดหาโอกาสทางการศึกษาที่
ดี  ใหกับลูกหลานและไมเคยละเลยโอกาสเหลานั้น  และจากการวจิัยในครั้งนี้     ผูปกครองสวนใหญเปน
ผูปกครองที่มีรายไดอยูในระดับมากวา 15,000  บาท  โอกาสทางเศรษฐกิจ     จึงเปนปจจยัสงเสริมใหเกิด
โอกาสทางการศึกษาคือตองการใหมกีารเตรียมความพรอม   และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ใหกับเด็กปฐมวัย  เพื่อใหเด็กปฐมวัยพรอมสําหรับการเรียนในระดับทีสู่งขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของกมลา  ลําพูน.  (2542) ทีก่ลาววา  ผูปกครองที่มีฐานะแตกตางกันมคีวามตองการในการดแูลเอาใจใส
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บุตรหลานแตกตางกัน  และสอดคลองกับคํากลาวที่วา  มารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกจิดี  ยอมจะมีเงิน
เตรียมสิ่งที่จําเปนไวใหลูกไดดีกวามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี (วัชรภรณ พยคัฆเมธี. อางอิงจาก
กานดา  ณ  ถลาง  2515:119) 
              จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ส่ิงที่ผูปกครองของเด็กปฐมวัยในภาคตะวันออกตองการเกีย่วกับการ
เรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยจะเปนเรื่องการอาน และการนับตัวเลข ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นแตกตางกัน
บางตามระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 
ขอเสนอแนะ   
 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  จากการวิจยัคร้ังนี้พบวา  ผูปกครองมีความตองการเกีย่วกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย  โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก  โดยเฉพาะดานความพรอมทางคณิตศาสตรในเรื่องที่เกี่ยวกบั
จํานวน  ตัวเลข  การนับ  และดานทกัษะพืน้ฐานที่เกี่ยวกบั  การสังเกตเปรียบเทียบ การจําแนกแยกแยะ 
การรูจักตําแหนง ในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัยสถานศึกษา  ควรพิจารณา ความตองการของ
ผูปกครอง ตอการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั ใหความสําคัญกับการจัดสาระการเรียนรูในหลักสูตร
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มุงเนนเพื่อสงเสริมใหเด็กมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรและ
ไดรับการพัฒนาทักษะในเรือ่งที่เกี่ยวกับจาํนวน และตวัเลข เด็กไดรับการจัดประสบการณ  ที่เกีย่วของ
กับชีวิตประจําวัน  และไดรับการเรียนคณิตศาสตรผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีส่ือที่ทันสมัย
และนาสนใจ เพื่อกระตุนความสนใจใหเดก็อยากเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น  มีการจดับรรยากาศของการ
เรียนรู ใหเปน บรรยากาศที่ไมเครงเครียด  อบอุน สนุกสนานเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  นอกจากนี้
แลว ควรมีการจัดการศึกษา สําหรับผูปกครองเกี่ยวกับความสําคัญของการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ทั้งในดานที่เกีย่วกับการเตรียมความพรอม การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สําหรับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อใหผูปกครอง มีความเขาใจทีต่รงกันและเขาใจวาเด็กปฐมวยัสามารถเรียนคณิตศาสตรได และ
เรียนไดโดยไมเปนการเรงเรียนแตเปนการเรียนตามธรรมชาติของเด็ก เพื่อที่เด็กจะไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนคณิตศาสตรที่ดี เปนไปตามความตองของผูปกครองสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเดก็ปฐมวัย
และอยูบนพื้นฐานของความเขาใจที่ดีระหวางบานและโรงเรียน 
 2.  จากการวิจยัคร้ังนี้พบวา  ผูปกครองที่มี  ระดับการศึกษา แตกตางกนัมีความตองการเกี่ยวกับ
การเรียนคณิตศาสตรของเด็กแตกตางกัน จึงเห็นวาควรมีการจัด การศกึษาสําหรับผูปกครองขึ้นเพือ่ให
ผูปกครองไดมีความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแตละวัยและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ตามวัยทีเ่หมาะสม เพื่อผูปกครองจะไดเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนของการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย วาเด็กในระดบัปฐมวัยสามารถเรียนรูอะไรไดแคไหน อะไรที่จาํเปนตองรูและอะไรทีย่ังไมจําเปน
สําหรับเด็กในวัยอนุบาล ซ่ึงผูปกครองยังมีความเขาใจทีแ่ตกตางกันและมองกันคนละดาน  ใหผูปกครอง
ไดเขาใจเกีย่วกบัการเรียนแบบรายวิชาวาเด็กปฐมวัยสามารถเรียนไดอยางไรจึงจะไมเปนการเรงเรียน 
และเดก็สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชนกับตวัเดก็อยางแทจริง 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการวจิัยศึกษารูปแบบการจัดกจิกรรมคณิตศาสตรในโรงเรียน  โดยอาศัย  ความรวมมือ
จากผูปกครอง 
 2.  ควรมีการวจิัยเกีย่วกับการเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยวามีผลตอทักษะดานอื่นอยางไร 
เชน  ทักษะกระบวนการคิด   ทักษะการคิดเชื่อมโยง  เปนตน  
 3.  ควรมีการวจิัย  เพื่อศกึษาความรู  ความเขาใจของครูและผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในโรงเรยีน 
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      แบบสอบถามเรื่องความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                 
             แบบสอบถามนี้ มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกบัความตองการของผูปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในจังหวดัภาคตะวันออก ในดานความพรอมทาง
คณิตศาสตร ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ดานการเสรมิทักษะคณิตศาสตร ทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทาง
สําหรับการวางแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของจังหวัดในภาคตะวนัออก ใหเปนไปตามความ
ตองการของผูปกครองและเหมาะสมกับพฒันาการของเด็กในระดับปฐมวัย   เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดี
ระหวางโรงเรยีนและผูปกครอง ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาเดก็เปนไปในรูปแบบเดยีวกัน  
               แบบสอบถามนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูล  ไมมีผลกระทบใด ๆ กับผูปกครองและเด็กทีอ่ยูใน
ความดูแลของผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้แตอยางใด  ดังนั้นจึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรด ตอบ
ขอคําถามทุกขอ ตามความเปนจริง โดยไมเวนขอใด ขอหนึ่งไว และกรณุาสงกลับคืนเพื่อประโยชนของ
การวิจยั ตอไป 
               แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน  3  ตอน คือ 
               ตอนที่ 1  ขอคําถามที่เกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานทางครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม 
               ตอนที่ 2  ขอคําถามที่เกี่ยวกับความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย  ดานความพรอมทางคณิตศาสตร  ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  และดานการเสริม
ทักษะคณิตศาสตร 
               ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ หรือส่ิงที่ผูปกครองตองการใหโรงเรียนจัดเพื่อสนับสนุนการเรียน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   
               ระดบัของความตองการ 
  ระดับ  4        หมายถึง     มคีวามตองการมากที่สุด 
               ระดบั  3        หมายถึง     มีความตองการมาก 
               ระดบั  2        หมายถึง     มีความตองการปานกลาง 
               ระดบั  1        หมายถึง     มีความตองการนอยหรือไมตองการ 
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ตัวอยางของแบบสอบถาม 
                                                                
ตอนที่ 1  ปจจยัพื้นฐานทางครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชอง   o   หรือเติมขอความที่ตรงกับตัวทานมากที่สุดเพยีง 
                 คําตอบเดียว 
 
ขอตัวอยาง   *  ทานกับเดก็มคีวามเกีย่วของกันในฐานะใด 
                                            o  พอ-ลูก 
                                            o  แม-ลูก 
                                            o  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
 
ตอนที่ 2   ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรยีนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองหลังขอคําถามที่ตรงกับความตองการของทานมาก 
                ที่สุด เพียงชองใดชองหนึ่ง  โดยมีระดับคําตอบไว  4  ระดับคือ 
                                             ระดับ  4   หมายถึง    มีความตองการมากที่สุด 

    ระดับ  3   หมายถึง   มีความตองการมาก 
                                             ระดับ  2    หมายถึง   มีความตองการปานกลาง 
                                             ระดับ  1    หมายถึง   มีความตองการนอยหรือไมตองการ 
ขอตัวอยาง 

ระดับความตองการ  
ขอที่ 

                              
                                ขอคําถาม 4 3   2 1 

 
  * 

 
เด็กไดรับการเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัย 

   
/ 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง    ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกบัการเรียนคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                     
 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับปจจยัพื้นฐานทางครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชอง o    หนาขอความที่ตรงกบัทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
                   1.   ทานมีความเกี่ยวของกับเดก็ในฐานะใด 
                                                    o  พอหรือแม 
                                                    o  ปู  ยา  ตา  ยาย 
                                                    o  ญาติ 
                   
                   2.   ระดับการศึกษาสูงสุดของทานคือ 
                                                     o  ต่ํากวาปริญญาตรี 
                                                     o  ปริญญาตรี 
                                                     o สูงกวาปริญญาตรี 
                                                               
                    3.   ฐานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยตอเดือนของทาน 
                                                      o  ต่ํากวา    10,000  บาท 
                                                      o   10,001 -  15,000  บาท   
                                                      o  มากกวา  15,000  บาท 
 
                   4.    ทานประกอบอาชีพ 
                                                        o  รับจาง/เกษตรกร 
                                                        o  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                                                        o  ธุรกิจสวนตวั 
                                     o อ่ืน ๆ 
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                       6.    ปจจัยเสรมิที่ทําใหทานตองการใหเดก็เรียนคณิตศาสตร 
                                    o  เพื่อสอบแขงขันเขาเรียนในชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 
                                                       o  ตองการใหลูกเกงคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวยั               
                 o  เห็นคนอื่นสงเสริมใหเรียนจงึสงลูกเขาเรียนดวย 
                                                       o  มีสถาบันสอนคณิตศาสตรที่งาย และสะดวกในการสอน 
                                                             คณิตศาสตร เชน คุมองต  จินตคณิต 
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ตอนที่  2    ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                  2.1  ดานความพรอมทางคณิตศาสตร 
 

        ระดับความตองการ  
 ขอที่ 

                                ขอคําถาม   
ตองการใหเดก็ปฐมวยั:   4    3  2 1 

1 สามารถนับเลขได     

2 สามารถรูคาจํานวน     

3 สามารถเขียนตัวเลข     
4 สามารถบวกเลขไดอยางนอย  1  หลัก     

5 สามารถลบเลขไดอยางนอย  1  หลัก     
6 ความรูความสามารถเรื่องการลดลงและการเพิ่มขึ้น     
7 สามารถอานตัวเลขได     
8 สามารถทอนเงินได     
9 เด็กไดรับการทดสอบความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ     
10 รูจักเปรียบเทยีบสิ่งของที่เหมือนกัน     
11 รูจักเปรียบเทยีบสิ่งของที่แตกตางกัน     
12 สามารถเรียงลําดับเหตกุารณกอน-หลัง     
13 บอกรูปทรงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม  ได     

   14 มีความรูความสามารถเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวของกัน     
   15 เขาใจเกี่ยวกับระยะใกล-ไกล     
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 2.2  ดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

      ระดับความตองการ  
 ขอที่ 

                ขอคําถาม 
ตองการใหเดก็ปฐมวยัสามารถ:   4     3  2 1 

1 บอกตําแหนง บน ลาง หนา หลัง นอก ใน     
2 จัดประเภท จําแนก แยกแยะ ได     

3 รูจักสัญลักษณตัวเลข แทนคาจํานวน     
4 รูจักการวดัขนาดสั้น-ยาว     

5 สามารถเรียงลําดับ ขนาด      
6 สามารถเรียงลําดับ จํานวน หรือตัวเลข     
7 สามารถจับคูส่ิงของที่เหมือนกัน หรือประเภท/ชนิด เดยีวกัน     
8 ความรูความสามารถเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสิ่งตางๆ     
9 มีทักษะความเขาใจเกีย่วกับมิติสัมพันธ     

   10 มีความรูความเขาใจเรื่องเวลา     
11 มีทักษะดานการสังเกต เปรียบเทียบ     
12 รูจักความมาก นอย เทากนัของจํานวน     
13 นับเปน     
14 มีทักษะดานการคาดคะเน     
15 เขาใจในเรื่องของทิศทาง     
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2.3  ดานการเสริมทักษะคณติศาสตร 
 

       ระดับความตองการ  
 ขอที่ 

 
                                                  ขอคําถาม  4     3  2 1 

1 ตองการใหโรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนคณิตศาสตร     
2 จัดครูสําหรับสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรโดยเฉพาะ     

3 จัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมฝกคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

    

4 ตองการใหสอดแทรกความรูทางคณิตศาสตรไวในทุกกจิกรรม     

5 ตองการใหโรงเรียนจดัการสอนพิเศษคณติศาสตร     
6 ผูปกครองตองการสอนพิเศษใหเดก็เองเมื่ออยูที่บาน     
7 ตองการใหโรงเรียนจดัการบานเลขคณิต     
8 ตองการใหโรงเรียนจดัโปรแกรมการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก

ใหกับผูปกครอง 
    

9 ตองการใหจัดการเรียนดวยการใชแบบฝกคณิตศาสตร     
10 ตองการใหมีครูสอนคณิตศาสตรแบบตัวตอตัว     
11 ตองการใหโรงเรียนจดัหาสือ่ อุปกรณ แบบฝกที่นาสนใจมาใชกับเด็ก     
12 ตองการใหโรงเรียนสอนโดยใชชุดการสอนคณิตศาสตรเบื้องตน

สําหรับเด็กที่เปนที่นิยม 
    

13 ตองการใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยการลงมือ
ปฏิบัติ 

    

14 ตองการใหครูจัดบรรยากาศการเรียนคณิตศาสตรที่ไมเครงเครียด     
15 ตองการใหโรงเรียนจดักิจกรรมที่มุงเนน ผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร     
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ตอนที่  3   ขอเสนอแนะ หรือส่ิงที่ผูปกครองตองการใหโรงเรียนจัด เพื่อเปนการสนับสนุนการเรยีน 
                  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
                  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม การวิจัยในครั้งนี้           
 
 
 
                                                                                ขอขอบคุณ 
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ภาคผนวก  ข 
 

บัญชีรายช่ือผูเชี่ยวชาญ 
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                                                 บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
รายช่ือผูเชี่ยวชาญทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
              1.  อาจารยจิตรา  ชนะกุล                อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
              2.  อาจารยเชิดชัย  แกวกนก           ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบานโคคลาน จังหวัดสระแกว  
              3.  อาจารยสราวดี  เพ็งศรีโคตร      ศึกษานิเทศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 
              4.  อาจารยจุลศักดิ์  สุขสบาย           อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                                      ประสานมิตร  ฝายประถม  กรุงเทพฯ 
              5.  อาจารยอดุลย   ใบกุหลาบ          อาจารยกองบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
                                                                      จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ตารางแสดงคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
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ตาราง 1  แสดงคาความเชื่อมั่นรายขอของแบบสอบถาม 
 

คาอํานาจจําแนก 
 

 
  
                         ขอที่          ตอนที่ 1 

 
          ตอนที่ 2 
 

 ตอนที่ 3 
 

                             1                      
                   2 
                             3 
                             4 
                             5 
                             6 
                             7 
                             8 
                             9 
                           10 
                           11 
                           12 
                           13 
                           14 
                           15 

              .77 
              .83 
              .86 
              .78 
              .78 
              .81 
              .80 
              .66 
              .81 
              .79 
              .79 
              .79 
              .72 
              .80 
              .70 

              .77 
              .91 
              .86 
              .86 
              .86 
              .88 
              .86 
              .83 
              .84 
              .83 
              .84 
              .86 
              .81 
              .82 
              .83 

    .80 
    .78 
    .83 
    .80 
    .75 
    .70 
    .83 
    .62 
    .89 
    .81 
    .80 
    .76 
    .77 
    .68 
    .86 

              คาความเชื่อมั่น               .962               .975     .963 
       
 คาความเชื่อมัน่ทั้งฉบับ = .98 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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                                                       ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
ช่ือ- ช่ือสกุล                                                 นางพิชญาดา   ดําแกว 
สถานที่เกิด                                                  จังหวดัยะลา 
สถานที่อยูปจจุบัน                                       77/189-2 หมูบานพนมแลนด  อําเภอพนมสารคาม 
                                                                    จังหวดัฉะเชิงเทรา  24120  
                                             โทรศัพท (038) 520733  โทรสาร (038)520733 
                                                                    มือถือ 01-6425356    09-8131047   
สถานที่ทํางาน                                             โรงเรียนบานโคคลาน  อําเภอตาพระยา   
                                                                    จังหวดัสระแกว   27180 
                                                                    ตําแหนง  ครู 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2535                                             คบ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั  วิทยาลัยครูยะลา 
                                                                    จงัหวดัยะล                                        
       พ.ศ. 2548                                             กศ.ม  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
                                                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร      
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