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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ทั้งโดยรวมและราย

ดาน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  ที่มีอายุระหวาง 4 – 5 ป  ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใช

นักเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling unit) มา 1 หองเรียน จํานวน 15 คน  ระยะเวลาในการ

ทดลอง 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน วันละ 20 – 30 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  แผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น

เทากับ .77 แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยแบบ   One  -  Group  Pretest  -  Posttest  Design   สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  t -  test  แบบ  Dependent Sample 
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 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรอยูในระดับดี 

 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดาน คือ ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการ

เรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The  objectives  of  this  study  were  to  study and compare  the  mathematical  

basic  skills  of early  childhood  children  experiencing  the Multiple  Intelligences  Model  

for  Learning 

 The subject of this study consisted of 4-5 years old boys and  girls who studied in 

kindergarten 2, in  the  second  semester  of  the academic  year  2011  at  

Christhamwittaya  School, Bangruk District, Bangkok. Fifteen children  were  randomly  

selected using  cluster  random  sampling  from  one  classrooms.  The  experiment  was  

carried  out  for 24 times, 8 executive weeks, 3 days  a  week  and  20-30  minutes  per  day.  

The  instruments  used  in  this  study  were  the  Mulliple Intelligences  Model  for  Learning  

Lesson Plan and the  Mathematical  Basic  Skill Test. The  reliability  of the Mathematical  

Basic  Skill  Test  was 0.77 . The design  of  this  study  was  One – Group  Pretest – Posttest  

Design.  The  data  was  analyzed  using  t – test for Dependent  Sample. 

 The  result  of  the  research  revealed  that : 

 1. Early childhood children eduction after experienced the Mulliple Intelligences  

Model for Learning, the  mathematical basic skills as a whole and each aspect  were  at 

good level. 

 2. . Early childhood children after experienced the Mulliple Intelligences  Model  for  

Learning, the mathematical basic skills  as a whole and each aspect : classification 

grouping, ordering and numeral value were  statistically  singnificant    higher at  .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
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กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ใหคําปรึกษา  คําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวย

ความเอาใจใส   ความเมตตากรุณาเปนอยางดีมาโดยตลอด   ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาเปน

อยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ ประธานสอบปากเปลา
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ปริญญานิพนธ  ที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา  ไชยะธน  อาจารย  ดร.สยมพร ทองเนื้อดี  

อาจารย ดร.ธัญรัตน  นิธิกุลธีระภัทร  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญการตรวจแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรและใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล  อาจารยนนทิศักดิ์  ผาผาย  

อาจารยอําพวรรณ  เนียมคํา  ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ การตรวจแผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรู  และใหขอเสนอแนะแกไขปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น   

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร  คณะครู  และขอขอบนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนคริสต

ธรรมวิทยา  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียน  ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยครั้งนี้  

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และคณาจารยสาขาอื่นๆ ทุก

ทานที่ไดอบรมส่ังสอน  ถายทอดความรูประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัย จนทําใหผูวิจัย

ประสบผลสําเร็จในการศึกษา และขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ให

กําลังใจซึ่งกันและกันดวยดีเสมอมา 

 คุณคาและคุณประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 

ตลอดจนครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรู  เปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนา

ประเทศ  ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเปนพื้นฐานอันมั่นคงตอไปในอนาคต เพราะพัฒนาการทุกดานของ

เด็กในวัยนี้จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ตอเนื่อง และเปนพื้นฐานในการวางรากฐานของการพัฒนา 

ทุกดาน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: คํานํา) การจัดการศึกษาควรเริ่มตนในชวงปฐมวัยซึ่งเปนชวงที่

สําคัญมากในการวางรากฐานของการพัฒนาทุกดาน การพัฒนาคุณภาพของประชากรจําเปนตอง

เร่ิมตนตั้งแตปฐมวัย  ซึ่งเด็กในวัยนี้ควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม และบุคลิกภาพ พัฒนาการตางๆ ในวัยนี้สามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ถาหากไดรับการ

สงเสริมอยางถูกตอง  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปตางเชื่อวา  ประสบการณที่เด็กปฐมวัยไดรับ

จะเปนพื้นฐานของพัฒนาการทุกดานตอไป จนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ  พัฒนาการทุกดานของเด็ก

ปฐมวัยมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดและเร็วที่สุด  โดยเฉพาะระบบสมอง  ซึ่งเจริญเติบโตถึงรอย

ละ 80 ของผูใหญ การจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมจะเปนสวนสําคัญในการสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก  สามารถชวยใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณและเปนพลเมืองที่มีคุณภาพใน

อนาคต (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 15) การพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญา เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการพัฒนาคน  องคประกอบที่สําคัญการพัฒนาสติปญญามีดวยกันหลายดาน ทักษะทาง

คณิตศาสตรเปนองคประกอบหนึ่งที่รวมอยูดวย  ซึ่งทักษะทางคณิตศาสตรเปนทักษะที่ชวยใหเด็กมี

ระเบียบ มีเหตุผลทางความคิด  ละเอียดรอบคอบ สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศรีสุดา  

คัมภีรภัทร. 2534: 1) ทักษะคณิตศาสตรเปนความสามารถทางสติปญญาและทักษะดานหนึ่งที่ควร

สงเสริมและจัดประสบการณใหกับเด็ก  เนื่องจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความเกี่ยวของในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน  ถามองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นวาเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรมากมาย เร่ิมต้ังแต

เลขที่บาน  ทะเบียนรถ  ปฏิทิน นาฬิกา เวลา การซื้อขาย และการติดตอส่ือสาร ส่ิงเหลานี้ลวนเกี่ยวของ

กับคณิตศาสตรดวยกันทั้งสิ้น (นิตยา  ประพฤติกิจ. 2541: 4) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปน

ทักษะที่แทรกอยูในทุกกิจกรรม  นับต้ังแตตื่นนอนขึ้นมาในตอนเชา  เด็กรูจักคําวา “เชา” ซึ่งเปนคําบอก

เวลา เมื่อจะแปรงฟนเด็กตองใชการสังเกตเพื่อจําแนกใหไดวาแปรงสีฟนอันไหนเปนของตน  ตองรูจัก

ปริมาณยาสีฟนที่จะใหพอเหมาะพอดี เด็กตองสังเกต  และจดจําตําแหนงของ 
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ส่ิงของที่ตองใชอยูเสมอ เชน  ขันน้ําอยูบนโอง  ผาเช็ดตัวแขวนอยูบนราวดานซายมือ  เสื้ออยูในตูชั้น

บน  เกี่ยวกับจํานวน  เด็ก ใชการนับ  หนึ่ง  สอง  สาม  นับส่ิงของและใชความคิดเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบจํานวนของสิ่งของสองกลุมวากลุมใดมีจํานวนมากกวา  กลุมใดมีจํานวนนอย  เนื่องจาก

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรนั้นสามารถสอดแทรกไดอยูในทุกกิจกรรม ในการสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรนั้นจึงมีหลายวิธี และตองมีการวางแผนการจัดกิจกรรมให

สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก  มีความเหมาะสมกับเด็กแตละวัย  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 161) 

กลาววาการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรมีจุดมุงหมาย เพื่อ ฝกการสังเกต เปรียบเทียบความ

ละเอียดถี่ถวน  รูจักคิดหาเหตุผล รูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  เพราะความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปรียบเสมือนบันไดขั้นตนที่จะชวยเตรียม

ความพรอมที่จะกาวไปสูประสบการณพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับสูงตอไป   

 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยควรเปนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (2545) หมวด 4 

มาตราที่ 22 และ 24 ที่ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการศึกษาจะตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ และควรพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ  ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนาผูเรียนควรเปนการพัฒนา

โดยองครวม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 12) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

พหุปญญาของ โฮเวิรด การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2551: 2-3; อางอิงจาก Howard Gardner. 

1983) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดที่ศึกษาถึงศักยภาพและความถนัดของ

คน และเชื่อวาคนเรามีศักยภาพและความถนัด ลีลาการเรียนรู และปญญาที่หลากหลายรายดาน ที่

ควรไดรับการสงเสริมใหไดรับการพัฒนาทุกๆ ดานไปพรอมๆ กัน และมีการพัฒนาผูเรียนเต็มตาม

ศักยภาพ  ทฤษฎีพหุปญญา (The Theory of Multiple lntelligences หรือ MI) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับการ

เรียนรูและปญญา  การดเนอรศึกษาถึงศักยภาพและความถนัดของคน  โดยผสมผสานดานการศึกษา 

ศาสตรเกี่ยวกับสมองและจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีพหุปญญา (The Theory of Multiple lntelligences 

หรือ MI) เปนนวัตกรรมใหมที่นําไปใชในทุกวงการ และนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ในปจจุบันใน

หลายๆประเทศ ในทุกระดับและในทุกๆ สาขา และในวงการตางๆ โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของ

มนุษยและผูเรียนในทุกๆ ดาน  (เยาวพา เดชะคุปต. 2551: 3) 

 การดเนอร (วิชัย วงษใหญ. 2542: 5 – 7; อางอิงจาก Gardner. n.d.) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

การพัฒนาศักยภาพเด็กโดยองครวมทุกๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาการ

พัฒนาพหุปญญาที่หลากหลายที่เรียกวา ทฤษฎีพหุปญญา  เยาวพา  เดชะคุปต (2551: 3) กลาววา 

การดเนอร ใหความหมายพหุปญญา วาเปนความสามารถทางชีวภาพ (biopsychological potentiai)  
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ซึ่งแตละคนจะแสดงออกมาเปนสิ่งผสมผสานระหวางพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม เขาเชื่อวาพหุปญญา 

หมายถึง โครงสรางทางชีวจิตวิทยาซึ่งเปนตัวสรางแหลงความคิดของคนเรา ซึ่งจะสงผลเนื้อหาแตละ

ดาน  การดเนอรเชื่อวาคนทั่วไปจะมีพหุปญญาอยางนอย 9 ดาน พหุปญญาทั้ง 9 ไดแก ปญญาดาน

ภาษา (Linguistic Intelligence) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – Mathematical 

Intelligence) ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) ปญญาดานดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(Bodily – Kinesthetic Intelligence) ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) ปญญาดานความ

เขาใจระหวางบุคคล  (Interpersonal Intelligence)  ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal 

Intelligence) ปญญาดานธรรมชาติ  (Naturalist Intelligence)  และปญญาดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม 

หรือ  การดํารงอยูของชีวิต (Existential Intelligence) 

 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพหุปญญามีหลายรูปแบบ  รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู The 

Multiple Intelligences of Learning) หรือรูปแบบ  ACACA เปนรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนที่พัฒนาขึ้น โดย รองศาสตราจารยเยาวพา เดชะคุปต (2544: 26 - 27) ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปญญาของโฮเวิรด การดเนอร  ที่มุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียนเปนสําคัญโดยสนับสนุนใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง และจัดกิจกรรมหลากหลายใหเด็ก

ไดเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็กใหเปนผูรอบรู  มีความสามารถหลาย ๆ ดาน    

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดวยหลักการ 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (A = Active Learning) ข้ันผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับ

ผูอ่ืน (C =Cooperative Learning) ข้ันผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (A = Analysis) ข้ันผูเรียน

สรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (C = Constructivism) ข้ันผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไป

ประยุกตใชอยางมีความหมาย (Application)  ซึ่งการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรูดังกลาวสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายใหเด็กไดเรียนรูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็ก  

 จากแนวคิดและเหตุผลดังกลาว จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรู  สามารถพัฒนาผูเรียนทุกคน ทั้งทางรางกาย สังคม จิตใจ และสติปญญา โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูเรียน และยังสามารถพัฒนาและสงเสริมทักษะใน

ดานตางๆ  โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซึ่งประกอบดวย การสังเกตเปรียบ การ

เรียงลําดับ การนับ การจัดหมวดหมู การจําแนกตามรูปราง ขนาด น้ําหนัก สี ความสูง ความเหมือน 

ความแตกตาง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา การจัดประสบการณการเรียนรูตามรูปแบบ

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู จะสงผลตอการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยอยางไร  

ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เปนผลจาก

การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัดกิจกรรม

โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดาน คือ ดานการจําแนกเปรียบเทียบ 

ดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบผลของการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ที่มี

ตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู  และผูที่เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กระดับ

ปฐมวัยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยาสังกัดสํานัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  30  คน 
          
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหวาง  4 - 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา สังกัด  สํานัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน โดย

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชนักเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling unit) 

มา 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  15  คน 

 
 
 

 



5 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ   คือ   การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 2. ตัวแปรตาม     คือ   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

       2.1 ดานการจําแนกเปรียบเทียบ  

       2.2 ดานการจัดหมวดหมู  

        2.3 ดานการเรียงลําดับ 

        2.4 ดานการรูคาจํานวน          
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 ระยะเวลาในการทดลอง  

8  สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  วันละ  1  คร้ัง  คร้ังละ  20 - 30  นาที  รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง 
 
           นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิงอายุระหวาง  4 - 5 ป  ที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนคริสตธรรมวิทยา เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร   

 2.  การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  หมายถึง  การจัดประสบการณ

การเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู (The Multiple Learning) หรือ รูปแบบ  ACACA  ที่

รองศาสตราจารย ดร. เยาวพา  เดชะคุปต  พัฒนาโดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด  

การดเนอร  และทฤษฎีการเรียนรูตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางดานทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูและทักษะควบคูไป

พรอม ๆ กันกับคุณธรรม จริยธรรม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติ 

สํารวจ คนควา ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  

สามารถวิเคราะหประสบการณการเรียนรูสามารถสรุปและสรางความรูใหมดวยตนเอง และสามารถนํา

ส่ิงที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชอยางมีความหมาย  โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวเนน

การพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินตามขั้นตอน  5  ข้ัน  โดยใชอักษร

ยอวา ACACA รายละเอียดมี ดังนี้ 

  2.1 ข้ันผูเรียนรูลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (A =  Active Learning) 

การเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู คือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม     

การเรียนรูดวยตนเอง  (Hands - on) ที่เปนการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร โดยการทดลอง คนควา   
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การเลนเกม  การปฏิบัติจริง  การไปทัศนศึกษา  การแกปญหา ฯลฯ หรือที่เรียกกันวา การเรียนรูตาม

สภาพจริง (Authentic Learning) 

  2.2 ข้ันผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน  (C = Cooperative Learning) การเรียนรู

ที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ในการเลน  การทํางาน และการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  จากการทํางานกลุม 

  2.3 ข้ันผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (A = Analysis)  ในขั้นนี้ผูเรียนจะวิเคราะหการ

ทํากิจกรรมในข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2  โดยวิเคราะหความรูสึกและประสบการณของตนเอง วาทําอะไรไป 

รูสึกอยางไร และเกิดการเรียนรูอะไร อยางไร 

  2.4 ข้ันผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (C = Constructivism) กิจกรรมในข้ันนี้ คือ 

การใหผูเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรูที่เกิดขึ้นดวยตนเอง หรือที่เรียกวา ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง  โดย

การใหผูเรียน  อธิบาย สรุปส่ิงที่เรียนไป 

  2.5 ข้ันผูเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชอยางมีความหมาย (A = Application) การ

เรียนรูที่แทจริง คือการที่ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรูนั้นไปประยุกตใชกับการแกปญหา หรือกับส่ิงที่

เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

 3.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการสังเกต

เปรียบเทียบ  สี  ขนาด  จําแนกในรูปราง  การจัดหมวดหมู  การเรียงลําดับเหตุการณ กอน-หลัง  และ

การรูคาจํานวน  ในการวิจัยครั้งนี้จําแนกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรออกเปน  4  ดานดังนี้ 

  3.1 การจําแนกเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการสังเกตและจําแนกเปรียบเทียบ

ส่ิงตางๆ  ดังนี้  ไดแก  จํานวน  ปริมาณ  ขนาด  รูปทรงเรขาคณิต  และสี  

  3.2 การจัดหมวดหมู  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกตของเด็ก  เพื่อรับรูรายละเอียด

ในการจัดหมวดหมูตามรูปทรง  รูปราง  ขนาด  จํานวน  น้ําหนักและประเภท 

  3.3 การเรียงลําดับ หมายถึง ความสามารถในการจัดเรียงวัสดุ อุปกรณตาง ๆ  ตามขนาด  

น้ําหนัก  จํานวน  ความสูง  ความยาว  และการเรียงลําดับข้ันตอนในการทํากิจกรรม เปนตน 

  3.4 การรูคาจํานวน หมายถึง  ความสามารถในการบงบอก  การนับและการแสดงคา

จํานวน 1 – 5  ได   

 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ในงานวิจัยนี้วัดโดยใชแบบทดสอบและการจัดกิจกรรม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ในงานวิจัยนี้วัดไดแบบทดสอบที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย จากการศึกษาเอกสารความสามารถทางพหุปญญาและการจัด

กิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 

 
              ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม  
 

 

การจัดกิจกรรมโดยใช 

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 

  1.  การจําแนกเปรียบเทียบ 

  2.  การจัดหมวดหมู 

  3.  การเรียงลําดับ 

  4.  การรูคาจาํนวน 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดานสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้อง 

 
1.  เอกสารและงานวจิัยทเีกียวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา 
 1.1  ความหมายของพหุปญญา 
 1.2  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา 
 1.3  ประเภทของพหุปญญา 
 1.4  ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา 
 1.5  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ ตามทฤษฎีพหุปญญา 
 1.6  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา 
 1.7  แนวทางในการสงเสริมพหุปญญาในดานตาง ๆ 
 1.8  รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 1.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสสตร 
 2.1  ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 2.2  ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 2.3  จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 2.4  ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาการดานสติปญญาที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

            2.5  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.6 แนวทางการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 2.7  แนวคิดในการฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.8  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

            2.9  ประสบการณทางคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 

            2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
 1.1  ความหมายของพหุปญญา 
 มีผูใหความหมายของพหุปญญาไวดังตอไปนี้ 

 การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Gardner. 1983)  กลาวถึง

นิยามของคําวา  “พหุปญญา”  การดเนอรเสนอไววาเปนความสามารถเชิงชีวจิต  (Biopsychologoical  

Potential) ที่ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญา  ที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถ

นั้นในบริบทตาง ๆ ตามสภาพแวดลอมของตน  เขามองปญญาในหลายลักษณะ  และเชื่ออีกวา  

ปญญาของแตละคนจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่คนหา  แกปญหา  และสราง

ผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม 

 การดเนอร (พิมพพันธ  เดชะคุปต. 2544: 108; อางอิงจาก Gardner. 1983) สรุปวา ให

ความหมายของคําวา “พหุปญญา” ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ 

       1.  ความสามารถในการแกปญหา 

 2.  ความสามารถในการสรางสรรค และคนพบสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนหรือผลผลิต อันมี

ประสิทธิภาพ 

 3.  ความสามารถในการพบเห็นปญหาใหม 

 นพเนตร  ธรรมบวร (2545: 8) กลาววา  พหุปญญา  หมายถึง  ความสามารถของคนที่

ใชสมองซึ่งจัดเปนอวัยวะที่มีความสําคัญมากของรางกายมนุษย  เพราะนอกจากจะทําหนาที่ควบคุม

เกี่ยวกับสติปญญา  ความคิด  การเรียนรู  พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยแลว  สมองยังทําหนาที่

ควบคุมการทํางานของอวัยวะอื่นๆ ดวย 

 สรุปไดวา  พหุปญญา  หมายถึง  ความสามารถของคนที่แสดงออกมาในรูปตาง ๆ ซึ่ง

เปนความสามารถที่จะคนหา  แกปญหา  และสรางผลผลิตที่มีคุณคาตอตนเองและเปนที่ยอมรับของ

สังคม 
 
 1.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา (Theory  of  Multipelntellgencoes:Ml) 

        เมื่อป ค.ศ. 1904 กระทรวงศึกษาธิการในกรุงปารีส ไดใหนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ 

อัลเฟรด  บิเนท  (Alfred  Bainet)  และคณะทําการพัฒนาเครื่องมือ  โดยกําหนดนักเรียนที่มีความ

เส่ียงตอการสอบตกเพื่อหาทางแกไข จากการพัฒนาเครื่องมือนี้  ทําใหเกิดแบบทดสอบเชาวนปญญา

ข้ึนเปนครั้งแรกของโลก  หลายปตอมาจึงแพรเขาไปในสหรัฐอเมริกา และใชกันอยางแพรหลายจนเปน

ที่รูจักกันในปจจุบันวา  "เชาวปญญา"  และแบบทดสอบไอคิว  (IQ) หรือแบบทดสอบเชาวปญญาเกือบ

แปดสิบป  หลังจากที่มีแบบทดสอบเชาวปญญาฉบับแรกนักจิตวิทยาชาวอเมริกาแหงมหาวิทยาลัย 
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ฮารวารด  ชื่อ  โฮเวิรด  การดเนอร  ไดประกาศวาโลกของเราตีความของความฉลาดหรือเชาวปญญา

หรือสติปญญาแคบไป  การดเนอรเสนอไวในหนังสือ  Frames of Mind  เมื่อป ค.ศ. 1983  วา ความ

ฉลาดหรือปญญา ของมนุษยมีอยางนอย  7  ดาน การดเนอรเรียกทฤษฎีของเขาวา  "ทฤษฎีพหุ

ปญญา"  (Theory  of  Multiple lntelligences : Ml) การดเนอรตองการจะรูจัก ศักยภาพของ

ความสามารถมนุษยที่นอกเหนือไปจากคะแนนแบบทดสอบเชาวปญญา  เขาตั้งขอสงสัยถึงความ

เชื่อถือไดของแบบทดสอบเชาวปญญาแบบตาง ๆ  ที่ดึงคนออกจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและทํา

ใหหรือตอบสนองเรื่องราวตาง ๆ ที่ไมเคยทํา  การดเนอรบอกวาความฉลาดหรือเชาวปญญานาจะ

เกี่ยวกับความสามารถใน  1) การแกปญหา และ  2) การออกแบบผลผลิตที่ทันสมัยในสถานการณ

ธรรมชาติ  (อารี  สัณหฉวี (แปล). 2542: 1-2)  

  การดเนอร (เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Gardner. 1993) เปน

นักวิทยาศาสตรดานระบบประสาทแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของ

ปญญา โดยการคิดทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple  lntelligences : Ml) ข้ึน และจําแนกปญญา

ของคนเอาไวในหนังสือ “โครงสรางของจิตใจ” (Frame of  mind) และหนังสือเร่ือง “พหุปญญา” 

(Multiple lntelligences. 1993) โดยเขาศึกษาจากผูที่มีสมองบกพรองในบางสวนและพบวาผูที่ถูก

ศึกษายังมีความสามารถในสวนที่เหลืออยู ซึ่งเปนการพิสูจนวา สมองของมนุษยแบงเปนสวนๆ แตละ

สวนกําหนดความสามารถเปนเรื่องๆ หรือมีปญหาหลายๆ อยาง ซึ่งถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะสวน

ที่แตกตางกัน  การดเนอรใชฐานความคิดจากศาสตรทางการรับรู (Cognitive Science) และศาสตร

การทํางานของสมอง (Neuro science) และใหคําจํากัดความ “ปญญา” วาเปนความสามารถเชิงชีว

จิต (Biopsychological Potential) นั่นคือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขา

สามารถ และพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตางๆ ตามสภาพแวดลอมของตน เขามองปญญาใน

หลายลักษณะ และเชื่ออีกวาปญญาแตละดานจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะ

คนหา  แกปญหา และสรางผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2-3; 

อางอิงจาก เฉิดศักดิ์ ชุมนุม. 2540) 

  สรุปไดวา  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา  เกิดจากความเชื่อในเรื่องศักยภาพ

และความสามารถของมนุษยที่มีอยางหลากหลาย อันเกิดจากสมองที่แบงเปนสวนๆ ซึ่งแตละสวน

กําหนดความสามารถเปนเรื่องๆ ไว  จึงทําใหมนุษยมีปญญาหลายๆ อยางในคนๆ เดียวกัน     
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 1.3  ประเภทของพหุปญญา 
          การดเนอร (เยาวพาเดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Gardner. 1983) จําแนก

ความสามารถทางปญญาของคนเอาไว 7 ประเภทและภายหลังไดเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท รวมเปน

ปญญา 9 ดานไดแก 

          1.  ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการจัด

กระทําเกี่ยวกับโครงสรางของภาษาเสียงความหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาไดแกความสามารถใช

ภาษาในการหวานลอมการอธิบายเปนตนผูที่มีความสามารถทางดานภาษาสูงไดแกนักเลานิทานนัก

พูดนักการเมืองหรือดานการเขียนไดแกกวีนักเขียนบทละคร บรรณาธิการนักหนังสือพิมพเปนตน 

          2. ปญญาดานตรรกะ-คณิตศาสตร (Logical - Mathematical Intelligence) หมายถึง 

ความสามารถในการไวในการมองเห็นความสัมพันธแบบแผนตรรกวิทยาการคิดเชิงนามธรรมและการ

คิดที่เปนเหตุผล (Cause-effect) และการคิดคาดการณ (If-then) วิธีการที่ใชในการคิดไดแกการ

จําแนกประเภทการจัดหมวดหมูการสันนิษฐานสรุปการคิดคํานวณการตั้งสมมติฐานผูที่มี

ความสามารถสูงในการใชตัวเลขไดแก นักบัญชีนักคณิตศาสตรนักสถิติและผูใหเหตุผลที่ดี ไดแก 

นักวิทยาศาสตรนักตรรกศาสตรนักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

          3. ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการไวตอสีเสน

รูปรางเนื้อที่และความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้นนอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น

และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ ผูที่มีความสามารถสูงในการมองเห็น

พื้นที่ ไดแกนายพรานลูกเสือผูนําทางและสามารถปรับปรุงวิธีการใชเนื้อที่ไดดีไดแกสถาปนิก มัณฑนา

กรศิลปนนักประดิษฐเปนตน 

        4.  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) หมายถึง 

ความสามารถทักษะทางกายไดแกความคลองแคลวความแข็งแรงความรวดเร็วความยืดหยุนความ

ประณีตและความไวทางประสาทสัมผัส ผูที่มีความสามารถสูงในการใชรางกายของตนแสดงความคิด

ความรูสึกไดแกนักแสดงนักแสดงทาใบ นักกีฬานาฏกรนักฟอนรําและความสามารถในการใชมือ

ประดิษฐไดแก นักปนชางซอมรถยนต ศัลยแพทยเปนตน 

          5.  ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถไวในเรื่องของ

จังหวะ ทํานองเสียงตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหดนตรี ผูที่มีความสามารถสูง

ทางดานดนตรี ไดแกนักแตงเพลงนักดนตรีนักวิจารณดนตรี 

           6.  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึง 

ความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึกความคิดและเจตนาของผูอ่ืนทั้งนี้รวมถึงความไวในการ

สังเกตน้ําเสียงใบหนาทาทางทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถึงลักษณะตางๆของสัมพันธภาพของ
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มนุษยและความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพไดแก ความสามารถทําให

บุคคลหรือกลุมชนปฏิบัติตาม ผูที่มีความสามารถสูงทางดานความเขาใจระหวางบุคคล ไดแก ครู 

นักแสดง นักสังคมสงเคราะหนักการเมือง พนักงานขายของ เปนตน 

                    7.  ปญญาดานตนเองหรือความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง 

ความสามารถในการรูจักตนเองและสามารถประพฤติปฏิบัตตินไดดวยตนเองความสามารถในการรูจัก

ตนเองโดยการรูจักตนเองตามความเปนจริงไดแก การมีจุดออนจุดแข็งในเรื่องใดมีความรูเทาทัน

อารมณความคิด ความปรารถนาของตนมีความสามารถในการฝกฝนตนเองและเขาใจตนเอง ผูที่มี

ความสามารถสูงทางดานความเขาใจตนเอง ไดแก นักจิตวิทยา ผูนําศาสนา เปนตน 

        8. ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาติเขาใจความสําคัญของตนเองกับ

ส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติเขาใจถึง

พัฒนาการมนุษยและการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตายเขาใจและจําแนกความเหมือนกันของ

ส่ิงของเขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสารผูที่มีความสามารถสูงทางดานธรรมชาติ ไดแก 

นักวิทยาศาสตร เปนตน 
      9. ปญญาดานอัตภวนิยมจิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต (Existential Intelligence) 

เปนปญญาดานสุดทายที่การดเนอรนําเสนอในป ค.ศ. 1999 ในหนังสือชื่อ Intelligence Reframen 

และสรุปวาเปนปญญาในป 2004 ในหนังสือ Changing Minds โดยความสามารถหมายถึงมีความไว

และความสามารถในการจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารงคงอยูของมนุษยสามารถรับรูบทบาท

และการดํารงคงอยูของตนเองเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาและการตั้งคําถามเพื่อยืนยันความเขาใจและ

รับรูเกี่ยวกับตนเองอยางลึกซึ้งเขาใจความสัมพันธของรางกาย จิตใจและความเปนจริงในโลกผูที่มี

ความสามารถสูงทางดานนี้ ไดแก นักปราชญ ผูนําทางศาสนา เปนตน 

   สรุปไดวา  ตามทฤษฎีพหุปญญาประกอบดวยปญญา  9  ประเภท  ไดแก  ปญญาดาน

ภาษา  ปญญาดานตรรกะ-คณิตศาสตร  ปญญาดานมิติ  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

ปญญาดานดนตรี ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล ปญญาดานความเขาใจตนเอง ปญญาดาน

ธรรมชาติและปญญาดานอัตภวนิยม จิตนิยม หรือ  การดํารงอยูของชีวิต 
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 1.4  ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา 
       มีผูอธิบายลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา 
       การเนอร (Gardner. 1983) สรุปลักษณะสําคัญของ ทฤษฎีพหุปญญา หรือ Ml Theory  

วาไมเพียงแตอธิบายปญญาทั้ง 9 ดานนี้เทานั้นแตอธิบายถึงลักษณะสําคัญเอาไว 5 ประการ (เยาวพา 

เดชะคุปต. 2544: 4; อางอิงจาก Gardner. 1983) เอาไวดังนี้ 

        1.  ปญญามีลักษณะเฉพาะดานจากการศึกษาเรื่องสมอง 

        2.  ในทุกคนมีปญญาทั้ง 9 ดานมากบางนอยบางตางกันไป  ซึ่งบางคนอาจจะมีปญญา

ทั้ง  9  ดานสูงมากทุกดาน   แตบางคนอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือสองดาน  สวนดานอื่น ๆ ไมสูงนัก 

         3.  ทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการไดถามีการให

กําลังใจ  ฝกฝน  อบรม  มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  เชนความรวมมือของผูปกครอง การได

ประสบการณ  ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปญญาดานตาง ๆ ได     

  4.  ปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได ซึ่งการดเนอรชี้แจงวา การแบงลักษณะ

ของปญญาแตละดานเปนเพียงการอธิบายลักษณะของปญญาแตละดานเทานั้น  แทจริงแลวปญญา

หลาย ๆ ดานจะทํางานรวมกัน เชน ในการประกอบอาหารก็ตองสามารถอานวิธีทํา (ดานภาษา) คิด

คํานวณปริมาณของสวนผสม  (ดานคณิตศาสตร)  เมื่อประกอบอาหารเสร็จก็ทําใหสมาชิกทุกคนใน

บานพอใจ (ดานความเขาใจระหวางบุคคล) และทําใหตนเองมีความสุข (ดานการเขาใจตนเอง) เปน

ตน  การกลาวถึงปญญาแตละดานเปนเพียงการนําลักษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษาเพื่อหาทางใชให

เหมาะสม 

      5.  ปญญาแตดานจะมีการแสดงความสามารถหลายดาน  เชน  บางคนไมมีความสามารถ

ดานการอานก็ไมไดหมายความวาไมมีความสามารถดานภาษา  เพราะเขาอาจจะเปนคนที่เลานิทาน

เกงหรือเลาเร่ืองเกงใชภาษาพูดไดคลองแคลว หรือคนที่ไมมีความสามารถทางกีฬา  ก็อาจจะใช

รางกายไดดีในการถักทอผา  หรือเลนหมากรุกไดเกง  ซึ่งจะเห็นไดวาแมแตในปญญาดานใดดานหนึ่งก็

จะมีการแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย 

  สรุปไดวา แตละคนจะมีปญญาในแตละดานแตกตางกัน มีมาก-นอย เนื่องจากการรับรู

และการเรียนรูและประสบการณของแตละคนไมเหมือนกัน แตก็สามารถพัฒนาไดโดยการจัด

ประสบการณใหไดรับอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 



14 
 
 1.5  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานตางๆ  ตามทฤษฎีพหุปญญา 
       มีผูกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานตางๆ ดังนี้ 
        สุปราณี  ไกรวัตนุสรณ  และคณาพร  คมสัน (2544: 8-30) อธิบายลักษณะของบุคคลที่

มีความสามารถในดานตาง ๆ ตามทฤษฎีพหุปญญาไวดังนี้ 

        1.   ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชภาษามีดังนี้ 

   1.1 ชอบฟงและโตตอบกับการพูดในรูปแบบตาง ๆ 

   1.2 ชอบเลียนแบบเสียง  ภาษา  การอานและเขียนของผูอ่ืน 

   1.3 เรียนรูโดยผานทักษะการฟง  การอาน  การเขียน  และการอภิปราย 

   1.4 มีความสามารถในการฟงในระดับความเขาใจ การถอดความ (paraphrase) 

การตีความ  และการจดจําในสิ่งที่ไดฟง 

   1.5 มีความสามารถในการอานระดับความเขาใจ การยอความ การตีความ การอธิบาย  

การจดจําสิ่งที่อาน 

   1.6 มีความสามารถในการพูดตอหนากลุมบุคคลหลายอาชีพ การพูดเพื่อจุดประสงค

ตาง ๆ การใชภาษาพูดที่งายตอการเขาใจ  การพูดชักจูง  การโนมนาว  การพูดใหคนอื่นเชื่อถือในเวลา

อันเหมาะสม 

   1.7 มีความสามารถในการเขียนไดถูกตองตามไวยากรณ การสะกด การใชเครื่องหมาย

วรรคตอน  และการใชคําศัพทเพื่อส่ือความคิดไดดี 

   1.8 มีความสามารถในการเรียนภาษาอื่น ๆ ได 

   1.9 ใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ในการจดจํา การสื่อสาร การอภิปราย การชักจูง การ

สรางความรูใหม  การสรางความหมายใหม ๆ  และสะทอนใหผูอ่ืนเขาใจธรรมชาติของภาษา 

   1.10 มีความพยายามที่ฝกฝนภาษาของตนใหเกิดความชํานาญ 

   1.11 มีความสนใจในกิจกรรมทางภาษา อันไดแก การเขียนบันทึกประจําวัน บทกวี  

การเลาเรื่อง  การโตวาที การพูดในโอกาสตาง ๆ  การเขียน  และการเขียนบทความในวารสารตาง ๆ  

   1.12 มีการสรางสรรครูปแบบตาง ๆ  ทางภาษา  อันไดแก  งานเขียนหรือการพูดแนว

ใหม ๆ 

   1.13 มีอารมณขัน 

        2. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชเหตุผลและแนวทางคณิตศาสตร 

    2.1 รูและเขาใจหนาที่ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

    2.2 คุนเคยและเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปริมาณ  เวลา  เหตุผล   
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   2.3 เขาใจสัญลักษณที่เปนนามธรรมเพื่อถายทอดแนวความคิดและสิ่งที่เปนรูปธรรม

ได 

    2.4 สามารถใชทักษะของการแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 

    2.5 เขาใจรูปแบบและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

    2.6 รูจักตั้งสมมติฐานและทดสอบได 

    2.7 สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตร อันไดแก การประมาณ การคํานวณ การ

ตีความเปนสถิติ  และนําเสนอขอมูลเปนสัญลักษณตาง ๆ  (graphic form) 

    2.8 ชอบคิดในแนวทางคํานวณ เชน การรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐาน การใช

สูตรอันเปนรูปแบบ  รูจักยกตัวอยางสิ่งที่ขัดแยงกับกฎเกณฑ และชอบโตเถียงโดยยืนกรานความ

ถูกตอง 

   2.9 แกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ 

   2.10 สนใจเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับการคํานวณ เชน นักบัญชี ผูที่ทํางานเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  นักกฎหมาย  วิศวกร  และนักเคมี 

   2.11 ชอบสรางสรรครูปแบบใหม ๆ มีความเขาใจอยางลึกซึ่งทางดานคณิตศาสตร 

         3. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานมิติสัมพันธ 

    3.1 เรียนรูไดจากการมองเห็นและการสังเกต สามารถจําใบหนา วัตถุ รูปราง สี  

รายละเอียดและฉาก 

    3.2 สามารถสืบคนรองรอยหรือวัตถุได เชน การคนหารอยเทา หรือรองรอยในปา

การขับรถตามเสนทางจราจร 

          3.3  ใชจินตนาการในการสรางมโนภาพและรายละเอียด รวมทั้งใชในการเรียกความ

ทรงจํากลับคืน 

    3.4 สามารถอานแผนภูมิ ตาราง แผนที่  ชอบเรียนสิ่งที่นําเสนอดวยลายเสนหรือส่ิงที่

มองเห็น 

    3.5 สนุกกับการขีด  เขียน  การวาดภาพ  การระบายสี  การปน 

    3.6 มีความสามารถและสนุกกับการสรางภาพ 3 มิติเปนรูปทรงตาง ๆ เชน พับกระดาษ

เปนรูปทรงตาง ๆ 

    3.7 สามารถมองวัตถุในมุมมองที่ตางจากคนอื่น  หรือมองเห็นสิ่งที่ซอนเรนได 

    3.8 สรางสรรควัตถุข้ึนมาจากสิ่งที่เปนนามธรรม 

    3.9 สนใจและมีทักษะในงานอาชีพศิลปน นักถายภาพ วิศวกร มัณฑนากร สถาปนิก  

นักออกแบบ  นักบิน  นักประดิษฐ 
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    3.10 สรางงานศิลปะแนวใหม  และพัฒนางานศิลปะดั้งเดิม 

      4.  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานการเคลื่อนไหวรางกาย 

   4.1 ชอบสํารวจสภาพแวดลอมและสิ่งตาง ๆ โดยใชการสัมผัสการเคลื่อนไหว 

   4.2 ชอบพัฒนาฝมือโดยการประสานความสามารถของอวัยวะตาง ๆ แขงกับเวลา 

   4.3 สามารถเรียนรูและจดจําไดดีจากการลงมือปฏิบัติและการมีสวนรวม 

   4.4 สนุกกับการเรียนรูจากประสบการณตรง อันไดแก การทัศนศึกษา (field-trip)  

การเลนเกม  การเลนบทบาทสมมติ  การสะสมสิ่งของและการออกกําลังกาย 

   4.5  มักแสดงความคลองตัวในการทํางานโดยการสังเกตจากการเคลื่อนไหว  การเดิน  

การหยิบจับส่ิงของ 

   4.6 สัมผัสไดเร็วกับการเคลื่อนไหวรอบตัว และพรอมเสมอในการโตตอบกับส่ิงรอบ

ขาง 

   4.7 มีทักษะและชอบมีสวนรวมที่จะแสดงออกในการละคร  การกีฬา การเตนรํา

กิจกรรมตาง ๆ  การเย็บปกถักรอย  งานปน  งานฝมือ  การพิมพ 

   4.8 เมื่อเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง การฝมือ มีการแสดงออกอยางมีทักษะ

คลองตัว  ถูกตองแมนยํา  และสงางาม 

   4.9 ปฏิกิริยาตอการเขารวมกิจกรรมใด ๆ แสดงเห็นถึงความสัมพันธอันดีระหวางการ

ใชรางกายและสติปญญา 

   4.10 มีความเขาใจและใชชีวิตไดมาตรฐานตามสุขลักษณะ 

   4.11 มีแนวโนมที่จะเลือกอาชีพดานการกีฬา การเตนรํา การกีฬาศัลยกรรมและ

วิศวกรรม 

   4.12 สรางสรรคและคิดคนพัฒนาทักษะทางกาย  การเตนรํา  การกีฬา  และกิจกรรม

ตาง ๆ ที่ใชทักษะทางกายเปนพื้นฐาน 

       5. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานดนตรี 

   5.1 ชอบ สนใจ และสนุกสนานกับเสียงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว  อันไดแก เสียงมนุษย  

เสียงธรรมชาติ  เสียงดนตรี   

   5.2 เมื่อไดยินเสียงดนตรีมักจะตองรองตาม เตนรํา เคาะเสียงเปนจังหวะและวิจารณ

เพลงไดอยางลึกซึ้ง เกี่ยวกับระดับเสียง เนื้อรอง จังหวะ การใชเสียงประกอบดนตรี และวัฒนธรรมของ

ดนตรี 

   5.3 ชอบสะสมดนตรีและขอมูลเกี่ยวกับดนตรี เชน เทป ซีดี วีดีทัศน และชอบเลน

เครื่องดนตรี 
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   5.4 พัฒนาความสามารถดานการรองเพลง การเลนดนตรีดวยตนเอง หรือรวมมือกับ

ผูอ่ืน 

   5.5 ใชศัพทเฉพาะและสัญลักษณตาง ๆ ทางดนตรีได 

   5.6 ชอบและสามารถแตงเพลง และเลนดนตรีไดดีทันทีโดยมิไดเตรียมตัวลวงหนา 

   5.7 เขาใจและสามารถตีความหมายของเนื้อเพลงและดนตรีที่ผูแตงตองการสื่อได 

   5.8 ชื่นชอบอาชีพที่เกี่ยวกับอันไดแก  นักรอง  นักดนตรี  เจาหนาที่เทคนิคดานดนตรี  

นักแตงเพลง  ผูผลิตอุปกรณหรือเครื่องดนตรี  ครู  และผูอํานวยเพลง 

   5.9 สรางสรรคเพลงและประดิษฐเครื่องดนตรี 

       6.  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานมนุษยสัมพันธ 

   6.1 มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและกับผูอ่ืน 

   6.2 สามารถสรางและรักษาภาพลักษณของตนในสังคมไดดี 

   6.3 รูจักปรับเปลี่ยนวิธีการรวมสังคมกับผูอ่ืนทุกชนชั้นและอาชีพไดอยางเหมาะสม 

   6.4 เขาใจความรูสึกความคิดสภาพการณ  พฤติกรรม  และแนวทางชีวิตของผูอ่ืน

อยางถองแท 

   6.5 สวมบทบาทของผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 

   6.6 มีความสามารถเหนี่ยวนําใจคนใหเปนไปตามตองการ  มีลักษณะผูนํา 

   6.7 สามารถเขาใจและสื่อสารกับบุคคลอื่นไดดีโดยใชคําพูดและกิริยาทาทาง 

   6.8 ชวยเปนสื่อกลางเพื่อชวยประสานการทํางาน  ความเขาใจ  ความคิดใหกับผูอ่ืน

และหนวยงานตาง ๆ 

   6.9 สามารถปรับตัวไดดีตามสภาพแวดลอมและกับบุคคลทุกชนชั้นและอาชีพ 

   6.10 เขาใจแงมุมทางสังคมและการเมือง 

   6.11 สนใจอาชีพที่ตองใชความสามารถดานมนุษยสัมพันธ อันไดแก ครู นักสังคม

สงเคราะห  ที่ปรึกษา  และนักการเมือง 

   6.12 ชอบพัฒนารูปแบบและระบบการอยูรวมกันทางสังคม 

      7. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานการเขาใจตนเอง  

   7.1 เขาใจระดับอารมณและความรูสึกของตนเอง 

   7.2 พัฒนาอารมณตนเองใหเปนไปในทางที่เหมาะสม 

   7.3 รูจักตั้งจุดมุงหมายของชีวิตเปาหมาย 

   7.4 ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

   7.5 สามารถทํางานไดดวยตนเอง 
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   7.6 สนใจใครรูเกี่ยวกับชีวิต อันไดแก ความหมาย เปาหมาย และสิ่งที่เกี่ยวของกับ

ชีวิต 

   7.7 ควบคุมการเรียนรูและบุคลิกไดดี 

   7.8 ชอบคนหาเกี่ยวกับตนเอง 

   7.9 สามารถเล็งเห็นความซับซอนของกระบวนการภายในจิตของตน  และสภาพชีวิต

ไดกระจาง 

   7.10 ตั้งมั่นที่จะเขาใหถึงความแทจริงของตนเอง 

   7.11 มีอิทธิพลตอบทบาทของผูอ่ืน 

  ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  และ บังอร เสรีรัตน (2543: 7-9) อธิบายถึงพฤติกรรมที่ปรากฏของ

บุคคลที่มีความสามารถแตละระดับ  ไวดังนี้ 

     1.  คนที่มีความสามารถดานภาษา จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

   1.1 สามารถจับใจความไดดี  จากการฟงสิ่งตาง ๆ 

   1.2 สามารถถายทอดความคิดโดยการพูดไดชัดเจน 

   1.3 ส่ือสารไดชัดเจนตรงประเด็น 

   1.4  สามารถอานหนังสือตาง ๆ ไดถูกตอง  เขาใจความหมาย  จับใจความไดดี 

   1.5 เขียนถายทอดความรูสึก  ความรู  ขอมูลไดถูกตองชัดเจน  และสามารถเขียน

ถายทอดไดหลากหลายแนวทาง 

     2.  คนที่มีความสามารถดานตรรกะ-คณิตศาสตร  จะทําสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ไดดี 

   2.1 เปนคนที่คิดเปนระบบ  มีเหตุผลในการคิด 

    2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คือ  คิดพิจารณาสวนยอยของประเด็นให

เห็นภาพชัดเจน 

   2.3 มีความสามารถในการคิดสังเคราะห คือ ประมวล เชื่อมโยงแงมุมความคิดรวบ

ยอดและประเด็นตางๆ ใหเปนเรื่องเดียวกัน  

   2.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ นําเหตุผลขอมูลมาใชในการ

ตัดสิน 

   2.5 มีความสามารถในการคิดแกปญหา คือ การประมวลสาเหตุของปญหา หาวิธี

แกปญหาที่หลากหลาย  และเลือกแนวทางที่สามารถแกปญหาไดเกิดผล 

   2.6 มีความสามารถในการคิดสรางสรรค คือ สามารถคิดไดคลอง หลากหลาย

แนวทาง  คิดไดแตกตางจากคนอื่น  คิดยืดหยุน  ไมยึดติด 

   2.7  มีความสามารถในการใชจํานวน  เขาใจความเปนนามธรรมของจํานวน 
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   2.8 มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางรอบดาน  ทั้งทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะ

ข้ันสูง  13  ทักษะ  คือ 

           2.8.1 ทักษะขั้นพื้นฐานมี  8  ทักษะ  ไดแก 

           2.8.1.1  การสังเกต 

           2.8.1.2  การวัด 

          2.8.1.3  การจําแนกประเภท 

          2.8.1.4  การหาความสัมพันธระหวางพื้นที่กับพื้นที่ และพื้นที่กับเวลา 

          2.8.1.5  การใชตัวเลข 

         2.8.1.6  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

         2.8.1.7  การลงความเห็นจากขอมูล 

         2.8.1.8  การพยากรณ 

      2.8.2 ทักษะขั้นสูงมี  5  ทักษะ  ไดแก 

       2.8.2.1  การตั้งสมมติฐาน 

       2.8.2.2  การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

       2.8.2.3  การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

       2.8.2.4  การทดลอง 

       2.8.2.5  การตีความหมายของขอมูลและการลงขอสรุป 

  3. คนที่มีความสามารถดานพื้นที่  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

                         3.1 สามารถวาดภาพในสมอง  และออกแบบสิ่งตาง ๆ  ไดเหมาะสมกับจุดประสงคที่

ตองใช 

   3.2 กะระยะไดแมนยํา รูเร่ืองทิศทาง 

   3.3 วาดรูปไดถูกสัดสวน และสื่อความคิด ความรูสึกผานรูปภาพไดชัดเจนทั้ง

ความคิดเชิงรูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 

  4.  คนที่มีความสามารถดานการเคลื่อนไหว  จะทําสิ่งตาง ๆ  เหลานี้ไดดี 

   4.1 สามารถใชกลามเนื้อไดคลองแคลว  ทั้งกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 

   4.2 ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารทาทาง  ความคิด  ความรูสึกได 

   4.3 ใชกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ เย็บปกถักรอย  

แกะสลัก  เคลื่อนไหวนิ้วมือ  ทาทางตาง ๆ 

   4.4 ใชกลามเนื้อใหญไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การเลนกีฬา  

การเตนตามจังหวะ  การทําทาประกอบ 
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   4.5 ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารและแสดงความคิด  ความรูสึกได  เชน  การแสดง

ละคร  การแสดงทาใบส่ือภาษา 

  5.  คนที่มีความสามารถดานดนตรี  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

   5.1 ไวตอการรับรูจังหวะและทํานอง 

   5.2 แยกแยะเสียง  ทํานอง  จังหวะได 

   5.3 แตงเพลง  สรางสรรคทํานอง 

   5.4 ส่ือสารความคิดออกมาเปนเพลงหรือทํานองไดดี 

     6. คนที่มีความสามารถดานการเขาใจคนอื่น  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

   6.1 สามารถรับรูอารมณ  ความคิด  ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ รอบตัวได 

   6.2 ปรับปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับการอยูรวมกับบุคคลอื่น 

   6.3 ทํางานกลุมไดดี  มีความเปนผูนํา  เปนสมาชิกที่ดี  และรับรูบทบาทตนเองในแต

ละสถานการณ 

  7.  คนที่มีความสามารถดานรูจักตนเอง  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

   7.1 นับถือตนเอง  มั่นใจในตนเอง  รูจักเขาใจจุดดี  จุดดอยของตนเอง 

   7.2 วางแผนการทํางานของตนเอง  และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเกงสูงสุด

และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ 

   7.3 มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสม และเตือนตนเองใหทํางานตามที่

วางแผนไวจนบรรลุเปาหมาย 

   7.4 กระตุนตนเองใหตอสูอุปสรรคและอดทนตอความลําบากกายและใจได 

     8.  คนที่มีความสามารถดานการรับรูธรรมชาติ  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

   8.1 มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง  ทั้งวงจรชีวิต  สภาพปจจุบัน  การดูแลให

คงอยู  และการใหธรรมชาติที่เสียหายหมดไป 

   8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขตาง ๆ เปลี่ยนแปลง 

   8.3 มักจะอยูในธรรมชาติ  หลงใหลในความงามของธรรมชาติ 

             จากที่กลาวมา (เยาวพา  เดชะคุปต) แปลจาก  Multiple Intelligences โดย  Finkelstein, 

Leonard & Finkelstein, Leila.) ไดสรุปเปนตารางวิเคราะหลักษณะพหุปญญาดังแสดงไวตามตาราง 1 

ตอไปนี้  
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ตาราง 1  แสดงลักษณะพหุปญญา 
 

ปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
1.ดานภาษา 

(Linguistic Intelligence) 

- เขาใจคําสั่งและความหมายของคํา

- ชอบอาน เขียน เลาเรื่อง 

- อธิบายไดชัดเจน 

- ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนไดดี 

  ถามีโอกาสไดพูด ฟง และเห็น 

- มีอารมณขัน 

- มีความจําดี จําสถานที่ วันเดือนป และ 

  ส่ิงละอันพันละนอยได 

- สามารถวิเคราะหดานภาษาไดดี 

- นักกวี 

- นักเขียน 

- นักพูด 

- นักโตวาที 

2. ดานตรรกะและคณิตศาสตร 

 (Logical – Mathematical 

Intelligence) 

- สามารถจําที่เปนแบบแผนที่เปน

  นามธรรมได 

- มีเหตุผลเชิงสรุปความ สามารถ 

  เชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

- ชอบทําการทดลอง คนหาคําตอบ 

  ทํางานกับตัวเลข  หาคําตอบดาน 

  รูปแบบและความสัมพันธ 

- นักวิทยาศาสตร

- นักคณิตศาสตร 

- นักคิด 

- นักสถิติ 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 - ชอบคณิตศาสตร คิดในเชิงเหตุผล และ

  สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดี 

- เรียนไดดี โดยการจัดหมวดหมู 

  แยกประเภท 

 

3. ดานมิติ 

   (Spatial Intelligence) 

- สามารถมองเห็นแงมุมตาง ๆ ได

- เห็นความสัมพันธของพื้นที่ 

- สามารถแสดงออกดวยภาพ 

- สามารถมองเห็นรูปลักษณของสิ่งตางๆ 

- สามารถหาทิศทางในที่วางได 

  สามารถจัดรูปแบบตาง ๆ ในสมองได 

- มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

  อานแผนที่ แผนภูมิไดดี 

- เรียนไดดีถาตองใชจินตนาการ มีโอกาส 

  ใชความคิดอยางอิสระ (ฝน) ทํางาน 

  ดวยสี และสีกับภาพ 

- ชอบที่จะวาด สราง ออกแบบ ฝน ศึกษา 

  ภาพนิ่ง ภาพยนตร และทดลองกับ 

  เครื่องจักรกล 

- นักเดินเรือ 

- นักบิน 

- ประติมากร 

- ศิลปน / นักวาดภาพ 

- สถาปนิก 

4. ดนรางกายและการ

    เคลื่อนไหว 

    (Bodily-Kinesthetic 

     Intelligence) 

- สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ

  รางกาย รูจักสวนตางๆ ของรางกาย 

  และสามารถแสดงออกได 

- ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใช 

  ภาษาทางกาย (body Language) 

- ทํากิจกรรมที่ตองใชรางกาย เชน กีฬา 

 เตนรํา การแสดง การประดิษฐส่ิงของ 

  ไดดี 

 

- นักกีฬา 

- นักเตนรํา 

- ศัลยแพทย 

- นักประดิษฐ 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 - มีความสามารถในการแสดงทาทาง

  สามารถพัฒนาการทํางานของรางกาย 

- เรียนไดดีถามีโอกาสสัมผัส เคลื่อนไหว  

  มีปฏิสัมพันธกับพื้นที่วาง และการสัมผัส    

 

5. ดานดนตรี 

 (Musical Intelligence) 

- ชอบรองเพลง ฟงเพลง ชอบเลนดนตรี

  และตอบสนองตอเสียงเพลง 

- แยกแยะจําทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรี 

  ไดเร็ว 

- เรียนรูจังหวะ เสียง และดนตรีไดดี 

- รูจักโครงสรางของดนตรี โครงสราง 

  ในการฟงเพลง 

- ไวตอเสียง 

- คิดทวงทํานอง / จังหวะได 

- สัมผัสคุณภาพของเสียงได 

- นักดนตรี 

- นักแตงเพลง 

- วาทยกร 

- วิศวกร 

6. ดานความเขาใจ 

    ระหวางบุคคล 

   (Interpersonal 

     Intelligence) 

- เขาใจผูอ่ืน นําผูอ่ืน จัดกลุม ส่ือสาร

  ระงับขอพิพาทได 

- ทํางานเปนกลุมได 

- แยกแยะความแตกตางระหวางบุคคลได 

- สามารถสื่อความหมายโดยไมใช 

  ภาษาพูดได 

- ชอบมีเพื่อนมาก ๆ ชอบพูดกับคน 

  และรวมสังสรรคกับคนอ่ืน 

- เรียนไดดีถามีโอกาสไดรวมทํางานกับ 

  ผูอ่ืน หรือมีโอกาสสัมภาษณผูอ่ืน 

- รูจักสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 

- ครู 

- นักสังคมสงเคราะห 

- นักแสดง 

- นักการเมือง 

- พนักงานขายของ 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
7. ดานความเขาใจตนเอง 

(lntrapersonal Intelligence) 
- มีสมาธิดี

- เปนคนมีจิตใจออนโยน 

- มีความเขาใจตนเอง ชอบคิดฝน และ 

  หมกมุนอยูกับความรูสึก / ความคิดของ 

  ตนเองใหสัญชาตญาณเปนเครื่องนําทาง   

- ตระหนักและแสดงความรูสึกของตนเอง 

  ไดหลาย ๆ อยาง 

- มีความคิดระดับสูงและมีเหตุผล 

- ชอบที่จะทํางานคนเดียว และสนใจ 

  ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ  

  เรียนรูไดดีถามีโอกาสทํางานโดยลําพัง 

  ทําโครงการเดี่ยว ๆ 

- แสวงหาความสําเร็จในความสนใจ และ  

  เปาหมายของตนเอง และตองการเปนผู 

  สรางสรรค 

- เรียนรูโดยวิธีเรียนดวยตนเองตามจังหวะ 

  การเรียนรูเฉพาะตน 

- นักจิตวิทยา 

- ผูนําทางศาสนา 

- นักปรัชญา 

8. ดานธรรมชาติ 

(Naturallist  Intelligence) 
- เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

  และปรากฎการณธรรมชาติ 

- เขาใจความสําคัญของตนเองกับส่ิง 

  แวดลอมและตระหนักถึงความสามารถ     

  ของตน ที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษ 

  ธรรมชาติ 

- เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษย และการ 

  ดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
- เขาใจและจําแนกความเหมือนกัน 

  ของสิ่งของ 

- นักวิทยาศาสตร

- นักธรรมชาติ 
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ตาราง  1  (ตอ) 
 

ปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 - เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร  
9. ดานอัตถภวนิยม จิตนิยม 

    หรือ การดํารงอยูของชีวิต 

  (Existential  Intelligence) 

- มีความไวและความสามารถในการจับ

  ประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารงอยู 

  ของมนุษย  เชน 

 - ทําไมคนจึงตาย 

 - เรามาอยูที่นี่ไดอยางไร 

   ความเขาใจลึกซึ่งเกี่ยวกับตัวเอง 

 (Deep  Self-Awareness) 

- ความเขาใจความสัมพันธของรางกาย 

  จิตใจและจิตวิญญาณ 

- ความเขาใจสัจธรรมของโลกและชีวิต 

- นักจิตวิทยา

 - นักปรัชญา 

 - ผูนําทางศาสนา 

 
 ที่มา: เยาวพา  เดชะคุปต.  (2541). แปลมาจาก “ Muitiple lntelligences.”  โดย  

Finkelstein, Leonard  &  Finkelstein,  Skilla.  (2541).  เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะ

การคิดและรูปแบบการเรียนรู (Thinking Skill & Learning Style)  ณ  หองประชมุชาญอิสระ ระหวาง

วันที่ 6 - 8กุมภาพันธ  2541.  ปรับปรุงเพิม่เติม 
 
 1.6 ปจจัยที่มีอิทธิตอการพัฒนาพหุปญญา 
       ไดมีผูกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญาไวดังตอไปนี้ 

        การดเนอร (อารี สัณหฉวี. 2543: 13; อางอิงจาก Gardner. 1983) อธิบายไววาปญญา

จะพัฒนาขึ้นหรือไมข้ึนอยูกับเหตุปจจัยตอไปนี้ 

  1.  สภาพทางชีววิทยาของบุคคล อันไดแก กรรมพันธุ หรือการกระทบกระเทือนของสมอง

กอนตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ และเมื่อเกิดมาแลว 

  2. ประวัติชีวิตของแตละคน อันไดแก ประสบการณที่มีกับพอแม ครู พี่นอง และเพื่อนฝูง

ซึ่งอาจจะเปนประสบการณที่ชวยพัฒนาปญญา หรือทําใหการพัฒนาปญญาชะงักงัน     

   3. พื้นฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตลอดจนเวลาและสถานที่เกิดและเติบโต 

จะมีสวนสําคัญในการสงเสริมปญญาบางดานและไมสงเสริมปญญาบางดาน 
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  ตัวกระตุนและตัวบ่ันทอนปญญา 
  การดเนอร (อารี สัณหฉวี. 2543; อางอิงจาก  Gardner. 1983) กลาววาประสบการณที่

ชวยตกผลึก (ชวยกระตุน) กับประสบการณที่บั่นทอนเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาของ

ปญญา “ประสบการณที่ชวยตกผลึก” เปนคําที่ เฟลแมน (David Feldman) แหงมหาวิทยาลัยทัฟทได

คิดคน และการดเนอรไดนําไปใชอยางกวางขวาง ประสบการณที่ตกผลึกเปนจุดสําคัญในการพัฒนา

ปญญาและความสามารถ ประสบการณนี้มักจะเกิดตั้งแตปฐมวัย แตก็อาจจะเกิดไดระหวางอายุตางๆ 

ตัวอยาง เชน อัลเบิรทไอนสไตน นักวิทยาศาสตรที่สําคัญของโลก เมื่ออายุ 4 ขวบ  พอไดใหเลนกับเข็ม

ทิศ เขาไดเลาในชีวประวัติวา เข็มทิศนี้ทําใหเขาสนใจอยากจะรูเ ร่ืองของโลกและจักรวาลมาก 

ประสบการณของเขาจึงปลุกความสามารถของเขาอยูเสมอ ทําใหเขาเริ่มคิดและสนใจศึกษาจนเปน

นักวิทยาศาสตรบันลือโลก จะเห็นไดวาประสบการณที่ชวยตกผลึกจะเปนประสบการณที่ปลุกเรา

ปญญาที่มีอยูใหพัฒนาจนถึงที่สุดในทางตรงกันขาม “ประสบการณที่บั่นทอน”  หมายถึง  ประสบการณที่

ตัดรอนการพัฒนาของปญญา  เชน  ในชั่วโมงวิชาศิลปะครูพูดเยาะเยยผลงานของทานตอหนาเพื่อนๆ  

เหตุการณคร้ังนั้นอาจจะเปนจุดที่ตัดพัฒนาการของปญญาดานมิติของทานไปโดยสิ้นเชิง  หรือพอแมที่

ตะโกนดุดาเวลาที่ทานเลนเปยโน  ทานก็อาจจะไมแตะตองเปยโนอีกเลย ประสบการณบั่นทอน จะเปน

ประสบการณที่ทําใหคนรูสึกโกรธ อาย กลัว หรือเกิดอารมณอันไมพึงประสงคทั้งหลายอันสัมพันธกับ

ปญญาความสามารถดานใดก็จะบั่นทอนตัดรอน  พัฒนาการของปญญาและความสามารถทางดาน

นั้นๆ 

  ประสบการณตอไปนี้จะเปนสิ่งแวดลอมที่ชวยพัฒนาหรือบั่นทอนการพัฒนาของปญญา 

  1.  การมีอุปกรณเหมาะสมหรือครูดี เชน  ถาเกิดในครอบครัวที่ยากจน ก็อาจจะไมมีทุนที่

จะซื้อเครื่องดนตรี หรือไปเขาเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปญญาทางดานดนตรีก็อาจจะไมมีโอกาสได

แสดงออก 

  2.  องคประกอบทางประวัติศาสตร–วัฒนธรรม เชน  ถาเปนนักเรียนที่มีแนวโนมและชอบ

วิชาคณิตศาสตร ในขณะที่สังคมขณะนั้นกําลังสงเสริมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางสุดขีด มี

การใหทุนอยางมากมาย ปญญาทางดานคณิตศาสตรก็จะไดรับการสนับสนุนไดมาก 

  3.  องคประกอบทางภูมิศาสตร เชน ถาเกิดมาในทองถิ่นที่เปนไรนา ก็จะไดพัฒนาปญญา

ทางกายมากกวาคนที่เกิดในคอนโดมิเนียมชั้นที่ 30  บนถนนเจริญกรุง 

  4.  องคประกอบทางครอบครัว เชน เมื่อเล็ก ๆ ตองดูแลนองเพราะเปนครอบครัวใหญจึง

ไมมีเวลาที่จะพัฒนาปญญาหรือความสามารถพิเศษใด ๆ (อารี สัณหฉวี. 2543: 14 - 15)    

  สรุปไดวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา ไดแก  การไดรับการสงเสริมจาก

ครอบครัวที่ดี การไดครูที่ดี การไดอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสงเสริมให

เด็กพัฒนาพหุปญญาในทางที่ถูกตอง 
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 1.7 แนวทางในการสงเสริมพหุปญญาในดานตางๆ 
       มีกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมพหุปญญาในดานตางๆ ดังนี้ 
       สุปราณี  ไกรวัตนุสรณ และ คณาพร คมสัน (2544: 9-33) อธิบายแนวทางในการสงเสริม 

พหุปญญาแตละดานไวดังตอไปนี้ 

        1.7.1 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานภาษา 

                  1.7.1.1 พิจารณาภาษาของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูลการสอน 

                  1.7.1.2 การจัดขั้นตอนการสอนเปนไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติของผูเรียน 

                  1.7.1.3 สรางทักษะทางภาษาใหเปนไปตามพัฒนาการและปรับแตงการสอนให

สอดคลองกับเนื้อหาความรูและพัฒนาการทางภาษา 

                  1.7.1.4 นําวรรณกรรมมาใชในการสอนภาษา 

                  1.7.1.5 การสอนตองหลอมรวมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน  เขียน  

โดยไมแยกสอนเปนทักษะเดี่ยว ๆ 

                  1.7.1.6 ใชประสบการณชีวิตของผูเรียนมาเชื่อมโยงกับนักเรียนในการสอน

ทักษะการอานและทักษะการเขียน 

                              1.7.1.7 ใหเรียนรูความหมายของคําที่นาสนใจใหมๆในแตละวัน และฝกใชใน

การสนทนา 

                  1.7.1.8 เลนเกมที่เกี่ยวกับการใชคําตางๆ เชน ปริศนาอักษรไขว สแครปเบิล 

เปนตน 

                              1.7.1.9 ดูละครโทรทัศนหรือเร่ืองราวการสืบสวนแลวเขียนหรือคาดคะเน

เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

                             1.7.1.10 สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน มีการถาม การอภิปราย 

หรือการโตวาที 

                             1.7.1.11 นําเสนอหัวขอเร่ืองที่นาสนใจและเรื่องที่นาสนใจและเรื่องที่สนุกตื่นเตน 

เชน ความคิดเห็นทางการเมือง หนังสือที่นาอาน หรือพูดถึงใครสักคนที่เรารูจัก 

       1.7.2 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานการใชเหตุผล / การคิดคํานวณ 

                          1.7.2.1 ฝกจัดกลุมส่ิงของโดยใหหาเหตุผลที่จัดหมวดหมูของสิ่งนั้น เชน ดูจาก

ขนาด รูปราง สี ประโยชนใชสอย เปนตน 

                            1.7.2.2 ฝกการจัดทําโครงการซึ่งดําเนินตามขั้นตอน เชน การจัดสรางสิ่งตางๆ

การประกอบอาหาร 

                            1.7.2.3 ฝกหาตัวเลขที่ขาดหายไปในลักษณะของเลขอนุกรม 
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                 1.7.2.4 จัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผล / การ

คิดคํานวณ ซึ่ง แคมปเบลและคนอื่น ๆ (สุปราณี ไกรวัฒนุสรณ; และ คณาพร คมสัน. 2544: 18; 

อางอิงจาก Campbell; et al. 1996: 3650) ไดเสนอไวดังนี้ 

                              1.7.2.4.1  ครูใชยุทธวิธีการตั้งคําถามเกี่ยวกับบทเรียน 

                              1.7.2.4.2  ครูนําเสนอปญหาที่ทาทายใหนักเรียนรูจักการแกไข 

                              1.7.2.4.3  เปดโอกาสใหนักเรียนรูจักการเดาเหตุการณที่จะเกิดข้ึนตอไป 

                              1.7.2.4.4  ฝกใหนักเรียนรูจักการสังเกตและการสืบคนติดตาม 

                              1.7.2.4.5  ฝกใหนักเรียนรูจกันําสิง่ที่เรียนมาสัมพันธกับสภาพอันแทจริง

ของโลกภายนอก 

                              1.7.2.4.6  เปดโอกาสใหกบนักเรียนไดรูจักตัดสินและแสดงทัศนะ 

   1.7.3 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานการมองเห็น 

                 1.7.3.1 ฝกมองดูเมฆกับเพื่อนๆ เพื่อจินตนาการวามีลักษณะคลายกับส่ิงตางๆ

เชน รูปสัตว ใบหนาคน หรือส่ิงอื่นๆ 

         1.7.3.2 ฝกใชจินตนาการและอธิบายความแตกตางของประวัติศาสตรในสมัย

ตางๆ หรือจินตนาการ วาไดมีการพูดคุยกับวีรบุรุษ วีรสตรี จินตนาการคุณลักษณะของตัวละครจาก

วรรณคดี 

         1.7.3.3 พยายามที่จะแสดงออกถึงความคิดความรูสึกโดยการระบายสี ปน โดย

ใชจินตนาการที่แตกตางกัน รูปแบบ รูปราง การออกแบบ และสี 

  1.7.4 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานการเคลื่อนไหว 

       1.7.4.1 ฝกใชมือโดยไมตองสั่งการทําสิ่งตางๆ ที่เปนกิจวัตรประจําวัน เชน แปรง

ฟน รับประทานอาหาร ติดกระดุมเสื้อ เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่เด็กสามารถทําได 

      1.7.4.2 พยายามที่จะใชการแสดงออกดวยทาทางเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ

ความรูสึก 

         1.7.4.3 หลังจากเสนอรายงาน ใหเพื่อนไดแสดงปฏิกิริยาโตตอบโดยแสดง

อากัปกิริยาของรางกาย 

        1.7.5 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานความสามารถทางดนตรี 

            1.7.5.1 จัดทํารายการประเภทตางๆ ของดนตรี 

          1.7.5.2  ฝกฟงเพลงหลายๆ คร้ัง และจดบันทึกไววาทําใหเกิดความรูสึกอยางไร 

       1.7.5.3 คิดถึงเรื่องที่ตองการจําหรือบางเรื่องที่ตองการสอนคนอื่น 
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        1.7.5.4 พยายามที่จะแสดงความรูสึกตางๆ โดยการใชเสียงไมตองพูด การ

ทดลองความดังตางกัน เพื่อใชในการสื่อสารบอกถึงความรูสึก 

                  1.7.5.5 ฝกฟงเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงลม เสียงฝน และแสดงความรูสึก

จากเสียงที่ไดฟง 

         1.7.5.6 ฝกอานเรื่องตางๆ โดยใชเสียงที่ตางกันใชดนตรีประกอบเหมือนการ

แสดงละคร 

  1.7.6 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานความเขาใจผูอ่ืน 

       1.7.6.1 พยายามฝกที่รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน อดทนฟงโดยไมพูดขัดจังหวะ

ถามความเปนระยะๆ ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสม จัดลําดับขั้นความคิดของผูอ่ืนเพื่อตรวจสอบความ

เขาใจของตนเอง 

     1.7.6.2 ฝกเฝาดูพฤติกรรมทั้งดานบวกและดานลบของคน วาคนเหลานั้นกําลัง

คิดอะไร และรูสึกอยางไร โดยไมตองใชการสื่อสารทางวาจา 

  1.7.7 แนวทางในการสงเสริมความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง 

            1.7.7.1 เก็บบันทึกรายงานที่สะทอนถึงความคิด ความรูสึก การหยั่งเห็นและ

เหตุการณสําคัญๆ ในแตละวัน โดยพยายามใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เชน การเขียน 

การวาดภาพ การรองเพลง การระบายสี เปนตน 

         1.7.7.2 ทําตัวเปนผูสังเกตเหตุการณที่อยูภายนอก และเฝาดูความคิดของ

ตนเอง ความรูสึก และอารมณ สังเกตรูปแบบการแสดงออกของอารมณในสถานการณตางๆ เชน 

รูปแบบของหนวยความโกรธ การเลน หรือความตื่นเตน 

    1.7.7.3 ประเมินยุทธวิธีการคิดของตนเองในรูปแบบสถานการณที่แตกตางกัน 

ตัวอยาง เชน ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราทําสิ่งตางๆ โดยการวางแผนอยางดีแลว หรือเมื่อเกิดวิกฤติการณ 

จะตัดสินใจทําอยางไรเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง เปนตน 

         1.7.7.4 จัดทํากราฟแสดงอารมณ แสดงใหเห็นจุดสูงสุดและต่ําสุดในแตละวัน 

บันทึกเหตุการณที่ทําใหเราเกิดอารมณที่แตกตางกัน    

  จากที่กลาวมา  สรุปไดวา  มนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได จากการฝกฝน

การคิดการทํากิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดความชํานาญ โดยมีครูผูสอน  พอแม  และผูอบรมเลี้ยงดูใหการ

สนับสนุนสงเสริม และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจและความตองการของผูเรียน 

  บังอร เสรีรัตน (2544: 25-28) เสนอกิจกรรมในการพัฒนาความเกงแตละดานไวดัง

ตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 2 แสดงกิจกรรมในการพัฒนาพหุปญญา 

 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนุน 
 

 

ภาษา 

- รับขอมูลโดยฟง อาน

- แสดงออกโดยพูด เขียนสื่อสาร 

  ความคิด  ใหจินตนาการ 
ผลงาน 
- บทความ บทกลอน ขอเขียน คําคม 

- หนังสื่อ เกมทางภาษา 

- สถานการณที่ทําใหไดใชภาษา 

  เชน การโตวาที การอภิปราย 

 

 

 

ตรรกะและ

คณิตศาสตร 

- รับขอมูลโดย สังเกต สํารวจ วัด 

  นับจํานวน 

- แสดงออกโดยการจัดสถานการณ 

  ใหคิดเปนระบบ  การสรางสิ่งใหม 

  การหาคําตอบ  การทําวิจัย 

  การทําโครงงาน                 
ผลงาน 
- ความรูใหม  ส่ิงประดิษฐ  คําตอบ 

- สถานการณที่เปนปญหา ใหหา

  คําตอบที่เกิดจากการคิดอยาง 

  เปนระบบ คํานวณ ทดลอง 

  สรางสรรคแนวทางใหม 

- ผลงานประดิษฐ 
- เกมที่ตองใชความคิดแกปญหา 

  สรางสรรค 

- เอกสารเกี่ยวกับขอมูลทาง 

  วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 

 

 

พื้นที ่
 

- รับขอมูลโดยการศึกษารูปภาพ

  ผลงานศิลปะที่ดีเดน ดูประสบการณ 

  การใชเสน สี รูปทรงที่เหมาะสม 

- แสดงออกโดยการวาดภาพ 

  ออกแบบสิ่งตางๆ 
ผลงาน 
- วาดภาพ ผลงานการออกแบบสิ่งตางๆ 

- อุปกรณศิลปะ 

- หนังสือ วีดีทัศนเกี่ยวกับศิลปะ 

- ผลงานทางศิลปะที่ดีเดน 

- เครื่องมือ เครื่องใชที่สามารถ 

  ฝกฝน สรางสรรคผลงาน 

- เวที หรือสถานการณที่สามารถ 

  แสดงความสามารถและผลงาน 
 

 

 

ดนตรี 

- รับขอมูลโดยฟงเพลงที่มีจังหวะ

  ของดนตรี ทํานอง และเนื้อรอง 

  ที่หลากหลาย 

- แสดงออกโดยแยกแยะความแตกตาง 

  ของเสียงดนตรี รองเพลง ตบมือตาม 

  จังหวะ แตงเพลงใสทํานองตางๆ 

- เทปเพลง
- เร่ืองดนตรี 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

  การเติมเต็มความรูจากนักดนตรี 

  และครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ  

- เวทีใหแสดงความสามารถ 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนุน
 ผลงาน 

- เพลงที่แตง เพลงที่รองได 
- การฟงดนตรีจากวงดนตรีที่ 

 
 
 
 

การเคลื่อนไหว 

- รับรูขอมูลโดยการดูกีฬา ดูการทํางาน
  ที่ใชกลามเนื้ออยางมีทักษะ 
- แสดงออกโดยการทําทาประกอบเพลง 
  หรือจังหวะ การเลนกีฬา การแสดง 
  ละครภาษา การใชกลามเนื้อเล็ก 
  ประดิษฐส่ิงตาง ๆ 
ผลงาน 
- ส่ิงประดิษฐ 
- ผลการเลนกีฬา ละคร 

- สถานการณใหแสดงละคร 
  แสดงทาทางสื่อความคิด 
- อุปกรณกีฬา เพลงประกอบ 
  ทาแสดง 
- การใหเรียนรูการใชภาษา 
  ทาทางจากผูเชี่ยวชาญ 
- ส่ือ อุปกรณฝกฝนกลามเนื้อเล็ก 
  เชน ดินน้ํามัน อุปกรณการ 
ประดิษฐ การจักสาน ฯลฯ 

 
 
 
 

การรูจักตนเอง 

- รับรูขอมูลโดยดูแนวทางในการพัฒนา
  ตนเองของบุคคลตาง ๆ ฝกทํางาน 
  คนเดียว สํารวจขอดีขอดอยของตนเอง 
  ทบทวนการกระทําของตนเอง พิจารณา
  ตนเอง เปรียบเทียบกับส่ิงตางๆ 
- แสดงออกโดยวางแผนการพัฒนาความ
  ดอยของตนเอง วางแผนการนําความ 
  เกงมาใชใหเหมาะสม 
ผลงาน 
- แผนในการสรางสรรคงานและ 
  พัฒนาตนเองใหเกงขึ้น 

- แบบอยางการพัฒนาตนเองของ
  บุคคลที่ประสบความสําเร็จ 
- เวลาในการอยูและทํางาน 
  คนเดียว 
- การทําบันทึกการเรียนรูและการ 
  พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
- การไดรับขอมูลยอนกลับจาก 
  บุคคลอื่นรอบตัว 

 
 

ความเขาใจระหวาง 
บุคคล 

- รับรูขอมูลโดยการสังเกตการณทํางาน
  รวมกันที่ประสบความสําเร็จแลว 
  วิเคราะหกําหนดเปนแนวทางการ 
  ทํางานของตนเองรวมกับคนอ่ืน 
 - แสดงออกโดยทํางานกลุมรวมกับ 
  คนอื่น และวิเคราะหการทํางาน

- สถานการณใหทํางานกลุมและ
  วิเคราะหการทํางานอยูเสมอ 
- หนังสือ เร่ืองราวที่นําเสนอเกี่ยว 
  กับการทํางานกลุมไดดี 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนุน
   รวมกันบทบาทของบุคคลในกลุม

  ผลงานที่ไดรับแลวปรับเปลี่ยนเปน 

  แนวทางทํางาน 
ผลงาน 
- ผลการทํางานกลุม ปฏิสัมพันธ 

  ระหวางบุคคล 

- การไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยว

  กับผลการทํางานกลุมและ 

  กระบวนการทํางานกลุม 

 

 

 

 

 

 

การรอบรูธรรมชาต ิ

- รับขอมูลโดยเรียนรูส่ิงตางๆ ในสภาพ

  แวดลอมที่เปนธรรมชาติ เรียนรูเร่ืองราว

  เกี่ยวกับธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว  

 ปรากฎการณธรรมชาติอยางลึกซึ้ง 

- แสดงออกโดยวิเคราะหพิจารณาวงจร 

  ของสิ่งตางๆ คาดคะเนแนวโนมความ 

  เปนไปและความเปลี่ยนแปลงของ 

  ส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ 
ผลงาน 
- ความรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ 

- ผลการวิเคราะหสภาพของสิ่งตางๆ 

  ในธรรมชาติ 

- การคาดคะเน แนวโนม และความ 

  เปนไปและการเปลี่ยนแปลง 

- ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่เอื้อ

  ตอการเรียนรู 

- หนังสือ วีดีทัศนเกี่ยว 

  กับธรรมชาติ 

- บุคคลที่มีความรอบรู 

  เร่ืองธรรมชาติ 

 

 ที่มา: บังอร เสรีรัตน. (2544). เกงหลากหลายแนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อการพัฒนา 
พหุปญญา. หนา 25, 28. 

 สรุปไดวา แนวทางการสงเสริมความสามารถแตละระดับนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับผูเรียน ทุก

ฝายไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง ครู และผูนําในทุกระดับตองใหความสนใจในการจัดหาสื่ออุปกรณ 

และเครื่องมือตางๆเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มความสามารถของแตละบุคคล 
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 1.8 รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
                    รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  (The Multiple  Intelligences Model for Learning) 
หรือรูปแบบ ACACA เปนรูปแบบการเรียนรูที่ เยาวพา เดชะคุปต (2551: 52-54) พัฒนาขึ้น เพื่อใชเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา

โดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีพหุปญญา ของโฮเวิรด การดเนอร ทฤษฎีการเรียนรูที่  การจัดประสบการณ

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนการดําเนินการตามหลักการ 5 ข้ัน โดยใชอักษรยอวา ACACA  

ดังนี้ 

                ข้ันที่  1  A  (Active  Learning) 

   ข้ันผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา 

 ข้ันที่  2 C  (Cooperation learning) 

                ข้ันการมีสวนรวมในการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกบัผูอ่ืนในกลุมยอย 

 ข้ันที่  3  A  (Analysis) 

   ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู 

 ข้ันที่  4  C  (Constructivism) 

   ข้ันการสรุปและสรางองคความรู 

  ข้ันที ่ 5  A  (Application) 

   ข้ันการนําสิง่ทีเ่รียนรูไปประยุกตใชอยางมคีวามหมายในชีวิตจริง 

  
 รายละเอียดแตละขั้นตอน มีดังนี้ 
 1.  ข้ันการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active learning) การเรียนรู ตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู คือ การใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Hand on) 

โดยการทดลอง คนควา ในรูปของการเลนเกม การปฏิบัติจริง การคนควา การไปทัศนศึกษา การแกปญหา ฯลฯ 

หรือที่เรียกกันวา การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

 2.  ข้ันการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอื่น (Coorperation leaning) การเรียนรูที่ดีที่สุด 

เกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยการที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเลน การทํางาน และการ

เรียนรูรวมกับผูอ่ืน หรือจากการทํางานในกลุมยอย 

 3.  ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) การเรียนรูที่ดี และมีประสิทธิภาพจะ

เกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนสามารถรับรู และวิเคราะหความรูสึกและประสบการณของตนเองดวย วาทําอะไร

ไปรูสึกอยางไร และเกิดการเรียนรูอะไร อยางไร  
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 4.  ข้ันการสรุปและสรางองคความรู (Constructivism) ในขั้นนี้ผูเรียน จะสรุปส่ิงที่เรียนรูที่

เกิดขึ้นไดดวยตนเอง หรือที่เรียกวาผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูอยางมี

ความหมายสําหรับผูเรียนมากกวาการเรียนรูโดยการทองจําจากตํารา หรือทําแบบฝกหัดแตเพียง 

อยางเดียว 

 5.  ข้ันประยุกตใชอยางมีความหมาย (Application) การเรียนรูที่แทจริง คือ การที่ผูเรียน

สามารถนําสิ่งที่เรียนรูนั้นไปใชในการแกปญหา หรือประยุกตใชกับส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

               สรุปไดวา รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ

ตามแนวคิดพหุปญญา โดยผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม วิเคราะห

กิจกรรมการเรียนรู  สรางองคความรูและนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  โดยเปนรูปแบบ

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
                งานวิจัยตางประเทศ 
       มูลเลอร (สันติศักดิ์ ผาผาย. 2546: 31; อางอิงจาก Muller. 1995: 3828) ทําการวิจัย

เร่ือง “The Education Implications of Multiple Intelligences Grouping Within A Cooperative 

learning environment” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคมและการรับรูระหวางกลุมที่

ไมมีความแตกตางกันทางความสามารถดานพหุปญญา (Helerogeneous Multiple intelligences 

Cooperative group) โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอรและวิธีสอนแบบมีสวนรวมของ จอหนสัน 

และ จอหนสัน เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องรางกายมนุษยโดยปรับมาจากบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่

ออกแบบโดย เดวิด เลเซียร ซึ่งทําการทดลองกับนักเรียนระดับ 4 การศึกษาเปนการวิจัยกึ่งทดลอง

ผสมผสานกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามทฤษฎีของ Strauss Grounded กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 

4 จํานวน 22 คน จาก (Metcalf Laboratory School) ใน รัฐอิลินอยส ระหวางปการศึกษา 1994-1995

โดยแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมเกง และกลุมออน โดยใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ ผล

การตรวจสอบพบวา มีนักเรียนจํานวน 4 คน ไดรับการคัดเลือกใหอยูในกลุมที่มีลักษณะแตกตางกัน  

(Heterogeneous) และอีก 4 คนใหอยูในกลุมที่มีความเหมือนกัน (Homogeneous) มีการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนเรื่องรางกายมนุษยเพื่อวัดความรูดานเนื้อหา เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสังเกต 

การจดบันทึก การเขียนบันทึกสวนตัวของนักเรียนถึงครู การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การลง

ศึกษาภาคสนาม เพื่อการทดสอบ ปฏิสัมพันธทางสังคม การวัดความสามารถทางพหุปญญา ชวยทํา

ใหเห็นจุดแข็งจุดออน ของนักเรียน แตเครื่องมือไมสามารถระบุจุดแข็งจุดออนของแตละคนได ในบาง

กรณีนักเรียนที่ เลือกใหอยูในกลุม ที่มีลักษณะตางกัน (Heterogeneous) กลับมีความสามารถ
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เชนเดียวกับกลุมที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) จะมีความสามารถในการใชเหตุผลแลการ

คิดคํานวณมากกวากลุมที่มีลักษณะตางกัน (Heterogeneous) นักเรียนในกลุมที่มีลักษณะเหมือนกัน  

(Homogeneous) สามารถแสดงบทบาทและมีสวนรวมในความสําเร็จของกลุมทุกคนเปนสวนหนึ่งของ

กลุม ในกลุมที่มีลักษณะตางกัน  (Heterogeneous) ใชเวลามากกวาในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย

และขาดผูนําที่เขมแข็ง แตสมาชิกแตละคนไดทํางานในแตละสวนของงานที่ไดรับมอบหมาย สมาชิก

พอใจในบทบาทของตนเองและกลุมชวยสนับสนุนจนกระทั่งงานสําเร็จ  เครื่องมือวัดความสามารถทาง

พหุปญญาถูกนํามาใชเพื่อใหมองเห็นจุดแข็งจุดออนของนักเรียนแตละคน นักเรียนทุกคนไดทํา

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การเรียนแบบมีสวนรวมจําเปนตองอาศัยการสอนทักษะทาง

สังคมควบคูไปดวย การแบงกลุมการเรียนแบบมีสวนรวมโดยใชทฤษฎีพหุปญญาไมมีผลเสียตอการ

เรียนรูเนื้อหาวิชา 

  สวีนเนย (สันติศักดิ์ ผาผาย. 2546: 32; อางอิงจาก Sweeney. 1998: 1909) ทําการวิจัย

เร่ือง “Multiple intelligences Profiles : Enhancing Self-Esteem and improving  Academic Achevement.” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน และการแสดงออกของนักเรียนที่

อาศัยอยูในเมืองของรัฐฟลอริดา โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของ การเนอร เปนการศึกษาประสิทธิภาพ

ของนักเรียนอนุบาล จํานวน 19 คน โดยใชเวลาในการศึกษา 18 สัปดาหสําหรับเครื่องมือที่ใชใน

การศึกษา คือ แบบวัดความสามารถทางพหุปญญา ธีลีย (Teele Invetory of Multiple Intelligence (TIMI). 

แบบทดสอบการอานสโลสัน (Slosson Oral Reading test-Revised (SORT-R) แบบวัดความพรอม

ของโรงเรียน TIMI ใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ระหวางการเรียนรายวิชาโดยใชรูปแบบ

โครงงาน มีนักเรียนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาความสามารถดานตางๆ สูงขึ้น ในขณะที่นักเรียนบาง

คนมีความสามารถตาง ๆ ลดลง มีนักเรียน 5 คน ที่พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง จากการวิจัยยังพบอีก

วา ปญหาดานวินัยในชั้นเรียนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  เฮอรแมน (วิลินดา พงศธราธิก. 2547: 18; อางอิงจาก Herman. 1994: 97-98) ศึกษา

การนําแนวคิดพหุปญญาไปใชในระดับประถมศึกษาของครูในรัฐฟลอริดา ผลการวิจัยพบวา ครูสวน

ใหญมีการนําแนวคิดพหุปญญาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของเด็กสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

  แมดเซน (วิลินดา พงศธราธิก. 2547: 18; อางอิงจาก Madsen. 1996: 125-126) ศึกษา

โดยการทดสอบหาความสามารถที่หลากหลายในเด็กอายุ 2 - 4 ป ในศูนยเลี้ยงเด็กผลการวิจัยพบวา 

เด็กแตละคนจะมีความสามารถอยางนอยคนละ 3 ภายในคนเดียวกัน ซึ่งนําไปสูการจัดรูปแบบการ

เรียนรูของเด็กแตละคนได  
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  ธีลีย (วิลินดา พงศธราธิก. 2547: 19; อางอิงจาก Teele. 1995: 68-69) ศึกษาความสัมพันธ

ทฤษฎีแนวคิดพหุปญญาที่นํามาใชในการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธกันยังชวยให

เกิดการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลาง 

  ซิลเวอร (วิลินดา พงศธราธิก. 2547: 19; อางอิงจาก Silver. 1995: 102-103) ศึกษาการ

ผสมผสานระหวางแนวคิดพหุปญญากับรูปแบบการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา แนวคิดพหุปญญาชวยให

คนพบศักยภาพของเด็ก และรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูดวย 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
              สันติศักดิ์  ผาผาย (2546: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มี

ความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดาน

ตรรกะ/คณิตศาสตร  ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ ความสามารถทางดานรางกายและการ

เคลื่อนไหว ความสามารถทางดานดนตรี/จังหวะ ความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ ความสามารถ

ทางดานการเขาใจตนเอง และความสามารถทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่สูงขึ้นตลอดทุกชวงของการจัดประสบการณ 

               ขวัญจิรา  ภูสังข (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาที่

ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู           

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร ตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

              วิลินดา พงศธราธิก (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปญญาของ     

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัดกิจกรรมการและเลนไทยกลางแจง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบความสามารถทางพหุปญญา 4 ดาน ไดแก ความสามารถ

ทางดานภาษา ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถทางดานมิติ แบบสังเกต

ทางพหุปญญา 2 ดาน ไดแก ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล ความสามารถทางดาน
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ความเขาใจตนเอง และแบบสํารวจความสามารถทางพหุปญญาอีก 2 ดาน ไดแก ความสามารถ

ทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว และความสามารถทางดานดนตรี ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ

ทางดานพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  พิมพพรรณ  ทองประสิทธิ์ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามรถทาง    

พหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาสาสตร และแบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถทางพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร มีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก

ชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

สูงขึ้นตลอดในชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

  วันดี  สุดสิน (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา

ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 

การวิจัยเปนการวิจัยแบบทดลอง ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบ

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการแกปญหาตนเอง และกับที่เกี่ยวของกับอ่ืนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

               ปราณี  อุปฮาด (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อเปรียบเทียบ

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณ

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล การวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง 

ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีการ

คิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  สุทธิ์ธนา  ขันอาสา (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปญญาของ   

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงงาน การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถทางพหุปญญา ผลการศึกษาวา หลังจากที่ไดการจัดประสบการณแบบโครงการ เด็กปฐมวัย

มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ชมพูนุท ศุภผลศิริ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ  

ผลการวิจัยพบวา  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญเด็กปฐมวัยมีความสามารถ

ทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  รัตนาภรณ  ภูธรเลิศ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้มี

จุดมุงหมาย เพื่อการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

ละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในชวงเวลาที่ตางกัน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการ

จัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ

ทางพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 9 ดาน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในทุกชวง

ของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวง

ของการจัดกิจกรรม 

  สิรินทร  ลัดดากลม (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุ

ปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรู การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาและศึกษาความสัมพันธ

ของความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศน

ศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมทัศน

ศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู และแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา  

ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้น 

  ภรภัทร  นิยมชัย (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุปญญา

ของเด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดประสบการณ  จากแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดประสบการณจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญา

ทองถิ่น และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณจากแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสามารถ

ทางพหุปญญาทั้ง 8 ดานสูงข้ึนกวาการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  อัญชนา  เถาวชาลี (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุ

ปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณ การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อ

ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตามมุม

ประสบการณ เครื่องที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณและแบบ

ประเมินความสามารถทางพหุปญญา  ผลการวิจัยพบวา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตามมุม

ประสบการณเด็กปฐมวัย มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  วรรณิษา บัวสุข (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ

ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา ผลการวิจัย

พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  กลาวโดยสรุป ทฤษฎีพหุปญญาสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามบริบทและการ

จัดสภาพแวดลอมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดานปญญาที่หลากหลาย  และพฤติกรรมให

เปนไปในทางที่ดีข้ึน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 2.1 ความหมายของทกัษะพืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
  นักการศึกษากลาวถึงความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไวดังนี้ 
  ลีเปอร และคนอื่นๆ (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541: 3; อางอิงจาก Leeper; et al. 1984) 

กลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสรุปไดวา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเรื่องที่ตองอาศัย
สถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กเปนพื้นฐานในการพัฒนาคามรูและทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร อีกทั้งยังอาศัยกิจกรรมคณิตศาสตรโดยเฉพาะดวย โดยมีการวางแผนการเตรียมการ
อยางดีของครู เพื่อเปดโอกาสใหเกได ลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
  เทยเลอร (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541: 2; อางอิงจาก Tayler. 1985) กลาววา คณิตศาสตร

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมวันที่สําคัญ ครูปฐมวัยควรเปดโอกาสใหเด็กใชความคิด คนควา แกปญหา 
และเรียนรูดวยตนเอง โดยการจัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับเด็ก แต
ความสามารถในการปญหาคณิตศาสตรนั้นขึ้นอยูกับพัฒนาการของเด็กดวย 
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  บรีเวอร  (สิริมณี บรรจง. 2549: 2; อางอิงจาก Brewer. 1995: 98) ใหความหมายของ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไววา เปนแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวกับความเขาใจเรื่องจํานวน
หนาที่ และความสําคัญของสิ่งของ เมื่อเด็กโตขึ้นกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตรก็จะเปลี่ยนไป เด็กจะได
สํารวจ เร่ิมเขากลุม มีการเปรียบเทียบ เมื่อแด็กมีความพรอมเร่ืองมโนทัศนทาง คณิตศาสตรก็จะบันทึก
ส่ิงที่คนพบโดยสัญลักษณ 
               เมเยสกี้ (สิริมณี บรรจง. 2549: 2; อางอิงจาก  Mayesky. 1998: 317) กลาวถึง ทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรไววา ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขของเด็กจะพัฒนาอยาง
เปนขั้นตอนเชนเดียวกับการเจริญเติบโตของรางกาย โดยเริ่มจากการที่เด็กใชคณิตศาสตรอยางงาย
จากการคิดของตน แลวคอยๆ พัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตรอยางถูกตอง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 30) กลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยไววา การสรางประสบการณดานคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยเปนการเตรียมสรางเสริม

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร และการปูพื้นฐานความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรระดับประถม

ตอไป 

              เพ็ญจันทร เงียบประเสริฐ (2542: 9)กลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คือ 

ประสบการณจริงทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อสรางความรู

และทักษะทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมที่เสริม

ทักษะทางคณิตศาสตรจะตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางดี และมุงเนนการทํางานเปนกลุม มี

สวนรวมโดยเนนเด็กเปนสําคัญ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดสรางความรูและทักษะทางคณิตศาสตร 

ปลูกฝงใหเด็กรูจักการคนควาและการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางสนุกสนานโดยการฝกทักษะ 

และความรูทางคณิตศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ตอไปได 

             กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545: 158) กลาวา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การ

เรียนรูดวยการสงเสริมประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งตางจาก

คณิตศาสตรที่เปนของผูใหญ คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนความเขาใจเกี่ยวกับจํานวน การปฏิบัติ

เกี่ยวกับจํานวน หนาที่ และความสัมพันธของจํานวนความเปนไปได และการวัดคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัยจะเนนการจําแนกสิ่งตางๆ การเปรียบเทียบ และการเรียนรูสัญลักษณของคณิตศาสตร ซึ่ง

เด็กจะเรียนรูไดจากกิจกรรมการปฏิบัติการ 
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  ปรางวไล  จูวัฒนสําราญ (2547: 11) ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ไววา หมายถึง ความพรอมเกี่ยวกับการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกตามรูปราง ขนาด น้ําหนัก 

สี ความสูง ความเหมือน ความแตกตาง การเรียงลําดับ การนับ ซึ่งเปนทักษะที่สามารถเรียนรูโดยการ

กระทําเพื่อเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมทางการเรียนคณิตศาสตร ระดับที่สูงขึ้น 

            จากที่กลาวมาสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการ

สงเสริมการเรียนรูความสัมพันธดานจํานวน การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู 

และสัญลักษณของคณิตศาสตร เปนสิ่งที่เด็กตองใชในชีวิตประจําวันทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู 

การคนควาหาคําตอบ และการแกปญหาดวยตนเอง เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น เรียนรู

อยางมีความสุข และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
 2.2 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
       มีผูกลาวถึงความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร เอาไวดังนี้ 

                    บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526: 246) กลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไววา 

        1. เพื่อใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรเบื้องตน ไดแก การสังเกต เปรียบเทียบ 

การแยกหมู การรวมหมู การเพิ่มข้ึนและการลดลง 

        2. เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลองกันโดยการลําดับจากงาย

ไปหายาก 

        3.  เพื่อใหเด็กไดเขาใจความหมายและบอกสัญลักษณเกี่ยวของกับคณิตศาสตรได

ถูกตอง เชน เด็กจะตองเขาใจความหมายของสัญลักษณตางๆ หมายถึง การใชสัญลักษณแสดง

จํานวนสิ่งของตางๆ 

  4.  เพื่อฝกทักษะเบื้องตนในการคิดคํานวณ โดยการสรางประสบการณแกเด็กปฐมวัย

ดวยการฝกการเปรียบเทียบรูปทรงตางๆ และบอกความแตกตางในเรื่องของขนาด น้ําหนัก ระยะเวลา 

จํานวนของสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัวได สามารถแยกสิ่งของเปนหมวดหมู เรียงลําดับเล็ก-ใหญ สูง-ต่ํา 

แยกเปนหมูยอย การเพิ่ม-ลดของจํานวน ทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็กพรอมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอไป 

  5.  เพื่อฝกการใชเหตุผล ผูที่จะเรียนคณิตศาสตรจําเปนตองเปนผูที่มีความสามารถใน

การใชเหตุผล อาจทําโดยการตั้งปญหาใหเด็กตั้งปญหาใหเด็กคิดหาเหตุผล หาคําตอบ คนควาดวย

ตนเอง โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหเด็กเกิดความมั่นใจและตัดสินใจไดงายขึ้น วิชา

คณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชในชีวิตประจําวัน มีการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและจะตองเร่ิมฝกตั้งแต

เด็ก       
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  6. เพื่อใหสัมพันธกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค และภาษาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได ดังนั้นจึงตองใหความสัมพันธกับตัวเด็กเอง 

       7.  เพื่อใหเด็กมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร ครูควรพยายามจัดกิจกรรมตางๆ เชน เกม 

เพลง นิทาน เพื่อเปนการเราความสนใจของเด็กใหเกิดความสนุกสนานและความรูโดยไมรูสึกตัว เมื่อ

เด็กรักวิชาคณิตศาสตร เด็กจะสนใจ กระตือรือรน อยากคนควาหาเหตุดวยตนเอง ทําใหเด็กเกิดความ

ภาคภูมิใจอยากจะหาเหตุผลตอไป 

               สิริมณี  บรรจง (2549: 1-2) กลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไววา คณิตศาสตรมี

สวนสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย ซึ่งทั้งพอแมและครูยอมตระหนักถึง

ความสําคัญของคณิตศาสตรอยูแลววา ในการเลนและการสื่อสารพูดคุยของเด็กนั้นมักมีเร่ือง

คณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันอยูเสมอ เชน เด็กบอกวา “วันนี้หนูตื่นเชา” “วันนี้หนูไป

บานยา บานอยูไกลมาก” และ “วันนี้หนูไดเงินมาโรงเรียน 5 บาท” เปนตน จากคําพูดของเด็กไดพูดถึง

การเปรียบเทียบ การวัดและตัวเลข ประโยคตางๆ ลวนนาสนใจและแสดงใหเห็นวามีการใชคําศัพท

เกี่ยวกับคณิตศาสตร 

               จากที่กลาวมาสรุปไดวา คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกทักษะเบื้องตนในการคิดคํานวณ การ

ใชเหตุผล โดยการตั้งปญหาและคนหาคําตอบ เปนการฝกการตัดสินใจ ซึ่งเปนทักษะสําคัญที่ตองใชใน

ชีวิตประจําวัน และในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพื่อไมใหผูเรียนรูสึกเบื่อผูสอนควรสอดแทรก

เพลง เกม นิทาน เพื่อเปนการเราความสนใจของเด็ก ใหเกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรูไดดี 

เมื่อเด็กรักวิชาคณิตศาสตร เด็กจะสนใจ กระตือรือรน ในการเรียนคณิตศาสตร และมีทัศนะคติที่ดีตอ

การเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
 2.3 จุดมุงหมายในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  มีผูกลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร เอาไวดังนี้ 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3) กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรในระดับ
ปฐมวัยเอาไวดังนี้  
  1. เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

  2.  เพื่อใหเด็กรูจักและใชกระบวนการ (process) ในการหาคําตอบ 

  3.  เพื่อใหเด็กมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

  4.  เพื่อใหเด็กฝกฝนทักษะ (Skills) คณิตศาสตรพื้นฐาน 

  5.  เพื่อใหเด็กเกิดการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 

  6.  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรูและอยากคนควาทดลอง 
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  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 83) กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยวา ควรใหเด็กเกิดความเขาใจถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 

   1.  เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร 

  2.  มีความสามารถในการแกปญหา 

  3.  มีทักษะและวิธีการในการคิดคํานวณ 

   4.  สรางบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค 

  5.  สงเสริมความเปนเอกัตบุคคลในตัวเด็ก 

  6.  สงเสริมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน 

  7.  สงเสริมกระบวนการคิดโดยใชเหตุผล 

                   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 160) กลาวถึงจุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยเอาไวดังนี้ 

  1.  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร เกี่ยวกับตัวเลขและการใชหาเหตุผล 

ในการเปรียบเทียบ การจําแนก เวลา รูปทรงและขนาดตางๆ 

  2.  เพื่อใหเด็กรูจักตัวเลข จํานวนและการดําเนินการ โดยใชกระบวนการตางๆ ในการหา

คําตอบ 

   3. เพื่อใหเด็กเขาใจภาษาและสัญลักษณพื้นฐานทางคณิตศาสตร เชน ใหรูจัก

ความหมายของคําวา “มากกวา” “นอยกวา” เขาใจสัญลักษณ + และ – เปนตน 

  4. เพื่อใหเด็กไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร เชน การนับ การวัด การจัด

ประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ การรูคาของเงิน การชั่ง เปนตน 

  5.  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีเจตคติในการเรียนรูคณิตศาสตร ตองการคนหาคําตอบ คนควา

ทดลอง เพื่อใหเกิดความรูดวยตนเอง 

  6.  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและทักษะกระบวนการคิด 

           จากที่กลาวมาสรุปไดวา จุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัย เพื่อฝกใหเด็กไดใชความคิด คนควา แกปญหา และเรียนรูดวยตนเองเกิดเปนความคิดรวบยอด

และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สามารถจัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม

กับเด็กโดยคํานึงถึงพัฒนาการเด็กเปนสําคัญ 
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 2.4 ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาการดานสติปญญาที่ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาที่เกี่ยวของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร มีดังนี้ 

  2.4.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจท (Piaget) ทฤษฎีของเพียเจท 

(Piaget) เปนทฤษฎีที่วาดวยการพัฒนาทางดานสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยที่มี

พัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ เพียเจทสนใจเกี่ยวกับวิธีการคิดและกระบวนการคิดของเด็ก

มากกวาผลของการตอบสนองจากความคิด เด็กจะเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว โดยอาศัยกระบวนการทํางานที่

สําคัญของโครงสรางทางสติปญญา คือ กระบวนการปรับเขาสูโครงสราง (Asssimilation) คือ กระบวนการ

ที่นําเอาขอความที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมมาปรับใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูตามระดับสติปญญาของ

บุคคลที่สามารถรับรูตอส่ิงนั้น  ๆได และกระบวนการปรับขยายโครงสราง  (Acommodation) คือ  กระบวนการ

ที่บุคคลรับขอมูลไดในกระบวนการทั้งสองนี้จะทํางานรวมกันตลอดเวลา เพื่อชวยรักษาความสมดุล   

(Equilibrium)  ตามทฤษฎีของเพียเจท (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 36-38; อางอิงจาก Piaget. 

n.d) แบงตามพัฒนาการทางสติปญญาเปน 4 ข้ัน ดังนี้ 

           1.  ข้ันประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (SensorimotorStage) อายุระหวางตั้งแต

แรกเกิดจนถึง 2 ป เด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่เปนลักษณะธรรมชาติ เชน วัตถุ สงของ เปนตน จะ

มีปฏิกิริยาตอสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว มีปฏิกิริยาสะทอนงาย เชน การดูด การกลืน การรองไห เปนตน 

ภาษาที่ใชเปนทีละคําและพูดไดประโยคสั้นๆ เด็กในขั้นนี้รับรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมเทานั้น และเปน

ข้ันที่เด็กเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสตางๆ เชน การชิม การฟง การมอง การดม และการสัมผัส 

           2. ข้ันกอนปฏิบัติการคิด (Pre-Operational Stage) อยูระหวางอายุ 2-7 ป จะ

เกิดพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางความคิด เปนขั้นที่เด็กเรียนภาษาพูด เขาใจทาทางที่ส่ือสาร

ความหมาย การเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดีข้ึน แตตองอาศัยการับรูเปนสวนใหญในขั้นนี้เด็กจะเริ่มใชสัญลักษณ

แทนสิ่งของ 

            3.  ข้ันปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยูในชวงอายุ 

7-11 ป พัฒนาการดานความคิดจะมีเหตุผลกับส่ิงที่แลเห็นในลักษณะที่เปนปญหาแบบรูปธรรม เชน 

การแบงกลุม แบงพวก ภาษาที่ใชจะไปตามสังคม มีการโตตอบ และสามารถแกปญหาตางๆ ได 

            4. ข้ันปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อยูในชวงอายุ 

11-15 ป เปนชวงที่เด็กรูจักคิดหาเหตุผล และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดียิ่งข้ึน สามารถตั้งสมมติฐาน

และแกปญหาได เปนระยะที่โครงสรางทางสติปญญาของเด็กมีวุฒิภาวะสูงสุด (Maturity) เด็กวัยนี้มี

ความสามารถเทาผูใหญ แตจะแตกตางในดานคุณภาพ เนื่องจากประสบการณที่แตกตางกัน 
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   จากที่กลาวมาสรุปไดวา เด็กปฐมวัยจะเรียนรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา จากสิ่งแวดลอมที่

อยูรอบตัวเด็กเรียนรู จากสิ่งที่งายไปหายาก จากส่ิงที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม และการคิดอยางมี

เหตุผล ซึ่งจะมีความแตกตางและหลากหลายในประสบการณที่ตางกัน 

  2.4.2 คณิตศาสตรในระดับปฐมวัยตามแนวคิดของเพียเจต (Piaget) 

                     เพียเจทต (สิริมณี บรรจง. 2549: 29; อางอิงจาก Piaget. 1970: 67-69) ไดจัด 

ลําดับความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรตามระดับพัฒนาการ และไดเสนอทักษะคณิตศาสตรและ

เนื้อหาที่เด็กปฐมวัยเรียนรู ไดดังนี้ 

          2.4.2.1  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร เพียเจตไดเสนอความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ไดแก 

                     2.4.2.1.1 การจัดหมวดหมู (classification) เปนความสามารถในการจัด

ส่ิงที่มีลักษณะเหมือนๆ กันใหเขาพวก เปนชุด 

          2.4.2.1.2 การเรียงลําดับ (seriation) เปนความสามารถในการเรียงลําดับ

ส่ิงที่มีลักษณะเดียวกันตามลําดับ และมีการเรียงลําดับแบอนุกรม 

          2.4.2.1.3 มิติสัมพันธ (spatial relationships) เปนความสามารถที่จะ

เขาใจขนาดและมิติตางๆ ไดแกระยะใกล-ไกล สูง-ต่ํา รูปทรง พื้นที่ ทิศทาง และปริมาณ เปนตน 

          2.4.2.1.4 ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา (temporal relationships) เปน

ความสามารถในการเขาใจเรื่องเวลา เชน นาน ชา เร็ว เปนตน 

          2.4.2.1.5 การอนุรักษหรือการคงที่ดานปริมาณ (conservation) เปน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคงที่ของปริมาณวัตถุแมวารูปทรงของวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป 

  ในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของเพียเจตนั้น มีหลักการคือใชเวลาทํากิจกรรมที่ส้ัน

เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก และจัดหาอุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูของเด็กใหเด็กไดเลน 

เพื่อเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง โดยมีครูคอยชวยเหลือเปนกลุมเล็กๆ คอยกระตุนใหเด็กเรียนรู

โดยการสังเกตปรากฎการณตางๆ ที่อยูรอบตัว ขอบขายและเนื้อหาคณิตศาสตรตามแนวคิดของเพีย

เจตนั้นไดใหความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธมาก เนื่องจากความสัมพันธเปนลักษณะที่สําคัญ

ที่สุดในวิชาคณิตศาสตร เพราะถาหากเด็กรูจักความสัมพันธแลวจะชวยใหเด็กเขาใจเรื่องการจัด

ประเภท การเรียงลําดับ มิติสัมพันธ การรูจักเวลา การคงที่ของปริมาณของวัตถุ และความสัมพันธ

เกี่ยวกับขนาด เชนเล็ก เล็กกวา เล็กที่ สุด ซึ่งเปนเรื่องที่ยากที่ สุดที่ เด็กจะเขาใจได ครูอาจจัด

ประสบการณไดโดยจัดหาวัสดุที่มีขนาดแตกตางกัน 5 ระดับ แลวสลับปนกัน เมื่อใหเด็กออกมาจัด

เรียงลําดับแลวจะเห็นวามีเด็กจํานวนนอยมากที่สามารถเรียงลําดับไดถูกตอง ถาหากเด็กมีความเขาใจ

เกี่ยวกับความสัมพันธแลว ยอมแสดงวาเด็กเริ่มเขาใจเกี่ยวกับการมีเหตุผลแกกันและกัน รูจักคิด

คาดการณลวงหนา รูจักคาดการณถึงเหตุการณที่จะตามมา หากเด็กไดรับประสบการณคณิตศาสตร
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อยางถูกตองเหมาะสม เด็กยอมมีพื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตรที่ดีมากขึ้นเพียงนั้น ซึ่งถาพูดคําวา 

“ความสัมพันธ” อาจจะยากไปสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นเพื่อใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร

งายขึ้น ครูอาจจะใชคําวาการเปรียบเทียบแทนก็ได ซึ่งจากสิ่งที่เพียเจตตองการใหเกิดนั้นตรงกับการ

สรางความรูสึกเชิงจํานวนใหเกิดขึ้นภายในตัวเด็กนั้นเอง 

          2.4.2.2 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตร แนวความคิดของเพียเจตนั้น สามารถ

นํามาสรุปเปนเนื้อหาและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ควรจัดใหเด็กปฐมวัย ดังนี้คือ 

           2.4.2.2.1 การจัดหมวดหมู ประกอบดวย 

               1)  การจับคู (matching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกต

ลักษณะตางๆ และจับคู ส่ิงที่เขาคูกัน เหมือนกัน หรืออยูประเภทเดียวกัน 

               2) การจัดประเภท (classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจัก

การสังเกตคุณสมบัติของสิ่งตางๆ วามีความแตกตางหรือเหมือนกันในบางเรื่องและสามารถจัดเปน

ประเภทตางๆ ได 

              3) การเปรียบเทียบ (comparing) เด็กจะจะตองมีสืบเสาะ

และอาศัยความสัมพันธระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา รูจักใชคําศัพท เชน ยาวกวา ส้ันกวา หนักกวา 

เบากวา เปนตน 

             4)  การจัดลําดับ (ordering) เปนเพียงการจัดสิ่งของชุดหนึ่งๆ 

ตามคําสั่ง หรือตามกฎ เชน จัดบล็อก 5 แทง ที่มีความยาวไมเทากัน ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปต่ํา 

หรือจากสั้นไปยาว เปนตน 

          2.4.2.2.2 การเรียงลําดับ ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้คือ 

             1)  การนับ (counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับ

แรกที่เด็กรูจักเปนการนับอยางมีความหมาย เชน การนับตามลําดับต้ังแต 1-10 หรือมากกวานั้น 

            2) ตัวเลข (number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็นหรือใช

อยูในชีวิตประจําวัน ใหเด็กเลนของเลนเกี่ยวกับตัวเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัด

กิจกรรมอาจมีการเปรียบเทียบแทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา ฯลฯ 

           3) เซต (set) เปนการสอนเรื่องการจัดชุดอยางงายๆ จากสิ่ง

รอบๆ ตัว มีการเชื่อมโยงกับสภาพรวม เชน รองเทากับถุงเทา ถือวาเปนหนึ่งชุดหรือหนึ่งเซต ใน

หองเรียนมีบุคคลหลายประเภท แยกได 3 เซต คือ เด็ก ครู พี่เลี้ยง เปนตน 

           4) เศษสวน (fraction) การเรียนรูเร่ืองเศษสวน มักจะเริ่มเรียน

ในชั้นประถมศึกษา แตในระดับปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวมใหเด็กเห็นกอน ใหเด็กลงมือ

ปฏิบัติเพื่อใหเขาใจความหมายและมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคร่ึงหนึ่งหรือ ½ 
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             2.4.2.2.3 มิติสัมพันธ ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้คือ 

                1)  รูปทรงและเนื้อที่ (shape and space) ในการเรียนรูเร่ือง

รูปทรงและเนื้อที่ นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองรูปทรงและเนื้อที่จากการเลนตามปกติแลว ครูตองจัด

ประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับวงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ส่ีเหลี่ยมผืนผา ความลึกตื้น 

กวางและแคบ ใหแกเด็กดวย 

               2)  การทําตามแบบหรือลวดลาย (patterning) เปนการพัฒนา

ใหเด็กจดจํารูปแบบหรือลวดลาย และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกสังเกต ฝกทําตามแบบ

และตอใหสมบูรณ 

            2.4.2.2.4 ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้ 

               1) การวัด (measurement) ใหรูจักวัดความยาว ความสูงและ

ระยะ การชั่งน้ําหนัก การตวง และรูจักการประมาณอยางงายๆ มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง กอนที่จะ

ใหเด็กรูจักการวัด ควรใหเด็กไดฝกฝนการเปรียบเทียบและการจัดลําดับมากอน 

               2) เวลา ใหเด็กรูจักเวลาเชา สาย นาน เร็ว บาย ค่ํา การอาน

เวลาอยางงายๆ การหาความสัมพันธระหวางเวลาและกิจกรรมที่ปฏิบัติ หรือเหตุการณประจําวัน 

            2.4.2.2.5 การอนุรักษ หรือการคงที่ดานปริมาณ ประกอบดวยเนื้อหา

ดังนี้คือ 

               การอนุรักษหรือการคงที่ดานปริมาณ (conservation) เด็กที่มีอายุ 5 ป

ข้ึนไป ครูอาจเริ่มสอนเร่ืองการอนุรักษได โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนการ

อนุรักษคือ ตองการใหเด็กมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษเกี่ยวกับปริมาณของวัตถุที่จะยังคงที่

แมวาจะมีการยายที่หรือทําใหรูปรางเปลี่ยนแปลงไป 

  2.4.3  ทฤษฎีการพัฒนาทางดานสติปญญาของบรูเนอร (Bruner) 

                  บรูเนอร (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2529: 6; อางอิงจาก Bruner. n.d) 

กลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการของคนทางความรู ความคิด ซึ่งมีสวนคลายกันกับทฤษฎีของเพียเจทอยูมาก 

เขาเชื่อวา การเรียนรูของเด็กเกิดจากระบวนการทํางานภายในอินทรีย (Oganism) บรูเนอรเนน

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมวาสงผลตอความงอกงามทางสติปญญาของเด็ก บรูเนอร

แบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 

                  1.  ขั้นประสบการณตรงและและสัมผัส (Enactive Stage) เปรียบไดกับขั้น 

ประสาทสัมผัส (SensorimotorStage) ของเพียเจท เปนขั้นที่เด็กจะเรียนรูดวยการกระทํามากที่สุด 

และเขาใจสิ่งแวดลอมจากการกระทําในขั้นนี้ยังไมมีการวาดภาพในสมอง (Imegery) มีลักษณะ

พัฒนาการดานทักษะ                    
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    2. ข้ันการใชภาพเปนสื่อในการมองเห็น (Iconic stage) เปรียบไดกับขั้น (Pre-

Operational stage) ของเพียเจท ในวัยนี้เด็กจะเกี่ยวของกับความจริงมากขึ้น และเกิดความคิดจาก

การรับรูเปนสวนใหญ อาจมีจินตนาการบางแตก็ไมสามารถคิดไดลึกซึ้ง 

    3.  ข้ันการสรางความสัมพันธและสัญลักษณ (Simbolic Stage) เปนขั้นพัฒนาการ

สูงสุดของบรูเนอร เปรียบไดกับข้ัน (Concrete Operational Stage)และ (Formal Operational Stage)

ของเพียเจทข้ันนี้เด็กสามารถคิดไดอยางอิสระ โดยแสดงออกทางภาษาและการใชภาษาเปนเครื่องมือ

ที่ใชในการคิด ทํา มีการเรียนรูและใชภาษา มีเหตุผล และเรียนคณิตศาสตรได มีความเขาใจสัญลักษณ 

ทําใหเขาใจสิ่งตางๆ ไดกวางขวางขึ้น 

               จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  (Piaget) และบรูเนอร 

(Bruner) สรุปไดวา เด็กปฐมวัยสามารถเขาใจคณิตศาสตรได ถาหากกิจกรรมที่ครูจัดมีความเหมาะสม

กับระดับความสามารถของเด็ก เด็กในชั้นกอนปฏิบัติการซึ่งเปนวัยของเด็กปฐมวัย จะมีลักษณะเดน 

คือ ยึดถือตนเองเปนสําคัญ เด็กในวัยนี้โดยยึดทั่วไปไมสามารถเขาใจสถานการณหรือภาพที่มากกวา

หนึ่งมิติได เชน เขาใจในเรื่องความกวาง หรือความยาว แตถามีความลึกดวยเด็กก็จะไมคอยเขาใจ ตอ

ยางไรก็ตามเด็กสามารถแยกสีได หลังจากจําแนกรูปทรงไดแลวตอจากนั้นจะมีความเขาใจไดอยาง

รวดเร็วแมแตในเรื่องยากๆ ที่เกี่ยวกับขนาด การจําแนกประเภท การเรียงลําดับและการทําตาม

ตัวอยางเด็กจะรูจักตัวเลขกอนที่จะเขาใจความหมายไดถูกตอง การที่เด็กสามารถทองตัวเลขไดมิได

แปลวาเด็กจะเขาใจตัวเลขหรือจํานวนเลขเลยที่เดียว 

  2.4.4 พัฒนาการทางคณิตศาสตร 

    สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 133) กลาวถึง

พัฒนาการทางคณิตศาสตร เอาไวดังนี้ 

               1.  ข้ันที่ 1 (2-3 ป) เร่ิมเรียนรูเกี่ยวกับจํานวนเมื่อมีโอกาสไดยินไดฟงผูอ่ืนใช หรือ

เร่ิมเขาใจวาจํานวนจากการมีโอกาสเลน จับตองวัตถุส่ิงของตางๆ ดวยตนเอง หรือเลนตอภาพที่ชิ้นสวน

ของภาพมีขนาดใหญ เร่ิมรูจักรูปทรงเรขาคณิตศาสตร เชน รูปวงกลม 

               2.  ข้ันที่ 2 (3-4 ป) เร่ิมรูจักปริมาณมาก มากกวา เร่ิมคุนเคยกับรูปทรงเรขาคณิต

ของสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอมตัวเด็ก รูจักจัดกลุมส่ิงของที่มีลักษณะตางๆ รูจักนับ 1-5 เปรียบเทียบความ

เหมือนความตางหรือใชคําอธิบายปริมาณ ความยาว ขนาด 

               3.  ข้ันที่ 3 (4-5 ป) เขาใจและเลนเกมที่เกี่ยวกับจํานวน นับส่ิงของ 1-10 และ

บางครั้ง สามารถนับไดถึง 20 สามารถจัดกลุมส่ิงตางๆ ตามรูปทรงเปรียบเทียบขนาดของสิ่งตางๆ 

               4.  ข้ันที่ 4 (5-9 ป) เร่ิมเขาใจความคิดรวบยอดในรูปสัญลักษณ นับส่ิงของจําวน 

20 และอาจมากกวานั้นจําแนกสิ่งของตามคุณลักษณะไดมากกวา 2 คุณลักษณะ  
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  จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประสบการณของเด็กปฐมวัยเริ่มตนจากการไดสัมผัส หยิบจับ

ส่ิงของตางๆ เพราะเด็กยังไมสามารถเกิดความคิดรวบยอดจากสิ่งที่มองเห็นได ประสบการณจากการ

ทํากิจกรรมทําใหเด็กเกิดความคิดจากการรับรูและมีจินตนาการ และแสดงออกมาเปนสัญลักษณ การ

บอกเหตุผลและแสดงออกทางภาษาซึ่งทําใหแด็กเขาใจสิ่งตางๆ ไดดีข้ึน 
 
 2.5 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
          มีผูกลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไว ดังนี้ 

  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 3) กลาวถึงขอบขายของเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรในระดับปฐมวัยประกอบดวยเนื้อหาหรือทักษะตอไปนี้ 

  1.  การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจักเปนการนับ

อยางมีความหมาย เชน การนับตามลําดับต้ังแต 1-10 หรือมากกวานั้น     

  2.  ตัวเลข (Number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็นหรือใชอยูในชีวิตประจําวันใหเด็ก

เลนของเลนเกี่ยวกับตัวเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรมอาจมีการ

เปรียบเทียบแทรกเขาไปดวย 

  3.  การจับคู (Mathching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตางๆ และจับคู

ส่ิงที่คูกัน เหมือนกัน หรือ อยูประเภทเดียวกัน 

  4.  การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตคุณสมบัติของ

ส่ิงตางๆ วามีความแตกตางหรือเหมือนกันในบางเรื่อง และสามารถจัดเปนประเภทตางๆ ได 

  5. การสังเกตเปรียบเทียบ (Comparing) หมายถึง ความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบ

โดยอาศัยความสัมพันธระหวางสิ่งของ 2 ส่ิงหรือมากกวา ที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน ส้ันกวา-ยาวกวา 

หนักกวา-เบากวา เทากัน-ไมเทากัน มากกวา-นอยกวา ใกล-ไกล สูงกวา-ต่ํากวา 

  6. การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดสิ่งของ ตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน การ

จัดหาลําดับความเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบของภาพและเลขจํานวนที่กําหนดใหมีความสัมพันธกัน 

โดยหาแนวโนมของภาพชุดแรกวาภาพตอไปควรเปนภาพและตัวเลขใด จัดบล็อก 5 แทง ที่มีความยาว

ไมเทากัน ใหเรียงลําดับจากสูงไปต่ํา หรือจากสั้นไปยาว ฯลฯ 

  7.  รูปทรงและเนื้อที่ (Shape and Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองรูปทรงและเนื้อ

ที่จากการเลนตามปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ วงกลม สามเหลี่ยม 

ส่ีเหลี่ยมจตุรัส ส่ีเหลี่ยมผืนผา ความลึกตื้น กวางและแคบ          

  8.  การวัด (Measurment) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง ใหเด็กรูจักความยาวและระยะ 

รูจักการชั่งน้ําหนักและรูจักประมาณอยางคราวๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด ควรใหเด็กไดฝกฝนการ

เปรียบเทียบและจัดลําดับมากอน 
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  9.  เซต (Set) เปนการสอนเรื่องเซตอยางงายๆ จากสิ่งตางๆ รอบตัวมีการเชื่อมโยงมี

สภาพรวม เชน รองเทากับถุงเทา ถือวาเปนหนึ่งเซต หรือหองเรียนมีบุคคลหลายประเภท แยกเปนเซต

ได 3 เซต คือ นักเรียน ครูประจําชั้น ครูชวยสอน เปนตน 

       10. เศษสวน (Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

แตครูปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The Whole Object) ใหเด็กเห็นกอน มีการลงมือปฏิบัติ 

เพื่อใหเด็กไดเขาใจความหมายและมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคร่ึงหรือสวนสอง 

       11. การทําตามแบบ (Patterning) เปนกาพัฒนาใหเด็กจดจํารูปแบบหรือลวดลายและ

พัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกสังเกต ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ 

       12. การอนุรักษ หรือ การคิดที่ดานปริมาณ (Conservation) ชวงวัย 5 ขวบขึ้นไปครูอาจ

เร่ิมสอนเรื่องอนุรักษไดบาง โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเรื่องนี้ก็คือใหเด็ก

ความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษที่วา ปริมาณของวัตถุจะยังคงที่ไมวาจะยายที่หรือทําใหมีรูปราง

เปลี่ยนไปก็ตาม 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2527: 74) กลาวถึงทักษะขั้นพื้นฐาน

และทักษะขั้นสูงเอาไวดังนี้ 

  1. ทักษะขั้นพื้นฐานมี 8 ทักษะ ไดแก 

         1.1  การสังเกต 

         1.2  การวัด 

         1.3  การจําแนกประเภท 

         1.4  การหาความสัมพันธของที่วางกับที่วาง ที่วางกับเวลา 

         1.5  การใชตัวเลข 

         1.6  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

         1.7  การลงความเห็นจากขอมูล 

         1.8  การพยากรณ 

  2.   ทักษะขั้นสูงมี 5 ทักษะ ไดแก 

         2.1  การตั้งสมมติฐาน 

         2.2  การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

         2.3  การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

         2.4  การทดลอง 

         2.5  การตีความหมายของขอมูล    
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  จากที่กลาวมาสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กจะเกิด

การเรียนรูจากการที่เด็กไดสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณิตศาสตรสําหรับเด็กในวัยนี้จะยังไม

สลับซับซอน เชน เร่ืองของจํานวน การนับตัวเลข การจับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 

รูปราง  รูปทรงตางๆ  การทําตามแบบ ถาอยากจะใหเด็กเขาใจในเรื่องคณิตศาสตรมากขึ้นก็ข้ึนอยูกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เราความสนใจเด็ก  มีส่ือการเรียนการสอน จะทําใหเด็กเขาใจเรื่องคณิตศาสตร

มากขึ้น 

 
 2.6 แนวทางการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (2527: 244) เสนอแนวทางในการจัดประสบการณ

เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยวาควรมีข้ันตอน ดังนี้ 

  1.  เด็กจะเรียนรูจากประสบการณตรงจากของจริง จะตองใชส่ือการสอนที่เปนของจริง

มากที่สุด และเริ่มสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม การจัดกิจกรรมและอุปกรณในการสอนคณิตศาสตร

ควรแบงออกเปน 4 ประเภทคือ 

    1.1 การใชประสบการณจากของจริง (Real Experiences) 

                1.2 การใชวัสดุที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง (Manipulative Materials) 

   1.3 การใชอุปกรณกึ่งรูปภาพ (Pictorials Materials) 

   1.4 การใชสัญลักษณ (Simbolic Materials) 

  2.  เร่ิมจากสิ่งที่งายๆ ใกลตัวเด็กจากงายไปหายาก 

  3.  สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาความจํา โดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง 

ฝกหัดการตัดสินใจดวยตนเองโดยการใชคําถาม ใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจในการตอบ 

  4.  ฝกใหคิดจากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก เพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธกับ

ประสบการณเดิม 

  5.  จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย ดังนี้ 

   5.1 การเลนเกมตอภาพ จับคูภาพ ตอตัวเลข 

      5.2   การเลนตอบล็อก ซึ่งมีรูปรางและขนาดตางกัน 

   5.3   การเลนในมุมบาน เลนขายของ 

   5.4   การแบงสิ่งของเครื่องใช แลกเปลี่ยนสิ่งของกัน 

   5.5   การทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน 

   5.6   การรองเพลงเกี่ยวกับการนับ 

        5.7   การเลนทายปญหาและตอบปญหาเชาว 
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  6. เด็กปฐมวัยควรจะไดเรียนรูวาสิ่งตางๆ ยอมมีความเหมือนและตางกันในเรื่อง สี 
ขนาด รูปรางและจํานวน 

   7.   เด็กปฐมวัยควรจะเขาใจวาสิ่งที่ใหญตรงกันขามกับส่ิงที่เล็ก 
  8.   เด็กปฐมวัยควรจะไดทราบเกี่ยวกับเร่ืองความแตกตางระหวางยาวกับส้ัน สูงกับเตี้ย 
ใกลกับไกล 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 53) ใหหลักการในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยวา

ควรใหเด็กเขาใจสิ่งตอไปนี้ 
   1.  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับขนาด รูปทรง ความสัมพันธระหวางเนื้อที่ เวลา 
อุณหภูมิ เงินตรา และอ่ืนๆ 
   2.  เกิดความสามารถในการนับ 

   3.  สามารถแยกความแตกตางของรูปทรง 
   4.  เขาใจถึงสวนเต็มและสวนยอย 
   5.  เขาใจความสัมพันธของเนื้อที่ 
   6.  สามารถใชนาฬิกาในการบอกเวลา และปฏิทินในการบอกวันเดือนป 

   7.  สามารถวัดในเชิงปริมาณ 
   8.  เขาใจเรื่องเงิน 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้นตองใหเด็กเรียนจากประสบการณตรง ใชส่ือที่เปนของจริงใหมากที่สุด สอนจากรูปธรรม

ไปนามธรรม ใหเด็กเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหายาก ฝกใหเด็กคิดมากกวาทองจํา จัดกิจกรรมให
สนุกสนานและไดรับความรูไปดวย 
 
 2.7 แนวคิดในการฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  มีผูกลาวถึงแนวคิดในการฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ไวดังนี้ 
         คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการวางรากฐานใหเด็กสนใจในการคํานวณที่ใชใน

ชีวิตประจําวันของเด็ก รูจักฟง เขาใจความหมายและรูคาของตัวเลข เขาใจความหมายของมาก-นอย 
และเตรียมเด็กใหพรอมในการเรียนเลข ความรูความสามารถทางคณิตศาสตรที่เกิดจากประสบการณ
และความสนใจจะเปนผลทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดี รูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจักการแกปญหา ทั้งยังฝก
ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคอ่ืนๆ เชน มีไหวพริบ รอบคอบ ถี่ถวน ชางสังเกต เขาใจสิ่งแวดลอม ส่ิง

เหลานี้จะชวยใหเด็กเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
การฝกเด็กใหคิดและใชเหตุผลในการแกปญหาสิ่งตางๆ การฝกใหเด็กรูจักสังเกตเปรียบเทียบ รูปทรง 
ขนาด จํานวนและปริมาณของสิ่งของ การเลนสนุกกับตัวเลข การนับ ลําดับ เวลาและเหตุการณ ส่ิง
เหลานี้คือความพรอมทางคณิตศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2527: 7) 
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  นิตยา ประพฤติกิจ (2537: 25-26) กลาวถึงขอบขายของคณิตศาสตรควรประกอบดวย

การนับตัวเลข การจับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ รูปทรงและเนื้อที่ การวัด เซต  

เศษสวน การทําตามแบบ หรือลวดลาย การอนุรักษ  

  บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526: 250-251) กลาวถึงประสบการณทางคณิตศาสตรที่เด็กควรมี 

ไดแก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การวัด การนับ การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง ตัวเลข และวิธีคํานวณ 

  สรุปแนวคิดของการฝกทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ควรเนนที่กระบวนการฝก

ใหเด็กไดคิดและใชเหตุผลในการแกปญหา ฝกใหรูจักการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การ

เรียงลําดับและการนับ  
 
 2.8 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                    มีผูกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเอาไวดังตอไปนี้ 

          นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19-24) กลาวถึงหลักของการสอน คณิตศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยไวดังนี้ 

  1.  สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมองเห็นถึง

ความจําเปนและประโยชนของส่ิงที่ครูกําลังสอน ดังนั้นการสอนคณิตศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลอง

กับกิจกรรมชีวิตประจําวันเพื่อใหเด็กตระหนักถึงคณิตศาสตรทีละนอย และชวยใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับ

เร่ืองคณิตสาสตรในขั้นตอไป แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง 

  2.  เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหเด็กไดพบคําตอบดวยตนเอง เปดโอกาส

ใหเด็กไดรับประสบการณที่หลากหลายและเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เด็กมีโอกาสได      

ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเองพัฒนาการคิด และความคิด

รวบยอดไดเองในที่สุด 

       3.  มีเปาหมายและมีการวางแผนที่ดี ครูจะตองมีการเตรียมการเพื่อใหเด็กคอยๆ

พัฒนาการเรียนรูข้ึนเองและเปนไปตามแนวทางที่ครูวางไว 

      4.  เอาใจใสเร่ืองการเรียนรูและข้ันพัฒนาการคิดรวบยอดของเด็ก ครูตองมีความเอาใจใส

เร่ืองการเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดยเฉพาะลําดับข้ันการพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะทาง

คณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี 

       5.  ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใชในการวางแผนและการจัดกิจกรรม การจดบันทึก

ดานทัศนคติ ทักษะและความรูความเขาใจของเด็กในขณะทํากิจกรรมตางๆ เปนวิธีการที่ทําใหครู

วางแผนและจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเดก็      
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  6.  ใชประโยชนจากประสบการณของเด็ก เพื่อสอนประสบการณใหมๆ ในสถานการณ

ใหม ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมที่ทํามาแลวหรือเพิ่มเติมข้ึนอีกได แม

วาจะเปนเรื่องเดิมแตอยูในสถานการณใหม  

       7.  รูจักการใชสถานการณขณะนั้นใหเปนประโยชน ครูสามารถใชสถานการณขณะที่

กําลังเปนอยู และเห็นไดในขณะนั้นมาทําใหเกิดการเรียนรูดานจํานวนได 

  8.  ใชวิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอด การสอนความคิดรวบยอด

เร่ืองปริมาณ ขนาด และรูปทรงตางๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ ใชสถานการณที่มีความหมายตอเด็ก

อยางแทจริง ใหเด็กไดดู ไดจับตอง ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศที่เปนกันเอง 

  9.  ใชวิธีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข สถานการณและสภาพแวดลอม

ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ครูสามารถนําไปใชในกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขได เพราะตาม

ธรรมชาติของเด็กนั้นลวนสนใจในเรื่องการวัดสิ่งตางๆ รอบตัวอยูแลว รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลน

เกมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจในเรื่องตัวเลข 

  10.  วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูที่โรงเรียนที่บานอยางตอเนื่อง การวางแผนการสอนนั้น

ครูควรวิเคราะหและจดบันทึกวากิจกรรมใดที่ควรสงเสริมใหมีที่บานและที่โรงเรียน โดยยึดหลักความ

พรอมของเด็กเปนรายบุคคล และมีการวางแผนรวมกับผูปกครอง 

       11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปรับปรุง 

       12. ในแตละครั้งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว และใชกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดลง

มือปฏิบัติจริงจึงเกิดการเรียนรูได 

       13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายาก การสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลข

ของเด็กจะตองผานกระบวนการเลน โดยใหเด็กจัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ ซึ่งตอง

อาศัยการนับ เศษสวน รูปทรงและเนื้อที่ การวัด การจัดและการเสนอขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานของการ

นําไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตรตอไป จึงจําเปนตองริเร่ิมตนตั้งแตข้ันที่งายไปหายากตามลําดับ 

      14. การสอนสัญลักษณตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเขาใจสิ่งเหลานั้นแลว 

      15. ตองมีการเตรียมพรอมในการเรียนคณิตศาสตร การเตรียมความพรอมนั้นจะตองเริ่ม

จากการไดฝกสายตาเปนอันดับแรก เพราะหากไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภทแลวเด็กจะ

มีปญหาในการเรียนรูคณิตศาสตร       

  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2542: 59) กลาวถึงการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 

                1.  เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับในดานกายภาพ กอนเขาสูโลกของการคิด

นามธรรม     
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  2.  เพื่อใหมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเบื้องตน ไดแก การสังเกต การ

เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การจัดทํากราฟ การนับ และการจัดการดานการคํานวณ 

การเพิ่มข้ึนและการลดลง 

    3.  เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

    4.  เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยเรียงลําดับจากงายไป

หายาก 

    5.  เพื่อฝกทักษะเบื้องตน ในการคิดคํานวณ โดยสงเสริมประสบการณแกเด็กในการ

เปรียบเทียบรูปทรงตางๆ บอกความแตกตางของขนาด น้ําหนัก ระยะเวลา จํานวนของสิ่งตางๆ ที่อยู

รอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ-เล็ก,สูง-ต่ํา ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็กเกิดความ

พรอมที่จะคิดคํานวณในขั้นตอๆ ไปในการสอนภาษาคณิตศาสตรควรจะสอนจากงายไปหายาก ฝก

เด็กใหเกิดทักษะในการสังเกต สํารวจ แกปญหา โดยผานกิจกรรมและประสบการณตรงเด็กจะเรียนรู

ไดตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคล 

                 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549: 40) กลาวถึงการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ        

3-6 ขวบไว ดังนี้ 

       1. สงเสริมความสนใจเรื่องคณิตศาสตรของเด็ก ดวยการนําคณิตศาสตรที่เด็กสนใจนั้น

เชื่อมโยงไปกับโลกทางกายภาพและสังคมของเด็ก 

       2. จัดประสบการณที่หลากหลายใหกับเด็กโดยใหสอดคลองกับครอบครัว ภาษา พื้นฐาน

และวัฒนธรรม วิธีการเรียนของเด็กแตละคน และความรูที่เด็กมี 

       3. ฐานของหลักสูตรคณิตศาสตรและการสอนตองมีความสอดคลองกับพัฒนาการของ

เด็ก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

       4. หลักสูตรและการสอนตองเพิ่มความเขมแข็งดานการแกปญหา กระบวนการใชเหตุผล

การนําเสนอ การสื่อสารและการเชื่อมแนวคิดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

       5. หลักสูตรตองสอดคลองและบงชี้ขอความรูและแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร 

       6. สนับสนุนใหเด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตรอยางลุมลึกและยั่งยืน 

       7. บูรณาการคณิตศาสตรเขากับกิจกรรมตางๆ 

       8. จัดเวลา อุปกรณ และครู ที่พรอมสนับสนุนใหเด็กเลน ในบรรยากาศที่สรางใหเด็กได

เรียนรูเปนแนวทางคณิตศาสตรที่เด็กสนใจอยางกระจาง 

       9. นํามโนทัศทางคณิตศาสตร วิธีการ ภาษา มาจัดประสบการณโดยกําหนดกลยุทธการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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      10.  สนับสนุนการเรียนรูของเด็กดวยการประเมินความรู ทักษะ และความสามารถทาง

คณิตศาสตรของเด็ก 

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรจะตองใหเด็กไดลงมือ

ปฏิบัติจริงจากสิ่งแวดลอมที่มีอยูรอบๆ ตัว โดยใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเอง เก็บขอมูลที่เกี่ยวกับ

ความรูทางคณิตศาสตรดานจํานวน ตัวเลข การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การ

เรียงลําดับ การเพิ่มลดของจํานวน ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเร่ืองสัญลักษณ การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร

ควรบูรณาการเขากับทุกกิจกรรม เพื่อใหเด็กเกิดการซึมซับเร่ืองคณิตศาสตรทีละนอย 
 
 2.9 ประสบการณทางคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 
      มีผูเสนอแนวทางในการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 
        แฮมมอนด (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542; อางอิงจาก Hammond. 1967: 215-220) 

กลาวถึงประสบการณทางดานคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ควรฝกใหเด็กเกิดทักษะดังตอไปนี้ 

        1. คําศัพทดานคณิตศาสตร (Vocabulary) เด็กควรไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชคําแสดง

จํานวนตางๆ ที่ไมไดแสดงถึงสัญลักษณทางคณิตศาสตร การใชคําที่ความหมายแทนจํานวน การใช

คําคุณศัพทเปรียบเทียบตางๆ เชน ใหญ – เล็ก  มาก-นอย  มากกวา - มากที่สุด หนัก - เบา และสูง-ต่ํา

เปนตน 

  2. การนับ (Counting) ควรใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับความเขาใจความสัมพันธระหวาง 1 ตอ 1 

การบอกขนาดของกลุมที่มีขนาดเทากันโดยไมตองนับ การเขาใจความหมายของจํานวน 1-2 การ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดและรูปราง การเขาใจความหมายของการนับ การนับโดยใช

ลําดับเลขที่ การใชสัญลักษณแทนจํานวน การเขาใจรูปทรงตางๆ 

  3. การแบง (Fractions) ควรใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับการแบงอยางาย ความหมายของสวน

เต็มและสวนยอย และการใชคําที่แสดงจํานวนครึ่ง เชน ครึ่งถวย ตรงกลาง เปนตน 

  4. รูปทรง (Shape)ควรใหเด็กเรียนรู เกี่ยวกับรูปทรง และสิ่งของตางๆ ที่มักพบใน

ส่ิงแวดลอม เชน วงกลม สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ส่ีเหลี่ยมผืนผา เปนตน การใชคําศัพทที่แสดงถึง

ขนาดและรูปรางตางๆ เชน ใหญ-เล็ก ขนาดกลาง สูง-ต่ํา หนา-บาง กวาง-แคบ อวน-ผอม เปนตน 

  5. การวัด (Measurement) เด็กควรเรียนรูเกี่ยวกับการวัดระยะทาง ที่วาง ทิศทาง ที่ตั้ง 

เชน ในหอง-นอกหอง ขางหนา-ขางหลัง ขางบน-ขางลาง เปนตน เวลา เชน เดียวนี้ กลางวัน-กลางคืน 

สัปดาห วันใน 1 สัปดาห ชั่วโมงและนาที เปนตน 

  6. เงินและคาของเงิน (Money & Money Values) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท

ของเงิน การวัดคาของเงิน วิธีการใชเงิน เชน การซื้อ ขาย บาท สตางค และราคา เปนตน   
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  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 37-38) กลาวถึง

ประสบการณทางคณิตศาสตรเอาไวดังนี้ 

  1. การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ 

        1.1 การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตางๆ 

        1.2 การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม 

        1.3 การเปรียบเทียบ เชน ส้ัน/ยาว เรียบ/ขรุขระ ฯลฯ 

        1.4 การเรียงลําดับส่ิงตางๆ 

        1.5 การคาดคะเนสิ่งตางๆ 

        1.6 การตั้งสมมติฐาน 

        1.7 การทดลองสิ่งตางๆ 

        1.8 การสืบคนขอมูล 

        1.9 การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีที่หลากหลาย 

  2. จํานวน 

        2.1  การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน 

        2.2 การนับส่ิงตางๆ 

        2.3 การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง 

        2.4 การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ 

  3. มิติสัมพันธ (พื้นที่/ระยะ) 

        3.1 การตอเขา การแยกออก การบรรจุและการเท 

        3.2 การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน 

        3.3 การอธิบายในตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน 

        3.4 การอธิบายในทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ 

        3.5 การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยการภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 

  4. เวลา 

        4.1 การเริ่มตนและการหยุดกระทําโดยสัญญาณ 

        4.2 การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุงนี้ 

        4.3 การเรียงลําดับเหตุการณตางๆ 

        4.4 การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู 
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               จากที่กลาวมาสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กจะเกิด

การเรียนรูจากการที่เด็กไดสัมผัสกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  คณิตศาสตรสําหรับเด็กในวัยนี้จะยังไม

สลับซับซอน  เชน  เรื่องของจํานวน  การนับตัวเลข  การจับคู  การจัดประเภท  การเปรียบเทียบ การ

เรียงลําดับ รูปราง  รูปทรงตางๆ  การทําตามแบบ ถาอยากจะใหเด็กเขาใจในเรื่องคณิตศาสตรมากขึ้น

ก็ข้ึนอยูกับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เราความสนใจเด็ก  มีส่ือการเรียนการสอน จะทําใหเด็กเขาใจเรื่อง

คณิตศาสตรมากขึ้น 
 
 2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
        งานวิจัยตางประเทศ 
      เพียเจท และคนอื่นๆ (พวงนอย ศรีตลานนท. 2515: 12; อางอิงจาก Piajet. et al. n.d) 

ศึกษาการจําแนกความเหมือนกันและตางกันของเด็กระดับอายุ 1-4 ป พบวา เด็กเหลานี้มีพัฒนาการ

ในการับรูความแตกตางของสิ่งของแลววาสิ่งของตางๆ มีรูปรางแตกตางกันตามลักษณะที่ปรากฏให

เห็นและเด็กสามารถนึกถึงรูปรางของสิ่งของนั้นไดถึงแมส่ิงของนั้นจะไมปรากฏตอหนาเด็กอีก ในการ

มองเห็นความแตกตางของสิ่งของนั้น  ในขั้นแรกของการพัฒนาการของเด็กสามารถมองเห็นรูปรางของ

ส่ิงของที่งายๆ ไมซับซอน เมื่อเด็กอายุมากขึ้น คือ ประมาณ 5-7 ป จึงจะสามารถแยกแยะรายละเอียด

รูปรางของสิ่งของที่ซับซอนไดมากขึ้นวาแตกตางกันหรือคลายคลึงกัน 

  แมซซี่ (วาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2542: 72; อางอิงจาก Massey. 1990: Abstract) ศึกษา

เปรียบเทียบความพรอมทางการอานและคณิตศาสตรของเด็กเกรด 1,2และ 3 กลุมทดลองเปนเด็กจาก

กลุมโครงการพัฒนาพอ แม ลูก ในเวอรจิเนีย กลุมควบคุมไมเคยผานอนุบาลเลย เปนเด็กดอยโอกาส 

ซึ่งนํามาอยูดวยกันไมต่ํากวา 40 ทําการทดลองโดยครู พบวา เด็กที่มาจากโครงการพัฒนา พอ แม ลูก 

จะไดรับการสงเสริมที่ดีในเรื่องของความพรอมทางการอานและความพรอมทางคณิตศาสตร 

  ฟอรแมน (วาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2542: 72; อางอิงจาก Forman. 1980) ใหขอคิดไววา การสอน

คณิตศาสตรแบบตรง (Direct teaching) ไมชวยใหเด็กเกิดความคิดในเชิงอนุรักษ (Conservation) 

หรือมีความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลขไดนอย เพราะความคิดและความเขาใจเกิดขึ้นจากตัวเด็กเอง มีครู

จํานวนไมนอยที่พยายามจะสอนตัวเลขกอนวัย 7 ขวบ เกี่ยวกับตัวเลขและการอนุรักษและสวนมากจะ

ประสบความลมเหลว แตถึงแมวาเด็กไมเขาใจการสอนเลขแบบตรงได แตครูสามารถหาวิธีการจัด

บรรยากาศและหาวัสดุที่ชวยใหเด็กพัฒนาความคิดเชิงอนุรักษ แลวเขาใจความหมายของตัวเลขได 
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  งานวิจัยในประเทศ 
              มาลี  วะระทรัพย (2531: 44-45) ศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจําแนก

ของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาดวยวิธีตางกัน พบวา เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาแบบ

เคลื่อนไหวรางกาย มีความสามารถในการสังเกตและจําแนกสูงกวาเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา

แบบนั่งเลนอยูกับที่            

  วัลนา  ธรจักร (2544: บทคัดยอ) ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประการประเมินสภาพจริง ผลการวิจัยพบวา 

เด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณและระหวางการจัดประสบการณ ดวยกิจกรรมเกมการศึกษา

ประกอบการประเมินสภาพจริงแตละสัปดาห มีทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห 

พบวา คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มข้ึนตลอด

ชวงเวลา 6สัปดาห 

  ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยโดยการเลา “นทิานคณิต” ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม การเลา

นิทานคณิต มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเมื่อจําแนกรายดานแลวพบวา การรูคาตัวเลข การจับคู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับสูงขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ในดานการจัดประเภทที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จงรัก  อวมมีเพียร (2547: บทคัดยอ) ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมสิลปะสื่อผสม พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม โดยจําแนกรายดานอยูในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับกอนทดลองสูงขึ้นแบบ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          

  คมขวัญ  ออนบึงพราว (2550: บทคัดยอ) การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

เด็กปฐมวัยโดยใชรูปกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู พบวา การพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรเด็กปฐมวัย หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปกิจกรรมสรางสรรคเพื่อการ

เรียนรู มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01             

  พิจิตรา  เกษประดิษฐ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยขนมอบ ผลการวิจัยพบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

หลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคดวยขนมอบ มีความสามารถดานทักษะคณิตศาสตรสูงขึ้น 

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  
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  ปานิตา  กุดกรุง (2553: บทคัดยอ)  ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติและแบบทดสอ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถสรุปไดวา ทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนทักษะที่ครูและผูเกี่ยวของควรจะชวยสงเสริมเปนอยางยิ่ง สามารถ

จัดใหอยูในรูปของกิจกรรมตางๆ ไดมากมาย และสอดแทรกประสบการณทางคณิตศาสตรผานการทํา

กิจวัตรประจําวันของเด็กไปตามธรรมชาติ  ซึ่งกิจกรรมที่สงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กสามารถเรียนรูจากการลงมือกระทําดวยตัว

เด็กเอง เด็กมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน สามารถวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูที่ตน

ไดปฏิบัติ และใหเด็กไดสรุปหรือสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองและสามารถนําความรูที่ไดเรียนไป

ปรับใชหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ซึ่งจะ

สงผลใหเด็กสามารถเรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรผาน วัสดุ อุปกรณ  โดยผานประสาทสัมผัส

ทั้งหา โดยเนนใหเด็กไดฝกทักษะเกี่ยวกับการสังเกตเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  เรียงลําดับและการ

รูคาจํานวน เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เด็กรูสึก

ผอนคลาย เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชวยใหเด็กเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความสุข ดวย

เหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรม โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอนี้ 

 1.  การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.   การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.   แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 

 5.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ที่ศึกษาอยูในชั้น

อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา สังกัดสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 30 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5  ป ที่ศึกษาอยู

ชั้นในอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา สังกัดสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน  โดยการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) โดยใชนักเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) มา 1 หองเรียน

จํานวน 15 คน  

  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 

 1.   แผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 2.   แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
  1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด

กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
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  1.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสังเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมใหสอดคลองกับ

กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 2. แผนการสอนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

  2.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎีและหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
  2.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสังเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมใหสอดคลองกับ

กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
  2.3 สรางแผนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบพหุปญญาเพื่อ

การเรียนรูซึ่งมี 5 ข้ันตอนดังนี้ 
          2.3.1  ข้ันผู เ รียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตัวเองอยางมีชีวิตชีวา  

(Active Learning) 

           2.3.2  ข้ันผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning) 

           2.3.3  ข้ันผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) 

           2.3.4  ข้ันผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

           2.3.5 ข้ันผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย 

(Application) 

  2.4  นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอ

ใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมจํานวน 3  ทานดังนี้ 
         1.  ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล 
              อาจารยโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝายประถม) กรุงเทพมหานคร 
           2.  อาจารยนนทิศักดิ ์  ผาผาย 
              อาจารยโรงเรยีนอนุบาลวังมวง   จังหวัดสระบุรี 
         3.  อาจารยอําพวรรณ    เนียมคํา 
              อาจารยโรงเรยีนวัดสะแกงาม   กรุงเทพมหานคร 
  2.5  นําแผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผานการตรวจจาก

เชี่ยวชาญแลวมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญซึ่งผูเชีย่วชาญแนะนําใหปรับปรุงการใช

ภาษาการสื่อความหมายของตัวแผนการจัดกิจกรรมใหชัดเจนปรับการใชคําถามและควรนําหุนจําลอง

หรือแผนภาพประกอบในขัน้สอนใหชัดเจนมากขึ้น 
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     2.6 นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไปทดลองใช (Try out) 

กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คนเพื่อหาขอบกพรองของ

แผนแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นโดยปรับปรุงการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาของการ

จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่กําหนดไว 
 3.  แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ศึกษาขอมูลเบื้องตนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและหลักการตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตรวิธีสรางแบบทดสอบการสรางคําถามเชิงรูปภาพและวิธี

วิเคราะหขอสอบคูมือการสรางแบบทดสอบวัดพัฒนาการดานสติปญญาระดับกอนประถมศึกษา 
  3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบการจัดหมวดหมูการ

เรียงลําดับการรูคาจํานวนของเด็กปฐมวัยที่เปนรูปภาพชนิด 3 ตัวเลือกจํานวน 60 ขอซึ่งแบงออกเปน  

4 ชุดดังนี้ 
   ชุดที่  1  แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบจํานวน  15  ขอ 
   ชุดที่  2  แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมูจํานวน  15  ขอ 
   ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับจํานวน  15  ขอ 
   ชุดที่  4  แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวนจํานวน  15  ขอ 
  3.3 สรางคูมือในการดําเนินการสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยใหสอดคลอง

กับแบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางขึ้น 
  3.4  นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความสอดคลองกับจุดประสงคโดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน        

3  ทานดังนี้ 
       1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา  ไชยะธน 
                      อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
       2. อาจารย ดร.สยมพร   ทองเนื้อดี 
         ผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
        3.  อาจารยดร.ธัญรัศม  นิธิกุลธีระภัทร 
                      ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
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  ผลการพิจารณาตรวจสอบลักษณะการใชคําถามตัวเลือกความถูกตองดานภาษาและ

ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

จุดประสงคการเรียนรูซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละทานใหคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
   คะแนน   +1   เมื่อคําถามที่มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   คะแนน     0   เมื่อคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
               คะแนน   -1   เมื่อคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  3.5 นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ ได รับการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) พบวา 
  ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.00 – 1.00 
     ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมูดัชนีความสอดคลองเทากับ -0.33 – 1.00 
  ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับดัชนีความสอดคลองเทากับ  -0.67 – 1.00 
   ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวนดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 – 1.00 
  3.6 คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเกณฑคุณภาพตั้งแต  0.5 ข้ึนไป    

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89)  พบวาแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมีดัชนีความ

สอดคลอง  0.67 – 1.00  ดังนี้ 
  ชุดที่  1  แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบ  จํานวน  10  ขอ 
  ชุดที่  2  แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมู  จํานวน  10  ขอ 
  ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับ  จํานวน  10  ขอ 
  ชุดที่  4  แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวน  จํานวน  10  ขอ 
  3.7 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญและนําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try 

out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 4 – 5 ป โรงเรียนคริสตธรรมวิทยาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยนําผลการ

ทดลองมาวิเคราะหคุณภาพรายขอ (ltem Analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Jinda คัดเลือก

แบบทดสอบที่มีคาความยากงาย  (P) อยูระหวาง .20 – 80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป

ปรากฏผลดังตาราง  
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ตาราง  3  คุณภาพรายขอของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 

แบบทดสอบ คาความยากงาย  (p) คาอํานาจจําแนก  (r) 
ชุดที่  1  แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบ

ชุดที่  2  แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมู 

ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับ 

ชุดที่  4  แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวน 

0.30 – 0.63 

0.33 – 0.67 

0.43 – 0.73 

0.47 – 0.77 

0.27 – 0.53 

0.27 – 0.73 

0.33 – 0.53 

0.27 - 80 

 
 3.8 นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผานการหาคุณภาพรายขอมาหา

คุณภาพดานความเชื่อมั่น โดยใชสูตร  คูเดอร  ริชารคสัน (Kuder Richardson's  Method) (ลวน สายยศ; 

และอังคณา  สายยศ. 2543: 217) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ Jinda  พบวา 
 ชุดที่  1  แบบทดสอบวัดการสังเกตเปรียบเทียบความเชื่อมั่นเทากับ    0.76 
 ชุดที่  2  แบบทดสอบวัดการจัดหมวดหมูความเชื่อมั่นเทากับ    0.81 
 ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดการเรียงลําดับความเชื่อมั่นเทากับ    0.77 
 ชุดที่  4  แบบทดสอบวัดการรูคาจํานวนความเชื่อมั่นเทากับ    0.88 
 3.9 รวบรวมและจัดพิมพแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

เปนฉบับสมบูรณแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง

โดยอาศัยแบบการทดลองกลุมเดียวมีการทดสอบกอนและหลังการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลอง

ซึ่งเปนการประยุกตมาจากการดําเนินการวิจัยแบบ One  Group, Pretest - Posttest  Design (ลวน 

สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังแสดงในตาราง  4 
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ตาราง  4  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุมทดลอง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

ทดลอง T1 X T2 

 
 เมื่อ T1 แทน    การทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง 

      X แทน    การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

   T2                แทน    การทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการทดลอง 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  เปนเวลา 8 สัปดาห

สัปดาหละ 3 วันวันละ 40 นาทีระหวางเวลา 0.9.00 – 09.40 น. รวมทั้งสิ้น 24 คร้ังโดยมีแผนการ

ทดลองดังนี้ 

 1.   สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 1  สัปดาห 
 2.   นําแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาทดสอบกอน ทดลอง

กับกลุมตัวอยาง 
 3.   ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเวลา 8  สัปดาหๆละ 3  วันวันละ 40 นาทีรวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง 

 4.  เมื่อครบ 8 สัปดาหแลวทําการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

หลังการทดลองดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นอีกครั้ง 

 5.   นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไปทําการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
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ตาราง 5  กําหนดการจัดกิจกรรมสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในการทดลอง 
 

สัปดาหที่ วัน หนวย เนื้อหา 

 
1 

วันอังคาร 

วันพุธ 

 วันพฤหัสบดี 

 
บาน 

 

- ลักษณะของบาน 

- หนาที่ของบุคคลในบาน 

- ประโยชนของบาน 

 
2 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 
สัตวนารัก 

 

- ประเภทของสัตว 

- ที่อยูของสัตว 

- อาหารของสัตว 

 
3 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 
 

ตนไมที่รัก 

- ตนไมชนิดตางๆ 

- สวนประกอบของตนไม 

- การเจริญเติบโตของตนไม 

 
4 

 
วันอังคาร 

วันพุธ 

 วันพฤหัสบดี 

 
 

อาหารดีมีประโยชน 

 

- อาหารที่มีประโยชน 

- อาหารที่ควรรับประทาน 

- การเลือกรับประทานอาหาร 

 
5 

 
วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 
 

ผลไมมีคา 

 

- ชื่อและรูปรางลักษณะของผลไม

- สวนประกอบของผลไม 

- ประโยชนและโทษของผลไม 
 

 
6 

 
วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 
 

น้ําเพื่อชีวิต 

 

- ความหมายของน้ําและแหลงน้ํา 

- ความสําคัญของน้ํา 

- ประโยชนและโทษของน้ํา 

 
7 

 
วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 
ส่ือสารเร็วไว 

 
 

- การสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

- เครื่องมือส่ือสาร 

- วิธีการสื่อสาร 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

สัปดาหที่ วัน หนวย เนื้อหา 

 
8 

วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 

 
ยานพาหนะ 

 

 

- ความหมายและความสําคัญ 

- ทางบกทางน้ําทางอากาศ 

- การปฏิบัติตนในการใชยานพาหนะ 

 
สถิติที่ใชใชการวิเคราะหขอมูล 
 1.   หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอน

และหลังการทดลองโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

 2.   เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช t – test  

for  Dependent  Samples  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 

 3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      3.1 หาคาคะแนนเฉลี่ย  (Mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายศ. 2538: 

73) ดังนี้ 

 

    
 
 เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม 

          Σx แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน     จํานวนนักเรียนจากกลุมตัวอยาง 
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 3.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; 

และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

    
 

 เมื่อ S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  Σx แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

  ΣX2 แทน      ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตัวยกกําลังสอง 

    N แทน จํานวนนักเรียนจากกลุมตัวอยาง 
 

 3.3  การหาคาความยากงาย (Difficulty: P) ของขอสอบโดยใชสูตร (ลวน  สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538: 210)   

     
 

 เมื่อ P แทน จํานวนความยากงายของแบบทดสอบ 

  R แทน จํานวนที่ทําขอสอบนั้นถูก 

  N แทน จํานวนคนที่ทําขอสอบนั้นทั้งหมด 
 

 3.4 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีวิเคราะหสหสัมพันธแบบพอยต

ไบซีเรียล  (Point  Biserial  Correlation) โดยใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 258)  
 

    
 

 เมื่อ rpbis แทน คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยตไบซีเรียล 

  M P แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 

  M q แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 

  S t  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 

  P แทน สัดสวนของคนตอบถูก 

  q  แทน 1 –P  (สัดสวนของคนตอบผิด) 
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 3.5  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยใชวิธีของคู

เดอร-ริชารดสัน  (Kuder - Richardson)  จากสูตร KR – 20 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 291) 
    
  

    
 

 เมื่อ rtt แทน คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 

  K แทน จํานวนขอคําถามของเครื่องมือวัด 

  P แทน สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ  

  q แทน สัดสวนของผูตอบผิดซึ่งเทากับ 1 - p 

  S x
2        แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเครื่องมือ 

 

 4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
       4.1  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity)  

โดยใชสูตร  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89)  

 

    
 

 เมื่อ     IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

  ∑R      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N          แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  

 4.2 คาความยากงาย (Difficulty: P) ของขอสอบโดยใชสูตร (ลวน  สายยศ; อังคณา  

สายยศ. 2538: 210) 

 

      
 

 เมื่อ      P         แทน จํานวนความยากงายของแบบทดสอบ 

                       R         แทน จํานวนที่ทําขอสอบถูก 

                       N       แทน จํานวนคนที่ทําขอสอบนั้นทั้งหมด 
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 4.3 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2543: 185) 

 

                                  LU n
L

n
Ur −=  

 

 เมื่อ       r        แทน อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 เมื่อ      U        แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 

 เมื่อ       L         แทน จํานวนนักเรียนที่ถูกในกลุมตํ่า 

 เมื่อ       nU             แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมสูง 

 เมื่อ       nL            แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุมตํ่า 
 
 4.4 ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยใชวิธีของ คูเดอร- 
ริชารดสัน (Kuder - Richardson) จากสูตรKR – 20 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 217) 

       

 
            เมื่อ                   แทน      คาความเชื่อมัน่ 

                       K        แทน     จํานวนขอสอบ 

                                       แทน     คะแนนเฉลีย่ 

                                 S2          แทน   ความแปรปรวนของคะแนน 
 

 5.   สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนทําการทดลองและหลัง 

ทําการทดลองโดยใชt – test  for Dependent  Samples (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99)  
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 เมื่อ  t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาในt – distribution 

  D แทน      ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

  N แทน      จํานวนคูของคะแนนแตละคู 

  ∑ D แทน คะแนนเฉลี่ยของผลตางของคะแนนหลังทดลองกับกอนทดลอง 

  ∑ D2 แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน 
                                                ระหวางกอนและหลังการทดลอง 

 
 6.   เกณฑในการแปลความหมายชวงคะแนนระดับความสามารถของทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรทั้ง  4  ดานโดยรวม 

 
ตาราง  6  เกณฑการจัดระดับคะแนนโดยรวม 
 

 คะแนนโดยรวม ระดับความสามารถ 
31   -   40 

21   -   30 

0.00  -  20 

ดี

ปานกลาง 

ปรับปรุง 

 
 
ตาราง  7 เกณฑระดับคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรรายดาน 

 

คะแนนรายดาน ระดับทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร

8.00   -  10.00 
4.00   -   7.99 
0.00   -   3.99 

ดี

ปานกลาง 

ปรับปรุง 

 



73 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอ การแปลความหมาย    

และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

1X  แทน คะแนนเฉลีย่กอนเรียน 

2X  แทน คะแนนเฉลีย่หลังเรียน 

S.D. แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

D แทน ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 

D  แทน คะแนนเฉลีย่ของผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 

SD แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของความแตกตางของคะแนนแตละคู 

t แทน     คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรม

โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยจําแนกรายดาน ดังนี้ ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดาน

การจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ ดานการรูคาจํานวน      

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลัง

การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยจําแนกรายดาน ดังนี้ ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดาน

การจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ ดานการรูคาจํานวน ปรากฏผลดังตาราง 8 
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ตาราง  8  เปรียบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมโดย 

 ใชรูปแบบพหปุญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดาน  
     

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
กอนเรียน หลังเรียน 

1X S.D. ระดับปานกลาง
2X  S.D. ระดับ

ดานการสังเกตเปรียบเทียบ 7.53 0.83 ปานกลาง 9.53 0.52 ดี

ดานการจัดหมวดหมู 7.53 1.06 ปานกลาง 9.53 0.52 ดี

ดานการเรียงลําดับ 7.00 0.85 ปานกลาง 9.20 0.86 ดี

ดานการวัดการรูคาจํานวน 7.73 0.70 ปานกลาง 9.47 0.52 ดี

สรุปผลโดยรวม 29.80 2.70 ปานกลาง 37.73 1.91 ดี

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง  8  พบวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กกอนการจัดกิจกรรม

โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กหลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบ

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี  

 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ปรากฏผลดังตาราง 9   

 

ตาราง  9  เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช 

 รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร D SD t 

ดานการสังเกตเปรียบเทียบ 2.00 0.22 9.17**

ดานการจัดหมวดหมู 2.00 0.34 5.92**

ดานการเรียงลําดับ 2.20 0.22 9.89**

ดานการรูคาจํานวน 1.73 0.21 8.40**

โดยรวม 7.93 0.76 10.45**
 

**  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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 จากตาราง  9  พบวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกจิกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดานสงูขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของ

ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย  ซึ่งลําดับข้ันตอนและผลงานของการวิจัย โดยสรุปดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัดกิจกรรม

โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 2.   เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญา  โดยรวมและรายดาน  คือ  ดานการสังเกตจําแนกเปรียบเทียบ ดาน

การจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวน 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบผลของการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ที่มี

ตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู  และผูที่เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กระดับ

ปฐมวัยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดานสูงขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง 4 – 5 ป  

จํานวน 2 หองเรียนๆ ละ 15 คน  รวมเด็กปฐมวัยทั้งหมด 30 คน  ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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 2.  กลุมตัวอยาง 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 15 คน 

โดยการสุมแบบ (Cluster Random Sampling) โดยใชนักเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling unit) 

มา 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 15 คน 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
       1.  ตัวแปรอิสระ   คือ   การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

       2.  ตัวแปรตาม    คือ   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  2.1  ดานการจําแนกเปรียบเทียบ 

  2.2  ดานการจัดหมวดหมู 

  2.3  ดานการเรียงลําดับ 

  2.4  ดานการรูคาจํานวน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู จํานวน 24 กิจกรรม 

 2.  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย จํานวน 40 ขอ มีคาความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.77 

 

การดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้  ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาห

ละ 3 วัน ๆ ละ 20 – 30 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง  โดยมีแผนการทดลอง ดังนี้ 

 1.   กอนการทดลองผูวิจัยทดสอบ (Pretest) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 2.   ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเวลา 8  สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 20 – 30 นาที 

ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา  9.30 – 10.00 น.    

 3.   เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาหแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม

ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรฉบับเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนการ

ทดลอง แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
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 4.   นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาทําการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 

   1.  คะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร กอนและหลังการทดลอง

นํามาหาคาสถิติพื้นฐาน โดยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard   Deviation) 

 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลอง โดยใช  t – test  

แบบ  Dependent  Sample 
 
สรุปผลวิจัย 
 1.  เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรภายหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี 

 2.   เด็กปฐมวัยภายหลังจากที่รับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มี

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดาน คือ ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดานการจัด

หมวดหมู ดานการเรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู กอน

และหลังการทดลอง การวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรภายหลังจากไดรับ

การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี และเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสติถิที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และผลจากการวิจัยพบวา

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ   

และดานการรูคาจํานวน  หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนการ

ทดลองทุกดาน  และมีระดับการเปลี่ยนแปลงคือจากระดับปานกลางไปสูระดับดี ทั้งโดยรวมและ         

รายดาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
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 1.  ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  พบวาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรู สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ในดานการจําแนก
เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การรูคาจํานวน สูงขึ้น  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในขณะที่เด็กไดเขารวมการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรู โดยมีดวยกัน 5 ข้ันตอน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได ดังนี้   
  1.1  ข้ันที่ 1 ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active  
Learning) ในขั้นนี้เด็กปฐมวัยไดรวมวางแผนการเรียนรู  ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง เรียนรูจาก
ประสบการณตรง ดวยการสํารวจ ทดลอง มีปฏิสัมพันธกับส่ือ วัสดุที่เปนรูปธรรม จากที่เด็กไดเรียนรู
ปฏิบัติทดลองเอง จึงเกิดการพัฒนาการเรียนรูทางดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ดิวอ้ี  (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542: 79; อางอิงจาก  Dewey. n.d.) ที่วาเด็กเรียนรูไดดี
จากการกระทํา (Learning by doing) และเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง กลาวคือ ไดสังเกต  คนควา ทดลองลงมือกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง รวมคิดหาเหตุผล
แกปญหาเและทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ  นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนได
แสดงออกทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณสังคม จิตใจ และสติปญญา ซึ่งทําใหมีความสามารถทางพหุ
ปญญาดานตรรกะ/คณิตศาสตร จากการที่เด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองไมวาจะเปน
กิจกรรมใดก็ตาม เด็กปฐมวัยจะติดตามผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง เชน หนวยการเรียนรู
เร่ือง “บาน” เด็กไดเปรียบเทียบลักษณะของบานแตละแบบ บอกความสัมพันธ บอกจํานวน บอก
เหตุผล ซึ่งเด็กตองใชทักษะในการคิดหาเหตุผล คิดแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง  ซึ่งเด็กจะมีความตั้งใจ
และมีความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอและจากการที่เด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจกรรมก็จะมีการเคลื่อนไหวซึ่ง
ก็จะมีการพัฒนาความสามารถทางรางกายและการเคลื่อนไหวรวมไปดวย และในระหวางกิจกรรมครูก็
จะใชคําถามกระตุนเพื่อใหเด็กไดคิดกับส่ิงที่ไดรวมกิจกรรม เชน หนวยการเรียนรูเร่ือง “สัตวนารู” ในขั้น
นี้ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดสังเกตุเปรียบเทียบ รูปรางลักษณะ สี บอกความสัมพันธ นับจํานวน และ
ประเภทของสัตวตางๆ แลวสนทนาถึงประเภทและรูปรางลักษณะของสัตวที่ไดเรียนรู แลวครูใชคําถาม
เพื่อใหเด็กไดคิดไดสังเกต ดังนั้นเมื่อเด็กปฐมวัยไดสังเกตเปรียบเทียบสัตวและฟงคําถามที่ครูถาม       
เด็กปฐมวัยจึงตองใชความคิดและเกิดการเรียนรูขณะที่ทํากิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญจิรา  
ภูสังข (2547: 54) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สรุปวา การ
เรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ผูเรียนจะเกิดความเขาใจอยางถองแททําใหเกิดความสามารถในการ
ถายโยง มีทัศนคติและเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ซึ่งการจัดประสบการณการทดลองประกอบอาหาร
โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสงผลตอความสามารถทางตรรกะ/คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น  
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     1.2  ข้ันที่ 2 ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning) ในขั้นนี้

เด็กปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ ส่ือสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกลุม มีสวนรวมในการ

วางแผน การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  โดยเรียนรูจากการทํางานกลุมหรือปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรูเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน และมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานของกลุมดวย เชน หนวยการเรียนรู

เร่ือง “ตนไมที่รัก”  ใหเด็กแบงกลุมยอยในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ รูปรางลักษณะ นับจํานวน

เมล็ดถั่วเขียว ขณะที่เด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจกรรมทดลองนั้น  เด็กไดสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมกันคิด ตัดสินใจกับเพื่อนๆ ในกลุม และรวมกันวางแผนวิธีการเพาะถั่วเขียว

อยางหลากหลาย บางกลุมใชดิน บางกลุมใชสําลี บางกลุมเลือกใชกระดาษชําระในการเพาะถั่วเขียว 

อีกทั้งยังรวมกันสังเกตบันทึกการเจริญเติบโตของตนถั่วเขียว  และชวยกันนําเสนอผลงานของกลุมดวย 

เปนผูนําและผูตามที่ดี ชวยกันคิดแกปญหาและแสดงความชวยเหลือเพื่อนในกลุม ดังที่ พัชรี ผลโยธิน

(2540: 61) กลาววาเด็กอนุบาลนั้นถามีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น  เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแต

ละคนอยางเสมอภาค ซึ่งเทาเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นโตแยงอยางอิสระ พฤติกรรมแบบ

รวมมือจึงมักจะเกิดขึ้น สอดคลองกับ  อโนชา ถิรธํารง (2550: 82-83) อธิบายวา กิจกรรมที่เด็กเกิดการ

ทํางานแกไขปญหารวมกันโดยการสนทนาโตตอบ รูจักการเขากลุมและลดการยึดตนเองเปนศูนยกลาง

ลงใหไดความคิดเห็นขอตกลงรวมกัน ทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่ง

สอดคลองกับ อารี  สัณหฉวี (2543: 33) กลาวถึงการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) เปน

วิธีการเรียนที่ใหผูเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมยอยเล็กๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งทางดานความรู

และทางดานจิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคล  เคารพความคิดเห็นและ

ความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางกัน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินทร  ลัดดากลม (2551: 100) ที่

ศึกษาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สรุปวา เด็กปฐมวัยมี

ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคลสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา

สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดทํางานรวมกัน ในระหวางการทํางานเด็กปฐมวัยตองมีการปรึกษารวมกันกับ

สมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการวางแผนการทํางาน การตั้งชื่อกลุมและออกแบบผลงานแตละชิ้น การเปน

ผูนําผูตามในการทํากิจกรรม ไดมีปฏิสัมพันธดานสังคม รูจักการเอี้อเฟอและแบงปน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ วิลินดา พงศธราธิก (2547: 59) ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง สรุปวา หลังการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสามารถ

ทางพหุปญญาสูงขึ้น  เพราะกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจงเปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูดวยตนเอง

เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน  ทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจมากยิ่งขึ้น   
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    1.3   ข้ันที่ 3  ผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) ในขั้นนี้เด็กปฐมวัยแสดง

ความคิดและแสดงความรูสึกเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนรู ประสบการณการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมดวย

ตนเอง เด็กไดวิเคราะหความพึงพอใจในการทํากิจกรรม ตามขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ใหเด็กพูดแสดง

ความรูสึกของตนเองใหครูและเพื่อนๆ ฟง เชน จากหนวยการเรียนรูเร่ือง ”ตนไมที่รัก”  เมื่อเด็กปฐมวัย

ไดทัศนศึกษา สํารวจสังเกตรูปราง  ลักษณะ จําแนกประเภทตนไมชนิดตางๆ  และไดทดลองปลูก  ดูแล

รักษาตนไมแลวเด็กปฐมวัยไดแสดงความรูสึกของตนตอการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ผูเรียนไดรับ

ประสบการณการเรียนรู เชน รูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเมื่อไดจําแนกประเภทตนไมชนิดตางๆ 

เพราะเหตุใด นักเรียนรูสึกอยางไรและเรียนรูอะไรบางเมื่อไดทดลองปลูก และดูแลตนไม หรือนักเรียน

รูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง ในการทํางานรวมกลุมใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตนเอง

ตองการ โดยมีครูเปนผูสนับสนุน แนะนํา และใหกําลังใจ  ซึ่งสังเกตไดจากการสนทนารวมกันระหวาง

ครูกับเด็กและสนทนาระหวางเด็กปฐมวัยกับเด็กปฐมวัย ถึงสิ่งที่ตนเองสนใจ/ชอบไมชอบ จากหนวย

การเรียนรูตางๆ เด็กปฐมวัยสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทําใหเด็กเกิดความ

มั่นใจและสนุกกับการทํากิจกรรม สอดคลองกับ เยาวนารถ เลาหบรรจง (2545: 60) ที่กลาวไววา

ลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เด็กไดการปฏิบัติ เด็กไดแสดงออก ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวย

ตนเอง โดยมีครูเปนผูสนับสนุนใหคําปรึกษา เด็กมีอิสระในการกระทํา ทําใหเด็กมีความเชื่อมั่นในงานที่

ตนเองไดกระทํา  เมื่องานเสร็จเด็กยังไดรับรูถึงผลสําเร็จของาน  เด็กสามารถเรียนรูความกาวหนาของ

ตนไดสม่ําเสมอยอมสงผลใหเด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง  นอกจากนี้ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 1) ได

เสนอแนวคิดวา บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะเชื่อวาตนมีความสามารถ   มีคุณคา มี

ความสําคัญ  ยอมรับหรือพอใจในความเปนตัวของตัวเอง  เด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จึงเปนเด็กที่มี

ความรูสึกนึกคิดที่ดีตอตนเอง มีความกลาในการแสดงออก  กลาตัดสินใจและมีความมั่นใจที่จะทําสิ่ง

ตางๆ ใหสําเร็จไดตามความตองการของตนเอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สันติศักดิ์ ผาผาย (2546: 

81) ที่ศึกษาที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สรุปวา การ

จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานความ

เขาใจตนเองสูงขึ้น  เพราะรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดแสดงออกดวย

ความมั่นใจตนเองอยางอิสระในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะหกิจกรรมดวยตนเอง จึงทําใหเด็ก

ปฐมวัยเห็นคุณคาของตนเอง และแสดงความสามารถของตนเองใหผูอ่ืนไดรับรู  

    1.4 ข้ันที่ 4  ผูเรียนสรุปและสรางองคความรู (Connstructivsm) ในขั้นนี้เด็กปฐมวัยสรุป

ส่ิงที่ เรียนรู จากประสบการณ ผลงานและเหตุการณที่ เกิดขึ้น มาสรางองคความรูใหมโดยใช

กระบวนการรวบรวมและจัดโครงสรางของประสบการณเดิมและประสบการณใหมอยางเปนแบบแผน 

และถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่หลากหลาย เชน นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ
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การรวมประเภทของสัตวบก สัตวน้ํา และสัตวปา ประเภทตางๆ และรวมกันนําเสนอผลงาน โดยออกแบบ

ผลงานตามความคิด จากสื่อ วัสดุอุปกรณที่หลากหลายในแตละกิจกรรม ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 

(2545: 31 – 33) กลาววา เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ รอบตัว 

และตองการที่จะเรียนรูส่ิงแปลกใหม และที่สําคัญการเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้น ควรอยูที่ตัวเด็กเปนผู

สรางสรรคความรูข้ึนดวยตนเอง ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 

(2536: 133 – 135) กลาววา เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู ทั้งที่ผานประสาทสัมผัสและการสรางความรูข้ึน

ในตัวเด็กเอง การเปดโอกาสใหเด็ก ไดมีประสบการณตรงและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย จะชวยใหเด็ก

เกิดการเรียนรูไดใหเด็กไดสัมผัสกับส่ือ อุปกรณที่มีลักษณะแตกตางกัน เชนเดียวกับ เยาวพา เดชะคุปต 

(2528: 10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสในการลงมือกระทํา การกระทํา จะทํา

ใหเด็กคอยๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการและสรางภาพในสิ่งที่เปนนามธรรมได  ซึ่งสอดคลองกับปย

รัตน  กองกิตต ไพศาล (2513: 6) กลาววา การเรียนรูส่ิงตางๆ จะชวยใหเด็กเกิดความรูใหม โดยอาศัย

ความเชื่อมโยงกับความรูเดิมความสามารถในการสรางองคความรูเหลานี้จึงเกิดประสบการณ และ

ชวยพัฒนาสติปญญาของเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู และลงปฏิบัติกิจกรรมดวยการสังเกต สํารวจ 

จําแนก เปรียบเทียบ เชื่อมโยงเหตุผลจากสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณิษา 

บัวสุข (2553: 61) ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกม

การศึกษา อธิบายวา เด็กปฐมวัยสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได  

สอดคลองกับงานวิจัยของ วันดี สุดสิน (2550: 74) ที่ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู อธิบายวา เด็กปฐมวัยไดทํากิจกรรม

ดวยตนเองตลอดเวลา เด็กปฐมวัยไดสรางองคความรูดวยตนเองในการแกปญหาเวลาที่ทํากิจกรรม

แลวมาสรุปเปนองคความรูของตนเอง และเชื่อมโยงทักษะที่ไดเรียนรูมาใชทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถ

ในการแกปญหาในกิจกรรมที่เรียน 

    1.5 ข้ันที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง (Application) 

ในขั้นนี้เด็กปฐมวัยสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมโยง

ทักษะที่เรียนรู ประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

โดยครูมีบทบาทในการกระตุนดวยคําถาม เชน นักเรียนสามารถนําสวนประกอบของตนไมมาใช

ประโยชนไดอยางไรบาง หรือ นักเรียนสามารถนําสวนประกอบใดของตนไมมาขยายพันธไดบางเพราะ

เหตุใด หรือ ตนไมจะเปนอยางไรถาไมมีราก ไมมีใบ เพราะเหตุใด ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 4) ที่กลาวไววา เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตาม

ความสนใจ และความสามารถของตนเอง เด็กไดฝกคิดวิเคราะห วางแผน และลงปฏิบัติ เด็กไดสรุป 

และสรางองคความรูดวยตนเอง เด็กไดปฏิสัมพันธและการเรียนรูจากบุคคลอื่น เด็กไดวิเคราะหการ
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เรียนรูดวยตนเองและไดนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชอยางมีความหมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทั้ง 5 ข้ัน เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู

จากประสบการณตรงดวยตนเองโดยการสนันสนุนของครู อันเปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่เนนเดก็เปนศูนยกลาง (Learner – centered approach) ดังที่ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545: 36 - 37) 

ไดอธิบายไววา การสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการสอนที่ครูวางแผนการเรียนการสอนที่ให

โอกาสเด็กไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (active  learning) เด็กจะเกิดการคนพบดวยความ

สนใจของตนเองและสนุกกับการเรียน เด็กมีสวนรวมในการคิดและเปนการพัฒนาปฏิสัมพันธเพื่อ    

การเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินทร  ลัดดากลม (2551: 103) ที่ศึกษาความสามารถทาง

พหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบ       

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู สรุปวาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

สงเสริมใหเด็กใกลชิดกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนไดลงมือปฏิบัติ

ในเรื่องการอนุรักษบํารงส่ิงแวดลอมตางๆ จากกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อ      

การเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความหมาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณิษา 

บัวสุข (2553: 61) ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกม

การศึกษา สรุปวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทําใหเด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดาน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยดูแลและรักส่ิงแวดลอมที่เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยมีข้ันตอน 5 ข้ัน  ไดแก 

ข้ันผูเรียนลงมือปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา ข้ันผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ข้ัน

ผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ข้ันผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง และขั้นผูเรียนนําสิ่ง

ที่เรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย เพราะรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนรูปแบบของ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ใหสูงขึ้นได 

 2.  ผลการศึกษาเปรียบเที่ยบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง

การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญา โดยรวมและรายดาน คือ ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดานการ

จัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวน ผลเปนรายดานซึ่งสามารถอภิปรายผลได 

ดังนี้  

  2.1 ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการ

จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนกิจกรรมที่เปด
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โอกาสใหเด็กไดเเรียนรูกผานสื่อวัสดุตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู โดยครูไดสอดแทรกทักษะการสังเกต

เปรียบเทียบ ระหวางทํากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เด็ก

ปฐมวัยไดเรียนรูการเปรียบเทียบสิ่งของตามรูปราง รูปทรง จํานวน ขนาด  สีและพื้นผิวตางๆ  ตัวอยาง 

เชน จากในหนวยการเรียนรูเร่ืองตนไม เด็กปฐมวัยไดสังเกตและเปรียบเทียบขนาด พื้นผิวของตนไม  

ใบไม  ครูไดสอดแทรกความรูดานการสังเกตเปรียบเทียบโดยใชคําถาม กระตุนใหเด็กปฐมวัยสังเกต

เปรียบเทียบ จากการไปทัศนศึกษานอกหองเรียน (สํารวจตนไมบริเวณโรงเรียน) ทําใหเด็กไดสังเกต

ไดเปรียบเทียบคนควาหาคําตอบดวยตนเอง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ  (2540: 32)  สรุปไวอีกวา  

กิจกรรมทางคณิตศาสตรควรมีวัสดุอุปกรณ  ส่ือการเรียนที่เปนรูปธรรมใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  สัมผัส  

ทดลอง   สํารวจ คนควา แกปญหาดวยตนเอง  และมีปฏิสัมพันธกับเด็ก ผูใหญ ครู เปนผูจัด

สภาพแวดลอม และตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด  ใหขอเสนอแนะและใหความชวยเหลือในการจัด

กิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับ นิยตยา ประพฤติกิจ (2541: 1-4) ที่อธิบายไววา คณิตศาสตรเปนวิชาของ

การคิดอยางมีเหตุผลและใชกระบวนการคิดที่ถูกตอง คณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนตอการดํารง

ชีวิตประจําวันของมนุษย ถามองไปรอบๆ จะเห็นวาชีวิตเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยางมาก สังเกตจาก

การเลนและการพูดของเด็กมักจะมีเร่ืองคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันอยูเสมอ               

มีการพูดถึงการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภท  และซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ คมขวัญ  

ออนบึงพราว (2550: 82) ที่สรุปวา ความสามารถในการสังเกตจําแนกเปรียบเทียบสิ่งตางๆ วาเหมือน

หรือแตกตางกันอยางไรในเรื่องของ ปริมาณ ขนาด รูปราง สี และรูปทรง เปนทักษะที่ตองอาศัยการ

สังเกตโดยการใชประสาทสัมผัสของเด็กในการเรียนรูจากสื่อตางๆ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สุทธิ์ธนา  ขันอาสา (2550: 92)  ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงการ สรุปวา ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตรพัฒนาขึ้นเนื่องจาก

เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เด็กไดคาดคะเนสังเกตเปรียบเที่ยบสิ่งตางๆ จากประสาทสัมผัส 

ไดเปรียบเทียบและจัดหมวดหมู ส่ิงของ เชน ในชวงปฏิบัติการเด็กปฐมวัยไดคาดคะเน สังเกต

เปรียบเทียบน้ําตาล กะทิ เกลือ วาตองใสเทาไรจึงจะพอดี  

  2.2 ดานการจัดหมวดหมู  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  หลังการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดลง
มือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง (Active  Learning) กลาวคือ เด็กปฐมวัยไดเรียนรูทักษะการจัดหมวดหมู
ผานสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ จากบรรยากาศสภาพแวดลอมจริง ตัวอยาง เชน  กิจกรรมมุมเสริมประสบการณ  

มุมบล็อก เด็กปฐมวัยไดเรียนรูทักษะการจัดหมวดหมูส่ิงของตาม รูปราง รูปทรง ขนาด สีและพื้นผิวตางๆ 
ซึ่งสอดคลองกับ นิตยา  ประพฤติกิจ (2541: 17-19) ที่กลาวา เด็กเริ่มที่จะรูจักการสังเกตคุณสมบัติ    
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สิ่งตางๆ ถึงความแตกตาง และความเหมือนกันในบางเรื่อง และสามารถจัดเปนประเภทตางๆ ได
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2536: 133 – 135) กลาววา เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู ทั้งที่ผานประสาท

สัมผัสและการสรางความรูข้ึนในตัวเด็กเอง การเปดโอกาสใหเด็ก ไดมีประสบการณตรงและวิธีการ
เรียนรูที่หลากหลาย จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี  ใหเด็กไดสัมผัสกับสื่ออุปกรณที่มีลักษณะ
แตกตางกันเพื่อสงเสริมใหเด็กไดรูจักการสังเกตและจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมูกับส่ือ 
ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุท จันทรางกูร (2549: 67) 

กลาววา การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย เปนการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดมี
ประสบการณตรงในการประกอบอาหารประเภทขนมไทย ใหเด็กไดใชส่ือของจริงที่หลากหลาย เนนให
เด็กไดสังเกต จําแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับ และการชั่ง ตวง วัด สวนผสม วัสดุอุปกรณ 
กระบวนการและขั้นตอนในการทําขนมไทย โดยครูสอดแทรกสาระความรูทางดานคณิตศาสตร จาก

วัสดุอุปกรณใหแกเด็กโดยการแนะนําและนําวัสดุอุปกรณมาใหเด็กสังเกต เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู 
เรียงลําดับและวัด เพื่อใหเด็กไปสูจุดมุงหมายที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิจิตรา เกษประดิษฐ 
(2552: 66) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวย
ขนมอบ  สงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในแตละดาน ไดแก ดานการสังเกต

และการจําแนก ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ซึ่งทักษะในแตละดานของพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย มีความแตกตางกันตามความสามารถพื้นฐานเดิม 
      2.3  ดานการเรียงลําดับ  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรม
โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ใหเห็วาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อเรียนรู เปนกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณ
จริงโดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา โดยครูสอดแทรกความรูในดานการเรียงลําดับใหเชื่อมโยงเขากับวัสดุ  
อุปกรณ  ตลอดจนเนื้อหาในการจัดกิจกรรมใหใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับชมพูนุท  จันทรางกูร (2549: 
64-65) ไดอธิบายวา ครูควรปรับเปล่ียนขั้นตอน การสอดแทรกความรูในเรื่องของการเรียงลําดับ และ
เชื่อมโยงการเรียงลําดับเขากับอุปกรณและผลงานใหมากขึ้น โดยเนนใหเด็กไดสังเกตเปรียบเทียบ เชน 
เรียงลําดับขนาดที่แตกตางกัน  จากมากไป – นอย  ใหญ – เล็ก ปริมาณซึ่งสอดคลองกับ  บุญเยี่ยม 
จิตรดอน (2526: 250-251) กลาววา เด็กควรมีประสบการณเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ 
การวัด การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง การนับ กอนที่จะเรียนเรื่องตัวเลขและการคํานวณ  และเด็กจะเรียนจาก
ประสบการณตรง  จากของจริง  จะตองหาอุปกรณซึ่งเปนของจริงใหมากที่สุด และเริ่มจากการสอน
แบบรูปธรรมไปหานามธรรม ตัวอยาง เชน หนวยการเรียนรูเร่ือง “ตนไมที่รัก”  ใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรู  
การเรียงลําดับการเจริบโตของตนไม (ปลูกถั่วงอก) ขนาด  รูปราง และลักษณะของตนไมใบไมชนิดตางๆ  
ตลอดจนการเรียงลําดับข้ันตอนของการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุท ศุภผลศิริ 
(2551: 66) ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือ
เลมใหญ ผลสรุปวา เด็กปฐมวัยไดเรียนรูรูปรางลักษณะของสิ่งตางๆ ในนิทานและไดวาดภาพประกอบ
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นิทาน เด็กไดเรียนรูลําดับเหตุการณกอน-หลังและสามารถเรียงลําดับเหตุการณไดถูกตอง  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วัลนา  ธรจักร  (2544: 25) กลาววา เด็กจะตองมีประสบการณ และไดรับการฝกใน
เร่ืองของการสังเกต การจําแนกสิ่งตางๆ ตามรูปราง การเปรียบเทียบ การบอกต่ําแหนง การเรียงลําดับ 
การนับและการวัด ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยเตรียมเด็กใหพรอมที่จะกาวไปสูการเรียนรูทางคณิตศาสตร
ในขั้นสูงตอไป  
  2.4 ดานการรูคาจํานวน ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย หลังการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01  แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูในดานจํานวน จากการปฏิบัติกิจกรรมผานสื่อวัสดุตางๆ ที่เอ้ือตอการ
เรียนรูเร่ืองทักษะคณิตศาสตรจากบรรยากาศและสภาพแวดลอมจริงที่เปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 32) กลาวถึง กิจกรรมทางคณิตศาสตรไววา ควรมีวัสดุอุปกรส่ือการเรียน
ที่เปนรูปธรรมใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา แกปญหาดวยตนเอง และมี
ปฏิสัมพัธกับเด็ก ผูใหญ ครู เปนผูจัดสภาพแวดลอม และตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด ประกอบกับ
ทักษะดานจํานวนเปนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เด็กจะตองเรียนรู เพื่อสามารถที่จะนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นิตยา  ประพฤติกิจ (2541: 243)  ที่กลาววา ครู
จะตองเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง และไดทํากิจกรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเด็ก ใหเด็กไดทั้งดู ทั้ง
จับตอง และทดสอบความคิดของเขาในบรรยากาศที่เปนกันเองในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน เด็กควร
จะไดรับการฝกฝนใหมีความเขาใจหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตรการสอนแตละครั้ง ครูควรสอน
ความคิดรวบยอดเพียงเรื่องเดียว เชน เพิ่มหรือลด โดยอาศัยกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติและเรียนรู
ดวยตนเองคือ มีการนับกันจริงๆ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนา เถาวชาลี (2553: 58) ที่ศึกษา
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณ 
สรุปวา การจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณ ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญา
ดานตรรกะและคณิตศาสตรสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยไดเรียนรูเกี่ยวกับ การนับ การรูคาจํานวน การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การแกปญหา
ตางๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญนุช ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยการเลา “นิทานคณิต” ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรม การเลานิทานคณิต มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้น และเมื่อจําแนกราย
ดานแลว พบวา การรูคาตัวเลข การจับคู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศรินยา ทรัพยวารี (2552: 71) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีตอทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประกอบ
อาหารมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกดานสูงขึ้น   
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยได เพราะการจัดกิจกรรมโดยชัรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรู เปดโอกาสใหเด็กปฐวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จากประสบการณตรงดวย

การปฏิบัติกับส่ือ วัสดุ  อุปกรณ โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  เนนใหเด็กไดสังเกตเปรียบเทียบจัด

หมวดหมู เรียงลําดับ และรูคาจํานวน โดยครูมีบทบาทสําคัญในการเตรียมสื่อ วัสดุ  อุปกรณ 

สภาพแวดลอม และใชคําถามในการกระตุนใหเด็กไดลงมือทํา และคิดทบทวนลําดับข้ันตอนในขั้นสรุป 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  สามารถสงเสริมและพัฒนาทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยใหสูงได 
 
ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก

เรียนรูจากสื่อวัสดุอุปกรณที่เปนของจริง ทําใหเด็กสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรมและอยากเขา

มามีสวนรวมกับเพื่อนและครู ดังนั้นสื่อที่เปนของจริงสามารถกระตุนความสนใจและความอยากรูของ

ปฐมวัยได 

 2.  การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็นของเด็กในชวงสัปดาหแรกของการทดลอง เด็ก

ปฐมวัยยังตองใชเวลาในการปรับตัวเขากับรูปแบบการเรียนรูและตัวกิจกรรมตางๆ แตเมื่อเร่ิมเขา

สัปดาหที่ 2  และสัปดาหตอๆไป เด็กปฐมวัยจะมีการทํางานเปนระบบอยางเห็นไดชัด โดยผูวิจัยเปน

เพียงผูเสนอแนะและอํานวยความสะดวกในการเรียนกานสอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยเกิดการ

เรียนรูผานตัวกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

 3.  การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยกลาแสดงออก

ตอการปฏิบัติกิจกรรม  ทําใหเกิดทักษะในการสรุปองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม และเกิด

ทักษะในการนําสิ่งที่จากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความหมาย 

 4. กิจกรรมการเรียนรูโดยการทัศนศึกษาในกิจกรรมเสริมประสบการณ เด็กปฐมวัยมีความ

สนใจ  กระตือรือรนตอส่ิงที่ไดเรียนรูมากขึ้น เชน  การไปสํารวจตนไมชนิดตางๆ ในบริเวณโรงเรียน 

ตลอดจนการออกไปทํากิจกรรมนอกหองเรียน ทําใหเด็กปฐมวัยมีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

มากขึ้น 
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ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ครูไมควรกําหนดเวลาตายตัว และ

ไมควรเรงเด็กในขณะทํากิจกรรม เนื่องจากจะเปนการชะงักการเรียนรูของเด็ก แตครูควรมีวิธีการใน

การบูรณาการองคความรูตางๆ รวมกันในลักษณะของรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ที่สําคัญครู

ตองใสใจรายละเอียดในสวนของศักยภาพรายบุคคลใหมากที่สุด 

 2. การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ควรนําไปแทรกแตละกิจกรรมหลัก

ประจําวัน จะทําใหแผนการจัดกิจกรรมมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 3. การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ครูควรใชทักษะในการตั้งคําถาม 

การเสริมแรงทําใหเด็กมีความมั่นใจ และตั้งใจทํากิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ในทุกดาน  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่มีตอตัวแปร

อ่ืนเชน  ความมีวินัยในตนเอง  การคิดวิเคราะห  การคิดวิจารณญาณ ฯลฯ 

 2. ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูระยะยาว

ตอเนื่องเพื่อศึกษาพัฒนาดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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  -  คูมือแผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

  -  แผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
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คูมือการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เพ่ือพัฒนาทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 
หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัยสามารถสงเสริมไดหลายวิธีและ

วิธีหนึ่งที่สามารถสงเสริมสามารถจัดใหกับเด็กไดคือการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมการพัฒนาความสามารถของผูเรียนทุกดานโดยคํานึงถึง

ศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางกันการจัดการเรียนการสอนเนนความหลากหลายบูรณาการ

กิจกรรมตามตารางประจําวันสาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญจากหลักสูตรปฐมวัยตาม

ข้ันตอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยนํามาพัฒนาการเรียนรูตามสภาพจริงโดยการให

ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active Learning) ผานการปฏิบัติ

จริง (Hands-on) การสังเกตสํารวจการคนควาการทดลองการแกปญหาโดยใชเหตุผล  โดยผูเรียน

แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนในกลุมยอย  ผูเรียนมีการวิเคราะหประสบการณการ

เรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนสรุปและสรางองคความรู  และผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช

ในชีวิตจริง  นอกจากนี้ยังบูรณาการความรูและทักษะควบคูไปพรอมๆ กันกับคุณธรรมจริยธรรม 

โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการ

เรียงลําดับ และดานการรูคาจํานวน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงตามความ

สนใจและความถนัดของตนเองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 
จุดมุงหมาย 
 1. เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาการเรียนรูจากการ

คนควาหาความรูดวยตนเองผานกิจกรรม 5 ข้ันตอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่

หลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5  ในการเรียนรูซึ่งจะนําไปสู การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 2. เพื่อศึกษาผลโดยรวมของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยผานการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 
หลักการจัดกิจกรรม 
 1. กิจกรรมนี้จัดในชวงกิจกรรมวงกลม 

 2. การปฏิบัติกิจกรรมจัดตามหลักการของรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูดําเนินตามลําดับ

ข้ันตอน  5 ข้ันตอน  ดังนี้ 
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      2.1 ข้ันผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active learning) ผูเรียน

เรียนรูดวยตนเองโดยการปฏิบัติจริงผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่สงเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร  ดานการจําแนกเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลําดับ และดานการรูคา

จํานวน เชน  การสนทนา การเลานิทาน  การรองเพลง  ปริศนาคําทาย  การเลน  การทดลอง  การ

คนควา  การแสดงบทบาทสมมติ  การทัศนศึกษา ฯลฯ 

       2.2 ข้ันผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมยอยรวมกับผูอ่ืน (Cooperation Leaning) ครู

ดําเนินกิจกรรมการสอนโดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียนในกลุมยอย  กระตุนใหเด็กคิด  

ไดแสดงออก  เรียนรูในกลุมยอยรวมกันกับผูอ่ืน  และมีการวางแผนทํากิจกรรมรวมกันในกลุม ดวยการ

คนควา  สํารวจ  ปฏิบัติจริงในกิจกรรมตางๆ  โดยการทํากิจกรรมกลุม  นําเสนอความคิดหรือผลงาน

ของตนเอง  และการสนทนาแสดงความคิดเห็น  บอกเหตุผลในส่ิงที่เลือก 

       2.3 ข้ันผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) ผูเรียนสามารถวิเคราะหหรือบอก

ความรูสึกและประสบการณของตนเองไดวาทําอะไรไปบางและมีความรูสึกอยางไร 

       2.4 ข้ันผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) เด็กและครูรวมกัน

สรุปและสรางองคความรูใหมจากเรื่องที่เรียนดวยกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  

       2.5 ข้ันผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีความหมาย (Application)  

เมื่อผูเรียนสรุปส่ิงที่เรียนแลว  ผูเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได เชน การตอบคําถาม  

สาธิต  หรือเสนอผลงานตามลักษณะเนื้อหา 

 
แนวคิดการจัดสภาพแวดลอมและการใชสื่อการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ือการ

เรียนรูโดยตรงดวยตนเองฉะนั้นตองมีการจัดสภาพแวดลอมและจัดหาสื่อการเรียนรูที่เอ้ือตอการลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมอยางเหมาะสมกับหนวยการเรียนรูและสอดคลองกับวัฒนธรรมสภาพแวดลอมทองถิ่น

ของผูเรียนโดยครูควรพัฒนาสภาพแวดลอมและการใชส่ือการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของ

สังคมไทย  และใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เชน การ

จําแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ และการรูคาจํานวน  

 
แนวการประเมินผล 
 1.  ประเมินตามสภาพจริงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูเรียน 

 2.  ประเมินจากผลงานที่เด็กไดกระทําและแสดงออก 

 3.  ประเมินจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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หมายเหตุ: ในงานวิจัยฉบับนี้ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 8 หนวยการเรียนรูซึ่งไดหัวเรื่องมาจาก

หลักสูตรของสถานศึกษาโดยมีสาระการเรียนรูตางๆดังนี้ 

 1.  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 2.  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 

 3.  ธรรมชาติรอบตัว 

 4.  ส่ิงตางๆรอบตัวเด็ก 

 การจัดกิจกรรมเปนเวลา  8  สัปดาหๆละ 3 วันวันละ  30 – 40 นาทีในชวงกิจกรรมเสริม

ประสบการณเวลา  09.20 – 10.00 น.  ไดแก 

 สัปดาหที่  1  หนวยเรื่องบาน 

 สัปดาหที่  2  หนวยเรื่องสัตวนารู 

 สัปดาหที่  3  หนวยเรื่องตนไมที่รัก 

 สัปดาหที่  4  หนวยเรื่องอาหารดีมีประโยชน 

 สัปดาหที่  5  หนวยเรื่องผลไมมีคุณคา 

 สัปดาหที่  6  หนวยเรื่องน้ําเพื่อชีวิต 

 สัปดาหที่  7  หนวยเรื่องสื่อสารเร็วไว 

 สัปดาหที่  8  หนวยเรื่องยานพาหนะ 
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ภาพประกอบ  แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับความสามารถดาน   

 ตาง ๆ ตามแนวคิดพหุปญญา  จากหนวยการเรียนรูเร่ือง “บาน” 

 

หนวย 

“บาน” 

1.ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดวย

ตนเอง

5.นําไปใชได

อยางมี

ความหมาย 

2.ปฏิบัติ

กิจกรรมกลุม

รวมกับผูอื่น 

3.วิเคราะห

กิจกรรมการ

เรียนรู

4.สรางองค

ความรูดวย

ตนเอง

ดานอัตถภวนยิม  
จิตนิยม  หรือการ
ดํารงคงอยูของชีวิต 
1. บอกการทํา

กิจกรรมของตนเอง 

ดานรางกาย 
1. เคลื่อนไหวสวนตางๆ 

ของรางรางกายประกอบ 

เพลงที่เกี่ยวกับบาน 

2. ใชกลามเนื้อให

ประสานสัมพันธกัน

ดานธรรมชาต ิ

1. ใชวัสดุอุปกรณใน 

ธรรมชาตินาํมา

ตกแตงภาพได 

ดานดนตร ี
1. รองเพลงที่เกี่ยวของกับ

บาน 

2. ทําทาทางตามจังหวะ 

และสัญญาณได 

ดานความใจตนเอง 
1. บอกลักษณะบานที ่

ตนเองชอบได 

2. บอกความรูสึกจาก

การทาํกิจกรรมได 

ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร 
1. เปรียบเทียบลักษณะของ 

บานแตละแบบ 

2. บอกจํานวนสมาชิกใน

บาน 

ดานมิต ิ
1. วาดภาพบานในแบบ 

ที่นักเรียนรูจัก 

2. ตัดปะภาพบาน 

ดานภาษา 
1. บอกลักษณะของบานได 

2. บอกหนาที่ของบุคคลใน

บาน 

3. ประโยชนของบาน 

ดานความเขาใจระหวาง
บุคคล 
1. ทํางานรวมกับกลุม

เพื่อนได 

2. เปนผูนาํและผูตามใน

การทาํกิจกรรมที่ไดรับ
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แผนการจัดกจิกรรมโดยใชรูปแบบพหปุญญาเพื่อการเรียนรู 
 
สัปดาหที่  :     1 

วันที่         :      1 

เร่ือง         :      บาน 

เนื้อหา      :      ลักษณะของบาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  การจําแนกเปรียบเทียบ การจัด

หมวดหมู การเรียงลําดับ และการรูคาจํานวน โดยจากการเรียนรูตามขั้นตอนของพหุปญญา 

 2.  เพื่อใหนักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของบานแตละแบบได 

  

กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
กิจกรรมการเรียนรู
1.  ขั้นผู เรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active learning)    

1.1 ครูนําแบบจําลองบานหรือภาพบานใน

ลักษณะตาง ๆ มาใหเด็กสังเกต 

1.2  เด็กและครูรวมกันสนทนาและตอบคําถาม

เกี่ยวกับบานในลักษณะตางๆ โดยครูตั้งคําถามดังนี้ 

1.2.1  ครูนําภาพบานลักษณะตางๆ มาให

เด็กสังเกตแลวตั้งคําถามดังนี้ 

1.2.1.1  เด็กๆ บอกครูซิวาบานแตละหลังมี

ลักษณะเปนอยางไร 

1.2.1.2  บานของเด็กๆ มีลักษณะคลายกับ

บานในภาพใด 

1.2.1.3  เด็กๆ บอกครูซิวาเราจะดูแลรักษา

บานของเราใหสะอาดนาอยูไดอยางไร 

1.3  เด็กและครูรวมกันรองเพลง “บานเรา”   

 

( √ )  การจําแนกเปรียบเทียบ 

(   )  การจัดหมวดหมู 
(√ )  การเรียงลําดับ 
(   )  การรูคาจํานวน 
 
 
 

 
 
 



104 
 

กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 
2.  ขั้นผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

กลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative learning) 
2.1  แบงเด็กออกเปนกลุมๆ ละ 3 คน 

ใหรวมกันวางแผนการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 

2.2  ใหตัวแทนของแตละกลุมมานับ

ใบไมจํานวน 10 ใบ กานจํานวน 10 กาน โดยครู

จัดวางใบไม กาน ทรงกลม ทรงรี รูปทรงหัวใจ ที่

หลากหลายชนิด และหลายขนาด   ไวเพียงพอ

กับจํานวนเด็ก 

 2.3  เมื่อวาดภาพบานและตกแตง

ดวยกานและใบไมเสร็จแลวใหแตละกลุมนําบาน

มาจัดเรียงลําดับ จากสูงไปหาเตี้ย  

2.4 คนเลาเรื่องบานของตนเองให

เพื่อนๆ ภายในกลุมฟง เสร็จแลวจึงเก็บของใชให

เรียบรอย 

(√  )  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(  )  การจัดหมวดหมู 
(√ )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 

3. ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรม 
(Analysis) 

     เด็กและครูรวมกันวิเคราะหกิจกรรมที่

ทําในขอ 1 และขอ 2 โดยครูตั้งคําถามดังนี้ 

3.1  เด็กๆ เรียนรูอะไรบาง เมื่อได

สังเกตแบบบานลักษณะตางๆ  

3.2  เด็กๆ เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดวาง

ใบไม เปนรูปทรง และนับใบไมไดจํานวนกี่ใบ   

3.3  เด็กๆ  เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดรอง

เพลง “บานเรา”  

3.4  เด็ก ๆ  เรียนรูอะไร เมื่อไดวาด

ภาพบานและตกแตงดวยกานและใบไม  
3.5  เด็กๆ ไดเรียนรูอะไรบาง เมื่อไดใน

การจัดเรียงลําดับบาน  

(√ )  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(√ )  การจัดหมวดหมู 
(√ )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 
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กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
4.  ขั้นผู เรียนไดสรุปและสรางองค

ความรู (Constructivism)  
                เด็กๆ รวมกันสรุปถึงลักษณะของบาน

ในรูปแบบตางๆ  ที่ไดชวยกันวาดภาพบานแลว

ตกแตงดวยใบไม 

 

(√ )  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(√ )  การจัดหมวดหมู 
(  )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 

5 .  ขั้ น ผู เ รี ย น ไ ด นํ า ค ว า ม รู ไ ป
ประยุกตใช  (Application) 

5.1  ครูใหเด็กรวมกันอภิปรายถึงการ

นําความรูเกี่ยวกับการนําไปประยุกตใชดังนี้ 

        5.1.1 ค รู ให เ ด็ ก ร ว มกั นบอก

วิธีการดูแลรักษาบานใหสะอาดและนาอยูเสมอ 
         5.1.2 เด็กเลนอิสระตามมุม

ประสบการณไดแก มุมหนังสือ มุมบาน มุมเกม

การศึกษา ฯลฯ 

(√ )  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(√ )  การจัดหมวดหมู 
(√ )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 

 
สื่อการสอน:  1.  แบบจําลองบานหรือภาพบานรูปแบบตางๆ 

           2.  เพลง“บานเรา” 

           3.  กานและใบไมแหง 

           4.  กรรไกรปลายมน 

           5.  กาวลาเท็กซ 

การประเมินผล   :    1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็นการสนทนาและการตอบคําถาม 

           2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมพหุปญญาขณะทํางาน 

           3.  สังเกตการบอกเหตุและผลในขณะทํากิจกรรม 
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เพลง “ บานเรา“ 

                                                               (ไมทราบนามผูแตง) 

  บานเรานี่แหละดีจริงถวนทุกสิ่งใหความสุขสันต 

 บานเรานี่แหละดีครันสุขทุกวันที่เราไดอยู 

 บานเขาตัวเราเกรงใจบานของใครก็ไมอยากอยู 

 บานเขางดงามนาดูไมขออยูอยูบานเราเอย 

 
บันทึกหลังจดักิจกรรม 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 
        

 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 
สัปดาหที ่    :   1 

วันที่            :   2 

เร่ือง            :   บาน 

เนื้อหา         :   หนาที่ของบุคคลในบาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  การจําแนกเปรียบเทียบ การจัด

หมวดหมู การเรียงลําดับ และการรูคาจํานวน โดยจากการเรียนรูตามขั้นตอนของพหุปญญา 

 2.  เพื่อใหนักเรียนบอกจํานวนบุคคลที่มีอยูภายในบานของตนเองได 

 

กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.  ขั้นผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมี
ชีวิตชีวา  ( Acting learning) 

  1.1  แบงเด็กออกเปนกลุม 3 กลมๆ ละ 5 คน รวมกัน

วางแผนแสดงบทบาทสมมติเลียนแบบหนาที่บุคคลในครอบครัว 

เชน พอ แม ลูก ตา และยาย 

 1.2  เด็กนับจํานวนสมาชิกในครอบครัว แลวแบงหนาที่

บุคคลในครอบครัว โดยมีภาพประกอบ 

 

(√ )  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(  )  การจัดหมวดหมู 
(  )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 

2.  ขั้นผู เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผู อ่ืน 
(Cooperative learning) 
        2.1 เด็กรวมกันแสดงบทบาทสมมติเลียนแบบหนาที่บุคคล

ในครอบครัว 

    2.2 เด็กและครูรวมกันรองและทําทาประกอบเพลง 
“บานของฉัน”  “บานของฉัน” 

 2.3 ใหแตละกลุมชวยกันวาดรูปภาพสมาชิกในครอบครัว

ของฉัน  และเรียงลําดับ เอาภาพ พอ แม ลูก ตา ยาย 

   2.4  เมื่อวาดภาพและเก็บอุปกรณเสร็จเรียบรอยแลว 

(√)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(  )  การจัดหมวดหมู 
(√ )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 
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กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสร
3.  ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรม (Analysis) 

3.1 เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว

โดยครูตั้งคําถามดังนี้ 

 3.1.1  ในบานของเด็ก ๆ มีใครบาง 

 3.1.2  รวมแลวในบานของเด็ก ๆ มีทั้งหมดกี่คน 

 3.1.3  แตละคนมีหนาที่ทําอะไรบางและเรียงลําดับ

ความสําคัญอยางไรในการทําหนาที่ (คุณพอมีหนาทําอะไร, คุณ

แมมีหนาที่ทาํอะไร) 

 3.1.4 เวลาอยูบานเด็กๆ มีหนาที่ทําอะไร 

     3.2  ใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานภาพวาดครอบครัว

ของฉันใหเพื่อนๆ ในหองฟง 

3.3  เด็กๆ  เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดแสดงบทบาทสมมติ

เลียนแบบหนาที่บุคคลตางๆ ในครอบครัว  

  3.4  ด็กๆ เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดรองเพลง  “บานของฉัน”  

และทําทาประกอบเพลง 

   3.5  เด็กๆ เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดสนทนาตอบคําถาม

เกี่ยวกับหนาที่ของบุคคลตางๆ ในครอบครัว  

3.6 เด็กๆ เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดวาดภาพครอบครัวของฉัน 

3.7  เด็กๆ เรียนรูอะไร เมื่อไดเลาเรื่องครอบครัวของฉันให

เพื่อนๆฟง 

3.8 เด็กๆ เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดนําภาพวาดครอบครัวของ

ฉันมาเลาใหเพื่อนๆ ฟง 

( √)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(   )  การจัดหมวดหมู 
( √ )  การเรียงลําดับ 
( √ )  การรูคาจํานวน 

4.  ขั้นผูเรียนไดสรุปและสรางองคความรู (Constructivism) 
 ใหเด็กรวมกันสรุปถึงบุคคลและหนาที่ของบุคคลใน

ครอบครัว 

( √)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(  )  การจัดหมวดหมู 
( √)  การเรียงลําดับ 
( √ )  การรูคาจํานวน 
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สื่อการสอน:  1.  เพลง“บานของฉัน” 

      2.  กระดาษสําหรับวาดภาพขนาด 10 X 15 

      3.  สีน้ําหรือสีเทียน 

      4.  มุมประสบการณตางๆไดแกมุมประสาทสัมผัสมุมเกมการศึกษามุมบาน 

การประเมินผล :  1. สังเกตการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนาและตอบคําถาม 

       2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

       3.  สังเกตพฤติกรรมตางๆในขณะทํากิจกรรม 

หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศสาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
เพลง“บานของฉัน” 

       อาจารยศรีนวลรัตนสุวรรณผูแตง 

  บานของฉันอยูดวยกันมากหลายพอแมปูยาลุงปาตายาย 

 มีทั้งนาอาพี่และนองมากมายทุกคนสุขสบายเราเปนพี่นองกัน 
บันทึกหลังจดักิจกรรม 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 
 

 

กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร
5.  ขั้นผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใช (Application) 
      5.1  ใหเด็กรวมกันบอกวิธีการปฏิบัติหนาที่ของตน

ตอการสงเสริมความสุขในครอบครัว 

      5.2  ใหเด็กจัดมุมแบบบูรณาการและเลนอยางอิสระ 

ไดแก มุมบาน มุมประสาทสัมผัส มุมเกมการศึกษา 

 

(√ )  การสังเกตเปรียบเทียบ 
(√ )  การจัดหมวดหมู 
(√  )  การเรียงลําดับ 
( √ )  การรูคาจาํนวน 
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สัปดาหที่ :  1 

วันที่  :  3 

เร่ือง  :  บาน 

เนื้อหา  :  ประโยชนของบาน 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  การจําแนกเปรียบเทียบ การจัด

หมวดหมู การเรียงลําดับ และการรูคาจํานวน โดยจากการเรียนรูตามขั้นตอนของพหุปญญา 

 2.  เพื่อใหนักเรียนไดเปรียบเทียบขนาดของบาน 
 

กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
1.  ขั้นผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมี
ชีวิตชีวา (Active learning) 

1.1  เด็กและครูรวมกันทองคําคลองจอง“บานหลังหนึ่ง” 

1.2  เด็กและครูรวมกันสนทนาอภิปรายประเภทของบานใหดู

ภาพ บานเรือนแพ บานชั้นเดียว บานสองชั้น  บานตึก ตอบ

คําถามเกี่ยวกับคําคลองจองโดยครูตั้งคําถามดังนี้ 

1.2.1  ทําไมเราตองมีบานหรือบานมีประโยชนตอเรา

อยางไร 

1.2.2  เมื่ออยูที่บานนักเรียนทําหนาที่อะไรบาง 

    1.3  เด็กและครูรวมกันรองเพลง“บานนีห่รือ” และทําทาทาง

ประกอบเพลง 

(√)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
( )  การจัดหมวดหมู 
(√)  การเรียงลําดับ 
(√)  การรูคาจํานวน 

2.  ขั้นผูเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน
(Cooperative) 

  2.1  แบงเด็กออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน  วางแผนรวมกัน 

  2.2  ครูจัดเตรียมกระดาษคละสี รูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผา ส่ี

เหลี่ยมจัสตุรัส สามเหลี่ยม จํานวนละ 50 ชิ้น  

  2.3  แลวใหแตกลุมมานับกระดาษที่ตองการ กลุมละ10 ชุด 

  2.4  สรางบานตามจินตนาการของตนเอง 
  2.5  แตละคนในกลุมเลาเรื่องหมูบานตามจินตนาการขอ

ตนเองใหเพื่อนๆ ในกลุมฟง  เพื่อสรางเปนเรื่องเดียวกัน 

        2.6  ใหแตละกลุมนําเสนอภาพหมูบานของตนเองโดยเลา

เร่ืองใหเพื่อนๆ ในหองฟง 

(√)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(√ )  การจัดหมวดหมู 
( )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 
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กิจกรรมการเรียนรู ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
3.  ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรม (Analysis) ใหนักเรียนบอก
ความรูสึกตอการทํากิจกรรมตางๆ โดยครูตั้งคําถามดังนี้ 

3.1  เด็กๆ  เรียนรูอะไรเมื่อไดสรางบานตามจินตนาการ 
 3.2  เด็กๆ เรียนรูอะไรเมื่อไดสนทนาตอบคําถามเกี่ยวกับ

ประโยชนของบาน  
3.3 บานของเด็กๆ ใชกระดาษรูปทรงอะไรบาง ใชจํานวน

เทาไร 

3.4  เด็กๆ  เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดรองเพลง“บานนี่หรือ” และ

ทําทาทางประกอบเด็กๆ ไดเรียนรูอะไรบาง 

3.5  เด็กๆ เรียนรูอะไร เมื่อไดสรางบานแลวนําประกอบเปน

หมูบาน        
 3.6  เด็กๆ   เ รียนรูอะไร  เมื่อได เลาเ ร่ืองหมูบานตาม

จินตนาการ  
        3.7 เด็กๆ  เรียนรูอะไรบาง เมื่อไดนําผลงานภาพหมูบาน

ตามจินตนาการมาเลาใหเพื่อนๆ ในหองฟง 

(√ )  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(√)  การจัดหมวดหมู 
(  )  การเรียงลําดับ 
(√ )  การรูคาจํานวน 

 

 

 

4.  ขั้นผูเรียนไดสรุปและสรางองคความรู (Constructivism) 
      ใหเด็กรวมกันสรุปถึงความหมายและประโยชนของบาน 

(√)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
( )  การจัดหมวดหมู 
(√)  การเรียงลําดับ 
(√)  การรูคาจํานวน 

5.  ขั้นผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใช (Application) 
5.1 ใหเด็กรวมกันบอกวิธีการปฏิบัติตนใหเปนสุขในบาน 
5.2 ใหเด็กรวมกันบอกวิธีการดูแลรักษาบานใหอยูอยางเปนสุข

5.3  ใหเด็กไดเลนอยางอิสระในมุมประสบการณตางๆ ไดแก

มุมบานมุมเกมการศึกษามุมประสาทสัมผัส 

 

(√)  การจําแนกเปรียบเทียบ 
(√)  การจัดหมวดหมู 
(√)  การเรียงลําดับ 
(√)  การรูคาจํานวน 
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สื่อการสอน :  1.  เพลง“บานนี่หรือ” 

      2.  กระดาษ A4 และกระดาษขนาด  10X 15 

      3.  สีน้ําและสีเทียน 

      4.  กรรไกรปลายมน 

      5.  กาวลาเท็กซ 

      6.  มุมประสบการณตางๆไดแกมุมบานมุมเกมการศึกษามุมประสาทสัมผัส 

 

การประเมินผล  : 1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนาและตอบคําถาม 

      2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

      3.  สังเกตพฤติกรรมตางๆในขณะทํากิจกรรม 

หมายเหตุ : ประเมินผลโดยแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 

เพลง  “บานนีห่รือ” 

 

        ทํานองมงแชะ 

        ไมทราบนามผูแตง 

 

 

  บานนี่หรือคือที่อยูอาศัยจะเล็กหรือใหญก็ไมใชส่ิงสําคัญ 

  กระทอมเรือนแพหรือวาวังใหญโตนั้น 

  ถาหากตางรักกันกระทอมนั้นก็เปนสุขเอย 

  มงแชะ  มงแชะ  แชะ  มงตะลุม ตุมมง   (ซ้ํา) 
   
บันทึกหลังจดักิจกรรม 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ข 
 

           -   คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

           -   ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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คูมือดําเนินการทดสอบวดัทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 
1.  คําชี้แจง 
 1.1  แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก 
ชั้นอนุบาลปที่ 2  (อายุ  4 – 5  ป) 

 1.2  แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ชุดเปนแบทดสอบประเภทขอคําถามเปนรูปภาพเหมือนจริง 

 1.3  การดําเนินการสอบผูทดสอบอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบทีละขอ สําหรับผูชวย

ดําเนินการสอบจะคอยดูแลและใหผูรับการทดสอบใหปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอน ซึ่งการทดสอบ

จะทดสอบวันละ 1 ชุด โดยเรียงลําดับจากชุดที่ 1 – 4  รวมระยะเวลาในการทดสอบ 4  วันเมื่อทําการ

ทดสอบครบ 4 ชุด แลวนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
2.  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 2.1.  ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบประกอบดวยแบบทดสอบ  จํานวน 4 ชุด 

 ชุดที่  1  แบบทดสอบการสังเกตเปรียบเทียบ  จํานวน  10  ขอ 

 ชุดที่  2  แบบทดสอบการจัดหมวดหมู  จํานวน  10  ขอ 

 ชุดที่  3  แบบทดสอบการเรียงลําดับ  จํานวน  10  ขอ 

 ชุดที่  4  แบบทดสอบการรูคาจํานวน  จํานวน  10  ขอ 

 2.2.  การตรวจใหคะแนน 

          2.2.1  ขอที่กากบาท  ( x )  ถูกให  1  คะแนน 

         2.2.2  ขอที่กากบาท  ( x )  ผิดหรือไมไดกากบาท  ( x )  หรือกากบาท  ( x )  เกินกวา

ภาพ หรือเกิน  1  ขอให  0  คะแนน 

         2.2.3  เขียนเรียงลําดับเลข  1  2  และ 3  ลงใน □ ถูกให  1  คะแนน 

         2.2.4  เขียนเรียงลําดับเลข  1  2  และ  3  ลงใน □ ผิดให  0  คะแนน 

 2.3.  การเตรียมตัวกอนทดสอบ 

         2.3.1  สถานที่ทดสอบควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมทั้งภายในหองเรียนและ

ภายนอกหองเรียนเอื้ออํานวย เชน โตะ เกาอี้ มีขนาดพอเหมาะกับผูรับการทดสอบจัดใหเหมาะสมมี

แสงสวางเพียงพอ  ไมมีเสียงดังรบกวน 

       2.3.2  ผูดําเนินทดสอบตองศึกษาคูมือดําเนินการทดสอบใหเขาใจกระบวนการในการ

ทดสอบทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบและกอนการทดสอบ

ผูดําเนินการทดสอบตองเขียนชื่อ-นามสกุลของเด็กใหเรียบรอย 

       2.3.3  อุปกรณที่ใชในการทดสอบผูดําเนินการทดสอบเตรียมอุปกรณดังนี้ 
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           1.  คูมือดําเนินการสอบ 

           2.  แบบทดสอบ 

           3.  สีเทียนหรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ 

           4.  นาฬิกาจับเวลา 1  เรือน 

 2.3.4 ขอปฏิบัติกอนทดสอบ 

           1.  กอนดําเนินการทดสอบใหผูรับการทดสอบไปทําธุระสวนตัว เชน  ดื่มน้ํา 

เขาหองน้ําใหเรียบรอย 

           2.  ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับเด็กโดยการทักทายพูดคุยเพื่อสราง

สัมพันธภาพที่ดี เมื่อเห็นวาผูรับการทดสอบพรอมจึงเริ่มทําการทดสอบ 

     2.3.5  ขอปฏิบัติในการทดสอบ 

           1.  ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงชาๆ และชัดเจนขอละ 2 คร้ัง 

           2.  ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบกําหนดขอละ 1  นาที 
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ชุดที่  1 
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

ดานการสังเกตเปรียบเทยีบ 
 
 

 ชื่อ–สกุล.................................................................................. 

 โรงเรียน..................................................................................... 

 ชั้นปฐมวัยปที่ 2 ......................................................................... 

 วันที่ทําการทดสอบ...................................................................... 

 ผูดําเนินการทดสอบ.................................................................... 

 คะแนนที่ได ............................................................................... 

 

 ขอ ..................... 

 

พูด        :    เด็กๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ  (เด็กๆตอบ) 

พูด :    เด็กๆ ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย (เด็กๆ ตอบ)   
      ใหเด็กๆ ลากเสนตามเสนประลงในชองทุกชองคะ 

พูด :    ในชองทายใหเด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) 

ปฏิบัติ  :    เด็กเขียนเครื่องหมายกาบาทในชองสุดทายครูเดินดูความถูกตอง 
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 ครู :  เด็กๆ เปดที่หนาใบไมดูขอสมดูภาพทั้ง 3  ภาพนะคะ 

  -   เด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาทภาพที่มีขนาดใหญที่สุด (พูดซ้ําอีกครั้ง) 

 เด็ก :   เขียนเครื่องหมาย  ( X )  ทับภาพตามคําสั่ง 

 ครู :   เกงมากคะเราจะเปดหนาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 
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ชุดที่  2   
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

ดานการจัดหมวดหมู 
 

 

 ชื่อ–สกุล ....................................................................... 

 โรงเรียน ......................................................................... 

 ชั้นอนุบาลปที่  2 ............................................................. 

 วันที่ทําการทดสอบ ......................................................... 

 ผูดําเนินการทดสอบ ........................................................ 

 คะแนนที่ได .................................................................... 

 

 ขอ ............................ 

 

พูด :   เด็กๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ (เด็กๆ ตอบ) 

พูด :   เด็กๆ ดูในชองแรกเปนรูปอะไรเอย (เด็กๆ ตอบ) 

     ใหเด็กๆ ลากเสนตามเสนประลงในชองทุกชองคะ 

พูด :   ในชองทายใหเด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท ( X ) 

ปฏิบัติ :   เด็กเขียนเครื่องหมายกาบาทในชองสุดทายครูเดินดูความถูกตอง 
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 ครู :  เด็กๆ เปดที่หนามังคุดและดูภาพขางบน 

  -  ใหเด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ภาพที่ไมเขาพวกกัน 

     (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 เด็ก :  เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ทับภาพตามคําสั่ง 

 ครู :  สังเกตใหเด็กทําทุกคนเกงมากคะเราจะเริ่มทําขอตอไปนะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 
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ชุดที่ 3 
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

ดานการเรียงลําดับ 
 
 

 ชื่อ–สกุล ........................................................... 

 โรงเรียน ............................................................. 

 ชั้นอนุบาลปที่ 2 .................................................. 

 วันที่ทําการสอบ .................................................. 

 ผูดําเนินการทดสอบ ............................................ 

 คะแนนที่ได ......................................................... 

 

 ขอ ....................... 

 

พูด :   เด็กๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ (เด็กๆ ตอบ) 

พูด :   เด็กๆ ดูในชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็กๆ ตอบ) 

    ใหเด็กๆ ลากเสนตามเสนประลงในชองทุกชองคะ 

พูด :   ในชองทายใหเด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X )  

ปฏิบัติ :   เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาทในชองสุดทายครูเดินดูความถูกตอง 
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 ครู :   เด็กๆ เปดที่หนาดินสอดูขอไมบรรทัดและดูภาพทั้ง 3 ภาพ 

  -   ใหเด็กๆ เขียนเลข 1 , 2 , 3 ลงใน  ⃞  เรียงลําดับจากหนาไปหาบาง (พูดซ้ํา1คร้ัง) 

 ปฏิบัติ :   เด็กเขียนเลข 1 , 2 , 3  ลงใน ⃞ 

 ครู :   สังเกตใหเด็กทําทุกคนเกงมากคะเราจะเริ่มทําขอตอไปนะคะ 

 
 
 
 
 

 
ขอ 
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ชุดที่ 4 
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

ดานการรูคาจํานวน 
 
 

 ชื่อ–สกุล ..................................................................... 

 โรงเรียน ....................................................................... 

 ชั้นอนุบาลปที่ 2 ............................................................. 

 วันที่ทําการสอบ ............................................................. 

 ผูดําเนินการสอบ ............................................................. 

 

 ขอ ................................ 

 

พูด :   เด็กๆ ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ  (เด็กๆ ตอบ) 

พูด :   เด็กๆ ดูในชองแรกเปนรูปอะไรเอย (เด็กๆ ตอบ) 

    ใหเด็กๆ ลากเสนตามเสนประลงในชองทุกชองคะ 

พูด :   ในชองทายใหเด็กๆ เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) 

ปฏิบัติ   :   เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาทในชองสุดทายครูเดินดูความถูกตอง 
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 ครู :   เด็กๆ  เปดที่หนาโตะดูขอเกาอี้ฟงคําสัง่นะคะ 

  -   ใหกากบาท  (X)  ภาพที่มีจํานวนเทากับตัวอยาง  (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ :   เด็กเขียนเครื่องหมายกากบาท  (X)  ทับภาพตามคําสั่ง 

 ครู :   สังเกตใหเด็กทําทุกคนเกงมากคะเราจะเริ่มทําขอตอไปนะคะ 

 

 

 

ขอ 
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ตัวอยางภาพการจัดกิจกรรมโดยใชรปูแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูเร่ือง “สัตวนารัก” 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวแสงเดือน  วิมลรัตน 

วันเดือนปเกิด   4  ธนัวาคม  2504 

สถานที่เกิด   อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร 

สถานที่อยูปจจุบัน 141/806 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบนั  ครู 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั 586 โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย   

จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 2 

 พ.ศ. 2545 ค.บ. (การประถมศึกษา) คณะครุศาสตร   
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 พ.ศ.2554  กศ.ม. (การศกึษาปฐมวัย)  
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