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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกลุมตวัอยาง
ที่ใชในการวิจัย เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที ่1 
ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 15 คน จากหองที่ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น เพ่ือรับการจัดการ
เรียนรูแบบเดก็นักวิจัยเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วนัละ 40 – 50 นาที เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและแบบทดสอบเชิงปฏบิัตทิกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรทีผู่วิจัยสรางขึ้นไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค (IOC) อยู
ระหวาง .60 – 1.00 และ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .80 ใชแผนการวิจัยแบบ One – Group 
Pretest – Posttest Design และวิเคราะห ขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา 
(One Way Repeated ANOVA) และ Partial 2η  
 ผลการศึกษาพบวา 
 หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร
โดยรวมแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 
(F=198.116) โดยการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมรอยละ 93.4 
(Partial 2η = .934) และมีคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรรายดานแตกตางจากกอนการ 
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ P<.05 ทุกดานคือ ดานการจําแนก
ประเภท (F=116.630) ดานการเปรียบเทียบ (F=232.563) ดานการรูคาจํานวน 1–10 (F=137.351) 
และดานการเพิ่ม - การลดภายในจํานวน 1 – 10 (F=31.132) และโดยการทดลองครั้งน้ีสงผลตอ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภทรอยละ 89.3 (Partial 2η = .893) ดานการ
เปรียบเทียบรอยละ 94.3 (Partial 2η = .943) ดานการรูคาจํานวน 1–10 รอยละ 90.8 (Partial 2η  
= .908) และดานการเพิ่ม - การลดภายในจํานวน 1 – 10 รอยละ 69.0 (Partial 2η = .690) 
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 The purposes of this research were to study and compare the mathematical basic 
skills, both in general and in individual areas, before and after the use of children as 
researchers learning management. The samples were 15 preschool boys and girls, with 5-6 
years of age, of kindergarten 2 at Bansamyak School under Kamphangphet Office of 
Educational Service Area 2, in the first semester of 2008 academic year. They were 
selected by purposive random sampling. The experiment with children as researchers 
learning was carried out within the period of 8 weeks – 4 days per week and 40 – 50 
minutes per day. The instruments used in this study were children as researchers learning 
plans and the practical test for mathematical basic skills with the index of consistency (IOC) 
between 0.60 – 1.00 and the reliability of .80 The research followed one-group pretest-
posttest design and the data were statistically analyzed by repeated ANOVA andPartial 2η . 
 
 The results of this study revealed that the means of mathematical basic skills of 
young children before and after the use of children as researchers learning were generally 
different with statistical significance at the level of P<.05 (F = 198.116).  The experiment 
with children as researchers learning affected the mathematical basic skills in general at 
93.4% (Partial 2η = .934). The means of mathematical basic skills in individual areas were 
different from those before the use of children as researchers learning with statistical 
significance at the level of P<.05 in all areas of classifying (F = 116.630), comparing (F = 
232.563), knowing the value of numbers 1-10 (F = 137.351), and increasing and reducing 
within numbers 1-10 (F = 31.132). This experiment affected the mathematical basic skills at 
classifying 89.3% (Partial 2η = .893) , comparing 94.3% (Partial 2η = .943) , knowing the 
value of numbers 1-10 90.8% (Partial 2η = .908) and increasing and reducing within 
numbers 1-10  69.0% (Partial 2η = .690)  respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหคนมีความรู และมีคุณสมบัติตางๆ ที่ชวยใหคนอยูรอด
ในโลกไดเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี. 2544: ก) การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปบนพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน
ตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม – วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยูดวยความรักความเอื้ออาทรและความ
เขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคา
ตอตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 31) การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากเปนการใหบริการทางการศึกษาเบื้องตนที่มีความสําคัญตอชีวิตในอนาคต
ของเด็ก เพราะการพัฒนาทุกๆ ดานของบุคคลลวนมีรากฐานมาจากการพัฒนาในวัยเด็ก อันเปน  
วัยแรกของชีวิตนับตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งอายุประมาณ 6 ปเปนชวงที่มีพัฒนาการอยางรวดเร็ว  
ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญเติบโตของ
สมองประสบการณที่เด็กไดรับในวัยนี้จะเปนพื้นฐานของการพัฒนาวัยตอไป (ธํารง ชูชีพ. 2546:   
ไมปรากฏเลขหนา) สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550) กลาววา การศึกษาปฐมวัยหมายถึงกระบวนการ
ในการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กที่อยูในวัยเด็กตอนตนซ่ึงครอบคลุมตั้งแตวัยทารกจนถึง
อายุหกป (แตในบางแหงอาจหมายรวมเด็กที่มีอายุตั้งแตปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึงอายุแปดป) 
เพ่ือใหเด็กมีความเจริญงอกงามตามธรรมชาติซ่ึงนักปรัชญา นักจิตวิทยาและนักการศึกษาตางตระหนัก
และเห็นตรงกันวาเด็กปฐมวัย เปนวัยที่มีความเฉพาะและมีความสําคัญอยางยิ่งควรไดรับการอบรม
เลี้ยงดูการดูแลเอาใจใสและควรไดรับการศึกษาใหสอดคลองตามธรรมชาติและความตองการของ
เด็กวัยน้ี ซ่ึงตองจัดการศึกษาใหมีความเฉพาะเหมาะสมและมีความแตกตางจากการจัดการศึกษาใน
ระดับอ่ืนๆ  
 ในปจจุบันโลกและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเทคโนโลยีมีความเจริญ กาวหนา
อยางรวดเร็วยิ่งมีผลกระทบตอสภาพของสังคมที่ตองเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความสําคัญ และมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ รูปแบบการจัดการศึกษา
จึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน ซ่ึงหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูโดยมุงเนนใหผูเรียนคิดเปนวิเคราะหเปนและสราง
องคความรูได (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 1) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) กลาววา กระบวนการ
เรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาคนและชีวิตใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มความสามารถสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนความถนัด ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนไดทดลอง
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ปฏิบัติ คนควาเรียนรูรวมกับเพ่ือนดวยการกระตุนและสนับสนุนการเรียนรูจากครู ซ่ึงสอดคลอง
กับเพียเจท (Piaget) ที่เนนเรื่องการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดน้ันเม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและผูใหญ
ในการเขาสังคมนั้นๆ  
 คณิตศาสตรเปนวิชาของการคิดอยางมีเหตุผล การศึกษาอยางสมํ่าเสมอและการใช
กระบวนการคิดที่ถูกตองของการเรียนคณิตศาสตรจะสรางใหเด็กเกิดความสามารถพื้นฐานในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรตองปลูกฝงตั้งแตปฐมวัยเน่ืองจากคณิตศาสตร
เปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยถาหากมองไปรอบๆ ตัวจะเห็นวาชีวิต
เกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยางมาก สังเกตในการเลนและการพูดคุยของเด็กมักจะมีเร่ืองคณิตศาสตร
เขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันอยูเสมอ (นิตยา ประพฤติกิจ. 2541: 4) คณิตศาสตรมีความเกี่ยวของ
กับชีวิตของคนเราและจําเปนตองใชอยูเสมอ ดังที่เราจะพบไดวาเด็กบอกไดวาตองการขนมชิ้นใหญ
กวา บานอยูใกลหรือไกลโรงเรียน ในการศึกษาระดับปฐมวัยน้ันเราสามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนรูคณิตศาสตรไดเชนเดียวกับความรูสาขาวิชาอ่ืนๆ แตการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน
อาจมีความแตกตางจากการเรียนคณิตศาสตรในระดับชั้นอ่ืนๆ เน่ืองจากมีพัฒนาการทางสติปญญา
ที่แตกตางกันการเขาใจความคิดรวบยอดทําไดยากกวา (สิริมณี บรรจง. 2549: บทนํา) การเรียนรู
คณิตศาสตรของคนเริ่มมาตั้งแตเกิด เชน แสดงออกโดย การเอื้อมมือกะระยะที่จะจับหนาแม การจับ
ขวดนม ความแรงในการดูดนม การกะเวลาจะเอ  การเขาใจหลักคณิตศาสตรน้ีจะเพ่ิมพูนเปนลําดับ
จนถึงการนับ การบวก การลบ การหาร และคํานวณเมื่อโตขึ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2550: 154) 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับอนุบาลใหมีประสิทธิภาพนั้น  ผูสอนตองสอนใหเด็ก
พัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาความคิดรวบยอด (concept) ไมใชสอนใหเด็กไดรูคําตอบที่ถูกตอง
เทานั้น (ดารณี อุทัยรัตนกิจ. 2548: คํานํา)                                       
  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบการสอนที่ รองศาสตราจารย ดร.สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ ไดพัฒนาขึ้นใชในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ  
(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 10) โดยมีจุดมุงหมายสงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการจัดการ
เรียนรู   โดยเนนเด็กเปนศูนยกลางอันเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เรียนรูดวยวิธีการวิจัยซ่ึง 
มีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลงมือ
ศึกษาคนควาแสวงหาความรูความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนในการ
เรียนรู  เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซ่ึงมีการวางแผนลวงหนา
วาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการ
ศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ไดจัดทําผลงานความรูและนําเสนอรวมทั้งนํา
ความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติมีกระบวนการ
คนหาความรูที่เชื่อถือได  เกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอนโดยเด็กไดเรียนรูคนพบและ
แกปญหาตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง  ในการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยจะเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เด็กจะไดใชทักษะ
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พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการลงมือปฏิบัติคนควาหาความรู  เพราะในการจัดเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ในขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ ครูเปนผูวางแผนในการจัดการเรียนรูที่
เชื่อมโยงประสบการณเดิมของเด็กกับเน้ือหาใหมที่จะเรียนรู โดยเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเรื่องที่
ตองการเรียนรูในขั้นตอนนี้เด็กไดจําแนกประเภทนับจํานวน และเปรียบเทียบจํานวนเด็กที่สนใจ
หัวขอเรื่องที่ตองการเรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรูเปนการสงเสริมใหเด็กไดศึกษาหา
ความรูตามความสนใจของตนเอง ซ่ึงการที่เด็กไดลงมือปฏิบัติในการจับ สัมผัส หยิบ ยก การเปรียบเทียบ 
การแบงสิ่งของ การนับจํานวน การเปรียบเทียบปริมาณ ผิวสัมผัส สี รูปราง การประกอบอาหาร 
การศึกษาจากวิทยากรที่มีความชํานาญในองคความรูตางๆ การคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่มีอยู
ในชุมชน การเรียนรูจากของจริง ซ่ึงขั้นตอนนี้เด็กจะสงเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
มากที่สุด ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลในขั้นตอนนี้เด็กไดสรุปความรู การนําเสนอผลงานจากการเรียนรู 
เด็กไดจําแนกประเภทของชิ้นงานตามหัวขอเรื่อง การนับจํานวนของชิ้นงาน  การเปรียบเทียบขนาด
ของชิ้นงานแตละชิ้น เด็กมีอิสระในการคิดคํานวณพื้นที่ในการนําเสนอผลงาน การจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยเปนบรรยากาศที่ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข การไดลงมือคิดปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ      
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยที่มีผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร เน่ืองจาก การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปน
การจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหาองคความรูตามความสนใจและมีอิสระในการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม คนควาหาคําตอบดวยตนเอง เด็กปฐมวัยไดศึกษาคนควาหาความรูจากแหลง
เรียนรูที่มีอยูในชุมชน ไดศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจตามความถนัดของตนเองและใชสื่อการสอนที่
หลากหลาย ซ่ึงจะชวยใหเด็กปฐมวัยเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรไดดีเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรในระดับชั้นที่สูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป การวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางใหกับ
ครูผูสอนปฐมวัยและผูที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กตอไป                                   
  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรรายดานของเด็กปฐมวัย 
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มาใชในการจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร
ผลการวิจัย ในครั้งน้ีจะเปนแนวทางใหกับครูและผูเกี่ยวของ นําไปใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
ความพรอมทางดานทักษะคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยและพัฒนาทักษะที่เปนพ้ืนฐานในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นที่สูงขึ้นตอไป และสามารถนําไปปรับใช เชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนๆ ตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชาย – หญิงอายุ 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชาย – หญิงอายุ 5 – 6 ปที่กําลังศึกษา
อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยกสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 15 คน จากหองที่ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น 
  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรจัดกระทํา   คือ  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย  
  2.  ตัวแปรตาม         คือ  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง  
 ในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดทดลองโดยใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 
4 วัน  รวมทั้งสิ้น  32  ครั้ง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย – หญิงอายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
 2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธีการสอน 
การเรียน การประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกันในชั้นเรียนโดยให
เนนเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู  ดวยการใหเด็กเรียนรูดวยวิธีการวิจัย ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูใน
เร่ืองที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็น
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และความถนัดของตน ในเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรูพรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซ่ึง
มีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร 
จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล  สรุปความรูที่ได  จัดทําผลงาน
ความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
(2545) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ คือ การวางแผนการสอนที่ยึด
ความตองการของเด็กเปนสําคัญ ในการเลือกหัวขอเรื่องที่จะเรียนรู ครูเปนผูวางแผนในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร   
  2.2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู คือ การจัดกิจกรรมใหเด็กไดเกิดกระบวนการเรียนรู
ดวยการลงมือคนควาดวยตนเองโดยครูกําหนดแหลงเรียนรูใกลตัวเด็กจากนั้นพาเด็กไปศึกษาแหลง
เรียนรู กระตุนใหเด็กคนควาหาคําตอบดวยตนเองเพื่อใหเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร จากนั้น
ใหเด็กเลือกหัวขอเรื่องที่ตองการศึกษาคนควา ครูเปนผูกระตุนใหเด็กเลือกเร่ืองที่ตองการศึกษาดวย
ตนเอง พรอมทั้งทําแผนที่ความคิดดวยการขีดเขียนวาดภาพ จดบันทึก เร่ืองที่จะเรียนรู จัดกิจกรรม
ใหเด็กคนควาหาความรูและใหเด็กสรุปจัดทําผลงานความรูใหเด็กนําเสนอ 
  2.3 ขั้นการประเมินผล คือ การประเมินผลที่ครูใชวิธีที่หลากหลาย เชน การสังเกต  การ
สัมภาษณ  การพูดคุย  การจดบันทึก  เพ่ือทําการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถเบื้องตนที่เปนพ้ืนฐานของ
การเรียนรูคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้นตอไปซ่ึงประกอบดวย การจําแนกประเภท  การเปรียบเทียบ   
การรูคาจํานวนและตัวเลข การเพิ่ม - การลด และในการศึกษาครั้งน้ีใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ 
ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ีอทดสอบ เฉพาะทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงวัดไดจาก 
  3.1  ทักษะการจําแนก หมายถึง ความสามารถในการสังเกตและพิจารณาลักษณะหรือ
คุณสมบัติของสิ่งตางๆ และสามารถจัดกลุมแยกไดตามลักษณะหรือคุณสมบัติ ไดแก ความเหมือน  
ความตาง สี ขนาด การใชงานและสิ่งที่สัมพันธกัน 
  3.2  ทักษะการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางของสองสิ่งหรือมากกวาในการเปรียบเทียบบนพื้นฐานของคุณสมบัติบางอยาง ไดแก    
การเปรียบเทียบขนาด/รูปราง นํ้าหนัก ปริมาณ/จํานวน รูปทรงเรขาคณิต การเรียงลําดับ ตําแหนง
และระยะทาง 
  3.3  ทักษะการรูคาจํานวน 1 - 10  หมายถึง  ความสามารถในการนับ – แสดงจํานวน 
1 – 10   สัญลักษณแทนคาของตัวเลข 
  3.4  ทักษะการเพิ่ม - ลด  ภายในจํานวน 1 – 10  หมายถึง  ความสามารถในการเพิ่ม 
รวมจํานวน  รวมกลุมมากขึ้น  การลด  ไดแก  การแบง  การแยก  การนําออก  มีจํานวนนอยลง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน 
แตละทักษะสงูขึ้นกวากอนการทดลอง 
 
 
 

            ตัวแปรจัดกระทํา 
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

                      ตัวแปรตาม 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

1. การจําแนกประเภท   
2. การเปรียบเทยีบ    
3. การรูคาจํานวน 1 - 10  
4. การเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 - 10 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 
1.  เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนรู 
 1.1  ความหมายของการเรียนรู 
 1.2  ลักษณะสําคัญของการเรียนรู 
 1.3  ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 1.4  วิธีการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
 1.5  หลักการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 1.6  ทฤษฎีการเรียนรู 
 1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 

 
2.  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.1  ความหมายของจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 2.2  ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
 2.3  กระบวนการจัดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.4  ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.5  บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.6  ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 3.1  ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 3.2  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
 3.3  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
 3.4  ความรูทางดานคณิตศาสตรตามหลกัการของเพียเจท 
 3.5  จุดมุงหมายและขอบขายในการจัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3.6  การพัฒนาความสามารถทางดานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
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1.  เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนรู 
 1.1 ความหมายของการเรียนรู 

 การเรียนรูมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัย มีผูใหความหมายของการเรียนรู (Learning)   
แตกตางกันตามความคิดและ ความเชื่อ มีดังน้ี 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 35) กลาววา การเรียนรูเปนกลไกของการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมของบุคคลที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอยางถาวรโดยเปนผล
จากประสบการณที่ไดรับสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลาซึ่งมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 80) กลาววา ธรรมชาติของกระบวนการที่มนุษยมี
พฤติกรรมเปลียนแปลงไปจากเดิม และเปนพฤติกรรมคอนขางถาวร เด็กตั้งแตแรกเกิดจนเติบโต
เปนผูใหญเกิดการเรียนรูไดจากการสังเกต การเรียนรูของเด็กเปนผลมาจากการมีประสบการณอยู
ในสิ่งแวดลอมและจากการฝกฝน นอกจากนี้ยังสิ่งที่ มีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็ก ไดแก 
สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธ ความตองการและความสนใจของเด็กซึ่งปจจัยเหลานี้ทําให
ความสามารถตางๆ ของเด็กถูกนําออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมี
ขอบเขต คือ ใชชวงเวลาสั้น การรับรูเน้ือหาแบบรูปธรรม วิธีการเรียนรูแบบการเลน ลงมือปฏิบัติ 
สํารวจสิ่งรอบตัวตามความพอใจของตนเอง 
  ออซูเบล (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 9; อางอิงจาก Ausubel. 1978) กลาวถึง 
การเรียนรูวาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากประสบการณ  ทั้งน้ีไมรวมถึงวุฒิภาวะ
และอาการที่ปรากฏชั่วครู การเรียนรูมิไดเกิดขึ้นอัตโนมัติแตเกิดจากการไดรับประสบการณแลวมี
กระบวนการบูรณาการในสมองที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลที่ไดรับไปสูการจํา ถาการ
ไดรับประสบการณนั้นไดรับการกระตุนและจูงใจที่ดีจะทําใหการรับขอมูลหรือประสบการณน้ันสราง
ความงอกงามในความรูความเขาใจมากขึ้นและจําไดนานหากขอมูลใหมที่ไดรับมีความ สัมพันธและ
เชื่อมตอขอมูลเกาหรือประสบการณเดิมที่มีอยู  จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

   ทิศนา  แขมมณี; และชนาธิป พรกุล (2544: 35) กลาววา การเรียนรูมีขอบเขตที่
ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ  คือ 

   1) การเรียนรูในความหมายของ“กระบวนการเรียนรู”(Learning process) ซ ึ่งหมายถึง 
การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

   2) การเรียนรูในความหมายของ “ผลการเรียนรู” (Learning outcome) ซ ึ่งไดแก
ความรูความเขาใจในสาระตางๆ ความสามารถในการกระทําและการใชทักษะกระบวนการตางๆ 
รวมทั้งความรูสึกและเจตคติอันเปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู หรือ กลาวอีกนัยหน่ึง ไดวา  
การเรียนรูเปนทั้งลักษณะผลลัพธอันเปนเปาหมาย (ends) และวิธีการที่นําไปสูเปาหมาย (means)  
ซ่ึงลักษณะทั้งสองนับเปนองคประกอบที่สัมพันธกัน และสงผลกระทบตอกัน 
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   กัทธรี (Guthrie) ใหความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเนื่องมาจากสิ่งเราที่กําหนดให (พัฒนา ชัชพงษ. 2541: 110)  

  จากความหมายของการเรียนรูดังกลาว สรุปไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่มีความ
ตอเน่ืองเปนขั้นตอน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางถาวรซึ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตาม
ประสบการณหรือสิ่งเราที่ไดรับของแตละบุคคล 

  1.2  ลักษณะสําคัญของการเรียนรู 
   ทิศนา  แขมมณี; และชนาธิป พรกุล (2544: 37 – 38) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการ

ที่มีลักษณะดังน้ี 
   1.  การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญา (a cognitive process) หรือกระบวนการ

ทางสมอง  ซ่ึงบุคคลใชในการสรางความเขาใจ  หรือการสรางความหมายของสิ่งตางๆ ใหแกตนเอง  
ดังน้ันการเรียนรูจึงเปนกระบวนการของการจัดกระทํา (action on) ต อขอมูลและประสบการณมิใช
เปนเพียงการรับ (talking in) ข อมูลหรือประสบการณเทานั้น 

   2. การเรียนรูเปนงานเฉพาะตนหรือเปนประสบการณสวนตัว (individual) ที่ไมมีผูใด
เรียนรูหรือทําแทนกันได 

   3. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม (a social process) เน่ืองจากบุคคล อยูในสังคม
ซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตน การปฏิสัมพันธทางสังคมจึงสามารถกระตุน การเรียนรูและ
ขยายขอบเขตของความรูดวย  

   4. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดทั้งจากการคิด การกระทํา การปฏิบัติ   
การแกปญหา และการศึกษาวิจัยตางๆ 

   5. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตื่นตัว สนุก (active and enjoyable) และทําใหผู เรียน
รูสึกผูกพัน และเกิดความใฝรู  การเรียนรูเปนกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสนุก ทาทายให “ใฝรูสิ่งอยาก” 

   6. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (good  environment)  
เพ่ือเอ้ืออํานวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี 

   7. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในโรงเรียน  ครอบครัว  
และชุมชน 

   8. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลง (change) กลาวคือ การเรียนรูจะสงผลตอ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งดานเจตคติ ความรูสึก ความคิดและการกระทําเพื่อการดํารงชีวิต
อยางเปนปกติสุขและความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

   9. การเรียนรูเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต (life long process) บุคคลจําเปน 
ตองเรียนรูอยูเสมอ เพ่ือการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเอง การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต  
จึงเปนกระบวนการพัมนาที่ยั่งยืน ชวยใหบุคคลและสังคมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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   จากลักษณะสําคัญของการเรียนรู สรุปไดวา ลักษณะการเรียนรู  คือ กระบวนการทาง
สติปญญาและสังคมที่เกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา โดยไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา และมีการพัฒนาอยาง 
ตอเน่ืองมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ การเรียนรูเกิดขึ้นไดตาม ลําดับ
ขั้นตอน จากการลงมือปฏิบัติคิดหาวิธีแกปญหาเปนงานเฉพาะตัวไมสามารถเรียนแทนกันได   

  1.3 ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  สายสุรี  จุติกุล (2543: 50 – 51) กลาววาธรรมชาติการเรียนรูของเด็กแตละคนนั้นมี
ความแตกตางกัน ดังน้ี 
  1.3.1  ความแตกตางดานลีลาการเรียนรู 
   นักวิจัยพบวา ผูเรียนบางคนถนัดจะเรียนรูดวยการฟง คือฟงอยางเดียวก็ได
เร่ืองแลวบางคนตองเห็นดวย บางคนชอบการเรียนรูแบบสบายๆ บางคนมีความกังวลเล็กนอย บางคน
อาจเปนประเภทตองมีความกดดันหรือเรงเวลา บางคนชอบทํางานคนเดียว บางคนชอบมีเพื่อน
รวมงาน พอแม  ผูปกครอง และครูควรพยายามเปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูดวยลีลา
ตางๆ และสังเกตเด็กวาถนัดไปทางไหน อยางไรก็ดีไมไดหมายความวาจะจํากัดลีลาการเรียนรูของ
เด็กไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแตใหเพ่ิมความเขาใจวามีลีลาการเรียนรูตางๆ กันระหวางเด็กจะได
อาศัยวิธี การเหลานั้นเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู  
  1.3.2 ความแตกตางดานสติปญญา 
   เด็กแตละคนจะมีความถนัดและระดับสติปญญาที่แตกตางกัน ความแตกตาง
ดานการเรียนรูชาหรือเร็ว เด็กแตละคนจะมีความสามารถในการรับรูไดตางกัน บางคนรับรูไดเร็วใน
ขณะที่บางคนรับรูไดชา 
  อรนุช  ลิมตศิริ (2542: 30) กลาววาธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สรุปไดดังน้ี 
  1. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการคิด การกระทํา  
การไดเห็น  ไดฟง  ไดรูสึก  ไดชิม  ไดดม 
  2. เด็กอายุในวัยเดียวกัน  มีพัฒนาการโดยทั่วๆ ไปคลายคลึงกัน 
  3. เด็กแตละคนจะแตกตางกันในความสามารถที่ติดตัวมา ความเร็ว ความชาของการ
เจริญเติบโต พัฒนาการบุคลิกภาพและประสบการณที่เคยมีมาแลว ซ่ึงอาจจะแตกตางกันทั้งฐานะ
ทางสังคม ทางเศรษฐกิจและการศึกษาของพอแม 
  4. เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันในการเลาเรียน  ฝกฝนใหมีความสามารถและ
ทักษะไดพรอมกันในเวลาเดียวกันไดรวดเร็วเสมอกัน  และมีความสําเร็จไดทัดเทียมกัน 
  5. เด็กมีความตองการหลายอยางที่ครูตองเอาใจใสดูแลใหไดรับความพอใจ เด็ก
ตองการความรัก ความอบอุนจากพอแม ครู และผูใกลชิดอ่ืนๆ เด็กตองการเปนผูที่ไดรับการนับหนา
ถือตาในฐานะที่เปนคนหนึ่งในครอบครัว ในหองเรียน ในโรงเรียน เด็กตองมีความสําเร็จในงานที่ทํา  
เด็กตองการที่จะมีความรูและความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่พบเห็น 
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  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยแตละคนมีความ
แตกตางกันตามประสบการณเดิมที่เคยไดรับและความถนัด  ดังน้ัน พอ แม ผูปกครองและครูผูสอน
ตองทําการสังเกตความถนัดในการเรียนรูของเด็กเพื่อจะไดจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับลีลาในการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู 
 1.4 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2543: 74) กลาววา การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความ สามารถ
ในการเรียนรูดวยการใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ การมอง การฟง การดม การชิมและการสัมผัส 
นําไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก เปนการกระตุนและตอบสนองความ
สนใจของเด็ก ดวยการใหเด็กสํารวจ ลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดการรับรู  
ความเขาใจและความคิดรวบยอด นําไปสูการพัฒนาสติปญญา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 16) กลาววา การเรียนรูในชวงวัย 
0 – 6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทองของการเรียนรูเพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดย 
เฉพาะ 3 ปแรกสมองของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณเสนใยสมองและจุด เชื่อมตอ สารเคมีใน
สมองรวมทั้งรอยหยักที่พ้ืนผิวสมอง ซ่ึงลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็ก ถาเด็กไดรับ
การพัฒนาไดรับการกระตุน ดวยวิธีที่ถูกตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมอง เจตคติตอการเรียนรูและ
วางพื้นฐานของการเรียน ชวยใหทักษะการเรียนรูพัฒนาไปไดตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  
  เด็กวัยน้ีชอบเคลื่อนไหว สัมผัส เปนวัยที่ชอบใชมือ ใชเทา เด็กชอบกิจกรรมการเลน
และการออกกําลังกาย เด็กชอบปนดิน ถอนหญา ปลูกตนไม ฯลฯ เด็กเลนและทํางานเล็กๆ นอยๆ 
ไปพรอมกัน  วัยน้ีการเลนคือการเรียน 
  เด็กในวัย 0 – 6 ป เปนวัยชีวิตที่คิดฝน จินตนาการเปนวัยแหงการสัมผัส ความปรารถนา
ที่จะเรียนรู สื่อสาร เลนรวมกับผูอ่ืน เปนวัยเริ่มแรกที่จะวางรากฐานของชีวิตขางหนาวาจะพัฒนาได
ดีเพียงใด 
  แหลงการเรียนรูในชวง 0 – 6 ป ที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัว ไดแก พอแม และบุคคล
ในครอบครัว ฉะนั้นการเตรียมการศึกษาสําหรับพอแมในฐานะเปนครูคนแรกของลูกจึงมีความสําคัญ
ควบคูไปกับการสอนเด็กปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยจะเรียนรูดวยวิธีการ  ดังตอไปน้ี 

1.  กระบวนการสัมผัส 
2. กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาจนเกิดประสบการณตรง 
3. กระบวนการบมเพาะคุณธรรมและลักษณะนิสัย 
4. กระบวนการสงเสริมความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ 
5. กระบวนการเสริมทักษะและความใฝรูเพ่ือเรียนและสรางความรูไดเองตลอดชีวิต 
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  กรมวิชาการ (2542: 3 – 5) กลาววา การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยเปนผลสืบเน่ืองมาจาก
ประสบการณตางๆ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเด็กจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและการเรียนรูจะ
เปนไปไดดวยดีถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหวรางกาย มีโอกาสริเร่ิมตามความ
ตองการและความสนใจของตนเองรวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ อบอุนและปลอดภัย ดังนั้น
การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
นอกจากนี้เด็กจะเรียนรูโดยผานการเลนเพราะการเลนถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคน  
เด็กจะรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและ
คนพบดวยตนเอง  ซ่ึงทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  การเลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต  
ชวยพัฒนารางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ และสังคม จากการเลนเด็กมีโอกาสที่จะอธิบาย
แสดงออกถึงตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอ่ืนเปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณ เรียนรูสิ่งแวดลอม 
เรียนรูความเปนอยูของผูอ่ืน สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอ่ืน  กับธรรมชาติรอบตัว 
  รุง แกวแดง (2542: 80 – 82) กลาววา การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยถือไดวาเปน
วัยทองของการเรียนรูเพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและการ
กระตุนในทิศทางที่ถูกตองแลวเด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝงทักษะตางๆ ไดครบทุกดานทั้ง
ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
  ฟนีย ; และคนอ่ืนๆ (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 72 – 74; อางอิงจาก  Feeney; other. 
1987: 205 – 210) กลาววา  วิธีการที่เด็กปฐมวัยจะเกิดการเรียนรูผานประสบการณที่หลากหลาย  
ซ่ึงวิธีการเรียนรูของเด็กมีวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ี 
  1. การเรียนรูจากการเลน (Learning Through Play) การเลนเปนวิธีการสําคัญที่เด็ก
จะทําความเขาใจ  และรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ไดรับเขาดวยกัน การเลนเปนกิจกรรมที่นา
สนุกสนานที่เด็กเลนเพ่ือความพอใจของตน และผลงานที่ไดรับเปนเปาหมายรวม การเลนยังรวม 
เอาจินตนาการเขาไวดวย ขณะที่เด็กเลนเด็กจะไดรับการกระตุนใหเกิดสมาธิในการเลน เด็กจะแสวงหา
การเรียนรูโลกที่เขาอยู  ขณะที่เด็กเลนจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เกิดตามมาโดยไมรูตัว เชน    
การเลนสมมติ เด็กจะไดพัฒนาทางดานรางกาย สังคมและยังไดแสดงออกซึ่งความคิด การเรียนรู
ความคิดรวบยอดและการสรางสรรค การเลนจะเปนการแสดงออกซึ่งความคิด ความรูสึกของเด็ก
บทบาทของครู คือ ควรสงเสริมการเลนโดยจัดหาอุปกรณนานาชนิดให เชน ทราย นํ้า บล็อก การ
วาดภาพ การเลนสมมติ และการสงเสริมใหเด็กใชสิ่งเหลานี้ในการเลน กิจกรรมที่ครูควรจัด ไดแก 
การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัดกิจกรรมตองมีการกระทําจริง การเลน 
และการเรียนรูเปนกิจกรรมที่มีคา 
  2. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับครู (Learning through Interaction with Teachers) 
การเรียนรูอีกลักษณะก็คือ การเรียนรูจากกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมขึ้น ซ่ึงสามารถจัดได 3 ลักษณะ คือ
   2.1  การจัดประสบการณแบบหนึ่งตอหน่ึง 
   2.2  การจัดประสบการณแบบกลุมยอย 
   2.3  การจัดกิจกรรมกลุมใหญ 
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  อรนุช  ลิมตศริิ (2542: 30) กลาววา วธิีการเรียนรูของเด็กมีวิธีการเรยีนรูหลายวธิี 
ไดแก 

1. การกระทําจนเปนกิจวัตร  เชน  เรื่องสุขนิสัย 
2. การจัดสภาวะใหเอ้ือตอการเกิดพฤติกรรมที่ตองการ 
3. การสังเกตการเลียนแบบ 
4. การอบรมสั่งสอน  ของบิดา  มารดา 
5. การลองผิด  ลองถูกดวยตนเอง 
6. จากการวิเคราะหหาเหตุผล  วิจารณ  และตั้งสมมติฐาน 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา เด็กปฐมวัยแตละคนมีความถนัดในวิธีการเรียนรูที่
แตกตางกัน เด็กเรียนรูไดดีจากการสัมผัส เคลื่อนไหว ลงมือคนหาคําตอบที่สงสัยดวยตัวเองโดยการ
สังเกต จดจํา การเลน การสนทนา เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ  สังคม 
และสติปญญา  จึงควรจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน   
 
 1.5 หลักการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ภรณี  คุรุรัตนะ; และวรนาท รักสกุลไทย (2543: 4 – 5) ไดกลาวถึงประเด็นสําคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู 4 ประการคือ หลักการเรียนเรียนรู (Principles of learning) บทบาทครู  
(Teacher role) บทบาทเด็ก (Student role) และการจัดสภาพการเรียนรู (Learning environment)  
สรุปไดดังน้ี 
  1. มีความเชื่อวา  เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสรางองคความรูโดยอาศัยสภาพจริงที่
สอดคลองกับบริบทของสังคม  และวัฒนธรรมของเด็ก 
  2. จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็ก  
(Developmentally  appropriate  curriculum) 
  3.  บูรณาการเนื้อหา กิจกรรม และทักษะการเรียนรูโดยเชื่อมโยงพื้นฐานประสบการณ
ของเด็กและขยายความคิดอยางตอเน่ืองคอยเปนคอยไป  มีความหมายและมีความสัมพันธกัน 
  4. ใหโอกาสเด็กสัมผัส  ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  (Manipulation) 
  5. ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน และครูโดยทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิด 
และไดปรับตัวทางสังคม (interaction  and  communication) 
  6. ใหเด็กมีโอกาสเลือกคิด ตัดสินใจในการทํากิจกรรม โดยมีผูใหญใหกําลังใจ 
สนับสนุน (adult  support)  
  7.  สรางบรรยากาศการเรียนรูใหเด็กมีความคิดอิสระและสนับสนุนความคิดริเริ่ม  
(Childinitiate  atmosphere) 
  8.  เสริมสรางความรูสึกภูมิใจในการทํากิจกรรมและความรูสึกที่ดีตอตนเอง (self - 
esteem) 
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  9.  ติดตามสังเกตเด็ก สะทอนขอมูลจากการสังเกต และประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง (authentic  assessment) 
  10. ปรับเปลี่ยนบทบาทครูในฐานะผูสอนมาเปนผูสังเกต (observer) ผูเรียนรู  (learner) 
และผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  (facilitator) 
  11. สงเสริม และใหความสําคัญกับบทบาทของพอแม และสถาบันครอบครัวในการ
อบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็ก (parents as teacher and partners) 
 กรมวิชาการ  (2540: 23 24) ไดกลาวถึงหลักการจัดประสบการณ หลักการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย ไวดังน้ี 
  1.  กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน  
จึงควรจัดมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ 
  2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ  
ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
  3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว  และสงบ  กิจกรรมที่เด็กและครูริเริ่ม 
  4. ระยะเวลาที่จัดควรเหมาะสมกับวัย  มีการยืดหยุนไดตามความตองการและความ
สนใจของเด็ก  เชน 

 วัย  3  ขวบ  มีความสนใจสั้น ประมาณ  8  นาที 
 วัย  4  ขวบ  มีความสนใจอยูไดประมาณ  12  นาที   
 วัย  5  ขวบ  มีความสนใจอยูไดประมาณ  15  นาที   

 กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง  
แกปญหาดวยตนเอง  มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ และผูใหญ 
 จากหลักการจัดกิจกรรมและประสบการณดังกลาวกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
(2542: 24 – 44) จ ึงไดเสนอกิจกรรมหลักสําหรับเด็กปฐมวัยเปน 6 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และเกม
การศึกษา ซ่ึงกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมนี้ สามารถนําจัดลงในตารางกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบ  
โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมในแตละวันใหสงเสริมพัฒนาการทุกดานไปพรอมๆ กันอยางเหมาะสม  
โดยไมเนนหนักไปที่พัฒนาการดานใดดานหนึ่ง  กิจกรรมมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองเรียน
และนอกหองเรียน กิจกรรมที่สงบ  และเคลื่อนไหว  กิจกรรมที่ตองใชความคิดและกิจกรรมที่ผอนคลาย 
กิจกรรมกลุมใหญ และกิจกรรมกลุมยอยไมควรใชเวลานานเกิน 20 นาที สวนกิจกรรมที่เด็กมีอิสระ
เลือกเสรีควรใชเวลา 30–60 นาทีนอกจากนี้กิจวัตรประจําวันควรพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะที่ใช
ในชีวิตประจําวันดวย 
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1.6  ทฤษฎีการเรียนรู 
  1.6.1  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward  L.Thorndike)  เปนทฤษฎีที่กลาวถึง
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (S – Stimulus) ก ับการตอบสนอง (R – Response) ซ ึ่งการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดตองสรางความเชื่อมโยงนั่นคือการลองผิดลองถูก (Trial and Error) และกฎแหงการเรียนรู
ตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบดวยกฎ 3 ประการดังน้ี (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 54) 

 1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอมของ 
ผูเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงไดแก วุฒิภาวะ และอวัยวะตางๆ ของรางกายรวมถึง ความพึงพอใจ
ที่จะนําไปสูการเรียนรู 

 2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การสรางความมั่นคงของ
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตองโดยการกระทําซ้ําบอยๆ ยอมทําใหเกิดการ
เรียนรูไดคงทนถาวร  
   3. กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Effect) หมายถึง ผลท่ีไดรับเม่ือแสดง พฤติกรรม
การเรียนรูแลว ถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ ผูเรียนยอมที่จะอยากเรียนรูอีก แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจ  
ผูเรียนยอมไมอยากเรียนรู และเบื่อหนายตอการเรียนรู 
  1.6.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร  (Skinner)  เม่ือตองการ
ใหอินทรียเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง  เราจะใหผูเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไม
บอกแนวทางการเรียนรู แตเม่ือผูเรียน แสดงพฤติกรรมการเรียนรูเองแลวเราจึง “เสริมแรง”พฤติกรรม
น้ันๆ อีกทันที  เพ่ือใหผูเรียนรูวาพฤติกรรมที่เขาแสดงนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ถูกตอง ซ่ึงกฎ
การเรียนรูของ สกินเนอร ก็คือ การเสริมแรง (Reinforcement) นั่นคือ การทําใหพฤติกรรมการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นแลวมีความคงทนถาวรตอไปเรื่อยๆ แบงเปน 2 ประการคือ (เยาวพา  เดชะคุปต.  
2542: 89) 
   1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การที่อินทรียไดรับ  
สิ่งเราแลวเกิดความพอใจ  เชน รางวัล  คําชมเชย 
   2. การเสริมแรงทางลบ (Negative  Reinforcement) คือ การที่อินทรียถูกนํา
สิ่งที่ไมพอใจออกไปจากอินทรีย  แลวเกิดความพอใจ 
  1.6.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  (Piaget) (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 
2545: 36 – 39). กลาวถึง  พัฒนาการทางสติปญญาวา  มนุษยมีความสามารถในการสรางความรู
ผานการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  ซ่ึงปรากฏในตัวเด็กตั้งแตแรกเกิด  ความสามารถนี้คือ การ
ปรับตัว (Adaptation) เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Scheme) โดยมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 ลักษณะคือ เด็กพยายามปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยซึมซาบประสบการณ 
(Assimilation) และการปรับโครงสรางสติปปญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือให
เกิดความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) ความสามารถนี้เปนสวนสําคัญ
ของโครงสรางทางสมอง นอกจากนี้เพียเจต เนนเรื่องการเรียนรูเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กมี ปฎิสัมพันธกับ
เพ่ือนและผูใหญในการเขาสังคมนั้นๆ   
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  พัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีของเพียเจต  เปนไปตามลําดับขั้นดังน้ี 
 อายุ 0 – 2 ป ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) เด็กเรียนรู

โดยใชประสาทสัมผัส   เชน  ปาก  หู  ตา  สิ่งแวดลอมรอบตัว 
 อายุ 2 – 6 ป ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Intuitive or Preoperational) เรียนรู

ภาษาพูด สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทางในการสื่อความหมาย  รูจักสิ่งที่เปนตัวแทน (Representation) 
โครงสรางสติปญญาแบบงายๆ สามารถหาเหตุผลอางอิงไดมีความเชื่อในความคิดของตนเองอยาง
มาก ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ 

 อายุ 7 – 11 ป ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operations) รับรูรูปธรรม
ไดดี ใชเหตุผล สรางกฎเกณฑ เห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ เปนนามธรรม 
   อายุ 11 – 16 ป ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) รูจักคิดหา
เหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมุติฐาน แกปญหา พัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ มีความคิด
เทาผูใหญ 
 7.1 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
  ทอนเจน (Tonyan. 2003: 121) ไดศึกษาแบบแผนการใชเวลาในการทํากิจกรรมของ
เด็ก : ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชื้อชาติ และเพศ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการทํากิจกรรม  
การมีปฏัสมพันธของเด็ก และลักษณะของสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนโดยจําแนกตามเชื้อชาติและ
เพศ ผลการวิจัยพบวา เราสามารถจําแนกแบบแผนของการใชเวลาในการทํากิจกรรมของเด็กได    
6 ลักษณะดังน้ี คือ การจินตนาการ การใชภาษา การไดรับการอบรมสั่งสอน กลไกทางรางกาย การ
มีใจจดจอ  และการปรับตัวใหเขากับผูใหญ  จากผลการวิจัยแสดงใหทราบวาความแตกตางระหวาง
บุคคลดานเชื้อชาติ เพศ และลักษณะของสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนมีความสัมพันธกับการใชเวลา
ในการทํากิจกรรมของเด็ก ขอแนะนําในการวิจัยครั้งน้ีกลาววา ควรมีการสํารวจเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ปจจัยดานเชื้อชาติ  และเพศ  ไดแก  ประสบการณของเด็ก  
  งานวิจัยในประเทศ 
  รุงนภา วุฒิ (2543: 78 - 81) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมประสบการณ  
การเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรง และการใชปริศนาคําทายทั่วไปที่มีตอ
ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประสบการณ  
การเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรง  และการใชปริศนาคําทายทั่วไปที่มีตอ
ความสามารถทางภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมประสบการณการเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรงมีคาเฉลี่ยสูงกวา
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายทั่วไป   
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  เสาวนีย จันทรที (2546: 64 – 66) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญา  
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญาหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับดีมาก และมีการรับรูการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญาหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมดานการอนุรักษตนไมและการอนุรักษนํ้าสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แตมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานการอนุรักษสภาพแวดลอมสูงกวากอนการทดลอง
อยางไมมีความสําคัญทางสถิติ 
 สรุปไดวา  การจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยครูตองใชกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สงเสริมให
เด็กไดเรียนรูตามความสนใจ อยางอิสระ  โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหเด็กเกิด
เรียนรูตลอดเวลา  เพ่ือพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมตอไป 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) เปนผูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจากการพัฒนา
โครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยไววา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอนทีผ่สมผสาน
วิธีการสอน การเรียน การประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวน การเดียวกันใน
ชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรูดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการวิจัย
ซ่ึงมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลง
มือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรู อยากเห็นและความถนัดของตน
ในเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู  พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ  ซ่ึงมีการวางแผนลวงหนา
วาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการ
ศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได  จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้ง
นําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไปนับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการ
คนหาความรูที่เชื่อถือได เกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและ
แกปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 
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 2.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย ดังน้ี 

1.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 
2.  เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรค  

ความรู  ดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและไดลงมือปฏิบัติจริง 

3.  สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง  หองสมุด  ภาคสนาม
สวนสัตว  สวนพืช  เปนตน 

4.  กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน  ใกลบริเวณ
โรงเรียน  ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด  หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น 

5.  นักเรียนสามารถศึกษา  ซักถาม  จากบิดามารดา  ผูปกครองและบุคคลใน
ชุมชนที่เปนผูรูในสาขาวิชา 

6.  ใชเปนกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอน
อยางตอเน่ือง  และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน  ไดรับการประเมินในสิ่งที่
ผูเรียนและสามารถทําได  ถือวาเปนการประเมิน  ผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7.  ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน  ซักถามและ
ตอบคําถามผูเรียนอยางตอเน่ือง  ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิด
การเรียนรูสูงสุดได 

8.  สามารถนําการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  มาเปนหัวขอวิจัยใหครูทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 
 
 2.3 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดแบงขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
โดยมีกระบวนการดังน้ี 

1. ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความ

อยากรูอยากเห็น และความตองการของเด็กในเรื่องที่ตองการเรียนรู  จากน้ันสรางแผนที่ความคิด  
เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรู มาก
ที่สุด ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร เพ่ือการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนรูใหมีความตอเน่ือง บูรณาการสาระการเรียนรู  และส่ิงที่เด็กตองการจะเรียนรูให
สัมพันธกัน โดยครูเปนผูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมสอดคลองกับ
วิถีชีวิตจริงตามภูมิปญญาทองถิ่น 
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2. ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
2.1   กําหนดแหลงเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็ก

ตองการศึกษา ซ่ึงแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน(ซ่ึงการกําหนดแหลงเรียนรูน้ีอาจเชื่อมโยงกับการศึกษาเรื่องในภูมิปญญาทองถิ่น) 

2.2   ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่
กําหนดโดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษาในโรงเรียน  
หรือสถานที่นอกโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรมนี้ควรใหความรูพ้ืนฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สราง
ขอปญญาที่จะศึกษาหาความรูตอไป 

2.3  การเลือกหัวขอที่จะศึกษา ในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรู
ที่กําหนดแลว ครูกระตุนใหเด็กเลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถาม ใน
เรื่องที่เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งน้ีควรสนใจกับคําตอบของ
เด็กทุกคน  เพ่ือใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 

2.4  ทําแผนที่ความคิด  ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียน
ทุกคน  เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวม  และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู   

2.5   ศึกษาคนควา  ขีดเขียนและจดบันทึก  ดังน้ี 
  2.5.1 ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจและความถนัด

ของแตละคน 
  2.5.2  เด็กคนหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเห็นจากแหลง

ความรูที่ครูจัดเตรียม  เชน  สมุดภาพ  หนังสือ  การทดลอง 
  2.5.3  เด็กคนควาหาความรู  คําตอบจากแหลงความรูที่บาน 
  2.5.4  ครูเตรียมแหลงขอมูลทั้งที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน และ

วัสดุอุปกรณตางๆ หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรู ที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา 
  2.5.5  ครู/พอแม บันทึกหลักฐานการคนควาศึกษา ทดลอง ดวยการเขียน  

คําพูดสั้นๆ ของเด็ก  เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ 
2.6   สรุปและจัดทําผลงานความรู  ครูกระตุนใหเด็กสรุปผลจากการศึกษา

คนควาในเรื่องน้ัน  ซ่ึงเด็กนําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนําผลงานจาก
ภาพวาดหรืองานที่ประดิษฐขึ้นมาหรือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุนใหเพ่ือนซักถาม
แสดงความคิดเห็น  และยกยองชมเชยในผลงานของเด็กทุกคน 

2.7 นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจ
ในเร่ืองที่ตนเองศึกษา  พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรูและผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชน
ตอไป  ซ่ึงกระบวนการเรียนรูในขั้นนี้เปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม  เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจวาตนเองจุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยาก 
การเรียนรูตอไป 

 



 20 

3. ขั้นการประเมินผล 
    3.1 ขอบเขตของการประเมินการประเมินผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิค
เด็กนักวิจัย  เปนการประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียน  สนใจใฝหาความรูอยางตอเน่ือง
การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  พฤติกรรมเดนของเด็ก ผลงานของเด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็ก
ซ่ึงเปนการประเมินที่ครอบคลุม  ทั้งดานความรู ดานความรูสึก และทักษะการแสดงออกทุกดาน 
และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตัวอยางการประเมินดังน้ี 
    3.2 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก  พัฒนาการ
ทางดานรางกาย  พัฒนาการทางดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ  และพัฒนาการ
ทางดานสังคม 
    3.3 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต การสืบคนการศึกษา
คนควาขอความรู  การตอบคําถาม  การแสดงความคิดเห็น  การสื่อความหมายกระบวนการกลุม  
การวางแผน การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดแยง การคนควาหาคําตอบ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การมีสวนรวมการแกปญหา  การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การ
สรุปขอความรู  การแสดงความคิดเห็นความรูสึก  การวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การ
ทํางานรวมกัน  มนุษยสัมพันธ  การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน  
    3.4 การแสวงหาความรู  นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  นักเรียนทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการตลอดจนได
แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผลนักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียนได  
ฝกคนรวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรู ดวยตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตาม ความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข  นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบใน
การทํางาน  นักเรียนฝกประเมิน  ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน  
    3.5 ผลงานของเด็ก 
   4.  วิธีการประเมินใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
สวนใหญแลวใชการประเมินแบบไมเปนทางการ  โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก             
การทดสอบ  การประเมินสรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการพูดคุย การประเมินดวยการ
สังเกต  การประเมินสภาพจริงและพอตโฟลิโอ 
 
 2.4 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
   สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดแบงลักษณะกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็ก 
นักวิจัยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ  คือ 
  1.   การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงเรียนรู ซ่ึงอาจ
เปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน  กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมที่พัฒนาใหเด็ก
รูจักการแสดงหาขอมูล โดยใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง การ
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ซักถาม สวนใหญแลวเด็กมักจะสังเกตและใชคําถามถามครู  ซ่ึงในขั้นตอนนี้ในระยะแรกครูจะตอง
เปนผูคอยสังเกตกระตุนใหเด็กซักถาม โดยใชคําถาม เชน อะไร ทําไม อยางไร เปนตน 
  2.  การเลือกตัดสินใจเรียนรูเรื่องใหมของเด็กกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนา 
การตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ีเด็กมีโอกาส
ไดเลือกที่จะเรียนรูตามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจใน
เรื่องตอไปน้ี การเลือกตัดสินใจในหัวขอเรื่องที่สนใจศึกษาเลือกกิจกรรมที่จะทํา การใชอุปกรณตางๆ   
ระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่อง และอ่ืนๆ โดยสวนมากแลวครูควรใหคําแนะนํากับเด็กในระยะแรก  
กําหนดเวลา เสนอกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กลองทํารวมทั้งผลงานของเด็ก ทั้งน้ีควรเปดโอกาสให
เด็กไดมีโอกาสเลือกมากที่สุด 
    3.  กิจกรรมการสืบคน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบสิ่งเรียนรู
ใหมโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ การวาดภาพ การอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมุติ การเลนละคร การประดิษฐ  การ
สรางจินตนาการ 
  4.   กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เน่ืองจากการเรียนรูดวยวิธีน้ี เด็กๆ มีหัวขอเรื่องที่
จะศึกษามากมาย ดังน้ันคุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครองให
ชวยเหลือในการสอน ความชวยเหลืออาจออกมาในรูปของการเชิญผูปกครองเปนวิทยากร การพา
เด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็กรวมกัน  การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ 
เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดง  
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สรางความภูมิใจใหกับเด็ก  และคุณครูควรจัดกิจกรรมนี้ทุกครั้งหลังจาก
สิ้นสุดการเรียนรูเรื่องนั้นๆ ผลงานของเด็กแสดงถึงกระบวนที่เด็กไดเรียนรู ขั้นตอนการทํางานของ
เด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็กและความพยายามในการเรียนรู  ในการจัด
แสดงผลงานนี้ถาครูมีโอกาสควรเชิญผูปกครองเขามารวมชื่นชมในผลงานและเปดโอกาสใหเด็กทุกคน
ไดเลาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่คุณครูตองจัดแสดงงานของเด็กทุกครั้งที่
ใชวิธีการสอนแบบนี้ 
 
 2.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยไว ดังน้ี 
  1.  ครูตองรูจักเด็กมากขึ้น (Sizing – up) 
  2.  ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 
  3.  ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น 
  4.  ครูใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษา คนหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ 
ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 
  5.  ครูตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
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 2.6 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย เด็กเกิดการเรียนรู ดังน้ี 

1.  เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 
2.  เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง 
3.  สงเสริมใหเด็กมีทักษะ ดังน้ี ความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเร่ิมไม

เลียนแบบ จินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู  
(วางแผน คนควา ปฏิบัติ ทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือแบงปน)  
การสื่อความหมาย (ถามคําถาม โตตอบ แสดงความคิดเห็น)ความมีวินัย (รับผิดชอบตองาน ซ่ือสัตย 
ตรงตอเวลา รอคอย) ทักษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเริ่ม  ผูให  ผูรับ) 

4.  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 
5.  เปนเทคนิคการสอน – การเรียน ที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
6.  เปนเทคนิคการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
7.  ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือรูจักเด็กมากขึ้น 
8.  ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 
9.  เด็กไดทํางานรวมกับเพ่ือน  พอ  แม  และครู 
10.  เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธีการผลงานทั้งของตนและคนอื่น 
11.  เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ  ถนัดเพื่อใชในการประเมิน 

 
 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 งานวิจัยในประเทศ 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545: 82 – 94)  ไดพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการ
ประเมินเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1)  โดยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปใหครูผูสอนชั้น
อนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 ทดลองใชที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนอนุบาล
เมืองราชบุรีและโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม  พบวา  หลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมเดน
ขณะที่เรียนรู  ตลอดระยะเวลาเขารวมโครงการ 8 สัปดาห  เด็กแสดงพฤติกรรมเดนจากการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย  คือ เด็กมีทักษะการสังเกต  มีการสืบคน  มีการคนควาขอความรู ชอบคนหา
คําตอบ  มีทักษะการสื่อความหมาย  มีความคิดสรางสรรค  รูจักแสดงความคิดเห็น ความรูสึก     
ตั้งคําถาม  ตอบคําถาม  มีทักษะการทํางานกลุม  รูจักการวางแผน  การตัดสินใจ  แกไขขอขัดแยง  
รูจักวิเคราะห  สรุป  รับผิดชอบในบทบาท  และมีมนุษยสัมพันธ   เด็กไดรับประสบการณสําคัญจาก
การเรียนรูดวยเทคนิคนักวิจัย  อยูในระดับมาก  โดยประสบการณสําคัญที่เด็กไดรับจัดอยูในอันดับแรก  
คือ  เด็กไดทํากิจกรรมตามความสนใจ  ความถนัด  อยางสนุกสนานและมีความสุข ( X  = 7.8000) 
รองลงมาคือ  เด็กไดรับประสบการณเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง  การแกปญหาในเรื่องที่เรียนรู  ได
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ปฏิบัติกิจกรรมแปลกใหม ไดฝกความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม ไดทํากิจกรรมคนหา
ขอมูลดวยตนเอง ไดทํากิจกรรมรวมกับครู เพ่ือนและผูปกครอง ไดทํางานเปนกลุม ตามลําดับ และมี
โอกาสไดรับประสบการณอยูระดับมากอันดับสุดทายคือ ไดฝกประเมินตนเองและผูอ่ืน ( X  = 6.8667) 
  กาญจนา  สองแสน (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มี
ตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมีคะแนนความคิดสรางสรรคโดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นกวากอนการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยเทากับ 18.50 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P< .01 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น   
 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กวิจัยสามารถสงเสริมการเรียนรูของเด็กไดดีครอบคลุม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญไดดี เด็กไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจและมี
ความถนัดในการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดอยางอิสระเด็กจึงเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการเรียนรู 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ           
เด็กปฐมวัย 
 3.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ขวัญนุช  บุญอยูฮง (2546: 6 – 7) ไดใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวา  
เปนความรูพ้ืนฐานเบื้องตนที่จะนําไปสูการเรียนคณิตศาสตร  ซ่ึงเด็กควรไดรับประสบการณเกีย่วกบั 
การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การบอกตําแหนง การนับ และการวัด  เพ่ือ
เปนพ้ืนฐาน  กอนที่จะเรียนคณิตศาสตรในชั้นประถม 
  จงรัก  อวมมีเพียร (2547: 17 – 18) ไดใหความหมายของ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
วา หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเด็กมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องการสังเกต การเปรียบเทียบการเรียงลําดับ 
การจัดหมวดหมู การวัด การนับ และเวลา เพ่ือเปนพ้ืนฐานความเขาใจพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตร
ติอไปในอนาคต 
  ชมพูนุท จันทรางกูร (2549: 8 – 9) ไดใหความหมายของ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
วา หมายถึง ความรูเบื้องตนที่เด็กควรไดรับประสบการณและไดรับการฝกฝนในเรื่องของการสังเกต 
การจําแนกเปรียบเทียบ การบอกตําแหนง การเรียงลําดับ การนับ และการชั่ง ตวง วัด ซ่ึงเปนทักษะ
พ้ืนฐานชวยเตรียมเด็กใหพรอมในการเรียนตอไป 
  วรินธร  สิริเดชะ (2550: 19) ไดใหความหมาย ของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวา
เปนความรูเบื้องตนที่จะนําไปสูการเรียนคณิตศาสตรซ่ึงเด็กตองมีประสบการณตางๆ เชน การสังเกต 
การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การวัด การบอกตําแหนงและการนับเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
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  จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  
คือ การเรียนรูจากกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การนับ การบอกตําแหนง  การจําแนก
เปรียบเทียบ การจับคู การเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพ่ือพัฒนาความเขาใจและเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรในชั้นประถมตอไป 
 3.2 ความสําคัญของการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ในอดีตมนุษยดํารงชีวิตอยูไดโดยไมตองมีความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร ยังไมมีการ
คาขายเพียงแตใชระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน ดูเวลาจากดวงอาทิตย ตลอดจนอาศัย
ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ  แตในปจจุบันมนุษยมีการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนจําเปนตองใช
ความรูทางคณิตศาสตรเขามาชวย เชน การชั่ง ตวง วัด การคิดคํานวณคณิตศาสตรจึงเปนความรู
พ้ืนฐานที่มนุษยเราตองเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการแกปญหา การคิดคํานวณการสํารวจและเรียนรู     
  ในปจจุบันมีเด็กจํานวนมากที่ไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรเน่ืองจากขาดความรูความ
เขาใจ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ไมเห็นประโยชน ความสําคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
ผลสัมฤทธทางการเรียนคณิตศาสตรอยูในระดับต่ํา ทั้งที่วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชนและมี
ความสําคัญตออนาคตของพวกเขา สาเหตุสวนหนึ่ง ก็เน่ืองมาจากการจัดการศึกษาในอดีตให
ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนในระดับตนนอยเกินไป  ไมไดสรางเจตคติที่ดีตอการเรียน
คณิตศาสตรเด็กมองวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ยาก  ตองคิดซับซอน มีประสบการณที่ไมดีตอการเรียน  
ดังน้ันการปลูกฝงทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในระดับ
ปฐมวัยซ่ึงเรียกวาเปนชวงเวลาทองของเด็กที่จะไดพัฒนาศักยภาพของสมองในการเรียนรู เด็กจะ
เกิดความเขาใจในการเรียนรูไดดีหากมีประสบการณความรูพ้ืนฐานเดิมอยู 
  การเรียนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางจากการเรียนของเด็กในระดับชั้นอื่น
เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีจากการสัมผัส ปฏิบัติจริง เรียนรูไดดีจากสิ่งที่เปนรูปธรรม ใน  
การเลนและการสื่อสารของเด็กปฐมวัยมักมีคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ เชน ตุกตาตัวใหญ   
ดอกไมดอกเล็ก มีขนม 3 ชิ้น     
  การพัฒนาสติปญญาของเด็กจําเปนตองใชประสบการณทางคณิตศาสตรชวยสงเสริม
ใหเด็กไดพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาความคิดรวบยอด และเปนไปตามขั้นตอนมีลําดับตาม
ความยากงายเพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจที่ถูกตองในบางครั้งการเรียนคณิตศาสตรไมจําเปนตอง
เกี่ยวของกับตัวก็ไดหากแตเปนเรื่องที่ตองใชเหตุผลในการคิดวิเคราะหอยางมีหลักการ 
  สรุปไดวา คณิตศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยในยุคปจจุบันมาก การซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงินตรา  สินคาและบริการ  ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีความตองการคนที่มีความรูทางดาน
คณิตศาสตรในการทํางาน  ซ่ึงคนจะเรียนรูคณิตศาสตรไดดีตองมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเดิม
ที่ถูกตอง  เพ่ือเปนการสนับสนุนการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นที่สูงขึ้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ครูในระดับปฐมวัยจะตองจัดกิจกรรมประสบการณเรียนรูเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ใหแกเด็กปฐมวัยอยางถูกตอง  ตามคุณลักษณะตามวัยและหลักการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรในอนาคตตอไปดวย     
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 3.3  ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร 
  นิตยา  ประพฤติกิจ (2541: 1 – 3) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีการสอน
คณิตศาสตรวา  มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กหลายทฤษฎีดวยกันที่ถูกนํามาปรับใชเปนทฤษฎี
การสอนคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย  แตทฤษฎีพ้ืนฐานที่ถูกนํามาใชมากที่สุดในการสอนคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย ก็คือ ทฤษฎีการใชประสาทสัมผัส (Sensorimotormotor Approach) ของเพียเจท  
(Jean  Piaget) ซ่ึงเริ่มเปนที่ยอมรับตั้งแตในชวงทศวรรษที่ 1950 เพราะทฤษฎีของเขาเนนเรื่องการ
พัฒนาพลังทางสติปญญา หรือความคิดของเด็กมากกวาการมีทักษะทางหลักวิชาแบบจดจําเทานั้น  
ทฤษฎีของเพียเจท  สรางขึ้นจากผลงานวิจัยของเขาเองที่ไดสังเกตบุตรและธิดาของเขาจากการสังเกต
วิธีแกปญหาของเด็ก เพียเจทพบวา วิธีการคิดและการใหเหตุผลตางๆ ของเด็กนาสนใจมาก เน่ืองจาก
มีความแตกตางจากการใหเหตุผลของผูใหญ 
  อยางเชนที่เพียเจทคนพบวา ปจจัยสําคัญที่ชวยพัฒนาสติปญญาและความคิดของเด็ก
ก็คือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interaction) ก ับสิ่งแวดลอมมาตั้งแตเกิด เพียเจทพบวา ระดับ
สติปญญาและความคิดริเริ่มพัฒนาจากการไดปฏิสัมพันธอยางตอเน่ือง (Continuous  Interaction)  
ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม เชน ทารก เม่ือแรกเกิดยังไมสามารถแยก “ตน” ออกจากสิ่งแวดลอมได  
แตหลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม จึงทําใหเด็กเกิดการพัฒนาความ
เปน “ตน” ออกจากสิ่งแวดลอมได  แตหลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม  จึงทําใหเด็กเกิดการพัฒนาความเปน  “ตน”  และสติปญญาขึ้น 
  คําวา  “Interaction” หมายถึง  กระบวนการปรับตัวของอินทรียกับสิ่งแวดลอมภายนอก
และการจัดระบบความคิด (Inward  Mental  Organization) กระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง
และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  (Adaptiation) อยูตลอดเวลา  เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
การปฏิสัมพันธและการปรับเปลี่ยนประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ  2  กระบวนการ  คือ 

1. การดูดซึม  (Assimilation)  หมายถึง กระบวนการอินทรียไดดูดซึมภาพตางๆ 
จากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับความสามารถของอินทรียวา จะรับรู
ดวยประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใดดวย เชน เด็ก เม่ือเร่ิมหัดพูดใหมๆ จะเรียก “แหมะ – แหมะ” 
(แม) เม่ือเห็นแมหรือคนอ่ืนๆ เพราะเด็กวัยน้ียังไมพรอมทั้งดานรางกาย (คือการพูด) และความสามารถ
ทางสติปญญา 

2. การปรับความแตกตางใหเขากับความรูและความเขาใจเดิม (Accommodation) 
เปนกระบวนการที่ควบคูไปกับการดูดซึม (Assimilation) แตเปนไปในลักษณะตรงกันขามเพราะมี
การปรุงแตง รวบรวม และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงที่อยูรอบๆ 
ตัวเขา เชน เด็กเรียกคนอุมและใหนมวา แหมะ (แม) ไมวาจะเปนพอแม พ่ีเลี้ยงก็ตาม แตเม่ือเด็กได
สัมผัส รับรูนานๆ เขาก็สามารถจําแนกไดวาแมคือคนไหน หรือเด็กเคยรูจักแมว พอเห็นตุกตาแมวก็
เรียกวาแมวได  เปนตน 
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 3.4  ความรูทางดานคณิตศาสตรตามหลักเพียเจท 
  เพียเจท (นิตยา  ประพฤติกิจ. 2541: 7; อางอิงจาก Broman. 1982) ไดแบงความรู
ทางดานคณิตศาสตร ตามพัฒนาการทางคณิตศาสตรของเด็กออกเปน 2 ชนิด คือ ความรูทางดาน
กายภาพ   กับความรูทางดานเหตุผลทางคณิตศาสตร 

1.  ความรูทางดานกายภาพ เปนความรูที่ไดจากการใชประสาทสัมผัส เปนความรู
ภายนอกที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยตรง 

2.  ความรูดานเหตุผลทางคณิตศาสตร เปนความรูที่ไดจากการเชื่อมโยงเขากับทฤษฎี  
โดยการลงมือกระทํา จึงเปนความรูที่เกิดขึ้นภายใน หรือเปนผลสะทอนที่ไดรับน่ันเอง ความรูดาน
เหตุผลทางคณิตศาสตร  จะเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมโดยอาศัยการเชื่อมโยงจาก
ขอเท็จจริงที่เห็นไปสูความเขาใจ หรือความคิดรวบยอดตอไป จากการที่เด็กรูจักใชเหตุผลนี่เอง ทํา
ใหเด็กไมตองอาศัยประสาทสัมผัส ในการเรียนรูเร่ืองนามธรรมอีกเม่ือโตข้ึน การที่เด็กจะพัฒนาถึง
ขั้นสรุปเร่ืองตางๆ ไดเองนั้น เด็กจะตองไดรับประสบการณหลายๆ อยางที่ตนเองไดลงมือปฏิบัติโดย
ใชวัสดุรูปธรรม ไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ รวมทั้งจากสภาพที่จงใจหรือมีการวางแผน
เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูน่ันเอง ผูใหญจะตองระลึกไวเสมอวา  สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยก็คือ การใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ไดใชสิ่งของนั้นๆ ไดสืบคน ไดเลือก ไดตัดสินใจดวยตนเอง 
ไมคิดอยางมีเหตุผล และเปนขั้นตอน มิใชใหเรียนรูแคเพียงคําตอบที่ถูกตองเทานั้น 

จากการที่เด็กไดทดลอง ทดสอบ และคนหา จะชวยใหเด็กคอยๆ พัฒนาไปสูขั้นที่
สูงตอไป ดังที่ เพียเจท ไดกลาวไววา “เด็กจําเปนตองเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัส กอนเปน
อันดับแรก เพ่ือเตรียมกอนที่เด็กจะสามารถใชความคิดในเชิงเหตุผลตอไป” 

 
 3.5 จุดมุงหมายและขอบขายในการจดัประสบการณทางคณติศาสตรแกเด็กปฐมวัย 
  เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ (2542: 14 – 18) คณิตศาสตรมีความสําคัญสําหรับเด็ก
ปฐมวัย แมแตเด็กทารกยังสามารถพัฒนาความคิดทางจํานวน เด็กปฐมวัยจะสนใจและกระตือรือรน
ทางคณิตศาสตร  หากการปลอยใหเด็กเลนอยางอิสระเรารูสึกแปลกใจกับรูปแบบการมีลําดับและ
การเปรียบเทียบในสิ่งที่เด็กเลนการไดสัมผัสความสัมพันธทางปริมาณจะเกิดขึ้นเสมอทั้งจากการเลน
บล็อกจนกระทั่งการจัดจาน  แกวน้ํา  สําหรับอาหารกลางวัน  คณิตศาสตรของเด็กวัยน้ีจะเปนการ
สํารวจคนพบ  และเขาใจโลกรอบๆ ตัวเด็ก 
  กิจกรรมประจําวันจะถูกจัดเตรียมอยางดีโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเด็กมีโอกาสคนพบ
และเรียนรูคณิตศาสตร  การเกิดความคิดรวบยอดจะผานกิจกรรมทางภาษาและการลงมือปฏิบัติ  
ไมเนนการจดจําเนื้อหาสาระหรือวิธีการ  อยางไรก็ตามหากมีเด็กที่เรียนรูไดเร็วก็ควรจะสนับสนุนให
เด็กใชความสนใจและทักษะทางจํานวนไปสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดที่สูงกวาตลอดจน
การประยุกตใชและแกปญหาที่ยากขึ้น 
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  จุดประสงคหลักของระดับอนุบาลศึกษา คือ การใหเด็กไดรับประสบการณอยางเพียงพอ
เกี่ยวกับคณิตศาสตรที่จะชวยสรางความมั่นใจในความสามารถของตนที่จะคิดและใชเหตุผล หาก
เด็กผานระดับปฐมวัยดวยความคิดที่วาโลกของจํานวนนี้มีความนาสนใจและจับตองไดก็แสดงวาเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสําหรับการเผชิญสิ่งที่นาทาทายตอไป ความเชื่อม่ันในตนเองจะพัฒนา ไดดี
ที่สุดในสถานการณคณิตศาสตรที่เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  คณิตศาสตรระดับน้ีก็จะเปนการคนพบ
รูปแบบ ความสัมพันธอยางงาย การแกปญหา การรวบรวม แสดงพูดคุยเกี่ยวกับขอมูล และการ
สํารวจโลกของจํานวนในรูปลักษณะตางๆ วัยอนุบาลเมื่อเด็กเริ่มรูจักใชภาษาคณิตศาสตร จะเปน
เวลาที่เหมาะสมมากกับการเรียนรูหลักการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรซ่ึงจะปรากฏอยูในการละเลน
อุปกรณ เด็กจะเริ่มคุยกันดวยภาษาคณิตศาสตรและสนุกกับการโตตอบกับเพ่ือนๆ  
  การไดรับประสบการณทางดานคณิตศาสตรของเด็กจะชวยใหเด็กไดเรียนรูวิธีการใช
เหตุผล  เพ่ิมพูนคําศัพทที่ควรรูจักและควรเขาใจ  โดยเฉพาะไดเขาใจความหมายจากการสืบคนและ
การถกเถียงกันเพ่ือหาคําตอบที่ถูกตองทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และมีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงไปสูความเขาใจเรื่องอ่ืนๆ ดวยตนเองได 
  ในการจัดประสบการณพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยน้ัน มีจุดมุงหมายสําคัญ
ที่จะเตรียมใหเด็กมีความพรอมทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือที่จะนําไปสูจุดมุงหมายของการสอน
คณิตศาสตรที่กลาวไปแลว โดยใหเด็กสรางความคิดรวบยอดและทักษะทางคณิตศาสตรที่เหมาะกับ
วัยในบรรยากาศที่เปนกันเองและเปนไปตามธรรมชาติที่สุด  ทั้งจากเหตุการณจริงในชีวิตประจําวัน
และกิจกรรมที่ครูเตรียมใหอยางเหมาะสม  เด็กปฐมวัยจะเปนผูสรางและใหความหมายความรูของ
ตนเองโดยผานกิจกรรมแหงความรวมมือที่เนนตัวเด็กเปนศูยกลาง 
  เพ่ือสรางนิสัยและมีกระบวนการคิดอยางนักคณิตศาสตร และเพื่อที่จะเขาใจและซาบซึ้ง
ในบทบาทของคณิตศาสตรที่มีตอมนุษย  จึงอาจกําหนดจุดมุงหมายทั่วไปในการสรางประสบการณ
ทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยได ดังตอไปน้ี 

1.  เตรียมเด็กใหมีความมั่นใจที่จะเรียนคณิตศาสตรเบื้องตน 
2.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
3.  ใหเด็กเรียนรูประสบการณตรง  โดยการปฏิบัติกับอุปกรณ 
4.  ใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
5.  ใหเด็กไดพัฒนาทักษะในการเชื่อมโยงความคิดและสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได 
6.  ใหเด็กไดพัฒนาทักษะคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  เชน  การจับคู  การจัดประเภท  

การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดบั  การนับ  การวัด  การจัดการกับขอมูล 
7.  ฝกเด็กใหเปนคนชางสังเกต  มีเหตุผลและละเอียดรอบคอบ 
8.  ใหเด็กสรางสรรคและบูรณาการในชีวิตประจําวันได 
9.  ใหเด็กชอบคิดคนหาคําตอบ  มีใจรักและเห็นคุณคาวิชาคณิตศาสตร 
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  หลักสูตรระดับเด็กปฐมวัยควรรวมถึง ความสามารถในการสรางรูปแบบ การนึกคิด
เกี่ยวกับจํานวน เรขาคณิตและการวัด  การเขาใจและการใชขอมูลสถิติ  สมาคมครูคณิตศาสตรแหง
สหรัฐอเมริการะบุวา เด็กปฐมวัยตองเรียนรูเน้ือหาและทักษะเกี่ยวกับจํานวน รูปทรง รูปแบบ การ
ประมาณ การวัด และสถิติ ทักษะที่ตองเนนไดแก การแกปญหา การสื่อสารดวยคณิตศาสตร การใช
เหตุผล  ซ่ึงไมเนนใหจดจําปญหา  แตเนนใหเขาใจความคิดรวบยอด  และใชทักษะการคิดเพื่อใหได
คําตอบ  คําตอบผิดของเด็กอาจชวยใหครูวิเคราะหไดวาอะไรที่เด็กเขาใจผิดโดยใหเด็กอธิบายวา
เด็กแกโจทยไดอยางไร 
  กิจกรรมควรออกแบบใหกระตุนความคิดทางคณิตศาสตร ชวยใหเด็กรูสึกสบายๆ กับ
การแกปญหา  สรางความรักความชอบตอการทําคณิตศาสตร การประเมินผลเนนการประเมินการ
จัดกิจกรรม และกิจกรรมตองเนนเด็กเปนศูนยกลางเพื่อสรางความมั่นใจใหกับเด็ก เนนการมีประสบการณ
ของเด็กเปนรายบุคคล ปญหาและคําตอบจะนํามาใชในแงการวิเคราะหและประเมินผล โดยการ
รวบรวมขอมูลโดยตัวเด็กเอง ครู ผูปกครอง การรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรายงานผลการ
วิเคราะหใหกับผูปกครอง ตัวอยางงานของเด็ก การบันทึกความกาวหนาของเด็กจะตองมี  กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับนิทาน  เรื่องราวที่เปนสถานการณเชื่อมโยงไปสูการแกปญหา ไดทํากิจกรรมที่ชวยให
เกิดการแกปญหา  รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวัดความยาว พ้ืนที่ความจุปริมาตร  
และเวลา ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะเกี่ยวของกับการเรียนรูการใชภาษา การจดบันทึกขอมูล การคาดคะเน  
การประเมิน  และวิธีการแสดงผลขอมูล 
  กิจกรรมจะตองกระตุนเด็กใหใชคณิตศาสตรแกโจทยปญหา ไดใชการสื่อสารอธิบาย
ความคิดทางคณิตศาสตร  และสรางแนวทางการใชคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน ทําใหเด็กมีกจิกรรมที่
มีความหมายในการสรางสังคมของเด็ก  ไดเชื่อมโยงประสบการณทางคณิตศาสตรกับวิชาอ่ืนๆ ใน
โลกแหงความจริง ไดรับการกระตุนใหเกิดการสื่อสาร โดยผานการตั้งคําถามและโตตอบเกี่ยวกับ
ความคิดทางคณิตศาสตร และใหมีกิจกรรมเก่ียวของกับคณิตศาสตร เชน ใหทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
กราฟหรือภาพแสดงขอมูล  ซ่ึงจะชวยสรางทักษะการเรียงลําดับ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความตาง ในขณะที่เด็กรวบรวมขอมูลและจัดการกับขอมูล  ไดทําการเปรียบเทียบและ
สรุปผล อาจทํากิจกรรมเปนกลุมและรายบุคคล  รวมถึงการทําการสํารวจสิ่งแวดลอม หองเรียนและ
โรงเรียน  มีกิจกรรมการจัดกลุมสิ่งของ การนับ การเขียนกราฟรูปภาพและใชวิธีตางๆ ในการ
รวบรวมขอมูลและแสดงขอมูล 
  สิ่งที่คาดหวังมากที่สุด ก็คือ เม่ือผานปฐมวัย เด็กจะยังคงสนุกสนานกับการใชภาษา
คณิตศาสตรและใชไดอยางถูกตองและในการเลนของเด็กก็จะแสดงถึงความกาวหนาในการใช
หลักการและเหตุผลทางคณิตศาสตร  เด็กจะกระตือรือรนที่จะจัดกระทําและทดลองกับสิ่งรอบๆ ตัว  
บล็อกจะถูกจัดเรียงตามรูปรางหรือขนาด  มีการเปรียบเทียบความกวาง ยาว และความลึก  ในการ
จัดประสบการณพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยน้ัน  มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเตรียมเด็กใหมี
ความพรอมทางคณิตศาสตรเบื้องตน น่ันคือ ใหเห็นคุณคาของคณิตศาสตรใหใชเหตุผลเชิง
คณิตศาสตรได ใหสื่อสารคณิตศาสตรเปน ใหแกปญหาได และมีความมั่นใจในความสามารถ     
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การทําคณิตศาสตรของตน ประสบการณที่จัดตองเปนประสบการณตรงที่เหมาะกับวัย  มีจุดประสงค
เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรแกเด็ก พัฒนาความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร
และพัฒนาทักษะคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
  ขอบขายของหลักสูตรคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยศึกษาควรประกอบดวยหัวขอของ
เน้ือหาหรือทักษะ  (นิตยา  ประพฤติกิจ.  2541: 17 – 19)  ดังตอไปน้ี 
   1. การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจักเปน 
การนับอยางมีความหมาย  เชน  การนับตามลําดับตั้งแต  1 – 10  หรือมากกวานั้น 
   2. ตัวเลข (Number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็นหรือใชอยูในชีวิตประจําวัน 
ใหเด็กเลนของเลนที่เกี่ยวกับตัวเลข  ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรมอาจมี
การเปรียบเทียบแทรกเขาไปดวย  เชน มากกวา  นอยกวา  ฯลฯ 
   3. การจับคู (Matching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตางๆ และ
จับคูสิ่งที่เขาคูกัน  เหมือนกัน  หรืออยูประเภทเดียวกัน 
   4. การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตุคุณสมบัติ 
ของสิ่งตางๆ วาความแตกตางหรือเหมือนกันในบางเรือ่ง  และสามารถจัดเปนประเภทได 
   5. การเปรียบเทียบ (Comparing) เด็กจะตองมีการสืบเสาะและอาศัย ความสัมพันธ
ระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา  รูจักใชคําศัพท  เชน  ยาวกวา  สั้นกวา  หนักกวา  เบากวา  ฯลฯ 
   6. การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดส่ิงของชุดๆ หน่ึงตามคําส่ังหรือ ตามกฎ  
เชน จัดบล็อก 5 แทง ที่มีความยาวไมเทากัน ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปต่ํา หรือจากสั้นไปหายาว ฯลฯ 
   7. รูปทรงและเนื้อที่ (Shape and Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองรูปทรง 
และเนื้อที่จากการเลนตามปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับวงกลม  
สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมจัตุรัส  สี่เหลี่ยมผืนผา  ความลึกตื้น  กวางและแคบ 
   8. การวัด (Measurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง ใหร ูจักความยาวและ
ระยะ รูจักการชั่งนํ้าหนักและรูจักการประมาณอยางคราวๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด ควรใหเด็กได
ฝกฝนการเปรียบเทียบและการจัดลําดับมากอน 
   9. เซต (Set) เปนการสอนเรื่องเซตอยางงายๆ จากสิ่งรอบๆ ตัว มีการเชื่อมโยง
กับสภาพรวม เชน รองเทากับถุงเทา ถือวาเปนหนึ่งเซต  หรือหองเรียนบุคคลหลายประเภท แยก
เปนเซตได  3  เซต  คือ  นักเรียน  ครูประจําชั้น  ครูชวยสอน  เปนตน 
   10. เศษสวน (Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเร่ิมเรียนในช้ันประถม ศึกษา 
ปที่ 1 แตครูปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม ใหเด็กเห็นกอน มีการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเด็ก
เขาใจความหมาย  และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับครึ่ง 
  11. การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) เปนการพัมนาใหเด็กจดจํารูปแบบ ลวดลาย  
และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกสังเกต  ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ 
  12. การอนุรักษ  หรือการคงที่ดานปริมาณ (Conservation) ชวงวัย 5 ขวบ ขึ้นไป
ครูอาจเริ่มสอนเรื่องการอนุรักษใดบาง โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเรื่องน้ีก็
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คือ  ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษที่วา  ปริมาณของวัตถุจะยังคงที่ไมวาจะยายหรือทํา
ใหมีรูปรางเปลี่ยนไปก็ตาม 
  เพียเจท (นิตยา  ประพฤติกิจ.  2541: 10; อางอิงจาก Taylor.  1985: 23) ไดจัด ลําดับ
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ตามระดับพัฒนาการดังน้ี 

1.  การจัดหมวดหมู (Classification) เปนการจัดส่ิงที่มีลกัษณะเหมือนๆ กัน เขาพวก 
2.  การเรียงลําดับ (Seriation) โดยเรียงลําดับสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันตามลําดับ 
3.  มิติสัมพันธ (Spatial  Relationships) เปนความสามารถที จะเขาใจขนาดและ

มิติตางๆ ไดแก  ระยะใกล – ไกล  สูง – ต่ํา  รูปทรง  พ้ืนที่  ทิศทาง  และปริมาณเปนตน 
4.  ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา (Temporal  Relationsghips) เชน  นาน  ชา  เร็ว 
5.  การอนุรักษ  หรือการคงที่ดานปริมาณ  (Conservation)  ไดแก  ความเขาใจ 

เกี่ยวกบัการคงที่ของปริมาณวัตถุแมเปลีย่นรูปทรงไป 
  เยาวพา  เดชะคุปต (2542: 87 – 88) ไดเสนอการสอนคณิตศาสตรแนวใหม ที่ครูควร
ศึกษาเพื่อจัดประสบการณใหกับเด็ก  ดังน้ี 

1.  การจัดกลุม  หรือ  เซต  สิ่งที่ควรสอน  ไดแก การจับคู  1 : 1  การจับคูสิ่งของ
การรวมกลุม  กลุมที่เทากัน  และความเขาใจเกี่ยวกบัตวัเลข 

2.  จํานวน  1 – 10  การฝกนับ  1 – 10  จํานวนคู  จํานวนคี ่
3.  ระบบจํานวน  (Number  System)  และชื่อของตัวเลข  1 = หน่ึง  2 = สอง 
4.  ความสัมพันธระหวางเซตตางๆ เชน  เซตรวม  การแยกเซต  ฯลฯ 
5.  คุณสมบัตขิองคณิตศาสตรจากการรวมกลุม  (Properties  of  Math) 
6.  ลําดับที่  สําคัญ  และประโยชนคณิตศาสตร  ไดแก  ประโยคคณิตศาสตรที่

แสดงถึง  จํานวน  ปริมาตร  คุณภาพตางๆ เชน  มาก – นอย  สูง – ต่ํา  ฯลฯ 
7.  การวัด (Measurement) ไดแก  การวัดสิ่งที่เปนของเหลว สิ่งของ เงินตรา  อุณหภูมิ  

รวมถึงมาตราสวน  และเครือ่งมือในการวัด 
8.  รูปทรงเรขาคณิต  ไดแก  การเปรียบเทียบ  รูปราง  ขนาด ระยะทาง  เชน รูป

สิ่งของที่มีมิติตางๆ จากการเลนเกม  และจากการศึกษาถึงสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว 
9.  สถิติและกราฟ ไดแก การศึกษาจากการบันทึก ทําแผนภูมิ การเปรียบเทียบตางๆ  

  อีเวน  และคณะ  (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร.  2535: 325;  อ างอิงจาก Evans; other.  
1986) ไดเสนอขอบขายคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  ดังน้ี 

1.  มโนมติตางๆ เกี่ยวกับตาํแหนง ไดแก ขางบน ขางใน ขางนอก เหนือ  ขึ้นไป  
ออกไป  ซาย  ขวา  บนสุด  ลางสุด  ตรงกลาง  หนา  หลัง 

2.  การจําแนกประเภท  ไดแก  จําแนกตามลักษณะที่เหมือนๆ กัน ไดแก สี ขนาด  
รูปราง  รูปแบบตางๆ 

3.  การจับคูหน่ึงคือหน่ึง 
4.  การเปรียบเทียบ  ไดแก  มากกวา  นอยกวา 
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5.  การนับ 
6.  ลําดับที่ 
7.  เรขาคณิต 
8.  การวัดเวลา  เงิน  เขียนตัวเลข  การรวมเซท  การบวกไปถึง  
 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 33)  
  ไดกําหนดสาระการเรียบนรูทางดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  ดังน้ี 
  1. การสังเกต  การจําแนก  และการเปรียบเทียบ  ไดแก 

 1.1  การสํารวจและอธิบาย 
 1.2  การจับคูการจําแนกและการจัดกลุม 
 1.3  การเปรียบเทียบ เชน สั้น-ยาว  ขรุขระ-เรียบ  
 1.4  การเรียงลําดับสิ่งตางๆ 
 1.5  การคาดคะเนสิ่งตางๆ  
 1.6  การตั้งสมมติฐาน 
 1.7  การทดลองสิ่งตางๆ 
 1.8  การสืบคนขอมูล 
 1.9  การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
2.  จํานวน 
 2.1  การเปรียบเทียบจํานวน  มากกวา  นอยกวา  เทากัน 
 2.2  การนับสิ่งตางๆ 
 2.3  การจับคูหน่ึงตอหน่ึง 
 2.4  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณ 

  3.  มิติสัมพันธ 
 3.1  การตอเขาดวยกัน 
 3.2  การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่มุมมองที่ตางกัน 
 3.3  การอธิบายในเรื่องของตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน 
 3.4  การอธิบายเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งตางๆ 
 3.5  การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยการวาด  ภาพถายและรูปภาพ 

  4.  เวลา 
 4.1  การเริ่มตนและหยุดกระทําโดยสัญญาณ 
 4.2  การเปรียบเทียบเวลา  เชน  ตอนเชา  ตอนเย็น  เม่ือวานนี้  พรุงน้ี 
 4.3  การเรียงลําดับเหตุการณตางๆ 
 4.4  การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
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 สรุปไดวา  เน้ือหาการจัดกิจกรรมประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีขอบขาย
กวางขวางแตสามารถเชื่มโยงเขาดวยกันไดเนนพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทางดานทักษะ
กระบวนการเรียนรูและการสรางความคิดรวบยอดเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรในระดับประถมตอไป  
 
 3.6 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรระดับปฐมวัยศึกษา 
  ในการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรระดับปฐมวัยศึกษา มีลักษณะการพัฒนา  
โดยการจัดประสบการณและมีวิธีการที่จะใหเกิดความสามารถทางคณิตศาสตรที่แตกตางไปจาก
คณิตศาสตรในระดับอ่ืนๆ ดังที่  สมใจ  ทิพยเมธา (2521: 43 – 44) ไดใหแนวคิดไววา  “เด็กปฐมวัย
เปนวัยที่มีลักษณะชอบอิสระ อยากเปนตัวของตัวเอง อยากชวยตัวเอง ชอบการเคลื่อนไหว ไมชอบ
อยูน่ิงเลย  คลองแคลววองไว  ชอบพูด  ชอบซักถาม  ชอบแสดงความคิดเห็น  และชอบแกปญหา  
รูสึกสนุกสนานกับการเลน  หรือ  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  ฉะน้ันในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับ
เด็กในวัยน้ี  จึงควรเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวเด็กที่สุด  โดยการสังเกตสิ่งที่เปนสวนใหญกอน เชน การ
สังเกตสิ่งของเครื่องใชที่รูจัก แลวคอยๆ สังเกตสวนยอยของสิ่งนั้น อยางละเอียดจนสามารถจําแนก
สิ่งตางๆ ที่เปนรูปรางและรูปทรงเรขาคณิต  ขณะเดียวกันเด็กจะสามารถเปรียบเทียบวัตถุรอบๆ ตัว  
เชน  เปรียบเทียบขนาด  รูปราง  นํ้าหนัก  สี  ฯลฯ  และควรจัดกิจกรรมหรือประสบการณโดยเริ่ม
จากวัตถุที่เปนของจริงแลวจึงนําไปสูวัตถุจําลองและสัญลักษณในที่สุด 
  บุญเยี่ยม  จิตรดอน (2532: 243 – 244) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาความสามารถ 
ทางคณิตศาสตรตามแนวทางการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย สรุปไดดังน้ี 

1. เด็กเรียนจากประสบการณตรง จากของจริง  ฉะน้ันการสอนจะตองหา
อุปกรณซ่ึงเปนของจริงใหมากที่สุด  และเริ่มจากการสอนแบบรูปธรรม  คือ 

  1.1  ขั้นใชของจริง  เพ่ือจะใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบสิ่งของที่หามาใหเด็ก
นับหรือเปรียบเทียบ  ควรเปนของจริง  เชน  ผลไม  ดินสอ 

  1.2  ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง  ถาหาของจริงไมไดก็เขียนรูปภาพแทน 
  1.3  ขั้นกึ่งรูปภาพ  คือ  สมมติเครื่องหมายตางๆ แทนภาพหรือจํานวนซึ่งจะ

ใหเด็กนับหรือคิด 
  1.4  ขั้นนามธรรม  ซ่ึงเปนขั้นสุดทายจึงจะใชตัวเลข  เครื่องหมาย  บวก  ลบ 
2.  เริ่มจากสิ่งที่งายๆ ใกลตัวเด็กจากงายไปหายาก 
3.  สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจํา  โดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง  

หัดตัดสินใจเอง  โดยการถามใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจตอบ 
4.  ฝกใหคิดจากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก  เพ่ือขยายประสบการณใหสัมพันธ

กับประสบการณเดิม 
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5. จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย เชน เลนเกมตอภาพ  
จับคูภาพ  ตอตัวเลข  เลนตอบล็อก  ซ่ึงมีรูปรางและขนาดตางๆ การเลนในมุมบาน เลนขายของ
แบงสิ่งของเครื่องใช  แลกเปลี่ยนสิ่งของกัน  ทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน รองเพลงเกี่ยวกับ 
การนับ  เลนทายปญหาและตอบปญหาเชาวน 

6.  จัดกิจกรรมใหเขาใจในขั้นตอนใหมีประสบการณใหมาก แลวสรุปกฎเกณฑเพ่ือ
จําเปนอันดับสุดทาย 

7.  จัดกิจกรรมทบทวน  โดยตั้งคําถามใหตอบปากเปลา หรือสรางเรื่องราวใหคิด
ซํ้าสงเสริมใหเด็กคิดปญหาและหาเหตุผล  ขอเท็จจริง 

จากหลักการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร สรุปไดวา การพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตรควรใหเด็กเรียนรูของจริง สิ่งที่อยูใกลตัวเด็กสอนจากรูปธรรมจับสัมผัสไดไปยัง
รูปภาพและสัญลักษณใชความรูความเขาใจในการคิดหาเหตุผลในการแกปญหา 
  
 3.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  ฮอง  (Hong.  1999: 477 – 494) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาตรและ
ความสนใจทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยทําการศึกษาเด็กอนุบาล 57 คน โดยกลุมทดลองได
เรียนรูคณิตศาสตรที่สัมพันธกับหนังสือสําหรับเด็กที่อานและมีชวงเวลาในการอภิปราย  และในชวง
เลนอิสระไดเลนกับสื่อวัสดุทางคณิตศาสตรที่สัมพันธกับสาระการเรียนรูในหนังสือสําหรับเด็ก สวน
กลุมควบคุมไดอานหนังสือสําหรับเด็ก  และเลนกับสื่อวัสดุทางคณิตศาสตรที่ไมสัมพันธกับสาระการ
เรียนรูในหนังสือสําหรับเด็ก   ผลการทดลองพบวา  เด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สู.กวากลุมควบคุม  ในดานการ
จําแนก  การรวมกันของจํานวน  เรื่องของรูปเรขาคณิต  และกลุมทดลองชอบเขามุมคณิตศาสตร
เลือกทํางานดานคณิตศาสตร  และใชเวลาในการทํากิจกรรมในมุมคณิตศาสตรมากกวากลุมควบคุม 
  บารรูดี (Baroody. 2000: 67 – 67) ไดศึกษาการเรียนการสอน เกี่ยวกับจํานวนและ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัย 3 – 5 ป มีความสามารถที่จะเรียนรูคณิตศาสตรใน
เรื่องการ เทากัน การเพิ่มและการลดความสัมพันธของสวนยอยและสวนใหญ การลดและการเพิ่ม
ของเศษสวน  ซ่ึงจะเปนประโยชนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสม
ตอไป 
  คลีน (Kline. 2000: 568 – 571) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาล โดยสัมภาษณครูผูสอนอนุบาล พบวานอกจากการที่ครูจะมีสวน
ในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรแลวน้ัน ผูปกครองยังมีสวนอยางมากในการใหการ
สนับสนุนใหเวลาในการทํากิจกรรมคณิตศาสตรรวมกับเด็กและนอกจากนี้ครูผูสอนควรมีการสนับสนุน
และแลกเปลี่ยนประสบการณในการสอนคณิตศาสตจรสําหรับเด็กวัยอนุบาลซึ่งกันและกัน 
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  งานวิจัยในประเทศ 
  จงรัก  อวมมีเพียร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสื่อผสมโดยรวมและจําแนกรายดานอยูในระดับดี  และเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการ
ทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ชมพูนุท  จัทรางกูร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทยพบวาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทขนมไทย โดยรวมอยูใน
ระดับดี จําแนกรายดานอยูในระดับดี 2 ดาน คือดานการจําแนกเปรียบเทียบและดานการจัด
หมวดหมู และพอใช 2 ดาน คือ ดานการเรียงลําดับ และดานการวัดและเมื่อเปรียบเทียบกอนการ
ทดลองพบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วรินธร  สิริเดชะ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค พบวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณดนตรีตามแนวคิดออรฟชูคเวิรค  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ไดแก  
การจัดหมวดหมู ดานการรูคาจํานวน ดานการเปรียบเทียบ ดานอนุกรม สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  คมขวัญ  ออนบึงพราว (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู พบวา การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  มี 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับดี  และเม่ือเปรียบเทียบกอนการและหลังการ
ทดลองมีคะแนนความสามารถทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จากเอกสารและงานวิจัยดังกลาว  สรุปไดวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยสามารถสงเสริมใหมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่สูงขึ้นดวยการจัดประสบการณกิจกรรม
การเรียนรูที่เปดโอกาสใดเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ที่มีการเคลื่อนไหวอยางอิสระตามความ
ตองการของเด็ก เรียนรูผานการเลน  เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจัย      
 

 
   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

       ในการวิจัยเรือ่ง การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร
ของเด็กปฐมวยัในครั้งน้ี ผูวจัิยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. แบบแผนการทดลองและวิธดํีาเนินการทดลอง 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

6.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 -6 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยก ตําบลวังบัว
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือเด็กนักเรียนชาย - หญิงอายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยก ตําบลวังบัว 
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
จํานวน 15 คน ซ่ึงเลือกมาดวยการเลือกแบบเจาะจงจากหองที่ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  มีดังน้ี 

  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย    

  2. แบบประเมินเชิงปฏิบตัิทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีขั้นตอน  มีดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับหลักการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย จากรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ 
(โครงการปที่ 1)  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2545)   

           2.  ศึกษาเกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตรจากหลักสูตร  และคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 

           3.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี 

    3.1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ    

  3.2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู   
   3.3  ขั้นการประเมินผล 
           4.  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจพิจารณาและ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน  3 ทาน ดังน้ี 
  4.1 อาจารยไพบูลย  อุปนโน 
                     อาจารยประจําภาควิชาประถมศึกษา   
   คณะศึกษาศาสตร 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  4.2 อาจารยวราภรณ  ปานทอง   
   รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 
   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
   กรุงเทพมหานคร 
  4.3 อาจารยลําดวน  เพ็ชรรอด   
   ครูประจําชั้นโรงเรียนบานดอนขวาง 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 

 5.  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

 6.  นําแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ 2 อายุ 5 – 6 ป โรงเรียนบานปาเหียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  

 7.  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดานภาษา ขั้นตอน ระยะเวลาในการ
จัดประสบการณ เทคนิควิธีการตางๆ ใหเหมาะสมสําหรับใชในการทดลอง 

 การสราง  และหาคุณภาพของแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
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 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัย ดานการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ  การรูคาตัวเลข การเพิ่ม การลด  โดยศึกษา
จากเอกสารของ จงรัก  อวมมีเพียร (2547) ชมพูนุท  จันทรางกูร (2549) วรินธร สิริเดชะ (2550)  
แบบทดสอบสติปญญาดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2540)  
เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหา  จุดประสงคและรูปแบบของแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

  2. สรางแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย จํานวน 4 ชุด 
โดยจัดเปนสถานการณรวมทั้งหมด  52  ขอ  ดังน้ี  คือ 

  2.1 การจําแนก      จํานวน  13  ขอ 

  2.2 การเปรียบเทียบ         จํานวน  13  ขอ 

  2.3 การรูคาจํานวน  1 - 10    จํานวน  13  ขอ 

  2.4 การเพิ่ม – ลดภายในจาํนวน1-10       จํานวน  13  ขอ         

   3. นําแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยและคูมือไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ตองการจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

  3.1  รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  ประพฤติกิจ 

    อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวยั    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  3.2  อาจารย ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ 

  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพเิศษ    

   สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาราชบรีุ  เขต 1 

  3.3  อาจารย ดร.อดุลย  ใบกุหลาบ 

   นักวิชาการศึกษา 6 งานทะเบยีนนิสติและประมวลผล   

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  3.4  อาจารยนํ้าผึ้ง  อินทะเนตร 

  อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  

   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

  3.5  อาจารยจงรัก  อวมมีเพียร 
     ครูชํานาญการโรงเรียนวดัเกาะกลอย  
                       สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาระยอง เขต 1  
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 4. นําแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผานการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหามาปรับปรุงแกไขตามคําเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวคัดเลือก
ขอที่มีคา IOC มากกวาหรือเทากับ .60 – 1.0 ไดจํานวน 52 ขอ   

 5. นําแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5 – 6 ป โรงเรียน
บานปาเหียง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 2ที่ไมใชกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนน 
ตามเกณฑ คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน  แลวนํามาวิเคราะหหาความยากงาย (P) 
อยูระหวาง .20 -.80 และหาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยาก
งายเหมาะสมสําหรับใชในการทดลองที่มีคาความยากงายระหวาง .27 - .80 และคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .25 - .56 ไดขอสอบจํานวน 40 ขอ ซ่ึงแตละดานแบงไดดังน้ี 

   การจําแนก     จํานวน  10 ขอ 

   การเปรียบเทียบ     จํานวน  10 ขอ 

   การรูคาจํานวน 1 – 10  จํานวน  10 ขอ 

   การเพิ่มลดภายในจํานวน 1 – 10 จํานวน  10 ขอ 

 6.  นําแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ไดไปหาคาความเชื่อม่ัน   
ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร K.R. 20 คูเดอร ริชารดสัน (Kuder- Richardson) ซ่ึงไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.80 ซ่ึงมีคาสูงพียงพอในการนํามาใชในการศึกษาวิจัย 

 7.นําแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผานการ
วิเคราะหคุณภาพตามที่ตองการแลวนํามาทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยใชอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลงัการทดลองตามแบบแผนการ
วิจัยแบบ One-Group Pretest Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 249) 
ตามตาราง 1 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง   

 

กลุม สอบกอน 

(Pretest) 

ทดลอง สอบหลัง 

(Posttest) 

E   T1   X   T2 

    

   เม่ือ  E    แทน กลุมทดลอง 

     T1   แทน การทดสอบวัดทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง  

     T2   แทน การทดสอบวัดทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการทดลอง 

     X    แทน การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 

   การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นาที รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 32 ครั้ง ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 

          2. แจงใหผูปกครองรับทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  เพ่ือขอความ 

รวมมือในการเปนวทิยากร  และสนับสนนุการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  

        3.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง และจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 

 4.  ทําการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กกลุมตัวอยางกอนการทดลอง 
(Pretest) จํานวน 15 คน ดวยแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร จํานวน 4 ชุด
โดยทําการทดสอบวันละ 1 ชุด เปนเวลา 4 วัน   

           5.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกับกลุมตัวอยางใชเวลา     
8 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 40 - 50 นาที ชวงกิจกรรมเสริมประสบการณเร่ิมเวลา 09.00 – 09.50 น.
จนสิ้นสุดการทดลองรวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู และขั้นการประเมินผล 

 6.  กําหนดการทดลองโดยกําหนดหัวขอเร่ืองในการเรียนรูตามความตองการของเด็กซึ่ง
อยูในขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยปรากฏ
ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  กําหนดการทดลอง 

 

สัปดาห
ที่ 

หัวเรื่องที่เดก็ตองการเรยีนรู วันที่ทําการทดลอง 

เวลา 09.00 น. – 09.50 น. 

1 - 2    กลวยแสนอรอย 

3 – 4    ตนขาวในนา 

5 – 6    ไขเอยไข 

7 - 8     ผักนานาชนิด 

 

อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร 

 

ตาราง 3 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย 

 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัย 

กระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

ข้ันที่ 1ข้ันทบทวนความรูและ
เลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 

(ครูวางแผนการสอนกําหนด
ระยะเวลา 1 วัน) 

1. ศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนสรางบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรู 
2. ครูสรางสถานการณหรือใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กไดตอบ
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เลาประสบการณ  
3. ครูสังเกตและจดบันทึกสิง่ที่เด็กพูดแสดงความคิดเห็น 
4. เด็กกําหนดหัวขอเรื่องทีส่นใจในการเรยีนรู สรางแผนที่ความ 
คิด เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู   
5. ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค  เน้ือหาใน
หลักสูตร  เพ่ือการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความ
ตอเน่ืองบูรณาการ สาระการเรียนรูใหสัมพันธกับทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตรสอดคลองกับวถิีชวีิตจรงิตามภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยครูตั้งคําถามกระตุนใหเด็กเกิดขอสงสัยและวางแผนใหเด็ก
คิดหาคําตอบดวยตนเอง 

 
 
 
 
 



 41 

ตาราง 3 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัย 

กระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวจิยัหา
ความรู  (การเรียนรูของเดก็
กําหนดระยะเวลา 6 วัน) 

 1. การสํารวจแหลงเรียนรู (3 วัน) 
     1.1 ครูพาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิน่ที่มีอยูใน 
 ชุมชน เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจ  
     1.2 ครูกระตุนความสนใจในการเรียนรูโดยการตั้งคาํถามให 
 เด็กแสวงหาคําตอบ คนควาหาขอมูลโดยใชทักษะพื้นฐานทาง 
 คณิตศาสตร  เปดโอกาสใหเด็กซักถามปญหาที่เด็กมีความสนใจ 
     1.3 ครูจดบันทึกสิ่งทีเ่ด็กซักถาม  
     1.4 เด็กเลาประสบการณเกี่ยวกบัการไปศึกษาแหลงเรียนรู 
 2. การกําหนดเรื่องที่ตองการศึกษา (1 วนั)  
     2.1 เด็กเลือกหัวขอและกําหนดกิจกรรมที่จะศึกษาตามความ  
 สนใจของตนเอง 
     2.2 เด็กและครูรวมกันสรางแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็ก  
 ทุกคน เพ่ือวางแผนในการเรียนรู 
 3. การศึกษาคนควา ขีดเขยีนและจดบันทึก (1 วัน) 
     3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความสนใจและความ 
 ถนัดของแตละคนโดยเนนกิจกรรมที่ฝกฝนทักษะพ้ืนฐานทาง 
 คณิตศาสตร  
     3.2 บันทึกการเรียนรูดวยการวาดภาพ การเลาเรื่อง  
 4. สรางผลงาน (1 วัน) 
     4.1 เด็กสรางผลงานของตนเอง 
     4.2 ครูใหการเสริมแรงเพื่อเด็กเกิดตั้งใจในการสรางผลงานของ 
 ตนเองและมคีวามสนใจทีจ่ะเรียนรูตอไป 

ข้ันที่3 ข้ันการประเมินผล   

  (กําหนดระยะเวลา 1 วัน) 

 สรุปความรู (1 วัน) 
 1.เด็กนําเสนอผลงาน 
 2.เด็กและครรูวมกันสรุปเน้ือหาความรูที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา  
 2.จัดเก็บผลงานเขาแฟม  
 3.ครูกระตุนการเรียนรูในหัวขอเน้ือหาตอไป  
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  7. ขณะจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยผูวิจัยทําการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการรวม
กิจกรรมของเด็กปฐมวัยทุกครั้ง 

  8.  เม่ือสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยไดทําการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลัง
การทดลอง (Posttest) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ดวยแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วันละ 1 ชุด เปนเวลา 4 วัน   

9. นําขอมูลทีไ่ดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับจากการทดลองมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 

 1. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหคุณภาพเครือ่งมือ 

  1.1 คํานวณคาความเที่ยงตรงรายขอดวยการคํานวณความสอดคลองระหวางแบบ
ประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกบัจุดประสงคทางคณิตศาสตรโดยใชสตูร  

(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 95) ดังน้ี 

    

  เม่ือ  IOC แทน     คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบประเมินแตละขอ                        
             กับจุดประสงค 

    ΣR   แทน     ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญในแตละขอ 

    Ν   แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  1.2  คํานวณหาคาความยากงาย (Difficulty ) ของแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรกับจุดประสงคทางคณิตศาสตรโดยใชสูตร (บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 89)  ดังน้ี 

 เม่ือ  P     แทน     คาความยากงาย 

      R      แทน     จํานวนนักเรียนทีท่ําขอน้ันถูก 

     N      แทน      จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 

   

Ν
= ∑ R

IOC

Ν
=

RP
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  1.3 คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discriimination) ของแบบประเมินเชิงปฏิบตัิการ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยใชวิธกีารวิเคราะหสัมพันธแบบ พอยต ไบซีเรยีล (Point Biserial 

correlation)  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 258)  ดังน้ี 

 

                               pq
S

MM
r

t

qp
pbrs •

−
=  

                                    

    เม่ีอ     pbrsr    แทน    คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยตไบซีเรียล 

       pM   แทน      คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมที่ตอบถูก 

         qM  แทน    คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมที่ตอบผิด 

          tS   แทน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 

                       p   แทน    สัดสวนคนที่ตอบถกู 

                   q    แทน     1 – p  (สัดสวนของคนตอบผิด) 

 

  1.4 หาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินเชิงปฏิบตัิการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
โดยใชวธิีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder- Richardson จากสูตร KR - 20(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2521: 291) ดังน้ี 

                
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

2

1
1 x

tt S
pq

k
kr  

                                

   เม่ือ    rtt แทน  คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด 

     K  แทน  จํานวนขอคําถามของเครื่องมือวัด 

     p แทน  สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ 

     q แทน  สัดสวนของผูตอบผิด ซ่ึงเทากับ 1 – p 

     S2
x แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบับของเครือ่งมือวัด 
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2.  สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน 

 ใชโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for windows ทําการวิเคราะห 

 2.1 หาคาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 2.2 หาคาขอบเขตลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลีย่ประชากร 

 2.3 เปรียบเทยีบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลีย่กอนและหลงัการทดลองโดย
ใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้าํ 

 2.4  คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial 2η คํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

K  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 

M  แทน คะแนนเฉลี่ย 

S  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

P  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

SEM แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเฉลี่ย และขอบเขตลางขอบเขตบน   

    ของความเชื่อม่ัน 95 %  

SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน 

df  แทน คาชั้นแหงความอิสระ 

MS แทน คาเฉลีย่กําลังสองของคะแนน 

F  แทน คาสถิตทิี่ใชในการทดลอง 

Sig.  แทน ระดับคานัยสาํคัญหรือคาความนาจะเปน 

Partial 2η  แทน ขนาดสงผล 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรโดยรวม 

  1.1 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมกอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  1.2 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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 ตอนที่ 2  การวิเคราะหคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรรายดาน 

   2.1 การวิเคราะหคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภท
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   2.2 การวิเคราะหคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบกอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   2.3 การวิเคราะหคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการการรูคาจํานวน         
1 – 10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   2.4 การวิเคราะหคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเพิ่ม – ลด ภายใน
จํานวน 1 – 10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและวเิคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรโดยรวมของเด็กปฐมวัย 

   1.1 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  มาหาคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย คาขอบเขตลางและคาขอบเขตบนของ
คาเฉลี่ยประชากรปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4   
 
ตาราง 4 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมกอนและ 
 หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 

กอนทดลอง 17.400 5.110 1.319 14.570 20.230 

หลังทดลอง 31.533 2.900 .749 29.927 33.139 

 
   ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของ
เด็กปฐมวัยกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.400 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคา
อยูระหวาง 14.570 - 20.230 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.533 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวง
ความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 29.927– 33.139 
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   1.2 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของเด็กปฐมวัย 

กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมา
วิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา และ
ใช Partial 2η คํานวณขนาดการสงผลของการทดลองปรากฏผลดังแสดงในตาราง 5  
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรโดยรวมกอนและหลัง 
 การจัดการ เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ทักษะพื้นฐานทาง 
คณิตศาสตร 

1498.133 1 1498.133 198.116 .000 .934 

ความคลาดเคลื่อน 105.867 14 7.562    

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 
(F=198.116) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยาง
ชัดเจนและการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครั้งน้ีสงผลตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยรวม 
รอยละ 93.4 (Partial 2η =.934)  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรรายดานของเด็กปฐมวัย 

   2.1 การวิเคราะหทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภทกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

    2.1.1 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนก
ประเภทกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  

    การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการจําแนกประเภทกอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย  

คาขอบเขตลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากรปรากฏผลดังแสดงในตาราง 6  
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ตาราง 6  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัดานการจําแนก
 ประเภทกอนและหลังการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 

กอนทดลอง 4.867 1.302 .336 4.146 5.588 

หลังทดลอง 7.933 .704 .182 7.544 8.323 

  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดาน
การจําแนกประเภทกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.867 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชือ่ม่ัน 95 % 
มีคาอยูระหวาง 4.146 – 5.588 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.933 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวง
ความเชื่อม่ัน 95 % มีคาอยูระหวาง 7.544 – 8.323 

2.1.2 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภท
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการจําแนกประเภทกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบวัดซ้ํา และใช Partial 2η คํานวณขนาดการสงผลของการทดลองปรากฏผลดังแสดงในตาราง 7  
 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรดานการจําแนกประเภทกอน 
 และหลังการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

การจําแนกประเภท 70.533 1 70.533 116.630 .000 .893 

ความคลาดเคลื่อน 8.467 14 .605    

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภท
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p<.05 (F=116.630) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภท
กอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางชัดเจนและการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครั้งนี้สงผลตอ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภทรอยละ 89.3 (Partial 2η =.893)        
   2.1.3 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบ
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   
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   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลือ่นของคาเฉลีย่ คาขอบเขต
ลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากรปรากฏผลดังแสดงในตาราง 8   
 
ตาราง 8 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการ
 เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 

กอนทดลอง 5.333 1.047 .270 4.754 5.913 

หลังทดลอง 9.400 .828 .214 8.941 9.859 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดาน
การเปรียบเทียบกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.333 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95 % 
มีคาอยูระหวาง 4.754 – 5.913 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.400 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวง
ความเชื่อม่ัน 95 % มีคาอยูระหวาง 8.941 – 9.859  
   2.1.4 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบ
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการเปรียบเทียบกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช 
Partial 2η คํานวณขนาดการสงผลของการทดลองปรากฏผลดังแสดงในตาราง 9  
 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรดานการเปรียบเทยีบกอนและหลัง 
  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ทักษะการเปรยีบเทียบ 124.033 1 124.033 232.563 .000 .943 

ความคลาดเคลื่อน 7.467 14 .533    
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบ
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p<.05 (F=232.563) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทาคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบกอน
และหลังทดลองแตกตางกันอยางชัดเจนและการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครั้งน้ีสงผลตอทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบรอยละ 94.3 (Partial 2η =.943)        
   2.1.5 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน
1-10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการรูคาจํานวน 1 – 10 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย มาหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย คาขอบเขต
ลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากรปรากฏผลดังแสดงในตาราง 10  
 
ตาราง 10 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน 1 – 10    
   กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 

กอนทดลอง 3.267 2.017 .521 2.150 4.383 

หลังทดลอง 7.667 1.291 .333 6.952 8.382 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 10 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดาน
การรูคาจํานวน 1–10 กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.267 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 
95% มีคาอยูระหวาง 2.150 – 4.383 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.667คาเฉลี่ยประชากร
ที่ชวงความเชื่อม่ัน 95 % มีคาอยูระหวาง 6.952 – 8.328  
   2.1.6  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน 
1-10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการรูคาจํานวน 1 – 10 กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยมาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบวัดซ้ําและใช Partial 2η คํานวณขนาดการสงผลของการทดลองปรากฏผลดังแสดงในตาราง 11  
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน 1 – 10  
 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ทักษะการรูคาตัวเลข 145.200 1 145.200 137.351 .000 .908 

ความคลาดเคลื่อน 14.800 14 1.057    
 

 ผลการวเิคราะหตามตาราง 11 พบวา ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน  
1 – 10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<.05 (F=145.200) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการรูคาจํานวน  
1 – 10 กอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางชัดเจนและการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครั้งน้ี
สงผลตอทักษะการรูคาจํานวน 1- 10 รอยละ 90.8 (Partial 2η =.908)        
   2.1.7 การหาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเพิ่ม- 
ลดภายในจํานวน 1 – 10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 – 10 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มาหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนของ
คาเฉลี่ย คาขอบเขตลางและคาขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากรปรากฏผลดังแสดงในตาราง 12 
 

ตาราง 12  คาสถิติพ้ืนฐานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเพิม่-การลดภายในจํานวน 1-10     
  กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ชวงความเชื่อม่ัน 95% 
การทดสอบ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 

กอนทดลอง 3.933 2.251 .581 2.687 5.180 

หลังทดลอง 6.533 1.642 .424 5.624 7.442 

  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดาน
การเพิ่ม- การลดภายในจํานวน 1-10 กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.933 คาเฉลี่ยประชากรที่
ชวงความเชื่อม่ัน 95% มีคาอยูระหวาง 2.687 – 5.180 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.533   
คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95 % มีคาอยูระหวาง 5.624 – 7.442  
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   2.1.8  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดาน
การเพิ่ม – การลดภายในจํานวน 1-10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  

   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 – 10 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมาวิเคราะหเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial 2η คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ปรากฏผลดังแสดงใน
ตาราง 13  
 

ตาราง 13 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเพิ่ม - การลดภายใน 
 จํานวน 1-10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ทักษะการเพิม่-การลด 50.700 1 50.700 31.132 .000 .690 

ความคลาดเคลื่อน 22.800 14 1.629    
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 พบวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดาน
การเพิ่ม – การลดภายในจํานวน 1-10 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคาเฉลี่ย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=31.132) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรดานการเพิ่ม – การลดภายในจํานวน 1 - 10 กอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางชัดเจน
และการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครั้งนี้สงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเพิ่ม– 
การลดภายในจํานวน 1 - 10 รอยละ 69 (Partial 2η =.690)        
 

 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย มีจุดมุงหมายในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
โดยรวมและรายดาน  ของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 ขอบเขตการวจัิยครั้งน้ี  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชาย – หญิงอายุ 
5 – 6 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสามแยก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 15 คนไดมาดวยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากหองที่ผูวิจัยเปนครูประจําชั้น ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  ตัวแปรจัดกระทํา 
ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย จําแนกรายดาน 4 ดาน คือ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการรู
คาจํานวน 1 – 10 ทักษะการเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน 1 – 10  
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและแบบประเมินเชิง
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจํานวน 40 ขอ ที่มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับ  .80   
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Qusai Experimental Design) ซ่ึงทําการศึกษากับ
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับปฐมวัย โดยสรางความคุนเคยกับเด็กเปนระยะเวลา 1 สัปดาหดําเนินการ
ทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกับกลุมตัวอยางกอนการทดลองโดยใชแบบ
ประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยมาทดสอบกอนการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย  เม่ือสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยไดนําแบบประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัยมาทดสอบหลังการทดลอง  และนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหดวยวิธีการ
ทางสถิติ 
 

สรุปการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน ผลการวิจัยพบวา   
 1.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.400 และ
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.533 กอนและหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 (F=198.116) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอน

และหลังการทดลองแตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
โดยรวม รอยละ 93.4 (Partial 2η = .934) 
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 2.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแยกรายดาน ไดแก ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการรูคาจํานวน 1 – 10 ทักษะการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 – 10 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
  2.1 ทักษะการจําแนกประเภท กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.867 และหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.933 กอนและหลังการทดลอง มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<.05 (F=116.630) แสดงวา คาเฉลี่ยทักษะการจําแนกประเภทกอนและหลังทดลอง
แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะดานการจําแนกประเภทรอยละ 89.3 
(Partial 2η =.893)        
  2.2 ทักษะการเปรียบเทียบกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.333 และหลังการทดลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.400 กอนและหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ p<.05 (F=232.563) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะดานการเปรียบเทียบกอนและหลังการ ทดลอง
แตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะดานการเปรียบเทียบรอยละ 94.3 
(Partial 2η =.934)    
     2.3 ทักษะการรูคาจํานวน 1 – 10 กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.267 และหลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.667 กอนและหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=145.200) แสดงวาคาเฉลี่ยทักษะดานการรูคาจํานวน 1 – 10 กอนและ
หลังทดลองแตกตางกันอยางชัดเจนและการทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะการรูคาจํานวน 1 - 10 รอยละ 
90.8 (Partial 2η =.908) 
     2.4 ทักษะดานการเพิ่ม- การลดภายในจํานวน 1-10 กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.933 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.533   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
ดานการเพิ่ม – การลดภายในจํานวน 1-10 กอนและหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 (F=31.132) แสดงวาคาเฉลี่ย ทักษะการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 
1- 10 กอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางชัดเจนและการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะการเพิ่ม –
ลดภายในจํานวน 1 – 10 รอยละ 69 (Partial 2η =.690)        
       

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
โดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยปรากฏผล
ดังนี้  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวม
และรายดานทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นไดซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้สามารถอภิปราย
ผลไดวา 
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 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีคะแนนทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรโดยรวมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปน
รูปแบบการสอนที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนรูเปนลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน ในขั้นที่ 1 ขั้นเด็ก
ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ เด็กไดสนทนา เลาประสบการณ  แลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นไดเลือกเรียนในหัวขอที่สนใจ  ไดจําแนกประเภท จัดกลุม นับจํานวนและเปรียบเทียบจํานวน
ของหัวขอเรื่องที่ตองการเรียนรู  ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรูเด็กไดเดินทางไปศึกษาแหลง
เรียนรูที่มีอยูในทองถิ่น มีโอกาสคิดตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การใหเด็กได หยิบ จับ  
สัมผัส เรียนรูจากของจริง เม่ือเกิดขอสงสัยสามารถคนควาหาคําตอบจากแหลงขอมูล กิจกรรมที่เด็ก
เลือกการประกอบอาหาร  เด็กสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาหาความรูดวยการวาดภาพระบายสี ปน
ดินน้ํามัน  เลนทราย และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมิน เด็กและครูรวมกัน
ประเมินผล  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทุกขั้นตอนเปดโอกาสใหเด็กไดใชทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรในการคนควาหาคําตอบซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็กพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
อยางเต็มตามศักยภาพอยางตอตอเน่ืองและมีความสุขในการเรียนรู  การเปดโอกาสใหผูปกครองเขา
มามีสวนรวมในการเปนวิทยากรซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในแตละหัวขอทําใหเด็กไดมีโอกาสใน
การซักถามขอสงสัยไดรับขอมูลที่ถูกตอง ดังที่กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 158) กลาววา การเรียน
คณิตศาสตรที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัยคือการใชสถานการณในชีวิต ประจําวันของเด็กเปนฐานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนรูน้ันตองมีการวางแผนอยางดีจากครู ดวยการใหเด็กมี
โอกาสคนควา แกปญหา และพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจากกิจกรรมการเรียนรูที่ครู
จัดขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กที่แตละอายุจะมีความสามารถเฉพาะการเขาถึงพัฒนาการ
จะทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กได  
 2.  เม่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จําแนกรายดานพบวา 
  2.1 ทักษะการจําแนกประเภทกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 4.876 หลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 7.933 แสดงวา ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไดเปดโอกาส
ใหเด็กไดเรียนรูจาการสังเกต สนทนา ศึกษาหาคําตอบ ไดพัฒนาทักษะการจําแนกประเภทจากก
การ หยิบ  จับ สัมผัส  สิ่งของระหวางที่เด็กทําการศึกษาคนควา ตัวอยางเชน การศึกษาเรื่องกลวย
แสนอรอย  เด็กไดจําแนกกลวย กลวยไข กลวยน้ําวา กลวยหักมุก กลวยหอม สวนประกอบของ  
ตนกลวย วัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจากกลวย เชน มีด ทัพพี ตะหลิว ไม ตะแกรง หมอ 
กะละมัง ที่มีรูปรางลักษณะที่แตกตางกัน การแปรรูปกลวยที่มีวิธี การที่แตกตางกัน การศึกษาเรื่อง
ตนขาวในนา เด็กไดจําแนกขาวเปลือก ขาวสาร  เมล็ดขาวเจา ขาวเหนียว ขาวกลองขาวเหนียวดํา 
ขาวมันปู ขาวสุก  การจําแนกอุปกรณในการทํานา การประกอบอาการจากขาว  การศึกษาเรื่อง   
ไขเอยไข เด็กไดจําแนกไขไก ไขเปด ไขนก ไขนกกระทา ไขจิ้งจก ไขปลา ไขกบ ตามสี  รูปราง
ลักษณะ อาหารที่แปรรูปจากไข  อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจากไข  การศึกษาเรื่องผักนานา
ชนิด เด็กไดจําแนกผักกินใบกินราก สีของผัก  รูปรางลักษณะของผัก  ทั้งน้ีจะเห็นไดวาการจัดการ
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เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูไดดีและสงผลไหเด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรดานการจําแนกประเภทสูงขึ้น   
  2.2 ทักษะการเปรียบเทียบ  กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 5.333  หลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 9.400 แสดงวา ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กปฐมวัยได
พัฒนาทักษะการเปรียบเทียบจากการเปรียบเทียบระยะทางในการเดินทางไปศึกษาแหลงเรียนรู ใน
การศึกษาเรื่องกลวยแสนอรอยไดเปรียบเทียบสี จํานวน ปริมาณ ขนาด รูปราง ลักษณะ ความเหมือนตาง
ของกลวยแตละชนิด ระยะหางในการปลูกกลวย  ในการศึกษาเรื่องตนขาวในนาเด็กไดเปรียบเทียบ
ขนาดของตนขาว ความเหมือนตางของตนขาวที่อยูในนาแตละแปลง เมล็ดขาวสารแตละชนิด ขนาด  
สี  รูปราง  ในการศึกษาเรื่องไขเอยไข เด็กไดศึกษาเปรียบเทียบขนาดของเลา  สุม  กรง ที่ใชเลี้ยง
เปด  ไก  นก  ขนาดของไขไก  ไขเปด ไขปลา ไขกบ ไขจ้ิงจก ไขตุกแก ในการศึกษาเรื่องผักนานา
ชนิดเด็กไดเปรียบเทียบรูปรางลักษณะ ขนาด นํ้าหนัก  จํานวน  ปริมาณ  ความสั้น ยาว ของผักที่
ศึกษาทั้งในแปลงผักและรานคา 
  2.3 ทักษะการรูคาตัวเลข กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 3.267 หลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 7.667 แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยชวยสงเสริม
ทักษะการรูคาตัวเลขใหกับเด็กปฐมวัยไดในขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจเด็กได
วาดภาพนํามานับจํานวนและใสตัวเลขทุกครั้ง  นอกจากนี้  การนับจํานวน ปริมาณ  ของสิ่งที่เรียนรู
เชน จํานวนกลวย ไข ขาว ผักชนิดตางๆ จํานวนวัสดุอุปกรณ  จํานวนเครื่องปรุง หรือสวนผสมที่ใช
ในการประกอบอาหารในขั้นการคนควาหาความรู 
  2.4 ทักษะการเพิ่ม – ลด จํานวนไมเกิน 10 กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 
3.933  หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 6.533  แสดงวา  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ชวยสงเสริมทักษะการเพิ่ม – ลด จํานวนไมเกิน 10 ไดจากการที่เด็กไดนับจํานวนกลวย ไข  ขาว  
ผัก ใสในตะกราและการหยิบสิ่งของออกจากตะกรา  การประกอบอาหารในขั้นการศึกษาหาความรู
การวาดภาพสรุปการเรียนรูเรื่องที่ศึกษาที่แสดงจํานวน ปริมาณของสิ่งที่ศึกษา การอธิบายชิ้นงาน
ของตนเอง เปนการสงเสริมใหเด็กพัฒนาทักษะการเพิ่ม – ลด จํานวนไมเกิน 10 ไดเปนอยางดี        
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  เปนการจัดการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาคนควาหาความรูไดตามความสนใจของตนเองโดยในขั้นทบทวนความรู
และเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจเด็กไดเลาประสบการณเดิม  แสดงความคิดเห็นและกําหนดหัวเรื่องใน
การเรียนรูอยางอิสระ ในขั้นคนควาหาความรูเด็กไดเลือกรวมกิจกรรมการคนควาอยางอิสระ ศึกษา
เรียนรูจากสื่อที่เปนของจริง ไดมีโอกาส จับ สัมผัส มีปฏิสัมพันธกับสิ่งรอบขาง คนควาหนังสือใน
หองสมุด คนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต การซักถามวิทยากร  ผูปกครองและครู  ขั้นการประเมินได
คิดกิจกรรมผลงานตามความถนัดและความสนใจ  ซ่ึงทุกขั้นของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
เด็กไดใชทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรขณะทําการเรียนรูอยูตลอดการเขารวมกิจกรรม โดยครูมี
สวนสําคัญในการจัดสภาพแวดลอม กระตุนใหเด็กคิด แสวงหาคําตอบ และจัดเตรียมสื่อการสอน 
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วัสดุ อุปกรณหลากหลาย มีจํานวนที่เพียงพอสําหรับเด็กในการศึกษาหาความรู  ผลใหเด็กปฐมวัยมี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่สูงขึ้น 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 1.  ตลอดระยะเวลาในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กใหความสนใจในการรวมกิจกรรม
เปนอยางดี ในชวงสัปดาหที่ 1 ครูตองคอยกระตุนใหเด็กรวมกิจกรรมและสังเกตสิ่งที่เรียนรูอยูเสมอ  
เน่ืองจากเด็กยังไมคุนเคยกับวิธีการเรียนที่ตองคนควาดวยตนเอง  ในชวงสัปดาหที่ 2 เด็กใหความ
สนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาไดดีมากขึ้น  เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบวาเด็กรูจัก
การตั้งคําถามในสิ่งที่สงสัย รวมกิจกรรมดวยความสนใจและไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ไดดีขึ้น 
 2.  การเปดโอกาสใหผูปกครองและวิทยากรในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยทําใหเด็กไดเรียนรู ซักถามขอสงสัย ไดรับคําตอบที่เปนขอมูลที่ถูกตองจากผูที่มีความรู
และประสบการณจริง  และเปนการสงเสริมความสัมพันธดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน   
 3.  การประเมินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่เปดโอกาสใหเด็กคิดกิจกรรมสรุป
ความรูเองอยางอิสระ ชวยใหเด็กพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรูไดเปนอยางดีและเกิด
ความภาคภูมิในผลงานของตนเอง 
 4.  การนําเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่ทําใหเด็กสนใจ สนุกสนานกับการเรียนรูและจดจํา
สิ่งที่เรียนรูไดดี   
  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช   
 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครูตองศึกษาหลักการและทําความเขาใจกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเด็กนักวิจัยใหเขาใจกอนการนําไปใช 
 2.   การเลาประสบการณของเด็กครูอาจชวยโดยการใชคําถามกระตุนเนื่องจากเด็กบางคน
เลาเรื่องไมเปนไปตามลําดับเรื่องราว   
 3.   การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตองมีความยืดหยุนในเรื่องของเวลา ในบางกิจกรรม
ที่เด็กยังสนใจในการศึกษาคนควาตองปลอยใหเด็กไดคนควาอยางอิสระไมเรงรัดเด็กจนเกินไป 
 4.   การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครูควรเชื่อมโยงเนื้อหาใหเกี่ยวของกับวิถีชวีิตและ 
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเพ่ือใหเด็กเขาใจสิ่งที่เรียนรูไดงายยิ่งขึ้น 
 5.   ครูควรกระตุนใหเด็กไดใชทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรตลอดการศึกษาคนควาความรู  
 6.   ครูตองใหกําลงัใจ  ชื่นชม  ความสามรถของเด็กอยูตลอดเวลา เพ่ือกระตุนใหเด็กได
พัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ 
 7.  ครูควรแจงขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กไดลงมือคนควาความรูเพ่ือผูปกครองจะไดมี
สวนรวมในการชวยสงเสริมการเรียนรูในการหา วัสดุ อุปกรณ  สื่อ เพ่ิมเติมสําหรบัเด็ก 
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 8. ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแตละครั้งเด็กไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ครบทั้ง 4 ดาน 
 

ขอเสนอแนะในการทําการวิจัย 
 1.  ควรมีศึกษา วิจัยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในหองเรียนสองกลุม
อายุโดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.  ควรมีศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในหองเรียนรวม 
 3.  ควรมีการศึกษา วิจัยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอพัฒนาการดานอ่ืน  
เชน  ดานพฤติกรรมความรวมมือ  ดานความเชื่อม่ัน  ดานการคิดวิเคราะห ดานความเอื้อเฟอ      
 4.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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คูมือการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 
ความเปนมา 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนรปูแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาเด็ก
นักวิจัยและการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยรองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ  ซ่ึง 
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาใหครูผูสอนจัดประสบการณโดยเนนเด็กเปนศูนยกลางสนองตอบตอ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  เนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถ 
สูงสุดเปนคนดีและมีความสุขตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนและถือวาผูเรียนเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรู พัฒนาทั้งความรูคุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระ
เลือกตามความสนใจของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง การเผชญิสถานการณ ฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปนทําเปน สงเสริมใหเด็กเกิดทักษะ 
ความคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา กระบวนการเรียนรู มนุษยสัมพันธ ความมวีินัย ทักษะการ
สังเกต การสื่อความหมาย และการเปนผูนํา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี  3  ขั้นตอน 
คือ  ขั้นที่1)ขัน้ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาทีส่นใจ  ขั้นที่2)เด็กคนควาวิจัยหาความรู  
ขั้นที่3)การประเมินผล  การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยตองการศกึษาทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยจึงไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมาใชในการจดัประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 
หลักการและเหตุผล 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550) กลาววา การเปลี่ยนแปลงของเด็กชวงอายุ5–8 ขวบเปน
วัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและเปนวัยที่สรางความกดดันใหกับเด็กวยัน้ี การจัดประสบการณควรเปน
แบบบูรณาการ สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สงเสริมความเปนตัว
ของตัวเอง มีอิสระในการเรยีนรู สงเสริมเด็กใหเรียนรูตามความสามารถและความสนใจ ใหเด็กมีสวน
รวมในการทํางานกิจกรรมตางๆ   
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะที่มีความสําคญัตอเด็กปฐมวัยเพราะเปนทักษะที่
จําเปนตองใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับ
การศึกษาทีส่งูขึ้นตอไป กุลยา ดันติผลาชวีะ (2551) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่ดีคือการใชสถานการณในชีวติประจําวนัของเด็กเปนฐานการจัดกิจกรรม  การเรียนรูโดยกจิกรรม
การเรียนรูน้ันตองมีการวางแผนทีดีจากครู ดวยการใหเด็กไดมีโอกาสคนควา แกปญหา และพัฒนา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจากกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดขึ้น ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยเปนรปูแบบการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือศึกษาคนควา ทดลองตามความสนใจ
ของตนเองซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรตอไป 
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จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 4 ดาน ไดแก ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการรูคาจํานวน1 – 10 ทักษะการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน  
1 – 10 ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยขึ้นโดย
มีหลักการดังน้ี 

1. จัดการเรยีนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง 
2. สงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง 
3. เด็กสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
4. เน้ือหาสาระและกิจกรรมทีจั่ดตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของเด็ก 
5. เด็กไดฝกทักษะกระบวนการคิด  เรียนรูจากประสบการณจริง  
6. เด็กวางแผนรวมกันในการสืบคน  สํารวจ  ทดลอง  คนควา  และแกปญหารวมกนั 
7. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก  ใหเด็กไดเรยีนรูไดทกุสถานที ่
8.    จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายของสือ่  วัสดุอุปกรณที่ใชเปนเครือ่งมือในการเรียนรู 

เชน หองสมุด  สารานุกรม  พจนานุกรม  โรงเรียน  บุคลากร  ผูปกครองและชุมชน  เปนตน   
 9.   ครูเปนผูอํานวยความสะดวก  ชวยเหลือสนับสนุน  จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก   

10. จัดการประเมินเด็กควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
 

แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี
องคประกอบสําคัญ ดังน้ี 
 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

1. ครูตองมีความรูความเขาเขาใจพัฒนาการและธรรมชาติในการเรียนรูของเด็ก 
2. จัดกิจกรรมที่เนนเด็กเปนศนูยกลาง  ใหเด็กไดคิด   ลงมือปฏิบัติ  แกไขปญหา 
3. ใชคําถามที่กระตุนใหเด็กคิด  เกิดความสนใจในการเรียนรู  การหาคําตอบ 
4.   เตรียมการสอนลวงหนาในการหาขอมูลแหลงเรียนรู  วิทยากร  ผูเชี่ยวชาญ   วสัดุ

อุปกรณ ตามเนื้อหาที่เด็กตองการเรียนรู  จัดบรรยากาศในการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูอยาง
เต็มตามศักยภาพ  และมีความสุข 

5.   จัดกิจกรรมที่หลากหลาย   เชน  การลงมือปฏิบัติ   การสํารวจ  การทดลอง  ใหเด็กได
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง   
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6.   ใหคําแนะนํา  สนับสนุน  และใหความชวยเหลือ  เม่ือเด็กเกิดปญหา 
7.   ประสานงานกับผูปกครองชุมชน  วิทยาการ  ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานอ่ืนที่สงเสริมการ

เรียนรูของเด็ก 
8.   สังเกตและจดบันทึกพฤตกิรรมของเด็กขณะเรียนรู 
9.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเน่ือง 

 10. ประเมินเด็กตามสภาพจริงเปนระยะ 
          บทบาทเด็กในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

1. แสดงความคดิเห็น  หาคําตอบเสนอหัวขอเรื่องที่สนใจในการเรียนรู 
2. รวมกับครใูนการวางแผนการเรียนรู 
3. ศึกษาแหลงเรยีนรู   ชมการสาธิต  ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามที่วางแผนไว 
4. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจในการเรียนรู 
5. ศึกษาคนควาหาความรูจากสื่อ  วัสดุอุปกรณที่ครูจัดอํานวยความสะดวกไวให 
6. สรุปและบันทกึการเรียนรูตามแนวทางทีต่นเองเลือก 

 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ (2545) ไดกลาวถึง ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
          ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล 
   
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวหัวขอ
เรื่องละ 2 สัปดาหๆ ละ 4 วนั เปนเวลา 8 วัน ไดแกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร ในกจิกรรมเสริม
ประสบการณ ใชเวลาวันละ 40 – 50 นาที  กําหนดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว  3 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1  ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่นาสนใจ 

  ครูสรางสถานการณ กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู โดยใชคําถาม อะไร ทําไม  
เพราะอะไร ใหเด็กไดคิดแสดงความคิดเห็นรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัเรื่องที่อยากเรียนรู ใหเด็กวาด
ภาพเรื่องที่ตองการเรียนรูจากนั้นนําผลงานมาจําแนกเปนกลุมนับจํานวนหยิบตัวเลขเทากับจํานวน
ที่นับได เปรียบเทียบจํานวนที่เด็กเลือกหัวขอเรื่องในการเรียนรูโดยเลือกหัวขอที่มีความตองการ
เรียนรูมากที่สดุ ครูนําหัวขอเรื่องไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหลักสูตรและวางแผนการ จัดกิจกรรมใน
การเรียนรูของเด็กใหสอดคลองกับวิถชีีวติจริงตามภูมิปญญาทองถิน่ 
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  ขั้นที่  2   ขั้นเด็กคนควาหาความรู 
 เด็กและครูรวมกันกําหนดแหลงเรียนรูจากหัวขอเรื่องทีต่องการศึกษา ครูพาเด็กไปศึกษา
นอกสถานที่เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรงระหวางศึกษานอกสถานที่ ครูกระตุนเด็กโดยใช
คําถามเพื่อใหเด็กไดใชทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรทัง้ 4 ดาน ไดแก ทักษะการจาํแนกประเภท 
ทักษะการเปรยีบเทียบ ทักษะการรูคาจํานวน1 – 10 ทักษะการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน1 – 10 เด็ก  
เลอืกเรื่องที่ตองการศึกษาตามความสนใจ ทําแผนที่ความคิด ลงมือศึกษาคนควาหาความรู โดยการ
สังเกต  ทดลอง  และจดบันทึก  สรุปการเรียนรู 

  ขั้นที่ 3  ขั้นการประเมินผล 
  ประเมินพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ดวยการสังเกต  สอบถาม ผลงานของเด็ก  การประเมิน

สภาพจริงและพอตโฟลิโอ  ใหครอบคลุมทั้งดานความรู  ความรูสึก  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  
และพัฒนาการเด็กทั้ง  4  ดาน   ไดแก  ดานรางกาย  อารมณจิตใจ  สังคมและสติปญญา 
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การจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 

จุดมุงหมาย 
 1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 2.เพ่ือสงเสริมใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสตปิญญา 
 
เน้ือหา 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรปูแบบการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศนูยกลางของ
การเรียนรู ผูเรียนเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจในการเรียนรูดวยตนเอง ลงมือศึกษาคนควาหาความรูที่
สงสัยโดยใชวธิีการที่หลากหลาย โดยครูเปนผูกระตุนใหเด็กไดใชทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน
การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทุกขั้นตอน  
 
กระบวนการจัดกิจกรรม 
 กระบวนการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย  เปนกระบวนการทีส่งเสริมให
เด็กไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมีขั้นตอน 3 ขั้น ดังน้ี 
 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัย 

กระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

ข้ันที่ 1ข้ันทบทวนความรูและ
เลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 

(ครูวางแผนการสอนกําหนด
ระยะเวลา 1 วัน) 

1. ศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนสรางบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรู 
2. ครูสรางสถานการณหรือใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กไดตอบ
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เลาประสบการณ  
3. ครูสังเกตและจดบันทึกสิง่ที่เด็กพูดแสดงความคิดเห็น 
4. เด็กกําหนดหัวขอเรื่องที่สนใจในการเรยีนรู สรางแผนที่ความ 
คิด เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู   
5. ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค  เน้ือหาใน
หลักสูตร  เพ่ือการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความ
ตอเน่ืองบูรณาการ สาระการเรียนรูใหสัมพันธกับทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตรสอดคลองกับวิถชีีวติจรงิตามภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยครูตั้งคําถามกระตุนใหเด็กเกิดขอสงสัยและวางแผนใหเด็ก
คิดหาคําตอบดวยตนเอง 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัย 

กระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหา
ความรู  (การเรียนรูของเด็ก
กําหนดระยะเวลา 6 วัน) 

 1. การสํารวจแหลงเรียนรู (3 วัน) 
     1.1 ครูพาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิน่ที่มีอยูใน 
 ชุมชน เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจ  
     1.2 ครูกระตุนความสนใจในการเรียนรูโดยการตั้งคําถามให 
 เด็กแสวงหาคําตอบ คนควาหาขอมูลโดยใชทักษะพื้นฐานทาง 
 คณิตศาสตร  เปดโอกาสใหเด็กซักถามปญหาที่เด็กมีความสนใจ 
     1.3 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กซักถาม  
     1.4 เด็กเลาประสบการณเกี่ยวกับการไปศึกษาแหลงเรียนรู 
 2. การกําหนดเรื่องที่ตองการศึกษา (1 วัน)  
     2.1 เด็กเลือกหัวขอและกําหนดกิจกรรมที่จะศึกษาตามความ  
 สนใจของตนเอง 
     2.2 เด็กและครูรวมกันสรางแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็ก  
 ทุกคน เพ่ือวางแผนในการเรียนรู 
 3. การศึกษาคนควา ขีดเขยีนและจดบันทึก (1 วัน) 
     3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความสนใจและความ 
 ถนัดของแตละคนโดยเนนกิจกรรมที่ฝกฝนทักษะพ้ืนฐานทาง 
 คณิตศาสตร  
     3.2 บันทึกการเรียนรูดวยการวาดภาพ การเลาเรื่อง  
 4. สรางผลงาน (1 วัน) 
     4.1 เด็กสรางผลงานของตนเอง 
     4.2 ครูใหการเสริมแรงเพ่ือเด็กเกิดตั้งใจในการสรางผลงานของ 
 ตนเองและมคีวามสนใจทีจ่ะเรียนรูตอไป 

ข้ันที่3 ข้ันการประเมินผล   

  (กําหนดระยะเวลา 1 วัน) 

 สรุปความรู (1 วัน) 
 1.เด็กนําเสนอผลงาน 
 2.เด็กและครรูวมกันสรุปเน้ือหาความรูที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา  
 2.จัดเก็บผลงานเขาแฟม  
 3.ครูกระตุนการเรียนรูในหัวขอเน้ือหาตอไป  
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แผนกําหนดการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย :กิจกรรมจากความตองการของเด็ก  
สัปดาห 

 
วัน 

 
เรื่อง ขั้นตอน ทักษะคณิตศาสตร กิจกรรม 

อังคาร ขั้นที่ 1 
ทบทวน
ความรูเลือก
หัวขอที่
สนใจ 

-ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการรูคาตัวเลข 
-ทักษะการเปรียบเทียบ 

กําหนดหัวขอ 
-ซักถาม อภิปราย 
เลาประสบการณ เรื่องที่
ตองการเรียนรู  

พุธ -ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการรูคาตัวเลข 
-ทักษะการเปรียบเทียบ 

ศึกษาตนกลวย 
-ศึกษารูปราง 
ลักษณะ ของกลวย     

พฤหัส -ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการเปรียบเทียบ 

ศึกษาจาก
อินเตอรเน็ต 

-บรรยาย อภิปราย 
ซักถามเรื่องที่เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
    1 
     

ศุกร 

ขั้นที่ 2 
เด็ก
คนควาวิจัย
หาความรู 

-ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการรูคาตัวเลข 
-ทักษะการเปรียบเทียบ 
-ทักษะการเพิ่ม - ลด    

   
   

   
   

   
   
แห

ลง
เร
ียน

รู 
 ศึกษารานกลวยทอด  
 -ชมการสาธติวธิีการ  
ทํากลวยทอด 
 -ขายกลวยทอด 

อังคาร -ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการรูคาตัวเลข 
-ทักษะการเปรียบเทียบ 

เสนอกิจกรรมที่ตองการ
เรียนรู 
-เสนอกิจกรรมการประกอบ
อาหารจากกลวย 

พุธ -ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการรูคาตัวเลข 
-ทักษะการเพิ่ม - ลด 

ประกอบอาหารจากกลวย 
-กลวยปง  -กลวยเชื่อม 
-กลวยตม 

พฤหัส 

ขั้นที่ 2 
เด็ก
คนควาวิจัย
หาความรู 
(ตอ) 

-ทักษะการเปรียบเทียบ 
-ทักษะการจําแนก 

สรางผลงาน 
-สรางผลงานที่ตนเองเรียนรู 
ตามความสนใจของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
    2 

ศุกร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ก

ลว
ยแ

สน
อร
อย

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ขั้นที่ 3  
    การ
ประเมินผล 

-ทักษะการจําแนก 
-ทักษะการเปรียบเทียบ 
 

สรุปความรู 
-เด็กนําเสนอผลงาน 
-สรุปเร่ืองราวที่เรียนรู 



 72 

ตัวอยางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เร่ือง กลวยแสนอรอย 

 
จุดประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
- การจําแนกประเภท - การเปรียบเทียบ 
- การรูคาจํานวน 1 – 10 - การเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน 1 – 10 

2. เพ่ือใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจของตนเองอยางอิสระ 
3. เพ่ือใหเด็กเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู ปลูกฝงการใฝรูใฝเรียน 

เน้ือหา 
 กลวยเปนไมผลที่มนุษยนํามาบริโภคเปนอาหารอยางแพรหลาย นิยมปลูกไวตามบานเพื่อ 
ใชรับประทาน มีหลายชนิด เชน กลวยไข กลวยหอม กลวยน้ําวา กลวยหักมุก ลําตนจริงอยูใตดิน 
เรียกวาหัวหรอืเหงา เม่ือเจริญเติบโตจะออกดอกเรียกวาหัวปลี ผลเกดิจากดอกเรียกเปนหวี ชอดอก 
ออกเปนเครือ นอกจากรับประทานผลสกุแลวสามารถนําไปแปรรูปเปนอาหารไดอีกหลายชนิด เชน  
กลวยฉาบ กลวยปง กลวยตม  กลวยทอด กลวยกวน ขนมกลวย  
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ   
   ครูตั้งคําถามกระตุนใหเด็กเลาประสบการณ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับผลไมใหเด็ก 
วาดภาพผลไมที่ตองการเรียนรูนําเสนอผลงานใหเด็กจําแนกประเภทจัดกลุมผลไมที่เหมือนกันนํา 
ภาพผลไมมาติดบนกระดาษ  เด็กรวมกนันับจํานวนและนําตวัเลขมาติดตามจํานวนที่นับได  
เปรียบเทียบจํานวนที่มีเด็กตองการเรียนมากที่สุด เด็กสรุปหัวขอเน้ือหาที่ตองการเรียนรู 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
   ศึกษาคนควาสวนกลวยเพ่ือศึกษาสวนประกอบของตนกลวย ศึกษาขอมูล 
เกี่ยวกับกลวย การแปรรูปอาหารจากกลวย กลวยชนดิตางๆ จากอินเตอรเน็ต ศกึษาจากหนังสือ 
ศึกษาจากวทิยากร วางแผนการประกอบอาหารจากกลวยโดยซักถามจาก พ่ี ครู ผูปกครอง  
ดําเนินการประกอบอาหารจากกลวย สรุปความรู   สรางผลงาน 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล 
   เด็กนําเสนอผลงานที่ตนเองสรางขึ้น จัดกลุมผลงานที่เปนพวกเดียวกัน รวมกันกับ 
เพ่ือนจัดวาง แสดงผลงาน 
การประเมินผล 
 1. การสังเกตการรวมกิจกรรม 
 2. การจัดกลุมผลงานและการนําเสนอผลงาน 
 3. สังเกตการใชทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรขณะรวมกิจกรรม  
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สัปดาหที่ 1 
ครั้งที่ 1 วันอังคาร 
ข้ันทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ : การกําหนดหัวขอ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมการเลาเรื่องราวประสบการณ การแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายสิ่งที่สนใจ 
การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการรูคาตัวเลข 1 - 10 
3.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
ทักทายเด็กและนําเด็กทองคําคลองจอง “ผลไม” 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนรู 
ข้ันสอน 
1.เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกับผลไมที่รูจัก โดยใชคําถาม 
  - เด็กชอบรับประทานผลไมอะไร 
  - ผลไมแตละชนิดมี สี รูปรางลักษณะและรสชาติอยางไร 
  -เด็กเลาประสบการณเกี่ยวกับผลไมอยากเรียนรูเรื่องผลไม
ชนิดใดใหเด็กวาดรูปผลไมที่อยากเรียน 
ข้ันสรุป 

2.เด็กนําเสนอผลงานที่วาดและสนทนาถึงผลไมทีต่องการ
เรียนรูนําผลงานไปติดที่กระดาษเพื่อกําหนดเรื่องที่ 

สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
- คําคลองจองจํ้าจ้ีผลไม  - กระดาษA4  - สีเทียน  

-กรรไกร        -บัตรตวัเลข  1 – 10      -กาว 
 
 

 
เม่ือครูตั้งคาํถามถึงผลไมที่เด็กชอบ
รับประทาน มีเด็กหลายคนตอบวา 
กลวย สม ฝรัง่ มะละกอ เงาะ ชมพู 
หลังจากสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแลวเด็กวาดภาพเรื่องที่
ตองการเรียนรู เม่ือจําแนกและนับ
จํานวนเด็กเลอืกเรื่องกลวยมากที่สุด 
เน่ืองจากเปนผลไมที่หารับประทาน
ไดงายในทองถิ่น  
คําถามที่เด็กตองการรูในเรือ่ง 
 กลวยแสนอรอย  
- กลวยมีกี่ชนิด 
- กลวยแตละชนิดมีสวนประกอบ 
เหมือนหรือตางกันอยางไร 
- เรานํากลวยมาทําอะไรไดบาง 
สรุป 
   เด็กเลาประสบการณเกี่ยวกับ
ผลไมที่ตนเองชอบไดโดยครูตอง
ชวยกระตุนอยูตลอดเวลา เด็ก
สามารถจําแนกประเภทของผลไม
ชนิดตางไดถกูตองเม่ือใหนับจํานวน
มีเด็ก 4 คน ที่ชี้ตวัเลขยังไมถูกตอง 
เม่ือใหเปรียบเทียบจํานวน เด็ก
สามารถบอกไดวาเรื่องใดทีมี่ผูสนใจ
มากที่สุด โดยเด็กตองใชเวลาในการ
นับรูปภาพ ไมไดเปรียบเทยีบจาก
ตัวเลขที่ติดอยู 
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สัปดาหที่ 1 
ครั้งที่ 2 วันพธุ 
ข้ันทบทวนเด็กคนควาวจิัยหาความรู : ศึกษาสวนกลวยในชุมชน(สวนประกอบของกลวย) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมการสังเกต การสํารวจ ซักถาม  
การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการรูคาตัวเลข 1 - 10 
3.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
1.ครูทักทายเด็กและสนทนาเกี่ยวกับการออกไปศึกษาแหลง
เรียนรู สรางขอตกลงรวมกนั 
ข้ันสอน 
2.ครูพาเด็กไปสวนกลวยทีอ่ยูในชุมชนใหเด็กสํารวจตนกลวย
ที่อยูในสวน 
 3.ครใูชคําถามกระตุนใหเด็กสังเกตและอธิบายรูปราง
ลักษณะของตนกลวย โดยหาคําตอบดวยตนเอง 
  - กลวย1กอมีกี่ตนกลวยแตละกออยูใกลหรือไกลจากเด็ก 
4.เด็กศึกษาตามความสนใจ 
5.ใหเด็กซักถามขอสงสัย 
ข้ันสรุป 
6.ครูใชคําถามฝกทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร 
 - มีตนกลวย 3 ตน ปลูกเพิม่อีก 2 ตน  รวมมีกลวยกีต่น  
 - แมเก็บหัวปลี 7หัว นองเก็บมาอีก 3หัว รวมมีหัวปลกีี่หัว 
 -มีหนอกลวย 5 หนอนําไปปลูก 2 หนอ เหลือหนอกลวยกี่
หนอ 
 - มีกลวย 10 ผล รับประทานไป 4 ผล เหลือกลวยกี่ผล 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
สวนกลวย กลวยของจริง 

 

เด็กเดินทางไปแหลงเรียนรูเม่ือถึง 
สวนกลวยเดก็แยกกลุมไปศึกษาที ่
ตนกลวยโดยการจับ  นับจํานวน 
ครูถามคําถามกระตุน 
- เด็กตองทวนคําถามและนับจํานวน 
กอนตอบคําถาม 
- ขณะเด็กเขาศึกษาทีต่นกลวยเด็กมี 
การสนทนาปรึกษาแสดงความ
คิดเห็น เชนกลวยถาสุกมากๆเอาไป
ใหหมูกิน 
-ตนกลวยลมแลวแมจะฟนตนไปตม 
ใหหมูกิน 
-แมเอากลวยปอนนอง 
-หัวปลตีมใสไกอรอย 
-ตนกลวยเอาไปทํากระทงลอยน้ํา 
-ถากลวยออกลูกแลวมันจะตาย 
เด็กตอบคําถามของครูไดแตตองใช
เวลานาน บางคนใชการนบัน้ิวมือ  
สรุป 
   เด็กไดเขาศึกษาสวนประกอบของ
ตนกลวยตามความสนใจ นับจํานวน
หนอกลวย หัวปลี เปรียบเทียบ
ความสูงของตนกลวย ความยาวของ
กานกลวย สขีองใบกลวย เด็กสนใจ
ในการคนควาดวยความสนกุสนาน 
เด็กไดสังเกตรูปรางลักษณะของ
กลวยหอม กลวยน้ําวา และกลวยไข 
ที่อยูในสวน  
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สัปดาหที่ 1 
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบด ี
ข้ันคนควาวจิัยหาความรู : ศึกษาคนควาจากอินเตอรเน็ต  
                                           (กลวยชนิดตางๆ และการแปรรูปอาหารจากกลวย) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
  เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปลูกฝงนิสัยใฝรู
ใฝเรียน 
การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
1.ครูเตรียมเด็กใหสงบเพื่อเตรียมพรอมในการเรียน  
ดวยการทอง คําคลองจอง “ กลวยน้ําวา ”   
2.เด็กรวมกันสนทนาถึงคําคลองจองอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาในคําคลองจอง 
ข้ันสอน 
3.เด็กศึกษากลวยชนิดตางๆจากอินเตอรเน็ตตามความสนใจ  
4.เด็กสนทนาถึงสิ่งที่ตนเองไปคนความา 
- กลวยทีเ่ด็กศึกษาชื่ออะไร   มีสี รูปรางลักษณะอยางไร 
- เด็กเคยเห็นกลวยชนิดนี้มากอนหรือไม กลวยแตละชนิดมี
ความเหมือนความตางกันอยางไร 
ข้ันสรุป 
5.เด็กวาดภาพกลวยและนาํเสนอผลงาน 
6.เด็กจําแนกประเภทของกลวยที่วาดจากนั้นเด็กนับจํานวนที่
จําแนกได  
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
-  หองคอมพิวเตอร 
 - สีเทียน         
- กระดาษA4  

 

เม่ือเด็กเขาคนควาขอมูลใน 
อินเตอรเน็ตเด็กไดเห็นกลวยที่ไมมี 
ในชุมชน เชน กลวยเล็บมือนาง 
กลวยปา  อาหารที่ทําจากกลวย 
แมลงศัตรูพืชของกลวยเด็กสนทนา 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน 
- กลวยตนนี้เล็กแตมีลูก 
- กลวยนี้เหมือนพัดไมมีลูกสงสัยกิน 
ไมไดจากนั้นซักถามครู 
-กลวยมีลูกไมเหมือนกัน  
กลวยหอมใหญกวาใคร 
-ยายกินขาวกบักลวยแตถานองจะ
กินแมตองเอาชอนขูดใหกิน  
-เด็กไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ
สารานุกรมในมุมหนังสือหลังจาก
ออกจากหองคอมพิวเตอร 
สรุป 
  เด็กใหความสนใจคนควาขอมูลที่มี
อยูในอินเตอรเน็ตมาก เม่ือสงสัยจะ
สอบถามโดยครูและนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ชวยอํานวย
ความสะดวกในการพิมพหัวขอใน
การคนหา เม่ือวาดรูปกลวยแลว
นํามาจําแนกประเภทกลวยได
ถูกตอง เปรียบเทียบสี ขนาด ของ
กลวยที่วาดรปูได  
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สัปดาหที่ 1 
ครั้งที่ 4 วันศกุร 
ข้ันคนควาหาความรู : ชมการสาธิตวธีิการทํากลวยทอด 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหเด็กสนใจในการเรียนรู สังเกต ซักถาม 
 การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการรูคาตัวเลข 1 - 10 
3.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
4.ทักษะการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 - 10 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
เด็กทบทวนขอตกลงกอนการเดินทางไปแหลงเรียนรู 
ข้ันสอน 
1.เด็กนับปากเปลา 1 - 30 
2.วิทยากรสาธิตการทํากลวยทอด ครูถามคําถามเพื่อกระตุน
ความสนใจเดก็ 
-เราใชอุปกรณอะไรในการทํากลวยทอด 
-กลวย 1 ผล แบงไดกี่ชิ้น เปรียบเทยีบขนาดและจํานวนของ
กลวยแตละผล 
-เม่ือผสมแปงที่ใชชบุกลวยทอดแลวเปนอยางไร 
-เม่ือทอดกลวยแลวเปนอยางไร 
-เด็กทดลองขายกลวยทอด 
ข้ันสรุป 
เด็กรวมกันสรปุวิธีการทํากลวยทอด 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
- กลวยน้ําวา    -กระทะ  -ตะหลิว  - หมอ  - ทัพพี-ตะแกรง    
-กระดง  -สวนผสม 

 
 

เด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัการทํา 
กลวยทอด สามารถลําดับขัน้ตอนใน 
การทํากลวยทอดได 
ขณะรวมกิจกรรมเด็กสนทนา 
- ถาไมผากลวยเอาไปทอดเลยได 
หรือเปลา 
- ถาเอากลวยสุกๆ มาทอดมันจะ 
เปนกอน 
- ตอนเอากลวยใสกระทะโยนไมได 
เด๋ียวนํามันจะกระเด็นใส 
- ทีคีบกลวยยาวๆ จะไมรอนมือ 
- บานหนูมีกระดงแบบน้ีแตเอาไวใส 
พริกตากแดด 
- กลวยทีชุ่บแลวไมทอดยังกินไมได 
เด๋ียวปวดทอง 
- แมของนองหงสขายกลวยทอดอัน
ละ1บาทมีเงินเหรียญบาท 2 เหรียญ
ซ้ือได 2 อัน 
สรุป 
 เด็กชมการสาธิตของวิทยากรดวย
ความตั้งใจและสนใจที่จะทดลอง
ทอดกลวย เด็กไดฝกทักษะการนับ
เพ่ิม – ลด ในขั้นตอนการทอดกลวย
และเชื่อมโยงทักษะตางๆ ในการ
ขายกลวยทอด เด็กไดรับการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรครบ
ทุกดาน 
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สัปดาหที่ 2 
ครั้งที่ 5  วันอังคาร 
ข้ันคนควาวจิัยหาความรู : วางแผนการประกอบอาหารจากกลวย 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมการวางแผน การลําดับเหตุการณแสดงความ
คิดเห็นสรุปความรู 
การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการรูคาตัวเลข 1 - 10 
3.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
1.ครูทักทายเด็กและสนทนาทบทวนเกี่ยวกับกลวยที่ศกึษา
มาและรวมกนักําหนดอาหารที่ทําจากกลวย 
2.เด็กจัดกลุมที่ตองการประกอบอาหารชนิดเดียวกัน 
3.เด็กวางแผนวิธีการไปศกึษาคนควาขอมูลขั้นตอนการทํา
กลวยตม  กลวยปง  กลวยเชื่อม 
ข้ันสอน 
4.เด็กแตละกลุมศึกษาขั้นตอนการทําอาหารจากกลวยตาม
ความสนใจโดยการคนควาอิสระ  
5.เด็กศึกษาขอมูลการประกอบอาหารจากกลวยจากครทูี่อยู
ใกลๆ หองเรียน 
6.เด็กสนทนาถึงสิ่งที่ตนเองไปคนความาและซักถามขอสงสัย
แลกเปลีย่นความรูกับเพ่ือน 
6.เด็กรวมกันวางแผนการประกอบอาหารจากกลวย 
ข้ันสรุป 
7.เด็กรวมกันวาดภาพการวางแผน การประกอบอาหารจาก
กลวย 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
- กระดาษ A4 - สีเทียน  

เด็กจับกลุมเพ่ือไปศึกษาวธิีการ
ประกอบอาหารจากกลวย 
- กลุมที่ทํากลวยตมเด็กในไปหา 
ครูหอง ป.2 แลวกลับมา 
- กลุมที่ทํากลวยปงเด็กไปหาครูหอง 
ป.1 แลวกลบัมา 
-กลุมที่ทํากลวยเชื่อมเด็กไปหาครู 
หอง ป.3 แลวกลับมา 
แตละกลุมรวมกันสนทนาวาง
แผนการประกอบอาหารจากกลวย
โดยการวาดภาพ วัสดุ อุปกรณ และ
วิธีการประกอบอาหารจากกลวย
พรอมทั้งซักถามครูเปนระยะ  
เด็กนับจํานวนวัสดุอุปกรณที่ตองใช
เติมตวัเลขตามจํานวนที่นับไดและ
ตกลงกันเตรียมอุปกรณที่จําเปนตอง
ใช เชน กลวย ถาน ชอน ทัพพี  
สรุป 
   เด็กรวมกันคนควาดวยความสนใจ
เปรียบเทียบความเหมือน ตางวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร
จากกลวยแตละชนิด ไดนับจํานวน
อุปกรณที่ตองใช ลําดับขั้นตอนใน
การทํางาน  
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สัปดาหที่ 2 
ครั้งที่ 6 วันพธุ 
ข้ันคนควาวจิัยหาความรู : การประกอบอาหารจากกลวย 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
เพ่ือสงเสริมทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน การทํางาน
ตามลําดับขั้นตอน 
 การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการรูคาตัวเลข 1 - 10 
3.ทักษะการเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน 1- 10 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
1.เด็กเตรียมความพรอมกอนเรียนดวยการทองคําคลองจอง
การนับ 
2.เด็กนั่งเปนกลุมที่วางแผนการประกอบอาหารรวมกัน 
ข้ันสอน 
1.เด็กและครสูนทนาทบทวนขั้นตอนในการประกอบอาหาร
จากกลวย ไดแก กลวยตม กลวยปง กลวยเชื่อม 
2.เด็กรวมกันประกอบอาหาร 
 ข้ันสรุป 
3.เด็กนําเสนออาหารที่รวมกันทํา 
4.เปรียบเทยีบ สี จํานวน รูปราง ลักษณะของอาหารแตละ
ชนิด 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
- กลวยน้ําวา   - กลวยไข      
- นํ้าตาล      -นํ้า  
-เกลือ         -อุปกรณงานครัว 

 
 
 

เด็กรวมกันประกอบอาหารตามขั้น 
ตอนที่ศกึษามาโดยครูและ
ผูปกครองรวมกันอํานวยความ 
สะดวกให ขณะจัดกิจกรรมเด็ก 
รวมกันทํางานดวยความตัง้ใจ 
กลุมที่เสร็จกอนคือ กลุมที่ทํากลวย
ตม กลวยปง กลวยเชื่อมตามลําดับ 
เด็กนํากลวยใสจานนํามาวางนับ 
จํานวน เปรียบเทียบสี ขนาด ของ
กลวยแตละชนิด ไดถูกตอง 
เด็กชิมอาหารแลวลงความเห็นวา
กลวยเชื่อมอรอยที่สุดอาหารที่ทํา
งายที่สุด คือ กลวยตม 
สรุป 
  เด็กรวมกันประกอบอาหารจน
สําเร็จโดยไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครองในการเตรียมอุปกรณและ 
วัสดุ  ดูแลอํานวยความสะดวกใหกับ
เด็ก เด็กไดพัฒนาทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรจากการจําแนกวัสดุ
อุปกรณ ทักษะการเพิ่ม – ลด ใน
การแบง ตัด เพ่ิมและลด จํานวน
กลวยในตะแกรงปง หมอตม หมอที่
ใชเชื่อมกลวย   เด็กรูจักการทํางาน
ตามขั้นตอน และเก็บ อุปกรณ ทํา
ความสะอาดสถานที่ดวยความ
เรียบรอย  

 



 79 

สัปดาหที่ 2 
ครั้งที่ 7 วัน พฤหัสบด ี
ข้ันคนควาวจิัยหาความรู : การสรางผลงาน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง การแสดงออกตาม
ความคิดของตนเอง 
การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
ทักทายเด็กดวยการรองเพลง กลวยปง 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเรียนรู 
ข้ันสอน 
1.เด็กและครสูนทนาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูที่ได
คนความาแลว 
 2.เด็กสรางผลงานตามความสนใจของตนเอง 
ข้ันสรุป 
3.เด็กนําเสนอผลงาน 
4.เด็กนับจํานวนผลงานที่ไดลงมือทํา 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
-กระดาษ A4     -กระดาษส ี
- สีเทียน          - ดินนํ้ามัน      
-กรรไกร           -กาว 

 
 
 

เด็กรวมกันทบทวนกิจกรรมการ
คนควาความรูที่ไดลงมือปฏิบัติมา
เด็กเลือกวธิีการสรางผลงานของ
ตนเองอยางอิสระโดยครูเตรียมวัสดุ
อุปกรณให เด็กสรางผลงานได
มากกวาคนละ 1 ชิ้น เชน วาดภาพ
ระบายสี ฉีกปะภาพ ปนดินนํ้ามัน
พิมพภาพจากสวนตางๆ ของกลวย 
นํากานกลวยมาประดิษฐของเลน 
พับผาเช็ดหนาเปนรูปกลวย เด็กแต
ละคนสรางงานอยางอิสระเม่ือหมด
เวลาแลวชวยกันเก็บทําความสะอาด
หองเรียบรอย 
สรุป 
   เด็กนับจํานวนผลงานที่สรางขึ้น
ไดแลวหยิบบตัรตวัเลขมากาํกับไว
คัดเลือกชิ้นงานที่คิดวาชอบที่สุด 1 
ชิ้นเพ่ือนําเสนอผลงานในวันตอไป 
เด็กทั้งหองจําแนกชิ้นงานที่
เหมือนกันไวกลุมเดียวกัน นํา
ชิ้นงานมารวมกันเปรียบเทียบความ
เหมือน ตาง ขนาดรูปรางและ
ลักษณะของผลงานตนเอง 
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สัปดาหที่ 2 
ครั้งที่ 8 วันศกุร 
ข้ันการประเมินผล : การสรุปการเรียนรู 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 

จุดประสงค 
 เพ่ือสงเสริมการเลาเรื่องราวประสบการณ การแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายสิ่งที่สนใจ 
การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.ทักษะการจาํแนก 
2.ทักษะการเปรียบเทยีบ 
3.การรูคาตัวเลข 1 – 10  
4.การนับเพ่ิม – ลด จํานวน 1 - 10 
การดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา 
1.เด็กรองเพลงและทองคําคลองจองที่เรียนมาแลวเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเรียนรู 
ข้ันสอน 
2.เด็กนําผลงานที่จําแนกไวมาวางแผนเพื่อจัดการนําเสนอ
ผลงานรวมกนันับจํานวนและสรุปจํานวนผลงานที่สรางขึ้น 
3.เด็กนําเสนอผลงานเดี่ยวและกลุม 
4.สนทนาเกี่ยวกับองคความรูที่ไดรับจากการเรียนรู 
ข้ันสรุป 
5.เด็กชื่นชมผลงาน 
6.เก็บผลงานเขาแฟม 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 
- แฟมสะสมผลงาน         
-  ผลงานเด็ก 

 
 
 

เด็กนําผลงานมาพิจารณา
แลกเปลีย่นกนัดูกับเพ่ือนรวมกันจัด
แสดงผลงานตามกลุมที่จําแนกไว
เด็กนําบัตรตวัเลขมาใสตามจํานวน
ที่นับไดถูกตอง เด็กชื่นชมผลงาน
ของตนเองและเพื่อน เปรียบเทียบ สี
ขนาด รูปราง จํานวน ของชิ้นงาน 
ไดถูกตอง  
สรุป 
  เด็กใชทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรในการรวมกิจกรรมการ
เรียนรูไดในเวลาที่เรว็ขึ้น เชน เม่ือ
ใหจําแนกชิ้นงานที่เหมือนกันเด็ก
สามารถทําไดถูกตองรวดเรว็  เด็ก
เรียนรูไดดีมากขึ้น ในขั้นนี้เด็กได
แสดงออกอยางเต็มศักยภาพ มีการ
วางแผนการทาํงานรวมกันไดเปน
อยางดี   
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ภาคผนวก 
แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

 
คําคลองจองผลไม 

         (ไมทราบนามผูแตง) 
จํ้าจ้ีผลไม  แตงไทย  แตงกวา  ขนุน  นอยหนา  พุทรา  มังคุด  ละมุด 

ลําไย  มะเฟอง  มะไฟ  มะกรูด  มะนาว  มะพรา  สมโอ  ฟกแฟง  แตงโม  ไชโย  โหฮ้ิว   
 

คําคลองจองกลวยน้ําวา 
          (ไมทราบนามผูแตง) 

     กลวยน้ําวาเอย  เอามาจากสวน 
    ผิวเหลืองนวล  นวล         ใหนองไวกิน 
    ขนมนมเนย   ไมเคยไดยิน 
    หยิบกลวยปอกกิน   อรอยจริงเอย 
     กลวยน้ําวาเอย  เอามาบวชช ี
    หอมหวานมันดี   แมศรีชางทํา 
    ขออีกสักถวย   สาวสวยคมขาํ 
    เสร็จแลวรองราํ   สนุกจริงเอย 
 

คําคลองจองการนับ 
          (ไมทราบนามผูแตง) 

      หน่ึง  สอง  สามเปนยามปลอด   
      สี่หารอดรั้วออกไป 
      หก  เจ็ด  แปด  แดด  แจมใส 
      เกา  สิบ  ไวไว  วิ่งไลกัน 
 
       เพลง  กลวยปง 

           (ไมทราบนามผูแตง) 
      กลวยปง  กลวยปง  กลวยปง 
      กลวยปง  อรอย  อรอย  กลวยปง  ใสเกลือนิดหนอย 
      อรอย  อรอย  กลวยปง   กลวยปง   
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แผนภูมิแสดงการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอ 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

เรื่อง กลวยแสนอรอย 

                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                         
 
 
 
 

 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลวยแสนอรอย 

เด็ก 

ครู 

สังเกตเด็ก 
ใหการเสริมแรง 

เสนอผลงาน 
สรุปการเรียนรู 

แหลงเรียนรู 
เด็กคิดกิจกรรม
ตามความสนใจ 

วาดภาพระบายสี 

พิมพภาพ 

ฉีกปะภาพ 

สวนกลวยในชุมชน 

รานกลวยทอด 
มุมประสบการณ 

หองสมุด 

ขั้นท่ี2 ( 6 วัน) 
ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรูท่ี
มีผลตอทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร 

ขั้นท่ี 3( 1 วัน) 
ขั้นการประเมินผลท่ีมีผลตอ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

ขั้นท่ี 1(1 วัน) 
ขั้นทบทวนความรูและเลือก
หัวขอเนื้อหาท่ีสนท่ีมีผลตอ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  เลาประสบการณเดิม เสนอหัวขอเร่ือง 
สรุปหัวขอเร่ือง 

เด็กคนควาคําตอบ   
      ดวยตนเอง 

ส่ือการจัดกิจกรรม 

  ปนดินนํ้ามัน 

หนังสือสารานุกรม 

หองคอมพิวเตอร 

กลวยของจริง 

วัสดุอุปกรณงานครัว 

การประกอบอาหาร 

ชื่อกลวย 

สวนประกอบ
ของตนกลวย 

หนอ   หัวปลี   ลําตน  ใบ 

กลวยไข 
กลวยนํ้าวา 
กลวยหอม 

กลวยตม  กลวยปง กลวยเชื่อม 
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ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยที่มผีลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 
 รองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ไดพัฒนารูปแบบการสอน การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวจัิย ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาใหครูผูสอนจัดประสบการณโดยเนนเด็กเปน
ศูนยกลางสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  เนนใหครูผูสอนสงเสริมให
เด็กมีความรูความสามารถ สูงสุดเปนคนดีและมีความสุขตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนและ
ถือวาผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู พัฒนาทั้งความรูคุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยาง
สมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระเลือกตามความสนใจของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหฝกทักษะกระบวน 
การคิดการจัดการไดเรียนรูจากประสบการณจริง การเผชิญสถานการณ ฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปน
ทําเปน สงเสรมิใหเด็กเกิดทักษะ ความคดิสรางสรรค ทักษะการแกปญหา ความมีวินัย ทักษะการ
สงัเกต กระบวนการเรียนรู มนุษยสัมพันธ การสื่อความหมาย การเปนผูนําและทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ ขั้นเด็กคนควาวิจัย
หาความรู ขั้นการประเมินผล เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครบทั้ง 3 
ขั้นตอนแลวมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี  
 ขั้นที่1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ  ในชวงแรกของการจัดกิจกรรมครู
ตองกระตุนโดยใชคําถามบอยๆ เพ่ือชวยใหเด็กคิดหาคําตอบและเลาประสบการณ  เม่ือเด็กคุนเคย
กับการไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เด็กจึงแสดงความคิดเห็นและเลาประสบการณของตนเอง
มากขึ้นเด็กเลอืกศึกษาเรื่องกลวยจํานวน 8 คน เรื่องสมจํานวน 3 คน เรื่องออย 4 คน เด็กสรุปวามี
ความตองการเรียนรูเรื่องกลวย เม่ือใหตั้งหัวขอชื่อเรื่องเด็กจึงตั้งชื่อเรื่อง “กลวยแสนอรอย” เพราะ
กลวยมีรสหวานเวลารบัประทานแลวเด็กรูสึกอรอย ในขั้นตอนนี้ครตูองกระตุนเด็กโดยใชคําถามให
เด็กคิดอยางหลากหลาย และเนนใหเด็กจําแนกประเภทของผลไม นับจํานวนเลือกตัวเลขมาตดิให
ถูกตองตามจาํนวนที่นับได การเปรียบเทียบจํานวนมากที่สุด ซ่ึงเด็กไดมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นนี ้
 ขั้นที่ 2  ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู  เด็กเลือกแหลงเรียนรูที่สวนกลวยในชุมชนและ
ทําการคนควาหาความรูดวยความตั้งใจ การที่ครูกระตุนเด็กโดยใชคาํถามจะชวยสงเสริมใหเด็กไดใช
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมากขึ้น  การเขาศึกษาในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเด็กสนใจเนือ้หา
ที่คนควาทางอินเตอรเน็ตมีขอมูลที่หลากหลาย และทําการศึกษาเพิม่เติมจากหนังสือสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน หนังสือเรื่องกลวย ในมุมหนังสือประจําหอง การชมวิทยากรสาธติการทอดกลวยทํา
ใหเด็กไดรับประสบการณตรงในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ผูปกครองมีความเขาใจหลักการในการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยดีมากขึ้น  ในการประกอบอาหารจากกลวยเด็กไดลงมือชั่ง ตวง นับ
จํานวน สวนผสมตางๆ ลําดบัเหตุการณ วางแผนขั้นตอนในการทํางานรวมกัน โดยครูตองอํานวย
ความสะดวกใหเด็กเม่ือเด็กตองการคนควาขอมูล และจัดสื่อการสอนที่หลากหลายเพราะความสนใจ
ในการคนควาของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
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อยางเต็มตามศักยภาพ การไดรับความรวมมือจากผูปกครองจะชวยใหการจัดการเรียนรูแบบเดก็
นักวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น เน่ืองจากผูปกครองมีความเชี่ยวชาญในหัวขอเรือ่งที่เด็กสนใจ และ
เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนดวย 
 ขั้นที่ 3  ขั้นการประเมินผล  เด็กสรางผลงานเพื่อสรุปการเรียนรูไดผลงานที่เปนภาพวาด
ระบายสีเกี่ยวกับตนกลวย การทอดกลวยจํานวน 25 ชิ้น การปนดินนํ้ามัน 15 ชิ้น การพิมพภาพ  
20 ชิ้น และการฉีกปะภาพ 10 ชิ้น เด็กภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถอธิบายผลงาน
ของตนเองได เด็กจําแนกประเภทของผลงานศึกษาเปรยีบเทียบความเหมือน ตาง รูปราง ลักษณะ
ของผลงานได โดยครูมีสวนสําคัญในการกระตุนใหเด็กสนใจในการคนควาหาความรูและสรุปการ
เรียนรูไดถูกตอง ผูปกครอง และบุคคลทีอ่ยูรอบขางเด็กมีสวนในการใหขอมูลที่สงเสริมการเรียนรู
ของเด็กไดเปนอยางดี การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยทุกขั้นตอนเปดโอกาสใหเด็กพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรครบทุกทักษะ  
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ภาคผนวก  ข 
 

- คูมือแบบทดสอบเชิงปฏบิัติทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยั 
          -  ตวัอยางแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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คูมือการดําเนินการประเมินเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 
ลักษณะทัว่ไปของแบบประเมิน 
 1.แบบประเมินเชิงปฏิบตัิทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยน้ีผูวิจัยสรางขึ้น
เพ่ือใชสําหรับการประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ดานการจําแนกประเภท 
การเปรียบเทยีบ การรูคาตวัเลข การเพิม่ การลด  ของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 (อายุ 5 - 6 ป)  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  โดยเปนการประเมินรายบุคคล 
 2.แบบประเมินเชิงปฏิบตัิทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยประกอบดวยชุด
คําถาม 4 ชุด  จําแนกได ดังน้ี 

 ชุดที่ 1  การจําแนก     จํานวน  10  ขอ 

 ชุดที่ 2  การเปรียบเทยีบ          จํานวน  10  ขอ 

 ชุดที่ 3  การรูคาจํานวนตวัเลข   จํานวน  10  ขอ 
 ชุดที่ 4  การเพิ่ม - ลด              จํานวน  10  ขอ    
 
การตรวจใหคะแนน 
 การตรวจใหคะแนนความถกูตองแบบประเมินเชิงปฏิบตัิทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวยั มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 ถาปฏิบตัิไดและตอบไดถูกตอง  ได 1 คะแนน 
 ถาปฏิบตัิไมไดและตอบไดผิด    ได 0 คะแนน 
 
การกําหนดเวลาในการประเมิน 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการประเมนิเชิงปฏิบตัิทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
กําหนดใหขอละ 1 นาที ถาเด็กเสร็จกอน ใหเริ่มประเมินขอตอไปได 
 
การเก็บคะแนน 
 การเก็บคะแนน  ผูวิจัยทําการเก็บคะแนนโดยการตรวจใหคะแนนจากการปฏิบัติกจิกรรม
ตามสถานการณ  และบันทกึคะแนนทันทหีลังการประเมินหลังสถานการณน้ัน 
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การเตรียมการประเมิน 
 1.ผูดําเนินการประเมินศึกษาแบบประเมินใหเขาใจทัง้หมด  โดยพยายามใชภาษาที่ชัดเจน
และเปนธรรมชาติกับเด็ก 

 2.จัดเตรียมสถานการณ และวสัดุอุปกรณในแตละขอใหพรอมสําหรับการประเมนิ 
 3.ใหเด็กเขาทาํการประเมินครั้งละ 1 คน โดยเรียงลําดับไปตามขอคาํถามทีละชุด 

 4.กอนเร่ิมการประเมินควรใหเด็กไดทําธรุะสวนตัวใหเรียบรอย เพ่ือใหเด็กมีสมาธิในขณะ
ดําเนินการประเมิน 
 
วิธีดําเนินการประเมิน 

 1.ผูประเมินสรางความคุนเคยกับเด็กกอนจึงเริ่มดําเนินการประเมิน 
 2.ดําเนินการประเมินตามลาํดับ โดยในแตละสถานการณเด็กจะเปนผูลงมือปฏิบัตดิวย
ตนเองซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
  2.1ผูดําเนินการประเมินแนะนําอุปกรณของขอที่จะประเมิน  และอธิบายแบบประเมิน
ในขอน้ัน ๆ ใหผูรับการประเมินเขาใจ 
  2.2ผูรับการประเมินลงมือปฏิบัตติามคําสัง่ของผูดําเนินการประเมิน 
  2.3เม่ือผูเขารับการประเมินปฏิบัตเิสร็จเรยีบรอย ใหดําเนินการในขอตอไป 
 3.ในขณะดําเนินการประเมิน เม่ือผูเขารับการประเมินทําเสร็จ ผูดําเนินการจะทําการ
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน 
 4.ใหเวลาผูเขารับการประเมินในการทําแตละขอ 1 นาที หากผูเขารับการประเมนิทําเสร็จ
กอนก็ใหเริ่มประเมินขออ่ืนตอไป 
 
วัสดุ  และอุปกรณที่ใชในการประเมนิ 
 1.คูมือการตําเนินการประเมนิเชิงปฏิบตัทิักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 2.วัสดุและอุปกรณที่กําหนดไวในแตละรายการของการประเมิน 
 3.แบบบันทึกคะแนน 
 4.นาฬิกา สําหรับจับเวลา 
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ตัวอยางแบบประเมินเชงิปฏิบัตทิักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั 
ชุดที่ 1  การจําแนก    

สถานการณที่ใชในการประเมิน 

1.นําผลไมที่ผาตามยาว 3 ชนิด ผาตามขวาง1ชนิดใหเด็กหยิบผลไมที่มีวิธีการผาตางจากพวก 

 
 

วัสดุอุปกรณ  เงาะผาตามยาว  ชมพูผาตามยาว สมผาตามยาว  มังคุดผาตามขวาง 

คําตอบและการใหคะแนน   

 เด็กตอบวามังคุด  หยิบ ชี้  จับ  หรือ สัมผัส ให  1   คะแนน 

 เด็กตอบผิดหรือไมตอบ   ให  0   คะแนน 

ชุดที่ 2  การเปรียบเทียบ 

 สถานการณที่ใชในการประเมิน 

                นําผลไม 4 ชนิด ใสถาดใหเด็กหยิบผลไมที่มีจํานวนมากที่สุด 

 
 

วัสดุอุปกรณ  เงาะ  มังคุด  กระทอน  ชมพู 

คําตอบและการใหคะแนน   

 เด็กตอบวามังคุด  หยิบ ชี้  จับ  หรือ สัมผัส ให  1   คะแนน 

 เด็กตอบผิดหรือไมตอบ   ให  0   คะแนน 
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ชุดที่ 3  การรูคาจํานวนตัวเลข 

สถานการณที่ใชในการประเมิน 

               นําไขใสตะกรา  5 ฟอง ใหเด็กนับและหยบิบัตรตัวเลขมาวางเทากับจํานวนไข 

 
วัสดุอุปกรณ  ไข  5  ฟอง  บัตรตวัเลข      3   5    7   10    

คําตอบและการใหคะแนน   

 เด็กตอบวา 5 หยิบ ชี้ จับ หรือ สัมผัสบัตรตวัเลข  ให  1   คะแนน 

 เด็กตอบผิดหรือไมตอบ     ให  0   คะแนน 
 

ชุดที่ 4  การเพิ่ม – ลด 
สถานการณที่ใชในการประเมิน 

วางขวด  5 ใบ  ใสดอกไมไว 2 ขวด ๆ ละ 1 ดอก และดอกไม 4  กลุม 

ครูพูด มีขวด 5 ใบ ใสดอกไมแลว 2 ขวด ตองใสดอกไมเพ่ิมอีกกี่ดอกจึงจะมีดอกไมครบทุกขวด   

 
 

วัสดุอุปกรณ ขวด 5 ใบ ดอกไม 2 ดอก และ มีดอกไมจํานวน 3,1,4,2 ดอกตามลําดับ 

คําตอบและการใหคะแนน   

 เด็กตอบวา 3  หยิบ ชี้  จับ  หรือ สัมผัส  ให  1   คะแนน 

 เด็กตอบผิดหรือไมตอบ   ให  0   คะแนน 
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ภาคผนวก ค 
 
     -    ภาพการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

                                -   ภาพผลงานเด็ก 
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ภาพตัวอยางการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 

 
ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 

 

 
เด็กวาดภาพหัวขอเน้ือหาที่สนใจมาติดบนกระดาน 

 
ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู 

 

                         
         เด็กศึกษาตนกลวยในสวน                                เด็กศึกษาการทํากลวยทอด   

 
ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมินผล 

 

 
เด็กสรางผลงาน 
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ภาพตัวอยางผลงานบันทกึความรูเด็ก 
 

 
 

เร่ืองกลวยแสนอรอย 
นองกลิ้งวาดตนกลวยในสวน โดย บรรยายภาพวา  ปลูกกลวยไวเปนแถวมีตนสงู  ตนเตี้ย  
ปลูกนาน ๆ กจ็ะไดกินกลวย 
 

 
 

เร่ือง  ตนขาวในนา 
นองบุค วาดรูปทุงนา  โดย บรรยายภาพวา  ที่นามีหางนาไวนอนพอเฝาเครื่องสูบนํ้า เอาไวน่ังกิน
ขาวตอนขึ้นจากนา  พอเอารถเครื่องมาที่นาดวย 
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เร่ืองไขเอยไข 
นองนุน  วาดรูปไขในฟาง  โดยบรรยายภาพวา  ตอนเชาตองเขาไปดูไขวามีกี่ฟองเอาไปกินแลว
เหลือไวใหแมไกฟกไขจะไดมีลูกไกเจ๊ียบ  เจ๊ียบ 
 
 

 
 

เร่ืองผักนานาชนิด 
นองกิ๊ก วาดภาพ คนรดน้ําผัก  โดยบรรยายภาพวา  ปลูกผักแลวรดน้ําใหมันโต  ใสขี้ไกพอผักโตก็
เก็บไปกิน 
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ภาคผนวก ง 
 

-  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

                      - รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐาน 

                        ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 1.  อาจารยไพบูลย  อุปนโน 

                   อาจารยประจําภาควิชาประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2.  อาจารยวราภรณ  ปานทอง   
  รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 

  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพฯ 
 3. อาจารยลําดวน  เพ็ชรรอด   

  ครูประจําชั้นโรงเรียนบานดอนขวาง 
  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 

        

  รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบแบบประเมินเชงิปฏิบตัิทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

ของเด็กปฐมวัย 

  1.  รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  ประพฤติกิจ 

   อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  2.  ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ 

 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 

  3.  ดร.อดุลย  ใบกุหลาบ 

 นักวิชาการศกึษา 6 งานทะเบียนนิสติและประมวลผล  มหาวิทยาลยันเรศวร 

  4.  อาจารยนํ้าผึ้ง  อินทะเนตร 

 อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  5.  อาจารยจงรัก  อวมมีเพียร 

    ครูชํานาญการโรงเรียนวัดเกาะกลอย  

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1  
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวศิริลักษณ   วุฒิสรรพ 
วันเดือนปเกิด   18  ตุลาคม  2518 
สถานที่เกิด   จ.นครราชสีมา 
สถานที่อยูปจจุบัน   44 / 32  หมูบานแพรซิต้ีโฮม  ถ.ราษฎรอุทิศ  ต.ในวียง 
    อ.เมืองแพร    จ.แพร  54000   
ตําแหนงปจจุบัน   ครู คศ.1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนอนุบาลแพร  อ.เมืองแพร  จ.แพร  54000 
 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2530  ประถมศึกษา   

จากโรงเรียนทหารอากาศบํารุง 
 พ.ศ.2536  มัธยมศึกษา   

จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
 พ.ศ.2538  ปวส.(คหกรรมศาสตร)  

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ตาก   

 พ.ศ.2541  ศษ.บ. (อนุบาลศึกษา)  

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ.2551  กศ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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