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 Dr.Suchinda   Kajonrungsilp , Assoc. Prof. Jiraporn  Boonsong. 

 
 The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  mathematical  basic  skills  
of  preschool  children  learning through  active  learning  environment. The  subjects  
consisted  of  boys  and  girls  in  kindergarten 1, aged  4"5 years, studying  in  the second  
semester  of  2010  academic  year  at  Watlearbradbumrung  School, Bangsue  Bangkok.    
 Assessment for mathematical  basic  skills  was  applied  to  the purposive  
sampling  classroom. Twenty  young  children  with  lower  score  was  appointed  to  be  
the  sample  group. The  experiment   was  conducted  for  6  consecutive   weeks, 4  days  
a  week  and  each  day  for  30 " 45  minutes that  the  sample  group  experienced   
active  learning. The  instruments  used  for  this  research  were  the  mathematical  basic  
skills  performance  test  and  active  learning  plan. One - Group  Pretest"Posttest  design  
was  administered  for  this  research. The  t-test  for  dependent   samples  was  used  for  
data  analysis. 
 The  result   revealed   that : 
 After  experienced  the  active  learning   activities, the   sample   group   earned   
the  mathematical  basic  skills  at  high  level  for  overall. Children  also  earned  score  
for  comparison  skill  at  higher  level, and  at high level  for  both correlation  and  number  
concepts. For  posttest  score  children  earned  higher  score  with  a statistically  
significant  at .01  level  for  both  overall  and  each  sub " topic  of  mathematical  basic  
skills.   
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บทที่   2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ

หัวข้อต่อไปนี้ 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

1.1  ความหมายและความส าคัญของทักษะทางคณิตศาสตร์       
1.2  จุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
1.3  ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
1.4  กิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2.1  ความหมายของการเรียนรู้ 
2.2  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
2.4  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.1  ความหมายของการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง 

  3.2  หลักการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

3.3  แนวการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง   
3.4  คุณค่าและข้อดีของการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง 
3.5  ขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการและกลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุน 

การเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 
3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงของเด็กปฐมวัย 
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1.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทกัษะทางคณิตศาสตร ์
1.1   ความหมายและความส าคัญของทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะท่ีเกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน

ของมนุษย์ทั้งในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ    จึงมีนักการศึกษาได้กล่าว 
ถึงความหมายและความส าคัญของทักษะทางคณิตศาสตร์ไว้ว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.2542 (2546: 214) ได้ให้ความหมายของคณิตไว้ว่าหมายถึงการนับ  การค านวณ  วิชาค านวณ   
ส าหรับคณิตศาสตร์หมายถึงวิชาว่าด้วยการค านวณ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์คือ ความรู้
พื้นฐานเบื้องต้นท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งเด็กควรจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการ
สังเกต   การจ าแนก   การเปรียบเทียบ   การเรียงล าดับ  การบอกต าแหน่ง  การนับและการวัดเพื่อ
เป็นพื้นฐานก่อนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ในช้ันประถม(ขวัญนุช  บุญยู่ฮง. 2546: 7)ซึ่งวรินธร  สิริเตชะ 
(2550: 19)  ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ว่าคอืความรู้เบื้องต้นท่ีจะน าไป 
สู่การเรียนคณิตศาสตร์   ซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์ต่างๆ  เช่น  การสังเกต   การจ าแนก   การ
เปรียบเทียบ  การนับ  การเรียงล าดับ  การบอกต าแหน่ง  และการวัดเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนที่จะเรียน
คณิตศาสตร์ในช้ันประถมต่อไป  และคมขวัญ  อ่อนบึงพร้าว(2550: 10) อธิบายว่าทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการสังเกต    
การจ าแนกเปรียบเทียบ การเรียนรู้สัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์เพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้และ
ทักษะเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักค้นคว้าแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   

ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาที่มีแบบแผนเป็นการจัดประสบการณ์และกิจกรรม
เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการสังเกต   การเปรียบเทียบ  การเรียงล าดับ  การวัด  การจัด
หมวดหมู่   การนับ   และเวลาเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  และ
พร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นทักษะทางคณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญส าหรับเด็ก
ปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้   ฝึกฝนให้สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย  จึงควร
ต้องมีการส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  และฝึกฝนให้สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต  ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยนั้นต้องอาศัยทักษะกระบวนการจ าแนกเปรียบเทียบ  การจัดประเภท การวัดและการ
เรียงล าดับ (ชมพูนุท  จันทรางกูร. 2549: 10)  สอดคล้องกับสิริมณี   บรรจง (2549: 1–2) ที่กล่าวว่า
คณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัย   ซึ่งทั้งพ่อแม่และครูย่อมตระหนักถึง
ความส าคัญของคณิตศาสตร์อยู่แล้วว่า  ในการเล่นและสื่อสารพูดคุยของเด็กนั้นมักจะมีเรื่อง
คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ  นอกจากนี้คณิตศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาความคิดท าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  ตลอดจนการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ  ช่วยให้
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คาดการณ์   วางแผนแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมและคณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ  เด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้   มีความอยากรู้อยากเห็น  ช่างสังเกต  ชอบเล่นและส ารวจสิ่งต่างๆ  รอบตัว    
คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติรอบตัว   และสิ่งต่างๆ  
รอบตัว   การที่เด็กมีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่จะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ   คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551: 2) และสิริชนม์   ปิ่นน้อย 
(2542: 49) อธิบายถึงความส าคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ว่าการเปิดโอกาสให้เด็กได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนด้วยการพูดคุย   สนทนาหรือตอบโต้กันด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่รู้    
การใช้เหตุผลต่างๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพราะการพูดคุยสนทนาเป็น
สิ่งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการถามค าถามกับผู้ใหญ่  ครูสามารถท้าทายความคิดของเด็ก
ด้วยการน าไปสู่ข้อสงสัยซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้เกิดความคิดทางตรรกะคณิตสาสตร์อีกทางหน่ึง    

สรุปได้ว่าทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาที่มีแบบแผน   เป็นทักษะพื้นฐานทีมี่ส่วน 
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  ดังนั้นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นต่อการเรียนรู้
และการด ารงชีวิต   เพราะต้องอาศัยการสังเกต   การแก้ปัญหา  การจัดหมวดหมู่  การจ าแนก
ประเภท   การหาความสัมพันธ์   การรู้ค่าจ านวนตัวเลขและการคิด  เด็กปฐมวัยจะได้ฝึกทักษะ
เหล่านี้ไว้เป็นพื้นฐานในการเจริญเติบโต  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเพื่อน าไปเป็นฐาน
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ  ต่อไปตามจุดมุ่งหมายของการ
เรยีนรูใ้นกิจกรรมต่างๆ   
  

1.2   จุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะส าคัญในการด ารงชีวิตจึงควรเตรียมพื้นฐาน 

ตั้งแต่ยังเล็กโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งภักดิ์ศานณัฏฐ์   หอยสกุล
(2550: 34) ได้สรุปจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นเพื่อฝึกให้เด็ก
ได้ใช้ความคิด  ค้นคว้า  แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมให้กับเด็กและต้องค านึงถึงพัฒนาการ   ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กตามระดับพัฒนาการด้วย  การเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้และท า
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์จะท าให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

จุดมุ่งหมายของการสอนคณิตศาสตร์ควรประกอบ ด้วยลักษณะต่างดังต่อไปนี ้
1. ให้มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
2. ให้มีทักษะในการคิดค านวณ 
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3. ให้มีความเข้าใจคณิตศาสตร์และใช้สื่อสารได้ 
4. ให้สามารถใช้เหตุผลแก้ปัญหาได้ 
5. ให้เห็นคุณค่า   มีความม่ันคงและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2542: 71-72) อธิบายจุดมุ่งหมายในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ 
เด็กไว้ดังนี ้

1. ให้เด็กมีโอกาสจัดการกระท าและส ารวจวัสดุในขณะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ 

2. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลกทางด้านกายภาพก่อนเข้าไปสู่โลกของการ
คิดด้านนามธรรม 

3. ให้มีการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น  อันได้แก่  การจัดหมวดหมู่   การ
นับ   การเปรียบเทียบ   การเรียงล าดับ  การจัดการท ากราฟ  การจัดการด้านจ านวน  การสังเกต
และการเพิ่มข้ึนและลดลง 

4. ขยายประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องจากง่ายไปหายาก 
5. ฝึกทักษะเบื้องต้นในด้านการคิดค านวณ 

สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมความสามารถทางคณิตศาสตร์คือ การ
พัฒนาความสามารถพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์มุ่งให้เด็กมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์   
มีความเข้าใจคณิตศาสตร์และใช้สื่อสารได้   สามารถคิดแก้ปัญหาได้   ให้เห็นคุณค่า   มีเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์   มีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่จะน าไปใช้ในการเรียนรู้เสริม
ประสบการณใ์นระดับที่สูงขึ้นต่อไป      
 

1.3   ทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวัย 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีขอบข่าย   เนื้อหาในการจัดประสบการณ์ใน

หลายด้านซึ่งนิตยา  ประพฤติกิจ (2541: 17-19) ได้ก าหนดขอบข่ายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัยไว้ว่าขอบข่ายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย   ควรประกอบด้วยหัวข้อของ
เนื้อหาหรือทักษะ ดังต่อไปนี้ 

1.  การนับ  เป็นคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรู้จัก เป็นการนับอย่าง             
มีความหมาย  เช่น  การนับตามล าดับตั้งแต่  1 - 10  หรือมากกว่านั้น 
           2. ตัวเลข  เป็นการให้เด็กรู้จักตัวเลขที่เห็นหรือใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันให้เด็กเล่น
เกี่ยวกับตัวเลขให้เด็กได้นับและคิดเองโดยครูเป็นผู้วางแผนกิจกรรม อาจมีการเปรียบเทียบเข้าไป
ด้วย เช่น มากกว่า น้อยกว่า ฯลฯ  
           3.  การจับคู่เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักการสังเกตลักษณะต่างๆ   และจับคู่สิ่งที่เข้าคู่
กัน  เหมือนกันหรืออยู่ประเภทเดียวกัน 
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           4.  การจัดประเภท  เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักการสังเกตลักษณะต่างๆของสิ่งของว่า
แตกต่างกันหรือเหมือนกันในบางเรื่อง   และสามารถจัดเป็นประเภทต่างๆ  ได้ 
           5.  การเปรียบเทียบเด็กจะต้องมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างของสอง
สิ่งหรือมากกว่า รู้จักใช้ค าศัพท์  เช่น  ยาวกว่า  สั้นกว่า  หนักกว่า  เบากว่า  ฯลฯ  
           6. การจัดล าดับ  เป็นเพียงการจัดสิ่งของชุดหนึ่งๆ ตามค าสั่งหรือตามกฎเช่นจัด
บล็อก 5 แท่ง  ที่มีความยาวไม่เท่ากัน  ให้เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ าหรือจากสั้นไปยาว ฯลฯ 
           7. รูปทรงและเนื้อที่  นอกจากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงและเนื้อที่จากการเล่น
ตามปกติแล้ว  ครูยังต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  วงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม
จัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า  ความลึก ตื้น กว้าง และแคบ  
           8. การวัดมักให้เด็กลงมือวัดด้วยตนเอง   ให้รู้จักความยาวและระยะทาง  รู้จักการชั่ง
น้ าหนักและรู้จักการประมาณอย่างคร่าวๆ  ก่อนที่เด็กจะรู้จักการวัด   ควรให้เด็กได้ฝึกฝนการ
เปรียบเทียบและการจัดล าดับมาก่อน  

เยาวพา   เดชะคุปต์ (2542: 87–88) ได้เสนอการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่ครูควรศึกษา
เพื่อจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  ดังนี ้

        1. การจัดกลุ่มหรือเซต   สิ่งที่ควรสอนได้แก่การจับคู่ 1:1 การจับคู่สิ่งของการ
รวมกลุ่ม  กลุ่มที่เท่ากันและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข 

        2. จ านวน 1 – 10 การฝึกนับ 1 – 10  จ านวนคู่  จ านวนคี่ 

        3. ระบบจ านวน (Number  System) และช่ือของตัวเลข 1 = หนึ่ง  2 = สอง 

        4. ความสัมพันธ์ระหว่างเซตต่างๆ   เช่น  เซตรวม   การแยกเซต  ฯลฯ 

        5. สมบัติของคณิตศาสตร์จากการรวมกลุ่ม (Properties  of  Math) 

        6. ล าดับที ่  ส าคัญ   และประโยคคณิตศาสตร์   ได้แก่  ประโยคคณิตศาสตร์ที่แสดง
ถึงจ านวน  ปริมาตร  คุณภาพต่างๆ  เช่น  มาก – น้อย  สูง – ต่ า ฯลฯ 

        7. การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   เด็กสามารถวิเคราะห์ปัญหาง่ายๆ  ทาง
คณิตศาสตร์ท้ังที่เป็นจ านวนและไม่เป็นจ านวน 

        8. การวัด (Measurement) ได้แก่  การวัดสิ่งที่เป็นของเหลว  สิ่งของ  เงินตรา  
อุณหภูมิ   รวมถึงมาตราส่วนและเครื่องมือในการวัด 

        9. รูปทรงเรขาคณิต  ได้แก่ การเปรียบเทียบ  รูปร่าง  ขนาด ระยะทาง เช่น รูป
สิ่งของที่มีมิติต่างๆ  จาการเล่นเกม  และจากการศึกษาถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ  ตัว 

        10. สถิติและกราฟ  ได้แก่  การศึกษาจากการบันทึกท าแผนภูมิการเปรียบเทียบ
ต่างๆ 
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ศาสตร์ของคณิตศาสตร์นอกจากจะมีสาระและจะต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยความสามารถต่างๆ  ดังนี ้(อัญชลี  ไสยวรรณ. 2554; ออนไลน์) 

        1. การจ าแนกประเภท  
        2. การจัดหมวดหมู่  
        3. การเรียงล าดับ 
        4. การเปรียบเทียบ 
        5. รูปร่างรูปทรง 
        6. พื้นที่  
        7. การชั่งตวงวัด 
        8. การนับ  
        9. การรู้จักตัวเลข  
        10. รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนกับตัวเลข  
        11. เวลา  
        12. การเพิ่มและลดจ านวน  
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.(2551: 3-15)  ได้ก าหนด 

สาระหลักที่จ าเป็นต่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีมุ่่งหวังให้เด็กทุกคนได้เตรียมความ 
พร้อมด้านต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์   โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับเด็กดังนี ้

          - จ านวนและการด าเนินการ คือการใช้จ านวนบอกปริมาณ  การเปรียบเทียบจ านวน    
การเพิ่มลดจ านวน   การใช้สัญลักษณ์บอกจ านวน   
          - การวัด  คือน้ าหนัก  ปริมาตร  เงินและเวลา  เช่นการวัดความยาว  การชั่งโดยใช้
เครื่องชั่ง   ค่าของเงินและวัน  เวลา   
          - เรขาคณิต   ต าแหน่ง  ทิศทาง  ระยะทาง  รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิต
สองมิติคือการบอกต าแหน่ง  ทิศทาง  ระยะทางของสิ่งต่างๆ  และรูปทางเรขาคณิตแบบสองและ
สามมิต ิ
          - พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์  คือรูปของแบบรูปท่ีมีความสัมพันธ์กันของ
รูปร่าง  ขนาด  สีย่างใดอย่างหนึ่ง 
          - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอ  
คือการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบอย่างง่าย 
          - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร    
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
รวมท้ังเป็นแนวทางในการก ากับ  ตรวจสอบและประเมินผล 
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มาตรฐานการเรียนรู้จัดให้อยู่ภายใต้สาระหลักดังนี้ 
สาระที่  1 : จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค.ป. 1.1: เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้

จ านวนในชีวิตจริง 
สาระที่  2 : การวัด 
มาตรฐาน ค.ป. 2.1: เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตร  

เงินและเวลา 
สาระที่  3 : เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค.ป. 3.2: รู้จักจ าแนกรูปเรขาคณิต  และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูป 

เรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระท า 
สาระที่  4 : พีชคณิต 
มาตรฐาน ค.ป. 4.1: เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ 
สาระที่  5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค.ป. 5.1: รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมและน าเสนอ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .2551: 4) 
 การที่เด็กปฐมวัยจะมีการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์น้ันจะต้องอาศัยการจัดกิจกรรม 
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะกับพัฒนาการ   วัยและความต้องการของเด็กเป็นส าคัญ 

สรุปได้ว่าคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยประกอบด้วยสาระและทักษะอันเป็นพื้นฐานใน
การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์   ซึ่งสาระทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย  
จ านวนการด าเนินการ   จ านวน   การด าเนินการของจ านวน  การรวมและการแยกกลุ่ม   การวัด  
ความยาว  น้ าหนัก  ปริมาตร  เงิน  เวลา  เรขาคณิต  ต าแหน่ง  ทิศทาง  ระยะทาง  รูปเรขาคณิต
สามมิติ  รูปเรขาคณิตสองมิติ   พีชคณิต  แบบรูปและความสัมพันธ์  การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น   ส่วนการจ าแนกประเภท  การจัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ  การเปรียบเทียบ  การหา
ความสัมพันธ์  เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันเด็กปฐมวัย ซึ่งการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยย่อมพัฒนาการไปตามวัย 
 

1.4   กิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดให้สอดแทรกอยู่ใน
กิจกรรมต่างๆ   ได้หลายกิจกรรม  ดังที่เทเลอร์และยัง (Tayler &  Young. 1972  อ้างถึงใน  จงรัก  
อ่วมมีเพียร. 2547: 22) ได้เสนอกิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ  โดยรวมถึงทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย   ไว้ดังนี้ 

        1. การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ 



 14 

        2. การเล่นบล็อกขนาดเล็ก 
        3. การวาดภาพด้วยชอล์ก 
        4. การเล่นดินเหนียว 
        5. การประดิษฐ์ภาพ 
        6. การระบายสีด้วยเทียน 
        7. การตัด - ปะ 
        8. การเล่นมุมบ้าน 
        9. การวาดภาพด้วยกระดานขาหยั่ง    ใช้นิ้ว   ฟองน้ า  และวัสดุอื่นๆ 
        10. การเล่นทราย 
        11. การร้อยลูกปัด  
        12. การเล่นน้ า 
        13. งานไม้ 

  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยว่าการจัดประสบการณ์
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  อายุ  3 - 5  ปี  การจัดในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  ครูผู้สอนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก   การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องดับ
วุฒิภาวะของเด็ก  ซึ่งอาจด าเนินการตามหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี ้

        1. สร้างเสริมความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามธรรมชาติของเด็กและสร้าง
ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

        2. สร้างประสบการณ์  ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์   โดยเชื่อมโยงจาก
พื้นฐานทางครอบครัว  ภาษา  วัฒนธรรมและชุมชน  โดยเน้นการจัดเป็นรายบุคคล   กลุ่มย่อยและ
ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ   ผ่านการเล่น   การส ารวจและการได้ลงมอืปฏิบัติจริง 

        3. หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ต้องให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   อารมณ์   จิตใจ   สังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆ  กัน 

        4. หลักสูตรและการจัดประสบการณ์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล   
รวมทั้งการน าเสนอ   การสื่อสาร  การเชื่อมโยงแนวความคิดต่างๆ  ทางคณิตศาสตร์และการคิด
สร้างสรรค์ 

        5. หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์และสร้างความรู้ความ
เข้าใจอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเรียนรูใ้นล าดับขั้นที่ยากขึ้นต่อไป 

        6. จัดโอกาสให้เด็กได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  อย่างลึกซึ้งและฝังแน่นในแนวคิด   
หลักการและสาระส าคัญทางคณิตศาสตร์ 
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        7. บูรณาการคณิตศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  และสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ  
ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

        8. เสนอแนวคิด  วิธีการและการใช้ภาษาในการจัดประสบการณ์   ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายและใช้กลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสม 

        9. สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กโดยการพัฒนากระบวนการคิดและมีการประเมินผล
การเรียนรู้ในด้านความเข้าใจ  และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551: 18-19)  

อัญชลี  ไสยวรรณ (2554: ออนไลน์) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยว่าหมายถึง การจัดสภาพการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็กเป็นฐานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งครูต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ค้นคว้า   แก้ปัญหา   พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบยอดที่เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการเด็กแต่ละวัยจะมีความสามารถเฉพาะ  เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  บรรยากาศการ
เรียนต้องไม่เคร่งเครียดเด็กรู้สึกสบายๆ  ในขณะเรียนเห็นความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ใน
ธรรมชาติ  บ้าน  โรงเรียน  กิจกรรมสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันและเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความคิดรวบยอดได้ดีขึ้น   การจัดการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กควรเน้นการให้เด็กได้มีโอกาสจัดกระท ากับวัตถุประสงค์ต่างๆ  เพราะเด็กใน
วัยน้ีเรียนรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู้และการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  
การจัดการเรียนรู้เน้นให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสให้มากที่สุดและกระตุ้นให้เด็กได้คิดและมีโอกาส
จัดกระท าหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เห็นสิ่งต่างๆ หรือเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ  โดยผ่านประสาทสัมผัสแตะต้องซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
รอบตัว 

นิตยา  ประพฤติกิจ (2535: 6-11) ได้ให้หลักการสอนคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย  ครู
ปฐมวัยที่ดีนอกจากจะเข้าใจพัฒนาการเด็ก   ธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็กและขอบข่ายของ
หลักสูตรอย่างลึกซึ้งแล้วยังจะต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
อย่างดีดังนั้นการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้  
  1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน   การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือเด็กมองเห็น
ความจ าเป็นและประโยชน์ของสิ่งที่ครูก าลังสอน  ดังนั้นการสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กปฐมวัยจะต้อง
สอดคล้องกับ  กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การส่งกระดาษให้เด็กปึกหนึ่งแล้วบอกให้หยิบแผ่น
หนึ่งแล้วส่งต่อ   การจัดโต๊ะอาหารให้มีแก้ว   ช้อน  กระดาษเช็ดมือเท่าจ านวนเด็ก  การนับจ านวน
เด็กหญิง - ชายที่มาโรงเรียน   การจัดจ านวนบล็อกให้พอกับงานก่อสร้างชนิดนั้นๆ  การนับผลไม้
และขนม  การเปรียบเทียบขนาดของขนมที่ตนเองได้รับกับของเพื่อนๆ   สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการ
เสริมสร้างให้เด็กได้ตระหนัก (Awareness) ถึงเรื่องคณิตศาสตร์ทีละน้อยๆ  และช่วยให้เด็กเข้าใจ
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เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชั้นสูงต่อไปแต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ   กับ
ครูและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   
  2. เปิดโอกาสให้เด็กรับประสบการณ์ที่ท าให้พบค าตอบด้วยตนเอง  ครูปฐมวัยที่มี
ประสทิธิภาพจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หลากหลายแบบ และ
เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีความสะดวกสบายและยืดหยุ่นมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง
ได้หยิบถือเล่นวัตถุและพบปะผู้คน  สภาพการณ์ต่างๆ  ดังกล่าวจะสนับสนุนให้เด็กได้ค้นพบหา
ค าตอบด้วยตนเองและพัฒนาความคิดและความคิดรวบยอดได้เองในที่สุด 
  3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี   การสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยโดยวิธีเน้น
ให้เด็กเรียนรู้จากการท ากิจกรรมด้วยตนเอง  มิใช่เป็นการปล่อยให้เด็กเล่นไปตามยถากรรม             
แต่ทั้งนี้ครูจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการเพื่อให้เด็กค่อยๆ  พัฒนาการการเรียนรู้ขึ้นเองและ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้  เช่น  การจัดหาของเล่นที่เหมาะสมให้เด็กได้เล่น  ให้เด็กได้ใช้มือหยิบ           
วางและสังเกตโดยที่เด็กยังไม่เข้าใจหลักคณิตศาสตร์เลยแต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดในขณะนั้นก็คือ  การ
สนทนากับเด็ก  การพูดคุยซักถามระหว่างครูกับเด็กที่ก าลังเล่นอยู่นั้นจะช่วยให้เด็กเข้าใจค าศัพท์ที่
ครูใช้ไปพรอ้มๆ กัน 
     4. เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และล าดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก 
สิ่งส าคัญที่ครูจะต้องค านึงถึงในการส่งเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือ  ครูจะต้องมีความเอา
ใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยเฉพาะล าดับขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอด และ
ทักษะทางคณิตศาสตร์โดยค านึงถึงหลักทฤษฎี 
     5. ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรม  วิธีการที่จะ
ช่วยให้ครูวางแผนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มก็คือ   การจด
บันทึกด้านทัศนคติ  ทักษะและความรู้ความเข้าใจของเด็กในขณะท ากิจกรรมต่างๆ  และขณะที่เด็ก
เล่นอย่างเสรีในหลายๆ  สถานการณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
     6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็กเพื่อสอนประสบการณ์ใหม่ สถานการณ์
ใหม่ๆ  ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอาจเกิดจากกิจกรรมเดิมที่เคยท ามาแล้ว หรือ
เพิ่มเติมขึ้นอีกถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเดิมแต่อาจอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เรื่องการนับ
เลขอาจนับจ านวนนักเรียนหญิง - ชาย   นับจ านวนเก้าอี้หรือเม่ือออกไปนอกห้องเรียนอาจให้มีการ
นับผลไม้ท่ีเก็บได้   นับจ านวนสัตว์หรือต้นไม้   เป็นต้น 
     7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์   ครูปฐมวัยที่เชี่ยวชาญย่อมรู้จักใช้
สถานการณ์ท่ีก าลังเป็นอยู่และเห็นได้ขณะน้ันมาท าให้เกิดการเรียนรู้ด้านจ านวน        
     8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริงๆ   เพื่อสนองความคิดรวบยอดที่ยากๆ   การสอน
ความคิดรวบยอดเรื่องปริมาณ   ขนาดและรูปร่างต่างๆ  จะต้องอาศัยการสอนแบบค่อยๆ สอดแทรก
ไปตามธรรมชาติอาจใช้วิธีการสนทนาพูดคุยแบบตะล่อมเข้าหาจุด   ครูจะต้องสอนในเรื่องที่ปรากฏ
อยู่ในขณะน้ันให้เป็นสถานการณ์ท่ีมีความหมายต่อตัวเด็กอย่างแท้จริงให้เด็กได้ดูและได้จับต้อง และ
ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศที่เป็นกันเองในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน  การให้เด็กได้
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ปฏิบัติด้วยตนเองในชีวิตจริงนับเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์
ของเด็ก 
     9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลขในวันที่มีอากาศผิดปกติ  ครู
ควร ให้เด็กได้อ่านเทอร์โมมิเตอร์อันใหญ่ที่แขวนอยู่ในห้องเรียนและมีการบันทึกอุณหภูมิลงใน
ปฏิทินด้วยเพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในวันอื่นๆ  และใช้ในการอภิปรายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศ  การนับเลขอย่างอื่น  เช่น  การเล่นเกม   การนับเลขถอยหลัง   การจัดแบ่งของเล่นหรือ
วัสดุหรือแม้แต่การเล่นครูก็สามารถส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องตัวเลขได้  ถ้าหากครู   ผู้เล่นนั้นเป็น
คนหัวไว  และช่างคิด   รู้จักวางแผนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความพร้อมของเด็กรู้จักเลือกเพลง  
เกม  และการเล่นนิ้ว  ที่เกี่ยวกับจ านวนเลขซึ่งช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ตอกย้ าในเรื่องความคิดรวบยอดนั้นๆ  วัสดุและสภาพการณ์ในห้องเรียนที่จะช่วยให้ครูส่งเสริมความ
เข้าใจเรื่องตัวเลขได้โดยง่ายเช่น  นาฬิกา  ปฏิทินและเครื่องวัดอุณหภูมิล้วนมีการเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา  ครูจึงสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดประกอบได้เสมอ   และตามธรรมชาติของเด็กเองก็มี
ความสนใจในเรื่อง   การวัด   สิ่งต่างๆ  รอบตัวเองอยู่แล้วรวมทั้งการวัดร่างกายของเด็กเองด้วย  
นอกจากนี้การจัดให้เด็กเล่นเกมก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าใจในเรื่องตัวเลขด้วย 
     10. วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอย่างต่อเนื่องในการ
วางแผน การสอน   ครูควรวิเคราะห์และจดบันทึกด้วยว่ากิจกรรมชนิดใดที่ควรส่งเสริมให้มีที่บ้าน
และที่โรงเรียนโดยยึดถือความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นหลักและมีการวางแผนร่วมกันกับ
ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบว่าตนเองควรส่งเสริมลูกได้อย่างไรและในเรื่องใดเป็นทั้งการตอก
ย้ าในเรื่องเดิมและการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      11. บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ าเสมอเพื่อแก้ไขปรับปรุง  นอกจากนี้ครู
บางคนอาจใช้วิธีการจดบันทึกของเด็กไว้ใต้หัวข้อหนึ่งๆ  เพื่อให้ทราบว่าเด็กคนใดยังไม่มี                 
ความเข้าใจและต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
    12. คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว   สอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย             
ในแต่ละคาบครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอด (Concept) โดยอาศัยกิจกรรมที่ครูจัดให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  มีการนับกันจริงๆ จึงเกิดการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ครูยังต้องระมัดระวัง  ในเรื่องความคิด
รวบยอดอื่นๆ และล าดับขั้นของการเรียนรู้ในแต่ละความคิดรวบยอดด้วยอย่างเช่น โคพแลนด์ 
(Copeland, 1979)  ศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยส่วนมากมักจะจัดประเภทโดยยึดถือรูปทรง   เป็นอันดับ
แรกและจัดตามสีเป็นอันดับ 2  และจัดตามขนาดเป็นอันดับสุดท้าย   การจัดประเภทส าหรับเด็ก
เล็กๆ   ควรหาสิ่งของที่มีความแตกต่างกันเพียงอย่างเดียว   
  13. เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปหายาก    การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ตัวเลข  (Concept of Number) ของเด็กปฐมวัยจะต้องผ่านกระบวนการเล่นมีทั้งแบบจัดประเภท 
(Classifying) เปรียบเทียบ (Comparing)และจัดล าดับ (Ordering)  กระบวนการเล่นเหล่านี้ยังต้อง
อาศัยการนับเศษส่วน   รูปทรงและเนื้อที่ว่าง   การวัด   การจัดและการเสนอข้อมูล   ซึ่งล้วนแต่เป็น
พื้นฐานไปสู่ความเข้าใจคณิตศาสตร์ในขั้นสูงเป็นนามธรรมต่อไป   อย่างไรก็ตามถึงแม้การจัด



 18 

ประสบการณ์นั้นจะเน้นกระบวนการเล่นแต่ก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นที่ง่ายๆ  และค่อยๆ  ยากขึ้น
ตามล าดับความสามารถของเด็กแต่ละคน เช่น เด็กวัย 3 ขวบคนหนึ่งอาจต่อภาพที่มี 5-6 ชิ้นได้ 
ในขณะท่ีเด็ก  5  ขวบอีกคนต่อไม่ได้ 
  14. ครูควรสอนสัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายเม่ือเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว            
การใช้สัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายกับเด็กจะท าได้ก็ต่อเม่ือเด็กได้ฝึกฝนจนเข้าใจความหมายดี
แล้ว  เช่น  เมื่อครูซ้ือส้มมา 5 ผล ครูให้สมศรี 2  ผล  แต่สมศรีอยากได้อีก 1 ผล  ครูจึงให้อีก 1 ผล  
รวมแล้วสมศรีมีส้ม  กี่ผล   ครูอาจแนะน าให้เด็กรู้จักตัวเลขด้วยโดยเขียนสัญลักษณ์และรูปแล้ว      
ติดปะบนแผ่นป้ายส าลีเม่ือครูบอกให้สมศรีหยิบให้เพื่อน 1 ผล  สมศรีจะเหลือส้มกี่ผล  ครูให้
นักเรียนนับแล้วบอกว่าครูมีเท่าไร  สมศรีมีเท่าไร  ครูกับสมศรีมีเท่ากันไหม  และใครมีน้อยที่สุด   
ครูอาจแนะน าให้เด็กรู้จักเครื่องหมาย (=) ถ้าหากเด็กสามารถบอกได้ว่าใครมีส้มเท่ากันโดยครูปฏิบัติ
ไปถามไปแล้วเขียนสัญลักษณ์ตามขั้นตอน    
  15. ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์  การเตรียมความพร้อมเด็ก
ให้เก่งคณิตศาสตร์น้ันจะต้องฝึกเด็กได้พัฒนาการทางด้านสายตาก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าหากเด็กไม่
สามารถใช้สายตาในการจ าแนกจัดแบ่งประเภทแล้วเด็กก็มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ได้ 
  สรุปได้ว่ากิจกรรมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  คือ
การสอนทีต่้องมีความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน  การลงมือปฏิบัติจริงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองรับประสบการณ์ที่ท าให้พบค าตอบด้วยตนเองโดยผู้สอนต้องมีเป้าหมายและมี
การวางแผนอย่างดี    เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และล าดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของ
เด็กใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็กเพื่อสอนประสบการณ์ใหม่ให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติ
จริงเกี่ยวกับตัวเลขจากง่ายไปหายากและส่งเสริมเด็กอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครู
ต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู้จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย     
 
 1.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 ทักษะทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้และการด ารงชีวิตประจ าวันของแต่
ละบุคคลจึงมีนักการศึกษาได้ศึกษางานวิจัยท้ังในและนอกประเทศดังนี้ 
     งานวิจัยในประเทศ 
     สรรพมงคล  จันทร์ด้ง (2544: 54-59) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทางคณิตศาสตร์แบบรายคู่และรายบุคคล   ผลการวิจัยพบว่าก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ที่น ามาศึกษาครั้งนี้มีพื้นฐานด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประมาณครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม  
แต่เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
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ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางคณิตศาสตร์มีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการทดลอง 

ชมพูนุท   จันทรางกูร (2549: 63-67) ได้ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก 
ปฐมวัยทั้งโดยรวมและรายด้านที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยก่อนและหลัง
การทดลอง    ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย  
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เม่ือจ าแนกรายด้าน
พบว่าทักษะ ด้านการจ าแนกเปรียบเทียบ  และด้านการจัดหมวดหมู่อยู่ในระดับดี  ส่วนด้านการ
เรียงล าดับและด้านการวัดอยู่ในระดับพอใช้ โดยทักษะด้านที่ดีที่สุดคือการจ าแนกเปรียบเทียบ  
รองลงมาคือด้านการจัดหมวดหมู่  ทักษะด้านท่ีพอใช้คือด้านการวัดและการเรียงล าดับ 
 วรินธร   สิริเตชะ (2550: 54-56) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวออร์ฟ – ชูคเวิร์ค  กลุ่มทดลองที่ใช้ในการ
ทดลองเป็นเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาล 2 ปีการศึกษา 
2549 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนศรีดรุณ  จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  30  คน ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดออร์ฟชูคเวิร์คเป็นเวลา  8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  3  วัน วันละ 40 นาที  
เม่ือได้รับการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดออร์ฟชูคเวิร์คก่อนและหลังการทดลองพบว่าเด็ก
ปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวออร์ฟชูคเวิร์คมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ทั้งโดยรวมและด้าน การจัดหมวดหมู่ การรู้ค่าจ านวน 1-10 การจ าแนกเปรียบเทียบและอนุกรมสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 อิเบลลิงและเจลแมน(Ebelling; & Gelman. 1988: 888–896) ได้ศึกษาความสามารถใน
การตัดสินขนาดวัตถุด้วยเกณฑ์การเรียนรู้และเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปโดยศึกษา
กับเด็กอายุระหว่าง  2 - 4  ปี   วิธีการทดสอบให้เด็กวัตถุที่มีขนาดแตกต่างกัน  3  ขนาด  โดยดู
พร้อมกันครั้งละ  2  ชิ้นวัตถุขนาดใหญ่กับขนากลาง  1  ครั้งและขนาดกลางกับขนาดเล็ก  1 ครั้ง  
และถามว่าวัตถุขนาดกลางมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กในแต่ละคู่   ผลการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 3 และ 
4  ปีมีความสามารถในการตัดสินขนาดวัตถุโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานมากกว่าเด็กอายุระหว่าง  2   ปี  
แต่ระหว่างเด็กอายุ  3 ปี – 4  ปีไม่พบความแตกต่าง  
  ดอแนลด์สันและมาการ์เร็ต  (Donaldson; & Magaret. 1968: 461–471)  ได้ศึกษาความ
เข้าใจของเด็กในเรื่องการจ าแนกความแตกต่างของจ านวนมากว่าน้อยกว่ากับเด็กอายุ  3 – 4   ปี   
จ านวน  15  คน  ผลการศึกษาพบว่าเด็กระดับอายุ  3 – 4 ปี  จะสามารถเข้าใจความหมายค าว่า    
มากกว่าและน้อยกว่าได้แล้วแต่มีแนวโน้มว่าเด็กจะเข้าใจความหมายของค าว่า   มากกว่าได้ดีกว่า
น้อยกว่า 
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คิโรมา  และบาร์กาวา (Kiroma; & Bhargava. 2002) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความ  
เข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลที่ใช้วิธีการเรียนแบบมีครูเป็นผู้ชี้แนะกับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู   พบว่าความส าคัญของพื้นฐานการเล่นของเด็กอนุบาลกับพัฒนาการและการเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดอย่างลึกซึ้งทางคณิตศาสตร์จากสังคม  สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้สามารถเป็นไป
ได้มากถ้าผู้ใหญ่หรือคนที่มีความสามารถมากกว่าเป็นสื่อชี้แนะให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้   
โดยเน้นความส าคัญของพัฒนาการ   หลักสูตรและสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ของเล่นจะมีครูคอยท า
หน้าที่แนะน าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กขณะที่เล่นกับวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นทุกวัน  จากความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพครูนั้นได้ค้นพบขั้นตอนการสอนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์เป็น  3  ขั้นดังนี้คือ  ขั้นที่  1 ใช้วิธีการสาธิตจากของจริงเพื่อให้เด็กสามารถจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ  ได้  ขั้นที่  2  ยกตัวอย่างและชี้แนะจากการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันที่มีความหมายทาง
คณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจ   และขั้นที่  3   มีการประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ  ส าหรับมโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาให้กับเด็กอนุบาลนั้นมี  3  ด้านคือ ความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 การจัดหมวดหมู่
และการเรียงล าดับ 
 จากการศึกษางานวิจัยในและต่างประเทศ  สรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้   
และมีครู เป็นผู้แนะน าการเรียนรู้ ให้แก่ เด็กโดยการสนทนา  ตอบค าถาม   จัดเตรียมสื่อ   
สภาพแวดล้อมและกระตุ้นเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเด็กจะได้มีพัฒนาการทักษะทาง
คณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น 
        สรุปการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยนั้นจะต้องจัดให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาทั้งด้านสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  ซึ่งควรได้ 
รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยก็เป็นพื้นฐาน
ที่ส าคัญที่เด็กควรได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องของการจ าแนกเปรียบเทียบ  การหาความสัมพันธ์   
การรู้ค่าจ านวนตัวเลข   ซึง่การจัดกิจกรรมปฏิบัติจริงเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กควรเริ่มการสอน
จากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ง่ายไปหายากเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันและเหมาะสมกับวัยของเด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยซึมซับไปตาม
ธรรมชาติท าให้เด็กคิดเป็นค้นพบค าตอบด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานในการเรียน
คณิตศาสตร์ต่อไป 
 
2.เอกสารและงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

การด ารงชีวิตในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   มากมายดังนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นจึงมีความ
จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตให้ทันต่อสภาวะการณ์ในสังคมปัจจุบัน 

2.1  ความหมายของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ซับซ้อน   ยากแก่การหาข้อยุติที่แน่นอนในการให้ค านิยามศัพท์อย่าง  
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ธรรมดาหรือค าอธิบายๆ   จึงมีผู้ให้ความหมายของการเรียนรู้เอาไว้หลายแนวคิด   ส าหรับสิริมา 
ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545: 29) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการที่มนุษย์มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมเป็นพฤติกรรมค่อนข้างถาวร   การเรียนรู้ของเด็กเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมและมีการฝึกฝนตั้งแต่วัยทารกซึ่งมีอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม   การ
ปฏิสัมพันธ์   ความต้องการ  และความสนใจของเด็ก  นอกจากนี้พัชรี  สวนแก้ว (2546: 45) ได้ให้
ความหมายว่าการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ท่ีได้รับ   การเรียนรู้จะเกิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้   องค์ประกอบที่
จะก่อให้เกิดการเรียนรู้  ได้แก่  วุฒิภาวะและความพร้อม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและ
ความสามารถที่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ที่ได้รับ
หรือจากการฝึกปฏิบัติอบรมสั่งสอนและการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความต้องการและ
ความสนใจของเด็ก   ท าให้ความสามารถต่างๆ  ของเด็กถูกน าออกไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
ทั้งนี้การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมีขอบเขตจ ากัดทั้งช่วงเวลา  ความสนใจที่สั้นและเนื้อหาที่เป็น
รูปธรรมตลอดจนวิธีการเรียนรู้ในลักษณะของการเล่นที่เด็กได้ลงมือกระท า   ศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ
สิ่งรอบตัวตามความพอใจของตนเองและเก็บสะสมเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล   เช่น  เด็กที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีหนังสือนิทานและของเล่นรวมท้ังผู้ปกครองที่เอาใจใส่เล่านิทานหรือแนะน าการ 
อ่านมักจะเรียนรู้การอ่านได้รวดเร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. 2537: 8–9)   

สรุปได้ว่าความหมายของการเรียนรู้หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤติกรรม
ของบุคคลเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ได้รับ  การฝึกฝนและสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ท าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากการได้รับประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกิดเป็น
การเรียนรู้ 

 
2.2  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย   
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ   ซึ่งอาจจะแบ่งลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยได้ดังนี ้

       2.2.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้รับจากสภาพแวดล้อม
โดยการกระท าการรับรู้และการพบเห็นประสบการณ์ตรงที่เด็กได้รับจากสภาพแวดล้อมนั้นมีผลต่อ
การเรียนรู้และการสร้างเสริมลักษณะนิสัยของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากรวมทั้งยังสามารถเป็น
ตัวก าหนดลักษณะนิสัยของเด็กปฐมวัยอีกด้วยซึ่งเป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  อาจจ าแนกได้เป็น  2 ลักษณะคือ  การเสริมแรงทางบวก  และการลงโทษ   ซึ่ง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งพ่อแม่  ผู้ปกครองและครูอาจจะช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่
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เหมาะสมให้แก่เด็กได้   โดยการให้การเสริมแรงทางบวกแก่เด็กเม่ือต้องการสร้างให้เด็กมีลักษณะ
นิสัยน้ันๆ  และให้ค าแนะน า  บอกกล่าวเมื่อต้องการให้เด็กยุติลักษณะนิสัยที่เหมาะสม 

2.2.2  การเรียนรู้จากการบอกเล่า   การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น   นอกจากจะเกิด
จากการมีประสบการณ์ตรงแล้ว  เด็กปฐมวัยยังสามารถที่จะเรียนรู้จากการบอกเล่าของบุคคลต่างๆ 
หรือการบอกเล่าจาก  หนังสืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ทางอ้อมจากเด็กเองไม่ได้มีประสบการณ์
ตรงต่อสิ่งเหล่านี้  เช่น  ผู้ปกครองบอกเด็กว่า “อย่าพูดปด  เพราะจะท าให้เป็นเด็กที่ไม่น่ารักและไม่
มีใครเชื่อถือ”  ต่อจากนั้นผู้ปกครองอาจจะยกตัวอย่างประกอบด้วยการเล่านิทานเรื่อง “ เด็กเลี้ยง
แกะ’’ และในขณะที่เล่าอาจจะน าภาพมาให้เด็กดูด้วยก็จะช่วยท าให้เด็กเข้าใจย่ิงขึ้น  เป็นต้น 

การเรียนรู้จากการบอกเล่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบแต่การ
เรียนรู้จากการบอกเล่านั้นเด็กจะสร้างภาพพจน์ขึ้นในสมองของตนแทนที่จะได้เห็นโดยตรงจากตัว
แบบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่ในบางครั้งที่เราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงได้ ก็อาจจะต้องใช้วิธีการบอกเล่าแทน 

2.2.3 การเรียนรู้จากการสังเกตโดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยมักจะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ   
มาจากตัวแบบรอบๆ   นั่นเอง  ในระยะแรกเด็กจะเลียนแบบบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเม่ือเด็กเริ่มเข้าสังคม
เด็กจะเริ่มสังเกตและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่เด็กสนใจ   ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยทั้งพ่อแม่   ผู้ปกครองและครูจึงควรระมัดระวังในการที่จะเป็นตัวแบบที่ดีส าหรับเด็กด้วย   
(พัชรี   สวนแก้ว. 2546: 50–52)    

เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งธรรมชาติของการเรียนรู้    เด็กสามารถสังเกตและสะสม
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองถ้ามีวิธีการสอนที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก   
เด็กจะเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาได้เร็วขึ้น   เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการสัมผัส   การเห็นตัวแบบ  
การซึมซับประสบการณ์   เด็กจะเรียนรู้ดีจากการมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

       1. การสัมผัส   การรับรู้ด้วยการสัมผัสเป็นกิจกรรมทางปัญญาอันดับแรกที่เด็กใช้เพื่อ
ท าความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ   และโลกรอบตัวนอกจากนี้เด็กปฐมวัยยังสามารถเรียนรู้จากการ
ฟัง   การเห็นบ่อยๆ   เช่นการร้องเพลงได้   อ่านค าโฆษณาท้ังที่ยังสะกดตัวหนังสือไม่เป็น 

2. การเล่น   การเล่นเป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมขณะเล่นเด็กได้คิด   ได้กระท า   ได้สัมผัสและสนุกสนานกับการเล่น  ถ้าเป็น
การเล่นร่วมกับผู้อื่นการเรียนรู้ของเด็กจะกว้างขวางออกไปถึงพัฒนาการทางสังคม  การแก้ปัญหา  
การเล่นให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กในภาพรวมทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ   สังคมและสติปัญญา 

3. การสอน   การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นผลที่เกิดมาจากการมี
ปฏิสัมพันธ์   การได้คิด  ได้กระท าจากประสบการณ์ของเด็ก  วุฒิภาวะเป็นองค์ประกอบร่วมของ
การเรียนรู้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งเพราะวุฒิภาวะจะเป็นตัวช่วยให้เด็กมีล าดับของการเรียนรู้   เช่นเม่ือ
เด็กโตขึ้นเด็กจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้นความสามารถรับรู้สิ่งใหม่ได้กว้างขวาง  การสนทนา  การ
บอกจะช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้ให้สั้นขึ้นและมีฐานข้อมูลความรู้ที่เพิ่มขึ้นได้รวดเร็ว (วไลพร   
เมฆไตรรัตน.์ 2549: 30)  
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สรุปได้ว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดย
การปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัส  การเล่น  และการสอนหรือการบอกเล่า  ซึ่งจะส่งผลต่อ
พัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะท างานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ   
สติปัญญาและร่างกาย   นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีและบูรณาการทั้งองค์
ความรู้   เจตคติแล้วน าไปใช้ในการด ารงชีวิตสามารถดูแลตนเอง  อยู่ร่วมกันกับครอบครัว  พ่อแม่   
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคมตามบริบทวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ในสังคมและชุมชนนั้นๆ    
 

2.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้นั้นเห็นได้ว่าการเรียนรู้มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ

ด าเนินชีวิตของเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้  จึงมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษากล่าวถึง
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยหลายท่านดังน้ี 

เยาวพา   เดชะคุปต์  (2545: 56-57)  แบ่งกลุ่มนักจิตวิทยาที่มีแนวคิดหรือทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยออกเป็น  2  กลุ่ม คือ 

       1.นักจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorists) ศึกษาการเรียนรู้ในลักษณะ
ของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า(Stimulus)และปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) โดยพบว่าการ
เรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้จากการมีสิ่งเร้าและปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า  นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ธอร์นไดค์ (Thorndike) พัฟลอฟ (Povlov) และสกินเนอร์ (Skinner) ซึ่งมีแนวคิดดังต่อไปนี้ 

1.1.แนวคิดของธอร์นไดค์   ซึง่สรุปเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเชื่อมโยง  
(Association  Theory) หรือ “ทฤษฎีการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก” โดยได้ท าการทดลองกับแมว
และสัตว์อื่นๆ  หลายครั้ง เช่น น าแมวที่ก าลังหิว (มีความพร้อม) มาใส่ไว้ในกรง  แล้วน าปลา (สิ่ง
เร้า) มาวางหน้ากรง  แมวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหลายอย่างเช่น  ตะกายกรง  วิ่งรอบกรงและใน
ที่สุดสิ่งหาทางออกจากกรงได้ด้วยการเผอิญไปเหยียบปุ่มเปิดประตูกรงเม่ือทดลองลักษณะเดียวกัน
บ่อยๆ  ครั้งเข้า  แมวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเพียงอย่างเดียว คือเหยียบปุ่มเปิดประตูกรงธอร์นไดค์
ได้สรุปทฤษฎีการเรียนรู้นี้ว่า  เมื่อมีสิ่งมาเร้าอินทรีย์   อินทรีย์จะมีปฏิกิริยาตอบสนองหลายๆ  อย่าง
กว่าจะสามารถเลือกปฏิกิริยาตอบสนองอันที่ดีที่สุดไว้ใช้ในคราวต่อไปได้จึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ 

กฎการเรียนรู้ของ  ธอร์นไดค์  ประกอบด้วย 
         (1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กล่าวว่า 

                  1.ถ้าบุคคลมีความพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วได้เรียน จะเกิดความพอใจ 
                    2.ถ้าบุคคลพร้อมท่ีจะเรียนแล้วไม่ได้เรียน  จะเกิดความร าคาญใจ 
                        3.ถ้าบุคคลไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้แล้วถูกบังคับให้เรียนจะเกิดความ
ร าคาญใจ 

        (2) กฎแห่งผล (Law of Effect) กล่าวว่า  ผลแห่งปฏิกิริยาตอบสนองเป็นที่ 
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พอใจบุคคลย่อมกระท าปฏิกิริยา   แต่ผลของปฏิกิริยาใดไม่เป็นที่พอใจ บุคคลจะหลีกเลี่ยงไม่กระท า
ปฏิกิริยานั้นซ้ าอีก 

        (3) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) กล่าวว่า  พฤติกรรมใดที่ได้ม ี
โอกาสกระท าซ้ าบ่อยๆ  และมีการปรับปรุงอยู่เสมอย่อมก่อให้เกิดความคล่องช านิช านาญสิ่งใดที่
ทอดทิ้งไปนานย่อมกระท าได้ไม่ดีเหมือนเดิมหรืออาจท าให้ลืมได้ 

1.2. แนวคิดของพัฟลอฟและสกินเนอร์นักจิตวิทยาชาวรัสเชียและชาวอเมริกัน
ได้ร่วมกันสร้างทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขโดยจากแนวคิดพัฟลอฟและสกิน
เนอร์   ดังกล่าวได้สรุปเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ได้ว่า   ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งมิได้เกิดจากสิ่งเร้า
เพียงอย่างเดียวสิ่งเร้าอื่นย่อมท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอันเดิมได้ถ้ามีการวางเงื่อนไขที่ถูกต้อง
หรือถ้ามีการให้รางวัล   จากทฤษฎีของพัฟลอฟและสกินเนอร์ดังกล่าวสามารถประมวลเป็นแนวคิด
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ดังนี้การเรียนการสอนจะต้องมีอุปกรณ์การ
สอนทุกครั้งเพราะจะเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความสนใจและเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดีโดยเฉพาะอุปกรณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เด็กสัมผัสได้จึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีในการสอนควรใช้
วิธีสอนหลายๆ  วิธีเพราะเด็กแต่ละคนอาจจะเข้าใจสิ่งต่างๆ   ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน  การเลือกวิธี
สอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนและพัฒนาการของเด็กจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีถ้าหากท า
กิจกรรมและได้ผลงานที่ดีผู้ใหญ่จะต้องชมเชยให้ก าลังใจ  แต่ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมไม่ดีก็ควรต าหนิ  
ตักเตือนแล้วแต่กรณีเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติบรรยากาศในการเรียนต้องดี
ทั้งสิ่งแวดล้อมและท่าทีของครูเพราะจะท าให้เด็กสบายใจและเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

2. จิตวิทยากลุ่มเกสตอลท์   โคห์เลอร์สรุปผลในการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดอินทรีย์จะพิจารณาโครงร่างของปัญหาโดยส่วนรวมทุกแง่ทุกมุมเสียก่อนจากนั้นจะแยก
ส่วนรวมเป็นส่วนย่อยเพื่อพิจารณาดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยนั้นๆ  ให้แจ่มแจ้งโดยใช้
ประสบการณ์เดิมมาช่วยจนในที่สุดจะเกิดความคิดหรือเห็นช่องทางในการแก้ปัญหานั้นโดยฉับพลัน
เรียกว่าเกิดการหย่ังเห็น (Insight) และเกิดการเรียนรู้จากทฤษฎีของกลุ่มเกสตอลท์ดังกล่าวสามารถ
ประมวลเป็นแนวคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยว่าการเรียนรู้สิ่งใดๆ ก็ตาม  
บุคคลจะต้องมีประสบการณ์หรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่นั้นๆ  ควรสอนให้เด็ก
รู้จักคิดหลายๆ  อย่าง  เช่น   คิดอย่างมีเหตุผล  คิดแบบจินตนาการ  คิดอย่างสร้างสรรค์ฯลฯ  การ
ยกตัวอย่างหรือการตั้งค าถามเพื่อสอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์  สังเกตแยกแยะเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างซึง่เมื่อเด็กรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วจึงสอนให้รู้จักน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในโอกาสต่อไปเพราะการสอนให้เด็กรู้จักคิดจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาในที่สุด 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Cognitive Theory) เพียเจต์ กล่าว
ว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเกิดขึ้นจากการที่ เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ   ตัว โดยพื้นฐานท่ีติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด 2 ลักษณะ คือ  

        1. การจัดการภายในโดยวิธีรวมกระบวนการต่างๆเข้าเป็นระบบ (Organization)  
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        2. การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptation) เกิดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมโดยพื้นฐานท่ีส าคัญ  4  ประการ ได้แก่ 

2.1 Schema หมายถึงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในตัวเด็กในเด็ก
เล็กจะมี Schema อยู่น้อยมากแต่เม่ือเด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวก็จะท าให้เด็กเกิด 
Schema มากขึ้น  

             2.2 การซึมซับ(Assimilation) หมายถึงการที่เด็กได้มีการปะทะกับสิ่งแวดล้อม
แล้วซึมซับสิ่งนั้นเข้ารวมกับ Schema เดิม เช่น เด็กเห็นวัวคิดว่าเป็นหมาเพราะมีลักษณะทีค่ล้ายกัน  

2.3 การปรับเปลี่ยนความคิด (Accommodation) โดยเป็นการปรับเปลี่ยน
ความคิดเดิมหรือการสร้าง Schema เดิมได้  เช่น  เด็กเห็นวัวแต่คิดว่าเป็นหมาแต่เม่ือมองดูชัดๆ  
แล้วเห็นถึงความแตกต่างจึงชี้มือและถามแม่ว่า “ตัวอะไร ?” แม่บอกว่า “วัว” เด็กจึงสร้าง Schema 
ใหม่เป็นวัวขึ้นมาจากการปรับเปลี่ยนความคิดภายใน  

2.4 ความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการสมดุลระหว่างการซึมซับ
(Assimilation) จากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ  ตัวมากเท่าไรเด็กก็จะได้เรียนรู้มาก
เท่าน้ันและก็เป็นผลให้เกิดประสบการณ์และทักษะท่ีเพิ่มพูนย่ิงขึ้นไป  

ขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา  
เพียเจต์ได้แบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา ออกเป็น 4 ขั้นแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ

ขั้นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี ้ 
1. ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensori - motor Stage) ช่วงอาย ุ   

0-2 ปี เด็กในวัยน้ีแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวพัฒนาการทางการคิดและสติปัญญาเกิดขึ้นจากการ
ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ  เช่น  ทางปาก  หู   ตา  ต่อสภาพแวดล้อมรอบๆ  ตัว  

2. ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการหรือขั้นก่อนการคิดอย่างมีเหตุผล (Preparation  
Thought) อยู่ในช่วงอายุ  2 - 7 ปี  แบ่งเป็นสองระยะ 

    - ระยะที ่1 ขั้นก่อนความคิดรวบยอด (Preconceptual Thought) อาย ุ2–4 ปี 
    - ระยะที ่2 ขั้นคิดได้เองโดยไม่รู้เหตุผล (Intuitive Thought) อาย ุ4 – 7 ปี 

ทฤษฎีด้านสติปัญญาของเพียเจต์ช่วยให้เข้าใจกระบวนการคิดของเด็กซึ่งเป็นกลไกการคิด
ที่มีความต่อเนื่องเป็นขั้นตอนตั้งแต่การเรียนรู้จากประสาทสัมผัส  การเคลื่อนไหว  เข้าใจในสิ่งที่เป็น
รูปธรรมและไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผลในสิ่งที่เป็นนามธรรมพัฒนาการจะเป็นไปตามล าดับขั้นจะข้าม
ขั้นไม่ได้แต่อัตราพัฒนาการอาจมีความแตกต่างกันในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันซึ่งเป็นหลักทั่วไปของ
พัฒนาการทุกๆ  ด้านอยู่แล้ว(แสงเดือน   นันทเปารยะ. 2547: 14-15 ) 
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สิริมา   ภิญโญอนันตพงษ์ได้ล าดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ไว้ดังนี้ 
 
ตาราง  1  ล าดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 

 
อายุ (ปี) ขั้น พัฒนาการ 

0 - 2  ประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหว(Sensorimotor)  

เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส เช่น ปาก หู 
ตา สิ่งแวดล้อมรอบตัว  

2 - 6  ความคิดก่อนเกิดปฏิบัติการ 
(Intuitive   or  
preperational)  

เรียนรู้ภาษาพูด สัญลักษณ ์ เครื่องหมาย  ท่าทาง
ในการสื่อความหมาย  รู้จักสิ่งที่เป็นตัวแทน
(Representation) โครงสร้างสติปัญญาแบบง่ายๆ 
สามารถหาเหตุผลอ้างอิงได้ มีความเชื่อม่ันใน
ความคิดของตนอย่างมาก ยึดตัวเองเป็น
ศูนย์กลาง (Egocentric) เลยีนแบบพฤติกรรม 
ของผู้ใหญ่  

7 - 11  ปฏิบัติตาม   คิดแบบ
รูปธรรม  
(Concrete operations)  

รับรู้รูปธรรมได้ดี  ใช้เหตุผลสร้างกฎเกณฑ์  เห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็นนามธรรม  

11 - 16  ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม
(Formal operations)  

รู้จักคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน 
แก้ปัญหา พัฒนาสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ มี
ความคิดเท่าผู้ใหญ่  

 
ที่มา: สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การวัดและประเมินผลแนวใหม่ 2545. หน้า 39-40. 

 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner. 1967: 6)  เด็กสามารถที่จะเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน    ตลอดจน
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก   ความพร้อมเป็นสิ่งที่สามารถให้เกิดเร็วขึ้นได้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับขั้นพัฒนาการโดยแบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดเป็น  3 ขัน้ คือ 

1. การเรียนรู้จากการสัมผัส (The Enactive Stage) เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิสัมพันธ์กับ
วัตถุ   เรียนรู้จากการกระท าและการสัมผัส  

2. การเรียนรู้จากภาพและความจ า (The Iconic Stage)  
3. การเรียนรู้จากสัญลักษณ์ (The Symbolic Stage)  

ในช่วงปฐมวัยบรูเนอร์กล่าวถึงเพียง  2  ขั้น คือ  
1. Enactive representation (ขั้นการกระท า) เด็กเรียนรู้จากการกระท า  
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2. Iconic representation (ขั้นจินตนาการ) พัฒนาการทางความคิดในขั้นนี้อยู่ที่การ
มองเห็นและการใช้ประสาทสัมผัส  เด็กเริ่มเข้าใจและเรียนรู้ความสัมพันธ์รอบๆ  ตัวมากขึ้น  

จากทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์และบรูเนอร์ให้ความส าคัญทางความพร้อม
ของผู้เรียนดังนั้นการก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละวัยจัดความยากง่าย  
รายละเอียดของเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัยและอายุสมองจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ด ี 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของไวก็อตสกี้  เด็กจะเกิดการเรียนรู้  พัฒนาการ
สติปัญญาและทัศนคติขึ้นเม่ือมีการปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกันกับคนอื่นๆ   เช่น  ผู้ใหญ่  คร ู 
เพื่อน  บุคคลเหล่านี้จะให้ข้อมูลสนับสนุนให้เด็กเกิดขึ้นใน Zone of Proximal Development  
หมายถึงสภาวะท่ีเด็กเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยล าพังเม่ือได้รับการ
ช่วยเหลือแนะน าจากผู้ใหญ่หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า  เด็กสามารถ
แก้ปัญหานั้นได้และเกิดการเรียนรู้ขึ้น การให้การช่วยเหลือแนะน าในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้
ของเด็ก (Assisted Learning) เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเม่ือเด็กแก้ปัญหาโดยล าพังไม่ได้
เป็นการช่วยอย่างพอเหมาะ  เพื่อให้เด็กแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง วิธีการที่ครูเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กเพื่อการช่วยเหลือเด็กเรียกว่า Scaffolding เป็นการแนะน าช่วยเหลือให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยให้ค าแนะน า (clue) การช่วยเตือนความจ า (reminders) การกระตุ้นให้คิด (encouragement) 
การแบ่งปัญหาที่สลับซับซ้อนให้ง่ายลง (breaking the problem down into step) การให้ตัวอย่าง 
(providing and Example) หรือสิ่งอื่นๆ  ที่จะช่วยเด็กแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้การ
ช่วยเหลือ (Scaffolding) มีลักษณะ 5 ประการ ดังนี ้ 

1. เป็นกิจกรรมการร่วมกันแก้ปัญหา  
2. เข้าใจปัญหาและมีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน  

       3. บรรยากาศที่อบอุ่นและการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการ  
       4. รักษาสภาวะแห่งการเรียนรู้ของเด็ก (ZPD : Zone of Proximal Development)  
       5. สนับสนุนให้เด็กควบคุมตนเองในการแก้ปัญหา  
ครูมีหน้าที่ในการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและให้ค าแนะน า

ด้วยการอธิบาย  สาธิตและให้เด็กมีโอกาสท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น การวาด   การเขียน  การท างาน
ศิลปะหลายๆ  รูปแบบเพื่อเป็นการจัดระบบความคิดของเด็กเองแล้วให้โอกาสเด็กแสดงออกตาม
วิธีการต่างๆ ของเด็กเองเพื่อจะได้รู้ว่าเด็กต้องการจะท าอะไร(Vygotsky. 2553.www.hu.swu.ac.th.) 

 สรุปได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ้น เป็น
ประสบการณ์ ใหม่โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ สอนและการจัดการเรียนการสอน   
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก สิ่งเร้าที่ตรงกับความสนใจของเด็ก  ดังนั้นการจัดกิจรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยจึงต้องค านึงถึงวัย  พัฒนาการ  ความต้องการ   ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
เด็ก  และครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมเด็กตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กได้เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคลโดย
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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2.4  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นการฝึกและส่งเสริมทักษะให้

เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยอันจะน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป  เด็กตั้งแต่แรก
เกิดจะรับรู้สิ่งต่างๆ  โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเม่ือเด็กเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆ  ได้ยินเสียงไขว่คว้า
สิ่งของ  รับรู้รส  รับรู้กลิ่นและการรับรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสจะท าให้เด็กเกิดประสบการณ์และ
การเรียนรู้    อาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ของเด็กจึงต้องอาศัยการที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรงอันจะ
น าไปสู่การรับรู้และความเข้าใจ   ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องพ่อแม่   ผู้ปกครองและครูจึงควรพิจารณาการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแก่เด็กซึ่งมีกิจกรรมที่ควรพิจารณาดังนี้   ควรจัดหา
อุปกรณ์ซึ่งอาจจะเป็นของเล่นของใช้ชนิดต่างๆ  ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กสัมผัส   จับต้องและรับรู้ด้วย
ประสาทสมัผัสส่วนต่างๆ   เปิดโอกาสให้เด็กใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่
คอยดูแลอยู่ห่างๆ   ให้เด็กได้ท ากิจกรรมและเล่นอย่างเงียบๆ  กับของเล่นซึ่งกิจกรรมต่างๆ  ควร
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดความพร้อมทางด้านกลไกลต่างๆ  ของ
ร่างกายให้เด็กได้มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  อีกด้วย (พัชรี  สวนแก้ว.2536: 
58) ซึ่งภรณี คุรุรัตนะ (2523: 76-81) ได้กล่าวว่าเป้าหมายและหลักการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยพอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาไปใน
รูปแบบที่พึงประสงค์ทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาครูจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่มาของพฤติกรรมและลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การจัดประสบการณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับความพร้อม  วุฒิภาวะ  
ความสนใจ  ความต้องการและความสามารถของเด็ก ตลอดจนป้องกันหรือแก้ไขการกระท าที่อาจ
เป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

หลักการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย ควรค านึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้  
1. ต้องเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความต้องการ และความสนใจของเด็ก  
2. ต้องสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
    3. ต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของเด็ก  

4. ต้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  อุปกรณ์ในการจัดการควรเป็นอุปกรณ์ที่หา 
ได้ในท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องซื้อหามาทั้งหมดอาจน าวัสดุท้องถิ่นดัดแปลงท าเป็นอุปกรณ์ต่างๆ  ได้ 

สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้นต้องค านึงถึงเด็กเปน็ 
ส าคัญเน้นเรื่องที่เด็กสนใจใกล้ตัวเด็กให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม เนื้อหา
ของกิจกรรมต้องสอดคล้องกับพัฒนาการ  เสริมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเด็กอย่าง
กว้างขวางโดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนเกิดการเรียนรู้  
และได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ   สังคมและสติปัญญาตามวัยของเด็ก   
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ 

จึงมีนักการศึกษาได้ศึกษางานวิจัยท้ังในและนอกประเทศดังนี้ 
งานวิจัยในประเทศ 
กรรณิการ์  กลิ่นหวาน (2547: 76-81) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการคิดแบบอเนก

นัยของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมและจ าแนกรายด้าน   ผลการวิจัยพบว่า  
1. เด็กปฐมวัยภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียน  4  แบบ คือแบบเรียนรู้ด้วย

จินตนาการ  แบบเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ แบบเรียนรู้ด้วยสามัญส านึก แบบเรียนรู้ด้วยพลัง
ความคิด  มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยอยู่ในระดับดีทั้งในภาพรวมและจ าแนกรายด้านคือ  
ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม 

2. ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงขึ้นกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งในภาพรวมและจ าแนกรายด้าน คือ ด้าน
ความคล่องแคล่ว  ความยืดหยุ่นและความคิดริเริ่ม 

ต้องจิต  จิตดี (2547: 64-68) ได้ศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล  ออร์ฟ 
ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ มี
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สูงขึ้นตลอดช่วงของการจัดกิจกรรม  

นภัสวรรณ  ชื่นฤาดี (2550: 86-91) ได้ศึกษาการพัฒนาสาระการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ที่
เกิดจากการจัดประสบการณ์โดยยึดแนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 
ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิง  อายุระหว่าง 5 - 6 ปี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 35 
คน  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้เรียนรู้สาระจากการจัดประสบการณ์โดยยึด
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มุ่งให้เด็กเกิดคุณลักษณะ 3 ประการ ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  ผลการวิจัยพบว่าสาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน   สามารถสร้าง
พื้นฐานคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านการบริโภคด้วยปัญญาเด็กเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าต่อตนเองเด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานด้านการพึ่งพาตนเอง  และด้านการประหยัดเด็กมีความระมัดระวังในการใช้สื่อ - 
อุปกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย สามารถใช้วัสดุ - อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
บอดดูแรนท์; โรมิโอและเคิร์ทเมอร์(Bondurant; Romeo; & Kretschmer. 1983 unpaged)  

ได้ศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาอย่างล่าช้า  โดยให้ครูส่งเสริมในเรื่องการใช้ภาษาโดย
ใช้นิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมด้านภาษาเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
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ไบรแอนท์และฮังเกอร์ฟอรค์ด (Bryant and Hungerford. 1997: 44–49 ) ได้ศึกษา 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์กลวิธีสอนความคิดรวบยอดและค่านิยมทางสิ่งแวดล้อมโดยทดลองสอนเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะใช้เวลาทดลอง  1 เดือนปรากฏว่านักเรียนอนุบาลสามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับผลสืบเนื่องของสิ่งแวดล้อมและส านึกในหน้าที่ ของพลเมืองที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมและอธิบายผลเพิ่มเติมว่าความส าเร็จในการสร้างความคิดรวบยอดและค่านิยมขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาแบบการสอนด้วยผู้สอนต้องมีความรู้อย่างเพียงพอและต้องรู้จักกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

จากการศึกษางานวิจัยในและต่างประเทศ  สรุปได้ว่าการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยนั้น  เด็กปฐมวัยสามารถจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามที่ผู้สอนจัดขึ้น   ตาม
ความสนใจ  พัฒนาการและวัยของผู้เรียน  ซึ่งจากการที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมเด็กจะเกิดความคิดรวบ
ยอดและเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้   ซึ่งผู้สอนจึงต้องหล่อหลอมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 

สรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยพบว่า การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยมีลักษณะการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ  การกระท า  ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง  5  เด็กได้พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ  อย่างเหมาะสมกับวัย   ครูมีบทบาท
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัยเด็กให้ได้รับประสบการณ์ตรงและส่งเสริมให้เด็กได้ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
3.1  ความหมายของการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง   การ

จัดประสบการณเ์ป็นกระบวนการในการรับความรู้หรือการเกิดทักษะโดยการมีส่วนร่วมในการกระท า
สิ่งต่างๆ การจัดประสบการณ์ในการเรียนรูมี้วิธีการจัดหลากหลายรูปแบบ   การจัดการศึกษาให้เด็ก
ก่อนประถมศึกษาโดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติหรือใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา   ด้วยการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน   ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์   ต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับวัย (ศิริประภา  พินิตตานนท์. 2546: 6–7) สอดคล้อง
กับกุลยา   ตันติผลาชีวะ (2551: 20–21) ที่ให้ความหมายของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยว่าเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ครูจัด   สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยาก
เรียนรู้   เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติ   ได้สัมผัส  ได้ทดลอง  และได้คิดแก้ปัญหา   
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดต้องมีความหลากหลายและให้เวลาแก่เด็กมากพอ   ดังนั้นการจัด
ประสบการณ์เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่ งหมายถึงกระบวนการที่จะท าให้เด็กได้รับ
ความรู้    มีทักษะปฏิบัติและเห็นในสิ่งต่างๆ  ที่ครูต้องการให้รู้โดยสอดคล้องกับลักษณะความใคร่รู้
ใคร่เรียนของเด็กซึ่งลักษณะของประสบการณก์ารเรียนรู้มีลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญ  ดังนี้ 
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1. เด็กได้สัมผัสจับต้องโดยตรงด้วยตนเอง   ไม่ว่าจะเปน็ประสบการณ์ในชั้นเรียนหรือ
นอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

2. เด็กเป็นผู้ริเริ่ม  เป็นผู้เลือกสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. เนื้อหาหรือสาระที่เรียนรู้มีความหมาย  กล่าวคือเหมาะกับอายุของเด็ก 

       4. ประสบการณ์การเรียนรู้มีความต่อเนื่อง 
       5. สนบัสนุนและให้โอกาสในการใช้ภาษา  การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสาร 
       6. สร้างเสริมประสบการณ์สัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ

สร้างกิจกรรมทางสังคม 
       7. มีการสรุปแนวคิดและความรู้จากกิจกรรม มีการสะท้อนการเรียนอย่างมีระเบียบวิธี

และมีการน าเสนอร่วมด้วย   
การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมโดยการให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงโดยการทดลองท า   

ปฏิบัติ   สืบเสาะหาข้อมูล   คิดค้น   สรุปผล   โดยใช้สื่อที่สามารถท าให้เด็กเกิดการรับรู้ได้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า  การปฏิบัติการคิด (Active  learning)  เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง   ทั้งได้คิดได้กระท าโดยมีครูเป็นผู้มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการสร้างความเข้าใจหรืออธิบาย
เม่ือผู้เรียนสงสัย   การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการคิดนี้จะท าให้พุทธิปัญญาของผู้เรียนสร้างเครือข่าย
ความรู้ใหม่ที่งอกงามหรือขยายพื้นฐานความรู้เดิมให้กว้างขึ้นพื้นฐานปฏิบัติการคิดเชื่อว่า “การ
เรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากการเรียนรู้นั้นไม่ใช้กระบวนการคิด”(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543: 49– 50) 
และสุชาดา  นทีตานนท์ (2550: 21) ได้สรุปความหมายของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงไว้
ว่า  การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหรือกระท ากิจกรรม
ต่างๆ  โดยตัวผู้เรียนเอง  ท าให้เด็กเกิดการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  การจัดประสบการณ์ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจึงต้องค านึงถึงหลักการและแนวการการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเป็นส าคัญ  

สรุปได้ว่าการจัดประสบการณ์หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้  เข้าใจ   
ฝึกฝนการคิดและเกิดความคิดรวบยอดจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ   ทั้งการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง  5 การลงมือปฏิบัติ   และการกระท า   การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับพัฒนาการอย่างเหมาะสมกับวัยการเรียนรู้ประกอบด้วยการ
กระท ากับสื่อ   การสัมผัสวัตถุ   การเลือกและตัดสินใจ   การใช้ภาษาและการคิด  และการสนับสนุน
จากผู้ใหญ่  ส าหรับประสบการณ์ที่มีความหมายโดยตรงต่อตัวผู้เรียนนั้นคือการให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในกลุ่มและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
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3.2  หลักการและแนวการจัดประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กมีโอกาสท า 

กิจกรรมต่างๆ   ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยเป็นกิจกรรมที่จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทุกด้านทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา    การจัดประสบการณ์   
เป้าหมายและหลักการในการจัดการประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยคือ การจัดการประสบการณ์
ให้แก่เด็กปฐมวัยมีเป้าหมาย   เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เจริญพัฒนาไปในรูปแบบที่พึงประสงค์  4  ด้าน 
คือ ร่างกาย   อารมณ์   สงัคมและสติปัญญา   ครูหรือผู้ดูแลเด็กจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุที่มาของพฤติกรรมและลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไปดังได้กล่าวแล้ว เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
จัดการประสบการณ์ที่จะส่งเสริมการเจริญพัฒนาดังกล่าวโดยสอดคล้องกับความพร้อม   วุฒิภาวะ   
ความสนใจ   ความต้องการและความสามารถของเด็ก   ตลอดจนป้องกันหรือแก้ไขพฤติกรรมที่อาจ
เป็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2526: 76–81)  ส าหรับดิวอี้ (Dewey) เชื่อว่าเด็กเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม  แนวการจัดประสบการณ์ควรมีกิจกรรมรวมกลุ่มให้ความยึดหยุ่นเพื่อสามารถ
แก้ปัญหาของสังคมได้ตัวอย่างเช่น   การให้เด็กรู้จักเรื่องอาหารต่างๆ แทนที่จะสอนเด็กโดยการน า
อาหารต่างๆ  มาให้เด็กดูควรน าเด็กไปที่ร้านอาหารเพื่อให้เด็กได้เห็นชีวิตจริงๆ ในสังคมเน้นเรื่อง
การเล่นและการใช้กระบวนการสอนโดยการเรียนรู้   เด็กควรมีความอิสระในการส ารวจค้นพบและ
เล่นในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ  ที่เด็กสนใจ  เน้นว่าให้เด็กกระท าในสิ่งที่สนใจ  การ
เรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง(Actively Involved)  และเด็กมี
อิสระภาพในการเรียนค าพูดที่ว่าการเรียนโดยการกระท า(Learning by doing) เป็นปรัชญาที่ส าคัญ
ของเขา (เยาวพา  เดชะคุปต์; อ้างอิงจาก. Dewey. 2542: 15-22) 

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยต้องค านึงถึงหลักการจัดประสบการณ์  ดังนี ้
1. มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทุกด้าน คือด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคมและ

สติปัญญา   มิได้มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้เน้ือหาวิชาแต่ต้องการให้พัฒนาคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
2. พัฒนาการรับรู้และประสาทสัมผัส 

       3. พัฒนาการสื่อสารโดยการ  ฟัง  การพูด (ภาษา  ท่าทาง  ค าพูด ) 
       4. พัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
       5. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
       6. มีการตัดสินใจได้ถูกต้อง 
       7. รู้จักคิดวางแผนในการจัดกิจกรรม 
       8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       9. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
       10. มีความรัก  ชื่นชม   และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ   มี

คุณธรรมจริยธรรม 
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       11. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ในลักษณะบูรณาการขึ้นเป็นหน่วยการสอนแทนการ
สอนรายวิชา 

       12. จัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เด็กได้พัฒนา
ความสามารถของแต่ละคนในการพัฒนาจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ครูจะไม่เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม
แต่จะเป็นผู้ควบคุมกิจกรรม  อ านวยความสะดวกแก่เด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมเต็มที่ 
(ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2539: 16 )   

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 - 5 ปี  ว่าไม่จ ากัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ   สังคมและสติปัญญาและต้องครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรควรยืดหยุ่นให้มีสาระการเรียนรู้ท่ีเด็กสนใจและสาระการเรียนรู้ที่ผู้สอนก าหนดโดยมีหลัก
และแนวการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยดังน้ี 

1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
เน้นเด็กเป็นส าคัญ   สนองความต้องการ   ความสนใจ   ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของ
สังคมที่เด็กอาศัยอยู่  

2. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความส าคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต  
3. จัดการประเมินพัฒนาการ ให้เป้นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดประสบการณ ์ 
4. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  

แนวการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และอธิบายรายละเอียด
ไว้ในคู่มือหลักสูตรไว้ดังนี้ 

1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการคือเหมาะกับอายุ  วุฒิภาวะ
และระดับพัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 

2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือเด็กได้ลงมือ
กระท า  เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า   ได้เคลื่อนไหว   ส ารวจ   เล่น   สังเกต  สืบค้น  ทดลอง
และคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู้ 
4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม   คิด  วางแผน   ตัดสินใจและลงมือกระท าและ

น าเสนอความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน   อ านวยความสะดวก   และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
       5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น  มีความสุข  และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน 

6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 
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7. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน  
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์   การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

       8. จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสภาพจริงโดยไม่ได้คาดไว้ 

       9. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ทั้งการวางแผน การ
สนับสนุนสื่อการสอน   การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 

       10. จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล   น าข้อมูลที่ได้มาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยใน
ชั้นเรียน(กรมวิชาการ. 2546: 43-57) 

สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ (2550: 25) ให้แนวคิดในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยว่า
การสอนตามแนวคิด “แอคทีฟ  เลิร์นนิ่ง” ต้องมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายในการลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อการส ารวจค้นหาและเคลื่อนไหวทางความคิด  ที่มีการคิดทบทวน   คิดใคร่ครวญ   คิดวิเคราะห์
และคิดเชื่อมโยงหรือมีโยนิโสมนสิการ   สิ่งที่เรียนรู้พร้อมด้วยการน าเสนอการเรียนรู้ด้วยการพูดคุย  
ตอบค าถาม  เล่าให้เพื่อนให้ครูฟังและขีดเขียนด้วยการวาดภาพหรือเขียนตามความสนใจและความ
พร้อมของเด็ก  ซึ่งศักยภาพในการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้และน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้เป็นการถักทอ
ประสานกันระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เกิดเป็นข้อมูลความรู้ใหม่ที่เด็กกอบได้
ด้วยมือหรือประสาทสัมผัส   การรับรู้ของตนเองที่ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ที่ผู้เรียนนั่งดูและฟังเท่านั้น  

สรุปได้ว่าแนวคิดและหลักการการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  เป็นการจัดกิจกรรม
ที่จะท าให้เด็กเกิดประสบการณ์  เกิดองค์ความรู้และครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญที่ก าหนดไว้  ใน
การจัดกิจกรรมให้เด็กลงมือค้นคว้ากระท าด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์
นั้นแต่ละกิจกรรมจะต้องมีความสอดคล้องกับความพร้อม  วุฒิภาวะ  ความสนใจ  ความต้องการและ
ความสามารถของเด็กทั้งน้ีต้องค านึงถึงทักษะ  พัฒนาการที่ต้องการส่งเสริมเด็กและแนวการการจัด
กิจกรรมแบบปฏิบัติจริงว่าเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมากน้อยเพียงใดในแต่ละกิจกรรม 

 
3.3  แนวการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง 
การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงเป็นการเสริมประสบการณ์ตรงแก่เด็กปฐมวัยที่เป็นวัยทอง

แห่งการเรียนรู้   การที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
ได้เป็นอย่างดีดังทีส่ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 3-6) ที่กล่าวถึง
ตามแนวคิดและหลักการของไฮสโคปว่าโปรแกรมไฮสโคปเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุม
เล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและการแก้ปัญหาอย่าง
กระตือรือร้น   หลักการของไฮสโคปสามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพ “วงล้อแห่งการเรียนรู้”
(High/scope  Wheel   of  Learning)  ดังนี้ (Hohmann   and  Weikart, 1995) 
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    การประเมินผล         ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
- คณะท างาน                 เด็ก-ผู้ใหญ ่
- บันทึกประจ าวัน           - กลยุทธ์ปฏิสัมพันธ ์

   - วางแผนกจิวตัรประจ าวัน         - การกระตุ้น  ส่งเสริม 
   - การประเมินพัฒนาการ            - การแก้ปัญหา 

                                                                                         การเรียนรู้ 
                                                     แบบลงมือกระท า 
                       กิจวัตรประจ าวัน      ประสบการณ์ส าคัญ      การจัดสิ่งแวดล้อม 
                           - กลยุทธป์ฏิสัมพันธ์        ที่ริเริ่ม                   การเรียนรู้  

    - การกระตุ้น  ส่งเสริม                     - พื้นที ่
    - การแก้ปัญหา                                 - การเก็บ 
                                                       - ส่ือ 

                             
 
 

ภาพประกอบ  2 วงล้อแห่งการเรียนรู้ (High/scope  Wheel  of  Learning) 
 

      ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงการศึกษา. 2550. การเรียนรู้ 
ของเด็กปฐมวัยไทย : แนวคิดไฮสโคป 2550. หน้า 4. 
 

จากวงล้อแห่งการเรียนรู้แบบลงมือกระท าคือการที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าเด็กจะ
เผชญิกับประสบการณ์ส าคัญซ้ าแล้วซ้ าอีกในชีวิตประจ าวันอย่างเป็นธรรมชาติ  ประสบการณ์ส าคัญ
เป็นกุญแจที่จ าเป็นในการสร้างองค์ความรู้ของเด็กเป็นเสมือนกรอบความคิดที่จะท าความเข้าใจการ
เรียนรู้แบบลงมือกระท า   เราสามารถให้ค าจ ากัดความได้ว่าประสบการณ์ส าคัญเป็นส่วนหนึ่งของ
ความรู้ท่ีเด็กจะต้องหามาให้ได้โดยการปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ   คน  แนวคิดและเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ   
อย่างหลากหลาย  ประสบการณ์ส าคัญเป็นกรอบแนวคิดให้ผู้ใหญ่ในการเข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก   
สามารถวางแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม   
ในการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงระดับปฐมวัย   ไฮสโคปยึดหลักการที่ส าคัญ คือ  การเรียนรู้แบบ
ลงมือกระท า (Active  Learning) ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเด็กการเรียนรู้แบบลงมือ
กระท าจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโปรแกรมที่พัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
เรียน   การเรียนรู้แบบลงมือกระท าหมายถึงการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้กระท ากับวัตถุได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคล   ความคิด   และเหตุการณ์จนกระทั่งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Hohmann  and  
Weikart, 1995) ทั้งน้ีองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  ได้แก่ 
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1. สื่อ (Materials)  ในห้องเรียนที่เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าจะมีเครื่องมือและวัสดุ 
อุปกรณ์ที่หลากหลายเพียงพอและเหมาสมกับอายุของเด็ก  เด็กต้องมีโอกาสและมีเวลาเพียงพอที่จะ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างอิสระเม่ือเด็กใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  การเรียนรู้ในเรื่องของ
ความสัมพันธ์และมีโอกาสในการแก้ปัญหามากขึ้นด้วย 

2. การสัมผัส (Manipulation) การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประสาทสัมผัสทั้งกายและใจ  การให้เด็กได้ส ารวจและจัดกระท ากับวัตถุโดยตรงท าให้เด็กรู้จักวัตถุ
หลังจากที่เด็กคุ้นเคยกับวัตถุแล้วเด็กจะน าวัตถุต่างๆ  มาเกี่ยวข้องกันและเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์   
ผู้ใหญ่มีหน้าที่จัดให้เด็กได้ค้นพบความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยตนเอง 
 3. การเลือก(Choice) เด็กจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจและความตั้งใจของ
ตนเอง   เด็กจะเป็นผู้เลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นอย่างไร  การที่เด็กมี
โอกาสเลือกและตัดสินใจท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้ใหญ่  ดังนั้นผู้ใหญ่ที่ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการเลือกและการตัดสินใจต้องจัดให้เด็กมีอิสระที่
จะเลือกได้ตลอดทั้งวันขณะท่ีปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลาเล่นเสรีเท่านั้น 
        4. ภาษาและการคิด (Child  language & thought)  เด็กได้อธิบายว่าตนก าลังท าอะไร   
และเข้าใจอย่างไรมีโอกาสพูดสื่อสารและภาษาท่าทางขณะคิดเกี่ยวกับการกระท าและขยายความคิด
ของตนเพื่อรับรู้สิ่งใหม่ 

    5. การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Adult  scaffolding) หมายถึงการที่ผู้ใหญ่สนับสนุนการ 
คิดและท้าทายกระตุ้นให้เด็กพยายามและช่วยเด็กขยายหรือสร้างงานของตนโดยการพูดกับเด็ก
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กก าลังท าร่วมกันในการเล่นและช่วยให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงการศึกษา. 2550: 5-6) 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงมุ่งให้เด็กมีความสนใจและเกิดค าถาม   สามารถ
ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเองภายใต้การสนับสนุนของครู   ผู้ใหญ่ที่จัดการเรียนรู้ในแนวคิดนี้จะต้อง
ตระหนกัถึงข้อปฏิบัติดังนี้คือ 

1. การจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กสามารถจับต้องสัมผัส  ส ารวจเพื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์อื่นๆ  ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้   การจัดโอกาสให้เด็กเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้   เช่น
บริเวณในโรงเรียน   การไปเรียนรู้ที่สถานท่ีนั้นโดยตรง 

2. การให้เด็กมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด   ผู้ใหญ่จะไม่บอก
ค าตอบที่ส าเร็จรูปให้เด็กเสมอแต่จะตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจและเป็นการก าหนดประเด็น
การเรียนรู้หรือสืบค้นไปในตัว   

3. ครูหรือผู้ใหญ่ที่จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิด “แอคทีฟ  เลิร์นนิ่ง”  จะไม่
แสดงหรือน าเสนอสิ่งที่สกัดกั้นการเรียนรู้ของเด็กแต่จะถามให้เด็กสังเกต ส ารวจ คิดไตร่ตรองและ
ค้นหาค าตอบ 

       4. การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่เด็กมีโอกาสของการเลือก  การตัดสินใจท า
กิจกรรมที่เด็กสนใจที่สามารถปฏิบัติได้ทันที   เช่นการจัดมุมบ้านในห้องเรยีน 
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       5. การปฏิสัมพันธ์ของครูและเด็ก  คุณครูตั้งค าถามที่เร้าความสนใจเด็กในการมีส่วน
ร่วมและการลงมือปฏิบัติการส ารวจเพื่อการเรียนรู้   การยอมรับการน าเสนอของเด็ก  
(สุจินดา   ขจรรุ่งศิลป์. 2550: 108–110)   

สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบลงมือกระท าหรือการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและในการส่งเสริมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจากการที่เด็ก
ได้กระท ากับวัตถุได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล   ความคิด  และเหตุการณ์จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได้โดยการจัดกระท ากับสื่อ  การสัมผัส  การเลือก  ภาษาและการคิด  และการสนับสนุน
จากผู้ใหญ่อันจะส่งผลในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย   
 

3.4  คุณค่าและข้อดีของการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยท่ีก าลังอยากรู้อยากเห็น  สนใจสิ่งต่างๆ  รอบตัวและเป็นวัยเร่ิมต้น 
การเรียนรู้  ลาวัลย์  พลกล้า (2523: 3) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงถือว่าเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กดังนี ้

1. ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น   เกิดจินตนาการและความคิดใน 
การหาขบวนการและวิธีการต่างๆ 

2. นักเรียนจะสามารถถ่ายโยงคณิตศาสตร์เข้ากับโลกภายนอกห้องเรียนหรือชีวิตจริง 
เพราะประสบการณ์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมที่ปฏิบัติจริง ท าให้เกิดมโนภาพในเรื่องนั้นๆ    
นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่เป็นสิ่งลึกลับ 

3. การเรียนจากการปฏิบัติจริง  นักเรียนจะเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ท าให้เกิด 
ความสามารถในการถ่ายโยง (Transfer) การเรียนรู้  ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งของการศึกษา 
        4. บรรยากาศในช้ันเรียนจะเป็นแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนต้องคิดต้องท า 
        5. การเรียนแบบปฏิบัติการท าให้นักเรียนอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียดท าให้
นักเรียนมีทัศนคติ  เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

6. เปิดโอกาสในปัญหาต่างๆ  มาให้นักเรียนคิดโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เป็น
เครื่องช่วยวิเคราะห์โจทย์นั้นให้เป็นรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมให้เกิดภาพพจน์เข้าใจปัญหาโจทย์ 

7. ช่วยเร้าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา   
ยุพิน  พิพิธกุล (2523: 87–88) กล่าวว่าข้อดีของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการดังนี้ 

1. นักเรียนสนใจเพราะได้ลงมือท าสิ่งต่างๆ  ด้วยตนเอง 
2. การจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการยึดหลักจิตวิทยาสองประการคือการเรียนจาก

รูปแบบและการเรียนโดยการกระท า 
3. นักเรยีนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนย่ิงขึ้นและสามารถค้นพบความจริงด้วยตัวเอง 
4. นักเรียนมีอิสระในการท างานและมีพัฒนาการเป็นรายบุคคลท าให้เกิดความเชื่อม่ัน 

ในตนเอง 
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สรุปได้ว่าคุณค่าและข้อดีของการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง   สามารถช่วยให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้เข้าใจเนื้อหากิจกรรมต่างๆ  ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนั้นๆ  มี
ความสามารถในการคิด  ท าสิ่งต่างๆ  ด้วยความม่ันใจ   และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ  ได้เรียนรู้
อย่างรอบด้านตามความสนใจของแต่ละคนท าให้เกิดความสามารถในการถ่ายโยงทักษะต่างๆ  ใน
การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นในการสอนแบบปฏิบัติจริงจึงควรก าหนดขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการ
และการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติจริงเพื่อเด็กจะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย 
 

3.5  ขั้นตอนการสอนแบบปฏิบัติการและการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 

การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงเป็นการตอบสนองความต้องการ  ความสนใจของเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างดีดังนั้นผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับเด็กให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
ครบถ้วนจึงควรก าหนดขั้นตอนและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อเด็กอย่างสูงสุด ขั้นตอนของการสอนแบบปฏิบัติการมีดังนี้   

1. ขั้นปฐมนิเทศและเร้าความสนใจ (Orientation and  Motivative) ในขั้นนี้เป็นการ
พิจารณาธรรมชาติของงาน   จุดมุ่งหมายและการวางแผน   ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งที่จะท าจะช่วย
ไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

2. ขั้นปฏิบัติการ (Work  Period) ผู้เรียนทุกคนอาจท างานปัญหาเดียวกัน   หรือคน
ละปัญหาได้ในช่วงนี้เป็นการท างานภายใต้การนิเทศ   ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ต้อง
น ามาพิจารณาในการมอบหมายการงานหรือในการท างาน 

3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating  Activities)อาจเป็นการอภิปราย  การรายงาน    
การจัดนิทรรศการผลงานและอภิปรายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการค้นพบของ
ผู้เรียน (กาญจนา   เกียรติประวัติ. 2524: 141–142)  

การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงควรจัดดังนี ้
1. ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ  มีส่วนร่วมกับเด็กเปิดใจ

รับฟังความคิดเห็น  รับรู้ความรู้สึกและความต้องการของเด็กและเรียนรู้จากเด็ก 
          2. สนใจในความสามารถของเด็ก  ค้นหาความสนใจของเด็ก   มองสถานการณ์ใน
มุมมองของเด็กให้พ่อแม่และผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในสิ่งที่เด็กสนใจ   วางแผนการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงความสามารถและความสนใจของเด็ก 
          3. สร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างแท้จริงแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีกับเด็ก เช่น  ตอบสนอง
ความสนใจของเด็กด้วยความเอาใจใส่ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมถาม
และตอบอย่างตรงไปตรงมา 
          4. ส่งเสริมการเล่นของเด็กสังเกตและสนใจกับกิจกรรมการเล่นของเด็กมีส่วนร่วมใน
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การเล่นกับเด็กด้วยบรรยากาศที่สนับสนุน 
         5. ใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งขณะอยู่ร่วมกัน   การแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
เด็กๆ โดยค านึงถึงความจริง  ความม่ันคงและความอดทนจะช่วยให้เด็กรู้จักความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผลที่ตามมาปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ   การท างานร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง   โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ให้เด็กสงบอารมณ์ก่อน 
2. ยอมรับความรู้สึกของเด็ก 
3. รวบรวมข้อมูลจากเด็ก เช่น  เกิดอะไรขึ้น อะไรคือสาเหตุให้เด็กอารมณ์เสีย 
4. ย้อนกลับมาถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งหน่ึง 
5. ให้เด็กช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหา 
6. คอยและสนับสนุนการตัดสินใจของเด็ก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 13–14)   
สรุปได้ว่าขั้นตอนของการสอนแบบปฏิบัติจริงมี  3  ขั้นตอนคือ    ขั้นปฐมนิเทศและเร้า

ความสนใจมีการก าหนดจุดมุ่งหมายและการวางแผนการเรียนการสอน   ขั้นปฏิบัติการเป็นขั้นการ
จัดกิจกรรม  เนื้อหาสาระตามที่ก าหนด  ขั้นสรุปกิจกรรมเป็นการอภิปราย  การรายงาน  การจัด
นิทรรศการผลงานและอภิปรายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการค้นพบของผู้เรียนโดย
ทั้ง  3 ขั้นตอนแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  ซึ่งการเปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ   มีส่วนร่วมในกิจกรรม  ตอบสนองความต้องการของเด็ก 
ผู้สอนสนใจในความสามารถของเด็ก  วางแผนการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความสามารถและ
ความสนใจของเด็ก  สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับเด็กนับว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงของเด็กปฐมวัย 
การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะของเด็กปฐมวัย

ได้อย่างรอบด้าน  อีกทั้งเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีสามารถจัดได้หลากหลายกิจกรรมและตอบสนอบ
เด็กปฐมวัยที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีจึงมีนักการศึกษาได้ศึกษางานวิจัยทั้งในและนอก
ประเทศดังนี ้

งานวิจัยในประเทศ 
อารีรัตน์   ญาณะศร (2544: 60–65)  ได้ศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยท่ี 

ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นกลุ่ม  ผลการศึกษาพบว่า  เด็กปฐมวัยก่อนจัด
ประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นกลุ่ม  ในแต่ละสัปดาห์มี
พฤติกรรมความร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
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ความร่วมมือระหว่างการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นกลุ่มในแต่ละสัปดาห์สูงกว่าก่อนจัด
ประสบการณ ์

สุชาดา   นทีตานนท์ (2550: 61-67) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริง  ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ระดับ .01  แสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ 
  

งานวิจัยในต่างประเทศ 
ไบรแอนท์; และฮังเกอร์ฟอร์ด (Bryant ; & Hungerford. 1977: 44-49)  ได้ท าการศึกษา

เกี่ยวกับการวิเคราะห์กลวิธีการสอนความคิดรวบยอดและค่านิยมทางสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอนุบาล   
โดยทดลองสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมและปัญหามลภาวะใช้เวลาทดลองสอน  1 เดือน  ผลปรากฏว่า
นักเรียนอนุบาลสามารถสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับผลสืบเนื่องของสิ่งแวดล้อมและส านึกใน
หน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและได้อภิปรายผลเพิ่มเติมว่า   ข้อค้นพบนี้มีความส าคัญมาก
เนื่องจากว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนเช่นนี้ในระดับอนุบาลมีน้อยมากและการสอนเช่นนี้ก็
มิใช่สิ่งที่กระท าได้โดยง่าย 

จากการศึกษางานวิจัยในและต่างประเทศสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมหลากหลายอย่าง
เหมาะสมกับวัยของเด็กที่เด็กได้มีส่วนร่วมนั้น  เด็กจะเกิดการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม  และเม่ือเด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  กระท าด้วยตนเอง  เรียนรู้ซ้ าๆ  แล้วเด็กจะได้ค้นหาค าตอบในสิ่งที่เรียนรู้จนเกิด
เป็นองค์ความรู้และความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง 

สรุปผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงส าหรับเด็ก
ปฐมวัยดังกล่าวสรุปได้ว่า   การจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติจริงส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัส   ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์จึง
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน  การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงโดยเด็กได้เรียนรู้จากกระท ากับสื่อ   การ
สัมผัสวัตถุ   การเลือกและตัดสินใจ    ภาษาและการคิด   และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่  นั้นก็เป็น
รูปแบบกิจกรรมที่เน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติจริง  
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1.6 �*�.��ก����&ก��ก�������������� &����-�ก��&'ก-�+��(�����4 �� 1  5�
���� ��  

2  �4ก����ก	� 2553  6��������&������	7�%�*��/�  �����8���  ก�/� 9�,��
�   �*����  30  

�  ��)�!�-!ก�/!������!��9���,�����ก9�!�����.��ก����&ก��ก���.�"������/�.��ก����&ก��ก���
�,�$����#%9����*�)��-�ก��ก�/!������!����ก�� &����!�)�  8�����������)&�����.ก�.��ก����&ก��ก���
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������������������ก����&�����$���ก����������,�&'ก
��������,�9���9�ก���*����&'ก9���&'ก�"
)&�)�!������
�������ก��)� 

 
2. ���� �!�"��#$�������ก���������������%!� &ก#'(��	  ����+����ก��

&*����ก��&����+ 
1. ก��$����.�� &$��-��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����  &���ก�� 

����� ���  &���ก��,�
���$��9��:%.�"&���ก�����
!��*���������6&���ก	���ก.�� &$��
$���B33�&��� �ก	"9�+�(�� ��
#����$��%��� ��.&�.$�����  5�363�����9�	% (2540: 5-40)   
.�".�� &$�� �ก	"9�+�(�� ��
#����$��%����*�9���#%   ����
*� (2545: 83-126) 
.�� &$���?@�AB@ ��@ �ก	"9�+�(�� ��
#����$��%�������ก  �!����9��� (2547: 80-120) 9���
 *�
��������ก����ก����+�,�  �/&��"$�
%.�"���.�����ก����ก.�� &$��9�����& �ก	" ��

#����$��%���&'ก�(����  ���*�&��ก��$����&���!�)���+ 

1.1 ��ก	� <	7�   �ก$��.�"��������&���!�)���+ 
          1.1.1  <	7������ ��9�;��ก��   .�"ก�����������&'ก�(���� 
          1.1.2 ��ก	�.��ก����&��"$�ก��#%.�".��ก����&��"$�ก��#%�"&��-�+� 

��/����4 ��  1 ���,��ก$���ก����ก	��(����9/ :��ก��-  2546   
          1.1.3  ��ก	�.�� &$��-��������� �ก	" ��
#����$��%$*�,���&'ก 

�(���������ก���	���ก����� ���  ก��,�
���$��9��:%  .�"ก�����
!��*�������"&��-�+���/����4
 ��  1  ��ก,���$��  
�!���ก����ก��
#����$��%   ก�.�"��&� ���%�!��?  

          1.1.4  ��ก	��ก$��.�"�������� ��ก�������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก 
�(����  .�� &$����& �ก	" ��
#����$��%$*�,���&'ก�(����        

1.2 ก��$����.�� &$���?@�AB@ ��@8�กC"8��=D@�E�9��F���&'ก�(����.�" 

�!���&*����ก�� &$��9�����& �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����   �1�.�� &$��-���������
 �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(�����1�.��$0��ก��#%  �*����  3  -/& �� �+�,�& 36 ���  &����+ 

     -/& ��  1  &���ก������� ���       �*����  12   ��� 
     -/& ��  2  &���ก��,�
���$��9��:%     �*����  12   ��� 
     -/& ��  3  &���ก�����
!��*��������� �*����  12   ��� 

 
�กDiFก��>45="�77 
      >45="�77 1 ="�77 ก�D6��:ก�� LJก4���AB@ ��@�9�:!M��>7����86ก<�47�>45 

    >45="�77 0 ="�77 ก�D6��:ก�� I@�4���AB@ ��@P��P�54���P��P�5��  
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2. �*�.�� &$���?@�AB@ ��@8�กC"8��=D@�E�9��F���&'ก�(����  .�"
�!���
&*����ก�� &$��9�����& �ก	" ��
#����$��%$*�,���&'ก�(���� ����������$������+�)�$��
���-����-�3  9�������
��� �������-����+�,�.�"���0/��"$�
%�*����  3   !��  &����+ 

2.1  IJ5?���E�9���!���F9�>9   �?�@ก�9L6�� 
��!���F��"�*�6������$�:����/����"���/ �� 

     �,��� �������-5��$��&/$�� 
2.2    ��!���F!���ก   �����6�O6�� 

 ��!���F6����������ก�"ก���  !.�"��� 
2.3   ��!���F?�?���    �@78��EMD 

 ��!���F6������&���$�/ �  �.-��/�� 
3. �*�.�� &$��-��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����    ���!��ก�� 

����$��.�"��"���
!���ก���-����-�3  ��
�&���ก��ก.�� &$�� �+�,�& 36 ���  )&�
�&���ก
.�� &$��)��  30  ���   ����
!� IOC ��+�.�!  0.67 � 1  6&�
�&���ก��� ����
!�  IOC  ��กก�!�,���
 !�ก��  0.5  8����1�ก#E% �������� (�/3-�&  5�363�����9�	%. 2545: 89)  ��ก��+�������/�
.�� &$��������.�"�*�������-����-�3
�� 

    1. ����
*�0���,�-�&����.�!�"��� 
    2. ก���-�$���  ��$&/  �/�ก�#%��$0��ก��#%���.�� &$��
����
��� 

,��"$�.�"-�&�� 
4. �*�.�� &$��-��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(���� ��
�&���ก.�"

������/�.����*�)� &����-� (Try out) ก��&'ก��/����4 �� 1 ���/  4 - 5  �4 6��������&������	7�%
�*��/�  �����8���  ก�/� 9�,��
� ��)�!�-!ก�/!������!���*����  20 
���5�7<������!>45="�77
����กDiF 

5. 7<��  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(�������@�=��"4F
=�DM�O�O��=������ก�  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����86�6=�����ก����   
��"�<�7�!!<��7ก   ��5�=������ก�  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����
!<�7�7   24  G5�  ���76; 

�  8�9� �5�7ก���A�6� �86�   =������ก�  8�9� P�5 10 G5�  ��"=������ก
�4���  8 G5�  !�ก�  8�9� �6=��=�����ก������J��"4����  0.35 � 0.65  =���<�7�!!<��7ก��J�
�"4����  0.21 � 0.44  ��"�6=��=����?����7  0.61 

�  8�9� �5�7ก��4�=���9��O�7RF  =������ก�  8�9� P�5  11  G5�  ��" 
=������ก�4���  8 G5�  �6=��=�����ก������J��"4����  0.35 � 0.75  =���<�7�!!<��7ก��J��"4����  
0.24 � 0.63  ��"�6=��=����?����7  0.59 

�  8�9� �5�7ก���J5=��!<�7�7�����G  =������ก�  8�9� P�5  9  G5� ��"  
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=������ก�4��� 8 G5� �6=��=�����ก������J��"4���� 0.35 � 0.75 =���<�7�!!<��7ก��J��"4���� 0.27� 
0.46  ��"�6=��=����?����7  0.62 
 �  8�9� 8�;�o �     �6=��=����?����7   0.71 
 6.7<��  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(���� ����
!�
���-�������
��� ������ก����!��8<�o � 9� J�DF   �O��7<�PA>?5ก� ก������������>7ก��8���� 
 
ก��ก&������(%�!(�) 
              ����*�ก��� )!��)���+� ,����ก��� )!�   

           ก���@!��=��;�76; �AK7ก���@!��ก��8����(Quasi experimental Research)  ���IJ5�@!��P�5
�<��7@7ก��8��������  �I7ก���@!���    One - Group Pretest � Posttest  Design  
(�5�7  9���E;��"���=D�  9���E. 2536: 216) ���76; 
 
�����  3  �  �I7ก��8���� 
 
ก��8�9� ก��7ก��8���� 

Pretest 
8���� 

Treatment 
ก��8�9� 4���ก��8���� 

Posttest 
T1 X T2 

=���4���G��9�N��กCDF 
T1 �87 ก��8�9� ���8�กC"8��=D@�E�9��Fก��7ก��8���� (Pretest)  
T2 �87 ก��8�9� ���8�กC"8��=D@�E�9��F4���ก��8���� (Posttest) 
X �87 ก��!��ก@!ก����  AB@ ��@!�@� 

  
��+�ก�� ,����ก��� )!�      
ก��8����=��;�76;�<��7@7ก��>7M�=��6�786  2   A\ก��E�กC�  2553  �AK7����  6  9�A��4F    

$��&�,%�" 4  ���  ������ �%  ���
��  9/:   9<,�$�&�  ����"  30 - 45  �� �����6G�;7��7������PA76; 
1. G�=����������ก� IJ5 �@4�������6�7>7ก���ก: G5��J���7�@!�� 
2. ����กก���������������ก������ก�  �!�"!� (Purposive Sampling)  �������ก 

�� 1 45����6�7!�ก  2 45����6�7 
3. 9�5��=���=�57�=�ก� ก������������ก��78����  1  9�A��4F     
4. >45ก������������8<��  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(���� 
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ก��7ก��8���� (Pretest) ���>45��:กAH����8<��  8�9� �AK7��� �==� ��7�" 1 ?�� ���  3  ��7   
!�ก7�;77<������!��6���<��� ="�77!�ก9J�869��PA4��<�9����5�����ก��:ก86�6 �ก	" ��
#����$��%
��*�   �*����   20  
�  �1�ก�/!������!����ก�� &��� 

5. IJ5�@!���<��7@7ก��8�����5��ก��!��ก@!ก����  AB@ ��@!�@�  >?5����  6  9�A��4F   
9�A��4F�"  4 ��7   ��7�"  30 � 45  7�86  >7�"4����86IJ5�@!���<��7@7ก��8����ก� ก������������  
��:ก86P��>?�ก��������������J�>7=����J��G��=�JA�"!<�?�;7 

6. �����<��7@7ก��8����!7=�   6  9�A��4F  >45ก������������8<��  8�9�  
-��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����&���.�� &$��F���&���ก�� ���-���ก�� &$��
ก!��ก�� &����O�����8�กC"8��=D@�E�9��F4���ก��8����(Posttest)>45 ��:กAH����8<�
�  8�9� �AK7��� �==�  ��7�" 1 ?��  ���  3 ��7    
 7. 7<�G5��J�86P�5!�กก��8�9� PA8<�ก���@�=��"4FG5��J�8��9L@�@   �O��8�9� 
9���@H�7��"9��AI�ก���@!�����PA 
 
ก����������()� �*����+,������#��#ก����������()� �*�         
 ก���@�=��"4FG5��J��6G�;7��7���76; 

1. 4�=��="�77�O��E�กC��"�� 8�กC"8��=D@�E�9��FG����:กAH���� 
2. 4�=��9L@�@O�;7H�7G��="�77�  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���

&'ก�(����  6&��*�������)�,�
!�
".��F����  .�"
!�
��������������(�� 
3. �A�6� �86� =�����ก����G��="�77�o�6�ก��7��"4���ก��!��ก@!ก����  

AB@ ��@!�@��O��E�กC� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����6&��-�$���  t � test  for  Dependent    
Samples  (�5�7 9���E;��"���=D� 9���E. 2538: 104)  

 

+,������#��#ก����������()� �*�         
1. 9L@�@O�;7H�786>?5>7ก���@�=��"4FG5��J�  

1.1 =<�7�D=���o�6�G��="�77  (Mean) ���>?59J�� (�5�7 9���E;��"���=D�    
9���E. 2538: 73) ���76; 

X    =     
N

X∑  

����     X  �87 =���o�6�G��ก���� 
   ∑ X  �87 I����="�778�;�ก���� 
   N  �87 !<�7�7ก������������ 
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1.2 4�=��=���� 6��� 7����H�7 (Standard  deviation) ���>?59J��  
(�5�7 9���E;��"���=D� 9���E. 2538: 79) ���76; 

   S   =     
( )
)1(

2
2

−

−∑ ∑
NN

XXN
   

���� S  �87 =���� 6��� 7����H�7G��="�77 
   N  �87 !<�7�77�ก��6�7>7ก������������ 
   ∑ X  �87 I����G��="�778�;�4�� 
   2

∑ X  �87 I����G��ก<����9��G��="�777�ก��6�7 
        

2.  9L@�@86>?54�=�DM�O�=������� 
2.1  =��=����86������?@��7�;�4�  ���ก��O@!��D�4�=����?76=���9��=�5��

G���  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����ก� !��A�"9�=F (IOC) ���>?59J��   
( �N�?@�  M@N�N�7�7�O�CF.  2545: 179) ���76; 

 IOC   =     
N

R∑  

 
            ����    IOC      �87  ��?76=���9��=�5�� 
                     ∑R     �87  I����G��="�77=���=@� 
                     N         �87  !<�7�7IJ5�?6��?�N 
 

2.2 4�=��=�����ก (Difficulty)  G���  8�9� -� �������� �ก	" ��

#����$��%���&'ก�(����������  ���>?59J�� (�5�7  9���E;��"���=D� 9���E . 2538: 210) 
���76; 

P     = 
N

R  

���� P �87 =��=�����ก����G���  8�9� ���G5� 
   R �87 !<�7�7=7868<�G5�7�;7LJก 
   N �87 !<�7�7=7868<�G5�7�;78�;�4�� 
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2.3  =���<�7�!!<��7ก  ���4�!�ก949��O�7RF�  O��8F � P �6��6�� ( Point-
Biserrial  Correlation)  ���>?59J�� (�5�7 9���E;��"���=D� 9���E. 2538: 214-215 ) ���76; 
     

r
bisp .

=   pq
S

XX

t

fp •
−

 

          
����      r

bisp .
   �87   =���<���!!<��7กG��G5�9�  

pX     �87   =���o�6�G��ก����868<�G5�9� P�5 

fX     �87   =���o�6�G��ก����868<�G5�9� P��P�5 

tS       �87  ="�77=���� 6��� 7����H�7G��G5�9� o � 7�;7 
p        �87   9��9��7G��=7868<�G5�9� P�5 
q        �87   9��9��7G��=7868<�G5�9� P��P�5  4���  1-p 

    

2.4 4�=����?����7G���  8�9� -��������� �ก	" ��
#����$��%���&'ก
�(���� Kuder  Richarson !�ก9J�� KR - 20(�5�7  9���E;��"���=D�  9���E. 2538: 197-198)   

 

    ttr      = 
1−n
n  











−∑

2
1

tS

pq  

���� 
ttr  �87  =����?����7G���  8�9�  

   n  �87 !<�7�7G5�G���  8�9� 8�;�4�� 
   p  �87 9��9��7G��7�ก��6�7868<�LJก>7G5�47�� _  
   q  �87 9��9��7G��7�ก��6�7868<�I@�>7G5�47�� _  

2S  �87 ="�77=����A�A��7G���  8�9� 8�;�4�� 
 

3. 9L@�@86>?58�9� 9���@H�7 

�A�6� �86� ="�77=�����ก����G��="�77�o�6�!�ก�  8�9� -���������
 �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(����ก!��.�",���ก���������ก��ก��������������  ���>?59J�� t-test 
for Dependent Samples  (�5�7   9���E;��"���=D�  9���E. 2538: 104) ���76; 

t  =  
( )( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N

DDN

D
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���� t �87    =��9L@�@86>?5O@!��D�>7 t-distribution 
D �87 =�����ก����G��="�77����"=J� 
N �87 !<�7�7=J�G��="�774���!<�7�77�ก��6�7 

∑D  �87 I����8�;�4��G��I�����="�77ก��7��"4���ก��8���� 

∑ 2D �87 I����G��ก<����9��I�����G��="�77���ก��7��"4��� 
ก��8���� 

 
4. ก��.�����"&����� �ก	" ��
#����$��% 

ก��.�����"&�� �ก	" ��
#����$��%���&'ก�(������ก����ก	������
��+���+    
ก*�,�&ก#E%ก��.�����1�  5 �"&��&����+($*���ก�������������(��.�"��"���
/#5�9
ก����ก	�. 2554: 17) 
 
�����  4  ก���A�I��"�� G��8�กC"8��=D@�E�9��F 
 
 

="�77 �ก	" ��
#����$��% 
 

�"��  �ก	" ��
#����$��% 

 
="�77��:�    8  ="�77 

6.41 � 8.00 
4.81 � 6.40 
3.21 � 4.80 
1.61 � 3.20 
00.0 � 1.60 

 
="�77��:�    24  ="�77 

19.21 � 24.00 
14.41 � 19.20 
 9.61 � 14.40 
4.81 � 9.60 
0.00 � 4.80 

 
 

�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� 9J���ก 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� 9J� 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� A�7ก��� 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� �<� 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� �<���ก 

 
 

�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� 9J���ก 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� 9J� 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� A�7ก��� 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� �<� 
�� �ก	" ��
#����$��%>7�"�� �<���ก 

 
 



����� 4 
��ก
�����
��������� 

  
�����ก�����������ก
�����
��������� 
 ��ก����	
������������ก��ก����������ก�������ก����	
������������ก��
��ก�������
�� ��! 	"#$����	ก��
���	�����%��ก����ก�����
������������� ��������&���'�(�)��ก�*��
ก����	
���������� ����!  
  N    ���  �,����	�-ก��ก	�!��ก�./������ 
  K   ���  
����	%-� 
  X    ���  
/�	1�!$� 
  DiffX   ���  
/�	1�!$������%/��
���� 
  S   ���  
/�
���	3!$��	3���%�4�����
����  
  DiffS   ���  
/�(/��	3!$��	3���%�4�������%/�����
���� 
  t       ���  
/�(6�%��!$�'�"����*���ก����ก����33 t  
  **          ���  �!���(,�
�)���(6�%��!$����3  .01 
 
ก
�� 
������ก
�����
��������� 
 ���������,�	(����ก����	
����������;��	�!��%���,���3����!  
 1. ����3��ก��"# �4�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����ก��ก���
�33�<�3�%����� 
 2. ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%����� 
 3. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%����� 
 4. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@���	'��	��!�3	�!�3 
 5. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@���	'��	��!�3	�!�3�,���ก%�����3.

� 
 6. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������@�"���ก/���������&����3
ก�����ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@����,���ก%�����.  
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 7. %����/��ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก��
���ก��ก����33�<�3�%�����E�$��,���ก	�F����3.

�      
    
ก
�����
��������� 
 ก�������
�� ��! 	�F�ก����ก�����	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4�����!$
&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%����� E�$���ก����	
�������������������,�	(��  ����!   
 1. ����3��ก��"# �4�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����ก��ก���
�33�<�3�%����� 
 
%����  5  ����3��ก��"# �4�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����ก��ก��� 
     �33�<�3�%����� 
 

��ก��"# �4�����

*�%��(%� 

 

N 
 

K 
ก/������� ��������� 

X  S ����3 X  S ����3 
1. ก��	��!�3	�!�3 20 8 3.67 1.11 ���ก��� 6.52 .98  (����ก 
2. ก����
���(��"��H 20 8 3.05 .74 %$,���ก 5.90 .94 (�� 
3. ก�����
/��,����%��	�� 20 8 2.48 .60 %$,���ก 4.90 .70 (�� 

���  24 9.20 1.50 %$,� 17.32 1.68 (�� 
 
   ��ก����	
����%��%���� 5 ���ก<�/� ก/��ก�������	�-ก�4�����!��ก�����

*�%��(%�	�!��%���,���3
#�����ก��	��!�3	�!�3 (
/�	1�!$�  3.67)���/������3���ก���(/������
ก����
���(��"��H(
/�	1�!$�  3.05)  �������ก�����
/��,����%��	�� (
/�	1�!$�  2.48)���/������3%$,�
��ก  �%/����ก�������"3�/�	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%�����ก��	��!�3	�!�3���/��
����3(����ก (
/�	1�!$�  6.52)  (/������ก����
���(��"��H(
/�	1�!$�  5.90)�������ก�����
/�
�,����%��	�� (
/�	1�!$�  4.90)  ���/������3(��   ����� ���@�"���ก/��ก�������	�-ก�4�����!
��ก�����
*�%��(%����/������3%$,��%/����ก�������	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/��
����3(�� 
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 2. ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%����� 
 
%����  6  ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก����� 
     ก��ก����33�<�3�%����� 
 

��ก�����
*�%��(%� ก/������� ��������� ก��	��!$������ ���������ก�� 
	��!$������ X  S X  S X  S 

1. ก��	��!�3	�!�3 3.67 1.11 6.52 .98 2.85 1.15 77.66 
2. ก����
���(��"��H 3.05 .74 5.90 .94 2.85 .91 93.44 
3. ก�����
/��,����%��	�� 2.48 .60 4.90 .70 2.42 .68 97.58 

��� 9.20 1.50 17.32 1.68 8.12 1.53 88.26 
 
  ��ก����	
����%��%����  6 ���ก<�/���ก�����
*�%��(%����	�-ก�4��������&����3
ก�����ก��ก����33�<�3�%�����  �!ก��	��!$������	"�$��� ����.ก����;�����������  88.26  ���
��ก��"# �4��	���  ;��	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%�����ก�����
/��,����%��	��	"�$���ก�� �
	�F������3��ก  �������	�F�����ก����
���(��"��H�������ก��	��!�3	�!�3%���,���3 
 
 3. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%����� 
 
%����  7  ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����ก��ก��� 
     �33�<�3�%����� 
 

��ก��"# �4�����

*�%��(%� 

 

K 
ก/������� ���������  

DiffX  
 

DiffS  
 

t 
X  S X  S 

1. ก��	��!�3	�!�3 8 3.67 1.11 6.52 .98 2.85 1.15 11.359** 
2. ก����
���(��"��H 8 3.05 .74 5.90 .94 2.85 .91 14.384** 
3. ก�����
/��,����%��	�� 8 2.48 .60 4.90 .70 2.42 .68 16.460** 

��� 24 9.20 1.50 17.32 1.68 8.12 1.53 24.454** 

 

  ��ก����	
����%��%���� 7 ���ก<�/�   ��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������ �
;�������������������&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����&���ก/   ����ก��	��!�3	�!�3   
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����ก����
���(��"��H  �������ก�����
/��,����%��	��(��ก�/�ก/��ก���������/���!���(,�
�)
���(6�%��!$����3 .01 �(���/�ก�����ก��ก����33�<�3�%�����(����6"�K����ก�����
*�%��(%�
���	�-ก�4����&�� 
 
 4. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@���	'��	��!�3	�!�3 
  ���������,�
����	1�!$���@�"�����������������33��(�3	'���<�3�%���ก�����

*�%��(%����	�-ก�4������ �ก/���������ก�����ก��ก����33�<�3�%��������,�	(��	�F����@���
	'��	��!�3	�!�3 ���ก<����(��%��@�"���ก�3  3  ���  4 
 

 

 
 
@�"���ก�3  3  ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������@�"���ก/����������!$ 
     &����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@���	'��	��!�3	�!�3 
  
            ��ก���@���@�"���ก�3  3  �(�����	�-��/���ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������
@�"���"3�/�ก/��ก��������!
����	1�!$� 9.20  	�#$��!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก
�4�����!��ก�����
*�%��(%�	1�!$�  17.32  E�$�(���� �ก�/�ก/��ก������� 
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@�"���ก�3 4 ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4�����,���ก�������ก/���������  
     �!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@���	'��	��!�3	�!�3 
 
   ��ก���@���@�"���ก�3  4  �(�����	�-��/���ก�����
*�%��(%����	�-ก�4�������
����ก/��ก�������	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%�����ก��	��!�3	�!�3�!
����	1�!$�  3.67   
����ก����
���(��"��H�!
����	1�!$�  3.06  �������ก�����
/��,����%��	���!
����	1�!$� 2.48  
����&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%�����ก��	��!�3	�!�3�!

����	1�!$�  6.52  ����ก����
���(��"��H�!
����	1�!$�  5.90 �������ก�����
/��,����%��	���!

����	1�!$� 4.90  (���� �ก�/�ก/��ก�������%���,���3 
  
 5. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����
ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@���	'��	��!�3	�!�3�,���ก	�F����3.

� 
 	"#$����	�-���ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����'��	����ก�� �   ��������&���,�������

������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4�����%/��3.

����,�	(����������ก��L	(���� ������
�������@�"������@�"���ก�3�!$  5 - 9 
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@�"���ก�3  5  ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������@�"���ก/����������!$ 
      &����3ก�����ก��ก����33�<�3�%������,���ก	�F����3.

� 
 
  ��ก���@���@�"���ก�3 5  �(�����	�-��/���ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������
@�"���ก/�������	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/������3%$,���ก 5 
�  
#�
��!$ 
1,5,8,15,19   ���/������3%$,�  8  
�  
#�
��!$  2,6,7,9,12,14,18,20  ������/������3���ก��� 7 

� 
#�
��!$  3, 4,10,11,13,16,17 �����!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก�4�����!��ก��
���
*�%��(%����/������3(����ก  5 
�
#�
��!$ 7,10,11,16,17  ������/������3(�� 15  
�  
#�

��!$ 1,2,3,4,5,6, 8,9,12,13,14,15,18,19,20 
 

 
 
 

@�"���ก�3  6  ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4��������ก��	��!�3	�!�3ก/�� 
      ��������!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%������,���ก	�F����3.
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 ��ก���@���@�"���ก�3 6 �(�����	�-��/���ก�����
*�%��(%�����ก��	��!�3	�!�3
���	�-ก�4����ก/�������	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/������3%$,�  10 
�  
#�
��!$ 
1,4,5, 6,7,8,9,15,19,20 ���/������3���ก���  5  
�  
#�
��!$ 3,10,12,13,18  ������/������3(��  
5  
�  
#�
��!$  2,11,14,16,17 �����!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก�4�����!��ก�����

*�%��(%����/������3(����ก  8 
�
#�
��!$ 2,7,8,10,11,13,16,17  ������/������3(�� 12 
� 
#�

��!$ 1,3,4,5,6,9,12,14,15,18,19,20 
 

 
 
@�"���ก�3  7  ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4��������ก����
���(��"��H 
     ก/����������!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%������,���ก	�F����3.

� 
 
 ��ก���@���@�"���ก�3 7 �(����� 	�-��/���ก�����
*�%��(%�����ก����

���(��"��H���	�-ก�4����ก/�������	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/������3%$,�  14  
� 

#�
��!$ 1, 2,3,5,7,8,9,11,12,14,15,17,18,19 ������/������3���ก��� 6 
� 
#�
��!$ 4,6, 
10,13,16,20  �����!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/��
����3(����ก 5  
�
#�
��!$ 6,10,11,19,20������/������3(�� 13 
� 
#�
��!$ 1,2,3,4,5, 
7,8,9,12,13,16,17,18  ������/������3���ก���  2  
�  
#�
��!$  14,15  
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@�"���ก�3  8 ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4��������ก�����
/��,���%��	�� 
      ก/����������!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%������,���ก	�F����3.

� 
 
  ��ก���@���@�"���ก�3  8 �(�����	�-��/���ก�����
*�%��(%�����ก�����
/��,����
%��	�����	�-ก�4����ก/�������	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/������3%$,���ก  1  
�  

#�
��!$ 1 ������/������3%$,� 19 
�  
#�
��!$ 2,3,4 ,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20  
�����!$&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%����/������3(�� 15 
�

#�
��!$1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16, 17,18,19 ������/������3���ก��� 5 
�  
#�
��!$  
2,6,9,15,20  
 
 6. ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������@�"���ก/���������&����3
ก�����ก��ก����33�<�3�%�����;���'����@����,���ก%�����.  
 ��ก@�"���ก�3�� �������������@�"����,����	�-�6��ก��	��!$��������ก�����

*�%��(%����	�-ก�4����	�F����3.

�  E�$�"3�/�����ก��������!$&����3ก�����ก��ก����33
�<�3�%�����	�-ก�4�����!��ก�����
*�%��(%��!$(���� �ก�/�ก/��ก��������.ก����  �����������&��
��ก��'/�����.���	�-ก�4�������@�"���ก�3�!$  9 
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@�"���ก�3  9  ก��	��!�3	�!�3��ก�����
*�%��(%����	�-ก�4������@�"���ก/����������!$ 
      &����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�F����3.

�	�!��%�����. 
 
 ��ก���@���@�"���ก�3  9  �,����	�-�6��ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����
	�-ก�4������@�"���	�F����3.

�	�!��%�����.  E�$���������&����ก�����.ก�3��ก�����
*�%��(%�   
"3�/�ก/��ก�������	�-ก�4����
��!$  1,2,5,6,7,8,12,14,15,18,19,20  �!$�!���.����/��  4.5 �O P 
4.8  �O   �!
������ก�����
*�%��(%�������3%$,�   ���	�-ก�4����
��!$  3,4,10,11,13,16,17  �!$
�!���.����/��  4.9 �O P 5 �O   �!
������ก�����
*�%��(%�������3���ก���    	�#$���(�3����
&����3ก�����ก��ก����33�<�3�%�����"3�/�	�-ก�4����
��!$ 7,10,11,16,17 �!$�!���.����/��  4.8 �O P 
5 �O  �!
������ก�����
*�%��(%�������3(����ก���	�-ก�4����
��!$  1,2,3,4,5,6,8,9, 
12,13,14,15,18,19,20  �!$�!���.����/�� 4.5 �O P 5  �O  �!
������ก�����
*�%��(%�������3(��  
E�$���ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-กQ  &��	�!������� ���กก��ก����33ก�./�����33	�!$��&���!ก��
���#��<�3�%�ก���,�ก�3(#$�   ก��(����(��%6.  ก��	�#�ก���%��(����  @������ก��
�� ���ก��
(��3(�.���ก�����)/�/��ก���'����(��(����(�� �  5  ��	ก����

����������ก�����
*�%��(%�E�$�
(��
����ก�3�R�S!����(%��T))����	"!�	���!$ก�/��6��ก��3��ก��
�����	�-กE�$�	�F�ก�&กก��

���!$�!
���%/�	�#$��	�F��� �%��%� ��%/ก��	�!�������ก���(��(����(  ก��	
�#$��&��  	�������(�$��!$
	�F����H������&�(�/ก��
����/���!	�%.�� ��(�$��!$	�F����H��� "�K��ก����	�F�&�%���,���3�� �
�������� �&�/&���%/��%��"�K��ก������!
����%ก%/��ก����(�$���������!$%/��ก�� E�$�	�F����ก��$�&�
���"�K��ก���.กQ �������/����((�����  @�);)����%"��. 2545: 39-40) 
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 7. %����/��ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก��
���ก��ก����33�<�3�%�����E�$��,���ก	�F����3.

� 
 
%����  8  %����/��ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����	�-ก�4����ก/���������&����3ก�����   
     ก��ก����33�<�3�%�����E�$��,���ก	�F����3.

� 
 

 

��ก	�!��

��!$ 

 

��ก�����
*�%��(%� 
 


����ก/��
����� 

 


��������
����� 

 

ก��
	��!$������ 


���� 

 
������ 

 

1 1. ก��	��!�3	�!�3 3 5 2 66.67 
 2. ก����
���(��"��H 3 6 3 100.00 
 3. ก�����
/��,����%��	�� 1 5 4 400.00 

 ��� 7 16 9 128.57 
2 1. ก��	��!�3	�!�3 5 7 2 40.00 

 2. ก����
���(��"��H 2 5 3 150.00 
 3. ก�����
/��,����%��	�� 2 4 2 100.00 

 ��� 9 16 7 77.78 
 
  ��ก����	
����%��%���� 8 ���ก<�/�   ����ก�����ก��ก����33�<�3�%�����	�-ก�4�����!
ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%����3.

� ����!   
 ��ก	�!��
��!$ 1  �!ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%�;�����	�F������� 128.57 
�����ก��"# �4��	���  	�#$�"����*�	�F��������"3�/��!ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%� ��
����ก�����
/��,����%��	��	�F������3��ก  �������&���ก/ ����ก����
���(��"��H�������ก��
	��!�3	�!�3%���,���3 
 ��ก	�!��
��!$ 2  �!ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%�;�����	�F������� 77.78 ���
��ก��"# �4��	���  	�#$�"����*�	�F��������"3�/��!ก��	��!$��������ก�����
*�%��(%�  ��
����ก����
���(��"��H(��	�F������3��ก  �������&���ก/  ����ก�����
/��,����%��	���������ก��
	��!�3	�!�3%���,���3 
 



�����    5 

���	
�    ��	���   ������������� 
  

ก�������	��
��
����ก����������������  ��ก���ก���ก����ก�����	�������� !����"ก
�#$�����%�&���ก�����ก��ก��$�'���������  ��
��
�()������*�����*�����+��� �,�-���	�.*��/.&��
�ก���!&��ก��ก�����ก����ก��������#$���0�ก�����ก��ก��$�()���1�����$*��(�2����ก�����
	�������� 0-&*ก1��"ก�#$���%�&��1���-$���$   3���$�,����!�
����!��ก�������*��/����ก�������
����
 
 
���������������ก����ก �������� 

1. �()����ก�������*��ก��������*���!����ก�����	�������� !����"ก�#$�����%�&���
ก�����ก��ก��$*���'���������    

2. �()�������������ก�����	�������� !����"ก�#$���ก1��*��-���ก�����ก��ก��$
*���'��������� 
  
���!�"��ก����ก �������� 

��"ก�#$�����%�&���ก�����ก��ก��$*���'���������$��ก�����	�������� 0�*�1����ก��
�.�!�
�ก�1�ก1��ก������� 
 

�����!���ก����ก �������� 
	��#�ก����$#�$�ก����ก �������� 

�����ก���0�&0�ก����ก��	��
��
   ������"ก�#$������ - -5��  ���6  4 � 5   �7  ����ก��
��.10��������
��#$����7�� 1  8�	������  2  �7ก����ก�� 2553  +����������������9� �,��6�    
�!����3)��  ก�6���($-��	�   �,����  2  -&������   �,������ก������
�-$�  60   	� 

ก����!%���������$#�$�ก����ก �������� 

     ก�61$�����1����0�&0�ก����ก��	��
��
������"ก�#$������ - -5��  ���6 4 � 5   �7  ����ก��
��.10��������
��#$����7��  1 8�	������  2  �7ก����ก��  2553  +����������������9� �,��6�  
�!����3)��  ก�6���($-��	�  �,����  20  	�  �������กก���������������ก������ก�  �!�"!� 
(Purposive Sampling) ��  1  45����6�7!�ก  2  45����6�7��"8�9� ��:ก8�;�45��!<�7�7  30  =7  
�5��ก��>?5�  8�9� �?@�AB@ ��@8�กC"8��=D@�E�9��FG����:กAH����86IJ5�@!��9�5��G�;7��5�ก<�47�
��:ก86�6="�778�กC"8��=D@�E�9��F>7  20 ��7�� 9��85���AK7ก����8���� 
 



 68

���&����&����$#�$�ก���'��� 
�	�)���$)���0�&0�ก�������	��
��
   $����
 

1. */�ก�����ก��ก��$�'���������  �,����   24  */� 
2. *������������'�������ก�����	�������� !����"ก�#$����,����   24  !&� 

 
����ก�	
����ก�	�
���      

ก���@!��=��;�76;�AK7ก���@!��ก��8����(Quasi experimental Research)���IJ5�@!��S�5 
�<��7@7ก��8��������  �I7ก���@!���    One - Group Pretest � Posttest  Design (�5�7  
9���E;  ��"���=D�  9���E.  2536: 216) �6ก���<��7@7ก��8����>7Z�=��6�786  2  A[ก��E�กC�  
2553  �AK7����  6  9�A��4F   �����- ��  4 ���  ��������   ���	��   (6:   (;-���� ����� 30 - 45  
�������6G�;7��7������SA76; 

1. G�=����������ก� IJ5 �@4�������6�7>7ก���ก: G5��J���7�@!�� 
       2. ����กก���������������ก������ก�  �!�"!� (Purposive sampling)  �������ก 

��   1   45����6�7!�ก  2   45����6�7 
3. 9�5��=���=�57�=�ก� ก������������ก��78����  1  9�A��4F     

       4. >45ก������������8<��  8�9� �����'�������ก�����	�������� !����"ก�#$���
ก��7ก��8���� (Pretest) ���>45��:กAH����8<��  8�9� �AK7��� �==�  ��7�"  1  ?��  ���  3 
��7   !�ก7�;77<������!��6���<��� ="�77!�ก9J�869��SA4��<�9��  ����ก��:ก86�6��ก�����
	�������� ��,�   �,����   20   	�  ����ก�61$�����1��0�ก������� 

5. IJ5�@!���<��7@7ก��8�����5��ก��!��ก@!ก����  AB@ ��@!�@� >?5����   6  9�A��4F  
9�A��4F�"  4  ��7  ��7�"  30 � 45  7�86  >7�"4����86IJ5�@!���<��7@7ก��8����ก� ก������������  
��:ก86S��>?�ก��������������J�>7=����J��G��=�JA�"!<�?�;7 

6. �����<��7@7ก��8����!7=�   6  9�A��4F   >45ก������������8<��  8�9�  
�����'�������ก�����	�������� !����"ก�#$����&��*�������<�������ก����0�&0�ก�������
ก1��ก��������\�����8�กC"8��=D@�E�9��F4���ก��8����(Posttest)>45 ��:กAH����8<�
�  8�9� �AK7��� �==�  ��7�"  1  ?��  ���  3  ��7    
 7. 7<�G5��J�86S�5!�กก��8�9� SA8<�ก���@�=��"4FG5��J�8��9^@�@  �\��8�9� 
9���@H�7��"9��AI�ก���@!�����SA 
 

ก�	����	���������� 
ก���@�=��"4FG5��J�%�&�,�����ก�����	���- ����
 

1. 4�=��9^@�@\�;7H�7G��="�77�  8�9� �����'�������ก�����	�������� !��
��"ก�#$���  +���,�!&�$.�%�-�	1�	�*���<���   *��	1�	��$��������$���#�� 
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2. �A�6� �86� =�����ก����G��="�77�`�6�ก��7��"4���ก��!��ก@!ก����  
AB@ ��@!�@��\��E�กC���ก�����	�������� !����"ก�#$���  +��0�&�.��  t � test  for  Dependent  
Samples   
 
���	
�ก����ก �������� 

 ��"ก�#$�����%�&���ก�����ก��ก��$*���'���������$��ก�����	��������   ����
 
 1. �������ก�����	�������� !����"ก�#$���-�����ก��%�&���ก�����ก��ก��$*��
�'���������$��ก�����	�������� +����$��.10�������.�  $	1�	�*���<�����1�ก��  17.32  �$)��
(����������&��(��1�  ��ก�����	�������� !����"ก�#$����&��ก���A�6� �86� ��J�>7�"�� 9J�
��ก  �5�7ก��4�=���9��\�7cF��"�5�7ก���J5=��!<�7�7�����G��J�>7�"�� 9J�  +��$	�*���<���
��1�ก�� 6.52  5.90 ��" 4.90  ��$�,���� 

 2. ��ก�����	�������� !����"ก�#$���-�����ก%�&���ก�����ก��ก��$*���'����� 
�����.�!�
�ก�1�ก1��ก�����ก��ก��$*���'�����������1��$����,�	�5����=���������� .01  +��ก1��ก��
�����$	1�	�*���<�������  9.20  	�*��  -���ก�������$	1�	�*���<������� 17.32  	�*��   
$	1�/��1��	�*���<�����1�ก��  8.12  	�*�� 

3. ��ก�����	�������� !����"ก�#$���-�����ก%�&���ก�����ก��ก��$*���'�����
����   �$)��(������+��0�&*/�8.$��.�8�(*�&�(��1�  ��"ก�6ก	�$	�*����ก�����	�������� ���
�&���.�!�
�ก�1�ก1��ก������� 

4.��ก�����	�������� !����"ก�#$���-�����ก��%�&���ก�����ก��ก��$*���'����� 
�����$)��(������+��0�&*/�8.$��.�8�(*�&�(��1�   ��"ก�6ก	�$	�*����ก�����	�������� 
+����$�6ก��ก���.�!�
�ก�1�ก1��ก������� 

    
��	���
� 

ก�������	��
��
����ก����ก��*�������������ก�����	�������� !����"กAH����ก��7
��"4���S�5�� ก��!��ก@!ก���AB@ ��@!�@�    ���\ �����:กAH����86S�5�� ก��!��ก@!ก���AB@ ��@!�@��6
8�กC"8��=D@�E�9��F8�;���������"����5�79J�G�;7������67��9<�=�d8��9^@�@86�"��  .01  !�ก
ก��E�กC�8�กC"8��=D@�E�9��F��"ก����6�7�J586�ก@�G�;7!�@�>745����6�7G����:กAH����86S�5�� ก��
!��ก@!ก����  AB@ ��@!�@�   �9��>45�4:7���ก��!��ก@!ก���AB@ ��@!�@�9����^9���9�@�8�กC"8��
=D@�E�9��FG����:กAH����>459J�G�;7S�5   ����AK7SA���9���@H�786��;�S�58�;�76;9����^�c@ ��S�5��� 

1. ��"ก�#$�����%�&���ก�����ก��ก��$�'���������8�;���������"����5�7\ �����"ก�#$��� 
-���%�&���ก�����ก��ก��$*���'���������$��ก�����	�������� �.�!�
���1��$����,�	�5����=�����
����� .01  �����)���$���กก�����ก��ก��$�'���������  ����ก��ก��$����>�+�ก��0-&��"ก�#$���%�&
�����.&��ก�����ก��� ���  ���ก��>?5A�"9�89��I�98�;�  5  �5��ก�����  ก��ef�  ก����ก�@7  
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ก��?@��9��"ก��9��I�9/1��ก��ก�"8<�ก� 9��  ก��9��I�9���^�  ก������ก��"���9@7>!  ก��>?5Z�C�
��"ก��=@�   ��"ก��97� 97�7!�กIJ5>4d�   *��	��ก�����ก�������.&*���'���������$61�0-&��"ก$
	��$��0�*���ก��	,�=�$   ��$��=	&�-�	,����%�&�&�������8��0�&ก��������6�!��	�.   
(�6����� !���61�����@. 2550: 108�110)  

ก��86��:กS�5�69��7����>7ก@!ก���864��ก4�������ก� �\��78�;��AK7ก@!ก���ก������"
ก@!ก�����6�� ก����6�7�J58�;�>7��"7�ก45����6�7���������7���8<�>45��:กAH����S�5ghกg7  8<��;<�i  
��:ก!"�6ก��\�j7�8�กC"8��=D@�E�9��F!�กก����6�7�J5   ����4:7S�5!�กก@!ก���86��:กi  S�5�6ก��
��ก�A�6�7=���=@��4:7  ก��\J�=��9787�  ก��9��Z�CDF �==�����i �����:ก9����^�� 
A�"9 ก��DF>7ก����6�7�J5������  ก���6AB@9��\�7cF�"4����=�J  �\��7   �==�>ก�5���  9@�G��>ก�5
���   9^�78686����5����:ก�\���?������=���97>!  =���=@�G����:กAH�����\��7<�SA9J�ก����6�7�J5
8�กC"8��=D@�E�9��F!�กก��86S�5�����ก�"8<�������4��"9�>7����"47���ก����6�7�J5  
���������?�7ก@!ก������J5!�ก^���G6��ก�7�^�"  >7G�;77<���:ก9���ก�9@�86�4:7!�กก��86=�J7<����:�^��>9�
>7^5��96>9  ��"9787�����ก�7���9@�86�4:7=���"S�   �6��กCD"�����S�  �6G7����ก����ก�7�����S�   
>7G�;7AB@ ��@��:กi   S�5!��ก�"8<�ก� 9�����ก��4�@ ���:�^���G6��   ���:�^�����  ���:�����������
�"  1  ���:���5��@���>7ก�"��C��������6��!�ก���:�>4d�   ก���   ��:ก   ��:กS�5ghกZ�C� - ก��
=@�   !�กก��86=�Jก�"��57�5��=<�^��    ��"S�5����ก4�@ ���:�\�?86�797>!7<�SA�@�>7ก�"��C  
����JA8��G�����:�\�?��5�8<��AK786=��4�����:�\�?   !�กก@!ก���G5���57�AK7�@c6ก��!��ก@!ก���86
9���9�@���:ก�AK7IJ586����ก86!"AB@ ��@ก@!ก����5���7���!�กก��>?59����Aก�DF���!��A�"9�=FG��
ก����6�7�J5���9��=�5��ก� (�B��B*���ก������  (����(�  ����	6�� . 2545: 56-57) �����$��
*��	���()������6ก� 0�&0�ก�����ก�������.&0-&*ก1��"ก�#$���0�ก������ก������1����&��$�6�ก�� 
ก������6ก	��
� �(���������������&�0-&�ก��	��$��0�*���!&�0���)�������1��I %�&�+���<(��
�6�ก�� �,�-�����"ก�#$������&�������6�ก�� ����"ก��$/��%�&������,�0-&�ก��ก�������.&%�&�0�ก��
���	��0�&��:���-���I ��: �(�����"ก*�1��	�������!&�0������1��I  �&����:ก����*�ก�1��ก��  
ก����)�ก��:������-$���$ก����)
�-�������*��(�2��ก��!����"ก���1��0-&��"ก�ก��ก�������.&%�&
�=&�-�ก�,�ก��ก��$*��%�&/������� /.&0-51���&���$���0-&ก,����0�   *�1=&���"ก*���(;��ก��$%$1
�ก"	����ก��)��  ��ก0-&�.&  ���0-&��"ก	��*�&�*�1ก���()��0-&�.&�1�����0�	���'�����*������0�%$1	��
�'����������ก��0�ก�������&��� ��
�����*���&�$*���1��!��	�.�(������,�0-&��"ก����0�*��
�ก��	��$��0����������.&  

ก�����ก��ก��$*���'��������� (Active  learning) ����ก����������ก��� ����>�+�ก��0-&
��"กI  S�5��6�7�J5��"�� A�"9 ก��DF8��=D@�E�9��F���ก����6�7�J5!�กก@!ก���864��ก4���!�ก
 ����ก�E86����ก�7��8@�?�7  A�Jก�57^���5����Aก�DF864��ก4���  ก����กSA8�E7E�กC�9<���!
��กS�5>7 �@��D�����6�7  ก��?@��9?��@G��I�S�586�6�9����i   ���SA^��ก��=574�=<��� >7ก��
8����>7ก���!�@d��@ ��G����กS�5��"ก��9��Z�CDF���=���>7������ก6��ก� ��4��   �������

(Dewey.n.d.) ��)���1���"ก�����1��-����!�����	$  *��ก����������ก��� 	��0-&$ก��ก��$��$ก�61$
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0-&	��$���-�61�  ��&���)���ก����1�*��ก��0�&ก�����ก�����+��ก�������.&  ��"ก	��$	��$�����
0�ก���,����	&�(�*����1�0�����*���&�$����"$%��&��ก��ก��$�1��I  ����"ก��0�  ��&��1�0-&��"ก
ก���,�0���������0�  ก�������.&�ก��!�
��$)����"ก$�1���1�$0�ก��ก��$��1��ก��<��ก���<�(Actively  
Involved) *����"ก$����8�(0�ก������	,�(.����1�ก������+��ก��ก���,� (Learning  by doing) 
��������5����,�	�5!���!� (����(� ����	6�� ; �&�������ก. Dewey.n.d; 2542: 15-22) !�ก
ก@!ก���864��ก4�����:กAH����!��S�5�� A�"9 ก��DF������ก�������AB@ ��@�5���7�����"ก��
86��:กS�5�6AB@9��\�7cFI��7A�"9�89��I�98�;� 5 8<�>45�ก@�ก����6�7�J58�กC"8��=D@�E�9��F>7�5�7ก��
�A�6� �86�    ก��4�=���9��\�7cF   ��"ก���J5=��!<�7�7�����G  

2.ก����ก����ก�����	�������� !����"ก�#$���ก1��ก�������$	�*��+����$��.1 
0��������,� ( X = 9.20) *��-���ก���������%�&���ก�����ก��ก��$*���'���������$	�*��+����$
��.10�������.� ( X = 17.32) ����6ก���A�6�7�A��869J�G�;7 ( X = 8.12) 8�;�76;�AK7�\��"���ก��!��
ก@!ก����  AB@ ��@!�@���>�+�ก��0-&��"ก%�&��$)�ก�"8<�ก� 9��  9��I�9���^�  �6ก������ก��"���9@7>!  
Z�C���"ก��=@�   ��"ก��97� 97�7!�กIJ5>4d�8<�>45��"ก�#$����ก����ก�����	�������� �&��ก��
���������  �&��ก��-�	��$��$(��: *���&��ก���.&	1��,���������!  �-"�%�&��กก��ก��(.�	6�
�����*�ก������	��$	���-"�ก���()���  	�. !���!&��1�$ก��ก��$�'��������� ��1� ��:กi  ^���8��
=����J5>7 �ก?��I�S�586�77<���  !�ก7�;7��:กi  7<�I�S�5SA���>7�"ก�5�86=�J���6��S�5���!<��7ก
���G7��G��I�S�5>4d�  ก���  ��:ก  ��"��ก�A�6�7=���=@��4:7>7ก���A�6� �86� �5�7A�@��D
���I�S�5>��6A�@��D��ก75��   ��5�9787��ก6��ก� ��กCD"G��I�S�5�\��>45��:กi  S�5�A�6� �86� 
=����4���7=�������G����กCD"�.��1��G��I�S�5����"?7@�  ���=�Jก�"��57��:ก�5��=<�^��
�ก6��ก� 8�กC"8��=D@�E�9��F>45��:กS�5=574�=<���    ก��86��:ก��6�7�J5�  �����ก�"8<���:ก!"
�I?@dก� A�"9 ก��DF9<�=�d�;<���5��;<��6ก>7?6�@�A�"!<���7������AK7c���?��@  A�"9 ก��DF9<�=�d
�AK7ก�d�!86!<��AK7>7ก��9�5����=F=����J5G����:ก  �AK7�9���7ก�� =���=@�86!"8<�=����G5�>!
ก����6�7�J5�  �����ก�"8<�9����^>45=<�!<�ก��=���S�5���A�"9 ก��DF9<�=�d�AK79��747��G��
=����J586��:ก!"�5��4���>45S�5���ก��AB@9��\�7cFก� ���^�  =7  �7�=@���"�4��ก��DF9<�=�d����i 
864��ก4���  A�"9 ก��DF9<�=�d�AK7ก�� �7�=@�>45IJ5>4d�>7ก���G5�>!ก����6�7�J5G����:ก
9����^����I7ก��!��A�"9 ก��DF�\��9���9�@���"A�"��@7\�j7�ก��G����:ก������4��"9� 
(9<�7�ก��7��G�c@ก��9Z�ก��E�กC�ก�"8���ก��E�กC�. 2550: 5-6) ก�����ก�������.&0-&��"ก%�&���
�����ก��� �����������.&��ก*-�1������.&��ก-&������  ก����$8���   �1�$ก��ก��$*��ก�61$
*�������3���0�ก�������.&��$61�0-&��"ก$�'���$(��: ก������*���&�$0ก�&���-�)��8�(ก�������.&�����!�
�
+��/1����������$/����
� 5  ��
�����ก���1�����$��ก��ก�������.&!����"ก ��1� ��:กi �����AB@ ��@
!�@�4�=<��� !�กก��9���ก�9��7A�"ก� G��I�S�5    �ก=���9��\�7cF�<��47��G5��7�ก � G5��>7
��"�.��1��G��I�S�5   �78�ก9��7A�"ก� G��I�S�586�4:7  ����=�J>45��:ก�����AB@ ��@ก@!ก�����:กi  
S�5!� �5��G5��7�ก  G5��>7G��I��ก5����ก���"75��\��ก:\J�G�;7���  r�6��:���:กi 96�<��5��s =�D=�J
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ก�"��57�5��=<�^����� r86�6��:�96�<���J�G5��7�ก4���G5��>7I�S�5s  75��S���@;�ก: �ก��� r^5�!"ก@7�5��
A��ก�A���กG5��7�ก��กก��77�"s  !�กก@!ก����4:7S�5�����:กS�5�6AB@9��\�7cFก� 9@�����5��  �\��7  
��"=�J>7GD"86����ก@!ก���?���>45��:กS�5�6=���=@���6�7�J5S�5��กG�;79��=�5��ก� �\6��!�F 
(Piagetts Cognitive Theory)  86ก�������\�j7�ก��8��9�@Afdd�G����:ก�ก@�G�;7!�กก��86��:กS�5�6
AB@9��\�7cF���������7���ก� 9@�����5���� i ���  ��"=���97>!G����:ก>7����"ก@!ก��� (�9�
����7  7�78�A���". 2547: 14�15) ���9��=�5��ก� S�ก:��9ก6;86ก���������:ก!"�ก@�ก����6�7�J5   
\�j7�ก��9�@Afdd���"8�E7=�@G�;7   �����6ก��AB@9��\�7cF��"8<���7����ก�7ก� =7��7i �?�7  
IJ5>4d�  =�J  �\��7   �==��4���76;!">45G5��J�97� 97�7>45��:ก�ก@�G�;7>7 Zone of Proximal 
Development  �AK79Z��"86��:ก�I?@dก� Afd4�8685�8�� ���S��9����^=@��ก5Afd4�S�5����<�\��   
����S�5�� ก��?����4����7"7<�!�กIJ5>4d�4���!�กก��8<���7����ก� �\��786�6A�"9 ก��DF��กก���
��:ก9����^�ก5Afd4�7�;7S�5��"�ก@�ก����6�7�J5G�;7 (Vygotsky.2553. www.hu.swu.ac.th.)  9<�4�� 
ก����6�7�J5�  AB@ ��@!�@�4���ก�������ก�"8<�(Active Learning) �AK7ก����6�7�J5�����:กS�5ก�"8<�ก� 
���^�S�5�6AB@9��\�7cFก�  �==�  =���=@���"�4��ก��DF!7ก�"8��9�5����=F=����J5�5���7���S�5  ��"
!�กก��!��ก@!�  AB@ ��@!�@��\��9���9�@�8�กC"8��=D@�E�9��F  ��:กAH����9����^��6�7�J58�กC"
8��=D@�E�9��F>7�5�7ก�����������  �&��ก��-�	��$��$(��:    �&��ก���.&	1��,���������!
9����^�c@ ��S�5���76;  

2.1 �&��ก�����������  ��"ก�#$���$��ก�����	�������� ก1��ก���������.10�
��������ก��� ( X = 3.67) *�1-���ก���������"ก�#$���$��ก�����	�������� ��.10�������.�
$�ก ( X = 6.52) *����1�0�ก�����ก��ก��$*���'�������������>�+�ก��0-&��"ก%�&�����.&��ก
�����ก��� ���  +��ก��0�&��������$/��0�!������"ก�1�$ก��ก��$��
���"กI  %�&��$)��'�����ก� 
9��  ��9��  ��Aก�DF����i  ก��9��I�9   �6ก������ก��"���9@7>!  Z�C���"ก��=@�   ��"ก��
97� 97�7!�กIJ5>4d����	�.$�����0�ก����)��$+��	��$	��  �����ก��� !����"ก0�ก��	&�-�
	,�����&���������กก����$)��'�����ก��ก��$  ��1�  ��"กI  	&�-�	,����0�ก��BJ������=���    
��)�  �	�)������*����"กI  ����1������������(�-��0�  *�&������.&�ก���ก���=���   �	�)������   
��)��,����  �������������8�!��ก��	$��	$  ��ก��
���"กI  ��)�ก���(�-�������*�&��,�%�
�������,���	��-��*�&���1��ก$�,�������(�-���1�*�1��ก�61$$���(�-�����$��$�ก�&��
��1�0�  *��0�ก��ก��$?����"��กCD"G����กS�5  ��:กi  � ��ก����9� 4�G5��J��5��ก��9<���!
��กS�5>7 �@��D�����6�7��"7<���กS�586����"ก�����ก: ��������ก�79���ก�  9��I�9  ��ก�@7  ���
�6��ก�"S� 5��  ��กS�5����"?7@�����6�ก9�  ก�6   >   �<��57  ก�@7  =����4���74�����ก����ก�7
(�5�7G7��  �JA8��) �����S�  ��5�����"=7 �78�กก��9���ก���กS�5���G7��>79������Z�\�-"�
%�&�1�ก�������.&��ก�����	�������� !����"ก�#$�����
�/.&�����$��=���*��ก0��6ก!�
����!��
ก�����%�&��$	��$�-$���$!��*�1��ก��ก��$���	�&��ก����d?�6 S9����D (2554: ��7S�7F) 
S�5ก����^��ก��!��ก����6�7�J58��=D@�E�9��F9<�4�� ��:กAH��������AK7ก��!��9Z�\ก��DF>7



 73

?6�@�A�"!<���7G����:ก�AK7H�7ก��!��ก@!ก���ก����6�7�J5���=�J�5������I7ก��!��ก����6�7�J5�AK7
������6  A�"ก� �5��ก@!ก���86�Az���ก�9>45��:ก=57=�5� �ก5Afd4� \�j7�8�กC"\�;7H�78��
=D@�E�9��F��"=���=@��� ���86�4��"9�ก� �"�� \�j7�ก�� ��:ก����"���!"�6=���9����^
�`\�"  ��6�7�J5�5��ก��AB@ ��@!�@�   ����ก�Eก����6�7�5��S���=����=�6����:ก�J59�ก9 ��i  >7GD"
��6�7�4:7=���9��\�7cFG��=D@�E�9��F>7c���?��@  5�7  �����6�7  ก@!ก���9��=�5��ก� 
?6�@�A�"!<���7��"�?������ก� A�"9 ก��DF��@�!"?���\�j7�8�กC"\�;7H�78��=D@�E�9��F��"
=���=@��� ���S�5�6G�;7  ก��!��ก����6�7�J58��=D@�E�9��F9<�4�� ��:ก=���757ก��>45��:กS�5�6
��ก�9!��ก�"8<�ก� ���^�A�"9�=F����i  �\��"��:ก>7���76;��6�7�J5�����E��A�"9�89��I�9�� �J5��"
ก���=���7S4��\��9���9�@�\�j7�ก��8���5�79�@Afdd�  ก��!��ก����6�7�J5�757>45��:กS�5\�j7�
A�"9�89��I�9>45��ก869����"ก�"��57>45��:กS�5=@�  �6��ก�9!��ก�"8<� 4��������AB@ ��@ก@!ก���
����i ���8�;��Az���ก�9>45��:กS�59��I�9��"�5�� S�5�4:74�����6�7�J59@�����i  ���I��7A�"9�89��I�9
��"�5�� S�5�4:79@�>4��i  ����@c6ก�����ก����!"?���>45��:ก�ก@�ก����6�7�J59@�>4��i  �� ���   

2.2  �&��ก��-�	��$��$(��:   ��"ก�#$���$��ก�����	�������� ก1��ก�������
��.10��������,�$�ก ( X  = 3.05) *�1-���ก���������"ก�#$���$��ก�����	�������� ��.10�
������.� ( X  =5.90) *����1�0�ก�����ก��ก��$*���'�������������ก��ก��$����>�+�ก��0-&��"ก%�&
�����.&��กก������ก� -�	��$��$(��: ก���)��  �6�ก�� �1��I  �()����)��$+��ก����ก�����
	��������   ��1�ก������"กI  %�������ก��������=0�+�������,����  ����ก�  �1�����ก��!��
���(�-����ก�=���    �=��ก����  $����� %3� !������  ��)��,����  �	�)�������,����+��0-&
��"กI *�ก������	��$	���-"��ก���ก��	��$*�ก�1��!�����(�-��*�1������  4�=���9��\�7cF
�<��47��G5��475�� G5��4���   !&���� � !&���1��   !�����(�-��    �����.&�ก���ก���.�����1��I  
�1�$��ก�����1��%�   ��ก��ก�
��"ก%�&�����.&�&��ก��-�	��$��$(��: +��ก�������.&��
�ก��=�$
	,�=�$��ก	�.  ก����$)��'�����������1�0�ก��ก��$��.ก=���ก���=��  ��"กI %�&��$/��ก���6�ก�� ����
��)�ก$���.ก=���  	�.ก���6&���"ก0-&	&�-�	,�����1��6�ก�� ����"กI  ��)�ก$�.��1���-$)��ก������0�
��"กI  ������1�=&��!����ก�$�-$)��/��&$  �-$)��*ก&��)�$�
,�  3�����"กI   $	��$��0�0�ก��
���	,�=�$��$	��$�!&�0�  	��$	��!�������  3������	�&��ก����ก��������ก�61$�ก�����    
+	- ���� ��6�/�ก�������.&-�)�ก��*ก&�J5-�����-��������0� ������ ��(������+	���1��!���J5-�
+���1����$�6ก*�1�6ก$6$���ก1�� ��ก��
���*�ก�1����$�����1���1���()��(�������.	��$��$(��: 
��-�1���1���1����
�I 0-&*�1$*�&�+��0�&�����ก��� ���$$��1����0����6����ก��	��$	��-�)��-"�
�1�����0�ก��*ก&�J5-���
�+��<��(������ก�1�  �ก��ก��-�����-"� (Insight) *���ก��ก�������.&   
��ก�;�9!��ก�61$�ก����� ���ก�1����$��=���$������*��	���()������6ก� 0�&0�ก�����ก��
�����.&0-&*ก1��"ก�#$���%�& (����(�  ����	6�� . 2545: 56-57) �����
�ก�������.&����0�I  ก"��$  
�6		����&��$�����ก��� -�)�	��$�.&��)
���&��ก���ก����)������������.&0-$1��
�I  	�����0-&��"ก
�.&��ก	��-���I  ��1��  ��1�  	����1��$�-�6/�   	��*��������ก��  	����1����&�����	  K�K  ก��
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�ก�����1��-�)�ก����
�	,�=�$�()�����0-&��"ก�.&��ก���	���-    ����ก�*�ก*�����������	��$
�-$)��*��	��$*�ก�1�� 3����$)����"ก�.&��ก	�����	���- *�&�������0-&�.&��ก�,�	��$�.&��%�&%�0�&
���+��� 0�+�ก���1�%�  

2.3 �&��ก���.&	1��,���������! ��"ก�#$���$��ก�����	�������� ก1��ก������� 
��.10��������,�$�ก ( X  =2.48) *�1-���ก���������"ก�#$���$��ก�����	�������� ��.10�������.�
( X  = 4.90) *����1�0�ก�����ก��ก��$*���'���������  ����ก��ก��$����>�+�ก��0-&��"ก%�&�����.&
��กก������ก�   ก�������   ���	,�=�$  %�&��$)��'���������ก� 9��  9��I�9���^�  �6ก������ก��"
���9@7>!  Z�C���"ก��=@���"ก��97� 97�7!�กIJ5>4d�  >7ก���,�����ก��ก��$	�.���*��กก�����
�,���������1��I  ก���(��$���,����  ��1�  ��:กS�5��6�7�J5���ก�������AB@ ��@!�@�>7ก��9<���!
9���ก�ก���A�6�7�A��G��^����ก  \�5��ก� �J��^����กG���7�����5� �ก�@c6ก���J����กC�
^����ก86^Jก�@c6�5���@c6ก��G���7���   �\��4�=<��� S�5�5���7���>7ก���J����กC��57^����ก��"
 �กG�;7��7>7ก���J����กC��57^����ก����6ก6G�;7��7  ��"7� !<�7�7�57^����กG���7����6ก6�57  
+��	�.����/.&������6�   ก���6&�0-&��"ก�ก����ก�����	�������� �&��ก���.&	1��,���������!��
���ก
ก��(.�	6�  ก����������	,�=�$   ก�������.&/1����������$/����
�  5  *��ก����6�/���กก��
�����.&3������	�&��ก��������$   �>L��&�� (2542: 49) ��%�&ก�1��=��	��$�,�	�5!����ก��()
�#�����
	�������� %�&�1�ก����>�+�ก��0-&��"ก%�&*�ก������	��$	���-"�ก���()����&��ก��(.�	6�  �����
-�)����+�&ก���&���-�6/��ก���ก���������.&   ก��0�&�-�6/��1��I  ���������+��� �1�ก��*�ก������
	��$	���-"�  �(���ก��(.�	6�  �������������ก���6&�0-&�ก��ก�������.&$�กก�1�ก��=�$	,�=�$ก��
/.&0-51  	�.��$��=�&����	��$	��!����"ก�&��ก���,�%��.1!&������3���������*����������,�0-&�ก��
	��$	��������ก�	�������� �ก���-����   �����
�����&�����ก��ก��$*���'����������()���1�����$
0-&��"ก�#$���$��ก�����	�������� ��
�����&��$ก��ก���6&���"ก+��ก��=�$	,�=�$  *�ก������
	��$	���-"�*��ก�������.&�&��ก����$)��'��������� 
 

����%��ก!���('�)�กก����ก �������� 
1. ก�����ก��ก��$*���'�������������>�+�ก��0-&��"ก%�&�����.&��ก�)��  ����6  �6�ก��   ก��

��$/��   ก����)�ก   ก��0�&8��� M ก��	��   /1��ก��0�&��������$/����
�  5  ��"ก��$ก��(�2��
��ก���1��I  %�&���
��
���&�������ก��������6���ก	�.  3���ก�����ก��ก��$��
�	������ก�����
ก��ก��$��
�ก�61$-�)�������()��0-&��"ก�#$���%�&$	��$��0�  ก���)��)��&�0�ก���,�ก��ก��$  *��
�1�/��1�ก�������.&!����"ก�#$���%�&��1��� 

2. ก���9��=���=@��4:7  =�����7>!>7�7�����"ก��ก�5����9@7>!G����:ก>7ก��AB@ ��@
ก@!ก���!"\�j7�G�;7�����i ������:กS�5�� ��ก�9��"�6�@9�">7ก��AB@ ��@ก@!ก����5�� ����ก�E86
� ���7��"�AK7ก�7��� ���^��ก��>?5=<�^��A����Az��\��ก�"��57>45��:กS�5�9��=���=@��4:7 
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3. ก�����ก��ก��$��-��ก-���   ก��0�&�)��!�������������)��������.�*����&�	��$	��$
��0�!����"ก������1���  	��$���ก�.&���ก�-"�*��ก��%�&��$)��'�������-��ก-���*�1�,�3
,����,�
0-&��"ก�#$���%�&�ก��ก��	&�	�&�-�	��$�.&   -�	,����0��������������0�*���ก��ก�������.&�&��
�����   
  
�������������('�)�กก����ก �������� 

1. ก���1�����$(�2��ก����ก�����	�������� !����"ก�#$���	��0-&��"ก�����.&��ก
ก��ก��$��-��ก-���*�1�,�3
,�I  ��1���1���)���3��������������1��0-&��"ก�ก��ก�������.&*���!&�0�  
���,�0������������-�	,����%�& 

2. ก�����ก��ก��$*���'���������	������8�(*���&�$  �����ก������)
��1�ก�������.&
!����"ก*��ก�����ก��ก��$+��ก��%�������ก����ก-&������*����ก�=��������ก���1�����$ก��
�����.&!����"ก�#$���0-&��"ก%�&�����.&��ก�����ก��� ���    

3. �����!��	�.�&����>�+�ก��0-&��"ก�,�ก��ก��$�1��I  *�&�����/.&0-&	,�*���,�  ก���6&�
0-&��"ก�ก��	��$���ก�.&���ก�-"�  ���ก	&�	�&�0���������0�  ��>�+�ก��0-&��"ก%�&*���	��$
	���-"�   *����&�/.&���������.�� ก��� 

4. 0�ก�����ก��ก��$*���'����������()��0-&��"ก�#$����ก����ก�����	��������   	�.	��
���*��ก��ก�����	�������� 0-&ก�$ก�)�  ���	�&��ก��ก��ก��$*���'���������+��/1��ก�"8<�
ก� 9��   ก��9��I�9���^�   ก������ก��"���9@7>!   Z�C���"ก��=@�   ��"ก��97� 97�7!�กIJ5>4d� 
/1����������$/����
�  5  ��$��
�ก��������6���ก	�.0�ก����)��$+������ก�������.&��ก�����
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