
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

  
 ในการวจิยัการพฒันาชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับเด็กปฐมวยั เ ร่ือง  
“การนับ”  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเ นินการวิจัย 
โดยเสนอตามล าดบัหัวขอ้  ดงัตอ่ไปน้ี 
 1.  การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
  1.1  แนวคิดการศึกษาปฐมวยั   
  1.2  หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
 2.  พฒันาการดา้นสติปัญญาทางดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 3.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้งทางดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั 
  3.1  ทฤษฎีพื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์ของเพียเจต์ 
  3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
  3.3  ทฤษฎีของพฟัลอฟและสกนิเนอร์ 
 4.  หลกัการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 5.  สาระการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ” 
 6.  การประเมนิพฒันาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 7.  ชดุเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวยั 
  7.1  ความหมายของชดุการสอน 
  7.2  ประเภทชดุการสอน 
  7.3  องค์ประกอบของชดุการสอน 
  7.4  หลกัการสร้างชดุการสอน 
  7.5  ขั้นตอนการสร้างชดุการสอน 
  7.6  คณุคา่ของชดุการสอน 
  7.7  ลกัษณะของชดุการสอนท่ีดี 
  7.8  การน าชดุการสอนไปใช  ้
 8.  ทฤษฏีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
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 9.  งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
 

1.  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3 - 7)   ได้
กลา่วถึงแนวคิด และหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  ดงัน้ี  
 1.1  แนวคิดการศึกษาปฐมวยั   
   1.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัพฒันาการเด็ก พฒันาการของมนุษย์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ตวัมนุษย์  เร่ิมตั้งแตป่ฏิสนธิตอ่เน่ืองไปจนตลอดชีวติ  ซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ
และเ ชิงคุณภาพ   พ ัฒนาการทางด้านร่า งกาย   อารมณ์   จิตใจ  สัง คม  และสติปัญญา  จะ มี
ความสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น เ ด็กแตล่ะคนจะเติบโต
และมีลักษณะพัฒนาการแตกตา่งก ันไปตามวยั โดย ท่ีพ ัฒนาการเ ด็กปฐมวยับง่บอกถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนในตวัเด็กอยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะวยั เร่ิมตั้งแตป่ฏิสนธิจนถึงอายุ  5  ปี 
 พฒันาการแตล่ะดา้นมทีฤษฎีเฉพาะอธิบายไวแ้ละสามารถน ามาใช ้ในการพัฒนาเ ด็ก  
อาทิทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเ ด็กวา่มีลักษณะ
ตอ่เน่ืองเป็นล าดบัขั้น เด็กจะพฒันาถึงขั้นใดจะตอ้งเกดิวฒุิภาวะของความสามารถขั้นนั้ นกอ่น หรือ 
ทฤษฎีพ ัฒนาการทางสติปัญญาท่ีอธิบายวา่เ ด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพัฒนาข้ึนตามอายุ  
ประสบการณ์  คา่นิยมทางสังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  หรือทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ ท่ีอธิบายวา่
เด็กจะพฒันาไดดี้ถา้แตล่ะชว่งอายุเด็กไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนพอใจ  ได้รับความรัก ความ
อบอุน่อยา่งเพียงพอจากผูใ้กลช้ิด มีโอกาสชว่ยตนเอง  ท างานท่ีเหมาะสมกบัวยัและมีอิสระท่ีจะ
เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้รอบๆ ตนเอง 
 ดงันั้น แนวคิดเกีย่วกบัพ ัฒนาการเ ด็ก จึง เ ป็นเสมือนหน่ึงแนวทางให้ผู ้สอนหรือผู้ท่ี
เกีย่วข้องได้เข้าใจเ ด็ก  สามารถอบรมเ ล้ียงดูและจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความ
แตกตา่งของแตล่ะบุคคล ในอนัท่ีจะสง่เสริมให้เ ด็กพ ัฒนาจนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้องการได้
ชดัเจนข้ึน 
   1.1.2  แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้  การเรียนรู้ของมนุษย์เรามผีลสืบเน่ืองมาจาก 
ประสบการณ์ตา่งๆ  ท่ีได้รับ การเป ล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิด ข้ึนจากกระบวนการท่ีผู ้ เ รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  โดยผูเ้รียนจะต้องเ ป็นผู้กระท าให้เกิดข้ึนด้วยตนเอง
และการเรียนรู้จะเป็นไปไดดี้  ถา้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า  ไดเ้คล่ือนไหว  มีโอกาสคิดริเ ร่ิม
ตามความตอ้งการ และความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเ ป็นอิสระ อบอุน่และ
ปลอดภยั  ดงันั้น  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเ อ้ือตอ่การเ รียนรู้ จึง เ ป็นส่ิงส าคัญท่ีจะชว่ยส่ง เสริมการ
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เรียนรู้ของเด็ก  และเน่ืองจากการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับท่ีสูง ข้ึน ทั้งคนเรา
เรียนรู้มาตั้งแตเ่กดิตามธรรมชาติกอ่นท่ีจะมาเขา้สถานศึกษา  การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะ
ให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเอง  ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระเ อ้ือตอ่การเ รียนรู้ 
และจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัระดบัพ ัฒนาการของผูเ้รียนแตล่ะคน  
   1.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัการเลน่ของเด็ก  การเลน่ถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในชีวิตเ ด็ก
ทุกคน เ ด็กจะ รู้ สึกสนุกสนาน  เพลิดเพ ลิน  ได้สัง เกต  มีโอกาสท าการทดลอง  สร้ างสรร ค์   
คิดแกปั้ญหาและคน้พบดว้ยตนเอง  การเลน่จะมอิีทธิพลและมีผลดีตอ่การเจริญเติบโต  ชว่ยพ ัฒนา
รา่งกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  จากการเลน่เ ด็กมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนตา่งๆ  ของ
รา่งกาย  ไดใ้ชป้ระสาทสัมผัสและการรับรู้ ผอ่นคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง  เ รียนรู้
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  การเลน่จึงเป็นทางท่ีเด็กจะสร้างประสบการณ์เ รียนรู้ส่ิงแวดล้อม  เ รียนรู้ความ
เป็นอยูข่องผู้อ่ืนส ร้างความสัมพัน ธ์อยูร่ ่วมกบัผู ้อ่ืน  กบัธรรมชาติรอบตัว  ดังนั้ น  หลักสูตร
การ ศึกษาปฐมวยัฉบับน้ี จึง ถือ   “การ เล ่น” อยา่ งมีจุดมุง่ หมายเ ป็นหัวใจส าคัญของ การจัด
ประสบการณ์ให้กบัเด็ก 
   1.1.4  แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรมและสังคม  บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเ ด็ก
อาศยัอยูห่รือแวดลอ้มตวัเด็ก  ท าให้เด็กแตล่ะคนแตกตา่งกนัไป  หลักสูตรก ารศึกษาปฐมวยัฉบับน้ี
ถือวา่ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับวา่ วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดล้อมตัวเ ด็กมีอิทธิพลตอ่การ
เรียนรู้  การพฒันาศกัยภาพ  และพฒันาการของเด็กแตล่ะคน  ผูส้อนควรต้องเ รียนรู้บริบททางสังคม
และวฒันธรรมของเด็กท่ีตนรับผิดชอบ  เพื่อชว่ยให้เด็กไดพ้ฒันา  เกดิการเ รียนรู้  และอยูใ่นกลุม่คน
ท่ีมาจากพื้นฐานเหมอืนหรือตา่งจากตนไดอ้ยา่งราบร่ืน  มคีวามสุข 
   สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ ุทธศักราช  2542  ผนวกกบั
แนวคิด  4 ประการดงักลา่วขา้งตน้  ท าให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัก  าหนดปรัชญาการศึกษาให้
สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัไดท้ราบถึงแนวคิด  หลกัการพฒันาเ ด็กปฐมวยัอายุ  3 – 5 ปี  
ทั้งน้ีผูรั้บผิดชอบจะตอ้งด าเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัของตน และน าสู ่การปฏิบัติ
ให้เด็กปฐมวยัมมีาตรฐานคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีก  าหนดในจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546 
 1.2  หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
   1.2.1  การสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม  การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวยัและ
ประสบการณ์ของเด็ก  โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุง่เน้นการพัฒนาเ ด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์เ ดิมท่ีเ ด็กมีอยู ่และประสบการณ์
ใหมท่ี่เด็กจะไดรั้บตอ้งมคีวามหมายกบัตวัเด็ก เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้ง เ ด็กปกติ เ ด็กด้อยโอกาส 
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และเด็กพิเศษไดพ้ฒันา  รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเ ด็ก  พ ัฒนาเ ด็กให้ รู้สึกเ ป็นสุข
ในปัจจุบนั มใิชเ่พียงเพื่อเตรียมเด็กส าหรับอนาคตขา้งหน้าเทา่นั้น 
   1.2.2  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ของเ ด็ก  สภาพแวดล้อมท่ีเ อ้ือตอ่
การเรียนรู้จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสนองความต้องการ  ความสนใจของเ ด็กทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  ผูส้อนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เ ด็กได้อยูใ่นท่ีท่ีสะอาด  ปลอดภัย  อากาศสดชื่น   
ผอ่นคลาย ไมเ่ครียด  มโีอกาสออกก  าลงักายและพกัผอ่น  มส่ืีอวสัดุอุปกรณ์  มีของเลน่ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัวยั  ให้เ ด็กมีโอกาสได้เ ลือกเลน่  เ รียนรู้เกี่ยวกบัตนเองและโลกท่ีเ ด็กอยู ่ รวมทั้ง
พฒันาการอยูร่ว่มกบัคนอ่ืนในสังคม  ดงันั้น  สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเ รียนจึงเ ป็น
เสมอืนหน่ึงสังคมท่ีมคีณุคา่ส าหรับเด็กแตล่ะคนจะเรียนรู้และสะทอ้นให้เ ห็นวา่บุคคลในสังคมเห็น
ความส าคญัของการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษากบัเด็กปฐมวยั 
   1.2.3  การจดักจิกรรมท่ีสง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กผูส้อนม ี
ความส าคญัตอ่การจดักจิกรรมพฒันาเด็กอยา่งมาก ผู ้สอนต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือ
ส่ังให้เด็กท า  มาเป็นผูอ้ านวยความสะดวก  ในการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์และกิจกรรม
สง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กท่ีผูส้อนและเด็กมสีว่นท่ีจะริเ ร่ิมทั้ง   2  ฝ่าย โดยผู้สอนจะ
เป็นผูส้นับสนุน ชี้แนะ  และเรียนรู้รว่มกบัเด็ก  สว่นเด็กเป็นผู้ลงมือกระท าเ รียนรู้ และค้นพบด้วย
ตนเอง  ดงันั้น  ผูส้อนจะตอ้งยอมรับ  เห็นคณุคา่  รู้จกัและเข้าใจแตล่ะคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบกอ่น  
เพื่อจะไดว้างแผน สร้างสภาพแวดลอ้ม  และจดักจิกรรมท่ีจะสง่เสริมพัฒนาการและการเ รียนรู้ของ
เด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งรู้จกัพฒันาตนเอง  ปรับปรุงใช ้เทคนิคการจัดกิจกรรม
ตา่งๆ ให้เหมาะกบัเด็ก 
   1.2.4  การบูรณาการการเรียนรู้  การจดัการเ รียนการสอนในระดับปฐมวยัยึดหลัก
การบูรณาการท่ีวา่  หน่ึงแนวคิดเ ด็กสามารถเ รียนรู้ได้หลายกิจกรรม  หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถ
เรียนรู้ไดห้ลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ  ดังนั้ น  เ ป็นหน้าท่ีของผู้สอนจะต้องวาง
แผนการจดัประสบการณ์ในแตล่ะวนัให้เด็กเรียนรู้ผา่นการเลน่ท่ีหลากหลายกิจกรรม  หลากหลาย
ทกัษะ  หลากหลายประสบการณ์ส าคญั  อยา่งเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ  เพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ของหลกัสูตรแกนกลางท่ีก  าหนดไว ้
   1.2.5  การประเมนิพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  การประเมินเ ด็กระดับปฐมวยั
ยึดวธีิการสังเกตเป็นสว่นใหญ ่ ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมนิทั้งการสอนของตนและพัฒนาการ
การเรียนรู้ของเด็กวา่ไดบ้รรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม ่ ผลท่ีได้จากการสังเกต
พฒันาการจากขอ้มลูเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงานการแสดงออกในสภาพท่ีเ ป็นจริง  ข้อมูล
จากครอบครัวของเด็ก  ตลอดจนการท่ีเด็กประเมนิตนเองหรือผลงาน  สามารถบอกได้วา่เ ด็กเกิดการ
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เรียนรู้และมคีวามกา้วหน้าเพียงใด  ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะชว่ยผู้สอนในการวาง
แผนการจดักจิกรรม  ชี้ให้เห็นความตอ้งการพิเศษของเด็กแตล่ะคน  ใช ้เ ป็นข้อมูลในการส่ือสารกบั
พอ่แม ่ ผูป้กครองเด็ก  และขณะเดียวกนัยงัใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กบั
เด็กในวยัน้ีไดอี้กดว้ย 
   1.2.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก  เด็กแตล่ะคนมคีวาม 
แตกตา่งกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา  ผู ้สอน  พอ่แม ่ และผู้ปกครอง
ของเด็กจะตอ้งมกีารและเปล่ียนขอ้มลู  ท าความเขา้ใจพฒันาการและการเ รียนรู้ของเ ด็ก  ต้องยอมรับ
และรว่มมอืกนัรับผิดชอบ  หรือถือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะต้องชว่ยกนัพ ัฒนาเ ด็กให้บรรลุเ ป้าหมายท่ี
ตอ้งการรว่มกนั  ดงันั้น  ผูส้อนจึงมใิชจ่ะแลกเปล่ียนความรู้กบัพอ่แม ่ ผู ้ปกครองเกี่ยวกบัการพัฒนา
เด็กเทา่นั้น  แตจ่ะตอ้งให้พอ่แม ่ ผูป้กครอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ทั้ง น้ีมิได้หมายความให้
พอ่แม ่ ผูป้กครองเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาหลักสูตรตามความต้องการ  โดยไมค่ านึงถึงหลักการจัดท่ี
เหมาะสมกบัวยัเด็ก 
   จากแนวคิดและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัดัง ท่ีได้กลา่วแล้วนั้ น พ ัฒนาการเ ด็ก
เกดิข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง โดยมคีวามสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งเป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกด้านเ ด็ก
แตล่ะคนเติบโต และมลีกัษณะพฒันาการแตกตา่งกนัไปตามวยั  แนวคิดเกี่ยวกบัการเ รียนรู้ เ ด็กจะมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกดิข้ึนจากกระบวนการท่ีเ ด็กมีปฏิสัมพ ันธ์กบับุคคลและส่ิงแวดล้อม
รอบตัวโดยเ ด็กต้องเ ป็นผู้กระท าด้วยตนเ องใ นสภ าพแวดล้อมท่ีเ อ้ือต ่อการเ รี ยนรู้   การจัด
ประสบการณ์ท่ีส าคญัให้กบัเด็กโดยผา่นการเลน่ถือเป็นหัวใจส าคัญอยา่ง ย่ิง  ซ่ึงจะส่งผลดีตอ่การ
เจริญเติบโตของเด็ก  หลักการจัดการศึกษาปฐมวยัมุง่สร้างหลักสูตรท่ีเหมาะกบัการพัฒนาเ ด็ก  
ทุกดา้น  โดยอยูบ่นพื้นฐานประสบการณ์เ ดิมท่ีเ ด็กมีอยู ่และประสบการณ์ใหมท่ี่ได้ รับจะต้องมี
ความหมายกบัตวัเด็ก   ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การเรียนรู้ รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรมและภาษา
ของเ ด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเ รียนรู้ของเ ด็กโดยการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  
บูรณาการการเรียนรู้หลากหลายกจิกรรม หลากหลายทกัษะโดยผา่นการเลน่เ ป็นส าคัญ  ร วมถึงเ ป็น
หลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ  เด็กดอ้ยโอกาส และเด็กพิเศษไดพ้ฒันา 
 

2.  พฒันาการด้านสติปัญญาทางด้านคณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
 ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546  (กระทรวงศึกษาธิการ : 2546,  
20 - 21)  ไดก้ลา่วไวว้า่  พฒันาการเด็กปฐมวยั  ตอ้งไดรั้บการพัฒนาเป็นล าดับขั้นตอนตอ่เ น่ืองตาม
วยั  มทีั้งหมด 4  ดา้น  ไดแ้ก ่ พฒันาการดา้นรา่งกาย  อารมณ์ - จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  แตใ่น
ท่ีน้ีขอกลา่วถึงพฒันาการดา้นสติปัญญา ท่ีเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ดงัน้ี  
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ตารางที ่ 2.1  พฒันาการด้านสติปัญญาทางด้านคณติศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
การสังเกต  การจ าแนก  และการเปรียบเทียบ 
  การส ารวจและอธิบายความเหมือน  
ความตา่งของส่ิงตา่งๆ  

เชน่  ส ารวจวตั ถุส่ิ งของ ตา่ งๆ  และสนทน าเ กี่ยวก ับ
ลกัษณะของส่ิงของนั้ นๆ เก็บรวบรวมวตัถุส่ิงตา่งๆ ท่ี
สนใจและสนทนารว่มกนั ฯลฯ 

  การจับคู ่ การจ าแนก  และการจัด
กลุม่ 

เชน่ จบัคูค่วามเหมอืนความตา่งของส่ิงตา่งๆ จ าแนกชนิด
ของผกั / ผลไม ้ / เคร่ืองใชต้า่งๆ ฯลฯ 

  การเปรียบเทียบ เชน่ ใชว้ตัถุของจริงเปรียบเทียบยาว - ส้ัน ฯลฯ 
  การเรียงล าดบัส่ิงตา่งๆ  เชน่ เรียงล าดบัขนาดลูกบอล เรียงล าดบัขนาดดินสอ ฯลฯ 
  การคาดคะเนส่ิงตา่งๆ เชน่ คาดคะเนชื่อเร่ืองนิทาน ฯลฯ 
  การตั้งสมมติฐาน เชน่ ตั้งสมมติฐานกอ่นทดลอง  จม - ลอย  ฯลฯ 
  การทดลองส่ิงตา่งๆ เชน่  จม-ลอย  แมเ่หล็กกบัวตัถุตา่งๆ  หนัก - เบา   

การปลูกพืช ฯลฯ 
  การสืบคน้ขอ้มลู เชน่ ให้เด็กออกไปศึกษานอกสถานท่ี  สัมภาษณ์บุคคลตา่ง  ๆฯลฯ 
การสังเกต  การจ าแนก  และการเปรียบเทียบ 
  การใ ช ้หรืออธิบาย ส่ิงต ่างๆ  ด้วย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

เชน่ ให้เด็กส ารวจกอ้นไมรู้ปทรงตา่งๆ และน ามากอ่สร้าง
เป็นเกา้อ้ี  โต๊ะ  โทรศพัท์หรือส่ิงตา่งๆ ฯลฯ 

จ านวน 
  การเปรียบเทียบจ านวน  มากกวา่  
น้อยกวา่  เทา่กนั 

เชน่ จัดส่ือ  วสัดุของจริงให้ เ ด็กเ ปรียบเทียบจ านวน 
ประกอบอาหาร  ช ัง่  ตวงสว่นผสม  ฯลฯ 

  การนับส่ิงตา่งๆ เชน่ นับจาน / ชาม  นับถว้ยน ้ า  รวบรวมส่ิงตา่งๆ และนับ
จ านวน  ฯลฯ 

  การจบัคูห่น่ึงตอ่หน่ึง เชน่ จบัคูถ่ว้ยกบัจานรอง  ช ้อนกบัส้อม  แผน่รองป้ันกบั
ดิน  ฯลฯ 

  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวน
หรือปริมาณ  

เชน่ จดัส่ือ อุปกรณ์ให้เ ด็กเลน่  นับจ านวนเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง  ฯลฯ 
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ตารางที ่ 2.1  พฒันาการด้านสติปัญญาทางด้านคณติศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย (ต่อ) 
 
มติิสัมพนัธ์  ( พื้นท่ี / ระยะ ) 
  การตอ่เ ข้าด้วยก ัน  การแยกออก  
การบรรจุ และการเทออก 

เชน่ เลน่ทราย-น ้ า  กอ่สร้างบล็อก  ฯลฯ 

  การสังเกตส่ิงตา่งๆ และสถานท่ีจาก
มมุมองท่ีตา่งกนั 

เชน่  ให้เ ด็กเลน่ปีนป่ายเคร่ืองเลน่สนาม  ลอดอุโมงค์  
สนทนากบัเด็กเกีย่วกบัพื้นท่ี/ระยะจากมมุมองตา่งกนั  

  การอธิบายในเร่ืองต าแหน่งของส่ิง
ตา่งๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 

เชน่ ส ารวจส่ิงตา่งๆ ท่ีคุน้เคยและอธิบายต าแหน่ง ส่ิงนั้ นๆ 
ฯลฯ 

  กา รอธิบายใ น เ ร่ือง ทิศทาง การ
เคล่ือนท่ีของคนและส่ิงตา่งๆ  

เช ่น เล ่นส า รวจสถาน ท่ี ท่ีคุ้นเ คยและ อธิบาย ถึง ทิศ
ระยะทางของสถานท่ีนั้นๆ ฯลฯ 

  การส่ือความหมายของมิติสัมพันธ์
ดว้ยภาพวาด  ภาพถา่ย และรูปภาพ 

เชน่ ให้เด็กเขียนภาพดว้ยสีเทียน สีน ้ า ดูหนังสือเด็ก ฯลฯ 

เวลา 
  การเร่ิมตน้และการหยุดการกระท า
โดยสัญญาณ 

เชน่ เคล่ือนไหวเ ร็ว-ช ้า และหยุดตามจังหวะ สัญญาณ  
ทดลองข่ีจกัรยานสามลอ้ม และหยุดตามสัญญาณ 

  การเปรียบเทียบเวลา  เชน่ ตอนเช ้า 
ตอนเย็น  เมือ่วานน้ี  พรุง่น้ี  ฯลฯ  

เชน่ เชื่อมโยงระยะเวลากบัการกระท าและเหตุการณ์
ทบทวนกจิวตัรประจ าวนั ท่ีท า  ฯลฯ 

  การเรียงล าดบัเหตุการณ์ตา่งๆ เช ่น  ใ ห้เ ด็กท ากิจกรรมประ จ า วนั ตามล าดับอย ่า ง
สม า่เสมอทุกวนั  เลน่เกมเรียงล าดบัเหตุการณ์  ฯลฯ 

  การสังเกตความเปล่ียนแปลงของฤดู เชน่ สังเกตอากาศแตล่ะวนั  สนทนาเกีย่วกบัสภาพอากาศ 
ฯลฯ 

  การเปรียบเทียบเวลา  เชน่ ตอนเช ้า 
ตอนเย็น  เมือ่วานน้ี  พรุง่น้ี  ฯลฯ  

เชน่ เชื่อมโยงระยะเวลากบัการกระท าและเหตุการณ์
ทบทวนกจิวตัรประจ าวนั ท่ีท า  ฯลฯ 
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3.  แนวคิดทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องทางด้านคณติศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องทางด้านคณิตศาสตร์ ส าหรับเ ด็ก
ปฐมวยั  ดงัน้ี  (นิตยา   ประพฤติกจิ  2541 : 4 - 5) 
3.1  ทฤษฎีพื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์ของเพียเจต์ 
 ทฤษฎีการใชป้ระสาทสัมผสั (Sensor motor  Approach)  ของเพียเจต์  ( Jean Piaget)   ซ่ึง
เร่ิมเป็นท่ียอมรับตั้งแตใ่นชว่งทศวรรษท่ี  1950  เพราะทฤษฎีของเขาเน้นเ ร่ืองการพัฒนาพลังทาง
สติปัญญา  หรือความคิดของเ ด็กมากกวา่การมีทักษะทางหลักวิชาแบบจดจ าเทา่นั้ น  ทฤษฎีของ   
เพียเจต์  สร้างข้ึนจากผลงานวิจัยของเขาเองท่ีได้สัง เกตบุตรและธิดาของเขา  จากการสังเกตวิธี
แกปั้ญหาของเด็ก  เพียเจต์พบวา่  วธีิการคิดและการให้เหตุผลตา่งๆ  ของเ ด็กน ่าสนใจมาก เ น่ืองจาก
มคีวามแตกตา่งจากการให้เหตุผลของผูใ้หญ ่อยา่งเชน่ท่ีเพียเจต์ คน้พบวา่  ปัจจัยส าคัญท่ีชว่ยพ ัฒนา
สติปัญญาและความคิดของเด็กกคื็อ  การท่ีคนเรามปีฏิสัมพันธ์ ( Interaction)  กบัส่ิงแวดล้อมมาตั้งแต ่
เกดิ  เพียเจต์พบวา่ ระดับสติปัญญาและความคิดเ ร่ิมพ ัฒนาจากการได้ปฏิสัมพ ันธ์อยา่งตอ่เ น่ือง  
(Continuous  Interaction) ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม  เชน่ ทารก เมื่อแรกเกิดยังไมส่ามารถแยก  
“ตน” ออกจากส่ิงแวดลอ้มได ้ แตห่ลงัจากไดรั้บประสบการณ์จากการมีปฏิสัมพ ันธ์กบัส่ิงแวดล้อม  
จึงท าให้เด็กเกดิการพฒันาความเป็น “ตน” และสติปัญญาข้ึน 
 ค าวา่ “Interaction” หมายถึง  กระบวนการปรับตัวของอินทรีย์กบัส่ิงแวดล้อมภายนอก
และการจดัระบบความคิด  (Inward  Mental  Organization)  กระบวนการน้ีจะเป็นไปอยา่งตอ่เ น่ือง  
และมกีารปรับปรุงเปล่ียนแปลง  (Adaptation)  อยูต่ลอดเวลา  เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม  
การปฏิสัมพนัธ์และการปรับเปล่ียนประกอบด้วยกระบวนการท่ีส าคญั 2 กระบวนการ  คือ   
 1.  การดูดซึม  (Assimilation)  หมายถึง  กระบวนการท่ีอินทรีย์ได้ดูดซึมภาพตา่งๆ จาก
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยประสบการณ์ของตนเอง  ทั้ง น้ียอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของอินทรีย์วา่จะรับรู้
ด้วยประสาทสัมผัสได้มากน้ อยเ พี ยง ใ ดด้วย   เ ช ่น  เ ด็ก  เมื่อ เ ร่ิมหั ดพ ูดใ หม ่ๆ  จะ เ รี ยก 
“แหมะ - แหมะ” (แม)่ เมือ่เห็นแมห่รือคนอ่ืนๆ  เพราะเด็กวยัน้ียังไมพ่ร้อมทั้งด้านร่างกาย ( คือการ
พดู)  และความสามารถทางสติปัญญา 
 2.  การปรับความแตกตา่งให้เขา้กบัความรู้และความเข้าใจเ ดิม  (Accommodation)  เ ป็น
กระบวนการท่ีควบคูไ่ปกบัการดูดซึม (Assimilation)  แตเ่ ป็นไปในลักษณะตรงกนัข้ามเพราะมีการ
ปรุงแตง่ รวบรวม  และจดัการความคิดและประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงท่ีอยูร่อบๆ 
ตวัเขา  เชน่  เด็กเรียกคนอุม้และให้นมวา่  แหมะ (แม)่ ไมว่า่จะเป็นพอ่แม ่ พี่ เ ล้ียงก็ตาม  แตเ่มื่อเ ด็ก
ไดสั้มผสั รับรู้ นานๆ เขา้กส็ามารถจ าแนกไดว้า่ แมคื่อคนไหน หรือเ ด็กเคยรู้จักแมว  พอเห็นตุ๊กตา
แมวกเ็รียกวา่ แมวได ้ เป็นตน้ 
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พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเพียเจต์  กลา่วไว ้ 4  ขั้น  (Piaget : 1970  อ้างถึงใน  เยาวพา  เดชะ
คปุต์  2542 : 65 - 66)  
 ขั้นท่ี 1  ขั้นการรับรู้ทางประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว  อายุ  0 – 2 ปี 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นกอ่นท่ีจะคิดหาเหตุผลเป็น  อายุระหวา่ง  2 – 6  ปี  
 ขั้นท่ี 3  ขั้นรู้จกัใชค้วามคิดไลเ่ลียงหาเหตุผลจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม อายุระหวา่ง 7–11 ปี   
 ขั้นท่ี 4  ขั้นใชค้วามคิดไลเ่ลียงหาเหตุผลจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  อายุระหวา่ง 12 – 14 ปี 
แตใ่นท่ีน้ีจะกลา่วถึง  พฒันาการดา้นสติปัญญาไว ้  2  ขั้น  ท่ีมคีวามเหมาะสมส าหรับเ ด็กปฐมวยั  คือ 
 1.  ขั้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว  (Sensory  motor  Stage)   ได้แก ่
เด็กแรกเกดิจนถึงอายุประมาณ  2  ปี  เ ด็กวยัน้ีมีพฤติกรรมเกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ ่ 
เชน่  การไขวค่วา้  การมอง  การจับ  การดูด  เ ป็นการเคล่ือนไหวอยา่งอัตโนมติั  แมแ้กปั้ญหาได ้ 
เชน่  เมือ่ของเลน่กล้ิงไปใตโ้ต๊ะ  เด็กสามารถเอ้ือมมอืไปหยิบ  เ ด็กจะลองผิดลองถูกโดยไมส่ามารถ
อธิบายไดก้ารพฒันาทางดา้นความคิดไปอยา่งชา้ๆ  เด็กเรียนรู้จากการสัมผัส   ลักษณะส าคัญของขั้น
น้ี  คือ 
   1)  การเรียนรู้ของเด็กตอ้งได้รับประสบการณ์ตรงและโดยทันที  เ ด็กจะต้องพบ
วตัถุหรือเหตุการณ์ดว้ยการผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า  การใช ้กล้ามเ น้ือเคล่ือนไหวแตะตัวกอ่นแล้ว
คอ่ยๆ จ าส่ิงท่ีจบัตอ้งบอ่ยๆ  ไดว้า่คืออะไร  และจะบอกได้วา่ส่ิงนั้ นเ ป็นอะไรตอ่เมื่อได้เ ห็นจริงใน
ขณะนั้นเทา่นั้น  ถา้ผา่นไปแลว้กจ็ะบอกไมไ่ด ้
   2)  ตอ่มาเร่ิมรู้จกัจ าไดใ้นส่ิงท่ีเคยพบเห็น  สามารถบอกได้วา่เ ป็นอะไรแมไ้มเ่ ห็น  
เชน่  ไดยิ้นเสียงร้อง  “เหมียวๆ”  แมจ้ะไมเ่ ห็นตัวก็บอกได้วา่เ ป็นแมว  ตอนน้ีเ ด็กเ ร่ิมเข้าใจโลก
ภายนอกรอบตวัวา่อะไรเป็นอะไร 
   3)  ดา้นภาษา  เร่ิมหัดพดูเป็นค า  การพ ูดเ ป็นประโยคยังไมค่อ่ยได้  เ ร่ิมใช ้ทา่ทาง
ชว่ย  เร่ิมรู้จกัตนเอง  พอ่แม ่ พี่ เ ล้ียง  รู้จักอาการตา่งๆ  เชน่  นั่ง   นอน  ยืน  เ ดิน  คลาน  ฉ่ี  ย้ิม  
หัวเราะ   
   4)  วยัน้ียงัคิดหรือสร้างจินตนาการไมเ่ป็น 
   5)  ไมส่ามารถบอกเวลาได ้  เร่ืองเร็ว - ชา้  ไมรู้่จกั  รู้จกัแตข่ณะน้ี  เวลาน้ี 
   6)  การมองและคิดยังมีเพียงด้านเ ดียว  เชน่  น ้ าในแกว้  รู้วา่มีน ้ า  มองเห็นแต ่
ระดบัสูง  แตไ่มเ่ห็นในระดบักวา้ง 
   7)  ความคิดเร่ืองความนา่จะเป็นยงัพฒันาไมถึ่ง  เชน่  มีแทง่ไมสี้แดงจ านวนมาก
กองปนกบัสีขาว  สีแดงมากกวา่สีขาว  ถา้ถามวา่เมื่อดึงแทง่ไมอ้อกมาสัก 1 อัน  น ่าจะได้แทง่ไมสี้
อะไร  เด็กยงัตอบไมไ่ด ้   
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   8)  การคิด  คิดแบบตรงไปตรงมา  คิดยอ้นกลบัหรือคิดอ้อมค้อมไมไ่ด้ 
   9)  ตอนปลายของพฒันาการวยัน้ี  จะบอกความแตกตา่งของส่ิงของได ้
 2.  ขั้นกอ่นท่ีจะคิดหาเหตุผลเป็น  (Pre – operational  Stage)   เ ร่ิมอายุ  2 – 6 ปี  เ ทียบได้
กบัช ั้นอนุบาล  ซ่ึงในขั้นน้ีแบง่ออกเป็น 2  ระยะ คือ 
  2.1  ขั้นกอ่นเข้าใจความคิดรวบยอด  (Pre – conceptual  Thought)   อายุ  2 – 4 ปี
ความคิดของเด็กวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ ่ ยังไมส่ามารถท่ีจะใช ้เหตุผลและมีความคิด
รวบยอด  (Concept)  ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  เชน่  ไมส่ามารถแยกประเภทสัตว์สองเท้า  สัตว์ส่ีเท้า  และไม ่
สามารถแยกประเภทรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียมออกจากกนัได้  แตม่ีลักษณะเดน่อยูท่ี่พ ัฒนาการ
ทางดา้นภาษา  เป็นวยัท่ีเรียนรู้ภาษาพดูไดดี้  ภาษาท่ีใชเ้ป็นเ ร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกบัตนเองเป็นส่วนมาก  
สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ได้บ้าง   เชน่  สมมติให้ตุ๊กตาเป็นส่ิงมีชีวิต  พ ูดคุยกบัตุ๊กตา  พ ูดคุยกบั
ตนเองได ้ สมมติทอ่นไมใ้ห้เป็นรถยนต์แลว้เลน่ท าเสียงให้เหมือนรถยนต์วิ่ง   สัญลักษณ์ในระยะน้ี
จะเป็นค าพดูกบัภาพตา่งๆ   
 2.2  ขั้นสามารถคิดไดด้ว้ยญาณ  ( Intuitive  Thought)   อายุ  4 - 7 ปี ญาณ  คือ  การคิดท่ี
จะน าไปสูก่ารแกปั้ญหา  เ ป็นการเดาหรือคาดคะเนในปัญหาเฉพาะหน้าท่ีไมม่ีการเตรียมการ
ลว่งหน้ามากอ่น  เด็กในวยัน้ีมคีวามสนใจอยากรู้อยากเห็น  ชอบซักถาม  เ ร่ิมเ ลียนแบบผู้ใหญท่ี่อยู ่
ใกลช้ิด  มผูีก้ลา่ววา่วยัน้ีเป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวติท่ีจะสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในวนัหน้า  แตอ่ยา่งไร
ก็ตาม ในเด็กวยั 4 - 6 ปีน้ียัง คิดเป็นเหตุผลไมไ่ด้  เ ด็กยังไมม่ี  Logical  Thinking  มีการทดลอง
ทางดา้นสติปัญญาของเด็กวยัน้ี  ลกัษณะส าคญัของขั้นน้ี  คือ 
   1)  เด็กรับรู้ส่ิงท่ีผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า  และการเคล่ือนไหว  เ ด็กวยัน้ีจะสร้าง
ความเขา้ใจเฉพาะตวั  ใชค้วามคิดแบบมโีลกสมมติของตนเอง  เข้าใจคนเดียว  อธิบายเหตุผลไมไ่ด ้ 
การคิดไลเ่ลียงหาเหตุผลตรรกวทิยายงัเป็นไปไมไ่ด ้
   2)  รู้วา่ส่ิงใดเหมอืนกนั  ส่ิงใดแตกตา่งกนั  แตไ่มรู้่วา่แตกตา่งกนัเ ร่ืองใด  ขาด
เกณฑ์ท่ีจะยึด เชน่  รู้วา่  พอ่ไมเ่หมอืนแม ่ แมแ่ตกตา่งจากน้าหรือคนเ ล้ียง  พอ่แตกตา่งจากผู้ชายคน
อ่ืนๆ 
   3)  การเรียนรู้ทางภาษาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  พดูเป็นเร่ืองราวได ้
   4)  เร่ิมเชื่อโดยไมม่เีหตุผล  สนใจส่ิงลึกลบัแปลกๆ 
   5)  เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก  คิดตามท่ีเห็นเทา่นั้น 
   6)  มองและเห็นทีละมติิ  เชน่  มองน ้ าในแกว้เฉพาะระดบัสูง  ถ้าเทน ้ าจากแกว้เ ดิม
ไปใสแ่กว้ใหมท่ี่แคบกวา่  เด็กจะเห็นวา่น ้ าในแกว้ใหมม่ากกวา่แกว้เดิม  หรือดินเหนียวกอ้นหน่ึง ถ้า
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ท าให้แบนเด็กจะบอกวา่มขีนาดใหญก่วา่  เร่ืองน ้ าหนักกเ็ชน่เดียวกนั หากเห็นขนาดใหญจ่ะบอกวา่
หนัก ถา้เล็กกจ็ะบอกวา่เบา  ถา้มขีนาดเทา่กนัเด็กกจ็ะบอกวา่หนักเทา่กนั  
   7)  ความรู้ในเร่ืองเวลามจี ากดั รู้เฉพาะเร่ือง  วนั  ช ัว่โมง  ฤดู 
   8)  ความคิดเร่ืองนา่จะเป็นยงัไมเ่กดิ 
   9)  การค านวณเร่ืองความเร็ว  จ านวน  การวดั  ยงัไมเ่กดิ 
 ในสว่นทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญาของเพียเจต์  มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 
   1.  อายุเ ป็นปัจจัยส าคัญของ การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  นั่นคือ   การ
พฒันาการทางสติปัญญาจะเป็นไปตามระดับอายุ  โดยแบง่ออกเป็น  4  ขั้น  คือ 
     1.1  ขั้นรับรู้จากประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว  หรือวยัชา่งสัมผสั 
     1.2  ขั้นกอ่นท่ีจะคิดหาเหตุผลเป็น  หรือวยัชา่งพดู 
     1.3  ขั้นการใชค้วามคิดดว้ยรูปธรรม  หรือวยัชา่งคิด 
     1.4  ขั้นท่ีใชค้วามคิดดว้ยนามธรรม  หรือวยัชา่งคิด 
 โดยการพฒันาแตล่ะขั้นจะตอ่เน่ืองกนัไปตามล าดับ  ไมก่ระโดดขา้มขั้น 
 2.  เพียเจต์  มคีวามเชื่อวา่  “การกระท าเป็นพื้นฐานท าให้เกดิความคิด” 
 
 
   
                  
          
 

ภาพท่ี  2.1  การเปรียบเทียบการคิด  
 
 

ท่ีมา  :   Oyrs Mental Growth (Thinking) 16 yrs 
 

 การเรียนการสอนเด็กท่ีมอีายุน้อยเทา่ไร กต็อ้งให้เด็กได้รับประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ี
จดัให้เด็กไดล้งมอืกระท าดว้ยตนเองมากเทา่นั้ น  จึงจะเกิดความคิดความเข้าใจประสบการณ์หรือ
กจิกรรมอาจจ าเป็นตอ้งมส่ืีอการเรียนประกอบกบัให้เ ด็กได้ฝึกฝนหรือเลน่  ไมใ่ชว่ิธีการสอนแบบ
บรรยายอธิบายและใชสั้ญลกัษณ์โดยท่ีเด็กไมเ่ข้าใจ ในระดับช ั้นอนุบาล เ ด็กยังอยูใ่นระยะคิดหา

ประสบการณ์ทางกาย/กจิกรรมตา่งๆ 

(Physical  experience) 
 

                                     

การคิด 
(I  do) 

 

การคิด 
(I  understand) 

(I  do) 
 

กราฟแสดง 
ความเขา้ใจ 

ประสบการณ์ทางสมอง 
(Mental  experience) 

 



16 
 

เหตุผลไมไ่ด ้ไมว่า่ประสบการณ์นั้ นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม  ควรจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมของเด็กมากกวา่ ให้เด็กไดรู้้จกัส่ิงรอบตวั ทั้งท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ ธรรมชาติ และเหตุการณ์ตา่งๆ 
วา่คืออะไร  การถาม หรือให้ความคิดเร่ืองเหตุผลยงัเป็นไปไมไ่ด้ 
 3.  การสอนให้เกดิความเขา้ใจจนพบความส าเ ร็จ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ  4 
อยา่ง คือ 
   3.1  เด็กจะตอ้งมวีฒุิภาวะ (Maturation)  ถา้ยงัไมม่กีย็ากตอ่การเรียนรู้ 
   3.2  เด็กเล็กๆ จะตอ้งจดักจิกรรมท่ีไดล้งมอืกระท ากจิกรรมในการเ รียนการสอนให้
มาก (Physical experience) 
   3.3  พยายามจดักจิกรรมท่ีให้มกีารท างานเป็นกลุม่  เพื่อจะได้ใช ้ภาษา  สัญลักษณ์
ตา่งๆ ในการท างานรว่มกนัอนักอ่ให้เกดิขบวนการสังคมประกติ  ฝึกให้อยูใ่นสังคมได้อยา่งดีตั้งแต ่
เล็ก (Socialization) 
   3.4  เมือ่เด็กไดรั้บความรู้ใหมก่จ็ะพยายามปรับตัวให้เกิดความสมดุลกบัความรู้เกา่
ให้มกีารตอ่เน่ืองกนั  เชื่อมโยงกนัได้ โดยอาศัยการฝึกฝนหรือฝึกหัด จะเกิดการยอมรับ มีความ
เขา้ใจเรียกวา่  เกดิภาวะสมดุล (Equilibration)   
 4.  เพียเจต์  เห็นวา่  การสอนคณิตศาสตร์ควรสอนตามลักษณะขั้นบันไดเวียน  คือ การ
สอนทบทวนเร่ืองเดิมและคอ่ยๆ ขยายไปสูค่วามรู้ใหม ่ เวลาท่ีครูสอนความคิดรวบยอดใหม ่ หรือ
ความคิดใหมใ่ห้กบัเด็ก ครูจะตอ้งรู้ความรู้เดิมของเด็กท่ีเป็นพื้นฐานของ เ ร่ืองน้ีวา่มีอะไรบ้าง  เ ด็กมี
หรือยงั เชน่ ครูจะสอนเร่ืองการบวก  เด็กตอ้งมคีวามรู้ในเร่ืองการเพิ่มมากอ่น  ถ้าเ ด็กยัง เพิ่มไมเ่ ป็น  
การสอนเร่ืองการบวกกท็ าไมไ่ด ้เชน่น้ีเรียกวา่  การเพิ่มเ ป็นพื้นฐานของการสอนบวก ในการสอน
เร่ืองใหมท่ี่ให้ความคิดรวบยอดใหม ่ครูจะตอ้งทราบวา่อะไรเป็นพื้นฐานท่ีต้องเ รียนมากอ่น  หาก
เด็กมคีวามรู้พื้นฐานนั้นแลว้ การรับความคิดรวบยอดใหมก่็จะสามารถดูดซึมเชื่อมโยงเข้าหากนัได้
ถา้เด็กมคีวามรู้พื้นฐานเดิมไมพ่อท่ีจะรับความคิดรวบยอดใหม ่ เ รียกวา่ โครงสร้างเ ดิมไมเ่พียง
พอท่ีจะรับโครงสร้างใหม ่ กจ็ าเป็นท่ีครูจะตอ้งสอนซอ่มให้ในเร่ืองเดิมกอ่น  เพื่อให้เ ด็กมีความรู้ใน
เร่ืองเกา่จนเพียงพอท่ีจะข้ึนเร่ืองใหมไ่ด ้ ขบวนการตามลกัษณะขั้นบันไดเวียนน้ีจะชว่ยสร้างความ
เขา้ใจเกา่กบัใหมใ่ห้เชื่อมโยงให้ตอ่เน่ืองกนัไดดี้  ซ่ึงเป็นขบวนการท่ีมคีวามจ าเป็นตอ่การเรียนรู้มาก  
 จากทฤษฏีพื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัของเพียเจต์ นักวิจัยได้ใช ้
แนวคิดดัง ท่ีว า่ระดับสติปัญญาและความคิดเ ร่ิมจากการได้มีปฏิ สัมพ ันธ์ระหวา่ง บุคคลก ับ
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ของเด็กตอ้งไดรั้บประสบการณ์ตรงโดยการผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า 
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 3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner : 1969  อา้งถึงใน  เยาวพา  เดชะคุปต์ 2542 : 
67) 
 ศาสตราจารย์  Jerome  S.  Bruner  นักจิตวิทยาผู้ได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด  ปี 1962  มีผลงานดีเดน่จนได้รับรางวลัจากสมาคมจิตวิทยาของอเมริกา (APA)   ตอ่มาใน ปี  
1964  ได้เ ป็นประธานของ  The  American  Psychological  Association  ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ  
Department of Experimental Psychology  ท่ีมห าวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  และ ด ารงต า แหน่ง
ผูอ้  านวยการของ  Harvard Center for Cognitive Studies เขาได้เ ขียนหนังสือหลายเลม่หนังสือท่ีมี
ชื่อเสียงเลม่หน่ึง  คือ The Process Education ซ่ึงตีพิมพ์เมือ่ปี 1960 เขาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบั
กระบวนการในการเรียนรู้ไวห้ลายประการนับแตโ่ครงสร้างของเน้ือหาวชิา  ความพร้อมของผู้เ รียน  
ความคิดสร้างสรรค์  แรงกระตุน้ในการเรียนรู้และการใชส่ื้อการเรียน  
 บรูเนอร์ เสนอทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  3  ขั้น คือ 
   1. Enactive  Stage  เป็นขั้นท่ีเด็กจะเรียนรู้จากการกระท าได้มากท่ีสุด เปรียบขั้นน้ี
ไดก้บัขั้นแรกของเพียเจต์  คือขั้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว  บรูเนอร์ไมแ่บง่
ชว่งอายุของพฒันาการทางสติปัญญาไวเ้หมอืนเพียเจต์  แตถื่อวา่เ ป็นขบวนการตอ่เ น่ืองท่ีด าเ นินไป
ตลอดชีวติในลกัษณะของการถา่ยทอดประสบการณ์ดว้ยการกระท า  เชน่ เ ด็กเ ล็กๆ นอนในเปล  มือ
ถือกระด่ิงเขยา่เลน่  บงัเอิญท ากระด่ิงตก  เด็กจะหยุดครูหน่ึงแล้วยกมือข้ึนดู  เ ด็กท าทา่ประหลาดใจ 
แตก่ย็กมอืเขยา่เลน่ตอ่ไปเหมอืนมกีระด่ิงอยู ่ บรูเนอร์อธิบายวา่การท่ีเด็กท าเชน่น้ี เพราะเ ด็กคิดวา่มือ
คือกระด่ิง  เมือ่ยกข้ึนเขยา่ หูกไ็ดยิ้นเสียงเหมอืนการเขยา่กระด่ิงนั่นคือ  เด็กถา่ยทอดส่ิงของ (กระด่ิง)  
หรือถา่ยทอดประสบการณ์ดว้ยการท า เด็กท่ีโตข้ึนกใ็ชว้ธีิการเ รียนรู้วิธีเ ดียวกนั  เชน่  การสอนเลน่
ฟุตบอล  ผูส้อนจะใชว้ธีิการแสดงตวัอยา่งให้ดู  ให้เด็กดูตัวอยา่งและฝึกท าตาม  ซ่ึง เ ป็นการสอนท่ี
เขา้ใจงา่ยกวา่การอธิบายดว้ยวาจา 
   2.  Iconic  Stage  พฒันาการทางสติปัญญาในขั้นน้ี   อาศัยการใช ้ประสาทสัมผัส
ตา่งๆ  เชน่  การมองเห็นส่ิงใดกเ็ป็นประสบการณ์ส่วนหน่ึง  แล้วน าประสบการณ์ท่ีได้จากการใช ้
ประสาทสัมผสัมาสร้างเป็นภาพข้ึนในใจแทน 
 บรูเนอร์  สรุปวา่การสร้างภาพในใจข้ึนมากอ่นการกระท าจะเพิ่มตามระดับอายุ  เ ด็กย่ิง
โตมากย่ิงสามารถถา่ยทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสัญลกัษณ์ไดม้ากข้ึนเทา่นั้ น  ในข้ึนน้ีจึง เ ป็นการ
รับรู้ภาพและจินตนาการนั่นเอง 
   3.  Abstract  Stage  เป็นขั้นการถา่ยทอดการเ รียนรู้หรือประสบการณ์ด้วยการใช ้
สัญลกัษณ์หรือภาษา  ซ่ึงถือเ ป็นขั้นสูงสุดของการพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์  ซ่ึง เ ด็ก
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สามารถหาเหตุผลและเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได ้ สามารถแกปั้ญหาได้เ ป็นอยา่งดี  บรูเนอร์มี
ความเห็นวา่  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสัญลกัษณ์และภาษามพีฒันาการข้ึนมาพร้อมๆ กนั 
 Stage  of  Teaching   
 บรูเนอร์ ได้น าทฤษฎีพ ัฒนาการทางสติปัญญาของเ ขามาจัดล าดับของการสอน
คณิตศาสตร์วา่ควรม ี  3  ขั้น  ดงัน้ี 
 1. Enactive  ขั้นเร่ิมตน้สอนโดยใชข้อง 3 มติิ  พวกวตัถุของจริงตา่งๆ กอ่น 
 2.  Iconic  ขั้นใชจิ้นตนาการประกอบ คือ ของ 2 มติิ  เชน่  ภาพตา่งๆ กราฟ  แผนท่ี ฯลฯ 
ประกอบการสอน 
 3.  Abstract  ขั้นใชจิ้นตนาการลว้นๆ  คือ  ใชสั้ญลกัษณ์  ตวัเลข  เคร่ืองหมายตา่งๆ  เ ป็น
ขั้นสุดทา้ยในการสอนคณิตศาสตร์ 
 ในสว่นของทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์มีสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกบัการเ รียนการ
สอนคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 
 1.  บรูเนอร์  ตั้งสมมติฐานไวว้า่  วชิาใดๆ  กต็ามสามารถท่ีจะน าเสนอให้เข้าใจได้ในทุก
ระดับ  ถ้าครูผู ้สอนรู้จักเ น้ือหาวิช า  จัดวิธีสอนให้ เหมาะก ับวยั  ( Any Subject can be taught 
effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development )   จริงอยา่ง
ท่ีบรูเนอร์ไดก้ลา่วไวเ้ราสามารถสอนวชิาเดียวกนัไดทุ้กระดบั  ถา้จัดเ น้ือหาวิชาเ สียใหม ่ ช ั้นสูงๆ ก็
จดัเน้ือหาท่ีลึก  ช ั้นถดัลงไปกจ็ดัสอนเน้ือหาท่ีง ่ายลงมาหน่อย  ขั้นต้นๆ ก็สอนเพียงความคิดรวบ
ยอดท่ีอยูใ่นระดบัพื้นฐาน  นอกจากน้ี วิธีสอนและการจัดกิจกรรมในการสอนมีส่วนชว่ยในการ
เรียนรู้อยา่งมาก  ในขั้นตน้ๆ ให้ประสบการณ์ท่ีมีรูปธรรมมาก  ขั้นตอ่ไปก็จัดประสบการณ์ท่ีคละ
กนัระหวา่งรูปธรรมและนามธรรม  ขั้นสูงกใ็ชเ้ฉพาะนามธรรมได ้   
 2.  หน้าท่ีของครู  คือ  ผูแ้นะแนวทางการเรียนมากกวา่ท่ีจะเป็นผู้บอกความรู้เ สียเอง  นั่น
คือ บรูเน อร์ใ ห้หลีกเ ล่ียงการสอนแบบบรรยายให้ มาก ท่ีสุด   การจัดกิจกรรมการ เ รียนวิช า
คณิตศาสตร์ควรเป็นไปในลกัษณะท่ีครูอยูใ่นฐานะพี่เล้ียงคอยให้ความชว่ยเหลือ  และอ านวยความ
สะดวกให้นักเรียน มใิชค่รูด าเนินการเบ็ดเสร็จทุกอยา่งในการป้อนความรู้ 
 3.  ปรัชญาพื้นฐานในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ คือ  การให้เ ด็กค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
นั่นคือ อยา่ป้อนความรู้ให้  แตต่อ้งให้เด็กรู้จกัคน้หาความรู้ รู้จกัการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้กระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 
 4.  การวางแผนการสอนและการเตรียมการสอนมาอยา่งดี  ยอ่มกอ่ให้เกดิการเรียนรู้ท่ีดี 
 5.  การวดัผลตอ้งสัมพนัธ์กบัการสอน  อยา่มุง่วดัความจ า 
 6.  เด็กสามารถเรียนรู้จากเพื่อนรว่มงานได ้  จึงควรท างานเป็นกลุม่ 
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 ทฤษฎีของบรูเนอร์  มสีว่นคลา้ยกบัทฤษฎีพ ัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์อยูม่าก  
แนวคิดท่ีส า คัญและแตกตา่งจากทฤษฎีของ เพียเจต์  คือ บรูเ นอร์เชื่อว า่ความส าคัญของการ
พฒันาการทางสติปัญญาข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมหรือวฒันธรรมมากกวา่พ ันธุกรรม  
ในขณะท่ีเพียเจต์เดินสายกลางระหวา่งธรรมชาติหรือพนัธุกรรมกบัส่ิงแวดล้อมหรือการเ ล้ียงดู  โดย
แสดงวา่พฤติกรรมทางสมองและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูก้  าหนดสติปัญญาของมนุษย์ บรูเนอร์เ ห็นวา่การ
เรียนรู้ตอ้งอาศยัรา่งกายและส่ิงแวดลอ้มเป็นพื้นฐาน  แตส่ิ่งแวดลอ้มมอิีทธิพลมากกวา่ 
 จากทฤษฏีพื้นฐานในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัของบรูเนอร์  นักวิจัยได้ใช ้
แนวคิดดงัท่ีวา่ การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเ ด็กปฐมวยัต้องมีส่ือการสอนท่ีหลากหลาย โดย
จดัล าดบัของการสอนคณิตศาสตร์ไว ้3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกใช ้ของจริง ขั้นตอนท่ี 2 ใช ้ของ 2 
มติิ เชน่ ภาพตา่งๆ ขั้นตอนท่ี 3 ใช ้สัญลักษณ์ ตัวเลข เคร่ืองหมายเป็นขั้นสุดท้ายของการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 3.3  ทฤษฎีของพฟัลอฟและสกนิเนอร์ 
   1.  จากทฤษฎีการวางเง่ือนไขชี้ให้เห็นวา่  การเ รียนการสอนจะต้องมีอุปกรณ์การ
สอนทุกคร้ังเพราะจะเป็นส่ิงเร้าให้เด็กเกดิความสนใจและเข้าใจเ ร่ืองราวตา่งๆ ได้ดี  โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัจะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีเด็กจะสัมผสัได้ดี  จึงจะเกดิการเรียนรู้ไดดี้ 
   2.  การใชว้ธีิสอนหลายๆ วธีิในการสอน เพราะเด็กแตล่ะคนอาจจะเข้าใจส่ิงตา่งๆ 
ดว้ยวธีิการท่ีแตกตา่งกนั  การเลือกวธีิสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาบทเรียนและพัฒนาการของเ ด็กจะ
ชว่ยให้เด็กเกดิการเรียนรู้ไดดี้ 
   3.  ถา้หากเด็กท ากจิกรรมและไดผ้ลงานท่ีดี  จะต้องชมเชยให้ก  าลังใจ  แตถ่้าเ ด็ก
แสดงพฤติกรรมไมดี่กค็วรต าหนิ ตกัเตือนตามกรณีเพื่อให้รู้วา่ส่ิงใดเขาควรปฏิบัติและส่ิงใดไมค่วร
ปฏิบติั 
   4.  บรรยากาศในการเรียนตอ้งดี  ทั้งส่ิงแวดล้อมและทา่ทีของครู  เพราะจะท าให้
เด็กสบายใจและเกดิความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 กฎท่ีสง่เสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   1.  กฎแห่งความพร้อม  มีใจความวา่  “กระบวนการเ รียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี  เมื่อ
ผูเ้รียนมคีวามพร้อมท่ีจะเรียน” 
   2.  กฎแหง่การฝึกฝน  มใีจความวา่  “กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี ถ้าผู ้เ รียนได้
ปฏิบติัฝึกหัดและฝึกซอ้มบอ่ยๆ”  
   3.  กฎของผลตอบสนอง  มีใจความวา่ “กระบวนการเ รียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี เมื่อ
ผูเ้รียนไดรั้บผลท่ีตอบสนองอยา่งพึงพอใจ” 
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 จากทฤษฏีพื้นฐ านใ นการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัของพัฟลอฟและ  
สกนิเนอร์นักวิจัยได้ใช ้แนวคิดดัง ท่ีวา่ การเ รียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัต้องมี
อุปกรณ์การสอนหรือส่ือการสอนทุกคร้ังและสกินเนอร์เ ห็นวา่ส่ือการสอนเป็นส่ิงเ ร้าให้เ ด็กเกิด
ความสนใจและเขา้ใจเร่ืองราวตา่งๆ ไดดี้ และจะตอ้งเป็นส่ืออุปกรณ์ท่ีเ ด็กจะสัมผัสได้ดี จึงจะท าให้
เกดิการเรียนรู้และตอ้งให้แรงเสริมทางบวกและทางลบเมื่อเด็กอาจแสดงพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
 ทฤษฏีท่ีเกีย่วขอ้งกบัการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั สรุปได้ตามทฤษฏีของเพียเจต์ 
(Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner)  แนวความคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้ของทฤษฏีน้ีเน้นเ ร่ืองพ ัฒนาการทาง
สติปัญญาของบุคคลท่ีเป็นไปตามวยัและเชื่อวา่มนุษย์เลือกท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจและการเ รียนรู้
เกิดจากระบวนการการค้นพบด้วยตนเอง   ค านึงถึงพ ัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัด
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัพ ัฒนาการนั้ น  โดยให้เ ด็กได้มีประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้มมากๆ คน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ส่งเสริมให้เ ด็กได้คิดอยา่งอิสระและสอนการคิด
แบบรวบยอดเพื่อชว่ยสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์อยา่งเหมาะสมกบัวยั 
 
4.  หลักการสอนคณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวยันั้ นมีความแตกตา่งจากการสอนในระดับอ่ืนๆ 
สามารถท าไดทุ้กเวลาเมือ่มโีอกาส โดยพัฒนาความสามารถตามระดับขั้นของพัฒนาการของเ ด็ก 
การจดักจิกรรมคณิตศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยั ต้องจัดการเ รียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แกเ่ ด็กปฐมวยั ดัง ท่ี
นักการศึกษาไดก้ลา่วถึงหลักการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั ไวด้งัน้ี  
 นิตยา   ประพฤติกจิ  (2547 : 19 - 24)   ได้กลา่วถึง  หลักการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับ
เด็กปฐมวยั  ดงัน้ี 
 1.  สอนให้สอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนั 
 การเรียนรู้จะเกดิข้ึนไดก้ต็อ่เมือ่เด็กมองเห็นความจ าเป็นและประโยชน์ของส่ิง ท่ีครูก  าลัง
สอน  ดงันั้น  การสอนคณิตศาสตร์แกเ่ ด็กปฐมวยัจะต้องสอดคล้องกบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  
เชน่  การสง่กระดาษให้เด็กปึกหน่ึง  แลว้บอกให้หยิบไวแ้ผน่หน่ึงแลว้สง่ตอ่  การจัดโต๊ะอาหารให้มี
แกว้ ชอ้น กระดาษเช็ดมอืเทา่จ านวนเด็ก  การนับจ านวนเด็กหญิง - ชายท่ีมาโรงเ รียน  การจัดจ านวน
บล็อกให้พอกบังานกอ่สร้างชนิดนั้นๆ  การนับผลไมแ้ละขนม  การเปรียบเทียบขนาดของขนมท่ี
ตนเองไดก้บัของเพื่อนๆ  ส่ิงเหลา่น้ีลว้นแตเ่ป็นการเสริมสร้างให้เด็กไดต้ระหนัก  (Aware)   ถึง เ ร่ือง
คณิตศาสตร์ทีละน้อยๆ  และชว่ยให้เด็กเขา้ใจเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ในขั้นสูงตอ่ไป  แตส่ิ่ง ท่ีส าคัญ
ท่ีสุดคือ  การให้เด็กไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนๆ กบัครู  และลงมอืปฏิบติัดว้ยตนเอง  เชน่  เมื่อครูส่ังให้
เด็กคนหน่ึงหยิบกระดาษเช็ดมอืวางบนโต๊ะอาหาร  ครูไดพ้ดูอะไรกบัเ ด็กบ้าง ถ้าหากครูบอกเด็กวา่  
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“ธีรนิตย์ชว่ยหยิบกระดาษเช็ดมอื วางให้เพื่อนคนละหน่ึงแผน่  สมชายหน่ึงแผน่ ... สุนี ย์หน่ึงแผน่ ...
อารีย์หน่ึงแผน่”  ถา้หากเป็นเชน่น้ียอ่มแสดงให้เด็กเห็นลกัษณะหน่ึงคนตอ่หน่ึงแผน่  แตถ่้าหากครู
บางคนเพียงแตห่ยิบกระดาษสง่ให้เด็กคนหน่ึง  แลว้บอกให้แจกเพื่อนโดยไมพ่ ูดอะไรเชน่นั้ นยอ่ม
ไมท่ าให้เด็กไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัคณิตศาสตร์เลย 
 2.  เปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ท่ีท าให้  “พบค าตอบด้วยตนเอง” ครูปฐมวยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะตอ้งเปิดโอกาสให้เ ด็กได้รับประสบการณ์เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์หลากหลายแบบ  
และเป็นไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  มีความสะดวกสบายและยืดหยุน่  มีโอกาสได้ลงมือ
ปฏิบติัจริง  ไดห้ยิบถือเลน่วตัถุและพบปะผูค้น  สภาพการณ์ตา่งๆ   ดังกลา่วจะสนับสนุนให้เ ด็กได้
คน้พบค าตอบดว้ยตนเอง  และพฒันาความคิดและความคิดรวบยอดไดเ้องในท่ีสุด 
 3.  มเีป้าหมายและมกีารวางแผนอยา่งดี การสอนคณิตศาสตร์เ ด็กปฐมวยัโดยวิธีเน้นให้
เด็กเรียนรู้จากการท ากจิกรรมดว้ยตนเอง  มใิชเ่ป็นการปลอ่ยให้เด็กเลน่ไปตามยถากรรม  แต ่ทั้ง น้ีครู
จะตอ้งมกีารวางแผนและเตรียมการเพื่อให้เด็กคอ่ยๆ  พฒันาการเรียนรู้ข้ึนเอง  และเป็นไปตามแผน
ท่ีครูวางไว ้ เชน่  การจดัหาของเลน่ท่ีเหมาะสมให้เด็กไดเ้ลน่ให้เ ด็กได้ใช ้มือหยิบ  วาง  ช ้อน  และ
สังเกตโดยท่ีเด็กยงัไมเ่ขา้ใจหลกัคณิตศาสตร์เลย  แตส่ิ่ง ท่ีส าคัญท่ีสุดในขณะนั้ นก็คือ  การสนทนา
กบัเด็ก  เชน่  เด็กก  าลงัเลน่บล็อกรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าอยู ่ทั้งๆ  ท่ีไมรู้่จักค าศัพท์น้ีแตเ่มื่อครูพ ูดวา่  
“บล็อกส่ีเหล่ียมผืนผา้น้ี  ใหญก่วา่ส่ีเหล่ียมจตุัรัสเป็นสองเทา่ใชไ่หม”  การพูดคุยซักถามระหวา่งครู
กบัเด็กขณะท่ีเด็กก  าลงัเลน่อยูน่ั้น  จะชว่ยให้เด็กเขา้ใจค าศพัท์ท่ีครูใชไ้ปพร้อมๆ กนั 
 4.  เอาใจใสใ่นเร่ืองการเรียนรู้และล าดบัขั้นของการพฒันาความคิดรวบยอดของเ ด็กส่ิง
ส าคญัท่ีครูจะตอ้งค านึงถึงในการสง่เสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือครูจะต้องมีความเอาใจ
ใสใ่นเร่ืองการเรียนรู้ท่ีเกีย่วกบัคณิตศาสตร์โดยเฉพาะล าดับขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอด  และ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์   
 5.  ใชว้ธีิการจดบนัทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม  เพื่อใช ้ในการวางแผนและจัด
กจิกรรม วธีิการท่ีจะชว่ยให้ครูวางแผนและจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัเ ด็ก  ทั้ง เ ป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุม่กคื็อ  การจดบนัทึกดา้นทศันคติ  ทกัษะ  และความรู้ความเข้าใจของเ ด็กในขณะท ากิจกรรม
ตา่งๆ  และขณะท่ีเด็กเลน่อยา่งเสรีในหลายๆ สถานการณ์  เพื่อให้ไดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง  
 6.  ใช ้ประโยชน์ จากประสบการณ์เ ดิมของเ ด็ก  เพื่อสอนประสบการณ์ใ หมใ่ น
สถานการณ์ใหม ่ๆ ประสบการณ์ทางดา้นคณิตศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยั  อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมท่ี
เคยท ามาแลว้  หรือเพิ่มเ ติมข้ึนอีก  ถึงแมว้า่เ ป็นเ ร่ืองเ ดิมแตอ่าจอยูใ่นสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั
ออกไป  เชน่  เร่ืองการนับตวัเลข  อาจนับจ านวนนักเรียนหญิง-ชาย  นับจ านวนเกา้อ้ีหรือเมื่อออกไป
นอกห้องเรียน  อาจให้มกีารนับผลไมท่ี้เก็บได ้  นับจ านวนสัตวห์รือตน้ไมท่ี้ม ี  เป็นตน้  
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 7.  รู้จกัใชส้ถานการณ์ขณะนั้ นให้เ ป็นประโยชน์  ครูปฐมวยัท่ีเชี่ยวชาญยอ่มรู้จักใช ้
สภาพการณ์ท่ีก  าลงัเป็นอยู ่ และเห็นไดใ้นขณะนั้นมาท าให้เกดิการเรียนรู้ดา้นจ านวน  เชน่  ครูพ ูดวา่  
“สิบนาฬิกาแลว้...ถึงเวลาทานอาหารวา่ง”  หรือ  “สิบเ อ็ดนาฬิกาแล้ว  ถึง เวลารับประทานอาหาร
เท่ียง” หรือ “อีกสิบนาทีเรากจ็ะไดก้ลับบ้าน” เป็นตน้ 
 8.  ใชว้ธีิการสอดแทรกกบัชีวติจริง  เพื่อสอนความคิดรวบยอดท่ียากๆ  การสอนความคิด
รวบยอดเร่ืองปริมาณ  ขนาด  และรูปรา่งตา่งๆ  จะตอ้งอาศัยการสอนแบบคอ่ยๆ  สอดแทรกไปตาม
ธรรมชาติ  อาจใชว้ธีิการสนทนาพูดคุยแบบตะลอ่มเข้าหาจุด  เชน่  ครูพ ูดวา่  “ใครมีส้มมากกวา่
เพื่อน”  หรือ  “ส้มของใครเ ล็กท่ีสุด ของใครใหญท่ี่สุด” หรือ “ส้มมีรูปทรงกลม...แล้วแตงโมมี
รูปทรงอยา่งไร”  เป็นตน้  ครูจะตอ้งสอนในเ ร่ืองท่ีปรากฏอยูใ่นขณะนั้ น  ให้เ ป็นสถานการณ์ท่ีมี
ความหมายตอ่ตวัเด็กอยา่งแทจ้ริง ให้เด็กไดท้ั้งดูและทั้งจบัตอ้ง และทดสอบความคิดของตนเอง  ใน
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน  เชน่  ท่ีโรงเ รียนมีต้นผลไม ้ ครูอาจให้เ ด็ก
ช ั้นประถมศึกษาข้ึนไปเกบ็หรือถา้หากไมม่เีด็กช ั้นโต ครูก็ข้ึนไปเก็บเองแล้วให้เ ด็กลงมือนับผลไม้
กนัจริงๆ  ถา้หากเด็กสามารถเข้าใจการนับแล้ว  ตอ่ไปอาจมีการสอนเพิ่มได้อีก  โดยข้ึนไปเก็บ
ผลไมล้งมาแลว้นับตอ่  เมือ่มกีารแจกผลไมใ้ห้เด็กไป  ครูอาจตั้งค าถามเพื่อให้เ ด็กนับจ านวนผลไมท่ี้
เด็กไดม้าเพิ่ม  การให้เด็กไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในชีวติจริง  นับเ ป็นส่ิง ท่ีมีคุณประโยชน์อยา่งมากตอ่
ความเขา้ใจดา้นคณิตศาสตร์ของเด็ก 
 9.  ใชว้ธีิให้เด็กมสีว่นรว่มหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกบัตัวเลข  เชน่ในวนัท่ีมีอากาศผิดปกติ  
ครูควรให้เด็กไดอ้า่นเทอร์โมมเิตอร์อนัใหญท่ี่แขวนอยูใ่นห้องเรียน  และมีกา รบันทึกอุณหภูมิลงใน
ปฏิทินดว้ย  เพื่อเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิในวนัอ่ืน  เชน่ การเลน่เกม  การนับเลขถอยหลัง   การ
จดัแบง่ของเลน่หรือวสัดุ  หรือแมแ้ตก่ารเลน่  ครูก็สามารถส่ง เสริมให้เ ด็กเ รียนรู้เ ร่ืองตัวเลขได้ถ้า
หากครูผูน้ั้นเป็นคนหัวไวและชา่งคิด  รู้จกัวางแผนจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความพร้อมของเด็ก  
รู้จกัเลือกเพลง  เกม  และการเลน่น้ิว  ท่ีเกีย่วกบัจ านวนเลข ซ่ึงจะชว่ยกระตุ้นให้เ ด็กสนใจและเป็น
แรงจูงใจให้เกดิการตอกย ้าในเร่ืองความคิดรวบยอดนั้นๆ 
 วสัดุและสภาพการณ์ในห้องเ รียนท่ีจะชว่ยให้ครูส่ง เสริมความเข้าใจเ ร่ืองตัวเลขไ ด้
โดยงา่ย  เชน่  นาฬิกา  ปฏิทิน  และเคร่ืองวดัอุณหภูม ิ ลว้นมกีารเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา  ครูจึงสามารถ
หยิบยกข้ึนมาพดูประกอบไดเ้สมอ  และตามธรรมชาติของเ ด็กเองก็มีความสนใจในเ ร่ืองการวดัส่ิง
ตา่งๆ  รอบตวัเองอยูแ่ลว้  รวมทั้งการวดัรา่งกายของเด็กดว้ย  นอกจากน้ี  การจัดให้เ ด็กเลน่เกมก็เ ปิด
โอกาสให้เด็กไดเ้ขา้ใจในเร่ืองตวัเลขดว้ย 
 10.  วางแผนสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้ง ท่ีโรงเ รียนและท่ีบ้านอยา่งตอ่เ น่ือง  ในการวาง
แผนการสอน  ครูควรวเิคราะห์และจดบนัทึกดว้ยวา่กจิกรรมชนิดใดท่ีควรส่ง เสริมให้มีท่ีบ้านและท่ี
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โรงเรียน  โดยยึดถือความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นหลักและมีการวางแผนร่วมกนักบั
ผูป้กครอง  เพื่อให้ผูป้กครองไดท้ราบวา่ตนเองควรสง่เสริมลูกไดอ้ยา่งไรและในเ ร่ืองใด  เ ป็นทั้งการ
ตอกย ้าในเร่ืองเดิม  และการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ให้กวา้งขวางย่ิงข้ึน 
 11.  บนัทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอยา่งสม า่เสมอเพื่อแกไ้ขปรับปรุง  นอกจากน้ีครูบาง
คนอาจใชว้ธีิจดบนัทึกชื่อของเด็กไวใ้ตห้ัวข้อหน่ึงๆ เพื่อให้ทราบวา่เ ด็กคนใดยังไมม่ีความเข้าใจ  
และตอ้งจดักจิกรรมเพิ่มเติมอีก  เชน่  ครูคนหน่ึงเ ขียนชื่อเ ด็ก 5  คน ไวใ้ต้ค าวา่  “เทอร์โมมิเตอร์”  
เน่ืองจากเด็กทั้ง 5  คนน้ีไมเ่ขา้ใจการวดัอุณหภูมิในห้องเ รียน  และอาจจะต้องเตรียมจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อชว่ยให้เด็กเหลา่น้ีดูเทอร์โมมเิตอร์ให้เป็น  หรือครูอีกคนหน่ึงจดชื่อเ ด็ก 2  คนไว ้ ใต้ค าวา่  
“ห้าบาท”  (บวก)  เน่ืองจากเด็ก 2  คนน้ียงัไมเ่ขา้ใจการรวมเหรียญ 1 บาท 5  อัน  ให้เ ทา่กบั 5  บาท  
ซ้ือขนมจริงๆ  กจิกรรมน้ีครูจะตอ้งเตรียมเหรียญ 1  บาท และ 5  บาท ไวส้ าหรับการซ้ือ การขาย  
และการทอนเงินดว้ย 
 12.  คาบหน่ึงควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว การสอนคณิตศาสตร์เ ด็กปฐมวยัใน
แตล่ะคาบ  ครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอด  (Concept)  เดียว  เชน่  เร่ืองเพิ่มหรือลด  ส าหรับเ ร่ือง
การเพิ่มหรือการบวก  (Addition)   นับวา่เ ป็นคณิตศาสตร์ขั้นแรกสุดท่ีเ ด็กอนุบาลเ รียนรู้ได้  เ ร่ิม
ตั้งแต ่  “เ ราต้องการบล็อกอีกอันจึงจะพอนะ ”  จากนั้ น  เ ด็กจะ เ รียนรู้การลดห รือการลบ  
(Subtraction)  เชน่  “ถา้ให้บล็อกเธอไปอีกอันเราก็มีบล็อกเทา่กนันะซิ”  น่ีแสดงวา่  เ ด็กสามารถ
เขา้ใจเร่ืองการลบและการบวกไปพร้อมๆ กนั  ทั้ง น้ี เ ด็กจะต้องมีความเข้าใจเ ร่ืองการบวกมากอ่น
แลว้โดยอาศยักจิกรรมท่ีครูจัดให้เด็กไดล้งมอืปฏิบติัจริง  มกีารนับกนัจริงๆ  จึงเกดิการเรียนรู้ได้ 
 นอกจากน้ี  ครูยงัจะตอ้งระมดัระวงัในเ ร่ืองความคิดรวบยอดอ่ืนๆ  และล าดับขั้นของ
การเรียนรู้ในแตล่ะความคิดรวบยอดดว้ย  อยา่งเชน่  โคพแลนด์ (Copeland, 1979)  ศึกษาพบวา่  เ ด็ก
ปฐมวยัสว่นมากมกัจะจัดประเภทโดยยึดถือ  “รูปทรง”  เ ป็นอันดับแรก  และจัดตาม  “สี”  เ ป็น
อนัดบัท่ีสอง  และจดัตาม  “ขนาด”  เ ป็นอันดับสุดท้าย  การจัดประเภทส าหรับเด็กเ ล็กๆ  ควรหา
ส่ิงของท่ีมคีวามแตกตา่งกนัเพียงอยา่งเดียว  เชน่ ส่ิงของท่ีลอยกบัส่ิงของท่ีจม  ของเลน่ท่ีมีล้อกบั
ของเลน่ท่ีไมม่ลีอ้  กระดุมสีแดงกบักระดุมสีเขียว  เป็นตน้  เมือ่เ ด็กเ ร่ิมเข้าใจคุณสมบัติของส่ิงของท่ี
ตนจดัประเภทแลว้ ตอ่ไปกค็อ่ยๆ  จดัประเภทส่ิงของท่ีมคีวามแตกตา่งกนัหลายอยา่งได ้
 13.  เน้นกระบวนการเลน่จากงา่ยไปหายาก การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัตัวเลข  
(Concept of Number)   ของเ ด็กปฐมวยัจะต้องผ ่านกระบวนการ เล ่น  มีทั้ง แบบจัดประ เภท  
(Classifying)  เปรียบเทียบ  (Comparing)  และจดัล าดบั  (Ordering)  กระบวนการเลน่เหลา่น้ียังต้อง
อาศยัการนับเศษส่วน  รูปทรงและเ น้ือท่ี  การวดั  การจัดและการเสนอข้อมูล  ซ่ึงล้วนแตเ่ ป็น
พื้นฐานไปสูค่วามเขา้ใจคณิตศาสตร์ขั้นสูง ท่ีเ ป็นนามธรรมตอ่ไป  อยา่งไรก็ตาม  ถึงแมว้า่การจัด



24 
 

ประสบการณ์นั้นจะเน้นกระบวนการเลน่  แตจ่ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแตข่ั้น ท่ีง ่ายๆ  และคอ่ยๆ ยากข้ึน
ตามระดบัความสามารถของเด็กแตล่ะคน  เชน่  เด็กวยั  3  ปี  คนหน่ึงอาจตอ่ภาพท่ีมี  5 - 6  ชิ้นได้
ในขณะท่ีเด็ก  5  ปี  อีกคนตอ่ไมไ่ด ้
 14.  ครูควรสอนสัญลกัษณ์ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายเมือ่เด็กเข้าใจส่ิงเหลา่นั้ นแล้ว การใช ้
สัญลกัษณ์ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายกบัเด็กปฐมวยั  จะท าไดก้ต็อ่เมือ่เด็กไดฝึ้กฝน จนเข้าใจความหมายดี
แลว้  เชน่  เมือ่ครูซ้ือส้มมา  5  ผล  ครูให้สมศรี  2  ผล  แตส่มศรีอยากได้อีก  1  ผล   ครูก็ให้อีก 1  ผล  
รวมแลว้สมศรีมส้ีมกีผ่ล  ครูอาจแนะน าให้เด็กรู้จกัตวัเลขโดยเขียนสัญลักษณ์และรูปแล้วติดปะบน
แผน่ป้ายส าลี 
 เมือ่ครูบอกให้สมศรีหยิบให้เพื่อน  1  ผล  สมศรีจะเหลือส้มกี่ผล  ครูให้นักเ รียนนับแล้ว
บอกวา่ครูมเีทา่ไร  สมศรีมเีทา่ไร  ครูกบัสมศรีมเีทา่กนัไหม  และใครมีน้อยท่ีสุด  ครูอาจแนะน าให้
เด็กรู้จกัเคร่ืองหมายเทา่กบั  (=)  ถา้หากเด็กสามารถบอกได้วา่ใครมีส้มเทา่กนัโดยครูปฏิบัติไปถาม
ไป แลว้เขียนสัญลกัษณ์ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.2  ภาพประกอบค าบรรยาย การสอนสัญลกัษณ์ตวัเลข 
 

 ในการสอนเลขจ านวน  มอนเตสซอรี  (Maria Montessori)  ได้คิดค้นสร้างเกม  กิจกรรม  
และส่ือการสอน  เพื่อสอนเด็กเกีย่วกบัความเขา้ใจดา้นตวัเลข  เธอเชื่อวา่การสอน ความเข้าใจหรือ
แนวความคิดเกีย่วกบัตวัเลขศูนย์  (หรือไมเ่หลือเลย)  เ ป็นส่ิง ท่ีส าคัญและจ าเ ป็นมากในการสอน
ตวัเลข  ดงันั้นจึงจดัให้เลขศูนย์อยูต่อ่จากเลข 9  เพื่อเน้นให้เด็กรู้จกัเลขศูนย์ 
 15.  ตอ้งมกีารเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์ 
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 การเตรียมความพร้อมให้เด็กเกง่คณิตศาสตร์นั้น  จะตอ้งฝึกให้เด็กได้พ ัฒนาการทางด้าน
สายตากอ่นเป็นอนัดบัแรก  ถา้หากเด็กไมส่ามารถใชส้ายตาในการจ าแนกจดัแบง่ประเภทแล้ว  เ ด็กก็
จะมปัีญหาดา้นการเรียนรู้เกีย่วกบัคณิตศาสตร์ตอ่ไปได ้
 ดงันั้นหลกัสูตรคณิตศาสตร์ท่ีดี  ไมค่วรเน้นหนักในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจนเกินไป  แตค่วร
มคีวามสมดุลในเร่ืองตอ่ไปน้ีคือ  กระบวนการคิดและการพฒันาความคิดรวบยอด  การเ รียนรู้ภาษา  
ค าศพัท์  การเสริมสร้างการรับรู้ท่ีดีตอ่ตนเอง  การแสวงหาความรู้เพิ่มเ ติม  ความคิดรวบยอดและ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์  การให้ลงมอืปฏิบติัจริงและตดัสินใจด้วยตนเอง  
 ครูสอนคณิตศาสตร์   จะ ต้อง มีความรู้ความเข้า ใจเ กี่ยวกบัความสัมพัน ธ์ระหวา่ ง
พฒันาการขั้นตา่งๆ  ของเด็ก กบั กระบวนการสอน และ เน้ือหา ทางคณิตศาสตร์ 
 ขอบขา่ยของหลกัสูตรคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยัศึกษา  ประกอบด้วยเ น้ือหาเกี่ยวกบั
การนับ  ตวัเลข  การจบัคู ่ การจดัประเภท  การเปรียบเทียบ  การจัดล าดับ  รูปทรง  และเ น้ือท่ี  การ
วดั  เซต  เศษสว่น  การท าตามแบบ  และการอนุรักษ์ 
 ครูปฐมวยัท่ีดี  นอกจากจะมคีวามเข้าใจเ ร่ืองพ ัฒนาการเ ด็ก  ธรรมชาติของการเ รียนรู้
ของเด็ก  และขอบขา่ยของหลกัสูตรเน้ือหา  ยงัจะตอ้งมคีวามเขา้ใจหลักการสอนคณิตศาสตร์ดว้ย  
 การสอนคณิตศาสตร์ ในคาบหน่ึง จะตอ้งสอนเพียงความคิดรวบยอด  (Concept)   เ ดียว 
เวน้เสียแตว่า่  เด็กมคีวามเขา้ใจพื้นฐานมาแลว้  กอ่นสอนครูจะต้องทราบจุดมุง่ หมายมีการวางแผน
และเตรียมการอยา่งดี และสอดคลอ้งกบักจิวตัรประจ าวนัให้เ ด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  ค้นหาค าตอบ
ดว้ยตนเอง  เน้นกระบวนการเลน่จากง ่ายไปหายาก  เมื่อเ ด็กเข้าใจความหมายแล้ว  ควรสอน
สัญลกัษณ์ตวัเลขหรือเคร่ืองหมาย มกีารจดบันทึกปัญหา  ทักษะ  ทัศนคติ  และความรู้ ความเข้าใจ
ทางดา้นคณิตศาสตร์อยา่งสม า่เสมอ  และมกีารวางแผนรว่มกนักบัผู้ปกครองของเด็กด้วย  
 กุลยา   ตันติผลาชีวะ  (2549 : 39 - 40) ได้กล ่าววา่  การสอนให้เ ด็กปฐมวยัเ รียน รู้
คณิตศาสตร์นั้น ครูตอ้งก  าหนดจุดประสงค์และวางแผนการสอนท่ีจะท าให้เ ด็กได้ใช ้วิธีการสังเกต
ซึมซบัสัมผสัโดยเฉพาะจากการแกปั้ญหาจริง  ซ่ึงสภาครูแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ขอ้เสนอแนะหลกัการสอนคณิตศาสตร์เด็กอายุ 3 - 6 ขวบไว ้ 10 ประการดงัน้ี 
 1)  สง่เสริมความสนใจคณิตศาสตร์ของเ ด็กด้วยการน าคณิตศาสตร์ท่ีเ ด็กสนใจนั้ น 
เชื่อมสานไปกบัโลกทางกายภาพและสังคมของเด็ก 
 2)  จดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กบัเ ด็กโดยสอดคล้องกบัครอบครัว  ภาษาพื้นฐาน
วฒันธรรม วธีิการเรียนของเด็กแตล่ะคน และความรู้ของเด็กท่ีม ี
 3)  ฐานหลกัสูตรคณิตศาสตร์และการสอนต้องสอดคล้องกบัพ ัฒนาการ  ด้านปัญญา 
ภาษา รา่งกาย อารมณ์ สังคมของเด็ก 
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 4) หลกัสูตรและการสอนต้องเพิ่มความเข้มแข็งด้านการแกปั้ญหา  กระบวนการใช ้
เหตุผล การน าเสนอ การส่ือสารและการเชื่อมแนวคิดคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
 5)  หลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งและบง่ชี้ขอ้ความรู้และแนวคิดส าคญัทางคณิตศาสตร์  
 6)  สนับสนุนให้เด็กมแีนวคิดส าคญัทางคณิตศาสตร์อยา่งลุม่ลึกและยัง่ยืน 
 7)  บูรณาการคณิตศาสตร์เขา้กบักจิกรรมตา่ง ๆ และน ากจิกรรมตา่ง ๆ มาบูรณาการ 
คณิตศาสตร์ดว้ย 
 8)  จดัเวลา อุปกรณ์ และครู ท่ีพร้อมสนับสนุนให้เด็กเลน่ ในบรรยากาศท่ีสร้างให้เด็ก 
เรียนรู้แนวคิดคณิตศาสตร์ท่ีเ ด็กสนใจอยา่งกระจา่ง  
 9)  น ามโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ วธีิการภาษา มาจดัประสบการณ์โดยก  าหนดกลยุทธ์ 
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการเด็ก  
 10) สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ดว้ยการประเมินความรู้  ทักษะและความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยัต้องเน้นเ ด็กเป็นส าคัญ
กจิกรรมการเรียนรู้ตอ้งน าไปสู่การเ รียนรู้คณิตศาสตร์ของเ ด็ก  ท าให้เ ด็กชอบคิด สนุกกบัการได้
คิดคน้ และตอบค าถาม รวมถึงการแกปั้ญหา ครูตอ้งสนองตอบความสนใจเ รียนรู้ของเ ด็กให้ถูกต้อง
จึงจะท าให้การเ รียนรู้คณิตศาสตร์ของเ ด็กเป็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป  เ ป็นมโนทัศ น์
คณิตศาสตร์ส าคญัท่ีเด็กปฐมวยัควรเรียนรู้ 
 สรุปไดว้า่ หลกัการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ต้องเน้นเ ด็กเป็นส าคัญ  ครูต้อง
ค านึงถึงจุดประสงค์ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เ ด็กเกิดความเข้าใจอยา่ง
ถอ่งแทแ้ละสามารถบูรณาการให้เขา้กบักิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ละเรียนรู้อยา่งมคีวามสุข 
 
5.  สาระการสอนคณติศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย  เร่ือง  “การนับ” 
 5.1  ความหมายของการนับ เพ็ญจนัทร์   เงียบประเสริฐ  (2542 : 187 - 206)  ได้กลา่ววา่ 
การนับเป็นกจิกรรมท่ีจะน าไปสูก่ารเรียนรู้สัญลักษณ์ของจ านวน  ซ่ึง เ ป็นส่วนส าคัญย่ิงของภาษา
คณิตศาสตร์  การให้เด็กปฐมวยัได้มีประสบการณ์กบักิจกรรมการนับท่ีได้กระท ากบัวตัถุของจริง  
จะท าให้เด็กสามารถเชื่อมโยงล าดบัท่ีของวตัถุกบัเสียง  “หน่ึง...สอง...สาม...”  ท่ีเปลง่ออกมา  อันจะ
ชว่ยสร้างความหมายของจ านวนท่ีแทนทั้งล าดบัท่ีและจ านวนทั้งหมดของส่ิงของหรือวตัถุท่ีนับข้ึน
ในโครงสร้างทางพทุธิปัญญาของตวัเอง  กจิกรรมดา้นตวัเลขกจ็ะเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยสร้างสัญลักษณ์
ของจ านวนอยา่งมคีวามหมายตอ่ตัวเ ด็ก  ชว่ยให้เ ด็กสามารถน าไปใช ้ในการส่ือความหมายและ
ส่ือสารดว้ยภาษาคณิตศาสตร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การนับ  (Counting)  ถือเป็นทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกบัตัวเลขอันดับแรกท่ี
เด็กรู้จกั  แตก่ารนับท่ีเกดิข้ึนในชว่งตน้มกัเป็นการทอ่งตวัเลขโดยการทอ่งจ าตัวเลขไปเ ร่ือยๆ  โดยท่ี
เด็กจะยงัไมเ่ขา้ใจความหมายของตัวเลขท่ีตนเองนับ  ยังไมส่ามารถเชื่อมโยงตัวเลขกบัส่ิงของ
ทั้งหมดเมือ่รวมกนั  เพราะเด็กจะใชว้ธีิการนับเป็นหลกัๆ  ไป  เชน่  การนับบล็อกทีละอัน  “1...2..”  
เมือ่ครูบอกให้เด็กหยิบบล็อก  2  อนัมาให้ครู  เด็กคนน้ีอาจนับบล็อก  “1…2…”  แล้วหยิบแตบ่ล็อก
อนัท่ี  2  สง่ให้ครูแทนกไ็ด ้ หรือเด็กอาจนับซ ้าไปซ ้ามา  ตอ่มาจึงคอ่ยนับถูกต้อง ย่ิง ข้ึน  พออายุ  3  ปี  
เด็กสว่นใหญจ่ะสามารถสร้างความถูกตอ้งด้วยการจับคูแ่บบ 1 – 1  ระหวา่ง  ส่ิงของกบัเลขท่ีนับ  
เด็กอายุ  3  ปี  อาจจะยงัไมจ่ดจ าป้ายตวัเลข  เชน่  เด็กอาจนับส่ิงของท่ีมี  3  ชิ้น  โดยพูดวา่  “1, 5, 8”  
แตเ่ด็กกรู้็วธีินับ  เด็กมกัจะมชีื่อตวัเลขแปะให้กบัส่ิงของท่ีมีได้เสมอ  การนับของเ ด็กจะมีเหตุผล
ย่ิงข้ึน  หลงัจากเด็กใชต้วัเลขเป็นแลว้  เชน่  จบัคูไ่ด ้ หรือเรียงส่ิงของทีละหน่ึงได้  ดังนั้ นครูจึงควร
ให้เด็กไดม้กีารฝึกนับอยา่งมคีวามหมาย  และมกีารนับส่ิงตา่งๆ  ตามล าดับตั้งแต ่ หน่ึง  สอง  สาม  
ส่ี  และห้า... 
 ระหวา่งอายุ  3 – 4  ปี  เด็กก็จะจับหลักได้  เ ด็กจะเข้าใจวา่ตัวเลขสุดท้ายท่ีนับเป็นตัว
บอกจ านวนทั้งหมดของส่ิงของในกลุม่นั้น  เด็กก็จะสามารถนับจ านวนนมกลอ่งส าหรับเพื่อนใน
กลุม่ได ้ การเรียนรู้ล าดบัท่ี  (Cardinal)  จะชว่ยการนับของเด็กให้ม ัน่ใจข้ึนและนับอยา่งสบายๆ  ไม ่
ตอ้งกลวันับซ ้า  ตอ่ไปเด็กไมจ่ าเป็นตอ้งเร่ิมการนับด้วย 1  อีกแล้ว  เ ด็กจะ รู้ทันทีวา่มีอยู ่ 6  ชิ้นใน
กองน้ี  หากมอีีกกองกจ็ะเร่ิมด้วยเลข  6  แลว้นับตอ่เพื่อหาจ านวนทั้งหมด 
 ครูและเด็กมกัจะใชค้ าถาม  “เทา่ไร?”  “มากแคไ่หน?”  กนัอยูแ่ล้ว  กิจกรรมท่ีเกี่ยวกบั
การนับจึงควรให้เด็กไดฝึ้กจากประสบการณ์จริง  เชน่  นับวา่วนัน้ีมเีพื่อนๆ  มากี่คน  มีเ ด็กไวผ้มยาว
กีค่น  มเีด็กใสเ่ส้ือสีแดงกีค่น  สีเขียวกีค่น  เป็นตน้  นอกจากน้ีอาจให้นับต้นไมใ้นสนาม  นับ ดอกไม ้ 
นับดินสอ  นับจ านวนกระถางตน้ไมใ้นห้องเรียน  นับจ านวนปลาในอา่ง  นับรถในศูนย์ของเล ่น  
นับดอกไมใ้นห้องเรียน  หรือในช ัว่โมงเลา่นิทานท่ีครูใชป้้ายส าลี  ก็ควรให้เ ด็กหยิบรูปภาพออกมา
ติดให้เทา่กบัจ านวนท่ีเลา่  ในกจิกรรมประจ าวนั  เชน่  การจับคู ่ 1  ตอ่  1  สามารถสอดแทรกใน
เวลาอาหารวา่ง  โดยให้เด็กชว่ยในการจดัแกว้น ้ า  กบักระดาษเช็ดมือ  อยา่งละ  1   ตอ่เ ด็ก  1  คน  
ตอ่ไปเด็กกจ็ะสามารถจับคูภ่าพเหมือนได ้  และจบัคูจ่ านวนกบัตวัเลขไดต้อ่ไป 
 ส าหรับเด็กระดบัอนุบาลศึกษา  โรงเรียนสว่นใหญก่  าหนดจุดมุง่หมายหลักในการสอน
นับไว ้  ดงัตอ่ไปน้ี 
 1.  นับทีละ  1  จาก  1  ถึง  20 
 2.  นับจ านวนส่ิงของท่ีก  าหนดให้ 
 3.  นับส่ิงของ  2  กลุม่ 
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 4.  บอกต าแหนง่ท่ีจาก  1  ถึง  10 
 5.  นับทีละ  10  อาจนับซ ้าไปซ ้ามา  จาก  10  ถึง  100 
 การนับจดัเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัทางคณิตศาสตร์  ท่ีเกี่ยวข้องกบัจ านวนและตัวเลข
โดยตรง   กจิกรรมท่ีเกีย่วกบัการนับจะต้องสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัการนั บจ านวนส่ิงของ
เพื่อให้สามารถบอกได้วา่มีจ านวนทั้งหมดเทา่ใด  ส่ิงใดอยูล่ าดับใด  ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดในภาษาคณิตศาสตร์  เป็นชื่อหรือสัญลักษณ์ท่ีใช ้บอกจ านวนหรือล าดับท่ี  เ ด็กจะ
เขา้ใจวา่ตวัเลขสุดทา้ยท่ีนับเป็นตวับอกจ านวนทั้งหมดของส่ิงของในกลุม่นั้ น  ประสบการณ์ท่ีจัดจึง
ตอ้งสร้างความเชื่อมโยงระหวา่งตัวเลขท่ีแสดงความสัมพันธ์กบัความหมายของจ านวนท่ีช ัดเจน  
กจิกรรมการนับใชก้ระบวนการ  การสังเกต  การอธิบาย  การจัดประเภท  การเปรียบเทียบ   การ
จบัคูแ่บบ  1 : 1  และการเ รียงล าดับ  การนับจะชว่ยสร้างความเข้าใจเ กี่ยวกบัจ านวนและตัวเลข  
สว่นกจิกรรมทางตวัเลขเป็นกจิกรรมท่ีเกีย่วกบัการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งจ านวนท่ีได้จากการ
นับกบัสัญลกัษณ์ตวัเลข  กจิกรรมทั้งหมดตอ้งเชื่อมโยงการกระท ากบัวตัถุ  ดังนั้ นการฝึกฝนการนับ
จ านวนและการใชต้วัเลขแสดงจ านวนอยา่งมีความหมายจึงมีความจ าเ ป็นและกอ่ให้เกิดความรู้  
ความเขา้ใจจนสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 เย่ียมลกัษณ์   อุดาการ  (2541 : 46 - 48)  การนับเป็นทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  และ
มคีวามสัมพนัธ์กบัความคิดเร่ืองจ านวนมาก  ครูมกัจะพบวา่กอ่นมาโรงเ รียนอนุบาลเด็กก็สามารถ
นับตวัเลขไดแ้ลว้  โดยเฉพาะ  1 – 4   ซ่ึงโรซาลีน  และดีแอนนา เจ. (Rosalind Charlesworth and 
Deanna J. Radeloft, 1978 : 41)  ไดก้ลา่วถึงการนับของเด็กปฐมวยัไวว้า่  การนับในเด็กปฐมวยัมีอยู ่ 
2  แบบ  คือ   
 1.  การนับแบบทอ่งจ า  การนับแบบน้ีจะเกดิข้ึนในชว่งต้น  เ ป็นการทอ่งตัวเลขโดยการ
จ า  เชน่  เด็กพดูวา่  “หน่ึง  สอง  สาม  ส่ี  ห้า  หก  เจ็ด  แปด  เกา้  สิบ”  ลักษณะดังกลา่วเป็นการนับ
เรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง  เด็กอายุ 2 ½  - 3 ปี  กอ็าจนับได้โดยการจ าตัวเลขแบบน้ีได้  1 – 5  แล้ว  หรือ
อาจจะมากกวา่น้ี แตเ่ด็กไมเ่ขา้ใจความหมายของตวัเลขท่ีตนเองนับและไมส่ามารถอธิบายได ้   
 2.  การนับแบบเขา้ใจ  (การนับแบบรู้ความหมาย)  เ ป็นการแยกแยะท าความเข้าใจใน
ตวัเลขแตล่ะตวั  เพื่อเรียงล าดบัส่ิงของในกลุม่หรือแทนจ านวนส่ิงของในกลุม่  เ ด็กปฐมวยัจะแสดง
ให้ผูอ่ื้นทราบวา่เขามคีวามเขา้ใจในเ ร่ืองของจ านวนได้  โดยการกระท าและการนับ  เชน่  เ ด็กมี
เหรียญในมอือยู ่ 3  อนั  แลว้เด็กน าเหรียญวางบนโต๊ะทีละเหรียญแลว้พดูวา่  “หน่ึง”  เมื่อวางเหรียญ
แรกลง  และ  “สอง”  “สาม”  ตามล าดบั  ยอ่มแสดงวา่เด็กเขา้ใจถึงการนับของส่ิงของจ านวน  3  อัน
ไดถู้กตอ้ง  การนับแบบน้ี เรียกวา่  การนับแบบเขา้ใจหรือการนับแบบรู้ความหมาย  ซ่ึงความหมาย
วา่  เมือ่นับ  “หน่ึง”  กคื็อ  “ของจ านวน  1  ชิ้น”  เ ป็นต้น  การนับแบบน้ีจะเกิดข้ึนภายหลังการนับ
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แบบทอ่งจ า  และจดัเป็นการนับในระดบัสูงของการจบัคูแ่บบหน่ึงตอ่หน่ึง  การนับแบบเข้าใจคอ่ยๆ  
พฒันาในเด็กอายุประมาณ  4 – 5 ปี  แตส่ าหรับเด็กอายุน้อยกวา่น้ีจะยากเกนิไป 
 ดัง ท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น วา่  เ ด็กในวนัน้ีสามารถนับเลขได้แล้วกอ่นท่ีเขาจะมา
โรงเรียน  เพราะการนับถือเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีเด็กเล็กๆ  จะตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนัและกิจกรรม
การเลน่  โดยเฉพาะการนับแบบทอ่งจ า  เด็กอาจเ รียนรู้ได้จากการได้ดูและฟังจากบุคคลท่ีใกล้ชิด  
โทรทศัน์  วทิยุ  การเลา่นิทาน  เชน่  “คร้ังหน่ึงนานมาแล้ว  มีลูกหมูอยู ่ 3  ตัว”  เ ป็นต้น  เมื่อเ ด็กได้
ยินเขาอาจจะพดูตาม  และเมือ่บอ่ยคร้ังก็ท าให้เ ด็กเกิดความจ า  เ ด็กจะทอ่งจ าค าท่ีใช ้เ รียกตัวเลข
เหลา่น้ี  โดยท่ีไมท่ราบความหมายแตเ่มื่อเขาโตข้ึน  ความเข้าใจเ ร่ืองของจ านวนก็จะมีมากข้ึน  
เพราะจ านวนจะปรากฏในกจิกรรมของเขาบอ่ยมากข้ึน  จนส่ิงเหลา่น้ีจะติดอยูใ่นความคิดของเขา  
เชน่  ในขณะท่ีเด็กก  าลงัรับประทานขนมอยูก่พ็ดูข้ึนวา่  “ดูซิคะ  หนูมีขนมอยู ่ 2  ชิ้น”  หรือ  “หนูมี
ดินสอสองแทง่” เป็นตน้ 
 จากท่ีกลา่วมาสรุปไดว้า่  จ านวนกบัการนับมีความสัมพันธ์กนัอยา่งใกล้ชิด  ดังนั้ นการ
จดักจิกรรมเร่ือง  จ านวน  และการนับนั้นควรจะด าเนินไปด้วยกนั  ซ่ึงครูควรจะเปิดโอกาสให้เ ด็ก
ไดท้ ากจิกรรมดว้ยตนเอง  โดยเร่ิมจากการนับจ านวนส่ิงของท่ีมีจ านวนน้อยๆ กอ่น  หน่ึง และสอง  
จดัเป็นจ านวนชดุแรกสุดท่ีเด็กอายุ  2 – 3 ขวบ  สามารถจะนับได้ และกิจกรรมการนับต้องเ ร่ิมจาก
การนับแบบทอ่งจ าแลว้จึงจุดกจิกรรมการนับแบบเขา้ใจ  คอปแลนด์  (Copeland  อ้างถึงใน  เกษลดา  
มานะจุติ, 2533 : 37)  ไดใ้ห้ขอ้คิดวา่  “การสอนให้เด็กนับโดยทอ่งจ าอาจจะเปลา่ประโยชน์  ถ้าหาก
วา่เด็กไมเ่ขา้ใจความหมายของตวัเลขท่ีเด็กทอ่งจ า”  ดังนั้ นการสอนนับ  ครูควรเ ร่ิมต้นโดยการให้
เด็กท ากจิกรรมเกีย่วกบัจ านวนส่ิงของ  เพื่อให้เด็กเกดิความเข้าใจคา่ของจ านวนอยา่งสมเหตุสมผล  
หลงัจากนั้นคอ่ยจดักจิกรรมเพื่อสอนการนับ  ดัง ท่ี  กิบบ์  และคัสทาเนดา   (Gibb and Castaneda  
อา้งถึงใน  เกษลดา  มานะจุติ, 2533 : 38)  ได้กลา่วถึงการสอนการนับเ ด็กปฐมวยัไวว้า่  “การสอน
นับควรเ ร่ิมจากการสอนให้เ ด็กเข้าใจคา่ของตัวเลข  โดยใช ้วตัถุส่ิงของเพียงคร้ังละ  1  อยา่ง  
มากกวา่การน าเสนออุปกรณ์คร้ังละจ านวนมากหรือเป็นชดุของจ านวน (Set of number)” 
 ความคิดเร่ืองจ านวนของเด็กนั้น  เป็นส่ิงท่ีเด็กจะสร้าง ข้ึนมาเอง  จากการมีปฏิสัมพ ันธ์
กบัส่ิงของตา่งๆ  ในชีวติประจ าวนัของเด็ก  ส าหรับทกัษะการนับในเด็กปฐมวยันั้ น  มีความสัมพันธ์
อยา่งใกลช้ิดกบัเร่ืองความเขา้ใจเกีย่วกบัจ านวนของเด็ก  ซ่ึง เ ด็กจะมีการนับอยู ่ 2  แบบคือ  การนับ
แบบทอ่งจ า และการนับแบบเขา้ใจ (การนับแบบรู้ความหมาย)  ดังนั้ นการจัดกิจกรรมของครูเพื่อ
สง่เสริมพฒันาความคิดและทกัษะเร่ืองจ านวนและการนับน้ีจะตอ้งเ ปิดโอกาสให้เ ด็กได้เ ลือก  และ
เรียนรู้ในการท ากจิกรรมดว้ยตนเองมากท่ีสุด  และกจิกรรมท่ีเ ลือกให้เ ด็กนั้ นจะต้องค านึงถึงล าดับ
ขั้นของการพฒันาความคิดรวบยอดของจ านวนและการนับดว้ย 
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 และแฮมมอนด์  (อา้งถึงใน  ณฐันันท์  วงศ์ประจนัต์ และคณะ, 2549  : 119)  แฮมมอนด์  
ไดเ้สนอประสบการณ์ท่ีควรจัดให้กบัเ ด็กกอ่นวยัเรียนเอาไวด้งัน้ี 
 การนับ  (Counting)  ส่ิงท่ีควรสอนไดแ้ก ่
 -  การเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง  1  ตอ่  1 
 -  การบอกขนาดของกลุม่ วา่มขีนาดเทา่ใดโดยไมต่อ้งนับ  เชน่  กลุม่ของ  2 – 4   
 -  การเขา้ใจความหมายของจ านวน  1 – 4  
 -  การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของขนาดและรูปรา่ง 
 -  การเขา้ใจความหมายของการนับ  รู้จักใช ้ค าวา่เทา่ไร  ต้องการอีกเทา่ไร  น้อยกวา่
เทา่ไร  มากกวา่เทา่ไร  
 -  การนับโดยใชล้ าดบัท่ี  เชน่  ท่ี 1  ท่ี 2  ตอ่ไป  สุดทา้ย   
 -  การใชสั้ญลกัษณ์แทนจ านวน 
 -  การเขา้ใจรูปทรงตา่งๆ  และสามารถเขียนรูปทรงออกมาได ้
 สว่น ณฐันันท์   วงศ์ประจนัต์ และคณะ ( 2549 : 94)  ไดใ้ห้ความหมายของการนับ ไวว้า่  
เด็กปฐมวยัชอบการนับแบบทอ่งจ าโดยไมเ่ขา้ใจความหมาย  เมือ่อายุ 7 หรือ 8 ปี  เ ด็กสามารถเข้าใจ
อยา่งถอ่งแท ้ การนับแบบทอ่งจ าจะไมม่คีวามหมาย  นอกจากจะเชื่อมโยงจุดประสงค์บางอยา่ง  เชน่  
นับจ านวนเด็กท่ีมาโรงเรียน  นับจ านวนหนังสือท่ีอยูบ่นโต๊ะ  นับจ านวนไมบ้ล็อกท่ีเ ด็กมี  เมื่ออายุ  
7 หรือ 8 ปี  เด็กไมแ่นใ่จเร่ืองการอนุรักษ์จ านวน  เ ด็กจะนับโดยการทอ่งจ าและพัฒนาความเข้าใจ
เร่ืองจ านวนเป็นบางสว่น  แตจ่ะยงัคงสับสนถา้หากมกีารเ รียงส่ิงของเสียใหม ่ ยังคงต้องการเ รียน
โดยใชว้ตัถุส่ิงของประกอบการนับและยังไมเ่ข้าใจเ ร่ืองจ านวนในลักษณะนามธรรม  แนวคิด
เกีย่วกบัการนับจ านวน  ไดแ้ก ่ นับปากเปลา่  บอกขนาดของกลุม่มีขนาดเทา่กนัโดยไมต่้องนับ  นับ
โดยใชล้ าดบัท่ีนับจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน  นับเพื่อรู้จ านวนท่ีมีอยูก่ารจดจ าตัวเลข  การนับและเข้าใจ
ความหมายของจ านวน  การใชสั้ญลกัษณ์แทนจ านวน  
 
6.  การประเมินพฒันาการความสามารถทางคณติศาสตร์ 
 การประเมนิพฒันาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
ให้ความหมายของค าวา่  “ประเมนิผล”  ไวต้า่งๆ กนั  ดงัน้ี   
 รัตนา  ศิริพานิช (2533 : 23)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ “การประเมินผล” คือการตีราคาตัวเลข
ท่ีไดจ้ากการวดัผลวา่ “ผา่น หรือไมผ่า่น” หรือจะให้ A B C D หรือ F การประเมินผลจึงต้องใช ้
วจิารณญาณสว่นตวั (Subjective judgment) ของผูป้ระเมนิประกอบดว้ย 
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 นิตยา  ประพฤติกจิ (2535 : 203)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ การประเมินผลเป็นการก  าหนดคา่ 
หรือการตีราคตวัเลขท่ีได้จากการวดัผลวา่ดี ไมดี่ หรือตอ้งสอนเพิ่มเติม ผา่น หรือไมผ่า่น เป็นตน้                
 ณฐันันท์   วงศ์ประจนัต์  (2549  : 187 - 188)  ไดก้ลา่วไวว้า่  การประเมินพัฒนาการและ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัจะต้องอาศัยการวดัผล  ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธี  
เชน่  การทดสอบ  ซ่ึงมีทั้งแบบทดสอบท่ีเ ป็นมาตรฐาน  และแบบท่ีครูสร้าง ข้ึนได้เอง  แตว่ิธี ท่ี
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็กปฐมวยั   คือ  การสัมภาษณ์  พ ูดคุยกนัขณะท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน  นอกห้องเรียน  และท่ีบา้น  โดยอาศยัพอ่แมผู่ป้กครอง  โดยเฉพาะอยา่ง ย่ิงการสังเกต  ซ่ึง
ใชไ้ดก้วา้งขวางและมคีวามสะดวกส าหรับครู  ผลจากการวดัดว้ยวิธีดังกลา่วอยา่งละเ อียดจะชว่ยให้
ครูประเมนิผลการเรียนรู้ของเด็กแตล่ะคนวา่มพีฒันาการในแตล่ะดา้นมากน้อยเพียงใด  อยา่งไรก็ดี
เพื่อให้ไดผ้ลของการประเมนิอยา่งครอบคลุมและครบถ้วน ครูควรใช ้วิธีการประเมินผลหลายๆ  
วธีิ  ดงัน้ี  
 1.  การสังเกต  ครูสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 
   1)  สังเกตเด็กขณะเลน่  เรียน  และท างาน  โดยครูสังเกตอยา่งสม ่าเสมอทั้งลักษณะ
เป็นกลุม่และเป็นรายบุคคล  เพื่อท่ีจะทราบความเปล่ียนแปลงและพัฒนาการด้านตา่งๆ  ใ น
ขณะเดียวกนัหากเกดิมอีะไรผิดปกติข้ึนในตวัเด็ก  ครูจะไดเ้ขา้ใจสาเหตุและแกปั้ญหานั้ นๆ  ได้ทันที  
จึงควรใชว้ธีิการสังเกตเป็นพื้นและควรจดบนัทึกไวด้้วย 
   2)  สังเกตเด็กเป็นรายบุคคลทุกคร้ังท่ีจดัประสบการณ์ให้แกเ่ด็ก 
   3)  มแีบบบนัทึกการสังเกต  โดยมรีายการเกีย่วกบัพฤติกรรมท่ีควรสังเกตไวด้ว้ย 
   4)  บนัทึกขอ้บกพรอ่ง  ขอ้ดี  และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  หรือส่ง เสริม
พฤติกรรมของเด็กไวด้ว้ย 
 2.  การสัมภาษณ์  เป็นวธีิการประเมินผลท่ีใช ้ได้ดีตั้งแตเ่ ร่ิมต้นสอน  ก  าลังสอน และ
หลงัจากสอนแลว้  โดย 
   1)  ซกัถามเร่ืองราวและประสบการณ์ตามท่ีเด็กไดพ้บเห็น  
   2)  จดัเป็นอนัดบั  ดีมาก  ดี  พอใช ้ และเด็กคนใดท่ีต้องการแกไ้ขหรือส่ง เสริมซ่ึง
ให้บนัทึกไวใ้นชอ่งหมายเหตุ 
 3.  การตรวจผลงาน  เป็นวธีิการประเมนิผลท่ีได้จากการน าผลงานของเด็ก  เชน่  สมุด
ท างาน   ภาพเขียน  ส่ิงประดิษฐ์  ฯลฯ  มาตรวจ  โดยจดัเป็นกลุม่ตามอันดับคุณภาพของงาน  ซ่ึงควร
มปีระมาณ  3 – 5  อนัดบั  ไดแ้ก ่ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ออ่น  ออ่นมาก  หรือ  ดี  ปานกลาง  ออ่น  
การจดัอนัดบัคณุภาพน้ีกระท าข้ึน เพื่อตอ้งการดูพฒันาการของเ ด็ก  กลา่วคือ  ถ้าเ ด็กอยูใ่นอันดับดี  
แสดงวา่การเ รียน ได้ผลดี  แตถ่้าอยู ่ในอันดับต ่า  ครูต้องรีบแกไ้ขปรับปรุงการเ รียนการสอน 
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นอกจากน้ีครูควรจะเกบ็ผลงานของเด็กไว ้เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการการเ รียนของเ ด็กแตล่ะคร้ัง
ดว้ย 
 4.  การใชข้อ้สรุปปากเปลา่  เป็นวธีิการประเมนิผลท่ีเหมาะกบัเ ด็กปฐมวยัท่ียังอา่นและ
เขียนหนังสือไมไ่ด ้  โดยครูควรด าเนินการดงัน้ี  
   1)  สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน  นา่สนใจ  และเป็นกนัเอง  
   2)  เตรียมขอ้สอบไวล้ว่งหน้าวา่จะถามอะไรและถามอยา่งไร  ซ่ึงข้อสอบอาจจะ
เป็นรูปภาพหรือของจริง  เพื่อจะไดถ้ามเด็กในเน้ือหาชดุเดียวกนั  น อกจากน้ีขอสอบควรล าดับเ น้ือ
เร่ืองให้เป็นท่ีนา่สนใจและตอ่เน่ืองกนัดว้ย  
   3)  ควรใชว้ธีิอยา่งน้อยภาคเรียนละคร้ัง  เพื่อท่ีจะได้ทราบผลพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็ก 
 5.  การใชข้อ้ทดสอบ  เป็นวิธีการประเมินผลท่ีใช ้สอบเด็กเพื่อบันทึกคะแนนไวเ้ ป็น
หลกัฐาน  โดยด าเนินการดงัน้ี   
   1)  ควรจดัขอ้ทดสอบให้มคีณุภาพเหมาะสมกบัเด็ก  โดยค านึงถึงภาพท่ีช ัดเจน และ
มเีน้ือหาตรงกบัจุดประสงค์ท่ีสอน 
   2)  ควรใชว้ธีิน้ีอยา่งน้อยภาคเรียนละคร้ัง 
 เพ็ญจนัทร์   เ งียบประเสริฐ์  (2542 : 292 - 294)   ได้กลา่วถึงการวดัผลประเมินผล
พัฒนาการการ เ รียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยการใช ้แบบทดสอบ  ไวว้า่  การใ ช ้
แบบทดสอบ  แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมอืส าหรับการวดัและประเมินผลท่ีจะท าให้ครูมองเห็นความ
เปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าของเด็กอยา่งชดัเจน  ผลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบทดสอบจะอยูใ่นรูปของ
คะแนนซ่ึงเป็นค าตอบท่ีแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้  และประสบการณ์ของเ ด็กซ่ึงเ ป็นการ
งา่ยและสะดวกในการรายงานผลตอ่ผูป้กครอง  แบบทดสอบท่ีใช ้กนัอยูโ่ดยทั่วไปเป็นแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงควรวดัให้ครบทั้ง 3  ดา้น  ดงัน้ี 
 1.  แบบทดสอบวดัความคิดรวบยอด  เป็นแบบทดสอบวดัความเข้าใจเกี่ยวกบักฎเกณฑ์  
หลกัการ  วธีิการทางคณิตศาสตร์  ลกัษณะของค าถามจึงไมเ่ ป็นการหาค าตอบของปัญหา  
 2.  แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดค านวณ  เ ป็นแบบทดสอบวดัความรวดเ ร็วและความ
แมน่ย าในการคิดค านวณ  ลกัษณะของค าถามส่วนมากจึงเ ป็นตัวเลขโดดๆ  ถ้าจะใช ้ค าถามท่ีเ ป็น
โจทย์ปัญหาดว้ยกนิ็ยมใชโ้จทย์ปัญหาง ่ายๆ  ไมซ่ับซ้อน  เพราะไมต่้องการให้มีอิทธิพลทางด้าน
ภาษาเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโ้จทย์ปัญหา   มี 2  ลักษณะ  คือ  ว ัด
กระบวนการในการแกโ้จทย์ปัญหา  และวดัความถูกตอ้งของค าตอบ 
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 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ท่ีครูสร้างข้ึนเองได้มหีลายแบบ  ดงัน้ี 
 1.  แบบเติมค าตอบ 
 2.  แบบเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง  อยา่งเชน่  
   2.1  วดัความคิดรวบยอด 
   2.2  วดัความสามารถในการกะประมาณ 
   2.3  วดัความเขา้ใจ  จ านวนใดใหญก่วา่ 
 3.  แบบเลือกตอบจากตัวเลือก  ไดแ้ก ่
   3.1  วดักระบวนการในการแกโ้จทย์ปัญหา 
   3.2  วดัความสามารถในการกะประมาณค าตอบ 
 4.  แบบจบัคู ่
 5.  แบบปลายเปิด 
 ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดีจะตอ้งมลีกัษณะส าคญัอยู ่ 2  ประการ  คือ  มีความเชื่อม ัน่  
มคีวามเท่ียงตรงและสามารถน าไปใชไ้ดส้ะดวก  แบบทดสอบท่ีใช ้กนัโดยทั่วไปมีอยู ่ 2  แบบ  คือ  
แบบปรนัย  และแบบอตันัยหรือแบบความเรียง  แตส่ าหรับเด็กปฐมวยัแล้วแบบทดสอบท่ีน ามาใช ้
จะเป็นแบบปรนัยท่ีจะตอ้งมลีกัษณะแตกตา่งไปจากแบบทดสอบปรนัยของเ ด็กในระดับอ่ืนๆ  คือ  
แบบทดสอบจะเป็นรูปภาพหรือของจริง  โดยมีครูเ ป็นผู้อา่นค าถามให้เ ด็กฟัง และเด็กจะต้อง
พิจารณาภาพ  หรือส่ิงของในแบบทดสอบ  วา่  ภาพใดหรือส่ิงของชิ้นใดเป็นค าตอบของค าถามนั้ น  
การแสดงค าตอบ เด็กอาจจะแสดงไดโ้ดยการท าเคร่ืองหมายตามค าส่ัง   เชน่    (วงกลม)  หรือ  
  (กากบาท)  หรือให้เ ด็กตอบโดยการบอก  ชี้   หยิบ  ซ่ึงการใช ้แบบทดสอบนั้ น สามารถ
ด าเนินการได้ไมย่าก  ส าหรับการใช ้แบบทดสอบในการประเมินผลการจัดประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  จะหมายถึงแบบทดสอบเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์นั่นเอง  
การน าไปใช ้กบัเ ด็กจะไมเ่กิดความยุ ่งยาก  หากครู เตรียมการอยา่ง เหมาะสม  และการใ ช ้
แบบทดสอบสามารถด าเนินการไดท้นัทีจะเป็นกลุม่หรือรายบุคคลกไ็ด ้
 ดงันั้นครูผูท่ี้จะท าการประเมนิผลการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเ ด็กนั้ น
จะตอ้งพิจารณาเลือกวธีิการประเมนิผลท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปใชไ้ด้อยา่งถูกต้องและช  านาญ  
จึงจะท าให้การประเมนิผลในแตล่ะคร้ังท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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7.  ชุดเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ชดุเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึนมาคร้ัง น้ีได้น าหลักการ และ
ทฤษฎีของชดุการสอนมาประยุกต์ใชใ้ห้เป็น  “ช ุดเตรียมความพร้อม”  เพื่อความเหมาะสมกบัเ ด็ก
ปฐมวยั  โดยมเีน้ือหารายละเอียด  ดงัน้ี 
 7.1  ความหมายของชดุการสอน    
 ปัจจุบนัในวงการศึกษาไดน้ านวตักรรมและเทคโนโลยีตา่งๆ  มาประยุกต์ใช ้ช ุดการสอน
เป็นนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งหน่ึง  ภาษาอังกฤษใช ้ชื่อตา่งๆ กนั  เชน่  Learning Package หรือ Kits  ซ่ึง
จะเขา้มามบีทบาทในการจดัการเรียนการสอน และชว่ยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
โดยนักการศึกษาทั้งในและตา่งประเทศไดใ้ห้ความหมายของ  ชดุการสอน  ไวด้งัน้ี 
 ช ุดการสอน  หมายถึง   ระบบการน าส่ือประสมท่ีสอดคล้องกบัเ น้ื อหาวิช า  และ
ประสบการณ์ของแตล่ะหนว่ยมาชว่ยในการเปล่ียนพฤติกรรมการเ รียนรู้ของผู้เ รียนแตล่ะคนให้
บรรลุจุดมุง่หมาย  ชดุการสอนนิยมจดัไวใ้นกลอ่งหรือซองแบง่เ ป็นหมวด  (ไชยยศ   เ รืองสุวรรณ,  
2537 : 196) 
 ชดุการสอน  คือ  ส่ือประสมประเภทหน่ึงซ่ึงมีจุดหมายเฉพาะเ ร่ืองท่ีสอนโดยการผลิต
และการน าส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา  หนว่ยหัวเร่ือง  และวตัถุประสงค์  เพื่อชว่ยให้เกิดการ
เปล่ียนพฤติกรรม  การเรียนมปีระสิทธิภาพ  ชดุการสอนประกอบด้วย  คูม่ือการใช ้ช ุดการสอน  ส่ือ
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและประสบการณ์  การมอบหมายงานหรือกิจกรรมเพื่อให้ผู ้เ รียนมี
ประสบการณ์กวา้งขวางย่ิงข้ึน  (ชยัยศ   พรหมวงศ์, 2526 : 117 - 118) 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาของไทยและของตา่งประเทศท่ีได้ให้ความหมายของช ุด
การสอนไวพ้อสรุปไดว้า่  ชดุการสอน  หมายถึง  ชดุของส่ือการสอนหลายๆ อยา่งท่ีน ามาใช ้ร่วมกนั
ในเน้ือหาเดียวกนัวตัถุประสงค์เดียวกนั  โดยท่ีส่ือแตล่ะอยา่งท าหน้าท่ีตา่งกนั  คือ  บางอยา่งใช ้  
เร้าความสนใจ  บางอยา่งใชเ้สนอเน้ือหา  อธิบายข้อเ ท็จจริง  บางอยา่งใช ้เพื่อส่ง เสริมสนับสนุน  
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เชน่  ช ุดการสอนอาจจะประกอบไปด้วย  คูม่ือครู  จุดประสงค์การ
เรียนรู้  แผนการสอนเน้ือหา  กิจกรรมการเ รียนการสอน  ส่ือการเ รียนการสอน  การวดัผลและ
ประเมนิผล 
 7.2  ประเภทชดุการสอน 
 ชดุการสอนมหีลายประเภท  แตล่ะประเภทมลีกัษณะการสร้างและการน าไปใช ้แตกตา่ง
กนัออกไป  การน าชดุการสอนมาใชจ้ะตอ้งให้เหมาะกบัประเภทของช ุดการสอน  เพื่อให้ช ุดการ
สอนนั้นเกดิประสิทธิภาพสูงสุด  ดงันักการศึกษาไดแ้ยกประเภทของชดุการสอนไวด้งัตอ่ไปน้ี 
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 ชยัยงค์   พรหมวงศ์  (2526 : 118)  ไดก้ลา่วไวว้า่  ชดุการสอนม ี  4  ประเภทใหญ ่ๆ   คือ 
 1.  ชดุการสอนประกอบค าบรรยาย  เ ป็นช ุดการสอนท่ีมุง่ขยายเ น้ือหาสาระการสอน  
แบบบรรยายให้ชดัเจนข้ึน  ชว่ยผูส้อนให้พดูน้อยลง  และใชส่ื้อการสอนท าหน้าท่ีแทน 
 2.  ชดุการสอนแบบกลุม่กจิกรรม  เป็นชดุการสอนท่ีมุง่ให้นักเ รียนได้ประกอบกิจกรรม
กลุม่  เชน่  การสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุม่สัมพนัธ์  เป็นตน้  
 3.  ช ุดการสอนตามเอกตัภาพหรือช ุดการสอนรายบุคคล  เ ป็นช ุดการสอนท่ีมุง่ให้
นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองเพื่อขจัดความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  อาจเป็นการ
เรียนในโรงเรียนหรือท่ีบา้นกไ็ด ้ เพื่อให้ผูเ้รียนกา้วหน้าไปตามความสามารถ  ความสนใจ  ความ
พร้อมของผูเ้รียนแตล่ะคน  
 ธีระชยั   ปูรณโชติ  (2532 : 4 - 19)  ได้กลา่วไวว้า่  ช ุดการสอนแบง่ออกเป็น 3 ประเภท  
ดงัน้ี 
 1.  ชดุการสอนประกอบการบรรยาย  เป็นช ุดการสอนท่ีผลิตข้ึนส าหรับครูใช ้ประกอบ  
การบรรยาย  มุง่น าเสนอเน้ือหา  ประกอบดว้ยส่ือการสอนมากมายหลายชนิด  เชน่  แผน่โปร่งใส 
และอ่ืนๆ  ชดุการสอนแบบน้ีเหมาะส าหรับการสอนเป็นกลุม่ใหญ  ่
 2.  ช ุดการสอนส าหรับกิจกรรมกลุม่หรือศูนย์การเ รียน  เ ป็นช ุดการสอนท่ีผลิตข้ึน
ส าหรับนักเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย  มุง่ให้ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเ รียนรู้โดยการจัดแบง่นักเ รียน
ออกเป็นกลุม่ๆ  อาจใชส้ าหรับศูนย์การเ รียนก็ได้  โดยในแตล่ะศูนย์จัดให้มีช ุดการเ รียนครบตาม
จ านวนผูเ้รียนในแตล่ะศูนย์กจิกรรมนั้น  ให้นักเ รียนหมุนเวียนท ากิจกรรมให้ช ุดการสอนท่ีจัดไว ้
ประจ าแตล่ะกลุม่หรือศูนย์ตา่งๆ จนครบทุกศูนย์ 
 3.  ชดุการสอนรายบุคคลเป็นช ุดการสอนท่ีมุง่ ผู ้เ รียนเป็นหลักในการเ รียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนแตล่ะคนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือตา่งๆ  ในชดุการสอนแบบรายบุคคลน้ี  ตามความสามารถ
ของผูเ้รียนแตล่ะคน  และประเมนิความกา้วหน้าของตนเอง  
 จากแนวคิดดงักลา่ว  พอสรุปไดว้า่  ชดุการสอนแบง่ออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
 1.  ชดุการสอนประกอบค าบรรยาย  เป็นชดุการสอนประกอบค าบรรยายของครูผู ้สอน
สว่นมากใชส้อนนักเรียนในกลุม่ใหญ  ่
 2.  ชดุการสอนแบบกจิกรรมกลุม่  เ ป็นช ุดการสอนท่ีจัดกิจกรรมให้นักเ รียนได้ปฏิบัติ  
กจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุม่ตามล าดบั  ซ่ึงประกอบดว้ยค าชี้ แจง  ค าส่ัง   และล าดับขั้นของกิจกรรม  ท่ี
ก  าหนดไวใ้นชดุการสอน  เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ างานรว่มกนั  ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
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 3.  ชดุการสอนทางไกลหรือชดุการสอนรายบุคคล  เ ป็นช ุดการสอนท่ีมุง่ให้ผู ้เ รียนได้
ศึกษาดว้ยตนเองตามความสามารถ  ความสนใจของตน  ซ่ึงประกอบด้วยจุดประสงค์  เ น้ือหา  
กจิกรรมการเรียนการสอน และการประเมนิผล  เพื่อให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหน้าของตนเอง  
 7.3  องค์ประกอบของชดุการสอน 
 ช ุดการสอน   ถือ เ ป็น อุปกรณ์ ท่ีสามารถพัฒน าการ เ รี ยนการสอนของครูใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน  ชดุการสอนท่ีดีจะตอ้งมอีงค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนัไป  ถ้าขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึง  อาจจะมผีลตอ่การพฒันาการเรียนการสอน  
 ช ัยยงค์   พ รหมวงค์  ( 2526 : 120 )  ได้กลา่ วไวว้า่  อง ค์ประกอบของช ุดการสอน
ประกอบไปดว้ย  ส่ือประสมในรูปแบบของวสัดุ  อุปกรณ์และวธีิการตั้งแตส่องวิธี ข้ึนไป  บูรณาการ
โดยใชว้ธีิการจดัระบบ  เพื่อใชช้ดุการสอนแตล่ะชดุให้มปีระสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์เ บ็ดเสร็จ
ในตวัเอง  ซ่ึงจ าแนกสว่นประกอบของชดุการสอนได ้  4  สว่น  คือ 
 1.  คูม่อื  ส าหรับครูผูใ้ชส้อน  หรือผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนจากชดุการสอน  
 2.  ค าส่ัง  หรือการมอบงานเพื่อก  าหนดแนวทางให้กบัผูเ้รียน 
 3.  เน้ือหาสาระและส่ือ  โดยจดัให้อยูใ่นรูปของส่ือการสอนประสมและ  
กจิกรรมการเรียนการสอนแบบกลุม่และแบบบุคคลตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 4.  การประเมนิผล  เป็นการประเมนิผลของกระบวนการ  ได้แก ่ แบบฝึกหัด  รายงาน  
การคน้ควา้ และผลของการเรียนรู้ในรูปของแบบทดสอบตา่งๆ 
 สรุปไดว้า่ องค์ประกอบของช ุดการสอนประกอบไปด้วย คูม่ือ  ส าหรับครูผู ้ใช ้สอน
ค าส่ัง เน้ือหาสาระและส่ือ และการประเมนิผล  
 7.4  หลกัการสร้างชดุการสอน 
 หลกัการสร้างชดุการสอนได้มนีักการศึกษาหลายทา่นได้กลา่วถึง ดงัตอ่ไปน้ี  
 ณฐัวฒุิ  ณ  ป่ัน  (2542 : 161)  ไดก้ลา่วถึงหลกัการสร้างชดุการสอนไวว้า่  ม ี 4  ขั้น  ดงัน้ี 
 1.  ขั้นวเิคราะห์เน้ือหา 
 2.  ขั้นวางแผนการสอน 
   2.1  ก  าหนดความคิดรวบยอด 
   2.2  ก  าหนดวตัถุประสงค์ 
   2.3  ก  าหนดกจิกรรมการเรียนการสอน 
   2.4  ก  าหนดส่ือการสอน 
   2.5  ก  าหนดการวดัผลประเมนิผล 
 3.  ขั้นผลิตส่ือการเรียน  ในขั้นของบตัรส่ือการเรียน 
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   3.1  การเขียนบตัรค าส่ัง 
   3.2  การเขียนบตัรเน้ือหา 
   3.3  การเขียนบตัรกจิรรม 
   3.4  การเขียนบตัรค าถาม 
   3.5  การเขียนบตัรเฉลย 
 4.  ขั้นทดสอบประสิทธิภาพของชดุการสอน 
 นอกจากน้ี  ปรัชญา  ใจสะอาด  (2540 : 6 - 7)  ยงัไดเ้สนอหลกัการสร้างช ุดการสอน  ไว ้
วา่  มขีั้นตอนส าคญัอยู ่  10  ขั้นคือ 
 1.  ก  าหนดหมวดหมูเ่น้ือหาและประสบการณ์  อาจก  าหนดเป็นหมวดวชิาหรือบูรณาการ  
เรียน  เป็นแบบสหวทิยาการกไ็ด้ตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 2.  ก  าหนดหนว่ยการสอน  แบง่เน้ือหาวชิาการออกเป็นหนว่ยการสอน  โดยประมาณ 
เน้ือหาวชิาท่ีจะให้ครูสามารถถา่ยทอดความรู้แกน่ักเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือหน่ึงคร้ังๆ ละ 1 - 2 
ช ัว่โมง   
 3.  ก  าหนดหัวเร่ือง  ผูส้อนจะตอ้งถามตนเองวา่  ในการสอนแตล่ะหนว่ย  ควรให้  
ประสบการณ์แกผู่เ้รียนอะไรบา้ง  แลว้ก  าหนดหัวเร่ืองออกมาเป็นหนว่ยการสอนยอ่ย 
  4.  ก  าหนดมโนทศัน์และหลกัการ  มโนทศัน์และหลกัการท่ีก  าหนดข้ึนจะตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัหนว่ยและหัวเร่ือง  โดยสรุปรวมแนวคิด  สาระและหลักเกณฑ์ส าคัญไว ้ เพื่อเ ป็น
แนวทางเน้ือหามาสอนให้สอดคลอ้งกนั 
 5.  ก  าหนดวตัถุประสงค์  ให้สอดคลอ้งกบัหัวเร่ือง  โดยคิดเป็นจุดประสงค์ทัว่ไปกอ่น 
แลว้จึงเขียนเป็นเชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งมเีกณฑ์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
 6.  ก  าหนดแบบประเมนิ  ตอ้งประเมนิผลให้ตรงวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยใช ้ 
แบบสอบอิงเกณฑ์  เพื่อให้ผูส้อนทราบวา่จะจัดกิจกรรมรูปแบบใด  นัก เ รียนจึงเปล่ียนพฤติกรรม
การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
 7.  ก  าหนดกจิกรรมการเรียน  ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซ่ึงจะเป็น  
แนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการสอน  “กจิกรรมการเรียน”  หมายถึงกิจกรรมทุกอยา่งท่ีผู ้เ รียน
ปฏิบติั  เชน่  การอา่นบตัรค าส่ัง  ตอบค าถาม  เ ขียนภาพ  ท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์  เลน่เกม  
ฯลฯ 
 8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน  วสัดุ  อุปกรณ์และวธีิการท่ีครูใชถื้อเป็นส่ือการสอน  
ทั้ง ส้ิน  เมื่อผลิตส่ือการสอนของแตล่ะหัวเ ร่ืองแล้วก็จัดส่ือการสอนเหลา่น้ี   ไวเ้ ป็นหมวดหมู ่
ในกลอ่งท่ีเตรียมไวก้อ่นน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
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 9.  หาประสิทธิภาพของชดุการสอน 
 10.  ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน  (ใชเ้วลาประมาณ  10 – 15  นาที)   
 สรุปได้วา่  การสร้างช ุดการสอน จะมีขั้นตอนท่ีส าคัญๆ  ตามล าดับ ดัง น้ี   ก  าหนด
เน้ือหาวชิา  ก  าหนดหนว่ยการสอน  ก  าหนดหัวเ ร่ือง  ก  าหนดความคิดรวบยอดของเ ร่ือง  ก  าหนด
วตัถุประสงค์  ก  าหนดแบบประเมิน  ก  าหนดกิจกรรมการเ รียน  เ ลือกและผลิตส่ือการสอน  หา
ประสิทธิภาพชดุการสอนและให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน  
 7.5  ขั้นตอนการสร้างชดุการสอน 
 ชดุการสอนจะมปีระสิทธิภาพ  มปีระโยชน์ตอ่การเ รียนการสอน  จะต้องผา่น ขั้นตอน  
การสร้างอยา่งดี  สามารถพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้นักเ รียนได้ศึกษาความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง  ดงันั้นในการสร้างชดุการสอน  จึงมขีั้นตอนของการสร้างชดุการสอน  ไวด้งัน้ี 
 1.  ศึกษาเน้ือหาความรู้และจุดประสงค์จากหลกัสูตร  ค าอธิบายรายวชิา  
 2.  ก  าหนดเร่ืองท่ีจะท าการสร้างชดุการสอนซ่ึงพิจารณาจากเน้ือหา 
 3.  จดัหนว่ยการสอนโดยการแบง่เป็นหัวขอ้ยอ่ยๆ  เพื่อสะดวกในการเ รียนการสอน  แต ่
ละหนว่ย 
 4.  ก  าหนดจุดประสงค์ในการเ รียนรู้  การก  าหนดจุดประสงค์การเ รียนรู้จ าเ ป็นต้อง
ก  าหนดให้ครอบคลุมเน้ือหาและมเีกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.  การเรียงล าดบักจิกรรมการเ รียนการสอน  ต้องให้สอดคล้องกบัล าดับความส าคัญ
ของเน้ือหา  รวมทั้งล าดบัการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 6.  ก  าหนดส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบักิจกรรมการเ รียนการสอนและเ น้ือหา
เพื่อให้นักเรียนไดเ้กดิการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 7.  การประเมนิผล  เป็นการตรวจสอบผลจากการท่ีนักเ รียนได้เ รียนแล้ว  นักเ รียนเกิด
การเรียนรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม ่
 8.  การน าชดุการสอนไปใช ้ เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของช ุดการสอน  เพื่อแกไ้ข
และปรับปรุงตรวจสอบหาข้อบกพรอ่ง  และเพื่อหาประสิทธิภาพของชดุการสอน 
 7.6  คณุคา่ของชดุการสอน  
 ชดุการสอนท่ีดีตอ้งผา่นการสร้างและหาประสิทธิภาพจึงจะถือวา่เ ป็นช ุดการสอนท่ีมี
คณุคา่และประโยชน์มากมายหลายประการ  คือ 
 1. ช ุดการสอนไมไ่ด้ก  าหนดบทบาทในการกระท าของครูฝ่ ายเ ดียว  นัก เ รี ยน รู้
จุดมุง่หมายในการเรียนชดัเจนและไดเ้รียนด้วยการกระท า 
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 2.  ผลการเรียนรู้นั้นยอ่ยต้องการผลการเ รียนในทุกพิสัย  นั่นคือ  พ ุทธิพิสัย  จิตพิสัย 
และทกัษะพิสัย  ชดุการสอนท่ีดีนั้ นต้องพิจารณาในเ ร่ืองน้ี   และบรรดาส่ือการสอนนั้ นก็ต้องมี
หลากหลายประเภท  เป็นลกัษณะส่ือประสมหลายอยา่งยอ่มจะสนองความแตกตา่งของบุคคลและ
เพิ่มพนูความสมบูรณ์ให้แกก่ารรับรู้ 
 3.  ชดุการสอนเป็นกระบวนการท่ีครบทั้งระบบ  เร่ิมตั้งแตจุ่ดมุง่หมาย  กระบวนการสอน 
 4.  ชดุการสอนส าหรับการเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย  ส่ง เสริมให้ผู ้เ รียนได้ศึกษาและท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น  ท าให้รู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตนเองมากข้ึน  ผูเ้รียนจะเกดิการต่ืนตัวอยูเ่สมอเพราะได้
เรียนรู้จากประสบการณ์หลายอยา่ง  
 5.  ชดุการสอนประกอบค าบรรยายท าให้ครูมคีวามสะดวกในการสอนเพราะมีแบบอยา่ง
การสอน ท่ีเ ป็นมาตรฐานครูจะท าการสอนด้วยความมั่นใ จ และท าให้ กา รเ รี ยนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
 7.7  ลกัษณะของชดุการสอนท่ีดี 
 ลกัษณะของช ุดการสอนท่ีดี  จึงพอสรุปได้วา่  ต้องมีความสะดวกในการใช ้ผู ้เ รียน
สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  มีค าส่ัง   มีจุดมุง่หมาย  เ น้ือหา  กิจกรรม  การประเมินผลครบตาม
จุดประสงค์  มกีารทดลองใชแ้ละหาประสิทธิภาพ  เพื่อสง่เสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดการพัฒนา  สามารถ
ยืดหยุน่ไดต้ามเน้ือหา  เวลา  และโอกาส 
 7.8  การน าชดุการสอนไปใช  ้
 การน าชดุการสอนไปใชจ้ะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน  คือ  ขั้นการทดสอบ  กอ่นการเ รียน
การสอนเพื่อทดสอบดูความรู้พื้นฐานของนักเ รียน  ขั้นการสร้างความสนใจ หรือขั้นน าเข้าสู ่
บทเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกดิความสนใจอยากรู้อยากเห็น  สนใจท่ีจะประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้  รู้จกัคน้หาค าตอบ  ขั้นประกอบกจิกรรม  ขั้นสรุปบทเรียนเพื่อสรุปความเข้าใจหรือความคิด
รวบยอดและขั้นการประเมนิผลการเรียนการสอน  เพื่อประเมินดูวา่นักเ รียนบรรลุตามจุดประสงค์
หรือไม ่
 
8.  ทฤษฏเีกี่ยวกับความพงึพอใจ 
 มนีักทฤษฎีหลายทา่นไดก้ลา่วถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกบัความพึงพอใจ  ซ่ึงมีความคิดเห็น
แตกตา่งกนัดงัน้ี 
 ดิเรก ฤกษ์สาหรา่ย (2527 : 35) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่  ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกมคีวามสุขเมือ่คนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุง่หมายความต้องการ 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  (2539 : 365) การจูงใจเป็นส่ิงเ ร้า  และความพยายามท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการหรือเป้าหมาย สว่นความพึงพอใจ หมายถึงความพอใจเมื่อความต้องการ
ไดรั้บการตอบสนอง 
 ดงันั้นการจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้าเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ คือ ความพึงพอใจซ่ึงเ ป็นผลลัพธ์  ซ่ึง เมื่อ
เกดิแรงจูงใจข้ึนแลว้สามารถตอบสนองแรงจูงใจนั้น ผลลพัธ์กคื็อ ความพึงพอใจ 

 ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกับความพงึพอใจ 
 ทฤษฎลี าดับขั้ นความต้องการของมาสโล ว์  (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)
 มาสโลว ์(Maslow, 1970) เป็นนักจิตวทิยา  ได้สร้างทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์  ได้กลา่ว
ไวว้า่  ความต้องการของมนุษย์แบง่ออกเป็น   5  ระดับ  เ รียงตามความส าคัญ   จากความต้องการ
ต ่าสุดไปจนถึงความตอ้งการของมนุษย์สูงสุด โดยบุคคลจะพยายามตอบสนองความต้องการระดับ
ต ่ากวา่กอ่นท่ีความตอ้งการระดบัสูงกวา่จะเกิดข้ึน   เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองจนเกิด
ความพอใจข้ึนมาความตอ้งการระดบัสูงกวา่จะเกิดข้ึน   และบุคคลจะถูกจูงใจให้ท าการตอบสนอง
เมือ่ความตอ้งการน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความตอ้งการใหมจ่ะเกดิข้ึนถ้าความต้องการระดับลา่ง
ท่ีไดรั้บการตอบสนองจนพอใจแลว้เกดิกลบัมาไมพ่อใจอีกคร้ัง   บุคคลก็จะหันมาตอบสนองความ
ตอ้งการในระดบัดงักลา่วอีก  ซ่ึงได้ล าดับความต้องการของมนุษย์จากระดับต ่าไประดับสูงได้   5  
ขั้น (Hierarchy of Needs)  ดงัน้ี 
  ระดบัท่ี 1 ความต้องการพื้นฐานเพื่อการอยูร่อดของชีวิต  (Physiological needs) ได้แก ่
ความตอ้งการอาหาร น ้ า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 
 ระดับท่ี 2 ความต้องการทางด้านความมัน่คงและปลอดภ ัย  (Safety needs) ส่วนมาก
เกีย่วกบัความปลอดภยัของรา่งกาย 
 ระดบัท่ี 3 ความตอ้งการทางด้านสังคม  (Social needs)  เ ป็นความต้องการด้านความรัก 
ความพอใจ การมสีว่นรว่มและการยอมรับ 
 ระดบัท่ี 4 ความตอ้งการท่ีสะทอ้นให้เ ห็นความต้องการของบุคคลเกี่ยวกบัการยอมรับ
ตนเองและความตอ้งการชื่อเสียงเกยีรติศักด์ิ   (Egoistic needs)  เชน่   บารมี  ฐานะ   เ ป็นท่ียอมรับนับ
ถือจากคนอ่ืน 
 ระดับท่ี 5 ความต้องการท่ีจะได้รับความส าเ ร็จชี วิต  (Self-actualization) เ ป็นความ
ตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย์ คือ อยากให้เกดิความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความตอ้งการของตน 
(Physiological needs) 
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9.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 สมศรี  เป็งใจ  ( 2547 : บทคดัยอ่ )  ศึกษาการพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเ ด็ก
ปฐมวยัโดยใช ้การละเลน่พื้นบ้านของไทย  ผลการวิจัยพบวา่  1)  ได้แผนการจัดประสบการณ์
การละเลน่พื้นบา้นของไทยเพื่อพฒันาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยั 12 แผน มีความ
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กอายุ 5 - 6 ปี และมคีวามครอบคลุม เ น้ือหาและประสบการณ์ส าคัญ 
เร่ือง จ านวน และการจดัประเภท 2)  ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั พบวา่ ผา่นเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดไว ้70 % โดยมีคา่เฉล่ียร้อยละ 87.25  3)  พฤติกรรมการเลน่ของเ ด็กปฐมวยั ปรากฏวา่ 
นักเรียนสว่นใหญพ่ฒันาการดา้นสติปัญญาดีข้ึน มีรูปแบบการคิดท่ีหลากหลาย มีพ ัฒนาการด้าน
รา่งกายเหมาะสมตามวยั มกีารแสดงความคิดเห็น พ ูดโต้ตอบกบัเพื่อนในขณะท่ีเลน่ได้ สามารถ
ควบคมุอารมณ์ได้ดีในขณะท่ีเลน่ 
 ศุทธินี  สุดยอด (2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการใชช้ดุการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  กลุม่ศึกษาท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ัง น้ี   คือ  นักเ รียนช ั้นอนุบาลปีท่ี 2
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547  อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา  จ านวน  27  คน  แบบทดสอบเตรียม
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ปลายภาค  ด าเนินการทดลองโดยใชช้ดุการสอน  ซ่ึงผู ้วิจัยได้ด าเ นินการ
สร้างและสอนดว้ยตนเอง  พร้อมกบัมกีารสังเกตพฤติกรรมของนักเ รียนขณะเ รียนไปด้วย  หลังจาก
เรียนจบกระบวนการเรียนแลว้ให้นักเ รียนท าแบบทดสอบเตรียมความทางคณิตศาสตร์ปลายเปิด
จากนั้นน าขอ้มลูท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยค านวณคา่ร้อยละ  (%)  และใช ้การบรรยายเชิงวิเคราะห์  จาก
การวจิยัคร้ังน้ีพบวา่  นักเ รียนทุกคนมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์  โดยมีคะแนนสอบความทาง
คณิตศาสตร์ปลายภาค  ต ่าสุดและสูงสุดอยูใ่นชว่งร้อยละ  83.34  ถึงร้อยละ  98.34  ในการเ รียน
นักเรียนมคีวามสนใจในกจิกรรมการเรียน  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน  และมีการ
สนทนาโตต้อบระหวา่งการท ากิจกรรม 
 สายพิณ  ใจยวน  ( 2549 : บทคดัยอ่ )  ศึกษาการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยัโดยใชว้ธีิการสอนแบบเลน่ - เรียน - สรุป – ฝึกทักษะ  ผลการวิจัยพบวา่  1)  ได้แผนการ
จดัประสบการณ์คณิตศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยัโดยใช ้วิธีสอนแบบเลน่ - เ รียน - สรุป - ฝึกทักษะ 
จ านวน 13 แผน แผนละ 60 นาที 2)  นักเรียนมคีวามพร้อมทางคณิตศาสตร์เ ร่ือง การ รู้คา่และตัวเลข 
1 - 10 ผา่นเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวร้้อยละ 70.00 โดยมคีะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.64  3)  พฤติกรรมการท า
กจิกรรมของนักเรียน พบวา่ นักเ รียนมีความสนใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเ รียนการสอน 
สามารถใชก้ารสังเกตและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนได้ มีการแบง่ปันชว่ยเหลือผู้อ่ืน มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สามารถเกบ็วสัดุอุปกรณ์เหลงัเลิกเลน่สง่ครูไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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 คมขวญั  ออ่นบึงพร้าว  ( 2550 : บทคัดยอ่ )  ศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยใช ้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบวา่  1)  เ ด็ก
ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีคะแนนเฉล่ีย ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
โดยรวม 5 ทกัษะและจ าแนกรายทกัษะ คือ ทกัษะการบอกต าแหนง่ ทักษะการจ าแนก ทักษะการนับ 
1 - 30 ทกัษะการรู้คา่รู้จ านวน และทกัษะการเพิ่ม - ลด ภายในจ านวน 1 - 10 อยูใ่นระดับดี แตกตา่ง
จากกอ่นทดลองอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และคา่เฉล่ียสูง ข้ึน  2)  เ ด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จดักจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มพีฒันาการทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในทุกทักษะสูงข้ึนกวา่กอ่น
การทดลองอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 บาร์รูดี  ( คมขวญั  ออ่นบึงพร้าว, 2550 : 20 ; อ้างอิงจาก Baroody, 2000 : 61 - 67 )   ได้
ศึกษาการเรียนการสอน เกีย่วกบัจ านวนและทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กวยั 3 - 5 ปี มี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเ ร่ืองการ เทา่กนั การเพิ่มและการลดความสัมพันธ์ของ
สว่นยอ่ยและสว่นใหญ ่การลดและการเพิ่มของเศษส่วน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 คลีน ( คมขวญั  ออ่นบึงพร้าว, 2550 : 20 ; อ้างอิงจาก Kline, 2000 : 568 - 571 )  ได้ศึกษา
ความคิดเกีย่วกบัการจัดการเ รียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กวยัอนุบาล โดยการสัมภาษณ์
ครูผูส้อนระดบัอนุบาล ผลการวจิยัพบวา่ นอกจากการท่ีครูจะมีส่วนในการจัดเตรียมกิจกรรมการ
สอนคณิตศาสตร์แลว้นั้นผูป้กครองยงัมสีว่นอยา่งมากในการท่ีครูจะมีส่วนในการให้การสนับสนุน
ให้เวลาในการท ากจิกรรมคณิตศาสตร์รว่มกบัเด็ก และนอกจากน้ีครูผู ้สอนควรมีการสนับสนุนและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กวยัอนุบาลซ่ึงกนัและกนั  
 




