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และวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละคะแนนเฉล่ีย 2) ประมวลผล แปลผล
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Abstract 
 
 This research is an experimental study. The aims are: (1) to study the development  
of basic analytical thinking skills of the pre-school pupils though the use of a set of activity 
package, (2) to study the learning achievement of the pupils, (3) to study the effectiveness of  
the activity package in developing the pupils’ analytical thinking in basic mathematics. Data were 
collected from 15 pupils aged between 5-6 years old. They were the pupils at the Kindegarten-3 
level, Sethavit School, Prachuabkirikhan Province. The experiment was conducted during the 
second semester of the academic year 2016.  
 The research instruments were: 
  (1) the learning plans. 
 (2) the activity package for the development of the learners’ basic analytical skills in 
mathematics. 
 (3) the post-test.The data were analyzed using basic descriptive statistics: percentage 
and mean.  
 The results were as follows: 
 1) For the development of pre-primary school pupils ‘analytical thinking competence 
in basic mathematics through the use of 5 sets of the activity package, it was found that 12 
students (80%) scored higher than the minimum 80% criterion; 3 of them (20%) scored lower 
than the set standard.  
 2)  With regard to the pupils’ learning achievement in basic mathematics analytical 
thinking skills, it was found that 15 of them (100%) scored above the 80 percent standard.   
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 3)  The activity package was found to be effective based on the criteria set at 80/80, 
which was found to be at  83.20/100. 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัและทีม่าของปัญหา  
 การจดัการเรียนรู้ของทุกระดบัในสถาบนัการศึกษาตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างเร่งด่วน
เพ่ือให้สอดรับกบัความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกในยคุแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรมเน่ืองจาก
ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและมีความหลากหลาย การศึกษานบัวา่มีความสาํคญั
ต่อการพฒันาคุณภาพของประชากรภายในประเทศ เม่ือประชากรมีคุณภาพย่อมส่งผลให้เกิดการ
พฒันาประเทศตามลาํดบั จากผลการวิจยัของกรมอนามยัและองค์การอนามยัโลกซ้ึงได้สํารวจ
พฒันาการของ เด็กไทยในช่วงอายุ 4 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี จาก 4 ภูมิภาค 9 จงัหวดั จาํนวน 3,096 คน
ในปี พ.ศ. 2547  ท่ีพบว่า เด็กไทยมีแนวโน้นในการพัฒนาการช้าและสติปัญญาตํ่าลง และ
ผลการวิจยัโครงการระยะ ยาวของกระทรวงสาธารณสุขท่ีศึกษาพฒันาการเด็กไทยพบว่าเด็กไทยมี
ความฉลาดทางปัญญาหรือ ไอคิวของเด็กไทยตํ่ากว่าปกติ โดยเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุระหว่าง 0-5 ปี  
มีไอคิว 71.69 ส่วนเด็กในวยั เรียนท่ีมีอายุระหว่าง 6-12 ปี มีไอคิวโดยเฉลีย 88 ซึงตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี 
99-100 และหากสถานการณ์ยงั เป็นเช่นน้ีต่อไป จะเป็นสัญญาณท่ีไม่ดีต่อคุณภาพของเด็กไทยท่ีจะ
เติบโตเป็นอนาคตของชาติท่ีดีได ้(กรมอนามยัและองคก์ารอนามยัโลก,2547, อา้งถึงใน นภาพร  
พรมจนัทร์, 2550) ส่วนสําคญัในการพฒันาสติปัญญา รวมถึงพฒันาการต่างๆ ของเด็ก คือ การมี
ความสามารถในการคิด เน่ืองจาก มนุษยมี์ความสามารถในการคิดส่ิงต่าง ๆ การคิดเกิดข้ึนและ
ดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา แมว้่าบุคคลจะตระหนกัในกระบวนการคิดของตนหรือไม่ก็ตาม 
ความสามารถในการคิดของมนุษย ์จะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล การคิดเป็นเร่ืองยากเม่ือเกิดข้ึน
ในบริบทซ่ึงไม่มีความหมายต่อตวั ผูคิ้ด กระบวนการคิดจะทาํงานไดดี้ท่ีสุดถา้ส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดนั้นมี
ความหมายต่อตนเอง และเป็นส่วน หน่ึงของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั มนุษยใ์ชก้ารคิดใน
การสร้างองคค์วามรู้ ขอ้มูล จินตนาการ ตรวจสอบทางเลือก ตดัสินใจ รวมถึงขยายผลส่ิงท่ีตนรับรู้
ได้ การคิดจึงเป็นกิจกรรม ด้านสติปัญญา ซ่ึงช่วยมนุษยใ์นการแก้ปัญหา ตดัสินใจ และเขา้ใจ
ความหมายของส่ิงต่าง ๆ (สาํนกั เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น.8-9) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อญัชลี  
ไสยวรรณ (2556, ออนไลน์) ท่ี กล่าวว่า เด็กปฐมวยัควรไดรั้บการกระตุน้สมองใหเ้กิดเครือข่ายเส้น
ใยสมองและจุดเช่ือมโยงต่าง ๆ เพื่อส่งผลใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
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 กระบวนการทาํงานของสมองเกิดข้ึน มากเท่าไรจะทาํให้เด็กยิงฉลาดมากข้ึนเท่านัน 
การฝึกให้สมองทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น เร่ืองของการคิด การคิดเป็นกระบวนการ
ทาํงานของสมองท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ การคิดสามารถ พฒันาและฝึกฝนได้  ทักษะการคิด 
กระบวนการคิด การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้ 
ทาํเป็น คิดเป็น รักการอ่านอยา่งต่อเน่ือง 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 กาํหนดแนวทางในการจดั
การศึกษาไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
ได้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด ฉะนั้นครูผูส้อนและผูจ้ ัดการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลง
บทบาทจากการเป็นผูช้ี้นําผูถ่้ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผูเ้รียน 
ในการแสวงหาความรู้จากส่ือ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน เพ่ือนาํขอ้มูล
เหล่านั้ นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ 2545 ก, น.34) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา สําหรับเด็ก 3-6 ปี  
ให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้าน  คือ ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย  ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2541, น.8) โดยเฉพาะ
การศึกษาระดบัปฐมวยันบัว่าเป็นการศึกษาระดบัรากฐานของชีวิต การเตรียมเด็กให้มีความพร้อม 
และพฒันาการตามวยั และศกัยภาพ จึงเป็นส่ิงสาํคญัยิง่ ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งรับทราบและดาํเนินการ
เพื่อให้เด็กไดมี้สภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสามารถศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนไปไดอ้ย่างมี
ความสุขตามความต้องการและความสนใจ อันจะทาํให้เกิดความเข้มแข็งของประชากรใน 
การพฒันา และสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามของชาติต่อไปในอนาคต(กระทรวงศึกษาธิการกรม
วิชาการ 2545 ก, น.1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและองคก์รพฒันาเด็กระหว่างประเทศ 
ท่ีทุกคนเห็นว่าทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสําคญัของประชากรเด็กปฐมวยั ได้ให้ความสําคญั 
กบัศกัยภาพในช่วงแรกของชีวิตมนุษย ์การพฒันาเด็กให้เจริญเติบโตถึงขีดสุดศกัยภาพ โดยการ
พฒันาเดก็และครอบครัวอยา่งเป็นองคร์วม มีการปรับกระบวนทรรศน์ ในการพฒันาเดก็ ปฏิบติังาน
จริงและมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เด็กปฐมวยัสมองมิไดท้าํหนา้ท่ีรู้คิดและเรียนรู้ไดส้มบูรณ์มาพร้อม
กาํเนิด แต่ตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างถูกวิธีและเป็นระบบในช่วงปฐมวยัของชีวิต ประสิทธิภาพ
สมองจึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุ้นประสบการณ์ 
การเรียนรู้(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2545ข, น.12) 
 การสอนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กเล็กนั้น ควรให้เด็กไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 
ไดส้ัมผสัไดจ้ดักระทาํกบัวตัถุของจริง มีประสบการณ์กบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เด็กจะเรียนดว้ยการ
ปฏิบติั ต่อวตัถุเท่านั้น และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัครูและเพื่อนในหอ้งเรียน ส่งผลต่อการสร้างความรู้

DPU



3 
 

ทางดา้นตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาํพูดท่ีกระตุน้ให้เด็กเกิดความ
สนใจใฝ่เรียนรู้เช่นการซกัถามดว้ยความเอาใจใส่ของครู ส่วนการสร้างความรู้และขอ้มูลยอ้นกลบั
นั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตวัเด็กเอง เด็กไม่ตอ้งการการสอนโดยตรง แต่จากการท่ีไดเ้ผชิญปัญหา 
จะส่งผลให้เด็กได้พัฒนาความคิดในระดับสูงข้ึน  (หรรษา  นิลวิ เ ชียร  2535, น .118-154)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดท่ีกล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเคร่ืองมือสาํคญัต่อ
การพฒันาศกัยภาพของสมอง จุดเนน้ของการจดัประสบการณ์จึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนจากการเนน้
ใหจ้ดจาํขอ้มูลทกัษะพื้นฐาน เป็นการพฒันาใหผู้เ้รียนไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ และมีทกัษะพื้นฐานท่ีเพียงพอในการนําไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจจากการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆดว้ยตนเอง (วรณนั ขนุศรี 2546, น.74) 
 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต บุคคลท่ีมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ เหนือกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งทางดา้น 
สติปัญญาและการดาํเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์จึงเป็นการคิดพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เป็นทกัษะ 
ท่ี ทุกคนสามารถพฒันาไดจ้ากประสบการณ์อนัหลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัของ 
ผูเ้รียน กิจกรรมท่ีจดัจะอยูใ่นรูปแบบการตั้งคาํถาม การสังเกต การสืบคน้ การทาํนาย การท่ีเด็กจะ 
มี การคิดวิเคราะห์ไดดี้จึงตอ้งมีความรู้เป็นพื้นฐานสําคญั (ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551, น.53-54)  
การคิด วิเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการจาํแนกแยกแยะส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีพบ ส่ิงท่ีได้ยิน  
ส่ิงท่ีสมัผสั ส่ิง ท่ีชิมรส หรือส่ิงท่ีดมกล่ินแลว้แยกออกดว้ยความคิดถึงท่ีมา ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู้
ว่าคืออะไร มี องคป์ระกอบอะไร เช่ือมโยงและสัมพนัธ์กนัอย่างไร กระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํให้
ผูเ้รียนเกิดการคิด วิเคราะห์จะนาํไปสู่การคน้หาความเป็นจริง การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการ
คิดในเชิงลึกท่ี ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถและมีทกัษะในการตงัสมมติฐาน การสังเกต การสืบคน้
และการหา ความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยง จนเกิดการตีความถึงท่ีมาท่ีไปของส่ิงนั้น ๆ อย่างมีเหตุมีผล 
(สาํนกังาน เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น.12)  สาํหรับในสถานศึกษา การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้เด็กไดรั้บ การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์มากข้ึน การสอนให้คิดเป็น
ถือว่าเป็นวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัและถือ ว่าเป็นส่วนหน่ึงของบทเรียนทุกอย่าง โดยครูเป็นผูท่ี้มี
บทบาทสําคญัในการสอนคิด ตอ้งเป็น ตน้แบบของนักคิดและตอ้งปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อการคิด 
ในตวัเด็ก และตอ้งมีวิธีการสอนอยา่งมี ประสิทธิภาพ และมีนกัการศึกษาไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการ
พฒันาการคิดวิเคราะห์  เช่น  กฤษณา  ดามาพงศ ์(2555, น.59) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมประกอบ
อาหารท่ีมีต่อความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวยั ผลการศึกษาพบวา่ หลงัไดรั้บการจดั
กิจกรรมประกอบอาหาร เด็ก ปฐมวยัมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดั
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กิจกรรมประกอบอาหาร โดย หลงัการจดักิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม ร้อยละ 
53.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด จะเห็นไดว้่าการสอนใหเ้ด็กคิดวิเคราะห์มีความสาํคญัและจาํเป็นท่ี
ครูผูส้อนจะตอ้งหาแนวทางใน การพฒันาการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวยั  
 การจดักิจกรรมเป็นวิธีการจดัประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัโดย
การเปิดโอกาสให้เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง (Learning by doing) เป็นแนวคิดของ John Dewey  
ซ่ึง สอดคลอ้งกบัทฤทษฏีของเพียเจต ์(Piaget) ท่ีเช่ือว่าพฒันาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคคลปรับตวัให้อยู่ในสภาวะสมดุลด้วยการใช้
กระบวนการดูดซบัประสบการณ์และกระบวนการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ 
การเรียนรู้โดยการใชป้ระสาทสัมผสั  ลงมือปฏิบติัจริง ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรมซ่ึงเป็นการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและตามลาํดบั กิจกรรมท่ีเด็กไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ตรง ซ่ึงอาจจะเป็นพื้นฐาน
ของการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวยั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
พฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง โดยการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า การ
ซึมซับประสบการณ์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตจริงของเด็กและจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจเก่ียวกับเด็กปฐมวยัได้นําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยใชชุ้ด
กิจกรรม 

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง     
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 
 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

1.  เด็กปฐมวยัท่ีจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2.  เดก็ปฐมวยัท่ีเรียนคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
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3. ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั มี
ประสิทธิภาพ 80/80 
 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนปฐมวยัอายุระหว่าง 5 – 6 ปี จาํนวน  
15 คน ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี2ปีการศึกษา 2559โรงเรียนเศรษฐวิทย ์
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 เนือ้หาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี ้

2.1. การบอกตาํแหน่ง 
2.2. การจาํแนก 
2.3. การนบัปากเปล่า 1-30 
2.4. การรู้ค่ารู้จาํนวน 1-20 
2.5 การเพิ่ม – ลด ภายในจาํนวน 1-10 
ตัวแปรต้น 

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ ชุดกจิกรรมการคดิวเิคราะห์ 
1. การบอกตาํแหน่ง 1. การรวบรวมขอ้มูล 
2. การจาํแนก 2. การจดัหมวดหมู่ 
3. การนบัปากเปล่า 1-30 3. การจาํแนกแจกแจง 
4. การรู้ค่ารู้จาํนวน 1-20 4. การเรียงลาํดบั 
5. การเพิ่ม – ลด ภายในจาํนวน 1-10 5. การเปรียบเทียบ 
 
ในแต่ละชุดกิจกรรมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เลือกใชกิ้จกรรรมการคิดวิเคราะห์ 

เพียง 3 ดา้น เน่ืองจากระยะเวลาในการทดลองกาํหนดไวเ้พียง 15 คาบ 
 ตัวแปรตาม 
 1.  ความสามารถคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.  ผลสมัฤทธ์ิการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
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1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
เด็กปฐมวัย หมายถึง นกัเรียนอายรุะหว่าง 5 – 6 ปีซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเศรษฐวิทย ์จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานสําหรับ

ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 3 มีทั้งหมด 5 ดา้น คือ 
1.1 การบอกตาํแหน่ง หมายถึง ความสามารถในการบอกตาํแหน่งของส่ิงของใน

ตาํแหน่งต่างๆบน – ล่าง , ใน – นอก , เหนือ – ใต ้, ซา้ย – ขวา , กลาง – หนา้ –ขา้งหลงั 
1.2 การจาํแนกหมายถึงความสามารถในการสังเกตจาํแนกเปรียบเทียบส่ิงต่างๆว่า

เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไรในเร่ืองปริมาณขนาดรูปร่างสีและรูปทรงเป็นตน้ 
1.3  การนบัปากเปล่า 1 – 30 หมายถึงความสามารถในการนบัเลข 1 ถึง 3 หรือ 1 ถึง 10 

หรือ 1 ถึง 30 ตามอายเุดก็ 
1.4 การรู้ค่ารู้จาํนวนหมายถึงความสามรถในการเรียงลาํดบัมากไปนอ้ยหรือนอ้ยไปมาก

ลาํดบัท่ี 1 ลาํดบัท่ี 2 เป็นตน้ 
1.5 การเพิ่ม – การลดภายในจาํนวน 1 – 10 หมายถึงการอ่านค่าเงินบาทเหรียญธนบตัร

อ่านป้ายราคาการประเมินเงินการเพิ่มเป็นการรวมจาํนวนรวมกลุ่มมากข้ึนการลดไดแ้ก่การแบ่งการ
แยกการนาํออกนอ้ยลง 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง  ความสามารถของเด็กในการ
พฒันาจากชุดกิจกรรมซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของ เพียเจต,์ 
บรูนเนอร์ , บลูม และ มาซาโน และนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ (1) การรวบรวมขอ้มูล  (2)  การ
จดัหมวดหมู่  (3)  การจาํแนกแจกแจง (4) การเรียงลาํดบั  (5)  การเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนจากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดบัอนุบาล 3 จาํนวน 15 ขอ้ หลงัการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัอนุบาล 3 มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เด็กนกัเรียนปฐมวยัชั้นอนุบาล 3 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

เพิ่มข้ึน โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
2.  เดก็นกัเรียนปฐมวยัชั้นอนุบาล 3 มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน 
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3.  การใชชุ้ดกิจกรรม ประกอบการสอน ทาํให้เกิดความสามารถคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง    
คณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน สามารถนาํไปปรับใชก้บันกัเรียนในระดบัปฐมวยัอ่ืนๆ ได ้

 

DPU



 

 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้าํเสนอ      

ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี  
2.1  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
2.2  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.2.1  ความหมายของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.2.2  ความสาํคญัของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.2.3  จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.2.4  ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสติปัญญาท่ีเก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.2.5  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั   
2.2.6  กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
2.2.7  แนวคิดในการฝึกทกัษะคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 
2.2.8  แนวทางในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

2.3  แนวคิดและทฤษฏีงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ 
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 
2.3.2 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
2.3.3 แนวทางในการคิดวิเคราะห์ 
2.3.4 ประโยชน์การคิดวเิคราะห์ 
2.3.5 องคป์ระกอบการคิดวเิคราะห์ 
2.3.6 ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ 
2.3.7 กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
2.3.8 เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 

2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
1.  ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บน

พื้นฐาน การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสนองต่อธรรมชาติ และพฒันาการ
ของเด็กแต่ละคน ตาม ศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสังคม-วฒันธรรม ท่ีเด็กอาศยัอยู่ ดว้ยความรัก ความ
เอ้ืออาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสงัคม   

2.  หลกัการ เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการตลอดจน  
การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยัเพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันา
ตนเองตามลาํดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้น อย่างสมดุลและเตม็ตามศกัยภาพ โดยกาํหนดหลกัการ 
ดงัน้ี 

2.1  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และไดพ้ฒันาการท่ีครอบคลุมเดก็ปฐมวยัทุกประเภท 
2.2  ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล และไดว้ิถีชีวิตของเดก็ตามบริบทของชุมชน สงัคม และวฒันธรรมไทย  
2.3  พฒันาเดก็โดยมีองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัของเดก็ไดดี้ 
2.4  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพ และมี

ความสุข   
2.5  ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาในการพฒันาเดก็ 

3.  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเดก็อาย ุ3-5 ปี  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเดก็อาย ุ
3-5 ปีเป็นการจดัการศึกษา ในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษา เดก็จะไดรั้บการพฒันา
ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล  

3.1  คุณลกัษณะตามวยั เป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติ เม่ือเด็กมีอายุ
ถึงวยันั้นๆ ผูส้อนจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ3-5 ปี เพื่อนาํไปพิจารณา
จดัประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัได ้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคน
ซ่ึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อนาํขอ้มูลไปช่วยในการพฒันาเด็กให้เต็มตามความสามารถ
และศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอายอุาจเร็วหรือชา้ กว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ และการพฒันา
จะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ถา้สังเกตพบว่าเด็กไม่มีความกา้วหนา้  อย่างชดัเจนตอ้งพาเด็กไปปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทยเ์พ่ือช่วยเหลือและแกไ้ขไดท้นัท่วงที  คุณลกัษณะตามวยัท่ีสาํคญัของเด็กอาย ุ
3-5 ปี มีดงัน้ี (คาํสัง่กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.27) 
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1.  เดก็อาย ุ3ปี  
พฒันาการดา้นร่างกาย  

- กระโดดข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้ 
- รับลูกบอลดว้ยมือและลาํตวั  
- เดินข้ึนบนัไดสลบัเทา้ได ้ 
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได ้
- ใชก้รรไกรมือเดียวได ้ 

พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
- แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก  
- ชอบท่ีจะทาํใหผู้ใ้หญ่พอใจและไดค้าํชม  
- กลวัการพลดัพรากจากผูเ้ล้ียงดูใกลชิ้ดนอ้ยลง  

พฒันาการดา้นสงัคม   
- รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง  
- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกนัแต่ต่างคนต่างเล่น)  
- เล่นสมมติได ้  
- รู้จกัรอคอย  

พฒันาการดา้นสติปัญญา  
- สาํรวจส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกนัและต่างกนัได ้ 
- บอกช่ือของตนเองได ้ 
- ขอความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา  
- สนทนาโตต้อบ/เล่าเร่ืองดว้ยประโยคสั้นๆ ได ้ 
- สนใจนิทานและเร่ืองราวต่างๆ   
- ร้องเพลง ท่องคาํกลอน คาํคลอ้งจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได ้ 
- รู้จกัใชค้าํถาม อะไร  
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง่ายๆ   
- อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่งรอบตวั  

2.  เดก็อาย ุ4 ปี  
พฒันาการดา้นร่างกาย  

- กระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ีได ้ 
- รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทั้งสอง 
- เดินข้ึน ลงบนัไดสลบัเทา้ได ้  
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- เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได ้  
- ตดักระดาษเป็นเสน้ตรงได ้ 
- กระฉบักระเฉงไม่ชอบอยูเ่ฉย  

พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
- แสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบับางสถานการณ์  
- เร่ิมรู้จกัช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  
- ชอบทา้ทายผูใ้หญ่  
- ตอ้งการใหมี้คนฟัง คนสนใจ  

พฒันาการดา้นสงัคม   
- แต่งตวัไดด้ว้ยตนเอง ไปหอ้งสว้มไดเ้อง 
- เล่นร่วมกบัคนอ่ืนได ้  
- รอคอยตามลาํดบัก่อน-หลงั  
- เกบ็ของเล่นเขา้ท่ีได ้ 

พฒันาการดา้นสติปัญญา  
- จาํแนกส่ิงต่างๆ ดว้ยประสาทสมัผสัทั้ง 5 ได ้  
- บอกช่ือและนามสกลุของตนเองได ้ 
- พยายามแกปั้ญหาดว้ยตนเองหลงัจากไดรั้บคาํช้ีแนะ  
- สนทนาโตต้อบ / เล่าเร่ืองเป็นประโยคอยา่งต่อเน่ือง  
- รู้จกัใชค้าํถาม ทาํไม  

3. เดก็อาย ุ5 ปี  
พฒันาการดา้นร่างกาย  

- กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้ 
- รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนไดด้ว้ยมือทั้งสอง  
- เดินข้ึน ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
- ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุม ผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ  

พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  
- แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม  
- ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น  
- ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง  

พฒันาการดา้นสงัคม  
- พบผูใ้หญ่ รู้จกัไหว ้ทาํความเคารพ  

DPU



12 

 

- รู้จกัขอบคุณ เม่ือรับของจากผูใ้หญ่  
- รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

พฒันาการดา้นสติปัญญา  
- บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่าง จาํแนก จดัหมวดหมู่ส่ิงของได ้ 
- บอกช่ือ นามสกลุ และอายขุองตนเองได ้ 
- พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนและแปลกใหม่  
- รู้จกัใชค้าํถาม ทาํไม อยา่งไร  
- นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20  

ระยะเวลาเรียนใชเ้วลาในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก 1-3 ปีการศึกษาโดยประมาณ 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายขุองเดก็ท่ีเร่ิมเขา้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

 
2.2  ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

2.2.1  ความหมายของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ทิศนา แขมมณี (2548) ให้ความหมายว่า การจดัสภาพการณ์ของการเรียนการสอน  

โดยให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัเลือกทาํโครงงานท่ีตนสนใจ โดยร่วมกนัสาํรวจ สังเกต และกาํหนดเร่ืองท่ี
ตนเองสนใจ วางแผนในการทาํโครงงานร่วมกนั คือการศึกษาหาขอ้มูลความรู้ท่ีจาํเป็นและลงมือ
ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางเอาไวจ้นได้ขอ้คน้พบหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่แลว้จึงเขียนรายงานและ
นาํเสนอต่อสาธารณชน เก็บขอ้มูล แลว้นาํผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดกนั และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บทั้งหมด  

บริวเวอร์ (Brewer, 1995, p.98) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไว้
ว่าเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจเร่ืองจาํนวน หน้าท่ี และความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงของ เม่ือเด็กโตข้ึนกิจกรรมเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ก็เปล่ียนไป เด็กจะไดส้าํรวจ เร่ิมเขา้กลุ่มมีการ
เปรียบเทียบ เม่ือเด็กพร้อมเร่ืองมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ก็จะบนัทึกส่ิงท่ีคน้พบโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
ซ่ึงช่วยเตรียมเดก็ใหพ้ร้อมท่ีจะกา้วไปสู่ประสบการณพ้ืนฐานต่อไป 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  (2546, น.214)  ให้ความหมายของ
คณิตศาสตร์ไวว้่า หมายถึง การนบั การคาํนวณ วิชาคาํนวณ สาํหรับคาํว่าวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
วิชาวา่ดว้ยการคาํนวณ 

มนัทนา เทศวิศาล (2535, น.194-197)  ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ไว ้วา่ เป็นการใหเ้ดก็เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองการจาํแนกของออกเป็นหมวดหมู่ ตามลกัษณะ
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หรือขนาดการคิดจาํนวนรวมทั้งเร่ืองของนํ้าหนกั จาํนวน ปริมาณ การวดัขนาด และเวลา โดยมีของ
จริงเขา้มาช่วยเสริมความเขา้ใจ เพราะจะเป็นพื้นฐานความเขา้ใจเร่ืองคณิตศาสตร์ของเด็กต่อไปใน
อนาคต  

นิตยา เดชสุภา (2545, น.20) กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐาน
ของเดก็ท่ีควรไดรั้บประสบการณ์ เก่ียวกบัการสังเกต การเปรียบเทียบ การจาํแนกตามรูปร่าง ขนาด 
สี นํ้ าหนกั ความยาว  ส่วนสูง ความเหมือนความต่าง การเรียงลาํดบั การบอกตาํแหน่ง การวดัและ
การนบั เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัต่อไป 

ขวญันุช บุญยูฮ่ง (2546, น.7) กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์คือความรู้พื้นฐาน
เบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงเด็กควรจะไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัการสังเกต การ
จาํแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบั การบอกตาํแหน่ง การนบัและการวดั เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนท่ี
จะเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา  

ลิดา จันทร์ตรี (2547, น.23) กล่าวว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง 
ประสบการณ์หรือความรู้เบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปสู่การเรียนคณิตศาสตร์ท่ีเด็กควรไดรั้บประสบการณ์
ต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองของการสังเกต การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบั การจาํแนกตามรูปร่าง ขนาด 
นํ้ าหนัก ความยาว ความสูง การนับและการวดั ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมทาง
คณิตศาสตร์ ในระดบัต่อไป  

จงรัก อ่วมมีเพียร (2547, น.18) ได้กล่าวถึงทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็น
พฒันาการท่ีมีแบบแผน ตลอดจนเป็นการจดัประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน
ในเร่ืองการสังเกต การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบั การจดัหมวดหมู่ การวดั การนบั และเวลาเพ่ือ
เป็นพื้นฐานความเขา้ใจ และพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต  

มสัหลนั สาเอียด (2549, น.20-21) กล่าวว่าทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน
ของเด็กท่ีไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัการสังเกต การเปรียบเทียบ การจาํแนกตามรูปร่าง ขนาด สี 
นํ้าหนกั ความยาว ความสูง ความเหมือน ความต่าง การเรียงลาํดบั การบอกตาํแหน่ง การวดัและการ
นบัเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมท่ีเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัต่อไป 

นิตยา ประพฤติกิจ (2541, น.2-3) กล่าวว่า คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัเป็น
ประสบการณ์ ท่ีครูจดัให้แก่เด็ก ซ่ึงนอกจากจะอาศยัสถานการณ์ในชีวิต ประจาํวนัของเด็กเพื่อ
ส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัคณิตศาสตร์แลว้ยงัจะตอ้งอาศยัการจดักิจกรรมท่ีมีการวางแผน และ
เตรียมการอย่างดีจากครูด้วยทั้ งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้คน้ควา้แก้ปัญหา เรียนรู้และพฒันา
ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ มีทกัษะและมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานสาํหรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนและใชใ้นชีวิตประจาํวนัต่อไป 

ไทเลอร์ (นิตยา ประพฤติกิจ, 2541, น.2; อา้งอิงจาก Taylo, 1985) กล่าวว่าคณิตศาสตร์
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เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัท่ีสาํคญั ครูปฐมวยัควรเปิดโอกาสให้เด็กไดใ้ชค้วามคิด แกปั้ญหา 
และเรียนรู้ดว้ยตวัเอง โดยจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เดก็ แต่ความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์นั้นข้ึนอยูก่บัระดบัพฒันาการของเดก็ดว้ย 

คณิตศาสตร์ หมายความถึง การนับ การคาํนวณ วิชาว่าดว้ยการคาํนวณ หรือวิชาท่ีว่า
ดว้ยการคิดเลข (สิริมณี บรรจง, 2555, บทนาํ) การนบัและจาํนวน เป็นความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการ
นบัและจาํนวน ไดแ้ก่ การรู้จกัสัญลกัษณ์ตวัเลข การนบัจาํนวน 1 - 3 หรือ จาํนวน 1 - 10 หรือ 
จาํนวน  1 - 30 ตามระดบัอายขุองเดก็ การเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย, จากใหญ่ไปหาเลก็, ลาํดบัท่ี 
การวดัขนาดใหญ่กวา่ - เลก็กวา่, สูงกวา่ – เต้ียกว่า,  ยาวกว่า - สั้นกว่าหรือ เท่ากนั ความคิดรวบยอด
เก่ียวกบัเวลา กลางวนั  กลางคืน  ลาํดบั  ช่วงเวลา ปฏิทิน และความคิดรวบยอดเก่ียวกบัรูปทรง
เรขาคณิต กล่อง ลูกบอล ส่ีเหล่ียม วงกลม สามเหล่ียม ลูกบาศก ์และการรู้ค่า ไดแ้ก่ การอ่านค่าของ
เงิน ค่าเงินบาท เหรียญ ธนบตัร การอ่านป้ายราคา การประมาณค่าของเงิน การเพ่ิม เป็นการรวม
จาํนวน รวมกลุ่ม มากข้ึน และการลด ไดแ้ก่ การแบ่ง การแยก การนาํออก การทาํใหน้อ้ยลง เป็นตน้  

สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547, น.133)ไดใ้หแ้นวทางการนบัเลข ไวด้งัน้ี 
พฒันาการดา้นการนบัเลขเร่ิมนาํตวัเลขมาใช ้เป็นส่วนหน่ึงของคาํพดูในชีวิตประจาํวนันานมาแลว้ 
ก่อนท่ีเด็กจะเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้สียอีกว่า ตวัเลขเหล่านั้นมีความหมายว่าอะไร เม่ืออายุได ้3 ขวบ 
เดก็ช้ีไปท่ีส่ิงของและพยายามนบัจาํนวนของเหล่านั้น แต่เดก็จะไม่มีวนันบัมนัไดถู้กตอ้ง 

ขั้นตอนต่อไปของพฒันาการดา้นตวัเลข จะอยู่ในช่วงอายปุระมาณ 3 หรือ 4 ขวบ เร่ิม
จบัคู่ส่ิงของท่ีแตกต่างกนั แต่มีจาํนวนเท่ากนัได ้ตวัอยา่งเช่น นาํกล่องไมก้ล่องเลก็ ๆ สีนํ้ าเงิน 4 ใบ 
สีเหลือง 4 ใบ สีเขียว 4 ใบและ สีดาํ 6 ใบ มาให้ลูกช้ีไปท่ีกลุ่มกล่องไมสี้นํ้ าเงิน แลว้ขอให้เด็กหา
กล่องไมก้ลุ่มอ่ืนท่ีมีจาํนวนเท่ากนั ความสามารถในการเลือกกลุ่มกล่องไมไ้ดถู้กตอ้งเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์
ไดว้่า มีความเขา้ใจในจาํนวนตวัเลขท่ีแสดงอยู่ในรูปปริมาณของส่ิงของ และจาํนวนตวัเลขกับ
ปริมาณของส่ิงของนั้นกมี็จาํนวนเท่า ๆ กนั  

ขั้นตอนต่อไปของพฒันาการดา้นตวัเลขคือ การท่ีรู้ความจริงว่า จาํนวนตวัเลขเกิดมา
จากการเรียงลาํดบัท่ีแน่นอน เด็กมกัจะนึกคิดเอาเองว่าเป็นเพราะรู้ว่าเลข 3 ต่อจากเลข 2 ต่อจากเลข 
1 ฯลฯ (ซ่ึงมนัเป็นส่ิงปรากฏใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน) แต่สาํหรับเดก็ เดก็จาํเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้เสียก่อน 
เพราะมนัไม่ไดป้รากฏให้เห็นไดเ้ลยในทนัที ควรเรียนรู้ลาํดบัตวัเลขตั้งแต่ 1- 5 ก่อนท่ีจะเรียนรู้
ลาํดบัอ่ืน ๆ ต่อไป ในขั้นตอนน้ีเร่ิมเขา้ใจภาษาของตวัเลข เช่น ใหญ่/เลก็  มาก/นอ้ย เด็กวยั 3 ขวบ 
สามารถเปรียบเทียบขนาดง่าย ๆ ได ้ตวัอยา่งเช่นยื่นแกว้นํ้ าผลไมใ้บใหญ่และใบเลก็ใหแ้ละขอให้ช้ี
ไปท่ีแกว้นํ้าผลไมใ้บใหญ่ เดก็ควรสามารถแยกความแตกต่างระหวา่งแกว้ 2 ใบไดโ้ดยไม่ยากนกั   

เม่ือเดก็อายไุด ้4 ขวบจะกา้วสู่ขั้นแรกของการนบัตวัเลขดว้ยความรอบคอบ ตวัอยา่งเช่น  
นาํของท่ีเหมือนกนั 3 - 4 ช้ิน มาวางไวห้นา้เด็ก เช่น ลูกอม 3-4 เมด็ จากนั้นขอใหน้บัจาํนวนของ
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ออกมาดงั ๆ และช้ีไปท่ีของแต่ละช้ินขณะท่ีนบัดว้ยอาจจะนบัมนัจนครบไดอ้ย่างถูกตอ้ง เด็กควร
รู้จกัตวัเลขไดต้ั้งแต่ 1 - 10 หรือบางทีอาจถึง 20 สามารถนับเลขได ้อย่างนอ้ยตั้งแต่ 1-7 และรู้
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัของแต่ละวนั (ดร.ธรรมนูญ  นวลใจ,  2541, น.138-139) 

สุวิมล อุดมพิริยะศกัย ์(2547, น.171-172) กล่าวไวว้่า เร่ืองของคณิตศาสตร์นั้น ไม่ใช่
เร่ืองง่ายสาํหรับผูใ้หญ่บางคน เพราะเหตุน้ีความคิดท่ีว่าจะนาํเอาความรู้ เก่ียวกบัคณิตศาสตร์หรือ
การคิดคาํนวณมาใหเ้ดก็ท่ีจดักลุ่มไวเ้พื่อการเล่นไดเ้รียนรู้บา้งจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย ความจริงแลว้การคิด
คาํนวณท่ีว่านั้นไม่ใช่การบวกลบ แต่คณิตศาสตร์ทาํให้เด็กรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการจาํแนกของ
ออกเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะ หรือขนาดของมนัเท่านั้น เพราะส่ิงเหล่าน้ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจาํวนั
ของเดก็มาก ในแง่ของคณิตศาสตร์ 

สรุปได้ว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้พื้นฐานของเด็กท่ีได้รับ
ประสบการณ์และกิจกรรมในเร่ืองการนบัปากเปล่า การนบัเรียงลาํดบัตวัเลข การนบัจาํนวน การรู้
ค่า รู้จาํนวน การนับเพิ่ม การนบัลด การสังเกตเปรียบเทียบ การจาํแนก การจดัหมวดหมู่ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัต่อไป 

2.2.2 ความสาํคญัของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 จงรัก อ่วมมีเพียร (2547, น.19) ได้กล่าวถึงความสําคญัของทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ไวว้่า คณิตศาสตร์มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตเพราะในการดาํรงชีวิต ตลอดจน
การศึกษาและการเรียนรู้ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การ
เรียงลาํดบั การแกปั้ญหา การคิดคาํนวณ การคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์เม่ือเติบโตข้ึน   
 สิริมณี บรรจง (2549, น.1-2) กล่าวถึง การให้ความสาํคญัของคณิตศาสตร์ว่ามีส่วน
สาํคญั อย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนัของเด็กปฐมวยั ซ่ึงทั้งพ่อแม่และครูย่อมตระหนักถึงความสําคญั
ของคณิตศาสตร์อยูแ่ลว้วา่ ในการเล่นและการส่ือสารพดูคุยของเด็กนั้น มกัจะมีเร่ืองคณิตศาสตร์เขา้
มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัอยู่เสมอ จากคาํพูดของเด็กจะพบว่ามีการพูดถึงการเปรียบเทียบ การ
วดัและตวัเลขประโยคต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นว่า มีการใชค้าํศพัทท่ี์เก่ียวกบั
คณิตศาสตร์และความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน อยา่งไรก็ตามในชีวิตประจาํวนันั้น มี
เด็กปฐมวยัและผูใ้หญ่จาํนวนมากท่ีไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เน่ืองจากเรียนไดค้ะแนนไม่ดีหรือมี
ประสบการณ์ท่ีไม่ดีเ ก่ียวกับคณิตศาสตร์ แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วทุกคนต้องเก่ียวข้องกับ
คณิตศาสตร์อยูเ่สมอแมว้่าจะไม่ตอ้งการก็ตาม เช่น เม่ือตอ้งใชท้กัษะคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั
โดยอาจไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวัเลขเลยก็ได ้เช่น ใชท้กัษะการวดัหรือกะระยะในการกระโดดขา้ม
ทอ้งร่องขา้งถนน ซ่ึงบางคนเห็นว่าเป็นเร่ืองไร้สาระ แต่ลองสังเกตเม่ือพาเด็กไปศึกษานอกสถานท่ี
จะพบว่าเม่ือครูพาเด็กขา้มทอ้งร่อง เด็กบางคนสามารถกระโดดขา้มไดพ้น้ แต่บางคนกระโดดคร้ัง
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ใดก็ตกนํ้ าทุกคร้ัง หรือในการรับประทานอาหาร เด็กบางคนตกัอาหารมากจนกินไม่หมด เป็นตน้ 
จากปัญหาดงักล่าวถา้ผูใ้หญ่ไม่แกไ้ขและส่งเสริมพฒันาการ เม่ือโตข้ึนเขาอาจมีปัญหามากข้ึน มี
โอกาสไดรั้บอุบติัเหตุมากกว่าคนอ่ืน ๆ น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งเดียวของทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีทุกคน
ควรเรียนรู้เท่านั้น ยงัมีทกัษะทางคณิตศาสตร์อีกหลายประการท่ีเด็กควรไดรั้บการส่งเสริมเพื่อให้มี
ชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติ ไดแ้ก่ ทกัษะเก่ียวกบัจาํนวนและการดาํเนินการ การบอกตาํแหน่ง การ
จาํแนก การอ่านค่าของเงิน เวลา การคิดและการใหเ้หตุผลตลอดจนส่ิงท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจาํวนั เช่น 
เลขท่ีบา้น ทะเบียนรถ ปฏิทิน นาฬิกา การซ้ือของ การชั่ง การตวง หมายเลขโทรศพัท์ เป็นตน้ 
เหล่าน้ีลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน เน่ืองจากจุดประสงคส์าํคญัของคณิตศาสตร์ไดแ้ก่การ
คิดอยา่งมีเหตุผลนัน่เอง   
 บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526, น.246) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ไวว้่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 
การรู้จกัสังเกตเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การเพิ่มข้ึนและลดลง ช่วยขยายประสบการณ์เก่ียวกบั
คณิตศาสตร์ให้สอดคลอ้งกันจากง่ายไปหายาก ช่วยให้เด็กเกิดความเขา้ใจในความหมายของ
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ สามารถใชภ้าษาเก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ช่วยฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ ใน
การคิดคาํนวณดว้ยการเสริมสร้างประสบการณ์แก่เด็กปฐมวยัโดยการฝึกให้เด็กไดเ้ปรียบเทียบ
รูปร่างต่าง ๆ บอกความแตกต่างในเร่ืองขนาด นํ้าหนกั ระยะเวลา จาํนวนส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 
แยกแยะของเป็นหมวดหมู่ เรียงลาํดบัใหญ่ - เลก็ สูง – ตํ่า แยกเป็นหมูยอ่ยได ้โดยการเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง ทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ด็กพร้อมท่ีจะคิดคาํนวณในขั้นต่อๆ ไป ตลอดจนฝึกใหคิ้ดหาเหตุผล
หรือคาํตอบด้วยตนเองจากส่ือการเรียนการสอนท่ีครูจัดไว้ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจ   
ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ครูควรมีการบูรณาการทกัษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ให้สัมพนัธ์กบักิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ภาษา เกม และเพลง เป็นตน้ เพื่อเร้าให้
เด็กสนใจ เกิดความสนุกสนานและไดรั้บความรู้โดยไม่รู้ตวั เม่ือเด็กรักวิชาคณิตศาสตร์จะสนใจ
กระตือรือร้นอยากท่ีจะเรียนรู้ อยากคน้ควา้หาเหตุผลดว้ยตนเอง การคน้ควา้หาเหตุผลไดด้ว้ยตนเอง
ทาํใหเ้ดก็เกิดความเขา้ใจ จาํไดดี้และเกิดความภาคภูมิใจอยากคิดจะหาเหตุผลต่อไป 
 ขวญันุช บุญยูฮ่ง (2546, น.8) ใหค้วามสาํคญัของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ว่าเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาแขนงต่าง ๆ และเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั ทาํให้ผูเ้รียนเป็นคนมีเหตุผล 
ละเอียดรอบคอบ สาํหรับเดก็ปฐมวยัทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีดีจะช่วยใหเ้ด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียน
คณิตศาสตร์ ช่วยขยายประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ช่วยฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการคิดคาํนวณ 
ฝึกการเปรียบเทียบ แยกของเป็นหมวดหมู่ เรียงลาํดบั และทาํใหเ้ดก็มีทศันคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
 ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี (2545, น.3) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของคณิตศาสตร์ไดว้่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด เป็นโครงสร้างท่ีมีเหตุผลและสามารถนาํคณิตศาสตร์
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ไปแกปั้ญหาในวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหน่ึง ช่วยสร้างสรรคจิ์ตใจของ
มนุษยฝึ์กให้คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตร์ไม่ใช่ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางคาํนวณแต่
เพียงอยา่งเดียวหรือไม่ไดมี้ความหมายเพียงตวัเลขสญัลกัษณ์เท่านั้นยงัช่วยส่งเสริมการสร้าง และใช้
หลกัการรู้จกัการคาดคะเนช่วยในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ และจากความแตกต่างระหว่าง
บุคคลควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิดอยา่งอิสระบนความสมเหตุสมผลไม่จาํกดัว่าการคิดคาํนวณ
ตอ้งออกมาเพียงคาํตอบเดียว หรือมีวิธีการเดียว 
 สมวงษ ์แปลงประสบโชค (2546, น.64) การสร้างองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัคือ การสังเกตและการสร้างขอ้ คาดเดา จากนั้นจึงพยายามพิสูจน์เพ่ือให้ไดค้วามรู้ใหม่ๆ ท่ี
เรียกวา่ทฤษฎีบทหรือความคิดรวบยอด จากลกัษณะของคณิตศาสตร์ท่ีใหมี้สงัเกต มีการคาดเดาและ
มีการพิสูจน์น้ีเอง ทาํให้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีทาํให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ และไดฝึ้กให้เด็กเป็นคน ช่างสังเกต หาความเหมือน หาความแตกต่าง หารูปแบบ หา
ความสัมพนัธ์ คาดการณ์ล่วงหนา้ การคิดเป็นเหตุเป็นผล ประยกุตค์วามรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา ทั้ง
ปัญหาในชีวิตประจาํวนัและปัญหาท่ีเป็นเกมพฒันาสมอง 
 จากความสําคญัของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น  ได้แก่ รู้จักการสังเกต
เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงลําดับ การรู้ค่าจํานวน เป็นส่ิงสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ศาสตร์อ่ืนๆ การได้รับประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุมีผลและใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆได้
อย่างดี โดยมีครูเป็นผูท้า้ทายความคิดของเด็กด้วยการนําไปสู่ปัญหา หรือการบูรณาการทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้สัมพนัธ์กับกิจกรรมเกม เพื่อเร้าให้เกิดความสนุกสนาน และได้รับ
ความรู้โดยไม่รู้ตวั ทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถจดจาํไดดี้และเกิดความภาคภูมิใจ 

2.2.3 จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
เยาวพา เดชะคุปต ์(2542, น.83) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ใหเ้ดก็เกิดความเขา้ใจถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี  
1. เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร์ 
2. มีความสามารถในการแกปั้ญหา  
3. มีทกัษะและวิธีการในการคิดคาํนวณ  
4. สร้างบรรยากาศในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์
5. ส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์บุคคลในตวัเดก็   
6. ส่งเสริมกระบวนการสืบสวนสอบสวน  
7. ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผล   
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บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532, น.245–246) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อเตรียมเดก็ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้  
2. เพ่ือขยายประสบการณ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบวิธีสอนใน

ชั้นต่อไป  
3. เพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจความหมายและใชค้าํพดูเก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ 
4. เพื่อฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการคิดคาํนวณ   
5. เพื่อฝึกใหเ้ป็นคนมีเหตุผลละเอียดถ่ีถว้นรอบคอบ  
6. เพื่อใหส้มัพนัธ์กบัวิชาอ่ืน และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 
7. เพื่อใหมี้ใจรักวิชาคณิตศาสตร์ และชอบการคน้ควา้ 
วาโร เพ็งสวสัด์ิ (2542, น.71-72) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสอนคณิตศาสตร์

สาํหรับเดก็ไวด้งัน้ี  
1. ให้โอกาสได้จดัการกระทาํ และสํารวจวสัดุในขณะมีประสบการณ์เก่ียวกับ

คณิตศาสตร์ 
2. ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัโลกทางดา้นกายภาพก่อนเขา้ไปสู่โลกของการคิด

ดา้นนามธรรม   
3. ให้มีการพฒันาทกัษะดา้นคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ อนัไดแ้ก่ การจดัหมวดหมู่ การ

เปรียบเทียบ การเรียงลาํดบั การจดัการทาํกราฟ การนบั การจดัการดา้นจาํนวน การสังเกตและการ
เพิ่มข้ึน - การลดลง   

4. การขยายประสบการณ์เก่ียวกบัคณิตศาสตร์ใหส้อดคลอ้งจากง่ายไปหายาก   
5. ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการคิดคาํนวณ 
มสัหลนั สาเอียด (2549, น.24) จุดมุ่งหมายในการสอนทกัษะทางคณิตศาสตร์ คือการ

เตรียมความพร้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยฝึกใหเ้ด็กสังเกต คิดหาเหตุผลเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ 
จดัเรียงลาํดบันบัจาํนวน ซ่ึงจะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 

นิตยา เดชสุภา (2545, น.22) กล่าววา่ จุดมุ่งหมายในการสอนคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวยั 
คือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยฝากใหเ้ด็กสังเกต คิดหาเหตุผล เปรียบเทียบ 
ส่ิงต่าง ๆ จดัเรียงลาํดบั นบัจาํนวน ซ่ึงจะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจและเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์   

ขวญันุช บุญยูฮ่ง (2546, น.7) กล่าวว่าการเตรียมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบั
เด็กปฐมวยันั้น เพื่อเป็นการเตรียมเด็กใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้และทาํกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไดดี้ตาม
วยัและความสามารถทาํให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ทกัษะพื้นฐานในการคาํนวณ
และการแกปั้ญหา มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
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อยา่งเหมาะสม 
ลิดา จนัทร์ตรี (2547, น.24) จุดมุ่งหมายในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์

แก่เด็กปฐมวยั เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้และทาํกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ไดดี้ตามวยัและ
ความสามารถ รวมทั้งให้เดกเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และมีทกัษะวิธีการเบ้ืองตน้ ใน
การคิดคาํนวณอยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้ดด็มีใจรักคณิตศาสตร์ และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ได ้

สรุปไดว้่า การส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ และทาํกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับวยั เช่น การทาํแบบชุดฝึกกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ดว้ยความสามารถและสนุกสนาน มีทกัษะพื้นฐานในการสังเกตเปรียบเทียบ การจดั
หมวดหมู่ การเรียงลาํดบั การรู้ค่าความหมาย และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

2.2.4. ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสติปัญญาท่ีเก่ียวกบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาท่ีจะกล่าวถึงไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทาง

สติปัญญาของเพียเจทแ์ละทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์  
1)  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท ์ 
เพียเจท ์(Piaget, 1969, p.92-96) กล่าวว่า เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัโดยอาศยั

กระบวนการทาํงานท่ีสําคญัของโครงสร้างทางสติปัญญา 2 กระบวนการคือ กระบวนการซึมซับ
ประสบการณ์ (Assimilation) คือกระบวนการท่ีพยายามนาํเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มมาปรับ
ใหเ้ขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ตามระดบัสติปัญญาท่ีบุคคลจะสามารถรับรู้ต่อส่ิงนั้น ๆ ไดก้ระบวนการ
ปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) คือกระบวนการท่ีบุคคลปรับโครงสร้างทางสติปัญญาของ
ตนเองให้เหมาะกบัประสบการณ์ท่ีรับเขา้ไป กระบวนการทั้งสองน้ีจะทาํงานร่วมกนัตลอดเวลา 
เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในโครงสร้างความคิด (Equilibrium) เพียเจทไ์ดแ้บ่งขั้นตอนพฒันาการทาง
สติปัญญาออกเป็น 4 ขั้นตามลาํดบัดงัน้ี  

1.1 ขั้นประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) อายุตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ปี เด็กจะเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะธรรมชาติ เช่น วตัถุ ส่ิงของ เป็นตน้ จะมี
ปฏิกิริยาต่อภาพจริง ๆ รอบ ๆ ตวัมีปฏิกิริยาสะทอ้นง่าย ๆ เช่น การดูด การกลืน การร้องไห ้เป็นตน้ 
ภาษาท่ีใชจ้ะเป็นทีละคาํและพูดไดป้ระโยคสั้น ๆ เด็กในขั้นน้ีรับรู้เฉพาะส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น 
และเป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้จากการใชภ้าษาสัมผสัต่าง ๆ เช่น การชิม การฟัง การมอง การดม และการ
สมัผสั  

1.2  ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบติัการ (Pre–Operational Stage) อายรุะหว่าง 2–7 ปี เป็น
ช่วงท่ีเด็กเร่ิมเรียนรู้ภาษาพูด สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ท่าทางในการส่ือความหมาย รู้จกัส่ิงท่ีเป็น
ตวัแทน (Representation) โครงสร้างสติปัญญาแบบง่าย ๆ สามารถหาเหตุผลอา้งอิงได ้ มีความเช่ือ

DPU



20 

 

ในความคิดของตนอยา่งมาก ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง (Egocentric) ชอบเลียนแบบผูใ้หญ่ 
1.3  ขั้นปฏิบติัการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operation) อายรุะหว่าง 7–11 ปี เป็นช่วง

ท่ีเด็กสามารถรับรู้รูปธรรมได้ดี สามารถใช้เหตุผล ในการตัดสินใจ สร้างกฎเกณฑ์และเห็น
ความสมัพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เป็นนามธรรม  

1.4 ขั้นปฏิบติัการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) อายรุะหว่าง 11–16 ปี เป็น
ช่วงท่ีเด็กรู้จักคิดหาเหตุผลและเรียนรู้เก่ียวกับนามธรรมได้ดีข้ึน สามารถตั้ งสมมติฐานและ
แกปั้ญหาได ้เป็นระยะท่ีโครงสร้างทางสติปัญญาของเด็กมีวุฒิภาวะสูงสุด เด็กวยัน้ีมีความสามารถ
เท่าผูใ้หญ่ แต่จะแตกต่างในดา้นคุณภาพ เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั  จากพฒันาการทาง
สติปัญญาจะเห็นไดว้า่ เดก็ปฐมวยัอยูใ่นขั้นคิดก่อนเกิดปฏิบติัการ    (Pre–Operational Stage) ซ่ึงเดก็
มีพฒันาการทางภาษาและความคิด แต่ยงัไม่สามารถคิดหาเหตุผลได ้สามารถบอกช่ือส่ิงต่าง ๆ รอบ 
ๆ ตวัได ้เรียนรู้จากสญัลกัษณ์และใชส้ญัลกัษณ์ก่อนพฒันา สู่ขั้นต่อไป 

2) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner)  
บรูเนอร์ (Bruner. 1966: 46–48) กล่าวว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการทาํงาน

ภายในอินทรีย ์(Organism) โดยเนน้ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม ท่ีช่วยส่งผลต่อ
พฒันาการทางสติปัญญาของเดก็ บรูเนอร์ (Bruner) เช่ือว่าการจดัประสบการณ์ของครูจะช่วยใหเ้ด็ก
เกิดความพร้อมท่ีจะเรียนต่อไป โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบั
พฒันาการและความสามารถของเด็ก สอนใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงดว้ยการลงมือกระทาํดว้ย
ตนเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ บรูเนอร์ (Bruner) ไดแ้บ่งพฒันาการทางสติปัญญา
ออกเป็น 3 ขั้นดงัน้ี  

1.1 ขั้นการเรียนรู้ดว้ยการกระทาํ (Enactive Stage) เปรียบไดก้บัขั้นประสาทสัมผสัและ
การเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) ของเพียเจท ์เป็นขั้นท่ีเด็กไดเ้รียนรู้และเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มจาก
การกระทาํและการใชป้ระสาทสมัผสั  

1.2 ขั้นการเรียนรู้ดว้ยการจินตนาการ (Iconic Stage) เปรียบไดก้บัขั้นความคิดก่อนเกิด
ปฏิบติัการ (Pre–Operation Stage) ของเพียเจท์ เป็นขั้นท่ีเด็กเก่ียวขอ้งกบัความจริงมากข้ึน 
ความสามารถในการคิดยงัไม่ลึกซ้ึง และยงัไม่สามารถจาํแนกส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล มีการใช้
จินตนาการบา้ง   

1.3 ขั้นการเรียนรู้โดยใชส้ัญลกัษณ์ (Symbolic Stage) เปรียบเทียบไดก้บัขั้นปฏิบติัการ
คิดแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) และขั้นปฏิบติัการคิดแบบนามธรรม (Formal 
Operation Stage) ของเพียเจท ์เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถคิดไดอ้ยา่งอิสระโดยใชภ้าษาหรือสัญลกัษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ เร่ิมมีความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผลโดย
ถือวา่เป็นขั้นสูงสุดของการพฒันาสติปัญญา 
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จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) สรุปไดว้่า เด็กปฐมวยัอยูใ่น
ขั้นการเรียนรู้ดว้ยจินตนาการ (Iconic Stage) ซ่ึงเด็กจะเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มจากการ
กระทาํและไดรั้บประสบการณ์ตรงดว้ยการไดใ้ชป้ระสาทสัมผสั ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง สาํหรับ
ด้านการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลยังต้องอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้ นในการจัด
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มให้กบัเด็กเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จึงตอ้งคาํนึงถึงพฒันาการ
และความสามารถของเดก็เป็นหลกั 

2.2.5  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 
แฮมมอนด ์(Hammond. 1967, p.215–220) ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์

ของเดก็ปฐมวยัไวว้า่ ควรฝึกใหเ้ดก็เกิดทกัษะดงัต่อไปน้ี  
1)  คาํศพัทท์างคณิตศาสตร์ (Vocabulary) ควรใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชค้าํแสดง

จาํนวนต่าง ๆ ท่ีไม่ไดแ้สดงถึงสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ การใช้คาํท่ีมีความหมายแทนจาํนวน  
การใช้คาํศพัท์เปรียบเทียบต่าง ๆ เช่น ใหญ่–เล็ก มาก–น้อย มากกว่า–มากท่ีสุด หนัก–เบา และ 
สูง–ตํ่า เป็นตน้  

2)  การนบั (Counting) ควรให้เด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง 1 
ต่อ 1 การบอกขนาดของกลุ่มท่ีมีขนาดเท่ากนั โดยไม่ตอ้งนบัการเขา้ใจความหมายของจาํนวน 1–2 
การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงขนาดและรูปร่าง การเขา้ใจความหมายของการนบั การนบัโดยใช้
ลาํดบัท่ี การใชส้ญัลกัษณ์แทนจาํนวน และการเขา้ใจรูปทรงต่าง ๆ  

3)  การแบ่ง (Fractions) ควรใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการแบ่งอยา่งง่าย ความหมายของ
ส่วนเตม็และส่วนยอ่ย และการใชค้าํท่ีแสดงจาํนวนคร่ึง เช่น คร่ึงถว้ย ตรงกลาง เป็นตน้   

4)  รูปทรง (Shape) ควรใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัรูปทรง และส่ิงของขนาดต่าง ๆ ท่ีมกั
พบในส่ิงแวดลอ้ม เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และรูปวงกลม เป็นตน้ การใชค้าํศพัทท่ี์แสดงถึง
ขนาดและรูปร่างต่าง ๆ เช่น ใหญ่–เลก็ ขนาดกลาง สูง–ตํ่า หนา–บาง อว้นและผอม เป็นตน้ การใช้
คาํแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปร่างต่าง ๆ เช่น ใหญ่–เล็ก เต็ม–ว่างเปล่า ยาว–สั้ น และกลม–
ส่ีเหล่ียม เป็นตน้  

5)  การวดั (Measurement) ควรให้เด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัท่ีว่าง ระยะทาง ทิศทางท่ีตั้ง 
เช่น  ในหอ้ง–นอกหอ้ง ขา้งหนา้–ขา้งหลงั และขา้งบน–ขา้งล่าง เป็นตน้ อุณหภูมิ เช่น ร้อน–เยน็ ฤดู
ร้อน–ฤดูฝน และฤดูหนาว เป็นตน้ เวลา เช่น เด๋ียวน้ี กลางวนั กลางคืน สัปดาห์  วนัใน1 สัปดาห์ 
ชัว่โมง และนาที เป็นตน้ และนํ้าหนกั เช่น หนกั–เบา และลอย–จม  

6)  เงินและค่าของเงิน (Money & Money Values) ควรใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัคาํศพัท์
ของเงิน การวดัค่าของเงิน วิธีใชเ้งิน เช่น การซ้ือ ขาย บาท สตางค ์และราคา เป็นตน้  
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กรมวิชาการ (2546, น.18-21) ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ท่ีส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี  

1) การคิด โดยการรับรู้ แสดงความรู้สึกความคิดสร้างสรรคผ์า่นส่ือ วสัดุ ของเล่น และ
ผลงาน   

2) การสงัเกต การจาํแนก และการเปรียบเทียบ โดยการสาํรวจและอธิบาย ความเหมือน 
ความต่างของส่ิงต่าง ๆ การจบัคู่ การจาํแนก การจบักลุ่ม การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบั การใชห้รือ
การอธิบายส่ิงต่าง ๆ ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3) จาํนวน โดยการเปรียบเทียบจาํนวน มากกว่า นอ้ยกว่า เท่ากนั การนบั ส่ิงต่าง ๆ การ
จบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจาํนวนหรือปริมาณ  

4) มิติสัมพนัธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) โดยการต่อเขา้ดว้ยกนั การแยกออก การบรรจุ และการเท
ออก การอธิบายในเร่ืองตาํแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั การส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ์ดว้ย
ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ   

5) เวลา โดยการเร่ิมตน้ และการหยดุการกระทาํโดยสัญญาณ การเปรียบเทียบเวลา การ
เรียงลาํดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  

เยาวพา เดชะคุปต ์(2545, น.87 – 88) ไดเ้สนอการสอนคณิตศาสตร์ ท่ีครูควรศึกษาเพื่อ
จดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ ดงัน้ี  

1. การจดักลุ่ม หรือ เซต ส่ิงท่ีควรสอนไดแ้ก่ การจบัคู่ 1 : 1 การจบัคู่ส่ิงของการ
รวมกลุ่ม กลุ่มท่ีเท่ากนั และ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเลข 

2. จาํนวน 1 – 10 การฝึกนบั 1 – 10 จาํนวนคู่ จาํนวนค่ี  
3. ระบบจาํนวน (Number System) และช่ือของตวัเลข 1 = หน่ึง 2 = สอง  
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งเซตต่าง ๆ เช่น เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ  
5. สมบติัของคณิตศาสตร์จากการรวมกลุ่ม (Properties of Math)  
6. ลาํดบัท่ี สําคญั และประโยคคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ประโยคคณิตศาสตร์ท่ีแสดงถึง

จาํนวน ปริมาตร คุณภาพต่างๆ เช่น มาก – นอ้ย สูง – ตํ่า ฯลฯ  
7. การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เดก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาง่ายๆทางคณิตศาสตร์ทัง่ท่ี

เป็นจาํนวนและไม่เป็นจาํนวน  
8. การวดั (Measurement) ไดแ้ก่ การวดัส่ิงท่ีเป็นของเหลว ส่ิงของ เงินตราอุณหภูมิ 

รวมถึงมาตราส่วน และ เคร่ืองมือในการวดั  
9. รูปทรงเรขาคณิต ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ รูปร่าง ขนาด ระยะทาง เช่น รูปส่ิงของท่ีมี

มิติต่าง ๆ จากการเล่นเกม และจากการศึกษาถึงส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั  
10. สถิติ และกราฟ ไดแ้ก่ การศึกษาจากการบนัทึกทาํแผนภูมิการเปรียบเทียบต่างๆ  

DPU



23 

 

สรุปไดว้่า ในการฝึกให้เด็กเกิดทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์นั้น ควรให้เด็กไดเ้รียนรู้ 
ในเร่ืองของการใชค้าํศพัทท่ี์แสดงจาํนวนการเปรียบเทียบ การจดักลุ่ม การเรียงลาํดบั การนบัจาํนวน 
การวดั นํ้ าหนัก รูปทรงต่าง ๆ การแบ่ง ค่าของเงิน มิติสัมพนัธ์ และเวลา และครูตอ้งเป็นผูท่ี้จดั
กิจกรรมประสบการณ์ใหเ้ด็กไดเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในเร่ืองการจดักลุ่ม จาํนวน 1 – 10 การ
ฝึกนบั 1 – 10 ช่ือของตวัเลข ลาํดบัท่ี รูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ตรงท่ี
เดก็ไดป้ฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในชีวิตประจาํวนัทั้งจากหอ้งเรียนท่ีท่ีบา้นและจากการเล่น
ของเดก็เอง 

2.2.6 กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
การส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์สามารถจดัให้สอดแทรกอยูใ่นกิจกรรมต่าง 

ๆหลายกิจกรรม โดยจะกล่าวไดด้งัน้ี  
ไทเลอร์ และ ยงั (Tayler; & Young, 1972, p.39) ไดเ้สนอกิจกรรมท่ีมีส่วนส่งเสริม

ทกัษะดา้นต่าง ๆ โดยรวมถึงทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ไวด้งัน้ี  
1. การเล่นบลอ็กขนาดใหญ่ 
2. การเล่นบลอ็กขนาดเลก็ 
3. การวาดภาพดว้ยชอลก์  
4. การเล่นดินเหนียว  
5. การประดิษฐภ์าพ  
6. การระบายสีดว้ยสีเทียน   
7. การตดั –  ปะ 
8. การเล่นมุมบา้น   
9. การวาดภาพดว้ยการใชก้ระดานขาหยัง่ ใชน้ิ้ว ใชฟ้องนํ้า และวสัดุอ่ืน ๆ  
10. การเล่นทราย   
11. การร้อยลูกปัด 
12. การเล่นนํ้า   
13. งานไม ้
เมเยสก้ี (Mayesky, 1998, p.318–321) กล่าวว่า ศูนยก์ารเรียนท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กเกิด

การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเคล่ือนไหว ศูนยเ์ล่นนํ้ า ศูนยภ์าษา ศูนยบ์ล็อกและศูนย์
ศิลปะ  

บุญเยีย่ม จิตรดอน (2532, น.243–244) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยัดงัน้ี  
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1. เล่นเกมต่อภาพ จบัคู่ภาพ ต่อตวัเลข  
2. เล่นต่อบลอ็ก ซ่ึงมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ  
3. การเล่นในมุมบา้น เล่นขายของ   
4. แบ่งส่ิงของเคร่ืองใช ้แลกเปล่ียนส่ิงของกนั  
5. ท่องคาํคลอ้งจองเก่ียวกบัจาํนวน   
6. ร้องเพลงเก่ียวกบัการนบั  
7. เล่นทายปัญหาและตอบปัญหาเชาวน์   
8. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
เยาวพา เดชะคุปต ์(2542, น.51–56) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยั เกมเป็น

กิจกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อการฝึกทกัษะ และช่วยใหเ้ดก็เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียน การ
เล่นเกมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยพฒันาทกัษะต่าง ๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมกระบวนการในการทาํงานและอยูร่่วมกบัเพื่อนในสงัคม  

จากกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สรุปว่า ในการส่งเสริมทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สามารถสอดแทรกอยูใ่นหลาย ๆ กิจกรรม ไดแ้ก่  การเล่นบลอ็ก การเล่นนํ้ า
เล่นทราย การเล่นมุมต่าง ๆ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ การท่องคาํคลอ้งจอง การร้องเพลง การ
เล่นทายปัญหา การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศิลปะ  และเกมฝึกทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะ
นาํเกมฝึกทกัษะโดยเฉพาะเกมการศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ยเกมแยกประเภท เกมลอตโต เกมโดมิโน 
เกมตารางสมัพนัธ์ เพื่อช่วยส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั   

2.2.7  แนวคิดในการฝึกทกัษะคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยั 
คณิตศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั เป็นการวางรากฐานใหเ้ด็กสนใจในการคาํนวณท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัของเดก็ รู้จกัฟัง เขา้ใจความหมายและรู้ค่าของตวัเลข เขา้ใจความหมายของมาก–นอ้ย 
และเตรียมเด็กให้พร้อมในการเรียนเลข  ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์และความสนใจ จะเป็นผลทาํให้เด็กมีทศันคติท่ีดี รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จกัการ
แกปั้ญหา ทั้งยงัฝึกให้มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคอ่ื์น ๆ เช่น มีไหวพริบ รอบคอบ  ถ่ีถว้น  ช่างสังเกต 
เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กเติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ย่างมีความสุข การฝึกเด็กให้คิดและใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาส่ิงต่าง ๆ การฝึกให้รู้จกั
สังเกตเปรียบเทียบ รูปทรง ขนาด จาํนวน นํ้ าหนกัและปริมาณของส่ิงของ การเล่นสนุกกบัตวัเลข 
การนับ  ลําดับเวลา  และเหตุการณ์  ส่ิงเหล่าน้ีคือความพร้อมทางคณิตศาสตร์  (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527, น.7)  

บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526, น.250–251) กล่าวถึงประสบการณ์คณิตศาสตร์ท่ีเด็กควร 
มี ได้แก่ การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดับ การวดั การนับ การจับคู่หน่ึงต่อหน่ึง ตวัเลข และวิธี
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คาํนวณ   
นิตยา ประพฤติกิจ (2537, น.25-26) กล่าวถึงขอบข่ายของคณิตศาสตร์ควรประกอบดว้ย 

การนบัตวัเลข การจบัคู่ การจดัประเภท การเปรียบเทียบ การจดัลาํดบั รูปทรงและเน้ือท่ี การวดั เซท 
เศษส่วน การทาํตามแบบหรือลวดลาย การอนุรักษ ์

สรุปแนวคิดของการฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั ควรเนน้ท่ีกระบวน 
การฝึกให้เด็กได้คิดและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ฝึกให้รู้จักการสังเกตเปรียบเทียบ การจัด
หมวดหมู่การเรียงลาํดบัและการนบั 

2.2.8  แนวทางในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ไดมี้นกัการศึกษากล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับ

เดก็ปฐมวยั ไวด้งัน้ี  
บุญเยี่ยม จิตรดอน (2532, น.243–244) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  
1. เดก็จะตอ้งไดเ้รียนจากประสบการณ์ตรงจากของจริง โดยเร่ิมจากวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเป็น

รูปธรรมไปหานามธรรม ดงัน้ี  
1.1. ขั้นใชข้องจริง   
1.2 ขั้นใชรู้ปภาพแทนของจริง   
1.3 ขั้นก่ึงรูปภาพ คือ สมมติเคร่ืองหมายต่าง ๆ แทนภาพหรือจาํนวน   

2. เร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ใกลต้วัเดก็ก่อนแลว้จึงเป็นส่ิงท่ียากข้ึน   
3. สร้างความเขา้ใจและรู้ความหมายมากกว่าการให้จาํโดยให้เด็กคน้ควา้ ตดัสินใจคิด

หาเหตุผลดว้ยตนเอง   
4. ฝึกคิดจากปัญหาในชีวิตประจาํวนัของเด็กก่อน เพื่อเป็นการช่วยขยายประสบการณ์

ใหส้มัพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม  
5. จดักิจกรรมใหส้นุกสนานตลอดจนไดรั้บความรู้ไปดว้ย   
6. จดักิจกรรมให้เด็กเกิดความเขา้ใจ โดยขั้นตน้ให้เด็กมีประสบการณ์ให้มาก แลว้จึง

ค่อยสรุปกฎเกณฑท่ี์จาํเป็นอนัดบัสุดทา้ย   
7. จดักิจกรรมทบทวน โดยการตั้งคาํถามแลว้ใหต้อบปากเปล่า เพื่อสร้างเร่ืองราวใหคิ้ด

ซํ้า ช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็คิดแกปั้ญหาและหาเหตุผลขอ้เทจ็จริง    
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2533, น.619–620) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการ

ส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี  
1. ศึกษาและทาํความเขา้ใจหลกัสูตร เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงค ์ขอบข่ายของเน้ือหา วิธี

สอน วิธีการจดักิจกรรม การใชส่ื้อการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

DPU



26 

 

เตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์สาํหรับเดก็ปฐมวยัไดถู้กตอ้ง   
2. ศึกษาพฒันาการดา้นต่าง ๆ ความตอ้งการ และความสามารถของเด็กปฐมวยัเพื่อจะ

ไดจ้ดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการ ความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของเดก็   
3. จดัหาส่ือการเรียนท่ีเด็กสามารถจบัตอ้งไดใ้ห้เพียงพอ โดยใชข้องจริงของจาํลอง 

รูปภาพจากส่ิงแวดลอ้มและส่ิงท่ีเด็กคุน้เคย ส่ือท่ีใชน้ั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือวสัดุทาํ
ข้ึนเอง วสัดุราคาถูก วสัดุเหลือใช ้และวสัดุทอ้งถ่ิน   

4. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัของเดก็   
5. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม ไดล้งมือกระทาํ ไดใ้ชค้วามสามารถอยา่ง

เตม็ท่ี โดยมีครูเป็นผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา  
6. ฝึกใหเ้ดก็ไดคิ้ดแกปั้ญหา ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์มีอิสระในการคิด คน้ควา้หาเหตุผล

ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุดจากการปฏิบติักิจกรรม   
7. จดักิจกรรมโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
8. สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและบา้น เพื่อใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วย

เตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์ของเดก็   
9. จดัสภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกหอ้งเรียน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์  
นิตยา ประพฤติกิจ (2541, น.21) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ ไวด้งัน้ี  
1. สอนใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั   
2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ท่ีทาํใหพ้บคาํตอบดว้ยตนเอง   
3. มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และการวางแผนท่ีดี เป็นระบบ   
4. เอาใจใส่เร่ืองการเรียนรู้ และลาํดบัขั้น ของพฒันาการความคิดรวบยอด ของเดก็   
5. ใชว้ิธีการจดบนัทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม เพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูล 

วางแผนและปรับปรุงกิจกรรม   
6. จดัประสบการณ์ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิมของเดก็   
7. ใชส้ถานการณ์ในขณะนั้นใหเ้กิดประโยชน์ในการเรียนรู้ 
8. ใชว้ิธีสอดแทรกจากชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดท่ียาก ๆ   
9. จดักิจกรรมใหเ้ดก็ไดมี้ส่วนร่วมหรือปฏิบติัจริง   
10. วางแผนส่งเสริมใหเ้ดก็เรียนรู้ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้นอยา่งต่อเน่ือง   
11. บนัทึกปัญหาและการเรียนรู้ของเดก็อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและปรับปรุง   
12. ในหน่ึงคาบเรียนควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว   
13. เนน้กระบวนการเล่นจากง่ายไปหายาก   
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14. ใชก้ารสอนสญัลกัษณ์ ตวัเลขหรือเคร่ืองหมายเม่ือเดก็เขา้ใจส่ิงนั้นแลว้   
15. ควรมีการเตรียมความพร้อมทุกคร้ังท่ีมีการเรียนคณิตศาสตร์ 
กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2549, น.39 – 40 ) ไดก้ล่าวว่า การสอนให้เด็กปฐมวยัเรียนรู้

คณิตศาสตร์นั้น ครูตอ้งกาํหนดจุดประสงคแ์ละวางแผนการสอนท่ีจะทาํให้เด็กไดใ้ชว้ิธีการสังเกต
ซึมซับสัมผสัโดยเฉพาะจากการแกปั้ญญาจริง ซ่ึงสภาครูแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ขอ้เสนอแนะหลกัการสอนคณิตศาสตร์เดก็อาย ุ3 – 6 ขวบไว ้10 ประการดงัน้ี  

1. ส่งเสริมความสนใจคณิตศาสตร์ของเด็กดว้ยการนาํคณิตศาสตร์ท่ีเด็กสนใจนั้นเช่ือม
สานไปกบัโลกทางกายภาพและสงัคมของเดก็  

2. จดัประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กบัเด็กโดยสอดคลอ้งกบัครอบครัว ภาษาพื้นฐาน
วฒันธรรม วิธีการเรียนของเดก็แต่ละคน และความรู้ของเดก็ท่ีมี  

3. ฐานหลกัสูตรคณิตศาสตร์และการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการ ดา้นปัญญา
ภาษา ร่างกาย อารมณ์ สงัคมของเดก็  

4. หลกัสูตรและการสอนตอ้งเพ่ิมความเขม้แข็งดา้นการแกปั้ญหา กระบวนการใช้
เหตุผล การนาํเสนอ การส่ือสารและการเช่ือมแนวคิดคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั  

5. หลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งและบ่งช้ีขอ้ความรู้และแนวคิดสาํคญัทางคณิตศาสตร์  
6. สนบัสนุนใหเ้ดก็มีแนวคิดสาํคญัทางคณิตศาสตร์อยา่งลุ่มลึกและยัง่ยนื  
7. บูรณาการคณิตศาสตร์เขา้กบักิจกรรมต่างๆ และนาํกิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการ

คณิตศาสตร์ดว้ย  
8. จดัเวลา อุปกรณ์ และครู ท่ีพร้อมสนบัสนุนให้เด็กเล่น ในบรรยากาศท่ีสร้างให้เด็ก

เรียนรู้แนวคิดคณิตศาสตร์ท่ีเดก็สนใจอยา่งกระจ่าง  
9. นาํมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ วิธีการภาษา มาจดัประสบการณ์โดยกาํหนดกลยุทธ์

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการเดก็  
10. สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ดว้ยการประเมินความรู้ ทกัษะและความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัตอ้งเน้นเด็กเป็นสําคญั
กิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งนาํไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก ทาํให้เด็กชอบคิด สนุกกบัการได้
คิดคน้ และตอบคาํถาม รวมถึงการแกปั้ญหา ครูตอ้งสนองตอบความสนใจเรียนรู้ของเด็กใหถู้กตอ้ง
จึงจะทาํให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เป็นมโนทัศน์
คณิตศาสตร์สาํคญัท่ีเดก็ปฐมวยัควรเรียนรู้ 
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2.3  แนวคดิและทฤษฏี งานวจัิยที ่เกีย่วข้องกบัการคดิวเิคราะห์ 
2.3.1  แนวคิดและทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ 

1. ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 
บลูม  (ปรียานุช   สถาวรมณี  2548 ,  น .22  อ้างอิงจาก   Bloom.1956 ,  p.201-207)  

ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy of Educationl Objectives) เป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการรู้คิดดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ของบุคคลส่งผลต่อความสามารถทางการคิด
ท่ีบลูมจาํแนกไวเ้ป็น 6 ระดบั คาํถามในแต่ละระดบัมีความซบัซอ้นแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1  ระดบัความรู้ความจาํ แยกเป็นความรู้ในเน้ือหา เช่น ความรู้ในศพัท์ท่ีใช ้    
และความรู้ในขอ้เท็จจริงเพราะความรู้ในวิธีดาํเนินการ เช่น ความรู้เก่ียวกับระเบียบแบบแผน  
ความรู้เก่ียวกบัแนวโนม้และลาํดบัขั้น ความรู้เก่ียวกบัการจดัจาํแนกประเภท ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์
ต่าง ๆและความรู้เก่ียวกบัวิธีการ ความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง เช่น ความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาและการ
ขยายความ และความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีและโครงสร้าง 

ระดบัท่ี  2  ระดบัความพอใจ แยกเป็นการแปลความ การตีความ และการขยายความ 
ระดบัท่ี  3  ระดบัการนาํเอาไปใช ้แยกเป็น การประยกุต ์
ระดับท่ี  4  ระดับการวิเคราะห์ แยกเป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์หลกัการ 
ระดบัท่ี  5  การสังเคราะห์ แยกเป็น การสังเคราะห์การส่ือความหมาย การสังเคราะห์

แผนงาน และการสงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
ระดบัท่ี 6 ระดบัการประเมินค่า แยกเป็น การประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จริง   ภายใน 

และการประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายนอก การท่ีบุคคลจะมีทกัษะในการแกปั้ญหาและการ
ตดัสินใจ บุคคลนั้นจะตอ้งสามารถวิเคราะห์และเขา้ใจสถานการณ์ใหม่ หรือขอ้ความจริงใหม่ได ้   
ความสามารถทางการคิดของบุคคลของบลูมในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิด
ระดบัพื้นฐานของนกัเรียนสู่ความสามารถทางการคิดในระดบัสูง  

2.  ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาและการคิด วิเคราะห์ ของเพียเจท ์(Piaget’s Theory 
of Intelligence) 

ทฤษฏีพฒันาการคทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจท(์พรรณี ช.เจนจิต 2538 อา้งอิง  
Piagel, 1972, p.1-10)  เช่ือว่า การพฒันาการทางสติปัญญาของคนมีลกัษณะเดียวกนัในช่วงอายุ
เท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน อนัเป็นผลมาจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมจากการสัมผสั การคิดอย่างเป็นรูปธรรม พฒันาสู่ความคิดท่ีเป็นนามธรรม โดย
บุคคลพยาบามปรับตวัใหเ้กิดสภาวะสมดุล ดว้ยกระบวนการดูดซึมภาพและเหตุการณ์ต่าง ๆ เขา้ไว้
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ในความคิดของตน และกระบวนการปรับความคิดเดิมให้สอดคลอ้งกับส่ิงใหม่ เพียเจท์จึงจัด
กระบวนการทางสติปัญญาและความคิด ออกเป็น 4  ขั้น ดงัน้ี 

1.  ขั้นใชป้ระสาทสัมผสั เป็นระยะพฒันาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ2 ปี โดย
ใช้ประสาทสัมผสัต่าง ๆ เร่ิมจากพฒันาการรับรู้ สู่การใช้อวยัวะต่าง ๆ ได้ เช่น การฝึกหยิบจบั
ส่ิงของต่าง ๆ และการฝึกการไดย้นิและการมอง 

2.  ขั้นควบคุมอวยัวะต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่อาย ุ2 ปี จนถึง 7 ปี มีการพฒันาสมองท่ีใชค้วบคุม
การพฒันาลกัษณะนิสัยและการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ เช่น นิสัย การจบัถ่าย การเล่นกีฬาท่ีเป็น
การฝึกใชอ้วยัวะต่าง ๆ ใหมี้ความสมัพนัธ์กนัภายใตก้ารควบคุมของสมอง 

3.  ขั้นคิดอย่างเป็นรูปธรรม เร่ิมตั้งแต่อายุ 7-11 ปี มีการพฒันาสมองมากข้ึน สามารถ
เรียนรู้และจาํแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ แต่ยงัไม่สามารถจินตนาการกับเร่ืองราวท่ีเป็น
นามธรรมได ้

4.  ขั้นคิดอยา่งเป็นนามธรรม เป็นระยะพฒันาการช่วงสุดทา้ยของเด็กช่วงอาย ุ12-15 ปี 
ท่ีสามารถคิดอยา่งเป็นเหตุผล และคิดในส่ิงท่ีซบัซอ้นเป็นนามธรรมไดม้ากข้ึน สามารถแกปั้ญหาได้
อย่างดีจนพร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวุฒิภาวะไดก้ารพฒันาการทางสติปัญญาและการคิดของมนุษย์
ตามทฤษฏีของเพียเจท ์จะเป็นอยา่งไร ต่อเน่ืองในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงวยั 11 – 12 ปี ท่ี
นกัเรียนสามารถคิดอยา่งเป็นรูปธรรมสู่ความเป็นนามธรรม และจะติดไดซ้บัซอ้นยิง่ข้ึนถา้กิจกรรม
การเรียนรู้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ ต่อจากประสบการณ์เดิมในบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการคิดของนักเรียนให้สามารถเห็นภาพรวมและสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลจาก
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

3.  ทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของมาซาโน (Marzano) 
มาซาโน (ปรียานุช สถาวรมณี 2548, น.24-25 อ้างอิงจาก Marzano.2001, p.60)  

จึงไดพ้ฒันารูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษารูปแบบใหม่ (A New Taxonomy of Educational 
Objectives)  ประกอบดว้ยความรู้ 3 ประเภท และกระบวนการจดักระทาํกบัขอ้มูล 6 ระดบั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ขอ้มูล เนน้การจดัระบบความคิดเห็น จากขอ้มูลง่ายสูงขอ้มูลยาก เป็นระดบัความคิด
รวบยอด ขอ้เทจ็จริง ลาํดบัของเหตุการณ์ สาเหตุและผลเฉพาะเร่ืองและหลกัการ 

2.  กระบวนการ เนน้กระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ จากทกัษะสู่กระบวนการอตัโนมติัอนั
เป็นส่วนหน่ึงของความสามารถท่ีสัง่สมไว ้

3.  ทกัษะ เนน้การเรียนรู้ท่ีใชร้ะบบโครงสร้างกลา้มเน้ือจากทกัษะง่ายสู่กระบวนการท่ี
ซบัซอ้นข้ึน 
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กระบวนการจดักระทาํกบัขอ้มูล 6 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัท่ี  1  ขั้นรวบรวม เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับขอ้มูลใหม่ และเก็บเป็น

คลังข้อมูลไวเ้ป็นการถ่ายโยงความรู้จากความรู้ จากความจําถาวรสู่ความจาํนําไปใช้ในการ
ปฏิบติัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของความรู้นั้น 

ระดบัท่ี  2   ขั้นเขา้ใจ เป็นการเขา้ใจสาระท่ีเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ในรูปแบบการใช้
สญัลกัษณ์ เป็นการสงัเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความรู้นั้นโดยเขา้ใจประเดน็ความสาํคญั 

ระดบัท่ี  3   ขั้นวิเคราะห์ เป็นการจาํแนกความเหมือนและความต่างอยา่งมีหลกัการการ
จดัหมวดหมู่ท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ การสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบ่งช้ีขอ้ผิดพลาดได ้การ
ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่โดยใชฐ้านความรู้และการคาดการณ์ผลท่ีตามมาบนพื้นฐานของ
ขอ้มูล 

ระดบัท่ี  4  ขั้นใชค้วามรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่ความ
คาํตอบชัดเจน การแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยาก การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีแตกต่าง และการพิจารณา
หลกัฐานสู่การสรุปสถานการณ์ท่ีมีความซบัซอ้น การตั้งขอ้สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน
นั้น บนพื้นฐานของความรู้ 

ระดับท่ี  5  ขั้นบูรณาการความรู้ เป็นการจดัระบบความคิดเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีกาํหนด การกาํกบัติดตามการเรียนรู้ และการจดัขอบเขตการเรียนรู้ 

ระดบัท่ี  6  ขั้นจดัระบบแห่งตน เป็นการสร้างระดบัแรงจูงใจต่อภาวะการณ์เรียนรู้และ
ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายในการเรียนรู้ รวมทั้งความตระหนกัในความสามารถของการเรียนรู้ท่ี
ตนมี 

จาก ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของ บลูม/เพียเจีท/์มาซาโน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์และ
นาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 

 
ทฤษฎกีารคดิวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ 

บลูม(Bloom) เพยีเจท์(Piaget) มาซาโน่(Marzano) 
วิเคราะห์แบบแยกยอ่ย การสร้างประสาทสมัผสัใหม่ๆ การจาํแนก การรวบรวม 
วิเคราะห์แบบความสมัพนัธ์ การควบคุม ความเหมือนความต่าง การจดัหมวดหมู่ 
วิเคาะห์แบบหลกัการ การคิดในเชิงรูปธรรม การจดัหมวดหมู่ การจาํแนก 
 การคิดในเชิงนามธรรม การประยกุต ์ การเรียงลาํดบั 
   การเปรียบเทียบ 
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สรุป  ผู ้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถคิดวิ เคราะห์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์โดยเนน้ชุดกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ดา้นสาํหรับการ
วิเคราะห์ทฤษฎี ดงักล่าวมาใชคื้อ  (1) ทกัษะการรวบรวม (2) ทกัษะการจดัหมวดหมู่ (3) ทกัษะการ
จาํแนก  (4)  ทกัษะการเรียงลาํดบั  (5) ทกัษะการเปรียบเทียบ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัวยัผูว้ิจยัจึง
สร้าง แบบชุดฝึกกิจกรรม โดยเรียงลาํดบัจากเน้ือหาจาก ง่าย-ยาก จากรูปธรรมเป็นนามธรรรม จาก
ส่วนเลก็ไปหาส่วนใหญ่ เป็นตน้  

2.3.2 ความหมายของทกัษะการคิดวิเคราะห์   
มีผูก้ล่าวถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ไวด้งัน้ี  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, น.251, 1071) กล่าวว่าการคิดเชิง 

วิเคราะห์มีความหมายว่า เป็นการใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด รอบคอบ แยกเป็นส่วน ๆ 
ใน เร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดดอ้ยของเร่ืองนนั ๆ และเสนอแนะส่ิงท่ีเหมาะสม 
อยา่งมีความเป็นธรรมและเป็นไปไดด้งันั้นการพฒันาคุณภาพการคิดเชิงวิเคราะห์จึงสามารถกระทาํ 
ไดโ้ดยการฝึกทกัษะการคิด   

ลิขิต ธีรเวคิน (2542, น.66 – 75) กล่าวว่า การคิดเชิงวิเคราะห์ตอ้งเร่ิมจากแนวโนม้ท่ีจะ
ตั้ง คาํถามและพยายามหาคาํตอบ หรือกล่าวอีกนัยหนึง การคิดเชิงวิเคราะห์จะตอ้งเริมสร้างจิต
วิเคราะห์ (Analytical  mind) และขวนขวายหาความรู้และใฝ่รู้ มีความรู้ทางประวติัศาสตร์ สังคม 
และ วฒันธรรม จนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ได ้ระบบความคิดและการสรุปรวบยอด
ใน ประเดน็ปัญหา จะเป็นลกัษณะการสลบัระหวา่งส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมเสมอ โดยใชว้ิธี 
อุปนัย(Inductive) และนิรนัย (Deductive) จนสามารถสรุปเป็นทฤษฎีท่ีเป็นนามธรรมอนัมี 
กระบวนการเก็บขอ้มูลเป็นรูปธรรมแบบอุปนัยจาํนวนหนึง จากนั้นใชท้ฤษฎีนามธรรมวิเคราะห์ 
กรณีรูปธรรมบางกรณีอนัเป็นกระบวนการวิเคราะห์สลบัระหวา่งนามธรรมและรูปธรรม  

วิโรจน์ นาคชาตรี (2542, น.123 – 144) กล่าวว่า การวิเคราะห์และการสังเคราะห์มี
ลกัษณะ คลา้ยคลึงกบัการจดัพวก แต่ละเอียดกว่า คือมีการหาความสัมพนัธ์ ความเหมือน ความ
ต่างกนัของ ส่ิงต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ อย่างแจ่มแจง้ ตลอดถึงความสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัว่า ตอ้งการเขา้ใจส่ิงนั้นในแง่ใด ส่วนการสังเคราะห์เป็นกระบวนการท่ี ยอ้นกลบั การ
สังเคราะห์คือ การนาํเอาส่วนประกอบยอ่ย ๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มารวมกนั ซ่ึงอาจทาํให้เกิดส่ิง
ใหม่ ๆ ได ้การ วิเคราะห์นนัทาํให้เขา้ใจธรรมชาติของส่วนประกอบแต่ละส่วนเป็นอย่างดี การคิด
เชิงวิเคราะห์จึง เป็นทกัษะการคิดระดบัสูงท่ีจาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นทกัษะพื้นฐานมาช่วย 
เช่น ทกัษะการ อ่าน การเขียน และการฟัง ความสามารถในการเขา้ใจนาํไปสู่ความสามารถดา้นการ
วิเคราะห์ การ สงัเคราะห์และการประเมินค่า ตามลาํดบั  
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ชาติ แจ่มนุช (2545, น.54) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
จาํแนก แจกแจงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน เพื่อคน้หาสภาพความเป็นจริง หรือส่ิงสําคญัของส่ิงท่ี
กาํหนดให ้ 

สาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549, น.5) สรุปความหมายการคิดวิเคราะห์
ว่า การคิดวิเคราะห์ คือ การระบุเร่ืองหรือปัญหา การจาํแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอ้มูล เพื่อจดั 
กลุ่มอยา่งเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูล หรือหา 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใหเ้พียงพอแก่การตดัสินใจ  

ไสว ฟักขาว (2546, น.35) กล่าวว่า ใหค้วามหมายของ “การคิดเชิงวิเคราะห์” ไวว้่า การ
คิด วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง
และ หาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ี
เกิดข้ึน  

ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น.1071) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถใน
การ จาํแนก การแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว 
หรือ เหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน เพื่อคน้หาสภาพ
ความเป็น จริงหรือส่ิงสําคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให้ วิเคราะห์ (ก) หมายถึง ใคร่ครวญ แยกออกเป็น
ส่วน ๆ เพื่อ ศึกษาใหถ่้องแท ้ 

เกรียงศัก ด์ิ  เจริญวงศ์ศัก ด์ิ  (2549 ,  น .24)  กล่าวว่า  การคิดวิ เคราะห์  หมายถึง 
ความสามารถใน การจาํแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
และหา ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือคน้หาเหตุผลท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ี
เกิดข้ึน  

สุวิทย ์มูลคาํ (2550, น.9) กล่าวว่า การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก 
แยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ 
และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านนั เพ่ือคน้หาสภาพความเป็นจริง หรือ 
ส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให ้   

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, น.12) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็น
กระบวนการ เรียนรู้ในการจาํแนกแยกแยะ ส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีพบ ส่ิงท่ีไดย้ิน ส่ิงท่ีสัมผสั ส่ิงท่ีชิมรส 
หรือส่ิงท่ีดมกล่ิน  แล้วแยกออกด้วยความคิดถึงท่ีมาของส่ิงต่าง  ๆ  ท่ีได้เ รียนรู้ว่าคืออะไร  
มีองคป์ระกอบ เช่ือมโยงและ สมัพนัธ์กนัอยา่งไร   
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นภาพร พรมจนัทร์ (2550, น.5) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ 
จาํแนกแยะแยะ จดัหมวดหมู่ ระบุประเด็น เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต 
สนทนาแสดงความคิดเห็น   

อารมณ์ สุวรรณปาล (2551, น.8-23)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดของเด็ก
ปฐมวยัท่ี จะคิดถึงส่วนประกอบยอ่ย แยกแยะส่วนยอ่ย หรือองคป์ระกอบยอ่ยจากส่วนใหญ่ เกิดได้
จากการมี ประสบการณ์เดิมในการแยกแยะ   

สุคนธ์ สินธพานนท์ วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์ และ สินธพานนท์. (2551, น.13-14) 
กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีสามารถจาํแนกแยกแยะขอ้มูลหรือวตัถุส่ิงของต่าง ๆ หรือ
เร่ืองราว เหตุการณ์ออกเป็นส่วนย่อยตามหลกัการหรือเกณฑ์ท่ีกาํหนดเพื่อคน้หาความจริงหรือ
ความสาํคญัท่ี แฝงอยูห่รือปรากฎอยูจ่นไดค้วามคิดท่ีจะนาํไปสู่ขอ้สรุปและการนาํไปประยกุตใ์ช ้  

 กู๊ด ( Good. 1973, p.680 , อา้งถึงในปรียาวาท นอ้ยคลา้ย. 2553, น.11) ใหค้วามหมาย
ของการ คิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดอย่างรอบคอบ ตามหลกัการประเมินและมีหลกัฐานอา้งอิง
เพื่อหา ข้อสรุปท่ีน่าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดและใช้
กระบวนการ ตรรกวิทยาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุผล  

  สุมาลี หมวดไธสง (2554, น.25) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์นั้นมีความจาํเป็นต่อการ
ดาํเนิน ชีวิตประจาํวนัของคนเราอยา่งมาก การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทกัษะการคิดท่ีสามารถพฒันาได้
ตั้งแต่ วยัเด็กเล็ก และให้คงทนจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดไดด้ว้ยตวัเอง 
และเกิด ความสําเร็จในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งเป็นเร่ืองของการรู้จกัคิด ผูว้ิจยัสนใจ
พฒันา กิจกรรมในหลกัสูตรเสริม โดยมีจุดมุ่งหมายพฒันาใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ซ่ึง ไม่ไดมุ้งเนน้ในหลกัสูตรปกติ เพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนคิดเป็น เรียนรู้เป็น สามารถคาดคะเน ให ้
เหตุผล ตดัสินใจ และแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บการพินิจพิเคราะห์ว่า ขอ้มูลใดเป็น 
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริงในบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีความสุข   

2.3.3  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวยั 
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมทักษะการคิด

วิเคราะห์ ของเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี   
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2542, น.3-4, อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี. 2551, น.306)  

กล่าวว่า ความสามารถในการคิดเชิงวิแคราะห์ พฒันาให้เกิดข้ึนไดโ้ดยการฝึกให้ผูเ้รียนสืบคน้
ขอ้เทจ็จริง เพ่ือตอบคาํถามเกียวกบับางส่ิงบางอยา่งโดยการตีความ การจาํแนกแยกแยะ และการทาํ
ความเขา้ใจ กับองค์ประกอบของส่ิงนั้นและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสัมพนัธ์กันรวมทั้งเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์เชิง เหตุผลท่ีไม่ขดัแยง้กันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นด้วยเหตุผลท่ีหนักแน่น 
น่าเช่ือถือ   
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กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2545, น.39) กล่าวว่า การสอนใหเ้ด็กปฐมวยัคิดเป็นไม่ใช่การบอก
เด็ก ให้ทาํตามคาํสั่งของครู แต่การสอนเด็กปฐมวยัคือการแนะแนวทางและอาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่  เดก็เพื่อใหเ้ดก็เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีครูจดัให ้การจดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มใชเ้ป็นตวักระตุน้
ให้เกิด การอยากเรียนรู้ นอกจากน้ีครูตอ้งมีอุปกรณ์และกิจกรรมให้ทา้ทาย โดยครูสังเกตเด็กอยา่ง
เขา้ใจ และกระตุน้ให้เด็กคิดเพิ่มส่ิงท่ีทา้ทาย ท่ีจะทาํให้เด็กเกิดการคิดก้าวไกล วิธีสอนให้เด็ก
ปฐมวยัคิด ท่ีสําคญัอยู่ท่ีครูตอ้งสามารถจบัประเด็นปัญหาการคิดของเด็กให้ได ้แลว้กระตุน้ดว้ย
คาํถามขยาย ความคิดคือถามว่าทาํไม เพราะอะไร คาํถามท่ีครูใชถ้ามเด็กควรเป็นคาํถามปลายเปิดท่ี
เด็กสามารถ คิดตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย อยา่ใชค้าํถามปลายปิด เพราะอาจจะเป็นการเนน้ความจาํ
อยา่งเดียว   

ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, น.59) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันา
ได ้จากประสบการณ์อนัหลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีจดัจะอยู่
ใน รูปแบบการตั้งคาํถาม การสังเกต การสืบสวน การทาํนาย และเน่ืองจากการคิดวิเคราะห์เป็น
ทกัษะ การคิดระดบัสูงจึงตอ้งอาศยัเทคนิคการสอนในการพฒันาการคิด เช่น เทคนิคการตั้งคาํถาม
กระตุน้ ให้เด็กคิด การใชผ้งัมโนทศัน์ (ผงักราฟฟิก) เทคนิคการแกปั้ญหา เทคนิคการสอนให้คิด
แบบ วิเคราะห์ กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งให้เด็กฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกจดจาํ และทดลองไปพร้อม ๆ กับ
ขณะท่ีเด็ก เล่นหรือปฏิบติักิจกรรม และจะตอ้งมีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัวยั
ของเดก็   

กฤษณา ดามาพงศ ์(2555, น.15) กล่าวว่า การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของ เด็กปฐมวยั พฒันาให้เกิดข้ึนไดโ้ดยการฝึกให้ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์อนั 
หลากหลาย โดยการตีความ การจาํแนกแยกแยะ การทาํความเขา้ใจองค์ประกอบต่าง ๆ การตั้ง 
คาํถาม การสังเกต การทดลอง การสืบคน้ และการทาํนาย ซ้ึงตอ้งอาศยัเทคนิคการสอนในการ 
พฒันาการคิด เช่น เทคนิคการตั้งคาํถามกระตุน้ให้เด็กคิดควรเป็นคาํถามปลายเปิด การใชผ้งั มโน
ทศัน์ เทคนิคการแกปั้ญหา เทคนิคการสอนใหคิ้ดแบบวิเคราะห์ กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งใหเ้ด็กฝึกคิด ฝึก
จดจาํ และทดลองไปพร้อม ๆ กบัขณะท่ีเด็กเล่นหรือปฏิบติักิจกรรม การจดักิจกรรมตอ้งดาํเนิน ไป
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัวยัของเดก็   

จากการศึกษาสรุปได้ว่า  การคิดวิ เคราะห์  เ ป็นทักษะท่ีสามารถพัฒนาได้จาก
ประสบการณ์ อนัหลากหลายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีจดัจะอยู่ใน
รูปแบบการตั้ง คาํถาม การสังเกต การสืบสวน การทาํนาย และเน่ืองจากการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะ
การคิดระดบัสูง จึงตอ้งอาศยัเทคนิคการสอนในการพฒันาการคิด พฒันาใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยการฝึกให้
ผูเ้รียนสืบคน้ ขอ้เทจ็จริงจากประสบการณ์อนัหลากหลาย โดยการตีความ การจาํแนกแยกแยะ การ
ทาํความเขา้ใจ องคป์ระกอบต่าง ๆ การตั้งคาํถาม การสังเกต การทดลอง การสืบคน้ และการทาํนาย 
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ซ้ึงตอ้งอาศยั เทคนิคการสอนในการพฒันาการคิด  
2.3.4  ประโยชน์ของทกัษะการคิดวิเคราะห์   

นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ดงัน้ี   
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงษศ์กัด์ิ (2549, น.32-46) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 

การคิดวิเคราะห์ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา  ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกตความ 
แตกต่างของส่ิงท่ีปรากฎ สํารวจและพิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฎและไม่ด่วน 
สรุปไปตามอารมณ์ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริงโดยการ 
พิจารณาเหตุและปัจจัยเฉพาะในแต่ละกรณี   การคิดวิ เคราะห์ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค ์
สมเหตุสมผล อยู่บนฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได ้โดยสามารถใชข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีมี 
วิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ของสถานการณ์ไดส้มเหตุสมผลมากกว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นพื้นฐาน 
การคิดในมิติอ่ืน ๆ ช่วยวินิจฉยัแยกแยะส่ิงท่ีจริงออกจากส่ิงท่ีไม่จริง ส่ิงท่ีเสมือนจริงออกจากส่ิงท่ี 
จริง ส่ิงท่ีน่าจะเป็นออกจากส่ิงท่ีจะต้องเป็น  การคิดวิเคราะห์เก่ียวกับการจําแนกแยกแยะ 
องค์ประกอบต่าง ๆ และการทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึน ทาํให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ว่ามี 
องคป์ระกอบอะไรบา้ง เพราะสาเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน อนัจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบั 
ประเด็นปัญหา และช่วยให้เราไดข้อ้มูลเป็นฐานความรู้ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ สามารถประเมิน 
สถานการณ์และตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ม่นยาํ  

ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2552, น.12-13) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี ผูท่ี้
ไดรั้บ การฝึกการคิดวิเคราะห์จะทาํให้สามารถในการปฏิบติัไดอ้ย่างมีระบบ มีหลกัการ มีเหตุผล
และ ผลงานท่ีไดรั้บมีประสิทธิภาพ เกิดความสามารถในการคิดชดัเจน ถูกตอ้ง คิดกวา้งขวาง คิด
ไกลและ ลุ่มลึก มีความสามารถในการอ่าน เขียน พูดและฟัง ตลอดจนสามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
เป็นอยา่งดี       

สุวิทย ์มูลคาํ (2550, น.39) กล่าวถึงประโยชน์การคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี  
1.  ช่วยใหเ้รารู้ขอ้เทจ็จริง รู้เหตุผลเบ้ืองหลงัของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาเป็นไป 

ของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้ว่าเร่ืองนั้นมีองคป์ระกอบอะไรบา้งทาํให้เราไดข้อ้เท็จจริงท่ีเป็นฐานความรู้ 
ในการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาการประเมินและการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.  ช่วยใหเ้ราสาํรวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฎและไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์ 
ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ตามหลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริง  

3.  ช่วยใหเ้ราไม่ด่วนสรุปส่ิงใดง่าย ๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริง ขณะเดียวกนัจะช่วย 
ให้เราไม่หลงเช่ือขอ้อา้งท่ีเกิดจากตวัอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะใน   
แต่ละกรณี  

 

DPU



36 

 

4.  ช่วยในการพิจารณาสาระสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ีถูกบิดเบือนไปจากความประทบัใจในคร้ัง
แรก ทาํใหเ้รามองอยา่งครบถว้นในแง่มุมอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่ 

5.  ช่วยพฒันาความเป็นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฎ พิจารณา
ตาม ความสมเหตุสมผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะตดัสินสรุปส่ิงใดลงไป  

6.  ช่วยใหเ้ราเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้นโดยไม่พึ่งพิงอคติ
ท่ี ก่อตวัอยูใ่นความทรงจาํ ทาํใหเ้ราสามารถประเมินส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมจริงสมจงั  

7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็น โดยสามารถใช้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเรามีวิเคราะห์
ร่วมกับ ปัจจัยอ่ืน ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้ นอันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็นได้
สมเหตุสมผล มากกวา่  

กฤษณา ดามาพงศ์ (2555, น.16) กล่าวถึงประโยชน์การคิดวิเคราะห์ ดังน้ี การคิด
วิเคราะห์ จะช่วยใหส้าํรวจความสมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีเป็นจริง ไม่ด่วนสรุปส่ิงใดอยา่งง่าย ๆ แต่
ส่ือสาร ตามความเป็นจริง พิจารณาเหตุผลและปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณีได ้ช่วยขุดคน้สาระของ
ความ ประทบัใจคร้ังแรก คาดการณ์ความน่าจะเป็นไดอ้ย่างสมเหตุสมผล วินิจฉัยขอ้เท็จจริงจาก 
ประสบการณ์ส่วนบุคคล ทาํให้รู้สาเหตุของปัญหาช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น สามารถ 
ประเมินสถานการณ์และตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ได้แม่นยาํและสมจริงสมจงั ทาํให้ได้ขอ้มูลเป็น 
ฐานความรู้ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ เป็นคนช่างสังเกต สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิง 
ท่ีจินตนาการข้ึนกบัการนําไปใช้ ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมายก่อนท่ีจะนํามาใช้จริง ได้ผ่านการ 
วิเคราะห์ว่าใชก้ารไดท้ั้งส้ิน การคิดวิเคราะห์จึงเป็นพื้นฐานการคิดในมิติอ่ืน  จากการศึกษาสรุปได้
ว่า ประโยชน์การคิดวิเคราะห์ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา  ช่วยพฒันาความเป็นคนช่าง
สังเกตความแตกต่างของส่ิงท่ีปรากฎ สาํรวจและพิจารณาความ สมเหตุสมผลของขอ้มูลท่ีปรากฎ
และไม่ด่วนสรุปไปตามอารมณ์ความรู้สึกหรืออคติ แต่สืบคน้ตาม หลกัเหตุผลและขอ้มูลท่ีเป็นจริง
โดยการพิจารณาเหตุและปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณี  การคิด วิเคราะห์ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์
สมเหตุสมผล อยู่บนฐานของตรรกะและความน่าจะเป็นไปได ้โดยสามารถใชข้อ้มูลพ้ืนฐานท่ีมี
วิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ จะช่วยใหส้าํรวจความสมเหตุสมผล ของขอ้มูลท่ีเป็นจริง ไม่ด่วนสรุป
ส่ิงใดอย่างง่าย ๆ แต่ส่ือสารตามความเป็นจริงพิจารณาเหตุผลและ ปัจจยัเฉพาะในแต่ละกรณีได ้
ช่วยขุดคน้สาระของความประทบัใจคร้ังแรก คาดการณ์ความน่าจะ เป็นได้อย่างสมเหตุสมผล 
วินิจฉัยขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล ทาํให้รู้สาเหตุของปัญหา ช่วยให้แกปั้ญหาไดต้รง
ประเดน็ สามารถประเมินสถานการณ์และตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ 
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2.3.5  องคป์ระกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
มีผูก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี                
ทิศนา แขมมณี  และคณะ (2544, น.118 - 140) กล่าวไวว้่า ทกัษะการคิด ความสามารถ

ยอ่ยๆ ในการคิดลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคิดท่ีสลบัซบัซอ้น ทกัษะการ
คิดอาจ จดัประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ               

1.  ทกัษะการคิดพื้นฐาน (Basic skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ต่อ
การ คิดในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือซบัซอ้นข้ึน แบ่งได ้2 ส่วน คือ          

1.1  ทกัษะการส่ือความหมาย (Communication skills) หมายถึง ทกัษะการรับสาร
ท่ี แสดงถึงความคิดของผูอ่ื้นเขา้มาเพ่ือรับรู้ ตีความ/จดจาํ และเม่ือตอ้งการท่ีจะระลึก เพื่อนาํมาเรียบ 
เรียงและถ่ายทอดความคิดของตนใหก้บัผูอ่ื้น              

1.2  ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทกัษะการคิดทัว่ไป (Core or General thinking 
skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีจาํเป็นตอ้งใชอ้ยู่เสมอในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและเป็นพื้นฐาน
ของการ คิดชั้นสูงท่ีมีความสลบัซับซ้อน ซ้ึงคนเราจาํเป็นตอ้งใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาวิชาต่างๆ 
ประกอบได ้ดว้ยทกัษะย่อยท่ีสําคญั เช่น การสังเกต การสํารวจ การตงัคาํถาม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การระบุ  การจาํแนกแยกแยะ การจดัลาํดบั การเปรียบเทียบ การสรุปอา้งอิง การแปล การ
ตีความ การ เช่ือมโยง การขยายความ การใหเ้หตุผล การสรุปยอ่          

2. ทกัษะการคิดขั้นสูงหรือทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้น (Higher-ordered/More complicated 
Thinking skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือ 
ความหมายและทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลายๆ ทกัษะในแต่ละขั้น โดยทกัษะการคิดขั้นสูงจะ 
พฒันาไดเ้ม่ือเดก็ไดพ้ฒันาทกัษะการคิดพื้นฐานจนจะมีความชาํนาญพอสมควรแลว้           

ปียาพร ขาวสอาด (2548, น.36) จากการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ พบว่า 
นกัการศึกษาส่วนใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ในแนวเดียวกนั  

ทีบลูม ( Bloom. 1959: 144 – 148 ) ไดก้ล่าวถึงไวใ้นวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นพุทธิ
พิสัย โดย ไดก้ล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ ว่าการคิดวิเคราะห์เนน้ท่ีการตีความขอ้มูลเพื่อทาํความเขา้ใจ 
องคป์ระกอบและคน้หาความสัมพนัธ์ของแนวทางท่ีใชใ้นการจดัการ โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั  3 
ประการ ไดแ้ก่  

1.  การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นการแยกส่วนของขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นส่วนยอ่ยเพื่อพิจารณาว่า 
ส่วนใดเป็นความจริง ส่วนใดเป็นค่านิยม และส่วนใดเป็นความคิดเห็น ดงันั้น การวิเคราะห์เน้ือหา 
จึงตอ้งอาศยัความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็น ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ถึงประเด็นของขอ้มูล การ
จาํแนกความจริงออกจากสมมุติฐาน การจาํแนกความจริงออกจากขอ้มูลอ่ืน การพิจารณาพฤติกรรม 
ของบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่ม และการจาํแนกขอ้สรุปออกจากขอ้ความปลีกยอ่ย    
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2.  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ทั้ง 
ขอ้มูลหลกัและขอ้มูลย่อย ขอ้สรุป สมมุติฐาน และหลกัฐาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ตอ้ง 
อาศยัความสามารถ ไดแ้ก่ การทาํความเขา้ใจความสมัพนัธ์ของแนวคิดในขอ้ความ การระบุเหตุผลท่ี 
สนับสนุนการตดัสินใจการระบุความจริง สมมุติฐาน หรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีนาํมาใชใ้นการสนับสนุน 
ขอ้ความนั้น การจาํแนกความสัมพนัธ์ของเหตุและผลออกจากความสัมพนัธ์ การระบุขอ้มูลท่ี 
ขดัแยง้ และแยกแยะส่ิงท่ีตรงกนัและไม่ตรงกนักบัขอ้มูล การสืบหา ความผิดปรกติของขอ้มูลตาม 
หลกัตรรกะ การสร้างความสมัพนัธ์และแยกรายละเอียดท่ีสาํคญัและไม่สาํคญัออกจากกนั   

3.  การวิเคราะห์หลกัการ เป็นการวิเคราะห์ระบบ หลกัการ และระบุความชดัเจนของ 
โครงสร้าง โดยตอ้งวิเคราะห์แนวคิด จุดประสงค ์และมโนทศัน์ ซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถ ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์รายละเอียดของงาน ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและความหมายขององคป์ระกอบ การ 
วิเคราะห์รูปแบบในการนาํเสนอขอ้มูล จุดประสงคใ์นการนาํเสนอขอ้มูล  ความเห็นและความรู้สึก 
ของผูท่ี้เสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ถึงมโนทศัน์ของผูเ้สนอขอ้มูล  ความสามารถในการระบุส่วนท่ี 
เป็น การโฆษณาชวนเช่ือ และการระบุส่วนท่ีเป็นอคติของผูน้ําเสนอข้อมูลน้อยท่ีสุด แล้วจึง 
วิเคราะห์ปัญหาอยา่งถ่ีถว้น                

เกรียงศกัด์ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546, น.26 -30) ยงัไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการคิด
วิเคราะห์ วา่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการคือ  

1. ความสามารถในการตีความ ซ่ึงอาจเป็นการตีความจากความรู้ การตีความจาก 
ประสบการณ์ หรือการตีความจากขอ้เขียนหรือขอ้มูล 

 2. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ ซ่ึงความรู้ในเร่ือง จะเป็นส่วนประกอบ 
สาํคญัท่ีทาํใหก้ารวิเคราะห์สมเหตุสมผล และใชใ้นการกาํหนดขอบเขตของการวิเคราะห์  

3. ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างซกัถาม โดยขอบเขตการตั้งคาํถามเก่ียวกบัการ 
คิดวิเคราะห์จะใชค้าํถาม คือใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร เพราะเหตุใดและอยา่งไร ซ่ึงสามารถเลือกใช ้
ตามความเหมาะสม  

4. ความสามารถในการหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ไดแ้ก่ สาเหตุ ผลลพัธ์ ความ 
เช่ือมโยงของประเดน็ต่างๆ ตลอดจนองคป์ระกอบ และวิธีการ เป็นตน้  

กญัญา สิทธิศุภเศรษฐ ์(2548, น.8) กล่าววา่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย  
1. ความสามารถในการจาํแนกแยกแยะ หมายถึง การพินิจ พิเคราะห์ และแยกแยะ 

เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. ความสามารถในการเปรียบเทียบ หมายถึง การเทียบเคียงเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือ  

ส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ห็นลกัษณะท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั  
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3. ความสามรถในการเห็นความสัมพนัธ์ หมายถึง การบอกความเก่ียวข้อง 
ความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่างของเร่ืองราว เหตุการณ์หรือส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  

4. ความสามารถในการให้เหตุผล หมายถึง การบอกเหตุผลหรือผลของเร่ืองราว 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยางถูกตอ้งและชดัเจนสรุปความ การเห็นความสมัพนัธ์  

รัตนา สิงหกูล (2550, น.6-7) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานการคิด
ใน ระดับสูงหรือซับซ้อน ประกอบด้วย  ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้
ประสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั สมัผสัโดยตรงกบัวตัถุหรือเหตุการณ์ รับรู้
ขอ้มูลหรือรายละเอียดของส่ิงนั้น และสามารถระบุหรือบอกคุณสมบติั คุณลกัษณะ องคป์ระกอบ 
หรือโครงสร้างรายละเอียดท่ีชัดเจน ของส่ิงนั้ นหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ โดยไม่แสดงออกถึง
ขอ้คิดเห็นของผูส้งัเกต  ทกัษะการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการระบุส่ิงของ เหตุการณ์ 
ข่าวสาร เร่ืองราวว่าคลา้ยหรือต่างกนัอยา่งไร ตามลกัษณะ รูปร่าง รูปทรง สี ขนาด นาํหนกั จาํนวน 
ความสูง ความยาว รสชาติ กล่ิน หรือคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงนั้ น ๆ  ทักษะการจัดประเภท 
หมายถึง ความสามารถในการจัดแยกวัตถุ ส่ิงของ เ ร่ืองราว  ข่าวสารเหตุการณ์  โดยอาศัย
ลกัษณะร่วมและคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั เช่น ลกัษณะ รูปร่าง สี ขนาด นาํหนัก จาํนวน ความสูง 
ความยาว รสชาติ กล่ิน จดัใหเ้ขา้พวกเดียวกนัโดยอาศยัหลกัเกณฑอ์ยา่งใด อยา่งหนึง  ทกัษะการคิด
ละเอียดละออ หมายถึง ความสามารถในการบอก พิจารณาส่ิงต่าง ๆ ดว้ย ความละเอียด รอบคอบ 
คิดถึงส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆ ทัว่ไปอาจมองขา้มไปของวตัถุ ส่ิงของ ข่าวสาร เหตุการณ์ เร่ืองราว ให้ละเอียด
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   

สุวิทย ์มูลคาํ (2550, น.23) ไดจ้าํแนกการคิดวิเคราะห์เป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี การวิเคราะห์ 
ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีสาํคญัของส่ิงของหรือเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว ์ข่าว ขอ้ความ หรือเหตุการณ์ ตวัอยา่งคาํถามการวิเคราะห์ 
ส่วนประกอบ มีดงันี  

1. ส่วนประกอบของพืชมีอะไรบา้ง  
2. อะไรเป็นสาเหตุสาํคญัของการระบาดของไขห้วดันกในประเทศไทย  
3. อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํใหน้กัเรียนอาชีวะศึกษายกพวกตีกนั  
4. องคป์ระกอบสาํคญัของหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีอะไรบา้ง  
5. สาระสําคญัของการปฏิรูปการเรียนรู้คืออะไร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 

 เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ ส่วนสําคญั ต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคิด ความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผล หรือความแตกต่าง ระหว่างขอ้โตง้แยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไม่เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งคาํถามการคิดวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ดงัน้ี  
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1. การท่ีครอบครัวมีปัญหา ส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียนอยา่งไรบา้ง  
2. การเกิดภยัธรรมชาติมีส่วนสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศอยา่งไรบา้ง  
3. ครูไม่ยอมรับการปรับเปลียนการสอน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งไร  
4. รัฐบาลประกาศชยัชนะของสงครามยาบา้ ส่งผลดีต่อสงัคมไทยอยา่งไร  
5. การพฒันาประเทศกบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  การวิเคราะห์หลกัการ 

เป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนสาํคญัในเร่ือง นั้น ๆ ว่าสัมพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยั
หลกัการใด เช่น การให้ผูเ้รียนคน้หาหลกัการของเร่ืองการระบุ จุดประสงคข์องผูเ้รียน ประเด็น
สําคญัของเร่ือง เทคนิคท่ีใช้ในการจูงใจผูอ่้าน และรูปแบบของภาษา ท่ีใช้ ตวัอย่าง คาํถามการ
วิเคราะห์หลกัการ 

1. หลกัการสาํคญัของศาสนาพทุธ ไดแ้ก่อะไร  
2. หลกัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่อะไร  
3. หลกัการสาํคญัของการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ไดแ้ก่อะไร 
4. หลกัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดแ้ก่อะไร  
5. หลกัการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบดว้ย

อะไรบา้ง   
นภาพร  พรมจนัทร์ (2550, น.80) กล่าววา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีดงัน้ี   
1. ความสามารถในการจาํแนกความเหมือน ความต่าง หมายถึง ความสามารถในการ 

จาํแนกภาพท่ีมีความเหมือนและความต่าง ลกัษณะและความหมายเดียวกนัหรือต่างกนั 
2. ความสามารถในการจดัลาํดบั หมายถึง ความสามารถในการจดัลาํดบัภาพทั้งหมดท่ี 

เป็นประเภทเดียวกนั   
3. ความสามารถในการระบุประเด็น หมายถึง ความสามารถในการระบุประเด็นสาํคญั 

จากเร่ืองท่ีไดฟั้งโดยการระบุประเดน็จากการฟังนิทาน  
4. ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลแบบนิรนัย หมายถึง 

ความสามารถในการใช้เกณฑ์ หรือหลกัการท่ีมีอยู่ไปอธิบายความสัมพนัธ์และต่อเติม  ภาพท่ี 
กาํหนดใหส้มบูรณ์  

5. ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง 
ความสามารถในการอธิบายความสัมพนัธ์ของภาพท่ีกาํหนดใหแ้ลว้สังเกตโครงสร้าง และหลกัการ 
และคิดหาขอ้สรุปไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่  

บลูม (Bloom 1956, p.201-207, อา้งถึงใน กฤษณา  ดามาพงศ,์ 2555, น.20) ไดก้ล่าวถึง 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี  
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1. การคิดวิเคราะห์ความสาํคญัเน้ือหาของส่ิงต่าง ๆ (Analysis of element) เป็น 
ความสามารถในการแยกแยะไดว้า่ ส่ิงใดจาํเป็น ส่ิงใดสาํคญั ส่ิงใดมีบทบาทมากท่ีสุด ประกอบดว้ย  

1. วิเคราะห์ชนิด  
2. วิเคราะห์ส่ิงสาํคญั  
3. วิเคราะห์เลศนยั  

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Analysis of relationship) เป็นการคน้หา ความสัมพนัธ์
ของส่ิงต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่างไร สัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด สอดคลอ้งหรือ
ขดัแยง้กนัไดแ้ก่  

1. วิเคราะห์ชนิดของความสมัพนัธ์  
2. วิเคราะห์ขนาดของความสมัพนัธ์  
3. วิเคราะห์ขั้นตอนความสมัพนัธ์  
4. วิเคราะห์จุดประสงคแ์ละวิธีการ  
5. วิเคราะห์สาเหตุและผล  
6. วิเคราะห์แบบความสมัพนัธ์ในรูปแบบอุปมา อุปมยั  

3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลกัการ (Analysis of organiztional principles) หมายถึง การ
คน้หาโครงสร้าง ระบบ เร่ืองราว ส่ิงของและการทาํงานต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1. วิเคราะห์โครงสร้าง  
2. วิเคราะห์หลกัการ   

มาร์ซาโน (Marzano, 2001, อา้งถึงใน กฤษณา  ดามาพงศ,์ 2555, น.20) กล่าวว่า ทกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ประกอบดว้ย 

1. ทักษะการจาํแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่าง ๆ  
ทั้ง เหตุการณ์เร่ืองราว ส่ิงของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เขา้ใจง่ายอย่างมีหลกัเกณฑ์สามารถบอก
รายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ ได ้

2. ทกัษะการจดัหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการจดัประเภท จดัลาํดบั จดั กลุ่ม
ของส่ิงของลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภท
เดียวกนั 

3. ทกัษะการเช่ือมโยง หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ ขอ้มูล
ต่าง ๆ วา่สมัพนัธ์กนัอยา่งไร  

4. ทกัษะการสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจาก ส่ิงท่ี
กาํหนด 
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5. การประยุกต ์หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้หลกัการและทฤษฎีมาใช ้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน 
อนาคต 

2.3.6  ลกัษณะการคิดวิเคราะห์ 
สุวิทย ์ มูลคาํ (2550, น.23-24) จาํแนกลกัษณะการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ 

ดงัน้ี 
1. การคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบท่ีสาํคญัของ

ส่ิงของหรือเร่ืองราวต่างๆ เช่นการคิดวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว ์ข่าว ขอ้ความ หรือเหตุ
กรณ์ เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ
โดยการระบุ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิด ความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุผลหรือความแตกต่าง ระหว่าง
ขั้นโตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 

3. การวิเคราะห์หลกัการเป็นความสามารถในการหาหลกัความสัมพนัธ์ส่วนลาํดบัใน
เร่ืองนั้นๆ วา่สมัพนัธ์กนัอยูโ่ดยอาศยัหลกัการใด เช่นการใหผู้เ้รียนคน้หาหลกัการของเร่ือง การระบุ
จุดประสงคข์องผูเ้รียน ประเดน็สาํคญัของเร่ือง เทคนิค ท่ีใชใ้นการจูงใจผูอ่้านและรูปแบบของภาษา
ท่ีใช ้เป็นตน้ 

สรุป ลกัษณะของการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ลกัษณะ เป็นลกัษณะท่ีแยกเป็นหลกัๆใหเ้ห็นถึง
ความชดัเจนในการคิดวิเคราะห์ของเร่ืองราวต่างๆ 

2.3.7  กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สุวิทย ์ มูลคาํ (2550, น.19)  แบ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์เอาไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี  1  กาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์  เป็นการกาํหนดวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใชว้ิเคราะห์ เช่น พืช สัตว ์หิน ดิน รูปภาพ บทความ 
เร่ืองราว เหตุการณ์หรือสถานการณ์จากข่าว  ของจริงหรือส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ เป็นตน้ 

ขั้นท่ี  2  กาํหนดปัญหาหรือวตัถุประสงค ์ เป็นการกาํหนดประเด็นขอ้สงสัยจากปัญหา
ของส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ ซ่ึงอาจจุกาํหนดเป็นคาํถามหรือเป็นการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการ
วิเคราะห์เพ่ือคน้หาความจริง สาเหตุ หรือความสาํคญั เช่น ภาพน้ี บทความน้ี ตอ้งการส่ือหรือบอก
อะไรท่ีสาํคญัท่ีสุด   

ขั้นท่ี  3  กาํหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์  เป็นการกาํหนดขอ้กาํหนดสําหรับใช้แยก
ส่วนประกอบของส่ิงท่ีกาํหนดให้ เช่น เกณฑใ์นการจาํแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั 
หลกัเกณฑ์ในการหาลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลอาจเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนัหรือขดัแยง้กนั 
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ขั้นท่ี  4  พิจารณาแยกแยะ  เป็นการพินิจ พิเคราะห์ทาํการแยกแยะกระจายส่ิงท่ี
กาํหนดใหอ้อกเป็นส่วนยอ่ย ๆ โดยอาจใชเ้ทคนิคคาํถาม 5 W  1 H  ประกอบดว้ย What (อะไร)  
Where  (ท่ีไหน)  When  (เม่ือไหร่)  Why  (ทาํไม)  Who  (ใคร)  และ How (อยา่งไร) 

ขั้นท่ี  5  สรุปคาํตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีสาํคญัเพ่ือหาขอ้สรุปเป็นคาํตอบหรือ
ตอบปัญหาของส่ิงท่ีกาํหนด 

สรุปไดว้า่ กระบวนการคิดวิเคราะห์ มี 5 ขั้นตอน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ดก็ไดเ้กิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 

2.3.8  เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 
สุวิทย ์ มูลคาํ (2550, น.21-22)  กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดโดยใชส้มองซีก

ซ้ายเป็นหลัก  เป็นการคิดเชิงลึก  คิดอย่างละเอียด  จากเหตุไปสู่ผล  ตลอดจนการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล ความแตกต่างระหว่างขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งเทคนิค
การคิดวิเคราะห์อยา่งง่ายท่ีนิยมใช ้คือ 5W  1H รายละเอียดมีดงัน้ี 

3.8.1  What (อะไร)  ปัญหาหรือสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
 -  เกิดอะไรเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี 
 -  มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ี 

-  หลกัฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ อะไร 
 -  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์น้ี คืออะไร 
3.8.2  Where (ท่ีไหน)  สถานท่ีหรือตาํแหน่งท่ีเกิดเหตุ 

-  เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีไหน 
-  เหตุการณ์น้ีน่าจะเกิดข้ึนท่ีใดมากท่ีสุด 

3.8.3  When (เม่ือไร)  เวลาท่ีเหตุการณ์นั้นไดเ้กิดข้ึน หรือจะเกิดข้ึน 
-  เหตุการณ์นั้นน่าจะเกิดข้ึนเม่ือไร 
-  เวลาใดบา้งท่ีสถานการณ์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้

3.8.4  Why (ทาํไม)  สาเหตุหรือมูลเหตุท่ีทาํใหเ้กิดข้ึน 
 -  เหตุใดตอ้งเป็นคนน้ี เป็นเวลาน้ี เป็นสถานท่ีน้ี 
 -  เพราะเหตุใดเหตุการณ์น้ีจึงเกิดข้ึน 
 -  ทาํไมจึงเกิดเร่ืองน้ี 
3.8.5  Who (ใคร)  บุคคลสาํคญัเป็นตวัประกอบหรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
 -  ใครอยูใ่นเหตุการณ์บา้ง 
 -  ใครน่าจะเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์น้ีบา้ง 
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 -  ใครน่าจะเป็นคนท่ีทาํใหส้ถานการณ์น้ีเกิดมากท่ีสุด 
 -  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใครไดป้ระโยชน์ใครเสียประโยชน์ 
3.8.6  How (อยา่งไร)  รายละเอียดของส่ิวท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือกาํลงัจะเกิดข้ึนว่ามีความ

เป็นไปไดใ้นลกัษณะใด 
 -  เขาทาํส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร 
 -  ลาํดบัเหตุการณ์ดูวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 -  มีหลกัในการพิจารณาคนดีอยา่งไร 
บรูเนอร์ (Bruner. อา้งถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2554, น.214-215) เห็นดว้ยกบั เพียเจต ์

(Piaget) ท่ีเช่ือว่า คนเรามีโครงสร้างสติปัญญามาตั้งแต่เกิด ในวยัทารกโครงสร้างสติปัญญายงัไม่ 
ซบัซอ้นเพราะยงัไม่พฒันา ต่อเม่ือมีปฎิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มจะทาํให้โครงสร้างสติปัญญามีการ 
ขยายและซบัซอ้นข้ึน ผูเ้รียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได ้และเป็นผูริ้เร่ิม หรือ 
ลงมือกระทาํ หนา้ท่ีของโรงเรียนคือการช่วยเอ่ือการขยายของโครงสร้างสติปัญญาของนกัเรียนโดย 
จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อือการเรียนโดยการคน้พบใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ตามขั้นพฒันาการเชาวปั์ญญา 
ของตน ขอ้สาํคญัคือครูตอ้งใหน้กัเรียนเป็นผูก้ระทาํ หรือเป็นผูแ้กปั้ญหาเอง  

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งต้น สรุปได้ว่า ความสามารถทางความคิดของเด็กเป็นไป
ตามลําดับ ขั้นตอนข้ึนอยู่กับวัยของเด็ก มีความคิดท่ีตามระดับขั้นท่ีแตกต่างกันจากการจัด
ประสบการณ์และการไดรั้บการกระตุน้ท่ีเหมาะสม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ่ือต่อการเรียนรู้ 
จากทกัษะการคิด ตงัแต่ระดบัพื้นฐานไปสู่การคิดระดบัสูง 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

ขวญันุช บุญยูฮ่ง (2546, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัโดยการเล่า “ นิทานคณิต” ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม การ
เล่านิทานคณิต มีทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในทุกทกัษะสูงข้ึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .01 
ในดา้นการจดัประเภทสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จงรัก อ่วมมีเพียร (2547, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะส่ือผสม ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมศิลปะส่ือผสมโดยรวมและจาํแนกรายดา้นอยู่ในระดบัดี และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัก่อนการทดลองพบวา่สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ลิดา จนัทร์ตรี (2547, บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัปฐมวยัดว้ยชุดการสอน ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะพื้นฐานทาง
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คณิตศาสตร์ในภาพรวม และแยกเป็นรายด้านหลงัการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    อิเบลล่ิง และเจลแมน (Ebeling; & Gelman. 1988, p.888–896) ไดท้าํการศึกษา
ความสามารถในการตดัสินขนาดวตัถุดว้ยเกณฑ์การรับรู้ และเกณฑ์มาตรฐานตามการรับรู้ของ
บุคคลทัว่ไป โดยศึกษากบัเด็กอายรุะหว่าง 2–4 ปี วิธีการทดสอบความสามารถในการตดัสินขนาด
วตัถุดว้ยเกณฑก์ารรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการจดัใหเ้ด็กดูวตัถุท่ีมีขนาดต่างกนั 3 ขนาด โดยให้
ดูพร้อมกนัทีละ 2 ช้ิน คือ วตัถุขนาดใหญ่กบัขนาดกลาง 1 คร้ัง และวตัถุขนาดเลก็คู่กบัขนาดกลาง 1 
คร้ัง แลว้ถามว่าวตัถุขนาดกลางมีขนาดเปรียบเทียบในแต่ละคู่เป็นขนาดใหญ่และเล็ก สาํหรับการ
ทดสอบความสามารถในการตดัสินขนาดวตัถุดว้ยเกณฑม์าตรฐาน ใชว้ิธีการศึกษาโดยจดัให้เด็กดู
วตัถุคร้ังละ 1 ช้ิน แลว้ถามว่าวตัถุนั้นมีขนาดใหญ่หรือเลก็ ผลการศึกษาพบว่า เด็กอาย ุ3 ปี และ 4 ปี 
มีความสามารถในการตดัสินขนาดวตัถุดว้ยเกณฑม์าตรฐานมากกว่าเด็กอาย ุ2 ปี แต่ระหว่างเด็กอาย ุ
3 ปี และ 4 ปี ไม่พบความแตกต่าง ส่วนความสามารถในการตดัสินขนาดวตัถุดว้ยเกณฑ์การรับรู้  
จะเพิ่มข้ึนตามระดบั  

   คาร์ลตนั (Carton, 1990, น.บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมทางการ
อ่านและคณิตศาสตร์ของเด็กเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 โดยกลุ่มทดลองเป็นเด็กมาจากโครงการ
พฒันาพ่อ แม่ ลูก ในเวอร์จิเนีย และกลุ่มควบคุมไม่เคยผา่นอนุบาลเลยเป็นเด็กดอ้ยโอกาส ซ่ึงนาํมา
อยูด่ว้ยกนัไม่ตํ่ากว่า 40 วนั ทาํการทดลองโดยครู ผลปรากฏว่าเด็กท่ีมาจากโครงการพฒันาพ่อ แม่ 
ลูก จะไดรั้บการส่งเสริมท่ีดีในเร่ืองความพร้อมทางการอ่านและความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 

   กิโรวา และบาร์กาวา (Kirova; & Bhargava, 2002, น.บทคดัย่อ) ได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ของเดก็อนุบาล ท่ีใชว้ิธีการเรียนแบบมีครูเป็นผูช้ี้แนะ
กบัความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู พบวา่ ความสาํคญัของพื้นฐานการเล่นของเด็กอนุบาลกบัการพฒันา
และการเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดอย่างลึกซ้ึงทางคณิตศาสตร์จากสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการเรียนรู้
สามารถเป็นไปได้มาก ถ้าผูใ้หญ่หรือคนท่ีมีความสามารถมากกว่าเป็นส่ือหรือช้ีแนะให้เด็กมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเนน้ความสาํคญัของพฒันาการ หลกัสูตร และส่ิงแวดลอ้ม ภายในศูนย์
ของเล่นจะมีครูคอยทาํหนา้ท่ีแนะนาํการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใหก้บัเด็กในขณะท่ีเล่นกบัวสัดุอุปกรณ์
เหล่านั้นทุก ๆ วนัจากความกา้วหนา้ในวิชาชีพครูไดค้น้พบขั้นตอนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เป็น 3 ขั้น ดงัน้ีคือ ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสาธิตจากของจริงเพ่ือให้เด็ก
สามารถจาํแนกส่ิงต่าง ๆ ได ้ขั้นท่ี 2 ยกตวัอย่างและช้ีแนะจากการใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนัท่ีมี
ความหมายทางคณิตศาสตร์ใหเ้ด็กเขา้ใจ และขั้นท่ี 3 มีการประเมินเด็กอยา่งเป็นระบบ สาํหรับมโน
ทศัน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาให้กบัเด็กอนุบาลนั้นมี 3 ดา้นคือ ความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1 การจดั
หมวดหมู่ และการเรียงลาํดบั 
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ดอแนลด์สัน และมาการ์เร็ต (Donaldson; & Magarret. 1968: 461-471) ไดศึ้กษาความ
เขา้ใจของเด็กในเร่ืองการจาํแนกความแตกต่างของจาํนวนมากกว่า –น้อยกว่า กบัเด็กอายุ 3–4 ปี 
จาํนวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กระดบัอาย ุ3-4 ปี จะสามารถเขา้ใจคาํว่ามากกว่า และนอ้ยกว่า
ไดแ้ลว้ แต่มีแนวโนม้วา่เดก็จะเขา้ใจความหมายของคาํวา่มากกวา่ไดดี้กวา่คาํวา่ นอ้ยกวา่   

จากเอกสารและงานวิจยัสรุปไดว้า่ ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือความสามารถทาง
สติปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ การเล่นมุมคณิตศาสตร์อยา่งมีแบบแผน การ
จดักิจกรรมสนทนา และการเล่นเกมคณิตศาสตร์นั้นมีผลต่อการส่งเสริมเด็กปฐมวยัใหมี้ความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์ 

พรเพญ็  ศรีวิรัตน์ (2546, น.57-63)  ศึกษาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการเล่นเกมฝึกทกัษะการคิด ของเด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี กาํลงัศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศสังกดั
สาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวยัท่ี
เล่นเกมฝึกทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และท่ีเล่นส่ือตามมุม มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่
แตกต่างกนั แต่สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เพราะส่ือน่าสนใจ ทาํใหเ้ด็กอยากรู้อยาก
เห็นและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

รัตนา สิงหกลู (2550, น.41) ไดศึ้กษาผลการสอดแทรกกิจกรรมการฝึกทกัษะการคิดขั้น
พื้น ฐานในการสอนท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี 1 โดย
ใช ้แผนการสอนจาํนวน 12 แผน วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัการทดลองดว้ย 
แบบทดสอบจาํนวน 4 ฉบบั นาํผลการทดลองมาเปรียบเทียบกนัดว้ยการทดสอบค่า t ผลการศึกษา 
พบว่า ภายหลงัการสอน คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีเขา้รับการทดลอง 
สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     

นภาพร พรหมจนัทร์ (2550, น.109) ไดศึ้กษาผลการใชเ้กมการศึกษาท่ีคดัสรรต่อการคิด 
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวยั ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีคดัสรรทาํให ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวยัเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพฤติกรรมเกมการศึกษาท่ีคดัสรรมีพฤติกรรมกลุ่ม 
ดา้นความสนใจในการร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.86 ดา้นการร่วมกิจกรรมกบัเพื่อน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.71 และดา้นการแสดงความคิดเห็นในการจดักิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.57    

กฤษณา ดามาพงศ ์(2555, น.59) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมประกอบอาหารท่ีมีต่อ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยั ผลการศึกษา พบว่า หลงัไดรั้บการจดักิจกรรม 
ประกอบอาหาร เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนไดรั้บการจดักิจกรรม 
ประกอบอาหาร โดยหลงัการจดักิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม ร้อยละ 53.60  
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ซ่ึง สูงกวา่เกณฑก์าํหนด    
รอสแมน (ปรียานุช สถาวรมณี , น.2548 ; 45 อา้งอิงจาก Rosman. 1966, p.2126-B)  

ได้ศึกษาการคิดแบบวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 พบว่า นักเรียนชั้น ป.2 คิดแบบ
วิเคราะห์มากกว่าชั้น ป.1 และยงัพบต่อไปอีกว่า การคิดแบบวิเคราะห์มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบั
แบบทดสอบวดัสติปัญญาของเวชเลอร์ (Wecsler Intelligence Scale for Children) ในฉบบัเดิมภาพ
ใหส้มบูรณ์ (Picture Completion) การจดัเรียงรูป(Picture Arrangement)  แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
แบบทดสอบท่ีเก่ียวกบัดา้นภาษา (Verbal test)  นอกจากนั้นการคิดแบบวิเคราะห์ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะ
เพิ่มข้ึนตามอายแุละความสมัพนัธ์กบัความพร้อมการเรียนรู้ และแรงจูงใจอีกดว้ย 

กี (ปรียานุช สถาวรมณี, 2548, น.47  อา้งอิงจาก Gee.1996, p.1343) ศึกษาผลการฝึกฝน
ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในการปฏิบติัการของนกัเรียนในชั้นท่ีเรียนจิตวิทยาการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า มีความแตกต่างน้อยมากระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงมีขอ้สังเกตว่า
ทกัษะน้ีควรสอนในชั้นท่ีสอนเน้ือหาหรือแยกจากชั้นท่ีสอนเน้ือหา 

สมิธท์ (ปรียานุช   สถาวรมณี ,  2548,  น .47 อ้างอิงจาก  Smith,  1996,  p.2424-A)  
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนกับวิธีการสอนแบบดั้ งเดิม  
เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิ ทักษะกระบวนการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการปฏิบัติการใน
ห้องทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนเพ่ิมการเรียนรู้แบบรอบรู้ของ
นักเรียนในด้านเน้ือหา พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาณ และทักษะการปฏิบัติการใน
ห้องทดลอง อย่างมีนัยบสําคญัทางสถิติในระดับสูงกว่าวิธีการสอนแบบดั้ งเดิม ขณะท่ีทกัษะ
กระบวนการไม่ความแตกต่าง 

เทรนเนอร์ (ปรียานุช สถาวรมณี, 2548, น.47  อา้งอิงจาก Trainer, 1997, น.4294-A) 
ศึกษาการประเมินคุณค่าของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของสมาคมนกัศึกษาเทคโนโลยแีห่งชาติในการ
ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในโปรแกรมการศึกษา
เทคโนโลยขีองรัฐคาโรไลน่าเหนือ ใน 4 สาขา ไดแ้ก่ การก่อสร้าง การผลิต การส่ือสาร และการจน
ส่ง โดยมุ่งเนน้ทกัาะการคิด ผลการศึกษา พบว่า ครูทุกคนเช่ือว่า กิจกรรมท่ีครูไดป้ระเมินสามารถ
ส่งเสคริมการแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในหมู่นักศึกษา 
นอกจากน้ียงัพบว่า ไม่ความความแตกต่างในเร่ืองรับรู้ของครูท่ีอยู่และไม่อยู่ในสมาคมนักศึกษา
เทคโนโลยแีห่งชาติ 

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดในบทน้ีจะเห็นไดว้่า การใชชุ้ดกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม
ดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เด็กจะไดป้ระสบการณ์ต่างและส่งเสริมทกัษะ
ความสามารถทางดา้นประสาทสัมผสั อีกทั้งยงัสามารถพฒันาความคิดวิเคราะห์อยา่งมีระบบแบบ

DPU



48 

 

แผน ดงันั้นครูจึงมีบทบาทสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
รากฐานในการเรียนรู้ 

ดว้ยความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาการพฒันาความสามารถการคิด
วิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาโดยใช้
แนวคิดทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ อนัประกอบดว้ย (1) แผนการเรียนรู้  (2)  ชุดกิจกรรม  (3)  
แบบทดสอบหลงัทาํกิจกรรม 

 
 DPU



 

 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนน้ี  
1.  กลุ่มเป้าหมาย 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรม คือ นกัเรียน อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี จาํนวน 15 คน ซ่ึงกาํลงัศึกษา
อยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเศรษฐวิทย ์จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1.  แผนการเรียนรู้ 
2.  ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
3.  แบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 
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3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเดก็ปฐมวยั ชั้นอนุบาล 3 

1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตร         
สถานศึกษา โรงเรียนเศรษฐวิทย ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   

1.2  กําหนดเน้ือหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพของผูเ้รียน โดยศึกษา
เน้ือหาวิชาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และกาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ครอบคลุม
เน้ือหาวิชา 

1.3  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้วิชาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาล 3 ให้
สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อสร้างแผนจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 
แผน  ใชเ้วลา 15 คาบเรียน ดงัน้ี 

 แผนการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง การบอกตาํแหน่ง   จาํนวน  3  คาบ 
 แผนการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง การจาํแนก     จาํนวน  3  คาบ 
 แผนการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การนบัปากเปล่า 1-30    จาํนวน  3  คาบ 
 แผนการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง การรู้ค่ารู้จาํนวน 1-20    จาํนวน  3  คาบ 
 แผนการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง การเพิ่ม – ลด จาํนวน 1-10   จาํนวน  3  คาบ 

1.4  นาํแผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบ
ชุดฝึกกิจกรรม ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมิน ให้
ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจใหค้ะแนนความสอดคลอ้งและ
นาํ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป ถือว่า
มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

  +1 หมายถึง  เห็นวา่สอดคลอ้งเหมาะสม 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
   -1 หมายถึง เห็นวา่ไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

แผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ มีค่า IOC  เท่ากบั 0.67-1.00 
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1.6  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํ
แผนจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยัต่อไป 

2.  แบบฝึกชุดกิจกรรม เร่ือง การพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็อนุบาล 3 

 2.1 ศึกษาคน้ควา้ เอกสาร หนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและ
แนวทางในการรวบรวมเน้ือหา ชุดกิจกรรม 

2.2  รวบรวมเน้ือหา เพ่ือจดัทาํแบบฝึกชุดกิจกรรม การคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์มาจากแนวคิดทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 

2.2.1  การรวบรวมขอ้มูล 
2.2.2  การจดัหมวดหมู่ 
2.2.3  การจาํแนกแจกแจง 
2.2.4  การเรียงลาํดบั 
2.2.5  การเปรียบเทียบ 

2.3  นําแบบฝึกชุดกิจกรรม การคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้อง เน้ือหาสาระ กิจกรรมการ
ดาํเนินงาน การวดัประเมินผล ให้ขอ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

2.4  นาํแบบชุดฝึกกิจกรรม การคิดวิเคราะห์ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจคุณลกัษณะความสอดคลอ้งของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้รูปภาพท่ีใช ้และ
ให้คะแนนความสอดคลอ้งและนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของ  ผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item Objective Congruence) 
ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้โดยกาํหนด เกณฑ์การ
พิจารณา ดงัน้ี 

  +1 หมายถึง  เห็นวา่สอดคลอ้งเหมาะสม 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
   -1 หมายถึง เห็นวา่ไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

แบบชุดฝึกกิจกรรมการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ มีค่า IOC  เท่ากบั 0.67-1.00 
2.5  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบชุดฝึกกิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช(้Try Out) กบั

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 10 คน ซ่ึงเป็นคนกลุ่มกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
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2.6  ผูว้ิจัยได้นําแบบชุดฝึกกิจกรรมท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการ
ทดลอง 

3.  แบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 3.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมฯ 
 3.2  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

ท่ีคาดหวงัเพื่อวิเคราะห์วดัความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ 
 3.3  สร้างแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมฯ เป็นแบบปรนยั แบบต่าง ๆ จาํนวน 5 

ชุด ชุดๆละ  10 ขอ้ ดงัน้ี 
  (1) การบอกตาํแหน่ง   จาํนวน 10 ขอ้ 
  (2) การจาํแนก    จาํนวน 10 ขอ้ 
  (3) การนบัปากเปล่า 1-30   จาํนวน 10 ขอ้ 
  (4) การรู้ค่ารู้จาํนวน 1-20   จาํนวน 10 ขอ้ 
  (5) การเพิ่ม – ลด ภายในจาํนวน 1-10 จาํนวน 10 ขอ้ 
 3.4  นาํแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมฯ ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตอ้งวดั ความชดัเจนของคาํถามและความ
ถูกตอ้งดา้นภาษาและปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.5  นาํแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมฯ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วดัผลตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั ความชัดเจนของ
คาํถาม และความถูกตอ้งด้านภาษาและนําขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมา
คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้โดยกาํหนด 
เกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

  +1 หมายถึง  เห็นวา่สอดคลอ้งเหมาะสม 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
  -1 หมายถึง เห็นวา่ไม่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 

แบบทดสอบการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ มีค่า IOC  เท่ากบั 0.67-1.00 
 3.6  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ท่ีปรับปรุง

แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช(้Try Out) กบันกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
จาํนวน 10 คน ซ่ึงเป็นคนกลุ่มกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข และหาค่าความยากง่าย
(p)และค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยกาํหนดเกณฑก์ารผา่น ค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.2-0.8 และค่า
อาํนาจจาํแนก (r)0.2 ข้ึนไป(บุญชม ศรีสะอาด,2514,น.58-66)แบบทดสอบการพฒันาความสามารถ
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การคิดวิเคราะห์มีค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.632-0.714  และค่าอาํนาจจาํแนก (r) 0.30-0.40  
ข้ึนไป 

 3.7  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ท่ีปรับปรุง
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชใ้นการทดลอง 

 3.8  นาํแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมฯ ไปปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ช่ียวชาญ และนาํไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยัต่อไป 
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิด
วิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเศรษฐวิทย ์ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 15 คน มี
วิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม  
ในคาบแรก สร้างความคุน้เคยกับกลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจงวตัถุประสงค์ ขั้นตอนและ

รายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนแก่นกัเรียน เร่ืองการเรียนรู้การคิด 
2. ขั้นดาํเนินการทดลอง 

2.1 การวิจยัในคร้ังน้ีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยผูว้ิจยั
ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์       จาํนวน  15 คาบ ดงัน้ี 

  แผนการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง การบอกตาํแหน่ง   จาํนวน  3  คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง การจาํแนก    จาํนวน  3  คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การนบัปากเปล่า 1-30   จาํนวน  3 คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง การรู้ค่ารู้จาํนวน 1-20   จาํนวน  3  คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง การเพิ่ม – ลด จาํนวน  1-10  จาํนวน  3 คาบใน

แต่ละแผนการเรียนรู้จะมีชุดกิจกรรม แต่ละชุดประกอบการเรียนรู้ของเด็กและหลงัจากเรียนแต่ละ
ชุดแลว้จะมีแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดละ 10 ขอ้ 

2.2  เม่ือใชชุ้ดกิจกรรมครบแลว้ 
2.3 ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ จาํนวน 5 ชุด  

3. ขั้นสรุป รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล และวิเคราะห์ 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมฯ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และ
ค่าประสิทธิภาพ 

2.  ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี ้มีดังนี ้

1.  สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  
      1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
              
 
เม่ือ  P  แทน ร้อยละ  

f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ  
N  แทน จาํนวนประชากร  

  
3.7  สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ 
1.  หาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหาดชันีความ

สอดคลอ้งระหว่าวขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั (IOC: Index Of Item Objective Congruecne) คาํนวณค่า IOC 
ดงัน้ี (Roveinelli and Hambleton, 1977, p.49-60) 

  N
RIOC 

    
 
โดยท่ี IOC  แทนดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั 
  ∑R แทนผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N  แทนจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
มีเกณฑพ์ิจารณาใหค้ะแนน ดงัน้ี 
ให ้  1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
             -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ชไ้ด ้แต่ถา้ไดค้่า IOC  ตํ่ากว่า 0.5

ควรพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หรือตดัท้ิง 
2.  การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสู้ตร P 

ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนิ.2541, น.195) 
                   
 
 
เม่ือ  P แทน ค่าความยากของขอ้สอบ 
  R แทน จาํนวนผูต้อบถูก 
  N แทน จาํนวนคนทั้งหมด 
เกณฑพ์ิจารณาการหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 
เกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ท่ีไดจ้ากการคาํนวณจากสูตร

ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑข์องเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 
ได ้ 0.80  ≤ P  ≥  1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก ควรตดัท้ิง หรือนาํไปปรับปรุง 
      0.60  ≤ P  <   0.80  เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่ายใชไ้ดดี้  
     0.40  ≤ P  <   0.60 เป็นขอ้สอบท่ีความยากง่ายปานกลาง ดีมาก 

P  <  0.20  เป็นขอ้สอบท่ียากมาก ควรตดัท้ิงหรือนาํไปปรับปรุง 
โดยท่ีขอ้สอบท่ีจะสามารถนาํไปใชใ้นการวดัผลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีค่าความยากอยู่

ระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 
3.   หาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(บุญชม ศรีสะอาดและ

คณะ, 2550, น. 85) 
                                      
 
  
เม่ือ  r แทน ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ 
  H แทน จาํนวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
  L แทน จาํนวนคนในกลุ่มตํ่าตอบถูก 
  N แทน จาํนวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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เกณฑพ์ิจารณาหาค่าอาํนาจจาํแนกมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
1.  ค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบจะมีค่าอยูร่ะหว่าง 1 ถึง -1 มีรายละเอียดของเกณฑก์าร

พิจารณาตดัสิน ดงัน้ี 
ได ้ 0.40  ≤r  เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกดีมาก 
 0.30  ≤r  < 0.39 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกดี 
 0.20  ≤r  < 0.29 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกพอใช ้ปรับปรุงตวัเลือก 
         r≤   0.19 เป็นขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนกตํ่า ควรตดัท้ิง 
2.  ถา้ค่าอาํนาจจาํแนกมีค่ามาก ๆ เขา้ใกล ้1 แสดงว่าขอ้สอบขอ้นั้นสามารถจาํแนกคน

เก่งและคนอ่อนออกจากกนัไดดี้ 
4.  การหาประสิทธิภาพ 80/80 

80 ตวัแรก = (( /N)x100)/R 
80 ตวัแรก หมายถึง จาํนวนร้อยละของคะแนนเฉล่ียของการสอบหลงัเรียน 

  หมายถึง คะแนนรวมของผลการทดสอบท่ีผูเ้รียนแต่ละคน ทาํไดถู้กตอ้งจาก
การทดสอบหลงัเรียน 

N หมายถึง จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการคาํนวณประสิทธิภาพใน
คร้ังน้ี 

R หมายถึง จาํนวนคะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
80 ตวัหลงั =(Yx100)/N 
80 ตัวหลังหมายถึง จํานวนร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถทําแบบทดสอบผ่านทุก

วตัถุประสงค ์
Y  หมายถึง จาํนวนผูเ้รียนท่ีสามารถทาํแบบทดสอบผา่นทุกวตัถุประสงค ์
N  หมายถึง จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการคาํนวณประสิทธิภาพในคร้ังน้ี 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก

ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม  2)ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์  3)ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม
พฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียน อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จาํนวน 15 คน  
ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเศรษฐวิทย ์จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ 1) แผนการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรม 3) 
แบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  4) แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการศึกษามีรายละเอียดการนาํเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 
4.1 ผลการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดบั

ปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ 
4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 
4.1 ผลการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดบั

ปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
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ตารางที่ 4.1  แสดงคะแนน/ร้อยละ  แบบฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม จาํนวน 5 ชุด 

 N=15 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงคะแนน/ร้อยละ แบบฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม จาํนวน 5 ชุดนกัเรียนจาํนวน 15 คน พบว่า
ภาพรวมจากการใชแ้บบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนกัเรียน ไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

 
 

ลาํดบั 

บอ
กต

าํแ
หน่

ง 

ร้อ
ยล
ะ 

นบั
ปา
กเป

ล่า
 

ร้อ
ยล
ะ 

กา
รจ
าํแ
นก

 

ร้อ
ยล
ะ 

รู้ค
่ ารู้
จาํ
นว

น 

ร้อ
ยล
ะ เพิ่
ม-
ลด

 

ร้อ
ยล
ะ 

ร้อ
ยล
ะ(ร

วม
) 

เกณ
ฑผ์

า่น
ไม่

ตํ่า
 

กว
า่ร้
อย
ละ

80
 

ชุดท่ี
1 

ชุดท่ี 
2 

ชุดท่ี 
3 

ชุดท่ี 
4 

ชุดท่ี 
5 

1 9 90 10 100 8 80 10 100 8 80 90 ผา่น 

2 10 100 8 80 10 100 7 70 8 80 86 ผา่น 

3 8 80 9 90 9 90 9 90 7 70 84 ผา่น 

4 9 90 9 90 9 90 10 100 6 60 86 ผา่น 

5 8 80 8 80 10 100 9 90 9 90 88 ผา่น 

6 9 90 10 100 8 80 8 80 7 70 84 ผา่น 

7 7 70 8 80 9 90 9 90 7 70 80 ผา่น 

8 7 70 8 80 9 90 9 90 6 60 78 ไม่ผา่น 

9 9 90 8 80 10 100 8 80 8 80 86 ผา่น 

10 8 80 9 90 8 80 9 90 8 80 84 ผา่น 

11 8 80 9 90 10 100 7 70 8 80 84 ผา่น 

12 7 70 8 80 9 90 9 90 7 70 80 ผา่น 

13 9 90 9 90 8 80 9 90 8 80 86 ผา่น 

14 8 80 8 80 9 90 8 80 6 60 78 ไม่ผา่น 

15 8 80 7 70 9 90 7 70 6 60 74 ไม่ผา่น 
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กิจกรรมชุดท่ี 1 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 20 

กิจกรรมชุดท่ี 2 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
93.33และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 

กิจกรรมชุดท่ี 3 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมชุดท่ี 4 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 

80และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 20 
กิจกรรมชุดท่ี 5มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 

46.66และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
 
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ 
 
ตารางที่ 4.2.1  แสดงคะแนน/ร้อยละ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม จาํนวน 5 ชุด 
                                                    N=15 

ลาํดับ 

บอ
กต

ําแ
หน่

ง 

ร้อ
ยล
ะ 

นับ
ปา
กเป

ล่า
 

ร้อ
ยล
ะ 

กา
รจํ
าแ
นก

 

ร้อ
ยล
ะ 

รู้ค่
ารู้
จํา
นว

น 

ร้อ
ยล
ะ 

เพ
ิม่-
ลด

 

ร้อ
ยล
ะ 

ชุดที1่ ชุดที2่ ชุดที3่ ชุดที4่ ชุดที5่ 
1 10 100 8 80 10 100 10 100 5 50 
2 9 90 9 90 10 100 6 60 8 80 
3 8 80 8 80 10 100 10 100 8 80 
4 9 90 8 80 10 100 10 100 8 80 
5 8 80 8 80 10 100 10 100 9 90 
6 7 70 10 100 10 100 10 100 7 70 
7 8 80 10 100 10 100 8 80 8 80 
8 7 70 8 80 10 100 9 90 6 60 
9 7 70 10 100 10 100 10 100 6 60 
10 8 80 10 100 10 100 9 90 9 90 
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ตารางที ่4.2.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ 

บอ
กต

ําแ
หน่

ง 

ร้อ
ยล
ะ 

นับ
ปา
กเป

ล่า
 

ร้อ
ยล
ะ 

กา
รจํ
าแ
นก

 

ร้อ
ยล
ะ 

รู้ค่
ารู้
จํา
นว

น 

ร้อ
ยล
ะ 

เพ
ิม่-
ลด

 

ร้อ
ยล
ะ 

ชุดที1่ ชุดที2่ ชุดที3่ ชุดที4่ ชุดที5่ 
11 10 100 9 90 10 100 10 100 10 100 
12 8 80 10 100 10 100 10 100 8 80 
13 9 90 10 100 10 100 10 100 10 100 
14 8 80 10 100 10 100 10 100 6 60 
15 10 100 8 80 10 100 9 90 6 60 

 
ตารางที่ 4.2.2  แสดงคะแนน/ร้อยละ แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม จาํนวน 5 ชุด 

N= 15 
 

ลาํดับ 

บอ
กต

ําแ
หน่

ง 

นับ
ปา
กเป

ล่า
 

กา
รจํ
าแ
นก

 

รู้ค่
ารู้
จํา
นว

น 

เพ
ิม่-
ลด

 คะแนน
รวม 
50 

คะแนน 

ร้อยละ 

เกณฑ์ไม่
ตํ่ากว่า
ร้อยละ 

80 ชุดที1่ ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ชุดที ่5 
1 10 8 10 10 5 43 86 ผา่น 

2 9 9 10 6 8 42 84 ผา่น 

3 8 8 10 10 8 44 88 ผา่น 

4 9 8 10 10 8 45 90 ผา่น 

5 8 8 10 10 9 45 90 ผา่น 

6 7 10 10 10 7 44 88 ผา่น 

7 8 10 10 8 8 44 88 ผา่น 

8 7 8 10 9 6 40 80 ผา่น 

9 7 10 10 10 6 43 86 ผา่น 

10 8 10 10 9 9 46 92 ผา่น 
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ตารางที ่4.2.2  (ต่อ) 
 

ลาํดับ 

บอ
กต

าํแ
หน่

ง 

นบั
ปา
กเป

ล่า
 

กา
รจ
าํแ
นก

 

รู้ค่
ารู้
จาํ
นว

น 

เพ
ิ ่ม-
ลด

 คะแนน
รวม 
50 

คะแนน 

ร้อยละ 

เกณฑ์
ไม่ตํ่า
กวา่ร้อย
ละ 80 ชุดท่ี1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 

11 10 9 10 10 10 50 98 ผา่น 

12 8 10 10 10 8 46 92 ผา่น 

13 9 10 10 10 10 49 98 ผา่น 

14 8 10 10 10 6 44 88 ผา่น 

15 10 8 10 9 6 43 86 ผา่น 

 
จากตารางท่ี  4.2.1 และจากตารางท่ี  4.2.2 แสดงคะแนน / ร้อยละ  แบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดบัปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม 
จาํนวน 5 ชุดนักเรียนจาํนวน 15 คน พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชุด มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมชุดท่ี 1 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 20 

กิจกรรมชุดท่ี 2 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ100 
กิจกรรมชุดท่ี 3 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
กิจกรรมชุดท่ี 4 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมชุดท่ี 5 มีนกัเรียนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

60และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 40 
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4.3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ดงัแสดงจากตารางท่ี 4.3-4.8 
ตารางที ่4.3  แสดงผลคะแนนแบบฝึกและคะแนนแบบทดสอบ    

N=15 
 

ลาํดับ บอ
ก

ตํา
แห

น่ง
 

นับ
ปา
กเป

ล่า
 

กา
รจํ
าแ
นก

 

รู้ค่
ารู้
จํา
นว

น 

เพ
ิม่-
ลด

 

คะ
แน

นร
วม

 

แบ
บฝึ

ก 

คะ
แน

นร
วม

  

แบ
บท

ดส
อบ

 

 

ชุดที1่ ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 ชุดที ่5  
1 9 10 8 10 8 45 43  
2 10 8 10 7 8 43 42  
3 8 9 9 9 7 42 44  
4 9 9 9 10 6 43 45  
5 8 8 10 9 9 44 45  
6 9 10 8 8 7 42 44  
7 7 8 9 9 7 40 44  
8 7 8 9 9 6 39 40  
9 9 8 10 8 8 43 43  
10 8 9 8 9 8 42 46  
11 8 9 10 7 8 42 50  
12 7 8 9 9 7 40 46  
13 9 9 8 9 8 43 49  
14 8 8 9 8 6 39 44  
15 8 7 9 7 6 37 43  

คะแนนเฉลีย่ 41.60 80 83.20 
จํานวนนักเรียนทีผ่่านตามเกณฑ์ 15 80 100 

 
ตารางท่ี4.3 แสดงผลคะแนนแบบฝึกและคะแนนแบบทดสอบชุดกิจกรรมพฒันา

ความสามารถคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั นกัเรียนจาํนวน 15 คน พบว่าชุด
กิจกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 83.20/100 
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ตารางที ่4.4  แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 1 แสดงค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  คน 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล
ผล คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

ชุดกิจกรรมท่ี 1  
พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองการ
บอกตาํแหน่ง การคิด
วิเคราะห์แบบ 
   -การเรียงลาํดบั 
   -การจดัหมวดหมู่ 
   -การเปรียบเทียบ 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
1.3 ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้ง  
      กบัจุดมุ่งหมาย 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียน
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดบั
ปฐมวยั  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

2.2 รูปภาพมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

3. ดา้นการส่ือสาร 
3.1 การตั้งคาํถามเขา้ใจง่ายและ
ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายและการทาํกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา , กิจกรรม 
และความสามารถของผูเ้รียน 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

 
จากตาราง 4.4 แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 1 มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 แบบฝึกชุดกิจกรรม

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4.5  ชุดแบบฝึกกิจกรรมท่ี 1 แสดงค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  คน 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
แปลผล 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
ชุดกิจกรรมท่ี 2 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
เร่ืองการนบัปากเปล่า 
การคิดวิเคราะห์แบบ 
   -การเรียงลาํดบั 
   -การจดัหมวดหมู่ 
   -การจาํแนกแจกแจง 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

2.2 รูปภาพมีความเหมาะสมและน่าสนใจ +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
3. ดา้นการส่ือสาร 
3.1 การตั้งคาํถามเขา้ใจง่ายและตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายและการทาํกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหา , กิจกรรม และความสามารถ
ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถ 
การคิดวิเคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

 
จากตาราง 4.5  แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 2 มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 แบบฝึกชุดกิจกรรม

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4.6  ชุดแบบฝึกกิจกรรมท่ี 1 แสดงค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  คน 
 

ชุดกิจกรรม รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล
ผล คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
เร่ืองการจาํแนก 
การคิดวิเคราะห์แบบ 
   -การจดัหมวดหมู่ 
   -การเรียบเรียง 
   -การเปรียบเทียบ 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย 

+1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

2.2 รูปภาพมีความเหมาะสมและน่าสนใจ +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นการส่ือสาร 
3.1 การตั้งคาํถามเขา้ใจง่ายและตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายและการทาํกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหา , กิจกรรม และความสามารถ
ของผูเ้รียน 

+1 +1 0 0.67 ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถการ
คิดวเิคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

 
จากตาราง 4.6  แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 3 มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 แบบฝึกชุดกิจกรรม

ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4.7  ชุดแบบฝึกกิจกรรมท่ี 1 แสดงค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  คน 
 

 
จากตาราง 4.7แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 4มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 แบบฝึกชุดกิจกรรม

ใชไ้ด ้
 

 

 

 

ชุดกจิกรรม รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
ชุดกิจกรรมท่ี 4  
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
เร่ืองการรู้ค่ารู้จาํนวน 
การคิดวิเคราะห์แบบ 
   -การจดัหมวดหมู่ 
   -การรวบรวม 
   -การเปรียบเทียบ 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

2.2 รูปภาพมีความเหมาะสมและน่าสนใจ +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นการส่ือสาร 
3.1 การตั้งคาํถามเขา้ใจง่ายและตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายและการทาํกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสมกบั
เน้ือหา , กิจกรรม และความสามารถของผูเ้รียน 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถการคิด
วเิคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4.8  ชุดแบบฝึกกิจกรรมท่ี 1 แสดงค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3  คน 
 

 
จากตาราง 4.8แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 5มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1 แบบฝึกชุดกิจกรรม

ใชไ้ด ้
สรุป แบบฝึกชุดกิจกรรมท่ี 1-5 มีค่า IOC ระหวา่ง 0.67-1 แบบฝึกชุดกิจกรรมใชไ้ด ้

    
 

ชุดกจิกรรม รายการประเมนิ 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 
ชุดกิจกรรมท่ี 5  
พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์เร่ืองการ
เพ่ิม-ลด 
การคิดวิเคราะห์แบบ 
   -การเรียงลาํดบั 
   -การหมวดหมู่ 
   -การเรียบเรียง 

1. ดา้นเน้ือหา 
1.1 มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

1.2 มีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
1.3 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมาย 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัการเรียนพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ระดบัปฐมวยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

2.2 รูปภาพมีความเหมาะสมและน่าสนใจ +1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้
3. ดา้นการส่ือสาร 
3.1 การตั้งคาํถามเขา้ใจง่ายและตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

4. ดา้นการวดัและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายและการทาํกิจกรรม 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.67 

 
ใชไ้ด ้

4.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสม
กบัเน้ือหา , กิจกรรม และความสามารถของ
ผูเ้รียน 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

 5. ดา้นประโยชน์ 
5.1 ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถการ
คิดวเิคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชไ้ด ้

DPU



 

 

   
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เร่ืองการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ระดบัปฐมวยั  ซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอนการสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.   ศึกษาพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดบัปฐมวยั
โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 
 3. ศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการเรียนรู้ โดยใชโ้ครงงาน  

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  เดก็ปฐมวยัท่ีจดัประสบการณ์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 
 2.  เด็กปฐมวยัท่ีเรียนคณิตศาสตร์โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 
 3. ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั 
มีประสิทธิภาพ 80/80  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1.  แผนการเรียนรู้ 
 2.  ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 3.  แบบทดสอบหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 
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ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิด
วิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ทักษะพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเศรษฐวิทย์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 15 คน มี
วิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียม 
ในคาบแรก สร้างความคุน้เคยกบักลุ่มเป้าหมาย ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอนและรายละเอียด

เก่ียวกบัการเรียนแก่นกัเรียน เร่ืองการเรียนรู้การคิด 
2.  ขั้นดาํเนินการทดลอง 
     2.1 การวิจยัในคร้ังน้ีดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดย  ผูว้ิจยั

ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ จาํนวน  15 คาบ ดงัน้ี 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง การบอกตาํแหน่ง   จาํนวน  3  คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง การจาํแนก   จาํนวน  3  คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง การนบัปากเปล่า 1-30  จาํนวน  3  คาบ 
  แผนการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง การรู้ค่ารู้จาํนวน 1-20  จาํนวน  3  คาบ 

แผนการเรียนรู้ท่ี  5  เร่ือง การเพิ่ม – ลด จาํนวน  1-10  จาํนวน  3 คาบ  
ในแต่ละแผนการเรียนรู้จะมีชุดกิจกรรม แต่ละชุดประกอบการเรียนรู้ของเด็กและหลงัจากเรียนแต่ละชุด
แลว้จะมีแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดละ 10 ขอ้ 

 2.2  เม่ือใชชุ้ดกิจกรรมครบทั้ง 5 ชุดแลว้ 
 2.3 ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  จาํนวน 5 ชุด 
3. ขั้นสรุป 
 3.1 รวบรวมขอ้มูล ประมวลผลและวิเคราะห์ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. นําขอ้มูลท่ีได้จากแบบทดสอบหลงัใช้ชุดกิจกรรมฯ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย 
และค่าประสิทธิภาพ 

2. ประมวลผล แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เดก็ปฐมวยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  ผลการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรมพบว่าภาพรวมจากการใชแ้บบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนกัเรียน ไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ชุด มี
นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

3.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั พบวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 คือ 83.20/100 
 
5.2  อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้สรปุผลและสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

1.  ผลการพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ
ปฐมวยัโดยใชชุ้ดกิจกรรม พบว่าภาพรวมจากการใชแ้บบฝึกชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 80และมีนกัเรียน ไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมท่ีผูว้ิจัยจัดทาํข้ึนทั้ ง 5 ชุดนั้น สามารถวดัความสามารถในการคิด
วิคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กนกัเรียนปฐมวยัไดดี้เพราะคะแนนแต่ละชุดกิจกรรมนักเรียน 
จะไดค้ะแนนตํ่าสุดคิดเป็นร้อยละ 70-100 ทุกๆชุด และมีชุดหน่ึงท่ีนกัเรียนสามารถทาํคะแนนไดร้้อยละ 
80-100 ซ่ึงทั้งน้ีการจดัทาํชุดกิจกรรมทั้งหมด จดัเรียงลาํดบัความยากง่าย จากเล็กไปใหญ่ จากส่วนย่อย
ไปหาส่วนรวมหรือส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ยและจากรูปธรรมเป็นนามธรรม ซ่ึงบุญเยีย่ม จิตรดอน (2526,  
น.250–251) และนิตยา ประพฤติกิจ (2537, น.25-26) กล่าวถึงประสบการณ์คณิตศาสตร์ท่ีเด็กควรมี 
ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ การเรียงลาํดบั การวดั การนบัการจบัคู่ การจดัประเภท รูปทรงการทาํตามแบบ
หรือลวดลาย การอนุรักษท์ฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจท ์(พรรณี ช.เจนจิต 2538 
อา้งอิง  Piagel, 1972, p. 1-10)  เช่ือว่า การพฒันาการทางสติปัญญาของคนมีลกัษณะเดียวกนัในช่วงอายุ
เท่ากนั และแตกต่างกนัในช่วงอายตุ่างกนั อนัเป็นผลมาจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ิมจากการสมัผสั การคิดอยา่งเป็นรูปธรรม พฒันาสู่ความคิดท่ีเป็นนามธรรมขั้นคิดอยา่งเป็นรูปธรรม มี
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การพฒันาสมองมากข้ึน สามารถเรียนรู้และจาํแนกส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ แต่ยงัไม่สามารถ
จินตนาก า รกับ เ ร่ื อ ง ร า ว ท่ี เ ป็นนามธรรมได้และม าซาโน  (ป รีย า นุช  สถาวรม ณี  2548,  
น.24-25 อา้งอิงจาก Marzano, 2001, p.60) กระบวนการจดักระทาํกบัขอ้มูล 6 ระดบั คือ 1)ขั้นรวบรวม 
เป็นการคิดทบทวนความรู้เดิม รับขอ้มูลใหม่ 2) ขั้นเขา้ใจ เขา้ใจสาระท่ีเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ใหม่ใน
รูปแบบการใชส้ัญลกัษณ์ 3) ขั้นวิเคราะห์ ความเหมือนและความต่างอย่างมีหลกัการการจดัหมวดหมู่ท่ี
สัมพนัธ์กบัความรู้ การสรุปอยา่งสมเหตุสมผล 4) ขั้นใชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา 
5) ขั้นบูรณาการความรู้ จดัระบบความคิด  6) ขั้นจดัระบบแห่งตน ความตระหนกัในความสามารถของ
การเรียนรู้ท่ีตนมี 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
พบว่า ภาพรวมจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ ง 5 ชุด  
มีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเห็นได้ว่าจากการ 
ท่ีนกัเรียนไดท้าํแบบชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบความสามารถ จาํนวน 5 ชุด ผ่านมาแลว้ จึงทาํให้
นักเรียนมีประสบการณ์การคิดวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน และทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึนตามดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลิดา จนัทร์ตรี (2547, น.บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัปฐมวยัดว้ยชุดการ
สอน ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม และแยกเป็นรายดา้นหลงัการใชชุ้ด
การสอนคณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กิโรวา และบาร์กาวา (Kirova; & 
Bhargava, 2002, น.บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ของความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์ของเดก็อนุบาลท่ีใช้
วิธีการเรียนแบบมีครูเป็นผูช้ี้แนะกบัความกา้วหนา้ในวิชาชีพครูพบว่าความสาํคญัของพื้นฐานการเล่น
ของเด็กอนุบาลกับการพฒันาความเข้าใจเก่ียวกับความคิดอย่างลึกซ้ึงทางคณิตศาสตร์จากสังคม
ส่ิงแวดลอ้มและการเรียนรู้สามารถเป็นไปไดม้ากถา้ผูใ้หญ่หรือคนท่ีมีความสามารถมากกว่าเป็นส่ือหรือ
ช้ีแนะให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นความสําคญัของพฒันาการหลกัสูตรและส่ิงแวดลอ้ม
ภายในมุมของเล่นมีครูคอยทาํหน้าท่ีแนะนําการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กในขณะท่ีเล่นกับวสัดุ
อุปกรณ์เหล่านั้นทุกๆวนัจากความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู ไดค้น้พบขั้นตอนการสอนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ดา้นมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์เป็น 3 ขั้น ดงัน้ีคือขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสาธิตจากของจริงเพ่ือให้เด็กสามารถ
จาํแนกส่ิงต่างๆไดข้ั้นท่ี 2 ยกตวัอย่างและช้ีแนะจากการใชภ้าษาในชีวิตประจาํวนัท่ีมีความหมายทาง
คณิตศาสตร์ใหเ้ด็กเขา้ใจและขั้นท่ี 3 มีการประเมินเด็กอยา่งเป็นระบบสาํหรับมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์
ท่ีพฒันาให้กบัเด็กอนุบาลนั้นมี 3  ดา้นคือความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงการจดัหมวดหมู่และการ
เรียงลาํดบั 

 

DPU



75 
 

 

ส่วนการคิดวิเคราะห์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณา ดามาพงศ ์(2555, น.59) ไดศึ้กษา
ผลการจดักิจกรรมประกอบอาหารท่ีมีต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยั ผลการศึกษา 
พบว่า หลงัไดรั้บการจดักิจกรรม ประกอบอาหาร เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
ก่อนได้รับการจดักิจกรรม ประกอบอาหาร โดยหลงัการจดักิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจดั
กิจกรรม ร้อยละ 53.60 ซ่ึง สูงกวา่เกณฑก์าํหนด    

3.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 คือ 83.20/100 จะเห็นได้
ว่าคะแนนของแบบชุดฝึกทั้ง 5 ชุดนั้นมีค่าเท่ากบั 83.20 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทั้ง 5 ชุด มี
ค่าเท่ากบั 100 เน่ืองจากแบบชุดฝึกกิจกรรม มีการออกแบบเร่ิมจากง่ายไปยากเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การ
คิดวิเคราะห์ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เม่ือนกัเรียนทาํแบบทดสอบจึงทาํใหส้ามารถทาํแบบทดสอบ
ได้คะแนน สูงข้ึนและอีกประการหน่ึงแบบชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบ ทั้ง 5 ชุดน้ีได้ผ่านการ
ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน ค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 ตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
5.3  ข้อค้นพบ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ 
1.  แบบชุดฝึกเพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาํหรับเด็ก

ปฐมวยัน้ี สามารถพฒันาการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนไดจ้ริง เน่ืองจากนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
จากแบบชุดฝึกกิจกรรมมาสู่แบบทดสอบ จึงทาํให้ผลการทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนมีคะแนนเกินร้อยละ 80 ทุกคน อีกทั้งเม่ือหาประสิทธิภาพแบบชุดฝึกกิจกรรม อยู่ในเกณฑท่ี์มี
ประสิทธิภาพ คือ 83.20/100  

2.  แบบชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบ ในงานวิจยัน้ี นักเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ท่ีสาํคญัคือนกัเรียนอาจนาํความรู้จากการเรียนรู้คร้ังน้ี
ไปต่อยอดการคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปได ้

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้
1.  การเลือกภาพท่ีนาํมาใชต้อ้งพิถีพิถนัในรายละเอียดท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในแบบ

ชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบใหม้ากท่ีสุด  ภาพท่ีใชค้วรเป็นภาพท่ีชดัเจนไม่คลุมเครือเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียนในการเรียนรู้ 

DPU



 

 

ซบัซ้

นกัเรี
ตอ้งมี

ใชโ้ส
กระต

เพื่อเ

เปรีย
เก่ียว
แบบ ึ

ชดัเจ

จาํแน
คณิต
นกัเรี

2.  
ซอ้น ใหเ้หมาะ

3.  ระ
รียน นกัเรียน
มีครูผูช่้วยอีก

4.  ใน
สตทศันูปกรณ
ตุน้ใหน้กัเรียน

ทั้งน้ีใ
ป็นขอ้เสนอแ

ผลกา
ชุดท่ี 

ยบเทียบเม่ือน
วกบัภาพในชุด
บฝึกนั้นได ้

ขอ้สงั
จน 

 

ชุดท่ี 
นก นักเรียนบ
ตศาสตร์ไม่เพี
รียนทาํชุดกิจก

แบบชุดฝึกกิ
ะสมตามวยัแล
ะหว่างท่ีนกัเรี
บางคนอาจต้
คนเพิ่อช่วยดู
นบางกรณีท่ี ก
ณ์ เขา้มาช่วย
น อยากทาํแบ
ในขณะใชชุ้ด
แนะ ดงัน้ี 
ารบนัทึกชุดกิ
 1  การวิเค
นักเรียนไดรั้บ
ดกิจกรรมท่ีมี

งเกต  ชุดกิจก

 

 2   การวิเค
บางคนยงัไม่
ยงพอ ครูจึงอ
กรรมนั้นเอง 

จกรรมและแ
ละเวลา 
รยนทาํกิจกรร
อ้งการความช
แลนกัเรียน 
การใชแ้บบชุ
เพื่อเพิ่มความ
บบชุดฝึกกิจกร
ดกิจกรรม ผุว้ิ

จกรรมจาํนว
คราะห์เร่ืองกา
บแบบฝึกชุดกิ
รูปภาพขนาด

รรมน้ีอาจตอ้

             

คราะห์เร่ืองก
สามารถแยก
อธิบายเพิ่มเติม
จากคะแนนที

แบบทดสอบบ

รมตอ้งดูแลอ
ช่วยเหลือหรื

ดฝึกกิจกรรม
มเขา้ใจและค
รรมและแบบ
วิจยัไดส้ังเกตุ

น 5 ชุดกิจกร
ารบอกตาํแห
กิจกรรมแลว้
ดไม่เท่ากนั ค

องหาภาพของ

      

 
การนบัปากเป
กแยะจาํนวนคู
มและทดลอง
ท่ีปรากฎแสดง

บางเร่ือง ควร

ยา่งใกลชิ้ดแ
อคาํแนะนาํ ใ

มและแบบทด
ความชดัเจน โ
บทดสอบยิง่ข้ึน
และบนัทึกห

รม มีรายละเอี
น่ง แบบเรียง
ว  มีนักเรียนบ
รูจึงตอ้งช้ีแจง

งสตัวแ์ละตอ้ง

                

   
ปล่า แบบเรียง
คู่และจาํนวน
ใหท้าํในกระ
งถึงความรู้คว

รพิจารณาระดั

ละสังเกตพฤ
ในกรณีท่ีมีนกั

ดสอบท่ีไม่มีสี
โดยเฉพาะภา
น 
ลงัจากการใช

อียด ดงัน้ี 
งลาํดบั แบบจั
บางคนเกิดคว
ง หลงัจากนั้น

งกาํหนดขนาด

งลาํดบั แบบจ
นค่ีไดเ้น่ืองจา
ะดาษเปล่าอีกแ
วามเขา้ใจ 

ดบัความยากที

ติกรรมการเรี
กัเรียนจาํนวน

สีเป็นสีขาวดาํ
าพท่ีมีสีสันซ่ึ

ชชุ้ดกิจกรรม

จดัหมวดหมู่ 
วามสงสัยแล
นนกัเรียนเขา้ใ

ดของภาพให้

 

 

จดัหมวดหมู่
กมีทกัษะพ้ืน
แผน่หน่ึง หลั

76 

ท่ีอาจตอ้ง

รียนรู้ของ
นมากอาจ

า อาจตอ้ง
งเป็นแรง

มแต่ละชุด

และแบบ
ละซักถาม
ใจและทาํ

เ้ห็นอยา่ง

และแบบ
นฐานทาง
ลงัจากนั้น 

DPU



77 
 

 

ขอ้สังเกต  ในแบบชุดฝึกท่ีมีเลขตั้งแต่สองหลกัข้ึนไป นกัเรียนบางคนเกิดความสงสัยเลข
สองหลกัวา่จะนบัหลกัไหนเป็นเลขจาํนวนคู่และเลขจาํนวนค่ี เช่น 11 /12  /13/ 14 

ชุดท่ี 3  การวิเคราะห์เร่ืองจาํแนก แบบการจดัหมวดหมู่ แบบรวบรวม และแบบเปรียบเทียบ 
นกัเรียนทั้งหมดเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและเขา้ใจ สามารถทาํแบบฝึกไดดี้ 

ขอ้สังเกต  นกัเรียนมีความคุน้เคยมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั
คือเร่ืองการใชเ้งินตามสภาพจริง ซ่ึงทาํให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดมายงัแบบชุดฝึกไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ดงันั้นอาจตอ้งสร้างแบบชุดฝึกการคิดวิเคราะห์ท่ีซบัซอ้นหรือมีความยากมากข้ึน 

 

 

 

 ชุดท่ี 4  การวิเคราะห์เร่ืองรู้ค่ารู้จาํนวน แบบการจดัหมวดหมู่ แบบการรวบรวม และแบบ
เปรียบเทียบ นกัเรียนจะสงสัยเร่ืองพิซซ่า ทาํไมมีหลายหนา้ในถาดเดียวกนั ซ้ือไดท่ี้ร้านไหน เน่ืองจาก
ภาพท่ีมาใชใ้นแบบชุดฝึกน้ี เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน จึงทาํใหเ้กิดความสงสัยหลายๆเร่ือง 
แต่อย่างไรก็ดีครูไดโ้น้มน้าวให้นักเรียน กลบัมาสนใจเร่ืองท่ีจะตอ้งเรียนรู้ คือ การเปรียบเทียบ และ
อธิบายจนนกัเรียนเขา้ใจและเร่ิมทาํแบบชุดฝึกต่อไปได ้

ขอ้สังเกต  นกัเรียนแทนท่ีจะสนใจเร่ืองการเปรียบเทียบ แต่กลบัสนใจเร่ืองรายละเอียดใน
รูปภาพวา่ พิซซ่า ทาํไมในรูปเดียวกนัมีหลายหนา้ 
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ชุดท่ี 5  การวิเคราะห์เร่ืองการ เพิ่ม-ลด แบบการเรียงลาํดบั แบบการจดัหมวดหมู่ และ แบบ
การรวบรวม นักเรียนจะมีความสับสนในรูปภาพท่ีไม่ชดัเจน คือภาพของสัตวท่ี์อยู่ในทั้งสองภาพ กบั
ภาพท่ีนาํมาเป็นคาํตอบ ไม่เหมือนกนั นกัเรียนจึงไม่รู้วา่จะตอบอยา่งไร 

ขอ้สงัเกต  โจทยแ์ละคาํตอบไม่สอดคลอ้งกนัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในรายละเอียด 

 

 

 
5.5  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบชุดฝึกกิจกรรมและแบบทดสอบ เพียง 3 ดา้นจากทั้งหมด 5 ดา้น
ของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรทาํวิจยั อีก 2ดา้นท่ีเหลือ เพื่อให้
ครบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
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1.2 การวเิคราะห์เร่ืองการบอกตาํแหน่ง แบบจัดหมวดหมู่(ระยะเวลา 15 นาที) 
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2.2 การวเิคราะห์เร่ืองนับปากเปล่า แบบจัดหมวดหมู่(ระยะเวลา 15 นาที) 
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2.2การวเิคราะห์เร่ืองนับปากเปล่า แบบจัดหมวดหมู่(ต่อ) 
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2.3การวเิคราะห์เร่ืองนับปากเปล่า แบบจําแนกแจกแจง(ระยะเวลา 15 นาท)ี 
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