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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ

การเรยีนรูแบบพุทธปิญญาฯ 2) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญาฯ 

3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญาฯ 4) ศึกษาความพึงพอใจ

ในการใชรูปแบบการจัดประสบการณการเรยีนรูแบบพุทธิปญญาฯ กลุมตัวอยางไดจากการเลือก  

แบบกลุม (Cluster Random Sampling) ไดแกนักเรียนช้ันอนุบาลช้ันปที่ 2/5 จํานวนนักเรียน 28 คน 

โรงเรยีนเทศบาล 3 หาธันวาคม กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

โดยเครื่องมือที่ใชในกาวิจัย ไดแก 1) รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญาฯ 

ประกอบดวย 4 ขั้นตอนไดแก การกระตุนการคิด การสันนิษฐานคําตอบ การพิสูจนเหตุผล และ

การสรุปหลักการทางคณิตศาสตร 2) แบบทดสอบทักษะการคิดดานคณิตศาสตร คาความเช่ือม่ัน 

เทากับ 0.89 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.47 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) แบบวัดความพงึพอใจของนักเรยีนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่มีตอการจัด

ประสบการณฯมคีาความเช่ือม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.87 และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 1.89 ถึง 3.26 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1)แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณฯ ทุกประเด็นมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (�̅�𝑥𝑥𝑥= 3.80-4.70) 2) รูปแบบการจัดประสบการณฯ  

มปีระสทิธภิาพเทากับ 81.62 /82.50 3) หลังจากกลุมตัวอยางไดรับการจัดประสบการณการเรียนรู 

แบบพุทธิปญญาฯ มีคะแนนทักษะการคิดดานคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถติทิี่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจในการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบบพุทธิปญญาฯ 

อยูในระดับมาก (�̅�𝑥𝑥𝑥 = 3.00) 

 คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ การเรียนรูแบบพุทธิปญญา การสงเสริมทักษะการคิด 

ดานคณติศาสตร 
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Abstract 

 The purposes of this research study were 1) to find a way to develop a learning 

experience and wisdom model (PhutthiPanya), 2) to develop the invented model, 3) to analyze 

results of using the model, and 4) to survey the pupils’ satisfaction of the use of the model. 

A group of 28 second year pupils from a kindergarten was randomly selected by means of 

Cluster Random Sampling Method. They were from Thed-Saban 3 Ha-Thanwakhom School 

under the Division of Education of Yasothorn Municipality, Mueang Yasothorn District in 

Yasothorn Province. Three research instruments were used in the study. Firstly, it was a 

learning experience and wisdom model which had 4 steps, viz. Stimulating Ideas, Answering 

Presupposition, Proofing Reasons and Summarizing Mathematical Principles. Secondly, it was 

a mathematical principle idea test which had its reliability of 0.89 and discrimination indexes 

between 0.21 and 0.47 The last one was a pupils’ satisfaction evaluation form with its 

reliability of 0.87 and discrimination indexes between 1.89 and 3.26. The data were then 

analyzed by means of means and SDs. 

 The findings can be summarized as follows: Firstly, all the points for developing a 

learning experience and wisdom model were considered appropriate ranging from highly to 

very highly levels (𝑥𝑥𝑥𝑥 ̅ = 3.80-4.70) Secondly, the effectiveness index of the model was 

81.62/82.50 Next, on average, the pupils’ posttest scores on the mathematical principle 

idea test was significantly higher than that of the pretest (p= 0.01). Finally, generally 

speaking, the pupils were highly satisfied with what they had learned from the model.  

(𝑥𝑥𝑥𝑥 ̅ = 3.00) 

 Keywords: Developing a Learning Experience and Wisdom Model (Phutthipanya), Supporting 

of Mathematical Thinking 
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บทนํา 

 นักเรียนปฐมวัยเปนวัยท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดในชวงชีวิตเพราะนักเรียนวัยนี้มีการพัฒนา 

ทุกดานเปนไปอยางรวดเร็ว พบวานักเรียนตั้งแต

แรกเกดิจนถงึ 6 ป เปนระยะท่ีมพัีฒนาการทุกดาน

เจริญเติบโต รอยละ 80 ของวัยผู ใหญปกติ

นักจิตวิทยาพัฒนาการของอิริคสันและบลูม 

(Erikson, 1902; Bloom, 1956) กลาววานักเรียน 

วัย 0-6 ขวบ เปนวัยท่ีมีความสําคัญ ประสบการณ

และสิ่งแวดลอมท่ีนักเรียนไดรับในชวงนี้มีอิทธิพล

ตอการเสริมสรางพื้นฐานความพรอมของชีวิต

มากกวาระยะอื่น หากนักเรียนปฐมวัยไดรับการพัฒนา 

ดวยการจัดสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดูท่ีถูกตอง

เหมาะสมและเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง

ความสามารถท่ีมีอยูตามวัยนักเรียนก็จะเจริญเติบโต 

เปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2542) 

 ความพรอมมีบทบาทสําคัญยิ ่งตอ 

การจัดการศึกษาใหแกนักเรียนปฐมวัย เพราะ

นักเรียนวัยน้ีพรอมท่ีจะรับรูสิ่งตาง ๆ โดยการจัด

สิ่งแวดลอมท่ีดี ท่ี เหมาะสมใหแกนักเรียนและ

ลักษณะของการจัดการศึกษาตองคํ านึงถึ ง

พัฒนาการความพรอม วุฒภิาวะและประสบการณ

เดิมของเด็กเปนหลักเพราะจะทําใหเกิดประโยชน

สูงสุด การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะบรรลุผล

ครูตองจัดกจิกรรมท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติจริง

ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนการจัดกิจกรรม

แบบบูรณาการท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช

2542 การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

ครูผูสอนมีความสําคัญเปนอยางมากตอการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนานักเรียน

ใหมศัีกยภาพครูตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูบอก

ความรูหรือส่ังนักเรียนทํา มาเปนผูอํานวยความสะดวก 

จัดสภาพแวดลอมภายใน โรงเรียนที่ เอื้อตอ 

การเรียนรู จัดประสบการณและจัดกิจกรรมท่ีครู 

และนักเรียนมีสวนรวมท่ีจะริเริ่มทั้งสองฝาย โดย

ครูจะเปนผูสนับสนุนและเรียนรูรวมกับนักเรียน 

สวนนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติกระทําการเรียนรู

คนพบคําตอบดวยตนเอง ดังนั้น ครูผูสอนตอง

ยอมรับและเขาใจนักเรียนแตละคนท่ีตัวเองดูแล

และรับผิดชอบกอน เพื่อจัดสภาพแวดลอมและ 

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู

ของนักเรียนไดอยางเหมาะสมปรับปรุงการใช

เทคนิคในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ

สาระการเรียนรู ใชเปนสื่อกลางการจัดกิจกรรม

ใหกับนักเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู 

ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ทุกด าน  ท้ั งด านอารมณ  จิ ต ใจ  ด าน สั งคม   

ดานสติปญญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ (กรรัตน คําจันทร, 2557) 

 การจัดประสบการณแตละคร้ังจะใหครู

เปนผูเขียนเลมการจัดประสบการณดวยตนเอง 

เพราะครูยอมรูและเขาใจความแตกตางของผูเรียน

สภาพแวดลอมในทองถิ่นตลอดจนทรัพยากร 

ในทองถิ่นท่ีสามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนรู

ไดอยางเหมาะสม คูมือหลักสูตรระดับปฐมวัย

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

มจีุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน คอื

ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และ

ดานสติปญญาโดยกําหนด แนวทางการจัด

ประสบการณจะไมเนนเปนรายวิชาจัดในรูปของ

กิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหนักเรียน

ไดรับประสบการณตรงกิจกรรมการจัดประสบการณ 

ระดับปฐมวัย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542) 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรพัฒนาให

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย 

อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา การพัฒนา

ความสามารถทางปญญา เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับ
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การพัฒนามนุษยโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานทาง

คณติศาสตรเปนทักษะหน่ึงท่ีสงเสริมความคดิ และ

การใชเหตุผลควรไดรับการปลูกฝง สอดแทรกและ

บูรณาการทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรเขากับทุก

กิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดและการใช

เหตุผล การคนควาหาคําตอบในสิ่งตาง ๆ ดวย

ตนเอง สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วโดยอาศัย

การสังเกต การจําแนกการเปรียบเทียบ การจัด

หมวดหมู การเรียงลําดับ การรูคาจํานวน การนับและ

การทําตามแบบ ซึ่งเด็กจะเกิดความคิดรวบยอด 

ทางคณิตศาสตรจากกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับ

ตัวเลข รูปราง รูปทรง ขนาด ลําดับ และความสัมพันธ

กับสิ่งตาง ๆ ปกติเด็กจะเรียนรูทักษะพื้นฐาน 

ทางคณิตศาสตรจากการได รับประสบการณใน

ชีวิตประจําวันตามธรรมชาติอยูแลว คณิตศาสตร 

จึงเปนความสามารถดานสติปญญาอีกดานหนึ่ง 

ท่ีควรสงเสริม และเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง 

ในการปลูกฝงอบรมและสรางสรรคมนุษยใหเปน 

ผูท่ีมคีวามคดิ ชางสังเกต มีเหตุผลมีความละเอียด 

รอบครอบ ถี่ถวนอยางเปนระบบ ตลอดจนสามารถ 

ใหผูเรียนวิเคราะหปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

ดังน้ัน ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจึงเปนทักษะ

ท่ีมคีวามสําคญัและมปีระโยชนอยางย่ิงในการพัฒนา 

วิทยาการตาง ๆ ใหเจริญกาวหนา เปนทักษะที่มี

ความเกี่ยวของกับการดํารงชีวติประจําวัน มากมาย 

เริ่มตั้งแต เลขที่บาน ทะเบียนบาน ทะเบียนรถ 

ปฏิทิน นาฬิกา เวลา การซื้อขาย การคมนาคม และ

การติดตอสื ่อสาร การฝกทักษะเบื้องตนดาน 

การคํานวณ สรางเสริมประสบการณแกเด็ก

ปฐมวัยในการเปรียบเทียบรูปทรงตาง ๆ บอก 

ความแตกตางของขนาด น้าํหนักระยะเวลา จํานวน

ของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก ความสามารถ  

ในการแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ-เล็กหรือ 

สูง-ตํ่า ฯลฯ ทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็กพรอมท่ีจะ

คดิคํานวณในขัน้ตอไป (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) 

เด็กปฐมวัยจึงเปนวัยท่ีควรไดรับการสงเสริมใหมี

ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

 จากที่กลาวมาขางตน เมื่อ สํารวจ 

ผลการเรียนของเด็กไทย พบวา ความสามารถของ

เด็กไทยในดานการคิดคํานวณ มีคะแนนเฉลี่ย

ตํ่าสุด เนื่องจากการสอนคณิตศาสตร ท่ีมักใช

วิธีการสอนดวยการใชวาจาและใชภาษาเขียน 

การสอนแบบเกาเปนการสอนท่ีพยายามยัดเยียด

โครงสรางทางคณิตศาสตรใหแกเด็กอยางเปน

ทางการมากกวาการเปดโอกาสใหเ ด็กสราง 

ความรูดวยตนเองจากการทํากจิกรรม เด็กถูกสอน

โดยเคร่ืองหมาย จํานวน และถูกสอนใหพยายาม

ทําความเขาใจกับสิ่งเปนนามธรรม เด็กเล็กจะ

ประสบความยากลําบากในการทําความเขาใจสิ่งท่ี

เปนนามธรรม ไมเฉพาะทางดานคณิตศาสตร

เทานั้น แตรวมถึงการเรียนรูดานอื่น ๆ เด็กควรจะ

ไดสรา งความ รูดวยตน เอง  จากการไดรับ

ประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง คนคิดหา

คําตอบดวยตนเอง (คณะกรรมการดําเนินการ

ประเมนิผล แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ, 2559) 

 ดังนัน้การจัดประสบการณเพื่อสงเสริม

ทักษะและพัฒนาการใหกับเด็กในชวงนี้จึงมี

ความสําคัญอยางมาก การพัฒนาเ ด็กตอง

ครอบคลุมท้ังรางกาย จิตใจ สังคมและสติปญญา

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรนับเปนความสามารถ

ทางสติปญญาและเปนทักษะดานหนึ่งควรสงเสริม

ความสามารถของเด็ก โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง 

และจัดประสบการณใหกับเด็กรูจัก คดิเปน ทําเปน 

แกปญหาได รูจักคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 

สามารถแกปญหาตาง ๆ ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

และเปนพื้นฐานทางคณิตศาสตรของการเรียนรูใน

ระดับตอไปไดในปจจุบันได (วราภรณ วราหน, 2556) 

 การสงเสริมความสามารถของเด็ก

ปฐมวัยในดานการคดิคาํนวณ จากการคนควาของ

ผูศึกษาพบวาสามารถสงเสริมไดหลากหลาย
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แนวทาง แตหลักการพัฒนาการแบบพุทธิปญญา 

ท่ีผูศึกษาใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนหลักการทฤษฎี

พัฒนาการของเพยีเจต (Piaget’s Theory of Intellectual 

Development) ท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ 

(Interaction) ระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอมซึ่งจะทําให

เด็กเกิดการปรับตัว (Adaptation) เพื่อใหเกิด 

ความสมดุลโดยใชกระบวนการดูดซึม (Assimilation) 

ไดแก การท่ีบุคคลรับสถานการณหรือสิ่งเราใหม 

เขามารวมกับประสบการณเดิมของตน แลวเขาสู

กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) 

ไดแก การดัดแปลง หรือปรับปรุงโครงสรางท่ีเกิด

จากประสบการณเดิมของตนใหเขากับสถานการณใหม 

กระบวนการท้ังคูนี้จะทํางานรวมกันหรือสลับกัน 

เพื่อปรับโครงสรางการคิดของตน โดยชวยให

พัฒนาจากระดับหนึ่ งไปสู อีกระดับหน่ึงท่ีสูงกวา 

เพยีเจต ไดเสนอองคประกอบภายในของโครงสราง 

ทางปญญา และระดับความสามารถทางสมอง  

(Mental Ability) วามคีวามเกี่ยวของกันกับอายุ ซึ่งมี

ความเหมาะสมกับเด็กในชวงปฐมวัยเปนอยางย่ิง 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบ 

การจัดประสบการณแบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริม

ทักษะการคดิดานคณติศาสตร ช้ันอนุบาลปท่ี 2 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ 

แบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณติศาสตร ช้ันอนุบาลปท่ี 2 

 3. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัด

ประสบการณแบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะ

การคิดดานคณติศาสตร ช้ันอนุบาลปท่ี 2 

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช

รูปแบบการจัดประสบการณแบบพุทธิปญญาเพื่อ

สงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตร ช้ันอนุบาล

ปท่ี 2 

 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 

หาธันวาคม กองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร 

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2558 จํานวน 8 หองเรียน จํานวน 235 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาล 

ปท่ี 2/5 โรงเรียนเทศบาล 3 หาธันวาคม กองการศึกษา 

เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมืองยโสธร จังหวัด

ยโสธร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน  

1 หองเรียน จํานวน 28 คน ไดมาโดยการสุมแบบ

กลุม (Cluster Random Sampling) 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน  คือ  รูปแบบการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญา 4 ขั้นตอน 

ประกอบดวย 

  ขัน้ท่ี 1 การกระตุนการคดิ 

  ขัน้ท่ี 2 การสันนิษฐานคําตอบ 

  ขัน้ท่ี 3 การพสูิจนเหตุผล 

  ขัน้ท่ี 4 การสรุปหลักการทางคณติศาสตร 

 2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดดาน

คณติศาสตร 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตร ช้ันอนุบาลปท่ี 2 ท่ีพัฒนาขึ้นเปนไป

ตามเกณฑประสทิธิภาพ 80/80 

 2. นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มีทักษะ

การคิดดานคณิตศาสตรสูงขึ้นกวากอนได รับ 

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญา 

 3. ช้ันอนุบาลปท่ี 2 มีความพึงพอใจ 

ใ นกา ร ใ ช รู ปแ บบการพัฒนารูปแบบการจั ด
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ประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริม 

ทักษะการคดิดานคณติศาสตรอยูในระดับมาก 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 1. แบบสอบถามแนวทางการพัฒนารูปแบบ 

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญา เปน

มาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหาระหวาง .60-1.00 

 2. รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู

แบบพุทธิปญญา ประกอบดวย แผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญาเพื่อสงเสริม

ทักษะการคิดดานคณิตศาสตร ช้ันอนุบาลปท่ี 2 

จํานวน 40 แผน จัดประสบการณแผนละ 20 นาที 

รวมเวลาจัดประสบการณจํานวน 40 คร้ัง 

 3. ชุดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิด

ดานคณิตศาสตร ชั้นอนุบาลปที่ 2 ใชเปนสื่อ

กระตุนทักษะการคิดดานคณิตศาสตรช้ันอนุบาลป

ท่ี 2 จํานวน 8 ชุด 

 4. แบบวัดทักษะการคิดดานคณิตศาสตร 

ช้ันอนุบาลป ท่ี 2 เปนขอสอบท่ีมีตัวเลือกเปน

รูปภาพแบบ 3 ตัวเลอืก จาํนวน 20 ขอ มีคาอํานาจ 

จําแนกอยูระหวาง 0.21 ถงึ 0.47 มคีาความเช่ือม่ัน

ท้ังฉบับเทากับ 0.89 

 5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ช้ันอนุบาลปท่ี 2 ท่ีมตีอการจัดประสบการณ เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ  

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 1.89 ถึง 3.26  

มคีาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.87 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษา เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองมขีัน้ตอนดังน้ี 

  1. นํารูปแบบการจัดประสบการณ

ท่ีสังเคราะหขึ้นในตอนท่ี 1 และเคร่ืองมือประเมิน

ความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบ

การจัดประสบการณสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

  2. ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ จํา น ว น  5  ค น  

พจิารณา ตัดสนิใจโดยอิสระแตละทาน และผูศึกษา 

ขอคําแนะนําเพิ่มเติม 

  3. ผู ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล   

จากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ พบวา มีประเด็น 

ท่ีตองลําดับขั้นตอนปรับปรุงแกไข คือ องคประกอบ 

ของรูปแบบการจัดประสบการณอะไรท่ีเปนจุดเนน 

ใหเขียนใหชัดเจน ซึ่งการศึกษาแกไขปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  4. ผู ศึ ก ษ า ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข  

แลวจัดลํา ดับองคประกอบของรูปแบบการจัด

ประสบการณใหมีความเหมาะสมเพื่อนําไปสราง

เปนแผนการจัดประสบการณในขัน้ตอไป 

 การวเิคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมิน

ของผูเช่ียวชาญใน 2 ลักษณะ คอื 

  1. ความเหมาะสมขององคประกอบ 

ตาง ๆ ของรูปแบบการจัดประสบการณการศึกษาหา

คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใชคาเฉลี่ยรายขอใหผูเช่ียวชาญ 

ตัดสินเปน 5 ระดับ โดยนําคําตอบแบบสอบถาม

จากผู เ ช่ียวชาญใหคา นํ้าหนักเปนคะแนนดังน้ี  

(พวงรัตน ทวรัีตน, 2550) 

  เหมาะสมมากท่ีสุด 5 คะแนน 

  เหมาะสมมาก 4 คะแนน 

  เหมาะสมปานกลาง 3 คะแนน 

  เหมาะสมนอย 2 คะแนน 

  เหมาะสมนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

  จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนน

ความเหมาะสมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ

โดยเทียบเกณฑ 

  เหมาะสมมากท่ีสุด 4.50-5.00 

  เหมาะสมมาก 3.50-4.49 

  เหมาะสมปานกลาง 2.50-3.49 

  เหมาะสมนอย 1.50-2.49 
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  เหมาะสมนอยท่ีสุด 1.00-1.49 

  การกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนน

ความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญมีคาต้ังแต 3.50 ขึ้นไป ถือวารูปแบบ 

การจัดประสบการณมีคุณภาพเหมาะสม ซึ่งพบวา 

รูปแบบการจัดประสบการณมีคุณภาพเหมาะสมใน

เบ้ืองตนไมตองทําการปรับปรุงสําหรับขอท่ีได

คะแนนตํ่ากวา 3.50 คือ ขอท่ีเปนลําดับขั้นตอนของ

องคประกอบรูปแบบการจัดประสบการณท่ีตองการ

ใหเขียนจุดเนนใหชัดเจน และไดขอคําแนะนําจาก

ผู เ ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก ไข รูปแบบการจัด

ประสบการณใหมคีวามเหมาะสม 

  2. ความสอดคลองขององคประกอบ

รูปแบบการจัดประสบการณ พิจารณาเกณฑ

ความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง  

(Index of Congruence) นําคําตอบของผูเช่ียวชาญ

แตละคนใหคะแนน 

  ขอใดมีความเห็นวา สอดคลองกัน

กําหนดคะแนนเปน +1 

  ข อ ใ ด มีค ว าม เห ็น ว า ไ ม แน ใ จ 

กําหนดคะแนนเปน 0 

  ขอใดมคีวามเห็นวา ไมสอดคลองกัน 

กําหนดคะแนนเปน -1 

  จากนั้นนําคะแนนการประเมินของ

ผูเช่ียวชาญมาแทนคาในสูตรดัชนีความสอดคลอง

ถาคาดัชนคีวามสอดคลองมคีามากกวาหรือเทากบั 

0.50 ขึ้นไปถือวารูปแบบการจัดประสบการณอยู

ในเกณฑใชได 

  3. วิ เคราะหประสิทธิภาพของ

รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิ

ปญญา ดวยเทคนคิการหาคาประสทิธิภาพ E1/E2 

  4. วิ เคราะหทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/5 ดวย

การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบคาที (t-test dependent) 
 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะการ

คดิดานคณติศาสตร ช้ันอนุบาลปท่ี 2 พบวา 

  1.1 การประเมินความเหมาะสม

ของแตละองคประกอบของโครงสรางรูปแบบการจัด

ประสบการณแบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะ

การคิดดานคณิตศาสตรฯ มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 

3.80-4.70 

  1.2 การประเมินความสอดคลอง

ขององคประกอบของโครงสรางการพัฒนารูปแบบ

การจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญา

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตรฯ  

มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.80-1.00 ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญ

ไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

   1.2.1 ควรเขียนวัตถุประสงค  

ของรูปแบบการจัดประสบการณใหเต็มเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนขึ้น 

  1.2.2 หัวขอองคประกอบของ

รูปแบบการจัดประสบการณควรเขยีนใหชัดเจน 

  1.2.3 กิ จกรรมการ เ รี ยน รู ท่ี

นักเ รียนจะตองปฏิ บัติควรเขียนในแผนการจัด

ประสบการณใหชัดเจน 

  1.2.4 การประเมินผลควรเขียน

วิ ธีการประเมินผลในดานการปฏิ บัติและเกณฑ 

ในการใหคะแนนใหชัดเจนขึ้น 

 2. ผ ล ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด

ประสบการณแบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะ

การคิดดานคณติศาสตรช้ันอนุบาลปท่ี 2 ประกอบดวย 

ขัน้ตอนการจัดประสบการณ 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นท่ี 1 

การกระตุน การคดิ ขั้นท่ี 2 การสันนิษฐานคําตอบ 

ขั้นท่ี 3 การพิสูจนเหตุผล ขั้นท่ี 4 การสรุปหลักการ 

ทางคณิตศาสตร พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

จากการประเมินทายรูปแบบการจัดประสบการณ 
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แบบพุทธิปญญาที่สง เสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 81.62 และไดคะแนน

ประเมินพัฒนาการหลังการจัดกิจกรรม คิดเปน

รอยละ 82.50 ดังน้ัน รูปแบบการจัดประสบการณ

แบบพุทธิปญญาสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตร 

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.62/82.50 เปนไปตาม

เกณฑ 80/80 และตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคดิดาน

คณติศาสตร ดวยการจัดรูปแบบการจัดประสบการณ

แบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณติศาสตร ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 กอนเรียน 

และหลังเรียนพบวานักเรียนปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย

ทักษะการคิดดานคณิตศาสตรโดยรวมกอนเรียน

เทากับ 1.53 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.30 

และคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดดานคณิตศาสตร

โดยรวมหลังเรียน เทากับ 3.93 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.21 ซึ่งพบวาคะแนนเฉลี่ยหลัง

ทดลอง ใช รูปแบบการจัดประสบการณแบบ 

พุทธิปญญาเพื่ อส ง เส ริมทักษะการคิดด าน

คณติศาสตรสูงกวาการทดลองใชอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .01 โดยมคีาสถติิ t(df)=,p<.01 

 4. ความพงึพอใจในการใชรูปแบบการจัด

ประสบการณแบบพุทธิปญญา เพื่อสงเสริมทักษะ

การคิดดานคณิตศาสตร ช้ันอนุบาลปที่ 2 อยูใน

ระดับมาก โดยมคีะแนนเฉลี่ย 3.00 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ

แบบพุทธิปญญาเพื่อสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตร  ชั้นอนุบาลป ที่  2  มีประ เด็น ท่ี

นํามาอภิปรายผลดังน้ี 

  1. ผลการสรางรูปแบบการจัด

ประสบการณแบบพุทธิปญญาเพื่อสงเสริมทักษะ

การคดิดานคณิตศาสตร พบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวย 

กับขัน้ตอนการจัดประสบการณท่ีทําใหเกิดผลลัพธ

ความคิดสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตรท่ี

ตองการผลออกมา เด็กสามารถพัฒนาความสามารถ

ทางการคิด เพื่อสง เสริมทักษะการคิดดาน

คณติศาสตรได ซึ่งสามารถอธิบายไดวา 

   1.1 ขัน้ตอนการสอน 4 ขั้นตอน

สอดคลองกันและนําไปใชกับเด็กไดสามารถ

อภิปรายไดดังน้ี 

    ขัน้ท่ี 1 กระตุนการคดิ 

    1) ก า ร ตั้ ง ป ญห าห รือ

สถานการณตาง ๆ ท่ีเด็กสนใจตัวกระตุนหรือจูงใจให

นักเรียนเกิดการคิดโดยครูใชคําถามสงเสริมทักษะ

การคิดดานคณิตศาสตรคือคําถามท่ีตองการ

คําตอบท่ีเปนเหตุเปนผลทําใหนักเรียนตื่นตัวสนใจ

ท่ีจะคิดถึงปญหาหรือติดตามคําถามและเร่ิมตนท่ี

จะคนหาคําตอบซึ่งสอดคลองกับฟรายวิลลิก 

(Frivillig, 2001) ท่ีกลาววาครูมีหนาท่ีทําใหนักเรียน

เสาะแสวงหาวิธีการท่ีจะหาคําตอบซึ่งนักเรียนจะ

เกดิความอยากรูอยากเห็นในการใชประสาทสัมผัส

คอืนักเรียนไดสังเกตจากสื่อ 

    2) ใหนักเรียนตอบระดม

สมองและถามซ้ําในกรณีท่ีนักเรียนบางคนยังไมตอบ 

ซึ่งการท่ีครูสนใจและรอฟงความคดิของนักเรียนทําให 

นักเรียนกลาแสดงออกไดมีสวนรวมในการคิดคนและ

นําเสนอดวยความรูสกึสบายใจดังท่ีกุลยา ตันติผลาชีวะ 

(2556) ไดกลาววา การแสดงออกของนักเรียน

ท่ีครูตองพัฒนาใหเกดิขึ้นกับตัวผูเรียนในการเรียนรู 

คือ การกระตุนใหนักเรียนคิดเร่ิมจากโจทยปญหา

ของครูและหม่ันใชคําถามของครูในการใหเด็ก

คิดคนหาคําตอบ ครูอาจตั้งประเด็นคําถามใหคิด

คนเดยีวหรือคดิรวมกันกไ็ด 

    3) ครูใชคําถามสงเสริม

ทักษะการคดิดานคณติศาสตร คอื ตองการคําตอบ

ท่ีเปนเหตุเปนผล เชน ทําไมจงึคดิรูไดอยางไร มีอะไร

ตางกันบาง อะไรทําใหคิดอยางน้ัน ซึ่งนักเรียนไดมี

โอกาสแสดงความคดิของตนเอง โดยครูเปดโอกาส
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ใหเด็กบอกสิ่งท่ีคดิดวยความม่ันใจ นักเรียนปฐมวัย

ส า มา รถ อธิบ า ย เห ตุผ ล ใ นสิ ่ ง ที ่ต น เ อ ง คิด

บรรยากาศในการเรียนรูจะตองผอนคลาย ไมรูสึก

กังวลในการตอบที่มีคําตอบตางจากเพื่อน ซึ่ง 

ฟรายวิลลิก (Frivillig, 2001) กลาววาครูตองให

นักเรียนมีสวนรวมมากท่ีสุดและท่ีสําคัญเปดโอกาส

ใหนักเรียนมวีธีิการแกปญหาท่ีแตกตางไปจากเพื่อน 

นอกจากนี้การท่ีนักเรียนไดรับการตอบสนองท่ีดี

การพัฒนาปญหาจะกาวไปอยางมีประสิทธิภาพครู

มีหนาท่ีกระตุนใหผูเรียนแสดงออกดวยการใหอิสระ

แกผู เรียนในการคิดและการกระทํากิจกรรม 

การเรียนรู (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2550) 

    ขัน้ท่ี 2 สันนษิฐานคําตอบ 

    1) ใชคําถามใหนักเรียน

คาดเดาคําตอบจากสื่อท่ีสังเกตและไดลงมือปฏิบัติ

ค รู ใช คํ าถามเพื่ อส ง เส ริมทักษะการคิดด าน

คณิตศาสตรถามการไดคําตอบของนักเรียนพบวา

นักเรียนมีความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็นใน 

การนับจํานวนนักเรียนไดสังเกตจากสื่อและไดลงมือ

ปฏิ บัติกับสื่อของจริง ซึ่ งสอดคลองกับชาสล 

(Charte, 2000) ท่ีกลาวไววา เมื่อนักเรียนสนใจที่

จะคิดถึงปญหาหรือติดตามคําถามแลวเขาจะ

เริ่มตนคนหาคําตอบเพื่อแกปญหา ซึ่งนักเรียน

จะตองจัดกระทํากับวัตถุของจริงหรือปญหาท่ี

แทจริงเทานั้น ดังที่เพียเจต (Piaget, 1976; Citing 

Brewer, 2004) กลาววานักเรียนจะสรางความคิด

จากวิ ธีการเรียนรูส ง เสริมทักษะการคิดด าน

คณิตศาสตร ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวาการครุนคิด

สะทอนนามธรรม (Reflective Abstraction) ผูเรียน

จะนับกับวัตถุ และสะทอนออกมาเปนคําตอบ 

    2) นักเรียนไดทดสอบ

คําตอบซ้ําในกรณีท่ีนักเรียนตอบไมได เฉพาะ 

เร่ืองครู เปดโอกาสใหนักเรียนไดทําซ้าํทําใหม ซึ่ง 

ฟรายวลิลกิ (Frivillig, 2009) กลาววาครูควรสงเสริม

และเขาใจวิธีการท่ีจะสงเสริมนักเรียนทุกคนได

ทําซ้ํ าห รือทําใหมให นักเรียนไดแสดงวิ ธีการ

แกปญหาดวยวิธีทําซ้ําและคอยเปนคอยไปซึ่งคามิ

(Kamii) กลาววาอิสระของสติปญญาจะพัฒนาได

ในบรรยากาศท่ีนักเรียนรูสึกปลอดภัยม่ันใจใน

สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 

    3) ครูใหนักเรียนประเมิน

ความถูกตองของการเรียนรูดวยตนเองเด็กบอก

เหตุผลของการไดคาํตอบถาเปนเรื่องยาก ครูใช

คําถามช้ีแนะใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของสิ่งท่ี

นักเรียนปฏิบัติ ในกรณีท่ีนักเรียนตอบไมไดซึ่งถือวา

นักเรียนเกิดจุดบอดของปญหา (Zone of Proximal 

Development: ZPD) ครูใชคําถามช้ีแนะใหนักเรียน

ดูความชัดเจนของสิ่งท่ีนักเรียนปฏิบัติซ้ําจนเกิด 

ความเขาใจซึ่ง ไวกอตสกี้ (Vygotsky) เช่ือวาบทบาท

ของครูในการช้ีแนะใหคําแนะนําแกนักเรียนใน 

การทํากิจกรรมท่ีมีความหมายและจากการไดมี

โอกาสพูดจาสื่อสารกันจะชวยทําใหกลายเปนสวน

หนึ่งของการคิดของนักเรียน (Vander; & Valisner, 

1991; Vygotsky, 1978; Citing Berk, 1995) 

    ขัน้ท่ี 3 พสูิจนเหตุผล 

    1) ใหนักเรียนบอกเหตุผล

ในการตอบปญหาโดยใหนักเรียนบอกสิ่งท่ีเด็กได

เรียนรูจากการกระทําและสามารถตอบเหตุผลเชิง

ความสัมพันธได พบวาการใหคนพบความสัมพันธ

ดวยความเขาใจไดมีโอกาสใชวิธีการหาคําตอบท่ี

หลากหลาย นักเรียนไดมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเพื่อนซึ่งสอดคลองกับกุลยา 

ตันติผลาชีวะ (2556) ท่ีกลาววา ผูเรียนไดทํางาน

รวมกันสนุกกับการคดิรวมกนั ไดแลกเปลี่ยนขอมูล

และความคิดเห็นซึ่งกันและกันและลงมือกระทําท่ี

นําไปสูการคนพบคําตอบรวมกัน ไดมีโอกาส

ตัดสินใจและเปนการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอีก

ดวยและในกรณีท่ีนักเรียนสามารถตอบเหตุผลเชิง

ความสัมพันธไดเพราะนักเรียนเกิดความเขาใจ
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เกี่ยวกบัความคดิทางคณติศาสตรและในการลงมอื

ปฏบัิติกับวัตถุของจริง (Hopkins and Pepperell, 1999) 

    2) ก า ร ใ ช คํา ถ า ม ใ ห

นักเรียนเกิดความเชื่อมโยงไปสูการคนหาคําตอบ

ใหม ที่มีความสัมพันธกัน พบวา  การพัฒนา 

ความเขาใจของนักเรียนจะเปนการชวยนักเรียน 

ในการเสริมสรางปญญาหรือการเชื่อมโยงระหวาง

ประสบการณใหมกับความรูเดิมซึ่งกอนท่ีนักเรียน

จะเกิดการเชื่อมโยงไดนั้น เฮล็อกและคอกเบิรน 

(Hay and Cockburn, 2003) กลาววา เมื่อนักเรียน

ไดลงมือกระ ทํากับวัตถุจนเกิดความ เขา ใจ 

ซึ่งนักเรียนจะนําความรูเดิมหรือประสบการณ 

ท่ีผานมาเพื่อสานตอกับความรูใหมการเรียนรู 

ท่ีปราศจากการเชื่อมโยงจะเปนเพียงการเรียนรู

แบบทองจําเทานัน้จะเปนความรูท่ีไมคงทน 

    3) ให นัก เ รียนทดสอบ

สมมติฐานใหม ท่ี เกิดจากการเช่ือมโยงระหวาง

ประสบการณเดิมกับความรูใหมครูใหคําถามท่ีตอง

ใชความรูเดิมมาอธิบายความสัมพันธท่ีแสดงถึง

ความเชื่อมโยง ของความรูเดิมและความรูใหม 

โดยใหนักเรียนคนหาคําตอบในสถานการณใหม 

ซึ่งนักเรียนจะตองนําความรูเดิมหรือประสบการณ

เดิมท่ีคนพบไปทดสอบสมมติฐานใหมไดอยาง

อิสระผูศึกษาสังเกตเห็นไดชัดเจนวาผูเรียนเกิด 

การเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมหรือประสบการณ

เดมิและความรูใหมในสถานการณใหมได โดยบอก

เหตุผลจากประสบการณเดิมของตน ใหสัมพันธ 

กับสิ่งท่ีกําลังเรียนรูซึ่งเพียเจต (Piaget) อธิบายวา

กระบวนการคิดเกิดขึ้นเมื่อมนุษยนําขอมูลท่ีไดรับ

ไปเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม (Wadsworth, 1996) 

    ขั้นท่ี 4 สรุปหลักการทาง

คณติศาสตร 

    เปนขั ้นตอนที่นัก เรียน 

ไดคิดวิเคราะหมองเห็นความเปนเหตุเปนผลจาก

การลงมอืปฏบัิติการคดิของตนเองและกลุมแลวนํา

ขอมูลมาสรุปเปนคําตอบ 

    ก า ร ใ หน ัก เ ร ีย น บ อ ก

จุดเดนของตัวบงช้ีท่ีเปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับ

ประเด็นท่ีเรียน เชน ส ีรูปราง ขนาด จํานวน ความยาว 

ความกวาง ความสูง ความหนา ซึ่งพบวา นักเรียน

ปฐมวัย สามารถบอกลักษณะสิ่งของท่ีแตกตางกันได 

เชน กระดุมท่ีมีขนาดตางกันมีสีตางกันหรือมี

ลวดลายตางกันนักเรียนสามารถจัดแยกหรือ

รวมกลุมได นักเรียนไมไดนึกถึงสิ่งท่ีนักเรียนจัด

กลุมอยูวาเปนกระดุมแตคิดวาจะจัดกลุมของ

อยางไรดีดังท่ีเพียเจต (Piaget) ไดกลาวถึงกรณีท่ี

นักเรียนจัดกลุมลูกปดท่ีมีสีน้ําตาลและลูกปดท่ีม ี

สีขาวซึ่งลูกปดท้ังหมดทํามาจากไมนักเรียนไมได

พิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเห็นนอกจากจะเห็นวา

ลูกปดมีสีน้ําตาลและสีขาวเทานั้นเพราะนักเรียน

มองวาสีตางกันความคิดในเรื่องอื่น ๆ หายไป 

เพียเจตไดสรุปวาเหตุผลท่ีแทจริงท่ีนักเรียนไดรับรู

จากสัญชาตญาณซึ่งเปนไปในทันที นักเรียนจะ

เปรียบเทียบเพยีงแคสนํ้ีาตาลและสขีาวเทาน้ันไมได

นึกถึงวาลูกปดท้ังหมดทํามาจากไม การรับรูของ

นักเรียนชวงกอนการคิดสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตรจะขึ้นอยูกับประสบการณจากการใช

ประสาทสัมผัสในชวงนี้นักเรียนจะมีรากฐานของ

การตัดสินจากสิ่งท่ีเขาเห็นในทันทีเหมือนกับท่ีเห็น

ลูกปดท่ีจะถูกจัดกลุมไวเพียงแคลูกปดสีน้ําตาล

และสีขาวเทานั้นไมไดมองวาลูกปดทํามาจากไม

(Copeland, 1970) 

    ผลลัพธจากการสอนตาม

ขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นตอน ทําใหเด็กเกิดความสามารถ

ทางการคดิ สงเสริมทักษะการคดิดานคณติศาสตร 

ท่ีสามารถอภิปรายไดวาการใหนักเรียนเช่ือมโยง

ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ เชน เหมือนกัน 

ตางกัน เทากัน มากกวา นอยกวา ยาวกวา สัน้กวา 

ใหญกวา เล็กกวา โดยการวัดจะเปนการวัดขนาด 
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วัดความยาวหรือโดยการช่ังน้ําหนักและดูเหมือน

จะกําลังเปรียบเทียบไปดวยวาสิ่งของมีจํานวน

เทาใดอะไรท่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวา  

มีขนาดสั้นกวาหรือยาวกวาหรือจะจัดเปนแถว

เปรียบเทียบความยาวหลาย ๆ แบบและคนพบสิ่ง

ท่ีเปรียบเทียบวามีความเหมือนกัน ตางกัน เทากัน

ยาวกวา สั้นกวา พบวา นักเรียนเกิดความเขาใจ 

ในสิ่งท่ีนักเรียนไดลงมอืกระทําจะสามารถเช่ือมโยง

กับประสบการณ ใหม ไดการ ท่ีนัก เรียน เกิด  

การเชื่อมโยงประสบการณท่ีเปนสวนหนึ่งของ

ความเขาใจในมโนทัศนทางคณิตศาสตรไปดวยหรือ

กลาววา มโนทัศนทางคณิตศาสตรนั้นเกิดจาก 

การคดิท่ีเปนการเชื่อมโยงระหวางสัญลักษณภาษา

ประสบการณตรง และรูปภาพก็ได (Hay and Cockburn, 

2003) ในขณะที่นักเรียนนับ แสดงวาเขากําลัง

เชื่อมโยงภาษากับจํานวนจากสิ่งท่ีเห็นและไดรับ

ประสบการณตรงไปพรอม ๆ กันซึ่งภายหลังนักเรียน 

จะสามารถเช่ือมโยงประสบการณกับภาษาดวย

ภาพของจํานวนไดและภาษาท่ีเกิดขึ้นจะเช่ือมโยง

ดวยสัญลักษณ 

 1. ผลการเรียนรูในรูปของมโนทัศน

ซึง่เกดิจากประสบการณและความคิดของนักเรียน

เช น  ใน เ ร่ืองของการจับคู ก า รจั ดประ เภท 

การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ รูปทรงและเนื้อท่ี 

และการวัด พบวานักเรียนไดลงมือจัดกระทํากับ

วัตถุเพื่อท่ีจะตรวจสอบสิ่งท่ีเขาเห็นสิ่งท่ีเขาคิดทํา

ใหเกิดการคนพบและแสดงออกถึงความสัมพันธ

ของมโนทัศนท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรูกับมโนทัศน

ในเ ร่ืองอื่น  ๆ ดวย ซึ่ งสามารถสรุปผลลัพธ  

การเรียนรูวา นักเรียนมีความสามารถทางทักษะ

การคิดดานคณิตศาสตรคือสามารถบอกหรือ

อธิบายท่ีแสดงความเขาใจหลักการใชเหตุผลใน 

เชิงสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตร 4 ดาน 

ไดแก ดานแจกแจงเหตุผล ดานความสัมพันธ  

ดานความเชื่อมโยง ดานขอสรุปทางคณติศาสตร 

  2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการจัดประสบการณแบบพุทธิปญญา 

ในการสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตร 

ช้ันอนุบาลปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.62/82.50 

เป นไปตามเกณฑ ท่ี ตั้ ง ไว และสอดคล องกั บ 

วัชรี ทองดอนหับ (2551) ไดศึกษาเปรียบเทียบ 

ความแตกตางระหวางคะแนนทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กกลุมท่ีไดรับประสบการณ 

การเลานิทานโดยใช หุนมือกับเด็ก ท่ีไม ได รับ

ประสบการณการเลานิทาน โดยใชหุ นนิ ้วมือ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

กําแพงแสน พบวา การจัดกิจกรรมทักษะพื้นฐาน

คณติศาสตรชวยสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ

การเลานทิานมคีะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

สูงกวาเด็กกลุมท่ีไมไดรับประสบการณการเลา

นิทานโดยใชหุนมืออยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ 

ท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับนงลักษณ กันปญญา 

(2549) ไดทําการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาในการสื่อสารของเด็กปฐมวัยโดยใชหนังสือ

ภาพประกอบการเลาเร่ือง หนวยเท่ียวสวนสะออน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติการของ Kemmis & Mc 

Taggart ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน 

ขั้นปฏิ บัติการตามแผน ขั้นการสัง เกต และ 

ขั้นสะทอนผลงาน การปฏิบัติตามวงจรปฏิบัติการ 

2 วงจร ผลการศึกษา พบวา นักเรียนรวมกิจกรรม 

ดวยความกระตือรือรน สนุกสนานกับกิจกรรมท่ีทํา 

แตมีนักเรียนบางคนไมกลาแสดงความคิดเห็นไม

ตอบคําถามครู และนักเรียนสวนใหญไมกลาทํา

กจิกรรมรายบุคคล คือไมกลาออกมาหนาช้ันเรียน

ในขั้นการสะทอนการดําเนินการพัฒนาในวงจร

ปฏิบัติการท่ี 2 พบวา นักเรียนเกิดความมั่นใจ 

ในการแสดงออกดังนัน้รูปแบบการจัดประสบการณ 

แบบพุทธิปญญาสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตร 

นักเรียนอนุบาลช้ันปท่ี 2 ตรงตามความมุงหมาย

ของการศึกษาคนควา 
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  3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด 

ดานคณิตศาสตร ดวยการจัดประสบการณแบบ

พุทธิปญญาของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 กอนเรียน 

และหลังเรียน พบวา นักเรียนปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย 

ทักษะการคิดดานคณิตศาสตร โดยรวมหลัง 

การทดลองใชสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบ

การจัดประสบการณแบบพุทธิปญญาเพื่อสงเสริม

ทักษะการคดิดานคณติศาสตรซึ่งแตกตางกันอยาง

มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  ผลของการเปรียบเทียบระหวาง

กอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบ 

การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียนปฐมวัยผลการศึกษา

พบวารูปแบบการจัดประสบการณเพื่อสงเสริม

ทักษะการคิดดานคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน

ปฐมวัยท่ีผู ศึกษาพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบการจัด

ประสบการณท่ีสามารถสงเสริมใหนักเรียนเกิด

ความสามารถทางการคิดสงเสริมทักษะการคิด

ดานคณิตศาสตร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนความสามารถในการอธิบาย

ความสัมพันธของจํานวน และคุณสมบัติของ 

สิง่ตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบไดสงเสริมทักษะการคิด 

ดานคณติศาสตร ท่ีจะชวยใหนักเรียนสามารถแจก

เแจงเหตุผลซึ่งสอดคลองกับแบรเวอร (Brewer, 

2004) ท่ีอธิบายวาการสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตรเปนการจัดประเภทของวัตถุโดยจะ

มองคุณสมบัติเปนดาน ๆ ท่ีเขารับรูไดกอนโดย

ไมไดดูคุณสมบัติทางกายภาพดานอื่น ขอสังเกตุ

บางประการจากความสัมพันธจะทําใหนักเรียน

มองเห็นความสัมพันธและความแตกตางซึ่ ง

นักเรียนปฐมวัยสวนมากสามารถจําไดความแตกตาง 

ระหวางจํานวนเลขท่ีมีจํานวนนอย เชน จํานวน 2 

เปรียบเทียบกับจํานวน 5 เพียเจต (Piaget, 1970) 

เรียกวาการรับรูจํานวนแตถามีจํานวนมากขึ้น

มากกวาจํานวน 8 การรับรูจะไมคงทนระบบการรับรู 

จํ านวนจะถูกสร างขึ้นซึ่ งแบบนี้จะขึ้นอยูกับ

ความสัมพันธกันระหวางตัวเลขเขาจะเร่ิมเขาใจกับ 

ไดอธิบายเพิ่มเติมวานักเรียนปฐมวัยอายุ 3-6 ป น้ัน

มีพัฒนาการมโนทัศนดานจํานวนสูง นักเรียนอายุ 

4 ป จะจําแนกขนาดได นักเรียนอายุ 6 ป สามารถ

จัดกลุมไดหลายประเภทมากขึ้นนักเรียนปฐมวัยยัง

คํานวณไมเปนแตสามารถบอกจํานวนไดนักเรียน

จะชอบแกปญหาทางคณิตศาสตรดานจํานวนโดย

นักเรียนจะใชมโนทัศนทางดานคณิตศาสตรมาใช

ในการแกปญหา 

  1. ค วามสามารถ ในการบอก

เหตุผลโดยการแจกแจงความเหมอืนความแตกตาง

และคุณสมบัติอื่นเพื่อจัดหมวดหมูหรือ (จําแนก)

พบวาหลังการทดลองนักเรียนปฐมวัยมคีวามสามารถ

ในการบอกเหตุผลสูงกวากอนการทดลองซึ่ง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  ผลท่ีไดคือการเรียนรูอยางแทจริง

ซึ่งเปนการสานตอประสบการณและจะเปนการจํา

ท่ียาวนานครูมีหนาท่ีกระตุนใหนักเรียนแสดงออก

ดวยการใหอิสระในการคิดและกระทํากิจกรรม 

การเรียนรู เพียเจตอธิบายวากระบวนการคิด

เกิดขึ้นเมื่อมนุษยนําขอมูลท่ีไดรับไปใชเชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมโดยบอกเหตุผลจากประสบการณ

เดมิของตนใหสัมพันธกับสิ่งท่ีกําลังเรียนรูของ สุรางค 

โควตระกูล, 2556) 

  ซึ่งการเชื่อมโยงผลการเรียนรูท่ีได

จากการบอกเหตุผลและแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ของลักษณะสิ่งท่ีสังเกตโดยใชคุณสมบัติบางอยาง

หรือหลายอยางนัน้ นักเรียนจะสามารถเกดิการเช่ือมโยง

ระหวางประสบการณใหมและเกาได (Havock and 

Cockburn, 2003) นักเรียนปฐมวัยสามารถเชื่อมโยง

การเรียนรูไดโดยบอกเหตุผลจากประสบการณเดิม

ของตนใหสัมพันธกับสิ่งท่ีกําลังเรียนรู สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ ปยวรรณ สันชุมศรี (2559) 

พบวานักเรียนปฐมวัยท่ีได รับการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีความสามารถ

ในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอน 

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่อเด็กเกิดการเรียนรูโดยเกิดความเขาใจและจะ

สามารถบอกขอสรุปหรือมโนทัศนทางคณติศาสตรได 

  2. ความสามารถ ในการบอก

ความสัมพันธ คือ การบอกความสัมพันธของ

ลักษณะของสิ่งท่ีสังเกตโดยใชพื้นฐานของคุณสมบัติ

บางอยางหรือหลายอยางซึ่งแสดงใหความเขาใจ

เกี่ยวกับการมเีหตุผลแกกนัและกันพบวาหลังการทดลอง

นั กเรี ยนปฐมวั ยมี ความสามารถใ น ก า ร บ อ ก

ความสัมพันธสูงกวากอนการทดลองซึ่งแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ซึ่งจากการจัด

กระบวนการจัดประสบการณของรูปแบบการจัด

ประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะการคิดดาน

คณิตศาสตรในขั้นสันนิษฐานคําตอบนักเรียนไดลง

มือปฏิบัติการคิดไดทดสอบการคาดเดาตาม

หลักการ โดยใชประสาทสัมผัสกําหนดความคาดหวัง

จากความสัมพันธเชิงเหตุผล เชน เร่ืองของสี รูปราง

ขนาด จํานวนนับหรือความสัมพันธอื่น ๆ อีก  

เชน มีสีเหมือนกันมีขนาดตางกันความสามารถใน

การจับประเด็นของความสัมพันธหรือสัมพันธภาพ

ของความคิดจะเปนพื้นฐานและจะทําใหพัฒนา

ความคิดเปนเหตุเปนผลดวย (Copeland, 1979) 

ความสามารถในการบอกความสัมพันธนักเรียนจะ

แสดงออกในขั้นตอนสันนิษฐานคําตอบซึ่งนักเรียน

จะเกิดการเรียนรูโดยการคนพบ (Discove Approach) 

บูรเนอร (Bruner) อธิบายวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นได

ก็ตอเมื่อนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่ง

จะนําไปสูการคนพบคําตอบโดยครูควรเปนผูจัด

สิ่งแวดลอมใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งท่ีจะให

นักเรียนเรียนรูและวัตถปุระสงคของบทเรียนพรอม

ดวยคําถาม โดยต้ังความคาดหวังวานักเรียนจะเปน

ผูคนพบคําตอบดวยตนเอง เนื่องจากผู เรียนม ี

 

ความอยากรูอยากเห็นซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิด

พฤตกิรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมและเกดิการเรียนรู

โดยการคนพบขึ้น (สุรางค โควตระกูล, 2556) 

  3. ความสามารถในการบอก 

ความเชื่อมโยงคือบอกความสัมพันธของลักษณะ

สิ่งท่ีสังเกตไปสูความเขาใจในเร่ืองอื่น ๆ ไดอยางมี

เหตุผลพบวาหลังการทดลองนักเรียนปฐมวัย 

มีความสามารถในการบอกการเชื่อมโยงผล 

การเรียนรูสูงกวากอนการทดลองซึ่งแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 นักเรียนไดวิเคราะห

จัด ระบบความคิดและ ทําความ เขา ใจ โดย 

การสังเกตเปรียบเทียบจําแนกและการนับเพื่อหา

เหตุผลในการตอบได ตัดสินใจดวยตนเองได 

คิดอยางมีเหตุผลและเปนขั้นตอนการคนหาคําตอบ

เกิดจากการสืบเสาะและความเขาใจทําใหเกิด 

การสรางความเชื่อมโยงขึ้นในใจของผูเรียน ซึ่ง

ความเขาใจของนักเรียนมาจากการเรียนรูท่ีผานมากับ

ประสบการณใหม ๆ การเรียนรูโดยปราศจาก 

การเชื่อมโยงเราเรียกวาเรียนรูแบบการทองจํา 

(Rote) (HayLock and Cockbum, 2003) ซึ่งเพียเจต 

เ ช่ื อว าก ารป รับ โครงสร า งทา งปญญาเป น

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อขอมูลใหมเชื่อมโยงกับ

ประสบการณเดิมไมไดมนุษยจะพยายามปรับ

โครงสรางทางปญญาและทําความเขาใจโดยคนหา

วิธีการตาง ๆ เพื่อหาคําตอบและสามารถแสดงออก 

ไดโดยการอธิบายได (Wadsworth, 1996) 

  4. ความสามารถ ในการส รุป

หลักการทางคณิตศาสตรคือการประมวลคําตอบ

ทางคณิตศาสตรไดอยางมีเหตุผลท่ีอธิบายได 

ซึ่งพบวา  หลังการทดลองนักเรียนปฐมวัยมี

ความสามารถ ในการสรุปหลักการทางคณิตศาสตร 

สูงขึ้นกวากอนการทดลองซึ่งแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .01 นักเรียนสามารถบอกจุดเดนของ 

ตัวบงช้ีท่ีเปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีเรียน 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. การใชคําถามสงเสริมทักษะการคิด

ดานคณิตศาสตรและคําถามปลายเปดของครูมี

ความสําคัญในการกระตุนการคิดของนักเรียน

เพราะเปนคําถามท่ีนอกจากจะทําใหนักเรียนได

คําตอบแลว นักเรียนยังสามารถอธิบายเหตุผลของ

การไดคําตอบ ซึ่งเปนการแสดงถึงกระบวนการคิด

ของนักเรียนอีกดวย ครูจึงตองเตรียมคําถามท่ีจะ

กระตุนใหนักเรียนคิดคําตอบและอธิบายเหตุผล

ของคาํตอบใหไดโดยใชคําถามอยางไรทําไมจึงเปน

เชนน้ัน 

 2. การเปดโอกาสใหนักเรียนไดคาดเดา

คําตอบและทดสอบสมมติฐานท่ีเขาคดิไววาถูกตอง

หรือไมโดยการไดลงมือกระทําจนเกิดการคนพบ

เปนการเชื่อมโยงของเซลลประสาทในสมองท่ี

เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไดรับประสบการณท่ีแตกตาง

กันออกไปและถาประสบการณเหลานี้เกิดขึ้นซ้ํา

แลวซ้ําอีกการเชื่อมโยงของเซลลในสมองก็ย่ิง 

มากขึ้นซึ่งทําใหเกิดความสามารถในการคิดและ

การเรียนรูใหกับนักเรียน 

 3. การเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน

มคีวามสําคัญมากเพราะจากการทดลองใชรูปแบบ

การจัดประสบการณในแตละโรงเรียนไมไดจัดใหม

การจัดประสบการณแบบเรียนรูรวมกันทําให 

เกิดปญหาในระยะเร่ิมแรกคือนักเรียนจะแยง 

 

สือ่การเรียนรูกัน ท้ัง ๆ ท่ีทุกคนจะไดรับสื่อการเรียน

รูเทา ๆ กันและเหมอืนกันเด็กยังไมรูจักการรอคอย

จะแยงกันการเรียนรูแบบรวมมอืหรือเรียนรูรวมกัน

เปนกิจกรรม ท่ี พัฒนานัก เ รียนให เกิด ทักษะ 

ทาง สังคมสง เสริมการมีปฏิ สัมพันธตอกันมี

ความสามารถในการใหเหตุผลท้ังเปนกลุมและ

รายบุคคล ซึ่งภายหลังนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการเรียนรูไดโดยทํากิจกรรมเปน 

กลุมยอยไมเกนิกลุมละ 5 คน และนักเรียนสามารถ

มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเปนกลุมและเกิดการเรียนรู

อยางมคีวามสุขได 

 4. สื่อการเรียนรูนอกจากครูจะสราง 

ขึ้นเองแลวในการเรียนรูคณติศาสตรสามารถใชสื่อ

การเรียนรูท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเด็กในชีวิตประจําวันก็ได

เพราะจะ ทํา ให เ ด็ ก เ ชื่ อ ม โ ย ง ที่ เ รี ย น รู ไ ป สู  

การดํารงชีวติประจําวันไดเปนอยางด ี

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 สําหรับนักวิจัยท่ีสนใจศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิ

ปญญาเพื่อสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตร

ชั ้นอนุบาลปที ่ 2 สามารถนํารูปแบบไปปรับ

ประยุกตใชกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 ในโรงเรียน

อื่นหรือภูมภิาคอื่นหรือปรับใชในระดับช้ันอนุบาลป

ท่ี 1 หรือ 3 ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปร

ใหเหมาะสมกับเนื้อหา เชน ทักษะการคิดวิเคราะห

ดานคณติศาสตร 
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