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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อพัฒนาชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการส�าหรับพัฒนา

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ก่อน	 และ	 หลัง	 การใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและ													

การด�าเนินการ	 และ	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	หลังเรียนกับเกณฑ์	ร้อยละ	80	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	เด็กปฐมวัย	ชาย-หญิง	อายุ

ระหว่าง	4-5	ปี	ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีที	่1/1	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2556	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา	 จ�านวน	 25	 คน	 ได้มาโดยการการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 random	 sampling)														

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แผนการจัดประสบการณ์ชุดเกมการศึกษา	 เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	

จ�านวน	 8	 หน่วยการเรียน	 หน่วยการเรียนรู้ละ	 4	 แผน	 แผนละ	 20	 นาที	 รวม	 32	 แผน	 และแบบประเมิน													

เป็นแบบปฏิบัติจริง	 (Performance	 test)	 จากกรณีศึกษาใช้เป็นสถานการณ์ก�าหนด	 ที่มีความสอดคล้อง												

ของจุดประสงค์ของแผนและกิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	4		ทักษะ	4	สถานการณ์	8	ข้อค�าถาม	จากนั้นน�าข้อมูลมาหา

ค่าประสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	ใช้สตูร	E
1
	/	E

2
,	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน,	ค่าเฉล่ีย,	ค่าร้อยละ	และการทดสอบ

ค่าที	

	 ผลการศึกษาพบว่า	

	 1.	 ผลการพัฒนาชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการส�าหรับพัฒนาทักษะพื้นฐาน															

ทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั	ทัง้	4	ชดุ	มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	83.00/85.00,	80.50/91.00,	84.16/83.00	

และ	80.16/98.00	ตามล�าดับ	

	 2.	 เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและ																					

การด�าเนินการสูงกว่าก่อนการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ								

ที่ระดับ	.01	

	 3.	 เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและ																					

การด�าเนินการสูงกว่าก่อนการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 มีความสามารถในทักษะ							

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	80	

ค�ำส�ำคัญ: 	ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย,	ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดยใช้ชุดเกมการศึกษา เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ
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ABSTRACT 
	 The	purposes	of	 this	 research	were	 to	1)	develop	 the	numbers	 learning	 games	 for									

pre-school	 children	 and	 administration	 2)	 compare	 the	 pre	 –	 school	 children	 basic																							

mathematics	skills	between	before	and	after	using	numbers	learning	games	and	administration	

and	3)	compare	basic	mathematics	skills	of	the	pre-school	children	in	Demonstration	School	

of	Nakhonratchasima	Rajabhat	University	after	using	numbers	learning	games	with	percentage	

of	80.	

	 The	sample	were	25	pre-school	children	aged	4-5	years	old	studying	in	kindergarten	

level	1/1	from	Demonstration	School	of	Nakhonratchasima	Rajabhat	University.	The	research	

instruments	were	activity	games	packages	on	numbers	learning	and	administration	and	basic	

mathematics	skills	evaluation	from.	The	data	were	analyzed	by	E1/E2,	mean,	percentage	and	

the	t-test.	

	 Results	of	the	study	

	 1.	 The	 efficiencies	 of	 the	 4	 activity	 games	 packages	 on	 numbers	 learning	 and																				

administration	 and	 basic	mathematics	 skills	 for	 pre-school	 children	were	 at	 83.00/85.00,	

80.50/91.00,	84.16/83.00	and	80.16/98.00	

	 2.	 The	pre-school	children’s	basic	mathematics	skills	as	shown	in	the	posttest	were	

significantly	higher	than	pretest	at	the	.07	level.	

	 3.	 The	pre-school	children’s	basic	mathematics	skills	were	significantly	than	80	percent.	

Keywords:	Basic	mathematics	skills,	Numbers	learning	games	for	pre-school	children	and									

	 	 		administration	

บทน�ำ
	 พระราชบัญญัติการศึกษา	 พุทธศักราช	 2542	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	 2542)								

กล่าวถงึ	หมวด	4	แนวการจัดการศกึษา	มาตรา	22	การจดัการศึกษาต้องยดึหลักว่าผู้เรยีนทกุคนมคีวามสามารถ

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้	และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ	กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ	และในมาตรา	23	การจัดการศึกษา	ทั้งการศึกษาในระบบ	

การศึกษานอกระบบ	และการศึกษาตามอัธยาศัย	ต้องเน้นความส�าคัญทั้งความรู้	คุณธรรม	กระบวนการเรียนรู้	

และบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรือ่งความรูเ้รือ่งเก่ียวกบัตนเอง	และความสมัพนัธ์

ของตนเองกับสังคม	 ได้แก่	 ครอบครัว	 ชุมชน	ชาติ	 และสังคมโลก	 รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร	์															

ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์												

ทรงเป็นประมขุ	ความรูแ้ละทกัษะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีรวมทัง้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์	

เรื่องการจัดการ	การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน									

ความรู้เกี่ยวกับศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 การกีฬา	 ภูมิปัญญาไทย	 และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา	 ความรู	้													

และทกัษะด้านคณติศาสตร์	และด้านภาษา	เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง		ความรู	้และทกัษะในการประกอบ

อาชีพและการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข	
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	 ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช	 2546	 (กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ,	 2546)																		

ได้ก�าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยไว้	 คือ	 ให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย	 มีสุขนิสัยที่ดี	 กล้ามเนื้อ							

แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์	 มีสุขภาพจิตดี	 มีคุณธรรม	 มีจิตใจที่ดีงาม	 ช่ืนชมและแสดงออก													

ทางศลิปะ	ดนตรี	การเคลือ่นไหว	รกัการออกก�าลงักาย	ช่วยเหลอืตนเองตามวยั	รกัธรรมชาติ	สิง่แวดล้อม	วฒันธรรม

ความเป็นไทย	การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่างมีความสขุ	เป็นคนดขีองสงัคม	ใช้ภาษาสือ่สารได้	มคีวามสามารถในการคดิ

แก้ปัญหา	 มีจินตนาการ	 ความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้																	

ซึ่งสอดคล้องกับ	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2546)	

ที่กล่าวว่า	 “ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ	 3-5	 ปี	 จะต้องยึดหลักการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับการให	้																	

การศึกษา	 โดยต้องค�านึงถึงความสนใจและองค์ความรู ้ของเด็กเอง	 และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได	้																					

อย่างต้องการของเด็กทุกคนเพื่อให้เด็กพัฒนาทุกด้าน	 ทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญา							

อย่างสมดุล	 โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	 บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง																	

ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า	 เหมาะสมกับวัย	 และความแตกต่างระหว่างบุคคล	 เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ตามล�าดบัขัน้พฒันาการสงูสดุตามศกัยภาพ”	ดงันัน้เดก็ในช่วงอาย	ุ3-5	ปี	จงึเป็นช่วงทีส่�าคญัทีส่ดุของพฒันาการ

ทั้งทางร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับในช่วงวัยนี้	 จึงมีอิทธิพลมากต่อการ							

เสริมสร้างฐานความพร้อมส�าหรับการพัฒนาต่อไป	 ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของประสบการณ์ที่เด็กได้รับ	

เพราะเด็กวัยนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า	

	 ปัจจุบันน้ี	 ในชีวิตประจ�าวันของเราคงปฏิเสธการไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลข	 หรือคณิตศาสตร์ไม่ได้															

เพราะไม่ว่าอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตาม	ชีวิตประจ�าวันจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลข	ดังนั้นเราควรจะเริ่มเรียนรู้ตัวเลข												

ตั้งแต่เยาว์วัย	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(2551)	กล่าวถึง	คณิตศาสตร์มีความส�าคัญ

ยิ่งต่อการพัฒนาความคิด	 ท�าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ	 มีแบบแผน	 ตลอดจนการพัฒนา										

ความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ	 ช่วยให้คาดการณ์วางแผน	

แก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างเหมาะสม	และคณติศาสตร์ยงัเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาทางด้าน	

เทคโนโลยี	 และศาสตร์อื่นๆ	 เช่นเดียวกับเด็กปฐมวัย	 ที่เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้	 มีความอยากรู้อยากเห็น	

ช่างสงัเกตชอบเล่นและส�ารวจสิง่ต่างๆ		รอบตวั	คณติศาสตร์สามารถพฒันาเสรมิสร้างให้เดก็มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ธรรมชาติรอบตัว	 และสิ่งต่างๆ	 รอบตัว	 การท่ีเด็กมีความรู้ความเข้าใจ	 มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เท่านั้นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ	 คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส�าคัญทั้งในการเรียนรู้และมีประโยชน	์							

ต่อการด�าเนินชีวิต	

	 การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยที่สามารถท�าได้ด้วยการสอดแทรก																		

การสอนแนวคิด	 กระบวนการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของเด็กไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู	 หรือการที่เด็กเพียงแต่

จดจ�าแนวคิดต่างๆ	 ที่มีผู้บอกให้เท่าน้ัน	 แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้าง									

ความรู้	 เป็นกระบวนการท่ีเด็กเกิดความเข้าใจองค์ความรู้ของเด็กเอง	 และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได	้																		

และเกดิการรับรู้นัน้อย่างมีความหมาย	จงึจะสามารถน�ามาใช้ได้เม่ือมีสถานการณ์ใดๆ	มาเผชิญหน้า	Brewer	(2004)									

กล่าวว่า	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับจ�านวน	 การด�าเนินการเกี่ยวกับ

จ�านวน	 ฟังก์ชั่นและความสัมพันธ์	 ความน่าจะเป็น	 และการวัดที่เน้นเรื่องการเปรียบเทียบและการจ�าแนก													

สิ่งต่างๆ	 การเรียนรู้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากกิจกรรมปฏิบัติหรือการ

ลงมือกระท�า	 ท�าให้เกิดการซึมซับ	 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่น�าไปสู่การคิดค�านวณ	 การบวก	 การลบ											
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ในระดับสูงขึ้นต่อไป	เช่นเดียวกับ	สิริมณี		บรรจง	(2549)	ที่กล่าวว่า	การที่เด็กจะสร้างองค์ความรู้ได้	ต้องอาศัย

สถานการณ์ในชีวิตประจ�าวันของเด็กมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร	์						

โดยมีการวางแผน	และมีการเตรียมการอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ	ฝ่าย	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

จริงและหลักในการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์ได้หลากหลายรูปแบบ																	

เพือ่เป็นการส่งเสรมิ	และการพฒันาทกัษะต่างๆ	โดยผ่านกจิกรรมประจ�าวนั	ได้แก่	กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ	

กิจกรรมเสริมประสบการณ์	 กิจกรรมสร้างสรรค์	 กิจกรรมเสรี	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 และเกมการศึกษา	 ซึ่งเกม								

การศึกษาเป็นกจิกรรมท่ีช่วยพฒันาทกัษะการคดิ	มเีกณฑ์กตกิาง่ายๆ	เดก็สามารถเล่นคนเดยีวหรอืเล่นเป็นกลุม่ได้	

ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต	 คิดหาเหตุผล	 และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี	 รูปร่าง	 จ�านวน	 และความสัมพันธ์							

เกี่ยวกับพื้นที่ระยะ	เกมการศึกษาที่เหมาะสมส�าหรับเด็กวัย	3	ถึง	5	ปี	เช่น	เกมจับคู่	จัดหมวดหมู่	เรียงล�าดับ	

โดมิโน	ลอตโต	ภาพตัดต่อ	ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย	 ในเรื่องการนับจ�านวน		

ตัวเลข		ใช้เกณฑ์ในการจ�าแนก	และจัดหมวดหมู่	(กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)	และการเล่นเกม

การศึกษาการจัดประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนผ่านการเล่น	 เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง																				

เกิดการเรียนรู้	 ได้พัฒนาด้านร่างกาย	 อารมณ์จิตใจ	 สังคมและสติปัญญา	 เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความ										

อยากเรียน	 ผู ้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ	 ท�าให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา	 ตามจุดมุ ่งหมายที่ตั้งไว้	 (นิตยา															

ประพฤติกิจ,	2541)	

	 จากการสงัเกตและสอบถามคณุครผููส้อนในระดบัปฐมวยัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา	

พบว่า	เดก็ปฐมวยัยงัมคีวามสบสนและยงัไม่เข้าใจเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบ	การจดัประเภท	การจบัคู่	การเรยีงล�าดบั	

และการรู ้ค่าจ�านวน	 ซ่ึงจัดได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เด็ก																					

จะต้องมี	เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย	ผู้วิจัยจึงสนใจ

ทีจ่ะพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัโดยใช้ชดุเกมการศกึษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนนิการ	

เนื่องจากชุดเกมการศึกษาจะสามารถเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการท�า

กิจกรรมและได้ลงมือปฏิบัติ	 มากกว่าการท่องจ�า	 เพราะในขณะท�ากิจกรรมเด็กเกิดความสนุกสนาน	 และครู

สามารถสอดแทรกความรู	้ พร้อมกับพฒันาทกัษะด้านต่างๆ	 เข้าไปร่วมกจิกรรมได้	 โดยการบรูณาการสาระต่างๆ	

เข้าไปด้วย	 และท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดศึกษา									

ส�าหรับเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อพัฒนาชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการส�าหรับพัฒนาทักษะพื้นฐาน																					

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	ก่อนและหลังการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	80	เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข	
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ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ได้พัฒนาชดุเกมการศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	

	 2.	 ทราบถึงประสิทธิภาพของชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมทักษะ												

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	

	 3.	 ทราบถึงผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	ก่อนและหลังการใช้

ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดเกม									

การศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	ขอน�าเสนอตามล�าดับ	

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	เด็กปฐมวัย	ชาย-หญิง	อายุระหว่าง	4-5	ปี	ที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในชั้นอนุบาลปีที่	 1	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา															

จ�านวน	70	คน	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	เด็กปฐมวัย	ชาย-หญิง	อายุระหว่าง	4-5	ปี	ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล

ปีที่	 1/1	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 จ�านวน	 25	 คน											

ได้มาโดยการการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	

 2. แผนแบบกำรวิจัย 

	 	 การวิจัยครั้งนี้ผู ้ วิจัยได้ด�าเนินการทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง	 โดยใช้รูปแบบ	 One	 Group																										

Pretest-Posttest	Design	(สิทธ์		ธีรสรณ์,	2552)	

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 	 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดเกมการศึกษา	 เรื่อง	 จ�านวน									

และการด�าเนินการมีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย	 2	 ประเภท	 คือ	 1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	 ได้แก	่										

แผนการจัดประสบการณ์ชุดเกมการศึกษา	 เร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการจ�านวน	 8	 หน่วยการเรียนรู	้														

หน่วยการเรียนรู้ละ	4	แผน	แผนละ	20	นาที	 รวม	32	แผน	 โดยส่วนประกอบของแผนการจัดประสบการณ์	

แต่ละแผน	 มีรายละเอียดคือ	 สาระส�าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้	 สาระการเรียนรู้	 กิจกรรม	 สื่อ	 การประเมิน

ผลพัฒนาการและบันทึกผลการจัดประสบการณ์ซึ่งการจัดประสบการณ์ชุดเกมการศึกษา	 เรื่องจ�านวนและ												

การด�าเนินการในแต่ละหน่วยการเรียนรู้	 มีขั้นตอนในกิจกรรม	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นน�า	 ขั้นสอน	 ขั้นสรุป	 และ											

ชุดเกมการศึกษา	เรื่องจ�านวนและการด�าเนิน	ประกอบด้วย	(1)	เกมวงล้อตัวเลข	(2)	เกมเรียงต่อกัน	ก่อน-หลัง	

(3)	เกมเราพวกเดยีวกนั	และ	(4)	เกมคูแ่ท้แสนรกั	2)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบประเมนิ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	(อายุ	4-5	ปี)	
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 4. วิธีกำรเก็บข้อมูล 

	 	 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัด�าเนนิการทดลองและเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองในภาคเรยีนที	่1	ปีการศึกษา	2556	

ตามล�าดับดังนี้	

	 	 4.1	 ประเมนิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	(อาย	ุ4-5	ปี)	ก่อนจดัประสบการณ์

ชุดเกมการศึกษา	เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	รวมทั้งสิ้น	4	ทักษะ	4	สถานการณ์	8	ข้อค�าถาม

	 	 4.2	 ด�าเนินการจัดประสบการณ์ชุดเกมการศึกษา	 เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 ตามหน่วย									

การเรียนรู้	32	แผน	

	 	 4.3	 ประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 (อายุ	 4-5	 ปี)	 หลังประสบการณ์	

ชุดเกมการศึกษา	เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	

ภำพที่ 1  การประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ที่มา:	 ถ่ายเมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2556	ณ	อนุบาล	1/1	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา			

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.	

ภำพที่ 2	ด�าเนินการจัดประสบการณ์ชุดเกมการศึกษาเรื่อง	จ�านวนและการด�าเนินการ

ที่มา:	 ถ่ายเมื่อวันที่	15	กันยายน	2556	ณ	อนุบาล	1/1	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา			

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.	
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 วิเครำะห์ข้อมูล 

	 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัด�าเนนิวเิคราะห์ข้อมลู	โดยใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าเฉลีย่ของคะแนน													

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าร้อยละ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 ใช้สูตร													

E
1
/E

2
	และทดสอบค่า	t-test	

ผลกำรวิจัย 
	 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช	้								

ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัย	 เป็น	 3	 ตอน	 ตามวัตถุประสงค์										

การวิจัย	ดังนี้	

 ตอนที่ 1	 	 ผลการพัฒนาชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการส�าหรับพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	

	 การพัฒนาชุดกิจกรรมได้ศึกษาประสิทธิภาพของชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ						

ส�าหรับพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	 ในการพัฒนาชุดเกมการศึกษา	 เรื่องจ�านวน												

และการด�าเนนิการ	จ�านวน	4	ชดุ	เมือ่น�าไปใช้กับกลุม่ตวัอย่าง	25	คน	เพือ่หาประสิทธิภาพของชุดเกมการศึกษา

เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	ซึ่งมีผลการประเมินปรากฏดังตารางที่	1	

ตำรำงที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการส�าหรับพัฒนาทักษะพื้นฐาน

	 	 ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

 จากตารางที่	 1	ชุดที่	 1	 เกมวงล้อตัวเลข	ชุดที่	 2	 เกมเรียงต่อก่อน-หลัง	ชุดที่	 3	 เกมเราพวกเดียวกัน								
และชุดที่	 4	 เกมคู่แท้แสนรัก	พบว่า	 มีค่าร้อยละของคะแนนระหว่างจัดกิจกรรมเฉลี่ย	 83.00,	 80.50,	 84.16		
และ	80.16	ตามล�าดับ	และมีค่าร้อยละของคะแนนหลังจัดกิจกรรม	85.00,	91.00,	83.00	และ	98.00	เมื่อน�า
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมระหว่างจัดกิจกรรมเปรียบเทียบกับหลังจัดกิจกรรมเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ	 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 	 83.00/85.00,	 80.50/91.00,	 84.16/83.00																													
และ	80.16/98.00	ตามล�าดับ	
 ตอนที่ 2	 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครราชสีมาก่อนและหลังการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	พบว่า	 ผลคะแนน				
ความก้าวหน้าทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
ก่อนและหลังการใช้ชุดเกมการศึกษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการ	 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม	 7.36										
คิดเป็น	 ร้อยละ	 46.00	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 3.67	 คะแนนหลักจัดกิจกรรมเท่ากับ	 13.84																					
คิดเป็น	ร้อยละ	89.25	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	1.88	ค่าความก้าวหน้าเท่ากับ	6.92	คะแนน	คิดเป็น																			
ร้อยละ	 43.20	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.66	 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินทักษะพื้นฐาน																			

 เกมกำรศึกษำ E
1
/E

2

ชุดที่	1	เกมวงล้อตัวเลข	 	 83.00/85.00

ชุดที่	2	เกมเรียงต่อก่อน-หลัง	 	 80.50/91.00

ชุดที่	3	เกมเราพวกเดียวกัน	 	 84.16/83.00

ชุดที่	4	เกมคู่แท้แสนรัก	 		 80.16/98.00
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ทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 ก่อน	 และหลังใช้ชุดเกมการศึกษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการ																				

ผลการเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่สถิติที่ระดับ	 .01	 เมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ	 พบว่า																			

เดก็ปฐมวยัทีใ่ช้ชดุเกมการศกึษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการ	มทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์สูงขึน้ทกุระดับ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ	 .01	 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	80	พบว่า	ความสามารถในทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์	หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	80	นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ	13.84	จากคะแนน

เต็ม	16	คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ	89.25	ซึ่งมีนักเรียน	ล�าดับที่	1,	2,	6,	10,	12,	15,	17,	19,	20,	21,	22		

และ	23	มีร้อยละของคะแนน	ระหว่าง	ร้อยละ	90-100	อยู่ในระดับ	ดีมาก	นักเรียนล�าดับที่	3,	4,	8,	9,	11,	13	

และ	16	มีร้อยละของคะแนน	ระหว่าง	ร้อยละ	80-89	อยู่ในระดับ	ดี		นักเรียนล�าดับที่	5	มีร้อยละของคะแนน	

ระหว่าง	 ร้อยละ	70-79	อยู่ในระดับ	พอใช้	 และ	นักเรียนล�าดับที่	 7,	14,	18	และ	23	มีร้อยละของคะแนน	

ระหว่างร้อยละ	60-69	อยู่ในระดับควรพัฒนา	

อภิปรำยผล 
	 การวิจัยครั้งนี้	พบว่า	ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	ก่อน-หลังการใช้ชุดเกมการศึกษา

เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผล	ดังนี้	

	 1.	 การพัฒนาชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน																						

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 พบว่า	 ผลการพัฒนา	

ชุดเกมการศึกษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการส�าหรับพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	

ทั้ง	4	ชุด	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์		83.00/85.00,	80.50/91.00,	84.16/83.00	และ	80.16/98.00	ตามล�าดับ	

	 2.	 เดก็ปฐมวัยมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์หลงัการใช้ชดุเกมการศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิ

การสูงกว่าก่อนการใช้ชุดเกมการศึกษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01		

ซึง่ผลการพัฒนาได้ดงันี	้การพฒันาชดุเกมการศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิการส�าหรบัพัฒนาทกัษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัการศกึษาการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัโดยใช้ชดุเกม

การศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิการ	พบว่า	ผลคะแนนความก้าวหน้าจดุมุง่หมายทีก่�าหนดให้ทกัษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ก่อนและหลังการใช้ชุดเกม							

การศึกษาเร่ืองจ�านวนและการด�าเนินการ	 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม	 7.36	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 46.00											

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 3.67	 คะแนนหลักจัดกิจกรรมเท่ากับ	 13.84	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 89.25													

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 1.88	 ค่าความก้าวหน้าเท่ากับ	 6.92	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 43.20																							

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 2.66	 และคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	ก่อน	และหลงัใช้ชดุเกมการศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิการผลการเปรยีบเทยีบมคีวาม													

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ทางสถิติที่ระดับ	.01	เมื่อพิจารณาในแต่ละทักษะ	พบว่า	เด็กปฐมวัยที่ใช้ชุดเกม						

การศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นทุกระดับอย่างมีนัยส�าคัญ										

ทางสถิติระดับ	.01	ทั้งนี้การใช้เกมการศึกษาช่วยส่งเสริมทักษะการคิด	การเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้								

เกิดทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา	 และตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน										

ซึ่งสอดคล้องกับ	 พิชญ์สินี	 โชติชะวงค์	 (2554)	 ท่ีกล่าวว่า	 เกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา	 มีกฎเกณฑ	์												

กติกาง่ายๆ	เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้	ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต	คิดหาเหตุผลและเกิดความคิด														
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รวบยอดเกี่ยวกับสี	 รูปร่าง	 จ�านวน	 ประเภทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่/ระยะ	 เกมการศึกษาที่เหมาะสม
ส�าหรับเด็กวัย	 3-5	 ปี	 เช่น	 เกมจับคู่แยกประเภท	 จัดหมวดหมู่	 เรียงล�าดับ	 โดมิโน	 ลอตโต	 ภาพตัดต่อ																		
ต่อตามแบบ	ฯลฯ	(กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2546)	เกมการศึกษาจึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
หรือการจัดประสบการณ์ที่มีเนื้อหาที่เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็น												
การกระตุ้นและเร้าความสนใจให้เด็กๆ	 ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน	 ได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์														
ที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของแต่ละบุคคล	 และมีโอกาสที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม	 มีปฏิสัมพันธ	์								
กับเพื่อนและครู	 รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่นเกมการศึกษา	 รู้จักการวางแผนและการตัดสินใจ	 จากการวิจัย					
ครั้งนี้	 พบว่า	 เกมการศึกษาท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้เด็กเล่นนั้นควรมีส่ิงที่น่าสนใจ	สามารถจับต้องได้	 มีมิติ	 พื้นผิว
สัมผัสท่ีหลากหลาย	 และควรเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตัว	 สีสันสวยงาม	 ไม่อันตราย	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 อัจฉา	 ชีวพันธ์								
(2533	 อ้างใน	 นิติกานต์	 ขวัญบุญ,	 2549)	 ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเกมการศึกษาไว้ดังน้ี															
1)	 พัฒนาเกมการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามล�าดับขั้นของการเรียน	
เกมการศึกษาจะต้องอาศัยรูปแบบ	 (ภาพ)	 จูงใจนักเรียนและควรจัดเรียงเกมง่ายไปหายาก	 2)	 มีจุดมุ่งหมาย										
ที่แน่นอนว่าจะพัฒนาทักษะเด็กในด้านใดจัดเนื้อหาให้ตรงกับพัฒนาการ	3)	ต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียน	 ควรแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความสามารถแล้วจึงเล่นเกม	 4)	 เกมการศึกษาที่ดี
ต้องมีค�าชีแ้จงง่ายๆ	สัน้ๆ	ทีน่กัเรยีนเข้าใจและสามารถเล่นเกมได้ด้วยตนเอง	5)	เกมการศกึษาต้องมคีวามถกูต้อง	
ครูต้องพิจารณาให้รอบคอบ	 ทดลองเล่นด้วยตนเองก่อนแล้วแก้ไขปรับปรุง	 6)	 ให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษา
แต่ละครั้งตามความเหมาะสมกับเวลาและความสนใจ	 7)	 ควรมีเกมการศึกษาหลายรูปแบบ	 เพื่อให้เกิด															
ความรู้อย่างกว้างขวางและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์	 ซ่ึงจะท�าให้เด็กปฐมวัยในแต่ละคนได้ฝึกการเล่น	
และท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	 ท�าให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหา	 วางแผน	 ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล															
และเป็นกลุม่ได้ร่วมกบัเพือ่นท�าให้เดก็ปฐมวยัเกดิความกระตอืรอืร้นในการเรยีนรูท้างคณติศาสตร์ต่อไป	ทกัษะ										
พืน้ฐานทางคณติศาสตร์หลงัการใช้ชดุเกมการศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิการ	พบว่า	เดก็ปฐมวยัมคีะแนน
สูงขึ้น	 ซึ่งใน	 4	 ทักษะ	 ได้แก่	 ทักษะการนับ	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.40	 จากคะแนนเต็ม	 4	 คะแนน	ทักษะ										
การเรียงล�าดับ	 3.64	 จากคะแนนเต็ม	 4	 คะแนน	 ทักษะการจัดประเภท	 3.32	 จากคะแนนเต็ม	 4	 คะแนน													
และทกัษะการเปรยีบเทยีบ	3.92	จากคะแนนเตม็	4	คะแนน	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Piaget	(1962	อ้างถึงใน											
นภาพร	 ละดาห์,	 2552)	 ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 และล�าดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา																
ทั้ง	4	ขั้น	ได้แก่	ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว	(Sensory-motor	stage)	ขั้นเตรียม	พร้อมปฏิบัติการ		
(Preoperational	stage)	ขั้นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม	(Concrete	operationalstage)	ขั้นปฏิบัติการที่เป็น
แบบแผน	 (Formal	 operational	 stage)	 เป็นแนวคิดที่น�ามาใช้มากที่สุดในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เนื่องจาก	 มีการระบุพัฒนาการทางการเรียนรู้อย่างชัดเจน	 และเด็กเรียนรู้จากกิจกรรม	 และสื่อที่เป็นรูปธรรม	
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่น�ามาปรับใช้กับการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กในระดับปฐมวัยมากที่สุด	ดังนั้น
จึงพบว่า	 ในการจัดการเรียนรู ้ในระดับปฐมวัยน้ันมีการจัดประสบการณ์ตามระดับพัฒนาการของเด็ก																			
และมกีารจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูใ้นการจดัประสบการณ์ของครูเน้นให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรง						
โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	 สื่อ	 สภาพแวดล้อม	 และบุคคลอื่นๆ	 เพื่อพัฒนากระบวนการปรับตัว													
ของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก	 และการจัดระบบโครงสร้างความคิด	 ซึ่งในกระบวนการนี้จะเป็นไป														
อย่างต่อเนื่อง	 และมีการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 การจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสและส่งเสริม						
ทางด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป	
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	 3.	 เดก็ปฐมวัยมทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์หลงัการใช้ชดุเกมการศกึษาเรือ่งจ�านวนและการด�าเนนิ

การสูงกว่าก่อนการใช้ชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวน	 และการด�าเนินการ	 มีความสามารถในทักษะพื้นฐาน												

ทางคณิตศาสตร์หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ	 80	 ซึ่งคณิตศาสตร์มีความส�าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิด	 ท�าให้

มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ	 ช่วยให้คาดการณ์ตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล								

และเป็นกลุม่ได้	นอกจากนีเ้ดก็ปฐมวยัได้ร่วมแสดงความคดิเหน็ทางด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและศาสตร์อืน่ๆ		

เด็กปฐมวัย	 เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้	 มีความอยากรู้อยากเห็น	 ช่างสังเกต	 ชอบเล่นและส�ารวจสิ่งต่างๆ								

รอบตวั	คณติศาสตร์สามารถพฒันาเสรมิสร้างให้เดก็มคีวามรูค้วามเข้าใจธรรมชาตริอบตวั	และสิง่ต่างๆ	รอบตวั	

การท่ีเดก็มคีวามรูค้วามเข้าใจ	มทีกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์	และมเีจตคตทีิด่ต่ีอคณติศาสตร์ไม่เพยีงส่งผล

ให้เด็กประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น	 แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ	

คณิตศาสตร์	 จึงมีบทบาทส�าคัญท้ังในการเรียนรู้	 และมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี	2551)	จดุมุง่หมายในการส่งเสรมิทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	

คือ	 การเตรียมความพร้อมให้เด็กในการเรียนรู้และท�ากิจกรรมทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัย														

โดยฝึกให้เด็กสังเกต	 เปรียบเทียบ	 การจัดหมวดหมู่	 จัดเรียงล�าดับ	 การนับจ�านวน	 และน�าทักษะที่ได้รับไปใช	้									

ในชวีติประจ�าวนัได้	 จากหลกัการจดัประสบการณ์ทางคณติศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยัดงักล่าว	 สรปุได้ว่า	 การจดั	

ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น	 ครูต้องก�าหนดจุดประสงค์และวางแผนการสอนที่จะท�าให้

เด็กได้ใช้วิธีการสังเกตซึมซับสัมผัส	โดยเฉพาะจากการแก้ปัญญาจริง	จัดกิจกรรมที่หลากหลาย	ตามความสนใจ

ของเดก็สอดคล้องกบัพฒันาการและพืน้ฐานทางวฒันธรรม	เพือ่ให้เดก็เกดิความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถ

บูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมอื่นๆ	 ได้	 และเรียนรู้อย่างมีความสุข	 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยมุ่งหวัง										

ให้เด็กทุกคนได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ	 ทางคณิตศาสตร์	 อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้น						

ประถมศึกษาต่อไป	

ข้อเสนอแนะ 
	 จากผลการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์โดยการใช้เกม

การศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์	และการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	

 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

	 	 1.1	 ก่อนท�าการจัดประสบการณ์ด้วยชุดเกมการศึกษาเรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 ครูควร

ศึกษารายละเอียดต่างๆ	 ในชุดกิจกรรม	 เพื่อจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์	สถานที่	 ได้อย่างถูกต้อง	ท�าให้การเรียนรู้						

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 1.2		 เด็กปฐมวัยมีความชื่นชอบเกมการศึกษาที่มีลักษณะมากกว่า	 2	 มิติ	 และเสมือนของจริง													

ดังน้ันครูควรออกแบบส่ือเกมการศึกษาที่เร้าความสนใจของเด็กปฐมวัยให้น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ										

เหมาะสมกับวัย	 วางแผน	 แก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	 และคณิตศาสตร	์																												

ยงัเป็นเครือ่งมอืในการศึกษาส�าหรับเด็กได้
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 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ	และขยายไปในระดับชั้นอื่น	

	 	 2.2	 ควรมีการพัฒนาชุดเกมการศึกษาเรื่องอื่นๆ	ได้แก่	การวัด	เรขาคณิต	พีชคณิต	ฯลฯ	

	 	 2.3	 ในการท�าวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ครัง้ต่อไป	อาจจะศกึษาวธิกีารจดั

ประสบการณ์อื่นๆ	เช่น	รูปแบบการสอนแบบโครงงาน	รูปแบบการสอนแบบ	STEM	เป็นต้น	

	 	 2.4	 การใช้ชดุเกมการศกึษาในการพฒันาคร้ังต่อไป	อาจจะใช้พฒันาทกัษะทางสงัคม	หรอืคณุธรรม
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