
 

บทที่ 2 
 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 
             การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษา คนควาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
             1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 

                      1.1  หลักการ 

                      1.2  จุดหมายของหลักสูตร 

                      1.3  คุณลักษณะตามวัย 

                      1.4  ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวยั 

                      1.5  สาระท่ีควรเรียนรู 
                      1.6  หลักการจดัประสบการณ 
                      1.7  แนวทางในการจัดประสบการณ 
                      1.8  การจัดกจิกรรมประจําวนั 
             2.  ความรูเกี่ยวกับเดก็ปฐมวยั 

                      2.1  ความหมายและความสําคัญของเด็กปฐมวัย 

                      2.2  ความหมายของพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวยั 

                      2.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย 

             3.  เกมการศึกษา 
                      3.1  ความหมายของเกมการศึกษา 
                      3.2  ความหมายของเกมการศึกษาท่ีเกี่ยวกบัคณิตศาสตร 
                      3.3  ประเภทของเกมการศึกษา 
                      3.4  จุดมุงหมายของเกมการศึกษาท่ีเกี่ยวกบัคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

                      3.5  หลักการเลือกเกมการศึกษาในการเรียนการสอนคณติศาสตร 
                      3.6  วิธีการเลือกเกมการศึกษาท่ีเกีย่วกับคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
                      3.7  ขอเสนอแนะในการจดัเกมการศึกษา 
                     3.8  แนวการประเมินผลเกมการศึกษา 
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             4.  ความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

                      4.1  ความหมายของคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 

                      4.2  จุดมุงหมายของการจัดกจิกรรมคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

                      4.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
                      4.4  หลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                      4.5  ขอบขายของหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
                      4.6  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                      4.7  การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
                      4.8  เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลประเมินผล 

             5.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546 
             หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 31) กลาววาการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเล้ียงดู และให
การศึกษา เด็กจะไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ตามวัย และ
ความสามารถของแตละบุคคล  
  
             หลักการ 

             เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการอบรมเล้ียงดูและสงเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู
อยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเล้ียงดูหรือบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ ดังนี้ 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 5) 
             1.  สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 

             2.  ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคม และวัฒนธรรมไทย 

             3.  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยั 

             4.  จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี
ความสุข 

             5.  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศกึษาในการพัฒนาเด็ก 
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             จุดหมายของหลักสูตร  

             หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ป มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคล จึงกําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 31) 
             1.  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีด ี

             2.  กลามเนื้อใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง  ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธ
กัน 

             3.  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข 

             4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตใจท่ีดีงาม 

             5.  ช่ืนชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และการออกกําลังกาย 

             6.  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

             7.  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

             8.  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

             9.  ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย 

             10.  มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 

             11.  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
             12.  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

 
             คุณลักษณะตามวัย  
             คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุถึง
วัยนั้น ๆ  ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3 – 5  ป เพื่อนําไป
พิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม  ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็ก
แตละคนซ่ึงมีความแตกตางระหวางบุคคล   เพื่อนําขอมูลไปชวยในการพัฒนาเด็กใหเต็ม
ความสามารถและศักยภาพ  พัฒนาการเด็กในแตละชวงวัยอาจเร็วหรือชากวาเกณฑท่ีกําหนดไว
และการพัฒนาจะเปนไปอยางตอเนื่อง  ถาสังเกตพบวาเด็กไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนตองพา
เด็กไปปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือแพทยเพื่อชวยเหลือและแกไขไดทันทวงที  คุณลักษณะตามวัย     
ดานสติปญญาท่ีสําคัญของเด็กอายุ  3 - 5  ป  มีดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา               
32 - 35) 
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             พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กอายุ  5  ป 
             1.  บอกความแตกตางของ กล่ิน สี เสียง รส รูปราง จําแนก และจัดหมวดหมูส่ิงของได 
             2.  บอกช่ือ นามสกุล และอายุของตนเองได 
             3.  พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
             4.  สนทนาโตตอบ / เลาเปนเร่ืองราวได 
             5.  สรางผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิม่ข้ึนและแปลกใหม 
             6.  รูจักใชคําถาม “ทําไม” “อยางไร” 
             7.  เร่ิมเขาใจในส่ิงท่ีเปนนามธรรม 
             8.  นับปากเปลาไดถึง 20 
 

 ประสบการณสําคัญท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย (กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 , หนา 37 - 38) ไดแก 
             1. ดานการคิด 
                      1.1  การรูจักส่ิงตาง ๆดวยการมอง  ฟง  สัมผัส  ชิมรส  และดมกล่ิน 
                      1.2  การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ 
                      1.3  การเช่ือมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตาง ๆกับสิ่งของ หรือสถานท่ีจริง 
                      1.4  การรับรูและแสดงความรูสึกผานส่ือ และวัสดุตาง ๆ 
             2.  ดานการใชภาษา 
                      2.1  การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
                      2.2  การพูดกับผูอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง 
                      2.3  การอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ และความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ 
                      2.4  การฟงเร่ืองราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน 
                      2.5  การเขียนในหลายรูปแบบ  ผานประสบการณท่ีส่ือความหมายตอเด็ก อานภาพ
หรือสัญลักษณจากหนังสือนิทาน / เร่ืองราวท่ีสนใจ 
             3. ดานการสังเกต  การจําแนก  และการเปรียบเทียบ 
                      3.1  การสํารวจและอธิบายความเหมือน  ความตางของส่ิงตาง ๆ 
                      3.2  การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม 
                      3.3  การเปรียบเทียบ เชน ยาว - ส้ัน และ ขรุขระ - เรียบ เปนตน 
                      3.4  การเรียงลําดับส่ิงตาง ๆ 
                      3.5  การคาดคะเนส่ิงตาง ๆ 
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                      3.6  การตั้งสมมติฐาน 
                      3.7  การทดลองส่ิงตาง ๆ 
                      3.8  การสืบคนขอมูล 
                      3.9  การใชหรืออธิบายส่ิงตาง ๆดวยวิธีการที่หลากหลาย 
             4  ดานจํานวน 
                      4.1  การเปรียบเทียบจํานวน  มากกวา  นอยกวา  เทากัน 
                      4.2  การนับส่ิงตาง ๆ 
                      4.3  การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง 
                      4.4  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ 
             5  ดานมิติสัมพันธ (พื้นท่ี/ระยะ) 
                      5.1  การตอเขาดวยกัน  การแยกออก  การบรรจุและการเทออก 
                      5.2  การสังเกตส่ิงตาง ๆของสถานท่ีจากมุมมองท่ีตาง ๆกัน 
                      5.3  การอธิบายในเร่ืองตําแหนงของส่ิงตาง ๆท่ีสัมพันธกัน 
                      5.4  การอธิบายในเร่ืองทิศทางการเคล่ือนท่ีของคนและส่ิงตาง ๆ 
                      5.5  การส่ือความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 
             6  ดานเวลา 
                      6.1  การเร่ิมตนและการหยุดการกระทําโดยสัญญาณ 
                      6.2  การเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น เม่ือวานนี้ และพรุงนี้ เปนตน 
                      6.3  การเรียงลําดับเหตุการณตาง ๆ 
                      6.4  การสังเกตความเปล่ียนแปลงของฤดู 

 
             สาระท่ีควรเรียนรู  
             สาระท่ีควรเรียนรู เปนเร่ืองราวรอบตัวเด็กท่ีนํามาเปนส่ือในการจัดกิจกรรม ใหเด็กเกิด  
การเรียนรู ไมเนนการทองจําเนื้อหา สาระท่ีเด็กอายุ 3 – 5 ป ควรเรียนรู มีดังนี้ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 39) 
             1.  เร่ืองราวเกีย่วกับตัวเดก็  เดก็ควรรูจักช่ือ นามสกุล รูปราง หนาตา รูจักอวัยวะตาง ๆ วิธี
ระวังรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ เรียนรูท่ีจะเลนและ
ทําส่ิงตาง ๆดวยตนเองคนเดยีว หรือกับผูอ่ืน ตลอดจนเรียนรูท่ีจะแสดงความคิดเหน็  ความรูสึก 
และแสดงมารยาทท่ีด ี
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             2.  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก  เด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรู
เร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมท้ังบุคคลตาง ๆท่ีเด็กตองเก่ียวของหรือมี
โอกาสใกลชิดและมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน 
             3 .   ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรได เ รียนรู เกี่ ยวกับ ส่ิง มี ชีวิต  ส่ิ งไม มี ชีวิต  รวมท้ัง                
ความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีแวดลอมเด็กตามธรรมชาติ เชน ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน ฯลฯ 
             4.  ส่ิงตาง ๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรจะไดรูจักสี  ขนาด  รูปราง  รูปทรง  น้ําหนัก  ผิวสัมผัส
ของส่ิงตาง ๆรอบตัว  ส่ิงของเคร่ืองใช  ยานพาหนะ  และการส่ือสารตาง ๆท่ีใชอยูในชีวิตประจําวัน 

 
             หลักการจัดประสบการณ  
             การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ  3 – 5 ป ไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมท้ังเกิดพัฒนาการท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยมีหลักการ
จัดประสบการณ ดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 39 - 40) 

1.  จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง 
2.  เนนเด็กเปนสําคัญ  สนองความตองการ  ความสนใจ  ความแตกตางระหวาง          

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู 
3.  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
4.  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง  และเปนสวนหนึ่งของ

การจัดประสบการณ 
5.  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
นอกจากนี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังไดกลาวถึง การพัฒนา   

การคิด และการแกปญหา ไวในหลักการจัดกิจกรรมประจําวันวา การพัฒนาการคิด ตองจัดเพื่อให
เด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ 
แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมา
พูดคุยกับเด็ก  คนควาจากแหลง ขอมูลตาง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัด
ใหเด็กไดเลน    เกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
และในการทกิ จกรรม ท้ั ง ท่ี เป นก ลุ มย อ ย   ก ลุ ม ใหญ  หรือราย บุคคล  (กรมวิ ช าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 42) 
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แนวทางในการจัดประสบการณ  
             1.  จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ  คือ เหมาะกับอายุ  วุฒิภาวะและ
ระดับพัฒนาการ  เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 
             2.  จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้ คือ เด็กไดเรียนรูผาน
การกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดเคล่ือนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และ
คิดแกปญหาดวยตนเอง 
             3.  จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ ท้ังดานทักษะ และสาระการเรียนรู 
             4.  จัดประสบการณใหเด็กไดริเร่ิม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอ
ความคิดโดยผูสอนเปนผูสนบัสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 
             5.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนกับผูใหญภายใตสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู  ในบรรยากาศท่ีอบอุนมีความสุข และเรียนรูการกระทํากิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะ
ตาง ๆกัน 
             6.  จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย และอยู
ในวิถีชีวิตของเด็ก 
             7.  จัดประสบการณท่ีสงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใชชีวิตประจําวันตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
             8.  จัดประสบการณท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาและแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
จริงโดยไมไดคาดการณไว 
             9.  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณ ท้ังการวางแผน                
การสนับสนุนส่ือการสอน  การเขารวมกจิกรรมและการประเมินพัฒนาการ 
             10.  จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปน
รายบุคคล  นํามาไตรตรอง และใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในช้ันเรียน 

 
             การจัดกิจกรรมประจําวัน  
             การจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวัน
ไดหลายรูปแบบ เปนการชวยใหท้ังผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เม่ือใดและ
อยางไร ตามตัวอยางการจัดตารางกิจกรรม ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 56) 
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เวลา กิจกรรม 
08.00-  08.30 
08.30 – 09.00 
09.00 – 09.20 
09.20 – 09.40 
09.40 – 10.40 
10.40 -10.50  
10.50 – 11.10 
11.10 – 11.30 
11.30 – 12.00 
12.00 – 12.20 
12.20 – 14.20 
14.20 – 14.40 
14.40 – 15.00 
15.00 – 15.20 
15.20 – 16.00 

รับเด็ก 
เคารพธงชาติ  สวดมนต  ปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง 
ตรวจสุขภาพ  ไปหองน้ํา 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี(เลนตามมุม) 
พัก (ของวางเชา) 
กิจกรรมเสริมประสบการณ 
กิจกรรมกลางแจง 
พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
แปรงฟน  หลังรับประทานอาหารกลางวนั 
นอนพักผอน 
เก็บท่ีนอน ลางหนา 
พัก (ดื่มนม) 
เกมการศึกษา 
เตรียมตัวกลับบาน 

 
             การจัดกิจกรรมประจําวันประกอบดวยกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม  ไดแก  กิจกรรม                 
การเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสรีและเลนตามมุม  กิจกรรม                    
เสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา การจัดกิจกรรมตามตาราง
กิจกรรมประจําวันนี้อาจมีการยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ใหความสนใจ
เฉพาะกิจกรรมเกมการศึกษาเทานั้น 
 
ความรูเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 

             ความหมายและความสําคัญของเดก็ปฐมวัย 

             ความหมายของเด็กปฐมวัย 
             เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายอุยูในชวงกอนวัยเรียน คือ 0 – 5 ป เปนวยัท่ีมีพัฒนาการ
อยางรวดเร็ว จึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาไปสูวยัผูใหญ เพราะการพัฒนาที่ดีและเหมาะสม
ยอมนําไปสูการพัฒนาในข้ันสูงตอไป (ชไมมน  ศรีสุรักษ, 2545, หนา36) 
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             ความสําคัญของเด็กปฐมวัย 
             เด็กปฐมวัยเปนเด็กท่ีมีความสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาใหกับเด็กซ่ึงเด็กทุกคนมีสิทธิท่ี
จะไดรับการอบรม เล้ียงดู และสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของ
เด็กแตละคนตามศักยภาพ  ภายใตบริบทของสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู  ดวยความรัก 
ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม ดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม เด็ก
กับผูเล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใน การอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัย 
เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ 

 
             ความหมายของพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย 
             พัฒนาการทางดานสติปญญา  หมายถึง  ความสามารถของสมองในการคิด  การจํา  ความมี
เหตุผล  ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดอยางรวดเร็ว  ความสามารถทางดานสติปญญา
ของเด็กปฐมวัยท่ีสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรม  มีดังนี้ (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2544, หนา69) 
             1.  สามารถจําส่ิงของตาง ๆและเรียกช่ือไดถูกตอง เชน ผลไม  สัตวท่ีรูจัก  เปนตน 

             2.  สามารถจําแนกความเหมือน  ความแตกตางของส่ิงตาง ๆได 
             3. สามารถเรียงลําดับส่ิงตาง ๆ ไดโดยองคประกอบท่ีทําใหเดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
สติปญญา ไดแก การเลน และการใชภาษาของเด็ก 

             สุนีย  พีพงษ (2543, หนา 26) ไดใหความหมายไววา พฒันาการทางดานสติปญญาเปน
พฤติกรรมทางสมองของบุคคลที่แสดงความสามารถในการคิด ตัดสินใจ การคนหาเหตุผล 
ความสามารถ ในการปรับตัวของบุคคลตอสถานการณหรือส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมและ
กระทํากจิกรรมตาง ๆ ไดอยางมีจุดมุงหมายและประสิทธิภาพ 

             จากความหมายของพัฒนาการทางสติปญญาท่ีนักการศึกษาไดกลาวไวขางตนพอสรุปได
ดังนี้ การพัฒนาการทางดานสติปญญาหมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิด 
ตัดสินใจ แกปญหาตาง ๆ โดยอาศัยเหตุผลและสถานการณตาง ๆรอบตัวและยังรวมไปถึง
ความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสารในชีวิตประจาํวันและสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม
ไดอยางเหมาะสม 
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             ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย 
             ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจท  
             วรรณทิพา รอดแรงคา (2540, หนา 68 – 71) ไดสรุปถึงลําดับข้ันพัฒนาการทางสติปญญา 4 
ข้ัน ของ เพียเจท ไดดังนี้ 
             1. ระยะแกปญหาดวยการกระทํา (Sensorimotor Stage) พัฒนาการข้ันนี้เร่ิมต้ังแตแรกเกิด
จนถึง 2 ขวบ เด็กจะเกิดการเรียนรูจากระบบประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ หู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง เด็ก
มักจะหยิบจับวัตถุมาลูบมาคลํา  อม หรือเคาะ เปนตน ในข้ันนี้ความคิดความเขาใจของเด็กจะ
กาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถคนหาวัตถุท่ีเปล่ียนไป ตลอดจนสามารถจะส่ือสารโดยใชภาษา
ได เด็กในวัยนี้มักจะทําซํ้าบอย ๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก               
เม่ือส้ินสุดระยะน้ี เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดหมายและสามารถแกปญหาโดย
การเปล่ียนวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดส่ิงท่ีตองการ แตความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กยังอยูใน
ขีดจํากัด 
             2.  ระยะแกปญหาดวยการรับรูและยังไมรูจักเหตุผล (Preoperational Stage)  ระยะนี้อยู
ในชวงอายุ 2 – 7 ขวบ เปนชวงท่ีเด็กเร่ิมมีเหตุผลเบ้ืองตน สามารถจะโยงความสัมพันธระหวาง
เหตุการณ 2 เหตุการณ หรือมากกวา มาเปนเหตุผลเกี่ยวโยงซ่ึงกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยนี้ยัง
มีขอบเขตจํากัดอยู เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ ถือความคิดของตนเองเปนใหญ และ
มองไมเห็นเหตุผลของคนอ่ืน ความคิดและเหตุผลของเขาจึงไมคอยถูกตองกับ   ความจริงนัก 
นอกจากนี้ความเขาใจตอส่ิงตางๆยังอยูในระดับเบ้ืองตน สวนในชวงท่ี 2 ของระยะน้ี อยูในชวงอายุ
ประมาณ 4 – 7 ขวบ เด็กจะมีความคิดเกี่ยวกับจํานวนตัวเลข เร่ิมพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแต
ยังไมแจมชัด รูจักแบงพวกแบงช้ันแตยังคิดหรือตัดสินใจผลกระทบตาง ๆจากส่ิงท่ีเห็นภายนอก
เทานั้น 
             3. ระยะแกปญหาดวยเหตุผลและส่ิงท่ีเปนรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยู
ในชวงอายุ 7 – 11 ป เปนระยะท่ีเด็กเขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดีข้ึนเพราะเด็กเร่ิมลดความคิดยึด
ตนเองเปนศูนยกลาง โดยเร่ิมเอาเหตุผลรอบๆ ตัวมาคิดประกอบในการตัดสอนใจหรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน เขามีความสามารถในการคิดยอนทวนกลับได และยังมีความสามารถในการเขาใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ (Conversation) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเด็กสามารถคิดไดวาสสารที่เทากันจะ
ยังคงเทากัน ท้ังดานน้ําหนัก ปริมาณและปริมาตร ถึงแมวาจะเปล่ียนรูปรางภาชนะแลวก็ตาม  
             4.  ระยะแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงท่ีเปนนามธรรม (Formal Operation Stage) เด็กอยู
ในชวงอายุ 11 ขวบข้ึนไป หรืออยูในวัยรุน ข้ันนี้จะเปนข้ันสุดทายของการพัฒนาทางสติปญญาของ
เด็ก เพียเจท เช่ือวาความคิดความเขาใจของเด็กในข้ันนี้จะเปนข้ันท่ีสมบูรณท่ีสุด คือ เด็กสามารถจะ
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คิดได แมส่ิงนั้นไมปรากฏใหเด็กเห็นความสามารถตั้งสมมติฐานและพิสูจนไดสามารถแกปญหา
ตาง ๆโดยมีการคิดกอนแก สามารถเขาใจสูตรหรือกฎเกณฑตาง ๆไดดี 
             เยาวพา  เดชะคุปต (2542, หนา 67) ไดแนะนาํการนําทฤษฎีของเพียเจทไปใชใน การจดั 
การศึกษาปฐมวัย ดงันี ้
             1.  การจัดเนื้อหาในหลักสูตร ทฤษฎีของเพียเจทสามารถนําไปใชใน การจัดลําดับเนื้อหาใน
หลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัยไดโดยตรง โดยหลักสูตรสําหรับเด็กควรเนนการใหเด็กไดมีโอกาสจัด
กระทํา (Manipulation) กับวัตถุตางๆเพราะเด็กในวัยนี้จะเรียนรูโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรูและ
การเคล่ือนไหว (Sensorimotor) เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา 
             2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมท่ีควรจัดใหกับเด็กปฐมวัยควรเนนใหเด็กได
พัฒนาประสาทสัมผัสมากท่ีสุด กิจกรรมท่ีสอนควรกระตุนใหเด็กคิดและมีโอกาสจัดกระทําหรือลง
มือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู  ส่ิงใหม ๆรอบตัว 
             3.  การเลือกวัสดุอุปกรณในทัศนะของเพียเจท การที่เด็กไดมีโอกาสสัมผัส จับตองส่ิงตาง ๆ
ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ เชน ดิน ทราย น้ํา หิน ฯลฯ เปนส่ือเบ้ืองตนท่ีจะชวยพัฒนาประสาทรับรู และ
การเคล่ือนไหวเพื่อใหเขาใจถึงสภาพความเปนจริงของวัตถุ เชน เร่ืองน้ําหนัก  เนื้อสาร ซ่ึงจะนําไป
เช่ือมโยงกับโครงสรางอ่ืน ๆ 
 
             ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของบรูเนอร 
             เยาวพา  เดชะคุปต (2542, หนา 67) ไดสรุปการแบงข้ันพัฒนาการทางดานสติปญญา และ
การคิด 3 ข้ันของบรูเนอร ไวดังนี ้
             1.  ข้ันการเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive Stage) เปนข้ันท่ีเปรียบไดกับข้ันSensorimotor 
Stage ของเพียเจท เปนข้ันท่ีเด็กจะเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by Doing) มากท่ีสุด 
             2.  ข้ันการเรียนรูดวยภาพและจินตนาการ (Iconic Stage) เปรียบไดกับข้ัน Preoperational 
Stage ของเพียเจท ในวัยนี้เด็กจะเกี่ยวของกับความจริงมากข้ึน และเกิดความคิดจากการรับรูเปน
สวนใหญ อาจมีจินตนาการบางแตยังไมสามารถคิดไดลึกซ้ึงเหมือนข้ัน Concrete Operational 
ของเพียเจท 
             3.  ข้ันการเรียนรูดวยสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนข้ันพัฒนาการสูงสุด ของ บรูเนอร 
เปรียบไดกับข้ัน Concrete Operational ของเพียเจท เปนพัฒนาการท่ีถัดมาจากข้ัน Iconic Stage            
เด็กจะสามารถเขาใจความสัมพันธของส่ิงของ สามารถเกิดความคิดรวบยอดใน ส่ิงตาง ๆ ท่ีไม
ซับซอนได 
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             เยาวพา เดชะคุปต (2542, หนา 68) ยังไดแนะนําวิธีการนาํทฤษฎีของบรูเนอรไปใชใน
การศึกษาปฐมวัย ไวดังนี ้
             1.  ทฤษฎีของบรูเนอรมีสวนคลายทฤษฎีของเพียเจท ซ่ึงสนับสนุนผูเรียน เกิดการคนพบ 
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) และเนนความพรอม 
(Readiness) แนวคิดท่ีสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับความพรอม คือ การที่คนเราจะเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นจําเปนจะตองใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของผูเรียน จัดรูปแบบ
ของกิจกรรม ทักษะ และการฝกหัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเจริญงอกงามทางสติปญญา
ของเด็ก  
             2.  ทฤษฎีของบรูเนอรจะเนนเร่ืองการจัดระเบียบ เรียบเรียงเน้ือหา หรือโครงสรางของ
ความรู อันจะชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับเนื้อหาใหมหา
วิธีการท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดเขาใจถึงโครงสรางพื้นฐาน หรือการจัดแจงเรียบเรียงความรูตางๆ
ใหอยูในรูปท่ีมีความสัมพันธกัน และใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาใหมากท่ีสุด 
             3.  การสอนวิชาพื้นฐานบางอยางใหแกเด็ก บรูเนอรเช่ือวา พื้นฐานวิชาการบางอยาง
สามารถนํามาจัดเปนรูปแบบใหมีความยากงายสอดคลองกับระดับผูเรียนได และสามารถทําให
ผูเรียนเกิดความเขาใจโดยวิธีการที่เหมาะสม  
             จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการของ เพียเจท และบรูเนอร จะเห็นไดวา เด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางสติปญญาจะเจริญสูงสุดในข้ันกอนเกิดการปฏิบัติการ (Preoperational Stage) วัย        
2 – 6 ขวบ ความสามารถของเด็กในวัยนี้อยูในลักษณะท่ีจํากัด การคิดหาเหตุผลยังติดอยูท่ีการรับรู
เปนสวนใหญ เด็กจะเรียนรูส่ิงตาง ๆรอบตัวไดดีข้ึน 
  
เกมการศึกษา 
             ความหมายของเกมการศึกษา 
             เกมการศึกษามีผูใหความหมายตาง ๆไว ดังนี ้
             กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546,  หนา 66) ไดกลาววาเกมการศึกษา  หมายถึง  เกม
การเลนท่ีชวยพัฒนาสติปญญา  มีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได  
ชวยใหเด็กรูจักสังเกต  คิดหาเหตุผลและเกิดความคิด   รวบยอด  เกี่ยวกับสี  รูปราง  จํานวน  
ประเภท  และความสัมพันธเกี่ยวกับพื้นท่ี/ระยะ   เกมการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กวัย  3 – 5  ป  
เชน  เกมจับคู  แยกประเภท  จัดหมวดหมู  เรียงลําดับ  โดมิโน  ลอตโต  ภาพตัดตอ  ตอตามแบบ 
ฯลฯ  
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             สุนีย  เพียซาย  (2540, หนา  71 – 72) ไดรวบรวมความหมายของเกมการศึกษาท่ี              
นักการศึกษา ท่ีใหความหมายของเกมการศึกษาไว  ดังนี้   
             จันทวรรณ  เทวรักษ  (2526, หนา  22)  ไดกลาววาเกมการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อ
สนองความตองการตามวัยของเด็กอายุ 4 – 6  ขวบ  หรือกอนวัยเรียน  เพื่อใหโอกาสเด็กไดเลนเพื่อ
ฝกทักษะความพรอมทางรางกาย  เชาวปญญา  อารมณ  และสังคม  ซ่ึงอาจใหเลนเปนกลุมหรือเดี่ยว
ก็ได 
             อัญชลี  ไสยวรรณ  (2535 , หนา 133)  ไดประมวลแนวคิดของนักการศึกษาตางประเทศ
เกี่ยวกับเกมศึกษาไววา  การใชเกมการศึกษาในการเรียนการสอนทําใหนักเรียนไดคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการเรียนจากตํารา   ซ่ึงการใช ส่ือการเรียนการสอนนี้ เปน            
ความสอดคลองและสงเสริมทฤษฎี การเรียนรู  ท่ีกลาววา  เด็กเรียนรูจากการเลน  เรียนรูจากส่ิงท่ี
เปนรูปธรรม  ดังนั้น  จึงอาจกลาวไดวา  เกมการศึกษาเปนการเลนชนิดหนึ่งท่ีมีสวนชวยใหเด็กมี
ความพรอมในทุกดาน  และส่ิงท่ีเนนคือดานสติปญญา 
             ดังนั้น  ความหมายของเกมการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ คือ  เกมการศึกษา  หมายถึง 
กิจกรรมการเลนท่ีชวยสงเสริมและพัฒนาใหผูเลนเกิดการเรียนรูและความคิดรวบยอดท่ีเปน
พื้นฐานของความเขาใจและความคิดดานเหตุผลอยางเปนระบบโดยมีกฎเกณฑกติกาดังท่ีกําหนดไว
ในแตละหนวย 
 
             ความหมายของเกมการศึกษาท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร 
             เกมการศึกษาท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร หมายถึง กิจกรรมการเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการทุกดาน
อันเปนพื้นทางทางความเขาใจ ความคิดอยางเปนระบบ มีกฏเกณฑ กติกา ในแตละหนวยกิจกรรม
เหมาะสมตามวัยของผูเลน ซ่ึงบูรณาการโดยนําเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยท่ีมีความ
จําเปนจะตองฝกทักษะเบ้ืองตนตามขอบขายของหลักสูตรอยางสอดคลองสัมพันธกันเพื่อใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
             ประเภทของเกมการศึกษา 
             สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2536, หนา 2 – 
33) ไดแบงประเภทของเกมการศึกษา ออกเปน 9 ประเภท ไดแก 
             1.  การจับคู  เปนเกมการศึกษาท่ีฝกใหเด็กสังเกตส่ิงท่ีเหมือนกันหรือตางกันซ่ึงอาจเปนการ
เปรียบเทียบภาพตางๆ แลวจัดเปนคู ๆ ตามจุดหมายของเกมแตละชุด  เกมประเภทจับคูสามารถแบง
ออกไดหลายแบบ  ดังนี้ 
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                      1.1  เกมจับคูภาพท่ีเหมือนกนั หรือจับคูส่ิงของเดียวกัน  
                                         1.1.1  จับคูภาพท่ีเหมือนกนัทุกประการ 

    1.1.2 จับคูภาพกับเงาของส่ิงเดียวกัน 
    1.1.3  จับคูภาพกับโครงรางของส่ิงเดียวกัน 
    1.1.4  จับคูภาพท่ีซอนอยูในภาพหลัก 
    1.1.5  จับคูภาพเต็มกับภาพท่ีแยกเปนสวน ๆ 

                      1.2  เกมจับคูภาพท่ีเปนประเภทเดยีวกัน 
                      1.3  เกมจับคูภาพส่ิงท่ีมีความสัมพันธกัน 
                      1.4  เกมจับคูภาพสัมพันธแบบตรงกันขาม 
                      1.5  เกมจับคูภาพเต็มกับภาพที่แยกเปนสวน ๆ 
                      1.6  เกมจับคูภาพช้ินสวนท่ีหายไป 
                      1.7  เกมจับคูภาพท่ีซอนกัน 
                      1.8  เกมจับคูภาพท่ีสมมาตรกัน 
                      1.9  เกมจับคูภาพท่ีสัมพันธกนัแบบอุปมา – อุปไมย 
                      1.10 เกมจับคูภาพท่ีมีเสียงสระเหมือนกัน 
                      1.11 เกมจับคูภาพท่ีมีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน 
                      1.12 เกมจับคูแบบอนุกรม 
             2.  การตอภาพใหสมบูรณ เปนเกมการศึกษาท่ีฝกใหเด็กสังเกตรายละเอียดของภาพท่ี
เหมือนกนัหรือตางกัน สังเกตเร่ือง สี รูปราง ขนาด ลวดลาย เปนตน 
             3.  เกมการวางภาพตอปลาย (โดมิโน) 
             4.  เกมการเรียงลําดบั เปนเกมการศึกษาท่ีฝกความสามารถในการจําแนก ซ่ึงมีหลายรูปแบบ 
เชน 
                      4.1   เกมเรียงลําดับตามขนาด ความยาว ปริมาตร จํานวน เชน  ใหญ – เล็ก   ส้ัน – ยาว 
และหนัก – เบา เปนตน 
                      4.2 เกมเรียงลําดับเหตุการณตอเนื่อง เชน กจิวัตรประจําวัน การเจริญเติบโตของ
ตนไม วงจรชีวิตของสัตว เชน ผีเส้ือ ยุง ฯลฯ 
             5.  เกมการจัดหมวดหมู การจัดหมวดหมูอาจแยกไดเปนพวกใหญ ๆ 2 พวก  คือ การจัด
วัสดุตาง ๆ และการจัดหมูท่ีเปนภาพ 
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                      5.1  การจัดหมูของวัสดุซ่ึงอาจเปนวัสดุเหลือใชตาง ๆกัน และมีสีตางกัน กระดุม
รูปรางขนาดและสีตาง ๆกัน ส่ิงเหลานี้เม่ือนํามาใหเด็กแยกออกเปนพวก ๆ เด็กอาจแยกไดเปน
หลายประเภท  เชน แยกตามรูปราง แยกตามสี แยกตามขนาด แยกตามประเภทท่ีใช 
                      5.2  การจัดหมูของภาพ เชน มีภาพสัตวตาง ๆ มากมายภาพละ 1 ตัว เด็กจะจัดใหเปน
พวก ๆ ซ่ึงอาจแยกไดหลายรูปแบบเชนเดียวกัน เชน แยกเปนสัตวปา สัตวเล้ียง สัตวเล็ก สัตวใหญ 
สัตว 2 ขา สัตว 4 ขา เปนตน 
                      5.3  เกมจัดหมวดหมูภาพท่ีทําข้ึนเพื่อฝกใหเด็กไดประโยชนตามจุดประสงคท่ีวางไว 
เชน เกมจัดหมวดหมูตามรายละเอียดของภาพ เกมจัดหมวดหมูภาพกับสัญลักษณ เกมจัดหมวดภาพ
ซอน 
             6.  เกมการสังเกตรายละเอียดภาพ (ลอตโต) 
             7. เกมจับคูแบบตารางสัมพันธ 
             8.  เกมพื้นฐานการบวก เปนเกมท่ีผูเลนไดฝกทักษะทางตัวเลข ฝกการบวกเลข การรูคา
จํานวนการบวก ความแตกตางของภาพและจํานวนตางๆ ในภาพ 
             9.  เกมการหาความสัมพันธตามลําดับท่ีกําหนด เพื่อฝกใหเด็กสังเกตในเร่ืองลําดับท่ีและ
การวางเรียงลําดับ  นอกจากนี้ยังฝกการคิดอยางมีเหตุผล เชน เกมจับคูภาพตามลําดับท่ีกําหนด และ
จับคูภาพกับสัญลักษณท่ีกําหนดให เปนตน 
 
             จุดมุงหมายของเกมการศึกษาท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             สุนีย  เพียซาย  (2540, หนา 72-73)  ไดอธิบายเกีย่วกับจดุมุงหมายของเกมการศึกษาไววา 
เกมการศึกษาแบงจุดมุงหมายได  2  ประการ  คือ  จุดมุงหมายท่ัวไป  และจุดมุงหมายโดยเฉพาะ  
ดังนี ้
             1.  จุดมุงหมายท่ัวไปของเกมการศึกษา 
                      1.1  เพื่อชวยใหเด็กเกิดความจําท่ีแมนยํา 
                      1.2  เพื่อฝกฝนการใชกลามเนื้อมือและตาใหสัมพันธกัน 
                      1.3  เพื่อเตรียมความพรอมในการอาน 
                      1.4  เพื่อเตรียมความรูพื้นฐานนําไปสูการเรียนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร 
                      1.5  เพื่อฝกการปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบ 
             2.  จุดมุงหมายเฉพาะของเกมการศึกษาท่ีเกี่ยวกบัคณิตศาสตร 
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                      2.1  เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลโดยใหเด็กไดฝก การสังเกต   
การจับคู  การจัดประเภท  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  การจัดหมวดหมู  การจําแนก  การหา
ความสัมพันธ  เปนตน 
                      2.2  เพื่อใหเดก็ไดฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
                      2.3  เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนคณติศาสตร 
                      2.4  เพื่อใหเกดิแรงจูงใจในการเรียน 
                      2.5  เพื่อชวยในการสอนซอมเสริมเด็กท่ีคิดไดชา 
                      2.6  ใชเปนเคร่ืองมือประเมินความกาวหนาของเด็ก 
 
             หลักการเลือกเกมการศึกษาในการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             การเลือกใชเกมการศึกษาท่ีสนองจุดมุงหมายท่ีวางไวในแตละแผนการจัดประสบการณใน
แตละทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรตามตองการอยางสอดคลองและเหมาะสมได  ซ่ึง ราศี        
ทองสวัสดิ์  (2537, หนา 79)  ไดเสนอแนวทางในการนําเกมการศึกษามาใชในการเรียนการสอน    
4  ประการ  ดังนี้  
             1.  ครูผูสอนควรเตรียมเกมการศึกษาไวหลากหลายและเพียงพอท่ีจะเลือกใชไดตามกรณีท่ี
เหมาะสม 
             2.  เลือกเกมการศึกษาท่ีมีลักษณะเปนภาพตัดตอ  เพื่อใชในกิจกรรมจับคูภาพเหมือน  
โดมิโน  การแยกหมู 
             3.  ใหผูเรียนไดเลนเกมการศึกษาตามท่ีกําหนดไวหมุนเวียนกันทุกกิจกรรมทุกชุดท่ีจัดไว
ในการฝกแตละแผนการจัดประสบการณ เนื่องจากแตละชุดใหผลตอผูเรียนแตกตางกัน 
             4.  ควรจัดเกมการศึกษาในแตละแผนการจัดประสบการณใหมากพอท่ีจะใหเด็กหมุนเวียน
กันเลนโดยไมจําเจ  และตองมีอุปกรณครบถวนหรือพอเพียงกับจํานวนผูเลน  เพื่อปองกันมิใหเกิด
ความเบ่ือหนาย หรือการแยงชิงกันเลน 
             นอกจากหลักการดังกลาวแลว  นักการศึกษาไดกาํหนดหลักการเลือกใชเกมการศึกษาใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตรไว  ดังนี ้
             1. เกมการศึกษาท่ีมีกิจกรรมเหมาะสมกับจุดมุงหมาย  อาย ุ  ระดับพัฒนาการของเด็ก  และ
ความสนใจ 
             2. เกมการศึกษาท่ีมีกิจกรรมเหมาะสมกับจํานวนผูเลน ความสนใจ โดยพิจารณาตาม
ประเภทของกิจกรรม 
             3.  เกมการศึกษาท่ีมีกฎเกณฑ  กติกาท่ีชัดเจน 
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             4. เกมการศึกษาท่ีมีวธีิการเลนซ่ึงกําหนดไวชัดเจนถูกตองเหมาะสมตามเน้ือหาและ
จุดมุงหมาย 
             5. ไมควรเลือกเกมการศึกษาท่ีตองแขงขันอยางเปนจริงเปนจัง 

 
             วิธีการเลือกเกมการศึกษาท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
             บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2545, หนา 79-80)  ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้นครูผูสอนตองมีการเตรียมความพรอมและทําความเขาใจกับเด็กกอนเพือ่ใหการเลน
เกมดําเนินไปดวยดีและมีระบบระเบียบและงายตอการดแูลเด็กขณะเลนเกม  กลาวคือวิธีการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาใหเดก็ปฐมวยัแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  
ในกรณีท่ีเปนเกมใหม  เด็กไมเคยเลน  ครูควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
             1. แนะนําใหเดก็ทราบวา  เกมชุดใหมช่ืออะไร  มีจํานวนกี่ช้ิน  และอะไรบาง 
             2. สาธิตและอธิบายวิธีเลนเกมเปนข้ันๆ ตามประเภทของเกมแตละชนิด 
             3. ใหเด็กหมุนเวยีนเขามาเลนเปนกลุม หรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 
             4. ขณะท่ีเด็กเลน ครูทําหนาท่ีเปนเพียงผูแนะนํา บางคร้ังครูอาจเขารวมเลนในกลุม ถา
สังเกตเห็นวาเด็กยังไมเขาใจวิธีเลน หรือมีปญหาเกี่ยวกับการเลน 
             5. เม่ือเด็กเลนเกมแตละชุดเสร็จเรียบรอย ควรใหเด็กตรวจสอบความถูกตองดวยตนเอง 
รวมกันตรวจกับเพื่อน หรือครูชวยดูแลตรวจสอบและชมเชยใหกําลังใจ 
             6. ใหเด็กนําเกมท่ีเลนแลว  เก็บใสกลองเขาท่ีใหเรียบรอยทุกคร้ังกอนเลนชุดอ่ืน 
             ในกรณีท่ีเดก็เคยเลนเกมการศกึษานี้มาแลว  ครูอาจปฏิบัติไดดังนี ้
             1. จัดวางเกมท่ีเคยเลนแลว  ใหเดก็เลนเปนกลุม  กลุมละ 4–5 คน แตละกลุมจะมี เกม 1 ชุด 
หรืออาจจะเลนคนเดยีวก็ได 
             2. หมุนเวยีนใหเด็กเลนเกมท้ังชุดใหมและชุดเกาตามท่ีจัดไว 
             3. เม่ือเลนเกมแตละชุดเสร็จแลว ฝกใหเด็กเกบ็ใหเรียบรอย และอยูในสภาพท่ีจะนําไปใช
ไดอีก 
 
             ขอเสนอแนะในการจัดเกมศึกษา 
             1.  การสอนเกมการศึกษาในระยะแรก ควรเร่ิมสอนโดยใชของจริง เชน การจบัคู กระปอง
แปงท่ีเหมือนกัน หรือการเรียงลําดับกระปองแปงตามลําดบัสูง – ตํ่า 
             2.  การเลนเกมในแตละวัน อาจจัดใหเลนท้ังเกมชุดใหมและเกมชุดเกา 



 
22 
 

             3.  ครูอาจใหเด็กหมุนเวยีนเขามาเลนเกมกับครูทีละกลุมหรือสอนท้ังช้ันตามความ
เหมาะสม 
             4.  ครูอาจใหเด็กท่ีเลนไดแลว มาชวยอธิบายแนะนํากติกาการเลนในบางโอกาสได 
             5.  การเลนเกมการศกึษา นอกจากจะใชเวลาในชวงของกิจกรรมเกมการศึกษาตามตาราง
กิจกรรมกจิกรรมประจําวนัแลว อาจใหเด็กเลือกเลนอิสระในชวงเวลากจิกรรมเสรีได 
             6.  การเก็บเกมท่ีเลนแลว อาจเก็บใสกลองเล็กๆ หรือใสถุงพลาสติกหรือใชยางรัดแยกแตละ
เกม  แลวจัดเกบ็ใสกลองใหญรวมไวเปนชุด 

 
             แนวการประเมินผลเกมการศึกษา 
             1.  สังเกตการเลนเกม 
             2.  สังเกตพฤติกรรมขณะเลนเกมกบักลุมเพื่อน 
             3.  สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บเกมเขาท่ีเม่ือเลนเสร็จแลว 
 
ความพรอมทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวัย 
             ความหมายของความพรอม 
             ความพรอม (Readiness) มีผูใหความหมายไว ดงันี้ 
             กมลรัตน หลาสุวงษ (2540, หนา 229-230) ใหความหมายไววา ความพรอม หมายถึงสภาพ
ความสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจท่ีพรอมจะตอบสนองส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ทางดานรางกาย ไดแก    
วุฒิภาวะ (Maturity) ซ่ึงหมายถึง การเติบโตอยางเต็มท่ีของอวัยวะรางกาย  ทางดานจิตใจ  ไดแก 
ความพอใจท่ีจะตอบสนองตอส่ิงเรา หรือพอใจท่ีจะกระทําส่ิงตาง ๆ 
             ศรีสุกาญจน (2540, หนา 69) กลาววา ความพรอม หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลมีวุฒิภาวะ
ทางดานรางกาย จิตใจและประสบการณการเรียนตลอดจนสามารถทํากิจกรรมตาง ๆใหบรรลุ 
ผลสําเร็จได 
             จากท่ีกลาวมาสรุปความหมายของความพรอมไดวา เปนความสามารถหรือสภาวะท่ีบุคคล
จะเรียนรูส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพ โดยความพรอมมีผลมาจากวุฒิภาวะ พัฒนาการ 
แรงจูงใจและการไดรับการฝกฝน  
             ความหมายของคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  มีความหมายแตกตางจากคณติศาสตรสําหรับเด็กในระดับ
อ่ืน ๆ  โดยมีผูใหความหมายไวหลายอยาง  ดังเชน 
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             มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (อางใน นิตยา  ประพฤติกิจ, 2541, หนา 2)  ไดกลาวถึง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไววา  “การสรางประสบการณดานคณิตศาสตรแกเดก็ปฐมวัยเปน
การเตรียมสรางเสริมทักษะทางคณิตศาสตร  และปูพื้นฐานดานความพรอมในการเรียนคณิตศาสตร
ตอไปในช้ันประถมศึกษา” 
             ลีพเพอรและคณะ (อางใน สุนีย  เพียซาย, 2540, หนา 1)  ไดกลาวถึงกิจกรรมคณิตศาสตร
ไววา “เปนส่ิงท่ีครูปฐมวัยจะตองใชการวางแผนและเตรียมการอยางดีท่ีสุด  เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก
ไดปฏิบัติจริงและเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข  โดยอาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็ก
เปนพื้นฐานในการพัฒนาความรูและทักษะทางคณิตศาสตร” 
             ครอฟตและเฮสส (อางใน นิตยา  ประพฤติกิจ, 2541, หนา 2)  กลาวพอสรุปไดวา          
“เด็ก ๆ สามารถเรียนรูความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจากกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรนั้น  สามารถจัดสอดแทรกหรือบูรณาการเขากับวิชาอ่ืน ๆ ท่ีบรรจุ
อยูในหลักสูตรปฐมวัย  การเรียนเก่ียวกับตัวเลข  รูปทรง  ขนาด  ลําดับ  การจัดหมู  และ
ความสัมพันธตาง ๆ ถือเปนประสบการณประจําวันของเด็กท่ีชวยสอนเด็กตามธรรมชาติอยูแลว  
ดังนั้น   การปลูกฝงใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะทางคณิตศาสตรเปนตน  
จึงเปนการปูพื้นฐานไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตรตอไปในอนาคต” 
             กลาวโดยสรุป  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนประสบการณท่ีครูจัดใหแกเด็กซ่ึง
นอกจากจะอาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กเพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร
แลวยังตองอาศัยการจัดกิจกรรมท่ีมีการวางแผนและการเตรียมการอยางดีจากครูดวย  ท้ังนี้เพื่อเปด
โอกาสใหเด็กไดคนควา  แกปญหา  เรียนรู  และพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตร มี
ทักษะและความรูทางคณิตศาสตรท่ีเปนพื้นฐานท่ีสูงข้ึน  และใชในชีวิตประจําวันตอไป  (นิตยา  
ประพฤติกิจ, 2541, หนา 2) 
 
             ความหมายของความพรอมทางคณิตศาสตร 
             ความพรอมทางคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถหรือสภาวะท่ีบุคคลจะเรียนรูทักษะทาง
คณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย วุฒิภาวะ พัฒนาการ แรงจูงใจและการไดรับ         
การฝกฝน  

 
             จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             นิตยา  ประพฤติกิจ (2541, หนา 3-4) ไดกลาวถึง  การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  มุงเนนใหเด็กไดรูจักใชเหตุผลเพ่ิมพูนคําศัพทท่ีควรรูจักและเขาใจความหมาย  ซ่ึงไดจาก
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การคนควาและอภิปรายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีถูกตองและสามารถเช่ือมโยงไปสูความเขาใจเร่ืองอ่ืน ๆ 
ไดดวยตนเอง  ซ่ึงในแตละกิจกรรมจะสังเกตไดวาบางกิจกรรมตองการใหเด็กมีโอกาสคิดคนดวย
ตนเองเงียบ ๆ บางกิจกรรมเด็กตองการความรวมมือจากเพื่อน  และตองการใหผูใหญหรือครู
ชวยเหลือในบางกิจกรรม  ดังนั้นจึงอาจจําแนกจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย  ดังนี้ 
             1.  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร (Mathematical Concepts) เชนการบวก 
หรือการเพ่ิม การลด หรือการลบ 
             2.  เพื่อใหเดก็รูจักและใชกระบวนการ (Process)ในการหาคําตอบ เชน เม่ือเดก็บอกวา      
“กิ่ง” หนักกวา “ดาว” แตบางคนบอกวา “ดาว” หนักกวา “กิ่ง” เพื่อใหไดคําตอบท่ีถูกตองจะตองมี
การชั่งน้ําหนกัและบันทึกน้ําหนัก 
             3.  เพื่อใหเดก็มีความเขาใจ (Understanding) พื้นฐานเกีย่วกับคณิตศาสตร เชน รูจักและ
เขาใจคําศัพท และสัญลักษณทางคณิตศาสตรข้ันตน 
             4.  เพื่อใหเดก็ฝกฝนทักษะ (Skills) คณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การนับ การวัด การจับคู     
การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ เปนตน 
             5.  เพื่อสงเสริมใหเด็กคนควาหาคําตอบดวยตนเอง (Self Research)  
             6.  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรู (Knowledge) และอยากคนควาทดลอง (Experiment)  เชน 
การคนควาดวยตนเอง และรวมกลุมคนควาหาคําตอบ 
             จากจุดมุงหมาย  6  ประการนี้  อาจสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร  สําหรับเด็ก
ปฐมวัยนี้มุงเพื่อใหเด็กไดพัฒนาการดานความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  การใชกระบวนการ   
ในการหาคําตอบ  เพื่อใหเกิดทักษะและความเขาใจข้ันพื้นฐาน  มีความรู  ความเขาใจ  อยากรู  และ
อยากคนควาหาคําตอบดวยตนเอง  และรวมกลุมเพื่อใหไดความรูเพิ่มเติม  ซ่ึงหากเด็กปฐมวัยมี
คุณลักษณะดังกลาวนี้แลวโดยสมบูรณ  ยอมกลาวไดวาครูไดมีการจัดเตรียมกิจกรรมการเรียน    
การสอนคณิตศาสตรท่ีสนองตามจุดมุงหมายอยางสมบูรณทุกประการ  (สุนีย  เพียซาย, 2540,   
หนา 3) 

 
             ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
             มีทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กหลายทฤษฎีดวยกันท่ีถูกนํามาปรับใชเปนการสอน
คณติศาสตรแกเด็กปฐมวัย  แตทฤษฎีพื้นฐานท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุดในการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัยก็คือ  ทฤษฎีการใชประสาทสัมผัส (Sensorimotor  Approach) ของเพียเจท  ซ่ึงเร่ิมเปนท่ี
ยอมรับต้ังแตในชวงทศวรรษท่ี 19  เพราะทฤษฎีของเขาเนนเร่ืองการพัฒนาพลังทางสติปญญา  
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หรือความคิดของเด็กมากกวาการมีทักษะทางหลักวิชาแบบจดจําเทานั้น  ทฤษฎีของ  เพียเจท  สราง
ข้ึนจากผลงานวิจัยของเขาเองท่ีไดสังเกตบุตรและธิดาของเขา  จากการสังเกตวิธีแกปญหาของเด็ก  
เพียเจท  พบวาวิธีการคิดและการใหเหตุผลตาง ๆ ของเด็กนาสนใจมาก  เนื่องจากมีความแตกตาง
จากการใหเหตุผลของผูใหญ (นิตยา  ประพฤติกิจ, 2541, หนา 4) 
             อยางเชนท่ีเพียเจทคนพบวา  ปจจยัสําคัญท่ีชวยพัฒนาสติปญญาและความคิดของเด็กก็คือ  
การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ (Interaction) กบัส่ิงแวดลอมมาต้ังแตเกดิ  เพียเจทพบวา  ระดับสติปญญา
และความคิดเร่ิมพัฒนาการจากการไดปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง (Continuous  Interaction) ระหวาง
บุคคลกับส่ิงแวดลอม เชน ทารก  เม่ือแรกเกิดยงัไมสามารถแยก “ตน” ออกจากส่ิงแวดลอมได แต
หลังจากไดรับประสบการณจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  จึงทําใหเดก็เกดิการพัฒนาความ
เปน “ตน” และสติปญญาข้ึน 
             คําวา “Interaction” หมายถึง  กระบวนการปรับตัวของอินทรียกับส่ิงแวดลอมภายนอกและ
การจัดระบบความคิด (Inward Mental Organization) กระบวนการนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง  และมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง  (Adaptation)อยูตลอดเวลา  เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม          
การปฏิสัมพันธและการปรับเปล่ียนประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ  2  กระบวนการ  คือ 
             1.  การดูดซึม  (Assimilation) หมายถึง  กระบวนการท่ีอินทรียไดดูดซึมภาพตาง ๆจาก
ส่ิงแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง  ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับความสามารถของอินทรียวาจะรับรู
ดวยประสาทสัมผัสไดมากนอยเพียงใดดวย   
             2.  การปรับความแตกตางใหเขากับความรูและความเขาใจเดิม  (Accommodation) เปน
กระบวนการที่ควบคูไปกับการดูดซึม (Assimilation) แตเปนไปในลักษณะตรงกันขามเพราะมี   
การปรุงแตง  รวบรวม  และจัดการความคิดและประสบการณใหสอดคลองกับความเปนจริงท่ีอยู
รอบ ๆ ตัวเขา 
 
             หลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             นิตยา  ประพฤติกิจ (2541, หนา 16)  ไดอธิบายเกีย่วกับหลักสูตรคณิตศาสตรระดับปฐมวัย
ไววา  หลักสูตรคณิตศาสตรระดับปฐมวัย  ไดมีการพัฒนามาโดยตลอด  ในราว  20 ปมานี้           
นักการศึกษาเด็กปฐมวัยไดรวมกันปรับปรุงโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร  โดยยึดถือผลงานวิจัย  
2  ขอ  คือ 
             1.  เด็กสามารถเขาใจคณิตศาสตร ในวยัท่ีเยาวกวาท่ีเคยเขาใจกัน 
             2. เดก็สามารถคนพบแนวความคิดทางคณิตศาสตรไดดี  ถาหากจดัสภาพการณท่ีเหมาะสม
ให  เดก็จะเพลิดเพลินกับการเรียนคณิตศาสตรมาก  หากเด็กไดนํามาสัมพันธกับชีวิตจริง  
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             ในปจจุบันหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ก็ยังอาศัยผลงานวิจัยดังกลาวแตมี
รายละเอียดท่ีจะตองทําความเขาใจกัน  ดังท่ี ลีพเพอรและคณะ(อางใน นิตยา  ประพฤติกิจ, 2541, 
หนา 17)  ไดเสนอวา หลักสูตรคณิตศาสตรท่ีดีควรมีความสมดุลในเร่ืองตอไปนี ้
             1.  เนนกระบวนการคิด (Thinking Process) และการพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept 
Development) 
             2.  เนนการเรียนรูภาษา  และการใชภาษาพดูท่ีสัมพันธกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของ
เด็กมิใชเนนการทองจํา 
             3.  แนะนําใหเดก็รูจกัคําศัพทใหมๆ  และตัวสัญลักษณอยางคอยเปนคอยไป 
             4.  สรางเสริมใหเดก็ไดรับรู  รูจักบรรยายและอยากรูอยากคนควาเพิ่มเติม 
             6.  เนนใหเด็กไดคนไดสํารวจ  ลงมือปฏิบัติ  และรูจักตัดสินใจดวยตัวเอง 

 
 ขอบขายของหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             นอกจากการจัดหลักสูตรจะตองมีความสมดุลดังท่ีกลาวไปแลว  ยังตองอาศัยครูท่ีมีวิชา
ความรู  และมีความเขาใจเกี่ยวกับขอบขายของคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยอีกดวย นั่นคือ ครู
จะตองมีความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางลําดับข้ันการพัฒนาการของเด็กกับกระบวนการสอน
และเนื้อหาทางคณิตศาสตร  ดังท่ี  แอลมี (อางใน  ชัยยงค  พรหมวงค, 2521) กลาววา “ครูท่ีมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการคิดของเด็กและเนื้อหาท่ีสอนเปนอยางดีจึงจะสอนคณิตศาสตรได” 
นอกจากนี้ ครูจะตองเปนผูท่ีรูจักเด็กของตนเองเปนอยางดี รูวาแตละคนจะตองใชวิธีการอยางไรจึง
จะไดผล  และรูระดับการเรียนรูของเด็กแตละคน  เพราะส่ิงเหลานี้จะชวยใหครูจัดกิจกรรมและ
เนื้อหาไดเราใจและนาสนใจมากข้ึน โดยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546ไดกลาวไว
วา  ส่ิงตางๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรจะไดรูจักส่ิงของเคร่ืองใช  ยานพาหนะและการส่ือสารตางๆ  ท่ีใช
อยูในชีวิตประจําวันของเด็ก  ท้ังนี้เม่ือเด็กมีโอกาสเรียนรูแลวเด็กควรเกิดแนวคิด  ดังนี้ 
             -  ส่ิงตาง ๆ รอบตัวฉันสวนใหญมีสี ยกเวนกระจกใส  พลาสติกใส  น้ําบริสุทธ์ิ  อากาศ
บริสุทธ์ิ  ฉันเห็นสีตาง ๆ ดวยตา  แสงสวางชวยใหฉันมองเห็นสี  สีมีอยูทุกหนทุกแหงท่ีฉันสามารถ
เห็นตามดอกไม  เส้ือผา  อาหาร  รถยนต  และอ่ืน ๆ สีท่ีฉันเห็นมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน  เชน  แดง  
เหลือง  น้ําเงิน  ฯลฯ  สีแตละสีทําใหเกิดความรูสึกตางกัน  สีบางสีสามารถใชเปนสัญญาณ  หรือ
สัญลักษณส่ือสารกันได 
             -  ส่ิงตาง ๆ รอบตัวฉันมีช่ือ  ลักษณะตางๆ กัน  สามารถแบงตามประเภท  ชนิด  ขนาด  สี  
รูปราง  พื้นผิว  วัสดุ  รูปเรขาคณิต  ฯลฯ 
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             -  การนับส่ิงตาง ๆ ทําใหฉันรูจํานวนส่ิงของ  และจํานวนนับนั้นเพิ่มหรือลดได  ฉัน
เปรียบเทียบส่ิงของตาง ๆ  ตามขนาด  จํานวน  น้ําหนัก  และจัดเรียงลําดับส่ิงของตาง ๆ ตามขนาด  
ตําแหนง  ลักษณะท่ีต้ังได 
             -  คนเราใชตัวเลขในชีวิตประจําวัน  เชน  เงิน  โทรศัพท  บานเลขที่  ฯลฯ  ฉันรวบรวม
ขอมูลงาย ๆ  นํามาถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยนําเสนอดวยรูปภาพ  แผนภูมิ  แผนผัง  แผนท่ี  
ฯลฯ 
             -  ส่ิงท่ีชวยฉันในการช่ัง  ตวง  วัด  มีหลายอยาง  เชน  เคร่ืองช่ัง  ถวยตวง  ชอนตวง         
ไมบรรทัด  สายวัด  เชือก  วัสดุส่ิงของอ่ืน ๆ บางอยางฉันอาจใชการคาดคะเนหรือกะประมาณ 
             -  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมีหลายชนิดและหลายประเภท  เชน  เคร่ืองใชในการทําสวน          
การกอสราง  เคร่ืองใชภายในบาน  ฯลฯ  คนเราใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ชวยอํานวย            
ความสะดวกในการทํางาน  แตขณะเดียวกันตองระมัดระวังในเวลาใชเพราะอาจเกิดอันตรายและ
เกิดความเสียหายไดถาใชผิดวิธีหรือใชผิดประเภท  เม่ือใชแลวควรทําความสะอาด  และเก็บเขาท่ีให
เรียบรอย 
             -  ฉันเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งไดดวยการเดินหรือใชยานพาหนะ  พาหนะบางอยางท่ี
ฉันเห็นเคล่ือนท่ีไดโดยการใชเคร่ืองยนต  ลม  ไฟฟา  หรือคนเปนผูทําใหเคล่ือนท่ี  คนเราเดินทาง
หรือขนสงไดท้ังทางบก  ทางนํ้า  ทางอากาศ  พาหนะท่ีใชเดินทาง  เชน  รถยนต  รถเมล  รถไฟ  
เคร่ืองบิน  เรือ  ฯลฯ  ผูขับข่ีจะตองไดรับใบอนุญาตขับข่ีและทําตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัย
ของทุกคน  และฉันตองเดินบนทางเทา  ขามถนนตรงทางมาลาย  สะพานลอย  หรือตรงท่ีมี
สัญญาณไฟ  เพื่อความปลอดภัยและตองระมัดระวังเวลาขาม 
             -  ฉันติดตอส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ ไดหลายวิธี  เชน  โดยการไปมาหาสู  โทรศัพท  โทร
เลข  จดหมาย  จดหมายอิเลคทรอนิกส  ฯลฯ  และฉันทราบขาวความเคล่ือนไหวตางๆ รอบตัวดวย
การสนทนา  ฟงวิทยุ  ดูโทรทัศน  และอานหนังสือ  หนังสือเปนส่ือในการถายทอดความรู  
ความคิด  ความรูสึกไปยังผูอาน  ถาฉันชอบอานหนังสือ  ฉันก็จะมีความรูความคิดมากข้ึน  ฉันใช
ภาษาท้ังฟง  พูด  อาน  เขียน  เพื่อการส่ือความหมายในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 26-27) 
             นอกจากนั้น นิตยา  ประพฤติกิจ (2541, หนา 17-19) ไดกลาวถึงขอบขายของหลักสูตร
คณิตศาสตรในระดับปฐมวัย  ดังตอไปนี้ 
             1.  การนับ (Counting)  เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกท่ีเด็กรูจักเปนการนับ
อยางมีความหมาย เชน การนับตามลําดับต้ังแต 1 – 10 หรือมากกวานั้น 
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             2.  ตัวเลข (Number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขท่ีเห็นหรือใชอยูในชีวิตประจําวันใหเด็กเลน
ของเลนเกี่ยวกับตัวเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรมอาจมีการ
เปรียบเทียบแทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา ฯลฯ 
             3.  การจับคู (Matching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตาง ๆ และจับคูส่ิงท่ี
เขาคูกัน  เหมือนกัน  หรืออยูประเภทเดียวกัน 
             4.  การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตคุณสมบัติของส่ิง
ตาง ๆ วามีความแตกตางหรือเหมือนกันในบางเร่ือง และสามารถจัดเปนประเภทตาง ๆ ได 
             5.  การเปรียบเทียบ (Comparing) เด็กจะตองมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธระหวาง
ของสองส่ิงหรือมากกวา  รูจักใชคําศัพท  เชน ยาวกวา  ส้ันกวา  หนักกวา  เบากวา ฯลฯ 
             6.  การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดส่ิงของชุดหนึ่ง ๆ  ตามคําส่ังหรือตามกฎ เชน 
จัดบล็อก  5  แทง  ท่ีมีความยาวไมเทากัน  ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปต่ํา หรือจากส้ันไปยาว ฯลฯ 
             7.  รูปทรงและเน้ือท่ี (Shape  and  Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองรูปทรงและเนื้อท่ี
จากการเลนตามปกติแลว  ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับวงกลม  สามเหล่ียม  
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ส่ีเหล่ียมผืนผา  ความลึกต้ืน  กวางและแคบ 
             8.  การวัด (Measurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง  ใหรูจักความยาวและระยะ  รูจัก
การช่ังน้ําหนักและรูจักการประมาณอยางคราว ๆ กอนท่ีเด็กจะรูจักการวัด  ควรใหเด็กไดฝกฝน 
การเปรียบเทียบและการจัดลําดับมากอน 
             9.  เซต (Set) เปนการสอนเร่ืองเซตอยางงาย ๆ  จากส่ิงรอบ ๆ ตัว มีการเช่ือมโยงกับสภาพ
รวม เชน  รองเทากับถุงเทา  ถือวาเปนหนึ่งเซต  หรือหองเรียนมีบุคคลหลายประเภท  แยกเปนเซต
ได  3  เซต  คือ  นักเรียน  ครูประจําช้ัน  ครูชวยสอน  เปนตน 
             10. เศษสวน (Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักจะเร่ิมเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
แตครูปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The  Whole  Object) ใหเด็กเห็นกอนมีการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหเด็กไดเขาใจความหมายและมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคร่ึง 
             11.  การทําตามแบบหรือลวดลาย (Patterning)  เปนการพัฒนาใหเด็กจดจํารูปแบบหรือ
ลวดลาย  และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา  ใหเด็กฝกสังเกต  ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ 
12.  การอนุรักษหรือการคงท่ีดานปริมาณ (Conservation) ชวงวัย  5  ปครูอาจเร่ิมสอนการอนุรักษ
ไดบาง  โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเร่ืองนี้ คือใหเด็กมีความคิดรวบยอด
เร่ืองการอนุรักษท่ีวา  ปริมาณของวัตถุจะยังคงท่ีไมวาจะยายท่ีหรือทําใหมีรูปรางเปล่ียนไปก็ตาม 
             สุนีย  เพียซาย  (2540, หนา 3)  ไดกลาวถึงขอบขายคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  เปน
ความจําเปนท่ีจะตองใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนและเนื้อหาวิชา  ซ่ึงนักการศึกษาจะตอง
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ตระหนักถึงกฎเกณฑดังกลาว  เม่ือมีการกําหนดขอบขายของวิชาและเนื้อหาวิชาใด ๆ ก็ตาม และ
โดยโครงสรางสวนรวมจะตองเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรง  โดยการรับรูผานประสาทสัมผัส  
รวมท้ังการเรียนรูใหเขาใจในเร่ืองของการจัดประเภท  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  การวัด  
รูปทรง  พื้นท่ี  ตัวเลข  และจํานวน  ซ่ึง ภรณี  คุรุรัตนะ (2524, หนา 96-97)  ไดจัดเรียงลําดับตาม  
หัวเร่ืองโดยเสนอไวในหลักสูตรคณิตศาสตรแนวใหมสําหรับเด็กปฐมวัย  ดังนี้คือ 
             1.  เซต 
             2.  จํานวน 
             3.  ระบบการนับเลขฐานสิบ 
             4.  การเพิ่มและการลดจํานวน 
             5.  คุณสมบัติของการรวมเซต  กฎของการสลับท่ี 
             6.  การเรียงลําดับ 
             7.  การแกปญหาในสถานการณปกติ 
             8.  การชั่ง  ตวง  วัด 
             9.  เรขาคณิต 
             10. กราฟและสถิติ 
             โดยท่ัวไปอาจกลาวไดวา  ขอบขายคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีลักษณะเปนเหตุผล
เชิงตรรกวิทยา  เด็กจะตองเร่ิมเรียนรูความสัมพันธอยางงาย ๆ กอนการเรียนรูท่ีมีความสัมพันธ  
และซับซอนมากข้ึน  เนื่องจากขอบขายความรูเนื้อหาคณิตศาสตรจะมีระบบเปนข้ันตอนตามลําดับ  
โดยเร่ิมจากทักษะท่ีงาย ๆ และเพิ่มความยากมากข้ึน  ดังนั้นข้ันเตรียมความพรอมทางดาน
คณิตศาสตร  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดขอบขายอยางเหมาะสมดังกลาวมาแลวเปน          
ส่ิงสําคัญยิ่ง 
 
             หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
นิตยา  ประพฤติกิจ (2541, หนา 19-25) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
ดังนี้ 
             1.  สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 
             การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือเด็กมองเห็นความจําเปนและประโยชนของส่ิงท่ีครูกําลัง
สอน  ดังนั้น  การสอนคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยจะตองสอดคลองกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  
เชน  การนับผลไมและขนม  การนับจํานวนเด็กหญิงชายท่ีมาโรงเรียน  การเปรียบเทียบขนาดของ
ขนมท่ีตนเองไดกับของเพ่ือน ๆ เปนตน 
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             2.  เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณท่ีทําให “พบคําตอบดวยตนเอง” 
             ครูปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพ   จะตองเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรหลากหลายแบบ  และเปนไปตามสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  มีความสะดวกสบายและ
ยืดหยุน  มีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริง  ไดหยิบถือเลนวัตถุและพบปะผูคน  สภาพการณตาง ๆ 
ดังกลาวจะสนับสนุนใหเด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเองและพัฒนาความคิดและความคิดรวบยอด
ไดเองในท่ีสุด 
             3.  มีเปาหมายและมีการวางแผนอยางดี 
             การสอนคณิตศาสตรเด็กปฐมวัยโดยวิธีเนนใหเด็กเรียนรูจากการทํากิจกรรมดวยตนเอง  
มิใชเปนการปลอยใหเด็กเลนไปตามยถากรรม  แตท้ังนี้ครูจะตองมีการวางแผนและเตรียมการ
เพื่อใหเด็กคอย ๆ พัฒนาการเรียนรูข้ึนเองและเปนไปตามแผนท่ีครูวางไว 
             4.  เอาใจใสในเร่ืองการเรียนรูและลําดับข้ันของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก 
             ส่ิงสําคัญท่ีครูจะตองคํานึงถึงในการสงเสริมประสบการณทางคณิตศาสตรก็คือครูตองมี
ความเอาใจใสในเร่ืองการเรียนรูท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตรโดยเฉพาะลําดับข้ันการพัฒนาความคิด   
รวบยอด  และทักษะทางคณิตศาสตร 
             5.  ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม  เพื่อใชในการวางแผนและจัด
กิจกรรม 
             วิธีการท่ีจะชวยใหครูวางแผนและจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก  ท้ังเปนรายบุคคลและ
เปนกลุมก็คือ  การจดบันทึกดานทัศนคติ  ทักษะ  และความรูความเขาใจของเด็กในขณะทํา
กิจกรรมตาง ๆ และขณะท่ีเด็กเลนอยางเสรีในหลาย ๆ สถานการณ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 
             6.  ใชประโยชนจากประสบการณเดิมของเด็ก  เพื่อสอนประสบการณใหมในสถานการณ
ใหม ๆ  ประสบการณทางดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยอาจเกิดจากกิจกรรมเดิมท่ีเคยทํามาแลว  
หรือเพิ่มเติมข้ึนอีก 
             7.  รูจักใชสถานการณขณะน้ันใหเปนประโยชน 
             ครูปฐมวัยท่ีเช่ียวชาญยอมรูจักใชสภาพการณท่ีกําลังเปนอยู  และเห็นไดในขณะน้ันมาทํา
ใหเกิดการเรียนรูดานจํานวน  เชน ครูพูดวา “สิบนาฬิกาแลว...ถึงเวลาทานอาหารวาง” 
             8.  ใชวิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง  เพื่อสอนความคิดรวบยอดท่ียาก ๆ 
             การสอนความคิดรวบยอดเร่ืองปริมาณ  ขนาด  และรูปรางตางๆ จะตองอาศัยการสอนแบบ
คอย ๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ  การใหเด็กไดปฏิบัติดวยตนเองในชีวิตจริงนับเปนส่ิงท่ีมี
คุณประโยชนอยางมากตอความเขาใจดานคณิตศาสตรของเด็ก 
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             9.  ใชวิธีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข 
             ครูสามารถสงเสริมใหเด็กเรียนรูเร่ืองตัวเลขไดถารูจักวางแผนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความพรอมของเด็ก  รูจักเลือกเพลง  เกม  และการเลนนิ้วท่ีเกี่ยวกับจํานวนตัวเลข  ซ่ึงจะชวย
กระตุนใหเด็กสนใจและเปนแรงจูงใจใหเกิดการตอกย้ําในเร่ืองความคิดรวบยอดนั้น ๆ 
             10.  วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบานอยางตอเนื่อง 
             ในการวางแผนการสอน  ครูควรวิเคราะหและจดบันทึกดวยวากิจกรรมชนิดใดท่ีควร
สงเสริมใหมีท่ีบานและท่ีโรงเรียน  โดยยึดถือความพรอมของเด็กเปนรายบุคคลเปนหลักและมี   
การวางแผนรวมกันกับผูปกครอง  เพื่อใหผูปกครองไดทราบวาตนเองควรสงเสริมลูกไดอยางไร
และในเร่ืองใด  เปนท้ังการตอกย้ําในเร่ืองเดิม  และการขยายขอบเขตของการเรียนรูใหกวางขวาง
ยิ่งข้ึน 
             11.  บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสมํ่าเสมอเพ่ือแกไขปรับปรุง 
             โดยใชวิธีการจดบันทึกช่ือของเด็กไวใตหัวขอหนึ่ง ๆ เพื่อใหทราบวาเด็กคนใดยังไมมี
ความเขาใจและตองจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมอีก 
             12.  คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว 
             การสอนคณิตศาสตรเด็กปฐมวัยในแตละคาบ  ครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว เชน 
เร่ืองเพ่ิมหรือลด เปนตน 
             13.  เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายาก 
             การสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลขของเด็กปฐมวัยจะตองผานกระบวนการเลน  มีท้ัง
แบบจัดประเภท  เปรียบเทียบ  และจัดลําดับ  กระบวนการเลนเหลานี้ยังตองอาศัยการนับ เศษสวน  
รูปทรงและเนื้อท่ี  การวัด  การจัดและการเสนอขอมูล  ซ่ึงลวนแตเปนพื้นฐานไปสูความเขาใจ
คณิตศาสตรข้ันสูงท่ีเปนนามธรรมตอไป 
             14.  ครูควรสอนสัญลักษณตัวเลขหรือเคร่ืองหมายเม่ือเด็กเขาใจส่ิงเหลานั้นแลว 
             การใชสัญลักษณตัวเลขหรือเครื่องหมายกับเด็กปฐมวัย  จําทําไดก็ตอเม่ือเด็กไดฝกฝนจน
เขาใจความหมายดีแลว  เชน  เม่ือครูซ้ือสมมา  5  ผล  ครูใหสมศรี  2  ผล  แตสมศรีอยากไดอีก       
1  ผล  ครูก็ใหอีก  1  ผล  รวมแลวสมศรีมีสมกี่ผล  ครูอาจแนะนําใหเด็กรูจักตัวเลขโดยเขียน
สัญลักษณและรูปแลวติดปะบนแผนปายสําลี 
             15.  ตองมีการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตร 
             การเตรียมความพรอมใหเด็กเกงคณิตศาสตรนั้น  จะตองฝกใหเด็กไดพัฒนาการทางดาน
สายตากอนเปนอันดับแรก  ถาหากเด็กไมสามารถใชสายตาในการจําแนกจัดแบงประเภทแลว  เด็ก
ก็จะมีปญหาดานการเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรตอไปได 
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             การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
             การประเมินพัฒนาการและสัมฤทธิผลการเรียนรูคณิตศาสตร  จะตองอาศัยการวัดผลซ่ึงทํา
ไดหลายวิธี เชน การทดสอบ  ซ่ึงมีท้ังแบบทดสอบท่ีเปนมาตรฐานและแบบสรางข้ึนใชเอง แต
วิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กปฐมวัยก็คือ การสัมภาษณพูดคุยกันขณะทํา
กิจกรรมในหองเรียน  นอกหองเรียนและท่ีบานโดยอาศัยผูปกครอง  และอีกวิธีหนึ่งคือ การสังเกต   
ซ่ึงใชไดอยางกวางขวางและสะดวกสบายสําหรับครู  ผลจากการวัดดวยวิธีดังกลาวอยางละเอียด  
จะชวยใหครูประเมินผลการเรียนรูของเด็กแตละคนวามีพัฒนาการมากนอยเพียงใด(นิตยา  
ประพฤติกิจ, 2541, หนา 165) 
 
             เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลและประเมินผล 
             เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีจํากัดและมักจะสรางข้ึนมา
เพื่อวัดลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับพัฒนาการหรือสัมฤทธิผลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเทานั้นแตครูก็สามารถ
นํามาใช  ทํานายพฤติกรรมของเด็กได  แตการทํานายก็อาจไมถูกตองเสมอไปเพราะคุณลักษณะ
และความสามารถที่เราสังเกตเห็นและบันทึกไวในชวงระยะนั้น  อาจจะไมไดปรากฏอีกใน
พัฒนาการข้ันตอไปของเด็กก็มี  ท้ังนี้เนื่องมาจากเหตุผล  2  ประการคือ  
             1)   เดก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกันในขั้นพัฒนาการแตละข้ัน 
             2)  ลักษณะและความสามารถของเด็กอาจจะไมปรากฏใหเหน็หรือเราไมสามารถ
สังเกตเห็นไดในขณะน้ัน (นิตยา  ประพฤตกิิจ, 2541, หนา 166-167) 
             ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลและประเมินผล 
             นิตยา  ประพฤติกิจ (2541, หนา 180) ไดสรุปไววา การประเมินท่ีดี จะตองอาศัยวิธีการวดั
หลาย ๆวิธี เชน การใชแบบทดสอบ การสัมภาษณ และการสังเกต แตวธีิท่ีโรงเรียนสวนมากนิยมใช 
ไดแก การสังเกต (Observation) เนื่องจากผูสังเกต อาจเปนผูปกครองหรือครูประจําช้ันก็ได ซ่ึงมี
ความสะดวกและสามารถทําไดตลอดเวลา 
             การสังเกต  จะเลือกสังเกตเฉพาะเ ร่ืองท่ีตองการและมีการสังเกตอยางตอเนื่องมี               
การตีความหมายรูปแบบพฤติกรรมวาพฤติกรรมน้ันเกิดข้ึนท่ีไหน มีส่ิงเราอะไร และพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองส่ิงเรานั้นมีลําดับข้ันอยางไร ตลอดจนระยะเวลาท่ีสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ 
             วิธีการสังเกตท่ีนิยมใช  ไดแก 
             1.  การบันทึกรายวัน  (Diary Record) เปนการบันทึกรายวันท่ีเกี่ยวกับประสบการณและ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน มักมีลักษณะการบรรยาย 
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             2.  ระเบียนพฤติการณ (Anecdotal Record) มักใชเพื่อบันทึกเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
โดยเฉพาะ 
             3.  การเลือกบันทึกเฉพาะดาน (Selective Record) เปนการเลือกบันทึกลักษณะเฉพาะอยาง
ของโปรแกรมท่ีจัดในโรงเรียน เชน การสนทนาของเด็กขณะรับประทานอาหารกลางวัน 
             4.  มาตรประเมินพฤติกรรม มาตรประเมินคา และแบบตรวจสอบ (Behavior Scales, 
Ratings and Checklists) มาตรประเมินพฤติกรรม หรือมาตรประเมินคามักใชประเมินพฤติกรรมท่ี
เด็กแสดงออก อาจมีระดับต้ังแต  ตํ่า  ปานกลาง  และสูง แสดงลําดับการพัฒนาข้ึนหรือคาท่ีสูงข้ึน 
สวนแบบตรวจสอบชวยใหทราบขอมูลเฉพาะเร่ืองไดอยางสะดวกและงายข้ึน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
             งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตร  ไดมีผูสนใจศึกษาคนควา  
พอสรุปได  ดังนี้ 
             วราภรณ   แกวแยม (2540) ไดศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองผลการใชคําถามทางคณิตศาสตรประกอบ
บัตรภาพและกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนามที่มีตอความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  
ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเคร่ืองเลนสนามโดยใชคําถามทาง
คณิตศาสตร  ใชคําถามทางคณิตศาสตรประกอบบัตรภาพและการเลนเครื่องเลนสนามปกติมี
คะแนนความพรอมทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเคร่ืองสนามปกติมีความพรอมทาง
คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉล่ีย
รายคู พบวาเด็กปฐมวัยกลุมท่ีใชคําถามทางคณิตศาสตรกับเด็กปฐมวัยกลุมท่ีเลนเคร่ืองเลนสนาม
ปกติ  และเด็กปฐมวัยกลุมท่ีใชคําถามทางคณิตศาสตรมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวาเด็กปฐมวัยกลุมท่ีเลน
เคร่ืองเลนสนามปกติ 
             ดารุณี  ชนะกาญจน (2547) ไดศึกษาการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กอนุบาล
โดยใชเกมการศึกษาและแบบฝกหัด  ของนักเรียนชั้นอนุบาล  2 โรงเรียนบานหัวทุง  อําเภอ               
วังเหนือ  จังหวัดลําปาง  จํานวน  14  คน  โดยแบงเปนกลุมทดลอง  2  กลุม  กลุมทดลองท่ี  1  
ไดรับประสบการณโดยใชเกมการศึกษา  กลุมทดลองท่ี  2  ไดรับประสบการณโดยใชแบบฝกหัด  
แตละกลุมไดทํากิจกรรม  40  คร้ังในชวงเวลา  8  สัปดาห  เคร่ืองมือท่ีใชวัดในการวัดเปน
แบบทดสอบความพรอมทางคณิตศาสตร  ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาข้ึนสําหรับวัดความพรอม  6  ดาน  คือ  
การวัด การเรียนรูเร่ืองรูปทรง  การนับ  การเปรียบเทียบ  การจัดประเภทการจัดหมวดหมู  และ  
การจัดลําดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และผลตาง
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คาเฉล่ีย  ผลการวิจัยพบวานักเรียนท้ัง  2  มีความพรอมกลุมแตกตางกันในทุกๆ ดาน คือ กลุมท่ี
ได รับประสบการณโดยเกมการศึกษามีความพรอมสูงกวาใน  5 ดาน   สวนกลุมท่ีได รับ
ประสบการณโดยใชแบบฝกหัดมีความพรอมสูงกวาในดานการจัดหมวดหมูและการจําแนก
ประเภท 
             สมศรี  เปงใจ (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชการละเลนพื้นบานของไทย ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  
2547 โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 5 จํานวน        
20  คน ผลการศึกษา  พบวานักเรียนทุกคนมีความพรอมทางคณิตศาสตรผานเกณฑ 70  %โดยมี
คาเฉล่ียรอยละ   87.25  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเลนของนักเรียนท้ัง   4  ดานพบวา                 
การแสดงออกดานการคิด  นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดานสติปญญา  โดยเฉพาะทางดานการคิด
ดีข้ึน  และมีรูปแบบการคิดท่ีหลากหลาย  การแสดงออกทางดานการกระทํา  นักเรียนสวนใหญมี
พัฒนาการทางดานรางกาย  เหมาะสมกับวัย  และยังมีพัฒนาการดานกลามเนื้อใหญและเล็ก        
การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อตาและมือดีข้ึน  การแสดงออกทางดานการพูดในขณะท่ีเลน  
มีการซักถามความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุมไดดี  การแสดงออกทางดานอารมณ  นักเรียนสวนใหญ
มีความเชื่อม่ันในตนเอง  และมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รูจักการรอคอย  การปรับตัว
และการแบงปน  สามารถควบคุมอารมณไดในขณะท่ีเลน 
             ใจทิพย  ทิวา (2548) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรโดยใชกิจกรรมศิลปะ
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล  2  โรงเรียนวิรุณเทพ  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  16  คน   
ผลการศึกษาปรากฏวา นักเรียนเรียนโดยแผนการจัดกิจกรรมศิลปะท่ีพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร
แลวนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  คือรอยละ  94.84  และนักเรียนทุกคนมีคะแนนผานเกณฑท่ีกําหนดไว  
             สายพิณ  ใจยวน (2549) ไดศึกษาการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดย
ใชวิธีการสอนแบบเลน – เรียน – สรุป – ฝกทักษะของนักเรียนช้ันอนุบาล 1โรงเรียนบานทุงหัวชาง  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน  เขต  2  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2549  จํานวน  22  คน        
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพรอมทางคณิตศาสตรเร่ือง  การรูคาและตัวเลข 1 – 10 ผาน
เกณฑท่ีกําหนดไวรอยละ  70.00  โดยมีคะแนนเฉล่ียรอยละ  88.64  พฤติกรรมการทํากิจกรรมของ
นักเรียน  พบวา  นักเรียนมีความสนใจ  และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน  
สามารถใช   การสังเกตละแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีการแบงปนชวยเหลือผูอ่ืน  มีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน  สามารถเก็บวัสดุอุปกรณหลังเลิกเลนสงครูไดอยางถูกตองและเปนระเบียบเรียบรอย 
             อรพินท  ติระตระกูลเสรี (2549)  ไดศึกษาการใชเกมการศึกษาท่ีมีตอทักษะทางคณิตศาสตร
ดานการเรียงลําดับของเด็กปฐมวัยของนักเรียนช้ันอนุบาล  2 ภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา  2548  
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จํานวน 48 คน  ของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร  วิทยาเขตบางเขน  โดยใชกลุมตัวอยางแบบงาย แบงกลุมตัวอยางเปน   2  กลุม  
คือ  กลุมทดลองและกลุมควบคุม  เคร่ืองมือท่ีใชคือแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทักษะทาง
คณิตศาสตรดานการเรียงลําดับ  จํานวน  10  แผน  และแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตรดานการ
เรียงลําดับของเด็กปฐมวัย   วิเคราะหขอมูลโดยใชเฉล่ีย   คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t-test  
ผลการวิจัยพบวา  1) คะแนนหลังการทดลองของเด็กกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  2)  คะแนนหลังการทดลองของเด็กกลุมทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
             รุจิราวรรณ  ใหมตัน (2550) ไดศึกษาความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและ
หลังการใชชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมของนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 จํานวน 12 คน โรงเรียนบานแมวะเดนชัย อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2550 เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทํารายงาน ไดแก แผนการจัดประสบการณชุด       
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10 แผน และ
แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เปนแบบประเมินกอนและหลัง   
การใชชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การวิเคราะห
ขอมูลโดยนําคะแนนการทดสอบกอนและหลังการใชชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มาตรวจใหคะแนนแลวเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการใชชุด
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา หลังการใชแผนการจัดประสบการณชุด 
เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยและนวัตกรรม            
เกมการศึกษาฝกทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เร่ือง เกมการศึกษา เลมท่ี 1-10 เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มข้ึน      
             จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพอจะสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ตองอาศัยปจจัยหลาย ๆดานท่ีสงเสริม
การเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยใหบรรลุเปาหมาย เชน การเอาใจใสของครูผูสอน  การจัด
บรรยากาศในการเรียนการสอน  การใชส่ือเทคโนโลยีใหมๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  โดยเนนเด็กเปนสําคัญ  คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเด็กไดเลนและสัมผัสกับของจริงก็จะชวย
ใหนักเรียนสรุปองคความรูดวยตนเองไดและทําใหนักเรียนมีทักษะพัฒนาและมีความพรอม
ทางการเรียนคณิตศาสตรดีข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตรตอไป 


