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บทคัดย่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมบริหารสมองเพือ่ เสริมสร้างทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมบริหารสมองให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองป่าตอง รวมจ�ำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมบริหารสมอง 3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่า t-test
ผลการศึกษา
		
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมบริหารสมอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.44/84.68 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนด
2.  ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สงู กว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ .05
3. ดัชนีประสิทธิผล ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมบริหารสมอง เท่ากับ 0.6260
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62.60
ค�ำส�ำคัญ  ชุดกิจกรรมบริหารสมอง , ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
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Abstract
The learning experiences using brain activity management set to enhance basic math skills of
kindergarten students in year 1, Patong Municipality Kindergarten that the objective were to: 1) improve
the learning experiences by using the brain management activity set to be effective according to the
criteria 80/80. 2) compare the basic math skills of the kindergarten students before and after                     
organizing the learning experiences. 3)find the effectiveness index of learning experiences management.
The Sample groups include Kindergarten students, the 1st year,the 2nd semester of academic year
2015, Patong Municipality Kindergarten School, a total of 32 people were acquired by random sampling. The tools used in the study were: 1) learning experience plan. 2) brain management activity.
set         3) basic math skills. Test Data analysis using mean, percentage and t-test
The research found that;									
1. The learning experiences using brain activity management set is as effective
85.44/84.68 which is in accordance with the 80/80 criteria set.
2. Mathematical basic skills after organizing experiences were significantly higher than
before the experience arrangement at .05.
3. Effectiveness index of learning experience management using 0.6260 brains               
activity set showing that the student has progressively increased to 62.60 percent.
Keywords : brain activity management set , basic math skills
ผ่านการเล่น   เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการ
บทน�ำ							
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส�ำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาเด็กจะได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของ
แต่ละบุคคล จึงก�ำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณ
ลักษณะพึงประสงค์ ดังนี้ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และ
มีสขุ นิสยั ทีด่ ี กล้ามเนือ้ ใหญ่และกล้ามเนือ้ เล็กแข็งแรง ใช้ได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันมีสุขภาพจิตดี
และมี ค วามสุ ข มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและมี จิ ต ใจที่ ดี ง าม
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักการออกก�ำลังกาย ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ใช้ภาษาสือ่ สารได้เหมาะสมกับวัย   มีความ
สามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อ   การ
เรี ย นรู ้ แ ละมี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู ้ ( กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัย จะไม่จดั เป็นรายวิชาแต่จดั ในรูปกิจกรรมบูรณาการ
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เรียนรู้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา   โดยการบูรณาการกิจกรรม 6 กิจกรรม คือ
กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง  เกม
การศึกษา  (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน,  
2553) เป้าหมายส�ำคัญของการศึกษาปฐมวัย คือ การ
พัฒนาเด็กให้สงู สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะ
พัฒนาเด็กให้เป็นไปตามทิศทางหรือเจตนารมณ์ของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่เน้นการ
พัฒนาคนให้คนไทยทุกคนได้รบั การพัฒนาให้มคี วามพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์   มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ   มีความมั่นคงในการด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข    ซึ่งสอดคล้องกับ   เยาวพา        
เดชะคุปต์ (2548) ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการจัดการศึกษาควร
เริ่มต้นในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่ส�ำคัญมากในการวาง
รากฐานบุคลิกภาพมนุษย์ และมีผลการศึกษาค้นคว้าที่
สนับสนุนและบ่งชี้ว่าการพัฒนาคุณภาพของประชากร
จ�ำเป็นต้องเริม่ ตัง้ แต่ปฐมวัยซึง่ เด็กวัยนีค้ วรได้รบั การอบรม
เลีย้ งดูทถี่ กู ต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัง้ แต่แรก
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เกิดจนถึง 6 ปี เพราะช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงวิกฤติของ
มนุษย์ ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุก ๆ ด้าน คือ
ด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เด็กเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเข้า
สู่ระบบโรงเรียนในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น การเลือกของเล่น การนับของเล่น การแบ่งขนมให้
เพื่อนโดยผู้ใหญ่นับ 1-2-3 แล้วให้เด็กนับตาม เด็กจะเรียน
รูก้ ารนับโดยไม่รตู้ วั ประสบการณ์ตา่ งๆ  เหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐาน
หรือทักษะเบื้องต้น ดังนั้น การจัดประสบ การณ์ เพื่อส่ง
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย หรือขอบข่ายของ
หลักสูตรก�ำหนดขึน้ จากสิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็ก เนือ้ หาสาระ
การเรียนรูเ้ ด็กควรจะเรียนรูเ้ ป็นเพียงทักษะคณิตศาสตร์ขนั้
พื้ น ฐานเท่ า นั้ น ยั ง ไม่ น� ำ ไปสู ่ ก ารคิ ด ค� ำ นวณอย่ า งเป็ น
แบบแผน ขอบข่ายหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกอบด้วยการ
สังเกต การจ�ำแนก การจับคู่   การเปรียบเทียบ ตัวเลข
จ�ำนวนมิตสิ มั พันธ์ ปริมาณ เวลา การรูค้ วามหมายเพิม่ /ลด  
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสาระการเรียนรู้เหล่านี้ผู้สอน
ควรบูรณาการเชือ่ มโยงสัมพันธ์กบั วิชาอืน่ ๆ ได้ทงั้ นีม้ จี ดุ มุง่
หมายเพือ่ พัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็นเยาวชนที่
มีคณ
ุ ภาพต่อประเทศชาติตอ่ ไป (สายพิณ  อัครปัทมานนท์,
2551) ดังนัน้ ครูและผูป้ กครองควรตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของคณิตศาสตร์ว่า ในการเล่นและพูดคุยของเด็กนั้นมักมี
เรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวันอยู่เสมอ
เช่น การใช้เวลาการเรียงล�ำดับสิ่งที่ควรท�ำก่อนท�ำทีหลัง
(นิตยา ประพฤติกิจ. 2541)โดยทั่วไปการสอนคณิตศาสตร์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีจุดหมายเพื่อพัฒนาความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น การบวกหรือการเพิ่ม และ
การลบหรือการลด เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักและให้เด็กได้
กระบวนการคิดในการหาค�ำตอบเพือ่ ให้เด็กปฐมวัย มีความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เช่น รู้จักและเข้าใจค�ำ
ศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขั้นต้น เพื่อให้เด็ก
ฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่น การนับ การวัด การ
จับคู่ การจัดประเภท และการจัดล�ำดับ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้คน้ คว้าหาค�ำตอบด้วยตนเองและส่งเสริมให้เด็กมีความรู้
และอยากค้นคว้าทดลอง (สุนีย์ เพียซ้าย. 2550)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) เป็นกิจกรรม 1 ใน 6
กิ จ กรรมที่ เ ด็ ก ปฐมวั ย จะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะวั น โดย
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้
เด็ ก เกิ ด กระบวนการคิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละ
จินตนาการ ซึ่งนอกจากจะให้เด็กฝึกการใช้ความคิด และ
การใช้สายตาและมือให้ประสานสัมพันธ์กันแล้ว กิจกรรม
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สร้างสรรค์ยังช่วยถ่ายทอดความรู้และความรู้สึกของเด็ก
ออกมาในรูปของงานศิลปะ เช่น การวาดภาพ การปั้น การ
ฉีก-ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์หรือวิธกี ารอืน่
ทีเ่ ด็กคิดสร้างสรรค์ผลงาน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551) ผล
งานของเด็กที่แสดงออกมาจะสะท้อนความสนใจ การรับรู้
และความพร้อมของเด็กแต่ละคนผ่านสื่อวัสดุที่เหมาะสม
ท�ำให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต และสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันในเรื่องของรูปร่าง รูปทรง ขนาด พื้น
ผิวสัมผัส น�้ำหนักอ่อน - แก่ของสี ฯลฯ ซึ่งส่งเสริมให้เด็ก
เกิดความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เกีย่ วกับรูปร่างลักษณะ รูปทรงความกว้าง ความยาว ความ
สูง (สูง-ต�ำ่ ) ขนาด ( เล็ก-ใหญ่) พืน้ ผิว (เรียบ ขรุขระ หยาบ)
การนับจ�ำนวน  การรูค้ า่ จ�ำนวน  การจ�ำแนกและการเปรียบ
เทียบ  นอกจากนีเ้ ป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นนั้ มีคณ
ุ ค่าแก่เด็ก
หลายประการ อาทิ เช่ น ท� ำ ให้ เ กิ ด การท� ำ งานร่ ว มกั น
ระหว่ า งร่ า งกายกั บ สมองที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และจินตนาการเป็นของตนเอง    เกิดความ
กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตและช่างซักถาม
ในเรื่องที่สงสัย ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรง  ฝึก
การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตา ส่ง
เสริมความเชื่อมั่นในตนเอง ท�ำให้เด็กมีโอกาสแสดงออก
ทางอารมณ์ รู้สึกผ่อนคลาย มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
มีสมาธิในการท�ำงาน เปิดโอกาสให้เด็กท�ำงานตามล�ำพัง
และท�ำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม  รู้จักปรับตัวที่จะท�ำงาน
ร่วมกัน ฝึกการอดทน การรอคอย การแบ่งปัน การเอือ้ เฟือ้
เผื่ อ แผ่ การมี วิ นั ย ในตนเองและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย
ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั สอนเด็กระดับปฐมวัยมา 13 ปี จะ
พบปัญหาในการจัดกิจกรรมการสอนเพือ่ เตรียมความพร้อม
ทักษะทางคณิตศาสตร์ได้พยายามหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ
มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งตลอดมา จึง
ได้ทำ� การวิเคราะห์จากการประเมินพัฒนาการของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) เทศบาลนคร
ยะลา  จังหวัดยะลา  หลังจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็ก
ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2549 เมื่อถึงปลายภาค
เรียนที่ 1 และ 2 จะท�ำการสรุปผลพัฒนาการ   ทุกด้าน
พร้อมทัง้ บันทึกพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล ซึง่ จากผล
การประเมินด้านสติปัญญาของนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี พบ
ว่า ร้อยละ 70 ไม่ผา่ นเกณฑ์ทโี่ รงเรียนก�ำหนดไว้และผลการ
ประเมิ น ภายนอกของส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในด้านสติปัญญา พบ
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล ๔ (ธนวิถี) เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่
การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก ปฐมวั ย    อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การพั ฒ นา
นวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ และจะส่งผลถึงการ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวมต่อไป

ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

นิยามศัพท์เฉพาะ 					

1. การจัดประสบการณ์ หมายถึง การจัดกิจกรรม
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า น
คณิตศาสตร์ซึ่งมีวิธีด�ำเนินกิจกรรมมี  4  ขั้น ดังนี้
1.1   ขั้นน�ำ   เตรียมเด็กให้พร้อมเรียนโดยจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การสนทนา เล่านิทาน ร้องเพลง ปริศนา
ค�ำทาย เพื่อน�ำเข้าสู่บทเรียน ครูบอกจุดมุ่งหมายการเรียน
และร่วมกันตกลงข้อปฏิบัติในการสร้างผลงานศิลปะ
1.2  ขั้นด�ำเนินกิจกรรม  ครูสาธิตการสร้างผล
งานศิลปะและนักเรียนลงมือปฏิบตั ใิ นการสร้างผลงาน โดย
อาจแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของตนกั บ เพื่ อ นถึ ง การ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 				
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จึงจะมีความสวยงามและสมบูรณ์
1. เพือ่ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดย
ตามความคิด จินตนาการของตนเองและฝึกทักษะพื้นฐาน
ใช้ชุดกิจกรรมบริหารสมอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ด้านคณิตศาสตร์
80/80
1.3  ขั้นสรุป  เด็กออกมาน�ำเสนอผลงานของ
2. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ตนเอง พร้อมเล่าเรือ่ งประกอบด้วยความสมัครใจในการพูด
ของนั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 1 ก่ อ นและหลั ง การจั ด
หรือน�ำเสนอด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อนๆ แสดงความ
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมบริหารสมอง
ชื่นชมโดยการปรบมือเพื่อยอมรับ
3. เพื่ อ หาค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด
1.4  ขั้นฝึกทักษะ  เด็กท�ำแบบฝึกทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมบริหารสมอง
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
สมติฐานการวิจัย 					 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมการเรียน
ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์ หลั ง การจั ด การสอนที่จัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆ
โดยใช้วัสดุและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ การวาดภาพ
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์
การพับกระดาษ การปั้นดินน�้ำมัน การประดิษฐ์เศษวัสดุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง				
การพิมพ์ภาพ การพับกระดาษ การฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1.  ประชากร
โดยการสอดแทรกเนื้ อ หาของทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า น
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียน คณิตศาสตร์เรื่อง การนับจ�ำนวน  การรู้ค่าจ�ำนวน    การ
ชัน้ อนุบาลปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง  ภาค จ�ำแนกประเภทและการเปรียบเทียบลงไปในขณะทีป่ ฏิบตั ิ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จ�ำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียน กิจกรรม  จ�ำนวน  30 กิจกรรม ดังนี้
178 คน
1  การฉีก ตัด ปะกระดาษเรื่อง สนุกวันลอย
2.  กลุ่มตัวอย่าง
กระทง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียน
2  การพิมพ์ภาพด้วยมือ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง  
3  การประดิษฐ์ตุ๊กตาจากกระดาษแข็ง
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จ�ำนวน 32 คน ซึ่งได้มา
4  การวาดภาพตัวเราด้วยสีเทียน
โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling )
5  การพับสีตามจินตนาการ
6  การตัดปะอาหารบนจานกระดาษ
ตัวแปรที่ศึกษา						
7  การพิมพ์ภาพจากผัก
1. ตัวแปรต้น ได้แก่   การจัดประสบการณ์การ
8  การปะติดภาพปลา
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมบริหารสมอง
9  การพับกระดาษเป็นรูปสุนัข
2. ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า น
10  การปั้นรูปสัตว์
คณิตศาสตร์  
11  การปั้นรูปผลไม้
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และสามารถจัดเป็นประเภทของสิ่งของ และสัตว์ประเภท
12  การปั้นป่าสวยงามด้วยดินน�้ำมัน
ต่าง ๆ ได้
13  การปั้นดินน�้ำมัน
3.4 การเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถ
14  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  ผลไม้แสน
ในการเห็นความสัมพันธ์ของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ 2 สิ่งว่ามี
อร่อย
15  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  หนูรัก ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ได้แก่ มากกว่า – น้อย
กว่า ใหญ่กว่า-เล็กกว่า ใหญ่–เล็ก หนักกว่า–เบากว่า
ในหลวง
4. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80   หมายถึง  
16  กระป๋องมีเสียงเรียงล�ำดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ใช้ พิ จ ารณาว่ า กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ มี
17  การพิมพ์ภาพใบไม้ด้วยสีเทียน  
ประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุด
18  การประดิษฐ์หินทับกระดาษ  
ประสงค์ที่ก�ำหนดหรือไม่
19  ต้นไม้แสนดี
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
20  การปั้นรูปเรขาคณิต  
80  ตัวแรก  (E1) หมายถึง ร้อยละของคะแนน
21  การปั้นรูปเรขาคณิต  
22  การพิมพ์ภาพบนดินน�้ำมัน
เฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการกระท�ำแบบ
23  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  ครอบครัว ทดสอบท้ า ยกิ จ กรรมการเรี ย นแต่ ล ะกิ จ กรรมรวมทุ ก
อบอุ่น
กิจกรรมการเรียน
24  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  ทะเลแสน
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ร้อยละของคะแนน
สนุก
เฉลีย่ ของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ กลุม่ ทีไ่ ด้จากการท�ำแบบ
25  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  ธรรมชาติ ทดสอบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หลังการเรียนครบ
แสนสวย
ทุกกิจกรรมการเรียน
26  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  เที่ยวสวน
5. ดัชนีประสิทธิผล   หมายถึง ค่าที่แสดงความ
สัตว์
ก้าวหน้าทางการเรียนรูจ้ ากพืน้ ฐานความรูเ้ ดิมของนักเรียน
27  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  สัตว์สวย หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กจิ กรรมกิจกรรมสร้างสรรค์
ป่างาม
เพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์  ส�ำหรับนักเรียน
28  การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  โรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
ของเราน่าอยู่
6. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  
29   การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรือ่ ง  ครึง่ วงกลม   ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1  หมายถึง เครื่องมือที่ใช้
วงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม
วัดทักษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ อนุบาลปี
30   การฉีก  ตัด  ปะ กระดาษเรื่อง  บ้าน ที่ 1  ที่เรียนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นแบบปรนัย ที่ผู้
แสนสุข
วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน  20  ข้อ     
3. ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง ความ
สามารถทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำ� หรับนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย				
1.แผนการจั ด ประสบการณ์ โ ดยใช้ กิ จ กรรม
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเรียนรูค้ ณิตศาสตร์เรือ่ ง การนับจ�ำนวน  การ
รู้ค่าจ�ำนวน   การจ�ำแนกประเภทและการเปรียบเทียบ  ที่ สร้างสรรค์ จ�ำนวน 30  แผน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ  4.55  แสดง
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เฉพาะทักษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ในเรือ่ ง ว่าแผนการจัดประสบการณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก
ต่อไปนี้
2. กิจกรรมสร้างสรรค์ จ�ำนวน 30  กิจกรรม มีค่า
3.1 การนับจ�ำนวน หมายถึง การนับตามล�ำดับ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.63   หมายความว่า กิจกรรมสร้างสรรค์มี
ตั้งแต่ 1- 10 หรือมากกว่านั้น
3.2 การรู้ค่าจ�ำนวน หมายถึง ความเข้าใจของ คุณภาพดีมาก
3. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  
จ�ำนวน 1-10
3.3 การจ�ำแนกประเภท หมายถึง การแยกแยะ จ�ำนวน 20 ข้อ มีค่าสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่   0.60 –
1.00  
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
วิธีการด�ำเนินการวิจัย					

1. ทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์ (pre-test)
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะพื้น
ฐานทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ�ำนวน 20 ข้อ ใช้
เวลา  2 คาบๆ ละ 30 นาที แล้วท�ำการเก็บข้อมูลที่ได้จาก
การท�ำแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ไว้
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. ด�ำเนินการทดลองโดยจัดประสบการณ์ตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
บริหารสมองเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

3. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทั้ง 24 แผนแล้ว ผู้
ศึ ก ษาจึ ง ด� ำ เนิ น การทดสอบวั ด ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ หลังการจัดประสบการณ์ (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการจัด
ประสบการณ์
4. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบวัดทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มา
ตรวจให้คะแนนและไปท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล											
ตอนที่   1วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์  ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดังตาราง 1
ตาราง 1แสดงผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ (E1/E2)

จากตาราง 1พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ  85.44 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  84.68  
ดังนั้น การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ จึงมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 85.44/84.68 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� คะแนนจากการประเมินทักษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ ทัง้ ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้ อนุบาล
ปีที่ 1/3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ มาวิเคราะห์หาค่าเปรียบเทียบ  (t - test)
ตาราง 2   การทดสอบโค้งปกติคะแนนจากแบบประเมินทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียน
   ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
sumpost
sumpre

.160
.162

31
31

a Lilliefors Significance Correction
* This is a lower bound of the true significance
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.043
.038

Statistic

Shapiro-Wilk
df

Sig.

.952
.943

31
31

.178
.098
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จากตาราง 2 แสดงว่าทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ก่อนการทดลอง มีค่า Sig. of  Shapiro
– Wilk เท่ากับ .098 มากกว่า .05 แสดงข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ส่วนทักษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์นกั เรียนชัน้ อนุบาล
ปีที่ 1/3หลังการทดลอง มีค่า Sig. of Shapiro – Wilk เท่ากับ .178  มากกว่า .05 แสดงข้อมูลมีการแจกแจงปกติ ดัง
นั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้สถิติทดสอบสมมุติฐาน ค่า t – test ได้
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/3
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โดยภาพรวม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

20

11.81
16.94

S.D.
1.38
1.65

N

t-test

Sig.

31

11.94

.00*

*ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
จากตาราง 3 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/3    ที่ผ่านการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อนการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย 11.81 คะแนน และหลังการจัด
ประสบการณ์ 16.94 คะแนนตามล�ำดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่.05
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์
ตาราง 4 ผลการประเมินทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ และค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้
กิจกรรมสร้างสรรค์
ทักษะพื้นฐาน
ด้านคณิตศาสตร์
การนับจ�านวน
การรู้ค่าจ�านวน
การจ�าแนกประเภท
การเปรียบเทียบ
รวมเฉลี่ย

จ�านวนนักเรียน

X

0.64
0.84
0.65
0.70

85.81
87.10
81.98
83.87

59.13 16.93
2.46
ผลรวมคะแนนจากการทดสอบ
525
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.6260

2.83
366

84.69

11.81

0.56
0.55
0.60
0.75

62.58
59.75
56.13
58.06

X

หลังเรียน
S.D. ร้อยละ

4.29
4.35
4.10
4.19

31

3.13
2.97
2.81
2.90

ก่อนเรียน
S.D. ร้อยละ

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปี ที่ผ่านที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
มีค่าดัชนีประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์ เท่ากับ  0.6260  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ  62.60
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และผู้อื่นและพัฒนาความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตนเองในการ
อภิปรายผลการวิจัย					

1.  การจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมกิจกรรม
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์  
ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ  85.44/84.68  ซึง่ เป็นไปเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด คือ 80/80   
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก 1) กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ได้ ผ ่ า น
กระบวนการขั้นตอนในการจัดท�ำอย่างมีระบบและวิธีการ
ที่เหมาะสม โดยศึกษาหลักสูตร คู่มือครูเนื้อหา เทคนิคการ
สร้างจากเอกสารต�ำราทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วดาเนินการสร้าง โดย
ยึดหลักการและเป้าหมายจุดมุง่ หมาย ขัน้ ตอนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เล่นและเรียนไปพร้อม ๆ
กัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความ
เหมาะสมจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา ผ่านการทดลองใช้กบั
นักเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาในการจัด
กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน แก้ไขข้อบกพร่องให้เหมาะ
สมยิง่ ขึน้ แล้วจึงน�ำไปทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กับกลุ่มตัวอย่าง  2) กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
พืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มีกระบวนการทีช่ ดั เจน
เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง ค้นพบและแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านสือ่ อุปกรณ์ และกิจกรรมทีห่ ลากหลายนักเรียน
ได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองได้สงั เกต ได้คน้ คว้า ร่วม
คิดแก้ปัญหาและท�ำกิจกรรมร่วมกันนักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท�ำกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือกระท�ำกิจกรรมต่างๆ  ซึง่ ในการด�ำเนินกิจกรรมผูว้ จิ ยั
ได้ คั ด เลื อ กกิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า น
คณิตศาสตร์  และความต้องการของเด็ก มีสอื่ วัสดุ อุปกรณ์
ทีด่ งึ ดูดความสนใจ ให้เด็กมีอสิ ระในการคิด การกระท�ำ เด็ก
ทุกคนได้รบั การกระตุน้ ให้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทุกครัง้ อัน
เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จึง
ส่งผลให้มที กั ษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ทสี่ งู ขึน้ สอดคล้อง
กับ เยาวพา เดชะคุปต์ (2551) มีทัศนะที่สอดคล้องกันว่า
ศิ ล ปะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก ได้ แ สดงความ
สามารถและความรูส้ กึ นึกคิดของตนออกมาในรูปภาพหรือ
สิ่งของที่เด็กจะสามารถแลเห็นได้ เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็น
สื่ออธิบายสิ่งที่เขาท�ำ  เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผล
งานการจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็กช่วยให้เด็กมี
โอกาสค้นคว้า ทดลอง และสื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ตน ให้ผอู้ นื่ และโลกทีอ่ ยูร่ อบตัวเขาได้เข้าใจได้ นอกจากนัน้
ยังได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิด และการใช้
จินตนาการ การสังเกต และเพิ่มพูนการรับรู้ท่ีมีต่อตนเอง
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เลือกใช้วัสดุต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยว
กับรูปร่าง สี และมีโอกาสพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ทักษะ
พื้นฐานในการอ่าน พัฒนาทักษะทางสังคม  จากการแบ่ง
ปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลท�ำความ
สะอาดอุปกรณ์เหล่านั้น   นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ทัศนัยน์ ปกินาหัง (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นอก
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.80/90.00 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ที่ ก�ำหนดไว้ คือ 80/80  และสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ รัชณียา นามะเสน   (2558) ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ผ่านวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบ
ว่า  คูม่ อื การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ผา่ นวัสดุธรรมชาติเพือ่
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.88/84.03  
           2. ทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กจิ กรรมกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนา
ทักษะพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์  ส�ำหรับนักเรียนชัน้ อนุบาล
ปีที่ 1/3 สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากรูปแบบการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สง่ เสริมให้นกั เรียนเป็นผูล้ งมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวางแผน
ริเริม่ และลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองโดยออกแบบผล
งานตามความคิดจากสือ่ วัสดุอปุ กรณ์ทหี่ ลากหลายในแต่ละ
กิจกรรมดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2552:) กล่าวว่า
นักเรียนปฐมวัยโดยธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็น
ในสิ่งต่างๆ รอบตัว และต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
และทีส่ ำ� คัญการเรียนรูข้ องนักเรียนปฐมวัยนัน้ ควรอยูท่ ตี่ วั
นักเรียนเป็นผูส้ ร้างสรรค์ความรูข้ นึ้ ด้วยตนเอง ตลอดจนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่นเดียวกับ เยาวพา เดชะคุปต์
(2551) กล่าวว่า นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากการใช้ประสาท
สัมผัสในการลงมือกระท�ำ  การกระท�ำ  จะท�ำให้นักเรียน
ค่อยๆ เกิดความคิด สร้างจินตนาการและสร้างภาพในสิ่งที่
เป็นนามธรรมได้ การกล่าวถึงการเรียนรูข้ องนักเรียนปฐมวัย
ว่า เป็นการคิดอย่างมีระบบ นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสิ่ง
เร้ า เป็ น รู ป ธรรมได้ ลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด้ ว ยตนเอง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ปานิตา กุดกรุง (2553) ได้
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พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้
รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ   ผล
การวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุ
ธรรมชาติ สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จากวัสดุธรรมชาติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.01 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพาภรณ์   แก้วบรรจง  
(2555) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้รปู แบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพือ่ การเรียนรู้ ผลการวิจยั    พบว่าการพัฒนาทักษะพืน้ ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการ
เรียนรู้   มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมและ
จ�ำแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและอยู่ในระดับดี เมื่อ
เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ง การทดลองมี ค ะแนนความ
สามารถทางทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ทัศนัยน์ ปกินาหัง (2555) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นอกห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ นอกห้องเรียน หลังการเรียน
รู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ  มัฏฐณี  ลีมา (2557)
ได้ ศึ ก ษาผลจั ด ประสบการณ์ โ ดยใช้ กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้างสรรค์ที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย  พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์โดย
ใช้ กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิ ต ศาสตร์ ห ลั ง จั ด ประสบการณ์ สู ง กว่ า ก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์โดย
ใช้กจิ กรรมกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานด้าน
คณิตศาสตร์  ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 นักเรียน
มีคะแนนเพิ่มขึ้น 0.6260  หรือคิดเป็นร้อยละ 62.60  เป็น
เช่นนี้เนื่องมาจากกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยเสริม
สร้างให้ทกั ษะคงทนโดยมีการฝึกทันทีหลังจากทีน่ กั เรียนได้
เรียนรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ  แล้ว ฝึกซ�ำ้ ๆ หลายเทีย่ ว และเน้นเฉพาะ
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เรื่องที่ต้องฝึก สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกภรณ์      
ด้วงสุข  (2558)  ได้ศกึ ษาผลการใช้กจิ กรรมสร้างสรรค์จาก
วัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมสร้างสรรค์จาก
วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์  
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น   0.7130   หรือคิดเป็นร้อยละ  
71.30  และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของภาริษา แก้วบุตรดีสุข  (2557)   ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
วิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือเพือ่ พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   
ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยวิธกี ารเรียน
รู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   นักเรียน
มีคะแนนเพิ่มขึ้น  0.5427  หรือคิดเป็นร้อยละ  54.27

ข้อเสนอแนะ						

1. ข้อเสนอแนะท�ำวิจัยครั้งนี้
		
1.1ก่อนการทดลองครูควรเตรียมแผนการ
สอน วัสดุ อุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมให้พร้อมในขณะที่ท�ำ
กิจกรรมครูควรสอดแทรกทักษะในด้านต่าง ๆ โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้สร้างข้อตกลงร่วมกัน ให้เวลากับ
นักเรียนในการท�ำกิจกรรม ครูควรให้นักเรียนมีบทบาทใน
การสังเกต สนทนา ตอบค�ำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การสร้างสรรค์ผลงาน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
งานของตนเอง
1.2 ครูควรจัดสถานทีแ่ ละสร้างบรรยากาศใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง เอื้อต่อการท�ำกิจกรรม และ
การทดสอบนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ควร
มีการยืดหยุ่นเวลาในการท�ำกิจกรรม
2.ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
            2.1 ควรมีการศึกษาถึงผลของการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สามารถพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการ
รับรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ พฤติกรรมความร่วมมือ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า น
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุรีไซเคิล วัสดุท้อง
ถิ่น เป็นต้น
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