การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
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The Development Handbook of Instruction Activities
for Enhancing Children’s Number Sense Abilities of
Early Childhood in Preschool Development Center
of Hiranrujee District
ทัศนัย  กีรติรัตนะ*
ดิษยลักษณ์ อเดโช**
กฤษฎา สังขมงคล***

*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
***สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
*Corresponding author. E-mail: tassanai.ke@bsru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
2) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัย ระหว่างหลัง
จัดกิจกรรมตามคูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนกับ
ก่อนจัดกิจกรรม 3) เพื่อประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความ
รูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการทดลองเป็นเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนในแขวงหิรญ
ั รูจี อายุ 3-4 ขวบ
จ�ำนวน 20 คน และเด็กปฐมวัยในในโรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา จังหวัดเพชรบุรี อายุ 3-4 ขวบ
จ�ำนวน 14 คน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการประเมินคูม่ อื เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาครูปฐมวัย
ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ�ำนวน 2 คน และครูผสู้ อนระดับปฐมวัย จ�ำนวน
14 คน รวม 16 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) คูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา

ความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวน ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
วัดหิรัญรูจี 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กระดับ
ปฐมวัย 3) แบบประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ 1) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อความเหมาะสมของเนือ้ หาใน
คูม่ อื ฯ ฉบับร่าง ด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา 2) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการทดสอบที
3) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของเนื้อหาในคู่มือฯ
ฉบับสมบูรณ์ ด้วยการหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสังเคราะห์ความคิดเห็น
เพิ่มเติมด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ สารบัญ ค�ำชีแ้ จงการใช้คมู่ อื และเนือ้ หา ซึง่ ใน
ส่วนของเนือ้ หาแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน
2) บทบาทหน้าทีข่ องครูและนักเรียน 3) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน
4) แบบทดสอบวัดความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กระดับปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนมี 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) ส�ำรวจตัวเองและสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา 2) สัตว์ทรี่ กั
3) ปากล่องขนม 4) กล่องหรรษา 5) การ์ดแสดงจ�ำนวน 6) แก้วสือ่ เลข 7) สร้างและเปรียบ
เทียบ 8) กลุม่ เปรียบเทียบ ซึง่ พบว่า 1) คูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี
ทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นคูม่ อื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 2) คะแนนความสามารถด้านความรูส้ กึ
เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
3) ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินให้คมู่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถด้านความรูส้ กึ
เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจมี คี วามเหมาะสม
ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เลขคณิต 4.09 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.45 โดยให้ความเห็นใน
ระดับมากทีส่ ดุ ในประเด็นกิจกรรมมีความหลากหลายและคูม่ อื มีประโยชน์ตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ค�ำส�ำคัญ: ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน คูม่ อื การจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัย
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Abstract

The purpose of this research were 1) to develop handbook of instruction activities
for enhancing children’s number sense abilities of early childhood in Preschool
Development Centers of Hiranrujee District 2) to compare the children’s number
sense abilities of early childhood between posttest and pretest 3) to evaluate
the handbook. The samples used in the experiment were 20 early childhood, 3-4 years
old, in Preschool Development Centers of Hiranrujee District and 14 early childhood
in the Dhapsuksa Kindergarten. The samples used in evaluate the handbook were
2 lecturers in Early Childhood Education Program and 14 early childhood teachers.
The research instruments consisted of 1) handbook draft 2) The test of quantitative
ability of early childhood 3) The evaluation form. The data were analyze 1) the experts'
opinions on the appropriateness of the content in the drafting handbook with the
content analysis; 2) the differences in the average of posttest and pretest with t-Test
3) the level of opinion of expert on the appropriateness of the contents of the handbook
with pointing to the average and standard deviation and synthesize more comments
with content analysis. The research found that a handbook of instruction activities for
enhance children’s number sense ability of early childhood in Preschool Development
Center of Hiranrujee District were concisted of cover, preface, content, explanation,
and contents. The contents were divided into 4 sections: 1) basic knowledge
about number sense; 2) role of teachers and students, 3) Activities to promote the
development of number sense ability and 4) number sense of early childhood tests.
There are 8 activities to promote the development of number senses: 1) Explore
yourself and your surroundings 2) Beloved animals 3) Candy boxes 4) Cartoons
5) Cards 6) Glass. 7) Constructing and comparing 8) comparison groups.
And found that 1) superviser confirm the quality of drafting handbook 2) posttest
score of early childhood number sense ability higher than pretest at the .01 level
of significance 3) The expert assessed that the instruction handbook was at a high
level, with an average of 4.09 and the standard deviation of 0.45, with the highest
level of various activity and useful guide for teaching activities.
Keywords: Number Sense, Handbook, Early Childhood
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
The Development Handbook of Instruction Activities for Enhancing Children’s Number Sense Abilities of Early
Childhood in Preschool Development Center of Hiranrujee District
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บทน�ำ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาทีช่ ถี้ งึ แนวการด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชน
ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดำ� เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุค
โลกาภิวตั น์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมคิ มุ้ กัน
ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจ
ของคนในชาติ ให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี่ หมาะสม
ด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปญ
ั ญาและความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, ออนไลน์)
ในขณะทีเ่ ป้าหมายส�ำคัญประการหนึง่ ของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คอื การพัฒนาให้
ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน (Number Sense) อันหมายถึงความสามารถ
พืน้ ฐานของบุคคลในการเข้าใจเกีย่ วกับความรูด้ า้ นจ�ำนวนและกระบวนการจัดกระท�ำเกีย่ วกับ
จ�ำนวน รวมทั้งการเอื้อต่อการใช้หรือการสร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ�ำนวนที่
มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ (Maclellan, 2012, p.3) ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะ
ท�ำให้บคุ คลเกิดความคล่องตัวและมีความยืดหยุน่ เกีย่ วกับความหมายของจ�ำนวน น�ำไปสู่
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสาตร์ สามารถเปรียบเทียบและน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
เหมาะสม(Ivrendi, 2011, 239) และหากบุคคลเรียนรูท้ จี่ ะประยุกต์ใช้จำ� นวนในสถานการณ์
จริงจะท�ำให้จำ� นวนมีความหมายต่อเขาอย่างแท้จริง (Anghileri, 2000 อ้างถึงใน Yang, 2003,
p.12) ซึง่ มีการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งนีม้ าเป็นเวลานานอย่างกว้างขวางและหลากหลาย
ดังจะเห็นได้จากเอกสารและรายงานการวิจยั หลายชิน้ (Yang, 2002, 152 อ้างถึง Cockroff,
1982; National Research Council, 1989; Australian Education Council, 1991; Markovits
and Sowder, 1994; McIntosh et al, 1997; NCTM, 1989, 2000;) จะเห็นว่าประเด็นส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของการด�ำรงชีวติ ตามแนวพระราชด�ำริชวี ติ แบบพอเพียง คือ การเข้าใจและ
มีความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวน ซึ่งจะท�ำให้บุคคลสามารถประมาณตนอย่าง
มีเหตุผลและมีภมู คิ มุ้ กัน
ความรู้สึกเชิงจ�ำนวน เป็นความสามารถทางสมองที่จะต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก
ดังจะเห็นได้จากกรอบมาตรฐานการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ปฐมวัยพุทธศักราช 2551 ทีก่ ำ� หนด
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ให้คุณภาพของผู้เรียนที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ มีความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Thinking) มีความรูค้ วามเข้าใจและความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนเกีย่ วกับจ�ำนวนนับ
1 ถึง 20 เข้าใจหลักการนับ รูจ้ กั ตัวเลขฮินดูอารบิกและเลขไทย รูค้ า่ ของจ�ำนวน เปรียบเทียบ
จ�ำนวน เรียงล�ำดับจ�ำนวน ตลอดจนเข้าใจเกีย่ วกับการรวมและการแยกกลุม่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริม่ ต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น ช่างสังเกต ชอบเล่นและส�ำรวจ
สิง่ ต่างๆ รอบตัว คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจธรรมชาติและ
สิง่ รอบตัว การทีเ่ ด็กมีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่
ดีตอ่ คณิตศาสตร์ ไม่เพียงส่งผลให้เด็กประสบความส�ำเร็จในการเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์เท่านัน้
แต่จะส่งผลต่อการเรียนรูใ้ นศาสตร์อนื่ ๆ คณิตศาสตร์จงึ มีบทบาทส�ำคัญทัง้ ในการเรียนรูแ้ ละ
มีประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มปป, น.5)
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในระยะ 10 กว่าปีทผี่ า่ นมา นักการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์
ในประเทศต่างๆ ได้เน้นให้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านความรู้สึก
เชิงจ�ำนวนให้แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึง่ ได้มกี ารแนะน�ำให้บรรจุเรือ่ งนีไ้ ว้ในหลักสูตร
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Yang and Tsai, 2010, p.112) ซึง่ รวมทัง้ ในประเทศไทยด้วย
แต่ยงั พบว่า การจัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับจ�ำนวนเป็นการสอนทีม่ งุ่ เน้นเนือ้ หาสาระและ
ขัน้ ตอนการค�ำนวณมากกว่าการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน อีกทัง้ การจัด
การเรียนการสอนไม่ได้มกี ารเชือ่ มโยงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการใช้ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน
กับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน (สุดาพร สนิทยา, 2553, น.4) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีอาสาสมัครเป็นผูด้ แู ลเด็ก เพือ่ ให้เด็กก่อนวัย
เรียนในชุมชนได้รับการพัฒนาตามควรแก่วัย และมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การศึกษา
ในระบบโรงเรียนต่อไป แต่อาสาสมัครเหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอบรม
ดูแลเด็ก แม้จะพบว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงานก็ตาม (ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, ออนไลน์) ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การจัดประสบการณ์เรียนรูค้ ณิตศาสตร์บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่
ครูผสู้ อนจะต้องพัฒนาความรูแ้ ละจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย อาจจัดให้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน
ทั้งชั้นเรียน จัดเป็นกลุ่มย่อย หรือท�ำเป็นรายบุคคล สถานที่ควรมีทั้งในห้องเรียน
นอกห้องเรียน บริเวณโรงเรียน รวมทัง้ การศึกษาจากแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนหรือในท้องถิน่
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ออนไลน์)
กรรณิ ก าร์ เกิ ด ศรี พั น ธุ ์ (2555, น.93-94) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคใน
การด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนพิทกั ษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบปัญหา
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
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ส�ำคัญประการหนึ่งคือต้นสังกัดไม่ได้ให้การสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนได้รับ
การดูแล การแนะน�ำและการนิเทศจากผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีน่ กั วิชาการศึกษาจะต้องพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสร้างคูม่ อื
การปฏิบัติงาน เพื่อให้อาสาสมัครที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอบรมดูแลเด็กได้
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการจัดท�ำคู่มือให้แก่อาสาสมัครนับเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาคู ่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถทางสมองในอันที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึก
เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็ก
ปฐมวัย ระหว่างหลังการจัดกิจกรรมตามคูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนกับก่อนการจัดกิจกรรม
3. เพื่อประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึก
เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี

สมมติฐานการวิจัย

1. คูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจที พี่ ฒ
ั นาร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีคณ
ุ ภาพ
2. คะแนนความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัด
กิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวน
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ สูงกว่า 3.50)
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั

ประชากร
ประชากรในการทดลองใช้คมู่ อื เป็นเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนใน
แขวงหิรญ
ั รูจี จ�ำนวน 4 แห่ง รวมเด็กก่อนวัยเรียนจ�ำนวน 351 คน และเด็กในโรงเรียนอนุบาล
เทพศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เป็นโรงเรียนอนุบาลทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีช่ านเมืองมีชนั้ เด็กเล็กที่
รับฝากดูแลเด็กแทนผูป้ กครอง และมีนกั เรียนจ�ำนวนเพียงพอในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือมีเด็กจ�ำนวน 14 คน
ประชากรในการประเมินคูม่ อื เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาครูปฐมวัย (คณาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์) และครูผสู้ อนระดับปฐมวัย (เป็นประชากรที่
ไม่สามารถระบุจำ� นวน)
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองใช้คมู่ อื เป็นเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนวัดหิรญ
ั รูจี ซึง่ คัดเลือกแบบเจาะจงเพือ่ ให้สอดคล้องกับพืน้ ทีใ่ นแผนงานวิจยั โดยสุม่ เด็ก
ก่อนวัยเรียนมา 20 คน และเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ เป็นโรงเรียน
อนุบาลทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีช่ านเมือง มีชนั้ เด็กเล็กทีร่ บั ฝากดูแลเด็กแทนผูป้ กครอง และมีนกั เรียน
จ�ำนวนเพียงพอในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือมีเด็กจ�ำนวน 14 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการประเมิ น คู ่ มื อ เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาครู ป ฐมวั ย
(คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์) จ�ำนวน 2 คน และครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย จ�ำนวน 14 คน รวม 16 คน คัดเลือกแบบเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. คูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนวัดหิรญ
ั รูจี (ฉบับร่าง)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กระดับปฐมวัย
3. แบบประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถด้าน
ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนวัดหิรญ
ั รูจี (ฉบับสมบูรณ์)
การสร้างเครือ่ งมือจะด�ำเนินการไปในขัน้ ตอนการวิจยั ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน
และแนวทางในการพัฒนาคูม่ อื ด�ำเนินการดังนี้
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
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1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจ�ำนวน เน้นด้านความหมาย
องค์ประกอบ การวัด และการพัฒนาความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน ซึง่ มุง่ ไปยังส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เด็กปฐมวัย
1.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือ เน้นด้านองค์ประกอบและ
การหาคุณภาพ
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในแขวงหิรัญรูจี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในแขวงหิรญ
ั รูจี ซึง่ มี 4 ศูนย์
ขัน้ ที่ 2 การจัดท�ำโครงร่างของคูม่ อื ด�ำเนินการดังนี้
2.1 จัดท�ำโครงร่างของคูม่ อื ซึง่ ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ สารบัญ ค�ำชีแ้ จงการใช้คมู่ อื
และเนือ้ หา ซึง่ ในส่วนของเนือ้ หาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ (1) ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน (2) บทบาทหน้าทีข่ องครูและนักเรียน (3) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน และ (4) แบบทดสอบวัดความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กระดับปฐมวัย
2.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนตรวจสอบ พบว่ามีความเหมาะสมสามารถ
ด�ำเนินการขัน้ ต่อไปได้
ขัน้ ที่ 3 การจัดท�ำเนือ้ หาสาระของคูม่ อื
3.1 ยกร่างคูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนหิรญ
ั รูจี ตามโครงร่างในข้อ 2.1
3.2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยจ�ำนวน 2 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนือ้ หาสาระ ให้คำ� แนะน�ำ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ท�ำงานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างใกล้ชดิ
พร้อมกันนีผ้ วู้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของ
เด็กระดับปฐมวัยควบคูก่ นั ไปด้วย เพือ่ ให้ได้ขอ้ สอบวัดตรงกับสิง่ ทีเ่ รียน ในแบบทดสอบมี
ข้อสอบ 6 ข้อ มีขอ้ ค�ำถาม 13 ค�ำถาม เป็นการเลือกตอบ 8 ค�ำถาม และแบบจับคู่ 5 ค�ำถามทัง้ นี้
การท�ำงานร่วมกันของผูว้ จิ ยั และผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ได้ปรับปรุงแก้ไขจนกระทัง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญให้
ความเห็นว่าทัง้ คูม่ อื และแบบทดสอบมีคณ
ุ ภาพสามารถน�ำไปใช้ในการทดลองได้
3.3 จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์ตามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ขัน้ ที่ 4 การทดลองใช้คมู่ อื
4.1 ผู้วิจัยทดลองสอนตามคู่มือกับเด็กอายุ 3-4 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
วัดหิรฐั รูจี จ�ำนวน 20 คน โดยมีนกั ศึกษาเป็นผูช้ ว่ ย ภายใต้การอ�ำนวยความสะดวกของครู
อาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) สอบวัดความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของ
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เด็ก ซึง่ เป็นการสอบก่อนเรียน (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูม่ อื ในระหว่างการจัด
กิจกรรมมีการวัดความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของแต่ละหน่วย ซึ่งเป็นการวัด
ผลการเรียนรูร้ ะหว่างเรียน (3) สอบวัดความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กอีกครัง้
โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม อันเป็นการสอบหลังเรียน
บรรยากาศในการเรียนเด็กให้ความสนใจและเรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน เด็กสามารถเกิด
การเรียนรูห้ รือมีความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงตัวเลขเพิม่ ขึน้ เด็กบางคนทีน่ บั เลขไม่ได้
เมือ่ ท�ำกิจกรรมครบทัง้ 8 กิจกรรมแล้ว สามารถนับเลขได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พบว่า
จะต้องมีการปรับปรุงแบบทดสอบและปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน
บางประการ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ลงความเห็นว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในการทดลองครั้งนี้
จะยังไม่วเิ คราะห์เพือ่ สรุปผลการวิจยั เมือ่ ปรับปรุงคูม่ อื จากข้อค้นพบแล้ว จ�ำเป็นจะต้อง
มีการทดลองใหม่อีกครั้ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเด็กใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนวัดหิรญ
ั รูจี
4.2 ทดลองสอนตามคู่มือกับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
ซึง่ เป็นโรงเรียนอนุบาลทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีช่ านเมือง มีชนั้ เด็กเล็กทีร่ บั ฝากดูแลเด็กแทนผูป้ กครอง
และมีนกั เรียนจ�ำนวนเพียงพอในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือมีเด็ก
จ�ำนวน 14 คน โดยด�ำเนินการตามขัน้ ตอนในข้อ 4.1
4.3 ปรับปรุงคูม่ อื อีกครัง้ และจัดท�ำเป็นคูม่ อื ฉบับสมบูรณ์
ขัน้ ที่ 5 การประเมินคูม่ อื
5.1 น�ำคูม่ อื พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื ซึง่ เป็นการประเมิน 5 ระดับ
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาครูปฐมวัย (อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์)
จ�ำนวน 2 คน และครูผสู้ อนในระดับปฐมวัย 14 คน รวม 16 คน ประเมินความเหมาะสม
ของคูม่ อื
5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการตามล�ำดับ ดังนี้
1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของเนื้อหาในคู่มือฯ
ฉบับร่างด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถด้านความรู้สึก
เชิงจ�ำนวนระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน ด้วยการทดสอบที
3. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญและครูตอ่ ความเหมาะสมของเนือ้ หา
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
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ในคู่มือฯ ฉบับสมบูรณ์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสังเคราะห์
ความคิดเห็นเพิม่ เติมด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา

สรุปผลการวิจยั

คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี ประกอบด้วย ปก ค�ำน�ำ
สารบัญค�ำชี้แจงการใช้คู่มือ และเนื้อหา ซึ่งในส่วนของเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
1) ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน 2) บทบาทหน้าทีข่ องครูและนักเรียน และ
3) กิจกรรมส่งเสริการพัฒนาความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน 4) แบบทดสอบวัดความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวน
ของเด็กระดับปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนมี 8 กิจกรรม ได้แก่
1) ส�ำรวจตัวเองและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 2) สัตว์ที่รัก 3) ปากล่องขนม 4) กล่องหรรษา
5) การ์ดแสดงจ�ำนวน 6) แก้วสื่อเลข 7) สร้างและเปรียบเทียบ 8) กลุ่มเปรียบเทียบ
ซึ่งพบว่า
1. คูม่ อื การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจที พี่ ฒ
ั นาร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
เป็นคู่มือที่มีคุณภาพ
2. คะแนนความสามารถด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัด
กิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวน
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนประเมิ น ให้ คู ่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดแขวงหิรัญรูจีในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 โดยให้ความเห็นในระดับมากที่สุดในประเด็นกิจกรรมมี
ความหลากหลายและคู่มือมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัย ส�ำหรับผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถด้านความรู้สึเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี เมือ่ พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในประเด็น
กิจกรรม

จุด
ประสงค์

สื่อและ
อุปกรณ์

รวม

แปลผล

1. ส�ำรวจตัวเองและสิ่งที่
อยู่รอบตัวเรา

4.19

4.19

4.19

3.88

4.11

มาก[1]

2. สัตว์ที่รัก

4.00

4.25

4.06

4.00

4.08

มาก[3]

3. ปากล่องขนม

4.00

4.06

4.06

3.88

4.00

มาก[6]

4. กล่องหรรษา

4.13

4.00

4.06

3.88

4.02

มาก[5]

5. การ์ดแสดงจ�ำนวน

4.19

4.06

4.13

3.75

4.03

มาก[4]

6. แก้วสื่อเลข

4.19

4.25

4.13

3.88

4.11

มาก[1]

7. สร้างและเปรียบเทียบ

3.88

3.81

3.81

3.81

3.83

มาก[8]

8. กลุ่มเปรียบเทียบ

4.13

3.94

3.94

3.88

3.97

มาก[7]

รวม

4.09

4.07

4.05

3.87

4.02

มาก

ล�ำดับขั้น
การ
ตอน ประเมินผล

อภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า คู ่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถ
ด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรญ
ั รูจี
เป็นคูม่ อื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถท�ำให้เด็กปฐมวัยสามารถเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ
ด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวน ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นพ้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับ
มาก กิจกรรมมีความหลากหลายและคูม่ อื มีประโยชน์ตอ่ การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
เด็กปฐมวัย ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาคูม่ อื โดยบรรจุ
เนือ้ หาทีจ่ ำ� เป็นและมีกจิ กรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามหลักการของการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย กล่าวคือ มีลกั ษณะส�ำคัญได้แก่ มีลกั ษณะเป็นเกม
รวมทั้งผสมผสานการละเล่นพื้นบ้าน ใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ ซึ่งจะท�ำให้
เด็กได้มกี ารสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เด็กสามารถสังเกตวิธกี ารคิดของเพือ่ นๆ แล้วน�ำมา
การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจ�ำนวนของเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดแขวงหิรัญรูจี
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ปรับใช้เป็นวิธีการของตนเองได้และสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับที่
บูรชัย ศิรมิ หาสาคร (2555, น.78-104) ให้แนวคิดว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ ำ� หรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ไม่เน้นการสอนเป็นรายวิชา แต่จะจัดกิจกรรมแบบบูรณาการให้
เด็กเรียนรูผ้ า่ นการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ รียกว่า Action Learning กิจกรรมทีจ่ ดั
อาจจ�ำแนกเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
เสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งและเกมศึกษา สอดคล้องกับการวิจยั ของ
จุฬารัตน์ ทองอร่าม (2556) ทีพ่ บว่า กิจกรรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนที่
ครอบคลุมเนือ้ หาความเข้าใจจ�ำนวนทัง้ จ�ำนวนเชิงการนับและเชิงการจัดอันดับทีค่ วามเข้าใจ
ขนาดสัมพัทธ์ของจ�ำนวน และการรูผ้ ลลัพธ์ของการด�ำเนินการ ส่งเสริมความสามารถใน
เรือ่ งความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนของเด็กได้ นอกจากนัน้ การเรียงล�ำดับเนือ้ หาเป็นประเด็นส�ำคัญ
อีกประการหนึง่ ซึง่ ในการพัฒนาคูม่ อื ครัง้ นี้ ผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้เน้นย�ำ้ เรือ่ งการเรียงล�ำดับการจัด
กิจกรรมทัง้ 8 กิจกรรมในคูม่ อื ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นลัทพร ปวงไชยา (2549, น.57)
ที่พบว่าการเรียงล�ำดับเนื้อหาในชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจ�ำนวนที่มีหลาย
กิจกรรมย่อยทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้เป็นชุดกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบในการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. เด็กระดับปฐมวัยสามารถจัดสถานการณ์ให้มีมโนทัศน์และมีความสามารถ
ด้านความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนได้ โดยใช้กจิ กรรมทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะท�ำให้เด็กสามารถต่อยอดได้
เร็วขึน้ เมือ่ เข้าเรียนในชัน้ ประถมศึกษา
2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับเด็กซึ่งเป็นผู้เรียน
ทัง้ นีใ้ ห้เน้นการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ ด็กคุน้ เคยมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ ให้เด็กมี
ความรูส้ กึ ว่าคณิตศาสตร์เป็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเราในชีวติ ประจ�ำวัน ไม่ได้มเี ฉพ่ะในห้องเรียน
เท่านัน้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั ให้ลกึ กว่าการวิจยั ในครัง้ นี้ โดยก�ำหนดตัวแปรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็น
ตัวแปรต้น เช่น อายุ เพศ เป็นต้น
2. ควรมีการวิจยั โดยการน�ำรูปแบบการสอนทีเ่ น้นการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
มาผสมผสานอย่างลงตัว
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