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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  มีกลุ่มตวัอยา่ง คือ เด็กปฐมวยั ปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จ านวน 35 คน ก าลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยท าการทดลอง 5 สัปดาห์ จ านวน 20 คาบ คาบละ 20 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และแบบประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research)  
ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันา
ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั เท่ากับ 92.82/92.71 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80  2) ทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยภาพรวมก่อนการใช้ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรี  
ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.62 และคะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 18.54 ความกา้วหน้าของทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เฉล่ียเท่ากบั 9.91 
เพิ่มข้ึนโดยรวมเฉล่ียร้อยละ 49.55 ซ่ึงสูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี 
 

ค าส าคญั : ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ปฐมวยั 
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Abstract  
This study is a Quasi Experimental research which aim at 1) inventing and investigating the use of learning activity package that 

promote the Phetchaburi local wisdom in order to support and enhance the mathematic fundamental learning for kindergarten children. 2) 
comparing the different result between the pre and post score of fundamental mathematics test after the use of mathematics learning activity 
package that promote the Phetchaburi local wisdom for kindergarten children. The 35 samples obtained by cluster random sampling were third 
year kindergarten children who are studying at Tessaban 3 Chumchonwatchantaravas School during the second semester of 2016 academic 
year. The duration in experimenting and collecting data for this research was in total of 5 weeks. Researcher implemented the learning activity 
package for 20 periods lesson; 20 minutes for each period. The instruments employed for this study were 1) the learning activity package that 
promote the Phetchaburi local wisdom 2)a learning management plan which design by the instructor 3) the skill and knowledge evaluation form 
in mathematic for kindergarten children. The collected data were analyzed in terms of mean, standard deviation, and t-test. 

The findings were as follows : 1) The efficiency of the aforesaid learning package was 92.82/92.71 which was higher than the 
criterion set of 80/80. 2) The overall achievement result of kindergarten children before implementing the learning activity package that 
promote the Phetchaburi local wisdom is equal 8.62 in an average whereas post achievement score (After implementing the learning activity 
package that promote the Phetchaburi local wisdom) is equal 18.54 in an average. In overall, the fundamental knowledge in mathematic of 
kindergarten children have significantly increased in 9.91 and in an average of 49.55. Therefore, after kindergarten children experienced 
the aforementioned package, their learning progress in mathematic was considered as higher.     

 

Keywords : Young Children teacher, Using Learning Process Of The Local Wisdom, The Basic Mathematical Skills 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นยคุปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือให้ทนักบัสภาวะความเจริญกา้วหนา้ และการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ดังระบุไวใ้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545 [1] ท่ีก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัทางการศึกษา และในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 [2] ก าหนดไวว้า่เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้
เดก็มีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลและเตม็ศกัยภาพ 
      “เดก็ปฐมวยั” คือวยัเร่ิมตน้ของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จดัไดว้า่เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต เพราะพฒันาการ
ทุกดา้นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการพฒันาเดก็ในช่วงน้ีควรจะเป็นการวางรากฐานความรู้ในดา้นต่างๆ โดยเนน้การบูรณาการทกัษะท่ี
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อเด็ก ได้แก่ ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะการใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังเร่ืองคุณธรรมเขา้ไปดว้ย เดก็ควรไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
อย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นการวางรากฐานของการเรียนรู้และการพฒันาทักษะในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม [3] ปัจจุบันการจัด
ประสบการณ์เพ่ือให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์นั้น สามารถจดัไดห้ลากหลายรูปแบบ ครูสามารถสอดแทรกเขา้กบั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเดก็ๆ สามารถท าได ้คณิตศาสตร์เป็นวิชาการคิดอยา่งมีเหตุผล การศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและการใชก้ระบวนการคิดท่ี
ถูกตอ้งของการเรียนคณิตศาสตร์จะสร้างใหเ้ดก็เกิดความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ตอ้งปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวยัเน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัหากมองไปรอบๆ ตวัจะเห็นว่าชีวิต
เรามีความเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์เป็นอยา่งมากสังเกตในการเล่นและการพูดคุยของเด็กมกัจะมีเร่ืองคณิตศาสตร์เขา้มาเก่ียวขอ้งใน
ชีวิตประจ าวนัอยู่เสมอ [4] ครูควรฝึกให้เด็กมีโอกาสฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ โดยให้เด็กไดคิ้ดโดยใชเ้หตุผล คน้หาค าตอบดว้ย
ตนเอง โดยอาศัยการสังเกต ส ารวจ จ าแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ จัดล าดับ การนับ และท าตามแบบผ่านกิจกรรมต่างๆ  
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัส าหรับเดก็และครูควรสอดแทรกบูรณาการไปกบัทุกกิจกรรม  
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จากการศึกษางานวิจยัของ [5] ไดท้  าการวจิยัการพฒันาชุดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยัโดยผูป้กครอง
มีส่วนร่วม การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาชุดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยั โดยผูป้กครองมี
ส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ของผูเ้รียนปฐมวยัก่อน
และหลกัการใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะ ผลการวจิยัพบวา่ ชุดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยัโดยผูป้กครองมี
ส่วนร่วมท่ีผูว้จิยั สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 93.04/92.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้และผูเ้รียนปฐมวยั ท่ีไดรั้บการพฒันา
ดว้ยการใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับผูเ้รียนปฐมวยั โดยผูป้กครองมีส่วนร่วมมีทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าก่อนการพฒันาดว้ยการใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ [6] ไดท้  าการวิจยัการส่งเสริมทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัโดยผูป้กครองผา่นชุดกิจกรรม “สนุกกบัลูกรัก” ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยผูป้กครองผ่านชุดกิจกรรม “สนุกกบัลูกรัก” มีความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัในทุกทกัษะเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

การส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยันอกจากจะมีรูปแบบการส่งเสริมท่ีหลากหลายแลว้  การอบรม
เล้ียงดู การจดัส่ิงแวดลอ้ม  และการจดัการเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเด็กปฐมวยัไดด้ว้ย
เช่นกนั ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นสภาพแวดลอ้มใกลต้วัเดก็ปฐมวยั เป็นส่ิงเร้าท่ีดีและมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั
ไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากเด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้ส่ิงเร้าจากธรรมชาติผา่นการเล่น การไดส้ัมผสั จบัตอ้ง สังเกต คิดคน้ศึกษาดว้ยความ
เพลิดเพลิน การท่ีเด็กไดน้บัจ านวน วดัขนาด จ าแนกส่ิงของ เปรียบเทียบส่ิงของ ส่ิงเร้าท่ีเรียนจะท าให้เกิดการจ า และความเขา้ใจ
สร้างมโนทศัน์ในเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหก้บัเดก็ปฐมวยัไดเ้รียนรู้ มีประสบการณ์โดยตรง 
จากการลงมือปฏิบติัไดล้องท าตามแบบอย่างจะสามารถพฒันาศกัยภาพ พร้อมส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเดก็ปฐมวยัและนอกจากน้ีส่ิงท่ีส าคญั จากการท่ีเดก็ปฐมวยัไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการปลูกฝังให้
เดก็ปฐมวยัมีความรัก ความผกูพนั เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีตนเองอยู ่(7) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัเพชรบุรี
ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ   ด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรีเป็นอาชีพเล้ียงครอบครัวและเกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ขนม
หวาน  ของท่ีระลึก การท่องเท่ียว ผลผลิตสดและผลิตภณัฑ์แปรรูปจากตาลโตนด ยงัสามารถพฒันาจนส่งออกต่างประเทศไดอี้ก
ดว้ย ถือไดว้่าเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนท่ีทรงคุณค่า ควรอนุรักษแ์ละส่งเสริมไว ้โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่
จดัการเรียนรู้ใหเ้ดก็ไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริงผา่นกระบวนการต่างๆ ใหเ้ดก็ไดส้ัมผสั จบัตอ้ง สังเกต คิดคน้ศึกษาดว้ยตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าในการอนุรักษภู์มิปัญญาไทย คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์สามารถเลือกสรรน าไปพฒันาและสืบทอดไดอ้ยา่งงดงาม รวมทั้งปลูกฝังความรักความหวงแหนใน
คุณค่าและเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บัการ
เรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัเด็กปฐมวยั  จึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ย
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ทั้งน้ีผลจากการศึกษาท่ีไดด้  าเนินการวิจยั
จะเป็นแนวทางใหค้รูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัน าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัประสบการณ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 

วตัถุประสงค์  

                1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี 

เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลังการใช้ชุดการส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 

ขอบเขตของการวจิัย  
1. ขอบเขตด้านพืน้ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส จงัหวดัเพชรบุรี  
2. ขอบเขตด้านตวัแปรที่ศึกษา ประกอบดว้ย 

        ตวัแปรตน้ คือ ชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 5 เล่ม ดงัน้ี เล่มท่ี 1 วุน้ลูกตาล, เล่มท่ี 2 ขนมตาล, เล่มท่ี 3 ดอกไมจ้ากใบตาล, 
เล่มท่ี 4 ท่ีคัน่หนงัสือจากใบตาล, เล่มท่ี 5 พวงมโหตร 

 ตวัแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  คะแนนทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ในดา้นการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก การนบัและการรู้ค่าตวัเลข 

3. ขอบเขตด้านเน้ือหา เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการน าชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี มาใชใ้นการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นทั้งหมด 5 เล่ม 
ไดแ้ก่ เล่มท่ี 1 วุน้ลูกตาล, เล่มท่ี 2 ขนมตาล, เล่มท่ี 3 ดอกไมจ้ากใบตาล, เล่มท่ี 4 ท่ีคัน่หนงัสือจากใบตาล, เล่มท่ี 5 พวงมโหตร 

4. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาคร้ังน้ีท าการทดลองโดยการใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 35 คน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 20 คาบๆ ละ 20 นาที 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ เดก็ปฐมวยั  (อนุบาล)  ปีท่ี 3/1  -  3/3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจนัทราวาส  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 3  ห้องเรียน  ประกอบด้วยเด็กปฐมวัย   (อนุบาล)  ปี ท่ี  3/1  จ านวน  38  คน  เด็กปฐมวัย  (อนุบาล) ปี ท่ี  3/2   
จ านวน  33 คน  และเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล)  ปีท่ี 3/3  จ านวน 35 คน  รวมทั้งหมด 106  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เดก็ปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี 3/3  โรงเรียนเทศบาล  3  ชุมชนวดัจนัทราวาส  จ านวน 35 คน ซ่ึงไดม้าจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เน่ืองจากนักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกนั  
ผูศึ้กษาจึงสุ่มแบบกลุ่มมา 1 หอ้งเรียน และใชน้กัเรียนทั้งหมดในกลุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
                เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 1. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  2. แผนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  3. แบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั   
  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผูว้ิจยัไดด้  าเนินขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  ดงัน้ี 1) ศึกษาเอกสาร 
ทฤษฎี และหลกัการจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดท าชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 2) สร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันา
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั ฉบับร่าง 3) ตรวจสอบความสอดคลอ้งเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้ปฐมวยั จ านวน  2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและประเมินผลทางการศึกษา 
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จ านวน  1  ท่าน ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าเพ่ือให้มีความสอดคลอ้ง(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  4)หาค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยน าไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 
โรงเรียนเทศบาล 2  วดัพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถมัภ)์  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 คน ท่ีมีระดบั
ความสามารถเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน อยา่งละ 3 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู
ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ตามเกณฑ ์80/ 80  แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ข ไดค้่า E1/E2 เท่ากบั  90.69/86.11  แสดงวา่ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี
เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวว้า่ยอมรับได ้ 
คือ 80/80  5)ปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชใ้นระยะต่อไป 

2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างแบบทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ตามขั้นตอนดงัน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบทดสอบ
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั 2) วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพ่ือวางแผนการออกขอ้สอบใหส้อดคลอ้ง
กบัเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั 3) เลือกประเภทของแบบทดสอบท่ีจะวัด คือ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย  3  
ตวัเลือก  4) สร้างผงัขอ้สอบแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3   
5) เขียนขอ้สอบแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ตามผงัขอ้สอบท่ีไดว้างแผนไว ้ จ านวน  30  ขอ้   
ซ่ึงมากกว่าจ านวนขอ้ท่ีใชจ้ริง 6) ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้น
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
จดัการเรียนรู้ปฐมวยั  จ านวน  2  ท่าน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและประเมินทางการศึกษา  จ านวน 1 ท่าน ไดค้่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 
7) คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่า  IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 8)จัดพิมพ์เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 ฉบบัสมบูรณ์ 

3. สร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  1) ศึกษาหลกัสูตรเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  พุทธศกัราช 2546  2) ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา
เด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวดัจันทราวาส ผูศึ้กษาได้ด าเนินการ ดังน้ี  
(1) วิเคราะห์องคป์ระกอบของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหาและ
กิจกรรม  (2) วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยน าเอาจุดประสงคก์ารเรียนรู้  แต่ละขอ้มาวิเคราะห์ เพ่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ครบทุกดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการและดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
(3) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยน าเอาเน้ือหาหลกัมาวิเคราะห์เป็นเน้ือหายอ่ย (4) วิเคราะห์เน้ือ
เร่ืองของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 โดยน าเอากิจกรรมในแต่ละเล่มมาวิเคราะห์หารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
3) ก าหนดกรอบแนวคิดการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 4) เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 5) น าแผนการจดัประสบ
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การณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ปฐมวยั จ านวน 2 ท่าน และดา้นวิจยัและ
ประเมินทางการศึกษา  จ านวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้งเฉล่ีย 0.80-1.00  6)ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 7)น าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการใชข้องชุดการส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
(อนุบาล)  ปีท่ี 3 ไปด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งต่อไป   

 

ผลการวจิัย 
ตอนที่  1  ผลการสร้างนวัตกรรมและการหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีที ่3  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล  3 ชุมชน 
วดัจนัทราวาส  รายละเอียดของผลการสร้างเป็นดงัน้ี 
ตารางที่  1 ผลการสร้างนวตักรรมชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันาทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

  เล่มที่ ช่ือเร่ือง จ านวนแบบฝึก เวลาจัดประสบการณ์ (คาบ) 
1 วุน้ลูกตาล 4 4 
2 ขนมตาล 4 4 
3 ดอกไมจ้ากใบตาล 4 4 
4 ท่ีคัน่หนงัสือจากใบตาล 4 4 
5 พวงมโหรต 4 4 

รวม 20 20 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การสร้างชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  จ านวน 5 เล่ม ใชเ้วลาจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งส้ิน   
20 คาบ ๆ ละ 20 นาที และไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บั
ผูเ้รียน  หลงัจากผูศึ้กษาน าชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจนครบถว้นทุกเล่ม  และไดท้ดสอบวดัความสามารถ
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  พบว่าหลงัจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินผลหลงัการใช้ทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ น ามาค านวณหาค่าประสิทธิภาพ ผลปรากฏดงัน้ี  
 

ตารางที่   2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพื่อพฒันา
ทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 

   ค่าประสิทธิภาพ จ านวนคน คะแนนเตม็ ร้อยละ ประสิทธิภาพ ความหมาย 
ระหวา่งเรียน/กระบวนการ ( 1E ) 35 20 92.82 92.82 ผา่นเกณฑ ์
ระหวา่งเรียน/ผลลพัธ์ ( 2E ) 35 20 92.71 92.71 ผา่นเกณฑ ์
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 จากตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพื่อ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  ท่ีพฒันาข้ึน  มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ ( 1E ) เท่ากบั  
92.82  ค่าประสิทธิภาพ ผลลพัธ์  ( 2E ) เท่ากบั 92.71  หรือมีค่า 1E / 2E  เท่ากบั  92.82/92.71 โดยสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพท่ีก าหนด
ไว ้   คือ 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
ด้วยภูมปัิญญาท้องถิ่นเพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีที ่3 
ตารางที่ 3  คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  

คะแนน 
Pretest 
(20) 

Posttest 
(20) 

คะแนนความก้าวหน้า (D) 
ร้อยละ 

ของความก้าวหน้า 
รวม 302 649 347 

49.55 
ค่าเฉล่ีย 8.62 18.54 9.91 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนก่อนเรียนดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 เท่ากบั 8.62 และ
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 18.54 ซ่ึงสูงกว่าก่อนเรียน   โดยคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 9.91 และเพ่ิมข้ึนโดยรวมเฉล่ียร้อยละ 49.55 
แสดงว่าผูเ้รียนท่ีผ่านการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  เพื่อ
พฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษา  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. t-test 1 tail Sing 

ทดสอบก่อนเรียน 35 20 8.62 1.68 
34.418 .000 

ทดสอบหลงัเรียน 35 20 18.54 0.82 

  df 34 0.05 = 1.6896 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวดัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัเรียนดว้ยชุดการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั 

(อนุบาล) ปีท่ี 3 ผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  (x = 8.62, S.D. = 1.68) และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  (x = 18.54,  S.D.= 
0.82)  ผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ตารางที ่ 5  การเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการสังเกต  ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี  3  ก่อนและหลังการจัด 
การเรียนรู้ด้วยชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การสังเกต 35 2.14 0.77 4.60 0.50 
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จากตารางท่ี 5 พบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ดา้นการสังเกตสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการสังเกตของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  
ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.14  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.77 และหลงัการจดัการเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.60  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50  
ตารางที ่ 6  การเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการเปรียบเทียบ  ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี  3  ก่อนและหลงัการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทักษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การเปรียบเทียบ 35 2.09 0.61 4.57 0.50 

จากตารางท่ี 6 พบว่าหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ดา้นการเปรียบเทียบ  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการ
เปรียบเทียบของเด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก่อนการจดัการเรียนรู้ไดค้ะแนน 
เฉล่ียเท่ากับ 2.09  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และหลงัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.57  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.50 
ตารางที่  7  การเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการจ าแนก  ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี  3  ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรีเพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การจ าแนก 35 1.94 0.73 4.63 0.49 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ดา้นการจ าแนก  สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการจ าแนก ของเด็กปฐมวยั (อนุบาล)  
ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.94  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.73 และหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 
ตารางที ่ 8  การเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลขของเดก็ปฐมวยั (อนุบาล)  ปีท่ี  3 ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3 

การทดลอง N 
ก่อนจัดประสบการณ์ หลงัจัดประสบการณ์ 

x  S.D. x  S.D. 

การนบัและรู้ค่าตวัเลข 35 2.46 0.61 4.74 0.44 

 จากตารางท่ี 8 พบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรี  เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ส าหรับเดก็ปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3  ผูเ้รียนมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
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ดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลข  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พิจารณาจากคะแนนดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลข  ของ
เด็กปฐมวยั (อนุบาล) ปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 2.46  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.74 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.44 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยั  (อนุบาล) ปีท่ี 3  จากผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากบั  92.82/92.71  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
80/80 ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั [8] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาแบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียน
ปฐมวยั การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียนปฐมวยัและศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการจ าของผูเ้รียนปฐมวยัก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียนปฐมวยั ผล
การศึกษาพบวา่แบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมความจ าของผูเ้รียนปฐมวยัมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.01/81.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 
80/80 ท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบั [9] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
ผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางดา้นวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
ของผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของผูเ้รียน ชั้นอนุบาล 
ปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา่แบบฝึกทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับผูเ้รียน ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.56/82.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั [10] ไดท้  าการศึกษาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผูเ้รียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทกัษะขั้นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และศึกษาผลการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับผูเ้รียน ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบา้นป่าคาแม่เงินสามคัคี ส านกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย  
เขต 3 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 5 ชุดมีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากบั 85.62/93.10  
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80   
 การศึกษาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายดา้นท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินทั้งก่อนและหลงัการทดลองผลการศึกษาพบวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีทกัษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์สูงข้ึนซ่ึงเป็นไปตามสมมติท่ีไดต้ั้งไว ้เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีคะแนนทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจดักิจกรรมเฉล่ียเป็น 8.62 คะแนน แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมีคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์เป็น 18.54 คะแนน แสดงวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ตรงใน
การท ากิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านการใช้ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ของจริง โดยเน้นให้เด็กไดส้ังเกต เปรียบเทียบ   
จ าแนก  และการนับและรู้ค่าจ านวน โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ ง 5 จากการมอง การฟัง การไดก้ล่ิน  การชิม และการสัมผสั
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นวยัแห่งการส ารวจคน้ควา้ มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจส่ิงแปลกใหม่ในกิจกรรม 
การไดล้งมือกระท า การจบัตอ้งสัมผสัท าใหเ้ดก็เขา้ใจ จากพ้ืนฐานความคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ เนน้ใหเ้ห็นวา่เดก็ปฐมวยัท่ีเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงท่ีผูใ้หญ่เตรียมสภาพแวดลอ้มให้ โดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ของจริง ผา่นกระบวนการกบัส่ิงนั้น ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเพียเจท ์(Piaget) บรูเนอร์ (Bruner) และมอนเตสซอร่ี (Montessori)  
ท่ีใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และการลงมือปฏิบติัจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการรับรู้ท่ีง่าย และ
จดจ าส่ิงต่าง ๆ ไวเ้ป็นอยา่งดี เกิดความเขา้ใจในท่ีสุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
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ครูสามารถท าใหเ้ดก็เกิดทกัษะต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ  โดยข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของครูวา่ตอ้งการให้เกิดผลเช่นไรแลว้จึงคิด
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย ซ่ึงการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดทกัษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี  และเม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่าทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดีทั้ง 4 ดา้น คือ 
ดา้นการสังเกต (ค่าเฉล่ีย 4.60) ดา้นการเปรียบเทียบ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ดา้นการจ าแนก (ค่าเฉล่ีย 4.63) และดา้นการนบัและรู้ค่าตวัเลข
(ค่าเฉล่ีย 4.74)  แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้จากชุดการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพชรบุรีช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัมีทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีดีข้ึน  ทั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดว้า่ ระดบัทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัแยกเป็นรายดา้น พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลงัการทดลองสูง
กวา่ก่อนการทดลอง มีระดบัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์สูงข้ึนทุกดา้น ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่รูปแบบการจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ไดดี้ และส่งผลใหท้กัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ดา้นการสังเกต การเปรียบเทียบ 
การจ าแนก และการนับและรู้ค่าจ านวนอยู่ในระดบัท่ีดีข้ึน ประกอบกบัทกัษะดงักล่าวเป็นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีเด็ก
จะตอ้งเรียนรู้เพื่อสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [4] ท่ีกล่าววา่ ครูจะตอ้งเนน้ให้
เด็กลงมือปฏิบติัจริง และไดท้ ากิจกรรมท่ีมีความหมายเก่ียวกบัตวัเด็ก ให้เด็กไดท้ั้งดู ทั้งจบัตอ้ง และทดสอบความคิดของเขาใน
บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน เดก็ควรจะไดรั้บการฝึกฝนใหมี้ความเขา้ใจหรือมีแนวคิดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
การสอนแต่ละคร้ังครูควรสอนความคิดรวบยอดเพียงเร่ืองเดียว เช่น เพ่ิมหรือลด โดยอาศยักิจกรรมท่ีเดก็ไดล้งมือปฏิบติัและเรียนรู้
ดว้ยตนเอง คือมีการนับกนัจริง ๆเด็กเร่ิมท่ีจะสามารถสังเกตลกัษณะ และคุณสมบติัต่าง ๆ ของวตัถุได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [11]  
ไดก้ล่าวว่าเด็กจะตอ้งมีประสบการณ์ และไดรั้บการฝึกในเร่ือง ของการสังเกต การจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ตามรูปร่าง การเปรียบเทียบ 
การบอกต าแหน่ง การเรียงล าดบั การนบัและการวดั ซ่ึงทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยเตรียมเดก็ให้พร้อมท่ีจะกา้วไปสู่การเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป  สอดคลอ้งกบั [12] การพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมการ
เรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทกัษะ การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน
ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดแบบฝึกทกัษะ ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ของผูเ้รียนปฐมวยั หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดแบบฝึกทกัษะโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และจ าแนกรายทกัษะมี
ค่าเฉล่ียคะแนนสูงข้ึนทุกทกัษะ อยูใ่นระดบัดีมาก 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ การลงความเห็นและอยู่
ในระดบัดี 1 ทกัษะ คือ ทกัษะการจ าแนกประเภท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  เช่นเดียวกบั  [13] การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาชุดฝึกลีลามือ  เพ่ือส่งเสริมความพร้อมดา้นการ
เขียนของผูเ้รียนปฐมวยั : กรณีศึกษา โรงเรียนบา้นแท่น จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั พบวา่ชุดฝึกลีลามือเพ่ือส่งเสริมความพร้อม
ดา้นการเขียนท่ีพฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมความพร้อมดา้นการเขียนของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด (มีผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนน
ถึงร้อยละ 75 เป็นจ านวนร้อยละ75 ข้ึนไป) โดยผูเ้รียนมีคะแนนจากการท าแบบประเมินความพร้อมดา้นการเขียน ถึงร้อยละ 75  
เป็นจ านวนร้อยละ 100 และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ [14] ท่ีพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
81.80/81.53 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 2) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบวา่ ความสามารถใน
การเขียนเชิงสร้างสรรค์หลงัใช้สูงกว่าก่อนใช้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 และ3) ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจ 
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดา้นลกัษณะของชุดฝึกทกัษะ และดา้นกิจกรรมในชุดฝึกทกัษะ อยูใ่นระดบัมากเท่ากนัตามล าดบั 

จากท่ีกล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้จากชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพชรบุรีนั้นเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงดว้ยการปฏิบติักบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ โดยผา่นประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 จากการมอง การฟัง การไดก้ล่ิน การชิม และการสัมผสั เนน้ให้เด็กไดส้ังเกต  เปรียบเทียบ และจ าแนกโดยครูจะสอดแทรก
ความรู้ทางดา้นทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ใหแ้ก่เดก็โดยการแนะน า และใหเ้ดก็ไดล้งมือกระท ากบัส่ือท่ีเป็นของจริง เพื่อใหเ้ดก็
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ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยครูมีบทบาทส าคญัในการเตรียมส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และใชค้  าถามในการกระตุน้ใหเ้ดก็ไดล้งมือท า และ
คิดทบทวนล าดบัขั้นตอนในขั้นสรุป ดงันั้นเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงมีทกัษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อสังเกตทีไ่ด้จากการศึกษา 
 1.  การเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้จากส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ของจริง ให้เด็กไดล้งมือกระท ากบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะนิสัยท่ีควรสร้างให้เกิดในตวัเด็ก 
แมว้า่เด็กไดเ้คยเห็นส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ในชีวิตประจ าวนัอยูแ่ลว้ แต่เด็กก็ไม่มีโอกาสไดล้งมือกระท ากบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ เหล่านั้น 
เม่ือเดก็ไดรั้บโอกาส เดก็จึงใหค้วามสนใจ มีช่วงความสนใจในการท ากิจกรรมเป็นเวลานาน สนุกสนาน ไม่เบ่ือ 
 2.  เด็กมีการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และยงัไดรั้บสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัร่างกาย 
ตลอดจนเรียนรู้การบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์จากการจดักิจกรรมประกอบอาหาร 
 3. การจดัการเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
กระท ากบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นของจริงและหลากหลาย เดก็ไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนทั้งดา้นความคิดและการกระท า จึงส่งผล
ใหเ้ดก็เกิดการพฒันาโดยองคร์วมทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กกลา้พูด 
กลา้แสดงออก โดยใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็รู้จกัคิด และควรเป็นค าถามปลายเปิดท่ีเดก็สามารถตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 2. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กร่วมท า
กิจกรรมทุก ๆ ขั้นตอนเพ่ือใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ซ่ึงจากการใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 จะช่วยส่งเสริมพฒันาการ
ในดา้นต่าง ๆของเดก็ และส่งเสริมในการเรียนรู้ดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
 3. ชุดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี ครูควรเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ให้
เหมาะสมปลอดภยั และมีจ านวนเพียงพอกบัเด็กสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และมีการกระตุน้ให้เด็กเกิดการสนใจ และอยากลง
มือท ากิจกรรมดว้ยตนเอง โดยอยูใ่นเง่ือนไขท่ีก าหนด เพื่อความปลอดภยั และครูตอ้งมีการยดืหยุน่ในการท ากิจกรรมและดูแลคอย
ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 
 ข้อเสนอแนะในการท างานศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การคิด
แกปั้ญหา ดา้นภาษา โดยใชชุ้ดการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพชรบุรี 
 2. ควรมีการศึกษาต่อเน่ืองเก่ียวกบัทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งเดียวกนัเพ่ือศึกษาถึง
ความเปล่ียนแปลงของทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีชดัเจนข้ึน 
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