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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ (1) เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบทักษะคณติศาสตรข์องเดก็ปฐมวยักอ่น

และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สำาหรบัเดก็ปฐมวยั (2) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของเดก็ปฐมวยัตอ่การจดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใช้
ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 
(1) ชุดการสอนบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (3) 
แบบทดสอบวดัทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร ์(4) แบบประเมินความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัตอ่การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำาหรับเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ห้องเรียนที่2 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอด
ฟา้จุฬาโลกมหาราชมหาราช สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษารอ้ยเอด็เขต 1 ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 
2563จำานวน 31 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการสอนแบบ
บรูณาการ หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 (2) เดก็ปฐมวัยรอ้ยละ 100 
มีความพึงพอใจหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการอยู่ในระดับมาก 
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Abstract
 The objectives of this research were (1) to compare the mathematical skills of 

early childhood children before and after the learning experiences by using an integrated 
teaching set on basic mathematical skills for early childhood children and (2) to study the  
satisfaction. of early childhood children on organizing learning experiences using an integrated 
teaching set of basic mathematical skills for early childhood children. The research tools were 
(1) an integrated teaching set on basic mathematical skills for early childhood children, (2) a 
learning experience plan (3) a test to measure basic mathematical skills (4) an assessment 
form for children’s satisfaction on the learning experience using an integrated teaching set 
of basic math skills for early childhood. The sample were 31 Kindergarten Year 2 Class 2 in 
Somdejphraphutthayodfachulalok the Great School under Roi Et Educational Service Area 
Office 1, semester 1 of the academic year 2020. The statistics used in the data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test. The research results were concluded that 
(1) the early childhood children had higher mathematical skills after the learning experiences  
by using the integrated teaching set on basic mathematical skills for early childhood children  
at the 0.05 statistical significance level, and (2) 100 % of early childhood children had  
a much level of satisfaction after the learning experience by using the integrated  
instruction set.

Keywords:  Learning experiences, integrated teaching series, basic mathematical skills,  
early childhood, early childhood children

บทนำา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่พัฒนาการทั้งด้าน

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นวัยสำาคัญของการเรียนรู้สิ่ง
ตา่งๆ เดก็วยัน้ีจงึตอ้งได้รับการสง่เสรมิพัฒนาการ
ท่ีเหมาะสม เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม ความสามารถ 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยศึกษา
นั้นมีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างไปจากการ
สอนในระดับชั้นอื่นๆ เพราะในระดับปฐมวัยจะ
ไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จะเป็นการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะของการบูรณาการผ่านการเล่น การ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์กับ 
สิ่งต่างๆ รอบตัว 

การจัดการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยสำาหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ 
บู รณาการผ่ านการ เ ล่นลงมื อกระทำ าจาก
ประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายเกิดความรู้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 69) การจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยมีความสำาคัญยิ่ง 
ต่อการพัฒนาการในทุกๆ ด้านของเด็กในอนาคต 
เนื่องจากเด็กวัยนี้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในวัยนี้มีความ
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สำาคัญอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นในตัวเด็ก โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะปฐมวัยมีความสำาคัญเป็นพิเศษ 
เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป
ของชีวิตของแต่ละบุคคล (ปิยะนุช สุวรรณเทพ  
และสุเทพ อ่วมเจริญ, 2558: 258) การพัฒนา
ความสามารถของเ ด็กต้องมีการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม ครูควรจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีส่วนสำาคัญอย่างมากในชีวิต
ประจำาวันของเด็ก การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
เด็กนั้นเริ่มตั้งแต่เกิด การกะระยะที่จับหน้าแม่  
การแสดงออก ด้วยการ เอื้ อมมื อ  (กุ ลยา  
ตันติผลาชีวะ, 2547: 157) 

การสอนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กเล็กนั้น
ควรให้เด็กได้มีโอกาสทำากิจกรรมด้วยตนเองได้
สมัผสัไดจ้ดักระทำากบัวัตถุของจริงมปีระสบการณ์
กบัสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมเด็กจะเรยีนด้วยการปฏิบตัติอ่
วัตถุเท่านั้นและการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน
ในห้องเรียนส่งผลต่อการสร้างความรู้ทางด้าน
ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเด็กโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคำาพูดที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
ใฝ่เรียนรู้เช่นการซักถามด้วยความเอาใจใส่ของครู
ส่วนการสร้างความรู้และข้อมูลย้อนกลับนั้นเป็น 
ส่ิงที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเองเด็กไม่ต้องการการ
สอนโดยตรงแต่จากการที่ได้เผชิญปัญหาจะส่งผล
ให้เด็กได้พัฒนาความคิดในระดับสูงขึ้น (หรรษา 
นิลวิเชียร, 2535: 118-154) 

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและ
เป็นเคร่ืองมือสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ
สมองจุดเน้นของการจัดประสบการณ์จึงจำาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้จดจำาข้อมูลทักษะ
พื้นฐานเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ
ในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และมีทักษะพื้นฐานท่ีเพียงพอในการนำาไปใช้แก้

ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ผู้เรียนจะต้องได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจจากการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเอง (วรณัน ขุนศรี, 2552: 74) และถ้า
เราสังเกตรอบตัวก็จะเห็นว่าชีวิตเราเกี่ยวกับเรื่อง
คณิตศาสตร์มากมายเริ่มตั้งแต่ เลขที่บ้าน เบอร์
โทรศัพท์ หรือแม้แต่การพูดคุยของเด็กที่เราได้ยิน
ก็จะมีการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภท 
และตัวเลข ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด วิธีการ และ
กระบวนการเชิงเหตุผล นับเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ยิ่งอย่างหนึ่งในการดำารงชีวิตของคนในสังคม
คณิตศาสตร์มีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้คนคิดเป็น ทำา
เป็น และแก้ปัญหาเป็น สร้างเสริมให้มีความคิด 
มีเหตุผล มีความรอบคอบ มีความประณีตและ
ละเอียดถี่ถ้วน มีความแม่นยำารวดเร็ว มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และนอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนฐานที่
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาแขนงอื่นมีแนวทางใน
การสอดรบักับความก้าวหนา้ของโลกยคุเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันและเนื่องจากคณิตศาสตร์
เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากเป็นลักษณะ
ของนามธรรม ผูเ้รียนเกดิการเรยีนรูไ้ดย้ากปจัจบัุน
ครูสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนมาช่วยอธิบาย
เน้ือหาบางเรื่องท่ีเป็นนามธรรม ดังนั้นหน้าท่ีของ
ครูผู้สอนจึงต้องค้นคว้าวิธีสอนต่างๆ มาใช้เพื่อให้
นักเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น โดยยึดผู้เรียนเป็น
สำาคัญ การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อที่เหมาะสมเป็น
ตัวกลางที่ช่วยในการนำาความรู้จากครูผู้สอนหรือ
แหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ สนใจและ
สนุกสนาน สื่อการสอนจึงเป็นสื่อกลางที่ทำาให้
เน้ือหาที่ยากกลับง่ายขึ้น บทเรียนที่ซับซ้อนนั้น
กลับชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงนับเป็นสื่อที่ช่วยพัฒนา
ทางด้านสติปัญญา ในบรรดาสื่อการศึกษาที่เรา
มีอยู่ขณะนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับเป็นสื่อที่น่า
สนใจ สื่อหนึ่ง
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ผู้วิจัยจึงได้ทำาการวิจัยเรื่อง ผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบ
บูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ด้านจำานวนและตัวเลข ให้ได้ผล
ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เพื่ อศึ กษา เป รียบ เที ยบทั กษะ

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบ
บูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับ
เด็กปฐมวัย

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวัยต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

สมมุติฐาน
1. ผลการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดย

ใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัด
ประสบการณ์สูงขึ้น

2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน 
บูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำาหรับ
เด็กปฐมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 2 ห้อง เป็นเด็ก
นักเรียนชาย-หญิง ในช่วงอายุ 4-5 ปี จำานวน 61 
คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จ
พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช สังกัดสำานกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
รอ้ยเอด็ ภาคเรียนที ่1 ปกีารศกึษา 2563 จำานวน 
31 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
random sampling) โดยวิธีจับฉลาก 

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

ตัวแปรตาม

1. ผลการจัดประสบการณท์กัษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
แบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สำาหรับเด็กปฐมวัย 

เครื่องมือ

1. ชุดการสอนบูรณาการทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์

2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้ชุดการสอนบูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์

3. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ที่มีข้อคำาถามสอดคล้องกับเนื้อหา
ในชุดการสอนบูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
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คณิตศาสตร์ จำานวน 20 ข้อ ประกอบด้วย แบบ
ทดสอบโยงเส้น วงกลม กากบาท และเติมตัวเลข
จับคู่ความสัมพันธ์ จำานวนกับตัวเลข

4. แบบประเมินความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวยัตอ่การจดัประสบการณก์ารเรียนรูโ้ดยใช้ชุด
การสอนบรูณาการทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร ์
สำาหรบัเดก็ปฐมวยั แบง่ระดับความพึงพอใจเปน็ 3 
ระดับ คือ ชอบ เฉย และไม่ชอบ จำานวน 10 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ลำาดับดังนี้

1. ผู้วิจัยชี้แจงให้เด็กปฐมวัยทราบถึงวิธี
การจัดการ เนื้อหา รายละเอียดของกิจกรรม

2. ผู้วิจัยให้เด็กปฐมวัยทำาแบบทดสอบ
วัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัด
กิจกรรม จำานวน 20 ข้อ

3. ผู้วิจัยดำาเนินการสอนและจัดกิจกรรม
ตามแผนการจดัการเรียนรู ้โดยใช้ชุดการสอนแบบ
บูรณาการจากหน่วยการเรียนรู้ในเนื้อหา เรื่อง 
จำานวนและตัวเลข คือ ตัวเลขแสดงค่าจำานวน, 
จำานวนนับ, ทบทวนการนับจำานวนทั้งเลขอารบิก
และเลขไทย (0-9, ๐-๙) ตามวันเวลาที่กำาหนด 
จำานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที แบ่งเป็น 
ทดสอบก่อนจัดกิจกรรม 1 ครั้ง จัดกิจกรรม 6 
ครั้ง ทดสอบหลังจัดกิจกรรม 1 ครั้ง

4. เม่ือส้ินสุดการทดลองจงึใหเ้ด็กปฐมวยั 
ทำาแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
จำานวน 20 ขอ้ ซึง่เปน็แบบทดสอบฉบบัเดียวกบัที่
ใชท้ดสอบก่อนเรียนแลว้บนัทกึผลการทดสอบเพือ่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

5. ใหเ้ดก็ปฐมวยัตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม

6. นำาผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
จากแบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
และแบบสอบถามความพงึพอใจไปวเิคราะหห์าคา่
สถิติเพื่อสรุปผลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

1. สถติเิชงิพรรณนา วเิคราะหผ์ลทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยชุดการสอน
แบบบูรณาการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2. หาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบบูรณาการ โดยการหาประสิทธิภาพระหว่าง
คะแนน ท่ีได้รับจากการทำาแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนกับคะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบหลัง
เรยีน โดยใชส้ตูร E

1
/E

2
 และผูว้จิยัไดก้ำาหนดเกณฑ ์

80/80 คือ เด็กปฐมวัยทั้งหมดที่ทำาแบบทดสอบ
ก่อนและหลังได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80

3. เปรียบเทียบผลทดสอบทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จดักจิกรรมดว้ยชดุการสอนแบบบรูณาการ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และความแตกต่างคะแนนหลังเรียน โดย
ใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent-
samples t-test) 

4. ศกึษาความพงึพอใจเดก็ปฐมวัยทีม่ตีอ่
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
แบบบรูณาการ โดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565

1. สถิติเชงิพรรณนา วเิคราะหผ์ลทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยชุดการสอน
แบบบูรณาการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2. หาค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน
แบบบูรณาการ โดยการหาประสิทธิภาพระหว่าง
คะแนน ที่ได้รับจากการทำาแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนกับคะแนนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบหลัง
เรยีน โดยใชส้ตูร E

1
/E

2
 และผูว้จิยัได้กำาหนดเกณฑ ์

80/80 คือ เด็กปฐมวัยทั้งหมดที่ทำาแบบทดสอบ
ก่อนและหลังได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80

3. เปรียบเทียบผลทดสอบทักษะพื้นฐาน

ทางคณติศาสตรข์องเดก็นกัเรยีนกอ่นและหลงัการ
จดักจิกรรมดว้ยชดุการสอนแบบบรูณาการ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และความแตกต่างคะแนนหลังเรียน โดย
ใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent-
samples t-test) 

4. ศกึษาความพงึพอใจเดก็ปฐมวัยทีม่ตีอ่
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน
แบบบรูณาการ โดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติ ได้ผลการวิจัยดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ผลการทดสอบทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรข์องเด็กนกัเรยีนกอ่นและหลงัการจัดกจิกรรม
ด้วยชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

ทักษะพื้นฐ�นท�งคณิตศ�สตร์
 (n=31) 

คะแนน
เต็ม

คะแนนทักษะ
S.D.

ต่ำ�สุด สูงสุด

ก่อนเรียน 20 9 18 14.29 2.46

หลังเรียน 20 12 19 16.23 1.67

เด็กปฐมวัยมีค่าคะแนนทักษะก่อนเรียน
เฉลีย่อยูท่ี ่14.29 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2.46 มีค่าคะแนนต่ำาสุดที่ 9 และมีคะแนนสูงสุด
อยู่ที่ 18 จากคะแนนเต็ม 20 สำาหรับผลการ
ทำาแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีค่าคะแนน

ทักษะเฉลี่ยอยู่ที่ 16.23 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.67 มีค่าคะแนนต่ำาสุด 12 คะแนน 
และค่าคะแนนสูงสุด 18 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน
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ต�ร�ง 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูประสทิธภิาพชดุการสอนแบบบรูณาการทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
สำาหรับเด็กปฐมวัย

แบบทดสอบ

แบบทดสอบระหว่�งเรียน ก�รทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภ�พ

คะแนน
เต็ม

ร้อยละ
 (E

1
) 

คะแนน
เต็ม

ร้อยละ
 (E

2
) 

E
1
/E

2

 (80/80) 

จำานวนเด็กนักเรียน
31 คน

30 24.68 82.26 20 16.23 83.83 82.26/83.83

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 

เท่ากับ 82.26 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E
2
) 

เท่ากับ 83.83 ดังนั้นชุดการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 

มีประสิทธิภาพ (E
1/
E

1
) เท่ากับ 82.26/83.83 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 สามารถ
นำาไปใชใ้นการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ต�ร�ง 3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร ์โดยใชช้ดุการสอนแบบบรูณาการ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 

ชุดก�รสอน 
แบบบูรณ�ก�ร

n

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

df t
S.D. S.D.

31 14.29 2.46 16.23 1.67 30 9.85*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05,T

ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ค ะ แ น น ท ด ส อ บ 
หลังเรียน 16.23 ท่ีเรียนรู้จากชุดการสอนแบบ 
บูรณาการคณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับเด็กปฐมวัย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อน
เรยีน 14.29 อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

แสดงว่าชุดการสอนแบบบูรณาการคณิตศาสตร์ 
พื้นฐานสำาหรับเด็กช้ันอนุบาล 2 สามารถทำาให้
กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้สูงกว่าการทดลอง
ก่อนเรียน

ต�ร�ง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์ 
การเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์สำาหรับเดก็ปฐมวัย

ข้อที่ ร�ยก�รประเมิน S.D. คว�มพึงพอใจ แปลผล

1 ภาพที่เห็นชัดเจนเข้าใจง่าย 3.00 0.00 ชอบ มาก

2 สื่อที่เห็นชัดเจนเข้าใจง่าย 3.00 0.00 ชอบ มาก

3 จับคู่ภาพกับจำานวนได้ง่าย 3.00 0.00 ชอบ มาก
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เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 
บูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดย
ภาพรวมและรายข้อทั้ง 10 ข้อ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ส่วนเบี่ยงเบน 0.00 คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

อภิปรายผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้

ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย มีประเด็นที่น่า
สนใจนำาไปสู่การอภิปรายผล ดังนี้

1. ประสิทธภิาพของการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุการสอนแบบบรูณาการทกัษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย มีค่า
ประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 เท่ากับ 82.26/83.83 เป็น

ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 80/80 แสดงให้เห็น
ว่าชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ 

สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและจำาเปน็ต่อ
เด็กปฐมวัย ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนประกอบด้วยสาระ
สำาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้
และประสบการณ์สำาคัญ เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง
และเปน็การจดัการศกึษาในลักษณะของการอบรม
เลีย้งดแูละใหก้ารศกึษา เดก็จะไดร้บัการพฒันาท้ัง
ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามวัย รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ไป
พร้อมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 26) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรธศร น้อยนันตา 
(2558) ที่เน้นให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้เด็ก
ได้เรียนรู้ด้วยการกระทำา การจัดกิจกรรมที่หลาก
หลายทำาให้เด็กตื่นเต้นและอยากร่วมกิจกรรม
อย่างเห็นได้ชัด เด็กเรียนด้วยความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย เป็นการสนองตอบ
ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก เปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงความรู้และความสามารถให้ผู้อื่น
รับรู้ เด็กได้ฝึกหัดคิด ฝึกหัดทำาสิ่งต่างๆ จาก

ข้อที่ ร�ยก�รประเมิน S.D. คว�มพึงพอใจ แปลผล

4 ชอบการเรียนที่ได้เล่นกับสื่อ 3.00 0.00 ชอบ มาก

5 ชอบการเล่นที่ได้สัมผัส 3.00 0.00 ชอบ มาก

6 ภาพในชุดสื่อสวยงาม 3.00 0.00 ชอบ มาก

7 ชอบการนับจำานวนกับสิ่งของ 3.00 0.00 ชอบ มาก

8 ขนาดของสื่อใหญ่และเล็กเหมาะสม 3.00 0.00 ชอบ มาก

9 สีสันของสื่อสวยงาม 3.00 0.00 ชอบ มาก

10 ตัวเลขชัดเจนเข้าใจง่าย 3.00 0.00 ชอบ มาก

เฉลี่ย 3.00 0.00 ชอบ ม�ก

ต�ร�ง 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 
(ต่อ)
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การเล่น การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเด็กได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จะทำาให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างไม่รู้ตัว เป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546) ซึ่งสอดคล้องกับวิราณี สุขทรัพย์และ
คณะ (2562: 545) พบว่าชุดกิจกรรมส่งเสริม
ทางคณิตศาสตร์เรื่องการจัดประเภทและเรื่อง
เซต ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น
นำาไปทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพแบบราย
เดี่ยว (Individual Tryout) แล้วได้ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.67/81.67 และค่าประสิทธิภาพ
แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) แล้วได้ค่า 
ประสทิธภิาพเทา่กบั 85.22/86.11 สอดคลอ้งกบั
แสงดาว แซ่หลู (2562: 177) พบว่าชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 
ปทีี ่2 โรงเรยีนเทศบาลวดัละหาร มคีา่ประสทิธภิาพ
เท่ากับ 94.73/87.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
ผู้วิจัยตั้งไว้

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้วิจัยสร้างชุด
การสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ผ่านการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ศึกษาแนวทางทฤษฎี
และเน้ือหาสาระของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยก่อนที่จะสร้างชุด
การสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน 
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการตาม
กระบวนการการสร้างตามองค์ประกอบและตาม
ความคิดเห็นทำาให้ชุดชุดการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นตอบ

สนองความต้องการของเดด็กปฐมวัย ดังนั้นจึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดย
ใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย ค่าเฉลี่ย 
ของคะแนนทดสอบหลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะ 
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงว่าชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย ทำาให้เกิด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ มีพัฒนาการ
ด้านการนับจำานวน ด้านการรู้ค่าตัวเลข ด้านการ
จับคู่ ด้านการจัดประเภท และด้านการเรียงลำาดับ 
เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติ
ปัญญาและการพัฒนาความพร้อมพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การนับ การรู้ค่าตัวเลข การจับ
คู ่การจัดประเภทและการเรยีงลำาดบั ซึง่สอดคลอ้ง 
กับแนวคิดทฤษฎีของ John Dewey (1963: 25-
50) เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้จากการสัมผัส การกระ
ทำาและได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับปราณี 
แสงสว่าง (2550: 79) ได้ทำาการวิจัยเพื่อสร้าง
และพัฒนาชุดการสอนส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ
ปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องจำานวนของเด็กปฐมวัยและเปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อม
ทาง คณิตศาสตร์เรื่องจำานวนของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุด
การสอน ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อ
เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์เรื่องจำานวน
ของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดประสบการณ์
โดยใช้ชุดการสอนส่งเสริมพัฒนาการด้านสติ
ปัญญาเพื่อเตรียมความ พร้อมทางคณิตศาสตร์
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เรื่องจำานวนของเด็กปฐมวัยพบว่ามีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาเรื่องจำานวนสูงขึ้น กว่าก่อนได้รับ
การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดการสอนส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อเตรียม ความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์เรื่องจำานวนของเด็กปฐมวัยอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
อัญชลี ไสยวรรณ (2553: 1) ได้กล่าวว่าการ
จัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็ก ควร
เน้นให้เด็กได้คิด และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ผ่านประสาทสัมผัส สอดคล้องกับชีวิตประจำา
วัน และ เชื่อมโยงกับประสบการณ์จะช่วยพัฒนา
ความสามารถทางคณิตศาสตร์และความคิด
รวบยอดได้ดีขึ้น สอดคล้องกับสกล ป้องคำาสิงห์ 
(2553: 54) ทำาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ
สำาหรับเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัยอายุ
ระหว่าง 5-6 ปีที่กาลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรยีนที ่1 ป ีการศกึษา 2552 โรงเรยีนโคกบวั
คอ้ สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 
1 จำานวน 17 คน ผลการวิจัย พบว่าเด็กปฐมวัยที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมด้วยแผนการจดัประสบการณ์
มีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 88.97 สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 52.50 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับสุพิชฌาย์ ทนทาน (2559: 
108) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดย
ใช้เกมการศึกษา มีความสามารถทางคณิตศาสตร์
โดยเฉล่ียรวมทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ยหลังจัด
ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 55.27 สูงกว่าก่อน
จัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.91 อยางมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลคะแนนทดสอบทักษะหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน อย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 ดังนั้นจึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน 
บูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งโดย
รวมและรายด้าน ทั้ง 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 
ในการเรียนรู้จากชุดการสอนแบบบูรณาการ 
คณติศาสตร์พืน้ฐานสำาหรับเดก็นักเรยีนชัน้อนุบาล 
2 ซึ่งสอดคล้องกับ ธนทร ฐานะพรรณดร (2553: 
67) พบว่าเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้จากชุดการสอนแบบบูรณาการทั้ง 2 ด้าน
และในแต่ละด้านมีความชอบรวมกันทั้งหมด
จำานวน 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ100 ในการเรียนรู้ 
จากชุดการสอนแบบบูรณาการคำาศัพท์ภาษาไทย 
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำาหรับเด็กปฐมวัย เพราะเพราะชุดการสอนที่ 
ผู้วิจัยสร้าง ข้ึนนั้นเน้นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
นกัเรยีนจงึไดป้ฏิบตัแิละไดจ้บัไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั
หลายทางได้ เรียนร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ 
ชุดการสอนยังดึงดูดความสนใจในการเรียน 
สามารถจับต้องได้ถนัดเน้นการมีสีสันสวยงาม 
สอดคล้องกับณัฐญา นันทราช (2563: 89) 
พบว่าความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป
ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาเกมการศึกษา มีค่า
เฉลี่ย 2.64 อยู่ในเกณฑ์มากเนื่องมาจากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคปด้วย
กิจกรรมเกมการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สำาหรับ
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนจากชุดการสอน
แบบบูรณาการคณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับเด็ก
ชั้นอนุบาล 2 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 100 ซึ่งอยูในระดับดีมากและสูงกว่า 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยชุดการสอนแบบบูรณา  
มีสีสันที่น่าสนใจ สวยงามเป็นเกมที่นักเรียนให้



Journal of Education, Mahasarakham University 35 Volume 16 Number 1 January - March 2022

ความสนใจน่าสัมผัสส่งผลให้เข้าใจง่ายต่อการ
เรียนรู้ สำาหรับเด็กชั้นอนุบาล 2 ได้ดีมากขึ้น ซึ่ง 
เนื้อหาดังกล่าวมีความสอดคล้องในหน่วยการ
เรียนรู้สำาหรับเด็ก ได้เป็นอย่างดี น่าสนใจและ
เข้าใจง่าย สาเหตุที่เด็กนักเรียนให้ความสนใจใน
การเรียนรู้จากชุดการสอน แบบบูรณาการเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากชุดการสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งไวน้ัน้
มีกระบวนการสร้างที่เป็น ขั้นตอนมีการปรับปรุง
หลายคร้ังซึง้มผีลตอ่การเรยีนรูท้ีเ่ขา้ใจงา่ย น่าเรยีน  
เป็นเหตุให้ความพึงพอใจได้ร้อยละร้อย 100  
ดังนั้นจึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปได้ ว่า การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะ 
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีความสามารถ 
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การนับจำานวน การรู้ 
คา่ตวัเลข การจับคู ่และดา้นการเรยีงลำาดบั นอกจาก
นี้วัสดุ อุปกรณ์และสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ยัง
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ตรงตามความสนใจ และ
ความต้องการของเด็ก มีการใช้คำาถามกระตุ้น
ให้เด็กได้รู้จักการสังเกต จำาแนก เปรียบเทียบ  
ดังน้ันเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัยจึงมี
พัฒนาการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ชุดการสอนแบบบูรณาการทักษะ 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัยนั้น  
จะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนั้นต้องคำานึงถึง 
ความเหมาะสมตามวัย สำาหรับเด็กในวัยนี้เช่น 
ขนาดของตัวอักษร สีสันที่ใช้ การออกแบบชิ้นงาน
ที่น่าสนใจแปลกใหม่ง่าย ต่อการเรียนรู้ รูปภาพ
ที่ใช้ควรเป็นรูปภาพที่ชัดเจนเสมือนจริง และควร
เพิ่มสิ่งของในชีวิตประจำาวันเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

2. การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มสำาหรับเด็ก
ปฐมวัย ควรมีครูคอยชี้แนะประจำากลุ่มจะทำาให้ 
เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการทำาการวิจัยในครั้งต่อไปควรมี

การเพิ่มเกมส์ เนื่องจากเด็กจะได้มีความสนใจใน
การเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน ทักษะการบวกลบ 
การเปรยีบเทยีบจำานวน เพือ่ใหเ้ดก็ได้มพีฒันาการ
ทางสติปัญญามากยิ่งขึ้น
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