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ช่ือเร่ือง         :   การพฒันาชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  
  เร่ือง   “ การนับ ”   ระดบัช ั้นอนุบาล 1   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่
 
ช่ือผู้ท ำวิจัย :  นางชนิตา  อิศรเสนา 
    
ปีกำรศึกษำ    :    2553  
     
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ัง น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ พ ัฒนาช ุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยั เร่ือง   “ การนับ ”      ผูว้จิยัได้ทดลองกนันักเ รียนช ั้นอนุบาล  1/2  โรงเ รียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏั เชียงใหม ่  ในปีการศึกษา  2553  จ านวนนักเ รียน  24  คน  เ ป็นนักเ รียนหญิง
จ านวน 11   คน  นักเรียนชายจ านวน   13  คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงแล้วจัดกิจกรรมตาม 
แผนการจดัประสบการณ์ดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  ตามหน่วยขอบเขต
เน้ือหาการเรียนรู้ 8 หนว่ย จ านวน  24  แผน  แผนละ 20 นาที  เคร่ืองมอืในการวิจัย  คือ  แผนการจัด
ประสบการณ์ดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”   ช ุดเตรียมความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิกอ่นเ รียนและหลังเ รียนด้าน
คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเ รียนท่ีมี
ตอ่รูปแบบการเรียนรู้เน้ือหาและชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง 
“การนับ” ไดพ้บวา่ 
 1.  จากการวดัผลสัมฤทธ์ิการเ รียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  
“การนับ”  ของนักเรียนระดบัช ั้นอนุบาล  1/2  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิการเ รียนรู้กอ่นการจัดกิจกรรมโดย
ใชช้ดุเตรียมความพร้อม  เร่ือง  “การนับ”   มคีะแนนเฉล่ียของกลุม่เทา่กบั  6.08  ร้อยละ  60.83   และ
หลงัการจดักจิกรรมโดยใชช้ดุเตรียมความพร้อม  เร่ือง  “การนับ”  แล้วนักเ รียนมีคะแนนเฉล่ียของ
กลุม่เทา่กบั  9  ร้อยละ  89.58  กกกกกกกก 
 เมือ่พิจารณาเกณฑ์การผา่นการประเมนิร้อยละ  80  ปรากฏวา่  จากการวดัผลสัมฤทธ์ิ
กอ่นการจัดกิจกรรมโดยใช ้ช ุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเ ด็กปฐมว ัย  เ ร่ือง   
“การนับ”  ของนักเรียนระดบัช ั้นอนุบาล  1/2  กอ่นเรียนมนีักเ รียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน  8  คน  
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คิดเป็นร้อยละ  33.33  นักเรียนท่ีไมผ่า่นเกณฑ์  16  คน คิดเป็นร้อยละ  66.66  และหลังเ รียนนักเ รียน
ผา่นเกณฑ์ทั้งหมด  24  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  แสดงวา่นักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเ รียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  หลงัเรียนสูงกวา่กอ่นเรียนกกกกกกกก 
 2.  การประเมนิความพึงพอใจของนักเ รียนท่ีมีตอ่รูปแบบการเ รียนรู้เ น้ือหาและช ุด
เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเ ด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ” โดยใช ้แบบสัมภาษณ์
นักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยรวมพบวา่  นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอ่รูปแบบการเ รียนรู้เ น้ือหาและช ุด
เตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  โดยตอบวา่ชอบคิดเป็น
ร้อยละ 100.00   
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research is to develop the group of prepares the readiness in 
Mathematics Side for students’ pre-kindergarten level about “Matching,” to be consistent.  
Researcher did this experiment with 1/2 students in the pre-kindergarten level 24 persons, Chiang 
Mai Rajabhat University’s Demonstration School, Muang District, Chiang Mai Province.  By to 
be 11 girls and 13 boys who came from the specified sapling and then doing the activity with 8 
learning management’s units, 24 plans, 20 minutes per a plan.  The Instruments for this research 
were learning management in Mathematics for students’ pre-kindergarten level about “Counting,” 
group of prepares the readiness in Mathematics Side for students’ pre-kindergarten level about 
“Counting,” Achievement for pretests and posttests in Mathematics for students’ pre-kindergarten 
level about “Counting,” and evaluated test about the students’ contentment for the learning form 
about the details and group of prepares the readiness in Mathematics Side for students’ first pre-
kindergarten level about “Counting.”  The finding indicated as following that: 

1. From the measurement about Mathematical Learning Achievement for Students’ 1/2 pre-
kindergarten level about “Counting,” that result before doing the activity by using the  
group of prepares the readiness in Mathematics Side for students’ first pre-kindergarten 
level about “Counting” had the mean to be 6.08 or 60.83 and after doing the activities by 
using the prepares the readiness in Mathematics Side for students’ first pre-kindergarten 
level about “Matching,” had the mean of group to be 9.00 or 89.58%. If we considered 
about the evaluation 80%, this research would have 8 students who passed that evaluation 
and this will be 9.00 or 33.33%  This showed that students had the Mathematical 
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Educational Achievement for students’ pre-kindergarten level from the posttest was more 
than the pretest. 

2. The evaluation about the students’ contentment for the learning form about the details 
and group of prepares the readiness in Mathematics Side for students’ pre-kindergarten 
level about “Counting” by using personal students’ interviewing test totally, students 
pleased to be 100%  




