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ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 
 การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพ ุทธศักราช  2546  
มุง่ใ ห้เ ด็กมีพ ัฒนาด้านร่างกาย   อารมณ์   จิตใจ  สั งคม  และสติปัญญา   ท่ีเ หมาะสมก ับว ัย  
ความสามารถและความแตกตา่ งระหวา่งบุคคล  และได้ก  าหนดสาระการเ รียนรู้เพื่อส่ง เสริม
พฒันาการทั้งดา้นรา่งกาย   อารมณ์ - จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ซ่ึงจ าเ ป็นตอ่การพัฒนาการเ ด็กให้
เป็นเด็กท่ีสมบูรณ์  ทั้งน้ี  สาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย  องค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการ  และ
คณุลกัษณะหรือคา่นิยม  คุณธรรม จริยธรรม  ความรู้ส าหรับเด็กอายุ  3  - 5 ปี จะเป็นเ ร่ืองราว
เกีย่วขอ้งกบัตวัเด็ก  บุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก  ธรรมชาติรอบตัวและส่ิงตา่งๆ  รอบตัวเ ด็กท่ีมี
โอกาสใกลช้ิดหรือมปีฏิสัมพนัธ์ในชีวติประจ าวนัและเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กสนใจ  จะไมเ่น้นเ น้ือหา  
การทอ่งจ า  ในสว่นเกีย่วขอ้งกบัทกัษะหรือกระบวนการจ าเ ป็นต้องบูรณาการ  ทักษะท่ีส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับเด็กเชน่  ทกัษะการเคล่ือนไหว  ทกัษะทางสังคม  ทักษะการคิด  ทักษะการใช ้ภาษา  
ทกัษะคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์เป็นต้น  รวมถึงประสบการณ์ส าคัญท่ีส่ง เสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  การคิด  การใชภ้าษา  การสังเกต  การจ าแนก  การเปรียบเทียบ  จ านวนมิติสัมพันธ์แ ละ
เวลาเป็นตน้  (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 35 - 38) 
 คณิตศาสตร์มคีวามสัมพนัธ์เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของคนและต้องใช ้เสมอ  เ ด็ก
สนใจการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งแตเ่ล็ก  เด็กประเมนิขนาดได้  เ ด็กเ ร่ิมสนใจใหญเ่ล็ก  และสามารถ
ส่ือกบัเพื่อน  และผูใ้หญไ่ด ้ ดงันั้นในการเรียนปฐมวยัศึกษา  เ ด็กสามารถเ รียนคณิตศาสตร์ได้แต ่
การ เ รี ยนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัแตกตา่ งจากการ เ รียนคณิตศาสตร์ของเ ด็กระดับ
ประถมศึกษา  ดงัท่ี  (กลุยา  ตนัติผลาชีวะ  อ้างถึงใน  Brewer, 1995 : 246 - 247)   และสอดคล้องกบั
เพ็ญจนัทร์  เงียบประเสริฐ  ( 2542 : 70)  ได้กลา่ววา่  การเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์
ให้กบัเด็กปฐมวยัมคีวามส าคญัมาก  เพราะเป็นการเตรียมให้เด็กมีความพร้อม  คือ  การให้เ ด็กได้รับ
ประสบการณ์อยา่งเพียงพอเกีย่วกบัคณิตศาสตร์ท่ีจะชว่ยสร้าง ความมัน่ใจในความสามารถของตน  
ท่ีจะคิดและใชเ้หตุผลในสถานการณ์คณิตศาสตร์ท่ีเป็นกจิกรรมในชีวิตประจ าวนั  การเตรียมความ
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พร้อมจึงควรเน้นการท ากจิกรรมคณิตศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม  เน้นการเ รียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
การลงมอืปฏิบติัจริง  มกีารใชส่ื้อท่ีหลากหลาย  เพราะเ ด็กปฐมวยัจะไมเ่ รียนรู้คณิตศาสตร์โดยการ
บอกเลา่  แตจ่ะสร้างความรู้และท าความเขา้ใจจากประสบการณ์ของตนเอง  ความรู้ความสามารถน้ี
เราสามารถฝึกฝนกบัวยั  สร้างบรรยากาศท่ีเ ป็นกนัเองและเป็นไปตามธรรมชาติท่ีสุด  ทั้งจาก
เหตุการณ์จริงในชีวติประจ าวนัและรวมไปถึงกจิกรรมท่ีครูจัด เตรียมอยา่งเหมาะสม  จึงจะชว่ยให้
เด็กไดรั้บความส าเร็จในการเกดิความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ย่ิง ข้ึน   ดัง ท่ี  นิตยา  ประพฤติกิจ 
 (2542 : 3) ไดก้ลา่ววา่คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นประสบการณ์ท่ีครูจดัให้แกเ่ด็กซ่ึงนอกจากจะ
อาศยัสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัของเด็กเพื่อสง่เสริมความเขา้ใจเกีย่วกบัคณิตศาสตร์แล้วยังจะต้อง
อาศยัการจดักจิกรรมท่ีมกีารวางแผนและเตรียมการอยา่งดีจากครูดว้ย  ทั้ง น้ี เพื่อเ ปิดโอกาสให้เ ด็กได้
คน้ควา้  แกปั้ญหา  เรียนและพฒันาความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัคณิตศาสตร์   มีทักษะและความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน  และใชใ้นชีวติประจ าวนัตอ่ไป 
 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมไ่ด้จัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546  เป็นแนวในการจดัการเ รียนการสอนจัดในรูปแบบพัฒนาการ มุง่ เน้น
การจดัการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เ ด็กได้เกิดพ ัฒนาการครบทั้ง   4  ด้าน คือ ด้าน
รา่งกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ดา้นสังคม  ดา้นสติปัญญา  เหมาะสมตามวยัและความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล  โดยไมเ่น้นให้เ ด็กต้องมีความสามารถในการอา่นออก  เ ขียน  คิดเลขได้  ดัง ท่ี  กุลยา   
ตนัติผลาชีวะ  (2551 : 12)  ไดก้ลา่ววา่ การจดัการศึกษาปฐมวยัแบบเน้นพัฒนาการ  หรือแบบเตรียม
ความพร้อมเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีให้ความส าคัญกบัพ ัฒนาการของเ ด็ก  ซ่ึงได้รับ
การพฒันามาตั้งแตเ่ร่ิมมกีารศึกษาอนุบาลของเฟรอเบล  หลักการส าคัญของรูปแบบคือ เ ป็นการจัด
การศึกษาปฐมวยัท่ีมุง่สง่เสริมพฒันาการเ ด็กอยา่งครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  โดยแตล่ะประสบการณ์ท่ีเ ด็กได้รับมีความตอ่เ น่ืองสัมพันธ์กนั  และเป็นไปตาม
ความแตกตา่งของเ ด็กแตล่ะบุคคลทั้งชีวภาพ  สังคม  และวฒันธรรม  โดยเ ด็กต้องได้เ รียนจาก
ประสบการณ์ตรงและบริบทของชมุชน  เน่ืองจากทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ัฏเชียงใหม ่
ยงัขาดชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับเด็กปฐมวยั เ ร่ือง  “การนับ”  ท่ีสัมพ ันธ์กบั
เร่ืองท่ีนักเรียนสนใจเ รียนและเหมาะสมกบับริบทของทางโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ัฏ
เชียงใหม ่ และแบบฝึกหรือช ุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ท่ีมีวาง
จ าหนา่ยทัว่ไปลว้นชว่ยเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กบัเ ด็ก  แตไ่ม เ่กี่ยวข้องใน
เร่ืองราวท่ีเด็กสนใจอยากเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  หากโรงเ รียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่แผนกอนุบาล   ได้มีช ุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับ
เด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  จะสามารถชว่ยให้เด็กไดม้ีทักษะพื้นฐานท่ีดีในด้านคณิตศาสตร์  โดย
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สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีเด็กให้ความสนใจเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ได้เ ป็น
เป็นอยา่งดี 
 ดงันั้นผูว้จิยัไดต้ระหนักถึงความพร้อมในการเ รียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  จึงไดพ้ฒันาชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั   เร่ือง  “การนับ”  ระดับช ั้น
อนุบาล 1  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  เพื่อให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน รู้ด้าน
คณิตศาสตร์สูงข้ึนตอ่ไป   
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนท่ีใช ้ช ุดเตรียมความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  ระดับช ั้นอนุบาล 1  โรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม ่
 2.2  เพื่อประเมินความพึง พอใจของนักเ รียน ท่ีมีตอ่รูปแบบการเ รียนรู้เ น้ือหาและ 
ชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  ระดับช ั้นอนุบาล 1  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 
                ประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ไดแ้ก ่  เด็กปฐมวยั  อายุ  3 – 4  ปี  ท่ีก  าลังศึกษาอยูใ่นระดับช ั้นอนุบาลปีท่ี 1  
จ านวน  48  คน  ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  
 กลุม่ตัวอยา่งท่ีใช ้ในการวิจัย  เ ป็นเ ด็กปฐมวยั  อายุ  3 – 4  ปี  ท่ีก  าลังศึกษาอยูใ่ น
ระดบัช ั้นอนุบาลปีท่ี  1/2  จ านวน  24  คน  ภาคเ รียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2553  โรงเ รียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ไดม้าโดยวธีิการสุม่แบบเจาะจง 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การเรียนรู้เน้ือหาดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั เร่ือง  “การนับ”   ไดเ้รียนรู้ผา่น
การจดัประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้  และชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  โดยแยกเป็น
หนว่ยขอบเขตของเน้ือหาส าหรับเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก ่
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  1.1  การเรียนรู้ในเร่ืองนับเลขเรียงล าดบั 1-10   
  1.2  รู้คา่และบอกคา่ของจ านวน 1-3  
  1.3  รู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่  
 
4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดเตรียมความพร้อม  หมายถึง  ชดุการสอนหรือชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  ท่ีผู ้วิจัยสร้าง ข้ึนเพื่อให้สอดคล้องตามหน่วยการเ รียนรู้ท่ี
นักเรียนสนใจ   
 คณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง  ทกัษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกบัเ ร่ือง       
“การนับ” 

  การนับ  หมายถึง  เรียนรู้ในเร่ืองนับเลขเ รียงล าดับ 1 -10  รู้คา่และบอกคา่ของจ านวน  
1 - 3   รู้คา่และบอกคา่ของจ านวนมากกวา่น้อยกวา่  
 ความพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมตีอ่รูปแบบการเ รียนรู้เ น้ือหาและช ุด
เตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั เร่ือง  “การนับ” 

 เด็กปฐมวัย   หมายถึง  นักเ รียนระดับช ั้นอนุบาล  1/2  อายุ  3-4  ปี  จ านวน 24  คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  
 
5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 1.  ได้ช ุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง   “การนับ”  
ระดบัช ั้นอนุบาล 1 

 2.  ไดพ้ฒันาความสามารถดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”     
 3.  ไดแ้นวทางส าหรับครูและผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการพัฒนาความสามารถด้าน

คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ” 




