
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 ในการวิจัย  การพัฒนาช ุดเตรียมความพ ร้อมด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับเด็กปฐมว ัย                 
เร่ือง  “การนับ”  ระดบัช ั้นอนุบาล  1/2 จ านวน  24  คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ัฏเชียงใหม ่ 
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2553  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเ รียนท่ี
ใชช้ดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  ระดับช ั้นอนุบาล 1  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเ รียนท่ี มีตอ่
รูปแบบการเรียนรู้เน้ือหาและชดุเตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การ
นับ”  ระดบัช ั้นอนุบาล 1  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวจิยัในเ ร่ือง   การพัฒนาช ุดเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  หลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติแลว้ ผลการวจิยัสรุปได ้  ดงัน้ี 
 1.  จากการวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  
“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   
 เมือ่พิจารณาเกณฑ์การผา่นการประเมินร้อยละ  80  ปรากฏวา่  จากการวดัผลสัมฤทธ์ิ
กอ่นการจดักจิกรรมโดยใชช้ดุเตรียมความพร้อม  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  ของนักเ รียน
ระดบัช ั้นอนุบาล  1/2  กอ่นเรียนมนีักเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  
นักเรียนท่ีไมผ่า่นเกณฑ์  16  คน คิดเป็นร้อยละ  66.66  และหลงัเรียนนักเรียนผา่นเกณฑ์ทั้งหมด  24  
คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  แสดงวา่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเ รียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  หลงัเรียนสูงกวา่กอ่นเรียน 
 2.  การประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่รูปแบบการเรียนรู้เ น้ือหาและช ุดเตรียม
ความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ” โดยใช ้แบบสัมภาษณ์นักเ รียน
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เป็นรายบุคคล  โดยรวมพบวา่  นกัเรียนมคีวามพึงพอใจตอ่รูปแบบการเ รียนรู้เ น้ือหาและช ุดเตรียม
ความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  โดยตอบวา่ชอบคิดเป็นร้อยละ 
100.00   
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวจิยั  การพฒันาชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับเด็กปฐมวยั
เร่ือง  “ การนับ”   ของนักเรียนระดบัช ั้นอนุบาล  1/2  โรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ัฏเชียงใหม ่
จากผลการวจิยัไดน้ าประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย  ดงัน้ี 
 1. จากการวดัผลสัมฤทธ์ิการ เ รียนรู้ด้านคณิตศาสตร์   ส าห รับเ ด็กปฐมวยั   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  ทั้ง น้ี เ น่ืองมาจากนักเ รียนได้เ รียนรู้จากการจัดกิจกรรมโดยใช ้ช ุด
เตรียมความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  ตามหน่วยการเ รียนรู้ท่ี
นักเรียนสนใจ  เรียนรู้จากส่ือท่ีหลากหลาย  ทั้งส่ือของจริง  ของจ าลอง  และรูปภาพ  ขณะเ รียนได้มี
การเลน่เกมจบัคูต่วัเลข  การใชค้ าคลอ้งจอง  การใชเ้พลงประกอบทา่ทาง   สร้างความสนุกสนานใน
การเรียน  และหลงัจากรว่มกจิกรรมนักเรียนไดฝึ้กท าชดุเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์   ส าหรับ
เด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  ตามหนว่ยการเรียนรู้จึงท าให้นักเ รียนมีความมัน่ใจในการท างานและ
สามารถจบัคูภ่าพหรือส่ิงท่ีมคีวามสัมพนัธ์กนัได้อยา่งถูกต้อง  ดัง ท่ี  เพียเจท์  (Jean Piaget,  อ้างถึง
ใน  นิตยา   ประพฤติกจิ  2547 : 4 - 5)  กลา่ววา่ ประสบการณ์หรือกิจกรรมอาจจ าเ ป็นต้องมีส่ือการ
เรียนประกอบกบัให้เด็กไดฝึ้กฝนหรือเลน่  ไมใ่ชว่ธีิการสอนแบบบรรยายอธิบายและใช ้สัญลักษณ์
โดยท่ีเด็กไมเ่ขา้ใจ  เพียเจท์  มคีวามเชื่อวา่  “การกระท าเ ป็นพื้นฐานท าให้เ ด็กเกิดความคิด”  และ
สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 32) ได้กลา่ววา่การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยัควรมวีสัดุอุปกรณ์หรือส่ือการเ รียนรู้ท่ีเ ป็นรูปธรรมให้เ ด็ กได้มีโอกาสสังเกต สัมผัส 
ทดลอง ส ารวจ คน้หา แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และมปีฏิสัมพนัธ์กบัเ ด็กอ่ืนๆ และผู้ใหญโ่ดยครูเ ป็น ผู้จัด
สภาพแวดลอ้ม อ านวยความสะดวกและให้การชว่ยเหลือและกุลยา ตันติผลาชีวะ  (2551 : 162) ได้
กลา่วถึงเทคนิคการจดักจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหีลายวธีิและการเลน่เกมก็เ ป็นกิจกรรมหน่ึง
ท่ีมกีฎกติกาท่ีกระตุน้ให้เด็กเกดิการปฏิบติัเ ด็กจะสนุกกบัการเ รียนรู้ ลักษณะของเกมคณิตศาสตร์
จ าแนกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ   
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 1.  เกมพื้นฐานคณิตศาสตร์ เป็นเกมสนุกสนานท่ีเด็กเลน่แลว้จะเกิดการเ รียนรู้มโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ ดว้ยการแทรกซึมขณะเลน่ เชน่ เกมบรรลุส่ิงของรูปร่างตา่งๆ ส าหรับเ ด็กเ ล็ก เกม
แขง่ขนัทายตวัเลข เกมจบัคู ่ เกมความจ า 
 2.  เกมเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นเกมท่ีก  าหนดจุดมุง่หมายแน ่นอนวา่ต้องการให้เ ด็กเ รียน  
มโนทศัน์คณิตศาสตร์อะไร มแีบบแผนการเลน่ และมเีน้ือหาท่ีตอ้งเ รียนรู้ ครูจะออกแบบการเ รียนรู้
โดยจดัเป็นเกม ดงัตวัอยา่งกจิกรรมการเ รียนรู้การนับและการบวกท่ีเสนอไวท้้ายบท เ ป็นเกมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีครูวางแผนชดัเจน 
 3. เกมเส ริมทักษะคณิตศาสตร์ เ ป็นเกมท่ีจัดข้ึนส าห รับเ ด็ก เพื่อ เส ริมการ เ รี ยน รู้
คณิตศาสตร์น ามาจากเกมปกติท่ีเลน่ทั่วไป แตค่รูเสริมใส่ทักษะทางคณิตศาสตร์ลงไป ด้วยการ
สนทนา หรือซกัถาม หรือให้คิด เชน่ หนูเลน่มา้หมุนกบัเพื่อนกี่คน เ ป็นต้น จุดประสงค์ของการ
เสริมทกัษะคณิตศาสตร์เพื่อให้คุน้เคยกบัตวัเลข จากการสังเกต การคิดทบทวนจากการกระท าจริง 
ซ่ึงท าให้เกดิการเขา้ใจและจ าได ้ และสร้างความเขา้ใจคณิตศาสตร์โดยธรรมชาติ 
 เมือ่พิจารณาเกณฑ์การผา่นการประเมนิร้อยละ 80  ปรากฏวา่  การผา่นการประเมินกอ่น
การจดักจิกรรม  พบวา่  มนีักเรียนผา่นเกณฑ์การประเมิน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33  และหลัง
การจดักจิกรรมมนีักเรียนผา่นเกณฑ์ทั้ง  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00  ทั้ง น้ี เ น่ืองมาจากกอ่นการ
จดักจิกรรมนักเรียนบางคนยงัมปีระสบการณ์ในเร่ือง  “การนับ”  น้อยและนักเ รียนบางคนไมต่ั้งใจ
ฟังค าชี้แจงในการท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”   
แตห่ลงัจากท่ีนักเรียนไดร้ว่มกจิกรรมโดยใชช้ดุเตรียมความพร้อม เร่ือง  “การนับ”  นักเ รียนมีผลการ
เรียนรู้ท่ีสูงข้ึน  เน่ืองมาจากการท่ีเ ด็กได้มีประสบการณ์มากข้ึน  ได้เ รียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง   
 2.  การประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่รูปแบบการเรียนรู้เ น้ือหาและช ุดเตรียม
ความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  โดยใช ้แบบสัมภาษณ์นักเ รียน
เป็นรายบุคคล  โดยรวมพบวา่  นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอ่รูปแบบการเ รียนรู้เ น้ือหาและช ุดเตรียม
ความพร้อมดา้นคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”  โดยตอบวา่ชอบคิดเป็นร้อยละ 
100.00  เหตุผลท่ีนักเรียนชอบเพราะกจิกรรมท่ีจดัสนุก  ไดม้สีว่นรว่มในกิจกรรมโดยเฉพาะการเลน่
เกมจบัคูต่วัเลข  มส่ืีอการสอนท่ีหลากหลาย  รูปภาพในชดุเตรียมความพร้อมสวยงาม  น ่ารัก  มีภาพ
เยอะและไดท้ ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อนๆอยา่งสนุก  สอดคลอ้งกบักลุยา ตนัติผลาชีวะ (2551  : 160) ได้
กลา่ววา่ กจิกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัเ ป็นกิจกรรมท่ีจ้องลงมือปฏิบัติได้คิด
และเรียนดว้ยความเพลิดเพลิน เชน่ เรียนจากนิทาน เรียนจากเกม เรียนจากส่ือการสอน เ ป็นต้น โดย
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ฝึกให้เด็กรู้จกัการเปรียบเทียบ เรียงล าดบั นับเพิ่มลด จดัพวก จ าแนก จัดรูปแบบ ช ั่งน ้ าหนัก จากการ
เลน่หรือสัมผสัดว้ยการตระหนักถึงส่ิงท่ีก  าลงัปฏิบัติไปสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
                   1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช  ้
                        1.1  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เ ร่ือง  “การนับ”   
ตอ้งให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยผา่นจากส่ือของจริงท่ีเ ด็กคุ้นเคย   และเ ร่ิมจาก
เร่ืองงา่ยๆ กอ่นเพื่อสร้างความมัน่ใจ 
                        1.2 ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีเ ป็นกนัเองไมเ่คร่ง เครียดและให้เกิดความ
สนุกสนาน 
                        1.3 ครูผูส้อนควรให้เวลากบันักเรียนขณะท่ีลงมือท าช ุดฝึกเตรียมความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยั  เร่ือง  “การนับ”  
 
                   2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังตอ่ไป 
                         2.1  ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเ รียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
เร่ือง  “การนับ” โดยมขีอบเขตเน้ือหายากข้ึน   ส าหรับนักเรียนในระดบัช ั้นอ่ืนๆ 
                         2.2  ควรท าการศึกษาในลกัษณะเดียวกนัท่ีเ ป็นการพัฒนาช ุดเตรียมความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวยัระดบัช ั้นอนุบาล  1  ในเ ร่ือง   “การนับ” โดยปรับกิจกรรมการสอน
ให้หลากหลาย และมรีะยะเวลาในการศึกษามากข้ึน 
 




