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บทคดัย่อ 
  
 การศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั                      
โดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้นไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและใชแ้ผนการจดัประสบการณ์            
การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้นไทย 
และเพื่อศึกษาผลการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม                         
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้นไทย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือ นกัเรียนโรงเรียนบา้นสบลาน อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2                
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 10 คน  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยใช้
การละเล่นพื้นบา้นไทย  ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 3 หน่วย รวมทั้งหมด 8 แผน                    
และแบบทดสอบเร่ือง การนบั ตวัเลข การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดบั จ  านวน 1 ชุด                 
ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนจากการท าแบบทดสอบมาค านวณเป็นค่าร้อยละ แลว้น ามาเทียบกบัเกณฑ์
การประเมินของโรงเรียนท่ีก าหนดไวร้้อยละ 60.00 แลว้น าเสนอขอ้มูลในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 ผลการศึกษาพบวา่ 

1. การสร้างแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม                    
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้นไทย ไดส้ร้างโดยเร่ิมจากการศึกษา
และวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การละเล่น และทฤษฎีท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างกรอบคิด 
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ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา จากนั้นจึงวิเคราะห์การละเล่นพื้นบา้นไทย ในดา้นเน้ือหาและวธีิการ
เล่น หาความสัมพนัธ์กบัมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และสาระท่ีควรรู้ในการจดั
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ จดักลุ่มหน่วยการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะทางคณิตศาสตร์            
โดยจดัให้แบ่งออกเป็น 3 หน่วยใหญ่ ไดแ้ก่ การนบัส่ิงต่าง ๆ การคาดคะเนส่ิงต่าง ๆ                       
และมิติสัมพนัธ์ รวมทั้งหมดจ านวน 8 แผน 
 2.   ผลการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม                      
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้นไทยพบวา่นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 82.00 จากการท าแบบทดสอบ ในเร่ืองตวัเลข การนบั การเปรียบเทียบ                              
และการเรียงล าดบั สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 60.00 ท่ีไดก้  าหนดไว ้ 
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ABSTRACT 
 
 The study of preparing mathematics readiness of preschoolers using Thai folk plays 
aimed to construct and implement learning experiential plans to prepare preschoolers' 
mathematics readiness using Thai folk plays.  The target group of this study was ten second-year 
kindergartners, studying in the second semester of 2556 (B.E.) Academic Year at Ban Sop Lan 
school, Omkoi district, Chiang Mai province.  The instruments used in this study were eight 
experience provision plans of three units for preparing mathematics readiness of those second-
year kindergartners using Thai folk plays, as well as a test on counting, numbering, comparing 
and ordering.  The researcher compared the scores, after using Thai Fold Play experience 
provision plans, with school set criteria of 60.00 percent.  The findings were presented through 
tables with description.   
 The results of the study were as followed: 
 1. The construction of the experience provision plans for preparing mathematics 
readiness of preschoolers using Thai folk plays began with the study and analysis of the Early 
Childhood Curriculum, Thai folk plays and theory to create a theoretical framework for applying 
in this study.  Then the analysis of Thai folk plays' contents and play methods was made to 
harmonize them with the desired characteristics and mathematics learning contents for designing 
learning units. Eight experience provision plans from three units were counting, estimation and 
spatial relations.  
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 2.   The result of implementing the experiential learning plans for preparing 
mathematics readiness of preschoolers using Thai folk plays was found students’ average scores 
at 82.00 percent on the four areas, which were numbering, counting, comparing and ordering.                      
The indicated average score was higher than the school set criteria at 60.00 percent. 


