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บทคัดยอ 
 ผลงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย  คือ  1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวัย 1  2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการใชนิทานเพื่อ
สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  3)  เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการใชการเลานิทานเพื่อ
สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ของเด็กปฐมวัย  และ 4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอนิทาน
เพ่ือสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  กลุมตัวอยางคือ  เด็กปฐมวัยกําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1   ภาคเรียนที่   
2 ปการศึกษา  2553  โรงเรียนบานเขาดินเหนือ  อําเภอบานกรวด  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  2    
จํานวน  1  หองเรียน  เปนนักเรียนชาย  10  คน  หญิง  7 คน  รวม  17  คน  ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม  
(Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1) แผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีผล
ตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยจํานวน  9  หนวยการเรียนรู  ใชเวลา  9  สัปดาห จํานวน  27  แผน  
2)  นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการสังเกต  ดานการจําแนก   และดานการเปรียบเทียบ   
จํานวน  9 เรื่อง  3)  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  แบบรูปภาพจํานวน  30  ขอ  4) 
แบบสังเกตพฤติกรรมและการตอบคําถามเกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  5)  แบบประเมินความ
พึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีตอนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1   สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช คา t-test              
( Dependent  Samples)  ผลการวิจัยพบวา   
 1.  แผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลป
ที่  1  ที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพเทากับ  85.30 / 86.06  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80.   
 2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  หลังการจัด
ประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01    
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของการใชการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปที่  1  มีคาเทากับ  .74  แสดงวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ  74   
 4.  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  อยูในระดับมาก   
 กิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร  ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2) เทากับ  
85.30/86.06  ซึง่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 และความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยอยูในระดับมาก แสดงวา 
กิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรนี้มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูเรียนระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to find the efficiency of the stories to enhance the basic 

mathematics skills for the 1st year kindergartners, 2) to compare the students’ basic Mathmatic Skill  for  Early  
Childhood   the 1st year kindergartners before and after using the use of story telling of the basic mathematics 
skills, 3) to examine the index of effectiveness of the use of story telling of the basic mathematics skills, and 4) 
to study the satisfaction of students towards the stories to enhance the basic mathematics skills. The samples 
were 17 (10 boy and 7 girl) 1st year kindergartners studying in the second semester of the academic year 
2010 at Khao Daen Nuer School under Buriram Primary Educational Service Area Office 2, selected by using 
cluster random sampling technique. The research instruments including 1) 27 experienced plans management 
of the basic mathematics skills, 2) 9 stories concerning the basic mathematics skills in terms of observation, 
classification, and comparison, 3) 30 story pictures of the achievement tests of the basic mathematics skills,  
4) the behavioral observation and question responding about the basic mathematics skills, and 5) students’ 
satisfaction assessment towards the stories to enhance the basic mathematics skills. The statistics used to 
analyze the collected data were mean, standard deviation, and dependent samples t-test.The findings were as 
follows:1) The effectiveness of the experienced plans management of the story telling was 85.30/86.06, which 
was higher than the standard criteria set of 80/80. 2) The 1st year kindergartners who learned by the 
experienced plans management of the story telling after learning had higher experienced plans management 
than before learning at the .01 level of statistical significance. 3) Index of the effectiveness of the basic 
mathematics skills equaled .74 which was 74% students reported that they were developed. 4) The 1st year 
kindergartners were satisfied toward the basic mathematics skills at “high” levels.  

 
Keywords: Early  Childhood, Basic Mathmatic skills, storytelling,  
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เปนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตเด็กไทยให
เจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล  ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  
บนพ้ืนฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการทางสมองอยาง
เต็มที่  รวมท้ังเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัที่สูงขึ้น  อันจะนําไปสูความเปน
บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป  การศึกษาปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู  ที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม  อารย
ธรรม  และวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน  (วิชาการและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  2546 : 1)  
กลาววา  การศึกษาปฐมวัยมุงเนนใหเด็กคิดมากกวาทองจํา  กลาวคือเด็กสามารถคิดเปรียบเทียบได  แยกส่ิงของ
เครื่องใชหรือส่ิงตางๆ  ที่เด็กเขาใจไดอยางเปนหมวดหมูเปนขั้นตอน  รูจักเชื่อมโยงสัมพันธและถูกตองทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร  มีสวนชวยสรางคุณลักษณะพิเศษใหเกิดในตัวเด็ก  คือ  ใหเปนคนชางสังเกต  คิดอะไรอยางมีเหตุผล
แสดงความคิดเปนระบบเด็กสามารถคิดเปรียบเทียบได  แยกส่ิงของเครื่องใชหรือส่ิงตาง ๆ   ที่เด็กเขาใจไดอยางเปน
หมวดหมูเปนขั้นตอน  แสดงความคิดเปนระบบ    มีความละเอียดรอบคอบ  และมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้น  นอกจากนี้ยัง
สามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ ไดดี 
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 การสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ควรเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงโดยครูจัดประสบการณ  ให
เด็กฝกคิดหาเหตุผล  และการใชเหตุผลในการแกปญหาตางๆ อันเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูทางคณิตศาสตรในชั้น
ประถมศึกษา  การฝกใหรูจักสังเกต  เปรียบเทียบรูปทรง  ขนาด  น้ําหนัก  และปริมาณสิ่งของ  เหลานี้คือความพรอม
ทางคณิตศาสตรในการจัดหานิทานที่เหมาะสมควรคํานึงถึงวัยของเด็ก  เพราะเด็กสนใจนิทาน  เพียเจท  (Piaget.  1952 
: 26)  กลาวไววา  เด็กชวงอายุ  3 – 6 ป  จะถือเอาตัวเองเปนสําคัญ  และเรียนรูจากประสาทสัมผัสทั้ง  5  คือ การ
สัมผัสและปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรูที่ดีที่สุด  เด็กวัยนี้ชอบฟงนิทานจึงใชนิทานสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และ  การจัดสภาพแวดลอมที่ถูกตอง  โดยนิทานจะทําใหเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ  แมวาเด็กในปจจบัุนนี้
จะไดรูความจริงทางคณิตศาสตรมากขึ้น  แตนิทานก็ยังมีเสนหจับใจเด็กอยูมาก  เพราะเปนเรื่องที่ไดยิน  ไดฟงมาตั้งแต
เยาววัย  เด็กอายุระหวาง  4-10 ป   เมื่อไดยินคําวา “นิทาน”   ก็สนใจที่จะฟงทันที  เนื่องจากวัยเด็กเปนวัยที่ขาดนิทาน
ไมได  นิทานจึงมีอิทธิพลตอความคิดและจินตนาการของเด็กมาก  นอกจากนี้นิทานยังมีคุณคาตอการพัฒนาการทางภาษา
ของเดก็  ทั้งทางดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนและยังเปนการปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานหนังสืออีกดวย 
(สําเภาแลดี.  2550 : 2 ) 
 การเลานิทานเปนกิจกรรมเสริมประสบการณที่ดี และมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเปนอยางยิ่ง เพราะ     
การเลานิทานเปนการเลาเรื่องตาง ๆ ที่ชวยใหเด็กเขาใจดีขึ้นเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู กลา
แสดงออกและมีแรงจูงใจใหเปดรับพฤติกรรมที่พึงประสงคตอบสนองความตองการ ของเด็ก เชนความอยากรูอยาก
เห็น ความสัมฤทธิ์ผล เนื้อหาของนิทานที่มีความสัมพันธกับความตองการดังกลาว จะชวยใหเด็กมีความสุขเกิดความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรู การเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบนั้น กระตุนใหเด็กเกิดความรูสึกตื่นเตน ต้ังใจ
ฟงครูเลาเรื่องราวเพลิดเพลินกับการดูภาพสีสัน สวยงาม เพราะภาพเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหเด็กเขาใจเนื้อเรื่องได
รวดเร็ว เปนหัวใจสําคัญของหนังสือนิทาน เปนเครื่องปรุงแตงใหหนังสือนาอาน เกิดความเพลิดเพลิน รูปภาพที่ใช
ประกอบนั้น มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบายหรือแสดงส่ิงที่ตองการใหเห็นโดยมุงใหผูดูสามารถเขาใจและจดจําไดดีในเร่ืองนั้น 
ๆ การนํานิทานประกอบภาพมาเปนส่ือในการจัดประสบการณพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร จะชวยทําใหเด็ก
เกิดความสนุกสนานเกิดจินตนาการ และเกิดการคิดอยางมีเหตุผลได  (วรรณี  ศิริสุนทร.  2532 : 81) 
 ดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวผลการใชนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 กลุมโรงเรียนตําบลเขาดินเหนือ  สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต  2   เพ่ือจะศึกษาผลการสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชนิทานของเด็กปฐมวัย
เพ่ิมขึ้นหรือไม  ผลการวิจัยนี้อาจจะเปนแนวทางใหครูหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไดเห็นคุณคาการสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล      
ปที่ 1   
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  กอนและหลังการใช
นิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
 3.  เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของการใชการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1   
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1 ที่มีตอนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 1.  แผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีผลตอทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยจํานวน  9  หนวยการเรียนรู  ใชเวลา  9  สัปดาห  ในกิจกรรมเสริมประสบการณหนวยละ  
20  นาที  จํานวน  27  แผน  2.  นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการสังเกต  ดานการ
จําแนก   และดานการเปรียบเทียบ   จํานวน  9  เรื่อง  ทักษะละ 3 เรื่อง  3.  แบบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  แบบรูปภาพจํานวน  30  ขอไดแก  ดานการสังเกต  จํานวน  10  ขอ   ดานการจําแนก  
จํานวน  10  ขอ  และดานการเปรียบเทียบ  จํานวน  10  ขอ 4.  แบบสังเกตพฤติกรรมและการตอบคําถามเกี่ยวกับ
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย5.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอนิทานเพื่อสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 ประชากร  ไดแก  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1  กลุมโรงเรียน
ตําบลเขาดินเหนือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  จํานวน 
5 หอง  ไดแก  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนบานเขาดินเหนือ โรงเรียนบานตรุง  โรงเรียนบานศรีสุข  โรงเรียน
บานหลัก  โรงเรียนบานหวา  รวม 58 คน  กลุมตัวอยาง  ไดแก เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปที่  1 โรงเรียนบานเขาดินเหนือ   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จํานวน 1 หอง  รวม 17 คนไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) 
 
สรุปผลการวิจัย  
                  จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.  แผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  
1  ที่สรางขึ้น  มีประสิทธิภาพ   ( 21 / EE )  เทากับ  85.30 / 86.06  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีผลตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมและ
เปนรายคน  ไดแก  การสังเกต  การจําแนก  และการเปรียบเทียบ  หลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัด
ประสบการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของการใชการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  เด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปที่  1  มีคาเทากับ  .74  แสดงวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ  74 
 4.  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  อยูในระดับมาก 
 5.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุก
ทักษะสูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องผลการใชนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  1  
ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผล  ไดดังนี้ 

1. ผลจากการศึกษาแผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ได
นําไปใชกับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  โรงเรียนบานเขาดินเหนือ  พบวา  แผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มี
ตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว  (80/80)  คือ  85.30 / 86.06  ซึ่งสูงกวาเกณฑ
เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  นั่นคือเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการสังเกต  ดาน
การจําแนก  และดานการเปรียบเทียบชั้นอนุบาลปที่ 1  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมคิด  ตอบไธสง  
(2552 :  บทคัดยอ)  เสนห  ทองบัว  (2552 : บทคัดยอ)  และศุภานิช  กันสุมาโส  ((2552 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย
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เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยการเลานิทาน  ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร  โดยการเลานิทานภาพประกอบมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวทั้งนี้  จากเหตุผลดังตอไปนี้      
การสรางและการพัฒนาแผนการจัดประสบการณโดยการเลานิทานโดยใชทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรผูวิจัยไดผาน
กระบวนการตามขั้นตอนโดยใชวิธีการคือศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  เพ่ือเปนแนวทางตอการพัฒนากจิกรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะท้ัง  3  ดานคือทักษะดาน
การสังเกต  ดานการจําแนก  และดานการเปรียบเทียบ  จึงไดจัดทําแผนการจัดประสบการณการเลานิทานโดยใชทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรจํานวน  9  ชุด  โดยมนีิทานประกอบ  9  เรื่อง  เปนนิทานที่เนนทักษะทั้ง  3  ดาน  มีเนื้อหาส้ัน
เหมาะกับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  มีรูปภาพที่มีสีสันนาสนใจ นอกจากนี้ยังไดรับคําแนะนําและผานการประเมนิ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญผูวิจัยไดจัดประสบการณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมุงเนนใหเด็กปฐมวัยไดรวมฝกถาม – ตอบ  
เกี่ยวกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 
    2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการจัดประสบการณ  และหลังการจัด
ประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ดานการสังเกต  ดานการจําแนก  และ
ดานการเปรียบเทียบ  พบวา  แผนการจัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นั่นแสดงวา  ทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  สูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  พจนา  ทานะ  (2550 : 
บทคัดยอ)   ที่พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่สอดแทรกทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  มีทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรรวมทุกทักษะสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่  ระดับ  .01  และวรรณี  
ไชยภักดี  (2550 : บทคัดยอ)  ทีศึกษาเรื่อง  การใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา เด็กระดับปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ  กิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรรวมทุกทักษะสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  และสุภาพร  โพธิ์พรต  (2551 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการใชนิทานคณิตเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาล  2  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการใช
นิทานคณิต  มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณ 
 3.  คาดัชนีประสิทธิผลของการใชการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่  1  มีคาเทากับ  .74  แสดงวานักเรยีนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ  74  ซึ่งอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  1  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้น 
 4.  เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอนิทานเพื่อสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  มีคาเฉล่ีย  2.84   คิด
เปนรอยละ  94.66  อยูในระดับ  มาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  จันทนา ดีพ่ึงตน (2536 : 9) กลาวไววาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กที่ไดรับประสบการณเกี่ยวกับการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกตามรูปราง ขนาด น้ําหนัก 
ความยาว ความสูง ความเหมือน ความแตกตาง การเรียงลําดับ การวัด การบอกตําแหนง และการนับเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การเตรียมความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเลานิทานเปนส่ิงที่นักเรียน
สนใจ  ชอบหนังสือ  รูปภาพที่มีสีสวยงาม  รวมถึงเทคนิคการเลานิทานของครู  ทําใหนักเรียนรวมกิจกรรมและตอบ
คําถามดวยความสนใจเปนอยางดี 
 5.  รูปแบบในการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปที่  1  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําถาม  ส่ือ  หนังสือนิทานประกอบการเลาและการสรุปเรื่องโดยใชคําถาม
กระตุนระหวางการเลานิทานเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการสังเกต  ดานการจําแนก  และดานการ
เปรียบเทียบ  เปนการใชคําถามนี้เปนการชวยกระตุนความสนใจของเด็กทําใหเด็กเกิดความคิดเชื่อมโยงความรูเกาและ
ความรูใหม  ซึ่งการใหเด็กแสดงพฤติกรรมโดยการพูดและการกระทําจะสงผลตออัตราการเรียนรูรอยละ  90  สอดคลอง
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กับงานวิจัยของ  วันทนีย  เหมาะผดุงกุล  (2535 : 69-76)  ทีศึ่กษาพบวา  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  ที่ครูใชคําถาม
ระหวางการทํากิจกรรมและหลังการทํากิจกรรมเสริมประสบการณมีพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน  โดยดานภาษา
และคณิตศาสตรสูงขึ้นทั้งสองกลุม 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
           1.1ผลจากการนําแผนการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดวยการเลา
นิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวาเกณฑเปนไปตามสมมตฐิานที่ต้ังไว   
            1.2   การจัดกิจกรรมการเลานิทานคณิตศาสตรควรคํานึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  ตองมีความ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก  มีเนื้อหาสั้นเหมาะสมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  มีรูปภาพที่มีสีสันนาสนใจ 
             1.3   นิทานที่ใชควรมีเนื้อหาที่กระชับ  เลือกใชภาษาที่เขาใจงายเนนเด็กเปนศูนยกลางใหทํากิจกรรมใน
ส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติโดยใชประสบการณจริงในชีวิตประจําวัน  หรือกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมใหอยางสนุกสนาน 
            1.4  จากการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยพบวาของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่  1  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่สอดแทรกทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร มีทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรรวมทุกทักษะสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณการเลานิทานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
    2.1  ควรมีการศึกษาทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตรดานอื่น ๆ  อีก  เชน  พัฒนาทักษะดานการนับ   ดานการ

จัดประเภท  เปนตน 
    2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผลการจัดประสบการณการเลานิทานที่มีตอทักษะพื้นฐานของเด็ก

ปฐมวัยกับรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน    การปฏิบัติทดลอง  ที่มีผลตอทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
    2.3  ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับ  การสราง  “นิทานคณิต”  สําหรับพัฒนาการดานทักษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร  พ้ืนฐานดานอื่นๆ ใหกับเด็กปฐมวัย  เชน  การคิดเชิงเหตุผล  การคิดแกปญหา 
       
เอกสารอางอิง 
พจนา  ทานะ.  (2550).  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยการ  “เลานิทานท่ีสอดแทรกทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร”.  คนเมื่อ  26  มนีาคม  2554,  จากครูบานนอก.com. 
วรรณี   ศิริสุนทร.  (2532).  การเลานิทาน.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 
วรรณี  ไชยภัคดี.  (2550).  การใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียน

ปฐมวัย.  คนเมื่อ  12  มีนาคม  2554,  จากครบูานนอก.com. 
วันทนีย  เหมาะผดุงกุล.  (2535).  พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กกอนประถมศึกษาท่ีครูมีการใชคําถามใน

ระหวางการทํากิจกรรมและหลังการทํากิจกรรมในวงกลม.  ปริญญานิพนธ  กศม.  กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. 

ศุภานิช  กันสุมาโส.  (2552).  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  โดยใชหนังสือนิทานสงเสริมทักษะ
สําหรับเด็กปฐมวัย.  คนเมื่อ  23  มีนาคม  2554,  จาก  http://www. 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทความฉบับเต็ม ภาคโปสเตอร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 
 

489

สมคิด  ตอบไธสง.  (2552).  การพัฒนานิทานคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย.  คนเมื่อ  12  มีนาคม  2554,  จาก  http://www.buriram 4.com. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2546).  คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  (สําหรับเด็ก
อายุ  3-5  ป).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

สําเภา  แลดี.  (2550).  ผลการจัดประสบการณการเลานิทานท่ีมีตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ของเด็ก
ปฐมวัย.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและ การสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย. 

สุภาพร   โพธิ์พรต.  (2551).  การใชนิทานคณติศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย.  คนเมื่อ  23  มีนาคม  2554,  จาก  http://www.  ครูบานนอก.com. 

เสนห  ทองบัว.  (2552).  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยการเลานิทาน
ภาพประกอบ.  คนเมื่อ  19  มนีาคม  2554,  จากครูบานนอก.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


