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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและ
จัดกลุ่ม และเรียงลำดับของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4-5 ปี ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการจับคู่
และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ และแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
กิจกรรมประสาทสัมผัส โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ ่มทดลองกลุ ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง    
(Posttest only design) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (𝜇) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎)  และร้อยละของค่าเฉลี่ย (%)    

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบ
กิจกรรมประสาทสัมผัส มีความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ
โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 28.20  คิดเป็นร้อยละ 94.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.72  คิดเป็นร้อยละ 97.20, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58)  ด้านการจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.31     
คิดเป็นร้อยละ 93.10, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95) และด้านการเรียงลำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.17 คิดเป็นร้อยละ 91.70,  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.15)    
 
คำสำคัญ : การจับคู่และเปรียบเทียบ การจำแนกและจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ นิทาน กิจกรรมประสาทสัมผัส 
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ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)  

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 
The Competence in Matching and Comparison, Classification and Grouping, and 

Sequencing of Second-Year Preschool Students at Bansomdejchaopraya  
Rajabhat University Demonstration School (Early Childhood)  
Experienced in Storytelling Activities with Sensory Activities. 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the competence in matching and 

comparison, classification and grouping, and sequencing of second-year preschool 
students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University Demonstration School (Early 
Childhood) experienced in storytelling activities with sensory activities. The research 
participants were 29  second-year preschool students (age 4 - 5  years old) who studied in 
the second semester of the academic year of 2 0 2 0  at Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University Demonstration School (Early Childhood) in affiliation with Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The research instruments were 1 )  competency assessment form of 
matching and comparison, classification and grouping, and sequencing, and 2) activity plan 
for storytelling activities with sensory activities, posttest design was employed to be used 
in the research. The statistics used for analyzing the data were mean, standard deviation, 
and average percentage. 

 The findings revealed that second-year preschool students who gained 
experience in storytelling activities with sensory activities had the overall ability to match 
and compare things, classify and group things, and sequencing in the very-good level       
( 𝜇 = 28.20 the percentage at 94.00,  𝜎= 2.31). When considering each ability, it found 
that the students’ competence was in the very-good level, i.e. matching and comparing 
the similarities and differences between things ( 𝜇 = 9 . 7 2  the percentage at 97 . 2 0  ,          
σ= 0.58), classifying and grouping things ( 𝜇 = 9.31, the percentage at 93.10,  σ = 0.95), 
and sequencing or events ( 𝜇 = 9.17, the percentage at 91.70, σ = 1.15).      
 
Keywords : Matching and Comparison, Classification and Grouping, Sequencing, 
Storytelling Activities, Sensory Activities 
 
บทนำ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่าง
เป็นองค์รวมบนพื ้นฐานการอบรมเลี ้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ที ่สนองต่อธรรมชาติ          
โดยพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัย
อยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนา
ไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560, น. 2) การพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ ่งเป็นช่วงวัยทองของชีวิต  เป็นจังหวะทองของการสร้างเสริม
พัฒนาการเพื่อวางรากฐานของ การพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา รวมถึงการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางภาษา ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์  

ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของพัฒนาการด้านสติปัญญา ซึ่งคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถู กต้อง
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เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื ่องมือ ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื ่น ๆ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้
และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2563,น.50) ดังนั้นในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ 2560) จึงกำหนดสภาพที่
พึงประสงค์ของเด็กเกี ่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ส่วนหนึ่ งไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่          
พึงประสงค์ที่ 10  การคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด   
โดยกำหนดสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในเรื่องการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและ  
จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.33) 

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) และได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน พบว่านักเรียน
ส่วนหนึ่งยังต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องการจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของ    
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว การจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อย 
1 ลักษณะเป็นเกณฑ์ การเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย 4  ลำดับ เป็นเกณฑ์ ตามที่กำหนด
สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัย 4-5 ปี ไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560, น. 32) ทางโรงเรียนจึงได้หาวิธีการที่จะพัฒนานักเรียนในเรื่องดังกล่าวด้วยการจัดประสบการณ์
การเล่นและเรียนรู ้ เพื ่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื ่อง โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ         
สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, น. 40) ซึ่ง
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กและเด็กได้เรียนรู ้ด้วยการลงมือกระทำผ่านการใช้
ประสาทสัมผัสที่เหมาะสมอย่างหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 
เพราะกิจกรรมการเล่านิทานถือเป็นวิธ ีหนึ ่งที ่เป็นสื ่อนำไปสู ่การเรียน การสอนต่าง ๆ กิจกรรม             
การเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จะถูก
กลั่นกรองออกมาเป็นนิทานในหลาย ๆ ลักษณะที่ผู้ฟัง ฟังแล้วจะเกิดความเพลิดเพลินให้ความรู้ ทัศนคติ 
ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม กิจกรรมการเล่านิทานจะช่วยให้เด็ก ๆ หรือผู้ฟังมีสมาธิหรือความตั้งใจที่มี
ระยะเวลานานขึ้นหรือยาวขึ้น เด็ก ๆ เข้าใจในความดีและความงามยิ่งขึ้น สามารถใช้กระบวนการคิดใน
การพิจารณาแก้ปัญหาได้ และได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ 
(เกริก ยุ้นพันธ,์ 2543, น. 55-56) และนิทานยังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น หู ตา รวมทั้งสมอง 
นิทานช่วยสร้างสมาธิ ความจำดี และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ถือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้
อย่างเพลิดเพลิน การเล่านิทานจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะการฟัง การพูด กล้าแสดงออก ปลูกฝังความ
ประพฤติและค่านิยมในสังคม และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนช่วยปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก (มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน, 2555, ออนไลน์) และนิทานยัง
ช่วยส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ ดังผลการวิจัยของวันดี ภู่สุวรรณ (2559 ,   
น. 72) ที ่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะพื ้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย     
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ พบว่า หลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์      
ด้านการรู้ค่าจำนวน ด้านการเรียงลำดับ ด้านการเปรียบเทียบ และด้านการจัดหมวดหมู่ สูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนกิจกรรมประสาทสัมผัสเป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้
ที่เด็กได้ลงมือกระทำและได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงโดยผ่านกิจกรรมที่จูงใจเด็กให้เกิดการเรียนรู้    
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อย่างหลากหลาย กิจกรรมประสาทสัมผัสหรือกิจกรรมการปฏิบัติการ “เป็นวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
สำหรับเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ได้ดีโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การมองเห็น การฟัง การได้สัมผัส    
การชิมรส และการดมกลิ่น เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้สังเกต 
คิดแก้ปัญหา และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและค้นพบด้วยตนเอง” (รัศมี ตันเจริญ , 
2561, น. 173) ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้โดยเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ยังมีผลการวิจัยพบว่าช่วยส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ดังที่ วรนุช นิลเขต (2554, น. บทคัดย่อ) 
ได้ศ ึกษาผลของการเรียนรู ้จากกิจกรรมปฏิบัติจร ิงที ่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย             
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมปฏิบัตจิริงมีทักษะทาง
คณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง จำแนกรายด้านพบว่า ด้านการเปรียบเทียบอยู่ในระดับสูงมาก      
ส่วนด้านการหาความสัมพันธ์ และด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลขอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ทดลองทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่าเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงมีทักษะ
คณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเล่านิทานท่ีประกอบกบั
กิจกรรมประสาทสัมผัสจึงน่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที ่น่าจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการจับคู่และ
เปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับให้กับเด็กปฐมวัยได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา (ปฐมวัย) ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอน
ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการจับคู่
และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) จึงสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการจับคู่และ
เปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที ่ได้ร ับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรม     
ประสาทสัมผัส โดยผลการวิจัยครั ้งนี ้นอกจากจะพัฒนานักเรียนชั ้นอนุบาลปีที ่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) แล้วยังจะเป็นแนวทางสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับ    
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 

     ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากร  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะทำการศึกษาประชากรทั้งหมดคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4-5 ปี 

ที ่กำลังศึกษาอยู ่ในภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 29 คน 

 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้    
1. กำหนดแบบแผนการวิจัย แบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre – experimental design) 

ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง 
(posttest only design) ที่นำมาปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัย   

2. ดำเนินการทดลอง การวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ทำการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20-30 นาที รวม 18 ครั้ง โดยจัดกิจกรรม   
การเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส ในช่วงเวลา 10.00 - 10.30 น.  
 3. ดำเนินการประเมินความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และ
เรียงลำดับของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการทดลองด้วยแบบประเมินความสามารถในการจับคู่และ
เปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2  

4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละของค่าเฉลี่ย แล้วเทียบกับเกณฑ์ร้อยละที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
 
คะแนนระหว่าง 80.00 – 100.00  หมายถึง     ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนก 
                                                         และจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ อยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนนระหว่าง 70.00 – 79.99    หมายถึง     ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและ      
                จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ อยู่ในระดับ ดี 
  

1. การจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ 

   ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที ่
   สังเกตพบเพียงลักษณะเดยีว 

2. การจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อย 
   หนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ ์

3. การเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย  
   4  ลำดับ 

กิจกรรมการเล่านิทาน 

ประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 
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คะแนนระหว่าง 60.00 – 69.99    หมายถึง     ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและ     
               จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนนระหว่าง 50.00 – 59.99    หมายถึง  ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและ

จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ อยู่ในระดับ น้อย 
คะแนนระหว่าง 00.00 – 49.99    หมายถึง     ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและ

จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบประเมินความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง 0.67-1.00
 2. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส จำนวน 18 แผน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง 0.67-1.00  

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
1. สถิติการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เพื่อหาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ แบบประเมินความสามารถในการการจับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก และเรยีงลำดับ 
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 และแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 

2. สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
    2.1 ค่าเฉลี่ย (𝜇) 
    2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 
    2.3 ค่าร้อยละ  (%) 
  
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส มีดังน้ี  
ตารางที่ 1  ระดับความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 

รายการความสามารถ 
หลังการทดลอง 

คะแนนเต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

(𝜇) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝜎) 

ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย (%)    

ระดับ 

1. ด้านการจับคู่และ
เปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ  
2. ด ้านการจำแนกและจัด
กลุ่มสิ่งต่าง ๆ  
3. ด้านการเรียงลำดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ์  

 10 
 

 
10 

 
10 
 

 9.72 
 

 
9.31 

 
9.17 

 

0.58 
  

 
0.95 

 
1.15 

 

 97.20 
 

 
93.10 

 
91.70 

 

 ดีมาก 
 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 
รวม 30 28.20 2.31 94.00 ดีมาก 
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จากตารางที่ 1 แสดงว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 28.20, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31, คิดเป็นร้อยละ 94.00) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.72 คิดเป็นร้อยละ 97.20, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.58)  ด้านการจำแนกและจัดกลุ ่มสิ่ งต่าง ๆ (ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 9.31 คิดเป็น            
ร้อยละ 93.10 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.95) และด้านการเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.17 คิดเป็นร้อยละ 91.70, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.15) 
 
สรุปผลการวิจัย 

หลังนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส
มีความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 28.20  คิดเป็นร้อยละ 94.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.31) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของ  สิ่งต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.72 คิดเป็นร้อยละ 97.20, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.58)  ด้านการจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.31 คิดเป็นร้อยละ 93.10, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.95) และด้านการเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.17 คิดเป็น  
ร้อยละ 91.70, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.15) 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาท
สัมผัส นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)        
มีความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับอยู่ในระดับดีมากทั้งโดย
ภาพรวมและจำแนกเป็นรายด้าน นั้นเป็นเพราะลักษณะของกิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่
เอื้อต่อการส่งเสริมความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ ทั้งนี้
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. หลังนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ได้รับจัดกิจกรรมการเลา่นิทานประกอบกิจกรรมประสาทสมัผสั 
พบว่า ความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก เพราะนิทานจาก
กิจกรรมการเล่านิทานที่ผู้วิจัยเลือกมามีเนื้อหาส่งเสริมในการจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
ความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ และหลังการเล่านิทาน ผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสใน
การสังเกตเพื่อจับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกต
พบเพียงลักษณะเดียว เช่น การฟังนิทานเรื่อง “ลูกแมวเจ็ดสี” ซึ่งเป็นนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ลูกแมวทั้ง
เจ็ดสีที่ไม่มีชื่อ โดยแม่แมวจะตั้งชื่อลูกแมวเป็นชื่อของวันในสัปดาห์ให้ตรงกับสีของลูกแมว หลังจากฟัง
นิทานจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยครูจะอ่านบัตรคำช่ือของวันในสัปดาห์ และเด็กต้องจับคู่ของเล่นที่มีสีตรง
กับช่ือของวันน้ันให้ถูกต้อง เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสในการฟังช่ือวัน สังเกตสีของของเล่นจากการมอง และ
ได้หยิบจับของเล่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมคิด อินช้าง (2555 , น. 76-77) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือ   
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ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือ มีทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในด้านการจับคู่ การจำแนก การจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบ และการนับสิ่งต่าง ๆ หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สื่อท่ีใช้ในการ
เล่านิทานเป็นหุ่นมือกระดาษที่เป็นรูปธรรม คือเป็นหุ่นมือกระดาษตามตัวละครในเนื้อหานิทานการจัด
ประสบการณ์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และฉากประกอบในการเล่านิทานแต่ละเรื่องเป็นภาพฉีกตัด
ปะกระดาษสร้างสรรค์ประกอบในแต่ละเรื่อง มีความชัดเจนและน่าสนใจ พบว่าเด็กมีความสนใจ และ
ร่วมมือในการจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยใช้หุ่นมือเป็นอย่างดี ระหว่างการเล่าจะถามคำถามสอดแทรก
ตามจุดประสงค์การให้เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่อง ทำให้เด็กได้คิด และตอบคำถาม
เกี่ยวกับด้านการจับคู่ การจำแนก การจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบ และการนับสิ่งต่าง ๆ ตามเนื้อหาท่ีปรากฎ
อยู่ในนิทาน เด็กจึงเกิดเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการกระทำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551, น. 162-163) ได้กลาวถึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยวา ควรจัดใหเป็นรูปธรรม เด็กสามารถสัมผัส
อุปกรณ์ที่เป็นของจริง สื่อการเรียนมีความหมายกับเด็กมาก อีกทั้งเด็กตองได้ลงมือกระทำจริง มีวิธีการจัด
หลายวิธีที่นาสนใจและผ่านการวิจัยแลววาสามารถสร้างเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ได้โดยกิจกรรมที่จัด
นั ้นใหทั ้งความเพลิดเพลินและได้รับความรู จากสัมผัส หรือจัดกระทำองคประกอบที ่จะช่วยใน             
การแกปญหาคณิตศาสตร์หรือความเขาใจสัญลักษณ์ ความสามารถในการเข้าใจจําแนกความเหมือน 
ความต่าง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะในการคำนวณ เมื่อเรียนสูงขึ้น ซึ่งในการเรียน
การสอนตองใหประสบการณตรงกับเด็ก การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จึงเนนใหลงมือปฏิบัติ
และจัดกระทำกับอุปกรณ์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพิศ วันทา (2560, น. 62) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา พบว่า ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ด้านการจับคู่ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษาที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในขณะเดียวกันเด็ก    
จะเกิดการสังเกต จดจำ เรียนรู ้ มีการสนทนา ซักถาม ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในขณะที่
ดำเนินการจัดประสบการณ์ เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสกับวัตถุที่เป็นเกมที่
ได้จัดเตรียมไว้ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้อยู่
ตลอดเวลา เช่นเดียวกับกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส ที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้ใช้ประสาทสัมผัสหลังจากการเล่านิทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงจากของ
จริงผ่านการใช้ประสาทสัมผัส เช่นเดียวกัน จึงทำให้เด็กมีความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ    
ความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียวได้ดียิ่งขึ้น 

2. หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส พบว่า ความสามารถใน
การจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  
อยู่ในระดับดีมาก เพราะ นิทานมีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยมาก การที่พ่อแม่และครูได้ใกล้ชิดกับ
เด็กโดยการเล่านิทานจะเป็นเครื่องช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะการเล่านิทานจะ
ช่วย สร้างเสริมพัฒนาการทางภาษา ความคิด จินตนาการเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความรู้สึก
อบอุ่นและใกล้ชิด ซึ่งนิทานเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กให้สูงขึ้น (วรัญญา ศรีบัว, 2560, น. 5-6) สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ ทัดมาลา 
(2559, น. 124) ที่ได้สรุปผลการวิจัยว่า การจัดประสบการณ์การเล่านิทานสามารถส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจัดหมวดหมู่ และทักษะการนับและการรู้ค่า
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จำนวน 1 – 20 ของเด็กปฐมวัยได้ ทั้งนี้เพราะแผนการจัดประสบการณ์แบบการเล่านิทานช่วยส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย เป็นต้น อีกท้ังครูก็มีส่วน
สำคัญที่ช่วยกระตุ้นเสริมแรงโน้มน้าวให้เด็กอยากร่วมกิจกรรมโดยให้เด็กมีอิสระในการคิด การแสดงออก 
โดยเน้นที่ตัวเด็กเป็นสำคัญโดยให้เด็กเป็นผู้ร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดทำให้นักเรียนสนุกสนานและสนใจ
ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการจำแนกและจัดกลุ่ม     
สิ ่งต่าง ๆ โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ เช่น การฟังนิ ทานเรื ่อง “ไข่มีคุณค่า” และทำ    
กิจกรรมต่อเนื่อง จากการฟังนิทาน โดยให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสในจับและมองลักษณะของไข่แต่ละ     
ชนิดว่ามีล ักษณะอย่างไร จากนั ้นจำแนกประเภทของไข่แต่ละชนิดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับที่              
เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ (2542, น. 108) กล่าวว่า เด็กจะสร้างความรู้จากการพยายามฟังและทำความ
เข้าใจจากประสบการณ์ของตนเอง ความคิดรวบยอดที่เกิดขึ ้น มาจากกระบวนการที่เด็กได้สังเกต        
จัดประเภท เปรียบเทียบ เรียงลำดับ และให้ลำดับของสิ่งของในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ธัญพร ผุยบัวค้อ (2562, น. 36) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น 
ควรให้เด็กได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง จากรูปธรรมไปนามธรรม โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต    
สัมผัส ทดลอง สำรวจ ค้นคว้า และแก้ปัญหาจากสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมี
ครูเป็นผู ้จ ัดกิจกรรมและคอยสังเกตดูแลให้ความช่วยเหลือเด็ก จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างเด็กแต่ละคน ซึ่งเด็กในวัยนี้ถ้าได้รับการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน   
ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี ย่อมเป็นรากฐานของการเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์ที่ดีในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรนุช นิลเขต (2554 , น. 69-70) ที่ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้จาก
กิจกรรมปฏิบัต ิจร ิงที ่ม ีต ่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยหลังได้รับ               
การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงมีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นท้ังโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นเพราะการจัดกิจกรรมปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการมองเห็น การฟัง การดมกลิ่น การชิมรส 
และการสัมผัสผ่านการกระทำกับสื่อ  เช่นเดียวกับกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส 
เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ผ่านการใช้ประสาทสัมผัส
ในการจำแนกและจัดกลุ่ม เพื่อพัฒนาให้เด็กเกิดความสามารถในการจำแนก และจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ได้ดียิ่งข้ึน 

3. หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส พบว่า ความสามารถใน
การเรียงลำดับสิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลำดับ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดมีาก 
เพราะนิทานจะทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ นิทานสามารถสร้าง
ความกล้าให้กับเด็ก ๆ หรือผู้ฟังได้โดยการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ และนิทาน
ช่วยเสริมสร้างจินตนาการที่กว้างไกลไร้ขอบเขตให้กับเด็กหรือผู้ฟัง (เกริก ยุ้นพันธ,์ 2543, น. 55) ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการเล่านิทาน โดยเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ใช้ประสาท
สัมผัสในการสังเกตและเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ เช่น การเล่านิทานเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์” และ
ให้เด็กเรียงลำดับขนาดของกล่องจำนวน 4 ใบ เด็กจะได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตลักษณะและขนาด
ของกล่องว่ากล่องใบไหนเล็กที่สุด และกล่องใบไหนใหญ่เป็นลำดับต่อไปจนครบทั้ง 4 ใบ สอดคล้องกับ
บุษบา มิ่งไธสง (2560, น. 57) ที่กล่าวว่า หลักสำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับ
เด็กปฐมวัยอยู่ที่กระบวนการทางความคิดและการพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การนับ การจัด
ประเภท การรู ้ค่าตัวเลข การเรียงลำดับ และการเปรียบเทียบ ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้เด็กจะเรียนรู ้ได้จาก
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ประสบการณ์ตรงที่เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในชีวิตประจำวัน หรือการจัดกิจกรรมของครู 
แต่ในการจัดกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเพื่อที่เด็กจะได้พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา หอมเนียม (2555, น. 88-89) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ เน้นหนังสือ
นิทานภาพและบัตรภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 พบว่า การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่เน้นหนังสือนิทานภาพและบัตรภาพสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นหนังสือนิทานภาพและบัตรภาพได้นำ
เนื้อหามาปรับกิจกรรมใหม่โดยเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมและเน้นให้เด็กใช้ทักษะ
คณิตศาสตร์ที ่เป็นพื ้นฐาน เช่น ทักษะการนับ การรู ้ค่าจำนวนตัวเ ลข การจับคู ่ การจัดหมวดหมู่          
การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับเหตุการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นสูงต่อไป 
โดยใช้หนังสือนิทานภาพและบัตรภาพประกอบกับการจัดประสบการณ์เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
และสื่อสารให้เข้าใจมากขึ้นในแต่ละหน่วยได้อย่างน่าสนใจ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียน ไม่เกิด
ความเบื่อหน่าย ให้เด็กมีโอกาสสัมผัสกับสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี และ
การได้รับแรงจูงใจที่ดี จึงทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดกา ร
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เช่นเดียวกับกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส ที่ผู้วิจัย     
จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสหลังการเล่านิทาน เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตและเรียงลำดับสิ่ งของหรือเหตุการณ์ เพื่อ
พัฒนาให้เด็กมีความคิดรวบยอดในด้านการเรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย 4 ลำดับได้ดียิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย  
1. การใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัส ครูจะต้องใช้คำถามเร้า     

ความสนใจของเด็กเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียน และกระตุ้นการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ 

2. การใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม และเรียงลำดับของเด็กปฐมวัยต้องเป็นกิจกรรมที่เด็กได้สังเกต
ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรยีนรู้ ทั้งการจับ การมอง การฟัง การรับรส และ
การได้กลิ่น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษากิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิ จกรรมประสาท

สัมผัส เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ เช่น การคิดเชิงเหตุ หรือการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตำแหน่ง 
ทิศทาง ระยะทาง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการจับคู่และเปรียบเทียบ จำแนกและจัดกลุ่ม 
และเรียงลำดับของเด็กปฐมวัยที่ได้ทำกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น 
กิจกรรมการปั้น กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมการวาดภาพ เป็นต้น 
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