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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ 1. เพือ่ พัฒนากิจกรรมเล่านิทานเพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี
3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน จ�ำนวน 4 แผน แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้านของ
นักเรียนระดับอนุบาลคือ ความคิดริเริม่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ
และแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นิทาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนบ้านโคกระเหย ต�ำบลปราสาท อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก�ำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 9 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอน การวัดและการประเมินผล และ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของนิทาน
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
มีความเห็นสอดคล้องกัน ค่า IOC มีคา่ มากกว่า.8 และเมือ่ น�ำแผนการพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานไปใช้
ในกจัดการเรียนของนักเรียน นักเรียนคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทงั้ 4 ด้านเพิม่ ขึน้ มีคา่ นัยยะส�ำคัญ .05
2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนแต่ละคนของความคิดสร้างสรรค์
แต่ละด้าน 8 คน และ มีนักเรียน 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้ง 9 คน อยู่ที่ร้อยละ 81.84
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3. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเล่านิทาน โดยวัดจากรายการประเมิน 5
รายการ คือ ความสนใจ ผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนรวมในการท�ำงาน และขั้นตอนการ
ท�ำงาน มีการประเมิน 5 ครั้งตามแผนการเรียนรู้ ผลการประเมินนักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางในการเข้าเรียนครั้ง 1 และได้ระดับดีมากในการวัดจากการเข้าเรียนครั้งที่ 5
มีค่านัยยะส�ำคัญอยู่ที่.05
สรุปผลการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการพัฒนากิจกรรม
การเรียนที่ช่วยเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน สามารถกระตุ้นการคิดทั้งการเรียนในระดับกลุ่ม
และรายบุคคล โดยจัดให้ผู้เรียนได้เผชิญเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรง
จูงใจภายใน จัดให้เผชิญกิจกรรมที่เสริมสร้างการคิดยืดหยุ่นและผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด รวมทั้งการ
แนะน�ำตัวอย่างบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์
คำ�สำ�คัญ:

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, การเล่านิทาน, นักเรียนระดับอนุบาล

Abstract
The present study aimed 1) to develop experience activities usingstorytelling to
improve creative thinking of kindergarteners 3 to achieve the criteria of 75 percent,
2) to study the learning behaviors of kindergarteners 3 through storytelling activities.
The participants of the study were 9 of kindergarteners 3 who were studying in the
1st semester of 2020 academic year in Ban Khok Rahoei School, Prasat sub-district,
Ban Kruat district, Burirum province. The instruments used in the study consisted of 4 lesson
plans of storytelling activities, creative thinking test and learning behaviors test. The statistics
used in the study comprised of mean and percentage.
The results of the study revealed that
The creative thinking development of kindergarteners 3 by using storytelling
activities shown that 75 percent of students achieved the criteria of the study. The results
also revealed that 7 students improved creative thinking by storytelling using mouth which
was 77.78 percent. 8 students improved creative thinking by storytelling using gesture which
was 88.88 percent, 8 students improved creative thinking by storytelling using voice which
was 88.88 percent, 9 students improved creative thinking by storytelling using picture which
was 100.00 percent, 9 students improved creative thinking by storytelling using materials
which was 100.00 percent. Moreover, students improved creative thinking of each aspect as
follows ; 7 students improved originality skill which was 77.78 percent, 8 students improved
fluency skill which was 88.88 percent, 8 students improved flexibility skill which was 88.88
percent, 9 students improved elaboration skill which was 100.00 percent. Hence, the results
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of creative thinking development could be ordered as follows ; elaboration skill, flexibility skill,
fluency skill and originality skill respectively.
The results of learning behaviors using storytelling activities revealed that 8 students
of kindergarten 3 ranged in good level which was 88.89 percent, 1 students of kindergarten
3 ranged in fair level which was 11.11 percent
Keywords: Creative Thinking Development, Storytelling, Kindergarteners

บทนำ�
การจัดการศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายที่
ระบุไว้ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เด็กมีความ
คิดริเริม่ สร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
อย่างไรก็ตามผลการประคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกระเหย ต�ำบลปราสาท
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ พบว่า พัฒนาการ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากสภาพ
จริงทีพ่ บในโรงเรียน คือเด็กปฐมวัยไม่กล้าแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร นักเรียนระดับ
อนุบาล 3 มีพฤติกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านความคิด
สร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ เช่น การ
ตอบค�ำถามหลังการฟังนิทานทีม่ กั มีการลอกเลียน
ค�ำตอบจากเพื่อนๆ ในห้อง เมื่อมีการสนทนากัน
ขาดความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นของ
ตนเองต่อหน้าเพือ่ นๆ ไม่กล้าทีจ่ ะตอบค�ำถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นกับเรือ่ งราวใหม่ๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ จากการที่ผู้วิจัยได้จัดการจัดประสบการณ์
การเล่านิทานในห้องเรียน โดยให้นักเรียนแสดง
ท่าทางเกี่ยวกับสัตว์ที่รู้จัก พบว่า นักเรียนไม่กล้า
แสดงออก อาจเป็นผลต่อเนือ่ งนักเรีนยขาดจินตนา
และความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ จะเป็นปัญหาทีจ่ ะส่งผล
ที่รุนแรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้น
หากไม่มีการได้รับการแก้ไขและพัฒนาตั้งแต่ช่วง
ปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงการ

พัฒนากิจกรรมการเล่านิทานเพือ่ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 โดยเน้น
กิจกรรมการเล่านิทานที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาลที่
พัฒนาทักษะเด็กอย่างครบถ้วน

ความสำ�คัญของนิทานต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
นิทาน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กให้สูงขึ้น นิทานนอกจากจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูดให้ความรู้ ความ
สนุกสนาน และจินตนาการแก่เด็กแล้ว นิทานยัง
ช่วย ฝึกสมาธิให้เด็กรู้จักส�ำรวมใจให้จดจ่ออยู่กับ
เรือ่ งทีฟ่ งั ทีฟ่ งั ซึง่ เป็นพืน้ ฐานการเตรียมความพร้อม
ด้าน การอ่านหนังสือ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้เด็กไปพร้อมกัน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทาง
ด้าน สติปัญญาและอารมณ์ที่ดีตามมา (ณหทัย
ทิวไผ่งาม, 2547: 1) และที่ผ่านมาพบว่านิทาน
ท�ำให้เด็กฉลาดได้ กิจกรรมนิทานเป็น กิจกรรม
ที่มีความเหมาะสมเอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาการ
เด็กและช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ให้กับ
เด็กและเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
ให้แก่เด็กซึ่งสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ
(2548: 32) ได้กล่าวไว้ว่า นิทานเป็นต�ำราของ
เด็กปฐมวัย เป็นสือ่ ทีใ่ ช้ในการสนองความต้องการ
ตามธรรมชาติของเด็กสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กทัง้
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ทางด้านสังคม อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม ช่วย
ให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจท�ำให้เด็กซึมซับและ
รับความรู้ไว กิจกรรมการเล่านิทานเป็นกิจกรรม
ที่มีความเหมาะสมเอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาการ
เด็กและเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
ให้แก่เด็ก นิทานเป็นเป็นสือ่ ทีใ่ ช้ในการสนองความ
ต้องการของเด็ก สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2548: 32) เด็กปฐมวัย อายุ 3-6
ปี จะอยากรูอ้ ยากเห็นสิง่ รอบตัวเกีย่ วกับธรรมชาติ
เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างความจริงกับเรื่อง
สมมติ เข้าใจในรูปแบบการอ่าน โดยอ่านจากซ้าย
ไปขวาและจากบนลงล่าง สามารถตอบค�ำถาม
จากนิทานได้ ดังนั้นนิทานที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้
ควรเป็นนิทานที่เป็นเรื่องที่ยาวขึ้น แต่เข้าใจง่าย
ภาพประกอบมีสสี ดใส มีตวั อักษรบรรยายเนือ้ เรือ่ ง
ไม่มากเกินไป มีขนาดใหญ่พอสมควร เพราะเด็กใน
วัยนี้สามารถเชื่อมโยงสัญลักษณ์ตัวพยัญชนะ กับ
เสียงสระได้แล้ว และหนังสือที่เป็นค�ำคล้องจองก็
จะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กในวัยนีเ้ พิม่
ยิ่งขึ้น (รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, 2556: 111-112)
โดยนิทานส�ำหรับเด็กควรที่จะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหา
สั้นๆ ง่ายๆ มีการเคลื่อนไหวของเรื่องราวและ
ตัวละครที่ไม่จ�ำเจ นิทานส�ำหรับเด็กควรมีภาพ
ประกอบเนือ้ เรือ่ งทีเ่ หมาะสม ซึง่ ภาพทีใ่ ช้ในนิทาน
เด็กควรทีจ่ ะเป็นภาพทีม่ ลี ายเส้นไม่ซบั ซ้อน มีขนาด
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนและท�ำความเข้าใจได้ง่าย ซึ่ง
จะท�ำให้การใช้สอื่ นิทานในการจัดกิจกรรมส�ำหรับ
เด็กมีคณ
ุ ค่าและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง (พรทิพย์
วินโกมินทร์, 2542: 37)

นิทานกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้เน้นความส�ำคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์โดยมีจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้
ประการหนึง่ คือ การส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริม่

สร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ความ
คิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิต
และการพัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความ
คิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่พิเศษของคน
เราในการคิดจินตนาการและสร้างสรรค์สิ่งแปลก
ใหม่ที่ออกมาเป็นชิ้นงาน หรือเป็นรูปแบบวิธีการ
ในการน�ำไปแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งส่วนตัวสังคม
ประเทศชาติและโลกของเราให้เจริญก้าวหน้าได้
อย่างมหาศาล ฉะนั้นในวงการศึกษาของประเทศ
ต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยจึงได้กำ� หนดให้ความคิด
สร้างสรรค์เป็นจุดหมายที่ส�ำคัญ ประการหนึ่งของ
การจัดการศึกษาทุกระดับ มีการก�ำหนดจุดหมาย
ให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะส�ำคัญของ
ผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546) เพราะการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้น
จะมีการพัฒนาได้ดีในช่วงวัยก่อนเรียนหรือช่วง 6
ขวบแรกของชีวิตนั้น
เป็นระยะทีเ่ ด็กมีจนิ ตนาการสูง พัฒนาการ
ทางความคิดสร้างสรรค์มักเป็นรูปแบบหนึ่งที่แตก
ต่างจากพัฒนาการด้านอื่นๆ ลักษณะความคิด
ริเริ่มในวัยเด็กจะมีพัฒนาการสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ มี
ความคล่องตัว กล้าคิดกล้าเสีย่ งและกล้าแสดงออก
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเจริญสูงสุดในช่วงแรก
ของชีวิต เมื่อตอนอายุ 4 ปีครึ่ง และจะเริ่มลด
ลงเมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล หลังจากเด็ก
ปรับตัวเข้ากับสภาพบรรยากาศและวิธีสอนของ
โรงเรียนแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจึงค่อย
พัฒนาขึน้ (อารี พันธ์มณี, 2545) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์อาจเกิดจากหลายสาเหตุหลาย
ปัจจัย แต่ปัจจัยหนึ่งคือ รูปแบบการเรียนการสอน
หรือการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย (มิ่งขวัญ
ภาคสัญไชย, 2555) การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
เพือ่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
มีดังต่อไปนี้ที่ผู้วิจัยได้ท�ำการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ได้แก่
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1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง
ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจาก
ความคิดธรรมดา เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยพฤติกรรมทีแ่ สดงออกว่าเด็ก
มีความคิดริเริม่ คือ การตอบค�ำถามทีเ่ ป็นค�ำตอบที่
แปลกใหม่ การถามเมือ่ เกิดข้อสงสัย และเป็นค�ำถาม
หรือค�ำตอบทีไ่ ม่ซำ�้ กับเพือ่ นหรือข้อความทีม่ ยี แู่ ล้ว
2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค�ำตอบได้
อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณมากใน
เวลาที่จ�ำกัด พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคิด
คล่องแคล่วคือ การโต้ตอบทันทีเมือ่ ครูถามค�ำถาม
การให้คำ� ตอบทีห่ ลากหลายในขณะทีค่ รูถามค�ำถาม
3. ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค�ำตอบได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงคิดยืดหยุ่นคือ การกล้าตอบค�ำถามที่อาจจะผิด
หรือถูกโดยเป็นค�ำตอบที่หลากหลาย แปลกใหม่
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือ
ขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นอย่าง
ยิง่ ในการสร้างผลงานทีม่ คี วามแปลกใหม่ให้สำ� เร็จ

ความสำ�คัญของงานวิจัย
คณะผู้วิจัยจึงพัฒนากิจกรรมเล่านิทาน
เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
อนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยเกิด ความคิดริเริ่ม ความ
คิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของกิลฟ
อร์ด (Guilford, 1968: 145-151) โดยมีรูปแบบ
การเล่านิทานของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545:
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226-228) เป็นแนวทางในการเล่านิทาน โดย
การเล่านิทานเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิด
จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด แล้วมีการพัฒนาต่อ
เนื่องโดยการใช้กิจกรรมในการพัฒนาให้คิดตาม
องค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้วาดภาพสัตย์ตามนิทานอย่างเสรีเป็นการส่งเสริม
ให้มีความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมเล่านิทานเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
อนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของ
นั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล 3 ของโรงเรี ย นบ้ า น
โคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและ
พัฒนากิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียน
บ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ประกอบไปด้วยนิทานทีส่ ง่ เสริมให้มคี วามคิดริเริม่
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ละเอียดลออ โดยมีวธิ กี ารด�ำเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 9 คนที่
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
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บ้านโคกระเหย ต�ำบลปราสาท อ�ำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรรี มั ย์ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างนีเ้ ป็นการสุม่
อย่างง่าย นักเรียนระดับอนุบาล 3 นักเรียนมีความรู้
ความสามารถระดับเดียวกัน ครูผสู้ อนระดับอนุบาล
จ�ำนวน 1 คน เป็นครูทไี่ ด้รบั การอบรมการเล่านิทาน
และสามารถเตรียมการสอน การจัดประสบการณ์
การเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่วุฒิการศึกษาด้าน
หลักสูตรและการสอน การศึกษาปฐมวัย และการ
วัดผลและประเมินผลด้านการศึกษาปฐมวัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี ได้แก่
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ ของอนุบาลชั้นปีที่ 3 จ�ำนวนนิทาน 5
เรื่องๆ ละ 4 กิจกรรมๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 4 แผน
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จ�ำนวน 4 ฉบับๆ
ละ 4 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 20 กิจกรรม ได้แก่
แผนการกิจกรรมการเล่านิทาน คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
ขึ้น โดยแยกเป็น แผนกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ดา้ นคิดริเริม่ แผนกิจกรรมส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ด้านคิดคล่อง แผนกิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดยืดหยุ่น แผนกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดละเอียดลออ
นิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 5 เรื่อง
แบบทดสอบความความคิดสร้างสรรค์ ตามแผน
กิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรม แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3

ขั้นตอนการวิจัย
คณะผู้วิจัยขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การ
เล่านิทาน ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างตามล�ำดับ
ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 เพือ่ ให้ทราบ จุดหมาย มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สาระการเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการ และ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกระเหย
ต�ำบลปราสาท อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่
เป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่านิทาน
1.3 ศึ ก ษาแนวการจั ด กิ จ กรรมระดั
บชั้นอนุบาลปีที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
และเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ส�ำหรับชั้นอนุบาล
1.4 คัดเลือกนิทานโดยใช้หลักเกณฑ์ใน
การเลือกคือ เป็นเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ และไม่ซับซ้อน
มีความสนุกสนานและชวนติดตาม มีการสอด
แทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมจินตนาการและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกนิทาน
จ�ำนวน 5 เรื่อง
1.5 น�ำนิทานทีค่ ดั เลือกไว้จำ� นวน 5 เรือ่ ง
มาก�ำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
โดยผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดการวัดความคิดสร้างสรรค์
จากการท�ำกิจกรรมของทอแรนซ์ โดยอาศัยรูปภาพ
เป็นสื่อ เรื่องละ 4 กิจกรรมเพื่อน�ำไปเขียนแผน
การจัดประสบการณ์
1.6 สร้างแผนการจัดประสบการณ์การ
เล่านิทาน โดยก�ำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย ชือ่ นิทาน จุดประสงค์ สือ่ และอุปกรณ์
มีขั้นตอนในการเล่านิทานมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1.6.1 ขั้นเตรียม ครูเตรียมข้อตกลง
กับนักเรียนระหว่างท�ำกิจกรรม
1.6.2 ขั้นน�ำ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักเรียนแต่ละคนได้เตรียมอารมณ์และความพร้อม
ครูน�ำเด็กเข้าสู่เรื่องราว เช่น การร้องเพลง การ
สนทนา การใช้ค�ำคล้องจอง และสร้างข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างครูกบั นักเรียนในการปฏิบตั ริ ะหว่าง
ฟังนิทาน
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1.6.3 ขัน้ เล่านิทาน ครูให้รปู แบบการ
เล่านิทานแบบผสมผสานกัน ได้แก่ เล่านิทานแบบ
ปากเปล่า เล่านิทานโดยใช้หนังสือประกอบ เล่า
นิทานโดยใช้ภาพประกอบ เล่านิทานโดยใช้เสียง
ประกอบ และเล่านิทานโดยใช้สื่อใกล้ตัวประกอบ
การเล่านิทาน
1.6.4 ขั้นสรุป นักเรียนและครูร่วม
กันสรุปข้อคิดจากนิทานอย่างสร้างสรรค์ ครูบนั ทึก
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
1.7 น�ำแผนการจัดประสบการณ์การเล่า
นิทานที่สร้าง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ
สอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ใน
แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ การวัดและประเมินผล ความ
ถูกต้องชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้ จากนัน้ น�ำมาปรับปรุง
ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.8 น�ำแผนการจัดประสบการณ์การเล่า
นิทานที่ได้ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่
ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่านเพื่อตรวจ
สอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของนิทาน กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ น�ำมา
ปรับปรุงแก้ไข โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5
ระดับ โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert)
(Likert, 1961)
1.9 น�ำแผนการจัดประสบการณ์การเล่า
นิทานมาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ
และน�ำไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
2. การพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเครือ่ งมือวัดและการประเมินความคิดสร้างสรรค์
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดจาก ส�ำนักงาน ก.พ.
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(2552) ; ชนิสรา พระสุรักษ์ (2555) ; พรรณิภา
เจริญทวี (2554) และธีรนุช แสนหาญ (2550)
2.2 สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์จาก
การเล่านิทาน จ�ำนวน 5 ฉบับๆ ละ 4 กิจกรรม
รวมจ�ำนวน 20 กิจกรรม
2.3 ก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน
ของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวการให้คะแนนชิ้นงานจากเกณฑ์การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับปฐมวัยปีการ
ศึกษา 2561 และได้ดัดแปลงการให้คะแนนตาม
คุณภาพของชิ้นงาน
2.4 ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินความ
คิดสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยน�ำแนวคิดการประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์จาก สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) เป็นแนวทาง
ในการประเมินความคิดสร้างสรรค์
2.5 น�ำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทสี่ ร้าง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน เกณฑ์
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้อง
ระหว่างกิจกรรมกับการประเมินความคิดสร้างสรรค์
ความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจนจากนัน้ น�ำมา
ปรับปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา
2.6 น�ำแบบวัดความคิดสร้างสรรค์เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จ�ำนวน 5 ท่านเพื่อตรวจ
สอบความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับประเด็น
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ และความเหมาะ
สมของเกณฑ์การให้คะแนน น�ำข้อมูลจากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญค�ำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)
2.7 น�ำแบบวัดความคิดสร้างสร้างได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไป
ใช้ทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านโคกระเหย จ�ำนวน 9 คน
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3. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ด�ำเนินการสร้าง ดังนี้
3.1 น�ำแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูท้ สี่ ร้าง
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน เกณฑ์
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ความสอดคล้อง
ระหว่างกิจกรรมกับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ความเหมาะสมของภาษา ความชัดเจน จากนัน้ น�ำ
มาปรับปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา
3.2 น�ำแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรูเ้ สนอ
ต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่านเพือ่ ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับประเด็นการประเมิน
พฤติกรรม และความเหมาะสมของเกณฑ์การให้
คะแนน น�ำข้อมูลจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
3.3 น�ำแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
รู้ที่สร้างได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกระเหย จ�ำนวน 9 คน
4. การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มี 4
ขั้นตอน ได้แก่
4.1 ขั้นเตรียม ครูและนักเรียนสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตัวขณะฟังนิทาน
4.2 ขั้นน�ำ ครูน�ำเด็กเข้าสู่เรื่องราว เช่น
การร้องเพลง การท่องค�ำคล้องจองปริศนาค�ำทาย
การใช้ค�ำถาม การสนทนา
4.3 ขัน้ เล่านิทาน ครูเล่านิทานโดยใช้วธิ เี ล่า
ปากเปล่า เล่าโดยใช้ทา่ ทาง เล่าโดยใช้ภาพประกอบ
เล่าโดยใช้เสียงประกอบ และเล่าโดยใช้อุปกรณ์
ประกอบ ในระหว่างการเล่ามีการสนทนาซักถาม
หรือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่า		
4.4 ขั้นสรุป เด็กและครูร่วมกันสนทนา
สรุปเนื้อหาของนิทาน และท�ำกิจกรรมเช่น การ
ต่อภาพที่ก�ำหนดให้เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม รูปวงรี การปั้นดินน�้ำมันตามตัวละคร
ของนิทานตามจินตนาการ การปั้นดินน�้ำมันแล้ว
เล่าเรื่องให้สัมพันธ์กับสิ่งที่ปั้น หลังจากเล่านิทาน
จบ ตามจุดประสงค์ของการเล่านิทานเรื่องนั้นๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 กับเด็กชัน้ อนุบาลปีที่ 3 จ�ำนวน
9 คน โรงเรียนบ้านโคกระเหย ต�ำบลปราสาท
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท�ำการสอน
เอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน
บ้านโคกระเหย ซึง่ เป็นโรงเรียนทีใ่ ช้เป็นกลุม่ ทดลอง
ในครั้งนี้
2. ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองตามแผนการ
จัดประสบการณ์การเล่านิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ�ำนวน 20 ชั่วโมง ด�ำเนินการเล่านิทาน 1 เรื่อง
ต่อ 1 สัปดาห์ รวมนิทาน 5 เรื่องในแต่ละเรื่อง
ผู้วิจัยให้นักเรียนท�ำวัดความคิดสร้างสรรค์จ�ำนวน
4 ฉบับๆ 5 กิจกรรม
3. รวบรวมคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบ
วัดความคิดสร้างสรรค์จำ� นวน 4 ฉบับๆ 5 กิจกรรม
รวม 20 กิจกรรม และน�ำข้อมูลที่ได้มาประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและสรุปผลเป็น
รายบุคคล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
กับประเด็นการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน
(สมนึก ภัททิยธนี, 2551) และการใช้กิจกรรมเล่า
นิทานเพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ที่พัฒนาขึ้นโดย
คณะผู้วิจัย
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เปรียบความคิดสร้างสรรค์จากการประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ร้อยละก่อนและหลังเรียนของนักเรียนระดับอนุบาล
3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของแบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ผลของพัฒนากิจกรรม
เล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย
อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จากการวิเคราะห์ผลการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 3 ด้วยการจัดกิจกรรม
การเล่านิทาน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบแผน
กิจกรรมการเล่านิทานโดยแบ่งนิทานออกเป็น 5
รูปแบบ คือ 1) การเล่านิทานปากเปล่า 2) การเล่า
ตาราง 1
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นิทานประกอบท่าทาง 3) การเล่านิทานประกอบ
ภาพ 4) การเล่านิทานประกอบเสียง 5) การเล่า
นิทาน แล้วน�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกิจกรรมส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมวาดภาพ
กิจกรรมพิมพ์ภาพ กิจกรรมฉีกปะ เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4
ด้าน จากนั้นได้น�ำแผนการจัดประสบการณ์การ
เล่านิทานที่ได้ปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์
ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอน การวัดและ
การประเมินผล และการจัดการศึกษาปฐมวัย โดย
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนือ้ หา ความ
เหมาะสมของนิทาน กิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ น�ำมา
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการเรียนรู้
ทีส่ ง่ เสริมความสร้างสรรค์ 4 ด้าน ต่อแผนการเรียน
รูข้ องแผนการเรียนรูก้ ารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมการนิทาน
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีดังต่อไปนี้

แสดงผลการวิเคราะห์แผนการเรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมการนิทานจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
รายการประเมิน

1. กิจกรรมสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
2. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3. กิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์
4. ผลกิจกรรมตามจุดประสงค์
5. กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการเรียน

จากตาราง 1 แสดงถึงความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการเรียนรู้การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ทัง้ 5 แผนโดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) มากกว่า 0.6 ผูเ้ ชียวชาญเห็นด้วยกับแผนการ

1
+1
+1
0
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)
2
3
4
+1 +1 +1
+1 0 +1
+1 +1 0
0 +1 +1
+1 +1 +1

5
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนน

IOC

5
4
3
4
5

1
0.8
0.6
0.8
1

ศึกษาหัวข้อที่ 1. กิจกรรมสอดคล้องกับแผนการ
เรียนรู้ และ หัวข้อที่ 5. กิจกรรมมีประโยชน์ตอ่ การ
เรียน ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 1 หัวข้อที่
2 และ 4 มีค่าเท่ากับ 0.8
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แสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นจัดประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ต่อแผนการเรียนรู้
ของแผนการเรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรม
การนิทานจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
รายการประเมิน

1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดคล่องแคล่ว
3. ความคิดยืดหยุ่น
4. ความคิดละเอียดลออ

จากตาราง 2 แสดงถึงความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญการจัดประสบการณ์ความคิด
สร้างสรรค์ทงั้ 4 ด้านต่อแผนการเรียนรูก้ ารพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 5 แผนโดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.6 ผูเ้ ชียวชาญเห็นด้วย
ตาราง 3

1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่)
2
3
4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
0
+1
0

5
+1
0
+1
+1

คะแนน

IOC

5
4
5
3

1
0.8
1
0.6

กับแผนการศึกษาหัวข้อที่ 1. ความคิดริเริ่ม และ
หัวข้อที่ 3. ความยืดหยุน่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วย มีคา่
เท่ากับ 1 หัวข้อที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.8 และหัวข้อ
ที่ 4 ความคิดละเอียดลออ มีค่าเท่ากับ 0.6 จาก
การประเมินดังกล่าว

แสดงผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้านของนักเรียนอนุบาล 3 ที่ใช้แผนการเรียนรู้
ของแผนการเรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรม
การนิทาน (n=9)
รายการประเมิน

1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดคล่องแคล่ว
3. ความคิดยืดหยุ่น
4. ความคิดละเอียดลออ
*.05

จากตาราง 3 ผลการประเมินนักเรียนทัง้ 9
คน มีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ หลังจากได้รบั การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ อนุบาล 3 ด้วยกิจกรรม
การนิทาน ความคิดสร้างสรรค์ทนี่ กั เรียนได้รบั การ
พัฒนามากที่สุดคือด้าน ความคิดละเอียดลออ
ค่าเฉลีย่ การประเมินหลังเรียน 3.62 ส่วนด้านทีไ่ ด้

ค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน (4)
หลังเรียน (4)
2.00
2.90*
2.30
3.17*
2.50
3.17*
2.22
3.62*

น้อยที่สุดคือด้าน ความคิดริเริ่มการประเมินหลัง
เรียน ค่าเฉลี่ย 2.90 มีนัยยะส�ำคัญ .05
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียน
บ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ในการศึกษาเปรียบความคิดสร้างสรรค์จาก
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน โดยใช้ค่า
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เฉลีย่ และร้อยละหลังเรียนของนักเรียนระดับอนุบาล
3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนการจัดประสบการณ์การ
เล่านิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�ำนวน 20 ชั่วโมง
ด�ำเนินการเล่านิทาน 1 เรื่อง ต่อ 1 สัปดาห์ รวม
ตาราง 4

นิทาน 5 เรือ่ งในแต่ละเรือ่ งผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนท�ำวัด
ความคิดสร้างสรรค์จ�ำนวน 4 ฉบับๆ 5 กิจกรรม
โดยครูผสู้ อนเป็นผูว้ ดั นักเรียน จากนักเรียนทัง้ หมด
9 คน (n =9) มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย/ร้อยละ ของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
จำ�นวน 4 ฉบับ 5 กิจกรรม โดยครูผู้สอน เป็นผู้วัดนักเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 9 คน
(n =9)

ลำ�ดับ

ความคิดริเริ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.75
3.00
2.75
3.00
3.25
3.25
2.75
3.50
3.25

ความคิด
คล่องแคล่ว
3.00
3.00
3.00
3.75
2.25
3.50
3.50
3.50
3.25

ความคิด
ยืดหยุ่น
3.75
3.50
3.50
3.25
3.00
3.50
3.75
3.50
3.25

จากตาราง 4 แสดงถึงความสามารถใน
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านของนักเรียนระดับ
อนุบาล 3 จ�ำนวน 9 คน โดยการประเมินจากการ
วัด 5 ครั้ง นักเรียน 8 คน มีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 76-90 มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
อยู่ที่ 90.62 มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ที่ตั้งใว้ 1 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.13

ความคิด
ละเอียดลออ
3.20
3.80
3.00
3.60
3.20
3.40
3.00
4.00
3.40

คะแนนรวม
(16)
12.70
13.30
12.25
13.60
11.70
13.65
13.00
14.50
13.15

ร้อยละ
79.38
83.13
76.56
85.00
73.13
85.31
81.25
90.62
82.19

วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เป็นการวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนอนุบาลชั้น
ปีที่ 3 ประกอบด้วยการวัดความสนใจ ผลงาน ความ
คิดสร้างสรรค์ การมีทำ� งาน และขัน้ ตอนการท�ำงาน
ผู้ประเมินคือครูผู้สอน การประเมินมี 3 ระดับ
ประเมิน 5 ครัง้ 1 ครัง้ ต่อ 1 แผน ผลการวิจยั มีดงั นี้
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แสดงผลการวิเคราะห์แบบวัดความคิดสร้างสรรค์กบั ประเด็นการประเมินความคิดสร้างสรรค์
4 ด้าน ต่อแผนการเรียนรูข้ องแผนการเรียนรูก้ ารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 3 (n=9) ด้วยกิจกรรมการนิทาน (3 ระดับ)
รายการประเมิน

1. ความสนใจ
2. ผลงาน
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
5. ขั้นตอนการทำ�งาน
*0.05

จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนอนุบาล มีการวัด 5 ครัง้ ระดับการประเมิน
ของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ที่รายการประเมิน
พฤติกรรม มีนัยยะส�ำคัญ .05

อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ผลของพัฒนากิจกรรม
เล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านโคก
ระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการเรียนรู้การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ 5 แผนโดยมีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.6 และมีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการเรียนรู้การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ 5 แผนโดยมีคา่ ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.6 ผู้เชียวชาญ
เห็นด้วยกับแผนการเมื่อน�ำแผนการจัดกิจกรรมฯ
ไปใช้ผลการประเมินนักเรียนทั้ง 9 คน มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนการเรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วยกิจกรรมการนิทาน
ความคิดสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้รับการพัฒนา

1
2.55
1.55
1.88
2.44
2.00

ค่าเฉลี่ยการประเมินครั้งที่
2
3
4
2.66
2.88
3.00
2.00
2.33
3.00
2.00
2.33
3.00
2.55
3.00
3.00
2.00
2.77
3.00

5
3.00*
3.00*
3.00*
3.00*
3.00*

มากทีส่ ดุ คือด้าน ความคิดละเอียดลออ ค่าเฉลีย่ การ
ประเมินหลังเรียน 3.62 ส่วนด้านทีไ่ ด้นอ้ ยทีส่ ดุ คือ
ด้าน ความคิดริเริม่ การประเมินหลังเรียน ค่าเฉลีย่
2.90 มีนยั ยะส�ำคัญ .05 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
กิจกรรมการเล่านิทานได้รับผลส�ำเร็จที่ดี สามารถ
น�ำกิจกรรมการเล่านิทานไปใช้ในการพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความ
คิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ของ
โรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ในการศึกษาเปรียบความคิดสร้างสรรค์
จากการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน โดยใช้
ค่าเฉลีย่ และร้อยละหลังเรียนของนักเรียนระดับอนุบาล
3 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย อ�ำเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนการจัดประสบการณ์การ
เล่านิทานทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จ�ำนวน 20 ชัว่ โมง ด�ำเนิน
การเล่านิทาน 1 เรื่อง ต่อ 1 สัปดาห์ รวมนิทาน 5
เรื่องในแต่ละเรื่องผู้วิจัยให้นักเรียนท�ำวัดความคิด
สร้างสรรค์จ�ำนวน 4 ฉบับๆ 5 กิจกรรม โดยครูผู้
สอนเป็นผู้วัดนักเรียน จากนักเรียนทั้งหมด 9 คน
(n =9) ผลการวิจยั แสดงถึงความสามารถในความ
คิดสร้างสรรค์ทงั้ 4 ด้านของนักเรียนระดับอนุบาล
3 จ�ำนวน 9 คน โดยการประเมินจากการวัด 5 ครัง้
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นักเรียน 8 คน มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผา่ น
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ช่วงร้อยละ 76-90 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 90.62 มี
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 1 คน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 73.13 แสดงถึงกิจกรรมการเล่านิทาน
สามารถน�ำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การสอน
ส�ำหรับนักเรียนอนุบาลได้เป็นอย่างดี กิจกรรม
การเล่านิทานสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้สูงสุดสอดคล้องกับ
แนวคิดของ แซนท์รอค์ก (Santrock, 2008) ที่ว่า
กิจกรรมการเรียนทีช่ ว่ ยเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนควรเป็นกลวิธีที่กระตุ้นการคิดทั้งการ
เรียนในระดับกลุม่ และรายบุคคล โดยจัดให้ผเู้ รียน
ได้เผชิญเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายใน จัดให้เผชิญ
กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างการคิดยืดหยุน่ และผ่อนคลาย
ไม่เคร่งเครียด รวมทัง้ การแนะน�ำตัวอย่างบุคคลทีม่ ี
ผลงานสร้างสรรค์ อีกทัง้ สอดคล้องกับ สัณหพัฒน์
อรุณธารี (2542) การให้เด็กได้ฟัง และเห็นภาพ
จากน�้ำเสียงของครูจะท�ำให้เด็กเกิดอารมณ์ร่วมมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการพัฒนาความคิด
ของเด็ก ให้สภาวการณ์ในเวลานัน้ ๆ ซึง่ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม คติสอนใจ ที่พึงประสงค์ให้
ผูฟ้ งั น�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน จากเนือ้ หาของนิทาน
และยังให้ความรู้ตามล�ำดับขั้นตอนกับเด็กและผล
ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ วารุณี นวลจันทร์
(2539) ว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกรรมกรรม
สร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงาน จากการได้ยอน ได้
เห็นจะมีความคิดสร้างสรรค์สงู กว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้
รับกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ พัฒน์นรี จันทรา
ภิรมย์ (2559) การพัฒนาสือ่ การเล่านิทานส�ำหรับ
เด็กปฐมวัย คือ สือ่ การเล่านิทานจากภาพแผ่นเดียว
สื่อการเล่านิทานจากหุ่นกระดาษ นิทานจาก
ผ้าสักหลาด มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย รวม 4 ด้าน คือ ด้านความคิดริเริ่ม
ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น
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และด้านความคิดละเอียดลออ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เป็นการวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปี
ที่ 3 ประกอบด้วยการวัดความสนใจ ผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ การมีทำ� งาน และขัน้ ตอนการ
ท�ำงาน ผู้ประเมินคือครูผู้สอน การประเมินมี 3
ระดับ ประเมิน 5 ครั้ง 1 ครั้งต่อ 1 แผน ผลการ
วิจัยแสดงถึงนักเรียนระดับอนุบาล 3 มีพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ดีเมื่อมีการน�ำความคิดสร้างสรรค์มา
บูรณาการกับการจัดแผนการเรียนรู้ของแผนการ
เรียนรู้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนอนุบาล มีการวัด 5 ครั้ง ระดับการ
ประเมินของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ที่รายการ
ประเมินพฤติกรรม มีนัยยะส�ำคัญ .05 แสดงถึง
การใช้กิจกรรมการเล่านิทานมีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวม
แต่ละรูปแบบของการเล่านิทานนักเรียนส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดับดี สอดคล้องกับการ
พัฒนาความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของ ส�ำนัก
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่ระบุว่านิทาน
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญต่อชีวติ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ทีจ่ ะช่วยให้
เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ เพราะเป็น
เรื่องที่น่าสนใจท�ำให้เพลิดเพลิน ไม่เครียด เด็กจะ
เกิดพฤติกรรมอยากเรียนรูจ้ ะช่วยให้เด็กๆ มีความ
สนุขสนุกหรรษาแล้ว ยังเป็นโลกแห่งจินตนาการที่
สมบูรณ์แบบ นิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่าง
คิดช่างสังเกต และวิรุณ ตั้งเจริญ (2539) กล่าว
ว่านิทานเป็นกิจกรรมที่เน้นคุณภาพของการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมศิลปให้เด็กเกิดความอยากเข้า
ร่วมกิจกรรม และส่งผลดีในวัยเด็กได้ 3 ด้านคือ
1. คุณค่าทางด้านจิตใจ (Spiritual Values)
2. คุณค่าทางกาย (Physical Values) การแสดงออก
ด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์การแสดงออกตามความ
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ถนัด และความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้งมี
ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน 3. คุณค่าทางสังคม
(Social Valuesการอยูร่ ว่ มกับคนผูอ้ นื่ และท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดิกสัน จอห์น
และซอลซ์ (Dixon Johnson and Salts, 1977)
ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล
3-4 ปี ทีโ่ รงเรียนในเมืองดีทรอย์ เด็กในกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้งหมด 146 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก
เล่านิทานให้ฟังแล้วให้เด็กแสดงบทบาทประกอบ
ตามเรื่อง กลุ่มที่สองเล่านิทานให้ฟังพร้อมพาไป
ดูของจริงนอกสถานที่ เช่น ไปซื้อของ ไปสวนสัตว์
กลุ่มที่สามสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าให้ฟัง
กลุม่ ทีส่ ี่ เป็นกลุม่ ควบคุม ผลการทดลองปรากฏว่า
เด็กทีไ่ ด้แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเรือ่ งไป
ด้วย พัฒนาจิตลักษณะต่างๆ ได้ดีที่สุด แสดงว่า
เมือ่ เด็กฟังนิทานแล้วเด็กย่อมมีความต้องการทีจ่ ะ
เลียนแบบตัวละครทีช่ อบหรือตัวละครทีไ่ ด้รบั ความ
ส�ำเร็จจากพฤติกรรมนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ครูอาจต้องหาอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะควรมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูด

ความสนใจเด็กอนุบาล และสามารถเลือกมาสร้าง
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์เต็มที่
1.2 ควรให้เวลากับเด็กอนุบาลในการคิด
จินตนาการจากเรื่องราวในนิทาน เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานและครูควรช่วยกระตุ้นเป็นระยะๆ กับ
นักเรียนบางคนที่ไม่สามารถสร้างจิตนาการเพื่อ
จะท�ำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น
1.3 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผูเ้ รียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้มาก โดย
ครูคอยสังเกตขณะที่นักเรียนก�ำลังปฏิบัติกิจกรรม
และคอยให้ค�ำแนะน�ำเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรศึกษาความสามารถในการเล่า
นิทาน และพฤติกรรมจากการเล่านิทานทั้ง 5
รูปแบบหรืออาจจะเป็น 2 รูปแบบเพือ่ เปรียบเทียบ
ซึ่งนักเรียนยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกส่วนนี้ครูควร
ส่งเสริมและกระตุน้ ความสามารถในการเลานิทาน
ของเด็กอนุบาลให้มากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศิลปะต่าง
รูปแบบจากการวาดภาพระบายสี และการพิมพ์ภาพ
เป็นกิจกรรมศิลปะในรูปแบบอืน่ เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มา
เป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลได้อย่างเหมาะสม
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