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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของนักเรียน 
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สร้างสรรค์ศิลปะ 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ 3) ศึกษาความ 
พงึพอใจของนกัเรยีนชัน้อนบุาลปีที ่2 ทีไ่ด้รบัการเรยีนรูโ้ดยใช้นทิานเป็นฐานร่วมกบัการสร้างสรรค์ศลิปะ 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test (Dependent Sample)
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to compare the listening abilities of  
Kindergarten Year 2 students between before and after school by using story-based  
learning activities together with art creation. 2) Compare the creativity of Kindergarten  
2 students between before and after school with story-based learning activities together with 
art creation 3) Study the satisfaction of Kindergarten 2 students who received Story-based 
learning together with art creation. The sample group consisted of 29 students in Kindergarten 
2/1, 2nd semester of the academic year 2021, at Burapha Phitthayakan Municipal School. 
The tools used in the research were a learning management plan. listening skills test and 
creativity test. The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation, and 
test the hypothesis with t-test statistics (Dependent Sample).

The results showed that:

1. Listening ability of Kindergarten Year 2 students who study with story-based  
learning activities together with creating art. There is a higher progression after school  
than before. with a statistically significant level of .01.

2. Creativity of Kindergarten Year 2 students who study with story-based learning 
activities together with art creation. There is a higher progression after school than before. 
with a statistically significant level of .01.

3. Kindergarten year 2 students who have been taught by using fairy tales as a base 
together with creating art. Their overall satisfaction with the learning activities was at a very 
satisfactory level.

Keywords: Story-based learning, Listening, Creativity

บทนำา

 เด็กวัยก่อนเรียน หรือวัยอนุบาล 
(Preschool) เป็นวัยที่ส�าคัญระยะหนึ่งของชีวิต 
เพราะเป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมมีพัฒนาการหลายด้าน
ก้าวหน้าขึ้น ทั้งด้านความคิด ภาษา การสื่อสาร 
ด้านกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และการช่วยเหลือ
ตนเอง ท�าให้เด็กพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
เป็นรากฐานส�าคญัของคนทีจ่ะมชีวีติอสิระ เป็นตวั
ของตวัเองเพิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นวยัทีเ่ดก็เริม่จาก
ครอบครัวไปสู่โรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์เด็กเล็ก 

ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และใช้ชีวิตภายนอก
บ้านมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากเด็กวัยนี้ 
ไม่ได้รบัการส่งเสรมิทกัษะทีจ่�าเป็นตามช่วงวยั อาจ
จะเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาต่อไปในอนาคต (ราช
วทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2560) โดย
เฉพาะอย่างยิง่เดก็อาย ุ4-5 ปี ซึง่มพีฒันาการทาง
ด้านภาษาที่เด็กพูดจะค่อยๆ ซับซ้อนขึ้น สามารถ
เล่าเรื่องราวที่มีล�าดับขั้นตอนให้ผู้ใหญ่ที่ไม่คุ้นเคย
กับเด็กฟังได้เข้าใจทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เล่า
เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตและพูดถึงอนาคตใกล้ๆ โดย
เข้าใจความหมาย จนกระทั่งช่วงปลายของวัยนี ้
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คอืเมือ่อาย ุ6 ปี จะสามารถอธบิายความหมายของ
ค�าได้ เริม่อ่านสะกดค�า นบัเลขได้ถงึ 30 เดก็ในวยันี ้
จึงควรได้รับการส่งเสริมในด้านภาษาที่เหมาะสม  
เพราะภาษาเป็นเครื่องมือที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ 
เป็นพฤติกรรมชนิดหนึ่งช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางสังคม เกิดความอบอุ่น ตลอดจนความรู้สึก
ต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง เด็กสามารถสร้างจินตนาการ
ในสมองซึ่งก่อให้เกิดการทดลองขึ้น เด็กสามารถ
สร้างจินตนาการถึงวัตถุนั้นจะอยู่นอกสายตาหรือ
อยู่ในอดีต (ดวงเดือน ศาสตรภัทร, 2549) การ
ฟังของเดก็เป็นการรบัรูเ้รือ่งราวด้วยประสาทสัมผสั
ทางหู ที่เด็กสะสมแล้วน�าไปสร้างเสริมพัฒนาการ
ทางภาษา (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) การฝึก
ให้เด็กรู้จักฟังจะช่วยให้เด็กเพ่ิมพูนค�าศัพท์เรียนรู้
เกีย่วกบัประสบการณ์ โครงสร้างของภาษาพดูและ
ได้เข้าใจเรือ่งราวต่างๆ มากขึน้ ซึง่จะช่วยให้เดก็ใช้
ภาษาพูดได้ถูกต้องยิ่งขึ้น รู้จักพูดคุยกับเพื่อนฝูง  
ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กได้ใช้จินตนาการ (นิตยา  
ประพฤติกิจ, 2546)

จัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
ในด้านการพัฒนาภาษาว่าเป็นการพัฒนาให้เด็ก
ใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ โดย
สามารถตั้งค�าถามในส่ิงที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรม
ทางภาษาให้มคีวามหลากหลาย โดยค�านงึถึงหลัก
การจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็น
ส�าคญั ก�าหนดให้มกีารพฒันาการคดิของเดก็ปฐมวยั 
โดยเป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา คิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เดก็ได้สงัเกต จ�าแนกเปรยีบเทยีบ สบืเสาะหาความรู้  
สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญ
วิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่น
เกมการศึกษา ฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน  
ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท�ากิจกรรมทั้ง
เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ (ส�านัก

วชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561) นอกจากน้ี 
ยงัสอดคล้องกบัมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยั
แห่งชาต ิพ.ศ. 2561 ส�าหรบัเด็ก อายุ 3-6 ปี (ก่อน
เข้าประถมศกึษาปีที ่1) ก�าหนดให้เดก็มพัีฒนาการ
ด้านภาษาและการสื่อสาร โดยเด็กสามารถฟัง  
พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
มีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ 
รูจั้กตัวอกัษร การคดิเขยีนค�า และการอ่านเบือ้งต้น
ได้สมวยัและตามล�าดบัพฒันาการ มทีกัษะการวาด 
การขีดเขียนตามล�าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
น�าไปสูก่ารขดีเขยีนค�าทีคุ้่นเคย และสนใจ มทีกัษะ
ในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษา
ไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทีเ่กดิขึน้ให้มี
ความเหมาะสม และเป็นไปในทางบวกและสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง สงัคม ประเทศชาติ 
และโลก ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน�าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงทีดี่ ท�าให้ได้รบัความปลอดภยั มคีวามสขุ  
ลดความยากล�าบาก เอาชนะวิกฤตต่างๆ ได้ 
(ส�านักงานข้าราชการพลเรือน, 2560) นอกจาก
นี้ความคิดสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดความแตกต่าง  
ซึง่จะน�าไปสูก่ารสรรสร้างนวตักรรมในทีส่ดุ ความ
คิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญและจ�าเป็น
อย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาให้เกดิขึน้ในตวัผู้เรยีน และ
เป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจและต้อง
พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน เนื่องจากเป็น
ข้อก�าหนดหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีอยู่ในตัวส�าหรับ 
การศกึษาในศตวรรษที ่21 (กมล โพธิเยน็, 2562) 
โดยความคิดสร้างสรรค์มีความส�าคัญต่อการ 
ส่งเสริมตัวเด็กให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากความ
คดิสร้างสรรค์เป็นทีม่าของลกัษณะพงึประสงค์ของ
เด็กนับตั้งแต่การเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรี มองโลก
ในแง่ดี ใฝ่เรียนรู้ ชอบการค้นคว้าทดลอง มีความ
คิดริเริ่ม ภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเอง และเป็น
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องส่งเสริมให้เกิด
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ขึ้นตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก (Trilling and Fadel, 2015) 
ซึ่งบทบาทของครูนอกจากการออกแบบการเรียน
การสอน หรือการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม
และส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ๆ แล้วยงัต้องศกึษา
แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก
ทุกคน พิจารณาวิธีสอน และวิถีทางในการเรียนที่
มีความต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างความเข้าใจในความคิดรวบยอด ทักษะและ
กระบวนการของศาสตร์ต่างๆ วิธีการสร้างและ
ประเมินความรู้ (Klenz, 1987)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว การน�านิทาน
มาใช้ฝึกทักษะทางภาษา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
สนุกสนาน ส่งเสริมการคิด จินตนาการ และช่วย
เสรมิสร้างพัฒนาการทางภาษาเดก็ทีฟั่งนทิานจะฝึก
การจดจ�าความต่อเน่ืองของเรือ่ง ติดตามแนวความ
คิด ส่งเสริมให้มีความฉลาดในการฟัง การเรียนรู้ 
ค�าใหม่จากนิทาน เด็กมีโอกาสร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาทั้งการเล่าเรื่อง การสนทนา วิพากษ์วิจารณ์ 
การฝึกพดูจากการแสดงบทบาทในนิทาน การเล่น
ละคร และกระตุน้ให้เดก็เกดิความสนใจอยากอ่าน
หนงัสือ เพือ่ จะได้อ่านนิทานได้ด้วยตวัเอง นอกจากนี้ 
นิทานยังช่วยให้เด็กได้เลียนแบบในส่ิงที่ดีงามของ
นิทาน การเลียนแบบเสียง ค�าพูด ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ค�าและภาษาพูดใหม่ๆ นิทาน
เป็นการเพิ่มพูนค�าศัพท์ เด็กคนใดที่ฟังนิทานมาก
เด็กคนนั้นก็จะใช้ค�าศัพท์ที่ยากขึ้น และใช้ได้อย่าง
หลากหลายเหตทุีเ่ป็นเช่นนี ้เพราะเดก็ได้เกบ็สะสม
ทั้งค�าศัพท์ และความคิดจากเรื่องราวที่ตน ได้ฟัง
มา เมือ่ถึงคราวจะใช้ก็สามารถดงึออกมาใช้ได้ทนัที 
(นิตยา ประพฤติกิจ, 2546) และจากการศึกษา
ผลของกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนคิการ
วาดรปูระบายสเีพือ่ส่งเสรมิ ความคดิสร้างสรรค์ใน
เด็กปฐมวัย พบว่า เด็กสามารถท�ากิจกรรมได้ตาม
ที่ก�าหนดไว้ ทั้งวัตถุประสงค์ กระบวนการ ระยะ
เวลาและมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่เพ่ิมขึ้น 
(อัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์, 2563)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็น
ครูผู้สอน เห็นว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรจัด
กิจกรรมที่มีความสนุก ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความสนใจที่จะน�าการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการฟังและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการ
ฟังของนกัเรียนชัน้อนบุาลปีที ่2 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ

วิธีการศึกษา

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัทดลองเบือ้งต้น 
(Pre-experimental Research) แบบ Pretest - 
Posttest Design (สมนึก ภัททิยธนี, 2553) โดย
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ด้วยการใช้แบบศึกษากลุ่มเดียววัดผลสอง
คร้ัง (The one-Group Pretest-Posttest Design)  
มีรายละเอียดดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จัิยได้ใช้
ประชากร ได้แก่ นักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร กองการศึกษา เทศบาล
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เมืองมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 2 
หอ้งเรยีน รวม 58 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอยา่ง ไดแ้ก่ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จ�านวน 29 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ 
1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้นทิานเป็นฐานร่วม
กับการสร้างสรรค์ศิลปะ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ�านวน 
15 แผน 2) แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการ
ฟังของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ 3 
ตัวเลือก จ�านวน 5 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดความ
คิดสร้างสรรค์ ชนิดเขยีนตอบโดยการสร้างภาพตาม
รูปทรงที่ก�าหนดให้ จ�านวน 3 กิจกรรม รวม 16 
ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้วิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบ
วดัทีใ่ช้มาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) 
ใช้มาตราวดัแบบมทิีศทาง เป็นการวดัความพงึพอใจ
ด้วยรูปภาพ ที่มีจ�านวนระดับเป็นเลขคี่ ชนิด 3  
ตัวเลือก จ�านวน 5 ข้อ 

3. การด�าเนินการวจัิย ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการทดลองใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์
ศิลปะเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 
โดยมีขั้นตอน คือ ชี้แจงท�าความเข้าใจสร้างข้อ
ตกลงในการเรียน แล้วทดสอบวัดความด้านการ

ฟัง ใช้เวลา 20 นาที และทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ใช้เวลา 30 นาที จากนั้นด�าเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เม่ือสอนจบแต่ละแผนจะมีการทดสอบ
ยอ่ย เพื่อเก็บคะแนนระหว่างเรียน แล้วจึงทดสอบ
วดัความสามารถด้านการฟังหลงัเรยีน ใช้เวลา 20 
นาที ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน ใช้
เวลา 30 นาที และวัดความพึงพอใจ ใช้เวลา 10 
นาที แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการตรวจ วิเคราะห์
ทางสถิติ เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟัง 
ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ

4. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยการเปรยีบเทยีบ
ความสามารถด้านการฟังและความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยการทดสอบความ
แตกต่างด้วยการทดสอบค่าท ี(t–test dependent)  
และวเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้อนบุาล
ปีที่ 2

ผลการศึกษา

1. ความสามารถด้านการฟังของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ 
มีความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังตารางที่ 1)

ต�ร�งท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานเปน็ฐานร่วมกบัการสร้างสรรค์ศลิปะ

ก�รทดสอบ n S.D. df t-test Sig.

ก่อนเรียน 29 1.72 0.65
28 -20.993 0.000

หลังเรียน 29 4.76 0.44

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ 

มีความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ดังตารางที่ 2)
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3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์
ศลิปะ มีความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

สรุปและอภิปรายผล

1. ความสามารถด้านการฟังของนกัเรยีนชัน้
อนบุาลปีที ่2 ทีเ่รยีนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้
นทิานเป็นฐานร่วมกบัการสร้างสรรค์ศลิปะ มคีวาม
ก้าวหน้าหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดับ .01 เหตทุีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ การส่ง
เสรมิทกัษะด้านการฟังครูต้องพยายามจดักจิกรรม
ทีน่่าสนใจและน่าสนกุโดยวางแผนการจดักจิกรรม
แต่ละช่วงเวลาตามความสนใจของเด็ก และจัด 
สิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกับการฟัง (ภรณ ีครุรุตันะ, 
2533) ซึง่การเล่านทิานเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ๆ หรอื
ผู้ฟังจะเกิดความรู้สึกร่วมในขณะฟัง ท�าให้เขาเกิด
ความเพลดิเพลนิผ่อนคลายและสดช่ืนแจ่มใส (เกริก 
ยุ้นพันธ์, 2547) เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลา
ผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย (วิเชียร เกษประทุม, 
2550) มีความสุขสนุกหรรษาแล้วยังเป็นโลกแห่ง
จินตนาการที่สมบูรณ์แบบที่คอยช่วยถักทอสายใย
ความรักความฝัน สานสมัพนัธ์อนัอบอุน่ (ส�านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) จึงท�าให้การใช้ 
นิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมทักษะด้านการฟัง
ให้กับนักเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียน 
ทีด่ขีึน้ สอดคล้องกบัการวจิยัของ จนิตนา กรพุมิาย 

(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดย
การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน พบว่า เด็กปฐมวัย
มีความสามารถด้านการฟัง หลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการวิจัย
ของ กมลวรรณ สุคะโต (2561) ได้ศึกษาการวิจัย
เชงิปฏบิตักิารพฒันาสตปัิญญาด้านการฟังและการ
พูดภาษาไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้วย
การจัดประสบการณ์การเล่านิทาน พบว่า ความ
สามารถในการฟังและการพดูภาษาไทยของนกัเรยีน
ชัน้อนบุาลปีที ่2 หลังการจดัประสบการณ์ ระยะที่ 
2 และ 3 สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการ
วิจัยของ เกตน์นิภา ฮาดคันทุง (2561) ได้ศึกษา
การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทาน
ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
ด้านการฟังและการพูดส�าหรับเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ พบว่า ทักษะทางด้าน
การฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยการเล่านทิานด้วยเทคนคิท่ีหลาก
หลายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับการวิจัย
ของพิกุล พูลสวัสดิ์ (2562) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถด้านการฟังและการพดูของนกัเรยีน
ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานอิสปร่วมกับกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า  
1. ความสามารถทางด้านการฟังของนักเรียน
อนบุาลชัน้ปีที ่1 โดยการจดักจิกรรมการเล่านทิาน

ต�ร�งที่ 2 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้อนบุาลปทีี ่2 ระหวา่งกอ่นเรยีนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ

ก�รทดสอบ n S.D. df t-test Sig.

ก่อนเรียน 29 6.00 1.96
28 -22.787 0.000

หลังเรียน 29 14.10 1.11
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อสิปร่วมกบักจิกรรมเกมการศกึษา สงูกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ มี
ความก้าวหน้าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่นน้ี 
เพราะ นิทานช่วยให้เด็กเสริมสร้างจินตนาการ 
(วิเชียร เกษประทุม, 2550)ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็ก รู้จักค�า เรียกชื่อสิ่งของ
ต่างๆ จากรูปภาพในนิทาน เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออก พัฒนาความคิด จินตนาการ มีความ
ตลกขบขันให้ความสนุกสนาน ช่วยแก้ปัญหาให้
กบัตวัเดก็เมือ่เปรยีบเทยีบตนเองกบัตวัละคร (บวร 
งามศิริอุดม, 2554) ช่วยให้เด็กๆ มีความสุขสนุก
หรรษาแล้วยังเป็นโลกแห่งจินตนาการท่ีสมบูรณ์
แบบท่ีคอยช่วยถกัทอสายใยความรกัความฝัน สาน
สมัพนัธ์อนัอบอุน่ ความละมุนละไมในกลุ่มสมาชิก
ของครอบครัว อีกทั้งนิทานยังให้แง่คิดคติสอนใจ 
และปรัชญาชีวติอันล�้าลึกแก่เด็ก มพีัฒนาการดา้น
ความรูแ้ละสติปัญญา (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการ
ศึกษา, 2552) สอดคล้องกับการวิจัยของ ลาวัลย์ 
ตนะสอน (2559) ได้ศึกษาการจัดประสบการณ์
การเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลัง
ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบ
กิจกรรมศิลปะ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 สอดคล้องกบั
การวิจัยของ สาวิกาพร แสนศึก (2560) ได้ศึกษา
ผลการใช้กจิกรรมวาดภาพประกอบการเล่านทิาน
ที่มีต่อการพัฒนาการความคิดคล่องแคล่ว ความ
คดิรเิริม่ และความคดิละเอยีดลออของเดก็ปฐมวยั 
พบว่า การจัดกิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่า
นิทาน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียด

ลออสูงขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ สยุมพู สัตย์
ซื่อ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
โดยใช้กจิกรรมการเล่านทิานประกอบค�าถามปลาย
เปิดส�าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
พบว่า 1. เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลหลังการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบค�าถามปลาย
เปิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2. เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลหลัง
การจดักจิกรรมการเล่านทิานแบบปกตสูิงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. เด็ก
ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเล่านทิานประกอบ
ค�าถามปลายเปิดมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบ
ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลัองกับการวิจัยของ สุพพัต สกุลดี (2561) 
ได้ศกึษาการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของนักเรยีน
ระดับอนุบาล 1 โดยผ่านการเล่านิทาน พบว่า  
1. การพฒันาความสามารถด้านความคดิสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนระดบัอนบุาล 1 โดยผ่านการเล่านทิาน 
นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 
จากกิจกรรมการเล่านิทานด้วยปากเปล่า 22 คน 
คดิเป็นร้อยละ 78.57 การเล่านทิานโดยใช้หนงัสอื
ประกอบ จ�านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 85.71 
การเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ จ�านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.14 และการเล่านิทานโดยใช ้
สือ่ประกอบ จ�านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 89.29 
และนักเรียนมีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ 
คอื คดิริเร่ิม จ�านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 67.86 
ความคิดคล่องแคล่ว จ�านวน 22 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 78.57 ความคิดยืดหยุ่น จ�านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.29 และความคิดละเอียดลออ 
จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 มีความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดละเอียดละออเป็นล�าดับ
ที่ 1 รองลงมาคือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น ตามล�าดับ
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3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์
ศลิปะ มีความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับพงึพอใจมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เนื้อหาของนิทานมีความสนุกและ 
ใช้ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมสวยงาม มีความ 
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ น�้าเสียงในการ 
เล่านทิานมีความน่าสนใจ และสถานที ่ฉากประกอบ
การเล่านทิานมคีวามสนใจ เหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะการ
จดัการเรยีนรู้โดยใช้นทิานเป็นสือ่ทีม่คีวามสนกุสนาน
เพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและ 
ช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย นิทานท่ี
สนกุๆ กจ็ะช่วยให้เดก็อยากอยูใ่กล้ชดิผูใ้หญ่ความ
เกรงกลวัหรอืเบือ่หน่ายผูใ้หญ่ลง (วเิชยีร เกษประทมุ, 
2550) จึงส่งผลท�าให้เด็กรู้สึกชอบและเต็มใจร่วม
กจิกรรม ท�าให้กจิกรรมประสบผลส�าเรจ็ตามทีห่วงัไว้  
(กาญจนา กาบทอง, 2552) สอดคล้องกับ 
การวิจัยของ ลาวัลย์ ตนะสอน (2559) ได้ศึกษา
การจดัประสบการณ์การเล่านิทานประกอบกจิกรรม
ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของเด็ก
ปฐมวยัทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัประสบการณ์การเล่า
นิทานประกอบกจิกรรมศลิปะ โดยภาพรวม มคีวาม
พึงพอใจในระดับชอบมาก คิดเป็นร้อยละ 98.00 
สอดคล้องกับการวิจัยของ เกตน์นิภา ฮาดคันทุง 
(2561) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดประสบการณ์
โดยการเล่านิทานด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดส�าหรับ
เดก็ปฐมวยัทีไ่ม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ พบว่า 
เดก็ปฐมวยัมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีน มคีวามสขุ 
สนุกสนานที่ได้ฟังนิทาน ชอบใช้สื่อที่หลากหลาย 
ขอบเล่านิทานหรือเรื่องราวต่างๆ ให้เพื่อนและครู
ฟัง และสอดคล้องกับการวิจัยของ พิกุล พูลสวัสดิ์ 

(2562) ได้ศกึษาการพฒันาความสามารถด้านการ
ฟังและการพดูของนกัเรยีนชัน้อนบุาลช้ันปีที ่1 โดย
การจดักจิกรรมการเล่านทิานอสิปร่วมกบักจิกรรม
เกมการศกึษา พบว่า ของนกัเรยีนอนบุาลชัน้ปีที ่1 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ครูควรน�ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ไป
พัฒนาทักษะการฟังให้กับนักเรียนในเนื้อหาอื่นๆ 
หรอืน�าไปประยกุต์ใช้ร่วมกบันวตักรรมการส่งเสรมิ
การฟังอ่ืนๆ เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการฟังให้นักเรยีน

1.2 ผูท่ี้สนใจจะน�าวธีิการสอนดงักล่าวไป
ใช้ควรศกึษาช่วงวยั ขัน้ตอนการจดักจิกรรม ศกึษา
สภาพปัญหาของนักเรียนก่อนน�าไปใช้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียนให้มากท่ีสดุ

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควร
พิจารณาช่วงวัยที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
การสอนแต่ละวิธี

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรมกีารศกึษาผลของการจดักิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใช้นทิานเป็นฐานร่วมกบัการสร้างสรรค์
ศิลปะในเนื้อหาและระดับชั้นอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการสร้างสรรค์
ศลิปะกบัการใช้กจิกรรมแบบอืน่ๆ เช่น วธีิสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC, วิธีการสอนแบบ Jigsaw, 
SQ6R เป็นต้น
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