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การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น และ 2. เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
ทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น 2. แบบทดสอบทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยและ 3. แบบบันทึก
การปฏิบัติกิจกรรมของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย((X) ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)และการทดสอบที (T-Test)
ผลการวิจัยพบว่า
ระดับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนใช้กิจกรรมการเล่าพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจาก
วัสดุในท้องถิ่นพบว่าอยู่ในระดับพอใช้ทั้งภาพรวมและรายด้านและการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็ก
ปฐมวัยหลังทากิจกรรมการเล่าพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น พบว่าอยู่ในระดับดีทั้งภาพรวมและ
รายด้าน
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิ ทานพื้นบ้านประกอบ
หุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
พื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่ น โดยรวมมีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.98
คาสาคัญ: ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย,นิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น,เด็กปฐมวัย
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Abstract

This research aimed to: 1. study the level of life skills development for early childhood
phychomotor domain with local materials puppet by using of folk tales; and 2. compare study the
level of life skills development for early childhood ability skills before and after using of folk tales.
The research sample was 15 students between 5-6 years old, kindergarten 2 of Wat Phaihuchang
School, Nakhon Pathom Province. The research instruments were 1. folk tales; 2. activity plans of
local folk tales; 3. life skills tests for early childhood skills; and 4. the record form of early
childhood activities. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation and t-test.
The findings of this research were as follows:
1. The level of life skills development for early childhood ability skills by using of folk
tales was at the high level.
2. The comparison of life skills development for early childhood ability skills before and
after using of folk tales was found that it was different in a statistically significant difference at the
.05 level. The life skills development for early childhood ability skills after using of folk tales was at
the percentage of 37.98.
Keywords: life skill, phychomotor domain,folk tales with local materrals puppet, early
childhood
บทนา

ในสภาวะที่โลกพัฒนาก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยี สารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยเศรษฐกิจและรัฐบาลทั่วทั้งโลกหรือที่เรียกว่า กระแส
โลกาภิ วั ฒ น์ มี ผลกระทบต่ อโลกในหลายแง่ มุ ม ไม่ แม้ แต่ เด็ กปฐมวั ยท่ า มกลางกระแสความเปลี่ ย นแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ (Early Childhood in Globalization) ซึ่งวิธีการที่พ่อแม่ตอบสนองต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญา เด็กส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อมีอิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเด็ก แต่ยังมีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพเด็กค่อนข้างน้อย สื่อทางสังคมในปัจจุบัน มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน แต่การเผยแพร่สื่อต่างๆยังไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
และคุณธรรม จริยธรรม สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ที่มีภาพของความรุนแรง ภาพที่ตอกย้าการสร้างเจตคติเชิง
ลบต่อผู้อื่น ภาษาก้าวร้าว ความไม่เหมาะสมทางเพศ เน้นการต่อสู้ใช้ความรุนแรง ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยและอาจส่งผลกระทบต่อทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยได้ในอนาคต
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการศึกษาที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเด็กแรกเกิด-6 ปี
เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กาลังพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะมี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาในขั้นต่อไป เด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ 2-5 ปี จะมีการเคลื่อนไหวการ
ประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือและประสาทตาดีกว่าวัยทารก วัยนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะในช่วง
ปลายวัยเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวได้มากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,
2555) ยุทธศาสตร์ของประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2569) โดยมี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย คือ การพัฒนาศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัย
เรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ได้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการทางการศึกษา ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบและปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ โดยมุ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558 :15-19)
การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยให้กับเด็กเป็นพันธกิจสาคัญของโรงเรียนและครอบครัว เพื่อที่เด็ก
จะได้ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยให้กับเด็กเด็กปฐมวัยมีหลาย
วิธี จากการศึกษาผลงานวิจัย พบว่า มีการใช้ทั้งนิทาน การละครและการเล่น เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยด้าน
ต่างๆ ให้กับเด็ก ตัวอย่างเช่น การใช้แม่แบบจากนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย เด็กปฐมวัยนี้จะ
เริ่มเข้าใจและเริ่มมีจินตนาการ มีการเลียนแบบ นิทานจึงเป็นหัวใจสาคัญของเด็กทาให้เด็กมีจินตนาการอันกว้างไกล
เนื่องมาจากการมีนิทานเป็นสื่อและในการจัดประสบการณ์ทุกๆ กิจกรรมครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นสื่อการสอนที่สาคัญสาหรับการศึกษาปฐมวัย เพราะการเล่านิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธีการหนึ่งที่เด็กได้ให้
ความสนใจอยากรู้ อยากทาตามและมีแรงจูงใจที่จะเปิดรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา การเล่านิทานสามารถทาให้เด็ก
คล้อยตามเนื้อหานิทานได้มีการปฏิสัมพันธ์ทางภาษาจากการได้ฟัง ได้มีการโต้ตอบ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี นอกจากอายุและเพศ โอกาสและสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยที่มีส่วนร่วมด้วย เด็ก
ชอบฟังนิทานมาก เพราะไม่เพียงแต่ฟังเรื่องราวสร้างจินตนาการด้วยความสุขสนุกสนาน ตื่นเต้น แล้วยังได้ใกล้ชิดกับ
ผู้ใหญ่ที่เล่านิทานด้วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ผลจากการที่เด็กได้ฟังนิทานทาให้เด็กจดจาได้นานและสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ถ้านิทานที่ครูเล่าให้เด็กฟังนั้นตรงกับชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงกันได้
จุดสาคัญอยู่ที่ครูมีกลวิธีในการเล่านิทาน การกาหนดตัวแสดงในนิทานที่มี ความหมายและให้บทบาทของการแสดงที่
เป็นสื่อให้เด็กจดจาได้ดี การที่ครูใช้นิทานสอนเด็กปฐมวัยนั้น เพราะนิทานเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับเด็ก
แทบทุกวัย โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ จะถูกกลั่นกรองออกมาเป็นนิทานในหลายๆ ลักษณะ
ที่ผู้ฟังได้รับฟังแล้วจะเกิดความเพลิดเพลินให้ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม ผู้ใหญ่จึงมักใช้นิทานเป็น
สื่อที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ นิทานเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบทอดต่อ
กันมา โดยใช้วาจาเป็นสื่อของการถ่ายทอด ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆรู้แต่ว่าการเล่านิทานมีมา
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่นิยมในหมู่ชนทุกชั้น นิทานจัดเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นมรดก
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ทางวัฒนธรรมในทานองเดียวกัน การที่เด็กชอบสิ่งใดเด็กก็จะสนใจและกระทาสิ่งนั้นได้นาน นิทานจึงช่วยสร้างสมาธิ
ของเด็กให้ยาวนานขึ้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการดูแลเด็กปฐมวัย เป้าหมาย
ที่สาคัญคือ การมีอิสระพึ่งพาตนเองได้ Morrison (1991) ได้กล่าวถึง เป้าหมายของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง
อุดมศึกษาคือ การช่วยให้เด็กมีอิสระที่ได้พึ่งพาตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องควรหลีกเลี่ยงการทาอะไรให้แก่เด็ก แต่ควรให้เด็ก
ได้เรียนรู้ในการทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นเด็กปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้
เรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่น มีทักษะในการดูแลตนเองทั้งในด้านการแต่งกายและสามารถแต่งกาย
ตนเองได้ ทักษะด้านสุขอนามัย การดูแลความสะอาดร่างกาย การอาบน้า ล้างมือ แปรงฟัน ทักษะการรับประทาน
อาหาร การใช้ภาชนะต่างๆ ได้ถูกวิธี ทั้งแก้วน้า ช้อนส้อม ถ้วยชาม ผ้าเช็ดมือ
ทักษะพิสัย (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างคล่องแคล่ว ชานาญ สามารถแสดงออกมา โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ โดยเริ่ม
จาก พฤติกรรมการรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ กระทา
ตามแบบ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทาซ้า เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่
ตนสนใจ การหาความถูกต้อง เป็นพฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้
กระทาซ้าแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ การกระทาอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจ เป็นการเลือก
รูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระทาตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระทาอย่างสม่าเสมอและการกระทาได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไว โดยอัตโนมัติ
เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง
จากเหตุผลและสภาพปัญหาที่กล่าวมา จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย
ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้นิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น โดยเน้นให้เด็กปฐมวัยได้มีการสร้าง
สั ม พั น ธภาพ การสื่ อสาร และการแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ เด็ กสามารถดู แลตนเอง พึ่ ง พาตนเองได้ ใ น
ชีวิตประจาวัน รวมถึงรู้เท่าทันสภาพเหตุการณ์ในสังคม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาระดั บ ทั กษะชี วิ ตด้ า นทั กษะพิ สั ย ของเด็ กปฐมวั ย โดยใช้กิจ กรรมการเล่ า นิ ท านพื้ น บ้ า น
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
2. เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังใช้กิจกรรมการเล่า
นิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
สมมติฐานการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น มีการ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิงอายุระหว่าง 5-6 ปีที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. การเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นจากวัสดุในท้องถิ่น หมายถึง การเล่านิทานพื้นบ้าน โดยใช้ตัว
ละครในนิทานเรื่องนั้นๆ มาสร้างเป็นหุ่นตัวละครที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อนามาเชิดประกอบการเล่นนิทานใน
เรื่องนั้นๆ
3. ทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นทั ก ษะพิ สั ย หมายถึ ง พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ที่ แ สดงออกถึ ง
ความสามารถในการปรับตั ว รวมไปถึงการปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างคล่องแคล่วและชานาญ ซึงสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของเด็กที่เป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุ ณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมและเป็นไปตามวัยของเด็ก
3.2 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการรับและส่ง
สาร มี วัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่า ยทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึ กและทัศนะของตนเองเพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์
3.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก
ปฐมวั ยกับเพื่อนๆ อันจะท าให้เกิด ความรัก ความนั บถือและความร่ว มมื อ การอยู่ร่วมกับ บุคคลอื่น ได้ อย่ า ง
มีความสุข
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 5- 6 ปี กาลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จานวน
15 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย ด้านทักษะพิสัย ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหา
2. การสื่อสาร
3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
2. แบบทดสอบทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย มีจานวน 3 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ดังนี้ ด้านที่
1 ด้านทักษะการแก้ไขปัญหา ด้านที่ 2 ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านที่ 3 ด้านทักษะสัมพันธภาพ
3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
1. ศึกษาเอกสารและงานวิ จัย ที่เกี่ยวข้องกับ การเล่ านิ ท านพื้น บ้ านประกอบหุ่น ที่ท าจากวั สดุ ใน
ท้องถิ่น
2. ดาเนินการเลือกนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านทักษะพิสัย ดังนี้ 1) การสร้างสัมพันธภาพ
ร่วมกับเพื่อนและครูในการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน 2) การสื่อสารเด็กได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับครูแ ละเพื่อน และ 3) การแก้ไขปัญ หา เด็ กสามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยครูสร้า ง
สถานการณ์จาลองให้กับเด็ก
3. สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น จานวน 40
แผน ซึ่งมีกรอบของรายละเอียดดังนี้ 1) ชื่อกิจกรรม 2) ความคิดรวบยอด 3) จุดประสงค์ 4) สาระที่ควรเรียนรู้ 5)
ประสบการณ์สาคัญ 6) ขั้นดาเนินกิจกรรม 7) สื่อ และ 8) ประเมินผล
4. นาเอกสารและข้อมูลของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือในการวิจัยและกิจกรรมที่จัดขึ้นตามตัวแปรตามที่
ได้กาหนดไว้
5. นาแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย
6. นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Consistency)
ได้ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 –1.00 ได้ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการคัดเลือก
แผนจาก 40 แผน คัดเลือกไว้ 20 แผน
7. ปรับแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมตามคู่มือนิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็น ตรงกันโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3
ท่าน ให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
8. นาแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพืน้ บ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นที่ปรับปรุงแล้วไป
ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยเด็กปฐมวัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย
2. สร้างแบบทดสอบวัดด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย จานวน 3 จานวน ด้านละ
1 ชุดเป็นจานวน 3 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ
3. นาแบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยและคู่มือการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและด้านการวัดผลการศึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ได้ดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 0.67 –1.00
4. ปรับปรุงแบบประเมินและคู่มือดาเนินการประเมินตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5. นาแบบทดสอบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลอง (Try out)
กับเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน 15 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อหาค่าความยากง่าย โดยมีค่าจาแนกเท่ากับ 0.87
ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมมีวิธีการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตด้ านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย และแบบ
บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย
2. กาหนดพฤติกรรมที่และช่วงเวลาที่ต้องการสังเกต
3. สร้างแบบบันทึกการปฎิบัติด้านทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อ-นามสกุล 2) อายุ 3) ชื่อโรงเรียน 4) กิจกรรมที่เด็กแสดง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 4.1 การ
สร้างสัมพันธภาพ 4.2 การสื่อสารและ 4.3 การแก้ไขปัญหา 5) หมายเหตุ
4. นาแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมและคู่มือการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวัยและด้านการวัดผลการศึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ดัชนี
ความสอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 0.67 –1.00
5. ปรับปรุงแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมและคู่มือดาเนินการประเมินตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ใช้เกณฑ์พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ท่าน ให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนในช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทาการทดลองเป็นเวลา
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ทาการทดลองกิจกรรมเสริมประสบการณ์ รวม
40 ครั้ง ผู้วิจัยได้เลือก 20 แผนและจัดกิจกรรมซ้า 2 ครั้ง โดย 1) พบครูประจาชั้นเพื่อชี้แจงรูปแบบงานวิจัยและ
ขอความร่วมมือ 2) สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 5 วันทาการ วันละ 20 นาที 3) ก่อน
ทาการทดลองผู้วิจัยทาการทดสอบ (Pretest) กับเด็กทั้งห้อง จากนั้นนามาตรวจให้คะแนนเรียงลาดับคะแนนจาก
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คะแนนสูงที่สุดไปหาคะแนนต่าที่สุด เลือกเด็กที่มีคะแนนต่าด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย จานวน 15 คน
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 4) ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน วันจันทร์ วันศุกร์ วันละ 20 นาที ในช่วงเวลา 09.30-09.50 น. จนสิ้นสุดการทดลอง โดยระหว่างที่ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง
กับเด็กที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอยู่ในความดูแลของครูประจาชั้น
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการนาคะแนนที่ได้
จาก การทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ระดับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลค่าระดับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย
มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน เกณฑ์การแปลผลแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้
คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.00 หมายถึง มีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในระดับที่ดี
คะแนนระหว่าง 1.51 – 1.99 หมายถึง มีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 – 0.50 หมายถึง มีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในระดับพอใช้
2. เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
พื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ การแก้ไขปัญหา การสื่ อสารและการสร้างสัมพันธภาพ ก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง ใช้ t – test สาหรับ Dependent Samples และ การเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิต
ด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการที่ศึกษา
1. ระดับการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ทั้งภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ระดั บ ทั กษะการแก้ไ ขปั ญ หาอยู่ อั น ดั บ แรก รองลงมา ได้ แก่ ทั กษะการสื่ อ สารและทั กษะการสร้า ง
สัมพันธภาพ ตามลาดับ และการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยหลังทากิจกรรมการเล่ากิจกรรม
การเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น พบว่าอยู่ในระดับดีทั้งภาพรวมและรายด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับทักษะการแก้ไขปัญหาอยู่อันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ทักษะการสื่อสารและ
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทากิจกรรมการเล่านิทาน
พื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย
ของเด็กปฐมวัย
1. การแก้ไขปัญหา
2. การสื่อสาร
3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ
รวม

ก่อนการทดลอง
̅

S.D.

0.27
0.33
0.87
0.49

0.46
0.49
0.35
0.43

หลังการทดลอง
ระดับ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

̅

S.D.

1.07
1.27
1.53
1.29

0.46
0.46
0.35
0.48

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี

2. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียนจานวน 15 คน เมื่อเปรียบเทียบ
ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ปรากฏผลดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
พื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็ก
ปฐมวัย

ก่อนการทดลอง
̅

S.D.

หลังการทดลอง
̅

S.D.

T

1. การแก้ไขปัญหา
0.27 0.46
1.07
0.46
2.95*
2. การสื่อสาร
0.33 0.49
1.27
0.46
1.59*
3. การสร้างสัมพันธ์ภาพ
0.87 0.35
1.53
0.35
2.37*
รวม
0.49 0.43
1.29
0.48
4.41*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 ปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทา
จากวัสดุในท้องถิ่น ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสั ยของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม
การเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นสามารถพัฒนา
ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยได้
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3. การเปลี่ยนแปลงทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
พื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงของทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
พื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นจาแนกเป็นรายด้าน
ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ร้อยละของการ
เด็กปฐมวัย
เปลี่ยนแปลง
̅
S.D.
̅
S.D.
1. การสร้างสัมพันธภาพ
0.27 0.46 1.07 0.46
25.23
2. การสื่อสาร
0.33 0.49 1.27 0.46
25.98
3. การแก้ไขปัญหา
0.87 0.35 1.53 0.35
56.86
รวม
0.49 0.43 1.29 0.48
37.98
ผลการวิ เคราะห์ต ามตาราง 3 ปรากฏว่ า ทักษะชีวิ ต ด้ า นทั กษะพิ สั ย ของเด็ กปฐมวัย หลั งการจั ด
กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น โดยรวมมีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย
ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.98 ของความสามารถพื้นฐานเดิม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะชีวิต
ด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย ด้านการแก้ไขปัญหา เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.86 ด้านการสร้างสัมพันธภาพ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.98 และด้านการสื่อสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.23 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนใช้กิจกรรมการเล่าพื้นบ้าน
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ระดับการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนใช้กิจกรรมการเล่าพื้นบ้านประกอบ
หุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นอยู่ในระดับพอใช้ทั้งภาพรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับ
ทั กษะการแก้ ไ ขปั ญ หาอยู่ อัน ดั บ แรก รองลงมา ได้ แก่ ทั กษะการสื่ อ สารและทั ก ษะการสร้า งสั ม พั น ธภาพ
ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากนิทานเป็นสิ่งเสริมสร้างสติปัญญาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถจับ
ใจความสาคัญของเรื่องที่ได้ฟัง เพิ่มพูนคาศัพท์และขยายประสบการณ์ของตนเองอย่างกว้างขวางและนิทานจะทา
ให้เด็กๆ สามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ดังที่ อารมณ์ สุวรรณปาล (2551:8-35) ได้เสนอ
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย โดยการจัดกิจกรรมการฟังนิทาน การทดลอง การ
แสดงผลงาน การดูภาพประกอบการชมภาพยนตร์ การ์ตูน หรือเกมการศึกษา ทัศนศึกษาและการเล่นตามมุม
ต่างๆ ให้เด็กเล่ าประสบการณ์การจัด ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิด ของเด็กปฐมวัยจากคุณ ลักษณะที่พึ ง
ประสงค์คุณลักษณะตามวัย สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สาคัญที่กล่าวไว้ในหลักสูตร เมื่อพิจารณาแล้ว
สาระที่ควรเรียนรู้จะส่งเสริมด้านการคิดของเด็กในเรื่อง การใช้ภาษา จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์การคิด
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เมื่อครูนาสาระที่ควรเรียนรู้ในหลักสูตรมาวางแผนการจัดประสบการณ์ ใช้วิธีการที่เน้นหรือ
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กระตุ้นให้เด็กได้คิดจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงผ่านกิจกรรมหลักเด็กจะได้ประสบการณ์ตรงและ
พัฒนาด้านการคิดโดยที่เด็กไม่รู้ตัว ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยว่ามีหลากหลายวิธี เช่น
การฝึกการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้คาถาม การสังเกตเปรียบเทียบและใช้ความคิดเป็นต้น ซึ่งหลักสาคัญใน
การจัดกิจกรรมนั้นต้องคานึงถึงสื่อและสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการความสนใจของ
เด็ก ซึ่งกิจกรรมอาจจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ครูและเด็กจะสนทนา
ซักถามกันหรือถ้าเป็นกลุ่มเล็กอาจใช้กิจกรรมในรูปแบบการเล่นเกม เป็นต้น ดังนั้น พ่อแม่ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงมีบทบาทในการส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับ Chase-Lansdale; &
Brooks-Gunn (2014) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวคิด
Two generation Approachว่า “การเรียนรู้ในระยะต้น จะทาให้เกิดการเรียนรู้ในระยะต่อมา การมีทักษะใน
ระยะต้นจะทาให้เกิดทักษะในระยะต่อมา” ในทานองเดียวกันสิ่งแวดล้อมในบ้านเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก
สิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะเช่นไรขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและประสบการณ์ของพ่อแม่เช่น การได้รับการศึกษา การมี
งานทาระดับรายได้ ภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความสามารถในการรับมือกับความเครียด วิธีการสื่อสาร
ระหว่างพ่อกับแม่ ระหว่างพ่อแม่กับลูกและกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ดังนั้นสรุปได้ว่ากิจกรรมการเล่า
นิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในแต่
ละด้าน จากเนื้อเรื่องในนิทาน ดังนั้นสรุปได้ว่ากิจกรรมการเล่าพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น
เป็ น กิจกรรมที่เด็ กปฐมวั ย ส่ว นมากโปรดปราน เพราะนิ ท านท าให้เด็ กเกิด ความสนุ กสนานเพลิ ด เพลิ น และ
ตอบสนองความต้องการของเด็ก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู และมุจลินท์ กลิ่นหวล
(2559) ได้ศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย
พบว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยจาเป็นต้องดาเนินการให้ครอบคลุมในประเด็นสาคัญ ด้วยวิธีการการจัดการเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สาคัญสี่ประการ (fourcore
competencies (4 C’s) ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยสมรรถนะในการสื่อสาร นิทานจึง
เปรียบเสมือนเป็นสิ่งเร้าที่ทาให้เด็กสนใจ ซึ่งความสนใจนี้เป็นแรงจูงใจภายในที่มีอานุภาพผลักดันให้ผู้เรียนเกิด
ความใคร่รู้ ใคร่เรียน นาไปสู่การพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กมักจะรบเร้าให้ผู้ใหญ่เล่านิทานให้ฟัง
เสมอ กิจกรรมการเล่านิทานจึงเป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ นิทานจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งเร้าที่ทาให้เด็กสนใจ ซึ่ง
ความสนใจนี้เป็นแรงจูงใจภายในที่มีอานุภาพผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความใคร่รู้ ใคร่เรียน นาไปสู่การพัฒนาในทุก
ด้าน กิจกรรมทัศนศึกษา(field trip)เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒ นาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นการให้เด็กเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง (สิรินทร์ ลัดดากลม, 2551: 35) กิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นกิจกรรมสาคัญหนึ่ง
ของกระบวนการเลี้ ยงดูและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยที่ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วยรวมทั้งตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพราะเด็กจะมี
ความสนใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งความสนใจเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กแสวงหาคาตอบด้วยตนเองได้ดีขึ้น
เมื่อเด็ก ๆ ได้มีปฎิสัมพันธ์(interaction) อย่างมีความหมายกับบุคคล สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม
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ในชุมชนและท้องถิ่น การที่เด็กได้ไปทัศนศึกษาทาให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงซึ่งสอดคล้องกับ
ความสนใจตามช่วงวัยของเด็กที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ช่างสังเกตและสารวจสิ่งต่างๆรอบตัว
2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย
ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุ
ในท้องถิ่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม
การเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่ นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองร้อยละ 37.98 โดยการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของเด็กปฐมวัย ด้านการแก้ไข
ปัญหา เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการสร้างสัมพันธภาพและด้านการสื่อสาร ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นทาให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
ทักษะพิสัยในเรื่องของด้านการแก้ไขปัญหา ด้านการสร้างสัมพันธภาพ และด้านการสื่อสาร เพราะการคิดต้อง
อาศัยข้อมูลจากที่เรียนรู้ในการฟังนิทานพื้นบ้าน มาสรุปเป็นข้อเท็จจริงหรือหลักการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้านทักษะพิสัย ดังที่ กรกมล จึงสาราญ และวิภาดา วานิช (2556) กล่าวว่า นิทานเป็นสิ่งเสริมสร้าง
สติปัญญาได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจับใจความสาคัญของเรื่องรู้จักการโต้ตอบคาถามระหว่างผู้เล่าและผู้ฟัง
เพิ่มพูนคาศัพท์และขยายประสบการณ์ของตนเองอย่างกว้างขวางและนิทานและหุ่นจะทาให้เด็กๆหรือผู้ฟัง
สามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหา
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับทักษะการแก้ไขปัญหาอยู่อันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ทักษะ
การสื่อสารและทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ตามลาดับ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1) ทักษะการแก้ไขปัญหา เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยการแก้ไขปัญหาก่อนการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 คะแนน แต่หลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 1.53 คะแนน แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นช่วย
ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุใน
ท้องถิ่นช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารได้ เพราะการส่งเสริมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งสาคัญที่ส่ งผลต่อ
การใช้ชีวิต และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ และสามารถ
ผ่านพ้นปัญหาไปได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสุภาพร ศรีหรั่ง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของเด็กที่มี ความบกพร่อง ทางสติปัญญาระดับเรียนได้จากการจัดกิจกรรมเล่า
นิทาน ผลการวิ จัยพบว่ า 1) ความเข้าใจในการแก้ปัญ หาในชีวิ ตประจ าวัน ของเด็ กที่ มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับเรียนได้หลังได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน อยู่ในระดับดี 2) ความเข้าใจในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา ระดับเรียนได้หลังได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานสูงขึ้น
1.2) ทักษะการสื่อสาร เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยการแก้ไขปัญหาก่อนการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 คะแนน แต่หลังการจัดกิจกรรมอยู่ใ นระดับดี ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 1.27 คะแนนแสดงว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นช่วย
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารได้เพราะการส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเพราะ
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การส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
ความสามารถที่ดีในการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง ให้เด็กได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับคุณครูและเพื่อนๆเพื่อให้เด็กสมา
รถบอกความต้องการของตนเองได้ เช่น การบอกว่าตัวเองอยากเข้าห้องน้าเด็กก็จะสื่อสารออกเป็นคาพูด หรือ
การแสดงความรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ ขนบพร, วงศ์กาฬสินธุ์(2558 : บทคัดย่อ)
ผลการวิจัยพบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อนิทานที่ผู้วิจัยสร้างได้ค่าประสิทธิภาพ 86.11/84.25 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การสร้างสื่อนิทานให้มีประสิทธิภาพนั้นพบว่าการกาหนดวัตถุประสงค์ใน การสร้างอย่างชัดเจน
และการศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างเนื้อหาภาษารูปเล่มภาพประกอบคู่มือในการเล่านิทานรวมถึง การใช้เทคนิคเพื่อให้
นิทานมีความน่าสนใจได้แก่การสร้างนิทานสองเรื่อง โดยให้ตัวละครมีความแตกต่ างกันแบบคู่ ตรงข้ามการจูงใจ
โดยใช้ความกลัวรวมถึงการใส่เนื้อหาที่ทาให้เด็กมีส่วนร่วมเช่นเสียงร้องของตัวละครสามารถ กระตุ้นความสนใจ
ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การสร้างตัวละครที่มีความน่าสนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีจะทาให้เด็ก ชื่นชอบและ
เลียนแบบพฤติกรรมที่ดีของตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นจากผู้ปกครองที่สอบถามผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่พบว่านิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นทั้งสองเรื่องนั้น เนื้อเรื่อง ภาษา ภาพประกอบตัว ละครมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ บุตรหลานของทุกคนชอบและตั้งใจฟังนิทาน
1.3) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เพราะกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุ
ในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมครูและบุคคลรอบข้าง มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสัมพันธภาพ
ทางสังคมให้เกิดกับเด็กโดยควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เป็นทาการ
เข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สึก นึกคิดของตนเอง รับรู้
ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีสร้างความร่วมมือและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เช่น การร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เมื่อ
เด็กเริ่มต้นจากการยิ้มแย้มให้กับบุคคลรอบข้างนั่นหมายความว่าเด็กพร้อมที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้ว และเด็ก
จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างด้วยการพูดคุย การชวนเล่น การร่วมกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
ประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นกับเพื่อนและคุณครู เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
สิริมา ภิญโญ อนันตพงษ์ (2550: 65 ) กล่าวว่า การเรียนรู้ทางสังคม เกิดจากการได้เห็นการกระทาอันเป็น
ตัวอย่างจากบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเด็กเพราะพฤติกรรม หรือการกระทาของตัวละครในนิทานจะช่วยให้
เด็ก เกิดการเรียนรู้ สามารถจาแนกพฤติกรรมของตัวละครที่ตนเองชื่นชอบ และเลียนแบบตัวละคร ดังนั้นนิทาน
ที่จะนามาเล่าให้เด็กฟังนั้น ควรเป็นนิทานอีสป นิทานพื้นบ้านที่ปลูกฝังการช่วยเหลือแบ่งปัน และ การทา
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้ เทคนิคการเล่านิทานประกอบท่าทาง หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครในนิทาน
จากสถานการณ์จาลองที่สร้างขึ้นจากนิทาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี ปริยวาที (2551) ได้
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ทาการศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานและติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัย
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานและติดตามผล มีการพัฒนาจริยธรรม หลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานอยู่ใน
ระดับดีมาก แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ควรคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและขนาดของอุปกรณ์ที่ให้เด็กถือ เช่น ด้ามจับต้องไม่มีเสี้ยน ขนาดของหุ่นต้องเหมาะสมกับตัวเด็ก
เป็นต้น
2. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ควรคานึงถึงความ
เหมาะสมของนิทานที่เหมาะสมและสามารถจัดกิจกรรมที่ความสอดคล้องจุดประสงคี่กาหนดไว้ได้
3. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ควรคานึงถึงระยะเวลาที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม ต้องมีความเหมาะสมกับวัยและสมาธิของเด็ก ครูผู้สอนต้องคานึงถึงความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่านิทานและที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวน เช่น ในเด็กอายุ 5 – 6 ปี เวลาในการจัด
กิจกรรมไม่ควรเกิน 15 – 20 นาที ถ้าใช้เวลาในการเล่านิทานนาน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมทบทวนจะ
น้อยลง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าพื้นบ้านประกอบ
หุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นอื่นๆ เช่น ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่าพื้นบ้านประกอบหุ่นที่ทาจากวัสดุในท้องถิ่น ที่มีผลต่อ
ความสามารถด้านอื่นๆ เช่น พัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
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