ผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
RESULTS OF EXPERIENCE MANAGEMENT WITH A TALE-BASED ACTIVITY
PACKAGE TO PROMOTE MORALITY AND ETHICS OF PRE-SCHOOL CHILDREN
AT WATSOTHORNWARARAM WORAWIHARN SCHOOL
อัมรินทร์ แย้มเพ็ง1*, ทิพย์วมิ ล วังแก้วหิรัญ2 และ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล3
Ammarin Yampeng1*, Thipwimol Wangkaeohiran2 and Supat Settacomkul3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 240001,2,3
Rajabhat Rajanagarindra University, Na Mueng Sub-district, Mueng District, Chachoengsao Province, 240001,2,3
*Corresponding author E-mail: ammarinzaza2525@gmail.com
(Received: Mpr 13, 2020; Revised: Aug 2, 2020; Accepted: Aug 4, 2020)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ด้วย
ชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย
ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ
เด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ�ำนวน 1 ห้องเรียน
รวม 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1) ชุดกิจกรรมนิทาน 2) แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี อ่ การจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทาน
โดยรวมอยู่ในระดับดี และ 2) เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.64, S.D. = 0.45)
ค�ำส�ำคัญ: การจัดประสบการณ์, ชุดกิจกรรมนิทาน, พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม, เด็กปฐมวัย
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the pre-school children’s moral and ethical behaviors after
having undergone through a tale-learning experience package to promote morality and ethics, and to explore the
pre-school children’s satisfaction the experience management with the tale-based activity package to promote
morality and ethics. The cluster random sampling method was applied to select 30 subjects in Kindergarten Class 1
at Watsothornwararam Worawiharn School in the first semester of the 2019 academic year. The research instruments
consisted of the tale-based activity package, the moral and ethical behavior assessment of the children, and the
questionnaire on the children’s satisfaction the experience management with the tale-based activity package. The
data were statistically analyzed for percentage.
The research results revealed that the children’s overall moral and ethical behaviors after having undergone
through the tale-learning experience package was at a high level, and their overall satisfaction the experience
management with the tale-based activity package to promote morality and ethics was at a high level ( x = 2.64,
S.D. = 0.45).
KEYWORDS: Experience Management, Tale-Based Activity Package, Moral and Ethical Behavior, Preschool Children
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บทน�ำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มุง่ พัฒนาคนไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืนและเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยัง่ ยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิตแิ ละพัฒนาให้คนไทยให้มคี วามใฝ่รู้
มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 20 ปี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ,
2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กชัน้ อนุบาลเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศในอนาคตควรได้รบั การปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุข คุณธรรมจริยธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ
ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ มีวนิ ยั สุภาพ สะอาด
สามัคคี และมีน�้ำใจ คุณธรรมแต่ละด้านมีความส�ำคัญ
และสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมของ
เด็กปฐมวัยให้มีความขยัน ตั้งใจท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
กล้าเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ รูจ้ กั แก้ปญ
ั หาและท�ำงานให้เสร็จ
ตามเวลาที่ก�ำหนด มีความซื่อสัตย์ ประพฤติดีทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ปฏิบตั ติ นตามกฎและระเบียบ รูจ้ กั การท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ และรู้จัก
การแบ่งปัน สละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และอาสาช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย (เปรมวราพร
พิณจิรวิทย์, 2558) สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยโดยค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
เพือ่ พัฒนาความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์และเป็นคนดีนบั เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสร้างเด็กปฐมวัยเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพในสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ก�ำหนดเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
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จากรายงานประเมินตนเองของโรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา
2561 พบว่านักเรียนระดับชัน้ อนุบาลมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
ต�่ำกว่าพัฒนาการด้านอื่น ๆ มีพื้นฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา (ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6, 2561) การจัด
ประสบการณ์ด้วยคู่มือนิทานสอนเด็กหรือนิทานภาพ
ที่จัดอยู่ในมุมหนังสือห้องเรียนไม่กระตุ้นความสนใจและ
ไม่เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ เด็กจึงไม่สนใจในการท�ำ
กิจกรรม ซึ่งกุลยา ตันติผลชีวะ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า
การจัดประสบการณ์สำ� หรับเด็กปฐมวัยนัน้ เด็กควรได้รบั
ประสบการณ์ที่หลากหลายโดยใช้นวัตกรรมเป็นสื่อ
เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ชุดกิจกรรมนิทาน
เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
และสติปัญญาได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ชุดกิจกรรม
นิทานเป็นสือ่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย คู่มือครู นิทานประกอบภาพ แผนการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ
อิสระ ชอนบุรี (2557) ที่ศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมนิทาน
สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้
(โนรียะ สะมะแอ, 2561; วิไลวรรณ ปันวัง, 2561)
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1
ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดประสบการณ์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี สามาถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
หลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย
ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่ง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
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สมมติฐานการวิจัย

1. หลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรม
นิทานเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับดี
2. เด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
ประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก
ชุดกิจกรรมนิทาน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
1. คู่มือครู
2. นิทานประกอบภาพ
3. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
4. การวัดและประเมินผล

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัย เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์ด้วย
ชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
เด็กปฐมวัย ผู้วิจัยน�ำแนวคิดของโคลเบิร์ก (Kohlberg,
1976) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมนิทาน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมาสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังภาพที่ 1
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
1. ด้านความมีระเบียบวินัย
2. ด้านความมีระเบียบวินัย
3. ด้านความสามัคคี
4. ด้านความมีน�้ำใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษา
กลุ่มเดียว วัดเฉพาะหลังการทดลอง (One–group Posttest
Only Design) มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ก�ำลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ�ำนวน 2 ห้อง รวม
65 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ก�ำลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จ�ำนวน 1 ห้อง รวม 30 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมนิทาน จ�ำนวน 20 ชุดกิจกรรม
2. แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย

3. แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย
ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ชุดกิจกรรมนิทาน
		 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดกิจกรรมเล่านิทานพฤติกรรมคุณธรรมส�ำหรับ
เด็กปฐมวัย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ ตามหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2560
		 1.2 สร้างชุดกิจกรรมนิทาน ประกอบด้วย
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสามัคคี และด้านความมีน�้ำใจ ด้านละ 5 เรื่อง
รวม 20 ชุด เสนออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ
		 1.3 น�ำชุดกิจกรรมนิทานที่ผ่านการพิจารณา
จากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอน 3 ท่าน
และด้านการศึกษาปฐมวัย 2 ท่าน พิจารณาความตรง
เชิงเนือ้ หา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนือ้ หา
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective Congruence: IOC)
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ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80 และหาคุณภาพของชุดกิจกรรม
นิทานด้วยการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) พบว่ามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
2.64 มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมนิทาน
ชุดกิจกรรมนิทาน
ด้านความมีระเบียบวินัย
1. ลูกหนูอยากบิน
2. ลูกหมีเอาแต่ใจ
3. เด็กดีเล่นแล้วเก็บนะจ๊ะ
4. จ๋อมแจ๋มไปโรงเรียน
5. มาแปรงฟันกันเถอะ
รวมเฉลี่ย
ด้านความรับผิดชอบ
6. ไม่พูดปด
7. รู้หน้าที่
8. ขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะ
9. มดน้อยจอมขยัน
10. ฮิปโปโปพูดจาไพเราะ
รวมเฉลี่ย
ด้านความสามัคคี
11. ต้นผลไม้ของสามสหาย
12. หัวแครอทยักษ์
13. จุ๊บจิ๊บจอมเกเร
14. เด็กดีต้องท�ำตามกฎนะจ๊ะ
15. ช้างน้อยไม่มเี พื่อน
รวมเฉลี่ย
ด้านความมีน�้ำใจ
16. แม่ไก่สแี ดง
17. ค�ำสัญญาของเพื่อนรัก
18. ยีราฟเพื่อนรัก
19. หนูแบ่งให้นะ
20. ปลาเจ้าปัญญา
รวมเฉลี่ย
รวมทั้งหมดเฉลี่ย
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พบว่า ชุดกิจกรรมนิทานด้านความมีน�้ำใจ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด เท่ากับ 2.75 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านความสามัคคี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพกิจกรรมนิทาน

2.77
2.63
2.23
2.70
2.67
2.60

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

2.57
2.67
2.13
2.70
2.80
2.57

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

2.67
2.67
2.80
2.53
2.57
2.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.73
2.90
2.67
2.80
2.67
2.75
2.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2. แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย
		 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม
		 2.2 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม
แบ่งระดับพฤติกรรม 3 ระดับ ก�ำหนดช่วงคะแนนการแปล
ความหมายเป็นร้อยละ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559)
				ร้อยละ 80-100 หมายถึง มีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี
				ร้อยละ 70-79 หมายถึง มีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง
				ร้อยละ 60-69 หมายถึง มีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับปรับปรุง
		 2.3 น�ำแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
		 2.4 น�ำแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมฯ
ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์เสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
การสอน 3 ท่าน และด้านการศึกษาปฐมวัย 2 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80
		 2.5 น�ำแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ�ำนวน 35 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
และหาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73
3. แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ี
ต่อการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
		 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
		 3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจฯ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยใช้สัญลักษณ์
(Symbolic Rating Scales) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559) ดังนี้

		

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

		

มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง

		
		 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
		 ก�ำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2559)
		 คะแนนเฉลีย่ 2.34 - 3.00 หมายถึง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
		 คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33 หมายถึง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
		 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66 หมายถึง มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
		 3.2 น�ำแบบประเมินความพึงพอใจฯ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
		 3.3 น�ำแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
การสอน 3 ท่าน และด้านการศึกษาปฐมวัย 2 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.80
		 3.4 น�ำแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ�ำนวน 35 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง หาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ปฐมนิเทศเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดชุดกิจกรรม
นิทาน รวมทั้งชี้แจงบทบาทครูและเด็กปฐมวัยในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน
2. จัดประสบการณ์ชดุ กิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2 – 27
กันยายน พ.ศ. 2562 วันละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
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3. บันทึกคะแนนหลังการจัดประสบการณ์ด้วย
ชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัย เพื่อประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

1. การศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
หลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
		 1.1 พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมหลังการจัด
ประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยภาพรวม ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย ภาพรวม
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
ระดับพฤติกรรม
1. ด้านความมีระเบียบวินัย
12.77
85.11
ดี
2. ด้านความรับผิดชอบ
12.71
84.71
ดี
3. ด้านความสามัคคี
13.01
86.76
ดี
4. ด้านความมีน�้ำใจ
12.89
85.96
ดี
รวม
12.85
85.64
ดี
		 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการจัดประสบการณ์
ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับดี คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 12.85
คิดเป็นร้อยละ 85.64 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านความสามัคคี คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 13.01 คิดเป็นร้อยละ 86.76 มีพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ด้านความมีน�้ำใจ
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 12.89 คิดเป็นร้อยละ 85.96 ด้านความมี

ระเบียบวินัย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.77 คิดเป็นร้อยละ
85.11 และด้านความรับผิดชอบ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 12.71
คิดเป็นร้อยละ 84.71 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่ น
ระดับดี ตามล�ำดับ
		 1.2 พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมหลั ง
การจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานของเด็กปฐมวัย
ด้านความมีระเบียบวินัย ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย ด้านความมีระเบียบวินัย
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความมีระเบียบวินัย
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับพฤติกรรม
1. การเข้าแถว
12.50
83.33
ดี
2. การเชื่อฟังค�ำสั่งสอน
13.00
86.67
ดี
3. การเก็บของเล่นเข้าที่
13.17
87.80
ดี
4. การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
13.07
87.13
ดี
5. การช่วยเหลือตนเอง
12.09
80.60
ดี
ภาพรวม
12.77
85.11
ดี
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		 จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย อยู่ใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.77 คิดเป็นร้อยละ
85.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่มี
คะแนนเฉลีย่ สูงสุด คือ การเก็บของเล่นเข้าที่ คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 13.17 คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมอยู่ในระดับดี รองลงมา คือ การรู้จักบทบาท
หน้าที่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.07 คิดเป็นร้อยละ 87.13
มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่ นระดับดี พฤติกรรมทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การช่วยเหลือตนเอง คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 12.09 คิดเป็นร้อยละ 80.60 มีพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับดี

ตารางที่ 4 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย ด้านความรับผิดชอบ
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับพฤติกรรม
1. การไม่พูดปด
12.53
83.53
ดี
2. การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
12.83
85.53
ดี
3. การรู้จักขอโทษผู้อ่นื
12.73
84.87
ดี
4. ความขยันหมั่นเพียร
13.07
87.13
ดี
5. การพูดจาไพเราะ
12.37
82.47
ดี
ภาพรวม
12.71
84.71
ดี
		 จากตารางที่ 4 พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 12.71 คิดเป็นร้อยละ 84.71 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ความขยัน
หมัน่ เพียร คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 13.07 คิดเป็นร้อยละ 87.13
มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่ นระดับดี รองลงมาคือ

การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.83
คิดเป็นร้อยละ 85.53 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับดี พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
การพูดจาไพเราะมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 12.37 คิดเป็นร้อยละ
82.47 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี

ตารางที่ 5 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย ด้านความสามัคคี
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความสามัคคี
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับพฤติกรรม
1. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
12.90
86.00
ดี
2. การช่วยเหลือเพื่อน
13.20
88.00
ดี
3. การปฏิบัตติ ามกฎของสังคม
13.03
86.87
ดี
4. การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื
13.11
87.40
ดี
5. การรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่นื
12.83
85.53
ดี
ภาพรวม
13.01
86.76
ดี
		 จากตารางที่ 5 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี อยูใ่ นระดับดี คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 13.01 คิดเป็นร้อยละ 86.76 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การช่วยเหลือ
เพือ่ น คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 13.20 คิดเป็นร้อยละ 88.00 มี
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ

การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 13.11 คิดเป็นร้อยละ
87.40 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี
พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.83 คิดเป็นร้อยละ 85.53
มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 6 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย ด้านความมีน�้ำใจ
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความมีน�้ำใจ
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ระดับพฤติกรรม
1. การแบ่งปัน
12.60
84.00
ดี
2. การช่วยเหลือผู้อื่น
13.27
88.47
ดี
3. การเอือ้ เฟื้อ
13.00
86.67
ดี
4. การมีน�้ำใจ
13.00
86.67
ดี
5. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
12.60
84.00
ดี
ภาพรวม
12.89
85.96
ดี
		 จากตารางที่ 6 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีนำ�้ ใจ อยูใ่ นระดับดี คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 12.89 คิดเป็นร้อยละ 85.96 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พฤติกรรมทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การช่วยเหลือ
ผู้อื่น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.27 คิดเป็นร้อยละ 88.47
มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่ นระดับดี รองลงมาคือ
การเอือ้ เฟือ้ และการมีน�้ำใจ คะแนนเฉลีย่ เท่ากันคือ 13.00
คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม

อยู่ในระดับดี พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
การแบ่งปันและการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 12.60 คิดเป็นร้อยละ
84.00 มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดี
2. การศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มี
ต่อการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย
ชุดกิจกรรมนิทาน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
x
1. ชุดกิจกรรมนิทานด้านความมีระเบียบวินัย
1.1 ลูกหนูอยากบิน
2.73
0.52
มาก
1.2 ลูกหมีเอาแต่ใจ
2.90
0.31
มาก
1.3 เด็กดีเล่นแล้วเก็บนะจ๊ะ
2.67
0.48
มาก
1.4 จ๋อมแจ๋มไปโรงเรียน
2.80
0.41
มาก
1.5 มาแปรงฟันกันเถอะ
2.67
0.48
มาก
รวมเฉลี่ย
2.75
0.44
มาก
2. ชุดกิจกรรมนิทานด้านความรับผิดชอบ
2.1 ไม่พูดปด
2.67
0.48
มาก
2.2 รู้หน้าที่
2.67
0.48
มาก
2.3 ขอโทษอย่าโกรธนะจ๊ะ
2.80
0.41
มาก
2.4 มดน้อยจอมขยัน
2.53
0.51
มาก
2.5 ฮิปโปโปพูดจาไพเราะ
2.57
0.57
มาก
รวมเฉลี่ย
2.65
0.47
มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ชุดกิจกรรมนิทาน
3. ชุดกิจกรรมนิทานด้านความสามัคคี
3.1 ต้นผลไม้ของสามสหาย
3.2 หัวแครอทยักษ์
3.3 จุ๊บจิ๊บจอมเกเร
3.4 เด็กดีต้องท�ำตามกฎนะจ๊ะ
3.5 ช้างน้อยไม่มเี พื่อน
รวมเฉลี่ย
4. ชุดกิจกรรมนิทานด้านความมีน�้ำใจ
4.1 แม่ไก่สแี ดง
4.2 ค�ำสัญญาของเพื่อนรัก
4.3 ยีราฟเพื่อนรัก
4.4 หนูแบ่งให้นะ
4.5 ปลาเจ้าปัญญา
รวมเฉลี่ย
ภาพรวมความพึงพอใจ
จากตารางที่ 7 พบว่าเด็กปฐมวัยพึงพอใจต่อ
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.64,
S.D. = 0.45) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าชุดกิจกรรม
นิ ท านที่ มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คือ ด้ า นความมี
ระเบียบวินัย ( x = 2.75, S.D. = 0.44) มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ชุดกิจกรรมนิทานด้าน
ความรับผิดชอบ ( x = 2.65, S.D. = 0.47) มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และชุดกิจกรรมนิทานด้านความมีน�้ำใจ
( x = 2.60, S.D. = 0.46) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ส่วนชุดกิจกรรมทีม่ คี วามพึงพอใจน้อยสุด คือ ชุดกิจกรรม
นิทานด้านความสามัคคี ( x = 2.57, S.D.=0.44) มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย

1. หลังการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรม
นิทาน เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับดี

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

2.57
2.67
2.13
2.70
2.80
2.57

0.50
0.48
0.35
0.47
0.41
0.44

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

2.77
2.63
2.23
2.70
2.67
2.60
2.64

0.43
0.49
0.43
0.47
0.48
0.46
0.45

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

2. เด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
ประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับมาก

การอภิปรายผลการวิจัย

การวิจัย เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์ด้วย
ชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีประเด็นที่
น�ำมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมหลัง
การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย พบว่า หลังการจัด
ประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทาน เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมอยูใ่ นระดับดี เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความสามัคคีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านความมีน�้ำใจ ด้านความมีระเบียบวินัย และด้าน
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมนิทาน
ที่สร้างขึ้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกนิทานที่มีตัวละครที่แสดงถึง
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ความเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินยั
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามัคคี และด้านมีนำ�้ ใจ
ท�ำให้เด็กได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ตลอดจน
เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดง
บทบาทสมมติตัวละครในการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เล่านิทานเพือ่ เป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ได้เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย และสอดคล้องกับโคเบิร์ก (Kohlberg, 1976)
ที่ได้กล่าวไว้ว่าเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้และเลียนแบบจาก
สังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น ดัง
นัน้ การพัฒนาเชิงจริยธรรมควรหาแบบอย่างทีด่ ใี ห้เด็กเห็น
เป็นแบบอย่าง เช่น การเล่าถึงผูท้ กี่ ระท�ำความดี การเล่านิทาน
ทีใ่ ห้แง่คดิ เป็นต้น นอกจากนีช้ ดุ กิจกรรมนิทานทีส่ ร้างขึน้
มีภาพประกอบทีม่ สี สี นั ทีส่ วยงามจึงกระตุน้ ความสนใจของ
เด็กประกอบกับเนือ้ เรือ่ งทีส่ อดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ท�ำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับ อิสระ ชอนบุรี (2557)
ได้ศกึ ษาพบว่าชุดกิจกรรมนิทานสามารถส่งเสริมพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองและด้าน
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
คล้ายกับวิจติ รา พันดุสะ (2557) ทีศ่ กึ ษาพบว่าเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดนิทานมีพฤติกรรม
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเอื้อเฟื้อ และด้านความสามัคคีหลังเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก
2. การศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มี
ต่อการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดกิจกรรมนิทานเพือ่ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัย
มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรม
นิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมนิทานทีส่ ร้างขึน้ เป็นหนังสือนิทานมีภาพประกอบ
ทั้งคนและสัตว์มีสีสันสวยงามจึงกระตุ้นความสนใจของ
เด็ก ประกอบกับเนือ้ เรือ่ งในนิทานได้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กการเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
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ทีพ่ งึ ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560 ตลอดจนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยให้
ตอบค�ำถาม แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบตัวละครที่
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในเนื้อเรื่อง
นิทาน และแสดงบทบาสมมติที่แสดงออกถึงพฤติกรรม
การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน จึงท�ำให้เด็กมีความ
พึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานฯ
อยู่ในระดับมาก ดังที่ชุติมา ประจวบสุข (2556) ได้กล่าว
ไว้ว่า นิทานเป็นสือ่ ทีด่ ใี นการส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมและการเรียนรู้ของเด็ก หัวใจส�ำคัญของนิทาน
ส�ำหรับเด็กคือภาพประกอบจะช่วยสร้างความน่าสนใจ
ท�ำให้เด็กอยากดู อยากอ่าน รวมทั้งให้ความรู้และสร้าง
จินตนาการให้กับทัง้ ผู้อ่านและผู้ฟัง (สนิท สัตยาโสภาส,
2557) สอดคล้องกับอิสระ ชอนบุรี (2557) ได้พัฒนาชุด
กิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามและ
บูรณาการเนื้อหาทั้งด้านความมีวินัยและความซื่อสัตย์
ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมนิทานสามารถส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนและผู้เรียนพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมนิทานอยู่ในระดับมากที่สุด (โนรียะ สะมะแอ,
2561) คล้ายกับวิไลวรรณ ปันวัง (2561) ได้จัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดนิทานคุณธรรมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีของเด็กปฐมวัยใช้ภาพประกอบนิทานที่มีสีสัน
สวยงามเพือ่ กระตุน้ ความสนใจเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า
ชุดนิทานคุณธรรมสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองดีของผู้เรียนและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมนิทานอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
ผู้สอนควรศึกษาคู่มือ ขั้นตอนและแผนการจัดกิจกรรม
อย่างละเอียดเพื่อให้การจัดประสบการณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
2. การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทาน
ผู้สอนควรใช้คำ� ถามปลายเปิดประกอบการเล่านิทานเพือ่
ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วย
ชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้าน
อื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ด้านความขยัน ด้านประหยัด
ด้านความซื่อสัตย์ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การใช้สอื่ เล่านิทานประกอบภาพ
แอมิเนชั่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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