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บทคัดย่อ 
             การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)จ านวน 12 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบการวัดการคิด และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบการวัดการคิดก่อนเรียนและหลังเรียน และน าผลของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด
มาหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังสอนด้วยสถิติทดสอบที(t-test 
Dependent Samples) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) มีการพัฒนาในด้านการคิดภายหลังได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้กิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กมีการพัฒนาการคิดมากกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม  โดยนักเรียนชั้น
อนุบาล 1-2 จ านวน 12 เป็นชาย 3 คน หญิง 9 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) และมี
เครื่องมือที่ใช้ประกอบคือ 1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 15 แผน 2.แบบทดสอบการพัฒนาด้านการคิด จ านวน 15 ข้อ ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 15 
ครั้ง 
       ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าพัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม 6.08 และหลังการจัดกิจกรรม 13.58  
โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น กว่าก่อนการท ากิจกรรม 

Abstract 
               This research aims to compare the thinking by using storytelling activities. Assemble 
science experiments of kindergarten students 1-2 before and after activities The sample group used 
in the study is the kindergarten students 1-2 school district 3 (Intharumporn Boonprakong 
Phitthayakhom), 12 people By selecting the sample group, purposive sampling Thinking measurement 
test And data analysis, form scoring tests, thinking tests before and after school And taking the results 
of all pre-test and post-test results to find the mean (X) and standard deviation (S.D.) And compare 
the results of the activities by using experience plans, story telling activities Conducting science 
experiments before and after teaching with t-test Dependent Samples which are not independent. 
The research found that Children in kindergarten 1-2 School District 3 (Intharaphon 
Boonprakongpittayakom) has developed in thinking after receiving activities. By using storytelling 
activities in science experiments Children develop thinking more than before receiving activities. By 
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kindergarten students 1-2, number 12 is 3 men, 9 women, municipal school 3 (Intharaphon 
Boonprakongpittayakom) and the tools used 1. Plans to organize learning experiences, story-telling 
activities, and science experiments in the amount of 15 plans. 2. Thinking development test of 15 
items, organized activities 15 times. 
The results of this research found that the development of thinking that was taught by using 
experience planning plans, storytelling activities, science experiments, had an average score of 6.08 
before and after activities 13.58, with scores after Higher activity Than before activities 
 
ค าส าคัญ:  การคิด, การเล่านิทาน, การทดลองวิทยาศาสตร์ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
                เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0-6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ ในวัยน้ีสมองเติบโต อย่าง
รวดเร็ว การวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านจึงส าคัญ ควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ซ่ึงสิ่งที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการ
พัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันก็คือการพัฒนาด้านการคิด เน่ืองจากการคิดเป็นสิ่งที่จะช่วยฝึกฝนให้เด็กมี
ความสามารถในการสังเกต การจ าแนก การค านวณ การจัดกระท าข้อมูล การลงสรุป และการสื่อความหมาย ที่
จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี; และคณะ .2552: 96) 
                การคิดส าหรับเด็กปฐมวัยน้ีจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือด้านการเปรียบเทียบ เป็นการคิดพิจารณาถึงความ
แตกต่างของสิ่งของต่างๆโดยใช้ลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ด้านจัดประเภท เป็นการคิดหาสิ่งของที่เป็นพวกเดียวกัน และ
ด้านอุปมาอุปไมย เป็นการคิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของคู่แรก แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งของคู่ต่อไป ซ่ึงการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่จะพัฒนาการคิดของเด็ก ควรเป็นกิจกรรมที่ปลุกกระตุ้นสมองของเด็กให้มีการเคลื่อนไหว มีการใช้ความคิดใน
ด้านต่างๆให้มาก เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตัวเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  
ชวนเด็กให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ท าความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกค าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการคิด และอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆน้ันได้  (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 
17-19) ดังน้ันกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะน ามาใช้พัฒนาการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดี โดย
เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงพฤติกรรมการสืบค้น คาดการณ์ โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กได้คิด ได้
พูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้กระท าและสรุปพร้อมทั้งแสดงการยืนยันข้อสรุปแนวคิดน้ัน โดยการใช้
ค าถามให้เด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดอยู่เสมอ ให้เด็กได้ค้นคว้าจากประสบการณ์
ตรง ซ่ึงการจัดกิจกรรมต่างๆน้ันควรมีการใช้นิทาน โดยเล่าให้เด็กฟังก่อนการเริ่มกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็ก
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีจินตนาการตามเน้ือเรื่อง มีการตั้งค าถาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการคิด 
สอดแทรกเน้ือหาที่เก่ียวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเร้าความสนใจให้เด็กอยากรู้ อยากเห็นและหาข้อเท็จจริงโดย
การลงมือทดลองด้วยตนเอง  
                  จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการคิดโดยกิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
           เพื่อเปรียบเทียบการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1-2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

ขอบเขตการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 
1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน 
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        ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เป็นเน้ือหาที่เก่ียวกับการใช้หนังสือนิทานภาพแผ่นเดียวที่ช่วยในการพัฒนาด้านการคิดของเด็กปฐมวัย ใน
การใช้นิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยนิทาน 15 เรื่อง ดังน้ี 

1. เจ้าเหมียวตกน้ า 
2. หมวกด าน้ าของจุ๋ม 
3. น้ าอัญชันแสนอร่อย 
4. ลุ้นระทึกน้ าท่วม 
5. ซุปกระดูกหมูแสนอร่อย 
6. ผจญภัยในทะเลทราย 
7. ทะเลฟองสีรุ้ง 
8. เจ้านกยักษ์ผู้กล้าหาญ 
9. วงดนตรีลูกโป่ง 
10. พลุฉุกเฉิน 
11. ท าบุญวันพระ 
12. เมล็ดถั่วเต้นระบ า 
13. ลูกแก้วช่วยย้ายตู้ 
14. แจ๊คผู้ท้าสู้กับอัศวิน 
15. ปิ้งย่างแสนอร่อย 

     ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์กับนักเรียน ใช้
เวลาในการทดลอง ของภาคเรียนที่ 2 จ านวน 15 ครั้ง  
      ตัวแปรทีศ่ึกษา 
      ตัวแปรต้น : กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
      ตัวแปรตาม : การคิด 

สมมติฐานการวิจัย 
        เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีการ
พัฒนาทางด้านการคิดหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
         1.เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียน
เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปกีารศึกษา 2561 จ านวน 12 คน 
         2. หนังสือนิทานภาพแผ่นเดียว หมายถึง เรื่องราวต่างๆที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องราวให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิต พัฒนาด้านความรู้
และสติปัญญา ทักษะและความสามารถทางภาษา เรื่องราวที่แต่งขึ้นเชื่อมโยงไปถึงการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็ก
เกิดความอยากรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
        3. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ หมายถึง การที่เด็กได้ฟังนิทาน ที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ จนจบเรื่องโดยการเล่านิทานมีสื่อเป็นนิทานภาพแผ่นเดียว เพื่อให้เด็กตั้งใจฟัง จากน้ันเด็กท ากิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตัวเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ท า
ความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกถึงลักษณะของสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการคิด และ
อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆน้ันได้ 
       4.การคิด หมายถึง การที่เด็กได้ฟังนิทานแล้วเกิดการคิดตาม เพื่อหาเหตุผล หาข้อเท็จจริง หาข้อสรุป หรือ
ค าตอบในสิ่งที่ยังไม่เคยได้รับรู้ หรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยการลงมือปฏิบัติทดลองจริง เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
การได้ลงมือท า ในการศึกษาครั้งน้ีจ าแนกการคิดออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
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              4.1 ด้านการเปรียบเทียบ หมายถึง การคิดพิจารณาถึงความแตกต่างของสิ่งของต่างๆ ตามรูปร่าง รูปทรง 
ขนาด ทิศทาง ประเภท ที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยใช้ลักษณะที่ ไม่เหมือนกันในการเปรียบเทียบ  
              4.2 ด้านจัดประเภท หมายถึง การคิดหาสิ่งของที่เป็นพวกเดียวกัน ใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มี
สมบัติรูปร่างลักษณะ ที่เหมือนกัน 
                4.3 ด้านอุปมาอุปไมย หมายถึง การคิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของคู่แรก แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งของคู่
ต่อไปที่มีความสัมพันธ์กันเป็นแนวเดียวกัน ทางด้านคุณลักษณะ หน้าที่และการใช้งาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่าง  
           เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จ านวน 12 คน โรงเรียนเทศบาล3 (อินทรัม
พรรย์ บุญประคองพิทยาคม)  ต าบลในเมืองอ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
เครื่องมือวิจัย 
           1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
           2. แบบทดสอบการวัดการคิด 
           3. นิทานภาพแผ่นเดียว 15 เรื่อง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
 1 สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
  1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับกับแบบทดสอบการคิดโดยหาค่า Index of 
Congruence (IOC)  

         IOC =  
∑R

N
 

  เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับแบบทดสอบการคิด 
           ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 หาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง
จัด กิจกรรม โดยใช้ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (Dependent Samples) 

 
1

22







 



N

DDN

D
t    ;  df = n-1 

การคิด 3 ด้าน 

   - ด้านการเปรียบเทียบ 

   - ด้านการจ าแนก 

   - ด้านอุปมาอุปไมย 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
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  เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติทดสอบ 

   N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
   D  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของการสังเกต  

   
2

D  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างแต่ละคู่ยกก าลังสอง 

   2)(D แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างทุกคู่ยกก าลังสอง 
  1.3 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 
  1.3.1 น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน โดยมีการให้คะแนน ดังน้ี 
   ระดับคุณภาพมากที่สุด  ให้คะแนน 5  คะแนน 
   ระดับคุณภาพมาก              ให้คะแนน 4  คะแนน 
   ระดับคุณภาพปานกลาง  ให้คะแนน 3  คะแนน 
   ระดับคุณภาพน้อย              ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับคุณภาพน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
  1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าเฉลี่ยไว้ 5 
ระดับ ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
                        คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 
1.3.3 หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

�̅� = 
 ∑ 𝑋

𝑁
 

เม่ือ  𝑥   แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
           ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

             N   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
  1.3.4 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 

S. D. = √
n ∑ x2 −  (∑ 𝑥)2

n(n − 1)
 

เม่ือ S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        ∑ x   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
        (∑ 𝑥)2              แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม                                                                                                                                                                
  n                   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
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1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
2. การเปรียบเทียบพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรม

การเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังสอน 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
ตาราง 1.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย  (x) 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
𝑥 S.D. ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 
มีองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบถ้วน 

4 4 5 4.33 0.47 มาก 

เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของเด็กปฐมวัย 

4 4 4 4 0 มาก 

กิจกรรมกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกัน 

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมเร้าความสนใจของผู้เรียน 4 4 4 4 0 มาก 
เวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม 

5 4 5 4.67 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน 

4 5 5 4.67 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ความคิด 

4 5 4 4.33 0.47 มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

4 4 5 4.33 0.47 มาก 

           จากตาราง 1.1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้ความเห็นว่ามีระดับคุณภาพระหว่างมากถึงมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ 4 4.33 และ 4.67 ตามล าดับ 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังท ากิจกรรม 
        ตารางที่ 2.1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอน
โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังท ากิจกรรม 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนก่อน 

(15) 
คะแนนหลัง 

(15) 
ผลต่าง 
คะแนน 

ร้อยละความ
ก้าว 
หน้า 

1 เด็กชายภควัต ศักดิ์เพ็ชร 7 13 6 40 
2 เด็กหญิงนภัสสร ทองสุข 5 12 7 46.67 
3 เด็กหญิงเบญญาพร โปร่งจิต 4 12 8 53.33 
4 เด็กหญิงพรประภา พึ่งงาม 6 13 7 46.67 
5 เด็กหญิงลัดดา โล่ห์สุวรรณ 5 14 9 60 
6 เด็กชายเพชรพรรษา โหมดเจริญ 5 13 8 53.33 
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เลขที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนก่อน 

(15) 
คะแนนหลัง 

(15) 
ผลต่าง 
คะแนน 

ร้อยละความ
ก้าว 
หน้า 

7 เด็กชายณฐพงศ์ แก้วมุง 6 15 9 60 
8 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่คิ้ว 7 14 7 46.67 
9 เด็กหญิงณัฐชา วาทองกร 6 13 7 46.67 
10 เด็กหญิงพรพรรณ พึ่งงาม 8 15 8 53.33 
11 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ หาญพจมาน 7 14 7 46.67 
12 เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขอ่วม 7 15 8 53.33 

ร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 50.56 
              จากตาราง 2.1 พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียน เพิ่มขึ้นทุกคนตั้งแต่ 6 ถึง 9 คะแนน เม่ือ
เปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน เท่ากับ 50.56  
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงพัฒนาการคิด ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 

 

                   จากภาพที่ 1 นักเรียนทั้ง 12 คน มีพัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาทางด้านการคิดหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
ตารางที่ 2.2 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หนังสือนิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการท ากิจกรรม 

คะแนนของแบบทดสอบวัดการคิด n 𝒙 S.D. 
ก่อนการท ากิจกรรม 12 6.08 1.16 
หลังการท ากิจกรรม 12 13.58 1.08 
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จากตารางที่ 2.2 พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 6.08 และ 13.58 ตามล าดับ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง
ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเป็น 1.16 และ 1.08 ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย (แยกเป็นข้อตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย) 
               เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 12 คน พบว่าการพัฒนาด้านการคิดของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนสอนเป็น 6.08 และ 1.16 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 13.58 และ 
1.08 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน  เท่ากับ 50.56
พัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีการพัฒนา
ทางด้านการคิดหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

อภิปรายผลการวิจัย  
         การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบ 

การทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านการคิดหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละความก้าวหน้า สูงขึ้นทุกคน ที่เป็นเช่นน้ี เน่ืองจาก
ในการปฏิบัตกิิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กมีโอกาสได้ลงมือในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
เด็กได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝน เป็นกิจกรรมที่ปลุกกระตุ้นสมองของเด็กให้มีการเคลื่อนไหว มีการใช้ความคิดใน
ด้านต่างๆให้มาก เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตัวเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  
ชวนเด็กให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ท าความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกค าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการคิด และอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆน้ันได้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งน าประสบการณ์เดิม มาผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กและประสบการณ์ใหม่ที่เด็กได้ลงมือทดลองและ
สังเกตผลที่เกิดขึ้น จึงได้พัฒนาการด้านการคิดที่ออกมามีความแปลกใหม่รวมถึงเด็กได้ฝึกการท างาน อย่างเป็นระบบ 
เน่ืองจากการปฏิบัติบ่อยครั้งจึงเกิดความคล่องแคล่วความรวดเร็วและความช านาญในการท างาน ท าให้มีพัฒนาการ
ด้านการคิดสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2546) ได้กล่าวว่า เด็กเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่
เด็กสามารถสังเกต จดจ ารูปร่างลักษณะของวัตถุ เช่นเดียวกับ (ภรณี คุรุรัตนะ.2558) กล่าวถึง การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยว่าเป็นกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนต่อเน่ืองและมีระบบ เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือมีสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรม ได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี ;และคณะ. 2553: 96) การคิดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควร
ส่งเสริมใหเ้กิดขึ้นในเด็กปฐมวัยและลักษณะการคิดที่มี ความส าคัญสมควรที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับ 
(ปรมาภรณ กองม วง . 2551: 9) ให้ความ หมายว่า การส่งเสริมการคิดให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย จึงจ าเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะเป็นพื้นฐาน ของการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ รวมทั้งความสามารถในการแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ฉะน้ันจึงควร
ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตัวเอง ดังน้ันกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะน ามาใช้พัฒนาการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดี โดย
เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงพฤติกรรมการสืบค้น คาดการณ์ โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กได้คิด ได้
พูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้กระท าและสรุปพร้อมทั้งแสดงการยืนยันข้อสรุปแนว คิดน้ัน โดยการใช้
ค าถามให้เด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดอยู่เสมอ ให้เด็กได้ค้นคว้าจากประสบการณ์
ตรง ซ่ึงการจัดกิจกรรมมีการใช้นิทานโดยเล่าให้เด็กฟังก่อนการเริ่มกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีจินตนาการตามเน้ือเรื่อง มีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการคิด สอดแทรก
เน้ือหาที่เก่ียวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเร้าความสนใจให้เด็กอยากรู้ อยากเห็นและหาข้อเท็จจริงโดยการลงมือ
ทดลองด้วยตนเอง 
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ผลของการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมโดยการลงมือทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กไดเ้รียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง
ด้วยการฟังนิทานลงสู่การปฏิบัติการทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการฟัง การพูด การมองเห็น ส่งผลต่อการ
พัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย และยังเปิดโอกาสใหเ้ด็กได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงมีพัฒนาการดา้นของการคิด
ของเด็กปฐมวัยตามความสามารถและประสบการณ์ที่เด็กได้รับ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

1. ก่อนให้เด็กปฏิบัติ ควรสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติการทดลองก่อนจึงค่อยให้เด็กปฏิบัติ 
2. ควรเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมในปริมาณที่เพียงพอส าหรับทุกคนและมีความหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
          1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อ

ความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น กล้ามเน้ือมือกับตา ความเชื่อม่ันในตนเอง พฤติกรรมการท างานร่วม 
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