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บทคัดย่อ
การวิจัยได้ พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนหลังจากใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ วิจัยประกอบด้ วย 4 เรื่อง ได้ แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากใช้ ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ดาเนินการสร้ างและประสิทธิภาพทดลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านประชาสุขสันต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน
17 คน เก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพ้ ืนฐาน สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน (สถิติทดสอบที t–test)
ผลที่ได้ จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีข้อค้ นพบตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ กับนักเรียน ที่มีค่าสถิติ การหาประสิทธิภาพ คือ 82.19/
83.25
2. นักเรียนมีคะแนนวัดทักษะความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่าก่อนใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คิดจากค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 87.65
คาสาคัญ: จิตตปัญญา ทักษะการคิดสร้ างสรรค์
Abstract
This research was conducted with the following aims: 1) to develop a learning activity package using contemplative concept to
enhance creative thinking skill of Kindergarten 2 students, 2) to measure the efficiency of the learning activity package according
to the 80/80 criteria, 3) to try out the learning activity package using contemplative concept to enhance creative thinking skill of
Kindergarten 2 students, and 4) to study the students’ satisfaction towards the learning activity package.
The research instruments consisted of learning activity package containing 4 lessons using contemplative concept to enhance
creative thinking skill of Kindergarten 2 students, creative thinking test, and evaluation forms to measure students’ satisfaction after
using the learning activity package. The population consisted of 17 Kindergarten 2 students at Banprachasooksan School under
Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 in the Academic Year 2010. The statistical devices used to analyze the
data were basic statistics, statistics for measuring the quality of the research instruments, statistics for measuring the efficiency of
the research instruments and statistics for testing the hypotheses (t-test).
The findings from the development the learning activity package were as follows:
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1. The learning activity package was suitable for students with the efficiency values of 82.19/83.25 in the second tryout.
Both were higher than the criteria.
2. After using the learning activity package, the students’ post-test scores from the creative thinking skill test were higher
than their pre-test scores at the statistically significant level of .05.
3. 87.65% of the students were satisfied with the learning activity package.
Keywords: Contemplative, Creative Thinking Skill

ความเป็ นมาของปัญหา
การศึกษาเป็ นกิจกรรมที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งต่อสังคม
เพราะนอกจากจะท าหน้ าที่ผ ลิต บุ คคลให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของสังคมแล้ ว ยังทาหน้ าที่ผลักดันสังคมให้
พั ฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เด็กปฐมวัยเป็ นอีกวัย
หนึ่งที่มีพั ฒ นาการด้ านต่ างๆ เจริญเติบโตอย่ างรวดเร็ว
โดยเฉพาะด้ า นสติ ปั ญ ญา (Department of Curriculum
and Instruction Development, Ministry of Education,
2003) ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างพัฒนาการ
ในด้ านอื่นๆ ดังนั้น การให้ การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
หรือระดับอนุบาล จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้ างพัฒนาการ
และความพร้ อมในการเรียนรู้แก่เด็ก ทั้งทางด้ านร่างกาย
อารมณ์ จิ ต ใจ สังคม และสติปั ญ ญา ปลู ก ฝังคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมไทย ดังนั้น ครูผ้ สู อนต้ องมีการวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการส่งเสริมด้ านต่างๆ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมทักษะการคิดเมื่อเด็กได้ รับการพัฒนาด้ านการ
คิดที่ดีกจ็ ะส่งผลต่อพัฒนาในด้ านอื่นๆ การคิดมีหลากหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็ นการคิดวิเคราะห์ การคิดคล่อง การคิด
สังเคราะห์ และการคิดสร้ างสรรค์ถือเป็ นอีกประเภทหนึ่ง
ของการคิดที่มีความสาคัญมากต่อเด็กอนุ บาล สอดคล้ อง
กับความคิดเห็นของความคิดสร้ างสรรค์นับว่ามีความสาคัญ
ทั้งต่อชีวิตและสังคม Moonkham (2004) กล่าวว่า ความ
คิด สร้ า งสรรค์ ถื อ ว่ าเป็ นกระบวนการทางความคิ ด ที่มี
ความสาคัญต่อเด็ก ทาให้ เด็กสามารถสร้ างความคิด สร้ าง
จินตนาการ ไม่ จ นต่ อสถานการณ์ ห รือสภาพแวดล้ อ มที่
กาหนดไว้ ความคิดสร้ างสรรค์ คือ พลังทางความคิดที่เด็ก
ทุกคนมีแต่ กาเนิด หากได้ รับการกระตุ้นที่ดี ดังนั้น การ
สอนการคิดสร้ างสรรค์ และการฝึ กฝนให้ เด็กสามารถคิด
อย่างสร้ างสรรค์ จึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นศักยภาพใน
ตัวของเด็ก ให้ ม่ัน ใจในตนเองและเติบ โตเป็ นผู้ใหญ่ ท่ีมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมภายในห้ องเรียน
จึงมีส่วนสาคัญมากในการส่งเสริมการคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่จี ะทาให้ เกิดทักษะการคิด
สร้ างสรรค์มีหลากหลาย แต่การสอนที่จะเด็กจะสามารถ
เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง ได้ คดิ ได้ ทา คือ การสอนแบบจิตตปั ญญา
เป็ นวิธีการสอนที่ Tantiphalacheewa (2000) ได้ พัฒ นา
รูป แบบการสอนจากพื้ นฐานทฤษฎีข องพี อาเจท์ในการ
พัฒนากิจกรรมการสอนและใช้ หลักทฤษฎีของบรูเนอร์ใน
ส่วนของกลวิธกี ารสอน จัดกิจกรรมการสอนด้ วยการประสาน
ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ให้ ต่อเนื่องกับประสบการณ์
เดิมผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ มากที่สดุ โดยมีกลไกการทากิจกรรม
การเรียนรู้ท่สี าคัญ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนนั้นได้ เน้ น
ที่ตัวเด็ก และสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก คือ การใช้ ประสบการณ์ตรง จากการจัดกิจกรรม
ในห้ องเรียน พบว่า ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้ างสรรค์ จึงส่งผลต่อทักษะการคิดของเด็กโดยเฉพาะ
ทักษะการคิดคิดสร้ างสรรค์ บางครั้งเด็กไม่กล้ าลงมือปฏิบัติ
ด้ วยตนเอง ไม่กล้ าที่จะแสดงความคิดของตนเองออกมา
จากการจัดการเรียนการสอนเมื่อปี การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
นักเรียนในชั้นเรียนค่อนข้ างมีปัญหาในด้ านความคิดสร้ างสรรค์
เมื่อทากิจกรรม
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาแนวคิดจิตตปัญญา
มาประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ซึ่งเป็ นการจัดการเรียนการสอนที่
นักเรียนต้ องมีการ ลงมือปฏิบตั ิ และฝึ กการคิดจากกิจกรรม
ที่เด็กได้ ทาตามแนวคิดจิตตปัญญา การจัดการเรียนรู้แบบ
จิตตปั ญญาเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นการปฏิบัตกิ ารคิด
การแสดงออก การเรียนแบบร่วมมือ การค้ นพบ และการ
เรียนรู้ และเห็นความก้ าวหน้ าของตน การจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปั ญญาส่งเสริมการคิดให้ เด็กคิดเป็ น ทาเป็ น ลงมือ
ปฏิบัติจริง และส่งผลต่ อทักษะการคิดสร้ างสรรค์เด็กให้
ได้ รับการพัฒนาขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจยั

3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกับความเหมาะสม
1. เพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อ
จัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80
3.2 ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การ
2. เพื่ อทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้แบบ เรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของ
จิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้น นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80
อนุบาลปี ที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู ้
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้ แบบจิ ต ตปั ญ ญาที่ มี ต่ อ ทัก ษะการคิ ด สร้างสรรค์ข อง
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะ นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
การคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
1. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียน
ขอบเขตของงานวิจยั
บ้ านประชาสุขสันต์ กลุ่มโรงเรียนพัชรสุขสันต์ สานักงาน
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปี การ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบจิ ตตปั ญญาที่มีต่อทักษะ ศึกษา 2553 จานวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การสอนด้ วยชุดกิจกรรมการจัด
1. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล
1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรียนการสอนระดับ ชั้น การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะการคิดสร้ างสรรค์
อนุบาล จานวน 5 ท่าน
3. ขอบเขตด้ านเวลา
1.2 นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 โรงเรี ย นบ้ า นบึ ง
ทดลองใช้ ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
กระดาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2553 ที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่
2 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ระยะเวลาในการ
จานวน 12 คน หาประสิทธิภาพครั้งที่ 1
1.3 นักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านลาน ทดลอง 4 สัปดาห์
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ตาบัว สังกัดส านัก งานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษา
กาแพงเพชร เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2553 หลังจากใช้ชดุ กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบจิ ตตปั ญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี
จานวน 20 คน หาประสิทธิภาพครั้งที่ 2
ที่ 2
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มี
นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านประชาสุขสันต์
ต่อทักษะการคิดสร้ า งสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มี 4 กลุ่มโรงเรียนพั ชรสุขสันต์ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปี การศึกษา 2553 จานวน
หน่วย ดังนี้
17 คน ที่เรียนด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
หน่วยที่ 1 สุขอนามัย
ที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
หน่วยที่ 2 วัฒนธรรมประจาภาค
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
หน่วยที่ 3 อาหารรอบตัว
ตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน
หน่วยที่ 4 ผัก
หลังจากใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่
มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น

ทักษะการคิดสร้ างสรรค์
1. การคิดริ เริ่ ม
2. การคิดคล่องแคล่ว
3. การคิดยืดหยุน่
4. การคิดละเอียดลออ

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัย
และพั ฒ นา (Research and Development) ซึ่งมีข้ัน ตอน
การดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบจิ ตตปั ญญาที่มีต่อทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
แหล่งข้อมูล คือ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
จานวน 5 ท่าน
2. นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านบึงกระดาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2553 จานวน 12 คน
3. นักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านลานตาบัว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2553 จานวน 20 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญกับความเหมาะสม
ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อ
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
2. ประสิทธิภ าพของชุ ด กิจ กรรมการจั ด การเรีย นรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 เป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
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2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มี
ต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้ นอนุ บาลปี ที่ 2
มีดงั นี้
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
2.2 แบบฝึ กหั ด ท้ า ยแผนการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบจิตตปัญญา
3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาสาระในการ
ทดสอบ ด้ านการคิดริเริ่ม การคล่องในการคิด การยืดหยุ่น
ในการคิด และด้ านการละเอียดลออ ในการคิดเป็ นแบบ
ทดสอบโดยเป็ นต่อเติมภาพให้ สมบูรณ์ เติมคา ถามตอบ
และเลือกตอบ แบบทดสอบแต่ละชนิดตอบถูกได้ 1 ตอบ
ผิดได้ 0 โดยแต่ละข้ อ จะมีภาพให้ เด็กตอบ จานวน 1 ฉบับ
จานวน 20 ข้ อ
วิธีดาเนินการสร้างเครื่องมือ
1. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ของนั ก เรียนชั้น อนุ บ าลปี ที่ 2 ผู้ วิจั ยได้ ด าเนิ น การสร้ าง
ตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 ศึ ก ษาเอกสารที่เกี่ย วข้ อ งกับ การสอนแบบ
จิตตปั ญญา และการเขียนแผนการสอนแบบจิตตปั ญญา
จากหนังสือ การสอนแบบจิตตปั ญญา: แนวการใช้ ในการ
สร้ างแผนการสอนระดับอนุ บาลศึกษา (Tantiphalacheewa,
2009) ศึกษาแนวและแผนการจัดประสบการณ์ช้ันอนุบาล
ปี ที่ 2 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
1.2 ศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค วิ ธีก าร
ประเมิน รูปแบบการสร้ างแบบประเมินความเหมาะของ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา จากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง
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2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มี
ต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
ประกอบด้ วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา
และแบบฝึ กหั ดท้ ายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญา ซึ่งมีข้นั ตอนในการสร้ างและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึ ก ษาหลั ก สูต รปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546
คู่มอื ครู หนังสือเรียน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อม
ทั้งศึกษาเทคนิควิธกี ารสร้ าง ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา
2.2 นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว พร้ อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสม
ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึ้น เสนอผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการเรีย นการสอนระดั บ
อนุ บาล และมีความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญา จานวน 5 ท่าน เพื่อทาการประเมินชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เพื่อให้ มเี นื้อหาครอบคลุม
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ที่ได้ ไปหาประสิทธิภาพ ดังนี้
1) ทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2
โรงเรียนบ้ านบึงกระดานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การ
ศึกษา 2553 ที่ไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง จานวน 3 คน โดยใช้
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่ างละ 1 คน เพื่ อหา
ข้ อบกพร่องของภาษา รูปแบบ และเวลาในการทาชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข
2) ทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2
โรงเรียนบ้ านบึงกระดาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การ
ศึกษา 2553 ที่ไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง จานวน 9 คน โดยใช้
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่ างละ 3 คน เพื่ อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ครั้งที่ 1
3) ทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2
โรงเรียนบ้ านลานตาบัว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การ
ศึกษา 2553 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ครั้งที่ 2

3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับกับวิธีการสร้ าง
แบบทดสอบวัดการคิดสร้ างสรรค์ ระดับปฐมวัยและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 สร้ างแบบทดสอบวั ด การคิด สร้ างสรรค์ ให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระในการทดสอบ ด้ านการคิดริเริ่ม
การคล่ องในการคิด การยืดหยุ่นในการคิด และด้ านการ
ละเอียดลออ ในการคิดเป็ นแบบทดสอบโดยเป็ นต่อเติม
ภาพให้ สมบู ร ณ์ เติม ค า ถามตอบ และเลื อกตอบแบบ
ทดสอบแต่ละชนิดตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 โดยแต่ละ
ข้ อ จะมีภาพให้ เด็กตอบ จานวน 1 ฉบับ จานวน 20 ข้ อ
3.3 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดสอบ
(Try out) กับนักเรียน ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านเกศกาสร
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 จานวน 20 คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียน
บ้ านปรือพันไถ สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 จานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ และนากระดาษคาตอบมาตรวจให้ คะแนน
โดยให้ ข้ อถู ก ได้ 1 คะแนน ข้ อ ที่ผิด ไม่ ต อบ หรือ ตอบ
มากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน
3.4 รวมคะแนนของแต่ละคนแล้ ววิเคราะห์ข้อสอบ
เป็ นรายข้ อ เพื่อหาค่าอานาจจาแนก (B) ตามวิธขี องเบรน
นอน (Brennan) ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และ
ค่าอานาจจาแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.46-0.69
3.5 น าแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้ อ มาหาค่ า
ความเที่ ย งของแบบทดสอบทั้ งฉบั บ ตามวิ ธีข องโลเวต
(Lovett) ได้ ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ
0.96
3.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับจริงเพื่อใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ดังนี้
1. การคานวณหาค่าความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้แ บบจิต ตปั ญ ญาที่มีต่ อ ทัก ษะการคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 โดยดาเนินการ
ดังนี้
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1.1 นาแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ ตอบมา
ตรวจให้ คะแนนจากการพิจารณารายการประเมินในแต่ละข้ อ
1.2 นาผลการให้ คะแนนของแบบประเมินมาหา
ค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยพิ จารณาความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา
ได้ กาหนดเกณฑ์ข้นั ต่าในการพิจารณาว่า ชุดกิจกรรมการ
จัด การเรียนรู้แ บบจิต ตปั ญ ญา ว่ ามีค วามเหมาะสม คือ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 E1 / E2 ได้ ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 หาค่ าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนนที่นักเรียนทา
ได้ จากการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของชุดกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้แ บบจิต ตปั ญ ญาที่มีต่ อ ทัก ษะการคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 เพื่อหาค่า 80 ตัวแรก
2.2 หาค่ าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนนที่นักเรียนทา
ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ เพื่อ
หาค่า 80 ตัวหลัง
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู แ้ บบจิ ตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
แหล่งข้อมูล
ประชากร คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สานักงานเขต
พื้ นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาแพงเพชรเขต 1 ปี การ
ศึกษา 2553
กลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 โรงเรียน
บ้ านประชาสุขสันต์ กลุ่มโรงเรียนพัชรสุขสันต์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ปี การ
ศึกษา 2553 จานวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ การเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดสร้ างสรรค์
แบบแผนการวิจยั
ผู้วิจัยทาการทดลองโดยใช้ การวิจัยแบบ One Group
Pretest – Posttest Design (Saiyot & Saiyot, 1995)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แบ่ งออกเป็ น 2
ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองและเครื่องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะความคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบ
ทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 2
การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดลองโดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. ใช้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ระดับ
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
2. ดาเนินการทดลองโดยผู้วิจัยแนะนา และควบคุม
ดูแลจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะความคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปี ที่ 2 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเอง
ใช้ เวลาเรียน 4 สัปดาห์
3. เมื่อสอนจบบทเรียนแล้ วทาการทดสอบหลังเรียน
(Posttest) โดยใช้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ระดับชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ ทดสอบก่อน
เรียน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ในขั้ น การวิ จั ย ทดลอง ใช้ ชุ ด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะ
การคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ผู้วิจัยได้
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 2
1.1 นากระดาษคาตอบของนักเรียนมาตรวจให้
คะแนน โดยให้ 1 คะแนน สาหรับข้ อที่ตอบถูก และให้ 0
คะแนน สาหรับข้ อที่ตอบผิด ตอบมากกว่า 1 คาตอบ หรือ
ไม่ตอบ
1.2 นาคะแนนของนักเรียนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยการทดสอบนัยสาคัญ
ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการทดสอบก่อน
ทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ สตู ร t–test Dependent
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน
หลังจากใช้ชดุ กิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบจิ ตตปั ญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี
ที่ 2
แหล่งข้อมูล
นักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้ านประชาสุขสันต์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2553 จานวน 17
คน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่
มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจาก
ใช้ ชุด กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ แบบจิตตปั ญ ญาที่มีต่ อ
ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับอนุบาล
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญ ญาที่มี
ต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
เป็ นตัวเลือกชอบและไม่ชอบ
วิธีดาเนินการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนด้ วย
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา และศึกษา
แบบประเมินชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
2. สร้ างแบบประเมินความพึ งพอใจ จานวน 10 ข้ อ
นาแบบประเมิน ที่สร้ างเสร็จแล้ วไปให้ อาจารย์ท่ีป รึกษา
พิจารณาตรวจสอบแล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข

3. นาแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ ไขส่วนที่บกพร่ อง
จัดพิมพ์แบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หลังจากการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 เสร็จสิ้นลง ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความ
พึงพอใจของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่
2 ให้ กับนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญา จานวน 17 คน
2. นาแบบประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้แบบจิตตปั ญญามาตรวจนับคะแนนเพื่อวิเคราะห์
ข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ผู้ วิจัยได้ ดาเนิ นการวิเคราะห์
ข้ อมูลจากการกรอกแบบประเมิน ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบจิตตปัญญา มีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นาแบบประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบจิตตปั ญญา มาตรวจดูว่าความพึงพอใจของนักเรียน
อยู่ในระดับชอบ และอยู่ในระดับไม่ชอบ
2. ในการพิจารณาว่านักเรียนที่ได้ เรียนรู้โดยการใช้ ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะ
การคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บ าลปี ที่ 2 โดยคิด
เป็ นร้ อยละ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพครั้งที่ 2 ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จานวน 20 คน โรงเรียนบ้ านลานตาบัวตามเกณฑ์ 80/80
คะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม
คะแนนทดสอบหลังเรียน
คะแนน
(20 คะแนน)
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
รวม
192
193
185
219
333
9.60
9.65
9.25
10.95
16.65
x
ค่าเฉลีย่ รวม
39.45
16.65
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
82.19
83.25

จากตารางที่ 1 พบว่ า ชุ ดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ทั้ง 4 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง
ใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา คิดเป็ น
ร้ อยละ 82.19 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.25 นั่ น คื อ ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การ

เรียนรู้แบบจิตตปัญญา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.19/83.25
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ตี ้งั ไว้ 80/80 ซึ่งถือได้ ว่าชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นมีประสิทธิภาพ
ที่จะนาไปทดลองใช้ ได้
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
S .D.d
การทดลอง
Sig
x
t
S .D.
d
ก่อนทดลอง
12.76
1.64
3.88
1.32
12.15*
.000
หลังทดลอง
16.65
1.77
* P < .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดความคิด
สร้ างสรรค์ของนักเรียนที่เป็ นกลุ่มทดลองหลังการทดลอง
ใช้ ชุด กิจกรรมการจัด การเรียนรู้แบบจิตตปั ญ ญาที่มีต่ อ

ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 มีค่า
สูงกว่ าก่อนการใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตต
ปัญญา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิด
สร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ระดับความพึงพอใจ
ข้อที่
รายการประเมิน
ชอบ
ร้อยละ
ไม่ชอบ
ร้อยละ
1.
เนื้อหาในชุดกิจกรรมเริ่มจากง่ายไปหายาก
14
82.35
3
17.65
2.
เนื้อหาในชุดกิจกรรมให้ ความรู้เพิ่มขึ้น
13
76.47
4
23.53
3.
รูปภาพในชุดกิจกรรมดึงดูดความสนใจของนักเรียน
16
94.12
1
5.88
4.
รูปภาพในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม
15
88.24
2
11.76
5.
กิจกรรมในการเรียนรู้มีความเหมาะสม
14
82.35
3
17.65
6.
ระยะเวลาในการทากิจกรรม
13
76.47
4
23.53
7.
ชุดกิจกรรมง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
15
88.24
2
11.76
8.
ชุดกิจกรรมทาให้ นักเรียนมีความคิดสร้ างสรรค์
17
100
0
0.00
9.
นักเรียนรู้สกึ อย่างไรกับชุดกิจกรรม
17
100
0
0.00
10. แบบทดสอบมีความยาก – ง่ายเหมาะสม
15
88.24
2
11.76
เฉลีย่ ร้อยละ
87.65
12.35

146

จากตารางที่ 3 พบว่ า ความพึ งพอใจของผู้เรียนหลัง
จากใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มี
ต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
ที่ชอบชุ ดกิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 87.65 และไม่ ชอบชุ ด
กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 12.35

3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะ
การคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่ชอบชุด
กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 87.65 และไม่ชอบชุดกิจกรรมคิด
เป็ นร้ อยละ 12.35

สรุปผลการวิจยั

อภิปรายผล

1. การสร้ างและประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ผลปรากฏดังนี้ มีประสิทธิภาพ
82.19/83.25
2. การทดลองใช้ ชุด กิจกรรมการจัด การเรียนรู้แ บบ
จิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปี ที่ 2 ผลปรากฏว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปั ญญาสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05

จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อสร้ าง และหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่
2 ที่ผ้ ูวิจัย สร้ างขึ้นมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 มีประสิทธิภาพ
82.19/83.25 ผ่ านเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้
เนื่องจากผู้วิจัยได้ ดาเนินการสร้ างอย่างมีหลักเกณฑ์ และมี
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ขั้นตอนโดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการสร้ างชุ ด กิจกรรมการเรียนรู้ แบบจิตตปั ญ ญา มา
ส่ งเสริ มความสามารถทางด้ านทักษะการคิด สร้ างสรรค์
ให้ แก่นักเรียน แล้ วดาเนินการสร้ างตามขั้นตอน หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้ นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่
มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการเรียน
การสอนระดับอนุ บาล และมีความรู้ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบจิตตปัญญา จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ และ
ให้ ความเห็นว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์มีความเหมาะสมในทุกๆ
ด้ าน ตั้งแต่เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา
กระบวนการจัดการเรีย นรู้ และรูป แบบของชุ ด กิจ กรรม
การเรียนรู้ หลังจากนั้นได้ นาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์มาปรับปรุง
แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญ ก่ อ นที่จะน าไป
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ จะเห็นได้ ว่าชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์
ที่สร้ างขึ้นอย่ างมีข้ันตอนได้ ผ่านการปรับปรุง แก้ ไข และ
ทดลองใช้ จึงทาให้ มปี ระสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มี
ต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนอนุ บาลชั้นปี ที่ 2
พบว่า หลังจากใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์สงู กว่าก่อนการใช้ ชุดกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้แ บบจิต ตปั ญ ญาที่มีต่ อ ทัก ษะการคิ ด
สร้ างสรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และจาก
การประเมินผลการเรียนรู้ ชุด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดกิจกรรมที่ 2
ชุดกิจกรรมที่ 3 ชุ ดกิจกรรมที่ 4 สามารถส่งเสริมทักษะ
การคิด สร้ างสรรค์ ทั้ง 4 ด้ าน คือ การคิด ริเริ่ม การคิด
คล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดละเอียดลออ แสดงให้
เห็น ว่ า ชุ ด กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนี้ ทาให้ เด็ก ได้ ลงมือ
ปฏิบัติ กิจกรรม ต่ างๆ ด้ วยตนเอง เกิด การเรี ย นรู้ด้ ว ย
ตนเอง โดยการจั ด การเรี ย นรู้แ บบจิ ต ตปั ญ ญา จะมี 5
องค์ป ระกอบที่สาคัญ การคิด การแสดงออก การเรีย น
แบบร่ วมมือ การเรียนรู้จากการค้ นพบ ความก้ าวหน้ าใน
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้ องกับ Sae-ung (2002) ได้ ศึกษา
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบจิตปั ญ ญาและการใช้
สถานการณ์จาลองที่มีต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียน
ชั้น อนุ บ าลปี ที่ 2 พบว่ า นั กเรี ย นมี ค วามคิด สร้ างสรรค์

เพิ่ มขึ้น หลังจากได้ รับการเรียนรู้แบบจิตปั ญญา อย่ างมี
นั ยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 และนั กเรี ยนมีค วามคิ ด
สร้ างสรรค์เพิ่มขึ้น หลังจากได้ รับการใช้ สถานการณ์จาลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และยังสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ Boonsawat (2005) ได้ ศึกษาการพัฒนา
ชุดฝึ กกิจกรรมสร้ างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
สาหรับเด็กก่อนวัยเรียน ผลการศึกษา พบว่า หลังจากการ
ใช้ ชุ ด ฝึ กกิ จ กรรมสร้ างสรรค์เพื่ อ ส่ งเสริม ทักษะการคิ ด
สร้ างสรรค์แ ล้ ว นักเรียนชั้น อนุ บาล ปี ที่ 3 มีการพั ฒ นา
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์หลังการฝึ กฝนสูงกว่าก่อนการฝึ ก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
และจากการสังเกตของผู้วิจัยขณะดาเนินกิจกรรม
การจั ด การเรี ย นรู้แ บบจิต ตปั ญ ญาที่มีต่ อทักษะการคิ ด
สร้ างสรรค์ พบว่า ชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 ชุดกิจกรรม เด็ก
เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิจริงด้ วยตนเอง ได้ คดิ ค้ น
หาคาตอบ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
เป็ นสาคัญ และทาให้ เกิดทักษะการคิดสร้ างสรรค์ท้งั 4 ด้ าน
3. จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจาก
ใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะ
การคิดสร้ างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 นักเรียนที่
ชอบชุ ด กิจ กรรมคิ ด เป็ นร้ อยละ 87.65 และไม่ ช อบชุ ด
กิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 12.35 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ มี
การวิเคราะห์และเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดสร้ างสรรค์
ที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมาสร้ างเป็ นชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญาที่มีต่อทักษะ
การคิดสร้ างสรรค์ เมื่อเสร็จแล้ วได้ ผ่านการพิจารณาความ
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้ อบกพร่ อง เพื่ อให้ ชุ ด กิจ กรรมการจั ด การเรีย นรู้แ บบ
จิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์มคี วามเหมาะสม
ในการนาไปใช้ และยังได้ ผ่านการทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพ
จึงทาให้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบจิตตปั ญญาที่มี
ต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์มคี ุณภาพ เมื่อนาไปใช้ จึงทาให้
นักเรียนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 มีความสามารถทางด้ านทักษะ
การคิดสร้ างสรรค์สงู ขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. การใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ที่มตี ่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ เพื่อนามาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
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ในการเรียนการสอนควรมีการศึกษารายละเอียดและขั้นตอน
ต่างๆ ให้ เข้ าใจ อย่างชัดเจน
2. การจัด การเรีย นการสอนโดยใช้ ชุ ด กิจ กรรมการ
จัดการเรีย นรู้แบบจิตตปั ญ ญาบางครั้งนั กเรียนไม่ เข้ าใจ
หรือมีปัญหาในการเรียนรู้ ครูผ้ ูสอนควรดูแลอย่างใกล้ ชิด
และให้ คาแนะนาแก่ผ้ เู รียน
3. ควรมี จ ดบั น ทึ ก ปั ญ หา และข้ อ สงสัย ที่นั ก เรี ย น
ซักถามในการใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ที่มีต่อทักษะการคิดสร้ างสรรค์ไว้ เพื่อจะได้ นาข้ อมูลที่ได้
จากการใช้ ชุดกิจกรรมไปปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการใช้ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาที่มตี ่อทักษะใน ด้ านอื่นๆ เช่น ด้ านภาษา ด้ าน
สังคม ด้ านคุณธรรม ด้ านจริยธรรม เป็ นต้ น
2. ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ท่เี กิดจากการใช้ ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปั ญญา เป็ นการพัฒนาการทาง
ด้ านสติปัญญา จึงควรมีการศึกษาวิจัย การใช้ ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ท่สี ่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาต่อไป
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