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บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาครูสาขา
การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผานกิจกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 
กลุมเปาหมาย ไดแก นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ท่ีเรียนในรายวิชา 107243 นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชา 107242 หุนสําหรับ
เด็กปฐมวัย ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 80 คน วิธีดําเนินการวิจัยใชรูปแบบ   
การวิจัยพัฒนา (Research and Development) แบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล   
เพื่อการพัฒนากรอบความคิดของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาครู ระยะท่ี 2 การจัดทํา
เอกสารคําสอนและระยะท่ี 3 การทดลอง / นํากิจกรรมไปใช วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ข้ันตอน 
ไดแก     ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันปฏิบัติการ (Action) ข้ันสังเกตการณ (Observe) และข้ันสะทอน             
การปฏิบัติการ (Reflect) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนากรอบความคิดของคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
นักศึกษาครูท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะและเทคนิควิธี ดานบุคลิกภาพ  และ           
ดานสัมพันธภาพทางสังคม (X=3.56, S.D. = 0.58) อยูต้ังแตระดับสูงข้ึนไป และผานเกณฑ      
ตามเปาท่ีกําหนดไวทุกประการ 
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Abstract 
 
 The purpose of this research is to develop students feature design by puppet tale for 
children activities of early children program. Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Target 
group were 80 students of early children program whose registered on puppet tale for early 
childhood courses on first semester 2009 This research and development was a 3 phase process 
research. Phase 1 invole literature review and data analysis on research framework of good 
characteristic of teacher students. Pase 2 Recheck on research framework of good characteristic 
of teacher students and document handout preparation. Phase 3 Experiment and activities tryout. 
There are four steps research procedure: Planning, action, observation, and reflection. 
 The data analysis found that the development of research framework of good char-
acteristic of teacher students in four dimensions: knowledge, skills, method and characteristics 
were higher and conform to all standards. 
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ประมุข  กอปรสิริพัฒน 
 



 (4)

สารบัญ 
 

  หนา 
บทคัดยอภาษาไทย (1) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (2 
กิตติกรรมประกาศ (3) 
สารบัญ (4) 
สารบัญตาราง (6) 
สารบัญแผนภมิู (7) 
สารบัญภาพ (8) 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 วัตถุประสงคของงานวิจยั 1 
 ขอบเขตของการวิจัย 2 
 นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการวจิัย 2 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 3 
 แนวคิดเกีย่วกบัคุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงคท่ีปรากฏในมาตรฐานท่ี

เกี่ยวของกับครู 
 
3 

 คุณลักษณะของครูท่ีพึงประสงค 3 
 นิทานและหุน 12 
 งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 20 
 งานวิจยัในประเทศ 20 
 งานวิจยัตางประเทศ 22 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 24 
บทท่ี 3 วิธีการดําเนนิการวิจยั 25 
 ระยะท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนากรอบความคิดของ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค                                
 

27 
 ระยะท่ี 2  การจัดทําเอกสารคําสอน และการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมพฒันาคุณลักษณะของนกัศึกษาครู 
 

28 
 ระยะท่ี 3  การทดลอง/การนาํไปใช  28 

 



 (5)

   หนา  สารบัญ  (ตอ)  
   หนา 
 การวิเคราะหขอมูล  29 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 30 
 ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาครู  

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 

30 
บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย 34 
 สรุปผลการวิจัย  
 อภิปรายผล 36 
 ขอเสนอแนะ 37 
บรรณานุกรม 38 
ภาคผนวก 42 
 ภาคผนวก  ก รายช่ือผูเช่ียวชาญและหนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญวิจัย 43 
 ภาคผนวก  ข แบบสอบถามเพื่อการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 ของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย  จากกิจกรรมนิทาน 
 และหุนสําหรับเด็ก 

 
 

50 
 ภาคผนวก  ค เอกสารคําสอน 52 
 ภาคผนวก  ง  ผลการตรวจสอบเอกสารคําสอน 74 
 ภาคผนวก  จ ตัวอยางการสะทอนประสบการณของนักศึกษาจากการจัด

 กิจกรรมนิทานและหุน 
 

76 
 ภาคผนวก  ฉ ภาพกจิกรรมและหุนสําหรับเด็ก 86 
ประวัติผูวิจัย 93 

 



 (6)

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

1 การประเมินคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักศึกษาครู สาขาการศึกษาปฐมวัย
จากกิจกรรมนทิานและหุนสําหรับเด็กจากแบบสอบถาม 

 
30 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (7)

สารบัญแผนภมิู 
 
แผนภูมิท่ี  หนา 

1 รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 25 
2 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 26 
   
   
   
   
   

 



 (8)

สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี  หนา 

1 การฝกเปนพิธีกร 87 
2 เตรียมการแสดง  87 
3 เตรียมการแสดง 88 
4 นักศึกษาแสดงกิจกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก  88 
5 นักศึกษาแสดงกิจกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 89 
6 นักศึกษาแสดงกิจกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 89 
7 นักศึกษาแสดงกิจกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 90 
8 นักศึกษาแสดงกิจกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 90 
9 สีหนาและอารมณของนักศึกษาขณะแสดง 91 
10 สีหนาและอารมณของนักศึกษาขณะแสดง  91 
11 นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ชมการแสดงกจิกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 
 

92 
12 นักเรียนช้ันอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ชมการแสดงกจิกรรมนิทานและหุนสําหรับเด็ก 
 

92 



 (9)

 
รายงานวิจัย 

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาผานกิจกรรม 

นิทานและหุนสําหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประมุข  กอปรสิริพัฒน 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร   

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
ปงบประมาณ 2552 

พ.ศ. 2554



 (10)

 
รายงานวิจัย 

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาครูสาขาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมาผานกิจกรรม 

นิทานและหุนสําหรับเด็ก 

 
 
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประมุข  กอปรสิริพัฒน 

 
 
 
 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
ปงบประมาณ 2552 

พ.ศ. 2554 


