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การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทางานระหว่างเด็กอนุบาลสาม
ที่ได้รับและไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางาน
จนสัมฤทธิผลของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
Comparison of working persistence between the children who
received and did not receive the picture cartoon fables as the
role model of commitment to achieve working of Marie Anusorn
School, Buriram province
วิจิตร อาสาสุข
สาขาจิตวิทยาประยุกต์ คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
E-mail :arm_from@hotmailcom

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ทางานระหว่างเด็กที่ได้รับ (กลุ่มทดลอง) และไม่ได้รับ (กลุ่มควบคุม) นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางาน
จนสัมฤทธิผล 2.เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการทางานของเด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กชั้นอนุบาล 3 ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความคงทนของพฤติกรรมในการทางานน้อย จานวน 30 คน สุ่มเข้า 2 กลุ่ม
กลุ่มละ 15 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1.นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ทางานจนสัมฤทธิผลที่ผู้วิจัยแต่งและเรียบเรียงขึ้นจานวน 10 เรื่อง 2. แบบสังเกตความคงทนพฤติกรรมในการทางาน
โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชุดนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะใช้ทดลอง ใช้เวลาในการทดลองครั้งละ 20 นาที เป็นเวลา
10 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการทางานจนสัมฤทธิผลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้ t-test แบบ independent และเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการทางานจนสัมฤทธิผลก่อน
และหลังการได้รับนิทานภาพการ์ตูน โดยใช้ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กที่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผล(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนของพฤติกรรมในการทางานนานกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็น
ตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผล เด็กมีความคงทนของพฤติกรรมในการทางานนานกว่าก่อนการได้รับนิทานภาพ
การ์ตูน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคงทนในการทางาน,นิทานภาพการ์ตูน

Abstract
This quasi-experimental research had the objectives including 1. to compare the
persistence of working behavior among the children who received (experimental group) and did not
receive (control group) the picture cartoon fables as the role model of commitment to achieve
working, and 2. to compare the persistence of working behavior of children who received the picture
cartoon fables as the role model of commitment to achieve working, before and after the
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experiment. The samples consisted of 30 children who were the third year kindergarten students in
academic year 2017 of Marie Anusorn School, Buriram province with low persistence of working
behavior that were randomly assigned into two groups of 15 children as experimental and control
groups. The instruments included 1. ten volumes of picture cartoon fables as the role model of
commitment to achieve working that were illustrated and edited by the researcher, and 2. the form
for observing the working persistence. Both instruments were tested before implementing the
experiment. Each experiment was conducted within 20 minutes for ten times. The statistical analysis
included the independent t-test for comparing the persistence of working behavior between the
experimental group and the control group and the dependent t-test for comparing the persistence
of working behavior before and after receiving picture cartoon fables. The results showed that 1.
children who received the picture cartoon fables as the role model of commitment to achieve
working (experimental group) had more persistent behavior than those who did not receive (control
group) with the statistical significance at the level of .05; 2. after receiving the picture cartoon fables
as the role model of commitment to achieve working, the children had more persistent behavior
than before receiving the picture cartoon fables with the statistical significance at the level of .05.
Keywords: Working persistence, Picture Cartoon Fables

1. ความสาคัญของปัญหา
เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี เป็นวัยที่มีความสาคัญมาก
ที่สุด เพราะเด็กวันนี้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา เป็นไปอย่างรวดเร็ว หากเด็กได้รับ
การจั ด ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมตามวั ย จะท าให้ เ ด็ ก
เจริญเติบโต พร้อมที่จะมีวุฒิภาวะในทุกด้าน นอกจากนั้น
ยังเป็นการวางรากฐานการเรียนให้กับเด็กอีกด้วย โดย
ธรรมชาติแล้วเด็กปฐมวัยส่วนมากจะมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่
นิ่ง มีการพูดคุย วอกแวกระหว่างการทางาน เหม่อลอย
ชอบลุกออกจากที่อย่างไม่มีเหตุผล ทาให้ไม่มีสมาธิใน
การทางานตามที่ครูกาหนดให้ นั่นคือทางานไม่สาเร็จซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการเรียนซึ่งงานวิจัยในอดีตส่วนมากจะ
ใช้การเสริมแรงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น คาชมเชย การปรบมือ
การให้ ด าว เพื่ อ ปรั บ พฤติ กรรมดั งกล่ า ว ซึ่ งไม่ ป ระสบ
ผลสาเร็ จ แต่ถ้าหากมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การใช้
นิทานก็จะทาให้เด็กอนุบาลสนใจในการเรียนและยิ่งถ้า
เป็นนิทานภาพการ์ตูนด้วยแล้วก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจใน
การเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง คิ ด ที่ จ ะใช้ นิ ท านภาพ
การ์ ตู น ที่ ตั ว แบบมี ลั ก ษณะมุ่ ง มั่ น ในการท างานจน
สั ม ฤทธิ ผ ลให้ เ ป็ น ตั ว แบบเพื่ อ ดู ว่ า เด็ ก อนุ บ าลจะ
เลียนแบบตัวละครดังกล่าวหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลา
20 นาที เพราะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 กาหนดช่วงความสนใจของเด็กอายุ 5-6 ปี มีความ
สนใจประมาณ 15-20 นาที ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงกาหนด

ความคงทนของพฤติ ก รรมในการท างานภายในเวลา
20 นาที

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ทางานระหว่างเด็กที่ได้รับ(กลุ่มทดลอง)และไม่ได้รับ(กลุ่ม
ควบคุ ม )นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบมุ่ ง มั่ น ในการ
ทางานจนสัมฤทธิผล
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานของเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบ
มุ่ ง มั่ น ในการท างานจนสั ม ฤทธิ ผ ลก่ อ นและหลั ง การ
ทดลอง

3. วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.นิ ท าน 10 เรื่ อ ง ที่ มี ก ารตรวจสอบหาความ
เที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา โดยส่ ง ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 คน
ตรวจสอบหาค่ า IOC ว่ า เรื่ อ งที่ ป รากฏในนิ ท านนั้ น
สามารถเป็นแบบอย่างความคงทนในการทางานได้นาน
หรือไม่
2. แบบสั งเกตความคงทนของพฤติ กรรมในการ
ทางานซึ่งหาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตโดยวิธีใ ช้ความ
สอดคล้องของผู้สังเกต (Inter-Rater Reliability) ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้จะมีผู้สังเกต 2 คน ต่อการสังเกตเด็ก 5 คน
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ในขณะที่ครูให้งานเด็กทา ทั้งนี้โดยผู้สังเกตทั้ง 2 คน จะ
ขีดนั บพฤติ กรรม คือ 1)การลุก ออกจากที่ นั่งอย่ างไม่ มี
เหตุผล 2)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง 3)วอกแวกระหว่างการ
ทางาน 4)หันซ้ายหัน ขวา และ5)นั่งเหม่อลอย ภายใน
เวลา 20 นาทีผู้สังเกตจะสังเกตพร้อมกัน โดยแบ่งเวลาใน
การสังเกตออกเป็น 4 ช่วง คือช่วงเวลา 0-5 , 5-10 ,
10-15 และ 15-20 นาที เมื่อสังเกตครบ 20 นาที จะ
น ามาตรวจสอบความเหมื อ นกั น หรื อ ตรงกั น ของ
พฤติ ก รรมที่ ขีด นั บ แล้ ว นามาหาความเชื่อ มั่ นของการ
สังเกต ตามสูตรความเชื่อมั่นจากการสังเกต = จานวนที่
ประเมินเหมือนกัน /จานวนที่ประเมินเหมือนกัน+จานวน
ที่ประเมินต่างกัน

4.การดาเนินการ
การวิ จั ยในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยกึ่ งทดลอง(Quasi Experimental Design) ผู้วิจัยได้ดาเนิน
การทดลองดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ขั้ น ก่ อ นการทดลอง ใช้ แ บบสั งเกตเพื่ อ สั งเกต
ความคงทนของพฤติ ก รรมในการท างานของเด็ ก แล้ ว
คัดเลือ กเด็ก ที่มี ความคงทนในการท างานน้อ ย 50 คน
นามาสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากจานวน 30 คน แล้ว
สุ่มเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15
คน ใช้คะแนนจากแบบสังเกตความคงทนของพฤติกรรม
ในการทางานเป็นคะแนนก่อนการทดลอง(Pretest)
4.2 ขั้ น ด าเนิ น การทดลอง กลุ่ ม ทดลองผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการทดลองโดยใช้นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่น ในการท างานจนสั ม ฤทธิผ ลแล้ วให้ งานท าตามที่
ก าหนดในแต่ ล ะเรื่ อ งส่ ว น(กลุ่ ม ควบคุ ม )ให้ เ รี ย นตาม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้เรียนตามปกติ
4.3 ขั้ นหลั งการทดลอง หลั งจากได้ รั บ นิท านภาพ
การ์ ตู น แล้ ว ขณะเด็ ก ท างานตามที่ ก าหนดครู สั ง เกต
พฤติ ก รรมความคงทนในการท างานจนสั ม ฤทธิ ผ ล
(Postest) ส่วนกลุ่มควบคุมมีการสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานหลังการเรียนเช่นเดียวกัน
4. 4 น า ผ ล ที่ ไ ด้ ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ก า ร
เปรี ย บเที ย บตามวิ ธี ก ารทางสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สรุปผล แล้วนามาอภิปรายผล

5.ผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการทางานจน
สัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
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ก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน เพื่อเป็นตัวแบบมุ่งมั่นใน
การท างานจนสั ม ฤทธิ ผ ลของโรงเรี ย นมารี ย์ อ นุ ส รณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลได้ดังนี้
5.1. ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคงทนในการ
ทางานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่ งมั่ น ในการท างานจนสั ม ฤทธิ ผ ล ของโรงเรี ย นมารี ย์
อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
นิทาน
เรื่อง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

X

SD

t

df

p

ที่

X

SD

1

13.40

.49

13.30

.70

.45

28

.32

2

13.32

.49

13.26

.43

.35

28

.36

3

13.33

.57

13.28

.53

.25

28

.40

4

13.40

.49

13.50

.44

.59

28

.28

5

13.25

.39

13.17

.39

.59

28

.28

6

13.17

.69

13.20

.61

.14

28

.45

7

13.23

.57

13.28

.54

.25

28

.40

8

13.47

.56

13.40

.48

.35

28

.36

9

13.32

.45

13.33

.39

.11

28

.45

10

13.33

.43

13.38

.34

.35

28

.36

*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5.1.1 จากตารางที่ 1 พบว่ าค่า ความคงทนของ
พฤติกรรมในการทางานระหว่างเด็ก ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผลไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ทั้ง 10 เรื่อง
เมื่ อ ค านวณหาความคงทนของพฤติ ก รรมในการ
ท างานของเด็ ก ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นที่
ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางาน
จนสัมฤทธิผลแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 ทั้ง 10 เรื่อง แสดงว่าเด็กในกลุ่มทดลองและ
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กลุ่ ม ควบคุ ม มี ค วามคงทนในการท างานไม่ ต่ า งกั น
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ให้กิจกรรมนิทานภาพการ์ตูนเป็น
ตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผลกับกลุ่มทดลอง
เมื่อจบแล้วให้เด็กอนุบาลทางานตามที่กาหนดในแต่ละ
เรื่อง เรื่องละ 20 นาที ในขณะที่เด็กอนุบาลทางาน จะมี
ครูมาสังเกตพฤติกรรมคือ1)การลุกออกจากที่นั่งอย่างไม่มี
เหตุผล2)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง 3)วอกแวกระหว่างการ
ทางาน 4)หันซ้ายหันขวา และ5)นั่งเหม่อลอย โดยครู 2
คนจะสังเกตพฤติ กรรมเด็ก 5 คนภายในเวลา 20 นาที
ครู 2 คนจะสั งเกตเด็ก 5 คนพร้ อ มกัน (คิ ดเป็ น 1กลุ่ ม
ทั้ ง หมดในห้ อ งมี 3 กลุ่ ม ) โดยแบ่ งเวลาในการสั งเกต
ออกเป็น 4 ช่วง คือช่วงเวลา 0-5 , 5-10 ,10-15 และ
15-20 นาที เมื่ อ สั งเกตครบ 20 นาที จะน ามา
ตรวจสอบความเหมือนกันหรือตรงกันของพฤติกรรมที่ขีด
นับซึ่งเป็นผลของการทดสอบหลังการทดลอง (posttest)
โดยผู้วิจัยได้ใช้คะแนนทดสอบหลังนี้นาไปเปรียบเทียบ
ความคงทนในการท างานจนสั ม ฤทธิ ผ ลระหว่ า งเด็ ก
อนุ บ าลที่ ไ ด้ รั บ นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบ (กลุ่ ม
ทดลอง) กับเด็กอนุบาล(กลุ่มควบคุม)ซึ่งได้รับการสอน
ตามปกติใช้เวลาสอนนาน 20 นาที ขณะสอนจะมีครูเข้า
ไปสังเกตพฤติกรรมความคงทนในการทางานเช่นเดียวกับ
การสังเกตในกลุ่มทดลอง คือ ครู 2 คน สังเกตเด็ก 5 คน
พร้อมกัน (คิดเป็น 1 กลุ่ม ทั้งหมดในห้องมี 3 กลุ่ม) โดยมี
การแบ่ งเวลาในการสังเกตเป็น 4 ช่วง (เหมื อนกลุ่ ม
ทดลอง) พฤติกรรมที่สังเกตคือ 1.)การลุกออกจากที่นั่ง
อย่างไม่มีเหตุผล 2.)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง3.)วอกแวก
ระหว่างการทางาน 4.)หันซ้ายหันขวา และ 5.)นั่งเหมอ
ลอย หลั ง จากนั้ น น ามาตรวจสอบความตรงกั น ของ
พฤติกรรมที่ขีดนับ การหาความคงทนของพฤติกรรมใน
การทางานจนสั มฤทธิผ ลของเด็กอนุบ าลที่ได้ รับนิทาน
ภาพการ์ ตูนเป็น ตัวแบบ (กลุ่มทดลอง) กับเด็ กอนุบาล
(กลุ่มควบคุม) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าเด็กที่ได้รับ
นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบมุ่ งมั่ น ในการท างานจน
สัมฤทธิผลมีความคงทนในการทางานนานกว่าเด็กอนุบาล
ที่ได้รับการสอนปกติ(กลุ่ มควบคม)อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5.2 ตารางที่ 2 การเปรี ย บเที ย บความคงทนในการ
ทางานจนสั มฤทธิผลระหว่ างเด็ กอนุบ าลที่ ได้รับ นิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผล
(กลุ่มทดลอง) กับเด็กอนุบาลที่ได้รับการสอนปกติ
(กลุ่มควบคุม)

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561
นิทา
น
เรื่อง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

X

SD

X

SD

1

17.78

.91

16.98

2

17.63

.95

3

18.00

4

t

df

p

.87

2.46*

28

.02

16.60

.70

3.37*

28

.00

.67

17.05

.43

4.61*

28

.00

17.91

.67

17.11

.99

2.57*

28

.02

5

17.81

.63

16.88

1.50

2.21*

18.85

.04

6

17.93

.61

17.26

.97

2.23*

23.40

.05

7

17.80

.88

16.67

1.32

2.76*

24.41

.01

8

17.91

.87

16.97

1.32

3.31*

24.32

.03

9

18.13

.80

17.05

1.22

2.88*

24.15

.01

10

18.00

.67

16.71

1.08

3.90*

23.28

.00

รวม

17.89

.38

16.93

.38

6.89*

28

.00

ที่

*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5.2.1 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความคงทนของ
พฤติกรรมในการทางานระหว่างเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผล
(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนในการทางานนานกว่าเด็ ก
อนุ บ าลที่ ไ ด้ รั บ การสอนปกติ (กลุ่ ม ควบคุ ม )อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและแยกนิทาน
ในแต่ ล ะเรื่ อ งซึ่ ง มี จ านวน 10 เรื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานข้อที่ 1
การหาความคงทนของพฤติกรรมในการทางานของ
เด็กที่ ได้ รับ นิทานภาพการ์ ตูนเป็ นตัวแบบมุ่ งมั่นในการ
ท างานจนสั ม ฤทธิ ผ ลก่ อ นและหลั ง การทดลองเพื่ อ
ตรวจสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า หลั ง การทดลองเด็ ก อนุ บ าล
(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนของพฤติกรรมในการทางาน
นานกว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
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5.3 ตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความคงทนของ
พฤติกรรมในการทางานของเด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน
เป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิ ผลก่อนและ
หลังการทดลอง
นิทา
น
เรื่อง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ก่อนการ
ทดลอง

หลังการ
ทดลอง

X

SD

X

SD

13.40
13.31
13.33
14.40
13.25
13.16
13.22
13.46
13.31
13.33
13.25

0.49
0.48
0.57
0.48
0.38
0.69
0.56
0.55
0.44
0.42
0.20

17.78
17.63
18.00
17.91
17.81
17.93
17.80
17.91
18.13
18.00
17.90

0.91
0.95
0.66
0.67
0.63
0.60
0.88
0.87
0.80
0.66
0.85

t

df

p

18.16*
18.70*
25.87*
22.88*
29.06*
22.34*
19.04*
16.63*
20.75*
27.14*
40.88*

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01

*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5.3.1 จากตารางที่ 3 พบว่า หลังการทดลองค่า
ความคงทนของพฤติกรรมในการทางานของเด็กที่ได้รับ
นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบมุ่ งมั่ น ในการท างานจน
สัมฤทธิผลมีความคงทนในการทางานนานกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม
และแยกนิ ท านในแต่ ล ะเรื่ อ งซึ่ ง มี จ านวน 10 เรื่ อ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
5.4 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความคงทน
ในการทางานระหว่างเด็กอนุบาลสามที่ได้รับและไม่ได้รับ
นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบมุ่ งมั่ น ในการท างานจน
สั มฤทธิ ผล ของโรงเรี ยนมารี ย์ อนุ สรณ์ จั งหวั ดบุ รี รั มย์
ผลการวิจัยพบว่า
5.4.1 เด็กอนุบาลที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัว
แบบมุ่ งมั่น ในการท างานจนสัม ฤทธิ ผล(กลุ่ ม ทดลอง)มี
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ความคงทนของพฤติ ก รรมในการท างานนานกว่ า เด็ ก
อนุบาลที่เรียนตามปกติหรือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูน(กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.4.2 หลังการทดลองเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการทางานจนสัมฤทธิผลมี
ความคงทนของพฤติกรรมในการทางานนานกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6.อภิปรายผล
6.1 จากผลการทดลองที่ พบว่า เด็ กอนุ บาลที่ ได้ รั บ
นิ ท านภาพการ์ ตู น เป็ น ตั ว แบบมุ่ งมั่ น ในการท างานจน
สัมฤทธิผล (กลุ่มทดลอง)มีความคงทนของพฤติกรรมใน
การทางานนานกว่าเด็กอนุบาลที่เรียนตามปกติหรือเป็น
กลุ่มที่ไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน(กลุ่มควบคุม) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05การที่ผลเป็นเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่านิทานภาพการ์ตูนมีอิทธิพลในการเพิ่มความคงทน
ในการทางานจนสัมฤทธิผล ทั้งนี้เพราะนิทานภาพการ์ตูน
เร้ า ความสนใจก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการใช้ภาษาและ
ที่สาคัญนิ ทานภาพการ์ตูน เป็ นตัว แบบที่ก ระตุ้ นให้ เด็ ก
เลี ย นแบบในการท างานจนส าเร็ จ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่
Bandura [1] กล่ า วไว้ ว่ า การเรี ย นรู้ จ ากตั ว แบบ
(Leaning Though Modeling) หรือ การเรียนรู้โดยการ
สั ง เกตเป็ น การเรี ย นรู้ ข องบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการสั งเกต
พฤติ ก รรมของตั ว แบบเป็ น วิธี ก ารเรี ย นรู้ส่ ว นใหญ่ ข อง
มนุษย์ Bandura เสนอว่าการเรียนรู้จากตัวแบบเป็น
กระบวนการที่เกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฝึก คิดหรือฝึ ก
กระท าตามตั ว แบบก็ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สั ง เกตจดจ า
พฤติกรรมของตัวแบบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นิทานภาพ
การ์ ตู น ยั งช่ ว ยให้ เ ด็ ก ใส่ ใ จ มี จิ ต ใจจดจ่ อ มุ่ งมั่ น กั บ งาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ลุกจากที่อย่างไม่มีเหตุผล ไม่
พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง ไม่เหม่อลอยขณะทางาน จาก
การศึกษาวิจัยของดิกสันและคนอื่น ๆ Dix and other [2]
ศึกษาการเล่า นิทานกับ เด็ก ปฐมวั ย ณ โรงเรี ยนเมืองดิ
ทรอยต์ จานวน 146 คน โดยแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มทดลองมี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลังจากได้ฟังนิทานแล้วมี
การสนทนา กลุ่มที่ 2 พาไปศึกษานอกสถานที่ กลุ่มที่ 3
แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละคร ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็น
กลุ่ ม ควบคุ ม ได้ ฟั งนิ ท านเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ผลการวิ จั ย
พบว่ า เด็ ก กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ฟั ง นิ ท านแล้ ว ได้ แ สดงบทบาท
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เลียนแบบตัวละครในเรื่อง นอกจากนี้ ไชยนันท์ แสงทอง[3]
ได้กล่าวไว้จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า เนื้อหานิทานที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับ สัตว์เป็นตัวแบบมีภ าษาที่เข้าใจง่ายมี
รูปภาพประกอบนักเรี ยนให้ความสนใจและมีส่ว นร่ว ม
ก่ อ นและหลั งการใช้ ชุด กิ จ กรรมการเล่ า นิ ท านมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6.2 เด็ก ชั้น อนุบ าล 3 เมื่ อ ได้ ฟังนิ ทานแล้ วมี ความ
คงทนของพฤติกรรมในการทางานนานขึ้น คือไม่ลุกออก
จากที่ อย่ า งไม่มี เ หตุผ ล ไม่พู ด คุ ย กับ เพื่ อนรอบข้า ง ไม่
วอกแวกระหว่างการทางาน ไม่หันซ้ายหันขวา และไม่นั่ง
เหม่อลอยภายในเวลา 20 นาที หรือถ้าจะพบพฤติกรรม
เหล่านั้นก็จะพบน้อยมาก สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเด็กมีความ
คงทนของพฤติกรรมในการทางานหลังจากได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนนานกว่าก่อนได้รับ นิทานภาพการ์ตูนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เพราะเด็กได้รับอิทธิพล
จากตัวแบบนิทานภาพการ์ตูนนั่นเองที่ทาให้พฤติกรรม
เปลี่ยนไป ผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของกฤษณา สังข์วะระปรีชา และประภาพร ปาจิตร [4]
ที่ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่า
นิ ท านประกอบการแสดงบทบาทสมมุ ติ ที่ มี ต่ อ วิ นั ย ใน
ตนเอง พบว่ า เด็ ก ชั้ น อนุ บ าลที่ เ รี ย นโดยการจั ด
ประสบการณ์ ด้วยกิจ กรรมการเล่ านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมุ ติ มี วิ นั ย ในตนเองสู งกว่ า ก่ อ นได้ รั บ
กิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

7. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
ครูอนุบาลควรใช้นิทานในการปรับพฤติกรรมเด็กและ
ศึกษาตัวแปรอื่นที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดปัญหา ความ
คงทน ของพฤติ ก รรมในการท างาน นิ ท าน 10 เรื่ อ ง
อาจมากไปสาหรับเด็กปรับเป็น 6-8 เรื่อง เป็นต้น

8. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้นิทานภาพ
การ์ ตู น เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมอื่ น ๆ เช่ น พฤติ ก รรม
ความขยัน ความอดทน และวิริยะอุตสาหะ เป็นต้น
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