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ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ผูท้  ำกำรวิจยัในฐำนะท่ีเป็นครูประจ ำชัน้ ของนกัเรยีนระดบัชัน้อนุบำลศกึษำปีท่ี 1 
จำกกำรสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรยีนระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมพบว่ำนกัเรยีนควรไดร้บั
กำรสง่เสรมิในเรื่องของกำรมีระเบียบวินยั เช่น วินยัในกำรเขำ้แถว กำรพดูคยุขณะ
รบัประทำนอำหำร กำรปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงของหอ้งเรยีน กำรเก็บของเขำ้ท่ี กำร
แบง่ปันสิ่งของ เป็นตน้ ผูว้ิจยัจงึไดค้ิดหำแนวทำงกำรสง่เสรมิควำมมีระเบียบวินยัที่ดี
ใหก้บันกัเรยีน



ความเป็นมาและสภาพปัญหา(ตอ่)

จำกกำรท่ีไดศ้กึษำมำพบว่ำ กำรสง่เสรมิระเบียบวินยัของนกัเรยีนโดยกำรเลำ่นิทำน
ประกอบภำพเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสมกบันกัเรยีนที่มีอำยรุะหว่ำง 3-6ปี เป็นอย่ำงมำก 
เพรำะนิทำนเป็นเรื่องของควำมบนัเทิง ฟังแลว้เกิดควำมสนกุสนำนเพลดิเพลิน ไดรู้ ้
เรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีแปลกใหม ่ไดข้อ้คิดและคติเตือนใจ ครูผูส้อนจงึสำมำรถสอดแทรก
สิ่งท่ีตอ้งกำรสอนหรอืสง่เสรมิ นกัเรยีน เพ่ือใหน้กัเรยีนบรรลตุำมจุดประสงคห์รอื
จดุมุง่หมำยท่ีครูตอ้งกำรได้

ตำมท่ีกลำ่วมำนัน้ จะเห็นไดว้่ำ กำรสง่เสรมิควำมมีระเบียบวินยัที่ดีใหก้บัเด็กปฐมวยั เป็นสิ่งท่ี
ส  ำคญัอย่ำงยิ่งของกำรด ำเนินชีวิตและกำรอยูร่ว่มกนัในสงัคมปัจจบุนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจงึมีควำมสนใจท่ีจะ
ศกึษำว่ำ กำรสง่เสรมิควำมมีระเบียบวินยัของเด็กปฐมวยั โดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลนิท่ีผูว้ิจยัสรำ้ง
ขึน้ จะสำมำรถสง่เสรมิหรอืพฒันำควำมมีระเบียบวินยัของเด็กปฐมวยัไดห้รอืไม ่ซึ่งผลวิจยัครัง้นีจ้ะเป็น
แนวทำงแก่ครูผูส้อน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรศกึษำปฐมวยั เพ่ือสง่เสรมิควำมมีระเบียบวินยัของ
เด็กปฐมวยัใหม้ีประสทิธิภำพตำมคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคต์่อไป



วตัถปุระสงคก์ารวจิยั

เพ่ือสรำ้งและหำประสิทธิภำพของนิทำนกระเป๋ำเป้
ชวนเพลิน ท่ีมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ ์80/801.
เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพของนิทานกระเป๋าเป้
ชวนเพลิน ทีม่ปีระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80

2.

เพือ่เปรียบเทยีบพฤตกิรรมการมวีินัยของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลศึกษาปีที ่1 ระหว่างการจัดประสบการณส์อนโดยใช้
นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลินกับการจัดประสบการณส์อนแบบปกต ิ



สมมุตฐิานการวจิยั

1.

2.

พฤตกิรรมการมวีินัยของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ศึกษาปีที ่1 ด้วยการจดั
ประสบการส์อนโดยใช้
นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน 
สูงกว่าการจัดประสบการณ์
สอนแบบปกติ

นิทานกระเป๋าเป้ชวน
เพลิน ทีม่ปีระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80



ขอบเขตการวจิยั

ประชากร

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาเขตบางนา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 
2562 เป็นนักเรียนทัง้สิน้ 160 คน



ขอบเขตการวจิยั(ตอ่)

กลุ่ม
ตัวอย่าง

นักเรียนระดบัชั้นอนุบาลศกึษาปีที่ 1/2 
โรงเรียนสาธิตมาหาวทิยาลัยรามค าแหง 
วทิยาเขตบางนา จ านวน 20 คน จดั
ประสบการณส์อนโดยใช้นิทานกระเป๋าเป้
ชวนเพลิน ไดม้าดว้ยวธิีการจับฉลาก

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม นักเรียนระดบัชั้นอนุบาลศกึษาปีที่ 1/1
โรงเรียนสาธิตมาหาวทิยาลัยรามค าแหง
วทิยาเขตบางนา จ านวน 20 คน จดั
ประสบการณส์อนแบบปกตไิดม้าดว้ย
วธิีการจับฉลาก



ขอบเขตการวจิยั(ตอ่)

ตวัแปรทีศ่กึษา

ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ วิธีกำรสอน ซึง่มี 2 รูปแบบ คือ
- กำรจดัประสบกำรณโ์ดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน
- กำรจดัประสบกำรณแ์บบปกติ

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ 
- พฤติกรรมกำรมีวินยัของเดก็
ปฐมวยั



ขอบเขตการวจิยั(ตอ่)

เนือ้หาทีใ่ช้ใน
การวิจัย

เนือ้หำท่ีใชใ้นกำรวิจยัเป็นนิทำนเก่ียวกบักำรเสริมสรำ้งวินยั 
ซึ่งมีนิทำนทัง้หมด 10 เรื่อง ดงันี ้

- เรื่อง ลกูหมผููม้ีมีวินยั
- เรื่อง นิง้หน่องเก็บของใชส้ว่นตวั
- เรื่อง เก็บเองเก่งจงั
- เรื่อง น ำ้ฟำ้ทิง้ขยะถกูท่ี
- เรื่อง โอปอผูซ่ื้อสตัย์
- เรื่อง มะนำวไมพ่ดูโกหก
- เรื่อง หนพูลอยพดูเพรำะ
- เรื่อง ฟำ้ใส รกัเพ่ือน   
- เรื่อง ขอโทษนะ จีจี ้
- เรื่อง เด็กดีตอ้งเขำ้แถว



ขอบเขตการวจิยั(ตอ่)

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562

เป็นเวลา 4 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 5 วัน

วันละ 1 ช่ัวโมงระหว่าง 9.00-10.00 น.

ระยะเวลาทีใ่ช้
ในการวิจัย



ขอบเขตการวจิยั(ตอ่)

นิยามศัพท์

นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน หมำยถงึ สื่อท่ีผูว้ิจยัสรำ้งขึน้ใชใ้นกำรประกอบกำรสอน
ของครู เพื่อสง่เสรมิควำมมีวินยัของเด็กปฐมวยั มีลกัษะเป็นนิทำนกระเป๋ำเป ้ขนำดกวำ้ง 
20 เซนติเมตร ยำว 20 เซนติเมตร ตวักระเป๋ำเปใ้ชฟิ้วเจอรบ์อรด์ในกำรท ำ แลว้เย็บอุม้
ดว้ยผำ้คดัตอลเป็นรูปทรงกระเป๋ำเป ้มีสำยสะพำน 2 ขำ้ง ประกอบไปดว้ย 2 สว่น คือ 
สว่นดำ้นในและสว่นดำ้นนอก ซึง่สว่นดำ้นนอกจะเป็นหนำ้ปกของนิทำน ตกแต่งเป็นตวั
ละครตำมชื่อเรื่อง และท ำเป็นกระเป๋ำเก็บตวัละครนิทำนท่ีใชป้ระกอบในกำรเลำ่เรื่อง ท ำ
ดว้ยผำ้สกัหลำด สว่นดำ้นในประกอบดว้ยกนั 3 ฉำกสำมำรถพบัเก็บเป็นกระเป๋ำเปไ้ด ้ซึง่
เป็นฉำกเก่ียวกบัเนือ้เรื่องของนิทำนท ำดว้ยผำ้สกัหลำดมีสีสนัสดใสสวยงำม มีตวัละคร
สำมำรถแกะออกเคลื่อนท่ีไดต้ำมเนือ้เรื่องของนิทำน สำมำรถติดตำมฉำกไดด้ว้ยตีนตุ๊กแก 
ตวัละครท ำดว้ยผำ้สกัหลำดยดัดว้ยใยสงัเครำะท่ีมีควำมนุ่มดำ้นใน 



โยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

1.

2.
ไดเ้รยีนรูก้ำรสรำ้ง
นิทำนกระเป๋ำเปช้วน
เพลิน ท่ีมีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑ ์80/80

ไดท้รำบกำรพฒันำพฤติกรรมกำร
มีวินยัเองของนกัเรยีนระดบัชัน้
อนบุำลศกึษำปีท่ี 1 ระหวำ่งกำร
จดัประสบกำรณส์อนโดยใชนิ้ทำน
กระเป๋ำเปช้วนเพลิน กบักำรจดั
ประสบกำรณส์อนแบบปกติ

3.

เป็นแนวทำงในกำรพฒันำสื่อ
กำรเรยีนรูนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วน
เพลินส ำหรบันกัเรยีนชัน้อนบุำล
ตอ่ไป



วธิกีารด าเนินการศกึษา

ในกำรศกึษำและพฒันำครัง้นี ้ผูว้ิจยั 
ไดด้  ำเนินกำรศกึษำเชิงทดลอง (Experimental Research)

เพื่อใหก้ำรวิจยัครัง้นีบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว้



เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั

1. นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน ซึง่ประกอบไปด้วยนิทาน 10 เร่ือง 

2.
แผนการจัดประสบการณส์อนโดยใช้นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน 
จ านวน 10 ช่ัวโมง 

3.
แผนการจัดประสบการณส์อนแบบปกต ิจ านวน 10
ช่ัวโมง

4. แบบทดสอบวัดพฤตกิรรมการส่งเสริมการมวีินัย



การสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาคณุภาพ

คณุภำพนิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลนิเพ่ือเปรยีบเทียบ
พฤติกรรมกำรมีวินยัของเด็กปฐมวยั ระดบัชัน้อนบุำล
ศกึษำปีท่ี 1 พบว่ำ โดยภำพรวมของผูเ้ช่ียวชำญให้
ระดบัคณุภำพนิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลนิอยูใ่น ระดบั

เหมำะสมมำกที่สดุ มีค่ำเฉลี่ย (തx) เท่ำกบั 4.75 และ
สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เท่ำกบั 0.43 พิจำรำณำ
รำยดำ้นพบว่ำ แต่ละดำ้นมีควำมเหมำะสมอยูใ่นระดบั
มำกท่ีสดุ

นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน
ซึง่ประกอบไปด้วยนิทาน 10
เร่ือง

1.



การสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาคณุภาพ

นิทำน เรื่องน ำ้ฟำ้ทิง้ขยะถกูท่ี นิทำน เรื่องหนพูลอยพดูเพรำะ

ตัวอย่างนวัตกรรม นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลนิ



การสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาคณุภาพ

นิทำน เรื่องพลอยพดูเพรำะ นิทำน เรื่องนิง้หน่องเก็บของใชส้ว่นตวั

ตัวอย่างนวัตกรรม นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลนิ



ประเมนิดว้ยผูเ้ชียวชำญ 3 ท่ำน

เพ่ือตรวจสอบควำมสอดคลอ้งระหว่ำงองคป์ระกอบ
ภำยในของแผนกำรจดักำรเรยีนรูก้บัจดุประสงคก์ำร
เรยีนรู ้

ค ำนวนหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงองค์ประกอบภำยใน
ของแผนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
โดยมีค่ำ ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่ำ แผนจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้มีควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้

แผนการจดัประสบการณ์
สอนโดยใช้นิทานกระเป๋า
เป้ชวนเพลินและแผนการ
จดัประสบการณส์อนแบบ
ปกต ิ

2.

การสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาคณุภาพ



ตวัอย่าง แผนการจดัประสบการณส์อนโดยใช้นิทานกระเป๋า
เป้ชวนเพลินและแผนการจดัประสบการณส์อนแบบปกต ิ

การสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาคณุภาพ



แบบทดสอบวัดพฤตกิรรมการ
ส่งเสริมการมีวนัิยของนักเรียน
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่1 ทีเ่รียน
โดยจดัประสบการณส์อนโดย
ใช้นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน
และจดัประสบการณส์อนแบบ
ปกต ิ

ใหผู้เ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบควำมเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หำโดยหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหว่ำง
แบบทดสอบกบัจดุประสงคก์ำรเรยีนรูจ้  ำนวน 45 ขอ้ 
พบว่ำทัง้ 45 ขอ้มีควำมสอดคลอ้งมำกกว่ำ 0.5 ขึน้ไป

น ำแบบทดสอบ45 ขอ้ ไปหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) และหำค่ำ
อ ำนำจจ ำแนก (r) มีแบบทดสอบท่ีผ่ำเกณฑ ์จ ำนวน 30 ขอ้

น ำแบบทดสอบท่ีผ่ำเกณฑ ์จ ำนวน 30 ขอ้ ไปหำค่ำควำมเช่ือมั่น
KR-20 พบว่ำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่ำ 
เท่ำกบั 0.954

3.

การสรา้งเคร ือ่งมอืและการหาคณุภาพ



เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั(ตอ่)
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดพฤตกิรรมการส่งเสริม
การมวีินัยของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที ่1



วธิกีารด าเนินการวจิยั

1. นกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบท ำแบบทดสอบวดัพฤติกรรมกำรสง่เสรมิวินยัก่อนเรยีน

2. ด ำเนินกำรจดัประสบกำรณส์อนโดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลินกบักลุม่(ทดลอง) และ
จดัประสบกำรณส์อนแบบปกติ (กลุม่ควบคมุ) ตำมแผนกำรจดักำรเรยีนรูท่ี้ไดว้ำงแผนไว้

3. นกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบท ำแบบทดสอบวดัพฤติกรรมกำรสง่เสรมิวินยัหลงัเรยีน

4. น ำขอ้มลูท่ีไดม้ำวิเครำะหด์ว้ยวิธีกำรทำงสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐำนตอ่ไป



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล

ตารางที1่ ผลการวเิคราะหข้์อมูลเพือ่หาประสิทธิภาพของนิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน

การทดลอง
จ านวน

นักเรียน (คน)

คะแนน

ระหว่างเรียน
(50 คะแนน)

แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์

(30) คะแนน

ค่าประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(E2) E1/ E2

รำยบุคคล 3 39.00 78.00 23.67 78.89 78.00/78.89

กลุ่มย่อย 9 39.56 79.11 24.00 80.00 79.11/80.00

ภำคสนำม 30 40.10 80.20 24.20 80.67 80.33/80.67



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล(ตอ่)

1.

2.

3.จากตารางที ่1 สรุปไดว้่า

กำรหำประสิทธิภำพ
แบบรำยบคุคลมีคำ่
ประสิทธิภำพ เท่ำกบั
78.00/78.89

กำรหำประสิทธิภำพ
แบบกลุม่ย่อยมีคำ่
ประสิทธิภำพ เท่ำกบั
79.11/80.00

กำรหำประสิทธิภำพแบบ
ภำคสนำมมีคำ่ประสิทธิภำพ 
เท่ำกบั 80.33/80.67

สรุปไดว้่า
ประสิทธิภำพของนิทำนกระเป๋ำ
เปช้วนเพลิน มีประสิทธิภำพ
ตำมเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้80/80



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล(ตอ่)

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการมีวนัิยของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มทดลอง จัดประสบการณส์อนโดยใช้นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน

แสดงใหเ้ห็นว่ำผลกำรเปรยีบเทียบพฤติกรรมกำรมีวินยัของนกัเรยีนก่อนเรยีนละหลงัเรยีนจดัประสบกำรณ์
สอนโดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลนิของนกัเรยีนกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 16.55 และ 26.45 
ตำมล ำดบั และเมื่อเปรยีบเทียบระหว่ำงคะแนนก่อนและหลงัเรยีนพบว่ำ คะแนนสอบหลงัเรยีนของ
นกัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีนอย่ำงมีนยัส  ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05

การทดลอง N ഥ𝒙 S.D. t Sig.

ก่อนเรียน (กลุ่มทดลอง) 20 16.55 4.51
- 10.289 .00

หลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 20 26.45 1.91



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล(ตอ่)

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการมีวนัิยของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของกลุ่มควบคุม จัดประสบการณส์อนแบบการสอนปกติ

แสดงใหเ้ห็นว่ำผลกำรเปรยีบเทียบพฤติกรรมกำรมีวินยัของนกัเรยีนก่อนเรยีนละหลงัเรยีนจดัประสบกำรณ์
สอนแบบปกติของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 14.00 และ 23.25 ตำมล ำดบั และเมื่อ
เปรยีบเทียบระหว่ำงคะแนนก่อนและหลงัเรยีนพบว่ำ คะแนนสอบหลงัเรยีนของนกัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีน
อย่ำงมีนยัส  ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05

การทดลอง N ഥ𝒙 S.D. t Sig.

ก่อนเรียน (กลุ่มทดลอง) 20 14.00 3.00
- 10.819 .00

หลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 20 23.25 1.94



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล(ตอ่)

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการมีวินัยของนักเรียนก่อนเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จดัประสบการณส์อนโดยใช้นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลินและ
จดัประสบการณส์อนแบบปกติ

แสดงใหเ้ห็นว่ำผลกำรเปรยีบเทียบพฤติกรรมกำรมีวินยัของนกัเรยีนก่อนเรยีนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ จดั
ประสบกำรณส์อนโดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลนิและจดัประสบกำรณส์อนแบบปกต ิมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 
16.55 และ 14.00 ตำมล ำดบั และเมื่อเปรยีบเทียบระหว่ำงคะแนนทัง้สองกลุม่เรยีนพบว่ำ คะแนนก่อนเรยีนของ
กลุม่ทดลองสงูกว่ำก่อนเรยีนของกลุม่ควบคมุ อย่ำงมีนยัส  ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05

การทดลอง N ഥ𝒙 S.D. t Sig.

ก่อนเรียน (กลุ่มทดลอง) 20 16.55 4.51
2.103 .042

ก่อนเรียน (กลุ่มควบคุม) 20 14.00 3.00



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล(ตอ่)

ตารางที ่5 ผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการมีวินัยของนักเรียนหลังเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จดัประสบการณส์อนโดยใช้นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลินและ
จดัประสบการณก์ารสอนแบบปกติ

แสดงใหเ้ห็นว่ำผลกำรเปรยีบเทียบพฤติกรรมกำรมีวินยัของนกัเรยีนหลงัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ จดั
ประสบกำรณส์อนโดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลนิและจดัประสบกำรณส์อนแบบปกต ิมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 
26.45คะแนน และ 23.25 คะแนน ตำมล ำดบั และเมื่อเปรยีบเทียบระหว่ำงคะแนนทัง้สองกลุม่เรยีนพบว่ำ 
คะแนนหลงัเรยีนของกลุม่ทดลองสงูกว่ำก่อนเรยีนของกลุม่ควบคมุ อย่ำงมีนยัส  ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05

การทดลอง N ഥ𝒙 S.D. t Sig.

หลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 20 26.45 1.91
5.259 .000

หลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 20 23.25 1.94



อภปิรายผล

1. ประสิทธิภาพของนิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน ผูว้ิจยัไดด้  ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรหำประสิทธิภำพ
ของนิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน ทัง้ 3 ขัน้ตอน จะเห็นไดว้ำ่ประสิทธิภำพของนิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ ์80/80  ทัง้นี ้อำจเน่ืองมำจำก นิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน มีองคป์ระกอบที่หลำกหลำย 
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ำรเรยีนรู ้ตลอดจนค ำแนะน ำและขอ้เสนอแนะที่ดีจำกผูเ้ช่ียวชำญ จงึส่งผลให ้นิทำน
กระเป๋ำเปช้วนเพลิน มีประสิทธิภำพเหมำะที่จะน ำไปใชเ้ป็นสื่อกำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูท้ี่ดีในกำรจดักิจกรรม
กำรเรยีนกำรสอน

ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ปิมปภำ รว่มสขุ (2558,บทคดัยอ่) ไดส้รำ้งสื่อนิทำนเพื่อพฒันำพฤติกรรม
คณุธรรมดำ้นควำมมีน ำ้ใจในเด็กปฐมวยั ผลกำรวิจยัพบวำ่ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของสื่อนิทำนที่ผูว้จิยัสรำ้งได้
คำ่ประสิทธิภำพ 86.11/84.25 ซึง่สงูกวำ่เกณฑท์ี่ตัง้ไว้



อภปิรายผล(ตอ่)

รวมถงึงำนวิจยัของ รำตร ีอินทรล์ี (2559,บทคดัยอ่) รำยงำนกำรใชห้นงัสือนิทำนประกอบภำพ
เพื่อสง่เสรมิควำมมีวินยัในตนเองส ำหรบัเด็กปฐมวยั ผลกำรศกึษำพบวำ่
ประสิทธิภำพของหนงัสือนิทำนประกอบภำพเพื่อสง่เสรมิควำมมีวินยัในตนเอง ส ำหรบัเด็กปฐมวยั จ ำแนก
ตำมรำยเลม่ ทัง้ 5 เลม่ พบวำ่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑค์วำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกระบวนกำรและผลลพัธ ์
คำ่เฉลี่ยเทำ่กบั 89.00 /89. 67แสดงวำ่ หนงัสือนิทำนประกอบภำพเพื่อสง่เสรมิควำมมีวินยัในตนเองส ำหรบั
เด็กปฐมวยั ตำมที่ผูร้ำยงำนสรำ้งขึน้ทัง้จ  ำแนกตำมรำยชดุและรวมทกุชดุมีประสทิธิภำพสงูกวำ่เกณฑ ์
80/80 ที่ตัง้ไว้



อภปิรายผล(ตอ่)

2. พฤตกิรรมการมีวินัย ของนกัเรยีนระหวำ่งกำรจดัประสบกำรณโ์ดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเป้ชวนเพลิน 
สงูกวำ่นกัเรยีนที่จดัประสบกำรณแ์บบปกติอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐำน 
เพรำะกำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรู ้ดว้ยนิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน เป็นกำรจดัประสบกำรณท์ี่ส่งเสรมิให้
นกัเรยีน รูจ้กักำรมีวินยัในดำ้นดำ้นควำมรบัผิดชอบ ควำมซื่อสตัย ์และควำมอดทน นิทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน 
ซึง่มีองคป์ระกอบที่หลำกหลำย ดงึดดูควำมสนใจ ใหน้กัเรยีนเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี เนือ้เรื่องใหค้วำมรูเ้หมำะสม
กบัวยัของผูเ้รยีน สีของผำ้ที่ใชท้  ำนิทำนช่วยกระตุน้ควำมสนใจของผูเ้รยีน สำมำรถท ำควำมเขำ้ใจและจดจ ำได้
ง่ำย กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูโ้ดยใชนิ้ทำนกระเป๋ำเปช้วนเพลิน 



อภปิรายผล(ตอ่)

ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ กรรณิกำร ์พงศเ์ลิศวฒุิ (2546,หนำ้ 63-70) พบวำ่ พฤติกรรม
กำรมีวินยัในตนเองของเด็กปฐมวยัที่ไดร้บักำรจดักิจกรรมเลำ่นิทำนประกอบละครสรำ้งสรรค ์ก่อน
และระหวำ่งจดักิจกรรมมีควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีเ้ป็นเพรำะ
กิจกรรมกำรเลำ่นิทำนประกอบภำพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำมำรถท ำใหเ้ด็กนกัเรยีนใหค้วำมสนใจใน
เรื่องของระเบียบวินยัมำกกวำ่กำรสอนโดยไมม่ีกำรใชส้ื่อที่มำดงึดดูควำมสนใจ และควำมเขำ้ใจของ
เด็ก 



ขอ้เสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
ทั่วไป

ควรเพิ่มเทคนิคกำรใชน้  ำ้เสียงในกำรเลำ่
เรื่องรำวเพื่อควำมตื่นเตน้ และเรำ้ควำม
สนใจใหก้บันกัเรยีน 

กำรเลำ่นิทำน ควรปรบัภำษำท่ีเขำ้ใจงำ่ยไม่
ซบัซอ้น เนน้ใหน้กัเรยีนเขำ้ใจเนือ้เรื่องไดง้่ำย



ขอ้เสนอแนะ(ตอ่)

ข้อเสนอแนะในการ 
ท าวจิัยคร้ังต่อไป

ควรมีกำรศกึษำเพิ่มเติม โดยกำรน ำนิทำนกระเป๋ำ
เปช้วนเพลินไปประยกุตใ์ชใ้นกำรจดัประสบกำรณ์
สอน แบบบรูณำกำรในกิจกรรมกำรสอนท่ีมีควำม
หลำกหลำย เช่น กำรเลน่บทบำทสมมติ

ควรศกึษำปัจจยัส ำคญัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภำพในกำรจดั
ประสบกำรณส์อน เช่น จ ำนวนนกัเรยีน บรรยำกำศใน
กำรเรยีน และกิจกรรมกำรเรยีนรูท่ี้หลำกหลำย เป็นตน้



ประมวลภาพ

ภาพการใช้นิทานกระเป๋าเป้ชวนเพลิน




