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การสรางเสรมิคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใช
นิทานมัลติมเีดีย ชดุ ตนออกับกอแกว 

Public consciousness development for early childhood by learning from 
multimedia story tale “Ton Or and Kor Kaew” 

 
รสสุคนธ คนงาม0
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอ
แกว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบการสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 จากการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอ
แกว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน 
โรงเรียนบานนาวังแหน ตำบลบอไทย อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group, Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
1) นิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว 2) แผนการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว 3) 
แบบทดสอบวัดเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ท่ีมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.48 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระตอกัน (t-
test Dependent) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) นิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.20/81.44      ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กำหนด E1/E2 คือ 80/80 ที่กำหนดไว 2) คุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว หลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
คำสำคัญ: การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย; นิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว; นักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 3 
 
Abstract 
 The purposes of this research were  (1) To develop and search for efficiency of multimedia 
story tale “Ton Or and Kor Kaew” that effective according to the criteria 80/80 (2) To compare Public 
consciousness development for early childhood before and after , learning from multimedia story 
tale “Ton Or and Kor Kaew” of Kindergarten 3. The experimental group that used for this research 
was Kindergarten 3, Bor Thai sub district, Nong Pai district, Petchaboon Province by using Purposive 
Sampling and using experiment method One Group, Pretest-Posttest Design. The experimental tools 
that used for research were 1) Multimedia story tale “Ton Or and Kor Kaew”    2) Learning  plan from 
multimedia story tale “Ton Or and Kor Kaew” 3) The test of Public consciousness development for  
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early childhood which reliability is 0.48, was analyzed by means of percentage, standard deviation 
and t-test Dependent 
 The research found that (1) multimedia story tale “Ton Or and Kor Kaew” has efficiency 
82.20/81.44 which the result that meets the criteria of E1/ E2 is 80/80 (2) Public consciousness 
development for early childhood by learning from multimedia story tale “Ton Or and Kor Kaew” 
result after learning experience had higher result than before learning according to statistical 
significance at level of .05 which accordance with the hypothesis. 
Keyword: Public consciousness development for early childhood; multimedia story tale “Ton Or and 
Kor Kaew”; Kindergarten 3 students. 
 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 การศึกษาปฐมวัยท่ีตองพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิด - ๖ ป ใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคลเปนการเตรียมความพรอมที่จะเรียนรูและ
สรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูความเปนมนุษยที ่สมบูรณเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 2)แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ ฉบับที่ 8 มุงปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคใฝการเรียนรูอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: บทนำ) สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีเนนสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ในมาตรฐานท่ี 5 
ตัวบงชี้ที่ 2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจ และชวยเหลือแบงปน การพัฒนาอารมณจิตใจ และปลูกฝงการสรางเสริม
คุณลักษณะจิตสาธารณะกับเด็ก ฝกใหเด็กรูจักการเปนผูใหและผูอาสาชวยเหลือผูอื่น รูจักแบงปน เสียสละเพื่อทำ
ประโยชนสวนรวม โดยสอดคลองกับจิตสาธารณะในดานความมีน้ำใจ การชวยเหลือ และการเสียสละ ใหเด็กนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุขและเปนคนดีของสังคม (สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549: 29) ฉะนั้น 
ควรใหโอกาสเด็กไดฝกฝนการสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะในตนเองตั้งแตชวงปฐมวัย เพราะเปนสวนสำคัญใน
การพัฒนาลักษณะนิสัยใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค และดำรงชีวิตในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยนั้น เปนการปลูกฝงดานจิตสาธารณะใหกับเด็กใหมี
ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ซึ่งมีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกใหรูจักความมีน้ำใจ การชวยเหลือ และการ
เสียสละ การรวมแรงรวมใจรวมมือในการทำประโยชนเพื่อสังคมและสวนรวม ดังนั้น ควรเริ่มตั้งแตเด็กปฐมวัย เพราะ
เปนชวงวัยท่ีควรปลูกฝงจิตลักษณะเพ่ือสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดีและคนเกง เม่ือโตขึ้นคือในชวงอายุ     3-8 ขวบ 
และจิตลักษณะที่ควรปลูกฝงในชวงอายุนี้ คือ ทัศนคติตอคุณธรรมและคานิยม จะเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน
เมื่อเขาวัยรุนและวัยผูใหญไดมาก ในการพัฒนาจิตสาธารณะในเด็กปฐมวัยนั้น เด็กจำเปนตองไดรับการจัดประสบกา
รณสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธทางสังคม สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม จากความรูเดิมและความเขาใจ
ท่ีมีอยูในขณะนั้น และการจัดสิ่งแวดลอมในบริบทท่ีคลายคลึงกับชีวิตจริง ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
ใหเด็กไดสรางความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2538: 77) จิตสาธารณะ เปน
ความสำคัญตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษยโดยสวนรวมจิตสาธารณะ จึงเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสังคมไทย
ตอง มีการปลูกฝงใหเกิดขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสำคัญกับจิตสาธารณะโดยการใหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด “จิตสาธารณะ” ไวเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพราะ
เปนการชวยใหผูเรียนไดทำกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะมากขึ้น ซ่ึงจิตสาธารณะนี้จะเขาไปจนเปนผูใหญท่ีดีใน
สังคมและรวมสรางสังคมอยางมีความสุข การจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญมาก
เพราะเด็กในระดับปฐมวัยเปนวัยท่ีมีความเฉพาะและเปนวัยท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงในการท่ีจะไดรับการอบรมเลี้ยงดู 
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และการเอาใจใส ควรไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติและความตองการของเด็กในวัยนี้โดยเฉพาะพฤติกรรม
ทางสังคม (สิริมา ภิญโญอนันตพงศ. 2550 : 1-2) ซ่ึงสอดคลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 ท่ีพบวา นักเรียนขาดการมี
จิตสาธารณะ เชน ไมมีน้ำใจตอเพื่อน ไมรูจักการแบงปนขนมใหเพื่อน ไมแบงของเลนใหผูอื่นเลนดวย ไมรูจักชวยเหลือ
ผูอ่ืน และไมมีการเสียสละ เปนตน 
 การจัดกิจกรรมการเลานิทานเปนวิธีการใหความรูวิธีหนึ่งท่ีทำใหเด็กสนใจในการเรียนรูสามารถจดจำ     กลา
แสดงออก มีแรงจูงใจที่จะเปดรับพฤติกรรมสามารถพัฒนาเด็กไดทั้งสามดาน ไดแก ดานรางกาย เด็กไดมีโอกาสฝกการ
ใชกลามเนื้อตางๆ ของรางกายประกอบการฟงนิทาน ดานอารมณ ขณะที่ฟงนิทานเด็กจะเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน 
ดานสติปญญา นิทานเปนสิ่งเสริมสรางสติปญญา เมื่อเด็กฟงนิทานจะทำใหสามารถใชกระบวนการคิดในการพิจารณา
แกปญหา เนื ้อหาของนิทานยังฝกเด็กเกี ่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลรูจ ักการจัดประเภทการหา
ความสัมพันธ การสังเกตรายละเอียดและการเปรียบเทียบ (เกริก ยุนพันธ. 2543: 55-56) 
 ในปจจุบันนี้ การนำเอาสื่อเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน มีสื่อประเภทหนึ่งที่กำลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในขณะนี้ซึงก็คือสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซ่ึง
ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ สื่อมัลติมีเดียจะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน และ
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2545)  
 นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังสามารถชวยแกปญหาการเรียนการสอนที่ครูขาดเทคนิคและ
ทักษะในการสอน กลาวคือ มีกระบวนการเรียนการสอนซ้ำซาก จำเจ นาเบื่อ อักทั้งไมไดนำนวัตกรรมมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน ผูสอนตองนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อการสอนจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดงายขึ้น สนุกสนาน ประหยัดเวลา ผอนแรงครู ชวยใหผูเรียนไดพบกับผูสอนที่เกงในเรื่องนั้นๆ อันเกิด
แรงบันดาลใจและความสุข ทั้งครูและนักเรียนสามารถเรียนรูไปดวยกันได นอกจากนี้สื่อการเรียนรูสมัยใหมจะทำให
เกิดการปฏิรูปการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ชวยใหเกิดการยกเครื่องทางปญญาของสังคมไทยตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอีกดวย (ประเวศ   วะสี.2545: 75) 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นคุณคาและใหความสนใจท่ีจะศึกษาวา การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของ    เด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกวมีพัฒนาการสรางเสริมคุณลักษณะจิต
สาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม และสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะตอสวนรวมใหมากขึ้น เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุดตนออกับกอแกว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปท่ี 3 จากการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ ตำบล   บอ
ไทย อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ จำนวน 99 คน 
 กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
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1. กลุมตัวอยางเพื่อการสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะ โดยใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง เปนนักเรียน

ชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานนาวังแหน จำนวน 10 คน เปนกลุมทดลองการจัด
ประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุดตนออกับกอแกว  
 2. กลุมตัวอยางเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย ดวยวิธีการจับสลาก เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย 
จำนวน 42 คน ท่ีไมซ้ำกับกลุมตัวอยางจากขอ 1 โดยแบงเปน 
 2.1 กลุมทดลองที่ใชในการทดสอบหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกวแบบรายบคุคล 
(1:1:1) จำนวน 3 คน ประกอบดวย นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน จากนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย โดยใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก เปนนักเรียนท่ีไม
เคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 
 2.2 กลุมทดลองที่ใชในการทดสอบหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกวแบบกลุมยอย 
(3:3:3) จำนวน 9 คน ประกอบดวย นักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน จากนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย โดยใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก เปนนักเรียนท่ีไม
เคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 
 2.3 กลุมทดลองท่ีใชในการทดสอบหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกวแบบภาคสนาม 
(10:10:10) จำนวน 30 คน ประกอบดวย นักเรียนเกง 10 คน ปานกลาง 10 คน และออน 10 คน จากนักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย โดยใชวิธีการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับสลาก 
เปนนักเรียนท่ีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดียชุด ตนออกับกอแกว 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
 
3. ขั้นตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ตามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับประเภทและวิธีการสราง ขั้นตอนการสราง ประโยชนของนิทาน
มัลติมีเดียท่ีใชสำหรับการจัดประสบการณแกเด็กปฐมวัย 
 2. ผูวิจัยสรางนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว โดยใชเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณลักษณะจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัย จำนวน 10 เรื่อง 
 3. ผูวิจัยนำนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ที่สรางขึ้นจำนวน 10 เรื่อง เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นในดานเนื้อเรื่องของนิทาน 
ดานกราฟก การใชสี เสียง และขอเสนอแนะเพ่ือนำไปปรับปรุงแกไข 
 4. ผูวิจัยนำนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว และตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
นิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว  
  4.1 ตรวจสอบความสอดคลองของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอ โดยใชเกณฑในการตรวจ
พิจารณาขอคำถาม นำผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลการประเมินคา 
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ความสอดคลองของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว จำนวน 10 เรื่อง มีการประเมินคาความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67-1.00 ซ่ึงมีความสอดคลอง สามารถนำไปจัดกิจกรรมได 
  4.2 ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ในดานเนื้อเรื่อง
ของนิทาน ดานกราฟก การใชสี เสียง และขอเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแกไข โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ. 2555: 75)  
 5. นำนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสร็จสมบูรณแลว ไปทดลองใชกอน
นำไปใชจริง เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  5.1 ทดลองรายบุคคล (One by one testing) นำนิทานมัลติมีเดียชุดตนออกับกอแกว ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย ประกอบดวย นักเรียนเกง 1 คน 
ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน จำนวน 3 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย ดวยวิธีการจับฉลาก ดูผลจากการทำกิจกรรม
ในหองเรียน เม่ือทดลองใชกับเด็กปฐมวัยแลวใหทำแบบทดสอบทายเรื่อง และแบบทดสอบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัย จากนั้นนำผลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลที่ไดเทากับ 81.33/82.22 เปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไว ผูวิจัยไดสอบถามเกี่ยวกับความนาสนใจ ความคมชัดของภาพและเสียง    ความเขาใจในเนื้อเรื่อง 
เพ่ือนำขอเสนอแนะจากเด็กปฐมวัยท่ีบอกวาเสียงยังไมมีความชัดเจนมาปรับปรุงแกไข  
  5.2 ทดลองกลุมยอย (Small group testing) นำนิทานมัลติมีเดียชุดตนออกับกอแกว ไปทดลองใช
กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย ประกอบดวย นักเรียนเกง 3 คน 
ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน จำนวน 9 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย ดวยวิธีการจับฉลาก ดูผลจากการทำกิจกรรม
ในหองเรียน เม่ือทดลองใชกับเด็กปฐมวัยแลวใหทำแบบทดสอบทายเรื่อง และแบบทดสอบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัย จากนั้นนำผลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลที่ไดเทากับ 82.33/81.85 เปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไว ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมในขณะที่ฟงนิทาน พบวา เด็กใหความสนใจมากขึ้น และมีความสงสัยในตัว
ละครของตนออและกอแกวท่ีใสเสื้อผาชุด ผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข   
  5.3 ทดลองภาคสนาม (Field testing) นำนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบอไทย ประกอบดวย นักเรียนเกง 10 คน 
ปานกลาง 10 คน และออน 10 จำนวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย ดวยวิธีการจับฉลาก ดูผลจากการทำกิจกรรม
ในหองเรียน เม่ือทดลองใชกับเด็กปฐมวัยแลวใหทำแบบทดสอบทายเรื่อง และแบบทดสอบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัย จากนั้นนำผลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลที่ไดเทากับ 82.20/81.44 เปนไป
ตามเกณฑท่ีต้ังไว 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. นิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว จำนวน 10 เรื่อง 
 2. แผนการประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกวจำนวน 10 แผน 
 3. แบบทดสอบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก        
จำนวน 30 ขอ 
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทั้งหมด โดย
มีขั้นตอนการดำเนินตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ          One 
Group Pretest-Posttest Design แบบทดลองแบบหนึ่งกลุม ซ่ึงกลุมทดลองสอนโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับ
กอแกว ชั้นอนุบาลปท่ี 3 
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กลุม กอนจัดประสบการณ ทดลอง หลังจัดประสบการณ 
E(R) Q1 X Q 2 

สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
   E(R) หมายถึง  กลุมทดลอง 

   Q 1  หมายถึง  การทดสอบกอนจัดประสบการณ 

   X    หมายถึง  การจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว 

   Q 2 หมายถึง  การทดสอบหลังจัดประสบการณ 
 1. ดำเนินการทดลองโดยนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ซึ่งเปนกลุมทดลองสอนโดยใชนิทานมัลติมีเดียชุด ตนออ
กับกอแกว 
 2. ใหนักเรียนทำแบบทดสอบกอนการจัดประสบการณดวยแบบทดสอบ จำนวน 30 ขอ 
 3. เมื่อกลุมทดลองเรียนดวยนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ครบทุกแผนแลวใหทำการทดสอบหลัง
การจัดประสบการณ 
 4. นำขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
6. การวิเคราะหขอมูล 
 6.1 หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยนำขอมูลไป
หาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 6.2 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการ
จัดประสบการณ ตามการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว เพื่อการสรางเสริมคุณลักษณะ
จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยการหาคา t-test แบบ Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ในรูปแบบตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว  

การทดลอง 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนนระหวางเรียน 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ผลรวม รวมเฉลี่ย ผลรวม รวมเฉลี่ย 
แบบหนึ่งตอหนึ่ง 3 244 81.33 74 82.22 
แบบกลุมยอย 9 741 82.33 221 81.85 
แบบภาคสนาม 30 2466 82.20 733 81.44 

 จากตารางท่ี 1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว สำหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 3 พบวา การหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดียชุดตนออกับกอแกว ทั้ง 3 ขั้นตอน คือ การทดลอง
รายบุคคล จำนวน 3 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.33/82.22 การทดลองกลุมยอย จำนวน 9 คน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 82.33/81.85 และการทดลองภาคสนาม จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/81.44 หมายความวา 
นิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.20/81.44 ตามเกณฑ 
80/80 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนเรียนและหลังเรียน จากการ
จัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ในรูปแบบตารางท่ี 2 
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ตารางที ่ 2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนเรียนและหลังเรียน จากการจัด
ประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว 

ผลการทดลอง จำนวน 
N 

คาเฉลี่ย 

𝐗𝐗� 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา t 
 

Sig. 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

10 
10 

10.90 
21.50 

2.42 
2.80 

39.750 0.000* 

*p<.05 
 จากตารางที่ 2 พบวา หลังการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว เด็กปฐมวัยมี
คะแนนคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย สูงกวากอนการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดียชุด ตนออกับ
กอแกวอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใชนิทาน
มัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ชั ้นอนุบาลปที ่ 3 คาประสิทธิภาพ 
82.20/81.44 ตามเกณฑที่กำหนดของ E1/ E2 คือ 80/80 ตามที่กำหนดไว เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
ประสบการณการเรียนรูสูคุณภาพผูเรียน โดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 
เกิดจากการที่ผูวิจัยไดคำนึงถึงผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนรู และคำนึงถึงการสรางเสริมคุณลักษณะจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู
เรื่องราวผานรูปภาพและเสียงผานของนิทานมัลติมีเดีย ใหเกิดความเขาใจ ความสนใจ และความสนุกสนาน เพื่อให
ผูเรียนไดรูจักการสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ผานเรื่องราวนิทานมัลติมีเดีย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกานดา โรมวิลาส (2549) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนานิทานมัลติมีเดีย เรื่องความซื่อสัตย 
สำหรับเด็กปฐมวัย พบวา นิทานมัลติมีเดียเรื่องความซ่ือสัตยสำหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ 85.13/86.27 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑที่กำหนดไว และการเปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตยหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตสาธารณะของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว หลังเรียนสูงกวากอนเรียน พบวา 
คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว มีคาเฉลี่ย 10.90 และหลังการจัด
ประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว มีคาเฉลี่ย 21.50 จึงสรุปไดวา หลังจากการจัดประสบการณ 
คะแนนเฉลี่ยการสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย สูงกวากอนการจัดประสบการณ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้การจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว ทำใหเด็กสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สามารถสอดแทรกคุณลักษณะจิตสาธารณะใหซึมซาบเขาไปในจิตใจไดโดยไมรู ตัว  ตัวละครในนิทาน
สามารถเราความสนใจของเด็กและทำใหเด็กเกิดความรูสึกอยากจะทำตามตัวละครในนิทาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปราณี ปริยวาที. (2551) ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โดยการเลานิทานและการติดตามผล กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียน ชาย - หญิง อายุ 5 – 6 ป พบวา เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานและติดตาม
ผล มีการพัฒนาจริยธรรม หลังการจัดกิจกรรมเลานิทานอยูในระดับดีมาก แตกตางจากกอนการทดลองอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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กลาวโดยสรุป การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใชนิทาน

มัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว เปนการจัดประสบการณเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยเปน
อยางดี ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช   
 (1) การจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว เนนใหผูเรียนไดมีการเรียนรูการสราง
เสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะสามารถนำไปใชไดกับเด็กทุกระดับ โดยการปรับใหเหมาะสมกับพัฒนาการ 
 (2) การสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย 
ชุด ตนออกับกอแกว ครูผูสอนควรศึกษาวิธีการนำไปใชอยางละเอียด เนื่องจากหากครูไมจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ จะทำใหเด็กไมไดรับการเรียนรูท่ีเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 (1) ควรมีการพัฒนาและนำการจัดประสบการณโดยใชนิทานมัลติมีเดีย ไปสงเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะ
ในชวงอายุตางๆของเด็กปฐมวัย เพ่ือตรวจสอบวานิทานมัลติมีเดีย ท่ีออกแบบมามีความเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม 
 (2) ควรมีการเปรียบเทียบการสรางเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ
โดยใชนิทานมัลติมีเดีย ชุด ตนออกับกอแกว กับการสอนแบบปกติ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาอิสระเรื่องนี้สำเร็จเรียบรอยดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีจากหลายๆทาน และ
หลายๆหนวยงานท่ีไดใหการสนับสนุนการทำวิจัยจนสำเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจำนง อาจารยที่ปรึกษาในการทำการศึกษาอิสระในครั้งนี้ ท่ี
กรุณาที่ใหคำปรึกษา ใหความชวยเหลือเสนอแนะ แนวคิดและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดี
ย่ิงโดยตลอดมา ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางย่ิง 
 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ คุณครูวิชุตา วังโสม ครูวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ คุณครูพิมพภา ศรีชามก ครู
วิทยาฐานชำนาญการพิเศษ และคุณครูศิรัญญา พุมคำ ครูวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ ที่ใหความอนุเคราะหเปน
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ พรอมทั้งขอขอบคุณคณะครู โรงเรียนบานนาวังแหนที่ให
ความอนุเคราะหในการใชสถานที่และอำนวยความสะดวก ตลอดจนนักเรียนทุกๆคน ที่ใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่และนองที่เปนกำลังใจและใหความชวยเหลืออยางดีแกผูวิจัยเสมอมา รวมท้ัง
เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่มีสวนชวยเหลือใหกำลังใจและใหคำปรึกษา
ในการทำวิจัยในครั้งนี้ 
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