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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานระหว่างเด็กท่ีได้รับ (กลุ่มทดลอง) และไม่ได้รับ (กลุ่มควบคุม) นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างาน
จนสัมฤทธิผล 2.เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของเด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กช้ันอนุบาล 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความคงทนของพฤติกรรมในการท างานน้อย จ านวน 30 คน สุ่มเข้า 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 15 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1.นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลที่ผู้วิจัยแต่งและเรียบเรียงขึ้นจ านวน 10 เรื่อง 2. แบบสังเกตความคงทนพฤติกรรมในการท างาน 
โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชุดนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะใช้ทดลอง ใช้เวลาในการทดลองครั้งละ 20 นาที เป็นเวลา 
10 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้ t-test แบบ independent และเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อน
และหลังการได้รับนิทานภาพการ์ตูน โดยใช้ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กที่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็น
ตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล เด็กมีความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าก่อนการได้รับนิทานภาพ
การ์ตูน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  ความคงทนในการท างาน,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. ความส าคัญของปัญหา  
     เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี เป็นวัยที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด เพราะเด็กวันนี้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  หากเด็กได้รับ
การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัยจะท าให้เด็ก
เจริญเติบโต พร้อมท่ีจะมีวุฒิภาวะในทุกด้าน นอกจากนั้น
ยังเป็นการวางรากฐานการเรียนให้กับเด็กอีกด้วย โดย
ธรรมชาติแล้วเด็กปฐมวัยส่วนมากจะมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่
นิ่ง มีการพูดคุย วอกแวกระหว่างการท างาน เหม่อลอย 
ชอบลุกออกจากที่อย่างไม่มีเหตุผล  ท าให้ไม่มีสมาธิใน
การท างานตามที่ครูก าหนดให้ นั่นคือท างานไม่ส าเร็จซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการเรียนซึ่งงานวิจัยในอดีตส่วนมากจะ
ใช้การเสริมแรงด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ค าชมเชย การปรบมือ 
การให้ดาว เพื่อปรับพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่ประสบ
ผลส าเร็จ แต่ถ้าหากมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  เช่น การใช้
นิทานก็จะท าให้เด็กอนุบาลสนใจในการเรียนและยิ่งถ้า
เป็นนิทานภาพการ์ตูนด้วยแล้วก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะใช้นิทานภาพ
การ์ตูนที่ตั วแบบมีลักษณะมุ่ งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผลให้ เป็นตั วแบบเพื่ อดู ว่ า เด็ กอนุบาลจะ
เลียนแบบตัวละครดังกล่าวหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 
20 นาที  เพราะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560  ก าหนดช่วงความสนใจของเด็กอายุ 5-6 ปี มีความ
สนใจประมาณ 15-20 นาที ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงก าหนด

ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานภายในเวลา     
20  นาที 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานระหว่างเด็กท่ีได้รับ(กลุ่มทดลอง)และไม่ได้รับ(กลุ่ม
ควบคุม)นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ท างานจนสัมฤทธิผล 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานของเด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     1.นิทาน 10 เ รื่ อง  ที่ มี การตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้ อหา โดยส่งให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบหาค่า IOC ว่าเรื่องที่ปรากฏในนิทานนั้น
สามารถเป็นแบบอย่างความคงทนในการท างานได้นาน
หรือไม่ 
     2. แบบสังเกตความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานซึ่งหาความเช่ือมั่นของแบบสังเกตโดยวิธีใช้ความ
สอดคล้องของผู้สังเกต (Inter-Rater Reliability) ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้จะมีผู้สังเกต 2 คน ต่อการสังเกตเด็ก 5 คน 
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ในขณะที่ครูให้งานเด็กท า ทั้งนี้โดยผู้สังเกตทั้ง 2 คน จะ
ขีดนับพฤติกรรม คือ 1)การลุกออกจากที่นั่งอย่างไม่มี
เหตุผล 2)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง 3)วอกแวกระหว่างการ
ท างาน  4)หันซ้ายหันขวา 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 ามาตรวจสอบความเหมือนกันหรือตรงกันของ
พฤติกรรมที่ขีดนับ แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นของการ
สังเกต ตามสูตรความเช่ือมั่นจากการสังเกต = จ านวนที่
ประเมินเหมือนกัน /จ านวนท่ีประเมินเหมือนกัน+จ านวน
ที่ประเมินต่างกัน 
 
4.การด าเนินการ  
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi -
Experimental Design) ผู้วิจัยได้ด าเนิน 
การทดลองดังรายละเอียดต่อไปนี ้
     4.1 ขั้นก่อนการทดลอง ใช้แบบสังเกตเพื่อสังเกต
ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของเด็กแล้ว
คัดเลือกเด็กที่มีความคงทนในการท างานน้อย 50 คน 
น ามาสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากจ านวน 30 คน  แล้ว
สุ่มเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 
คน ใช้คะแนนจากแบบสังเกตความคงทนของพฤติกรรม
ในการท างานเป็นคะแนนก่อนการทดลอง(Pretest) 
     4.2 ขั้นด าเนินการทดลอง กลุ่มทดลองผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองโดยใช้นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลแล้วให้งานท าตามที่
ก าหนดในแต่ละเรื่องส่วน(กลุ่มควบคุม)ให้เรียนตาม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้เรียนตามปกติ 
     4.3 ขั้นหลังการทดลอง หลังจากได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนแล้วขณะเด็กท างานตามที่ก าหนดครูสังเกต
พฤติกรรมความคงทนในการท างานจนสัมฤทธิผล
(Postest) ส่วนกลุ่มควบคุมมีการสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานหลังการเรียนเช่นเดียวกัน 
     4 . 4  น า ผ ล ที่ ไ ด้ ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยก า ร
เปรียบเทียบตามวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สรุปผล แล้วน ามาอภิปรายผล 
 

5.ผลการวิจัย 
     การศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการท างานจน
สัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

ก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเพื่อเป็นตัวแบบมุ่งมั่นใน
การท างานจนสัมฤทธิผลของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
จังหวัดบุรีรัมย์  สรุปผลได้ดังนี้ 
5.1. ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคงทนในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
     5.1.1 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าความคงทนของ
พฤติกรรมในการท างานระหว่างเด็กในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมก่อนที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ
มุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  ทั้ง 10 เรื่อง 
     เมื่อค านวณหาความคงทนของพฤติกรรมในการ
ท างานของเด็กในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนที่
ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างาน
จนสัมฤทธิผลแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  ทั้ง 10 เรื่อง แสดงว่าเด็กในกลุ่มทดลองและ

นิทาน
เรื่อง 

ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t df p 
X  SD 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 
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กลุ่มควบคุมมีความคงทนในการท างานไม่ต่ างกัน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ให้กิจกรรมนิทานภาพการ์ตูนเป็น
ตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลกับกลุ่มทดลอง 
เมื่อจบแล้วให้เด็กอนุบาลท างานตามที่ก าหนดในแต่ละ
เรื่อง เรื่องละ 20 นาที ในขณะที่เด็กอนุบาลท างาน จะมี
ครูมาสังเกตพฤติกรรมคือ1)การลกุออกจากท่ีนั่งอย่างไม่มี
เหตุผล2)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง 3)วอกแวกระหว่างการ
ท างาน  4)หันซ้ายหันขวา  และ5)นั่งเหม่อลอย โดยครู 2 
คนจะสังเกตพฤติกรรมเด็ก 5 คนภายในเวลา  20 นาท ี
ครู 2 คนจะสังเกตเด็ก 5 คนพร้อมกัน(คิดเป็น 1กลุ่ม 
ทั้งหมดในห้องมี 3 กลุ่ม) โดยแบ่งเวลาในการสังเกต
ออกเป็น  4 ช่วง คือช่วงเวลา 0-5 , 5-10 ,10-15 และ 
15-20 นาที  เมื่อสังเกตครบ 20 นาที  จะน ามา
ตรวจสอบความเหมือนกันหรือตรงกันของพฤติกรรมที่ขีด
นับซึ่งเป็นผลของการทดสอบหลังการทดลอง (posttest) 
โดยผู้วิจัยได้ใช้คะแนนทดสอบหลังนี้น าไปเปรียบเทียบ
ความคงทนในการท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็ก
อนุบาลที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ (กลุ่ม
ทดลอง) กับเด็กอนุบาล(กลุ่มควบคุม)ซึ่งได้รับการสอน
ตามปกติใช้เวลาสอนนาน 20 นาที ขณะสอนจะมีครูเข้า
ไปสังเกตพฤติกรรมความคงทนในการท างานเช่นเดียวกับ
การสังเกตในกลุ่มทดลอง คือ ครู 2 คน สังเกตเด็ก 5 คน
พร้อมกัน (คิดเป็น 1 กลุ่ม ทั้งหมดในห้องมี 3 กลุ่ม) โดยมี
การแบ่งเวลาในการสังเกตเป็น 4 ช่วง (เหมือนกลุ่ม
ทดลอง) พฤติกรรมที่สังเกตคือ 1.)การลุกออกจากที่นั่ง
อย่างไม่มีเหตุผล 2.)พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง3.)วอกแวก
ระหว่างการท างาน 4.)หันซ้ายหันขวา และ 5.)นั่งเหมอ
ลอย หลังจากนั้นน ามาตรวจสอบความตรงกันของ
พฤติกรรมที่ขีดนับ การหาความคงทนของพฤติกรรมใน
การท างานจนสัมฤทธิผลของเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบ (กลุ่มทดลอง) กับเด็กอนุบาล 
(กลุ่มควบคุม) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าเด็กที่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผลมีความคงทนในการท างานนานกว่าเด็กอนุบาล
ที่ได้รับการสอนปกติ(กลุ่มควบคม)อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
5.2 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคงทนในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลระหว่างเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล 
(กลุ่มทดลอง) กับเด็กอนุบาลที่ได้รับการสอนปกติ  
(กลุ่มควบคุม)  

*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
     5.2.1 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความคงทนของ
พฤติกรรมในการท างานระหว่างเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล 
(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนในการท างานนานกว่าเด็ก
อนุบาลที่ ได้รับการสอนปกติ (กลุ่มควบคุม)อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและแยกนิทาน
ในแต่ละเรื่องซึ่งมีจ านวน 10 เรื่อง สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1  
     การหาความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของ
เด็กที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการ
ท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและหลังการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ว่าหลังการทดลองเด็กอนุบาล 
(กลุ่มทดลอง) มีความคงทนของพฤติกรรมในการท างาน
นานกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 
 

นิทา
น

เรื่อง 

ที ่

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t df p 
X  SD X  SD 

1 17.78 .91 16.98 .87 2.46* 28 .02 

2 17.63 .95 16.60 .70 3.37* 28 .00 

3 18.00 .67 17.05 .43 4.61* 28 .00 

4 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 
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5.3 ตารางที่  3 การเปรียบเทียบความคงทนของ
พฤติกรรมในการท างานของเด็กท่ีได้รับนิทานภาพการ์ตูน
เป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลก่อนและ
หลังการทดลอง 
 

*มีนัยส าคญัที่ระดับ .05 
 
     5.3.1 จากตารางที่ 3 พบว่า หลังการทดลองค่า
ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานของเด็กที่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผลมีความคงทนในการท างานนานกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม
และแยกนิทานในแต่ละเรื่ องซึ่ งมีจ านวน 10 เรื่อง 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2  
 
5.4 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความคงทน
ในการท างานระหว่างเด็กอนุบาลสามที่ได้รับและไม่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผล ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิจัยพบว่า 
     5.4.1 เด็กอนุบาลที่ได้รับนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัว
แบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผล(กลุ่มทดลอง)มี

ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าเด็ก
อนุบาลที่เรียนตามปกติหรือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูน(กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     5.4.2 หลังการทดลองเด็กอนุบาลที่ได้รับนิทานภาพ
การ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจนสัมฤทธิผลมี
ความคงทนของพฤติกรรมในการท างานนานกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6.อภิปรายผล 
     6.1 จากผลการทดลองที่พบว่าเด็กอนุบาลที่ได้รับ
นิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบมุ่งมั่นในการท างานจน
สัมฤทธิผล (กลุ่มทดลอง)มีความคงทนของพฤติกรรมใน
การท างานนานกว่าเด็กอนุบาลที่เรียนตามปกติหรือเป็น
กลุ่มที่ไม่ได้รับนิทานภาพการ์ตูน(กลุ่มควบคุม) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05การที่ผลเป็นเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่านิทานภาพการ์ตูนมีอิทธิพลในการเพิ่มความคงทน
ในการท างานจนสัมฤทธิผล ท้ังนี้เพราะนิทานภาพการ์ตูน
เร้าความสนใจก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการใช้ภาษาและ
ที่ส าคัญนิทานภาพการ์ตูนเป็นตัวแบบที่กระตุ้นให้เด็ก
เลียนแบบในการท างานจนส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับที่
Bandura [1] กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จากตัวแบบ 
(Leaning Though Modeling) หรือ การเรียนรู้โดยการ
สังเกตเป็นการเรียนรู้ของบุคคลที่เกิดจากการสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบเป็นวิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของ
มนุษย์ Bandura เสนอว่าการเรียนรู้จากตัวแบบเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฝึกคิดหรือฝึก
กระท าตามตัวแบบก็จะส่ง เสริม ให้ผู้ สั ง เกตจดจ า
พฤติกรรมของตัวแบบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นิทานภาพ
การ์ตูนยังช่วยให้เด็กใส่ใจ มีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นกับงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ลุกจากที่อย่างไม่มีเหตุผล ไม่
พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง ไม่เหม่อลอยขณะท างาน จาก
การศึกษาวิจัยของดิกสันและคนอื่น ๆ Dix and other [2] 
ศึกษาการเล่านิทานกับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนเมืองดิ
ทรอยต์ จ านวน 146 คน โดยแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มทดลองมี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 หลังจากได้ฟังนิทานแล้วมี
การสนทนา กลุ่มที่ 2 พาไปศึกษานอกสถานที่ กลุ่มที่ 3 
แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละคร ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็น
กลุ่มควบคุม ได้ฟังนิทานเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัย
พบว่า เด็กกลุ่มที่ ได้ฟังนิทานแล้วได้แสดงบทบาท

นิทา
น
เร่ือง 
ที่ 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

t df p 

X  SD X  SD 

1 13.40 0.49 17.78 0.91 18.16* 14 .01 

2 13.31 0.48 17.63 0.95 18.70* 14 .01 

3 13.33 0.57 18.00 0.66 25.87* 14 .01 

4 14.40 0.48 17.91 0.67 22.88* 14 .01 

5 13.25 0.38 17.81 0.63 29.06* 14 .01 

6 13.16 0.69 17.93 0.60 22.34* 14 .01 

7 13.22 0.56 17.80 0.88 19.04* 14 .01 

8 13.46 0.55 17.91 0.87 16.63* 14 .01 

9 13.31 0.44 18.13 0.80 20.75* 14 .01 

10 13.33 0.42 18.00 0.66 27.14* 14 .01 

รวม 13.25 0.20 17.90 0.85 40.88* 14 .01 
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เลียนแบบตัวละครในเรื่อง นอกจากนี้ ไชยนันท์ แสงทอง[3] 
ได้กล่าวไว้จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า เนื้อหานิทานที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เป็นตัวแบบมีภาษาที่เข้าใจง่ายมี
รูปภาพประกอบนักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วม 
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเล่านิทานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
     6.2 เด็กช้ันอนุบาล 3 เมื่อได้ฟังนิทานแล้วมีความ
คงทนของพฤติกรรมในการท างานนานขึ้น คือไม่ลุกออก
จากที่อย่างไม่มีเหตุผล ไม่พูดคุยกับเพื่อนรอบข้าง ไม่
วอกแวกระหว่างการท างาน ไม่หันซ้ายหันขวา และไม่นั่ง
เหม่อลอยภายในเวลา 20 นาที หรือถ้าจะพบพฤติกรรม
เหล่านั้นก็จะพบน้อยมาก สิ่งเหล่านี้ช้ีให้เห็นว่าเด็กมีความ
คงทนของพฤติกรรมในการท างานหลังจากได้รับนิทาน
ภาพการ์ตูนนานกว่าก่อนได้รับ นิทานภาพการ์ตูนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เพราะเด็กได้รับอิทธิพล
จากตัวแบบนิทานภาพการ์ตูนนั่นเองที่ท าให้พฤติกรรม
เปลี่ยนไป ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของกฤษณา สังข์วะระปรีชา และประภาพร ปาจิตร [4] 
ที่ได้ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติที่มีต่อวินัยใน
ตน เอง  พบว่ า เ ด็ ก ช้ันอนุบาลที่ เ รี ยนโดยการจั ด
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการ
แสดงบทบาทสมมุติมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับ
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
  
7. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
     ครูอนุบาลควรใช้นิทานในการปรับพฤติกรรมเด็กและ
ศึกษาตัวแปรอื่นที่เป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดปัญหา ความ
คงทน ของพฤติกรรมในการท างาน นิทาน 10 เรื่อง    
อาจมากไปส าหรับเด็กปรับเป็น 6-8 เรื่อง เป็นต้น 
 
8. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย  
     ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้นิทานภาพ
การ์ตูน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น พฤติกรรม   
ความขยัน ความอดทน และวิริยะอุตสาหะ เป็นต้น 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 
     วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณา
อย่างยิ่งของรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร  
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประธาน

คณะกรรมการสอบ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ ดร.ชูเกียรติ    
จากใจชน  ดร.สมชาย เตียวกุล  ดร.นงคราญ วงษ์ศรี  
กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ค าปรึกษา  
ให้แนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ด้วย
ความกรุณาจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ใน
ภาควิชาจิตวิทยาทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้วิจัย 
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