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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80/80 2) เปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 3)  ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จ านวน 41 คน ไ ด้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสมเพ่ือ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 2) ส่ือประสม 3)  แบบประเมิน
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 4) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และ 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
และความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2)  เท่ากับ 84.33/86.8   
2) พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 อยู่ในระดับมาก และ 4)   
ความพึงพอใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 92.68 มีความพึงพอใจด้าน
ส่ือและอุปกรณ์ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 97.56 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้, ส่ือประสม, กล้ามเนื้อมัดเล็ก, ความคิดสร้างสรรค์ 
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Abstract 

 
 The objectives of this research were 1)  to The development of a learning experience, 
use of multimedia to development small muscle and creative thinking Students from 
kindergarten anuban 1 to achieve the efficiency criteria of 80/80, 2) to compare the development 
of fine motor skills of early childhood children before and after taught with the development of 
a learning experience, use of multimedia to development small muscle and creative thinking 
Students from kindergarten anuban 1using dependent sample t-test, 3) to study the creativity of 
students towards the development of a learning experience, use of multimedia to development 
small muscle and creative thinking Students from kindergarten anuban 1, and 4)  to study 
students’ satisfaction towards the development of a learning experience, use of multimedia to 
development small muscle and creative thinking Students from kindergarten anuban 1 .  

The results of this study indicated as follows: 1)  The efficiency of the development of  
a learning experience, use of multimedia to development small muscle and creative thinking 
Students from kindergarten anuban 1 (E1/ E2) was 84.33/86.8. 2) By analyzing the development of 
fine motor skills of early childhood children before and after taught with the development of  
a learning experience, use of multimedia to development small muscle and creative thinking 
Students from kindergarten anuban 1, strength, agility, flexibility, eye-hand coordination were 
related with a statistical significance level of .01, accepting the set hypothesis. 3)   By analyzing 
the creativity of childhood children after taught with the development of a learning experience, 
use of multimedia to development small muscle and creative thinking Students from 
kindergarten anuban 1, the creativity of the students was at a high level with a mean of 3.45. 4) 
By evaluating students’ satisfaction with the development of a learning experience, use of 
multimedia to development small muscle and creative thinking Students from kindergarten 
anuban 1, students were satisfied with the content (92.68%) , instructional media and materials 
(95.12%), and presentation technique (97.56%).     
 
Keyword : Develop Learning, Multimedia, Small Muscle, Creative Thinking 
 

บทน า 
 

 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ัง ยืน 
ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ย่ิงข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 [1] ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ  
ให้เข้มแข็ง น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและย่ังยืน การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความส าคัญอย่าง ย่ิงใน      
การวางรากฐานของชีวิตเพราะการเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี มีคุณภาพในวันข้างหน้า จะต้องได้รับการปูพ้ืนฐานท่ีดีมาต้ังแต่
ปฐมวัย ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เกิดควบคู่กัน ระบบการศึกษาในปัจจุบัน
มุ่งพัฒนาเด็กเป็นส าคัญ กล่าวคือเน้นให้มีการส่งเสริมความพร้อมเร่ืองพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562                    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

156 
 

ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข [2] การจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยนับว่ามีความส าคัญย่ิง  เนื่องด้วยวัยนี้จะเป็นวัยแห่ง 
การวางรากฐานการด าเนินชีวิตในอนาคตประสบการณ์ต่าง ๆ  จุดประสงค์หลักเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กให้
เป็นไปตามพัฒนาการตามวัย ซ่ึงการเลือกใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญและปัจจุบันมีส่ือท่ี
หลากหลาย เช่น การใช้ส่ือประสมในการศึกษาจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนได้ 
อย่างมาก [3] ด้วยสมรรถนะของการเช่ือมโยงหลายมิติท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ  บทเรียนส่ือประสมจะ
มีจุดเช่ือมโยงหลายมิติ เพ่ือให้ผู้เรียนและส่ือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ในลักษณะส่ือประสมเชิงโต้ตอบ โดยมีประโยชน์ ดังนี้ 
เสนอส่ิงเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง ค าถาม ภาพเคล่ือนไหว น าเสนอข่าวสารในรูปแบบท่ีไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเ ดีย สร้าง ส่ือเพ่ือความบันเทิง  สร้าง ส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีการเตรียมความพร้อมมีความส าคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก [4] ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีความเป็นโลกาภิวัตน์ สังคมต้ังอยู่บนฐานของความ รู้  และเต็มไป ด้วยเทคโนโลยีท่ีนับวันย่ิง
เจริญก้าวหน้าข้ึนไป  นอกจากนี้การบรูณาการการเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้ส่ือประสม ซ่ึง เป็นส่ือท่ีหลากหลาย  
คือการอาศัยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์และเสียง 
ส่ือประสมมีประสิทธิภาพในการใช้จัดการเรียนการสอนมาก เนื่องจากสามารถใช้กับการเรียนได้ทุกรูปแบบ  
ทุกภาวการณ์ เนื่องจากสามารถใช้ไ ด้หลายวิธีเ พ่ือน า ไปจัดการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้เ รียน นอกจากนี้  
ส่ือประสมยังสามารถน าไปสนองความต้องการได้หลายอย่าง เช่น  สามารถใช้สนับสนุนการบรรยาย ใ ห้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน [5] 
 จากท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และเพ่ือการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  จึงได้พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือน าไปสู่พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
ปีท่ี 1 ผลการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครู  ผู้บริหาร  ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย ใ ช้
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1.1 เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  1.2 เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
 1.3 เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนท่ีมีต่อการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบ     
ส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
 1.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ค าวัง  สมสุวรรณ [6] ได้ศึกษาพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยท่ี ได้รับการจัดกิจกรรมการป้ัน
ดิน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการป้ันดินในแต่ละช่วงสัปดาห์มี
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉล่ียรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05 และ เด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการป้ันดินมีการเปล่ียนแปลงและความแตกต่างของคะแนนพัฒนาการด้านกล้าม เนื้อเล็กโดย
เฉล่ียรวมและแยกเป็นรายด้านก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกัน อย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p < .05 โดยเด็กปฐมวัยพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยเฉล่ียรวมและแยกเป็นราย
ด้านหลังการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม   
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 สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา [7] ได้ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยท่ีไ ด้รับ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการศึกษาพบว่า 
 1) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดั
เล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ปกติมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมดั
เล็กสูงกว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
  สุมิตรา  ชาตานันท์  [8] ได้ศึกษาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้ส่ือประสม ใช้แบบส ารวจ
ความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือท าการทดสอบความพร้อมทางภาษาด้านการฟัง ด้าน    
การพูด ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาความ พร้อมทาง
ภาษาโดยใช้ส่ือประสม มีความพร้อมทางการภาษาโดยใช้ ส่ือประสม มีความพร้อมทางการเรียนภาษาไทยสูง ข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายอนุบาลศึกษา จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 119 คน     
 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ห้อง 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จ านวน 41 คน ไ ด้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน ใช้เวลาแผนละ 60 นาที 
รวมเวลา 20 ช่ัวโมง 
 2.2 ส่ือประสมส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ตามกิจกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบ
ส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
 2.3 แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ต่อการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
 2.4 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
 2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
 

3. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย              
 3.1 พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
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 3.2 น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
   3.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบประเมินการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ใช้เวลา 60 นาที 
   3.4 ด าเนินการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน  
   3.5 ด าเนินการประเมินความคิดสร้างสรรค์หลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม 
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 เสร็จส้ินทุกหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 4 คร้ัง โดยประเมินจากผลงานของเด็ก 
   3.6 ทดสอบหลังเรียน (Post - test) หลังจากการจัดการเรียนรู้ส้ินสุดลง ด าเนินการประเมินผลการใ ช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน และแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน  
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ใช้เวลา 60 นาที 
 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังนี้ [12] 
    ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00    หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    หมายถึง  เหมาะสมมาก 
    ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50    หมายถึง  เหมาะ สมน้อย 
      ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50    หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 4.2 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาประกอบชุดกิจกรรมท่ี
เน้นส่ือวีดิทัศน์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 80/80 ใ ช้สูตรในการค านวณตามเกณฑ์ 80/80  
โดยค านวณจากสูตร E1 /E2   
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการพัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบสื่อประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก และความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 แสดงดังภาพท่ี 1  
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม 
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 จากภาพท่ี 1 ผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม ประกอบด้วยแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 20 แผนการจัดประสบการณ์ 
และส่ือประสมจ านวน 5 ชนิด ประกอบด้วย 1)  ส่ือภาพเคล่ือนไหว 2)  ส่ือภาพนิ่ง  3)  ส่ือการสนทนาโ ต้ตอบ  
4) ส่ือเสียง  และ 5) ส่ือข้อความ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 80/80  
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม
เฉล่ีย 

S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

คะแนนทดสอบระหว่างเรียน (E1 ) 60 50.60 2.17 84.33 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2 ) 15 13.02 0.79 86.80 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม 
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า 
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบระหว่างเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 50.60  คิดเป็นร้อยละ 84.33 แสดงว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ   (E1 ) เท่ากับ 84.33 และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 13.02 คิดเป็นร้อยละ 86.8  แสดงว่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2 )  เท่ากับ 86.8 ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
มีประสิทธิภาพ (E1/ E2 ) เท่ากับ 84.33/86.80 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประกอบสื่อประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1  
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

.00** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
พบว่า คะแนนเฉล่ียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  

การทดสอบ N  ̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 41 7.19 1.03  
21.11 

 
0.00** หลังเรียน 41 12.09 0.98 
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3. ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนท่ีมีต่อการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบสื่ อ
ประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1   
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์หลังไ ด้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
 

การวิเคราะห์ N  ̅ S.D. ระดับความคิดสร้างสรรค์ 

หลังการจัดประสบการณ์ 41 3.45 0.43 มาก 
  

จากตารางท่ี 3  พบว่า ความคิดสร้างสรรค์หลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม 
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 มีระดับความคิดสร้างสรรค์ 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.45  

 
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาประกอบ
ชุดกิจกรรมท่ีเน้นสื่อวีดิทัศน์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1  
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบ 

ส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 พบว่า นักเรียน  
มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 92.68 มีความพึงพอใจด้านส่ือและอุปกรณ์ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 
95.12 และมีความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 97.56  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 1. ผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ประกอบด้วย แผนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบ
ส่ือประสม จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 20 แผนการจัดประสบการณ์ และส่ือประสม จ านวน 5 ชนิด 
ประกอบด้วย 1) ส่ือภาพเคล่ือนไหว 2) ส่ือภาพนิ่ง 3) ส่ือการสนทนาโ ต้ตอบ 4)  ส่ือเสียง  และ 5)  ส่ือข้อความ  
มีประสิทธิภาพ (E1/ E2 ) เท่ากับ 84.33/86.8 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ช่วยกระตุ้นความคิด จินตนาการ      
อย่างอิสระของเด็ก ท าให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลายฝึกการรู้จักท า งานด้วยตนเองและฝึกการ

 
รายการประเมิน 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ความพึงพอใจ 

พอใจ (คิดเป็นร้อยละ) ไม่พอใจ (คิดเป็นร้อยละ) 

ด้านเนื้อหา 41 92.68 7.31 
ด้านส่ือและอุปกรณ์ในการเรียน 41 95.12 4.87 
ด้านเทคนิคการน าเสนอ 41 97.56 2.43 
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แสดงออก ทางความคิดท าให้เด็กรู้จักท่ีจะเช่ือมโยงความคิดเดิม และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายท่ีถูกน ามาใ ช้
เพ่ือเป็นส่ือการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ Schmid  et al. [9] พบว่า การน าเทคโนโลยีมาใ ช้ช่วยสอน
เด็กจะช่วยเพ่ิมแรงกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนมากกว่าการเรียนแบบไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย  
Dvorakova [10] พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยจะท าให้เด็กมีพัฒนาการทางการเขียน
และการอ่านได้ดีข้ึน 
 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
ด้านความแข็งแรงในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านความยืดหยุ่นใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และด้านการท างานประสานความสัมพันธ์ของมือกับตาในการใ ช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ ณภัทสรณ์ 
นรกิจ [11] ท่ีกล่าวว่า เด็กท่ีเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive Representation) เป็นข้ันตอนท่ีเด็กเรียนรู้เกิดจาก
ประสาทสัมผัส ท าให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้มือและนิ้ว มีความคล่องแคล่วเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม  
เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  พบว่า นักเรียนมีระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.45 คิดเป็นร้อยละ 86.42 เนื่องจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ผู้วิจัยไ ด้
น าสถานการณ์ท่ีใกล้ตัวนักเรียนมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ถึงปัญหาของสถานการณ์นั้น ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 
นักเรียนท้ังรูปภาพและวีดิทัศน์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสร้างช้ินงานท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สอดคล้อง Schmid et al. [9] ท่ีกล่าวว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 เป็นการการจัดการเรียนรู้ท่ีส่ง เสริมให้
ผู้เรียน ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ช้ินงานและมีทักษะในการออกแบบ และคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตามสภาพจริง 
เน้นให้ผู้เรียนลงมือ ปฏิบัติเอง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดในส่ิงท่ีแปลกใหม่ไม่ ซ้ า
ใคร  
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อ   
มัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ประกอบชุดกิจกรรมท่ีเน้นส่ือวีดิทัศน์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปี
ท่ี 1 นักเรียน มีความพึงพอใจด้านเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 92.68 มีความพึงพอใจด้านส่ือและอุปกรณ์ในการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 95.12 มีความพึงพอใจด้านเทคนิคการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 97.56 ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมา 
จากการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นกว่าร้อยละ 90.00 เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกข้ันตอนเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และใช้ส่ือประสม ส่งผลให้ตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตุประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข สอดคล้องกับ Dvorakova [10] กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดได้ดีเมื่อนักเรียน เป็นผู้ลงมือกระท าด้วยตนเอง
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีผ่านระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเกิดความพึงพอใจท่ีดีจากการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 ก่อนจะน าแผนการจัดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
และความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาแนวทางในการจัดประสบการณ์ 
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ควบคู่ไปกับการใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
 1.2 ในช่วงแรกครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากเนื้อหาท่ีง่ายก่อน เพ่ือนักเรียนจะได้ไม่กังวลกับ    
การเรียนในเนื้อหาต่อไป และสร้างความคุ้นเคยท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน การเรียนในช่วงแรก ๆ เนื่องจากเป็น
การปรับตัวกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิมของนักเรียน  
 1.3 ครูผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมให้เข้ากับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย เช่น หน่วยการเรียนรู้เ ร่ือง  
ฤดูหนาว ควรมีมุมอุปกรณ์กันหนาว หน่วยการเรียนรู้เร่ืองข้าวกับชาวนา ควรจัดให้นักเรียนได้เห็นข้าวในหลาย ๆ
ประเภท เช่น ข้าวสาร ข้าวเปลือก  
 1.4 เมื่อส้ินสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ครูควรสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และจัดสภาพแวดล้อมตามหน่วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป                                                                                 
 2.1 การศึกษาในคร้ังนี้ ได้ท าการศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบส่ือประสม เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ท่ีมีผลต่อควรคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาผลจัดประสบการณ์ มีต่อ
ความสามารถด้านอ่ืน เช่น ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดยืดหยุ่น ฯลฯ 
 2.2 ควรศึกษาการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนประกอบ 
ส่ือประสม  
 2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบ
ส่ือประสม เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  
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