
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อ
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพของเครื่องมือ วิธีด าเนินการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่

อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโกตา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 14 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กระดับชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่

อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโกตา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล จ านวน 14 คน 
ใช้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 

2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจัยได้ในระยะที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท า
และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
 ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและร่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย 

ระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้/ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
 ระยะที่  3  ทดลองใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยในแต่ละระยะจะก าหนดประเด็นการน าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1  ศึกษำเอกสำรและร่ำงกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพในเด็กปฐมวัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการร่วมกับครูผู้สอนในการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความส าคัญในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย เอกสารเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย เอกสาร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณธรรมด้านวินัย น าข้อมูลที่ศึกษาวิเคราะห์ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แล้ว
สังเคราะห์เอกสารและก าหนดกิจกรรม 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยในระยะที่ 1 น าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 เป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์ข้อมูล
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยข้อมูล จุดหมาย มาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ 2) แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึง
ประสงค์ แนวคิดทฤษฎี กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560   
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการโดยรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรปฐมวัย เอกสารเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารหลักสูตร งานวิจัย ฐานข้อมูลทาง Internet  
 กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ เอกสารการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลักสูตรปฐมวัย แล้วน าเสนอสรุปเป็นประเด็น    
ท าให้ได้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย น ากิจกรรมที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ ดังภาพประกอบ 6 
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ภำพประกอบ 6  สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 
 

ระยะที่  2 ประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้/ควำมสอดคล้องของกิจกรรมกับ
วัตถุประสงคข์องกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ  
 ในระยะที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 หลังจากศึกษาเอกสาร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลักษณะพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ รวบรวมแนวคิด
มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมและสร้างแบบประเมิน ให้ครอบคลุมเนื้อหาได้กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมจังหวะและ
เคลื่อนไหว 2) กิจกรรมท าอาหาร จากนั้นสร้างเป็นแบบประเมิน รายละเอียดดังนี้ 
 แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้/ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว   
2) กิจกรรมท าอาหาร ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Opened Form) 

 

ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและร่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย 

 

1. กำรด ำเนินกำร ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ที่เก่ียวกับเอกสาร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาหลักสูตร เอกสารงานวิจัย 
เอกสารบทความ สืบค้นข้อมูลใน web site แล้วสรุปประเด็น
และบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร 
4. กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เอกสาร 
สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 

 
ผลที่ได้ 

    กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือพัฒนาความ
มีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากจากโรงเรียนถึงผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2. ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้/ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว 2) กิจกรรมท าอาหาร ตามประเด็นที่ก าหนด  
 3. น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปไดข้องกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    5  หมายถึง   มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
    4  หมายถึง   มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
    3  หมายถึง   มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง   มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
    1  หมายถึง   มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. หลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน าแบบประเมินมาตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุม
ของข้อค าถาม เนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้เขียนความเข้าใจของผู้ตอบอีกครั้งหนึ่ง  
 3. น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)         
มีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   4.50-5.00  หมายถึง      มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  
   3.50-4.49  หมายถึง      มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
   2.50-3.49  หมายถึง      มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50-2.49  หมายถึง       มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.49  หมายถึง      มีความเหมาะสม/เป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. คัดเลือกตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
 3. น าผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ไปใช้ในระยะท่ี 3 
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แผนภูมิเก่ียวกับการวิจัยในระยะท่ี 2 น าเสนอตามหัวข้อ ดังภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ภำพประกอบ 7 สรุปขั้นตอน การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 
  
 ระยะท่ี 3  ทดลองใช้กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อพัฒนำควำมมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย  
 ในระยะที่ 3 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัด
กระท าและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
1. แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองส าหรับเด็กปฐมวัย 
กำรสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพส ำหรับเด็กปฐมวัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 

 

  ระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
 

 

1. กำรด ำเนินกำร น าผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย 
ความมีวินัยในตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ มาก าหนดเป็น
กิจกรรมและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบประเมินจากโรงเรียนไปให้
ผู้ เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
4. กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 

 

ผลที่ได้ 
 

   กิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม/ความเป็นไป
ของกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 
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2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความหมาย
และลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ลักษณะพฤติกรรมเด็กตามพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
เด็กปฐมวัย แนวคิดการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง ได้แก่ ความหมายของวินัยใน
ตนเอง ความส าคัญของวินัยในตนเอง คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยใน
ตนเอง 
 4. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ความหมายของสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  
 5. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ที่สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ด้านความรับผิดชอบ และความ
อดทน และออกแบบการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว กิจกรรมท าอาหาร         
มีส่วนประกอบของแผน ดังนี้ 

5.1 เนื้อหา 
5.2 จุดประสงค์ 
5.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมครูผู้สอนปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอน RAPC 

ประกอบด้วย ขั้นทบทวนประสบการณ์  (Review of Experience: R) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active 
learning: A) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice: P) ขั้นสรรค์สร้างความรู้ (Creation of Idea: C) ตามกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว กิจกรรมท าอาหาร เพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย ด้านความรับผิดชอบและด้านความอดทน 

- ขั้นทบทวนประสบการณ์ (Review of Experience: R) เป็นขั้นจัดกิจกรรมจูงใจให้เด็กได้
เรียนรู้ ทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 

- ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning: A) เป็นขั้นจัดกิจกรรมเป็นการกระตุ้นให้เด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้น า น าเรียนคิดและปฏิบัติตามกิจกรรมที่ครูจัดการให้เด็กได้ปฏิบัติ 

- ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice: P) เป็นขั้นการให้เด็กปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามขั้นตอนของ
กิจกรรม 

- ขั้นสรรค์สร้างความรู้ (Creation of Idea: C) ขั้นสรุปความคิด เด็กจะสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตาม
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ โดยครูกระตุ้นด้วยค าถาม เด็กตอบค าถามจากสิ่งที่เห็นและปฏิบัติจริง ครูให้ค าชมเชย
และให้ก าลังใจแก่เด็กทุกคน 

6. น าแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทน ออกแบบการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจังหวะและ
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เคลื่อนไหว กิจกรรมท าอาหารไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจพิจารณา เพ่ือหาความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหา จุดประสงค์กิจกรรม สื่อการเรียนและการประเมินผล แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

7. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์ความเห็นตรงกัน 2 ใน 3  

8. น าแผนน าแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยไปใช้ 

กำรสร้ำงแบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองส ำหรับเด็กปฐมวัย 
การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความมวินัยในตนเองด าเนินการตามลาดับขั้นดังนี้ 
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก

ปฐมวัย การสังเกตพฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรม เกณฑพัฒนาการและพฤติกรรมของนักเรียน 5-6 ป
จากคูมือประเมินพัฒนาการเด็กระดับกอนประถมศึกษาและเอกสารงานวิจัย เอกสารทางการศึกษา
ปฐมวัย 

2. ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองและไดท าการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยตนเองของเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุระหวาง 5-6 ป     
ในชวงเวลากิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี ดานพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของเด็ก 2 ดาน ไดแก ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทน สรางเกณฑการประเมินพฤติกรรมทั้ง 
2 ดาน จ านวน 10 ขอ โดยสรางเปนแบบประเมินคา ก าหนดตัวเลข 3 ระดับ ไดแก 1, 2, 3  (Numerical 
Rating Scale) 

3. น าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ทดลองใชเบื้องตนกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปที่ 2 อายุระหวาง 5-6 ป ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยผูวิจัยท าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเอง เพ่ือศึกษาความชัดเจนของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง แลวน ามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ์ 

วิธีกำรหำคุณภำพแบบประเมิน 

กำรหำคุณภำพของแบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองส ำหรับเด็กปฐมวัย 
1. น าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ผู วิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค์ 
2. น าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ผานการตรวจสอบจากผู

เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแบบประเมิน ตามค าแนะน าและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑ
พิจารณาความเห็นตรงกันของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทาน ดังตอไปนี้ 

+1  หมายถึง  เมื่อผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลอง 
  0  หมายถึง  เมื่อผูเชี่ยวชาญไมแนใจ 
 -1  หมายถึง  เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลอง 
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3. ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ผานการตรวจสอบจากผู
เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทาน โดยปรับปรุงภาษา ปรับรูปแบบกิจกรรมและอุปกรณที่ใชในการสังเกตใหมีความ
เหมาะสมและมีความสอดคลองกับเรื่องที่สังเกต ปรับการใชภาษาในค าถามที่ใชในการประเมินเด็กแตละ
ข้อใหมีความชัดเจนเขาใจงาย 

4. หาความเที่ยงตรงของแบบสังเกตโดยน าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ลงความเห็นและใหคะแนนแบบสังเกต แลวน าคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนี
ความสอดคลองกับพฤติกรรมกับจุดประสงค แลวคัดเลือกขอที่มี IOC ที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 จึง
ถือวาใชได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 2526: 89)  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยด าเนินการ

ทดลองโดยอาศัยแบบการทดลองกลุมเดียว มีการวัดผลกอนการทดลองและวัดผลทุกชวงระยะเวลาของ
การทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองที่ประยุกตมาจากการด าเนินการวิจัยแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design (ลวน สายยศ;และอังคณา สายยศ. 2538: 249)  

ท าการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของกลุมตัวอยางกอนการทดลอง จากนั้นจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเปนระยะเวลา 8 สัปดาหและท าการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองใน   
ชวงเวลาการทดลองทุกสัปดาห ดังนี้ 

แบบแผนการทดลอง 
 

กอนการทดลอง ท าการทดลอง หลังการทดลอง 

T1 X T2 
 

T1  หมายถึง  การสังเกตความมีวินัยในตนเองกอนการทดลอง 
X  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
T2  หมายถึง  การสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองหลังจัดกิจกรรม 

(สัปดาห์ที่ 2 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 6 และ สัปดาห์ที่ 8) 
 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ซึ่งหลักการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม ดังนี้ 

1. การเก็บขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ครูประจ าชั้นเป็นผู้เก็บขอมูล 

2. เก็บขอมูลพ้ืนฐานทุกดานจากกลุมตัวอยางจ านวน 14 คน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความ
มีวินัยในตนเองจากกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจงในหองเรียน 1 สัปดาห์ 
ก่อนการทดลอง 
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3. ท าการบันทึกใหคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเมื่อสิ้นสุดของชวงจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจบลง สังเกตพฤติกรรมในชวงเวลาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
ท าอาหาร เปนเวลา 8 สัปดาห โดยครูประจ าชั้น 

4. ในการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยและครูประจ าชั้นที่
สอนเด็กปฐมวัย จ านวน 2 คน สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสังเกตดังนี้ 

4.1 ศึกษานิยามศัพทเฉพาะพฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเองทั้ง 2 ดานใหตรงกันเพ่ือ
สามารถบันทึกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองใหเขาใจตรงกัน 

4.2 สังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองจากกิจกรรม 
5. การบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ถาในชวงเวลาที่ท าการสังเกตเกิด

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองและชองระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองตรงกับพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองของเด็กที่ท าการสังเกตตรงกับขอใดใหท าเครื่องหมาย  (ลงในชองนั้น) 

6. การบันทึกคะแนนของแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองก าหนดเปน 1, 2, 3 
7. เมื่อสิ้นสุดการทดลองน าขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ เปรียบเทียบกับขอมูลพ้ืนฐานทุกดาน

เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพตลอดชวงระยะเวลา 8 สัปดาห 

ขั้นตอนด ำเนินกำรทดลอง 
การทดลองครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เปนเวลา 8 สัปดาห

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ใช้เวลาศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที กิจกรรมท าอาหาร ใช้เวลา
ศึกษา 2 สัปดาห์ละ/ครั้ง  ครั้งละ 60 นาท ีโดยมีแผนการทดลองดังนี้  

1. ผวูิจัยและครูผู้สอน ศึกษาเพ่ือท าความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย 
2. กอนการทดลอง ผูวิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในคาบกิจกรรมเสริม

ประสบการณ ระหวางเวลา 09.10–09.40 น. คาบกิจกรรมเสรี ระหวางเวลา 10.00–11.00 น.คาบ
กิจกรรมกลางแจง ระหวางเวลา 11.00–11.30 น. โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง แล้ว
น าขอมูลมาวิเคราะหหาคะแนนพื้นฐานของเด็กปฐมวัยแตละคนในแตละดาน 

3. ด าเนินการทดลองโดยผูวิจัยและครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว ใช้เวลาศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที ในวันอังคาร พุธ 

พฤหัสบดี รวม 24 ครั้ง  
กิจกรรมท าอาหาร ใช้เวลาศึกษา 2 สัปดาห์ละ/ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวม 4 ครั้ง เริ่มตั้งแตวันที่ 

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ดังมีก าหนดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ดังแสดงในตารางที่ 26  
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ตำรำงที ่26 แสดงก าหนดระยะเวลาด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน กิจกรรมกิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว 
/กิจกรรมท าอาหาร 

ชื่อเพลง/อาหาร สง่เสริมวินัยใน
ตนเอง 

 
1 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 

1.เพลงร่างกายของฉัน 
2.เพลงอย่าทิง้ 
3.เพลงแปรงฟนั 

ความอดทน 
ความรับผิดชอบ 
 

 
2 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 
กิจกรรมท าอาหาร 

1.เพลงคุณธรรมเด็กไทย 
2.เพลงรถไฟ วูน้ วู้น 
3.เพลงลูกแมว 10 ตัว 
4. ท าไข่เค็ม 

ความรับผิดชอบ 
ความอดทน 

 
3 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 

1.เพลงโรงเรยีนของเราน่าอยู ่
2.เพลงยืนตรง 
3.เพลงเก็บของ 

ความอดทน 
ความรับผิดชอบ 

4 อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 
กิจกรรมท าอาหาร 

1.เพลงเป็ด 
2.เพลงรถไฟฉึก ฉัก 
3.เพลงลูกหมู 3 ตัว 
4.ท าน้ าแข็งโบราณ 

ความอดทน 
ความรับผิดชอบ 

 
5 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 

1.เพลงก ามือ – แบมือ 
2.เพลงเข้าแถว 
3.เพลงจับปูด า ขย าปนูา 

ความรับผิดชอบ 
ความอดทน 

 
6 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 
กิจกรรมท าอาหาร 

1.เพลงสวสัดีเธอจ๋า 
2.เพลงตบมือ 
3.เพลงก ามือขึ้นแล้วหมุนๆ 
4.ท าย ารมมิตร 

ความรับผิดชอบ 
ความอดทน 

 
7 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 

1.เพลงข้ามถนน 
2.เพลงแปรงฟนั 
3.เพลงฝึกกายบริหาร 

ความรับผิดชอบ 
ความอดทน 

 
8 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร์ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวตามค าสั่งหรือข้อตกลง 
กิจกรรมท าท่าทางประกอบเพลง 
กิจกรรมท าอาหาร 

1.เพลงเล่นแล้วเก็บ 
2.เพลงอาบน้ า 
3.เพลงลูกแมวสบิตัว 
4.สลัดผลไม ้

ความรับผิดชอบ 
ความอดทน 
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4. ในชวงเวลาการทดลองผูวิจัยร่วมกับครูประจ าชั้นที่สอนท าการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองของกลุมตัวอยางทุกวันศุกร โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 

กำรจัดกระท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครูผู้สอน

ปฐมวัยจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ขั้นตอน RAPC ประกอบด้วย ขั้นทบทวนประสบการณ์ 
(Review of Experience: R) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ (Active learning: A) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice: P)    
ขั้นสรรค์สร้างความรู้ (Creation of Idea: C) การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
   3   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดีมาก 
   2   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดี 
   1   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองพอใช้ 

2. การประเมินพฤติกรรมตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   2.34-3.00  หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดีมาก 
   1.68-2.33  หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดี 
   1.00-1.67  หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองพอใช้ 

แผนภูมิเก่ียวกับการวิจัยในระยะท่ี 3 น าเสนอตามหัวข้อ ดังภาพประกอบ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพประกอบ 8 สรุปขั้นตอน การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 3 

ระยะที่ 3  ทดลองใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
 

1. การด าเนินการ น ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไปใช้ เปนเวลา 8 สัปดาห 
2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกต
พฤติกรรม แบบบันทึกการสอน หลังครูจัดกิจกรรม 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้แบบสังเกต โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) /ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลที่ได้ 
 

 1. เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาความมีวินัยใน
ตนเอง 
2. เด็กปฐมวัยมีความ
รับผิดชอบและความ
อดทน 
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 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
 1. ระยะที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เนื้อหา 
 2. ระยะที่  2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมิน ใช้การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนา
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scalling) ถือว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ตกอยู่ในช่วงพฤติกรรมใดก็แสดงว่ามีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ตามสภาพนั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหลังจากจัด
กิจกรรม โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน โดยใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
   3   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดีมาก 
   2   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดี 
   1   หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองพอใช้ 

การประเมินพฤติกรรมตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 
   2.34 - 3.00  หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดีมาก 
   1.68 - 2.33  หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองดี 
   1.00 - 1.67  หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองพอใช้ 
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ภำพประกอบ 9 สรุปขั้นตอนพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 

ระยะที่ 1 
    ร่างกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือพัฒนาความมี
วินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 

     แนวทางการจัด
กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 1) กิจกรรม
จังหวะและเคลื่อนไหว 
2) กิจกรรมท าอาหาร 

  

     สังเคราะห์เอกสาร
หลักสูตรปฐมวัย แนวคิดด้าน
วินัย การสร้างเสริมสุขภาพ 
สรุปเป็นกิจกรรม 

ระยะที่ 2 
    ประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ของ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เพ่ือพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย 
 

 

      กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพที่มีความ
เหมาะสมความเป็นไปได้
ของกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 

 

      น าแบบประเมินกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ของ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

 

ระยะที่ 3 
     ทดลองใช้กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนา
ความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย 
 

 
 

     เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาวินัยในตนเอง 
ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านความอดทน 
 

 

-จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ ใช้เวลาศึกษาสัปดาห์
ละ 3 วัน วันละ 40 นาที  
-จัดกิจกรรมท าอาหาร ใช้เวลา
ศึกษา 2 สัปดาห์ละ/ครั้ง    
ครั้งละ 60 นาที 
 

ขั้นตอนกำรวิจัย กำรด ำเนินกำร ผลที่ได้รับ 


