
บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อความมี
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ก าหนดจุวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ในแต่ละช่วงสองสัปดาห์ 
 2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ในแต่ละช่วงสองสัปดาห์  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ การวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ท่ีแทนค่าและความหมายทางสถิติ 

   μ   แทน      ค่าเฉลี่ย (Mean) ของประชากร 

    σ  แทน      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายด้าน 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหผลการพัฒนาของคะแนนความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยก าหนดประเด็นการน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายด้าน  น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

ผูวิจัยค านวณคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความวินัยในตนเองโดยรวมและรายดาน ซึ่งการวิเคราะห 
ขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดน าคะแนนคะแนนความมีวินัยในตนเองที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยทั้งกอนการจัดกิจกรรมและในชวงการจัดกิจกรรม 4 ครั้งภายใน 8 สัปดาห (สัปดาหที่2 
สัปดาหที4่ สัปดาหที6่ และสัปดาหที8่) มาหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดัง ตาราง 

 
ตารางที ่27 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายด้าน 
 

พฤติกรรมความมีวินัย 

ระยะเวลา 

ความรับผิดชอบ ความอดทน โดยรวม 

μ σ μ σ μ σ 
ก่อน 6.36 0.56 4.71 0.41 5.54 0.49 

สัปดาห์ที่ 2 7.57 0.52 5.21 0.47 6.39 0.50 
สัปดาห์ที่ 4 9.14 0.40 6.61 0.66 7.88 0.53 
สัปดาห์ที่ 6 11.57 0.46 9.07 0.47 10.32 0.47 
สัปดาห์ที่ 8 12.86 0.50 13.14 0.40 13.00 0.45 

รวม 10.29 0.49 8.51 0.47 9.40 0.49 
 

ตารางที่ 27 พบวาคะแนนเฉลี่ยความมีวินัยในตนเองโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนเขารวมกิจกรรม 
และระหวางการเขารวมกิจกรรมในสัปดาหที่2 สัปดาหที่4 สัปดาหที่6 และสัปดาหที่8 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.93, 6.39, 7.88, 10.32, 13.00 ตามล าดับ แสดงวาตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
คะแนนเฉลี่ยความมีวินัยในตนเองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลปรากฏดังนี้ คะแนน
เฉลี่ยความมีวินัยในตนเอง กอนเขารวมกิจกรรมและระหวางการเขารวมกิจกรรม ในสัปดาหที่2 สัปดาหที่4 
สัปดาหที6่ และสัปดาหที8่ ในแตละดาน ไดแก 

ดานความรับผิดชอบ  เทากับ 6.36, 7.57, 9.14, 11.57, 12.86 ตามล าดับ 

ดานความอดทน เทากับ 4.71, 5.21, 6.61, 9.07, 13.14 ตามล าดับ 

 ซ่ึงแสดงวาตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คะแนนเฉลี่ยความมีวินัยในตนเองทั้ง 
2 ดานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหผลการพัฒนาของคะแนนความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายดาน 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย มีตามล าดับ ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้  ผู้วิจัยน าผลการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและ
พฤติกรรมในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการสังเกตในแต่ละช่วงเวลาก่อนที่จะได้รับการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพและหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมาวิเคราะห์ ดังแสดงผลการวิเคราะห์
ในตาราง 28 
 
 ตารางท่ี 28 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
ของเด็กปฐมวัย 

ก่อนได้รับการจัดกิจกรรม 
คะแนนต็ม μ      ระดับพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบ 15 5.21 อยู่ในระดับพอใช้ 
1. ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง ของห้องเรียน 3 1.14 อยู่ในระดับพอใช้ 
2. รักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม 3 0.86 อยู่ในระดับปรับปรุง 
3. ตั้งใจท ากิจกรรมจนเสร็จ 3 1.21 อยู่ในระดับพอใช้ 
4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 3 1.07 อยู่ในระดับพอใช้ 
5. เป็นผู้น า ผู้ตาม 3 0.93 อยู่ในระดับปรับปรุง 

ความอดทน 15 4.71 อยู่ในระดับปรับปรุง 
1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่น 3 0.93 อยู่ในระดับปรับปรุง 
2. พยายามท างานให้ส าเร็จ 3 1.14 อยู่ในระดับพอใช้ 
3. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 3 1.07 อยู่ในระดับพอใช้ 
4. รอคอยปฏิบัติตามคิวได้ 3 0.71 อยู่ในระดับปรับปรุง 
5. มีความเสียสละ 3 0.86 อยู่ในระดับปรับปรุง 

รวม 30 9.92 อยู่ในระดับปรับปรุง 

  
 ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง ปรากฏว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย
มีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปรับปรุง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว
พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบแล้ว พบว่า
พฤติกรรมปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง ของห้องเรียน ตั้งใจท ากิจกรรม ท างานจนเสร็จ  และมีจิตอาสาช่วยเหลือ
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ผู้อื่น มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และพฤติกรรมรักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม เป็นผู้น า เป็นผู้
ตาม อยู่ในระดับปรับปรุง เมื่อพิจารณารายะเอียดของด้านความอดทน พบว่า พฤติกรรมพยายามท างานให้
ส าเร็จ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และพฤติกรรมท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
ราบรื่น รอคอยปฏิบัติตามคิวได้ มีความเสียสละ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง 

 
 

 ตารางท่ี 29 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
ของเด็กปฐมวัย 

หลังได้รับการจัดกิจกรรม 
คะแนนต็ม μ         ระดับพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบ 15 12.86 อยู่ในระดับดีมาก 
1. ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง ของห้องเรียน 3 2.64 อยู่ในระดับดีมาก 
2. รักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม 3 2.57 อยู่ในระดับดีมาก 
3. ตั้งใจท ากิจกรรมจนเสร็จ 3 2.71 อยู่ในระดับดีมาก 
4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 3 2.43 อยู่ในระดับดีมาก 
5. เป็นผู้น า ผู้ตาม 3 2.50 อยู่ในระดับดีมาก 

ความอดทน 15 13.14 อยู่ในระดับดีมาก 
1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่น 3 2.71 อยู่ในระดับดีมาก 
2. พยายามท างานให้ส าเร็จ 3 2.64 อยู่ในระดับดีมาก 
3. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 3 2.57 อยู่ในระดับดีมาก 
4. รอคอยปฏิบัติตามคิวได้ 3 2.50 อยู่ในระดับดีมาก 
5. มีความเสียสละ 3 2.71 อยู่ในระดับดีมาก 

รวม 30 26.00 อยู่ในระดับดีมาก 

  
 ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง ปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัย
มีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า
หลังการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีพฤติกรรมต้ังใจท ากิจกรรมจนเสร็จอยู่ในระดับดีมากสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
พฤติกรรมปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง ของห้องเรียน รักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม เป็นผู้น า ผู้ตาม มีจิต
อาสาช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามล าดับ ส่วนด้านความอดทน พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความอดทนอยู่ในระดับ
ดีมากทั้งภาพรวมและรายพฤติกรรม โดยมีพฤติกรรมท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่น มีความเสียสละอยู่ใน
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ระดับดีมากสูงเป็นสองอันดับแรก รองลงมาคือพฤติกรรมพยายามท างานให้ส าเร็จ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
รอคอยปฏิบัติตามคิวได้ตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ  
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยน าผลการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 30 
 
 ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
ของเด็กปฐมวัย 

คะแนนต็ม 
ผลการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ก่อน หลัง ผลต่าง 

ความรับผิดชอบ 15 5.14 12.86 +7.72 
1. ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง ของห้องเรียน 3 1.14 2.64 +1.50 
2. รักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม 3 0.79 2.57 +1.78 
3. ตั้งใจท ากิจกรรมจนเสร็จ 3 1.21 2.71 +1.50 
4. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 3 1.07 2.43 +1.36 
5. เป็นผู้น า ผู้ตาม 3 0.93 2.50 +1.57 

ความอดทน 15 4.71 13.14 +8.43 
1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่น 3 0.93 2.71 +1.78 
2. พยายามท างานให้ส าเร็จ 3 1.14 2.64 +1.50 
3. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 3 1.07 2.57 +1.50 
4. รอคอยปฏิบัติตามคิวได้ 3 0.71 2.50 +1.79 
5. มีความเสียสละ 3 0.86 2.71 +1.85 

รวม 30 9.85 26.00 +16.15 
 
 ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  ปรากฏว่าพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมของเด็ก
ปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรมความมีวินัยดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทั้งด้านความรับผิดชอบและด้านความอดทน หลังการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยดึขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
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 และเมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายพฤติกรรม พบว่า ทุกพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เช่นกัน 
 3. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการได้รับการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพจ าแนกเป็นรายสัปดาห์  
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจ าแนกรายสัปดาห์ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 31 
 

ตารางที่ 31 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพและใน ช่วงเวลาที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จ าแนกรายสัปดาห์ 
 

ช่วงเวลาที่สังเกต ความรับผิดชอบ ความอดทน รวม 

สัปดาห์ที่ 1 
ระดับพฤติกรรม 

6.36 
อยู่ในระดับพอใช้ 

4.71 
อยู่ในระดับปรับปรุง 

11.07 
อยู่ในระดับพอใช้ 

สัปดาห์ที่ 2 
ระดับพฤติกรรม 

7.57 
อยู่ในระดับพอใช้ 

6.50 
อยู่ในระดับพอใช้ 

14.07 
อยู่ในระดับพอใช้ 

สัปดาห์ที่ 3 
ระดับพฤติกรรม 

8.14 
อยู่ในระดับพอใช้ 

7.29 
อยู่ในระดับพอใช้ 

15.43 
อยู่ในระดับพอใช้ 

สัปดาห์ที่ 4 
ระดับพฤติกรรม 

9.14 
อยู่ในระดับดี 

8.64 
อยู่ในระดับพอใช้ 

17.78 
อยู่ในระดับพอใช้ 

สัปดาห์ที่ 5 
ระดับพฤติกรรม 

10.79 
อยู่ในระดับดี 

10.57 
อยู่ในระดับพอใช้ 

21.36 
อยู่ในระดับดี 

สัปดาห์ที่ 6 
ระดับพฤติกรรม 

11.57 
อยู่ในระดับดี 

11.57 
อยู่ในระดับดี 

23.14 
อยู่ในระดับดี 

สัปดาห์ที่ 7 
ระดับพฤติกรรม 

12.21 
อยู่ในระดับดีมาก 

13.00 
อยู่ในระดับดี 

25.21 
อยู่ในระดับดี 

สัปดาห์ที่ 8 
ระดับพฤติกรรม 

12.86 
อยู่ในระดับดีมาก 

13.43 
อยู่ในระดับดีมาก 

26.29 
อยู่ในระดับดีมาก 

 
 ตารางที ่31 ปรากฏว่าพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและในช่วงเวลาที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จ าแนกรายสัปดาห์ พฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยเป็นดังนี้ 
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 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมของเด็กปฐมวัยระหว่างจัดกิจกรรม พบว่า สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 
4 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์ที่ 7 เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 8 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับดมีาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า 
 ด้านความรับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 6 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 7 
ถึงสัปดาห์ที่ 8 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 ด้านความรับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 6 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 7 
ถึงสัปดาห์ที่ 8 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 


