
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสร้ างเสริมสุขภาพที่มีต่อ
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ก าหนดจุวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อน  ระหว่าง และหลังการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ  

 
2. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

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

ชั้นอนุบาลปีที่ 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

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

3. ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  ได้แก่ กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว 

(Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cbooking) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านความอดทน  
4. ระยะเวลา การวิจัยในครั้งนี้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาศึกษา 

8 สัปดาห์ ดังนี้ 
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กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ใช้เวลาศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที ทุกวันอังคาร พุธ 
พฤหัสบดี รวม 24 ครั้ง 

กิจกรรมท าอาหาร ใช้เวลาศึกษา 2 สัปดาห์ละ/ครั้ง  ครั้งละ 60 นาท ีในวันศุกร์ รวม 4 ครั้ง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
 ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและร่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย 

1. การด าเนินการ ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ที่เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่การ
พัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาหลักสูตร งานวิจัย บทความ สืบค้นข้อมูลใน web site แล้ว

สรุปประเด็นและบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เอกสาร สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ

การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 ระยะที่ 2 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 1. การด าเนินการ น าผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย ความมีวินัยในตนเอง การสร้าง
เสริมสุขภาพ มาก าหนดเป็นกิจกรรมและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้/ความสอดคล้องของ
กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบประเมินจากโรงเรียนไปให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได/้ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
 4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ระยะที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 

1. การด าเนินการ น ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ไปใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ โดยน ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ใช้เวลาศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 
40 นาที ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี รวม 24 ครั้ง กิจกรรมท าอาหาร ใช้เวลาศึกษา 2 สัปดาห์ละ/ครั้ง  
ครั้งละ 60 นาท ีในวันศุกร์ รวม 4 ครั้ง 
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 2. เครื่องมือที่ใช ้ได้แก่ แผนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการสอน 
หลังครูจัดกิจกรรม 
 4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสังเกต 
โดยหาค่าเฉลี่ย (mean)/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อความมีวินั ยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่าง และหลังการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนได้รับการจัดประสบการณ์จากกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ มีพฤติกรรม
ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับพอใช้และมีพฤติกรรมดานความอดทนอยู่ในระดับพอใช้เช่นกัน 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการได้รับการจัดประสบการณ์จาก
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า สัปดาห์ที่ 1-4 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง
เพ่ิมขึ้น โดยมีพฤติกรรมรวมแต่ละสัปดาห์อยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 5-7 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยในตนเองเพ่ิมขึ้น โดยมีพฤติกรรมรวมแต่ละสัปดาห์อยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 8 เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองอยู่ในระดับดีมาก 

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีพฤติกรรม
ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมากและมีพฤติกรรมดานความอดทนอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า 

ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับ
พอใช้ทั้งด้านความรับผิดชอบ และความอดทน เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบก่อนการจัดกิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงของห้องเรียน ตั้งใจ
ท ากิจกรรม ท างานจนเสร็จและมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และ
พฤติกรรมรักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวม เป็นผู้น า เป็นผู้ตาม อยู่ในระดับปรับปรุง  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของพฤติกรรมด้านความอดทน ก่อนการจัดกิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมพยายาม
ท างานให้ส าเร็จ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และพฤติกรรมท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างราบรื่น รอคอยปฏิบัติตามคิวได้ มีความเสียสละ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปรับปรุง 
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ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับดี
มารกทั้งด้านความรับผิดชอบ และความอดทน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบหลังการจัดกิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับดีมากทุกพฤติกรรม โดยมีพฤติกรรมตั้งใจท ากิจกรรม ท างานจนเสร็จอยู่ในระดับดี
มากสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือพฤติกรรมปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง ของห้องเรียน รู้จักหน้าที่ ท าตาม
หน้าที่ได้ มีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมด้านความอดทน
หลังการจัดกิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความอดทนอยู่ในระดับดีมากทุกพฤติกรรม โดยมี
พฤติกรรมท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างราบรื่น มีความเสียสละอยู่ในระดับดีมากสูงเป็นสองอันดับแรก 
รองลงมาคือพฤติกรรมพยายามท างานให้ส าเร็จ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ รอคอยปฏิบัติตามคิวได้
ตามล าดับ 

  
5. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ได้แก่ กิจกรรม
จังหวะและเคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) มีพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงสองสัปดาห์
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองสูงขึ้น ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ลักษณะของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement 
and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใน 
2 ด้าน ได้แก่ การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ด้านสติปัญญา ส าหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้านร่างกายจะครอบคลุมขอบข่าย 2 
พฤติกรรม ได้แก่พฤติกรรมการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้ อเล็กเพ่ือการเคลื่อนไหว และ
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุขนิสัยที่ดี มีขอบข่ายครอบคลุมถึงการกระท าที่เด็กสามารถท าด้วยตนเอง ไม่
ต้องมีคนคอยเตือน ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การรักษาความ
สะอาดของร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม สอดคลองกับดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523) กล่าวว่า การพัฒนาทางการ
เรียนรูในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนนั้นจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นที่
สูงขึ้นไปไดอยางรวดเร็ว การพัฒนาทางจริยธรรมมิใช่การรับรูจากการพร่ าสอนจากผูใหญหรือผูอ่ืนแตเปน 
การผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนเองกับผู อ่ืน การสงเสริมพัฒนาการเด็กโดยใชบท
เพลง เปนวิธีที่ไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของเลวิน เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) เสนอทฤษฎีที่
มีชื่อเสียงมาก เรียกว่า ทฤษฎีสนาม (The field thery) ที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
ทางสังคมและได้อธิบายเหตุปัจจัยของพฤติกรรมโดยเสนอเป็นสมการที่เรียกว่า “Lewin’s equation” 
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โดยอธิบายเหตุปัจจัยของการเกิดพฤติกรรมว่า พฤติกรรม (B) เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ลักษณะส่วนบุคคล (P) และสภาพแวดล้อม (E) ตัวอย่างของสมการนี้ เช่น พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีสุข
นิสัยของเด็ก (B) มีสาเหตุมาจาก (f) ลักษณะส่วนบุคคล (P) เช่น ความพร้อมของร่างกายเด็ก กับสภาพ
แวดลอม (E) ที่ได้จากเห็นตัวแบบที่แม่ท าให้ดูและฝึกบ่อยๆ จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงสุขนิสัยของ
เด็กในที่สุด (เอกสารการสอนชุดวิชา การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-8 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. 2560: 4-9) นอกจากนี้ เบญจา แสงมลิ (2545: 
23-26) ได้กลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กว่าครูจะไดจัดกิจกรรมส าหรับเด็กใหไดผลดี ควรจะได้มี
การวางแผน โดยค านึงถึงประสบการณ เหมาะสมกับความตองการ ระยะเวลาความสนใจ ความสามารถ
ของเด็ก การจัดกิจกรรมประจ าวันใหสลับกันดวย การจัดกิจกรรมครูและเด็กไดเตรียมรวมกันควรใหเด็กได
เลน ทั้งในรมและกลางแจงเพ่ือใหเลนเครื่องเลนและเกมตางๆ ที่จะสงเสริมความเจริญเติบโตของรางกาย
และความสามารถในการใชมือแขนและขา เด็กควรจะไดมีโอกาสท างาน พักผอน เลนและหาความบันเทิง
ไปพรอมๆ กันดวย รูจักท างานอยางอิสระและเปนหมู ทั้งหมูเล็กและทั้งชั้น เพ่ือฝกฝนทักษะในการท างาน
เป็นทีมและการอิสระ  

จึงกลาวไดวาการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement 
and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) ช่วยสงเสริมลักษณะนิสัยความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยได ซึ่งเห็นความแตกตางของเด็กกอนและหลังจากที่เด็กไดรับการจัดกิจกรรมกิจกรรมจังหวะและ
เคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จึง
เหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางลักษณะนิสัยใหมส าหรับเด็กปฐมวัย  
 2. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการกระตุ้นให้เด็กน าประสบการณ์ที่ได้รับเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมที่ได้พบนอกห้องเรียน ขณะอยู่ที่บ้าน ซึ่งลักษณะของการจัดกิจกรรมจังหวะและ
เคลื่อนไหว(Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร(Cooking) จะเชื่อมโยงกับการแสดงพฤติกรรม
ที่ครอบคลุมความมีวินัยในตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบและความอดทน  กิจกรรมที่ด าเนินการมีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการช่วงวัยของเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ซึ่งมีวิธีด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ขั้นตอน ดังนี้ กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement and rhythm) ขั้นน าให้เคลื่อนไหวฝึกความมี
วินัยด้วยการจัดระเบียบแถวฝึกยืนตามล าดับไหล่ ให้เด็กท่องจ าดุอาประจ าวัน ครูทักทายนักเรียนให้ได้    
ผอนคลาย กระตุนจูงใจสร้างความสนใจใหกับเด็กและใหความรูแกเด็กตามจุดประสงคการสอน โดยใหเด็ก
ตอบค าถามอยางอิสระ สอดคล้องกับกฤษณี ภูพัฒน 2538: 7-8) ที่ได้กล่าวถึงการมีวินัยในตนเองว่าเป็น
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตนคิด    
วามีคาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน การควบคุมอารมณและพฤติกรรมนั้นเกิดจากความตองการและความเชื่อ
หรืออุดมคติของตน โดยไมไดเกิดจากการถูกบังคับจากอ านาจภายนอกวินัยในตนเองเปนสิ่งส าคัญที่ควรได
รับการสงเสริม เนื่องจากเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ท าใหเปนที่ยอมรับของสังคมและเปนประโย
ชนตอประเทศชาติตอไป 
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การจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกความรับผิดชอบและความอดทนจากกการท ากิจกรรมจังหวะและ
เคลื่อนไหว (Movement and rhythm) ใหเด็กได้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ รวมกันลงมือปฏิบัติให้เด็กเดิน
เป็นแถวเพ่ือวางรองเท้าตามล าดับไหล่ให้เป็นระเบียบ ก่อนไปนั่งเป็นแถวตามล าดับ ครูชมเชยเด็กที่แสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองขณะที่ท ากิจกรรม จากนั้นเด็กดื่มนมและกล่าวดุอาดื่มนม ดุอาพ่อแม่ ดุอา
ประจ าวัน ดื่มนมพร้อมกันเพ่ือฝึกความมีวินัยในตนเองและความอดทน สอดคล้องกับพระธรรมปฎก (ปอ. 
ปยุตโต) (2538: 12-13) ได้กลาวถึงวินัยว่าเปนบัญญัติของมนุษยเปนการจัดตั้งตามสมมติ ไดแก การจัด
ระเบียบความเปนอยูและการจัดระบบสังคม ซึ่งแยกเป็นความหมาย 3 อยาง คือ การจัดระเบียบระบบ 
การตัวระเบียบระบบ หรือตัวกฎนั้น การฝกคนใหตั้งอยูในระบบระเบียบ นอกจากนี้ฉันทนา ภาคบงกช 
(2546ข: 73) ได้กล่าวว่า ความมีวินัยในตนเองที่เกิดจากบุคคลนั้นเป็นผู้ควบคุมตนเองให้เกิดวินัย เป็นการ
ตัดสินใจและเลือกท าด้วยความสมัครใจของตนเอง จึงเป็นผลมาจากความเคยชินที่ดี มีความรู้สึกนึกคิด 
ความเชื่อหรือจริยธรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือแก้ปัญหาของสวนรวม จึงจะน าไปสู่การอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าสันติสุข เด็กได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีก
ทั้งยังปฏิบัติตามกฎกติกาที่เด็กได้ร่วมกันก าหนดอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนการเรียนรู้
ร่วมกันท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรรม 

การฝึกความรับผิดชอบและความอดทนในจัดกิจกรรมท าอาหาร (Cooking) ก่อนท า ครูให้เด็ก
ท่องจ าดุอาประจ าวัน ให้เด็กเดินเป็นแถวเพ่ือวางรองเท้าตามล าดับไหล่วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ก่อนไป
นั่งเป็นแถวตามล าดับไหล่เพ่ือเตรียมตัวท ากิจกรรมเป็นขั้นตอน ส่วนประกอบของการท าอาหารที่ให้เด็ก
รับผิดชอบน าวัสดุ (ผัก/ผลไม้) ประกอบการท าอาหารมาจากบ้านโดยใช้ของจริง เปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความคิดเห็น โตตอบพูดคุย เกี่ยวกับอาหาร ครูถามให้นักเรียนคิด ตอบจากสิ่งที่เห็นขั้นตอนการท า 
ประโยชน์ของอาหารที่มีต่อสุขภาพ สอดคล้องกับตองจิตต จิตดี (2547: 29) ไดกลาวถึงความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยว่าเป็นการที่เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและ
เกิดความส านึกวาเปน คานิยมที่ดีในดานตางๆ ไดแก ความรับผิดชอบ คือพฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของ
ความตั้งใจท างานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมใหอยู
ในสภาพเรียบรอยรวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอตกลงของหองเรียน 

การด าเนินกิจกรรมท าอาหาร (Cooking) ส่วนประกอบของอาหารโดยใช้ของจริง ครูถามให้
นักเรียนคิด ตอบจากสิ่งที่เห็น ขั้นตอนการท า ประโยชน์ของอาหารที่มีต่อสุขภาพ เปดโอกาสใหเด็กได
แสดงความคิดเห็น โตตอบพูดคุย เกี่ยวกับอาหารที่จะท า สร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมท าอาหาร ฝัก
ความอดทนในลักษณะของการรอคอยที่จะปฏิบัติเพ่ือความมีระเบียบวินยั ฝึกการควบคุมอารมณตนเอง
ในการท ากิจกรรม ความพากเพียรพยายามท าอาหารจนส าเร็จ ความเชื่อมั่นในตนเอง ฝึกความกลา ความ
พยายามในการแกปญหาดวยตัวเอง ความคิดริเริ่มสรางสรรค การแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น 
การใหความชวยเหลือ รับความชวยเหลือจากเพ่ือน ตลอดจนความเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักแบงปน การรู้จัก
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างราบรื่น การเก็บรักษาของใช้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
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หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระบรมราโชวาทวาวินัยแทจริงมีอยูสองอยาง อยางหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่
แตละคนจะตองบัญญัติขึ้นส าหรับควบคุมบังคับใหมีความจริงใจและใหประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจ
นั้นอยางมั่นคง วินัยอยางนี้จัดเปนตัววินัยแทเพราะใหผลจริงและแนนอนยิ่งกวาวินัยที่เปนบทบัญญัติ... 
วินัยในตัวเองนี้จะตองบังเกิดขึ้นจากการที่ได ยั้งคิดแลว ไดใชสติปญญาความเฉลียวฉลาด...เมื่อเปนวินัยที่
กลั่นกรองขึ้นจากสติปญญาความฉลาดรอบคอบก็ยอมจะท าใหรูจักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์         
คุมครองปองกันผูปฏิบัติใหพนจากภัยอันตรายและเหตุแหงความเสื่อมเสียทั้งปวงได ทั้งทางกายทางใจ 
พาใหเจริญรุงเรือง พรอมดวยศักดิ์ศรี เกียรติ อ านาจทุกประการ…(กรมอนามัย. 2539: 164)  
 3. การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ      
แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 3.1 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ พบว่า ในชวงแรกของการจัด
กิจกรรม พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบยังไมเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากเด็กในวัย
นี้ยังยึดติดอยูกับตนเองเปนสวนใหญ ตอมาเมื่อไดนับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเริ่มมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพปนกิจกรรมที่ตองใชสื่อ อุปกรณที่
หลากหลาย อาทิ เกม เพลง วีดีทัศน์ วัสดุ อุปกรณประกอบการท าอาหาร เครื่องใชในครัว ฯ รวมถึง 
เครื่องเขยา เครื่องเคาะ ขั้นตอนในการน าอุปกรณเหลานี้มาใชกับเด็ก การฝกเก็บอุปกรณเขาที่อยางมี
ระเบียบเด็กจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินไมเบื่อ ไมรูสึกวาเปนการถูกบังคับแตเปนสิ่งที่เด็กกระท า ดวย
ตนเองตามความพอใจ การฝกฝน การท าอยางสม่ าเสมอเปนประจ าในทุกๆ กิจกรรมที่เด็กเกิดความรูสึกคุ
นเคยดังค ากลาวของพระธรรมปฎก (2537: 60) ที่วาพ้ืนฐานวินัยเกิดจากการสรางความเคยชินที่ดีซึ่งเกิด
จากการไมบังคับแตใหเด็กปฏิบัติโดยใชเหตุผล สอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงกช และคณะ. (2539: 72) 
กลาววา วินัย หมายถึง กฎระเบียบขอตกลงที่สังคมก าหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหบุคคลอยู รวม
กันในสังคมอยางสันติสุข การที่บุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบบังคับ ขอตกลงที่สังคมก าหนดให เพ่ือให
บุคคลอยรูวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ด้านความรับผิดชอบไดอยางตอเนื่องเปนเพราะการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมจังหวะและ
เคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) เปนที่สนใจตอบสนองความตอง
การของเด็กปฐมวัยในการเรียนรูประสบการณใหมหรืออาจเปนประสบการณที่เด็กเคยไดรับมาแลวเปนสิ่ง 
กระตุนใหเด็กสนใจใครรูอยากลองปฏิบัติ ตอบสนองความสนใจและความตองการของเด็กปฐมวัย จึงเกิด
การแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบขึ้นอยางเดนชัดในชวงของการทดลอง 
ประกอบกิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking)      
ที่คัดเลือกมาเนนการสงเสริมลักษณะนิสัยความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ การสรางบรรยากาศ
ของกิจกรรมใหเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเปนสวนส าคัญที่ท าใหเด็กปฐมวัยเกิดความรูสึกประทับใจและสนใจ
อยากเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยระหวางที่ด าเนินการจัดกิจกรรมจังหวะและ
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เคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) เด็กใหความสนใจมาก มีการ
พูดคุยชักถาม เกิดฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับครูและเด็กกับเพ่ือนตลอดชวงของการจัดกิจกรรมและเด็ก
สามารถจ าเรื่องราวได สามารถบอกถึงวิธีการท าอาหารไดถูกต้องตามขั้นตอน และบอกผลของการอาหาร
ท าไดอยางชัดเจน เด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังท ากิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement 
and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดาน 
ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่องในทุกสัปดาห์ อาจกลาวไดวา กิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว 
(Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) ที่คัดเลือกมาเหมาะสมกับชวงระยะเวลา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นการสงเสริมลักษณะนิสัยความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบจึงมีความ    
จ าเปนอยางยิ่งตอการวางรากฐานชีวิตใหกับเด็กปฐมวัย ดังที่ฟอสเตอร สุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: อางอิง
จาก Foster. 1953) สรุปวาคนที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอ่ืนเปนคนที่มีความสุขและปรับตัวได
ดี สวนที่ไมมีความรับผิดชอบมักเปนคนที่ไมคอยมั่นใจในตนเองและสิ่งแวดลอมรอบขาง ไมเคารพสิทธิของ
ผูอ่ืน คิดถึงแตความตองการและความสนใจของตนเองและดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 2538ก: 64)   
กลวาวไววา ครูมีบทบาทส าคัญ ครูเปนผูจัดเตรียมอุปกรณ โดยการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูเชื่อวาเด็กเรียนรูจากเสริมแรงการลงโทษการสังเกตและการเลียนแบบ
โดยครูเลือกกิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) 
การที่เด็กไดท ากิจกรรม ฝึกใชอุปกรณในการท าอาหาร เปนการกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครู
กระตุนโดยใชค าถาม ชักน าใหเด็กไดเสนอความคิด ใหเด็กเรียนรูอยางอิสระการที่ครูใชค าถามกับเด็กใน
ขั้นสรุปนั้นเปนการพูดคุยถึงกิจกรรมว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใชค าถามเปนการกระตุนใหเด็กไดคิด ครูให
อิสระในการคิดและการกระท าอยางมีจุดมุงหมายจะชวยพัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะการ
ปฏิบัติเด็กจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบอยางเปนอัตโนมัติ
โดยไมมีใครบังคับดังนั้นจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว (Movement and rhythm) 
กิจกรรมท าอาหาร (Cooking) สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยใหมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้นได และการใหโอกาสเด็กมีอิสระในการคิด ตัดสินใจดวยตนเองเปนการสงเสริมให
เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูในการปรับพฤติกรรมดวยตนเองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ตองจิตต จิตดี (2547: 
29) ไดกลาววา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยเป็นการที่เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปใน
ลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความส านึกวาเปนคานิยมที่ดีในดานความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่งผลให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วยเช่นกันซึ่งได้ฝึกให้เด็กได้เกิดพฤติกรรมที่
แสดงออกในรูปของความตั้งใจท างานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเอง
และสวนรวมใหอยูในสภาพเรียบรอยรวมทัง้การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอตกลงของหองเรียน 
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 3.2 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความอดทน พบว่า ในชวงเวลาจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ ท าให้เด็กปฐมวัยมีความอดทน อดกลั้น สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมจังหวะและ
เคลื่อนไหว (Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร(Cooking) มีลักษณะเปนกิจกรรมกลุมที่เด็ก
ไดมีโอกาสเรียนรูและฝกความอดทน จากความขัดแยง ความไมเขาใจกัน โดยในระยะแรกของกิจกรรม 
พบวาเด็กยังมีพฤติกรรมการยึดตนเอง เชน กล่าวโทษผู้อื่น พูดกอกวนผูอ่ืน แยงอุปกรณแตหลังจากด าเนิน
กิจกรรมไปไดสักระยะหนึ่ง พฤติกรรมการยึดตนเองในลักษณะดังกลาวลดนอยลง เปลี่ยนเปนพฤติกรรม
ความรวมมือความเอ้ือเฟอ เสียสละ อดทน รอคอยเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกิจกรรมจังหวะและเคลื่อนไหว 
(Movement and rhythm) กิจกรรมท าอาหาร(Cooking) มีการวางแผนการจัดกิจกรรมหลากหลาย
กิจกรรม สามารถสอบสนองวิธีการเรียนรูของเด็กที่แตกตางกันไดเปนอย่างดี กิจกรรมสนุกสนาน ทาทาย 
ชวยสรางความกระตือรือรน อยากเรียนรู้การใชสื่อ อุปกรณหลากหลายสอดคลองกับลักษณะกิจกรรมเพ่ิม
ความนาสนใจมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับ รักตวรรณ ศิริถาพร (2532: 56) ที่กลาววากิจกรรมที่เปดโอกาสให
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งทางวัตถุและบุคคล จะท าใหเรียนรูถึงวิธีการปฏิบัติตนในสังคมท าใหมี
ความสามารถในการเขาใจผูอ่ืน ปรับตัวเขากับผูอ่ืน อันจะเปนแนวทางในการฝกเด็กใหมีความอดทน มาก
ขึ้นการเปนแบบอยางที่ดีของครู การชี้แนะของครูที่อยูภายใตบรรยากาศที่อิสระและผอนคลาย ครูไมได
บังคับหรือออกค าสั่งแตใชวิธีชักชวนใหเด็กเห็นความส าคัญและประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งท าใหเด็ก
ยอมรับและปฏิบัติตามครูดวยดี และพบวาวิธีการดังกลาวท าใหเกิดกิจกรรมเปนไปอยางราบรื่นเด็ก
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอตกลง กลาแสดงออกเพราะธรรมชาติของเด็กวัยนี้จะชอบเลียนแบบ
พฤติกรรมของผูที่มีความสามารถหรือบุคคลที่เด็กพอใจ (ก่ิงแกว อัตถากร. 2513: 8) นอกจากนี้ในขณะที่
เด็กท ากิจกรรมรวมกัน เด็กจะมีการแลกเปลี่ยนและรับรูความหลากหลายของความคิดและจินตนาการ 
จากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน บางกิจกรรมมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยจะหมุนเวียนผลักกันเปนผู
น า ผูตาม ท าใหรูบทบาทหนาที่ของตนเองและของเพ่ือนในกลุมสอดคลองกับค ากลาวของอีริคสัน 
(Erikson) ที่วา เด็กอายุ 3-6 ปสามารถพัฒนาความรวมมือและการเปนผูน าผูตามที่ดีได Maier.1969: 
32-35) สอดคลองกับงานวิจัยของทองค า บุญประเสริฐดี (2534: 135 136) ที่พบวา เด็กปฐมวัยที่สอนโดย
วิธีการกระบวนการกลุมสัมพันธที่ความสามารถทางสังคม เชน การเปนผูน า ผูตามที่ดีสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
สอนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้เด็กมี
วินัยในตนเองยังสอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2546: 73) ที่สรุปผลการศึกษาวินัยในตนเองว
าเปนวินัยที่เกิดจากบุคคลนั้นเปนผูควบคุมตนเองใหเกิดวินัย เปนการตัดสินใจและเลือกท าดวยความสมัคร
ใจของตนเอง เปนผลมาจากความเคยชินที่ดี มีความรูสึกนึกคิด ความเชื่อหรือจริยธรรมในการปฏิบัติตาม
กกระเบียบ เพ่ือแกปญหาของสวนรวม จึงจะน าไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข นอกจากนี้ตอง
จิตต จิตดี (2547: 29) ไดกลาววา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหมายถึง การที่เด็กสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความส านึกวาเปนคานิยมที่ดีในดานตางๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่งผลให้เด็กมีความอดทนด้วยเช่นกันโดยฝึกให้เด็กเกิด
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พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอยการควบคุมอารมณตนเองในการท ากิจกรรม ความพากเพียร
พยายามท าสิ่งที่ยากจนส าเร็จ 
  

6. ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้และเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ด้านนโยบาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน าข้อ
ค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการจัดประสบการณ์ปฐมวัยใน
โรงเรียน  
 ด้านการน าไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
 ครูตองมีความรูความเขาใจในการเขียนแผนการจัดประสบการณ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุด
ประสงคและมโนทัศนที่ตั้งไว กระตุนถามเด็กเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 โรงเรียนสามารถน ากิจกรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในโรงเรียนโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนควบคู่กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ          
ได้พัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมอ่ืนๆ อย่าง
หลากหลายตามบริบทของโรงเรียนโดยใช้แนวคิดของการสร้างทฤษฎีฐานรากจากโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
 2. ควรมีศึกษาวิจัยพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในรูปแบบกิจกรรมอ่ืนๆ  


