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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานในการพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความ

มีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  2) พฒันาคู่มือการใช้
มุมประสบการณ์ในหอ้งเรียน 3) ทดลองใชแ้ละศึกษาผลท่ีเกิดจากการใชคู้่มือมุมประสบการณ์ในหอ้งเรียน และ 4) ประเมินผลและปรับปรุง
คู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียน ซ่ึงเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  ประชากรท่ีในการวิจยั  คือ ครูผูดู้แลเด็ก 
จ านวน 2 คน และเดก็ปฐมวยั จ  านวน 21 คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และทดสอบค่าที (Paired Sample T - test)   

ผลการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี  1) ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า ครูผูดู้แลเด็กตอ้งการคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือ
เ ป็นแนวทาง ในการ เส ริมส ร้ าง ความ มีระ เ บียบวินั ยให้กับ เด็ก   2)  ผลการพัฒนาคู่ มื อ  พบว่ า  คู่ มื อประกอบด้วย  ค าน า  
ค าช้ีแจงการใชคู้่มือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคข์องคู่มือ ขอบข่ายเน้ือหา ค าแนะน าการศึกษาคู่มือ รูปแบบการจดัมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนระดบัปฐมวยั วิธีด  าเนินการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจดั
กิจกรรมการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนระดบัปฐมวยั และแนวทางการวดัผลประเมินผลซ่ึงประกอบดว้ย 6 มุม ไดแ้ก่  (1) มุมบา้น (2) 
มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ  (4) มุมศิลปะ (5) มุมธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง โดยคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก 3) ผลการทดลองใชคู้่มือ พบวา่  ครูผูดู้แลเดก็ทดลองใชคู้่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัย 
โดยครูผูดู้แลเดก็ศึกษาคู่มือไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ และความมีระเบียบวนิยัของเดก็ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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สะทอ้นให้เห็นว่า ความมีระเบียบวินัยของเด็กมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ทั้งในภาพรวมและตามกลุ่มอายุ และ 4) ผลการประเมินผลและ
ปรับปรุงคู่มือ พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นว่าคู่มือมีความเหมาะสม ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นการน าไปใช ้โดย
ในดา้นรูปแบบ ครูมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม ทั้งขนาดรูปเล่ม ตวัอกัษรอ่านง่ายชดัเจน รูปภาพประกอบเหมาะสม  ดา้นเน้ือหา มีขอบข่าย
เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์เน้ือหาเหมาะสมกบัเดก็ ส่วนดา้นการน าไปใช ้ พบวา่ มีการช้ีแจงอธิบายท่ีชดัเจน เม่ือศึกษาคู่มือแลว้มีความรู้ 
ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยัได ้
 

ค าส าคัญ:  การพฒันาคู่มือ มุมประสบการณ์ ความมีระเบียบวนิยั 
 

Abstract 
The objectives of this study were to :1) study basic data in developing experience point of view use of handbook in classroom 

to promote the discipline of preschool children from nursery Center in Poh Rai Wan local municipality, Muang district, Petchaburi, 2) 
develop handbook of experience point of view in classroom, 3) try out and study effect of experience point of view in classroom 
handbook and 4) evaluate and improve experience point of view in classroom handbook, population are 2 child care teachers and 21 
preschool children, second semester, academic year 2018 of child development center, Po Rai Wan sub district administrative 
organization, Muang District, Phetchaburi, research are interview form, observation form, questionnaire, data analysis using percentage 
average, standard deviation, content analysis and statistic Paired Sample T- test.  
               The finding can be found as follows: 1) Basic data transcript found that child care teachers require experience point of view in 
classroom handbook for guideline in the discipline promotion of children . 2) Handbook development found it consists of substance 
preface, explanation, the discipline and reason, objective, substance framework, manual handbook succession, experience point  of view in 
classroom arrangement format, experience point of view in classroom process and guidance of evaluate and estimate, where the manual is 
suitable in high level. 3) In handbook trial found that the child care teachers who supervise children use the manual to use the classroom 
experience to promote discipline. The child care teachers who supervises the child learns the manual according to the procedures specified 
in the manual and the discipline of preschool children is different with statistical significance at .05 level, reflecting that the discipline of 
preschool children tends to improve and 4) Evaluation and improvement of handbook found comments from child care teachers that 
handbook is suitable in all three sides format, substance and adoption in format, teacher comments found suitability of book size, clear 
letter illustrations in substance, content scope is objective meaning, substance is suitable for preschool children and in adoption, 
explanation is clear comprehension met after studying handbook and ability met in preschool children experience arrangement. 
 

Keywords:  the development of handbook, activities based on classroom, the discipline 
 

บทน า 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความส าคญักบัการพฒันาการใน 

ทุกดา้นของวยัก่อนเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ีหน่ึงท่ีมกัเรียกกนัวา่ “เด็กปฐมวยั” ใหมี้พฒันาการอยา่งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ
แลว้ก็จะสามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติ  ดงัจุดเนน้ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -  2564)  ท่ีเนน้การวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทกัษะ
ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  สอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2560 กล่าวถึง การศึกษาปฐมวยัวา่เป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อยา่งเป็นองคร์วม บนพ้ืนฐานการ
อบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการตามวยัของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพ
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ภายใตบ้ริบทสงัคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรักความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวติใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ เช่นเดียวกบัวสิยัทศัน์และ
หลกัการของหลกัสูตรท่ีไดก้ล่าววา่ การพฒันาเด็กทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทกัษะชีวิต และปฏิบติั
ตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย [1] และนอกจากน้ี ก าหนดการมีวินัยและอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมี
ความสุขไดถู้กก าหนดไวเ้ป็นจุดหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีตอ้งพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี นั้นก็ยงัไดเ้อาไวอี้กดว้ย  

การสร้างวินัยเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ ความมีวินัยจึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีทั้ งสถาบันครอบครัวและ
สถาบนัการศึกษาจะตอ้งเขา้มาดูแลร่วมกนั และตอ้งมีแนวทางท่ีสอดคลอ้งกนั เพ่ือท่ีเด็กจะไดไ้ม่สับสน และท่ีส าคญัคือ เด็กจะมี
พฤติกรรมท่ีคงทนเพราะไม่ตอ้งปรับตวัตามสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน นอกจากนั้นการส่งเสริมให้เด็กมีความ
รับผิดชอบและมีวนิยัจะตอ้งเนน้ใหเ้ด็กตระหนกัและเห็นคุณค่าอยา่งแทจ้ริง กระบวนการส่งเสริมและพฒันาเร่ืองความรับผิดชอบ
และมีวินัยควรจะเน้นเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบซึมซับผ่านความเป็นกลัยาณมิตรจากผูท่ี้ช่วยขดัเกลา เพราะเด็กจะไม่ไดเ้กิด
ความรู้สึกวา่โดนบงัคบัใหท้ าแต่เป็นการกระท าท่ีเม่ือท าแลว้จะไดผ้ลดี [2] วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างวินยัให้แก่เด็ก คือ
การจดัระเบียบในส่ิงแวดลอ้ม ทั้งวตัถุส่ิงของต่าง ๆ พร้อมทั้งการตระเตรียมพ้ืนท่ีเพื่อให้เด็กสามารถควบคุมตนเองได ้เป็นการ
ควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่ควบคุมเด็กดว้ยการจดัโครงสร้างของส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีมีการพฒันาวินัยไดม้าก
ท่ีสุด การปลูกฝังวนิยัส าหรับเด็กช่วยใหเ้ด็กมัน่ใจวา่ส่ิงใดควรท า  ส่ิงใดไม่ควรท า  ท าใหเ้ด็กสามารถหลีกเล่ียงการท าผิด หรือรู้สึก
อายต่อการท าผิด [3] อีกทั้ งยงัช่วยให้เด็กอยู่ในมาตรฐานการยอมรับของสังคมและใชชี้วิตอย่างมีความสุข ช่วยให้เด็กพฒันา
จิตส านึก มโนธรรมหรือเสียงจากภายในตนเอง ซ่ึงช่วยท าให้สามารถตดัสินใจและควบคุมพฤติกรรมดว้ยตนเอง [4] ดงันั้นการ
ปลูกฝังวนิยัใหก้บัเด็กจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการปลูกฝังวนิยัในช่วงปฐมวยั เน่ืองจากเป็นการบ่มเพาะเมล็ด
พืชแห่งวินัยในตวัเด็กตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เพ่ือให้วินัยหยัง่รากลึกลงอย่างมัน่คงมากข้ึน ดงัท่ีพระธรรมปิฎกไดแ้สดงธรรมไวว้่า 
การสร้างวนิยัท่ีดีท่ีสุดตอ้งอาศยัธรรมชาติของมนุษยด์ว้ยการเร่ิมตน้จากการยอมรับวา่มนุษยส่์วนใหญ่อยูด่ว้ยความเคยชิน การสร้าง
วินัยจึงตอ้งท าให้วินัยเป็นพฤติกรรมท่ีเคยชินโดยพยายามเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีมีวินยัให้เด็กท าเป็นคร้ังแรกก่อน ซ่ึงไดแ้ก่ในช่วง
ปฐมวยั หลงัจากนั้นเม่ือเดก็ท าบ่อย ๆ ซ ้ า ๆ ก็จะเกิดความเคยชินและเป็นวถีิชีวติในท่ีสุด [5]   

จากการสงัเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยัและสภาพห้องเรียนของศูนยเ์ด็กเล็ก องคก์ารบริหารต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ หอ้งเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กยงัขาดการก ากบัตนเองและรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนเองไดล้งมือปฏิบติั 
เช่น เม่ือเด็กน าของเล่นไปเล่นแลว้ก็ไม่รู้จกัการก ากบัตนเองว่า เม่ือเล่นเสร็จแลว้จะตอ้งน ามาเก็บไวท่ี้เดิมให้ถูกตอ้งและเป็น
ระเบียบ เล่นแลว้ตอ้งรู้จกัรักษาส่ิงของนั้น ๆ และจากการสัมภาษณ์ครูผูดู้แลเด็ก พบวา่ ในห้องเรียนมีเด็กท่ีมีอายแุตกต่างกนั คือ 
ช่วงอายรุะหวา่ง  2 - 5 ปี ท าให้เกิดปัญหาในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมพฒันาเด็กให้มี
ระเบียบวินัยค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเด็กมีพฒันาการและช่วงวยัท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งครูผูดู้แลเด็กยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและ
แนวทางหรือวธีิการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวนิยัใหก้บัเด็กปฐมวยัอีกดว้ย และ 

เม่ือไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีวินยัในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การละเล่นพ้ืนบา้น
ของไทย พบวา่ ในการสร้างวนิยัในเด็กนั้นจะสร้างผา่นการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นการสร้างโดยท่ีเด็กไม่รู้ตวัวา่ก าลงัถูกฝึกหรือ
ถูกบังคบัให้มีวินัย [6] ซ่ึงลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับลกัษณะของมุมประสบการณ์ท่ีจัดไวใ้นห้องเรียนให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์โดยไม่มีความกดดัน หรือการบังคับให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีสอดคลอ้งกับงานวิจัยผลการใช้มุมประสบการณ์ใน
หอ้งเรียนท่ีมีต่อความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียน 
มีระเบียบวนิยัโดยรวมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง [7] 

จากขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือให้ครูผูดู้แลเด็กไดมี้แนวทางในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะพฒันาความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยั โดยพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของ 

เด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพ่ือพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  
3. เพ่ือทดลองใชแ้ละศึกษาผลท่ีเกิดจากการใชคู้่มือมุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของ 

เด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
4. เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของเด็กปฐมวยั 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  
 

ขอบเขตการด าเนินงานวจัิย 
1. ประชากรทีศึ่กษา   
ประชากรท่ีในการวจิยั คร้ังน้ี  คือ ครูผูดู้แลเด็กจ านวน 2 คน และเด็กปฐมวยั  อายรุะหวา่ง 2 - 5 ปี จ านวน 21 คน ท่ีก าลงั

ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  
2. ตวัแปรทีศึ่กษา ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  คู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียน  
ตวัแปรตาม    ไดแ้ก่  ความมีระเบียบวนิยั 

3. ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการทดลองใชคู้่มือมุมประสบการณ์ในหอ้งเรียนกบัเด็กปฐมวยั ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหวา่ง

เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม โดยใชเ้วลาทดลอง 6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ วนัพุธและวนัศุกร์ ในช่วงกิจกรรม
เสรี วนัละ 45 นาที ช่วงเวลา 11.00 น. - 11.45 น. รวมทั้งส้ิน 18 คร้ัง โดยในแต่ละสัปดาห์ ครูผูดู้แลเด็กเล็กจะสังเกตพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินยัของเด็ก เป็นรายบุคคลจากแบบสังเกตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวนิยั ด าเนินการสงัเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวนิยัระหวา่งการใชคู้่มือจ านวน 6 คร้ังและหลงัการใชคู้่มือ 1 คร้ัง 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัตรงกนั ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยามความหมายไว ้ ดงัน้ี 
1) คู่มือ หมายถึง เอกสารให้ความรู้เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความมี

ระเบียบวินัย ประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจงการใชคู้่มือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเน้ือหา ค าแนะน า
การศึกษาคู่มือ รูปแบบการจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวยั วิธีด าเนินการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อ
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจดักิจกรรมการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนระดบัปฐมวยั และ
แนวทางการวดัผลประเมินผล   

2) มุมประสบการณ์ หมายถึง สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในหอ้งเรียน โดยจดับริเวณต่าง ๆ ดว้ยอุปกรณ์ ส่ือ วสัดุธรรมชาติ 
เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ประกอบด้วย (1) มุมบ้าน (2) มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ (4) มุมศิลปะ (5) มุมธรรมชาติและ
วทิยาศาสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ความมรีะเบียบวนิัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการควบคุมตนเองให้เกิดการปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยไม่
มีผูใ้ดบงัคบั กระท าดว้ยความพึงพอใจและรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองในการปฏิบติั แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 
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1. ความรับผดิชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกถึงการรู้จกัหนา้ท่ีตามบทบาท ตามภารกิจ ตามขอ้ตกลง
ให้ครบครัน การดูแลเก็บรักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 

 2. ความอดทนอดกลั้น   หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม  
ท่ีสามารถยบัย ั้งความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนโดยรู้จักการรอคอย การควบคุมการกระท าของตนเองในสถานการณ์ทางสังคม ท าให้
สามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืนและเหมาะสม  

4) เดก็ปฐมวยั หมายถึง เด็กนกัเรียนชาย - หญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 2 - 5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

5) ครูผู้ดูแลเดก็ หมายถึง บุคลากรท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินคดัเลือกและแต่งตั้งจากผูท่ี้มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์
เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีหลกัในการอบรมเล้ียงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ - จิตใจ สงัคมและสติปัญญา ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง การพฒันาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยั  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) ซ่ึงผูว้จิยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั (Research): การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน
ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development): การพฒันาคู่มือ  ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research): การทดลองใชคู้่มือ และ ขั้นตอนท่ี 4 
การพฒันา (Development): การประเมินผลและปรับปรุงคู่มือท่ีพฒันา 

 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 
วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของเด็ก

ปฐมวยั และศึกษาความตอ้งการและแนวทางในการจดัมุมประสบการณ์ในห้องเรียนของครูผูดู้แลเด็กเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัท า
คู่มือฉบบัร่าง 

วธีิด าเนินการ 
ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบ

วนิยัของเด็กปฐมวยั ดงัน้ี  
1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 เพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ หลกัการ 

จุดหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ การอบรมเล้ียงดูและการจดัประสบการณ์ การประเมินพฒันาการส าหรับเด็กอายตุ  ่ากว่า 3 ปี 
และเด็กอาย ุ3 - 6 ปี และศึกษาเอกสารเก่ียวกบัความมีระเบียบวินยั เพ่ือทราบแนวทางการพฒันาและส่งเสริมความมีระเบียบวินยั
ในเด็กปฐมวยั 

2. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัคู่มือ องคป์ระกอบ ลกัษณะของคู่มือและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาคู่มือการจดักิจกรรม และศึกษาความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 2 คน เก่ียวกบัความตอ้งการและ
แนวทางในการจดัมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - structured Interview) 
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เคร่ืองมอืการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ เก่ียวกบัความตอ้งการและแนวทางในการจดัมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็ก

ปฐมวยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาแบบสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการสัมภาษณ์ วิ ธีการพัฒนาคู่ มือเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  

เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสมัภาษณ์และสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม ตรงตามเน้ือหา
และวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ตามขอบข่ายท่ีก าหนดไว ้

2. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ
สมัภาษณ์โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แต่ละรายการ มีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือวา่ 
มีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0. 60 น ามาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ความตอ้งการและแนวการจดัมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยั

ของเด็กปฐมวยั วเิคราะห์ดว้ยวธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบการเขียนพรรณนาความ  
ขั้นตอนที ่2 การพฒันาคู่มอื 
วตัถุประสงค์ 
เพ่ือด าเนินการพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั 
วธีิด าเนินการ 
การพฒันาคู่มือการด าเนินการโดยการสร้างคู่มือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากขั้นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในขั้นตอน

ท่ี 1 ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษานโยบายการจดัการศึกษา เอกสารงานวจิยัต่าง ๆ และความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลพ้ืนฐานจากขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์แยกประเด็นและสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาเป็นแนวทางในการสร้างหัวขอ้ของคู่มือ 
ประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจงการใชคู้่มือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเน้ือหา ค าแนะน าการศึกษาคู่มือ 
รูปแบบการจดัมุมประสบการณ์ในห้องเรียนระดบัปฐมวยั วิธีด าเนินการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความ 
มีระเบียบวินยัส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจดักิจกรรมการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนระดบัปฐมวยั และแนวทางการวดัผล
ประเมินผล   

2. น าคู่มือฉบบัร่างเสนอแก่ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเน้ือหาของส่วนประกอบแต่ละ
ดา้นของคู่มือฉบบัร่าง พร้อมขอ้เสนอแนะ และน าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยัใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

เคร่ืองมอืการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 2 นั้น ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนเอง 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1) แบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่าง 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่างจากต ารา เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูว้ิจยัสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่าง ซ่ึงแบ่งออกเป็น  
2 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับและตอนท่ี 2  
เป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ  
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2. น าแบบประเมินความเหมาะสมเสนอแก่ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของคู่มือฉบับร่างกับข้อค าถาม และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
โดยค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของแต่ละรายการ มีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง 
นอ้ยกวา่ 0. 60 น ามาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

2) แบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่าง 
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความสอดคลอ้งของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่างจากต ารา เอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่างซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 การประเมินความสอดคลอ้งของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่าง เป็นแบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั ส าหรับใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความต่าง ๆ และตอนท่ี 2 ขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ 

2. น าแบบประเมินแบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่างเสนอแก่ผูเ้ช่ียวชาญ  
5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของคู่มือฉบบัร่างกบั
ขอ้ค าถาม และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของแต่ละรายการ มีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือวา่
มีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0. 60 น ามาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่าง โดยการหาค่า

มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เม่ือไดค้่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละขอ้แลว้ น ามาเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินผล ซ่ึงมีการ
แปลผลตามระดบัค่าเฉล่ียจากอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.51 – 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.51 – 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินความสอดคลอ้งของส่วนประกอบแต่ละดา้นของคู่มือฉบบัร่าง โดยหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ถา้ค่า IOC ท่ีค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.6 ถือวา่มีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง
นอ้ยกวา่ 0.60 น ามาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที ่3 การทดลองใช้คู่มอื 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทดลองใชคู้่มือมุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี โดยครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 2 คน 
2. เพื่อสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินยัของเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 21 คน  
 

แบบแผนการทดลอง 
ในการทดลองใชคู้่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยั ซ่ึงการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ท่ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองโดยใช้
แบบแผนการวจิยัแบบศึกษากลุ่มเดียว วดัหลายคร้ัง (One - Group Time Series)  
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วธีิด าเนินการทดลอง 
การทดลองใชคู้่มือและหาประสิทธิภาพของคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  

มีวธีิการด าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ขอความอนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการน านกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัเขา้ไปจดัมุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนและทดลองใช้คู่มือท่ีพฒันาข้ึน ร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก จดัมุมประสบการณ์ในห้องเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 6 มุม ไดแ้ก่  
1) มุมบา้น 2) มุมดนตรี 3) มุมหนงัสือ 4) มุมศิลปะ 5) มุมธรรมชาติและวทิยาศาสตร์ และ 6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ผูว้ิจัยแนะน าการใชคู้่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กับครูผูดู้แลเด็ก  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี  

3. ครูผูดู้แลเด็กด าเนินการทดลองใชคู้่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัให้กบัเด็ก 
จ านวน 21 คน  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใชเ้วลาทดลอง 6 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ วนัพธุและวนัศุกร์  ในช่วง
กิจกรรมเสรี  วนัละ 45 นาที ช่วงเวลา  11.00 น. - 11.45 น. รวมทั้ งส้ิน 18 คร้ัง  โดยในแต่ละสัปดาห์ ครูผูดู้แลเด็กจะสังเกต
พฤติกรรมความมีระเบียบวินยัของเด็กเป็นรายบุคคลจากแบบสังเกตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีเง่ือนไขขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือส่งเสริม
ความมีระเบียบวินัย ซ่ึงด าเนินการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยระหว่างการใชคู้่มือจ านวน 6 คร้ังและหลงัการใชคู้่มือ  
1 คร้ัง 

เคร่ืองมอืการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 3 คือ แบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย ซ่ึงผูว้ิจยัสร้าง

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนเองโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
1. ศึกษาพฤติกรรมท่ีจะสังเกต โดยการศึกษาพฤติกรรมยอ่ยท่ีตอ้งสังเกตให้ชดัเจน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง จากนั้นสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินยัเป็นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดบั คือ ไม่เคย ได ้0 คะแนน
บางคร้ัง ได ้1 คะแนน บ่อย ได ้2 คะแนน และบ่อยมาก ได ้3 คะแนน        

2. น าแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยเสนอแก่ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งนิยามศพัท์เฉพาะกบัขอ้ค าถาม และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยค่าเฉล่ีย
ของระดบัความคิดเห็นของแต่ละรายการ มีค่าตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า  
0. 60 น ามาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยัโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (Paired Sample T - test)   
ขั้นตอนที ่4 การประเมนิผลและปรับปรุงคู่มอืทีพ่ฒันาขึน้ 
วตัถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลการใชคู้่มือและปรับปรุงคู่มือในดา้นต่าง ๆ  
 

วธีิด าเนินการ 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 2 คน ท่ีมีต่อคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์

ในหอ้งเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi - structured Interview) 
ประกอบดว้ย ดา้นองคป์ระกอบ การน าคู่มือไปใช ้ปัญหาการน าคู่มือไปใช ้และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
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เคร่ืองมอืการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็กท่ีมีต่อคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย ด้านองค์ประกอบ การน าคู่มือไปใช้ ปัญหาการน าคู่มือไปใช้ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาแบบสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือและเทคนิคการสัมภาษณ์ และสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม  
ตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ตามขอบข่ายท่ีก าหนดไว ้

2.  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้วิเคราะห์ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของแต่ละรายการ มีค่า
ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้ง ส่วนขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0. 60 น ามาพิจารณาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็กท่ีมีต่อคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยั วิเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) น าเสนอในรูปแบบการเขียน
พรรณนาความ  เพ่ือใหไ้ดคู้่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้

 

สรุปผลการทดลอง 
1. จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน พบวา่ ยงัขาดการจดัมุมประสบการณ์อยา่งเป็นระบบ และเช่ือมโยงกบัหน่วยการเรียนรู้ 

และไม่สอดคลอ้งกบับริบทชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีเด็กปฐมวยัอาศยัอยู ่ซ่ึงครูผูดู้แลเด็กมีความตอ้งการคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ 
ในหอ้งเรียน  เพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั  เน่ืองจากเด็กปฐมวยัในศูนยเ์ด็กเล็กยงัขาดความมีระเบียบวินยัและ  
ครูผูดู้แลเด็กยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและแนวทางการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้กบัเด็ก ซ่ึงความมี
ระเบียบวนิยัเป็นส่วนหน่ึงท่ีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 มุ่งท่ีจะใหเ้กิดข้ึน  

2. ผลการพฒันาคู่มือ พบวา่ การพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของเด็ก
ปฐมวยั มีเน้ือหาสาระประกอบด้วย ค าน า ค  าช้ีแจงการใช้คู่มือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเน้ือหา 
ค าแนะน าการศึกษาคู่มือ รูปแบบการจดัมุมประสบการณ์ในหอ้งเรียนระดบัปฐมวยั วธีิด าเนินการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียน
เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวนิยัส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจดักิจกรรมการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนระดบัปฐมวยั และ
แนวทางการวดัผลประเมินผล  

3. ผลการทดลองใชคู้่มือ พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กไดศึ้กษาคู่มือตามค าช้ีแจงการใชคู้่มือ ศึกษาเน้ือหาของคู่มือตามล าดบัหัวขอ้ 
โดยด าเนินการตามขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง จากนั้นน าแนวทางการจดักิจกรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมให้กบัเด็กเล็ก ซ่ึงใน
ระหวา่งจดักิจกรรม และเม่ือประเมินพฤติกรรมความมีวินยัของเด็ก ระหวา่งการใชคู้่มือจ านวน 6 คร้ังและหลงัการใชคู้่มือ 1 คร้ัง 
พบวา่ ในการเปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 2 กบัคร้ังท่ี 3 ความมีระเบียบวนิยัของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
ภาพรวม สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (t = 3.488 และ Sig = 0.002, t = 7.867 และ Sig = 0.000 ตามล าดบั) แตใ่นการ
เปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 3 กบัคร้ังท่ี 4 ความมีระเบียบวินยัของเด็กในการประเมินคร้ังท่ี 3 สูงกวา่คร้ังท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  (t = 2.278,  Sig = 0.057) และในการเปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 4 กบัคร้ัง 5 คร้ังท่ี 5 กบัคร้ังท่ี  6 และ 
คร้ังท่ี 6 กบัคร้ังท่ี 7 ความมีระเบียบวนิยัของเด็กสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (t = 2.163 และ Sig = 0.043, t = 4.270 
และ Sig = 0.000, t = 3.068 และ Sig = 0.006 ตามล าดบั) และเม่ือพิจารณาเป็นกลุ่มตามอาย ุ2 – 3 ปี 3 – 4 ปี และ 4 – 5 ปี พบวา่ 
ในช่วงอาย ุ2 – 3 ปี เม่ือเปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 1 กบัคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 2 กบัคร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 กบัคร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 5 กบัคร้ังท่ี 6 
และคร้ังท่ี 6 กบัคร้ังท่ี 7 ความมีระเบียบวินยัของเด็กสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.601 และ Sig = 0.005,  
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t = 8.465 และ Sig = 0.000, t = 6.640 และ Sig = 0.000, t = 5.864 และ Sig = 0.000, t = 2.319 และ Sig = 0.043 ตามล าดบั) เวน้แต่
ในการเปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 3 กับคร้ังท่ี 4 พบว่าความมีระเบียบวินัยของเด็กในคร้ังท่ี 3 สูงกว่าการประเมินใน 
คร้ังท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 0.645, Sig = 0.534) ในช่วงอาย ุ3 - 4 ปี เม่ือเปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 1  
กบัคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 2 กบัคร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 กบัคร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 5 กบัคร้ังท่ี 6 และคร้ังท่ี 6 กบัคร้ังท่ี 7 ความมีระเบียบวินยัของเด็กสูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 3.333 และ Sig = 0.016, t = 3.361 และ Sig = 0.015, t = 4.804 และ Sig = 0.003, t = 2.828 
และ Sig = 0.030, t = 2.494 และ Sig = 0.041 ตามล าดบั) เวน้แต่ในการเปรียบเทียบการประเมินคร้ังท่ี 3 กบั 4 พบวา่ความมีระเบียบ
วินยัของเด็กในคร้ังท่ี 3 สูงกวา่การประเมินในคร้ังท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 1.508, Sig = 0.182) และในช่วง
อาย ุ4 - 5 ปี เม่ือเปรียบเทียบการประเมินทั้ง 7 คร้ัง พบวา่ ความมีระเบียบวินยัของเด็กสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(t = 3.601 และ Sig = 0.005, t = 9.710 และ Sig = 0.000, t = 2.557 และ Sig = 0.029, t = 4.640 และ Sig = 0.001, t = 5.864 และ  
Sig = 0.000, t = 2.319 และ Sig = 0.043 ตามล าดบั) 

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็ก
ปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นวา่
คู่มือมีความเหมาะสม ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นการน าไปใช ้โดยในดา้นรูปแบบ ครูมีความคิดเห็นว่า
เหมาะสม ทั้ งขนาดรูปเล่ม ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รูปภาพประกอบเหมาะสม  ด้านเน้ือหา มีขอบข่ายเน้ือหาครอบคลุม
วตัถุประสงค ์เน้ือหาเหมาะสมกบัพ้ืนฐานของเด็ก ส่วนดา้นการน าไปใช ้พบวา่ มีการช้ีแจงอธิบายท่ีชดัเจน เม่ือศึกษาคู่มือแลว้มี
ความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยัได ้

 

อภิปรายผล  
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน  พบวา่  ครูผูดู้แลเด็กมีความตอ้งการคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริม

ความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั  ทั้งน้ีเพราะครูผูดู้แลเด็กยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและแนวทางการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม
ความมีระเบียบวินัยให้กบัเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกับปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 กล่าวถึง 
การศึกษาปฐมวยัวา่เป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อยา่งเป็นองคร์วมบนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการตามวยัของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใตบ้ริบทสังคมและ
วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรักความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่
ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ เช่นเดียวกบัวสิยัทศัน์และหลกัการของหลกัสูตร
ท่ีไดก้ล่าวการพฒันาเด็กทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทกัษะชีวิต และปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย [1] และจากการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีตอ้งพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี 
ประกอบดว้ย หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 3 ปี และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี  
โดยหลกัสูตรปฐมวยัส าหรับเด็กอาย ุ3 – 6 ปีนั้นก็ยงัไดก้ าหนดการมีวนิยัและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขเอาไวเ้ป็นจุดหมายอีก
ด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พุทธศักราช 2560 – 2579) ซ่ึงครูผูดู้แลเด็กจ าเป็นตอ้งสนับสนุนให้เด็กได้มี
ประสบการณ์ตรงโดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ดงันั้น คู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในหอ้งเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของเด็ก
ปฐมวยั จึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูผูดู้แลเด็ก ทั้งน้ีเพราะคู่มือครูเป็นหนังสือหรือเอกสารท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบ
เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจหรือแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

2. ผลการพัฒนาคู่มือ  พบวา่  การพฒันาคู่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินยัของ
เด็กปฐมวยั มีเน้ือหาสาระประกอบดว้ย ค าน า ค  าช้ีแจงการใชคู้่มือ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงคข์องคู่มือ ขอบข่ายเน้ือหา 
ค าแนะน าการศึกษาคู่มือ รูปแบบการจดัมุมประสบการณ์ในหอ้งเรียนระดบัปฐมวยั วธีิด าเนินการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียน
เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยส าหรับเด็กปฐมวยั แผนการจัดกิจกรรมการใช้มุมประสบการณ์ให้องเรียนระดับปฐมวยั  
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และแนวทางการวดัผลประเมินผล ซ่ึงประกอบด้วย 6 มุม ได้แก่  (1) มุมบ้าน (2) มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ  (4) มุมศิลปะ  
(5) มุมธรรมชาติและวทิยาศาสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเหมาะสมในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดน้ า
ผลจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารงานวิจยั การศึกษาความตอ้งการและความคิดเห็นของ 
ครูผูดู้แลเด็ก มาเป็นแนวทางในการพฒันาคู่มือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคีรีบูน จงวฒิุเวศยแ์ละคณะ (2542)[8] ท่ีกล่าววา่ในการจดัท าคู่มือ
นั้น ควรสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชว้่าตอ้งการคู่มือแบบไหน เช่น ไม่ตอ้งการเน้ือหายาก ตอ้งการรูปภาพประกอบ และ
พยายามสร้างใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  

 

3. ผลการทดลองใช้คู่มอื  
    3.1 จากการผลการศึกษา พบวา่ ครูผูดู้แลเด็กทดลองใชคู้่มือการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมี

ระเบียบวนิยั โดยครูผูดู้แลเด็กศึกษาคู่มือไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ ท าให้มีความเขา้ใจมากข้ึน สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากคู่มือไปปฏิบติัได ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะคู่มือท่ีสร้างข้ึนมีค าช้ีแจงการใชคู้่มือท่ีชดัเจน นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดอ้ธิบายและแนะน า
คู่มือดว้ยตนเอง รวมทั้งมีการติดตามปัญหาและความกา้วหนา้ในการศึกษาคู่มือทุกสปัดาห์ตลอดการทดลอง จึงท าใหค้รูผูดู้แลเด็กมี
ความเขา้ใจวธีิการศึกษาการใชคู้่มือและปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดได ้ 

    3.2 จากการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของเด็ก พบว่า เด็กมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนตามล าดบั  
แสดงให้เห็นวา่ ก่อนการท ากิจกรรมควรมีการสร้างขอ้ตกลงระหว่างครูผูดู้แลเด็กกบัเด็กเก่ียวกบัระเบียบวินัยซ่ึงส่งผลต่อความ
รับผิดชอบ การรู้จกัเก็บของเขา้ท่ีหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม และการดูแลรักษาของเล่นโดยครูผูดู้แลเด็กไม่ตอ้งคอยเตือน ส่งผลให้
เด็กปฐมวยัมีวินยัสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่งเสริมเด็กปฐมวยัให้มีวินยัโดยใชมุ้มประสบการณ์นั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้
แบบซึมซบัผา่นความเป็นกลัยาณมิตรจากผูท่ี้ช่วยขดัเกลา เพราะเด็กจะไม่ไดเ้กิดความรู้สึกวา่โดนบงัคบัให้ท าแต่เป็นการกระท าท่ี
เม่ือท าแลว้จะไดผ้ลดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีศึกษาผลการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนท่ีมีต่อความมีระเบียบวินัยของเด็ก
ปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนเกิดความมีระเบียบวินยัโดยรวมหลงัการ
ทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 [7] อยา่งไรก็ตาม จะมีบางช่วงของการทดลองเด็กมีพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยไม่ถาวร อาจเน่ืองมาจากอยู่ในช่วงตน้ของทดลองท่ีเด็กเร่ิมมีการเปล่ียน แสดงให้เห็นว่าในการพฒันา
พฤติกรรมความมีระเบียบวินยันั้นควรพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีเวลามีมากพอสมควรท่ีจะให้เด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและมี
พฤติกรรมท่ีถาวร 

4. ผลการประเมินและการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผูดู้แลเด็กท่ีมีต่อการใชคู้่มือการใช้
มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวยั พบว่า ครูผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นว่าคู่มือมี 
ความเหมาะสม ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นการน าไปใช ้ โดยในดา้นรูปแบบ ครูผูดู้แลเด็กมีความคิดเห็นวา่
เหมาะสม ทั้ งขนาดรูปเล่ม ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รูปภาพประกอบเหมาะสม  ด้านเน้ือหา มีขอบข่ายเน้ือหาครอบคลุม
วตัถุประสงค ์เน้ือหาเหมาะสมกบัพ้ืนฐานของเด็ก ส่วนดา้นการน าไปใช ้พบวา่ มีการช้ีแจงอธิบายท่ีชดัเจน เม่ือศึกษาคู่มือแลว้มี
ความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยัได ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคู่มือไดพ้ฒันาโดยอาศยัขอ้มูล
พ้ืนฐาน ซ่ึงส่วนหน่ึงไดม้าจากความตอ้งการของครูผูดู้แลเด็ก และผา่นกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช ้เพ่ือให้ไดคู้่มือท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
ศึกษาการพฒันาคู่มือการเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยั พบวา่ ประธานกรรมการ สมาชิก และปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่ีศึกษาคู่มือ มีความเห็นว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านรูปแบบ คู่มือมีความเหมาะสมคือ 
ตวัอกัษรมีขนาดโต อ่านง่าย ใชภ้าษาชดัเจน ขนาดรูปเล่ม รูปภาพเหมาะสม ดา้นเน้ือหา ก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบข่ายเน้ือหา
ชดัเจน และดา้นการน าไปใช ้เน่ืองจากมีการระบุขั้นตอนการน าไปใชช้ดัเจน เม่ือศึกษาคู่มือแลว้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการจดัการศึกษาปฐมวยัได ้[9] 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
1. ก่อนการทดลอง ผูว้จิยัควรท าการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้ครอบคลุมเก่ียวกบัความมีระเบียบวินยั โดยสอบถามครู

และผูป้กครอง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลก่อนการทดลองวา่เด็กคนใดมีพฤติกรรมความมีระเบียบวนิยัมากนอ้ยเพียงใด 
2. การใชคู้่มือมุมประสบการณ์ในหอ้งเรียนเพ่ือเสริมสร้างความมีระเบียบวินยัให้กบัเด็ก ครูควรอธิบายซ ้ า ๆ เพ่ือให้เด็ก

เขา้ใจ เน่ืองจากเด็กมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั และควรใชแ้รงเสริมกระตุน้ เพ่ือใหเ้ด็กเกิดพฤติกรรมความมีระเบียบวนิยั 
3. ในระยะเวลาการทดลองโดยใช้คู่มือมุมประสบการณ์ ควรให้เวลามากกว่า 6 สัปดาห์ เน่ืองจากเป็นการฝึกความมี

ระเบียบวนิยั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฒันาการเพ่ือใหเ้กิดความคงทนของพฤติกรรม 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค ์การคิดแกปั้ญหา การเป็นผูน้ าผูต้าม เป็นตน้ 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลของการใชมุ้มประสบการณ์ในห้องเรียนท่ีมีผลต่อพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ เช่น พฒันาการ

ทางดา้นอารมณ์ พฒันาการทางดา้นร่างกาย เป็นตน้  
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