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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน

เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 2) พัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน 3) ทดลองใช้และศึกษำผลที่เกิดจำกกำรใช้คู่มือ 

มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน และ 4) ประเมนิผลและปรบัปรงุคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน ซึง่เป็นกำรวจิยั

และพฒันำ (Research and Development) ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื ครผููด้แูลเดก็ จสำนวน 2 คน และเดก็ปฐมวยั จสำนวน 21 

คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถำม วิเครำะห์โดยหำค่ำมัชฌิมเลขคณิต 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และทดสอบค่ำที (Paired Sample T-test)

 ผลกำรวจิยั สรปุได้ดงันี ้1) ผลกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็ต้องกำรคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ใน

ห้องเรยีนเพือ่เป็นแนวทำงในกำรเสรมิสร้ำงควำมมรีะเบยีบวนิยัให้กบัเดก็ 2) ผลกำรพฒันำคูม่อื พบว่ำ คูม่อืประกอบด้วย 

คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ำยเนื้อหำ คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ  

รูปแบบกำรจดัมมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนระดบัปฐมวยั วธิดีสำเนนิกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่เสรมิสร้ำง 

ควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย และ

แนวทำงกำรวัดผลประเมินผลซึ่งประกอบด้วย 6 มุม ได้แก่ (1) มุมบ้ำน (2) มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ (4) มุมศิลปะ 

(5) มุมธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง โดยคู่มือมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 3) ผลกำร

การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต�าบลโพไร่หวาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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ทดลองใช้คู่มือ พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กทดลองใช้คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย 

โดยครผููด้แูลเดก็ศกึษำคูม่อืไปตำมขัน้ตอนทีก่สำหนดไว้ในคูม่อื และควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญั

ทำงสถิติที่ระดับ .05

 สะท้อนให้เห็นว่ำ ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งในภำพรวมและตำมกลุ่มอำยุ และ  

4) ผลกำรประเมินผลและปรับปรุงคู่มือ พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กมีควำมคิดเห็นว่ำคู่มือมีควำมเหมำะสม ทั้ง 3 ด้ำน คือ  

ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรนสำไปใช้ โดยในด้ำนรูปแบบ ครูมีควำมคิดเห็นว่ำเหมำะสม ทั้งขนำดรูปเล่ม  

ตวัอกัษรอ่ำนง่ำยชดัเจน รปูภำพประกอบเหมำะสม ด้ำนเนือ้หำ มขีอบข่ำยเนือ้หำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เนือ้หำเหมำะสม 

กับเด็ก ส่วนด้ำนกำรนสำไปใช้ พบว่ำ มีกำรชี้แจงอธิบำยที่ชัดเจน เมื่อศึกษำคู ่มือแล้วมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและ 

สำมำรถนสำควำมรู้ไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้

ค�าส�าคัญ: กำรพัฒนำคู่มือ มุมประสบกำรณ์ ควำมมีระเบียบวินัย

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
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บทน�า

 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมสสำคัญกับ 

กำรพัฒนำกำรในทุกด้ำนของวัยก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่หนึ่งที่มักเรียกกันว่ำ “เด็กปฐมวัย” ให้มีพัฒนำกำร 

อย่ำงเหมำะสมตำมหลกัวชิำกำรแล้วกจ็ะสำมำรถเตบิโตเป็นคนดมีคีณุภำพ ส่งผลดต่ีออนำคตของสงัคมและประเทศชำติ  

ดงัจุดเน้นของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีเ่น้นกำรวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็น

คนทีส่มบรูณ์ มคีณุธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบ วนิยั ค่ำนยิมทีด่ ีมจีติสำธำรณะ และมคีวำมสขุ โดยมสีขุภำวะและสขุภำพที่

ด ีครอบครวัอบอุน่ ตลอดจนเป็นคนเก่งทีม่ทีกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถและพฒันำตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดชวีติ สอดคล้อง

กับปรัชญำกำรศึกษำของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 กล่ำวถึง กำรศึกษำปฐมวัยว่ำเป็นกำรพัฒนำเด็ก

ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ปีบรบิรูณ์ อย่ำงเป็นองค์รวม บนพืน้ฐำนกำรอบรมเลีย้งดแูละกำรส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูท้ีส่นอง

ต่อธรรมชำตแิละพฒันำกำรตำมวยัของเดก็แต่ละคนให้เตม็ตำมศกัยภำพภำยใต้บรบิทสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ดก็อำศยัอยู่ 

ด้วยควำมรกัควำมเอือ้อำทร และควำมเข้ำใจของทกุคน เพือ่สร้ำงรำกฐำนคณุภำพชวีติให้เดก็พฒันำไปสูค่วำมเป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ และหลักกำรของหลักสูตร 

ทีไ่ด้กล่ำวว่ำ กำรพฒันำเดก็ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญำ มทีกัษะชวีติ และปฏบิตัตินตำมหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นคนด ีมวีนิยั [1] และนอกจำกนี ้กสำหนดกำรมวีนิยัและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่ำงมคีวำมสขุ

ได้ถกูกสำหนดไว้เป็นจดุหมำยของกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีต้่องพฒันำเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ปี นัน้กย็งัได้เอำไว้อกีด้วย

 กำรสร้ำงวินัยเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัยจึงเป็นเรื่องสสำคัญที่ทั้งสถำบันครอบครัว 

และสถำบนักำรศกึษำจะต้องเข้ำมำดแูลร่วมกนั และต้องมแีนวทำงทีส่อดคล้องกนั เพือ่ทีเ่ดก็จะได้ไม่สบัสน และทีส่สำคญัคอื 

เดก็จะมีพฤตกิรรมท่ีคงทนเพรำะไม่ต้องปรบัตวัตำมสภำพของสิง่แวดล้อมทีบ้่ำนและทีโ่รงเรยีน นอกจำกนัน้กำรส่งเสรมิ 

ให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ และมีวินัยจะต้องเน้นให้เด็กตระหนักและเห็นคุณค่ำอย่ำงแท้จริง กระบวนกำรส่งเสริม 

และพฒันำเรือ่งควำมรบัผดิชอบและมวีนิยัควรจะเน้นเป็นกระบวนกำรเรยีนรูแ้บบซมึซบัผ่ำนควำมเป็นกลัยำณมติรจำก

ผูท้ีช่่วยขดัเกลำ เพรำะเดก็จะไม่ได้เกดิควำมรูส้กึว่ำโดนบงัคบัให้ทสำแต่เป็นกำรกระทสำทีเ่มือ่ทสำแล้วจะได้ผลด ี[2] วธีิกำร

ที่มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงวินัยให้แก่เด็ก คือกำรจัดระเบียบในสิ่งแวดล้อม ทั้งวัตถุสิ่งของต่ำง ๆ พร้อมทั้งกำรตระ

เตรยีมพืน้ทีเ่พือ่ให้เดก็สำมำรถควบคมุตนเองได้ เป็นกำรควบคมุสถำนกำรณ์ไม่ใช่ควบคมุเดก็ด้วยกำรจดัโครงสร้ำงของ

สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงทีม่กีำรพฒันำวนิยัได้มำกทีส่ดุ กำรปลกูฝงัวนิยัสสำหรบัเดก็ช่วยให้เดก็มัน่ใจว่ำสิง่

ใดควรทสำ สิง่ใดไม่ควรทสำ ทสำให้เดก็สำมำรถหลกีเลีย่งกำรทสำผดิ หรอืรูส้กึอำยต่อกำรทสำผดิ [3] อกีทัง้ยงัช่วยให้เดก็อยูใ่น

มำตรฐำนกำรยอมรับของสังคมและใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ช่วยให้เด็กพัฒนำจิตสสำนึก มโนธรรมหรือเสียงจำกภำยใน

ตนเอง ซึ่งช่วยทสำให้สำมำรถตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง [4] ดังนั้นกำรปลูกฝังวินัยให้กับเด็กจึงมีควำม

สสำคญัและจสำเป็นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะกำรปลกูฝังวนิยัในช่วงปฐมวยั เนือ่งจำกเป็นกำรบ่มเพำะเมลด็พชืแห่งวนิยัในตวัเดก็

ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อให้วินัยหยั่งรำกลึกลงอย่ำงมั่นคงมำกขึ้น ดังที่พระธรรมปิฎกได้แสดงธรรมไว้ว่ำกำรสร้ำงวินัย

ที่ดีที่สุดต้องอำศัยธรรมชำติของมนุษย์ด้วยกำรเริ่มต้นจำกกำรยอมรับว่ำมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ด้วยควำมเคยชิน กำรสร้ำง

วนิยัจงึต้องทสำให้วนิยัเป็นพฤตกิรรมทีเ่คยชนิโดยพยำยำมเอำพฤตกิรรมทีด่ทีีม่วีนิยัให้เดก็ทสำเป็นครัง้แรกก่อน ซึง่ได้แก่

ในช่วงปฐมวัย หลังจำกนั้นเมื่อเด็กทสำบ่อย ๆ ซส้ำ ๆ ก็จะเกิดควำมเคยชินและเป็นวิถีชีวิตในที่สุด [5]

 จำกกำรสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและสภำพห้องเรียนของศูนย์เด็กเล็ก องค์กำรบริหำรตสำบลโพไร่หวำน 

อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ห้องเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กยังขำดกำรกสำกับตนเองและรับผิดชอบต่อสิ่ง

ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบัติ เช่น เมื่อเด็กนสำของเล่นไปเล่นแล้วก็ไม่รู้จักกำรกสำกับตนเองว่ำ เมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องนสำมำ

เก็บไว้ที่เดิมให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ เล่นแล้วต้องรู้จักรักษำสิ่งของนั้น ๆ และจำกกำรสัมภำษณ์ครูผู้ดูแลเด็ก พบว่ำ 
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ในห้องเรยีนมเีดก็ทีม่อีำยแุตกต่ำงกนั คอื ช่วงอำยรุะหว่ำง 2 - 5 ปี ทสำให้เกดิปัญหำในกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูแ้ละ

กำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ  ทีส่่งเสรมิพฒันำเดก็ให้มรีะเบยีบวนิยัค่อนข้ำงยำก เนือ่งจำกเดก็มพีฒันำกำรและช่วงวยัทีแ่ตกต่ำง

กนั รวมทัง้ครผููด้แูลเดก็ยงัขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจและแนวทำงหรอืวธิกีำรจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัให้

กับเด็กปฐมวัยอีกด้วย และ

 เมือ่ได้ศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัควำมมวีนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดัประสบกำรณ์กำรละเล่น

พื้นบ้ำนของไทย พบว่ำ ในกำรสร้ำงวินัยในเด็กนั้นจะสร้ำงผ่ำนกำรทสำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเป็นกำรสร้ำงโดยที่เด็กไม่รู้

ตัวว่ำกสำลังถูกฝึกหรือถูกบังคับให้มีวินัย [6] ซ่ึงลักษณะดังกล่ำวสอดคล้องกับลักษณะของมุมประสบกำรณ์ที่จัดไว้ใน

ห้องเรียนให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์โดยไม่มีควำมกดดัน หรือกำรบังคับให้เกิดพฤติกรรมที่ดีสอดคล้องกับงำนวิจัย 

ผลกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนท่ีมีต่อควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย พบว่ำ เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำร 

จัดกิจกรรมกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน มีระเบียบวินัยโดยรวมหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง [7]

 จำกข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มีแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย ผู้วิจัย 

จงึมคีวำมสนใจทีจ่ะพฒันำควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั โดยพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่

ส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 2. เพื่อพัฒนำคู ่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อทดลองใช้และศึกษำผลที่เกิดจำกกำรใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย 

ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการด�าเนินงานวิจัย

 1. ประชำกรที่ศึกษำ

 ประชำกรที่ในกำรวิจัย ครั้งนี้ คือ ครูผู้ดูแลเด็กจสำนวน 2 คน และเด็กปฐมวัย อำยุระหว่ำง 2 - 5 ปี จสำนวน 21 คน 

ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน  

อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 2. ตัวแปรที่ศึกษำ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน

  ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมมีระเบียบวินัย

 3. ระยะเวลำ

 ระยะเวลำในกำรทดลองใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนกับเด็กปฐมวัย ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนธันวำคม โดยใช้เวลำทดลอง 6 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และ 

วันศุกร์ ในช่วงกิจกรรมเสรี วันละ 45 นำที ช่วงเวลำ 11.00 น. - 11.45 น. รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยในแต่ละสัปดำห์  
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ครูผู้ดูแลเด็กเล็กจะสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยของเด็ก เป็นรำยบุคคลจำกแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น โดยมี

เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย ดสำเนินกำรสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยระหว่ำงกำร

ใช้คู่มือจสำนวน 6 ครั้งและหลังกำรใช้คู่มือ 1 ครั้ง

 4. นิยำมศัพท์เฉพำะ

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยำมควำมหมำยไว้ ดังนี้

  1) คูม่อื หมำยถงึ เอกสำรให้ควำมรูเ้พือ่อสำนวยควำมสะดวกและเป็นแนวทำงในกำรจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ

ควำมมรีะเบียบวนิยั ประกอบด้วย คสำนสำ คสำชีแ้จงกำรใช้คูม่อื หลกักำรและเหตผุล วตัถปุระสงค์ของคูม่อื ขอบข่ำยเนือ้หำ 

คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ รูปแบบกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย วิธีดสำเนินกำรใช้มุมประสบกำรณ ์

ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุมประสบกำรณ ์

ในห้องเรียนระดับปฐมวัย และแนวทำงกำรวัดผลประเมินผล

  2) มุมประสบกำรณ์ หมำยถึง สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ในห้องเรียน โดยจัดบริเวณต่ำง ๆ ด้วยอุปกรณ์ 

สื่อ วัสดุธรรมชำติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่ำงอิสระ ประกอบด้วย (1) มุมบ้ำน (2) มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ (4) มุมศิลปะ 

(5) มุมธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง

  3) ควำมมีระเบียบวินัย หมำยถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในกำรควบคุมตนเองให้เกิดกำรปฏิบัติได้อย่ำง

เหมำะสม โดยไม่มีผู้ใดบังคับ กระทสำด้วยควำมพึงพอใจและรู้จักหน้ำที่ของตนเองในกำรปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน 

ดังนี้

   3.1 ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรรู้จักหน้ำที่ตำมบทบำท ตำมภำรกิจ 

ตำมข้อตกลงให้ครบครัน กำรดูแลเก็บรักษำของใช้ของตนเองและส่วนรวมให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย รวมทั้งกำรปฏิบัติ

ตนตำมกฎระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน

   3.2. ควำมอดทนอดกลั้น หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกที่สำมำรถปฏิบัติตนตำมมำรยำท 

ทำงสังคมที่สำมำรถยับยั้งควำมต้องกำรท่ีเกิดข้ึนโดยรู้จักกำรรอคอย กำรควบคุมกำรกระทสำของตนเองในสถำนกำรณ์

ทำงสังคม ทสำให้สำมำรถทสำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงรำบรื่นและเหมำะสม

  4) เด็กปฐมวัย หมำยถึง เด็กนักเรียนชำย-หญิง ที่มีอำยุระหว่ำง 2-5 ปี ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปี 

กำรศึกษำ 2561 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

  5) ครูผู้ดูแลเด็ก หมำยถึง บุคลำกรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งตั้งจำกผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตำมหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่หลักในกำรอบรมเลี้ยงดู จัดประสบกำรณ์และส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เด็กเล็ก 

มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

โพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั 

ศนูย์พฒันำเดก็เลก็ องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นกำรวจิยัและพฒันำ (Research 

and Development) ซึง่ผูว้จิยัได้กสำหนดขัน้ตอนกำรดสำเนนิกำรวิจยัไว้ดงันี ้คอื ขัน้ตอนที ่1 กำรวจิยั (Research): กำรศกึษำ

ข้อมูลพื้นฐำน ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development): กำรพัฒนำคู่มือ ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research): กำรทดลองใช้

คู่มือ และ ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development): กำรประเมินผลและปรับปรุงคู่มือที่พัฒนำ

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
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 วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยั

ของเด็กปฐมวัย และศึกษำควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนของครูผู้ดูแลเด็กเพื่อนสำ

ข้อมูลที่ได้ไปจัดทสำคู่มือฉบับร่ำง

 วิธีด�าเนินการ

 ผู้วจิยัดสำเนนิกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพัฒนำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพื่อส่งเสริมควำมมี

ระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 เพ่ือทรำบรำยละเอียดเก่ียวกับ 

วสิยัทศัน์ หลกักำร จดุหมำย คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ กำรอบรมเลีย้งดแูละกำรจดัประสบกำรณ์ กำรประเมนิพฒันำกำร

สสำหรับเด็กอำยุตส่ำกว่ำ 3 ปี และเด็กอำยุ 3-6 ปี และศึกษำเอกสำรเก่ียวกับควำมมีระเบียบวินัย เพ่ือทรำบแนวทำง 

กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยในเด็กปฐมวัย

 2. ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับคู่มือ องค์ประกอบ ลักษณะของคู่มือและขั้นตอนกำรดสำเนินกิจกรรม

เพือ่เป็นแนวทำงในกำรพฒันำคูม่อืกำรจดักจิกรรม และศกึษำควำมคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ จสำนวน 2 คน เกีย่วกบัควำม

ต้องกำรและแนวทำงในกำรจัดมุมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำง (Semi - 

structured Interview)

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสัมภำษณ์ เกี่ยวกับควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรจัดมุมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย

ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแบบสัมภำษณ์ ดังนี้

 1. ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรเกี่ยวกับกำรสัมภำษณ์ วิธีกำรพัฒนำคู่มือเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย เพื่อ

นสำมำกสำหนดเป็นกรอบแนวทำงและประเดน็ในกำรสร้ำงแบบสมัภำษณ์และสร้ำงแบบสมัภำษณ์ให้ครอบคลมุ ตรงตำม

เนื้อหำและวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ตำมขอบข่ำยที่กสำหนดไว้

 2. นสำแบบสมัภำษณ์ทีส่ร้ำงขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำ (Content Validity) ของ

แบบสมัภำษณ์โดยหำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แต่ละรำยกำร มค่ีำตัง้แต่ 0.60 

ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

ของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ควำมต้องกำรและแนวกำรจัดมุมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมควำม

มีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย วิเครำะห์ด้วยวิธีวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และนสำเสนอในรูปแบบกำรเขียน

พรรณนำควำม

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือ

 วัตถุประสงค์

 เพื่อดสำเนินกำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย

 วิธีด�าเนินการ

 กำรพัฒนำคู่มือกำรดสำเนินกำรโดยกำรสร้ำงคู่มือให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจำกขั้นกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน

ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนกำรพัฒนำดังนี้

 1. นสำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรศกึษำนโยบำยกำรจดักำรศกึษำ เอกสำรงำนวจิยัต่ำง ๆ  และควำมคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
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ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐำนจำกขัน้ตอนที ่1 มำวเิครำะห์แยกประเดน็และสงัเครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้นสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

หัวข้อของคู่มือ ประกอบด้วย คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ำยเนื้อหำ  

คสำแนะนสำกำรศกึษำคูม่อื รปูแบบกำรจดัมมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนระดบัปฐมวยั วธิดีสำเนนิกำรใช้มมุประสบกำรณ์ใน

ห้องเรยีนเพือ่เสรมิสร้ำงควำมมรีะเบยีบวนิยัสสำหรบัเดก็ปฐมวยั แผนกำรจดักจิกรรมกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน

ระดับปฐมวัย และแนวทำงกำรวัดผลประเมินผล

 2. นสำคู่มือฉบับร่ำงเสนอแก่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมตรงเชิงเน้ือหำของส่วน

ประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำง พร้อมข้อเสนอแนะ และนสำข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกผูเ้ชีย่วชำญมำปรบัปรงุคูม่อืกำร

ใช้มุมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 นั้น ผู้วิจัยสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ขึ้นเองโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. แบบประเมินควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับร่ำง

  1) ศกึษำวธีิกำรสร้ำงแบบประเมนิควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำงจำกตสำรำ 

เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง และผูว้จิยัสร้ำงแบบประเมนิควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบั

ร่ำง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 

ระดับและตอนที่ 2 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง ๆ 

  2) นสำแบบประเมินควำมเหมำะสมเสนอแก่ผู ้เช่ียวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ 

(Content Validity) โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงองค์ประกอบของคู่มือฉบับร่ำงกับข้อคสำถำม และหำค่ำดัชนี 

ควำมสอดคล้อง (IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็นของแต่ละรำยกำร มีค่ำต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำม

สอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 2. แบบประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับร่ำง

  1) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบประเมินควำมสอดคล้องของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับร่ำงจำก

ตสำรำ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้สร้ำงแบบประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำของส่วนประกอบแต่ละด้ำน

ของคู่มือฉบับร่ำงซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 กำรประเมินควำมสอดคล้องของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของ

คู่มือฉบับร่ำง เป็นแบบประเมินชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 3 ระดับ สสำหรับให้ผู้เชี่ยวชำญแสดงควำม

คิดเห็นต่อข้อควำมต่ำง ๆ และตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง  ๆ 

  2) นสำแบบประเมนิแบบประเมนิควำมตรงเชงิเนือ้หำของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำงเสนอ 

แก่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง 

องค์ประกอบของคู่มือฉบับร่ำงกับข้อคสำถำม และหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็น

ของแต่ละรำยกำร มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำ

พิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบประเมินควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับ

ร่ำง โดยกำรหำค่ำมัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เมื่อได้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นสำมำเทียบกับ

เกณฑ์กำรประเมินผล ซึ่งมีกำรแปลผลตำมระดับค่ำเฉลี่ยจำกอันตรภำคชั้น ดังนี้

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  4.51 – 5.00 หมำยถึง  เหมำะสมมำกที่สุด
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  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50 หมำยถึง  เหมำะสมมำก

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50 หมำยถึง  เหมำะสมปำนกลำง

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50 หมำยถึง  เหมำะสมน้อย

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50 หมำยถึง  เหมำะสมน้อยที่สุด

 2. กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบประเมนิควำมสอดคล้องของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำง โดย

หำค่ำดชันีควำมสอดคล้อง (IOC) ถ้ำค่ำ IOC ทีค่สำนวณได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.6 ถือว่ำมคีวำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำ

ควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0.60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้คู่มือ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทดลองใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยครูผู้ดูแลเด็ก จสำนวน 2 คน

 2. เพือ่สงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั ศนูย์พฒันำเดก็เลก็ องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลโพไร่

หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 21 คน

แบบแผนการทดลอง

 ในกำรทดลองใช้คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  

ซึง่กำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ทีใ่ช้กลุม่ตวัอย่ำงกลุม่เดยีว ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำร 

ทดลองโดยใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบศึกษำกลุ่มเดียว วัดหลำยครั้ง (One Group Time Series) 

 วิธีด�าเนินการทดลอง

 กำรทดลองใช้คูม่อืและหำประสทิธภิำพของคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบ

วินัย มีวิธีกำรดสำเนินกำรตำมลสำดับ ดังนี้

 1. ขอควำมอนุเครำะห์จำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพ

ไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรนสำนักศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัยเข้ำไปจัด

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนและทดลองใช้คู่มือที่พัฒนำขึ้น ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก จัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 มุม ได้แก่ 1) มุมบ้ำน 2) มุมดนตรี 3) มุมหนังสือ 4) มุมศิลปะ 5) มุมธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และ 6) 

มุมเศรษฐกิจพอเพียง

 2. ผูว้จิยัแนะนสำกำรใช้คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในหอ้งเรียนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัใหก้บัครูผูด้แูล

เด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 3. ครผููด้แูลเดก็ดสำเนนิกำรทดลองใช้คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัให้

กับเด็ก จสำนวน 21 คน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ใช้เวลำทดลอง 6 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ

และวันศุกร์ ในช่วงกิจกรรมเสรี วันละ 45 นำที ช่วงเวลำ 11.00 น. - 11.45 น. รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยในแต่ละสัปดำห์ 

ครผููด้แูลเดก็จะสังเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็เป็นรำยบคุคลจำกแบบสงัเกตทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ โดยมเีงือ่นไข

ข้อตกลงร่วมกนัเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยั ซึง่ดสำเนนิกำรสงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัระหว่ำงกำรใช้คูม่อื

จสำนวน 6 ครั้งและหลังกำรใช้คู่มือ 1 ครั้ง

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัย ซึ่งผู้วิจัย
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สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเองโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ศึกษำพฤติกรรมที่จะสังเกต โดยกำรศึกษำพฤติกรรมย่อยที่ต้องสังเกตให้ชัดเจน จำกกำรศึกษำเอกสำรและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นสร้ำงแบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยเป็นแบบมำตรประเมินค่ำ 4 ระดับ คือ ไม่

เคย ได้ 0 คะแนนบำงครั้ง ได้ 1 คะแนน บ่อย ได้ 2 คะแนน และบ่อยมำก ได้ 3 คะแนน

 2. นสำแบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยเสนอแก่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ 

(Content Validity) โดยพจิำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงนยิำมศพัท์เฉพำะกบัข้อคสำถำม และหำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง 

(IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็นของแต่ละรำยกำร มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มี

ค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบสงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยัโดยหำค่ำมชัฌมิเลขคณติ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบค่ำที (Paired Sample T - test)

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงคู่มือที่พัฒนาขึ้น

 วัตถุประสงค์

 เพื่อประเมินผลกำรใช้คู่มือและปรับปรุงคู่มือในด้ำนต่ำง  ๆ 

 วิธีด�าเนินการ

 ผู้วิจัยดสำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยกำรศึกษำควำมคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก จสำนวน 2 คน ที่มีต่อคู่มือกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง 

(Semi–structured Interview) ประกอบด้วย ด้ำนองค์ประกอบ กำรนสำคู่มือไปใช้ ปัญหำกำรนสำคู่มือไปใช้ และข้อเสนอ

แนะอื่น ๆ 

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ทีม่ต่ีอคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมี

ระเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย ด้ำนองค์ประกอบ กำรนสำคูม่อืไปใช้ ปัญหำกำรนสำคูม่อืไปใช้ และข้อเสนอแนะ 

อื่น ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแบบสัมภำษณ์ ดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร งำนวิจัยท่ีเก่ียวกับกำรพัฒนำคู่มือและเทคนิคกำรสัมภำษณ์ และสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 

ให้ครอบคลุม ตรงตำมเนื้อหำและวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ตำมขอบข่ำยที่กสำหนดไว้

 2. นสำแบบสัมภำษณ์ท่ีสร้ำงข้ึนให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity)  

แล้ววิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็น

ของแต่ละรำยกำร มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0.60 นสำมำ

พิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ใน

ห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั วเิครำะห์ด้วยวธิวีเิครำะห์เนือ้หำ (Content Analysis) นสำเสนอ

ในรูปแบบกำรเขยีนพรรณนำควำม เพือ่ให้ได้คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนทีม่ปีระสทิธภิำพและสำมำรถนสำ

ไปใช้ได้
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สรุปผลการทดลอง

 1. จำกกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน พบว่ำ ยงัขำดกำรจดัมมุประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบ และเชือ่มโยงกบัหน่วยกำร

เรียนรู้ และไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนหรือท้องถิ่นที่เด็กปฐมวัยอำศัยอยู่ ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กมีควำมต้องกำรคู่มือกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย เนื่องจำกเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กยัง

ขำดควำมมีระเบียบวินัยและครูผู้ดูแลเด็กยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมควำม

มีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ซึ่งควำมมีระเบียบวินัยเป็นส่วนหน่ึงที่หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 มุ่งที่จะ

ให้เกิดขึ้น

 2. ผลกำรพัฒนำคู่มือ พบว่ำ กำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย มีเนื้อหำสำระประกอบด้วย คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

ขอบข่ำยเนื้อหำ คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ รูปแบบกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย วิธีดสำเนินกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย และแนวทำงกำรวัดผลประเมินผล

 3. ผลกำรทดลองใช้คูม่อื พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็ได้ศกึษำคูม่อืตำมคสำชีแ้จงกำรใช้คูม่อื ศกึษำเนือ้หำของคูม่อืตำมลสำดบั

หัวข้อ โดยดสำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่อง จำกนั้นนสำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรม

ให้กับเด็กเล็ก ซึ่งในระหว่ำงจัดกิจกรรม และเมื่อประเมินพฤติกรรมควำมมีวินัยของเด็ก ระหว่ำงกำรใช้คู่มือจสำนวน 6 

ครั้งและหลังกำรใช้คู่มือ 1 ครั้ง พบว่ำ ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ควำมมี

ระเบียบวินัยของเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในภำพรวม สูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.488 และ Sig 

= 0.002, t = 7.867 และ Sig = 0.000 ตำมลสำดับ) แต่ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 3 กับครั้งที่ 4 ควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กในกำรประเมินครั้งที่ 3 สูงกว่ำครั้งที่ 4 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.278, Sig = 0.057) และ

ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 4 กับครั้ง 5 ครั้งที่ 5 กับครั้งที่ 6 และครั้งที่ 6 กับครั้งที่ 7 ควำมมีระเบียบวินัยของ

เด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.163 และ Sig = 0.043, t = 4.270 และ Sig = 0.000, t = 3.068 และ 

Sig = 0.006 ตำมลสำดับ) และเมื่อพิจำรณำเป็นกลุ่มตำมอำยุ 2-3 ปี 3-4 ปี และ 4-5 ปี พบว่ำ ในช่วงอำยุ 2-3 ปี เมื่อเปรียบ

เทียบกำรประเมินครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 กับครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 กับครั้งที่ 6 และครั้งที่ 6 กับครั้งที่ 

7 ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.601 และ Sig = 0.005, 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 ตำมลสำดับ) เว้นแต่ในกำร

เปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 3 กับครั้งที่ 4 พบว่ำ ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กในครั้งที่ 3 สูงกว่ำกำรประเมินในครั้งที่ 

4 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.645, Sig = 0.534) ในช่วงอำยุ 3-4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 1 

กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 กับครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 กับครั้งที่ 6 และครั้งที่ 6 กับครั้งที่ 7 ควำมมีระเบียบวินัยของ

เด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .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 ตำมลสำดับ) เว้นแต่ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมิน

ครั้งที่ 3 กับ 4 พบว่ำ ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กในครั้งที่ 3 สูงกว่ำกำรประเมินในครั้งที่ 4 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .05 (t = 1.508, Sig = 0.182) และในช่วงอำยุ 4-5 ปี เมื่อเปรียบเทียบกำรประเมินทั้ง 7 ครั้ง พบว่ำ ควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .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 ตำมลสำดับ)

 4. ผลกำรประเมนิผลและปรบัปรงุคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของ

เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็ก 
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มีควำมคิดเห็นว่ำคู่มือมีควำมเหมำะสม ท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรนสำไปใช้ โดยในด้ำน 

รูปแบบ ครูมีควำมคิดเห็นว่ำเหมำะสม ทั้งขนำดรูปเล่ม ตัวอักษรอ่ำนง่ำยชัดเจน รูปภำพประกอบเหมำะสม ด้ำนเนื้อหำ 

มขีอบข่ำยเนือ้หำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เนือ้หำเหมำะสมกบัพื้นฐำนของเดก็ ส่วนด้ำนกำรนสำไปใช้ พบว่ำ มกีำรชีแ้จง

อธิบำยที่ชัดเจน เมื่อศึกษำคู่มือแล้วมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนสำควำมรู้ไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้

อภิปรายผล

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กมีควำมต้องกำรคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน

เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีเพรำะครูผู้ดูแลเด็กยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรจัด

กจิกรรมต่ำง ๆ  ทีส่่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัให้กบัเดก็ ซึง่สอดคล้องกบัปรชัญำกำรศกึษำของหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั 

พุทธศักรำช 2560 กล่ำวถึง กำรศึกษำปฐมวัยว่ำเป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่ำงเป็นองค์รวมบน

พื้นฐำนกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรตำมวัยของเด็กแต่ละ

คนให้เต็มตำมศักยภำพภำยใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอำศัยอยู่ ด้วยควำมรักควำมเอื้ออำทร และควำมเข้ำใจ

ของทุกคน เพื่อสร้ำงรำกฐำนคุณภำพชีวิตให้เด็กพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว 

สังคม และประเทศชำติ เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์และหลักกำรของหลักสูตรที่ได้กล่ำวกำรพัฒนำเด็กทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย 

[1] และจำกกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ต้องพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ประกอบด้วย หลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัยสสำหรับเด็กอำยุตส่ำกว่ำ 3 ปี และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย สสำหรับเด็กอำยุ 3-6 ปี โดยหลักสูตรปฐมวัยสสำหรับ

เด็กอำยุ 3-6 ปีนั้นก็ยังได้กสำหนดกำรมีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุขเอำไว้เป็นจุดหมำยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กบัแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิ(พทุธศกัรำช 2560-2579) ซึง่ครผููด้แูลเดก็จสำเป็นต้องสนบัสนนุให้เดก็ได้มปีระสบกำรณ์ตรง

โดยผ่ำนกจิกรรมต่ำง ๆ  ดงันัน้ คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั 

จึงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของครูผู้ดูแลเด็ก ท้ังน้ีเพรำะคู่มือครูเป็นหนังสือหรือเอกสำรที่จัดทสำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ

เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้

 2. ผลการพัฒนาคู่มือ พบว่ำ กำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย มีเนื้อหำสำระประกอบด้วย คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

ขอบข่ำยเนื้อหำ คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ รูปแบบกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย วิธีดสำเนินกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ให้องเรยีนระดบัปฐมวยั และแนวทำงกำรวดัผลประเมนิผล ซึง่ประกอบด้วย 6 มมุ ได้แก่ (1) มมุบ้ำน (2) มมุ

ดนตร ี(3) มมุหนงัสือ (4) มมุศลิปะ (5) มมุธรรมชำตแิละวทิยำศำสตร์ และ (6) มมุเศรษฐกจิพอเพยีง และมคีวำมเหมำะสม 

ในระดบัมำก ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะผูว้จิยัได้นสำผลจำกกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน ซึง่ได้จำกกำรศกึษำค้นคว้ำจำกเอกสำรงำน

วจิยั กำรศกึษำควำมต้องกำรและควำมคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ มำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำคูม่อื ซึง่สอดคล้องกบัครีบีนู 

จงวฒุเิวศย์และคณะ (2542) [8] ทีก่ล่ำวว่ำในกำรจดัทสำคูม่อืนัน้ ควรสอบถำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้ว่ำต้องกำรคูม่อืแบบ

ไหน เช่น ไม่ต้องกำรเนื้อหำยำก ต้องกำรรูปภำพประกอบ และพยำยำมสร้ำงให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด

 3. ผลการทดลองใช้คู่มือ

  3.1 จำกกำรผลกำรศึกษำ พบว่ำ ครูผู ้ดูแลเด็กทดลองใช้คู ่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน 

เพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยั โดยครผููด้แูลเดก็ศกึษำคูม่อืไปตำมขัน้ตอนทีก่สำหนดไว้ในคูม่อื ทสำให้มคีวำมเข้ำใจมำก

ขึ้น สำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้รับจำกคู่มือไปปฏิบัติได้ ท้ังน้ีอำจเป็นเพรำะคู่มือที่สร้ำงขึ้นมีคสำช้ีแจงกำรใช้คู่มือที่ชัดเจน 
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นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังได้อธิบำยและแนะนสำคู่มือด้วยตนเอง รวมทั้งมีกำรติดตำมปัญหำและควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำ

คู่มือทุกสัปดำห์ตลอดกำรทดลอง จึงทสำให้ครูผู้ดูแลเด็กมีควำมเข้ำใจวิธีกำรศึกษำกำรใช้คู่มือและปฏิบัติตำมขั้นตอน 

ที่กสำหนดได้

  3.2 จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ พบว่ำ เดก็มกีำรเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขีึน้

ตำมลสำดบั แสดงให้เหน็ว่ำ ก่อนกำรทสำกจิกรรมควรมกีำรสร้ำงข้อตกลงระหว่ำงครผููด้แูลเดก็กบัเดก็เกีย่วกบัระเบยีบวนิยั

ซึ่งส่งผลต่อควำมรับผิดชอบ กำรรู้จักเก็บของเข้ำที่หลังจำกเสร็จส้ินกิจกรรม และกำรดูแลรักษำของเล่นโดยครูผู้ดูแล

เด็กไม่ต้องคอยเตือน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีวินัยสูงข้ึน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีวินัยโดยใช้มุม

ประสบกำรณ์นั้น เป็นกระบวนกำรเรียนรู้แบบซึมซับผ่ำนควำมเป็นกัลยำณมิตรจำกผู้ที่ช่วยขัดเกลำ เพรำะเด็กจะไม่ได้

เกิดควำมรู้สึกว่ำโดนบังคับให้ทสำแต่เป็นกำรกระทสำท่ีเมื่อทสำแล้วจะได้ผลดี สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำผลกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ในห้องเรียนที่มีต่อควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย พบว่ำ  เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเกิดควำมมีระเบียบวินัยโดยรวมหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .01 [7] อย่ำงไรก็ตำม จะมีบำงช่วงของกำรทดลองเด็กมีพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยไม่ถำวร อำจ

เนือ่งมำจำกอยูใ่นช่วงต้นของทดลองทีเ่ดก็เริม่มกีำรเปลีย่น แสดงให้เหน็ว่ำในกำรพฒันำพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยั

นั้นควรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีเวลำมีมำกพอสมควรที่จะให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีพฤติกรรมที่ถำวร

 4. ผลกำรประเมินและกำรปรับปรุงแก้ไขคู่มือ จำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อกำรใช้

คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กมีควำม

คิดเห็นว่ำคู่มือมีควำมเหมำะสม ท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรนสำไปใช้ โดยในด้ำนรูปแบบ  

ครผููด้แูลเดก็มคีวำมคดิเหน็ว่ำเหมำะสม ทัง้ขนำดรปูเล่ม ตัวอกัษรอ่ำนง่ำยชัดเจน รปูภำพประกอบเหมำะสม ด้ำนเนือ้หำ 

มขีอบข่ำยเนือ้หำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เนือ้หำเหมำะสมกบัพื้นฐำนของเดก็ ส่วนด้ำนกำรนสำไปใช้ พบว่ำ มกีำรชีแ้จง

อธิบำยที่ชัดเจน เมื่อศึกษำคู่มือแล้วมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนสำควำมรู้ไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได ้

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะคู่มือได้พัฒนำโดยอำศัยข้อมูลพ้ืนฐำน ซ่ึงส่วนหน่ึงได้มำจำกควำมต้องกำรของครูผู ้ดูแลเด็ก  

และผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญ มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมคสำแนะนสำ ก่อนที่

จะนสำไปทดลองใช้ เพ่ือให้ได้คู่มือท่ีมีคุณภำพมำกท่ีสุด สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำกำรพัฒนำคู่มือกำรเตรียมควำม

พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย พบว่ำ ประธำนกรรมกำร สมำชิก และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลที่ศึกษำคู่มือ  

มีควำมเห็นว่ำ คู่มือมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ด้ำนรูปแบบ คู่มือมีควำมเหมำะสมคือ ตัวอักษรมีขนำดโต 

อ่ำนง่ำย ใช้ภำษำชัดเจน ขนำดรูปเล่ม รูปภำพเหมำะสม ด้ำนเนื้อหำ กสำหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ำยเนื้อหำชัดเจน และ

ด้ำนกำรนสำไปใช้ เนือ่งจำกมกีำรระบขุัน้ตอนกำรนสำไปใช้ชดัเจน เมือ่ศกึษำคูม่อืแล้วมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ สำมำรถนสำไป

เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยได้ [9]

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1. ก่อนกำรทดลอง ผู้วิจัยควรทสำกำรศึกษำพฤติกรรมของเด็กให้ครอบคลุมเกี่ยวกับควำมมีระเบียบวินัย 

โดยสอบถำมครูและผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนกำรทดลองว่ำเด็กคนใดมีพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยมำกน้อย

เพียงใด

  2. กำรใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ครูควรอธิบำย

ซสำ้ ๆ  เพื่อให้เดก็เข้ำใจ เนือ่งจำกเดก็มชีว่งอำยุทีแ่ตกต่ำงกนั และควรใช้แรงเสรมิกระตุน้ เพื่อใหเ้ดก็เกิดพฤตกิรรมควำม
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มีระเบียบวินัย

 3. ในระยะเวลำกำรทดลองโดยใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ ควรให้เวลำมำกกว่ำ 6 สัปดำห์ เน่ืองจำกเป็นกำรฝึก

ควำมมีระเบียบวินัย ซึ่งจสำเป็นต้องศึกษำพัฒนำกำรเพื่อให้เกิดควำมคงทนของพฤติกรรม  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

 1. ควรมีกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนอื่น ๆ เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดแก้ปัญหำ กำรเป็นผู้นสำผู้ตำม 

เป็นต้น

 2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยถึงผลของกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนที่มีผลต่อพัฒนำกำรด้ำนอื่น ๆ เช่น 

พัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย เป็นต้น
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