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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง “การพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยั

โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่า
นิทาน” คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research Methodology) มีวิธีการด าเนินการ
วิจยัดงัน้ี 

  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต จ  านวน 4 หอ้ง จ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 96 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล 3/2 จากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 1 หอ้งเรียน จ  านวนนกัเรียน 24 คน  

วธิีการสุ่มตวัอย่าง 
 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีหอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 
เคร่ืองมือวจิยัและการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ 
 1. แผนการจดัประสบการณ์การรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่าน
การเล่านิทาน จ านวน 4 เร่ือง โดยใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 4 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที  
    เร่ืองท่ี 1 ขอ้คิดเร่ือง ความซ่ือสตัยสุ์จริต  
    เร่ืองท่ี 2 ขอ้คิดเร่ือง ความมีเมตตากรุณา  
    เร่ืองท่ี 3 ขอ้คิดเร่ือง ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
    เร่ืองท่ี 4  ขอ้คิดเร่ือง ความรับผดิชอบ 
  2. แบบสังเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน 
  3. แบบบนัทึกการปฏิบัติงานของเด็กปฐมวยัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน 
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ปัญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน 
4. แบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวยั  

  5. แบบประเมินความพึงพอใจในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย
เทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัของรายงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเอง มีขั้นตอนในการสร้าง 
ดงัน้ี 
 1. แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวก
ผา่นการเล่านิทาน  
 ขั้นตอนการสร้างแผนและหาคุณภาพของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย
เทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงัน้ี 

1.1 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 และงานวิจยัท่ี 
เก่ียวขอ้งจากนั้นวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีควรส่งเสริมให้กบั
เด็กปฐมวยั  
   1.2 วิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 ท าตารางวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กับเน้ือหาและจัดกิจกรรม
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กโดยใชนิ้ทานในการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์การศึกษาแบ่ง
เน้ือหาท่ีจะเขียนแผนการจดักิจกรรม 
   1.3 สร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทาน ประกอบด้วย 
สาระส าคัญจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ การะบวนการจัดการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
ประเมินผล บนัทึกหลงัสอน/ขอ้เสนอแนะ 

1.4 การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช ้
นิทานและน าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแผนการจดัประสบการณ์ ด้านเน้ือหาสาระ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการสอน และการวดัผลประเมินผล 

1.5 น าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีปรับปรุงพฒันาข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  
ท าการตรวจสอบประเมินผลความถูกต้องดา้นเน้ือหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือการสอน และการวดัผลประเมินผลโดยประเมินทีละแผนการจดัประสบการณ์  
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ลงความเห็นให้คะแนนเพ่ือแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้น าคะแนนท่ีได้ไปหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Objective Congruence) มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จึงอยู่ใน
ระดบัท่ีเช่ือถือได ้

1.6 น าแบบประเมินความเหมาะสมองคป์ระกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ในประเด็นต่างๆ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินเป็นแบบ 3 สเกล คือ -1  0  +1 โดยใส่ 1 เมื่อท่านเห็นดว้ยกบั
แบบสงัเกตพฤติกรรม ใส่ 0 เมื่อท่านไม่แน่ใจกบัแบบสังเกตพฤติกรรม และใส่ -1 เมื่อท่านไม่เห็น
ดว้ยกบัแบบสงัเกตพฤติกรรม 
   1.7 น าแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาปรับปรุงและน าไปทดลองสอนกบัเด็กปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
   1.8 จัดพิมพ์แผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  จ  านวน 24 คน 

2. แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  
แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม มีรายละเอียดในการสร้างและหาคุณภาพ 

ดงัน้ี 
2.1 วิเคราะห์ความมุ่งหมายของการวิจยัแลว้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัคุณธรรมและจริยธรรม 
    2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามแบบ
ของ (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2551 : 61-84) 
   2.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบการศึกษา
และครอบคลุมประเด็นท่ีวิจยั 
   2.4 น าแบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสร้างไปเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษา เพื่อตรวจแกไ้ข 
   2.5 น าแบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีผ่านการตรวจพิจารณา
แกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ดว้ยความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้น า
คะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Objective Congruence) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 จึงอยู่ในระดับท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือพิจารณาความถูกต้องของขอ้ความ ครอบคลุมเน้ือหา 
ภาษา ภายใตก้รอบแนวคิดการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.6 ปรับปรุงแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะแลว้น าแบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมน าไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนน าไปใชจ้ริง 

3. แบบบนัทึกการปฏิบติังานของเด็กปฐมวยั  
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  แบบบนัทึกการปฏิบติังานของเด็กปฐมวยั มีรายละเอียดในการสร้างและหาคุณภาพ ดงัน้ี 
   3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเคร่ืองมือประเภทแบบบันทึกการ
ปฏิบติังานของเด็กปฐมวยั 
   3.2 วิเคราะห์วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพื่อสร้างแบบบนัทึกการปฏิบติังาน
ของเด็กปฐมวยั 
   3.3 ก าหนดประเภทของแบบบนัทึกการปฏิบติังานของเด็กปฐมวยั เป็นแบบบนัทึก
การปฏิบติังานของเด็กปฐมวยัสั้นๆ 
   3.4 สร้างแบบบนัทึกการปฏิบติังานของเด็กปฐมวยั 
  3.5 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแล้วน าคะแนนท่ีได้ไปหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC : Index of Objective Congruence) มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จึงอยู่ในระดบัท่ีเช่ือถือ
ได ้

3.6 ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และปรับปรุงใหม้ีความ 
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน และน าไปจดัพิมพเ์พื่อใชใ้นการบนัทึกการปฏิบติังานของเด็กปฐมวยัต่อไป 
  4. แบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวยั  
 แบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวยั มีรายละเอียดในการสร้างและ
หาคุณภาพ ดงัน้ี 
   4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเคร่ืองมือประเภทแบบประเมิน
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวยั   
   4.2 วิเคราะห์วตัถุประสงคข์องการประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
ของเด็กปฐมวยั เพื่อก  าหนดประเด็นแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวยั   
   4.3 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวยั  เพื่อ
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นท่ีวิจยั 
   4.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของ
เด็กปฐมวยั  โดยพิจารณาความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละประเด็นค าถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั 
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก
ปฐมวยั  จากนั้นน าไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง และไปจดัพิมพเ์พื่อใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
  5. แบบประเมินความพึงพอใจ  
  แบบประเมินความพึงพอใจ มีรายละเอียดในการสร้างและหาคุณภาพ ดงัน้ี 
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   5.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถาม 
   5.2 วิเคราะห์วตัถุประสงคข์องชุดฝึกอบรมเพื่อก  าหนดประเด็นค าถาม 
   5.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นท่ีวิจยั 
   5.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแลว้น า
คะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Objective Congruence) มากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.5 จึงอยูใ่นระดบัท่ีเช่ือถือได ้โดยพิจารณาความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละประเด็นค าถาม 
จากนั้นน าไปจดัพิมพเ์พื่อใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
 

แบบแผนการทดลองและการด าเนินการทดลอง 
 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการโดยใชแ้บบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design 
ดงัน้ี (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538: 249) 
 
แบบแผนการทดลอง 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 

1T   แทน  ทดสอบก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Pre-test) กลุ่มทดลอง 
 X1  แทน  ท าการทดลองการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

2T  แทน  ทดสอบหลงัเรียนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Post-test) กลุ่มทดลอง 
 

การด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัด  าเนินการตามขั้นตอน 

  1. ผูว้ิจยัด  าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่านิทานของเด็กปฐมวยั ระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการทดลอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ 2 วนั วนัละ 40 
นาที 

กลุ่ม ทดสอบก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) 

การจดักระท า 
(Treatment) 

ทดสอบหลงัการ
ทดลอง (Post-test) 

กลุ่มทดลอง 
1T  X1 

2T  
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 2. ผูว้ิจยัสงัเกตพฤติกรรมของเด็กแลว้บนัทึกผลไวใ้นแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบบนัทึก
การปฎิบติังานของเด็ก 
 

วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 

1. สงัเกตในระหว่างการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แลว้บนัทึกไวใ้นแบบสังเกตพฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และบนัทึกการปฏิบติังานของเด็กปฐมวยั 

2. ด  าเนินการท าแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมของเด็กปฐมวยั 

3. น าคะแนนจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การบนัทึกการปฎิบติังานของเด็ก 
และการประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมไปวิเคราะห์ ตามสถิติ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 
 

การพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับชั้นปฐมวยัโดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่านิทาน
ด าเนินการวิเคราะห์และอธิบายโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ค่า ioc ใส่สูตร 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

              ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1   เมื่อแน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม 

              ใหค้ะแนนเท่ากบั    0   เมื่อไมแ่น่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสม

หรือไม ่

              ใหค้ะแนนเท่ากบั   -1   เมื่อแน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความเหมาะสม 

IOC =
∑ R

N
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IOC        แทน ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 

  ∑ R       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

    N           แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าดชันีมีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการใชเ้คร่ืองมือวิจยั 
1. การเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนเรียนและหลงัเรียนจากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่านิทานโดยใชส้ถิติค่า t-test แบบ 
Dependent (Paired Samples t-test) 
  2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบ ใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 80) 

     P   =  
𝑓

𝑁
× 100 

   เมื่อ   P      แทน ร้อยละ 

            F      แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 

            N     แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 82) 

𝑋 ̅ =
∑ 𝑋

𝑁
 

   เมื่อ   �̅�      แทน  ค่าเฉล่ีย 

            ∑ 𝑋   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
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            N     แทน จ านวนผูเ้รียนในกลุ่ม 

 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 81) 

𝑆. 𝐷. = √
𝑁 ∑ 𝑋2(∑ 𝑋)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

   เมื่อ   S.D   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                 X    แทน คะแนนแต่ละตวั 

            N     แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

        ∑     แทน  ผลรวม 

 2. โปรแกรมส าเร็จรูป 

 สูตร T – test  Dependent Semple 

 

 


