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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาเร่ืองผลการจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติท่ีมีต่อพฒันาการ        
4 ด้าน ของเด็กปฐมวยัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  แบบแผนกำรทดลอง  
กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Quasi experimental design) ที่ใช้กลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียววดัก่อน-หลงั (One  group  pre-test – post-test  design) ซ่ึงมีลกัษณะการทดลอง ดงัน้ี 
  
             O1          X          O2 
 
กกกกกกกกเม่ือ     O1    แทน  คะแนนพฒันาการ 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยัก่อนทดลอง 
กกกกกกกก           X     แทน  การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
                             O2        แทน  คะแนนพฒันาการ 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยัหลงัการทดลอง 
(ปรีชา  เนาวเ์ยน็ผล, 2550: 155-156) 
 
2.  ประชำกรและกลุ่มทดลอง 

 
กกกกกกกก2.1  ประชำกร   
กกกกกกกกกกกประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี ศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล   
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 55 คน 
กกกกกกกก2.2  กลุ่มทดลอง 
กกกกกกกกกก  กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั อายุ 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน 
27 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
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3.  ตัวแปรที่ศึกษำ 
 
กกกกกกกกผ3.1  ตัวแปรต้น  คือ  การจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
กกกกกกกก  3.2  ตัวแปรตำม  คือ  พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสงัคม  
และดา้นสติปัญญา 
 
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
                ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ  ดงัน้ี 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  ไดแ้ก่ 
 1.  แผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
 2.  แบบทดสอบและแบบประเมินพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
     2.1  แบบทดสอบด้านร่างกายจ านวน 6 รายการ เป็นแบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพนัธ์กบัสุขภาพของเด็กไทย อาย ุ4-6 ปี ของส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) (พ.ศ.2549) จ  านวน 6 รายการ คือ 1) ดชันีมวลกาย 2) นั่งงอตวั
ไปขา้งหนา้ 3) ลุกนัง่ 30 วนิาที 4) ยนืกระโดดไกล 5) วิง่เก็บของ 3 จุด และ 6) วิง่เร็ว 20 เมตร 
           2.2 แบบประเมินดา้นอารมณ์-จิตใจ 10 ขอ้ 
    2.3 แบบประเมินดา้นสงัคม 10 ขอ้  
    2.4 แบบประเมินดา้นสติปัญญา 10 ขอ้             
  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
  1. แผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ    
      1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 เอกสารส่ิงพมิพแ์ละงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ 
      1.2 วางแผนก าหนดเน้ือหาการเรียนรู้ และส่ือวสัดุธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมทางกาย เพือ่น าไปจดักิจกรรมทางกายท่ีส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4  ดา้น 
        1.3 เขียนแผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ                                  
          1.4 น าแผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ จ  านวน 3 แผน ส าหรับ
จดักิจกรรม 1 สปัดาห์ ไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัอาย ุ5-6 ปี ที่ศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มทอลอง จ านวน 10  คน 
เพือ่ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยดูความสอดคลอ้งของจุดประสงค์
และกิจกรรม  และความถูกตอ้งเหมาะสมดา้นภาษา 
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                        1.5 ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ จากขอ้เสนอแนะ
ของครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่3 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง และจากตวัผูว้ิจยัทดลองใชแ้ผนการจดักิจกรรมทาง
กายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติและสงัเกตพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรม 
                        1.6 น าแผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรม และความสอดคล้องระหว่างจุดประสงคก์ารด าเนิน
กิจกรรม ส่ือการสอน และการประเมินผล  
กกกกกกกกกก 1.7 น าแผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ ที่ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ะแนน
ลงความเห็นแลว้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Items Objective Congruence, IOC)  
แผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.05 ถือวา่ไม่เหมาะสมตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข  หลงัการตรวจสอบปรากฏวา่แผนการจดักิจกรรมทางกายโดยใชส่ื้อวสัดุธรรมชาติ มี
ค่าเท่ากบั 1.00 ถือวา่มีความเหมาะสมสามารถน ามาใชใ้นการวจิยัได ้
 2. สร้างแบบทดสอบและแบบประเมินวดัพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ของเด็กปฐมวยั 
     2.1 ศึกษา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
กกกกกกกกก 2.2 ศึกษาแบบทดสอบวดัพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ส าหรับเด็กปฐมวยั 

                - แบบทดสอบด้านร่างกายใช้แบบวัดแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายที่สัมพนัธก์บัสุขภาพของเด็กไทย อาย ุ4-6 ปี ของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (พ.ศ.2549) จ  านวน 6 รายการ คือ 1) ดัชนีมวลกาย 2) นั่งงอตวัไป
ขา้งหนา้ 3) ลุกนัง่ 30 วนิาที 4) ยนืกระโดดไกล 5) วิง่เก็บของ 3 จุด และ 6) วิง่เร็ว 20 เมตร 
    - สร้างแบบทดสอบดา้นอารมณ์-จิตใจ 10 ขอ้ 
     - สร้างแบบทดสอบดา้นสงัคม 10 ขอ้ 
  - สร้างแบบทดสอบดา้นสติปัญญา 10 ขอ้ 
กกกกกกกกกก2.3) น าแบบทดสอบพฒันาการทั้ง 4 ดา้นของปฐมวยั ไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยั  
อาย ุ 5-6  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิง
เน้ือหา 
 กกกกกกกกกก2.4) น าแบบทดสอบพฒันาการทั้ง 4 ดา้นของเด็กปฐมวยัท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบ  ถ้า IOC มีค่าต  ่ ากว่า 0.50 ถือว่าไม่

เหมาะสมตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  หลงัการตรวจสอบปรากฏว่าแบบทดสอบพฒันาการทั้ง 4 ด้านของ

เด็กปฐมวยั มีค่าเท่ากบั 1.00 ถือวา่มีความเหมาะสมสามารถน ามาใชใ้นการวจิยัได ้
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5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัด าเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 5.1  ก่อนกำรทดลอง (Pretest) ผูว้ิจยัทดสอบและประเมินพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนการทดลอง ด้านร่างกายใชแ้บบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่
สมัพนัธ์กบัสุขภาพของเด็กไทย อาย ุ4-6 ปี ของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (พ.ศ.2549) จ  านวน 6 รายการ คือ 1) ดัชนีมวลกาย 2) นั่งงอตวัไปขา้งหน้า 3) ลุกนั่ง 30 
วนิาที 4) ยนืกระโดดไกล 5) วิง่เก็บของ 3 จุด และ 6) วิง่เร็ว 20 เมตร และแบบประเมินดา้นอารมณ์-
จิตใจ แบบประเมินดา้นสังคม และแบบประเมินดา้นสติปัญญา ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น โดยให้คะแนน 1 
คะแนนที่ตอบถูกชัดเจนตอบอยา่งมีเหตุผล เหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของเด็ก ใชเ้วลาคิด
ก่อนตอบไม่เกิน 30 วนิาที  0 หมายถึง เงียบไม่ตอบ หรือวา่ไม่รู้ ไม่ได ้หรือตอบแบบเดาสุ่ม 
 5.2  ระหว่ำงกำรทดลอง ผูว้จิยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยจดักิจกรรมทางกายโดยใช้
ส่ือวสัดุธรรมชาติ จ  านวน 24 แผน หรือ 24 คร้ัง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที      
ต่อแผนการจดักิจกรรม ในช่วงเวลา 10.40 - 11.20น.  ซ่ึงเป็นช่วงกิจกรรมกลางแจง้  
            5.3  หลังกำรทดลอง (Posttest) เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผูว้ิจยัทดสอบและ
ประเมินพฒันาการทั้ง 4 ดา้น หลงัการทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบและแบบประเมินพฒันาการทั้ง 4 
ดา้น ชุดเดิมกบัก่อนทดลอง 
     
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 6.1. น าผลคะแนนของแผนการจัดกิจกรรมทางกายโดยใช้ส่ือวสัดุธรรมชาติและ
แบบทดสอบและแบบประเมินพฒันาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาที่ผูเ้ช่ียวชาญใหม้าวเิคราะห์หาค่า  IOC   
 6.2 น าคะแนนพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และด้าน    
สติปัญญาของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ไปวเิคราะห์หาร้อยละ 
 
7.  สถิติวิเครำะห์ข้อมูล 
 
                  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมี ดงัน้ี 
      7.1  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หำคุณภำพเคร่ืองมือ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ใชสู้ตร IOC (กญัจนา  ลินทรัตนศิริกุล, 2549: 75) 
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                              IOC   =  
N

R  

        เม่ือ  IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามกบัเน้ือหาหรือ   
                                    จุดประสงคท์ี่มุ่งวดั 
                   R    แทน  คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงมีได ้ 3  ค่า  คือ 
                                   + 1 หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามวดัไดต้รงเน้ือหา 
                                   0    หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามวดัไดต้รงเน้ือหา 

 -1   หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามวดัไม่ตรงเน้ือหา 
             N    แทน        จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 7.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์คะแนนพัฒนำกำร 4 ด้ำน ของเด็กปฐมวัย ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  
โดยใชสู้ตร  (บุญชุม  ศรีสะอาด 2545 : 1) 

     สูตรหำค่ำร้อยละ 

 

       P  =   
n

f × 100 

 
           ก าหนดให ้   P        แทนค่าร้อยละ 

                                 f         แทนค่าความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นร้อยละ 

                   n         แทนค่าจ  านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
    เกณฑ์กำรประเมินระดับพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย (ชไมมน  ศรีสุรักษ ์2556 : 16) 
  ร้อยละ 85-100 หมายถึง      ระดบัดีมาก  
  ร้อยละ 80-84 หมายถึง      ระดบัดี 
  ร้อยละ 75-79 หมายถึง      ระดบัปานกลางค่อนขา้งดี 
  ร้อยละ 70-74 หมายถึง      ระดบัปานกลาง 
  ร้อยละ 65-69 หมายถึง      ระดบัพอใชค้่อนขา้งดี 
  ร้อยละ 60-64 หมายถึง      ระดบัพอใช ้  
  ร้อยละ 55-59 หมายถึง      ระดบัผา่นเกณฑค์่อนขา้งดี 
  ร้อยละ 50-54 หมายถึง      ระดบัผา่นเกณฑ ์
  ร้อยละ 0-49 หมายถึง      ระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์




