
รายงาน
เรื�อง หลกัการวจิัยปฐมวยั



คาํนํา
การวจิยัการศกึษาปฐมวยัเป็นหนงัสือประกอบการเรียนการสอนหลกัสตูร

ครุศาสตรบณัทิตสาขาการศกึษาปฐมวยั ความรู้พื �นฐานเกี�ยวกบัการวิจยัการศกึษา
ปฐมวยัทกัษะกระบวนการวจิยัทางการศกึษาปฐมวยั  ซึ�งคาดหวงัว่านกัศกึษาจะมี
ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัพื �นฐานทางการวจิยั มีทกัษะกระบวนการวิจยัในการ
แสวงหาความรู้ ดําเนินการวจิยัสําหรับเดก็ปฐมวยัได้  ประยุกต์ใช้ข้อความรู้ได้จากการ
วจิยัเพื�อเดก็ปฐมวยั มีจรรยาบรรณและคณุธรรมในการวจิยั

รายงานเล่มนี �จดัทําขึ �น สําหรับนกัศกึษาใช้เป็นแหล่งศกึษา อ่าน
ประกอบการเรียนการสอนในชั �นเรียนและการเรียนด้วยตนเอง ซึ�งใช้ร่วมกบัเอกสารฝึก
ปฎิบตัขิองนกัศกึษา



บทที� 1 ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัการวจิยัทาง
การศึกษาปฐมวยั



คํานําคํานํา

การคิดแบบอนุมาน หมายถึง วิธีการคิดอยา่งมีเหตุผล การคิดแบบอนุมาน หมายถึง วิธีการคิดอยา่งมีเหตุผล 
เริ�มดว้ยการกาํหนดขอ้เทจ็จริงหลกัที�มีขอบเขตกวา้งขึ�นเริ�มดว้ยการกาํหนดขอ้เทจ็จริงหลกัที�มีขอบเขตกวา้งขึ�น
แลว้พิจารณาขอ้เทจ็จริงยอ่ยแลว้พิจารณาขอ้เทจ็จริงยอ่ย
การคิดแบบอุปมาน หมายถึง  วิธีการที�คิดสวนทางกบัการคิดแบบอุปมาน หมายถึง  วิธีการที�คิดสวนทางกบั
วิธีคิดอนุมาน เริ�มดว้ยการศึกษาขอ้เทจ็จริงยอ่ยที�วิธีคิดอนุมาน เริ�มดว้ยการศึกษาขอ้เทจ็จริงยอ่ยที�
รวบรวมไดจ้าํนวนหนึ�ง แลว้ลงขอ้สรุปอา้งอิงไปยงักลุ่มรวบรวมไดจ้าํนวนหนึ�ง แลว้ลงขอ้สรุปอา้งอิงไปยงักลุ่ม
ทั�งหมดทั�งหมด



การวจิยั  หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่เพื�อตอบ
ปัญหาอยา่งมีระบบ จุดมุ่งหมายที�ชดัเจน โดยอาศยั
กระบวนการวิทยาศาสตร์

การวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั หมายถึง กระบวนการ
แสวงหาความรู้ใหม่เพื�อตอบปัญหาทางการศึกษาปฐมวยั
อยา่งมีระบบ มีจุดมุ่งหมายชดัเจนโดยอาศยักระบวนการ
วทิยาศาสตร์



ประเภทการวิจยั มี ประเภทการวิจยั มี 1313 ประเภทประเภท
1 1 ..การวิจยัเชิงประวตัิศาสตร์การวิจยัเชิงประวตัิศาสตร์
2 2 ..การวิจยัเชิงพรรณนาการวิจยัเชิงพรรณนา
3 3 ..การวิจยัเชิงสํารวจการวิจยัเชิงสํารวจ
44..การวิจยัเชิงพฒันาการการวิจยัเชิงพฒันาการ
55..การวิจยัศกึษารายกรณีเฉพาะและภาคสนามการวิจยัศกึษารายกรณีเฉพาะและภาคสนาม
6 6 ..การวิจยัเชิงความสมัพนัธ์การวิจยัเชิงความสมัพนัธ์



7.การวิจยัเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ

8.การวิจยัเชิงทดลอง

9.การวิจยัเชิงกึ�งทดลอง

10.การวิจยัเชิงคณุภาพ

11.การวิจยัเชิงประมาณ

12.การวิจยัพฒันาการทางการศกึษา

13.การวิจยัเชิงปฎิบตัิการ



จรรยาบรรณของนกัวิจยั จรรยาบรรณของนกัวิจยั ((ตอ่ตอ่))
1. ซื�อสัตยแ์ละมีคุณธรรม

2. นกัวจิยัตอ้งตระนกัถึงพนัธกรณีในการทาํวจิยั

3. นกัวจิยัตอ้งมีพื�นฐานความรู้ในสาขาวชิาการที�ทาํ
วจิยั

4. นกัวจิยัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสิ�งที�ศึกษาวจิยั

5. นกัวจิยัตอ้งเคารพศกัดิ� ศรี  และสิทธิของมนุษยที์�
เป็นตวัอยา่งในการทาํวจิยั



6. นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทางความคิด

7. นกัวจิยัพึงนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นทางที�
ชอบ

8. นกัวจิยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของ
ผูอื้�น

9. นกัวจิยัพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั



ขั �นตอนในการทําวิจยัขั �นตอนในการทําวิจยั

1.  ขั �นเตรียมการ  

1.1.กําหนดหวัข้อปัญหาวิจยั

1.2. ศกึษาแนวคิดทฤษฎี ผลวิจยัเกี�ยวข้อง



22..ขั �นวางแผนการวิจยัขั �นวางแผนการวิจยั
22..11..  นิยามปัญหาการวิจยันิยามปัญหาการวิจยั
22..2 2 ..ออกแบบแผนการวิจยัออกแบบแผนการวิจยั
22..33..เขียนเค้าโครงวิจยัเขียนเค้าโครงวิจยั



33..ขั �นดําเนินการวิจยัขั �นดําเนินการวิจยั
33..11.. สร้างเครื�องมือในการวิจยัสร้างเครื�องมือในการวิจยั
33..22. . เลือกกลุม่ตวัอย่างเลือกกลุม่ตวัอย่าง
33..33..เก็บรวบรวมข้อมลูเก็บรวบรวมข้อมลู
33..44..จดักระทํากบัข้อมลูจดักระทํากบัข้อมลู



44..ขั�นเสนอการวิจยัขั�นเสนอการวิจยั
44..11..การนาํเสนอขอ้มูลการนาํเสนอขอ้มูล
44..22..การสรุปผลและเขียนรายงานการสรุปผลและเขียนรายงาน



บทที� บทที� 2 2 การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมการวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยัทางดา้นร่างกายพฒันาการเดก็ปฐมวยัทางดา้นร่างกาย



คํานําคํานํา

การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ทางดา้นร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการวจิยัเชิงทดลองที�มี
จุดมุ่งหมายหลกัเพื�อส่งเสริมพฒันาการเดก็ดา้นการใช้
กลา้มเนื�อใหญ่และกลา้มเนื�อเลก็รวมทั�งการประสาน
สัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา



แบบแผนการวจิยัแบบแผนการวจิยั
การวจิยัเชิงทดลองอาจจาํแนกตามระดบัการควบคุมตวั
แปรแทรกซอ้นไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี�
1.การวจิยัเชิงทดลองขั�นตน้ เป็นการวิจยัเชิงทดลองที�
ควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นอื�นๆนอ้ยมาก

2.การวจิยัเชิงทดลองแท ้เป็นการวจิยัที�ทาํการควบคุมตวั
แปรแทรกซอ้นอยา่งรัดกุม

3.การวจิยัเชิงกึ�งทดลอง เป็นการวจิยัเชิงทดลองที�ควบคุม
ตวัแปรแทรกซอ้นบางส่วนมากกวา่แบบแรกแต่นอ้ยกวา่
แบบสอง



ตวัอยา่งตวัอยา่ง

ชื�อเรื�อง  การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกายของ
เดก็ปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมเคลื�อนไหวเชิงแอโรบิค



บทที� บทที� 3 3 
การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัการวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั

ทางดา้นอารมณ์ ทางดา้นอารมณ์ -- จิตใจจิตใจ



คาํนาํคาํนาํ
การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ทางดา้นอารมณ์- จิตใจ มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กดา้นพฤติกรรมที�แสดงออก
ความรู้สึก ความตอ้งการ และอารมณ์ของตนเอง



พฒันาการดา้นอารมณ์พฒันาการดา้นอารมณ์--จิตใจ หมายถึง  พฒันาการที�มีจิตใจ หมายถึง  พฒันาการที�มี
รากฐานมาจากรากฐานมาจากการปฎิการปฎิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งพ่อ แม่ สมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งพ่อ แม่ 
ลูกและสภาพแวดลอ้มรอบตวัทั�งดา้นกายภาพและดา้นลูกและสภาพแวดลอ้มรอบตวัทั�งดา้นกายภาพและดา้น
จิตภาพจิตภาพ

กรอบแนวคิด



ตวัแปรด้านอารมณ์-จติใจ เป็นการแสดงความรู้สึกและอารมณ์ ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมที�แสดงความรู้สึก ความตอ้งการและอารมณ์ของตนเอง

การช่วยเหลอืตนเอง ไดแ้ก่ ปฎิบติักิจวตัรประจาํวนัดว้ยตนเอง ระมดัระวงั
และดูแลตนเองใหป้ลอดภยั

ปัจจยัสาเหตุของผลลพัธ์ เช่น ตวัแปรผลที�สงัเกตเห็นคือระดบัความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวยั

ปัจจยัสาเหตุรอง คือ ระดบัการศึกษาของมารดาหรือไม่



แบบแผนการวิจยัแบบแผนการวิจยั

การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ทางดา้นอารมณ์จิตใจจึงมีนอ้ยมากที�ใชแ้บบแผนการ
วจิยัประเภทการวจิยัเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ



บทที� บทที� 44
การวจิัยเกี�ยวกบัการส่งเสริม

พฒันาการเดก็ปฐมวยัทางสังคม



 คาํนํา

การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัทางสังคม        
มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อศึกษาหาวธีิการส่งเสริมเพื�อ
พฒันาการเดก็ใหรู้้จกัการดูแลตนเอง การทาํงานกบัผูอื้�น 
การรู้จกัคุณธรรม จริยธรรม



 กรอบแนวคดิ

 พฒันาการเดก็ปฐมวยัประกอบไปดว้ยพฒันาการทั�ง  4  
ดา้น ไดแ้ก่ 

 พฒันาการดา้นร่างกาย พฒันาการดา้นอารมณ์ – จิตใจ 
พฒันาการดา้นสังคมและพฒันาการดา้นสติปัญญา



 พฒันาการทางด้านสังคม หมายถึง  พฒันาการเรียนรู้ทาง
สังคมของเดก็จากการรู้สึกผกูพนัใกลชิ้ด ภายในครอบครัว
ที�ตอ้งการพึ�งพาตนเองและการปรับตวัเขา้กบัผูอื้�น เดก็
ปฐมวยัมีความสามารถตามวยัที�จะใชเ้หลือตนเองไดดี้ เดก็
วยันี� เริ�มพฒันาความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง ชอบอิสระ

 มีความมั�นใจในตวัเอง สนใจเรียนรู้สิ�งรอบตวัมากขึ�น



 แบบแผนการวจิัย

 การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัทางดา้น
สังคมที�

 ปรากฏอยูใ่นงานวจิยับางเรื�องใช ้การวจิยัเชิงกึ�งทดลอง  ที�
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวแบบวดัซํ� าเป็นการวจิยัเชิง
ทดลองที�ควบคุม้ตวัแปรแทรกซอ้นบางส่วน เช่น  เลือก
กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวไดรั้บจากการ
จดักิจกรรมเล่านิทาน



บทที�  บทที�  55

 การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ทางดา้นสติปัญญา

 ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์



 คาํนํา

 การวจิยักบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัทางดา้น
สติปัญญา เป็นการวจิยัที�มุ่งศึกษาหาวธีิการส่งเสริม
พฒันาการเดก็ดา้นทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถทางภาษา ความคิดสร้างสรรค ์มิติสัมพนัธ์ 
และความสามารถในการแกปั้ญญาของเดก็ปฐมวยั โดย
การจดัประสบการณ์หรือจดักิจกรรมใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝน
พฒันาการ



 กรอบแนวคดิ

 พฒันาการเดก็ปฐมวยัประกอบไปดว้ยพฒันาการทั�ง  4  
ดา้น ไดแ้ก่ 

 พฒันาการดา้นร่างกาย พฒันาการดา้นอารมณ์ – จิตใจ 
พฒันาการดา้นสังคมและพฒันาการดา้นสติปัญญา ดงันั�น
การจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั จึงมุ่งส่งเสริม
พฒันาการเดก็โดยรวมทุกดา้น



 พฒันาการทางด้านสติปัญญา หมายถึง  พฒันาการใน
ระยะความคิดแบบกฎเกณฑ ์คือเดก็มีความคิดเชื�อมโยงสิ�ง
ต่างๆ ที�รับรู้ และใชค้วามคิดในการแกไ้ขปั้ญหาได ้แต่
ความเขา้ใจเหตุผลนั�นยงัไม่สมบูรณ์

 ลกัษณะที�สาํคญัของความคิดในวยันี�  มีความคิดฝันและ
จินตนาการค่อนขา้งมาก ถือตนเองเป็นศนูยก์ลาง คิดวา่คน
อื�นจะคิดแบบเดียวกบัตน มีความสนใจใคร่รู้ ซึ�งเป็นสิ�ง
สาํคญัที�ครูจะตอ้งช่วยพฒันาความคิดในวยันี�



บทที� บทที� 66

 การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั
ทางด้านสตปัิญญาทักษะพื�นฐานทางภาษา



 คํานํา

 การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางดา้น
สติปัญญา

 เป็นการวจิยัที�มุ่งศึกษาหาวธีิการส่งเสริมพฒันาการเด็กดา้นทกัษะ
พื�นฐานทางคณิตศาสตร์ ความสามารถทางภาษา ความคิด
สร้างสรรค์

 มิติสัมพนัธ์ และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของเด็กปฐมวยั
โดยการจดัประสบการณ์หรือจดักิจกรรมให้เด็กไดฝึ้กฝนพฒันา 
สาํหรับในบทนี�จะกล่าวเฉพาะงานวจิยัที�มุ่งศึกษาหาวธีิการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กดา้นทกัษะพื�นฐานทางภาษา



 พฒันาการทางด้านสติปัญญา หมายถึง  พฒันาการใน
ระยะความคิดแบบกฎเกณฑ ์คือเดก็มีความคิดเชื�อมโยงสิ�ง
ต่างๆ ที�รับรู้ และใชค้วามคิดในการแกไ้ขปั้ญหาได ้แต่
ความเขา้ใจเหตุผลนั�นยงัไม่สมบูรณ์

 ลกัษณะที�สาํคญัของความคิดในวยันี�  มีความคิดฝันและ
จินตนาการค่อนขา้งมาก ถือตนเองเป็นศนูยก์ลาง คิดวา่คน
อื�นจะคิดแบบเดียวกบัตน



 สําหรับวธิีการส่งเสริมและพฒันาทกัษะพื�นฐานทางภาษา
ใหเ้ดก็ปฐมวยัมีหลกัการทางภาษาใหเ้ดก็ปฐมวยัมี
หลกัการส่งเสริมวา่  การเรียนรู้การพดูของเดก็เกิดจากการ
เลียนเสียง พฒันาการทางภาษาเกิดจากการเลียนแบบการ
มองเห็นและการไดย้นิ เดก็จะพดูมากขึ�นเมื�อไดรั้บการ
เสริมแรง รางวลั บทบาท ของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อ
พฒันาการทางภาษาของเดก็ การจดักิจกรรมควรเปิด
โอกาสใหเ้ดก็มี โอกาส พูด  สนทนา เล่าเรื�อง โตต้อบ ฝึก
การฟัง การอ่าน



บทที� 7 
เรื�อง การวจิัยเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการ                  

เด็กปฐมวยัทางด้านสติปัญญา : ความคดิแบบต่างๆ



คาํนํา

         การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางดา้น
สติปัญญาที�เป็นความคิดแบบต่างๆ เป็นการวจิยัที�มุง้ศึกษาหาวธีิ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กดา้นทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์
ความสามารถทางภาษา  ความคิดสร้างสรรค ์ มิติสัมพนัธ์  และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของเดก็ปฐมวยั



การสง่เสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั

พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจ

พฒันาการด้านร่างกาย

พฒันาการด้านสงัคม

พฒันาการด้านสติปัญญา



 พฒันาการด้านสติปัญญา
             หมายถึง  พฒันาการในระยะความคิดแบบก่อนกฎเกณฑ ์

คือ เดก็มีความคิดเชื�อมโยงสิ�งต่างๆ ที�รับรู้ และใชค้วามคิดใน
การแกปั้ญหาได ้แต่เขา้ใจเหตุผลนั�นยงัไม่สมบูรณ์  ลกัษณะที�
สาํคญัของความคิดในเดก็วยันี�   มีความคิดฝันและจินตนาการ
ค่อนขา้งมาก  ถือตนเองเป็นศนูยก์ลาง มีความสนใจใคร่รู้  ซึ�ง
เป็นสิ�งสาํคญัที�ครูตอ้งช่วยพฒันาความคิดและสติปัญญาของเดก็
วยันี�



             ทกัษะพื�นฐานที�ต้องพฒันาเด็กปฐมวยั

 ทกัษะดา้นภาษา

 ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์

 การส่งเสริมและการพฒันาความคิคสร้างสรรค์

 การส่งเสริมและการพฒันาความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์

 การส่งเสริมและการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา



ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที�เกี�ยวกับการส่งเสริมและ                                          ตัวแปรต้นและตัวแปรตามที�เกี�ยวกับการส่งเสริมและ                                          
พัฒนาความคิดแบบต่างๆ พัฒนาความคิดแบบต่างๆ 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตอ่เดมิด้วย
ลายเส้น

ความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมศิลปะด้วยนิ �วมือ ความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมการวาดภาพต่อเติม ทกัษะพื �นฐานด้านมิติสมัพนัธ์

ประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลอง ความคิดเชิงเหตุผล

กิจกรรมศิลปะประดษิฐ์ การคิดวิจารณญาณ

กิจกรรมการเลน่เกมกลางแจ้ง ความสามารถในการแก้ปัญหา

กิจกรรมเลน่นิทาน ความสามารถในการแก้ปัญหา



                                   แผนการวจิัย

 แผนการวจิยัเกี�ยวกบั  การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัทางดา้น
สติปัญญาที�เป็นความคิดแบบต่างๆ  ส่วนใหญ่ที�ปรากฏพบ เป็นการวิจยั
เชิงทดลองขั�นตน้  ที�ควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นอื�นนอ้ยมาก  เช่น  เลือก
ลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวแลว้จดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรคต่์อเติมดว้ยลายเส้น  และทาํการวดัตวัแปรตามคือความคิด
สร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  ทั�งก่อนการทอลองและหลงัการทดลอง



ตัวอย่างงานวจิยั

 ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรคต่์อเติมดว้ยลายเส้น (ประสิทธิรักษ ์  เจริญผล. 2547)

 ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัที�ทาํกิจกรรมศิลปะดว้ยนิ�วมือ 
(วรางคณา  กนัประชา.  2548)

 ทกัษะพื�นฐานทางมิติสัมพนัธ์ของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรม
วาดภาพต่อเตอม (เอื�ออารี  ทองพิทกัษ.์  2546)

 ความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรม
การเล่นเกมกลางแจง้และกิจกรรมการเล่นเครื�องเล่นสนาม                                         
(บุบผา  พรหมศร.  2542)



สรุป

 การวจิยัเกี�ยวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัสติปัญญา  ดา้น
ความคิดแบบต่างๆ เป็นการวิจยัที�มุ่งศึกษาหาวธีิการส่งเสริมความคิด
ของเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ความคิดเชิงเหตุผล และความคิดวิจารณญาณ เป็น
ตน้ โดยการจดัประสบการณ์หรือจดักิจกรรมให้เด็กไดฝึ้กฝนพฒันา ตวั
แปรจดักระทาํ ส่วนใหญ่เป็นการจดักิจกรรมใหเ้ด็กมีประสบการณ์ 
ฝึกฝน เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ตวัแปรผล เป็นการพฒันาใหเ้ด็กมี
ความสามารถในการคิดแบบต่างๆ แบบแผนการวจิยัส่วนใหญ่เป็นการ
วจิยัเชิงทดลองขั�นตน้  และเป็นการวิจยัเชิงกึ�งทดลอง
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เรื�อง การวจิัยเกี�ยวกับสื�อที�ใช้ในการจัดกิจกรรม
สาํหรับเดก็ปฐมวัย



คาํนํา

 การวจิยัเกี�ยวกบัสื�อที�ใชใ้นการจดักิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยั  เป็นการ
วจิยัที�มุ่งศึกษาหาวธีิการใชสื้�อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
สาํหรับเด็กปฐมวยั  เพื�อส่งเสริมพฒันาการเด็กในดา้นต่างๆ  



                                            กรอบแนวคดิ

         การจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบที�สาํคญั คือ การตั�ง
จุดมุ่งหมายของการสอน  กาํหนดเนื�อหา  การจดักิจกรรม  การใชสื้�อ  
และการประเมินผล สื�อจะเป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญั  โดยเฉพาะ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยั  เนื�องจากสื�อการเรียนการ
สอนเป็นเครื�องช่วยในการนาํความรู้จากครูสู่เด็ก  ทาํใหเ้ด็กเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที�วางไว ้ สื�อช่วยให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง



                                          กรอบแนวคดิ (ต่อ)

 การนาํสื�อมาใชส่้งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  ส่วนใหญ่ใชสื้�อ
ประกอบการจดักิจกรรมต่างๆ  สื�อที�ใชใ้หเ้ด็กเกิดการเรียนรู้  เช่น  สื�อที�
เป็นธรรมชาติ  ไดแ้ก่ ทราย นํ�า ตน้ไม ้เป็นตน้ สื�อสิ�งประดิษฐ ์ไดแ้ก่ 
ของจาํลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ ของเล่นตามมุม
ไดแ้ก่ บล็อกไม ้หนงัสือนิทาน ตุก๊ตา เกมการศึกษา เครื�องเล่นในร่มและ
กลางแจง้ และดนตรี ไดแ้ก่  เพลง เครื�องดนตรี เป็นตน้



                                      กรอบแนวคดิ (ต่อ)

     ตวัแปรเกี�ยวกบัการใชสื้�อจดักิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยั  แยกเป็นตวั
แปรหลกัที�สนใจ เช่น การใชเ้กมการศึกษา  การใชเ้พลงในการจดั
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ตวัแปรผลที�เกิดขึ�น ไดแ้ก่ พฒันาการของเด็กในดา้นต่างๆ 



                                       แบบแผนการวจิัย
     การวิจยัเกี�ยวกบัการใชสื้�อในการจดักิจกรรมสาํหรับเดก็ปฐมวยั  ที�ปรากฏ

ในงานวิจยับางเรื�องที�ใช ้การวิจยัเชิงกึ�งทดลอง (Quasi-Experiment) ที�ใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มเดียวแบบวดัซํ�าเป็นการวิจยัเชิงกึ�งการทดลองที�ควบคุมตวัแปร
แทรกซอ้นบางส่วน เช่น งานวิจยัของ  วลันา  ธรจกัร. (2544)มีแบบแผน
งานวิจยั ดงันี�  เลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวที�ไดรั้ยการจดั
ประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริง โดย
ทาํการวดัตวัแปรตาม คือทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ซํ�าหลายครั� ง ทั�งก่อน 
ขณะทดลองและหลงัการทดลอง



                              ตัวอย่างงานวิจัย
 ทกัษะพื�นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดั

ประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมิน
สภาพจริง(วลันา  ธรจกัร. 2544)

 ความสามารถดา้นการฟังและการพดูของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการ
จดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการใชเ้พลงประกอบ                                                  
(นงเยาว ์ คลิกคลาย. 2543)

 ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดั
ประสบการณ์พื�นฐานทางดา้นภาษาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (สิริมงคล  สุวรรณผา. 2543)



                                             สรุป

         การวจิยัเกี�ยวกบัสื�อที�ใชใ้นการจดักิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยั  
เป็นการวจิยัที�มุ่งศึกษาหาวธีิการใชสื้�อในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนสาํหรับเด็กปฐมวยั  เพื�อส่งเสริมพฒันาการเด็กในดา้น
ต่างๆ สาํหรับในบทนี�จะกวา่ถึงเฉพาะงานวิจยัที�มุ่งศึกษาหา
วธีิการใชสื้�อจดักิจกรรมเพื�อพฒันาเด็กปฐมวยั ตวัแปรจดักระทาํ 
ส่วนใหญ่เป็นการจดักิจกรรมดว้ยการใชสื้�อ ตวัแปรผล เพื�อใหเ้กิด
การเรียนรู้พฒันาการทั�ง 4 ดา้น
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เรื�อง การวจิัยเกี�ยวกับการนิเทศในการจัด

การศึกษาปฐมวยั



                                  คาํนํา

    การวจิยัเกี�ยวกบัการนิเทศในการจดัการศึกษาเด็กปฐมวยั มีจุดหมาย
หลกัเพื�อศึกษารูปแบบ วธีิการตลอดจนกระบวนการนิเทศที�นาํมาใชใ้น
การพฒันาครู เพื�อให้จดักิจกรรมการเรียนการสอนสาํหรับเด็กอนุบาล
อยา่งมีประสิทธิภาพ



                                         กรอบแนวคดิ

 การจดัการศึกษาสาํหรับปฐมวยัใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ย
กระบวนการสาํคญั 3 ประการคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการทั�งสามมี
ความสาํคญัเท่าเทียมกนั และตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
การนิเทศการศึกษาเป็นการทาํงานร่วมกบัของครูกบับุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อสนบัสนุนช่วยเหลือครูใหป้ระสบผลสาํเร็จ
ในการจดัการเรียนการสอน อนัจะนาํไปสู่การสร้างเสริมพฒันาเด็กให้
เกิดการเรียนรูสูงสุดตามวยั



                                         แบบแผนการวจิัย

       แบบแผนการวิจยัเกี�ยวกบัการนิเทศการจดัการศึกษาปฐมวยัที�ปรากฏ
พบในงานวจิยับางเรื�องเป็นการวิจยักึ�งทดลอง ที�ใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลลุ่ม
เดียวแบบวดัซํ� าเป็น การวจิยัเชิงทดลองที�ควบคุมตวัแปรแทรกซอ้น
บางส่วน เช่น การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวที�
ไดรั้บการนิเทศภาพในแบบมีส่วนร่วมและวดัตวัแปรตามคือ การจดัการ
เรียนการสอนของครูปฐมวยั  ซํ� าหลายครั� ง ทั�งก่อน  ขณะทดลอง และ
หลงัการทดลอง



                              ตัวอย่างงานวจิัย

 ผลการใชก้ระบวนการนิเทศภาพในแบบมีส่วนร่วมที�มีต่อการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูปฐมวยั (ประนอม  ทรง
สอาด.  2545)

 ผลการใชก้ระบวนการนิเทศภาพในแบบกลัยาณมิตรที�มีต่อคุณภาพ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวยั (ชุติกาญจน์  เบญ
พร.2547)



บทที�  10
การวจิัยเกี�ยวกบัความคดิเห็นและความต้องการในการจัด
การศึกษาปฐมวยั

การวจิยัเกี�ยวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการในการจดัการจดั
การศึกษาปฐมวยั  ส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  ที�มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อ
ศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานของโรงเรียน คือ  ความเชื�อ  ความตอ้งการ  
และปัญหาในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั



กรอบแนวคดิ

การจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั  ตั�งแต่แรกเกิดจนถึง  8 ปี  เป็นการ
จดัการศึกษาให้กบัเด็กระดบันี� จึงควรส่งเสริมให้เด็กมีชีวิตการเรียนรู้เต็มที�โดย
ไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียนสี� เหลี�ยมเล็ก  ๆ  นั�น  เด็กควรเกิดการเรียนรู้และมี
จิตใจร่วม  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัควรอยูที่�ตวัเด็กเป็นผูส้รรคส์ร้างความรู้ขึ�น
ดว้ยตนเอง  มิไดอ้ยู่ที�ตวัครูเป็นผูบ้อกถ่ายทอดหรือส่งทอดไปยงัตวัเด็ก  เด็กลง
มือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  เรียนโดยผ่านการเล่น  ในการส่งเริมและพฒันา
เด็กปฐมวยัเป็นหน้าที�ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเด็ก



ตัวแปรเกี� ยวกับการความคิดเห็นและความต้องการในการจัดตัวแปรเกี� ยวกับการความคิดเห็นและความต้องการในการจัด
การศึกษาปฐมวยั  ได้แก่  ความคิดเห็นของครูปฐมวยัต่อการบริหารงานการศึกษาปฐมวยั  ได้แก่  ความคิดเห็นของครูปฐมวยัต่อการบริหารงาน
โรงเรียน  โรงเรียน  ((สยมพร  ทองเนื�อดีสยมพร  ทองเนื�อดี.  .  25452545)  )  ซึ� งอาจมีตวัแปรอิสระและตวัแปรซึ� งอาจมีตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามที�ใช้ในการศึกษาและกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดของตวัแปรในการวิจยัได้ตามที�ใช้ในการศึกษาและกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดของตวัแปรในการวิจยัได้
ดงันี�ดงันี�





แบบแผนการวจิยัเกี�ยวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการในการจดัการ
ปฐมวยัส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  ที�มีจุดมุ่งหมาย
หลกัเพื�อศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัสถานภาพและปรากฏการณ์ที�มีอยู่
และเป็นในช่วงเวลาที�ศึกษาวา่มีลกัษณะอยา่งไร  สัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งไร  
เปรียบเทียบระหว่างตวัแปรหรือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานเพื�อปรับปรุง
สิ�งที�เป็นอยูใ่หดี้ขึ�น

แบบแผนการวจิัย



การวจิยัเชิงสาํรวจความคิดเห็นและความตอ้งการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัมกัเป็นการวจิยัสาํรวจเชิงพรรณนา
(Descriptive  Survey)ที�มุ่งอธิบายตวัแปรที�สนใจ  เช่น  เพื�อ
ศึกษาระดบัความคิดเห็นของครูปฐมวยัต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนจาํแนกตามถานภาพ  อาย ุ วฒิุการศึกษาประสบการณ์
และระดบัชั�นสอน



ตัวอย่างงานวจิยั

1.ความคิดเห็นของครูปฐมวยัต่อการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์  สังกดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (สยมพร  ทองเนื�อดี.  2545)

2.การวิจยัเรื� องความเชื�อของผูป้กครองเกี�ยวกบับทบาทของคอมพิวเตอร์ใน
การพฒันาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  (บุหงา  เม่นทองพงษ.์  2547)

จากตัวอย่างหัวข้อวิจัยข้างต้นเพื�อให้เห็นวิธีการวิจัยจึงนําเสนอ
รายงานวิจัยโดยสรูปย่อ  ตามกรอบ  ชื�อเรื� อง   ชื� อผู ้แต่  ปีที�วิจ ัยสําเร็จ  
จุดมุ่งหมาย  ตวัแปร  กลุ่มตวัอยา่ง  เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา  กรอบแนวคิด
ในการวจิยั  สถิติและการวเิคราะห์  และผลการศึกษา



บทที�  11
การวจิัยเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรทางการศึกษา
ปฐมวยั

การวจิยัเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางการศึกษาปฐมวยั  เป็นการวิจยั
ประเภทการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์  (Correlational  Research)  มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อศึกษา
และคาดการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางการศึกษาปฐมวยัว่ามีความสัมพนัธ์ผนั
แปรร่วมกนั  หรือไม่มากนอ้ยเพียงใด  โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ  เพื�อหาความสัมพนัธ์อยา่ง
ง่ายระหว่างตวัแปร     เพื�อหาความสัมพนัธ์พหุคูณและค่านํ� าหนักความสําคญัสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร  และเพื�อคน้หา  และหาค่านํ� าหนกัความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัที�ส่งผล
ที�ดีที�สุดต่อตวัแปรผล



การวจิยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทางการศึกษา
ปฐมวยั  เป็นการวิจยัที�นาํตวัแปรสองกลุ่มมาศึกษาคน้ควา้  ตวัแปรกลุ่ม
หนึ�งเรียกวา่ตวัแปรตามหรือตวัแปรเกณฑ ์ มกัเป็นพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัทั�งสี�ดา้นคือ  พฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  เช่น  ความสามารถทางดา้นสติปัญญา  ส่วนตวัแปรอีกกลุ่ม
หนึ�งเรียกวา่  ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรปัจจยั  เป็นตวัแปรที�เกี�ยวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม  เช่น  ขอ้มูลเกี�ยวขอ้งกบัเด็กไดแ้ก่  อาย ุ เพศ  
ขอ้มูลของพอ่แม่  ไดแ้ก่  สถานภาพสมรส  วฒิุการศึกษา  อาย ุ อาชีพ  
รายไดแ้ละลกัษณะบา้น  ไดแ้ก่  มุมที�จดัสาํหรับเด็ก  ที�ตั�ง  สิ�งแวดลอ้มทาง
บา้น  ไดแ้ก่  สิ�งแวดลอ้มดา้นทางกายภาพ  เป็นตน้

กรอบแนวคดิ



ตวัอย่างกรอบแนวคิดการวิจยัเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรทางการศึกษาปฐมวยั (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ.์2542)ดงัแสดง
ในภาพประกอบ





แบบแผนการวจิัย

การวจิยัเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรจะกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษา
ในสิ�งต่อไปนี�

-ศึกษาว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร(ทางบวกหรือทางลบ)มากน้อย
เพียงใด

-ศึกษาวา่ตวัแปรปัจจยัร่วมกนัทาํนายตวัแปรเกณฑไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด

-ศึกษาวา่ตวัแปรปัจจยัแต่ละตวัส่งผลต่อตวัแปรเกณฑอ์ยา่งไร(ทางบวกหรือ
ทางลบ)มากนอ้ยเพียงใด คน้หาและอธิบายตวัแปรปัจจยัที�ส่งผลดีที�สุดต่อตวัแปรเกณฑ์



การวิจยัเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรส่วนใหญ่มีแบบแผนการวิจัย
เป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์(Correlational  Research)  และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วธีิการ  ดงันี�

1.การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์  ใชส้หสัมพนัธ์อยา่งง่ายหรือสหสัมพนัธ์ตวัแปรคู่  
และใชส้หสมัพนัธ์พหุคูณ

2.การวเิคราะห์การถดถอย  ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอาจเป็นวิธีการ
ถดถอยแบบรวม  โดยนาํตวัแปรปัจจยัเขา้สมการพร้อมกนัทุกตวั  และวิธีการถดถอย
แบบขั�นตอน  โดยนาํตวัแปรปัจจยัเขา้สมการทีละตวัแปรตามลาํดบันํ� าหนกัความสาํคญั
ของปัจจยั



1 . ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง สิ� ง แ ว ด ล้อ ม ท า ง บ้า น กับ
ความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กอายุ  4-7 ปี(สิ ริมา   ภิญโญอนันต
พงษ.์2542)

จากตวัอยา่ง หวัขอ้วจิยัขา้งตน้เพื�อให้วิธีการวิจยัจึงนาํเสนอรายงานวิจยั
โดยสรุปย่อจาํนวน  1  เรื� อง  ตามกรอบ  ชื�อเรื� อง  ชื�อผูแ้ต่ง  ปีที�วิจยัสําเร็จ  
จุดมุ่งหมาย  ตวัแปร  กลุ่มตวัอย่าง  เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา  กรอบแนวคิด
ในการวจิยั  สถิติและการวเิคราะห์  และผลการศึกษา

ตัวอย่างการวจิัย



บทที� 12
การวจิัยเกี�ยวกบัการสร้างเครื�องมอืวดัทางการศึกษา
ปฐมวยั

การวจิยัเกี�ยวกบัการสร้างเครื�องมือวดัทางการศึกษาปฐมวยั  ส่วนใหญ่เป็นวจิยั
ประเภทการศึกษาและพฒันาที�มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อสร้างเครื�องมือวดัขึ�นมาใหม่  หรือเพื�อ
พฒันาปรับปรุงเครื�องมือวดัเดิมใหมี้คุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  โดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะเพื�อแสดงหลกัฐานคุณภาพเกี�ยวกบัการวดัไดถู้กตอ้งเที�ยงตรงและเชื�อถือได ้ 
มีความยากที�เหมาะสม  และสามารถจาํแนกผลการวดัไดอ้ยา่งแม่นยาํ  เป็นการวจิยัที�มุ่งสร้าง
หรือพฒันาเครื�องมือวดัพฒันาการดา้นต่างของปฐมวยั



กรอบแนวคิด

เครื� องมือวดัทางการศึกษาปฐมวยัที�สําคัญ  ได้แก่  แบบทดสอบและแบบ
สังเกต  เพื�อใช้วดัประเมินพัฒนาการ  ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  ดังนั�นเครื�องมือวดัทางการศึกษาปฐมวยัอาจจัดแบ่งเป็น 2  ประเภท  คือ
เครื�องมือวดัดา้นสติปัญญา  ไดแ้ก่  แบบทดสอบผลสัมพนัธ์  แบบทดสอบความถนัด    
และเครื�องมือวดัที�ไม่ใชส้ติปัญญา  ไดแ้ก่แบบสังเกต  การแสดงออกทางดา้นร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม  เครื�องมือวดับางชนิดสามารถใชว้ดัทั�งดา้นสติปัญญาและดา้นที�
ไม่ใช่สติปัญญา  เครื�องมือวดัทางการศึกษาเด็กปฐมวยัส่วนใหญ่เป็นเครื�องมือวดัที�ไม่ใช้
ภาษา  และใชว้ดัเป็นรายบุคคลมากวา่วดัเป็นกลุ่มพร้อมๆกนั



ขั�นตอนการสร้างการสร้างเครื�องมอืวดัทางการศึกษาปฐมวยัวดัทางการศึกษาปฐมวยั

การสร้างเครื�องมือวดัทางการศึกษาปฐมวยัมีขั�นตอนหลกัคลา้ยกับการสร้าง
เครื�องมือวดัที�เป็นมาตรฐานทั�วไปในที�ขอยกตวัอยา่งการสร้างแบบทดสอบจดัคาํศพัท์
แบบวิถีชีวิตไทยสาํหรับเด็กอาย ุ 3-12  ปี  ของบุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ ์ มีขั�นตอนดงั
แสดงในภาพประกอบดงันี�

1.กาํหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ

2.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบจตัุรัสภาพวดั
คาํศพัทแ์บบวถีิชีวติไทย

3.เขียนนิยามเชิงปฏิบติัการ



4.รวบรวมคาํศพัทที์�เหมาะสมสาํหรับเด็กนกัเรียนในช่วงอาย ุ 3-12  ปี

5.สร้างขอ้สอบจตัุรัสภาพวดัคาํศพัทแ์บบวถีิชีวติไทย

6.ใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรง

  7.ทดสอบครั� งที�   1 เพื�อแสดงหลักฐานความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกและ
คดัเลือก           ขอ้สอบ

8.ทดสอบครั� งที�  2 เพื�อแสดงหลกัฐานความเชื�อมั�นและความเที�ยงตรง

9.จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์และจดัทาํคู่มือการใช้



ตวัอย่างเช่น  งานวิจยั  เรื�อง  การพฒันาแบบสํารวจความพร้อมในการ
เรียนสําหรับเด็กปฐมวยัอายุ  4-6  ปีของสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์  (สิริมา  
ภิญโญอนันตพงษ์.2550)มีตัวแปรแฝงคือความพร้อมในการเรียน  ซึ� งเป็น
คุณลักษณะที�ต้องการวดั  มีตวัแปรชี� วดั  7  ตวัแปร  สังกัปจาํนวน  จาํแนก
รูปแบบ  รู้จกัชื�อสี  จบัคู่สัญลกัษณ์  พูดคาํศพัท์  ฟังคาํศพัท์และ สารสนเทศ
ทั�วไปและมีตัวแปรที�ต้องการศึกษาคือ  ความสอดคล้องเหมาะสมของข้อ
คาํถาม  อาํนาจจาํแนกของขอ้คาํถาม  ความเชื�อมั�นของแบบสํารวจและความ
เที�ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสาํรวจ



กรอบแนวคดิของการวจิัยเกี�ยวกบัการสร้างเครื�องมอืวดัทาง
การศึกษาปฐมวยัมลีกัษณะ ดังนี�





แบบแผนการวจิัย

แบบแผนการวิจยัเกี�ยวกบัการสร้างเครื�องมือวดัทางการศึกษา
ปฐมวยั  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาและพฒันา  หรืออาร์  แอนด ์ ดี  ทีมี
จุดมุ่งหมายหลกัเพื�อสร้างเครื�องมือวดัขึ�นมาใหม่หรือเพื�อพฒันา
ปรับปรุงเครื�องมือวดัเดิมให้มีคุณภาพและกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั



ตวัอยา่งหวัขอ้วจิยัเกี�ยวกบัการสร้างเครื�องมือวดัทางการศึกษาปฐมวยั  ไดแ้ก่

1.การพฒันาแบบสาํรวจความพร้อมในการเรียนสาํหรับเด็กปฐมวยัอาย ุ 4-6  
ปีของสิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ(์สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ.์2550)

จากตวัอยา่งหวัขอ้วจิยัขา้งตน้เพื�อใหว้ธีิการวจิยัจึงนาํเสนอรายงานวจิยัโดย
สรุปยอ่จาํนวน  1  เรื�อง  ตามกรอบ  ชื�อเรื�อง  ชื�อผูแ้ต่ง  ปีที�วจิยัสาํเร็จ  จุดมุ่งหมาย  ตวั
แปร  กลุ่มตวัอยา่ง  เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา  กรอบแนวคิดในการวจิยั  สถิติและการ
วเิคราะห์  และผลการศึกษา

ตัวอย่างงานวจิยัสรุป



อ้างองิ

สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ.์การวจัิยการศึกษาด้านปฐมวัย.
กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต. กรกฎาคม 
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