
งานวิจัยในชั้นเรียน 
 

เรื่อง 
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
นางจันทนา    มะลิพันธ์ 

 
              
 
 
 

โรงเรียนบ้านบางเทา 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 25๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 



ชื่องานวิจัย 
 
 
 เรื่อง     การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
               จากการสังเกตของผู้วิจัยในด้านการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาขาดระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารรวมทั้งมารยาทนักเรียนส่วนมากสนทนากับ
เพ่ือนขณะรับประทานอาหารเป็นเหตุให้เกิดเสียงดัง เศษอาหารตกลงบนโต๊ะและพ้ืนเลอะเถอะสกปรก
ขาดระเบียบวินัยรวมถึงอันตรายที่เกิดจากการพูดคุยท าให้ส าลักอาหารหรือบางครั้งอาเจียน   
              จากปัญหาที่พบคณะครูก่อนประถมศึกษาจึงได้ปรับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเดินไป
รับประทานอาหารจนถึงเตรียมตัวขึ้นชั้นเรียนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ โดยการปลูกฝังและฝึกสุข 
ลักษณะนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้มีมารยาทในการรับประทานสะอาดปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนชั้นอนุบาล ๒/1 มีสุขลักษณะนิสัย และมารยาทที่ดีในการ
รับประทานอาหาร  มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ขอบเขตของการวิจัย 
         1. เลือกกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล ๒/1 
              2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเล่านิทาน 
              3. เล่านิทานให้นักเรียนฝังและสนทนาซักถาม 
              4. สังเกต และประเมินนักเรียนขณะรับประทานอาหารกลางวัน  
              5. ประชุมครูเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน 
              6. สรุปการประเมินความพึงพอใจในการรับประทานอาหารของนักเรียน 
              7. รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
              2.1   ตัวแปรต้น นักเรียนชั้นอนุบาล ๒/1 
     2.2  ตัวแปรตาม  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน 
 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
     16   พฤษภาคม   25๖๑ -   1๕ กรกฎาคม 25๖๑ 
 



 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  นิทานเรื่อง “ลูกหมีปวดท้อง”  
        2.ใช้แบบสังเกต และประเมินให้คะแนนการับประทานอาหาร 
        3.ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจก่อน และหลังการประชุมเก่ียวกับการรับประทานอาหารของ 

นักเรียน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนส่วนมากมีสุขลักษณะนิสัยมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารมีสุขภาพที่แข็งแรง 
ร่วมถึงปลูกฝังระเบียบวินัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในขณะรับประทานอาหารที่โรงเรียน 
และท่ีบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นิทานเร่ือง ลูกหมีปวดท้อง 
               

มีลูกหมีตัวหนึ่งก าลังออกไปชวนเพ่ือนๆ  มาเล่นข้างนอกบ้าน เพ่ือนของหมีได้แก่ แมว ลิง และ   
กระต่ายสัตว์ทั้งสี่เล่นกันอย่างสนุกสนาน      จนกระทั่งแมวรู้สึกหิว   จึงชวนเพ่ือนไปทานอาหาร  แมว 
ลิง และกระต่ายเตรียมอาหารมาจากบ้านส่วนหมีลืมเตรียมอาหารมาเพ่ือนๆ   จึงแบ่งอาหารให้หมีทาน
ด้วย    ส่วนหมีเป็นสัตว์ที่อ้วนใหญ่ทานอาหารที่เพ่ือนๆแบ่งให้ไม่อ่ิมจึงไปซื้ออาหารที่ข้างถนนมา
รับประทานอย่างไม่เรียบร้อยเศษอาหารตกพ้ืน  พออ่ิมเรียบร้อยแล้วสัตว์ทั้งสี่ก็ชวนกันกับบ้านแต่ลูกหมี
ยังไม่กับบ้านเพราะลูกหมีรู้สึกปวดท้องลงไปนอนกับพ้ืนที่มีเศษอาหารตกอยู่ และมีพวกมดมากินเศษ
อาหารที่ตกหล่นบนพื้นท าให้ลูกหมีโดนมดกัดร้องไห้หาแม่  แม่ได้ยินลูกหมีร้องว่าปวดท้องและเจ็บไปทั่ง
ตัวแม่หมีจึงถามว่าไปกินอะไรมาหรือเปล่าจึงปวดท้อง  ลูกหมีจึงบอกว่า “ลูกหมีไปซื้อขนมข้างถนนทาน
อย่างเดียวเอง”  แม่บอกลูกหมีไปทานขนมที่ไม่สะอาดมีแมลงวันตอมลูกหมีจึงปวดท้องที่หลังเวลาซื้อ
ขนมรับประทานลูกต้องเลือกขนมที่สะอาด และไม่มีสี และต้องเป็นขนมที่มีประโยชน์รวมถึงไม่ท าเศษ
อาหารตกลงพ้ืนจะได้ไม่โดนมดกัดถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ร่างการจะแข็งแรง และหน้าส่วยลูกหมี
จึงตอบเสียงอ่อยๆว่า “ต่อไปนี้ลูกจะซื้อขนมที่เป็นประโยชน์ และไม่ซื้ออาหารที่ไม่เป็นประโยชน์รวมถึง
จะทานให้เรียบร้อยด้วยครับ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



งานวจิัยในช้ันเรียน 
 

เร่ือง 
การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการกล้าแสดงออก 

 

 

 

 
 
 

ผู้วจิัย 
นางจันทนา     มะลพินัธ์ 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านบางเทา 
ภาคเรียนที ่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 



 
วิจัยในชั้นเรียน 

 
เรื่อง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ    ด.ช.ดารก   เสมาส ี
 
ความส าคัญและที่มา 
   

จากการสังเกตพฤติกรรมของ ด.ช.ดารก   เสมาสีนักเรียนชัน้อนุบาล  ๒/1  ผู้เรียนไม่กล้าที่จะ
แสดงออก และขณะเดียวกันผู้เรียนไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานง่าย ๆ เช่น  
การดื่มนม  ถ้าผู้เรียนจะดื่มนมก็ต้องถามครูว่า  ดื่มได้ไหม  ครูบอกว่าดื่มได้ผู้เรียนถึงจะดื่มนม รวมทั้ง
การท ากิจกรรมภายในห้องเรียน  การระบายสีภาพ ผู้เรียนจะต้องคอยถามว่า ใช้สีอะไร  นี่ใช่สีเหลือง
หรือเปล่า  ระบายสีตรงไหน  ระบายสีแค่นี้พอหรือยัง  เป็นต้น  การเล่นตามมุมก็เช่นกัน  ผู้เรียนก็ต้อง
ถามครูว่า ไปเล่นได้ไหม  เล่นมุมไหน  ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก้ไขในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของ ด.ช.ดารก   เสมาสี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะแสดงออก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       กลุ่มตัวอย่าง    ด.ช.ดารก   เสมาสี      นักเรียนชั้นอนุบาล   ๒/1  ปีการศึกษา  25๖๒  

เนื้อหากิจกรรม   
  - การช่วยเหลือตนเองตามวัย 
  -การจัดกิจกรรม 

            -การเล่าเรื่องของผู้เรียน 
            -การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรต้น  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
  2.  ตัวแปรตาม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กล้าแสดงออกและมีความ 

       เชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
 
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
                         1๕ พฤษภาคม  25๖๒  - 1๕  กรกฎาคม  25๖๒ 
 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย  
1. จากการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ปกครอง 
2. การจัดกิจกรรม 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสังเกตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  ก่อนและหลังการท ากิจกรรมของ    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดและตัดสินใจในการกระท าต่าง ๆด้วยตนเองตามวัย 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วจิัยเร่ือง การปรับเปลีย่นพฤติกรรมทางด้านการฟัง 
 

 
ช่ือผู้วจิัย  

นางจันทนา  มะลพินัธ์ 
ครูโรงเรียนบ้านบางเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านบางเทา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2559 
 



ช่ืองานวิจัย     การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นการฟัง 
ช่ือผู้วิจัย นางจนัทนา  มะลิพนัธ ์
 
บทคดัยอ่ 
  

ผูเ้รยีนในวยัระดบัก่อนประถมศกึษา  ผูเ้รยีนจะมีอาย ุ 3 – 4 ปี  มีความสนใจใน
การเรยีนนอ้ย   ผูเ้รยีนชอบท่ีจะเล่นไปตามวยัของตนเอง   ขณะเดียวกนัทางบา้นของ 
ผูเ้รยีนให ้  ผูเ้รยีนไดด้ ู  วีดีโอ   ภาพยนตเ์ก่ียวกบัการเล่นท่ีโลดโผน เป็นประจ าผูเ้รยีนจะมี
พฤติกรรมท่ีเลียนแบบภาพยนตแ์ละไม่อยู่นิ่ง   ไม่ฟังค าสั่ง  หรอืขอ้ตกลงใด ๆ ทัง้ของ
ผูว้ิจยั  และของคณุพ่อคณุแม่ 
    ผูว้ิจยัจงึไดจ้ดักิจกรรมสรา้งสรรคด์ว้ยการฝึกระบายสีภาพ     ฝึกลากเสน้อย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้เ้รยีน  ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในการฟัง  และน าไปสู่ความรบัผิดชอบใน
ชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือเร่ืองวิจัย  การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นการฟังของ ด.ช.ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน 

ความส าคญัและท่ีมา 
 จากการสงัเกตพฤติกรรมของ ด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน 
เม่ือมาโรงเรยีน  ผูเ้รยีนจะไม่ฟังค าสั่ง หรอืขอ้ตกลงระหว่างครูกบัผูเ้รยีน   ผูเ้รยีนชอบท่ีจะ
วิ่งเล่นไปรอบ ๆ ภายในชัน้เรยีน  เวลาผูว้ิจยัใหช้ิน้งานเพ่ือท่ีจะใหผู้เ้รยีนท า  ผูเ้รยีนจะไม่
สามารถท าได ้  
ผูว้ิจยัจงึหาวิธีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รยีนในเรื่องการฟัง 

จุดมุ่งหมาย 
 เพ่ือปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในดา้นการฟัง ใหดี้ขึน้  และน าไปสูค่วามรบัผิดชอบใน
ชิน้งานที่ครูมอบหมาย 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1.  ตวัแปรตน้    การจดักิจกรรมใหก้บัผูเ้รยีน 
 2.  ตวัแปรตาม   ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในการฟัง 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

       การจดักิจกรรมใหผู้เ้รยีน                        ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในการฟัง 
 

 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 ผู้เรียนมีสมาธิในการฟัง    และสามารถท าชิ้นงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้ดขีึน้   
เป็นผูฟั้งท่ีดี  ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงระหว่างผูเ้รยีนกบัผูว้ิจยัได ้

ขอบเขตของการวจิยั 
 กลุ่มตวัอย่าง  ด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน   นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 1/ 1 
ปีการศกึษา  2559    โรงเรยีนบา้นบางเทา  



 เนือ้หากิจกรรม     -  การจดักิจกรรมสรา้งสรรค ์
             -  การสนทนาระหว่าผูว้ิจยักบัผูป้กครองของ ด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ย
สน 
 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการท าวิจยั  ด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน 
นกัเรยีนชัน้อนบุาลปีท่ี 1/1  ปีการศกึษา  2559     โรงเรยีนบา้นบางเทา  ต  าบลเชิงทะเล  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัภเูก็ต   83110 
โดยมีวิธีการด าเนินเพ่ือการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมดงัต่อไปนี ้
 

ท่ี วนั เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1. 6 มิ.ย.  2559 ฝึกทกัษะการระบายสีภาพตน้ไมเ้พ่ือนรกั  
2. 7 มิ.ย.  2559 - เชิญผูป้กครองของด.ช. ณชัชานนท ์ 

สรอ้ยสน 
มารว่มกนัสนทนาถึงพฤติกรรม 
-  ฝึกทกัษะดว้ยกิจกรรมสรา้งสรรค ์

 

3. 13 มิ.ย.  2559 ฝึกทกัษะจากภาพต่อเติมภาพดอกไม้
ระบายสี 

 

4. 4  ก.ค.  2559 ฝึกทกัษะระบายสีภาพ ของเล่นของใช ้  
5. 22 ส.ค. 2559 ฝึกทกัษะระบายสีภาพ สตัว ์  
6. 29 ส.ค. 2559 ฝึกทกัษะวาดภาพตามจินตนาการ  
7. 12 ก.ย. 2559 ฝึกทกัษะลากเสน้ตามรอยตวัอกัษร ม- มา้

และระบายสีภาพ 
 

8. 19 ก.ย. 2559 ฝึกทกัษะลากเสน้ตามรอย และระบายสี  
9. 26 ก.ย. 2559 ฝึกทกัษะระบายสีภาพฝนจ๋า  



 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ในการวจิยัคร้ังนี ้ ผู้วจิยัให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตแิละสนทนากบัผู้ปกครอง   
โดยการเก็บขอ้มลูดงันี ้

1. กิจกรรมสรา้งสรรค ์
2. แบบฝึกการท างาน 

ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 จากการท ากิจกรรมควบคู่กบัการสนทนาระหว่าผู้วจิัยกบัผู้ปกครองของ   
ด.ช.ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน  พบว่าในระยะแรก  ผูเ้รยีนท างานยงัไม่มีระเบียบ  ออกนอก
เสน้มาก  ไม่รูจ้กัการแยกสี   ต่อมาผูเ้รยีนไดร้บัการฝึกทกัษะ  การท างานใหบ้่อยครัง้  เช่น
การระบายสีภาพเครื่องบิน  การลากเสน้ตามตวัอกัษร ม – มา้  ปรากฏว่าผูเ้รียนมีทกัษะ
ในการท ากิจกรรม  ระบายสี  หรอืลากเสน้ตามรอยไดดี้ขึน้  มีสมาธิในการท างานมากขึน้  
มีความรบัผิดชอบในชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมาย  งานส าเรจ็เป็นท่ีน่าพอใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบบนัทึกการท างานของ   ด.ช. ณชัชานนท ์ สร้อยสน  ชั้นอนุบาล 1/1 

 

ที ่ กจิกรรม 1 2 3 หมายเหตุ 
1. ฝึกทกัษะระบายสีภาพวนัลอยกระทง /    
2. ฝึกทกัษะวาดภาพตอ่เตมิตวัปลา และ 

ระบายสี 
/    

3. ฝึกทกัษะระบายสีภาพซนัตาครอส  /   
4. ฝึกทกัษะระบายสีภาพเครื่องบนิ  /   
5. ฝึกทกัษะวาดภาพตามจินตนาการ  /   
6. ฝึกทกัษะการลากเสน้ตามรอย  

ตวัอกัษร มอ – มา้ และระบายสี 
  /  

7. ฝึกทกัษะการลากเสน้ ขนมเค๊ก และ
ระบายสี 

  /  

8. ฝึกทกัษะระบายสีภาพโจ๊กเก่อร ์   /  
 รวม 2 3 3  

 ค่าเฉลีย่ 0.25 0.38 0.38  

 ค่าเฉลีย่ร้อยละ 25 37.5 37.5  

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 หมายถึง  ระบายสีภาพยงัไม่เป็นระเบียบ  ออกนอกเส้นมาก 

2. หมายถึง  ระบายสีภาพไดเ้รยีบขึน้  รูจ้กัการเปล่ียนสี ออกนอกเสน้นอ้ย 
3. หมายถึง  ระบายสีภาพไดเ้รยีบมากขึน้  รูจ้กัการเปล่ียนสี ออกนอกเสน้นอ้ย 

         มีความมั่นคงในการลงสี 
 
 
 
 



สรุปผล 
 จากการท ากิจกรรมควบคู่กบัการสนทนาระหว่าผู้วจิัยกบัผู้ปกครองของ   

ด.ช. ณชัชานนท์  สร้อยสน   พบว่าในระยะแรก  ผู้เรียนท างานยังไม่มีระเบียบ  ออกนอกเส้น
มาก  ไม่รู้จกัการแยกสี   ต่อมาผู้เรียนได้รับการฝึกทกัษะ  การท างานให้บ่อยคร้ัง  เช่นการ
ระบายสีภาพเคร่ืองบิน  การลากเส้นตามตวัอกัษร ม – ม้า  ปรากฏว่าผู้เรียนมีทกัษะในการท า
กจิกรรม  ระบายสี  หรือลากเส้นตามรอยได้ดขีึน้  มีสมาธิในการท างานมากขึน้  มีความ
รับผดิชอบในชิ้นงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  งานส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจ  โดย 

จากการท ากิจกรรมชุดท่ี  1 และ 2  
-   ระบายสีภาพวนัลอยกระทง  และวาดภาพต่อเติมปลา   พรอ้มระบายสี   

มีค่าเฉลี่ย  0.25  คิดเป็นรอ้ยละ  25 
จากการท ากิจกรรมชุดท่ี  3   4   และ 5 
 -    ระบายสีภาพ  ซนัตาครอส    ระบายสีเครื่องบิน    และวาดภาพตาม
จินตนาการ   มีค่าเฉลี่ย  0.38  คิดเป็นรอ้ยละ  37.5 
จากการท ากิจกรรมชุดท่ี  6   7  และ  8 
 -   ลากเสน้ตามรอยตวัอกัษร ม – มา้    การลากเสน้ตามรอยขนมเคก้  พรอ้มระบายสี  
และระบายสีโจ๊กเก่อร ์  มคี่าเฉลี่ย  0. 38  คิดเป็นรอ้ยละ  37.5 

 

ข้อคิดทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะในดา้นฟัง  ดว้ยการจดักิจกรรมสรา้งสรรค ์ ไดแ้ก่  
ระบายสี  ลากเสน้   ต่อเติมภาพ  ท าใหผู้เ้รยีนมีสมาธิ  และมีทกัษะในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ไดม้ากขึน้  และมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟังใหดี้ขึน้และน าไปสูค่วามรบัผิดชอบ
ชิน้งานที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 

 

 

 



การบนัทึกการสนทนาระหวา่งผูป้กครองของด.ช. ณชัชานนท ์ สร้อยสน กบัผูว้จิยั 
วนัจนัทร์ท่ี  5  ตุลาคม  2559 

 

 จากการสนทนาระหว่างผูป้กครองของด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน กบัผูว้ิจยั  สรุป
ไดว้่า  ด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน“ นอ้งฟาก๊อต “  เม่ืออยู่ท่ีบา้นมีพฤติกรรมท่ีไม่อยู่นิ่ง  จะ
วิ่งเล่นและไม่ฟังค าพดูของผูป้กครองเลย  ผูป้กครองพดูย า้ก็ไม่ฟัง 
 ในช่วงท่ีมาอยู่ในชัน้เรยีน  นอ้งฟาก๊อต ก็ยงัไม่ฟังค าพดูของคณุครู  และค่อนขา้ง
เล่นรุนแรง  คณุครูพยายามหากิจกรรมท่ีหลากหลายมาให ้นอ้งฟาก๊อต ท า  เช่นรอ้ย
ลกูปัด  เล่นดินน า้มนั  ระบายสีภาพ  ต่อเติมภาพ  เป็นตน้  นอ้งฟาก๊อต ชอบท่ีจะระบายสี
ภาพต่าง ๆมากกว่า  คณุครูก็จะเตรยีมงานระบายสีภาพใหท้กุ ๆวนั  และขอใหผู้ป้กครอง
งดการด ูวีซีดี  การต์นูท่ีโลดโผน  เช่น การต์นู มดเอ๊กซ ์ มดแดง  ปรากฏว่า  พองดการดู
การต์นูนีแ้ลว้  นอ้งฟาก๊อต มีพฤติกรรมการเล่นท่ีรุนแรงลดลง 
 ผูป้กครองไดพ้า ด.ช. ณชัชานนท ์ สรอ้ยสน ไปพบแพทย ์ เพื่อปรกึษาถึงพฤติกรรม
ท่ีไม่อยู่นิ่ง  ผูป้กครองกลวัว่านอ้งฟาก๊อต จะเป็นเด็กสมาธิสัน้  จากการไปพบแพทย ์ 
หลาย ๆครัง้แลว้   แพทยล์งความเห็นว่า  พฤติกรรมของนอ้งฟาก๊อต ไม่ใช่เด็กสมาธิสัน้  
แพทยใ์หค้  าแนะน าว่า  สามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมไดด้ว้ยการเลีย้งดแูละใชกิ้จกรรมท่ี
ฝึกสมาธิเขา้มาช่วย  เพื่อใหน้อ้งฟาก๊อต สงบลง 
 คณุครูจงึหาวิธีท่ีจะท าใหน้อ้งออมสินมีสมาธิมากขึน้ดว้ยการใชกิ้จกกรมต่าง ๆ มา
ช่วย  และพดูคยุดว้ยทกุ ๆวนั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 

-  แบบฟอรม์รายงานการวิจยัชัน้เรยีน ปีการศกึษา  2559 
- ตาราง  การท าวิจยัในชัน้เรยีน 
- แบบบนัทกึส าหรบัผูว้ิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์รายงานการวิจยัชัน้เรยีน  ปีการศกึษา  2559 

 
ช่ืองานวิจัย      การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นการฟัง 

ช่ือผูว้จิยั   นางจันทนา   มะลพินัธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมสรา้งสรรค ์
 
 

 เคา้โครงการท าวิจยัในชัน้เรยีน   มี  ไมม่ี 

 ท่ีมาความส าคญัของการวิจยั        มี  ไมม่ี 

 ออกแบบเก็บขอ้มลู     เสรจ็  ไมเ่สรจ็ 

 เก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ย               เสรจ็              ไมเ่สรจ็ 

 แปลผลและอภิปรายผล    เสรจ็              ไมเ่สรจ็ 

 สรุปเป็นรูปเลม่     เสรจ็               ไม่เสรจ็ 

 

 

       ……………………………… 

            (นางจันทนา   มะลพินัธ์ ) 
              ผูวิ้จยั 

   

        

 

 

 

 

 



 

วจิัยเร่ืองการส่งเสริมทักษะการระบายสีนักเรียนช้ัน 
อนุบาล 1/1 

 
 

ช่ือผู้วจิัย  
นางมุกดาวรรณ  ล ามะนิตย์ 
ครูโรงเรียนบ้านบางเทา 

 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านบางเทา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2559 



 
ช่ือเร่ือง    การส่งเสริมทกัษะการระบายสีนกัเรียนชั้น อนุบาล 1/1 
ผู้วจัิย              นางมุกดาวรรณ   ล ามะนิตย ์
 
1. ความเป็นมา 

กิจกรรมสร้างสรรค ์เป็นกิจกรรมหน่ึงใน  6  กิจกรรมท่ีครูไดใ้ชด้ าเนินการเรียนการสอน
ใหก้บัผูเ้รียน 

และจากการจดักิจกรรมน้ีเอง  ครูผูส้อน   พบวา่    ผูเ้รียนกลุ่มหน่ึงมีทกัษะพื้นฐานทางการระบายสีท่ีดี 
แต่ยงัมีขอ้ควรปรับปรุงอีกเล็กนอ้ย   ซ่ึงครูผูส้อนไดเ้ล็งเห็นวา่  หากมีการฝึกทกัษะเป็นล าดบัขั้นตอน
อยา่งถูกวธีิ    จะช่วยส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะท่ีถูกตอ้ง  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรคม์าก
ยิง่ข้ึน  ดงันั้นครูผูส้อนจึงมีความสนใจท่ีจะท าวจิยัในเร่ืองน้ีเพื่อช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ีดี
ข้ึนและเป็นพื้นฐานการเรียนวชิาศิลปะต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนระบายสีไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรคไ์ด้ 
 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการฝึกมีทกัษะการระบายสีหลงัการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึก 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียนมีความสามารถในการระบายสีหลงัฝึกสูงกวา่ก่อนฝึก 
2. นกัเรียนระบายสีไดเ้รียบร้อย สวยงาม ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

5. ขอบเขตของการวจัิย 
1. ในการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการส่งเสริมทกัษะการระบายสี โดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์

และแบบฝึกทกัษะ 
2. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนอนุบาล 1/1  โรงเรียนบา้นบางเทา  ภาคเรียนท่ี  1  

ปีการศึกษา  2559 
 
 



 
 
6. วธีิด าเนินการวจัิย 

6.1  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นอนุบาล  1/1  ปีการศึกษา  2559   จ านวน  5  คน 
6.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 

6.2.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่   แผนการจดัประสบการณ์และแบบฝึกทกัษะ 
6.2.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   ความสามารถในการระบายสี 

6.3 วธีิการน าไปใช ้ ใชฝึ้ก ช่วงเวลาพกัเท่ียง  30  นาทีต่อคร้ัง  โดยใชใ้บงานท่ีครูก าหนดและ
มีการวดัผลดงัน้ี 

6.3.1 ใหร้ะบายสีก่อนการใชแ้บบฝึก  1  คร้ัง 
6.3.2 ฝึกทกัษะตามแบบฝึกท่ีก าหนดไวแ้ละมีการตรวจผลงานเป็นระยะ ๆ 
6.3.3 ใหร้ะบายสีหลงัการฝึกทกัษะ 1 คร้ัง 

6.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6.4.1 ขอ้มูลท่ีเก็บ  ไดแ้ก่   ความสามารถในการระบายสี 
6.4.2 วธีิการท่ีใช ้คือ การตรวจผลงาน 
6.4.3 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ บนัทึกผลการตรวจผลงาน 

6.5 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
6.5.1 เปรียบเทียบความสามารถในการระบายสีก่อนและหลงัการฝึก 
6.5.2 เปรียบเทียบความกา้วหนา้ในการระบายสีเป็นระยะ ๆ ในระหวา่งการฝึก 

6.6  สถิติท่ีใช ้ ไดแ้ก่      ค่าเฉล่ีย ( X ) 
7.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   ดังแสดงในตาราง 
 7.1.  คะแนนความสามารถในการระบายสีก่อนและหลงัการฝึก 

ตารางที ่ 1    เปรียบเทียบความสามารถในการระบายสีของนกัเรียน  ชั้นอนุบาล 1/3    
                                   ก่อนและหลงัการฝึก  จ  านวน    5   คน   (คะแนนเตม็  3  คะแนน) 

ช่ือ - นามสกุล คะแนนก่อนฝึก คะแนนหลงัฝึก ความกา้วหนา้ 
เด็กชายบญัชา               สาเหล่ 1 3 2 
เด็กชายปกรณ์ฉตัร        บุระ 1 3 2 
เด็กชายปฐพี                  สมาน 1 3 2 
เด็กชายเป็นต่อ              ปาทาน 2 3 1 
เด็กชายภูบดินทร์           บุญมาเลิศ 2 3 1 

คะแนนรวม 7 15 +8 



คะแนนเฉล่ีย 1.40 3.00 +2.67 
 จากตารางท่ี  1  พบวา่   คะแนนเฉล่ียก่อนฝึกของนกัเรียนเท่ากบั  1.40  คะแนนเฉล่ียหลงัฝึก
เท่ากบั  3.00    ดงันั้น  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย   = 3.00 – 1.40   
       = 1.60 
  แสดงวา่  ภายหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการระบายสี  นกัเรียนมีความสามารถในการ
ระบายสีดีข้ึน 
 7.2  คะแนนเฉล่ียความกา้วหนา้ในการระบายสี 
 ตารางที ่  2    ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนความกา้วหนา้ในการระบายสีของนกัเรียนอนุบาล 1/3  
จากการฝึก  5  คร้ัง 

รายการ 
จ านวนนกัเรียน 

( N ) 
ค่าเฉล่ีย 
( X ) 

ทดสอบก่อนฝึก 5 1.40 
ทดสอบระหวา่งฝึก คร้ังท่ี 1 5 2.00 
ทดสอบระหวา่งฝึก คร้ังท่ี 2 5 2.00 
ทดสอบระหวา่งฝึก คร้ังท่ี 3 5 2.40 
ทดสอบหลงัฝึก 5 3.00 

 
 จากตารางท่ี  2  พบวา่  คะแนนความกา้วหนา้ในการระบายสีของนกัเรียนจากการใชภ้าพ
ทดสอบ  5  คร้ัง  เท่ากบั  1.40 , 2.00 , 2.00 , 2.40  และ  3.00  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่นกัเรียน
กลุ่มน้ีมีความกา้วหนา้ในการระบายสีสูงข้ึน 
 
8.  สรุปและอภิปรายผล 

8.1 สรุปผล 
ภายหลงัการฝึกทกัษะการระบายสีดว้ยแบบฝึกทกัษะท่ีครูก าหนดข้ึน ซ่ึงมีล าดบัขั้น

จากภาพ 
ท่ีมีองคป์ระกอบนอ้ยไปจนถึงภาพท่ีมีองคป์ระกอบและรายละเอียดมาก  ปรากฎวา่  นกัเรียนชั้น
อนุบาล  1/1  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  5  คน  มีทกัษะการระบายสีท่ีดีข้ึน  

8.2 อภิปรายผล 
จากผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการระบายสี ปรากฎวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการ
ระบายสีดี 



ข้ึน    ซ่ึงเม่ือพิจารณาความกา้วหนา้ในการระบายสีของนกัเรียน   พบวา่    นกัเรียนมีพฒันาการในการ
ระบายสีดีข้ึนตามระยะเวลาและจ านวนกิจกรรมท่ีฝึกและเม่ือส้ินสุดการฝึกก็พบว่านกัเรียนทั้ง 5 คน 
สามารถระบายสีไดดี้มาก      สามารถก าหนดสีไดเ้หมาะสมกบัภาพ      ระบายสีไดอ้ย่างสวยงาม มี
จินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์  แสดงว่าแบบฝึกท่ีครูก าหนดข้ึนประกอบกบัการให้ค  าช้ีแนะ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล   ช่วยส่งเสริมทกัษะการระบายสีของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรปรับใชกิ้จกรรมน้ีฝึกเพิ่มเติมใหก้บันกัเรียนท่ียงัขาดทกัษะการระบายสี 
2.  ควรเผยแพร่ผลงานใหค้รูคนอ่ืนไดน้ าไปทดลองใช ้

 
 

 
 


