งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน

ผู้วิจัย
นางจันทนา มะลิพันธ์

โรงเรียนบ้านบางเทา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25๖๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่องานวิจัย
เรื่อง

การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการสังเกตของผู้วิจัยในด้านการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาขาดระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารรวมทั้งมารยาทนักเรียนส่วนมากสนทนากับ
เพื่อนขณะรับประทานอาหารเป็นเหตุให้เกิดเสียงดัง เศษอาหารตกลงบนโต๊ะและพื้นเลอะเถอะสกปรก
ขาดระเบียบวินัยรวมถึงอันตรายที่เกิดจากการพูดคุยทาให้สาลักอาหารหรือบางครั้งอาเจียน
จากปัญหาที่พบคณะครูก่อนประถมศึกษาจึงได้ปรับพฤติกรรมของนักเรียนขณะเดินไป
รับประทานอาหารจนถึงเตรียมตัวขึ้นชั้นเรียนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ โดยการปลูกฝังและฝึกสุข
ลักษณะนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารให้มีมารยาทในการรับประทานสะอาดปลอดภัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนชั้นอนุบาล 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 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
16 พฤษภาคม 25๖๑ - 1๕ กรกฎาคม 25๖๑

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. นิทานเรื่อง “ลูกหมีปวดท้อง”
2.ใช้แบบสังเกต และประเมินให้คะแนนการับประทานอาหาร
3.ใช้แบบสารวจความพึงพอใจก่อน และหลังการประชุมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของ
นักเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนส่วนมากมีสุขลักษณะนิสัยมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารมีสุขภาพที่แข็งแรง
ร่วมถึงปลูกฝังระเบียบวินัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในขณะรับประทานอาหารที่โรงเรียน
และที่บ้าน

ภาคผนวก

นิทานเรื่อง ลูกหมีปวดท้อง
มีลูกหมีตัวหนึ่งกาลังออกไปชวนเพื่อนๆ มาเล่นข้างนอกบ้าน เพื่อนของหมีได้แก่ แมว ลิง และ
กระต่ายสัตว์ทั้งสี่เล่นกันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งแมวรู้สึกหิว จึงชวนเพื่อนไปทานอาหาร แมว
ลิง และกระต่ายเตรียมอาหารมาจากบ้านส่วนหมีลืมเตรียมอาหารมาเพื่อนๆ จึง แบ่งอาหารให้หมีทาน
ด้ว ย ส่ ว นหมีเป็ น สั ตว์ที่ อ้ว นใหญ่ ทานอาหารที่ เ พื่ อนๆแบ่ ง ให้ ไ ม่ อิ่ม จึง ไปซื้ อ อาหารที่ ข้า งถนนมา
รับประทานอย่างไม่เรียบร้อยเศษอาหารตกพื้น พออิ่มเรียบร้อยแล้วสัตว์ทั้งสี่ก็ชวนกันกับบ้านแต่ลูกหมี
ยังไม่กับบ้านเพราะลูกหมีรู้สึกปวดท้องลงไปนอนกับพื้ นที่มีเศษอาหารตกอยู่ และมีพวกมดมากินเศษ
อาหารที่ตกหล่นบนพื้นทาให้ลูกหมีโดนมดกัดร้องไห้หาแม่ แม่ได้ยินลูกหมีร้องว่าปวดท้องและเจ็บไปทั่ง
ตัวแม่หมีจึงถามว่าไปกินอะไรมาหรือเปล่าจึงปวดท้อง ลูกหมีจึงบอกว่า “ลูกหมีไปซื้อขนมข้างถนนทาน
อย่างเดียวเอง” แม่บอกลูกหมีไปทานขนมที่ไม่สะอาดมีแมลงวันตอมลูกหมีจึงปวดท้องที่หลังเวลาซื้อ
ขนมรับประทานลูกต้องเลือกขนมที่สะอาด และไม่มีสี และต้องเป็นขนมที่มีประโยชน์รวมถึงไม่ทาเศษ
อาหารตกลงพื้นจะได้ไม่โดนมดกัดถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ร่างการจะแข็งแรง และหน้าส่วยลูกหมี
จึงตอบเสียงอ่อยๆว่า “ต่อไปนี้ลูกจะซื้อขนมที่เป็นประโยชน์ และไม่ซื้ออาหารที่ไม่เป็นประโยชน์รวมถึง
จะทานให้เรียบร้อยด้วยครับ”

งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่ อง
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกล้าแสดงออก

ผู้วจิ ัย
นางจันทนา มะลิพนั ธ์

โรงเรียนบ้ านบางเทา
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๒
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ ด.ช.ดารก เสมาสี
ความสาคัญและที่มา
จากการสังเกตพฤติกรรมของ ด.ช.ดารก เสมาสีนักเรียนชัน้ อนุบาล ๒/1 ผู้เรียนไม่กล้าที่จะ
แสดงออก และขณะเดียวกันผู้เรียนไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานง่าย ๆ เช่น
การดื่มนม ถ้าผู้เรียนจะดื่มนมก็ต้องถามครูว่า ดื่มได้ไหม ครูบอกว่าดื่มได้ผู้เรียนถึงจะดื่มนม รวมทั้ง
การทากิจกรรมภายในห้องเรียน 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
2. ตัวแปรตาม

การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กล้าแสดงออกและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
1๕ พฤษภาคม 25๖๒ - 1๕ กรกฎาคม 25๖๒

เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
1. จากการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ปกครอง
2. การจัดกิจกรรม
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสังเกตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ก่อนและหลังการทากิจกรรมของ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดและตัดสินใจในการกระทาต่าง ๆด้วยตนเองตามวัย

วิจัยเรื่ อง การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางด้ านการฟัง

ชื่ อผู้วจิ ัย
นางจันทนา มะลิพนั ธ์
ครู โรงเรียนบ้ านบางเทา

โรงเรียนบ้ านบางเทา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

ชื่องานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟั ง
ชื่อผู้วิจัย นางจันทนา มะลิพนั ธ์
บทคัดย่อ

ผูเ้ รียนในวัยระดับก่อนประถมศึกษา ผูเ้ รียนจะมีอายุ 3 – 4 ปี มีความสนใจใน
การเรียนน้อย ผูเ้ รียนชอบที่จะเล่นไปตามวัยของตนเอง ขณะเดียวกันทางบ้านของ
ผูเ้ รียนให้ ผูเ้ รียนได้ดู วีดีโอ ภาพยนต์เกี่ยวกับการเล่นที่โลดโผน เป็ นประจาผูเ้ รียนจะมี
พฤติกรรมที่เลียนแบบภาพยนต์และไม่อยู่น่งิ ไม่ฟังคาสั่ง หรือข้อตกลงใด ๆ ทัง้ ของ
ผูว้ ิจยั และของคุณพ่อคุณแม่
ผูว้ ิจยั จึงได้จดั กิจกรรมสร้างสรรค์ดว้ ยการฝึ กระบายสีภาพ ฝึ กลากเส้นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผเู้ รียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟั ง และนาไปสู่ความรับผิดชอบใน
ชิน้ งานที่ได้รบั มอบหมาย

ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟั งของ ด.ช.ณัชชานนท์ สร้อยสน

ความสาคัญและที่มา
จากการสังเกตพฤติกรรมของ ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน
เมื่อมาโรงเรียน ผูเ้ รียนจะไม่ฟังคาสั่ง หรือข้อตกลงระหว่างครูกบั ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนชอบที่จะ
วิ่งเล่นไปรอบ ๆ ภายในชัน้ เรียน เวลาผูว้ ิจยั ให้ชิน้ งานเพื่อที่จะให้ผเู้ รียนทา ผูเ้ รียนจะไม่
สามารถทาได้
ผูว้ ิจยั จึงหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รียนในเรื่องการฟั ง

จุดมุ่งหมาย
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการฟั ง ให้ดีขนึ ้ และนาไปสูค่ วามรับผิดชอบใน
ชิน้ งานที่ครูมอบหมาย

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมให้กบั ผูเ้ รียน
2. ตัวแปรตาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟั ง

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟั ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีสมาธิในการฟัง และสามารถทาชิ้นงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายได้ ดขี นึ้
เป็ นผูฟ้ ั งที่ดี ปฏิบตั ิตามข้อตกลงระหว่างผูเ้ รียนกับผูว้ ิจยั ได้

ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน นักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1/ 1
ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบางเทา

เนือ้ หากิจกรรม - การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
- การสนทนาระหว่าผูว้ ิจยั กับผูป้ กครองของ ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อย
สน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการทาวิจยั ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน
นักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1/1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบางเทา ตาบลเชิงทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110
โดยมีวิธีการดาเนินเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังต่อไปนี ้

ที่ วัน เดือน ปี
1. 6 มิ.ย. 2559
2. 7 มิ.ย. 2559

3. 13 มิ.ย. 2559
4.
5.
6.
7.

4 ก.ค. 2559
22 ส.ค. 2559
29 ส.ค. 2559
12 ก.ย. 2559

8. 19 ก.ย. 2559
9. 26 ก.ย. 2559

กิจกรรม
ฝึ กทักษะการระบายสีภาพต้นไม้เพื่อนรัก
- เชิญผูป้ กครองของด.ช. ณัชชานนท์
สร้อยสน
มาร่วมกันสนทนาถึงพฤติกรรม
- ฝึ กทักษะด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
ฝึ กทักษะจากภาพต่อเติมภาพดอกไม้
ระบายสี
ฝึ กทักษะระบายสีภาพ ของเล่นของใช้
ฝึ กทักษะระบายสีภาพ สัตว์
ฝึ กทักษะวาดภาพตามจินตนาการ
ฝึ กทักษะลากเส้นตามรอยตัวอักษร ม- ม้า
และระบายสีภาพ
ฝึ กทักษะลากเส้นตามรอย และระบายสี
ฝึ กทักษะระบายสีภาพฝนจ๋า

หมายเหตุ

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผู้วจิ ยั ให้ ผ้เู รียนได้ ฝึกปฏิบัตแิ ละสนทนากับผู้ปกครอง
โดยการเก็บข้อมูลดังนี ้
1. กิจกรรมสร้างสรรค์
2. แบบฝึ กการทางาน

ผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการทากิจกรรมควบคู่กบั การสนทนาระหว่ าผู้วจิ ัยกับผู้ปกครองของ
ด.ช.ณัชชานนท์ สร้อยสน พบว่าในระยะแรก ผูเ้ รียนทางานยังไม่มีระเบียบ ออกนอก
เส้นมาก ไม่รูจ้ กั การแยกสี ต่อมาผูเ้ รียนได้รบั การฝึ กทักษะ การทางานให้บ่อยครัง้ เช่น
การระบายสีภาพเครื่องบิน การลากเส้นตามตัวอักษร ม – ม้า ปรากฏว่าผูเ้ รียนมีทกั ษะ
ในการทากิจกรรม ระบายสี หรือลากเส้นตามรอยได้ดีขนึ ้ มีสมาธิในการทางานมากขึน้
มีความรับผิดชอบในชิน้ งานที่ได้รบั มอบหมาย งานสาเร็จเป็ นที่น่าพอใจ

แบบบันทึกการทางานของ ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน ชั้นอนุบาล 1/1

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กิจกรรม
ฝึ กทักษะระบายสีภาพวันลอยกระทง
ฝึ กทักษะวาดภาพต่อเติมตัวปลา และ
ระบายสี
ฝึ กทักษะระบายสีภาพซันตาครอส
ฝึ กทักษะระบายสีภาพเครื่องบิน
ฝึ กทักษะวาดภาพตามจินตนาการ
ฝึ กทักษะการลากเส้นตามรอย
ตัวอักษร มอ – ม้า และระบายสี
ฝึ กทักษะการลากเส้น ขนมเค๊ก และ
ระบายสี
ฝึ กทักษะระบายสีภาพโจ๊กเก่อร์

รวม
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่ ร้ อยละ

1

2

3

หมายเหตุ

/
/
/
/
/
/
/

2

3

0.25

0.38

25

37.5

/
3
0.38
37.5

เกณฑ์การให้คะแนน
1 หมายถึง ระบายสี ภาพยังไม่ เป็ นระเบียบ ออกนอกเส้ นมาก
2. หมายถึง ระบายสีภาพได้เรียบขึน้ รู จ้ กั การเปลี่ยนสี ออกนอกเส้นน้อย
3. หมายถึง ระบายสีภาพได้เรียบมากขึน้ รูจ้ กั การเปลี่ยนสี ออกนอกเส้นน้อย
มีความมั่นคงในการลงสี

สรุ ปผล
จากการทากิจกรรมควบคู่กบั การสนทนาระหว่ าผู้วจิ ัยกับผู้ปกครองของ
ด.ช. ณัชชานนท์ สร้ อยสน พบว่ าในระยะแรก ผู้เรียนทางานยังไม่ มีระเบียบ ออกนอกเส้ น
มาก ไม่ รู้ จกั การแยกสี ต่ อมาผู้เรียนได้ รับการฝึ กทักษะ การทางานให้ บ่อยครั้ง เช่ นการ
ระบายสีภาพเครื่ องบิน การลากเส้ นตามตัวอักษร ม – ม้ า ปรากฏว่ าผู้เรียนมีทกั ษะในการทา
กิจกรรม ระบายสี หรื อลากเส้ นตามรอยได้ ดขี ึน้ มีสมาธิในการทางานมากขึน้ มีความ
รับผิดชอบในชิ้นงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย งานสาเร็จเป็ นทีน่ ่ าพอใจ โดย
จากการทากิจกรรมชุดที่ 1 และ 2

- ระบายสีภาพวันลอยกระทง และวาดภาพต่อเติมปลา พร้อมระบายสี
มีค่าเฉลี่ย 0.25 คิดเป็ นร้อยละ 25
จากการทากิจกรรมชุดที่ 3 4 และ 5

- ระบายสีภาพ ซันตาครอส ระบายสีเครื่องบิน และวาดภาพตาม
จินตนาการ มีค่าเฉลี่ย 0.38 คิดเป็ นร้อยละ 37.5
จากการทากิจกรรมชุดที่ 6 7 และ 8

ลากเส้นตามรอยตัวอักษร ม – ม้า การลากเส้นตามรอยขนมเค้ก พร้อมระบายสี
และระบายสีโจ๊กเก่อร์ มีค่าเฉลี่ย 0. 38 คิดเป็ นร้อยละ 37.5
-

ข้อคิดทีไ่ ด้จากการวิจัย
จากการให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะในด้านฟั ง ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่
ระบายสี ลากเส้น ต่อเติมภาพ ทาให้ผเู้ รียนมีสมาธิ และมีทกั ษะในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ได้มากขึน้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟั งให้ดีขนึ ้ และนาไปสูค่ วามรับผิดชอบ
ชิน้ งานที่ได้รบั มอบหมาย

การบันทึกการสนทนาระหว่างผูป้ กครองของด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน กับผูว้ จิ ยั
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2559

จากการสนทนาระหว่างผูป้ กครองของด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน กับผูว้ ิจยั สรุป
ได้ว่า ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน“ น้องฟาก๊อต “ เมื่ออยู่ท่ีบา้ นมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่น่งิ จะ
วิ่งเล่นและไม่ฟังคาพูดของผูป้ กครองเลย ผูป้ กครองพูดยา้ ก็ไม่ฟัง
ในช่วงที่มาอยู่ในชัน้ เรียน น้องฟาก๊อต ก็ยงั ไม่ฟังคาพูดของคุณครู และค่อนข้าง
เล่นรุนแรง คุณครูพยายามหากิจกรรมที่หลากหลายมาให้ น้องฟาก๊อต ทา เช่นร้อย
ลูกปั ด เล่นดินนา้ มัน ระบายสีภาพ ต่อเติมภาพ เป็ นต้น น้องฟาก๊อต ชอบที่จะระบายสี
ภาพต่าง ๆมากกว่า คุณครูก็จะเตรียมงานระบายสีภาพให้ทกุ ๆวัน และขอให้ผปู้ กครอง
งดการดู วีซีดี การ์ตนู ที่โลดโผน เช่น การ์ตนู มดเอ๊กซ์ มดแดง ปรากฏว่า พองดการดู
การ์ตนู นีแ้ ล้ว น้องฟาก๊อต มีพฤติกรรมการเล่นที่รุนแรงลดลง
ผูป้ กครองได้พา ด.ช. ณัชชานนท์ สร้อยสน ไปพบแพทย์ เพื่อปรึกษาถึงพฤติกรรม
ที่ไม่อยู่น่งิ ผูป้ กครองกลัวว่าน้องฟาก๊อต จะเป็ นเด็กสมาธิสนั้ จากการไปพบแพทย์
หลาย ๆครัง้ แล้ว แพทย์ลงความเห็นว่า พฤติกรรมของน้องฟาก๊อต ไม่ใช่เด็กสมาธิสนั้
แพทย์ให้คาแนะนาว่า สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดว้ ยการเลีย้ งดูและใช้กิจกรรมที่
ฝึ กสมาธิเข้ามาช่วย เพื่อให้นอ้ งฟาก๊อต สงบลง
คุณครูจงึ หาวิธีท่ีจะทาให้นอ้ งออมสินมีสมาธิมากขึน้ ด้วยการใช้กิจกกรมต่าง ๆ มา
ช่วย และพูดคุยด้วยทุก ๆวัน

ภาคผนวก

- แบบฟอร์มรายงานการวิจยั ชัน้ เรียน ปี การศึกษา 2559
- ตาราง การทาวิจยั ในชัน้ เรียน
- แบบบันทึกสาหรับผูว้ ิจยั

แบบฟอร์มรายงานการวิจยั ชัน้ เรียน ปี การศึกษา 2559
ชื่องานวิจัย
ชื่อผูว้ จิ ยั
กลุ่มสาระการเรียนรู้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟั ง
นางจันทนา มะลิพนั ธ์
กิจกรรมสร้างสรรค์

เค้าโครงการทาวิจยั ในชัน้ เรียน

มี

ไม่มี

ที่มาความสาคัญของการวิจยั

มี

ไม่มี

ออกแบบเก็บข้อมูล

เสร็จ

ไม่เสร็จ

เก็บข้อมูลเรียบร้อย

เสร็จ

แปลผลและอภิปรายผล
สรุปเป็ นรูปเล่ม

ไม่เสร็จ

เสร็จ
เสร็จ

ไม่เสร็จ
ไม่เสร็จ

………………………………

(นางจันทนา มะลิพนั ธ์ )
ผูว้ ิจยั

วิจัยเรื่ องการส่ งเสริมทักษะการระบายสี นักเรียนชั้น
อนุบาล 1/1

ชื่ อผู้วจิ ัย
นางมุกดาวรรณ ลามะนิตย์
ครู โรงเรียนบ้ านบางเทา

โรงเรียนบ้ านบางเทา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

ชื่ อเรื่ อง
ผู้วจิ ัย

การส่ งเสริ มทักษะการระบายสี นกั เรี ยนชั้น อนุบาล 1/1
นางมุกดาวรรณ ลามะนิตย์

1. ความเป็ นมา
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็ นกิจกรรมหนึ่งใน 6 กิจกรรมที่ครู ได้ใช้ดาเนินการเรี ยนการสอน
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
และจากการจัดกิจกรรมนี้ เอง ครู ผสู ้ อน พบว่า ผูเ้ รี ยนกลุ่มหนึ่งมีทกั ษะพื้นฐานทางการระบายสี ที่ดี
แต่ยงั มีขอ้ ควรปรับปรุ งอีกเล็กน้อย ซึ่ งครู ผสู ้ อนได้เล็งเห็นว่า หากมีการฝึ กทักษะเป็ นลาดับขั้นตอน
อย่างถูกวิธี จะช่วยส่ งผลให้นกั เรี ยนมีทกั ษะที่ถูกต้อง มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาก
ยิง่ ขึ้น ดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงมีความสนใจที่จะทาวิจยั ในเรื่ องนี้เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการที่ดี
ขึ้นและเป็ นพื้นฐานการเรี ยนวิชาศิลปะต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนระบายสี ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนระบายสี ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้
3. สมมติฐานของการวิจัย
นักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการฝึ กมีทกั ษะการระบายสี หลังการฝึ กสู งกว่าก่อนการฝึ ก
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนมีความสามารถในการระบายสี หลังฝึ กสู งกว่าก่อนฝึ ก
2. นักเรี ยนระบายสี ได้เรี ยบร้อย สวยงาม ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
5. ขอบเขตของการวิจัย
1. ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการส่ งเสริ มทักษะการระบายสี โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์
และแบบฝึ กทักษะ
2. ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนอนุบาล 1/1 โรงเรี ยนบ้านบางเทา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2559

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนชั้นอนุบาล 1/1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 5 คน
6.2 ตัวแปรที่ศึกษา
6.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึ กทักษะ
6.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการระบายสี
6.3 วิธีการนาไปใช้ ใช้ฝึก ช่วงเวลาพักเที่ยง 30 นาทีต่อครั้ง โดยใช้ใบงานที่ครู กาหนดและ
มีการวัดผลดังนี้
6.3.1 ให้ระบายสี ก่อนการใช้แบบฝึ ก 1 ครั้ง
6.3.2 ฝึ กทักษะตามแบบฝึ กที่กาหนดไว้และมีการตรวจผลงานเป็ นระยะ ๆ
6.3.3 ให้ระบายสี หลังการฝึ กทักษะ 1 ครั้ง
6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.4.1 ข้อมูลที่เก็บ ได้แก่ ความสามารถในการระบายสี
6.4.2 วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจผลงาน
6.4.3 เครื่ องมือที่ใช้ คือ บันทึกผลการตรวจผลงาน
6.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.5.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการระบายสี ก่อนและหลังการฝึ ก
6.5.2 เปรี ยบเทียบความก้าวหน้าในการระบายสี เป็ นระยะ ๆ ในระหว่างการฝึ ก
6.6 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )
7. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังแสดงในตาราง
7.1. คะแนนความสามารถในการระบายสี ก่อนและหลังการฝึ ก
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการระบายสี ของนักเรี ยน ชั้นอนุบาล 1/3
ก่อนและหลังการฝึ ก จานวน 5 คน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ชื่อ - นามสกุล
คะแนนก่อนฝึ ก
คะแนนหลังฝึ ก
ความก้าวหน้า
เด็กชายบัญชา
สาเหล่
1
3
2
เด็กชายปกรณ์ฉตั ร บุระ
1
3
2
เด็กชายปฐพี
สมาน
1
3
2
เด็กชายเป็ นต่อ
ปาทาน
2
3
1
เด็กชายภูบดินทร์
บุญมาเลิศ
2
3
1
คะแนนรวม
7
15
+8

คะแนนเฉลี่ย
1.40
3.00
+2.67
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนฝึ กของนักเรี ยนเท่ากับ 1.40 คะแนนเฉลี่ยหลังฝึ ก
เท่ากับ 3.00 ดังนั้น นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
=
3.00 – 1.40
=
1.60
แสดงว่า ภายหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการระบายสี นักเรี ยนมีความสามารถในการ
ระบายสี ดีข้ ึน
7.2 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าในการระบายสี
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพ้นื ฐานคะแนนความก้าวหน้าในการระบายสี ของนักเรี ยนอนุบาล 1/3
จากการฝึ ก 5 ครั้ง
จานวนนักเรี ยน
ค่าเฉลี่ย
รายการ
(N)
(X)
ทดสอบก่อนฝึ ก
5
1.40
ทดสอบระหว่างฝึ ก ครั้งที่ 1
5
2.00
ทดสอบระหว่างฝึ ก ครั้งที่ 2
5
2.00
ทดสอบระหว่างฝึ ก ครั้งที่ 3
5
2.40
ทดสอบหลังฝึ ก
5
3.00
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนความก้าวหน้าในการระบายสี ของนักเรี ยนจากการใช้ภาพ
ทดสอบ 5 ครั้ง เท่ากับ 1.40 , 2.00 , 2.00 , 2.40 และ 3.00 ซึ่ งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรี ยน
กลุ่มนี้มีความก้าวหน้าในการระบายสี สูงขึ้น
8. สรุ ปและอภิปรายผล
8.1 สรุ ปผล
ภายหลังการฝึ กทักษะการระบายสี ดว้ ยแบบฝึ กทักษะที่ครู กาหนดขึ้น ซึ่ งมีลาดับขั้น
จากภาพ
ที่มีองค์ประกอบน้อยไปจนถึงภาพที่มีองค์ประกอบและรายละเอียดมาก ปรากฎว่า นักเรี ยนชั้น
อนุบาล 1/1 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน มีทกั ษะการระบายสี ที่ดีข้ ึน
8.2 อภิปรายผล
จากผลการใช้แบบฝึ กทักษะการระบายสี ปรากฎว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการ
ระบายสี ดี

ขึ้น ซึ่ งเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการระบายสี ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาการในการ
ระบายสี ดีข้ ึนตามระยะเวลาและจานวนกิ จกรรมที่ฝึกและเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กก็พบว่านักเรี ยนทั้ง 5 คน
สามารถระบายสี ได้ดีมาก สามารถกาหนดสี ได้เหมาะสมกับภาพ ระบายสี ได้อย่างสวยงาม มี
จินตนาการและมีความคิดสร้ างสรรค์ แสดงว่าแบบฝึ กที่ครู กาหนดขึ้ นประกอบกับการให้คาชี้ แนะ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ช่วยส่ งเสริ มทักษะการระบายสี ของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับใช้กิจกรรมนี้ฝึกเพิ่มเติมให้กบั นักเรี ยนที่ยงั ขาดทักษะการระบายสี
2. ควรเผยแพร่ ผลงานให้ครู คนอื่นได้นาไปทดลองใช้

