
 
ชื่อเรื่องวิจัย   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ                                  

ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม 
ความส าคัญและที่มา 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของ ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  ผู้เรียนไม่กล้าที่จะแสดงออก และขณะเดียวกันผู้เรียนไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองไม่ว่างานนั้น
จะเป็นงานง่าย ๆ เช่น  การดื่มนม  ถ้าผู้เรียนจะดื่มนมก็ต้องถามครูว่า  ดื่มได้ไหม  ครูบอกว่าดื่มได้
ผู้เรียนถึงจะดื่มนม รวมทั้งการท ากิจกรรมภายในห้องเรียน  การระบายสีภาพ ผู้เรียนจะต้องคอยถาม
ว่า ใช้สีอะไร  นี่ใช่สีเหลืองหรือเปล่า  ระบายสีตรงไหน  ระบายสีแค่นี้พอหรือยัง  เป็นต้น  การเล่น
ตามมุมก็เช่นกัน  ผู้เรียนก็ต้องถามครูว่า ไปเล่นได้ไหม  เล่นมุมไหน  ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก้ไขในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม จุดประสงค์ในการวิจัย 
ให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในตนเองกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะแสดงออก 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรต้น  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
  2.  ตัวแปรตาม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กล้าแสดงออกและมีความ 

       เชื่อมั่นในตนเอง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
    จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กล้าแสดง 

    ออกและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดและตัดสินใจในการกระท าต่าง ๆด้วยตนเองตามวัย 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       กลุ่มตัวอย่าง    ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  
2558 
เนื้อหากิจกรรม  -   การช่วยเหลือตนเองตามวัย 

- การจัดกิจกรรม 
- การเล่าเรื่องของผู้เรียน 
- การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ต าบลบางขุนกอง อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ปี
การศึกษา 2558 
โดยมีวิธีการด าเนินการเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ วัน  เดือน ปี ขั้นตอนการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. 27 พ.ย. 2558 ผู้วิจัยสนทนากับผู้ปกครองของ ด.ช. กันติชัย  

และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

2. 1 – 12 ธ.ค. 58 ผู้วิจัยจัดกิจกรรม  เรื่องเล่าแสนสนุกกันเถอะ 
และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3. 5   ม.ค. 2559 ผู้วิจัยสนทนากับผู้เรียนถึงการไปเที่ยวใน 
วันหยุดขึ้นปีใหม่  และบันทึกเก็บรวบรวม 
ข้อมลู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

4. 12 ม.ค. 2559 ผู้วิจัยสนทนากับผู้เรียนถึงการไปเที่ยวใน 
วันเด็ก   และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

5. 26 – 30  ม.ค. 
2559 

ผู้วิจัยจัดกิจกรรม   ของเล่นและของใช้ 
และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

6.  4   ก.พ.  2559 ผู้วิจัยสนทนากับผู้ปกครองของ ด.ช. กันติชัย  
และบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสังเกตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  ก่อนและหลังการท ากิจกรรมของ   
ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย  
 ในการท าการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลดังนี้ 

1. จากการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ปกครอง 
2. การจัดกิจกรรม 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากแบบสังเกตก่อนท ากิจกรรม  และหลังการท ากิจกรรม  
และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  
 
 



 
แบบสังเกตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  ก่อนการท ากิจกรรมของ    
ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

ที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
2 1 0 

1. การตัดสินใจในการท างาน  /  0  หมายถึง  ผู้เรียนไม่ 
2. การตัดสินใจในการเล่นมุม  /  กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 
3. ความมั่นใจในการเล่าเรื่อง   / 1  หมายถึง  ผู้เรียนกล้า 
4. ความมั่นใจในการตอบค าถาม  /  ตัดสินใจน้อยมากครูต้อง 
5. การกล้าแสดงออกของผู้เรียน   / คอยกระตุ้น 

 รวม 0 3 2 2  หมายถึง  ผู้เรียนกล้า 
 ค่าเฉลี่ย 0 0.6 0.4 ตัดสินใจด้วยตนเอง 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0 60 40  
 

 
แบบสังเกตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  หลังการท ากิจกรรมของ   
ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

ที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
2 1 0 

1. การตัดสินใจในการท างาน /   0  หมายถึง  ผู้เรียนไม่ 
2. การตัดสินใจในการเล่นมุม /   กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 
3. ความมั่นใจในการเล่าเรื่อง  /  1  หมายถึง  ผู้เรียนกล้า 
4. ความมั่นใจในการตอบค าถาม /   ตัดสินใจน้อยมากครูต้อง 
5. การกล้าแสดงออกของผู้เรียน  /  คอยกระตุ้น 

 รวม 3 2 0 2  หมายถึง  ผู้เรียนกล้า 
 ค่าเฉลี่ย 0.6 0.4 0 ตัดสินใจด้วยตนเอง 
 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 40 0  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผล 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการตัดสินใจและการกล้าแสดงออก  ก่อนและหลังการท ากิจกรรม
ของ  ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
ก่อนท ากิจกรรม   การตัดสินใจในการท างาน   การตัดสินใจในการเล่นมุม  และความเชื่อมั่นในการ
ตอบค าถาม  ได้ระดับคะแนน 1  ส่วนความมั่นใจในการเล่าเรื่อง  และการกล้าแสดงออกของผู้เรียน  
ได้ระดับคะแนน  0   
ระดับคะแนน 1  รวมได้ 3  ค่าเฉลี่ย  0.6   คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  60 
ระดับคะแนน 0  รวมได้ 2  ค่าเฉลี่ย  0.4   คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  40 
หลังท ากิจกรรม   การตัดสินใจในการท างาน   การตัดสินใจในการท างาน  และความเชื่อมั่นในการ
ตอบค าถาม  ได้ระดับคะแนน 2  ส่วนความมั่นใจในการเล่าเรื่อง  และการกล้าแสดงออกของผู้เรียน  
ได้ระดับคะแนน  1  
ระดับคะแนน 2  รวมได้ 3  ค่าเฉลี่ย  0.6   คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  60 
ระดับคะแนน 1  รวมได้ 2  ค่าเฉลี่ย  0.4   คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  40 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจและการกล้าแสดงออก 
เมื่อผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว  ผู้เรียนมีระดับคะแนนสูงขึ้นก่อนท ากิจกรรม  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ท าให้  ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กล้าตัดสินใจ
และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

 
เรื่อง 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ 
ของ  ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม  

  ผู้วิจัย 
นางยุวดี  ทองค า 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์ 
ชั้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา  2558 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
 
     
 
 
 
 
 

......................................................... .......... 
        (นางพนิดา อุสายพันธ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกการสนทนาระหว่างผู้ปกครองของ ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม  
วันที่  27  พฤสจิกายน  2558 

 
 จากการสนทนาระหว่างผู้ปกครองของด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  และผู้วิจัย สรุปได้ว่า 

ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดบางไกรนอก เป็นบุตร
คนเดียว  พ่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนแม่ขายลูกชิ้น ฐานะทางบ้านปานกลาง เช่าบ้านอยู่ กัน 
3  คน พ่อแม่ลูก เมื่อน้องกลับมาจากโรงเรียนจะวิ่งเล่นแถวๆบ้าน ซึ่งแม่ก็ขายของอยู่ไม่ไกล  ส่วนพ่อ
จะกลับก็ดึก  ไม่ค่อยได้คุยกัน 
 ทั้งผู้ปกครองและผู้วิจัยมีความเห็นตรงกันว่า  จะช่วยกันให้น้องกานต์เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  กล้าที่จะตัดสินใจท างานช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้คุณแม่เปิดโอกาสให้น้องกานต์ ท างานบ้าน
เล็ก ๆน้อย ๆ ช่วยเหลือตนเองบ้างเช่น  การรับประทานอาหาร  การอาบน้ า  การแต่งกายและถือ
กระเป๋ามาโรงเรียน  ส่วนทางโรงเรียนผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้น้องกานต์มาช่วยงานบ้างเล็ก ๆน้อย ๆ 
เช่นช่วยท าความสะอาดห้องเรียน และช่วยเหลืองานครู    
 

บันทึกการสนทนาระหว่างผู้ปกครองของ ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม  
วันที่  4 กุมภาพันธ์  2559 

 
 จากการสนทนาระหว่างผู้ปกครองของด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  และผู้วิจัย สรุปได้ว่า 
 หลังจากทางโรงเรียนและทางบ้านร่วมมือช่วยเหลือกันท าให้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ
น้องกานต์ ไปในทางท่ีดีขึ้น  เช่น การรับประทานอาหาร  น้องกานต์ รับประทานอาหารเอง  การถือ
กระเป๋ามาโรงเรียน  น้องกานต์ ถือกระเป๋ามาโรงเรียนทุกวัน  และการท างานน้องกานต์ กล้าที่จะ
ตัดสินใจท างานได้ด้วยตนเอง  ไม่ต้องคอยถาม เมื่อจะปฏิบัติงาน   เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมาก
ยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการสนทนาระหว่าง ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม  
วันที่  5 มกราคม  2559 

 
 จากการสนทนาระหว่าง ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ

ผู้วิจัย สรุปได้ว่า 
 ในวันขึ้นปีใหม่ที่มีการหยุดติดต่อกันหลานวันน้องกานต์ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะพ่อกับแม่
ต้องท างาน 
 
 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

 
บันทึกการสนทนาระหว่าง ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม  

วันที่  12 มกราคม  2559 
 

จากการสนทนาระหว่าง ด.ช. กันติชัย พลเยี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัย
สรุปได้ว่า 
 ในวันเด็กแห่งชาติ  คุณพ่อและคุณแม่พาน้องกานต์ไปเที่ยวที่สนามบินในค่าย  เห็นเครื่องบิน
หลายล า  น้องมาร์คได้ขึ้นเครื่องบินด้วย 
 
 


