
แบบสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 
1.  ชื่อผูทําวิจัย                       นางคณิตตา    ประสิทธิ์ 
     ตําแหนง                           ครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
     สังกัด                                สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
2.  ชื่อเร่ือง                             การพัฒนากลามเนื้อเล็ก  ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  โดยใช   
                                              กิจกรรมการวาดภาพระบายสีและการเสริมแรง  ของนักเรียนระดับชั้น  
                                              ปฐมวัย 3/1 
3.  วัตถุประสงค                    1.  เพื่อพัฒนากลามเนื้อเล็ก  และการประสานสัมพันธระหวางมือกับ 
                                              ตาของเด็กใหมีการพัฒนาดขีึ้น 
                                              2.  เพื่อพัฒนาทางดานอารมณ ใหเด็กวยันีม้ีอารมณราเริงแจมใส   
                                              เอื้อเฟอแบงปน  อดทนรอคอย  รับผิดชอบ 
                                              3.  เพื่อใหเด็กกลาคิด กลาทําดวยตนเอง 
                                              4.  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  จินตนาการ  ภาษา   
 
4.  สภาพปจจุบัน 
                   ในเด็กปฐมวยัปที่  3   ที่มีอายุแตกตางกัน  และอายุเทากนั  ความสามารถในการปฏิบตัิ
กิจกรรมตาง ๆ  ไมเทากัน   การพัฒนากลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา  ใน
การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  จึงแตกตางกัน  บางคนทําไดด ี บางคนทําไมได  บางคนทําไดบาง แตไม
ดี  ดังนั้น  จึงควรสงเสริมใหทํากิจกรรมที่ตองใชมือหยิบจับ  เชน  เลนตอไมบล็อก  ปนดินน้ํามนั  
วาดรูป  เลนทราย  การรอย  การตัดกระดาษ   
                   ปการศึกษา  2551  นี้มีเด็ก  2  คนคือเด็กชายปฏิภาณ   จันดา  และเด็กชายสุรวุฒิ  ถ่ิน
โคกสูง  ที่วาดรูปไมเปนรูปราง  ไมมีรายละเอียดชัดเจน  มีเพียงเสน ๆ  ขีด ๆ  และไมคอยอยากจะ
วาดรูป  บอกวาวาดไมเปน  ไมอยากวาด  ไมชอบวาด  ผูวิจัยซ่ึงเปนครูประจําชั้นของเด็กทั้ง 2  จึง
เห็นวาควรสงเสริมให  เด็กทัง้ 2 มีเจตคติทีด่ีในการวาดภาพ  และเกิดความรูสึกอยากวาดภาพ  
เหมือนเด็กๆ  คนอื่น ๆ  ที่เมื่อใหวาดภาพกจ็ะดใีจ  และมคีวามสุข  สามารถสรางสรรคผลงานได
อยางสวยงามตามความคิด   ซ่ึงความสามารถในการใชความคิดสรางสรรคมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาการใชสมองซีกขวา  ของเด็กซึ่งจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาดานอื่นๆ  ตอไป 
 
              ปญหาท่ีพบ 
         -  ด.ช. ปฏิภาณ  และ ด.ช. สุรวุฒิ  เปนเดก็ที่ไมชอบทํากิจกรรมการวาดภาพระบายสี  ซ่ึง
แตกตางจากเดก็อื่น  ที่ชอบทาํกิจกรรมนี้มาก  เขาจะดีใจและมีความสุขเมื่อไดวาดภาพ  แตเดก็ทั้ง  2  



ชอบที่จะเลนมากกวา  เคยสอบถามไปยังผูปกครองของเด็กทั้ง 2  ผูปกครองไดเลาวา ขณะอยูบาน
เด็กทั้ง 2  จะชอบเลนเกม  ดกูารตูน  และชอบวิ่งเลน  เวลามีการบานที่ใหวาดรูป  เชน  สายสัมพันธ  
ก็จะไมวาด  แตจะใหแมวาดใหทุกครั้ง   สาเหตุที่เดก็ทั้ง  2  ไมชอบวาดภาพ  อาจเกิดจากการขาด
ความมั่นใจ  กลัวจะวาดไมสวย  วาดไมถูกตอง  กลัวเพื่อนๆ  ลอวาวาดไมสวย  เลยทาํใหเดก็ทั้ง 2  
กลายเปนเด็กขาดความมั่นใจ  ไมชอบวาดภาพ  ครูจึงตองหาวิธีที่จะชวยใหเด็กทั้ง 2  มีเจตคติที่ดีตอ
การวาดภาพระบายส ี
 
5.  นวัตกรรมท่ีใช 
         ชื่อนวัตกรรม                เทคนิคและวธีิการฝกเพื่อพฒันาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
                                              ของเด็ก 
         ลักษณะของนวตักรรม 
         การสรางนวัตกรรม 
1.  วิเคราะหผูเรียน  โดยสังเกตเด็กเปนรายบุคคล 
2.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวจิัย  เชน  หนังสือ  เลนอยางไรใหสรางสรรค  วารสารการศึกษา
ปฐมวัย 
3.  ปรึกษาหารอืกับผูปกครองเด็ก  และขอความรวมมือในการรวมพัฒนา   
4.  ติดตามและจดบนัทึกพฤติกรรมของเดก็ทั้ง 2  ขณะทาํกิจกรรม 
5.  ผลงานของเด็ก 
6.  การเสริมแรง 
 
         การทดลองใชนวตักรรม 
1.  ระยะเวลาทดลองใชฝก  4  สัปดาห 
2.  รูปแบบการทดลอง  ทดลองกลุมเดียว 
3.  ใชเทคนิคการกระตุนใหเด็กทั้ง 2  ทํากจิกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 
      ใหเดก็ทั้ง 2  วาดภาพตามจินตนาการของตนเอง  โดยวาดภาพอะไรก็ไดตามความคิดของตน  
โดยไมจํากัดรปูแบบ  โดยจดัใหเด็กทั้ง 2  นั่งอยูแยกจากเด็กคนอื่น ๆ  เพื่อปองกันไมไดเดก็ทั้ง 2 ดู
ของเพื่อน  ไมใหเดก็เปรียบเทียบผลงานของตนกับของเพื่อนขณะทํา  และครูจะดูแล ใหคําแนะนํา  
ใชคําพูดกระตุนใหเด็กทั้ง 2  เกิดความกลาและมั่นใจ  ที่จะวาดภาพตามจินตนาการ  และใหเวลากับ
เด็กทั้ง 2  มากเปนพิเศษ   ไมเรงรัด   และเมือ่เด็กทั้ง 2  วาดเสร็จแลว   กจ็ะใหเดก็นําเสนอผลงานกับ
ครูกอนวาวาดภาพอะไร   จากนั้นครูกจ็ะใหการเสริมแรงโดยใชคําพดูชมเชย   และมส่ิีงของรางวัล
ใหบาง  เพื่อเปนกําลังใจ   จากนั้นก็ใหเด็ก  ๆ  คนอื่น ๆ  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับผลงานของ



เพื่อนทั้ง 2  ในทางบวก  เพือ่เสริมแรงใหเด็กทั้ง 2  อีกทางหนึ่งดวย  จากนั้นก็ใหเด็กทั้ง 2  นําเสนอ
ผลงานใหเพื่อน ๆ  ฟง   
 
6.  ผลการใชนวัตกรรม 
         6.1  ผลตอนักเรียน   
                เด็กในหองเรยีนยอมรับผลงานของเด็กทั้ง 2  โดยกลาวชมเชย  ไมลอ หรือหัวเราะเยาะ  
ไมวิพากษวิจารณในทางลบ   ทําใหเดก็ทั้ง 2  เกิดความรูสึกมั่นใจ   ดีใจ  กลาแสดงความสามารถใน
การวาดภาพและกิจกรรมอืน่ ๆ  ดวยความมั่นใจ  ไมกลัว  และสามารถเลาเรื่องราวจากผลงานของ
ตนไดเปนเรื่องราว  นอกจากนี้เดก็ทั้งสองยังสามารถเขากลุมทํากิจกรรมวาดภาพ  และกิจกรรมอื่นๆ  
รวมกับเพื่อนคนอื่นๆ  ไดอยางมั่นใจ 
         6.2  ผลตอครูผูสอน 
                ครูมีความเขาใจลกัษณะการรับรูของเด็กทั้งสองไดดีขึ้น จึงใหคําแนะนําแกเด็กทั้งสองใน
ลักษณะการใชคําพูดกระตุน  ใชการเสรมิแรง   ไมตําหนิเดก็  ไมใชคําพูดที่สกัดกัน้ความคิดของเด็ก  
ไมดุ  วา   วาทาํไมสวย  ไมไดเร่ือง  ดูไมรูเร่ืองวาเปนรูปอะไร  ไมนําผลงานของเด็กทั้ง 2  ไป
เปรียบเทียบกบัผลงานของเด็กคนอื่น ๆ  ควบคูกับการใชนวัตกรรม การพัฒนาการของเด็กเปนที่
ภาคภูมใิจและมีกําลังใจในการพัฒนาเด็กทัง้สองตอไป การดําเนินการสอนของครูในชั้นเรียนเกดิ
ความราบรื่น เนื่องจากการปรับตัวที่ดขีองเด็กทั้งสอง    การทํางานกลุมของเด็ก  ใหเดก็ทั้ง 2  ทํา
กิจกรรมรวมกบัเพื่อนคนอื่นได  โดยไมตองแยกเหมือนครั้งแรก  ๆ  ครูสามารถจัดเดก็ทั้งสองได
ปกติเหมือนเดก็ทั่วไป 
       6.3  ผูปกครองและบุคคลอ่ืน 
              ผูปกครองเขาใจวิธีการสงเสริมความมั่นใจในการวาดภาพใหกับเด็กทั้ง 2  โดยการใหเด็ก
ทําการวาดภาพระบายสี ตามจินตนาการเมื่ออยูที่บาน  ใหเด็กลดการเลนเกม  ดกูารตนู  แต
ผูปกครองจัดหาอุปกรณ เชน  สีเทียน  สีดนิสอ  กระดาษขาว  สมุดภาพตางๆ  มาใหเด็กไดใชเวลา
วางที่บาน  และผูปกครองจะรวมทํากิจกรรมกับเด็กดวย  จากนั้นเมื่อเดก็ทําผลงานเสร็จแลวก็ควร
ชมเชย  และนาํผลงานที่เด็กทําไปโชวใหญาติ  พี่นอง  หรือเพื่อนบานดู  และใหการเสริมแรง 
ชมเชย  หรือแสดงความคิดเห็นในทางบวก  และอาจใหรางวัลบาง 
 
7.  ปญหา อุปสรรคการทําวิจัย  และขอเสนอแนะ 
      ครูตองพยายามสงเสริมการทํากิจกรรมวาดภาพใหกบัเด็กทั้ง 2 อยางสม่ําเสมอ  ใหการกระตุน  
การเสริมแรง  การชมเชย  หากเด็กยังทํากจิกรรมไดไมดี  ก็ไมควรดุ  วา  หรือตําหนิ  และไมควรใช
คําพูดที่สกัดกัน้ความคิดของเด็ก   ควรใหคาํแนะนํา ชวยเหลือบางเมื่อเด็กตองการ  และที่สําคัญตอง
ใหเวลากับเดก็ทั้งสอง เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางคอยเปนคอยไป สม่ําเสมอ  และตอเนื่อง 



ขอเสนอแนะ 
        ไมควรคาดหวังและเรงรัดใหเด็กมีพฒันาการที่ดีขึน้อยางรวดเร็ว   แตควรเปนแบบคอยเปน
คอยไป  ใหเวลาเด็กไดคดิมากหนอย  และที่ขาดไมไดคือการเสริมแรง  และการชมเชย   
 
 


