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ชื่อผูศ้ ึกษา
สถานที่
ปี ที่ศึกษา

รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมด้านความ
มีระเบียบวินยั โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานสาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1
นางวัชราภรณ์ อาสนะ
โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปี การศึกษา 2557
บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) พัฒ นาแผนการจัด ประสบการณ์ กิ จ กรรม
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมี ระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่ านิ ทาน
สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนี ประสิ ทธิผล
ของการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิ ทานสาหรับนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 3) เปรี ยบเทียบความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิตนเกี่ ยวกับความมี ระเบียบวินัยของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 4) ศึกษาพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินยั ของนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้กิจกรรมการเล่านิ ทานส่ งเสริ มคุณธรรม ที่
ผูศ้ ึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1/2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยน
ชุมชนวัดหนองค้อ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน
25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิ ทาน
ส่ งเสริ ม คุ ณธรรม เพื่อ พัฒ นาพฤติก รรมด้า นความมี ระเบีย บวินัย ของนักเรี ยนชั้น อนุ บาลปี ที่ 1
จานวน 20 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 30 นาที แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการปฏิบตั ิ ตนด้าน
ความมีระเบียบวินัยของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย ของ
นักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 ใช้รูปแบบการศึกษาเป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิง ทดลอง คือ ทดลองแบบ
กลุ่มเดี ยวทาแบบทดสอบก่อ นเรี ยนและหลังเรี ยน สถิ ติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการวิเ คราะห์ห าประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจัด ประสบการณ์ โดยใช้ก ารจัด
กิ จกรรมการเล่ านิ ทานส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม เพื่อ พัฒนาพฤติก รรมด้านความมี ระเบีย บวินัยสาหรั บ
นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัด

ข
ประสบการณ์ โดยใช้การจัดกิ จกรรมการเล่านิ ทานส่ งเสริ ม คุณธรรม เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมด้าน
ความมีระเบียบวินยั สาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.64/81.87 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
ที่ต้งั ไว้
2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์ กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม
เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมด้านความมี ระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่ านิ ทานสาหรับนักเรี ยนชั้น
อนุ บาลปี ที่ 1 พบว่า ดัชนี ประสิ ทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
เพื่อ พัฒนาพฤติกรรมด้านความมี ระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเล่ านิ ทานสาหรับนักเรี ยนชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.53 หมายความว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 53
3. ผลการเปรี ยบเทียบความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับความมี ระเบียบวินัยของ
นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า ผลของคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัยของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 จานวน
3 ด้าน คือ ด้านการเข้าแถว ด้านการเก็บของเข้าที่ ด้านการรักษาความสะอาด จากคะแนนเต็ม
15 คะแนน ก่ อ นเรี ยนนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 มี ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.50 คิดเป็ นร้อยละ 61.33 และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.28 มีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.25 คิดเป็ นร้อยละ 81.87 แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1
มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับความมีระเบียบวินยั ในด้านการเข้าแถว ด้านการเก็บของเข้าที่
และด้านการรักษาความสะอาดหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการศึกษาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักเรี ยนหลังการจัดกิจรรมด้วย
การเล่านิ ทานส่ งเสริ มคุ ณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยสาหรับนักเรี ยนชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 พบว่า ผลการสังเกตพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินยั ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 1/2
จานวน 25 คน ในปี การศึกษา 2557 ปรากฏว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ใน
เรื่ อง การรักษาความสะอาด สูงสุดมีคะแนนเฉลี่ย 30.56 คิดเป็ นร้อยละ 87.31 การเก็บของเข้าที่
มีคะแนนเฉลี่ย 25.56 คิดเป็ นร้อยละ 85.20 และ การเข้าแถว มีการปฏิบตั ิพฤติกรรมน้อยที่สุด
มีคะแนนเฉลี่ย 29.52 คิดเป็ นร้อยละ 84.34
การจัดกิจกรรมโดยการเล่านิ ทานส่ งเสริ มคุณธรรม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความมี
ระเบี ยบวินัยของนัก เรี ยนชั้น อนุ บาลปี ที่ 1 ช่ วยทาให้นัก เรี ยนได้มีส่ วนร่ ว มที่ หลากหลาย ร่ ว ม
กิจกรรมทั้งดู รูปภาพ การร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบเพลง การฟั งนิ ทาน การสนทนา
โต้ตอบคาถามในนิ ทาน เด็กๆได้รับความสนุ กสนานจากการฟั งนิ ทาน จดจาเนื้ อหาและตัวละคร
นั้น ๆ แล้วนามาประพฤติปฏิบตั ิตาม ส่ งเสริ มให้มีพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยดีข้ ึนทุกด้าน

ค
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านความมีระเบียบวินัย โดยไม่ตอ้ งมีการเตือน สามารถทา
กิจกรรมต่างๆได้ดีข้ ึนตามลาดับ และที่สาคัญเด็กๆ ชอบฟั งนิ ทาน ชอบอ่ านหนังสื อ นิ ทานและ
นามาเปิ ดอ่านและให้ครู อ่านนิทานที่ตนชอบมาอ่านอีกครั้ง ทาให้เป็ นการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านได้
อีกทางหนึ่ง

