
ระเบียบวิธีวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 2-3 ปี จ านวน 24 คน ในสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ต.ค. 61 – ม.ค. 62
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกข้าวของเด็กปฐมวัยอายุ 2 -3 ปี
2. แบบบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย
3. แบบสอบถามเด็กปฐมวัยก่อน-หลังกิจกรรมปลูกข้าว
4. แบบบันทึกปริมาณข้าวที่หกรายวัน (ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก)
กระบวนการด าเนินการวิจัย
1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมการปลูกข้าว  
2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับประทาน

อาหารของเด็ก ที่อยู่ในความดูแลก่อนจัดกิจกรรม
3. กิจกรรมประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าประโยชน์และขั้นตอนของการปลูกข้าวและเพื่อลด
พฤติกรรมการไม่ชอบรับประทานข้าวของเด็ก โดยเริ่มด าเนินกิจกรรมปลูกข้าว 
18 กิจกรรม

กิจกรรมปลูกข้าวเพื่อปรับทัศนคติให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 2-3 ปี 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้คุณค่า และประโยชน์ของข้าวของข้าว 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรับประทานข้าวได้มากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของข้าว จากที่มีพฤติกรรมไม่ชอบรับประทานข้าวก็
สามารถรับประทานข้าวได้มากขึ้น 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากการส ารวจข้อมูลการรับประทานอาหารของเด็กอายุ 2-3 ปี ของสถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ พบว่า เด็กไม่ชอบรับประทานอาหาร ชอบอมข้าว เขี่ย
ข้าว บ้วนข้าวทิ้ง และจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครองเมื่ออยู่ที่บ้านก็
พบปัญหาเช่นเดียวกัน  

ครูผู้ดูแลเด็กจึงได้มีแนวคิด เพื่อจูงใจให้เด็กเห็นคุณค่าของข้าว และสามารถ
กินข้าวได้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมปลูกข้าว ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีขั้นตอน
ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว วิธีการดูแลต้นข้าว ความเหนื่อยยากล าบากของ
ชาวนา และความส าคัญของข้าว และได้ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยตนเอง จนเกิด
ความรู้และความเข้าใจในประโยชน์และคุณค่าของข้าว คาดหวังว่ากิจกรรมการ
ปลูกข้าวจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของข้าว และมีความอยาก
ที่จะรับประทานข้าวมากขึ้น เพราะข้าวมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวัน

ข้อเสนอแนะ
➢ ศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมปลูกข้าว ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ในเด็กอายุ 2-3 ปี

สรุปผลและอภิปราย
ในการจัดกิจกรรมการปลูกข้าว โดยครูผู้จัดกิจกรรมจะให้เด็ก 

ลงมือปฏิบัติ เองทุกขั้นตอน เช่น ลักษณะของข้าว ชนิดของข้าว         
การเพาะปลูกข้าว ประโยชน์ของข้าวและการน าข้าวไปเป็นอาหาร เป็น
ต้น กระตุ้นสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้ถึงความเหนื่อยยากของชาวนาเด็กจะ
มีความรู้สึกสงสารชาวนาจึงท าให้เด็กรับประทานข้าวได้มากขึ้น เด็กจะ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ด้วยการจัดกิจกรรมเรื่ องข้ าว เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ รับ
ประสบการณ์ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมปลูกข้าว
เป็นกิจกรรมการบูรณาการที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ และหลาย
ประสบการณ์ส าคัญ

ดังนั้นการศึกษากิจกรรมปลูกข้าวสามารถน าไปใช้ในศูนย์เด็กเล็กที่มี
กลุ่มอายุ 2-3 ปีที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่ชอบรับประทานข้าว เป็นกิจกรรม
ที่ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณค่าของข้าวโดย
การลงมือปฏิบัติ ศูนย์เด็กเล็กอื่นสามารถน าแนวทางกิจกรรมปลูกข้าวไป
ปรับใช้ได้

ข้อที่ ค าถาม              
ก่อน หลัง

ตอบถูก(คน) ร้อยละ ตอบถูก(คน) ร้อยละ

1 ข้าวมาจากไหน 8 33.33 20 83.33

2 ท าไมเด็กๆต้องกินข้าว 6 25 20 83.33

3 ท าไมต้องกินข้าวให้
หมด

8 33.33 21 87.50

4 ข้าวมีประโยชน์อย่างไร 5 20.83 18 75

เดือน
ปริมาณข้าวหก 

1-20%
(1ช้อนโต๊ะ)

ปริมาณข้าวหก 
21-40%

(2ช้อนโต๊ะ)

ปริมาณข้าวหก 
41-60%

(3.ช้อนโต๊ะ)

ปริมาณข้าวหก 
61-80%

(4ช้อนโต๊ะ)

ต.ค. 37.93% 39.87% 15.73% 6.47%

พ.ย. 52.57% 39.84% 6.57% 1.03%

ธ.ค. 65.53% 27.92% 5.98% 0.57%

ม.ค. 80.36% 15.71% 3.02% 0.91%

ผู้วิจัย : นางสาว สิริมา  พาลาภ ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยง                          
นางสาว เบญญา  ป้อมสะแก ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

ผลการศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละ การรับประทานข้าวของเด็ก 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการรับรู้ถึงคุณค่า และประโยชน์ของข้าว

กิจกรรมปลูกข้าว ประกอบด้วย 18 กิจกรรมดังนี้
1. การเรียนรู้อาชีพชาวนา 10. รดน้ า/ดูแล/วัดการเจริญเติบโต
2. เตรียมดิน - เพาะต้นกล้า 11. ดูแลก าจัดวัชพืชในแปลงนา
3. ดูแลสังเกตุการงอกของต้นกล้า 12. ประโยชน์ของต้นข้าว
4. เตรียมดินเพื่อปลูกข้าว 13. เมื่อต้นข้าวของหนูออกรวง
5. ด านาในถังซีเมนต์ 14. เรียนรู้วิธีการป้องกันศัตรูพืช
6. เตรียมแปลงนาส าหรับปลูกข้าวครั้งที่2 15. เรียนรูก้ารก าจัดวัชพืชในแปลงนา
7. ด านาปลูกข้าวครั้งที่ 2 16. เรียนรู้อาหารที่ท าจากข้าว
8. วัดการเจริญเติบโตของต้นข้าว 17. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับข้าว
9. วัดการเจริญเติบโตต้นข้าว/ใส่ปุ๋ย/ปล่อยปลา 18. กิจกรรมฟาดข้าวหรือฟาดข้าว

หมายเหตุ : ปริมาณข้าวที่เด็กท าหกนับเป็นซ้อนโต๊ะ


