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การวิจัยในชั้นเรียน 
 

 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  คือ  กระบวนการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนที่ครูรับผิดชอบอยู่  โดยใช้วิธีการทางการวิจัย (วิธีการทางวิทยาศาสตร์)  ซึ่งกระท าโดย
ครูผู้สอนและมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ" 

 ลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียนที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจะมีลักษณะ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research)  และอาจเรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom  Action  Research)  ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างไปจากการวิจัยเชิงวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
การเรียนการสอนโดยทั่วไป  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียน  (Classroom  Academic  
Research)  โดยการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียนจะมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสร้างความรู้ทั่วไป  การด าเนินการวิจัยจะ
ยึดแบบแผนการวิจัย  มีการออกแบบการวิจัยที่รัดกุม  มีการก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือมีการอ้างอิง
ผลงานวิจัยรองรับ  มีการเลือกกลุ่มนักเรียนเพ่ือให้เป็นตัวแทนของประชากร และผลการวิจัยต้องการสรุป
อ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอ่ืนได ้

 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Classroom  Action  
Research)  และการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียน  (Classroom  Academic  Research)  โดยสังเคราะห์จาก
แน วคิ ด ขอ งส านั ก พั ฒ น าการฝึ กหั ด ค รู   ส านั ก งาน สภ าสถาบั น ราชภั ฏ   (2545, 4)  ห น่ ว ย                          
ศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา (2540, 18)  ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล  (2543, 34-36)  อุทุมพร               
(ทองอุไทย)  จามรมาน  (2544, 2-4)    สุวิมล  ว่องวาณิช (2544, 12)   และนงลักษณ์   วิรัชชัย                
(2546, 4)  สรุปได้ดังตาราง 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะส าคัญระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียน 
 

ประเด็น 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom  Action  
Research) 

การวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียน 
(Classroom  Academic  Research) 

1.  ผู้ท าวิจัย ครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มนั้น นักวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
อาจเป็นนักการศึกษา นักวิจัยทางการ
ศึกษา  ศึกษานิเทศก์  รวมทั้งครูผู้สอน 

   
2.  เป้าหมาย  
    (ท าอะไร) 

แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาการ
เรียนการสอนกับนักเรียนในชั้น
เรียนที่ตนสอนอยู่ 

แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอนกับนักเรียนโดยทั่วไป  
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom  Action  
Research) 

การวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียน 
(Classroom  Academic  Research) 

3.  หัวข้อปัญหาวิจัย 
     (เรื่องอะไร) 

อาจเป็นปัญหาเล็ก  ๆ  กับผู้เรียน
เพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน  แต่ก็จะ
มีความส าคัญอย่างมากส าหรับ
ผู้เรียนที่มีปัญหาเหล่านั้น 

เลือกเฉพาะปัญหาใหญ่  ๆ  ส าคัญและ
เกิดกับนักเรียนจ านวนมาก 

   
4.  เวลาที่ท าวิจัย 
    (เม่ือไร) 

เมื่อพบปัญหาในขณะที่สอนและ
ท าวิจัยไปพร้อมกับการเรียนการ
สอนตามปกติ 

เมื่อมีงบประมาณ  มีแรงงาน หรือมี
เวลาและอาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนตามปกติ   

   
5.  กลุ่มท่ีถูกท าวิจัย 
    (กับใคร) 

นักเรียนที่มีปัญหาหรือที่ต้องการ
จะพัฒนาโดยถือว่านักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวิจัย ไม่ใช่เป็นเพียงกลุ่ม
ตัวอย่าง 

นักเรียนที่ถูกเลือกมามีสถานะเป็นเพียง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยที่จะต้องมี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ ายกับกลุ่ ม
ประชากรเป้าหมาย 

   
6.  วิธีการวิจัย 
    (ท าอย่างไร) 
 
 
 
 
 
 
7.  ผู้ได้รับประโยชน์ 
    (เพ่ือใคร) 
 
8.  การใช้ผลการวิจัย 

มีความยืดหยุ่ น สู ง ไม่ ยึ ดแบบ
แผนการวิจัยมากนัก ไม่เน้นกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี  แต่ใช้วิธีการวิจัยที่
มี  วงจรการท างานต่อเนื่องและ
สะท้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนของ
ตนเอง เป็นงานวิจัยที่กลมกลืน
เป็นงานเดียวกับงานสอนท่ีท าอยู่ 
เพ่ื อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่
ผู้เรียน  เน้นประโยชน์กับผู้เรียน
มากกว่าผู้วิจัย 
ผลการวิจัยจะใช้แก้ปัญหาหรือ
พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายได้ทันที  (จึงต้อง
ด าเนินการวิจัยอย่างรวดเร็ว) 

ยึดแบบแผนการวิจัยอย่างเคร่งครัดมี
ก ารก าห น ด กรอบ แน วคิ ด ท ฤษ ฎี             
ออกแบบการวิจั ยที่ รั ดกุ ม  เพ่ื อมุ่ ง
ตรวจสอบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น  ซึ่ง
การวิจัยอาจไม่กลมกลืนกับสภาพการ
เรียนการสอนจริง  ไม่กลมกลืนเป็นงาน
เดียวกับงานสอนท่ีท าอยู่ 
 
ประโยชน์ที่ได้จะเป็นของผู้วิจัยโดยตรง 
เน้ น ป ระ โยช น์ กั บ ผู้ วิ จั ย ม าก ก ว่ า    
ผู้เรียน 
ผลการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถน าใช้สรุปอ้างอิงกับนักเรียน
กลุ่ม อ่ืน  ๆ  ในเวลาต่อมาได้  (หรือ
อาจจะไม่ได้น าไปใช้แก้ปัญหาในทาง
ปฏิบัติจริงได้) 
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กระบวนการในการท าวิจัยชั้นเรียน 

 ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน  หรือการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียนก็ตาม  จะมีการด าเนินการวิจัยโดยคร่าว   ๆ   เป็น  5 ขั้นตาม
แผนภาพดังนี้ 

แผนภาพ  แสดงล าดับขั้นของกระบวนการการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

5. ส ำรวจและวเิครำะห์ปัญหำกำรเรียนกำรสอน 
 
 
2. ศึกษำค้นคว้ำวธีิกำรหรือนวตักรรมในกำรแก้ปัญหำน้ัน 
 
 
3. พฒันำวธีิกำรหรือนวตักรรมทีเ่ลือกใช้ส ำหรับกำรแก้ปัญหำ 
 
 
4. น ำวธีิกำรหรือนวตักรรมไปใช้ในช้ันเรียนและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 
5. วเิครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรแก้ไขปัญหำ 

 
 

 จากแผนภาพที่แสดงกระบวนการการท าวิจัยในชั้นเรียนดังกล่าวได้ปรับแต่งมาจากแนวคิดของ
กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  (2542, 7-10)  และมีค าอธิบายเพ่ิมเติมการด าเนินการแต่ละขั้นตอน
ดังนี้ 
ขั้นที่  1 ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  เป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งจะท าให้ครูพบปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาจนสามารถด าเนินการสอนได้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ควรจะเป็น 
 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา นั้นครูสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่นการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแง่มมุต่าง ๆ  การตรวจสอบสมุดแบบฝึกหัด การส ารวจพฤติกรรมของผู้เรียน   
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การสังเกตของครู  ข้อมูลจากการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  ทั้งนี้ครูอาจจะพบปัญหาข้อสงสัยที่เกิดจาก
ผู้เรียน  เกิดจากครูหรือเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน  เช่น 
  - ผู้เรียนมีความสามารถในการท าโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่ า 
  - ผู้เรียนส่วนใหญ่ในชั้นมีความคล่องแคล่วในการอ่านภาษาไทยต่ า 
  - ผู้เรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
  - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
  - ผู้เรียนยังไม่ได้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบให้เป็นนิสัย 
  - ครูสอนเคร่งเครียด  จริงจัง  ผู้เรียนไม่สนุกและไม่มีความสุขในการเรียน 
  - ครูใช้สื่อไม่เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะและความสามารถของผู้เรียน 
  - ครูไม่ได้จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 
      ฯลฯ 
 เมื่อครูพบปัญหาจากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาแล้ว  หากมีหลายปัญหา  ครูอาจต้อง
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขหรือ
พัฒนาก่อน  หรืออาจจ าเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนาหลายปัญหาพร้อมกัน 
 *ขั้นตอนนี้จะน ำไปสู่  กำรก ำหนดปัญหำกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำวิจัย 
 
ขั้นที่  2 ศึกษาค้นคว้าวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหานั้น 
 เมื่อครูได้วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้ว ในขั้นนี้ครูต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  วารสาร  บทความ  หลักสูตร  ผลงานวิจัย  หนังสือ  ต ารา       คู่มือ  แนวคิดทฤษฎีต่าง  ๆ   
ตลอดจนประสบการณ์ของครูเอง  เพ่ือท าให้ครูทราบว่าปัญหาที่คล้ายกับปัญหาของครูเองมีผู้ใดศึกษาไว้บ้าง 
ใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาอย่างไร  วิธีการนี้จะท าให้ครูเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้
ชัดเจน  ซึ่งอาจเป็นวิธีสอนแบบใหม่  หรือการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  
ได้แก่   บทเรียนส าเร็จรูป  ชุดการสอน  เอกสารประกอบการสอน  คู่มือครู  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(CAI)  หรือการเรียนแบบร่วมมือ  เป็นต้น 
 *ขั้นตอนนี้จะน ำไปสู่กำรตัดสินใจก ำหนดวิธีกำรหรือนวัตกรรมที่จะน ำมำใช้ในกำร   แก้ปัญหำกำร
เรียนกำรสอ 
 
ขัน้ที่  3 พัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เลือกใช้ส าหรับการแก้ปัญหานั้น 
 เมื่อครูได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา  ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือนวัตกรรมที่เป็นไปได้  ใน
ขั้นนี้ครูต้องก าหนดรายละเอียดของวิธีการและจัดสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามที่ก าหนดไว้  แล้ว
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมโดยผู้รู้ในเรื่องนั้น ๆ   เช่น  หากครูสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แล้วจัดท าต้นแบบให้
เสร็จสมบูรณ์  น าไปให้เพ่ือนครู  ศึกษานิเทศก์หรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาให้ความคิดเห็น  เพ่ือ
น าข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขต้นแบบของนวัตกรรมหรือวิธีการและในบางครั้งอาจจ าเป็นต้องน าไป
ทดลองใช้ (Tryout)  กับนักเรียนกลุ่มเล็ก  ๆ  ก่อน 
 *ขั้นตอนนี้จะน ำไปสู่กำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำรหรือนวัตกรรมที่จะน ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
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ขั้นที่  4 น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ในชั้นเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นนี้ครูจะน าวิธีการหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามที่ก าหนดด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ   เช่น  สังเกตพฤติกรรม          เริ่มต้นของผู้เรียนก่อน
น าไปใช้  เมื่อน าไปใช้แล้วสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหนึ่ง  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนต่อไป  หรือใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือเก็บข้อมูลในส่วนของความรู้ความสามารถในเรื่องที่
เรียน  เป็นต้น 
 *ขั้นตอนนี้ ต้องมีเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย 
 
ขั้นที่  5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการแก้ไขปัญหา 
 ภายหลังจากการน าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้และมีการรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ครูก็จะน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  หากยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตามที่ต้องการก็จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข  โดยย้อนกลับไปค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่  
แล้วพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม  ตลอดจนน าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้อีก  คือด าเนินการขั้นที่  2-4  ใหม่  
จนกระท่ังสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่ต้องการ  แล้วจึงเขียนสรุปผลการด าเนินงาน 
 *ขั้นตอนนี้จะได้ผลกำรวิจัยที่น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรแก้ไขปัญหำกำรเรียน
กำรสอน 
 

ตัวอย่างกรณีศึกษางานวิจัยในชั้นเรียน 

1. เรื่อง  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่มนมของเด็กปฐมวัย โดยการจัด กิจกรรมการเคลื่อนไหวประ 
    เพลงประกอบเพลง (กายบริหาร) 
  
ความเป็นมา 
            จากการสังเกตพฤติกรรมการรับประทานนมของเด็ก พบว่าเด็กในห้องอนุบาล 2/2จ านวน 10 คน
จากจ านวนเด็กทั้งหมด 29 คนจะไม่รับประทานนมเลย ส าหรับการรับประทานนมในช่วงเช้าทุกวัน เมื่อครูตัด
ถุงนมให้เด็กนักเรียนแล้ว   คุณครูสังเกตเห็นว่านักเรียนบางคนจะไม่ยอมดูดนมจากหลอดบางคนจะกัดหลอด
เล่น   บางคนก็จะนั่งเฉย ๆ  ท าให้เกิดผลที่ตามมาคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กเนื่องจากไม่ได้
รับประทานนมในช่วงเช้าและเด็กท่ีไม่รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านด้วย 
  
ปัญหา    

จากการสังเกตพฤติกรรมการรับประทานนมในช่วงเช้าของเด็ก พบว่าเด็กจะไม่รับประทานนมเลย 
เด็กจะนั่งเฉย ๆ หรือกัดหลอดเล่นหรืออมเอาไว้ในปากท าให้เด็กประทานนมได้น้อย ที่ส าคัญจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของเด็กเนื่องจากไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ 
  
ค าถามการวิจัย 
             กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงจะสามารถ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย
ไดห้รือไม่ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4
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สาเหตุ 
            1. นักเรียนคิดว่ารับประทานนมแล้วไม่อร่อย 
            2. นมส่วนใหญ่ที่เด็กรับประทานจะมีรสจืด ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่ชอบนมรสจืด 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังนิสัยให้เด็กชอบรับประทานนม 
2. เพ่ือลดปัญหาการทิ้งถุงนมที่เด็กบางคนยังไม่ได้รับประทาน 
3. เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารจากการรับประทานนม 

 วิธีด าเนินการ 
1. สังเกตพฤติกรรมเด็กก่อนการรับประทานนม 
2. ด าเนินการวิจัย โดยปฏิบัติการเต้นเพลงประกอบ(กายบริหาร) ครั้งที่ 1 ซึ่งให้เด็กปฏิบัติ 

              กิจกรรมเป็นกลุ่ม ครูสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกการเต้นเพลงประกอบ  และสังเกต 
              การดื่มนม 

3. ปฏิบัติครั้งที่ 2 ครูให้เด็กอาสาน า 1 คน ครูสังเกตพฤติกรรมจากการ  เต้นประกอบเพลง 
              และการรับประทานนม 

4. ปฏิบัติครั้งที่ 3 เด็กปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ครูสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางท่าทางและ 
              การรับประทานนม 

5. ปฏิบัติครั้งที่ 4 เด็กปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ครูสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกการเต้น 
              ประกอบเพลงและการรับประทานนม 

6. น าผลการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อน-หลังปฏิบัติการ มาเปรียบเทียบดูว่าเด็กท่ีรับประทาน 
              นมมีจ านวนเพิ่มข้ึน และสังเกตทิ้งถุงนมว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 สรุปผลการวิจัย 
          การที่ให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ ในการออกก าลังกาย โดยครูเป็นผู้แนะน าให้นักเรียนเห็นถึง
ประโยชน์ของการดื่มนม เช่น ท าให้ผิวสวย ฟันแข็งแรง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและทุกครั้งที่ท า
กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงกายบริหาร นักเรียนจะมีความสุขมากท่ีได้ร่วมท ากิจกรรม นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้เต้นเพลงประกอบกายบริหารร่วมกับเพ่ือนๆ ส่งผลให้นักเรียนที่ไม่ชอบดื่มนมเริ่มเปลี่ยน
พฤติกรรมมารับประทานนมมากข้ึน 
          จากการบอกเล่าของผู้ปกครองว่าเด็กจะดื่มนมได้มากข้ึนโดยเฉพาะการดื่มนมรสจืด จะสังเกตได้ว่า
กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงกายบริหาร ท าให้เด็กเห็นความส าคัญของการดื่มนมในช่วงเช้ามากข้ึน น ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจและทัศนคติท่ีดีต่อนมรสจืดมีไว้ให้เด็กได้ดื่มที่โรงเรียนได้มากข้ึน 
  
การสะท้อนผล 
          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดื่มนมของเด็กปฐมวัย โดยการ กิจกรรมการเต้นประกอบเพลงกาย
บริหารที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เด็กหันมาสนใจดื่มนม  ข้าพเจ้าได้ท าการวิจัย โดยให้ครูข้างห้อง 2 ท่านร่วมกัน
สังเกตพฤติกรรมการดื่มนมของนักเรียนพบว่านักเรียน อ.2/2  มีพฤติกรรมเปลี่ยนจากไม่ชอบดื่มนมรสจืดเป็น
ดื่มนมรสจืดได้มากขึ้นทุกคน 
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2. เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเด็กไม่นอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน 

ความเป็นมา 
        การนอนกลางวันเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็ก โดยปกติเด็กจะท ากิจกรรมที่ใช้พลังงาน
ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลานอนพักผ่อนกลางวันจะหลับได้โดยง่าย แต่น้องแม็ค (ชื่อสมมติ) ปฏิเสธการนอน และ
แสดงอาการหวาดกลัวที่จะต้องนอนกลางวัน โดยไม่ยอมแม้กระทั่งจะสัมผัสที่นอน และหนีไปนั่งหน้าห้อง เด็ก
คนอ่ืนแม้ไม่คุ้นเคยกับการนอน แต่ก็ยอมนอน หรือนั่งในที่นอนของตน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

สาเหตุของปัญหา 
        ความไม่ไว้วางใจในห้องเรียนใหม่ ครูและพ่ีเลี้ยงใหม่ ประกอบกับน้องแม็คเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะปรับตัว
ยากในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
        สร้างความไว้วางใจ ท าให้น้องแม็ครู้สึกว่าการนอนที่โรงเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ใช้กลยุทธ์การ
ปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป 

การด าเนินการ 

วันที่ การด าเนินการของครู 
พฤติกรรมการนอน 

ของน้องแม็ค 
23-27 พ.ค.59 ครูยอมให้ไปนั่งหน้าห้อง ไม่ยอมแตะที่นอน ครูปูให้ก็เดินหนี 
30 พ.ค.59 ครูถามแม็คว่ากลัวอะไรหรือเปล่าถึงไม่ยอมนอน 

แม็คตอบว่าไม่อยากนอน อยู่บ้านก็ไม่นอน 
ไม่ยอมอยู่ที่ที่นอน เดินไปนั่งนอก
ห้องเรียน 

31 พ.ค.59-     
1 มิ.ย 59 

นั่งที่พ้ืนในห้อง ครูอ้อมาคุยด้วย ครูเอาที่นอนมาปู
ใกล้ๆที่แม็คนั่ง 

ยังคงนั่งหน้าห้องเรียน ครูหางานให้
ช่วยท า 

2 มิ.ย.59 บอกว่าไม่ต้องนอนก็ได้แต่ต้องนั่งที่ที่นอน ครูจัดที่
พิเศษไว้ให้ข้างโต๊ะครู บอกว่าอยู่นอกห้องครูเป็น
ห่วง กลัวใครมาจับไป 

ร้องไห้ ยอมนั่งสักครู่ แล้วเดินออกไป
หน้าห้อง 

3 มิ.ย.59 วันนี้ร้องไห้บอกว่าไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยาก
นอนที่โรงเรียน ครูคุยด้วยบอกว่าไม่ต้องนอนก็ได้ 
เพียงแต่นั่งอยู่ในที่ของตัวไม่เดินไปมาเพราะจะ
รบกวนผู้อื่น 

เริ่มยอมมานั่งที่ที่นอนที่ครูปูให้ด้วย
ตนเอง (ครูชวนคุยด้วยทุกวัน) 

6-10 มิ.ย.59 ครูเชิญชวนให้นอนแต่ปฏิเสธโดยตลอด นั่งที่ที่นอนตลอดช่วงที่เพ่ือนนอน 
13 มิ.ย.59 ครูชวนให้มาหยิบที่นอนไปปูเอง ยอมมาหยิบที่นอนไปปู และนั่งอยู่ที่ที่

นอนตลอดช่วงที่เพ่ือนๆ นอน 
14 มิ.ย.59 ครูเชิญชวนให้นอนแต่ปฏิเสธโดยตลอด และบอก

ว่าแม็คชอบนั่ง 
นั่งที่ที่นอนตลอดช่วงที่เพ่ือนนอน 
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วันที่ การด าเนินการของครู 
พฤติกรรมการนอน 

ของน้องแม็ค 
15 มิ.ย.59 ครูคุยด้วยบอกว่าครูเมื่อยหลังจังขอนอนข้างๆ 

แม็คได้ไหม เมื่อแม็คพยักหน้า ครูนอนด้านหนึ่ง
ของที่นอนและบอกแม็คว่าลองนอนสิ ไม่ค่อย
เมื่อยหลัง แม็คยอมนอนสักครู่ แล้วลุกขึ้นนั่ง ครู
ลองเอาหมอนพิงตู้และสอนให้นั่งพิงและเหยียดขา 
จะได้ไม่เม่ือย 

แม็คยอมนอนเมื่อครูนอนด้วยครูถาม
ว่ากลัวไม่ตื่นหรือไง แม็คตอบว่าใช่   
ครูบอกว่าไม่ต้องกลัว ครูไม่ยอมให้ใคร
หลับที่โรงเรียนหรอกต้องปลุกให้ตื่น
กลับบ้านทุกคน แม็คยิ้ม 

16-22 มิ.ย.59 ครูชวนให้นอน แต่แม็คปฏิเสธบอกครูว่าแม็คชอบ
นั่งมากกว่า 

แม็คหยิบที่นอนมาปู เอาหมอนพิงตู้
และนั่งพิง 

23 มิ.ย.59 ครูอุ้มจากท่านั่งเป็นนอน นั่งเป็นเพื่อนสักครู่ และ
บอกว่านอนเล่นๆ ไม่ต้องหลับก็ได้ เมื่อเพ่ือนๆ ตื่น 
ครูเข้าไปพูดคุยด้วย และบอกว่าตัวแม็คหมุน
เหมือนเข็มนาฬิกา แม็คหัวเราะ 

ยอมนอนราบลงกับที่นอน นอนหมุน
ไปมาแต่ไม่หลับ 

24 มิ.ย.59 เมื่อปูที่นอนเสร็จ ครูพูดเตือนว่าให้นอนเล่นๆ อีก 
จะหมุนเป็นเข็มนาฬิกาก็ได้ 

นั่งที่ที่นอน ครูต้องช่วยจับตัวลงนอน
เบาๆ จึงยอมนอน และหมุนเล่นอีก 
  

27 มิ.ย.59 เมื่อปูที่นอนเสร็จ ครูพูดเตือนว่าให้นอนเล่นๆ อีก 
จะหมุนเป็นเข็มนาฬิกาก็ได้ 

นอนด้วยตนเอง โดยครูไม่ได้เตือน 

28 มิ.ย.59 พอตื่นครูไปถามว่าสบายไหม และบอกว่าเห็นไหม
ว่าครูต้องให้แม็คตื่นกลับบ้านจนได้ แม็คยิ้ม 

นอนหลับครั้งแรก 

 
สรุปผลการด าเนินการ 
        การช่วยเหลือให้น้องแม็คนอนกลางวันใช้เวลารวมทั้งสิ้น 49 วัน การด าเนินการช่วยเหลือมีลักษณะ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ด าเนินการเพื่อช่วยให้น้องแม็คค่อยๆ ปรับตัวและไม่กลัวครูและพ่ีเลี้ยง รวมถึงไม่กลัวการ
นอนทีโ่รงเรียนอย่างผสมกลมกลืนไปกับชีวิตประจ าวัน ครูพยายามให้น้องแม็คค่อยๆ คุ้นเคยกับสิ่งของที่ต้องใช้
ในการนอนทีละน้อย จัดที่พิเศษให้ รวมถึงมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งระหว่างครูกับน้องแม็คจึงได้ผลดี 

ความคิดเห็นของครู 
        น้องแม็คเป็นเด็กท่ีปรับตัวยากมากกว่าเด็กทั่วไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ จึงต้องเริ่มด้วยการ
สร้างความไว้วางใจเสียก่อน และเมื่อจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ครูจะต้องให้น้องแม็คได้รับรู้ไว้
ล่วงหน้า เสนอแนวทางให้น้องแม็ครู้ว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งยืนยันให้รู้ว่าครูจะคอยดูแลช่วยเหลืออยู่
เสมอ การด าเนินการเช่นนี้สามารถน าไปปรับใช้กับเด็กท่ีปรับตัวยากในเรื่องอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 

 

 


