รายงานการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
ชื่อผูวิจัย นางนัยเนตร อารอมะ ชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนบานศาลาใหม
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
เรื่อง การแกปญหาพฤติกรรมไมกลาออกมาพูดหนาชั้นเรียนของนักเรียนอนุบาล1/2
ความเปนมาของปญหา
1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัยจะตองเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาการในทุกๆดาน
เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพ มีความมั่นใจ
กลาแสดงออก สามารถแกปญหาตางๆในชีวิตประจําวันได และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยาง
มีความสุข
2. จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณและใหนักเรียนออกมาพูดคําและประโยคสั้นๆหนาชั้นเรียน
จะมีนักเรียนจํานวน 3 คน คือ 1. ด.ช.มุสตากีม มะโซะ 2. ด.ช.ซาลีม กะลูแป 3. ด.ญ.ฟาตีฮะ สะลูโวะ ไมกลา
ออกมาพูดหนาชั้น ทําใหครูไมสามารถประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนได นอกจากนี้นักเรียนจะ
โดนเพื่อนลอวาไมเกง ขี้ขลาด ขี้อาย ซึ่งจะทําใหนักเรียนเสียใจและขาดความมั่นใจเพิ่มขึ้นและอาจสงผลให
นักเรียนมีความรูสึกไมดีตอภาษาไทยได
3. ครูปฐมวัยเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะสงเสริมและจัดประสบการณใหนักเรียน “เกง” ดีและมีสุข
ดังนั้นการศึกษาคนควาและหาแนวทางใหมๆมาปรับปรุงการสอนและแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กจึง
เกิดขึ้นโดยการนําเอา หนังสือรถไฟฝกอานชุด “ผลไมของหนู” มาใชในการจัดประสบการณใหนักเรียนใน
กิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อชวยแกปญหาพฤติกรรมไมกลาออกมาพูดหนาชั้นของนักเรียนและปลูกฝงให
นักเรียนรักและมีความรูสึกที่ดีตอภาษาไทย อีกทั้งเปนการปูพื้นฐานทักษะการพูดภาษาไทยใหนักเรียนสามารถ
นําไปใชในระดับสูงตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อแกปญหาพฤติกรรมไมกลาออกมาพูดหนาชั้นของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 จํานวน 3 คน
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรักและความรูสึกที่ดีตอภาษาไทย
วิธีการศึกษา
ขั้นวางแผน
ครูศึกษาเอกสาร หนังสือ วิธีการสอนที่เหมาะสมและสรางสื่อเปนหนังสือรถไฟชุด “ผลไมของหนู”
ขึ้นใชในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

ขั้นปฏิบัติ
1. ครูแนะนําหนังสือใหนักเรียนดูและสนทนาถึงภาพและสีของผลไม
2. ครูใหนักเรียนบอกชื่อของผลไมในภาพและสีของผลไม
3. นักเรียนชื่อของผลไมใหตรงกับภาพ
4. นักเรียนพูดประโยคสั้นๆตามครู เชน กลวยสีเหลือง, มังคุดสีมวง, แตงโมสีแดง...ใหตรงกับภาพใน
หนังสือ
5. แบงนักเรียนออกเปนสองกลุมใหแขงกันพูดประโยคใหตรงกับภาพ โดยครูหันภาพไปทางกลุมใดให
กลุมนั้นพูดประโยค ฝกซ้ําๆจนนักเรียนพูดไดชัดเจน
6. ใหนักเรียนออกมาพูดประโยคที่ตรงกับภาพทีละคนโดยถือหนังสือแลวพูดประโยคเชน แตงโมสีแดง
แลวใหเพื่อนพูดตาม หากนักเรียนคนใดพูดเบาหรือพูดไมชดั จะใหพูดซ้ําๆจนออกเสียงไดดังและชัดเจน
7. ครูใหนักเรียนออกมาพูดทุกคนทุกวันโดยใชหนังสือรถไฟเลมเดิม นักเรียนสวนใหญออกมาและพูด
ประโยคได แตมีนักเรียน 3 คนไมยอมออกมาพูด
8. ครูพยายามใหกําลังใจ พูดจูงใจเพื่อใหนักเรียนมีความมั่นใจแตไมประสบผลสําเร็จ นักเรียนยังคงไม
ยอมออก
9. 1 สัปดาหผานไป สัปดาหที่ 2 ครู ยังคงใหนักเรียนปฏิบัติเชนเดิม แตเมื่อถึงนักเรียนทั้งสามคนจะขาม
ไมเรียกชื่อใหออกมา ใชเทคนิคกระตุนตามอยาก
10. วันที่ 7 ครู ยังคงใหนักเรียนปฏิบัติเชนเดิมโดยใชหนังสือเลมเดิม นักเรียนสวนใหญสนุกกับการ
ออกมาพูดหนาหอง พูดไดคลองและชัดเจนเมื่อถึง ด.ช.มุสตากีมและซาลิมคุณครูก็ขามด.ช.ซาลิมพยายมสบตาครู
แตครูหันไปสนใจคนอื่นเมื่อถึง ด.ญ.ฟาตีฮะ คุณครูกําลังจะขามแตนักเรียนยืนขึ้นและออกมาหนาชั้นแตยังไมยอม
พูดอะไร
11. วันที่ 8 ด.ช.มุสตากีมและด.ญ.ฟาตีฮะออมมาหนาชั้นแตยังไมพูด ด.ช.ซาลิมพูดประโยคตามครูได
12. วันที่ 9 ถึงวันที่ 15 นักเรียนทั้ง 3 คนมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับและกลาออกมาพูดไดอยางมั่นใจทุกคน
13. ครูเปลี่ยนไปใชหนังสือเลมอื่นและพูดประโยคใหนักเรียนฟงแลวออกมาพูดหนาชั้นนักเรียนออกมา
พูดไดทุกคน แตบางคําที่เปนคํายากนักเรียนบางสวนพูดไมชัดครูตองคอยเสริม
14. ครูใชกิจกรรมฝกพูดประโยคตอเนื่องทุกวัน วันละ 2-3 ประโยคเพื่อใหนักเรียนชินกับการพูด
ภาษาไทย และออกเสียงคําไดถูกตอง
ขั้นสรุป
ครูนําผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนไปบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมการออกมาพูดหนาชั้นเรียน

กรอบแนวคิด
1. สังเกตพฤติกรรม

2. ศึกษาเอกสาร วิธีสอน สรางสื่อ

4. สรุปผล นําเสนอ ขยายผล

3. ทอลองใช ปรับปรุง นําไปใช

ประชากร
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 โรงเรียนบานศาลาใหม ปการศึกษา 2552 จํานวน 3 คน คือ
1. ด.ช.มุสตากีม มะโซะ 2. ด.ช.ซาลิม กะลูแป 3. ด.ญ.ฟาตีฮะ สะลูโวะ
ตารางวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมที่สังเกต
วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ไมออกหนาชั้นเรียน (1)

ออกหนาชั้นแตไมพูด (2)

ออกมาพูดโดยครูชวย (3)

ออกมาพูดอยามั่นใจ (4)

มุสตากีม ซาลิม

มุสตากีม ซาลิม

มุสตากีม ซาลิม

มุสตากีม ซาลิม
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จากตารางนําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟเสน

หมายเหตุ เสนสีน้ําเงิน แทน ด.ช. มุสตากีม
เสนสีแดง แทน ด.ช. ซาลิม
เสนสีเขียว แทน ด.ญ. ฟาตีฮะ
สรุปผลการศึกษา
เมื่อไดดําเนินการแลวพบวาในสัปดาหแรก (ตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ) นักเรียนยังไมกลาออกมาพูดหนา
ชั้น
ในสัปดาหที่สอง (วันที่ 6 ถึง วันที่ 10) นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นคือกลาออกมาพูดแตครูตองชวยกระตุน ในสัปดาห
ที่ 3 ตั้งแตวันที่ 12 เปนตนไป นักเรียนสามารถออกมาพูดไดอยางมั่นใจ จึงสรุปไดวาผลของการใชหนังสือรถไฟ
“ ชุดผลไมของหนู ” มาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเพื่อแกปญหาพฤติกรรมไมกลาแสดงออกมาพูดหนาชั้นทํา
ใหนักเรียนกลาออกมาพูดไดอยางมั่นใจ

อภิปลายผล
จากการใชหนังสือรถไฟชุด “ ผลไมของหนู ” แกปญหาพฤติกรรมไมกลาออกมาพูดหนาชั้นของนักเรียน
ไดผลดังนี้ นักเรียนทั้ง 3 คน มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้นเปนลําดับเริ่มจากกลาออกมาหนาชั้นแต
ไมกลาพูด ในสัปดาหที่ 2 และคอยๆ กลาพูดโดยพูดตามครู หรือครูตองคอยกระตุน หลังจากนั้นในสัปดาหที่ 3
นักเรียนทั้ง 3 คนสามารถออกมาพูดหนาชั้นเรียนไดอยางมั่นใจ และพฤติกรรมดียังคงอยูกับเด็กถึงแมครูจะ
เปลี่ยนไปใชหนังสือเลมใหมและใชสอนตอเพิ่มในสัปดาหตอไป ซึ่งแสดงใหเห็นวาการศึกษาและการดําเนินการ
ในครั้งนี้ทําใหนักเรียนกลาออกมาพูดหนาชั้นและมีความรูสึกที่ดีตอภาษาไทย สิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานที่ดีในการ
พัฒนาการใชภาษาไทยในชั้นเรียนที่สูงตอไป
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาและดําเนินการในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาสามารถแกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ของนักเรียนได คุณครูสามารถนําวิธีการและสิ่งที่ใชไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนแลวแกปญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน
ใยชั้นที่มีลักษณะเดียวกันได
2. ครูควรศึกษาหรือหาวิธีการ อื่นๆเพื่อนํามาปรับเปลี่ยนหรือแกปญหาพฤติกรรมเด็ก เพื่อจะไดมีวิธีการ
หลากหลายในการแกปญหาการขาดความมั่นใจของนักเรียน

