
วิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การแก้ปัญหาเด็กไม่นอนพักผ่อนในช่วงกลางวัน 

ความเป็นมา 
            การนอนกลางวันเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็ก โดยปกติเด็กจะท ากิจกรรมที่ใช้พลังงาน
ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลานอนพักผ่อนกลางวันจะหลับได้โดยง่าย แต่น้องบูม  ปฏิเสธการนอน และแสดงอาการชอบ
เล่นชอบคุยที่จะต้องนอนกลางวัน   แต่ก็ไมย่อมนอน หรือนั่งในที่นอนของตน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษสาเหตุของปัญหา 
           ความไม่ไว้วางใจในห้องเรียนใหม่ (เพ่ิมมาจาก 3 ขวบ) ครูใหม่ ประกอบกับน้องบูมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะ
ปรับตัวยากในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
           สร้างความไว้วางใจ ท าให้น้องบูมรู้สึกว่าการนอนที่โรงเรียนเป็นเรื่องธรรมดา ใช้กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน
แบบค่อยเป็นค่อยไป 

การด าเนินการ 

วันที่ การด าเนินการของครู 
พฤติกรรมการนอน 

ของน้องบูม 
22-26 พ.ค.
58 

ครูยอมให้ไปนั่งบนที่นอน ไม่ยอมทีจ่ะนอน ครูปูให้กน็ั่งอยู่
อย่างนั้น 

29 พ.ค.58 ครูถามบูมว่ากลัวอะไรหรือเปล่าถึงไม่ยอม
นอนบูมตอบว่าไม่อยากนอน อยู่บ้านก็ไม่นอน 

ไม่ยอมทีจ่ะนอน นั่งแต่บนที่นอน 

30-31 พ.ค.
58 

นั่งที่พ้ืนในห้อง ครูก็มาคุยด้วย ครูเอาที่นอนมาปู
ใกล้ๆที่บูมนั่ง 

ยังคงนัง่บนที่นอน ครูหางานให้
ช่วยท า 

1. มิ.ย. 58 บอกว่าไม่ต้องนอนก็ได้แต่ต้องนั่งที่ที่นอน ครูจัดที่
พิเศษไว้ให้ข้างโต๊ะครู  

ร้องไห้ ยอมนั่งสักครู่ แล้วเดิน
ออกไปหน้าห้อง 

2 มิ.ย.58 

วันนี้ร้องไห้บอกว่าไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยาก
นอนที่โรงเรียน ครูคุยด้วยบอกว่าไม่ต้องนอนก็ได้ 
เพียงแต่นั่งอยู่ในที่ของตัวไม่เดินไปมาเพราะจะ
รบกวนผู้อื่น 

เริ่มยอมมานั่งที่ที่นอนที่ครูปูให้
ด้วยตนเอง (ครูชวนคุยด้วยทุกวัน) 

5-8 มิ.ย.58 ครูเชิญชวนให้นอนแต่ปฏิเสธโดยตลอด นั่งที่ที่นอนตลอดช่วงที่เพ่ือนนอน 
14 มิ.ย.58 ครูชวนให้มาหยิบที่นอนไปปูเอง ยอมมาหยิบที่นอนไปปู และนั่งอยู่

ที่ที่นอนตลอดช่วงที่เพ่ือนๆ นอน 



วันที่ การด าเนินการของครู 
พฤติกรรมการนอน 

ของน้องบูม 

15 มิ.ย.58 ครูเชิญชวนให้นอนแต่ปฏิเสธโดย
ตลอด และบอกว่าบูมชอบนั่ง 

นั่งที่ที่นอนตลอดช่วงที่เพ่ือนนอน 

16 มิ.ย.58 ครูคุยด้วยบอกว่าครูเมื่อยหลังจังขอ
นอนข้างๆ บูมได้ไหม เมื่อบูมพยัก
หน้า ครูนอนด้านหนึ่งของที่นอน
และบอกบูมว่าลองนอนสิ ไม่ค่อย
เมื่อยหลัง บูมยอมนอนสักครู่ แล้ว
ลุกขึ้นนั่ง ครูลองเอาหมอนพิงตู้และ
สอนให้นั่งพิงและเหยียดขา จะได้ไม่
เมื่อย 

บูมยอมนอนเมื่อครูนอนด้วยครูถาม
ว่ากลัวไม่ตื่นหรือไง บูมตอบว่าใช่ 
ครูบอกว่าไม่ต้องกลัว ครูไม่ยอมให้
ใครหลับที่โรงเรียนหรอกต้องปลุกให้
ตื่นกลับบ้านทุกคน บูมยิ้ม 

19-23 มิ.ย.58 ครูชวนให้นอน แต่บูมปฏิเสธบอกครู
ว่าบูมชอบนั่งมากกว่า 

บูมหยิบที่นอนมาปู เอาหมอนพิงตู้
และนั่งพิง 

26 มิ.ย.58 เมื่อปูที่นอนเสร็จ ครูพูดเตือนว่าให้
นอนเล่นๆ อีก จะหมุนเป็นเข็ม
นาฬิกาก็ได้ 

นั่งที่ที่นอน ครูต้องช่วยจับตัวลง
นอนเบาๆ จึงยอมนอน และหมุน
เล่นอีก 

 

28 มิ.ย.58 เมื่อปูที่นอนเสร็จ ครูพูดเตือนว่าให้
นอนเล่นๆ อีก จะหมุนเป็นเข็ม
นาฬิกาก็ได้ 

นอนด้วยตนเอง โดยครูไม่ได้เตือน 

29 มิ.ย.58 พอตื่นครูไปถามว่าสบายไหม และ
บอกว่าเห็นไหมว่าครูต้องให้บูมต่ืน
กลับบ้านจนได้ บูมยิ้ม 

นอนหลับครั้งแรก 

 

 

 

 



 สรุปผลการด าเนินการ 
 
        การช่วยเหลือให้น้องบูมนอนกลางวันใช้เวลารวมทั้งสิ้น 49 วัน การด าเนินการช่วยเหลือมีลักษณะแบบค่อย
เป็นค่อยไป ด าเนินการเพื่อช่วยให้น้องบูมค่อยๆ ปรับตัวและไม่กลัวครู รวมถึงไม่กลัวการนอนที่โรงเรียนอย่างผสม
กลมกลืนไปกับชีวิตประจ าวัน ครูพยายามให้น้องบูมค่อยๆ คุ้นเคยกับสิ่งของที่ต้องใช้ในการนอนทีละน้อย จัดที่
พิเศษให้ รวมถึงมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งระหว่างครูกับน้องบูมจึงได้ผลดี 

ความคิดเห็นของครู 
 
        น้องบูมเป็นเด็กที่ปรับตัวยากมากกว่าเด็กทั่วไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ จึงต้องเริ่มด้วยการสร้าง
ความไว้วางใจเสียก่อน และเมื่อจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ครูจะต้องให้น้องบูมได้รับรู้ไว้ล่วงหน้า เสนอ
แนวทางให้น้องบูมรู้ว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งยืนยันให้รู้ว่าครูจะคอยดูแลช่วยเหลืออยู่เสมอ การด าเนินการ
เช่นนี้สามารถน าไปปรับใช้กับเด็กท่ีปรับตัวยากในเรื่องอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การแก้ปัญหาท างานไม่ค่อยทันเพ่ือน 

ความเป็นมา 
            การเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่ดีการท ากิจกรรมที่ครูสั่งท าก็สิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน โดย
ปกติเด็กจะท ากิจกรรมกันทุกคน เมื่อถึงเวลาท ากิจกรรม แต่เด็กชายต๊อบ   จะแสดงอาการชอบเล่นชอบคุย
มากกว่าท ากิจกรรมไม่ค่อยท าเหมือนเพ่ือนพอดุถึงจะท าพอเดินออกมาก็ไม่ท า จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษสาเหตุของปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหา 
          ก่อนจะเริ่มท างานก็ให้เด็กชายต๊อบนั่งฟังครูอธิบายพอถึงเวลาท ากิจกรรมหรือใบงานก็จะให้ต๊อบไปนั่งท า
ข้าง ๆครู  ใช้กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป 

การด าเนินการ 

วันที่ การด าเนินการของครู พฤติกรรมการท างานไม่ค่อยทันเพื่อน 
5-6 ก.ย. 59 ครใูห้นั่งกับเพ่ือนก่อน ไม่ยอมทีจ่ะท างานทีครูสั่ง  
12-14 ก.ย. 59 ครตู้องคอยถามว่าท ายังเสร็จยัง ต๊อบก็ยังคุยอยู่เหมือนเดิม 
19-21 ก.ย. 59 ครูเริ่มให้ต๊อบมานั่งใกล้ครู ก็ท าไปบ้างดีกว่าเดิม 
16-28 ก.ย. 59 ครูก็ให้มานั่งเหมือนเดิม ต๊อบดีขึ้นท างานเสร็จตามที่ครูคาดหวังไว้ 
 สรุปผลการด าเนินการ 
 
        การช่วยเหลือให้เด็กชายต๊อบท ากิจกรรมใช้เวลารวมทั้งสิ้น 12 วัน การด าเนินการช่วยเหลือมีลักษณะแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ด าเนินการเพื่อช่วยให้เด็กชายต๊อบค่อยๆ ปรับตัวและท างานดีขึ้น รวมถึงการท างานเรียบร้อยขึ้น
บ้างเสร็จตามเวลาอีกด้วย ครูพยายามให้เด็กชายต๊อบค่อยๆ คุ้นเคยกับสิ่งที่ครูฝึกอยู่ทีละน้อย รวมถึงมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งระหว่างครูกับเด็กชายต๊อบจึงได้ผลดี 

ความคิดเห็นของครู 
 
        เด็กชายต๊อบเป็นเด็กท่ีปรับตัวยากมากกว่าเด็กทั่วไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ จึงต้องเริ่มด้วยการสร้าง
ความไว้วางใจเสียก่อน และเมื่อจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ครูจะต้องให้เด็กชายต๊อบได้รับรู้ไว้ล่วงหน้า 
เสนอแนวทางให้เด็กชายต๊อบรู้ว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง รวมทั้งยืนยันให้รู้ว่าครูจะคอยดูแลช่วยเหลืออยู่เสมอ การ
ด าเนินการเช่นนี้สามารถน าไปปรับใช้กับเด็กที่ปรับตัวยากในเรื่องอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


