
แบบสรุปผลการวิจัยในชัน้เรียน 
 

1.   ชื่อผูทําวิจัย  นางนภัสกรณ    จําปาทอง 
      ตําแหนง  ครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
      สังกัด  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
    สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
              เขตพื้นที่ 1  จ.นครราชสีมา 
2.   ชื่อเร่ือง  การศึกษาการแกปญหาดานสังคมของ  ด.ญ.พรรษญาณี  ขอปลองกลาง 
3.   วัตถุประสงค  1. เพื่อใหนกัเรยีนเขาสังคมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
          2. เพื่อสงเสริมใหนกัเรียนมีพฒันาการครบทั้ง  4  ดาน 
   3.เพื่อใหนักเรยีนสามารถสื่อสารกับเพื่อนได 
4.   สภาพปจจุบัน 
  ขอมูลสวนตัว 
 ด.ญ. พรรษญาณี   ขอปลองกลาง   ช่ือเลน นองแพรว   เรียนอยูช้ันปฐมวัยปที่  1 / 2   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   นองแพรวเปนเด็กที่ถูกเลี้ยงดจูากพอแมดวยการเอาใจใสมาโดย
ตลอด  ทางพอแมไดเล้ียงดูลูกแบบไมตองใหทําอะไรเลย  หรือทําอะไรไมเปนเลย  และอยูในการ
เล้ียงดูของแม  ซ่ึงแมนั้นจะเปนคนไมคอยพูดเมื่อถึงเวลาทานขาว   ดื่มนม  ก็จะใหลูกตามเวลา  แต
ไมเคยพดูคุยกบัลูกเลย   ทําใหนองแพรวเปนเด็กไมพูด  และพูดไมเปน   ดูแตซีดีการศกึษา  แต
บางครั้งนองแพรวก็เปลงเสียงออกมาได    ดานสติปญญานองแพรวเปนเด็กที่ชอบเรียนรู   สนใจใน
เร่ืองการเรียน  ชอบหยิบหนงัสือมาดู  แตไมอานออกเสียง  หรืออานไมได   เปลงเสียงออกมาเปนคํา
ไมได  ชอบดแูตซีดีที่เปนสือ่การเรียน  เชน  ก-ฮ   นับ 1-10   A-Z   เวลาถามก็จะชี้ตอบไดแตไมพูด  
จึงสันนิฐานวาไมอยากพดู  และเมื่อถึงวัยตองเขาโรงเรียน  เลยมีปญหาทางดานการเขาสังคมหรือ
การอยูรวมกับผูอ่ืน  และมีปญหาทางดานพัฒนาการทางการพูดดวย 
 
  ปญหาที่พบ 
 1.  นองแพรวไมเปลงเสียงออกมาเปนคําพดูเลย 
 2.   นองแพรวชอบอยูคนเดยีว  ไมชอบใหเพื่อนมารุมลอมรอบตัว 
 3.   นองแพรวจะไมยอมทําอะไรดวยตวัเอง  คอยแตใหเพือ่น ๆ ทําใหเชน  การสวมรองเทา 
                   การหิ้วกระเปาหนังสือ   การลางหนา  หรือแมกระทั่งการปฏิบัติกิจวัตรสวนตวัจะรอแต 
      ใหเพื่อน ๆ หรือคุณครูทําให 
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จุดพัฒนา 
 นองแพรวขาดพัฒนาการดานสังคมอยางสิ้นเชิง   คุณครจูึงตองใหความชวยเหลือเรงดวน
เพื่อพัฒนาใหนองแพรว อยูในหองเรยีนไดอยางมีความสุข   การพูดกบัเพื่อน ๆ หรือการเปลงเสียง
ออกมาเปนคํา ๆ เชน เรียก พอ  แม  ได  เกดิพัฒนาการดานสังคมดีขึ้นอันจะนําไปสูพฒันาการ
ทางดานอื่น  ๆ  ไดดยีิ่งขึ้นดวย 
5.นวัตกรรมท่ีใช 
   ชื่อนวัตกรรม  กลวิธีการฝกเพื่อพัฒนาการทางสังคม 
   ลักษณะของนวัตกรรม 
  การสรางนวตักรรม 
 1.วิเคราะหผูเรียน  โดยสังเกตเด็กเปนรายบุคคล 
 2.ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการของเดก็ในดานตาง ๆ 
 3.ปรึกษาหารอืจากผูรู เชน  เพื่อนครู   และนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลจิตเวชราชสีมา- 
    ราชนครินทร 
 4.ปรึกษาหารอืกับผูปกครองเด็กและขอความรวมมือในการรวมสงเสริมพัฒนาการดาน 
     สังคม 
 5.ติดตามและจดบันทึกพฤตกิรรมของนองแพรวในแตละสัปดาหเปนเวลา  18   สัปดาห 
 
  การทดลองใชนวัตกรรม 
 1.ระยะเวลา   18   สัปดาห 
 2.รูปแบบใชวธีิขอความรวมมือกับเด็กในชัน้เรียน 
 3.กลวิธีฝกมี   4  กลวิธีดังนี ้
  -เลนกับเพื่อน 
  -เตือนความจํา 
  -คอยใสใจ 
  -ใชเมตตา 
 เลนกับเพื่อน ครูใหนองแพรวเขาไปหาเพือ่นจากคําแนะนําของนักจิตวทิยา  และคุณครู
คอยชวยเหลือนองดานการพดู    ซ่ึงตอนแรกครูใหเพือ่นเขาไปหานองแพรวเพราะ  เห็นวานอง
แพรวเพิ่งยายมาเขาโรงเรียนใหม    กลัวจะยังไมกลาคยุเลนกับใครจริง     นองแพรวเฉย ๆ  ไปไหน
ก็ไปกับเพื่อนเฉย ๆ  ไมพูดไมคุยเลย   ครูทําตามคําแนะนําของนกัจิตวิทยา  โดยใหนองแพรวเดิน
เขาไปหาเพื่อน   นั่งใกล ๆ กับเพื่อน   เดนิไปจูงมือเพื่อน   ใหสงของนําไปใหเพื่อน 
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 เตือนความจํา ครูจะพูดคยุสนทนากับนองแพรวทกุ ๆ วัน  เกีย่วกับเรื่อง  ครอบครัว   
เร่ืองเพื่อน  ๆ  นองแพรวจะไมคุยหรือตอบนอกจากพยกัหนารับและไมตอตาน   ครูสอดแทรกการ
ปฏิบัติตนเมื่ออยูกับเพื่อน ๆ  
 คอยใสใจ ครูสังเกตพฤติกรรมของนองแพรว  หมั่นพดูคุย   ซักถามใหตอบ   ให
เพื่อนถามบาง   ใหนองแพรวถามเพื่อนบาง   ใหรวมกิจกรรมกับเพื่อน   ชวยเหลือเพื่อน    เปลี่ยน
กลุมเพื่อนทั้งเพื่อนหญิงและเพื่อนชาย   ฝกใหนองแพรวรูจักดแูลตนเอง   เชน   สวมถุงเทา    
รองเทาเอง   สงการบานเอง    ตัดสินใจเอง    เพื่อฝกพัฒนาการทางดานสังคม นองแพรวจะมีปญหา
ทางดานการพดูดวย  จะคอยเปลงเสียงออกมาอยางเดยีวแตไมเปนคํา ๆ คุณครูเลยขอคําแนะนําจาก
นักจิตวิทยาเดก็เพื่อทํากายภาพบําบัดทางดานการพูด   คณุครูจะคอยนวดที่ริมฝปากใหนองทุกวัน
และฝกใหนองออกเสียงเปนคําและใหนองทําตาม  ใหนองมองที่ปากคุณครูและใหนองขยับปาก
ตามฝกทุกวนั  และเปลี่ยนคําทุกสัปดาห 
 ใชเมตตา ครูใหนองแพรวไดออกมาแสดงหนาชั้นเรยีน  ชมเชยนองแพรวบอย ๆ 
สัมผัสตัว    เชน   จับมือ   จูงมือ    กอด   เพือ่ใหรูจักรักเพือ่น   เพื่อนชวยเพื่อนได   ครูจะเรียกชื่อ
นองแพรวบอย ๆ เพื่อใหนองแพรวรูสึกคุนเคย   เกิดความมั่นใจในตนเองที่จะอยูกบัเพื่อน ๆ  โดย
ไมรูสึกวาอยูคนเดียว 
6.ผลการใชนวตักรรม 
 -ผลตอนักเรียน 
  เพื่อนในหองเรียนรักนองแพรว   ชวยกันดูแลนองแพรวทั้งเพื่อนหญิงและเพื่อน
ชาย   นองแพรวสามารถอยูในสังคมกับเพือ่นไดเหมือนเด็กปกติ   เลนสนุกสนานกับเพื่อน ๆ  มี
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้นกลาแสดงออกตอหนาเพื่อน ๆ  ไมอาย  ยิ้มและหวัเราะเมือ่พอใจ 
 -ผลตอครูผูสอน 
  ครูมีความเขาใจนองแพรวมากขึ้น   ทําใหสามารถปฏิบัติตอนองแพรวไดอยาง
ถูกตอง   ปญหาการอยูรวมในสงัคมของนองแพรวหมดไป    นองแพรวรองไหอยากมาโรงเรียนเมือ่
มีวันหยุด   และเมื่อมาถึงโรงเรียนกไ็มรองไหโยเยเมื่อแตกอน    ดูแลชวยเหลือตนเองเหมือนเพื่อน 
ๆ คนอื่น  ได   ทําใหการจดัการเรียนการสอนของครูดําเนินไปไดอยางปกติ   นองแพรวเกงปรับตวั
ดีขึ้นเร็วเปนทีน่าพอใจมาก  และสามารถเปลงเสียงออกมาเปนคําได  เชน  พอ  แม  เรียกชื่อคุณครู
ได  ช่ือเพื่อนได  พูดออกมาเปนคาํ ๆ ได  แตยังไมสามารถพูดเปนประโยคหรือโตตอบไดเมื่อคุณครู
ถาม หรือเพื่อนถาม 
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 -ผลตอผูปกครองและบุคคลอ่ืน 
  ผูปกครองมีความพึงพอใจเมื่อนองแพรวราเริงขึ้นเขาหาเพื่อน   เลนกบัเพื่อน  มี
สังคมอยากมาโรงเรียน   รวมกิจกรรมในโรงเรียนไดดวยดี    แสดงออกตอหนาสาธารณชนในงาน
ที่โรงเรียนจัดขึ้น  ผูปกครองไมตองหวงกงัวลวานองแพรวจะมีปญหา และนองแพรวสามารถพูด
เปลงเสียงออกมาเปนคํา ๆ ได  นองแพรวสามารถทําใหผูปกครองยิ้มและมีความสุขได 
7.ปญหา  อุปสรรคการทําวิจัยและขอเสนอแนะ 
 เมื่อครูใหความใกลชิดดแูลนองแพรวบอย ๆ เขาจึงไดใจและและยดึตนเองเปนใหญจน
กลายเปนดื้อบาง   บางครั้งไมเชื่อฟงทําใหครูรูสึกไมสึกไมคอยดี    เพือ่น ๆ ก็เลียนแบบ   การจัด
กิจกรรมลาชาไป  เพราะกวาจะเตรยีมนักเรียนใหพรอมกท็ําใหเสียเวลาในการเรยีนไป 
  ขอเสนอแนะ 
 ไดแนะนําใหผูปกครองพานองไปฝกพูดกับนักจิตวิทยาเด็กที่โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร  แตผูปกครองไมพานองไป เลยทําใหการพดูของนองลาชาไป จึงทําให
ไมสามารถพูดเปนประโยคและโตตอบได 
     


