ชื่อเรื่อง

การแกปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรูแตกตางกันในหองเรียนขนาดใหญ ท 3102
พื้นฐานการเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชื่อผูวิจัย นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
หนวยงาน โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ปดําเนินการ ปการศึกษา 2545
ความสําคัญของปญหา
โรงเรียนสุราษฎรธานี เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ผูปกครอง ชุมชน มีความคาด
หวัง ศรัทธาใหบุตรหลานไดเขาเรียนคอนขางสูง โรงเรียนจึงจําเปนตองสนองตอบความตองการโดย
การจัดหองเรียนขนาดใหญคือ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนเรียนหองละ 50- 52 คน เปน
จํานวน 10 หองเรียน โดยโรงเรียนไดจัดนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือก หรือผลการเรียนดีไว 4 หอง
เรียน อีก 6 หองเรียนจัดแบบคละความสามารถ นักเรียนใน 6 หองเรียนจะมีความแตกตางทั้งดาน
ความสามารถในการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู และความรับผิดชอบ
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกันในหอง
เรียนขนาดใหญ ในวิชาพื้นฐานการเขียน ท 3102 ชวงชั้นที่ 3 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 หอง
เรียน คือ หอง ม.1/5 จํานวน 52 คน หอง ม.1/6 จํานวน 50 คน หอง ม.1/7 จํานวน 51 คน รวม 153
คน
โดยผูวิจัยไดแบงชวงของการวิจัยออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ชวงที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 2545
เปนชวงของการสังเกต จดบันทึกขอมูล เพื่อการศึกษา ผลจากการสังเกตพบวานักเรียนในแตละหอง
จะมีลักษณะดังนี้
1. กลุมนักเรียนที่สนใจใฝรู ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดถูกตองสําเร็จตามเวลา จํานวน 60 คน
2. นักเรียนที่สนใจใฝรูแตขาดทักษะทางภาษามีขอผิดพลาดในการทํางาน จํานวน 45 คน
3. นักเรียนที่เลนบางเรียนบาง จะตั้งใจเรียนและทํางานเมื่อครูคอยเรียกและกระตุนจํานวน45คน
4. นักเรียนที่มีสมาธิสั้น เลน ชวนเพื่อนคุย และทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ ไมสงงาน ประกอบ
ดวย
4.1 หอง ม.1 / 5 ชอบวาดภาพตกแตงภาพการตูนตลอดเวลา ไมวาครูจะสั่งงานใด ๆ
สิ่งที่ทํากอน และทําอยูเสมอคือวาดภาพการตูนญี่ปุน หรือเมื่อครูมอบหมายงานใหเขียนผลงาน ก็จะตก
แตงภาพกอน จํานวน 1 คน
4.2 หอง ม.1/ 6 เลน ชวนเพื่อนคุย รองเพลง ออกกําลังกาย ฟุบกับโตะ นอนกับพื้น
พูดคุยหยอกลอครู 1 คน
4.3 หอง 1 / 7 ชวนเพื่อนคุย เลนของเลน ไมสงงาน ไมจดทุกรายวิชา เหมอลอยบาง
ครัง้ แอบเลนหลังหองเรียน แอบรับประทานขนมในหองเรียน กัดเล็บ หนานิ่วคิ้วขมวด ลืมเอกสาร ลืม
อุปกรณ ไมสนใจในงานที่ครูมอบหมาย จํานวน 1 คน

จากผลการสังเกต บันทึก และผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2545 ผูวิจัยจึงเริ่มวิจัยชวงที่ 2 คือ
เดือน พฤศจิกายน 2545 –18 มกราคม 2546 โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู จากเดิมซึ่งจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยสรุปดังนี้
1. แจงนักเรียนทราบกิจกรรมการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังในคาบที่เรียน
2. สอนอธิบาย พรอม ๆ กันทั้งหอง
3. นักเรียนที่มีความมุงมั่นทํางานสําเร็จตามเปาหมาย ตองนั่งฟงครูอธิบาย ตักเตือนนักเรียนคน
อื่น ๆ โดยมิไดรับการสงเสริมใหแสดงความสามารถเต็มศักยภาพ
มาเปน
1. ครูแจงกิจกรรมการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังลวงหนา 3 – 5 วัน โดยแจกเอกสาร ใบ
ความรู แบบฝก
2. ครูตรวจผลงานนักเรียนใหเสร็จกอนกําหนด
มีขอมูลแจงผลยอนกลับใหทราบกอนทํา
กิจกรรมการเรียนรูในเรื่องตอไป
3. เมือ่ ถึงคาบกิจกรรมการเรียนรู( 2 คาบติดกัน) ครูแจงผลการตรวจผลงานแลวแยกนักเรียน
ออกเปนกลุม ๆ ตามพฤติกรรมการเรียนรู คือ
3.1 นักเรียนที่ทํางานสําเร็จ ถูกตอง ตามเกณฑที่กําหนด (กลุม A) แยกออกมาดาน
หนาหอง
3.2 นักเรียนที่ทํางานสําเร็จแตมีขอผิดพลาดควรแกไขใหถูกตอง (กลุม B) แยกออกไป
นั่งดานขาง
3.3 นักเรียนที่ทํางานสง แตมีขอผิดพลาดมาก ตองปรับปรุงแกไขใหม หรือทําใหม
(กลุม C) นั่งที่โตะเรียนเลื่อนมาดานหนา
3.4 นักเรียนที่ไมไดทํางานสง หรือเพิ่งทําเสร็จ ยังไมไดสง (กลุม D) นั่งที่โตะเรียน
เลื่อนมาดานหนา
4. ครูใหขวัญกําลังใจและสงเสริมนักเรียนกลุม A ดังนี้
4.1 นักเรียนไดรับเอกสารการเรียนรู ใบงาน แบบฝก โดยไมตองเสียคาใชจาย
(นักเรียนเหลานี้ไมไดเสียคาบํารุงการศึกษา จึงตองรับผิดชอบเรื่องคาเอกสารในแตละรายวิชาเอง)
4.2 นักเรียนไดรับมอบหมายทําผลงานชิ้นตอไป โดยนักเรียนจะทํากิจกรรมที่ใดใน
โรงเรียนก็ไดเชน หองสมุด ใตรมไม หรือหนาหองเรียน
4.3 หากผลงานสําเร็จกอนเวลา เวลาที่เหลือนักเรียนสามารถทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่ตนเอง
สนใจได โดยไมรบกวนผูอื่น
4.4 ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักเรียนแกนนําดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดย
ผูว จิ ยั เปนผูใหการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในคาบอบรมระดับชั้น สัปดาหละ 2 คาบ นักเรียนจะไดรับความ

รูเกี่ยวกับวิธีการสืบคนขอมูล และการนําเสนอผลงานผานเครือขาย Internet และนําความรูไปสอน
เพื่อน คนอื่น ๆ ตอไป
4.5 ไดรับการเรียนรูลวงหนาคนอื่น ๆ โดยไมตองรอเรียนพรอมกันทั้งหอง
5. นักเรียนกลุม B จะไดรับผลงานไปแกไขปรับปรุง ตามที่ครูไดระบุไวในผลงาน เมื่อแกไขผล
งานเสร็จ นักเรียนจะไดรับการประเมินผล ตามเกณฑที่กําหนดเดิม ผลงานที่ผานการประเมินจะไดรับ
การเผยแพรผานเครือขาย Internet และทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องตอไป เชนเดียวกับกลุม A โดย
มีกลุม A เปนพี่เลี้ยง คอยแนะนํา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. นักเรียนกลุม C และ D จะนั่งเรียนรูในหองเรียนปกติ โดยมีครูคอยอธิบาย ชวยเหลือแนะ
นําอยางใกลชิดกลาวคือ
6.1 ครูอธิบายเพิ่มเติมชี้นําทั้งกลุม
6.2 ครูอธิบายแนะนําใหแนวทางเปนรายบุคคล
6.3 เมื่อสงผลงานสําเร็จผานเกณฑที่กําหนด จะไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมการ
เรียนรูใหมตอไป โดยทําในหองเรียน
ผลการวิจัย ซึ่งไดจากการสังเกตพฤติกรรม
1. นักเรียนกลุม A มีความสุข กระตือรือรนที่จะทํางานสงลวงหนา ติดตามถามกิจกรรมการ
เรียนรูลวงหนาอยูเสมอ และปริมาณนักเรียนของกลุม A มีมากขึ้น
2. นักเรียนกลุม B รีบแกไขผลงานใหถูกตอง มีความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น พยายาม
ทีจ่ ะใหครูแจงผลการตรวจผลงานใหทราบกอนถึงคาบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อที่จะไดไปอยูในกลุม A
3. นักเรียนในกลุม C เดิม จํานวนลดลง กระตือรือรนที่จะใหครูตรวจผลงานใหเร็ว เพื่อที่จะได
ตามกลุม B และ กลุม C แตนักเรียนก็จะไปอยูที่กลุม B และมีผลงานที่ผิดพลาดมากกวากลุม B เดิม
มีบางคน สามารถหลุดพนไปอยูกลุม A แตเปนการผานเกณฑระดับเพียงผาน
4. นักเรียนกลุม D สงงานมากขึ้น พยายามติดตาม ตรวจสอบวา ตนเองคางงานอะไรบาง
พยายามใกลชิดครูเพื่อที่จะใหครูชวยเหลือชี้นําใหทําถูกตอง ใหงานสําเร็จในคาบกิจกรรมนั้น

