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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาสมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นโดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์ การวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบสมาธิเดก็ท่ีมีอาการ

สมาธิสั้นก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชาย - 

หญิง อายรุะหวา่ง 5 - 6  ปีท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดัปากบึง สาํนกังานเขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น จาํนวน 6 คน ทาํการคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยวธีิเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ดว้ยการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แผนการสอนกิจกรรมงานประดิษฐ ์และ แบบประเมินพฤติกรรม

นกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น มีลกัษณะกาํหนดคาํตอบเป็นความเรียง 4 ระดบั ประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ี

ประเมิน 20 พฤติกรรม การเกบ็รวบรวมเพือ่การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการทดลอง  

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้นของกลุ่มตวัอยา่งก่อน และหลงัการทดลอง

มาวิเคราะห์ทางสถิติ  ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

deviation)  และเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนการมีสมาธิท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งก่อน และหลงัการจดักิจกรรม

โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์ โดยใชค่้าที  (t – test  แบบ  Dependent  Samples) 
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ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐมี์

การพฒันาเพิ่มมากข้ึน 

2. สมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์

พบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์ สามารถพฒันาสมาธิเพิ่มมากข้ึน  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 

คาํสําคญั : เดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น, สมาธิ, กิจกรรมงานประดิษฐ,์ การพฒันา 

 

บทนํา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ระบุไวใ้นหมวด 2 

สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 วรรค 2 วา่ “การจดั การศึกษาสาํหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสาร   และการเรียนรู้  มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือบุคคล

ซ่ึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาสตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และใหบุ้คคลดงักล่าวมี

สิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัการ และ

วิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมโดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 

หนา้ 5) 

 เดก็สมาธิสั้นมกัจะขาดทกัษะหลายประการท่ีเดก็อ่ืนๆ มี เช่น การควบคุมตนเอง  การคิดก่อนทาํ  

การยบัย ั้งชัง่ใจตนเอง ความรับผดิชอบ การบริหารเวลา และการมีวินยั  ปัญหาในการรักษาส่วนหน่ึงเกิดจาก

การท่ีพอ่แม่และครูอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถเล้ียงดูฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ท่ีขาดอยู ่การฝึกทาํไดย้าก 

ตอ้งใชเ้วลา และใชเ้ทคนิควธีิการท่ีไดผ้ล การช่วยเหลือเดก็ท่ีเป็นโรคสมาธิสั้นนั้น  นอกจากแพทยจ์ะให ้

ยากินเพื่อใหมี้สมาธิในการเรียนแลว้  พอ่แม่และครูมีส่วนช่วยอยา่งมาก ในการฝึกทกัษะหลายประการ 

ท่ีเดก็สมาธิสั้นยงัขาดอยู ่ ซ่ึงการขาดทกัษะเหล่านั้นแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํใหห้นกัใจ เช่น 

ด้ือ ซน พดูไม่ฟัง ไม่มีระเบียบวินยั ไม่คิดก่อนทาํ ไม่รอบคอบ ประมาทเลินเล่อ  เอาแต่ใจตวัเอง  การแกไ้ข

พฤติกรรมต่าง ๆ นั้นส่วนใหญ่จะยากลาํบาก  การฝึกทกัษะท่ีดีใหเ้กิดข้ึนก่อนจึงมีความสาํคญัมาก  เพื่อ

ป้องกนัเดก็สมาธิสั้นมีพฤติกรรมไม่ดีจนติดเป็นนิสยัไปจนโต  การฝึกทกัษะมกัตอ้งใชเ้วลานานเป็นเดือน

หรือเป็นปี  ตอ้งอาศยัความอดทน ความเอาจริงเอาจงั ความสมํ่าเสมอ และความร่วมมือของพอ่แม่อยา่งมาก  

(2) 
 



เดก็ปกติทัว่ ๆ ไปนั้นมกัฝึกพฤติกรรมไดเ้ร็วแต่เดก็สมาธิสั้นจะฝึกยาก  ฝึกแลว้ลืมง่ายในระยะแรก ๆ พอ่แม่

จึงไม่ควรคาดหวงัผลเร็วไม่ควรเปรียบเทียบผลของการฝึกพฤติกรรมเดก็สมาธิสั้นกบัเดก็ทัว่ ๆ ไป  การฝึก

ควรจะเร่ิมตั้งแต่เดก็อายนุอ้ยไปส้ินสุดเม่ือเดก็โตเป็นวยัรุ่นตอนปลายเขา้สู่วยัผูใ้หญ่  ถา้ตอ้งการประเมินผล  

การฝึกควรเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกบัตวัเดก็เองโดยติดตามระยะยาว จะเห็นความสาํเร็จชดัเจนข้ึนทีละนอ้ย 

โดยจะพบวา่เดก็มีพฤติกรรมท่ีดีมากข้ึน  และบ่อยข้ึนจนในท่ีสุดกลายเป็นนิสยัท่ีดี และกลายเป็นบุคลิกภาพ 

ท่ีดีติดตวัอยา่งถาวรเม่ือพน้จากวยัรุ่นเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ หลงัจากนั้นการพฒันาทกัษะท่ีดีเพิ่มเติมข้ึนอีกจะเกิดข้ึน

ได ้แต่จะเกิดข้ึนจากการพฒันาจากภายในตวัเองในระหวา่งวยัเดก็น้ีพอ่แม่และครูจึงเป็นผูช่้วยสาํคญั  ท่ีจะ

ฝึกฝนส่งเสริมใหเ้ดก็สมาธิสั้นมีทกัษะเบ้ืองตน้  เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพฒันาตนเองในระยะยาวต่อไป 

(พนม  เกตุมาน, 2550, หนา้ 1) 

 สมาธิเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก  เพราะเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้รอบตวัได ้ หากสมาธิของเดก็นั้น

เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือมีความสามารถในการเรียนรู้ไดใ้นระยะเวลามีจาํกดัและเป็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนบ่อยทาํใหเ้ดก็ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และมกัก่อใหเ้กิดการขาดประสิทธิภาพในการเรียน   

รู้สึกวา่คนท่ีทาํอะไรไม่ค่อยประสบความสาํเร็จ  จากสภาพการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั  ส่ิงท่ีพบเห็น

อยูบ่่อยคร้ังนั้นคือ เดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียน  อนัเน่ืองมาจากความสนใจและสมาธิท่ีมีขีดจาํกดั  

อนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเดก็ท่ีมีความน่าสนใจมากมาย  และพร้อมท่ีจะดึงความสนใจของเดก็ให้

เปล่ียนไปมาได ้ ซ่ึงปัจจุบนัการเรียนการสอนในโรงเรียนครูมกัพบปัญหาเหล่าน้ีเกิดขั้นกบันกัเรียน  และครู

ส่วนใหญ่มกัจะมองขา้มปัญหา  ละเลย    มองไม่เห็นความสาํคญั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูยงัขาดวธีิและ

กระบวนการในการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันา  แต่ในความเป็นจริงแลว้  เดก็ในวยัเรียนในระดบัปฐมวยั 

และประถมศึกษา  โดยเฉพาะช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) ในภาวะปกติแลว้ความสนใจ และสมาธิของเดก็ในวยัน้ี

มีขีดจาํกดัอยูแ่ลว้ สาเหตุเน่ืองจากพฒันาการทางดา้นสมอง  อารมณ์  สงัคม  และการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ

ต่าง ๆ ยงัไม่สมบูรณ์เตม็ท่ีเหมือนเดก็โตส่วนใหญ่ท่ีสามารถควบคุมตวัเองไดดี้  และดว้ยเหตุน้ีเองถา้มีบางส่ิง

บางอยา่งท่ีสามารถพฒันาหรือสร้างสมาธิใหเ้ดก็เหล่าน้ีไดดี้ตั้งแต่ตน้  เดก็เหล่าน้ีจะโตไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ     

มีสมาธิในการทาํกิจกรรมหรือส่ิงต่าง ๆ ไดดี้สาํหรับครูผูส้อน (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2546, หนา้ 1)  

 งานประดิษฐ ์ไม่ไดเ้นน้เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั คือ ครูผูส้อนตอ้ง

สามารถทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานเป็นขั้นตอน และมีความประณีต ซ่ึงเดก็ ๆ จะไดฝึ้กทั้งความอดทนและ

สมาธิในการทาํงาน (คมชดัลึก, 16 มกราคม 2547, หนา้ 1) 

 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัสนใจศึกษาการพฒันาสมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นโดยใชกิ้จกรรม

งานประดิษฐ ์ทั้งน้ีเพื่อนาํผลการวิจยัมาใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับครูผูส้อนเป็นแนวทางในการนาํกิจกรรมงาน

(3) 
 



ประดิษฐม์าใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนท่ีมีอาการสมาธิสั้น ทาํใหมี้ประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนมากข้ึนและนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาสมาธิของเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น ก่อนและหลงั      การจดักิจกรรมงาน

ประดิษฐ ์

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชาย - หญิง อายรุะหวา่ง 5 - 6 ปี  ท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 2 

โรงเรียนวดัปากบึง สาํนกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 3 

หอ้งเรียน ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น จาํนวน 12 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 5 - 6 ปี ท่ีกาํลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 2 

โรงเรียนวดัปากบึง สาํนกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีมีภาวะ

สมาธิสั้น จาํนวน 6 คน  ทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

 3. ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมงานประดิษฐ ์

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีสมาธิท่ียาวข้ึน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน ท่ีเหมาะสมสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น 

2. เป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น  เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. เคร่ืองมือทดลอง คือ แผนการจดักิจกรรมงานประดิษฐ ์

2.  เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล คือ แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีภาวะ  สมาธิสั้น  ซ่ึงปรับปรุง

มาจากแบบคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบ

สมาธิเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นก่อนและหลงัการใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์โดยการประเมินพฤติกรรมสมาธิสั้น

ก่อนการทดลอง (pre-test) โดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น เป็นเวลา 1 สปัดาห์เพื่อ

นาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัการทดลอง (post-test) ดาํเนินการทดลอง  โดยใชกิ้จกรรมงาน

ประดิษฐ ์ตามแผนการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่ง  ใชเ้วลาในการฝึก  4  สปัดาห์  ระหวา่งวนัท่ี  18  

มกราคม  2559  ถึงวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2559  สปัดาห์ละ  3  วนั  คือ  วนัจนัทร์  วนัพธุ  และวนัศุกร์   

วนัละ  30  นาที  ในกิจกรรมสร้างสรรค ์ ช่วงเวลา 10.00 – 10.30 น. รวมเป็นระยะเวลาในการทดลองทั้งส้ิน  

12  คร้ัง  และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นก่อนและหลงัการจดักิจกรรมโดย

ใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์ โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบสมาธิท่ียาวข้ึน

ระหวา่งก่อนและหลงัการจดักิจกรรมโดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์ โดยสถิติเปรียบเทียบ  Wilcoxon  

Matchhed Pairs Singned Ranks Test 

 

ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาการพฒันาสมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นโดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์สรุป

ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. สมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ์

มีการพฒันาเพิม่มากข้ึน 

2. สมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์

พบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐส์ามารถพฒันาสมาธิเพิ่มมากข้ึน  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจยัในการศึกษาเร่ือง การพฒันาสมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้น โดยใช้

กิจกรรมงานประดิษฐ ์ พบวา่ 

1. สมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ์

มีการพฒันาเพิม่มากข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมงานประดิษฐ ์เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็มี

ความมานะ อดทน รักในการทาํงาน  มีความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิและอารมณ์มัน่คง อีกทั้งทาํใหเ้ดก็เกิด

ความเพลิดเพลิน ช่วยพฒันาสติปัญญาและความคิด ทาํใหเ้กิดทกัษะในการทาํงานฝีมือ มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคจึ์งส่งผลใหเ้ดก็มีสมาธิเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรรณี  วงศพ์านิชย ์(2546, หนา้ 4) ไดก้ล่าว

วา่งานประดิษฐช่์วยใหก้ารทาํงานของสมองและประสาทสมัผสัประสานสมัพนัธ์กนั กล่าวคือทาํใหผู้ ้

ประดิษฐเ์กิดพฒันาทางความคิด สติปัญญา ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์        

มีความละเอียดรอบคอบ  ในการทาํงาน มีความมานะอดทน รักในการทาํงาน และรู้คุณค่าของผลงาน       

และยงัส่งเสริมใหมี้สมาธิ และอารมณ์มัน่คง กิจกรรมงานประดิษฐส่์งผลใหเ้กิดความอดทน และเกิดสมาธิ

เพิ่มมากข้ึน 

2. สมาธิสาํหรับเดก็ท่ีมีอาการสมาธิสั้นจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐ ์

พบวา่หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมงานประดิษฐส์ามารถพฒันาสมาธิเพิ่มมากข้ึน  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิติยา  จนัทะเกตุ (2555, หนา้ 43) พบว่า กิจกรรมงาน

ประดิษฐส่์งผลใหเ้กิดการพฒันาสมาธิในการเรียนรู้และทาํงานเพิ่มมากข้ึน         

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ครูควรใชค้าํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น และพดูเสียงดงัฟังชดั เน่ืองจากเดก็มีความเขา้ใจภาษา 

และความหมายจาํกดั รวมทั้งมีการสาธิตการทาํกิจกรรมอยา่งชดัเจน 

2. สถานท่ีในการทาํกิจกรรมควรเป็นสถานท่ีท่ีคนไม่พลุกพล่าน เน่ืองจากเดก็มีช่วงความสนใจ

สั้น วอกแวกง่าย ทาํใหท้าํกิจกรรมไม่เตม็ท่ี 

3. นาํหลกัการเสริมแรงมาใชข้ณะทาํกิจกรรม เช่น การใหร้างวลั การปรบมือการใหค้าํชมเชย 

เพื่อใหเ้ดก็มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 

4. ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาสมาธิของเดก็ในการใชกิ้จกรรมงานประดิษฐไ์ปฝึก

พฒันาเดก็ท่ีบา้นต่อไป  
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการใชกิ้จกรรมงานประดิษฐไ์ปฝึกพฒันากบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภท

อ่ืน ๆ 

2. ควรนาํกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ อาทิเช่น การละเล่นพื้นบา้น ไปฝึกพฒันาสมาธิเดก็ท่ีมีอาการสมาธิ

สั้นในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
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