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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1. เพื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมจิตอาสาต่อการพฒันา
ทกัษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้นในสถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร   2. 
เพื่อเปรียบเทียบผลการใชกิ้จกรรมจิตอาสาก่อนและหลงัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทกัษะทางสังคม
ของเดก็สมาธิสั้นในสถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมของจิตอาสาต่อเดก็สมาธิสั้น  สถานสงเคราะห์เดก็หญิง
บา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงรูปแบบงานวจิยัเป็นแบบก่ึงทดลอง  (Quasi-Experimental  
Research)  โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ   One  Group  Pre-test  and  Post-test   Design  กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  กลุ่มเดก็ผูห้ญิงในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ  
ซ่ึงเป็นวยัเดก็ตอนปลายอาย ุ7-12 ปี  ในโรงเรียนประชาสงเคราะห์บา้นราชวถีิ  ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่
ในระดบัชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ  านวน  3 คน  (เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจง)  ซ่ึงสุ่ม
โดยวธีิการสุ่มแบบวธีิเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling)  และเป็นเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นท่ีผา่น
การคดักรองเบ้ืองตน้โดยใชแ้บบคดักรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น  บกพร่องทางการเรียนรู้   

 
 
 
 

* นกัศึกษาปริญญาโทสาขาการศึกษาเพื่อการพฒันา  (จิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ) 
ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
** รองศาสตราจารย ์ ดร.  ประจ าภาควชิาพื้นฐานการศึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 



(2) 
 

และออทิสซึม  KUS-SI  Rating  Scales:  ADHD/LD/Autism  (PDDs)  (ดารณี  อุทยัรัตนกิจ และ
คณะ: 2549  หนา้ 10-13)  และเป็นกลุ่มท่ีตรงตามเกณฑก์ารคดัเลือก  ซ่ึงโดยท ากิจกรรมสัปดาห์
ละ 3 วนั  (วนัพุธ  วนัศุกร์  และวนัอาทิตย)์  ใชเ้วลาคร้ังละ 30 นาที  เวลา 11.00-11.30  น.  
ระยะเวลาในการท าลอง  4  สัปดาห์  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคร้ัง  น้ีคือ  แผนการจดั
กิจกรรมจิตอาสาผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  เพื่อมอบส่ิงของท่ีท าส าเร็จใหก้บั
ผูป่้วยท่ีสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี  และแบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสาต่อการ
พฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็สมาธิสั้น 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 พฤติกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นโดยใช้
แผนการจดักิจกรรมจิตอาสาผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  เพื่อมอบส่ิงของท่ีท า
ส าเร็จใหก้บัผูป่้วยท่ีสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินีก่อนและหลงัการจดักิจกรรมมีความ
แตกต่างกนั  โดยหลงัจากท าการทดลองเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นมีทกัษะทางสังคมเพิ่มมากข้ึน 
 
ค าส าคญั  กิจกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคม,  เดก็สมาธิสั้น 
 
บทน า    

ประเทศไทยก าลงัพฒันาตนเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital  Economy) หรือยคุไทย
แลนด ์4.0 อยา่งรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมและผลกัดนัการปฏิรูปท่ีเร่ิมจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกนั  อีกทั้งรัฐยงัไดส่้งเสริมและปลูกฝังใหเ้ดก็และ
เยาวชนไทยมีความตระหนกัถึงจิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม มุ่งมัน่เป็นจิต
อาสา  เพื่อร่วมกนัสร้างสังคมท่ีดีใหน่้าอยูย่ิง่ข้ึน   
 การปลูกฝังจิตสาธารณะควรเร่ิมตน้จากสถานการณ์ปัญหาทางสังคม  ซ่ึงบา้นและ
โรงเรียนตอ้งปลูกฝังใหก้บัเดก็และเยาวชนตั้งแต่วยัเดก็  เน่ืองจากเด็กเป็นวยัท่ีสามารถรับรู้และ
เรียนรู้ไดโ้ดยง่าย  เพราะการปฏิบติัต่อเด็กอยา่งเหมาะสมจะท าใหเ้กิดพฒันาการของเดก็ทั้งดา้น
ร่างกาย  และจิตใจ โดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นจิตใจจะเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
เขา้สู่วยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ไดอ้ยา่งมาก เพราะในวยัเด็กจะสามารถเห็นถึงความแตกต่าง  สามารถ
คิดแยกแยะ เปรียบเทียบ และจดัระบบความคิดใหเ้ป็นหมวดหมู่ขั้นตอนโดยใชร้ะบบคิด
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงได ้การสร้างคนใหมี้จิตสาธารณะมีความส าคญัต่อบุคคล องคก์ร สังคม 
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และประเทศชาติอยา่งมาก การปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพฒันาใหเ้ดก็มีจิตสาธารณะดว้ยวธีิการ
ต่างๆ จะท าใหเ้ดก็มีจิตใจท่ี เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชนส่์วนตน อาสาดูแล
รับผดิชอบสมบติัส่วนรวม มีการใชส้มบติัของส่วนรวมอยา่งเห็นคุณค่า ใชอ้ยา่งทะนุถนอม รู้จกั
การแบ่งปันโอกาสในการใชข้องส่วนรวมใหผู้อ่ื้น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การ
ท าลายสาธารณะสมบติัต่างๆจะลดลง การเห็นแก่ประโยชนส่์วนตนและประโยชนพ์วกพอ้งกจ็ะ
ลดนอ้ยลง  และจะน าไปสู่ชุมชนและสังคมท่ีเขม้แขง็ สามารถพฒันาใหเ้ท่าทนัอารยประเทศ 
รวมทั้งไม่เกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งประเทศ  ซ่ึงอาจน ามาถึงการล่มสลายของชาติต่างๆใน
โลกน้ีได ้ (ชยัวฒัน ์ สุทธิรัตน,์  2552,  หนา้  11) ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2)  พุทธศกัราช  2545  จิตสาธารณะและจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งดา้นต่างๆใหก้บัผูเ้รียน 
รวมถึงรู้จกัรักษาผลประโยชน ์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  กระทรวงศึกษาธิการยงัให้
ความส าคญัของการมีจิตสาธารณะท่ีเห็นแก่ประโยชนส่์วนรวมและประเทศชาติ  โดยให้
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ก าหนดจิตสาธารณะเป็น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  1  ใน  8  ท่ีสถาบนัการศึกษาตอ้งเนน้  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551,  หนา้  7) 
     อน่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พุทธศกัราช 2545  และ (ฉบบัท่ี 3)  พุทธศกัราช  2553 มาตรา 10  ก  าหนดวา่ “การจดัการศึกษา ตอ้ง
จดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษา  ส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพล
ภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดย ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ,  2542,  
หนา้  7)  และจากเหตุผลทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  6 ก  าหนดวา่ “ใหก้ระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษยมี์หนา้ท่ีในการพฒันาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบ
ต่อเด็กและเยาวชน โดยมีหลกัการดงัต่อไปน้ี  1. การพฒันาเดก็และเยาวชน การบงัคบัใชแ้ละการ
ปฏิบติัตามบทบญัญติัใด ๆ แห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน 
ตอ้งค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของเด็กและเยาวชนเป็นอนัดบัแรก  2. เดก็และเยาวชนทุกคนมีสิทธิ
ในการไดรั้บการศึกษา และไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้น
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รัฐธรรมนูญ  3. เดก็พิการ เดก็ท่ีมีขอ้จ ากดัทางการเรียนรู้ และเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ มีสิทธิใน
การไดรั้บการศึกษาท่ีรัฐจดัใหเ้ป็นพิเศษท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะเดก็ประเภทนั้น ๆ  4. เดก็และ
เยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐานสูงสุดเท่าท่ีมีการใหบ้ริการ
ทางดา้นน้ี  5. เดก็และเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพกัผอ่น และเขา้ร่วมกิจกรรมการละเล่นทาง
นนัทนาการท่ีเหมาะสมตามวยัของเด็กและเยาวชน   และการมีส่วนร่วมอยา่งเสรีในทางวฒันธรรม
และศิลปะ”  (พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ,  2550,  หนา้  2-3) 

จากฐานขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  2559  จ  านวนเดก็
พิเศษระดบัชั้นอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน  216,719  คน  พบวา่เป็นเด็กท่ีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาจ านวน  22,925  คน  เด็กออทิสติกจ านวน  5,427  คน  เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
และเด็กท่ีมีปัญหาสมาธิสั้น  (ADHD)  จ  านวน  159,752  คน   ซ่ึงเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ  86  
ของเดก็พิเศษท่ีเรียนร่วมทั้งหมด  ทั้งน้ียงัพบวา่เด็กท่ีป่วยเป็นภาวะสมาธิสั้นหากไม่รักษา จะท าให ้
2 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 70 ของเด็กท่ีป่วยมีอาการจนถึงเป็นผูใ้หญ่ จะมีผลเสียต่อทั้งตวัเดก็
และสังคม โดยพบวา่ 1 ใน 4 ท าผดิกฎจราจรเป็นบุคลิกกา้วร้าว อีก 1 ใน 10 มีปัญหาใชส้ารเสพติด 
หรือมีปัญหาสุขภาพจิตถึงขั้นพยายามฆ่าตวัตาย ซ่ึงมีร้อยละ 5 ท่ีฆ่าตวัตายไดส้ าเร็จ แต่หากรักษา
ตั้งแต่ยงัเด็กสามารถรักษาใหห้ายขาดได ้  (สถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่น ราชนครินทร์,  2560,  
หนา้  3) 

ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่ในประเทศไทยมีเด็กท่ีเป็นภาวะสมาธิสั้นเป็นจ านวนมาก   ซ่ึงภาวะ
สมาธิสั้นเกิดจากความผดิปกติของสมองบางส่วน ส่งผลกระทบต่อการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ 
และการเขา้สังคมกบัผูอ่ื้น เดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถควบคุมตนเองใหมี้ความสนใจหรือ
มีสมาธิในส่ิงท่ีก าลงักระท าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และมีพฤติกรรมท่ีอยูไ่ม่น่ิง กลุ่มอาการ
สมาธิสั้นประกอบดว้ย 3 กลุ่มอาการใหญ่ๆ ไดแ้ก่ อาการขาดสมาธิ (Attention deficit)  อาการซน/
อยูไ่ม่น่ิง (Hyperactivity)  และอาการหุนหนัพลนัแล่น/วูว่าม (Impulsivity) กลุ่มอาการสมาธิสั้นน้ี
เกิดข้ึนตั้งแต่วยัเด็กก่อนอาย ุ 7  ปี  เด็กท่ีอยูใ่นกลุ่มอาการขาดสมาธิจะมีลกัษณะ วอกแวกง่าย ขาด
ความตั้งใจในการท างาน  เหม่อลอย ฝันกลางวนั ท างานไม่เสร็จ  ผลงานไม่ เรียบร้อย ข้ีลืม ท าของ
ใชส่้วนตวัหายบ่อยๆ   ลกัษณะเหมือนไม่ฟังเวลาพดูดว้ย  และสั่งใหท้ างานอะไรมกัจะลืมท าหรือ
ท าคร่ึงๆ กลางๆ ส าหรับเด็กท่ีมีอาการหุนหนัพลนัแล่น จะมีลกัษณะวูว่ามใจร้อน อารมณ์หุนหนั
พลนัแล่น  ท าก่อนคิด ไม่คิดถึงผลท่ีตามมา ขาดความระมดัระวงั ซุ่มซ่าม รอคอยไม่ได ้ พดูโพล่ง 
พดูแทรก มกัตอบค าถามท่ียงัถามไม่จบ หรือเขา้ร่วมวงเล่นกบัผูอ่ื้นโดยไม่ขอก่อน  ส่วนเด็กท่ีมี
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อาการซนจะมีลกัษณะอยูไ่ม่น่ิง  ยกุยกิตลอดเวลา  นัง่น่ิงไม่ค่อยได ้ ตอ้งลุกเดินหรือขยบัตวัไปมา  
เล่นเสียงดงั พดูไม่หยดุ ชอบเล่นหรือแหยผู่อ่ื้น ชอบเล่นผาดโผน และมกัประสบอุบติัเหตุบ่อยๆ 
จากความไม่ระมดัระวงั  (ดารณี  อุทยัรัตนกิจ, ชาญวิทย ์ พรนภดลและคณะ. 2550,  หนา้ 1-4) 

ในประเทศไทยมีเด็กอีกจ านวนมากท่ีเป็นทั้งเดก็ปกติและเด็กพิเศษท่ีถูกทอดท้ิง  ถูกท าร้าย  
และครอบครัวไม่พร้อมเล้ียงดูเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  จึงจ าเป็นตอ้งเขา้มารับการบริการจาก
หน่วยงานของภาครัฐ  ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์จะมีเด็กประมาณ 3-4 คน ท่ีจะถูกส่งต่อเขา้มายงัสถาน
สงเคราะห์และสถานคุม้ครองต่างๆทัว่ประเทศ  และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิเป็นอีก
หน่วยงานของภาครัฐ  สังกดักรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ ซ่ึงเป็นสถานรองรับและพฒันาเดก็ผูห้ญิงท่ีมีอายุ 7-18 ปี  จ  านวนเกือบ  400 กวา่คนท่ี
เป็นเด็กปกติ  เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  และเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้น  เดก็ท่ีเขา้มารับบริการจาก
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิเน่ืองจากประสบปัญหาทางสังคมขาดผูอุ้ปการะ  ครอบครัว
ยากจนหรือประสบปัญหาความเดือนร้อน ไดรั้บการเล้ียงดูไม่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยก บิดา
มารดาเป็นผูรั้บการสงเคราะห์หรือบิดามารดาตอ้งโทษ   โดยสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ 
จะรับเด็กโดยตรงจากหน่วยงานของกรมกิจการเดก็และเยาวชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆเขา้ไวใ้นความ
อุปการะ เพื่อใหก้ารสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพตามกฎหมาย  ใหก้ารดูแลดา้นปัจจยั  4  
ส่งเสริมการศึกษาทั้งสายสามญั สายอาชีพแก่เด็กตามความสามารถของตนเอง  เพื่อใหเ้ด็กสามารถ
ประกอบอาชีพและอยูใ่นสังคมร่วมกบัผูอ่ื้น   

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิไดจ้ดัตั้งโรงเรียนประชาสงเคราะห์บา้นราชวถีิข้ึน 
โดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางเป็นหลกัในการสอนหนงัสือตามก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีอยูใ่นความอุปการะของ
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ   และเด็กส่วนใหญ่ท่ีเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี  เน่ืองจากเป็น
เดก็ท่ี เขา้มาระหวา่งปีการศึกษา  อยูร่ะหวา่งใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมาย  ขาดเอกสารหลกัฐาน
ทางการ ศึกษาและทะเบียนราษฎร์  ไม่เคยไดรั้บการเรียนหนงัสือมาก่อน  มีปัญหาดา้นสุขภาพ  ไม่
สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ มีปัญหาดา้นประพฤติกรรมอารมณ์  เรียนรู้ชา้  และสมาธิสั้น  จึงท า
ใหส้ถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิไม่สามารถส่งเด็กเหล่าน้ีออกไปเรียนร่วมกบัเด็กปกติตาม
โรงเรียนในสังกดักระทรวงศึกษาทัว่ไป  ดงันั้นทางโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรับนกัเรียน
ตลอดเวลา  และท าใหมี้จ านวนนกัเรียนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัการน าส่งของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาท่ีเนน้ย  ้าและส่งเสริมใหเ้ด็ก
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ทุกคนมีความทดัเทียมกบัเดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนทัว่ไปทางสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิจึง
ส่งเสริมและพฒันาเดก็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  จึงท าใหเ้ดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นมกัขาดทกัษะต่างๆเช่น  
ขาดสมาธิ  การควบคุมตนเอง  วิ่งซนอยูไ่ม่น่ิง  ความรับผดิชอบ  มีวนิยั  กา้วร้าว  ขาดการยบัย ั้งชัง่
ใจ  หุนหนัพนัแล่น  และขาดการมีจิตอาสา  จิตสาธารณะช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวม  ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงเห็นวา่การใชกิ้จกรรมของจิตอาสาในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ  
กรุงเทพมหานคร  จะท าใหเ้ดก็สมาธิสั้นมีจิตสาธารณะและสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคม
ได ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้น
ในสถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใชกิ้จกรรมจิตอาสาก่อนและหลงัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทกัษะ
ทางสังคมของเดก็สมาธิสั้นในสถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  กลุ่มเดก็ผูห้ญิงในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้น
ราชวถีิท่ีมีสภาวะสมาธิสั้น  ซ่ึงเป็นวยัเด็กตอนปลาย (อาย ุ7-12 ปี)  ในโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์บา้นราชวถีิ  ท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ  านวน  96  คน     

2. กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  3  คน  (เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจง)  โดยใชว้ธีิเฉพาะเจาะจง 
(Purposive  sampling)  และเป็นเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นท่ีผา่นการคดักรองเบ้ืองตน้โดยใชแ้บบคดั
กรองนกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น  บกพร่องทางการเรียนรู้  และออทิซึม  KUS-SI  Rating  Scales:  
ADHD/LD/Autism  (PDDs)  (ดารณี  อุทยัรัตนกิจ และคณะ: 2549,  หนา้ 10-13) เป็นกลุ่มท่ี
ผูป้กครองอนุญาตใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ  และตอ้งไดรั้บการวนิิจฉยัจาก
แพทยอ์ยา่งชดัเจน 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
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 1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมจิตอาสาผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  
เพื่อมอบส่ิงของท่ีท าส าเร็จใหก้บัผูป่้วยท่ีสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี  ดงัน้ี  1.1 
กระปุกออมสินแสนรัก  1.2 ก  าไลลูกปัด  โดยท ากิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วนั  (วนัพุธ  วนัศุกร์  และ
วนัอาทิตย)์  ใชเ้วลาคร้ังละ 30 นาที        

2. ตวัแปรตาม คือ เดก็สมาธิสั้นมีทกัษะทางสังคมเพิ่มมากข้ึน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงกิจกรรมจิตอาสาท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้น 
 2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครู  ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการ
ศึกษาวจิยัไปช่วยเหลือ  ปรับปรุงแกไ้ข  และส่งเสริมทกัษะทางสังคมใหแ้ก่เด็กสมาธิสั้น 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา  ดงัน้ี 
 1. แผนการจดักิจกรรมจิตอาสาผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  เพื่อมอบส่ิงของ
ท่ีท าส าเร็จใหก้บัผูป่้วยท่ีสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี  ดงัน้ี  1.1 กระปุกออมสินแสน
รัก  1.2 ก  าไลลูกปัด  โดยท ากิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วนั  (วนัพุธ  วนัศุกร์  และวนัอาทิตย)์  ใชเ้วลา
คร้ังละ 30 นาที   
 2. แบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็สมาธิสั้น 
  
วธิีด าเนินการศึกษา 

วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นรูปแบบงานวจิยัเป็นแบบก่ึงทดลอง  
(Quasi-Experimental  research)  โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ   One  Group  Pretest  and  
Posttest   Design  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กสมาธิสั้น  ในช่วงอายวุยัเด็กตอนปลาย  (อาย ุ7-12  ปี)  ท่ี
ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล  ประถมศึกษาปีท่ี 1-6  โรงเรียนประชาสงเคราะห์  สถาน
สงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  3  คน (เฉพาะเจาะจง)  โดยน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวดัแบบประเมินพฤติกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็สมาธิสั้น
ก่อนใช ้ (Pretest)  และหลงัใช(้Posttest)  ดว้ยกิจกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมมา
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วเิคราะห์โดยน าคะแนนมาคิด  ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลการใชกิ้จกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมเดก็สมาธิสั้น 
ในสถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวิถี  กรุงเทพมหานครสรุปไดว้า่ 

พฤติกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นโดยใช้
แผนการจดักิจกรรมจิตอาสาผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  เพื่อมอบส่ิงของท่ีท า
ส าเร็จใหก้บัผูป่้วยท่ีสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินีก่อนและหลงัการจดักิจกรรมมีความ
แตกต่างกนั  โดยหลงัจากท าการทดลองเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นมีทกัษะทางสังคมเพิ่มมากข้ึน  

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการใชกิ้จกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้น  
ในสถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวถีิ  กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้ผนการจดักิจกรรมจิตอาสา
ผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  เพื่อมอบส่ิงของท่ีท าส าเร็จใหก้บัผูป่้วยท่ีสถาบนั
สุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี  พบวา่  ทกัษะทางสังคมของเดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น  จากการจดั
กิจกรรมจิตอาสาผา่นการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุใกลต้วั  เพื่อมอบส่ิงของท่ีท าส าเร็จใหก้บั
ผูป่้วยท่ีสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินีมีการพฒันาเพิ่มมากข้ึน  ทั้งน้ีอาจเพราะวา่
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี  แกไ้ข
ปัญหาของตนและสังคม  เสียสละ  และด าเนินชีวติร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคม  จึงส่งผลใหเ้ดก็
สมาธิสั้นมีทกัษะทางสังคมเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นรินทร  คูณเมือง 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการศึกษามาใช้        

1. สถานท่ีในการท ากิจกรรมควรเป็นสถานท่ีเงียบสงบ  และคนไม่พลุกพล่าน  เน่ืองจาก
เดก็มีความสนใจสั้น  วอกแวกง่าย  ไม่มีสมาธิ  และท ากิจกรรมไดไ้ม่เตม็ท่ี   

2. ครูควรพดูเสียงดงัชดัเจน  ใชค้  าสั่งท่ีเขา้ใจง่าย  และไม่ซบัซอ้น  เน่ืองจากเดก็มีความ
เขา้ใจภาษา  และความหมายค่อนขา้งจ ากดั  รวมทั้งตอ้งมีการสาธิตการท ากิจกรรมอยา่งชดัเจน 
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3. น าหลกัการการเสริมแรงมาใชข้ณะท ากิจกรรม   เช่น  การใหค้  าชมเชย  การใหร้างวลั  
การปรบมือ  เพื่อใหเ้ดก็มีความกระตือรือร้น  และสนใจในการท ากิจกรรม   

4. ใหค้รู  และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็สมาธิสั้นใน
การท ากิจกรรมจิตอาสาไปฝึกพฒันาเดก็ต่อท่ีบา้นและโรงเรียน    
    
ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการศึกษามาใช้        

1. สถานท่ีในการท ากิจกรรมควรเป็นสถานท่ีเงียบสงบ  และคนไม่พลุกพล่าน  เน่ืองจาก
เดก็มีความสนใจสั้น  วอกแวกง่าย  ไม่มีสมาธิ  และท ากิจกรรมไดไ้ม่เตม็ท่ี   

2. ครูควรพดูเสียงดงัชดัเจน  ใชค้  าสั่งท่ีเขา้ใจง่าย  และไม่ซบัซอ้น  เน่ืองจากเดก็มีความ
เขา้ใจภาษา  และความหมายค่อนขา้งจ ากดั  รวมทั้งตอ้งมีการสาธิตการท ากิจกรรมอยา่งชดัเจน
 3. น าหลกัการการเสริมแรงมาใชข้ณะท ากิจกรรม   เช่น  การใหค้  าชมเชย  การใหร้างวลั  
การปรบมือ  เพื่อใหเ้ดก็มีความกระตือรือร้น  และสนใจในการท ากิจกรรม   

4. ใหค้รู  และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็สมาธิสั้นใน
การท ากิจกรรมจิตอาสาไปฝึกพฒันาเดก็ต่อท่ีบา้นและโรงเรียน  
 
ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการศึกษาคร้ังต่อไป        

1. ควรมีการศึกษาการใชกิ้จกรรมจิตอาสาต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเดก็สมาธิ
สั้นไปฝึกพฒันากบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ     

2. ควรน ากิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ  อาทิเช่น  ศิลปะ  ดนตรี  เขา้ค่ายกิจกรรมต่างๆไปฝึก
พฒันาทกัษะสังคมของเดก็สมาธิสั้นในระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
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