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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาความมีระเบียบวินยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนวดัปัญจทายิกาวาส ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นโดยใชโ้ปรแกรมตารางกิจกรรม
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการการศึกษาเชิงทดลอง  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีมี
ภาวะสมาธิสั้นโรงเรียนวดัปัญจทายิกา จ  านวน    3 คนโดยใชต้ารางกิจกรรม  โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพฒันาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการ
เลือกแบบเจาะจง โดยใชโ้ปรแกรมตารางกิจกรรม แบบประเมินพฤติกรรมทั้งก่อน และ
หลงั ผูศึ้กษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยประเมินพฤติกรรมก่อนหลงัการทดลอง ใชเ้วลาใน
การทดลอง จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 2 ชม. รวม เป็น 12 คร้ัง ในทุกวนั 
จนัทร์ องัคาร พุธ  เวลา 10.00 -12.00 น. โดยจดัเตรียมตารางฝึกกิจกรรมเป็นเวลา 4 
สัปดาห์   
 

 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันา เอกจิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ 
ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
**รองศาสตราจารย ์ดร. ประจ าวชิาพื้นฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 



ผลการศึกษาพบว่า 
 หลงัจากการปรับพฤติกรรมพบวา่การพฒันาความมีระเบียบวนิยัของเด็ก
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น โดย
ใชต้ารางกิจกรรม และไดรั้บเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมจ านวน 4 ระยะ เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ส่งผลให ้มีการพฒันาความมีระเบียบวนิยัในระดบั ปานกลาง เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

บทน า 
เดก็ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น เป็นเดก็ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาหลายๆดา้นส่งผลต่อ

ความรุนแรง กา้วร้าว  ไม่สามารถให้ความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดน้านเท่าเด็กปกติ
ทัว่ไป วอกแวก ถูกรบกวนจากอาการภายในของตนเองหรือจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัได้
ง่าย ท าให้ไม่มีความรับผิดชอบในกิจวัตรประจ าว ัน การเรียนหรือการท างาน       
(นภทัร  พุกกะณะสุต, 2552 หนา้ 278) ภาวะสมาธิสั้นเกิดจากความบกพร่องในการท า
หนา้ท่ีของสมองมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเด่นๆ 3 ลกัษณะ   คือ  1.ขาดสมาธิ   2.ซุกซน
อยูไ่ม่น่ิง      3.ขาดการยั้งคิด หุนหนัพลนัแล่น ซ่ึงจะเกิด 2 สถานการณ์ข้ึนไป และตอ้ง
แสดงอาการต่อเน่ืองยาวนานพอสมควรมีความรุนแรงท่ีกระทบต่อพฒันาการและการ
ปรับตวัดา้นต่างๆ จนท าใหเ้ด็กไม่สามารถประพฤติตนไดเ้หมือนเด็กปกติทัว่ไป ซ่ึงเด็ก
วยั 2-3 ขวบ จะซนตามธรรมชาติเม่ือเร่ิมควบคุมกลา้มเน้ือและการเคล่ือนไหวได ้แต่เม่ือ
เร่ิมอายุมากข้ึน จะท าอะไรไดน้านข้ึน สนใจอะไรท่ีซับซ้อนมากข้ึน เป็นการซนท่ีไม่
ส่งผลเสียแกตวัเด็ก ต่างจากเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะซนจนเกิดความเสียหายแก่ตนเอง
และส่ิงของ     ซ่ึงสาเหตุของภาวะสมาธิสั้นอาจเกิดจากปัจจยัร่วมกนัหลายประการ เช่น 
ความบกพร่องทางพนัธุกรรม ความบกพร่องทางระบบประสาท การคลอดท่ีผิดปกติ 
การขาดวิตามินบางประเภท     ทุพโภชนาการ หรืออาจเกิดจากการเล้ียงดู ส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจยัทางชีวภาพ และพนัธุกรรม ซ่ึงการดูแลรักษาหรือการช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีตอ้ง
อาศยัการช่วยเหลือหลายๆวิธีร่วมกนั คือ การให้ค  าแนะน าแก่พ่อแม่ การช่วยเหลือ
ทางดา้นจิตใจ การช่วยเหลือทางดา้นการเรียน และการใชย้า หากเด็กเหล่าน้ีไดรั้บการ 
ดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะท าให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้ นสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกบั



สังคมอย่างราบร่ืน   ประสบความส า เ ร็จในหน้า ท่ีการงานและการเ รียนได้                 
(จอม  ชุมช่วย, 2552 หนา้ 161)   

เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะมีปัญหาเร่ืองกาจดัการกบัเวลา และไม่ท าตามเวลาใน
แผนหรือตามกฎท่ีก าหนดไว ้การจดัตารางเวลาถือได้ว่าเป็นบนัไดขั้นแรกของการ
ควบคุมตอนเอง ให้มีระเบียบวินัย ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการช่วยให้เด็กท่ีมีภาวะ
สมาธิสั้ นสามารถปฏิบัติตวัตามกฎท่ีสร้างไวโ้ดยการฝึกอย่างสม ่าเสมอ (ประเสริฐ   
ผลิตผลการพิมพ,์2560 หนา้ 85)  ระเบียบวินยัคือทกัษะส่วนตวัท่ีจะควบคุมตนเอง ให้
อยูใ่นกรอบกติกาของสังคมและรู้จกัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถเร่ิมตน้
ฝึกไดต้ั้งแต่เด็กอาย ุ2 ปี การฝึกใหมี้ระเบียบวินยัควรเร่ิมจากการก าหนดใหกิ้จกรรมทุก
อยา่งอยูใ่นกติกา 3 ขอ้ คือ 1.ไม่เป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 2. ไม่เป็นอนัตรายต่อตนเอง และ 
3. ไม่ท าขา้วของเสียหาย  (พนม   เกตุมาน,  คู่มือพ่อแม่และครู ส าหรับการฝึกเด็กสมาธิ
สั้น, หนา้ 7) พฤติกรรมท่ีไม่มีระเบียบวินยัของนกัเรียนเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตวั
ของนกัเรียนโดยตรงและยงัส่งผลไปถึงการพฒันางานต่าง ๆ ให้ขาดประสิทธิภาพไป
ดว้ย การมีระเบียบวินยัจึงเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกนัในสังคม และเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ทุกคนท่ีจะท าใหค้วบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน และสังคม ซ่ึงการ
ฝึกน้ีจะเป็นการสร้างระเบียบวินยัเพื่อจะช่วยให้เด็กรู้จกัใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข การสร้างวินยัน้ีจ  าเป็นอยา่งยิง่กบัเด็กทุกคนและตอ้งสร้างเสริมใหเ้กิดกบัเด็ก
ตั้งแต่ยงัเด็ก เพราะวินัยท่ีถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กนั้นจะติดตวัไปจนโตและจะกลายเป็น
ส่วนของ มโนธรรมประจ าใจ ไปตลอดชีวิต ทั้ งน้ีการตั้ งกฎต้องไม่ขัดขวางการ
แสดงออกของเด็ก โดยเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีการเติบโตตามธรรมชาติ และค านึงถึงความ
ปลอดภยัของเด็ก ความสงบภายในครอบครัว เพื่อการมีชีวิตในสังคมกบัผูอ่ื้น เพื่อให้
เด็กมีสมาธิอย่างเต็มท่ีในการเรียน เพื่อการพฒันาตวัเด็กในอนาคต     (นวลศิริ  เปา
โรหิตย,์ 2553 หนา้ 26-28) การสร้างระเบียบวินยั ตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีชดัเจน ซ่ึงขอ้ตกลง
นั้นเกิดจากการท่ีทุกคนเห็นพอ้งและปฏิบติัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมใหเ้ด็กรู้จกัท า
ตามกิจวตัรหรือท าตามเวลา ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองตามวยั และใช้ค  าสั่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ น ้ าเสียงหนกัแน่นชดัเจน เพื่อใหเ้ด็กปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ควรฝึกฝน 



กระตุน้ ติดตามให้เด็กท าอย่างสม ่าเสมอ    การมีกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจนช่วยให้เด็กปฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งสม ่าเสมอจะท าใหเ้ด็กรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัในท่ีสุด (จอม  ชุมช่วย,2552 
หนา้ 40-41)  

ผู ้ศึกษาสนใจศึกษาการพัฒนาการมีระ เบียบวินัยของเด็กนัก เ รียนชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส โดยใชต้ารางกิจกรรม  
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อศึกษาการพฒันาความมีระเบียบวนิยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นโดยใชโ้ปรแกรมตารางกิจกรรม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้นชั้น

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น ชั้น

ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
จ  านวน 3 คน ไดม้ากจากเกณฑ ์ดงัน้ี  

2.1 ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยห์รือไดรั้บการประเมินจากครูการศึกษา
พิเศษ วา่เป็นเดก็มีภาวะสมาธิสั้น 

2.3 ไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองในการเขา้ร่วมการศึกษา 
3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 3.1 ตวัแปรตน้ คือ การใชโ้ปรแกรมนาฬิกากิจกรรมตามทฤษฏีการปรับ
พฤติกรรม  

    3.2 ตวัแปรตาม คือ ความมีระเบียบวนิยั 
 
 

 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น มีระเบียบวนิยัเพิ่มมากข้ึนโดยใชโ้ปรแกรมตาราง

กิจกรรมช่วยบอกกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาให้เด็กไดรู้้ว่าควรท าอะไร และเวลาต่อไป
ตอ้งท าอะไร โดยใช้เทคนิคปรับพฤติกรรมช่วยในดา้น ชมเชย การให้รางวลั เม่ือเด็ก
สามารถท ากิจกรรมตามเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือ ลงโทษ ตักเตือนเม่ือเด็กไม่ท าตาม
กิจกรรม เม่ือเด็กไดฝึ้กท ากิจกรรมต่างๆตามตารางอยา่งสม ่าเสมอ จะท าใหเ้ด็กรู้ว่าควร
ท าอะไรเม่ือไร มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหน้าท่ี ท่ีรับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มี 2 ชนิด คือ  
1. เคร่ืองมือทดลอง คือ ตารางกิจกรรมเพื่อฝึกระเบียบวนิยัและตารางปรับ

พฤติกรรม 
2. เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวนิยั ก่อน-

หลงั 
 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองการพฒันาความมีระเบียบวนิยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส ท่ีมีภาวะสมาธิสั้นโดยใชโ้ปรแกรมตารางกิจกรรม 
เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  โดยมีการจดัท าตารางกิจกรรม เพื่อพฒันาความมีระเบียบวนิยั
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีภาวะสมาธิสั้น แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1  คือขั้นก่อนการด าเนินการทดลอง ท าการประเมินพฤติกรรม โดยใช้
แบบประเมินพฤติกรรม 
 ระยะท่ี 2 คือ ขั้นด าเนินการทดลอง ท าการปรับพฤติกรรม โดยเคร่ืองมือตาราง
ปรับพฤติกรรม  ใชเ้วลาปรับพฤติกรรม 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง 
ระหวา่งปรับพฤติกรรม ท าการจดบนัทึกพฤติกรรมของเดก็ 



 ระยะท่ี 3 คือ ขั้นหลงัการทดลอง เม่ือท าการปรับพฤติกรรมครบ 4 สัปดาห์ ท า
การประเมินพฤติกรรมโดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมเดียวกบัระยะท่ี 1  
 

สรุปและอภปิรายผล 
จากการศึกษาการพฒันาความมีระเบียบวินัยของเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลายท่ีมีภาวะสมาธิสั้ นโดยใช้โปรแกรมตารางกิจกรรม สรุปได้ว่า การพฒันา
ความมีระเบียบวินยัของเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีภาวะสมาธิสั้น โดย
ใชโ้ปรแกรมตารางกิจกรรม หลงัจากการปรับพฤติกรรมเดก็มีการพฒันาความมีระเบียบ
วินยัเพิ่มข้ึน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หลงัจากการปรับพฤติกรรมโดยใช้
ตารางกิจกรรม มีความพฒันาความมีระเบียบวินยัเพิ่มข้ึนอยู่ในระดบัดี แสดงให้เห็นว่า 
การใชโ้ปรแกรมกิจกรรมเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมความมีระเบียบวินยัใหก้บัเด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิสั้ น สอดคลอ้งกบังาวิจยัของ บุศนีย  ์ ชัยมงคล. (2550). การวิจยัท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความมีวนิยัในตนเองดว้ยกิจกรรมการจดัเกบ็ของเล่น ประชากร
คือเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วดัศรีบุรีรัตนาราม ) ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา2550 จ านวน 1 หอ้งเรียน มี 22 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1. กิจกรรม
การจดัเก็บของเล่น โดยการสร้างแรงจูงใจดว้ยนิทานและการแสดงบทบาทสมสมมติ 
เพื่อนาไปสู่การสร้างขอ้ตกลงในการเกบ็ของเล่น และเสริมแรงดว้ยสต๊ิกเกอร์รูปหวัใจ
นาไปติดท่ีสมุดเดก็ดีซ่ึงเดก็ไดจ้ดัทาข้ึน เม่ือปฏิบติัตามขอ้ตกลงไดค้รบ 5 วนัต่อสัปดาห์ 
สามารถนาไปแลกสต๊ิกเกอร์ท่ีตนเองชอบได ้ 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเองขณะจดัเกบ็ของเล่นใชส้าหรับสังเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเด็กจดัเกบ็ของเล่นและ
ทาการประเมินใหค้ะแนนในสมุดเด็กดี ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วดัศรีบุรีรัตนาราม ) มีวินยัในตนเองเพิ่มมากข้ึนตลอด 4สัปดาห์ 
จากร้อยละ 59.36 , 72.55 , 80.77 และ 86.05 ตามลาดบั ผลของการวิจยัน้ีมีขอ้วิจารณ์ถึง
การนาหลักการของแรงจูงใจและการเสริมแรงมาใช้  จึงมีผลให้ค่าร้อยละของ
ความกา้วหนา้ในพฤติกรรมเป็นไปไดใ้นลกัษณะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 



ข้อเสนอแนะในการน าการศึกษาไปใช้ 
1. ควรสร้างกิจกรรมในตารางกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ เพื่อเป็นการเสริม

แรงจูงใจใหก้บัเดก็ท ากิจกรรม 
2. รางวลัหรือแรงจูงใจ ควรเหมาะกบักิจกรรมท่ีเดก็ท าได ้และน่าสนใจเพื่อให้

กระตุน้ใหเ้ดก็ท ากิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
3. ควรจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมขณะท ากิจกรรม เพื่อลดแรงจูงใจจาก

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีอาจท าใหเ้ดก็ละเลยการท ากิจกรรมตามตารางกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพร้อมดา้นสถานท่ี

และการสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมจากผูป้กครอง  
2. กรณีศึกษาท่ีผูศึ้กษาเลือกท าการศึกษาเป็นการพฒันาความมีระเบียบวนิยั ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาดา้นพฤติกรรมการหลงลืมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ต่อจากการมีระเบียบวนิยั 
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