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54260808:  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
ค าส าคัญ:  เต้นบัลเล่ต์. เด็กสมาธิส้ัน.  
 ไปรยาวิริณ ศรีประเสริฐ: รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย. 
รศ.ดร.ธีรศักดิ ์อุ่นอารมณ์เลิศ  และ รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข 197 หน้า. 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับ ประถมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม ก่อน 
หลัง และระยะติดตามผล การใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา และ  3) เพื่อศึกษาผลของความพึงพอใจในรูปแบบ
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก กลุ่มตัวอย่างเด่ียว ในรูปแบบ ABA เก็บ
รวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนด าเนินการตามวิธี วิจัยและพัฒนา วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่า Split-middle method และค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วย 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ใช้เวลาทดลอง 12 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ในแต่ละครั้ง
ประกอบด้วย 1)การอบอุ่นร่างกาย 10 นาที 2)เรียนท่าเต้นบัลเล่ต์ 25 นาที 3) การยืดกล้ามเนื้อ 10 
นาที ประเมินท้ายบทเรียนทุกครั้ง เพื่อหาค่าการทดลองอนุกรมเวลา บันทึกพฤติกรรมในรูปแบบ 
VDO และจดบันทึก  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1.หลักจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิ
จดจ่อ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านทักษะทางสังคม ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหวและด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ในระยะติดตามผล พบว่า ด้านสมาธิจดจ่อ ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านทักษะ
ทางสังคม นักเรียนมีพฤติกรรมแย่ลง ส่วนด้านด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหวและด้านการเห็นคุณค่า
ในตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรมคงท่ี 

2. ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.57) เมื่อแยกพิจารณา พบว่า ในกลุ่มนักเรียน จ านวน 5 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ( X = 4.8)  ส่วนผู้ประเมิน จ านวน 8 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43)  
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 The purpose of this research is 1) To enhance the ballet activities that is 
suitable for ADHD students in middle school level. 2) To compare behavior result 
from pre-test, post-test and follow up the result from the activities. 3) To study 
satisfaction in the activities which enhances suitable behavior for ADHD and related 
surrounding.  

This research based on Small N Experimental Research. Data from Single 
Subject Design (ABA) has been collected by both quantity and quantity. The quantity 
data analysis was done by Split-middle method and average result from the research. 
For quality data has been done by applied Content analysis. The process has been 
done 12 times with 45 minutes each by following 1) Warm up 10 minutes  
2) Study the exercising 25 minutes 3) Stretching 10 minutes 

The assessment will be done every class after the class finished to find out 
Time series design and record behavior by VDO. 

The result represented  
1. Participations have better skills which are concentration, emotional control, 

social skills, co-ordinate and self-esteem.  
2. There are 13 participants which the result shows they have highest 

satisfaction ( X = 4.57). From this result, it can be seen in the detail that there are 5 
participants who have the highest satisfaction ( X = 4.8)  and another 8 participants 
have high satisfaction ( X = 4.43). 
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และโรงเรียนทอฝัน มิวสิค แอนด์ แดนซ์ ท่ีให้การสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความร่วมมือ ในการ
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 ขอขอบคุณนักเรียนท้ัง 5 คนท่ีเข้าร่วมการวิจัย และนักเรียนท่ีทดลองเครื่องมือทุกคน ท่ีให้
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการศึกษาความชุกของโรคสมาธิส้ันในเด็กไทย พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 พบเด็กไทยเป็นโรคสมาธิส้ัน ร้อยละ3 (ไทยรัฐ, 2542: 12) ปีพ.ศ. 2550 ร้อยละ5 
(มาโนช อาภรณ์สุวรรณ, 2550: 16-17)  ปีพ.ศ. 2555 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต พบว่า ผลการส ารวจเด็กไทยท่ี
ก าลังศึกษา ประถมศึกษาช้ันปีท่ี1- 6 เป็นโรคสมาธิส้ัน ประมาณร้อยละ 6.5 และปี2558 จากผล
ส ารวจของกรมสุขภาพจิต พบอัตราความชุกของโรคสมาธิส้ัน ประมาณร้อยละ 8.1 (ชาญวิทย์ พร
นภดล และคณะ, 2558: 337)  โรคสมาธิส้ันหรือท่ีเรียกว่าเด็กไฮเปอร์แอคทีฟ (hyperactive)  หรือ
โรคเอดีเอชดี (ADHD : Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder) (รวิวรรณ นิวาตพันธุ์, 2554: 
96) จัดเป็นโรคทางจิตเวชในกลุ่มเด็ก ซึ่งพบได้ในเด็กอายุ 8 – 11 ปี พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 
4 – 6 เท่า (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2553: 5) 

อาการของโรคสมาธิส้ันมีการแสดงพฤติกรรมใน 3 ลักษณะดังนี้ คือ อาการขาดสมาธิ
(Attention Deficit) เด็กมักมีลักษณะวอกแวกได้ง่าย ขาดความต้ังใจในการท างาน เหม่อลอยบ่อยๆ
ท างานไม่เสร็จ ขาดความรอบคอบ เด็กจะมีลักษณะขี้ลืม ท าของหายเป็นประจ า อาการซนหรือไม่อยู่
นิ่ง (Hyperactivity) เด็กจะแสดงอาการซน อยู่ไม่สุข เคล่ือนไหวตลอดเวลา และอาการหุนหันพลัน
แล่นหรือยับยั้งควบคุมตนเองไม่ได้ (Impulsivity) เด็กมักมีลักษณะวู่วาม ใจร้อน ท าอะไรไปโดยไม่คิด
ล่วงหน้า ขาดความระมัดระวัง ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีเด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ในด้านสมาธิ
และการเคล่ือนไหว (พนม เกตุมาน, 2552: 10) อาการเหล่านี้ส่งผลกระทบทางลบ ได้แก่ ปัญหาด้าน
การเรียน เด็กท่ีเป็นโรคสมาธิส้ันไม่สามารถใช้ชีวิตในห้องเรียนได้เหมือนเด็กปกติ มักจะรบกวนช้ัน
เรียน เนื่องจากการท่ีท าอะไรไม่ได้เท่ากับเพื่อน จะรู้สึกเศร้าและหงุดหงิด เมื่อไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของ
เพื่อนร่วมช้ัน จะไม่อยากไปโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อการท างาน การเข้าสังคมปัญหาการสร้าง
สัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ า มีคุณภาพชีวิตต่ า และมีความเส่ียงในการ
เกิดโรคร่วม  (สิรินัดดา ปัญญาภาส, 2558: 113) 

โรคสมาธิส้ัน มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องรักษาต้ังแต่วัยเด็ก จากการศึกษาพบว่า 2 ใน 3 
หรือประมาณร้อยละ 70 ของเด็กท่ีปุวยมีอาการจนถึงผู้ใหญ่ มีอาการรุนแรงและเป็นปัญหาระยะยาว
ท้ังต่อตัวเด็ก ครอบครัว และสังคม โดยพบว่า 1 ใน 4 ท าผิดกฎจราจร มีบุคลิกก้าวร้าว อีก 1 ใน 10 
มีปัญหาใช้สารเสพติด หรือมีปัญหาสุขภาพจิตถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายได้ส าเร็จ     
ร้อยละ 5 (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2552: 3) มีรายงานการศึกษาเด็กท่ีต้องคดี
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ในสถานพินิจกรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 11-18 ปี เป็นกลุ่มโรคสมาธิส้ันอย่างเดียวร้อยละ 28 
และเป็นกลุ่มท่ีเป็นโรคสมาธิส้ัน ร่วมกับภาวะเกเร ก้าวร้าว ถึงร้อยละ 82 (นภัทร พุกกะณะสุต, 
2551: 59)  สอดคล้องกับผลการส ารวจทางการแพทย์ ในปีพ.ศ.2549 พบปัญหาต่างๆในโรงเรียน
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรังแกกันในโรงเรียน ท าให้เกิดความเจ็บปวดแก่ร่างกายโดยตรง 
หรือ การท าร้ายจิตใจ ซึ่งได้แก่ ค าพูดท่ีล้อเลียน เหยียดหยาม การแย่งชิงเงินและส่ิงของ และการข่มขู่ 
ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุุน จากการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน
มีนาคม พ.ศ.2549 พบว่ามีนักเรียนร้อยละ 40 เคยถูกรังแก เดือนละ 2-3 ครั้งหรือมากกว่า ซึ่งจะเกิด
มากท่ีสุดในเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (นักเรียนไทยถูกรังแกรองจากญี่ปุุน. 2550:26) ภาวะแบบนี้ จะ
ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้รับการรักษาจนไปถึงวัยผู้ใหญ่จะมีความเส่ียงสูงต่อการเกิด
อาการทางจิตหลายประการ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคติดสารเสพติด โรคเกเร มี
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นบกพร่อง และการท าผิดกฎหมาย (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2558: 337; 
สิรินัดดา ปัญญาภาส, 2558: 113) 

กรณีตัวอย่าง ท่ีประเทศสหรัฐ อเมริกา เมื่อวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2550 นักศึกษาเช้ือชาติ
เกาหลี สัญชาติอเมริกา มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ใช้ปืนยิงเพื่อน
นักศึกษาและอาจารย์ระดับศาสตราจารย์เสียชีวิตถึง 32 คน บาดเจ็บอีก 20 คน และได้ใช้ปืนยิงตัว
ตายตามปัญหาเหล่านี้เริ่มมีขึ้นต้ังแต่ปี 2509 และมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในสหรัฐอเมริกา และได้
แพร่กระจายไปยังประเทศแคนาดา (นภัทร พุกกะณะสุต, 2551: 60-61) รวมถึงประเทศไทย  ก็มีคดี
ท่ีวัยรุ่นชิงทรัพย์รถแท็กซี่ โดยอ้างว่าเลียนแบบพฤติกรรมจากเกม คดีดังกล่าวพบว่า ผู้ก่อคดีมีอาการ
ทางจิต และยังมีพฤติกรรมเลียนแบบ เมื่อย้อนกลับไปค้นประวัติวัยเด็กพบว่า มีอาการสมาธิส้ันท้ังส้ิน
(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2552: 1) 

ปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดโรคสมาธิส้ัน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์. 2556) แต่นักวิชาการจ านวนมากสันนิษฐานว่า สาเหตุท่ีส าคัญเกิดจากความผิดปกติ 
ของการท างานในระบบสมองท่ีท าหน้าท่ีในการส่ังการ (Executive Function) หรือการมีสารส่ือ
ประสาทไม่สมดุล คือ โดปามีน (Dopamine) และเซโรโทนิน (Serotonin) น้อยกว่าเด็กปกติ ซึ่ง
สารเคมีท้ัง 2 ตัวนี้ ท าหน้าท่ีในการควบคุมสมาธิและพฤติกรรม ประมาณร้อยละ 30-40 ของเด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิส้ัน (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์, 2541: 6)  หรืออาจมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
(Genetic Problem) ส่วนสาเหตุอื่นๆ เช่น สารตะกั่วเป็นพิษก็จะท าให้เกิดอาการได้ ซึ่งสามารถรักษา
ได้ นอกจากนี้อาจเกิดจากท่ีเด็กเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเกิดอุบัติเหตุ สมองได้รับการ
กระทบกระเทือน เมื่อหายแล้วอาจท าให้เกิดอาการโรคสมาธิส้ันได้ (ศันสนีย์ ฉัตรคุป, 2542: 214) 
และมักพบบ่อยส าหรับมารดาท่ีสูบบุหรี่ หรือด่ืมเหล้าในระหว่างต้ังครรภ์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเล้ียงดู
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หรืออุปนิสัยของตัวเด็กเอง การเล้ียงดูและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยเสริมท่ีท าให้อาการหรือความผิดปกติ
ดีขึ้นหรือแย่ลงได้แต่ไม่ใช่สาเหตุหลัก (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2556) 

การรักษาอาการสมาธิส้ันนั้น ในปัจจุบันถือว่าการรักษาด้วยยากระตุ้นสมองเป็นมาตรฐาน
มากท่ีสุด ซึ่งจ านวนเด็กท่ีได้รับการรักษาด้วยยาร้อยละ 75 มีอาการดีขึ้น ส่วนอีกร้อยละ 25 ไม่
เปล่ียนแปลงหรือมีอาการแย่ลง แม้ว่ายานั้นไม่มีสารตกค้างในร่างกาย แต่ก็มีผลข้างเคียงซึ่งท าให้เด็กมี
อาการ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปวดท้อง และอารมณ์ขึ้นลง (มาโนช อาภรณ์
สุวรรณ,  2550: 50-52) ในอีกร้อยละ 25 นั้นอาจหายด้วยวิธีการรักษาด้านอื่น อาทิเช่น รักษาด้วย
สารเสริมอาหาร ประเภทพวกวิตามิน การรักษาโดยการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับเช้ือรา การรักษาด้วย
การฝังเข็ม การรักษาด้วยการเปล่ียนแปลงและตอบรับทางสมอง การบ าบัดด้วยสนามแม่ เหล็กชนิด
อ่อนมาก (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ,  2550: 60) การรักษาเหล่านี้ แม้ว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่ก็ใช้
ระยะเวลาในการรักษายาวนาน ซึ่งจะท าให้เด็กเบ่ือและปฏิเสธการรักษาเอง 

แม้ว่าการรักษาดังกล่าวจะ เป็นการช่วยให้เด็กมีสมาธิดีข้ึน แต่ไม่ได้พัฒนาในเรื่องของร่างกาย
และจิตใจ จากการศึกษาพบงานวิจัย ท่ีช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ันโดยการใช้กิจกรรมเข้ามาเป็นส่ือ เพื่อลด
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพิ่มพฤติกรรมท่ีดี โดยมีเปูาหมาย คือ เพิ่มสมาธิ พยายามควบคุมตนเอง ฝึก
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ฝึกทักษะทางสังคม (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์,  2541:  20-21;
ศิริพร สุวรรณทศ,  2547: 5)  รวมถึงกิจกรรมทางด้านศิลปะ ในด้านอื่นๆ เพื่อช่วยบ าบัดเด็กสมาธิส้ัน 
ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงคลาสสิก เพลงบรรเลง การวาดรูป พับการดาษ งานปั้น งานฝีมือต่างๆ ตามท่ี
เด็กสนใจ รวมถึงการออกก าลังกาย (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์,  2556) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ Dane Redman (1998)  Alexis Anne Lanzillo (2009) 
และอีกหลายเล่ม ท่ีใช้ ลักษณะของการออกก าลังกาย เช่น การเดิน การปรบมือ การวิ่ง และการ
กระโดด รักษาอาการขาดสมาธิ และ Ivania Quesada Chaverri (2008) ใช้การเต้นร าและการ
เคล่ือนไหว บ าบัดเด็กสมาธิส้ันในด้านอาการขาดสมาธิและการเข้าสังคม  เป็นกระบวนการท่ีมีการ
ควบคุม ปล่อยวาง ไม่คาดหวัง โอนอ่อนผ่อนตาม (ปฤษณา กองวงค์, 2554) 

การรักษาด้วยวิธีใช้กิจกรรมเข้ามาเป็นส่ือนั้น นอกจากจะช่วยให้เด็กสมาธิส้ันมี พฤติกรรมดี
ขึน้แล้ว ยังส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทางร่างกาย เพิ่มขึ้นด้วย เพราะกิจกรรมการเคล่ือนไหวเป็น
ส่วนช่วยท าให้เด็กเกิดประสบการณ์ การรับรู้ ความช านาญ ตามแนวทางของทฤษฎีการควบคุมการ
เคล่ือนไหว (Motor Control Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า การเคล่ือนไหวของร่างกายมาจากการ
สะสมประสบการณ์ ส่ังงานของสมองและระบบประสาท โดยการเคล่ือนไหวท่ีดี จะต้องได้รับการฝึก
ประสบการณ์เสียก่อน (Richard A. Schmidt and Timothy D. Lee, 2011) ส าหรับ ทฤษฎี
พัฒนาการ (Development Theory) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงพัฒนาการในลักษณะต่างๆของบุคคล 
โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในด้านพัฒนาการของเด็กสมาธิส้ัน อันได้แก่ทฤษฎี
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พัฒนาการด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์ ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพ  และทฤษฎีพัฒนาการด้านสังคม ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้จะกล่าวถึงในแต่ละช่วงวัยพัฒนาการ
ของเด็กซึ่งหากเด็กท่ีมีความผิดปกติ ก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ตามล าดับขั้นของพัฒนาการ ท้ังนี้เกือบ
ทุกทฤษฎีได้ระบุว่าหากเด็กท่ีมีการพัฒนาการในด้านต่างๆช้า ควรให้เด็กได้ฝึกกิจกรรมท่ีท าให้เด็ก
ผ่อนคลาย เน้นกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้น ดนตรี และงานศิลปะ (พนม เกตุมาน. 2553: 149) 

การเต้นบัลเล่ต์ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ท่ีเน้นการแสดงออกและการรับรู้จากลีลาท่าทาง การ
เคล่ือนไหว ประกอบกับเสียงดนตรี เพื่อช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกภาพ แก้ไขจุดท่ีบกพร่อง
ของสรีระร่างกาย ยังช่วยในเรื่องของอารมณ์ ให้มีอารมณ์เย็นลง มีสมาธิ และรอบคอบ เกิดความ
ภูมิใจในตัวเอง มีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง (สิรินุช เรืองชีวิน,  2546: 89) การเต้น
บัลเล่ต์เป็นการสร้างจินตนาการ เมื่อเด็กสร้างจินตนาการไปพร้อมกับการเต้น ย่อมท าให้เด็กเกิดสมาธิ
เพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน (แซม เจ้ิน ท้ัง,  2559: สัมภาษณ์) และยังเป็นการประสานงานอย่างต่อเนื่องของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ สร้างความแข็งแรงและความคล่องตัวให้กับร่างกาย (ชัชชฎา ก้องธรนินท์, 
2555:  ออนไลน์) พัฒนาเรื่องทักษะทางสังคม การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
ได้ (วัลลภา ปัจฉิมสวัสด์ิ , 2559: สัมภาษณ์)  

การเต้นบัลเล่ต์เป็นการเต้นประกอบเพลงคลาสสิค ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางและมี
งานวิจัยของต่างประเทศรองรับหลายฉบับว่าดนตรีคลาสสิค ท าให้ผู้ฟังเกิดสมาธิได้ ไม่ว่าจะเป็น
งานวิจัยของ อัลเฟรด เอ โทมาทิส (Alfred A.Tomatis) ผู้เช่ียวชาญด้านโสตวิทยา ชาวฝรั่งเศส ศึกษา
ดนตรีของโมสาร์ต (Mozart) พบว่าเสียงดนตรีเป็นเสียงเชิงบวกในการบ าบัด เพิ่มสมาธิ (Alfred 
A.Tomatis, 1991)  เช่นเดียวกับ ดร.ฟรานเชล เอช เราสเซอร์ (Dr.Frances H. Rauscher) นักวิจัย
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทดลองน าบทเพลงของโมสาร์ต (Mozart) มาเปิดให้กับคนฟัง
ในขณะท างาน พบว่า กลุ่มท่ีได้ฟังเพลงโมสาร์ต (Mozart) ผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่ม
ท่ีท างานในท่ีเงียบ (Frances H. Rauscher, 2006: 233-238) นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายท่านน า
เพลงของกวีต่างๆ มาทดลองในแนวทางคล้ายกัน เช่น  บทเพลงของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค  
(Johann Sebastian Bach) ก็ได้ผลการทดลองไม่ต่างกัน (อโรคา108, 2558: ออนไลน์)   
   จากการอธิบายข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าการเต้นบัลเล่ต์ เป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุมเรื่องการ
เคล่ือนไหว และเสริมสร้างในเรื่องของสมาธิ ประกอบกับการเรียนต้องเรียนเป็นกลุ่ม จึงท าให้สามารถ
ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอื่นเพิ่มเติมได้ งานวิจัยฉบับนี้ จึงเป็นการน ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
มาฝึกให้กับเด็กสมาธิส้ันในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กสมาธิส้ันมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขึ้นใน 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ด้าน
ทักษะทางสังคม (Social skills)  ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) และด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยสร้างกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) ขั้น
การออกแบบและการพัฒนา (design and develop phase) ขั้นน าไปใช้ (implement phase) 
และขั้นประเมิน (evaluate phase) โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นวิเคราะห์ (analyze phase) ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับโรค
สมาธิส้ัน พฤติกรรม อาการ วิธีการบ าบัดรักษา และปัญหาของโรค จากต าราและเอกสาร  ศึกษา
ทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) ทฤษฎีพัฒนาการ และยังศึกษาในเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอนเต้นบัลเล่ต์ส าหรับเด็กเล็ก (Step by Step) พร้อมท้ังการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญทางด้านบัลเล่ต์ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนของเด็กสมาธิส้ัน และน าการศึกษาท้ังหมด
มาก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กสมาธิส้ันใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 
ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  ด้าน
สหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) และ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – 
Esteem)  

ขั้นการออกแบบและการพัฒนา (Design and develop phase) ผู้วิจัยได้น ารูปแบบ
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  
แผนการสอน แบบประเมินท้ายกิจกรรม และแบบสังเกตพฤติกรรม ไปตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของรูปแบบต้นแบบ และเครื่องมือวิจัย กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ด้านเด็กสมาธิ
ส้ันและนักจิตวิทยา จ านวน 5 คน และด้านการเต้นบัลเล่ต์ จ านวน 5 คน  

ขั้นน าไปใช้ (Implement phase) ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  ท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพแล้ว น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา  ให้สมบรูณ์แบบยิ่งขึ้น 
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ขั้นประเมิน (Evaluate phase) ในขั้นนี้เป็นขั้นประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้น
บัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  จากการ
ประเมินผลของครูผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน และนักกิจกรรมบ าบัด ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ คือ การประเมินเชิงปริมาณ วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน  ฉบับ และ
การประเมินเชิงคุณภาพ วัดจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  สรุปแนวคิดส าคัญตามภาพที่ 1 ดังนี้ 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างรูปแบบกจิกรรมการ
เต้นบลัเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤตกิรรมที่เหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น  
ในระดับประถมศึกษา 
ประกอบด้วย 
- ท่าเต้นบัลเล่ต์ 8 เพลง 
- แผนการสอน 
- แบบประเมินก่อนและ
หลังท ากิจกรรม 
- แบบประเมินระหว่าง
เรียน 
- แบบประเมินการเห็น
คุณค่าในตัวเองของนักเรียน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์ความเที่ยงตรง
ของชุดกิจกรรมโดยหาค่า 
IOC  
ปรับปรุงแก้ไข 

ตรวจสอบรูปแบบ 
- ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
- ประเมินก่อนการ
ทดลอง 
- ทดลองกับกลุ่มทดลอง 
จ านวน 5 คน 12 ครั้ง 
ครั้งละ 45 นาท ี
- ประเมินผลพฤติกรรมที่
เหมาะสม 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านสมาธิจดจ่อ 
2) ด้านการควบคุม
อารมณ์ 
3) ด้านทักษะทางสังคม 
4) ด้านสหสัมพันธ์การ
เคลื่อนไหว 
5) ด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง  
- สนทนากลุ่ม (Focus 
Group) กับผู้เก่ียวข้อง 
- ปรับปรุงแก้ไข 

รูปแบบกิจกรรมการเตน้
บัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤตกิรรมที่เหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ใน
ระดับประถมศึกษา ที่
ประกอบด้วย 
- หลักการ 
- วัตถุประสงค ์ 
- รูปแบบกิจกรรมท่าเต้น
บัลเล่ต์ 
- แบบประเมินผล 
- ปัจจัยและเงือนไขของ
การน ารูปแบบไปใช้ 
- แผนการสอน 

ศึกษาคน้คว้าวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน 

1) ทฤษฎีการควบคุม
การเคลื่อนไหว 
(Motor Control 
Theory) 
2) ทฤษฎีพัฒนาการ 
(Development 
Theory) 

 
ศึกษาลักษณะ
อาการพฤติกรรม
ของเด็กสมาธิสั้น  
จากเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สังเกตพฤติกรรม 

 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับ
เด็กสมาธิสั้น และ
หลักการเต้นบัลเล่ต์ 
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ค าถามการวิจัย 
 1.รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา  มีลักษณะอย่างไร 

2.หลังการทดลอง(Posttest) และระยะติดตามผล(Follow up) การใช้รูปแบบกิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง(Pretest)หรือไม่ 

3. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องผู้ท่ีเกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่าง กับรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับใด 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ก่อนการทดลอง (Pretest) หลังการทดลอง 
(Posttest) และระยะติดตามผล (Follow up) การใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี 
เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  
สมมติฐานงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยจึงต้ังสมมติฐานไว้ดังนี้ 

1. เด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จะมีพฤติกรรมดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control)  3) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว
(Motor Co-ordinate) 5) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ยังคงอยู่จนถึงระยะติดตามผล (Follow up) 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก

สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ในครั้งนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 
ประชากร  

นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
บางกรวย ท่ีมีอาการสมาธิส้ัน จ านวน 22 คน มีอายุระหว่าง 8 - 13 ปี  

กลุ่มตัวอย่าง  
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกนักเรียนท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559  มีอายุระหว่าง 8 - 13 ปี โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวย ท่ีมีลักษณะอาการของโรคสมาธิส้ัน ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางว่าเป็น
โรคสมาธิส้ัน และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง จ านวน 5 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน และ
เพศชาย จ านวน 3 คน 

 
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา  ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate)  
2) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)   
3) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)   
4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate)  
5) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 

 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ใช้แนวทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor  Control  

Theory)   และทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory) ท่ีน ามาสร้างเป็นรูปแบบกิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  เป็น
การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของการเต้นบัลเล่ต์ และการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
สมาธิส้ัน  
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4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ ศึกษาวิจัยใน ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ หมายถึง ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ท่ีประกอบด้วยท่า 
เต้นมาตรฐานในระดับ Pre-Primary และ Primary ซึ่งผ่านการคัดเลือกและประยุกต์ท่าเต้น โดยการ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเป็นส่ือ ซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ขั้นอบอุ่นร่างกาย ขั้น
เรียนทักษะทางบัลเล่ต์ และขั้นยืดกล้ามเนื้อ 

2. พฤติกรรมที่เหมาะสม หมายถึง พฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ัน ท่ีหลังจากได้เข้ารับการฝึก 
ชุดกิจกรรมแล้วนั้น สามารถมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นได้ในแต่ละด้าน โดยแบ่งเป็น  

    2.1 ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) หมายถึง เด็กสมาธิส้ันสามารถท ากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งอยู่ได้นานเกิน 5 นาที ขึ้นไป ซึ่งเด็กมีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงท่ีจะท ากิจกรรม 
ต้ังใจฟังระหว่างครูอธิบาย  มีความอดทน ความพยายาม มีระเบียบวินัย เข้าใจค าส่ังได้เร็ว ปฏิบัติตาม
ค าส่ังได้ดี  ต้ังใจท ากิจกรรม และมีความจ าดี 

   2.2 ด้านการควบคุมอารมณ์  (Emotional Control)  หมายถึง เด็กสมาธิส้ันสามารถ
แยกอารมณ์ของตนเองได้ เช่น อารมณ์โกรธ ดีใจ เสียใจฯลฯ และสามารถแสดงอารมณ์ของตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เด็กสามารถอดทน รอคอยเพื่อท่ีจะท ากิจกรรม ยับยั้งอารมณ์
ความต้องการต่างการของตนเองได้ และยับย้ังอารมณ์โกรธของตนเองได้ 

   2.3 ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  หมายถึง การปฏิสัมพันธ์และการส่ือสาร
ระหว่างกันในสังคม อันได้แก่ ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟัง การท างานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ 
รวมท้ังความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม 
ความสามารถในการรู้จักผู้อื่น และการคิดค านึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดข้ึน ซึ่งเด็กจะเรียนรู้พัฒนาการเหล่านี้ได้โดยการเผชิญหน้ากับ
คนอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ครู เพื่อน ผู้ดูแล และชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

      1 ด้านการให้ความช่วยเหลือ/แบ่งปัน หมายถึง เด็กสมาธิส้ันช่วยครูและเพื่อนในการ
จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนท้ังก่อนเรียนและหลังเลิกเรียน ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนหรือสลับอุปกรณ์
กันใช้เมื่อถูกเพื่อนขอ หรือเต็มใจให้เพื่อนเอง รู้จักให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการ และพูด
ให้ก าลังใจในระหว่างเพื่อนท ากิจกรรม 

      2 ด้านการให้ความร่วมมือ หมายถึง เด็กสมาธิส้ันเคารพกฎกติกาในระหว่างการเรียน
หรือระหว่างการท ากิจกรรม ตามท่ีครูหรือเพื่อนก าหนด 
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      3 ด้านการเป็นผู้น า และผู้ตาม หมายถึง เด็กสมาธิส้ันสามารถแสดงความคิดเห็นใจการ
ท ากิจกรรมต่างๆ เข้าใจบทบาทตนเองในฐานะสมาชิก ยอมรับฟังและท าตามข้อตกลงของเพื่อน
ภายในกลุ่ม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และรู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น 

      4 ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง เด็กสมาธิส้ันกล้าชวนเพื่อนสนทนาและแสดง
ความรู้จักผู้อื่น รู้จักทักทายผู้อื่น ด้วยค าว่าสวัสดี 

      5 ด้านมารยาททางสังคม หมายถึง เด็กสมาธิส้ัน รู้จักการพูดขออนุญาต โดยใช้น้ าเสียง
ท่ีสุภาพ รู้จักพูดขอบคุณ เมื่อได้รับของจากผู้อื่น และพูดขอโทษเมื่อตัวเองท าผิด 

   2.4 ด้านการสหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว (Co-ordinate) หมายถึง เด็กสมาธิส้ัน
สามารถเคล่ือนไหวร่างการในส่วนของ คอ หน้า สายตา แขน ขา ได้อย่างคล้องตัวและมีความสัมพันธ์
กัน 

   2.5 ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง  (Self – Esteem) หมายถึง เด็กสมาธิส้ันกล้าสบตากับ
ครูผู้สอนในขณะครูก าลังอธิบาย เด็กกล้าตอบค าถามรวมถึงแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน   

3. เด็กสมาธิสั้น หมายถึง เด็กท่ีมีอาการ 3 ประการดังนี้ อาการสมาธิส้ันหรืออาการขาด
สมาธิ อาการอยู่ไม่นิ่งหรือซนผิดปกติ อาการหุนหันพลันแล่น  

4. ความพึงพอใจชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ หมายถึง ทัศนคติของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญ ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา ผู้ประเมิน นักกิจกรรมบ าบัด และตัวนักเรียนท่ีได้เข้าร่วมท า
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ท่ีมีผลทางบวก (ชอบ) ต่อรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ท่ีสามารถช่วยพัฒนาเด็กได้ตาม
วัตถุประสงค์  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อ ส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา มีดังนี้ 

1. ได้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิ 
ส้ัน ในระดับประถมศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control)  ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor 
Co-ordinate) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) อันจะท าให้เด็กสมาธิส้ัน สามารถอยู่
ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างราบรื่นต่อไป 

2. รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน  
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับเด็กสมาธิส้ัน ได้เลือกวิธีท่ีเด็กชอบและช่วยปรับพฤติกรรมของเด็ก  
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ให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มตามความสามารถของตนเอง  และยังเป็น
การเพิ่มความสามารถพิเศษ และสามารถเป็นสร้างอาชีพได้ต่อไปในอนาคต 

3. เป็นประโยชน์ส าหรับวงการครูสอนเต้นบัลเล่ต์ และบุคลากรท่ีสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริม 
พฤติกรรมของเด็ก โดยการน ารูปแบบการเต้นบัลเล่ต์นี้  ไปใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของ
เด็กสมาธิส้ัน หรือน าไปใช้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องในด้านอื่นต่อไป  

 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับช้ันประถมศึกษา ผู้วิจัย ได้แนวคิดทฤษฎี มาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิส้ัน 

 2. ทฤษฎท่ีีเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
  3. บริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
1. ความรู้เก่ียวกับโรคสมาธิสั้น 

โรคสมาธิส้ัน มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือ 
ADHD ซึ่งสามารถเห็นได้ในเด็กวัยเรียนท่ีมีพฤติกรรม การซน ไม่อยู่นิ่ง ขาดสมาธิ ไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได้ พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ (2541:3-4) ผดุง อารยะวิญญู (2545:1) ศันสนีย์ 
ฉัตรคุปต์ (2546: 3-4) และ มาโนช อาภรณ์สุวรรณ (2550: 15)  
 
สาเหตุของการเกิด โรคสมาธิสั้น 

สาเหตุการเกิดโรคสามารถเกิดได้ต้ังแต่อายุ 3 – 7 ปี แต่เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของโรค
จะค่อยเป็นค่อยไปโดยท่ีพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดไม่ทันสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงไม่
ค่อยรู้ว่าลูกผิดปกติส่วนใหญ่ อาการจะสังเกตเห็นเด่นชัดมากขึ้นเมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียนในช้ันอนุบาล 
โดยครูที่โรงเรียนมักจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กได้ชัดเจนและรวดเร็วกว่าพ่อแม่
เสียอีก เนื่องจากมีเด็กปกติท่ีเรียนอยู่ร่วมด้วยเป็นตัวเปรียบเทียบให้เห็น พ่อแม่บางคนอาจนึกขึ้นได้ว่า 
ตอนลูกอายุ 3 เดือนแรกอาจมีอาการร้องกวนคล้ายท่ีเรียกว่าปวดท้อง 3 เดือนแรก หรือโคลิก (colic) 
และเวลาเล้ียงเหมือนเป็นเด็กเล้ียงยาก มารู้อีกทีว่าเป็นโรคก็ต่อเมื่อครูบอกให้รู้ว่าลูกของเราผิดปกติ 
อยู่ไม่นิ่ง ด้ือ ไม่เช่ือฟังเหมือนเด็กคนอื่นๆ ในช้ันเรียนเดียวกัน (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ, 2550: 26)  

ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริงคงเพียงแต่ใช้การพิจารณา
จากงานวิจัยทางวิชาการ หรือเช่ือกันว่าน่าจะมีสาเหตุต่างๆดังนี้ 
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 พันธุกรรม เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้มีสมาธิส้ัน เปรียบเทียบพี่น้องคนละพ่อคนละแม่กับพี่
น้องท่ีเกิดจากพ่อแม่เดียวกันท่ีเป็นสมาธิส้ัน เด็กท่ีเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันจะมีสมาธิส้ันในอัตราสูง
กว่าเด็กท่ีเกิดจากคนละพ่อคนละแม่ จึงเช่ือว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์มาจากพันธุกรรม (นภัทร  
พุกกะณะสุต, 2551: 29)  
 สารสื่อน าประสาท ภาวะสมาธิส้ันอาจมาจากความผิดปกติของสารส่ือประสาทในสมองท่ี
ไม่สมดุลเนื่องจากมีโดปามีน(Dopamine) น้อยเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ขาดการ
ควบคุมตนเอง และการมีสารนอร์อีพิเนฟรีนน้อยเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง  ส่วนเซโรโทนิน 
(Serotonin) ซึ่งมีมากเกินไปท าให้มีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว ดังนั้นสารส่ือประสาทท้ังสามตัวนี้มีส่วน
ส าคัญในการควบคุมสมาธิและพฤติกรรม (วริสรา จุ้ยดอยกลอย, 2553 : 26 ;นงพงา ล้ิมสุวรรณ, 
2542: 58-61; ผดุง อารยะวิญญู, 2544: 5; Selokowitz,  2004: 102-103; Sousa, 2001: 49-50; 
Gelfand & Drew,  2003: 206 - 209; Drug Digest, 2008: online) 

 
ภาพประกอบ 2 สารส่ือประสาทโดปามีนท่ีมีการปล่อยออกมาท่ีจุดเช่ือม (Synapse) ระหว่าง

เซลล์สมอง 2 ตัว มีดูดซึมกลับไปยังเซลล์ตัวส่งในปริมาณท่ีมาก แต่มีการส่งผ่านไปยังเซลล์ประสาท
ตัวรับในปริมาณท่ีน้อย 

ท่ีมา: Barkley (2007)  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Nature, 
Course,Outcomes, and Comorbidity. Retrived June 23, 2008. from 
www.continuingedcourses.net/. 
 

ความไม่สมดุลของสารเคมีท่ีส าคัญในสมองบางตัว เช่น โดพามีน โนรีไพพรีน และซีโรโทนีน 
สามารถอธิบายได้ ดังนี้ (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ, 2550: 45-48) 

การส่งข้อมูลข่าวสารในสมองจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งก็เปรียบเสมือนการเดินทางใน
กรุงเทพฯ ด้วยรถไฟฟูาบีทีเอสท่ีต้องอาศัยเส้นทางรถไฟฟูาสายต่างๆ และสถานีเช่ือมต่อเพื่อเปล่ียน
เส้นทาง 
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 การส่งข้อมูลภายในเซลล์ประสาทเป็นพลังงานไฟฟูาท่ีส่งจากตัวเซลล์ไปสู่ปลายประสาทก็คือ
เส้นทางรถไฟฟูาบีทีเอส ส่วนการส่งข้อมูลผ่านจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์ประสาทหนึ่งต้องอาศัย
สารเคมีท่ีเรียกว่า “สารส่ือน าประสาท” (Neurotransmitter) ซึ่งหล่ังมาจากปลายเซล์ประสาทข้าม
รอยต่อระหว่างเซลล์ประสาทท่ีไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า “Synapse” สารส่ือน า
ประสาทก็เปรียบเสมือนผู้คนท่ีต้องเดินผ่านสถานีเช่ือมต่อระหว่างเส้นทางรถไฟฟูาบีทีเอส 
 ในสมองมนุษย์เราอาศัยสารส่ือน าประสาทท่ีส าคัญหลายชนิด แต่ชนิดท่ีมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีผิดปกติ ได้แก่ โดปามีน (Dopamine) นอร์เอพิเนฟฟริน (Noreppinephrine) 
และซีโรโตนิน (Serotonin) 
 สารส่ือน าประสาทช่วยเช่ือมโยงการส่ือสารของสัญญาณประสาทระหว่างเซลล์ประสาทจาก
สมองส่วนหนึ่งไปสมองอีกส่วนหนึ่งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ท าให้สมองส่วนนั้นๆ ท างานได้ปกติ
ตามหน้าท่ีของมันได้ซึ่งสมองส่วนหน้าอาศัยสารส่ือน าประสาทท่ีส าคัญ 2 ชนิด คือ โดปามีนและซีโร
โตนิน ความบกพร่องของโดปามีนในสมองส่วนหน้าสุด-ต้นเหตุแห่งปัญหา 
 ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าการเปล่ียนแปลงของสารส่ือน าประสาทคือโดปามีนนั้นเป็น
สาเหตุท่ีท าให้เกิดอาการต่างๆ ของสมาธิส้ันและด้วยการตรวจด้วยวิธีสมัยใหม่พบว่า ความผิดปกติท่ี
เกี่ยวข้องนั้นเกิดขึ้นที่สมองส่วนหน้าสุดนั่นเอง 
 โรคทางจิตเวชหลายชนิดท่ีเกิดจากความไม่สมดุลของระดับของโดปามีนในสมอง เช่น โรคจิต
เภท (Schizophrenia) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) อารมณ์แปรปรวน (Mood 
Disoders) และโรคสมาธิส้ัน 
 โดปามีนถูกสร้างจากกรดอะมิโน (Amino Acid) คือไทโรซีน (Tyrosine) โดปามีนเป็นตัว
ส าคัญในการควบคุมการเคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อ และเนื่องจากทางเดินของเส้นประสาทโดปามีน 
(Dopamine Nerve Pathway) จะเช่ือมโยงไปยังสมองส่วนหน้าและระบบลิมบิก (Limbic System) 
ด้วย ท้ังสมองส่วนหน้าและระบบลิมบิกนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อสมาธิส้ันและอารมณ์ ดังนั้น 
ความไม่สมดุลท่ีเกียวข้องกับสารส่ือน าประสาทโดปามีนและทางเดินของเส้นประสาทโดปามีนจะท า
ให้เกิดความผิดปกติต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในโรคสมาธิส้ันและโรคอื่นๆ โรคสมาธิส้ัน-
โดปามีนน้อยเกินไป 
 ปี ค.ศ. 1971 Paul Wender ได้เสนอว่า เด็กสมาธิส้ันน่าจะมีสาเหตุจากการขาดสารส่ือน า
ประสารทชนิดหนึ่งหรือมากกว่า และเขาคิดว่าโดปามีนน่าจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องมาท่ีสุด 
 ปี ค.ศ. 1976 Shaywitz ได้รายงานการทดลองในหนู พบว่าระดับของโดปามีนในสมองส่วน
หน้ามีความสัมพันธ์กับอาการยู่ไม่นิ่ง ซนผิดปกติกล่าวคือ หนูท่ีมีอาการอยู่ไม่นิ่ง ซนผิดปกติ จะมี
ปริมาณโดปามีนโดยเฉพาะในสมองส่วนหน้าต่ า และหากระดับของโดปามีนในสมองไม่ลดลงเกิดร้อย
ละ 50 แล้ว อาการอยู่ไม่นิ่ง ซนผิดปกติก็จะไม่เกิดขึ้น 
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 ในปีค.ศ. 1977 Shaywitz และผู้ร่วมงาน ได้ตรวจวัดระดับของกรดโฮโมวานิลลิก 
(Homovanillic Acid-HVA) ซึ่งเป็นสารท่ีเกิดจากการแตกตัวของโดปามีนในน้ าไขสันหลังและใน
ปัสสาวะของเด็กสมาธิส้ัน พบว่า HVAมีระดับท่ีต่ ากว่าในเด็กปกติอย่างชัดเจน 
 มีการศึกษาพบว่าเด็กสมาธิส้ันจะมีอัตราการผลิตโดปามีนในสมองส่วนหน้าต่ า ปริมาณของ
สารส่ือน าประสาทโดปามีนท่ีลดลงในสมองส่วนหน้าจะเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติท่ีแสดงออก คือ อยู่
ไม่นิ่ง ซนผิดปกติและวอกแวก กล่าวคือ ถ้าโดปามีนลดลง 3 ใน 4 ระดับของการเคล่ือนไหวอยู่ไม่นิ่ง
จะยิ่งเพิ่มข้ึนเป็น 4 เท่า 
 ดังนั้น สารส่ือน าประสาทท่ีเกี่ยวข้องในโรคสมาธิส้ันคือโดปามีน โดยเช่ือกันว่าเด็กท่ีเป็นสมาธิ
ส้ันนั้นขาดสารโดปามีน ซึ่งเป็นสารส่ือน าชนิดยับยั้งในสมองส่วนหน้า ท าให้เกิดอาการไม่สามารถ
ควบคุม ยับย้ังการส่ังงานการแสดงออก และอาการไม่อยู่นิ่งจนเป็นท่ีสังเกตได้ 
 สมองส่วนหน้าท างานผิดปกติ  (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ, 2550: 41-45) 
 เรามักจะเข้าใจกันว่าสมองคนเราทุกส่วนเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วตั้งแต่คลอด หรือไม่ก็ภายใน 1 
– 2 ปีแรกของชีวิต แต่ความเป็นจริงแล้ว สมองส่วนหน้าโดยเฉพาะส่วนหน้าสุดเรียกว่า Prefrontal 
Cortex นั้นยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เต็มท่ี ตอนท่ีเด็กอายุ 12 ปี พัฒนาการของสมองเสร็จเกือบ 
100% แล้ว แต่ยังเหลือส่วนสุดท้ายท่ีพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระท่ังเข้าสู้วัยรุ่นตอนปลาย (อายุ 16 
– 19 ปี) ดังนั้น วัยรุ่นอาจเป็นวัยที่วางแผนไม่เป็น ไตร่ตรองไม่เป็น กล่ันกรองไม่เป็น ท้ังนี้เพราะสมอง
ของวัยรุ่นยังไม่โตเต็มท่ีนั่นเอง ตามภาพประกอบ 2  

 
ภาพประกอบ 3 บริเวณสมองของบุคคลท่ีมีภาวะสมาธิส้ันท่ีมีการท างานผิดปกติ 
ท่ีมา: Hallahan & Kauffman. (2003). Exceptional learners : introduction to 

special Education. P. 194. 
 สมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex) เป็นส่วนสมองท่ีอยู่ในส่วนหน้าสุดของสมอง เป็น
ส่วนของสมองท่ีเจริญมากท่ีสุดและเป็นส่วนท่ีเจริญเติบโตพัฒนามากกว่าส่วนอื่นๆ ในวิวัฒนาการของ
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมมาสู่มนุษย์ และเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นแล้วสมองส่วนนี้ในมนุษย์มีขนาดใหญ่มาก 
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กินเนื้อที่เกือบร้อยละ 30 ของสมองท้ังหมดในมนุษย์ ขณะท่ีลิงชิมแปนซีซึ่งเจริญมาใกล้เคียงกับมนุษย์
มีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น 
 เป็นสมองส่วนท่ีใช้กล่ันกรอง ไตร่ตรองและวางแผนใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่างๆ ช่ัง
น้ าหนักผลได้ผลเสียท านายผลลัพธ์ของการกระท า ท้ังหมดนี้เป็นความสามารถท่ีสูงกว่าการคิด การ
ค านวณหรือความจ า เป็นความสามารถท่ีเหนือกว่าสัญชาตญาณและอารมณ์ หากรู้เช่นนี้จะเข้าใจ
วัยรุ่นมากขึ้นว่าพวกเขาเป็นพวกใช้อารมณ์เป็นหลัก ต่อให้เรียนเก่งก็มีแค่ความจ า การค านวณ และ
การคิด ตราบท่ีสมองส่วนหน้าสุดยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี พวกเขาก็จะยังท าอะไรไม่ได้เป็นโล้เป็นพาย
พอๆ กับหุนหันพลันแล่นได้อย่างไม่น่าเช่ืออยู่เช่นนั้น 
 สมองส่วนหน้าสุดเปรียบเสมือนซีอีโอ (Chief Executive Officer-CEO)ของสมอง เป็นผู้ส่ัง
การผู้แนะน า ผู้ควบคุม ท่ีช่วยแนะน า ช้ีทาง ควบคุมความคิดและพฤติกรรม มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องในการวางแผน คิดไปข้างหน้า การตัดสินใจ การรวบรวมจัดต้ัง และการควบคุมตนเอง 
 สมองส่วนหน้าสุดถือเป็นส่วนท่ีส าคัญต่อความส าเร็จของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านการเรียน 
การท างาน การวางแผนและความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม 
 การเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ีเกิดจากสมองส่วนหน้าสุดท างานสมบูรณ์ดี ไม่ได้หมายความ
ว่าเราจะไม่ท าอะไรผิด แต่หมายความว่าเราจะไม่ท าผิดซ้ าแล้วซ้ าอีกเรื่อยไป และเราสามารถจะเรียนรู้
ได้จากบทเรียนและประสบการณ์ท่ีผ่านมา ถ้าสมองส่วนนี้มีปัญหา เราจะไม่สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา หรือพูดง่ายๆ ก็คือเจ็บแล้วไม่รู้จักจ า 
 ช่วยให้เรามีสมาธิและความสนใจได้นาน โดยถือว่าสมองส่วนหน้าสุดเป็นศูนย์ควบคุมและ
สร้างสมาธิ ช่วยให้เราสนใจอยู่กับงาน ท างานช้ินนั้นต่อไปได้ตามเปูาหมายจนเสร็จส้ิน ช่วยสกัดกั้น
และกล่ันกรองการรับรู้จากสมองส่วนอื่นไม่ให้เราวอกแวก 
 ถ้าสมองส่วนหน้าสุดนี้ท างานได้ไม่เต็มท่ี กระบวนการกล่ันกรองจะน้อยลงแล้วเราจะมีปัญหา
ถูกรบกวนและรู้สึกวอกแวกได้ง่าย การจัดการในชีวิตประจ าวันของเราในทุกๆ ด้านก็ยากท่ีจะลุล่วงไป
ด้วยดี 
 เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานท า ก็จะมีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น เป็นคนไม่ตรง
ต่อเวลา ชอบมาสาย มาไม่ตรงตามนัดงานท่ีได้รับมอบหมายก็ไม่เคยท าส าเร็จเสียที ท าอะไรก็ผิดซ้ า
แล้วซ้ าเล่า อาจมีปัญหาถูกไล่ออกจากงานหรือตกงานได้  
 พ่อแม่จะสังเกตและรู้ดีว่าลูกเป็นสมาธิส้ันนั้น การส่ังสอน ว่ากล่าว ตักเตือนใดๆ ก็ตามจะไม่
ได้ผลเลยส าหรับเด็กสมาธิส้ัน เสียเวลาเปล่าๆ ท่ีจะแนะน าส่ังสอนเด็กกลุ่มนี้ และส าหรับคนท่ีไม่เข้าใจ
โรคนี้ เด็กเหล่านี้จะถูกต าหนิว่าด้ือ ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ระสีประสาเลย ว่าก็ไม่เคยฟัง ไม่รู้จักปรับปรุงตัวเอง
เลย ท้ังนี้เพราะว่าสมองส่วนหน้าสุดนั้นไม่ท างานตามปกติ และถ้าเราสามารถหาวิธีใดๆ ก็ตามท่ีแก้ไข
สมองส่วนหน้าสุดให้ท างานกลับคืนสู้ปกติได้ ก็เสียเวลาเปล่าท่ีจะอบรมส่ังสอนเด็กเหล่านี้ 
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 กล่าวโดยสรุป หน้าท่ีของสมองส่วนหน้าสุด ควบคุมสมาธิ มีความสนใจต่องานและหน้าท่ี 
ควบคุมการตัดสินใจ วิเคราะห์ผลท่ีตามมาของพฤติกรรม ท าส่ิงต่างๆ ให้เป็นระบบ ควบคุมการ
วางแผน ท างานให้บรรลุเปูาหมาย รู้ถึงส่ิงท่ีผิดพลาด แก้ไขให้ถูกต้อง 
 สมองที่เสียหายหรือได้รับการกรระทบกระเทือน การท่ีสมองได้รับอันตรายหรือเสียหาย 
(Brain Insult) หรือเนื้อสมองถูกท าลายจาก ปัจจัยแวดล้อม เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีน าไปสู่การเกิดภาวะ
สมาธิส้ัน นอกจากนี้สาเหตุของสมองเสียหาย อาจมาสาเหตุอื่นๆ ดังนี้ คือ มารดาติดเช้ือขณะครรภ์
โดยเฉพาะโรคหัดเยอรมัน การได้รับสารพิษท้ังก่อนคลอดและหลังคลอด เช่น สารตะกั่ว มารดาสูบหรี่ 
ด่ืมสุราขณะต้ังครรภ์ เป็นต้น สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบหลังคลอด การบาดเจ็บทางศีรษะ สมอง
ขาดออกซิเจนในระหว่างคลอด ส่วนของสมองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการขาดออกซิเจน เช่น บริเวณ
นิวเคลียสเคอเดท (Caudate Nucleus) ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของสมองซีกซ้ายและซีกขวา และ
บริเวณสเตรียตัม(Striatum) ซึ่งส่วนหัวของของนิวเคลียสคอเดท มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับสมาธิ (นภัทร 
พุกกะณะสุต, 2550: 28; นงพงา ล้ิมสุวรรณ, 2542: 64-66; ผดุง อารยะวิญญู, 2544: 5; 
Selokowitz, 2004: 102-103) 
 ภาวะต่ืนตัวผิดปกติของระบบประสาท ไม่ว่าจะมากไปหรือน้อยไปของระบบประสาท
อัตโนมัติและระบบประสาทส่วนกลางอาจมีส่วนท าให้เกิดปัญหาสมาธิส้ันได้เช่นกัน (นภัทร พุกกะณะ
สุต, 2550: 29) 
 การไหลเวียนของโลหิตในสมองผิดปกติ การไหลเวียนของโลหิตในบางส่วนของสมอง
ของผู้ท่ีมีภาวะสมาธิส้ันผิดปกติ เช่น บริเวณสเตรียตัม (Striatum) ท่ีส่วนหัวของของนิวเคลียสคอเดท 
(Caudate Nucleus) ซึ่งท าหน้าท่ีเกี่ยวกับสมาธิมีการไหลเวียนของโลหิตลดลงกว่าปกติ (นงพงา ล้ิม
สุวรรณ, 2542: 69-70) 
 คลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติหรือไม่สมดุล การศึกษาการตรวจคล่ืนไฟฟูาสมอง (EEG) ของ
บุคคลท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน มีคล่ืนทีต้า(Theta) และคล่ืนอัลฟา (Alpha) มาก ซึ่งคล่ืนทีต้าและคล่ืนอัลฟา
นี้เป็นคล่ืนท่ีมีความถ่ีช้า คล่ืนทีต้าซึ่งส่งผลให้เกิดการง่วงนอน ส่วนคล่ืนอัลฟาซึ่งส่งผลให้เกิดการเหม่อ
ลอย ขาดสมาธิ ในขณะท่ีคนท่ัวไปใช้สมาธิกับการอ่านหรือการท างาน การท างานของสมองจะเปล่ียน
จากคล่ืนความถ่ีช้าไปสู่คล่ืนความถี่ท่ีมากขึ้นเพื่อให้สมองเกิดการสงบและเตรียมพร้อมท่ีจะคิด แต่ใน
เด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน เมื่อพยายามท่ีจะใช้สมาธิในการท ากิจกรรม สมองจะผลิตคล่ืนความถี่ให้ช้าลง
เพื่อให้มีการตอบสนองต่อส่ิงท่ีกระตุ้นเร้าในระดับต่ า ดังนั้นในสภาวการณ์ท่ีมีส่ิงท่ีกระตุ้นหรือดึงดูด
ความสนใจต่ า เช่น ขณะอ่านหนังสือ หรือท าการบ้าน เป็นต้น ท าให้เด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ันเกิดความ
เบื่อหน่าย และมองหากิจกรรรมท่ีต่ืนเต้นหรือดึงดูดความสนใจจากส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวแทน  
(นงพงา ล้ิมสุวรรณ,  2542: 64 - 66; Incredible Horizons,  2007: online) 
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ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ จากการศึกษาผู้ปุวยไธรอยด์ท่ีมีฮอร์โมนไธรอยด์ในระดับต่ า 
(Hyposensitive Thyroid Target – Tissue Receptor) นั้นพบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ปุวยผู้ใหญ่ และ
สองในสามของผู้ปุวยเด็ก มีอาการทางพฤติกรรมเหมือนบุคคลท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน และเมื่อได้รับการ
รักษาด้วยการให้ฮอร์โมนไธรอยด์แล้ว อาการทางพฤติกรรมดีขึ้น จึงท าให้คิดว่า ตัวรับรู้ฮอร์โมนไธ
รอยด์ท่ีผิดปกติ (Mutant Thyroid Receptor) นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมาธิส้ัน (นงพงา  
ล้ิมสุวรรณ, 2542: 71) 

สารเสพติดทุกประเภท การท่ีพ่อแม่ใช้สารเสพติด สูบบุหรี่ ด่ืมสุราเป็นประจ า ท้ังก่อน
ต้ังครรภ์หรือขณะต้ังครรภ์ ลูกท่ีเกิดมาอาจมีความผิดปกติหรือสมาธิส้ันได้(นภัทร พุกกะณะสุต, 2550: 
29) 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นพิษ ไม่ว่าอากาศ อาหาร น้ า ล้วนแล้วแต่มีสารเคมีปนเปื้อน
ท้ังส้ิน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดของเด็ก เด็กบางคนอาจไม่มีปัญหาเมื่อเกิด แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่สะสม
สารเคมีไว้ในตัวมากโดยเฉพาะสารตะกั่ว อาจมีปัญหาสมาธิส้ันได้ท้ังในวัยรุ่นหรือในวัยผู้ใหญ่ (นภัทร 
พุกกะณะสุต,  2550: 29) 

เด็กที่เคยมีการสูญเสียเกิดขึ้นในวัยเด็ก หรือมีการพลัดพรากเกิดขึ้น ต่อมามีอาการขาด
สมาธิ อาการซนไม่อยู่นิ่ง เด็กท่ีขาดการเล้ียงดูจากแม่ (Maternal deprivation) อาจน าไปสู่ความ
ผิดปกติทางพฤติกรรม (Conduct Disorder) ซึ่งพบร่วมกับภาวะสมาธิส้ันบ่อย ๆ ความผิดปกติทาง
พฤติกรรมอาจพัฒนาเป็น บุคลิกภาพต่อต้านสังคมในภายหลัง การท่ีพ่อแม่ของเด็กไม่สามารถให้การ
ดูแลเด็กได้ดีพอ ซึ่งอาจเกิดจากพ่อแม่มีพยาธิสภาพทางจิต เช่น บุคลิกภาพต่อต้านสังคมอาการภาวะ
สมาธิส้ัน เป็นต้น นอกจากนี้ลักษณะพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ันท าให้พ่อแม่เกิดความเครียด
ได้อย่างสูง ส่งผลให้พ่อแม่จัดการกับพฤติกรรมอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นอาการภาวะสมาธิส้ันจึงแนวโน้ม
ท่ีจะเป็นปัญหามากยิ่งขึ้น (นงพงา ล้ิมสุวรรณ,  2542: 71 - 73;  Gelfand & Drew,  2003: 209) 

การบริโภคสารอาหารบางชนิด สารอาหารบางอย่างอาจท าให้เกิดภาวะสมาธิส้ัน แม้ปัจจุบัน
ยังไม่พบว่าการรับประทานน้ าตาลมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ท าให้เด็กซนมากขึ้น แต่มีหลักฐานบาง
ประการพบว่าพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ันท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี จ านวนเพียงเล็กน้อย มี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปหลังจากดื่มน้ าอัดลม รับประทานอาหารท่ีมีสีผสมอาหาร หรือน้ าตาลเทียม 
ดังนั้นหากพฤติกรรมของเด็กมีการเปล่ียนแปลงหลังจากรับประทานอาหารหรือเครื่องด่ืมชนิดใด ควร
บันทึกไว้และพยายามหลีกเล่ียงการรับประทานหรือด่ืมเครื่องด่ืมชนิดนั้น  และพยายามสังเกตว่า
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่ (นงพงา ล้ิมสุวรรณ,  2542: 66-68; ผดุง อารยะวิญญู,  2544: 
5; Gelfand & Drew,  2003: 208) 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า โรคสมาธิส้ันยังไม่มีการระบุชัดเจน ว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งจาก
การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญโรคสมาธิส้ันอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้ พันธุกรรม สารส่ือน าประสาท 
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สมองส่วนหน้าท างานผิดปกติ  สมองท่ีเสียหายหรือได้รับการกรระทบกระเทือน ภาวะต่ืนตัวผิดปกติ
ของระบบประสาท การไหลเวียนของโลหิตในสมองผิดปกติ คล่ืนไฟฟูาสมองผิดปกติหรือไม่สมดุล 
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ สารเสพติดทุกประเภท  ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นพิเศษ  เด็กท่ี
เคยมีการสูญเสียเกิดข้ึนในวัยเด็ก หรือมีการพลัดพรากเกิดขึ้น และ การบริโภคสารอาหารบางชนิด 
 
อาการของโรคสมาธิสั้น 

อาการของโรคสมาธิส้ัน มักมีอาการหลักตามธรรมชาติของโรค 3 รูปแบบ (นภัทร พุกกะณะ
สุต,  2550: 27 - 38)  คือ  
 อาการสมาธิสั้น (Attention Deficit) ให้ความสนใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่นานเท่า
คนท่ัวไป วอกแวก ถูกรบกวนจากอาการภายในของตนเองหรือจากส่ิงแวดล้อมรอบตัวง่าย ท าให้ไม่มี
ความรับผิดชอบในกิจวัตรประจ าวัน การเรียน หรือการงาน 
 เด็กจะมีช่วงสมาธิส้ันกว่าท่ีควรจะเป็นตามวัย วอกแวกง่าย ไม่สามารถท างานให้เสร็จได้ตาม
กรอบของเวลาท่ีก าหนด เวลาพูดด้วยดูเหมือนไม่ฟัง ไม่ท าตาม ไม่สามารถจัดเก็บข้าวของของตนเอง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบหรือจัดการเรื่องของตนเองไม่ได้ มักเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง ดู
เหมือน “ชุ่ย” และ “ขี้ลืม” แม้แต่การท าข้อสอบ จะไม่อ่านข้อสอบให้หมดเพราะไม่รับรู้ความส าคัญ
ของการสอบว่ามีผลต่อตนเองอย่างไร ท าการบ้านยังลืมส่งครูได้ ลืมน าอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน 
ลืมของใช้ประจ าวัน ท าของสูญหายเป็นประจ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การเรียน เปิดล้ินชักยังลืม
ปิด ถ้าคิดจริง ๆ คือการเป็นคนขี้ลืมเหมือนผู้ใหญ่สูงอายุนั้นเอง มีความยากล าบากในการท างานด้วย
ตนเอง อาการเหล่านี้มีมากเกินปกติเด็กในวัยเดียวกัน ท าให้ไม่สามารถรับผิดชอบกับกิจวัตรประจ าวัน
ของตนเองท่ีบ้าน ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนท่ีโรงเรียน ท าให้มีปัญหาการเรียน สร้างความวิตกกังวล
ให้คุณพ่อคุณแม่อย่างยิ่ง เพราะในสังคมปัจจุบันการเรียนคืออนาคตของเด็กทุกคน 
 ปัญหาต่าง ๆ ของเด็กจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ ครูมักเกิดอาการคับข้องใจว่า เด็กฉลาด เก่ง รู้
เรื่องและเข้าใจดี แต่ท าไมท างานได้แย่กว่าท่ีครูคิด ไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา ในขณะท่ีเด็กคนอื่นท า
เสร็จ ครูจึงมักต าหนิติเตียน ดุ ว่า เป็นประจ า บางครั้งถูกท าโทษ โดยครูเข้าใจว่าเด็กไม่ต้ังใจ ไม่สนใจ 
ท าแบบรีบ ๆ งานมักมีลักษณะชุ่ย ลายมือเหมือนไก่เขี่ย สกปรก เลอะเทอะ ไม่มีระเบียบ ผิดพลาด 
ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าถูกต้องเป็นอย่างไร ข้อท่ีผิดนั้นถ้าถาม เด็กก็จะตอบถูกและรู้ข้อผิดทันที สามารถแก้ไขได้
ถูกต้องถกูก ากับอยู่ใกล้ๆ เวลาบวกเลขจะลืมทด การสะกดค าจะตกๆ หล่นๆ เช่น ค าว่า เล่น จะสะกด
เป็น เลน ค าว่าเหรียญ จะเขียนเป็น  เหรีย เป็นต้น ปัญหาจึงเกิดขึ้นระหว่างครูกับเด็ก ครูเครียด เด็ก
ก็เครียด รู้สึกแย่เพราะถูกครูตี ครูดุ อยู่เป็นประจ าจนอับอายเพื่อนฝูง 
 อาการแสดงออกท่ีบ้านก็เช่นกัน ท าให้เด็กดูเหมือนไม่รับผิดชอบ ไม่เช่ือฟัง หรือสอนไม่จ า 
ด้ือดึง ด้ือรั้น เช่น สอนว่าเมื่อเล่นของเล่นเสร็จให้เก็บก่อนจะไปเล่นของเล่นใหม่ เด็กจะไม่เก็บเพราะ
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เล่นยังไม่เสร็จหมดสมาธิเสียก่อน ไม่สนใจท่ีจะเล่นต่อไปแต่กลับต้องการของเล่นของใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ 
ของเดิมจะลืมเก็บ แต่ถ้าเตือนก็จะเก็บ เวลาท าการบ้านจะใช้เวลานานมาก ท าเองจะไม่เสร็จ ต้องมี
คนคอยก ากับ เลขบางข้อท านานถึงช่ัวโมงสองช่ัวโมง เตือนก็เขียน ไม่เตือนก็ไม่เขียน แม่ต้องคุมอยู่
ตลอดเวลาจึงท าให้หงุดหงิด โมโหได้ง่าย บางครั้งท าเจ้าเล่ห์เพทุบาย หาเหตุไม่ท า จึงดูเหมือนขาด
ความรับผิดชอบ ลูกกับแม่จึงมีปัญหาต่างคนต่างเครียด จนเกิดการตีหรือพูดว่าลูกอย่างรุนแรง เช่น”
ท าไมจึงมีลูกโง่เช่นนี้” 
 ซุกซนอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) อยู่นิ่งได้ไม่นาน ต้องเปล่ียนอิริยาบถหรือขยับมือเท้า ถ้า
เป็นโกจะซุกซนเคล่ือนไหวเกือบตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่รู้จักกรอบเวลา ท าให้ผู้อยู่ใกล้ชิดรู้
สกเหนื่อยมากถูกรบกวนมากเกินกว่าคนท่ัวไป 

อาการอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข หรือซุกซนผิดปกติ จะต้องมีระดับมากกว่าท่ีควรจะเป็นในเด็ก
ธรรมดาท่ัวไป มีลักษณะเบี่ยงเบนจากเด็กปกติท า เช่น ครูก าลังสอนอยู่หน้าช้ันเรียนเด็กจะลุกเดิน
ออกนอกห้องเรียนด้ือ ๆ อาจขออนุญาตเป็นบางครั้งละท้ิงงานท่ีโต๊ะเรียน หรือไม่ก็นั่งใต้โต๊ะ ขว้าง
ดินสอไปตามเรื่องหรือพูดคุยแหย่เพื่อน ท าให้เพื่อนเสียสมาธิ ถูกครูเอ็ดว่าไปด้วย ถ้าไม่สามารถท า
ตามท่ีครูบอกได้ ก็จะขีดเขียนสมุดไปตามเรื่องจนสกปรกเลอะเถอะ บางครั้งกัดดินสอ เคาะดินสอหรือ
เคาะไม่บรรทัดกับโต๊ะจนเกิดเสียงดัง รบกวนสมาธิครูและเพื่อนอย่างต่อเนื่อง อาการนี้มักจะคาบเกี่ยว
ไขว้ไปมากับอาการขาดสมาธิ ขณะท่ีอยู่ท่ีบ้านจะนั่งโยกเก้าอี้เวลานั่งดูโทรทัศน์คล้ายกับอยู่ท่ีโรงเรียน 
ไม่เคาะพื้นก็จะพูดจนผู้อื่นฟังไม่รู้เรื่อง เกิดการโมโหโต้เถียงกันเป็นประจ า อาการซุกซนอยู่ไม่นิ่งต้อง
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา จะพบแม้ในขณะท่ีนอนหลับ จะนอนด้ินมากตลอดเวลาจนผ้าห่มหลุดหรือ
พันตัว ท าให้คุณแม่ต้องต่ืนเพื่อคลุมผ้าห่มให้ลูกจะไม่นอนกลางวันเหมือนเด็กอื่น จะพูดมากหรือคุย
ตลอดเวลาและมักส่งเสียงดังรบกวน เล่นเสียงดัง ไม่เกรงใจว่าผู้ใดจะต้องการความสงบหรือไม่ จะ
เคล่ือนไหวหรือพูดคุยเสียงดัง เด็กสมาธิส้ันจะไม่อ้วนแม้จะรับประทานมาก อาการต่างๆ เหล่านี้จะ
เห็นได้ชัดจนเกิดการรบกวนคนในบ้านไปท่ัวทุกคน จึงท าให้ถูกว่า ถูกตีเป็นประจ า แต่เมื่อหันหลังให้
จะรู้สึกสงสาร รู้สึกผิดท่ีดุหรือตีเด็ก 

ลักษณะอาการซุกซนอยู่ไม่นิ่งจะเปล่ียนไปตามพัฒนาการและอายุ เช่น ในวัยเด็กเล็กจะมี
ลักษณะวิ่งไปมาเพื่อหาท่ีเล่น จะซนมาก ท าข้าวของเสียหายแตกหัก เมื่ออยู่ในวัยเรียนจะมีลักษณะนั่ง
ไม่ติดท่ี ต้องลุกจากโต๊ะเรียนบ่อย ๆ เมื่อเป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มจะเหลือแต่อาการงุ่นง่าน กระวน
กระวาย นั่งบิดไปมา หรือมีอาการหยุกหยิก หรือขยับมือขยับเท้าอยู่บ่อยๆ บางคนมักจะเปล่ียน
อิริยาบถบ่อย ในขณะนั่งท างานหรืออยู่ในที่ประชุม (เฉพาะผู้ท่ีประสบความส าเร็จเรียนได้จบ สามารถ
ท างานได้) ผู้ใหญ่บางคนอาจเหลือเพียงอาการกระสับกระส่ายเท่านั้น 

ในเด็กท่ัวไปจะมีอาการนี้บางแต่จะไม่มาก ไม่รุนแรงจนขึ้นขั้นท าให้ผู้อยู่ใกล้ตัวเหนื่อยมาก 
หงุดหงิดมาก เกิดอาการโมโหเด็ก เด็กสมาธิส้ันจะผอมเพราะเคล่ือนไหวตลอดเวลา มีพละก าลังใช้



21 

 

พละก าลังมากกว่าเด็กธรรมดาท่ัวไป บางคนเมื่อไม่ได้ท าไรจะรับประทานอาหารและมักไม่เค้ียว กลืน
ทันที แต่บางคนเล่นเสียลืมรับประทาอาหาร การเล่นซุกซนนี้อาจเล่นจนท าให้ตนเองได้รับอันตราย
หรือบาดเจ็บโดยไม่ได้ต้ังใจ ของเล่นหรือขว้างของในบ้านจะพังเสียหายและมักจะหาของไม่พบเพราะ
ไม่ได้เก็บหรือเก็บไม่เป็นท่ีเป็นทาง เมื่อหาไม่พบมักจะโวยวายกับคนใกล้ตัว หาว่าแม่หรือพี่เล้ียงเป็น 
“อ้ายขโมย” จนท าให้อีกฝุายเกิดความโมโหโทโสเพราะไม่ได้เป็นขโมย พี่เล้ียงจึงมักโกรธจนลาออก
เป็นประจ า 
 หุนหันพลันแล่น (Impulsivity) ไม่รู้จักการยั้งคิด หยุดตนเองไม่ได้ ไม่คิดก่อนพูดหรือก่อน
ท า ชอบพูดโพล่ง ควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบไม่ได้ หงุดหงิด ขี้โมโหง่ายเมื่อไม่ได้ดังใจ คนปกติ
ท่ัวไปจะไม่มีอาการมากเช่นนี้ 

อาการหุนหันพลันแล่นหรือขาดความยับยั้งช่ังใจ ท าโดยไม่คิดก่อน ไม่คิดก่อนพูด ท าโดยไม่
นึกถึงผลท่ีจะตามมา จึงท าให้อาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เด็กสมาธิส้ันมักมีรอย
แผลเป็นตามตัว หรือรอยถลอกตามตัวอยู่เนือง ๆ จึงแยกไม่ออกว่าเป็นเพราะอาการซุกซน หรือเป็น
เพราะขาดความยับยั้งช่ังใจ 

ลักษณะท่ีแสดงออกในห้องเรียนคือ จะตอบค าถามครูโดยโพล่งออกไปในขณะท่ีครูยังถามไม่
จบ ลงมือท างานท้ัง ๆ ท่ียังฟังค าส่ังครูไม่จบ พูดแทรกกลางคันในขณะท่ีครูก าลังสอนหรือพูดอยู่กับคน
อื่น บางครั้งเพื่อนก าลังตอบก็พูดแทรกตอบแทนเพื่อนหรือท่ีบ้าน ขณะท่ีแม่ก าลังพูดโทรศัพท์ จะต้อง
มีเรื่องมาพูดรบกวนเรียกความสนใจของแม่ ถ้าแม่ไม่ตอบมักจะดึงเส้ือหรือดึงแขนมักพูดสวนพ่อแม่พี่
น้อง หรือพูดสอด สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้ากันถ้วนหน้า เด็กจะไม่สามารถอดทนรอคอย จะ
ท างานสกปรกเลอะเทอะ ผิดพลาดท้ังนี้อาจเป็นผลจากการผลีผลาม ขาดสมาธิ อยากเคล่ือนไหว 
นอกจากนั้นยังไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยหรือค าส่ังได้ ท าให้เกิด
พฤติกรรมรบกวนคนรอบตัวโดยไม่ต้ังใจ เช่น เมื่อต้องการขอยืมของของพี่น้องมาเล่นหรือมาใช้ จะ
คว้ามาโดยไม่ขออนุญาตก่อน ไม่ดูว่าเจ้าของก าลังใช้อยู่หรือไม่ หรือใช้เสร็จหรือยัง กับเพื่อนจะ
ประพฤติเช่นเดียวกัน จึงสร้างความหงุดหงิดโมโหให้ผู้อื่นได้ง่าย และมักมีเรื่องกับทุกคนรอบตัว ไม่มี
ใครชอบ ไม่มีใครรัก ทุกคนจะคิดเหมือนกับว่าเป็น “ตัวปุวนหรือตัวแสบ” 
 อาการหุนหันพลันแล่นจะเป็นอาการท้ังในวัยเด็กและต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ท าให้
เกิดผลเสียในการด ารงชีวิตในสังคม เพราะเป็นคนขาดทักษะทางสังคม ไม่มีความฉลาดทางอารมณ์
หรืออีคิว อยู่ท่ามกลางคนไม่ชอบ 
 ปัญหาเหล่านี้จึงเพิ่มอาการหงุดหงิด ขี้โมโห ให้แก่เด็กเพราะไม่มีอะไรได้ดังใจง่าย ๆ เด็กจึง
มักถูกเอ็ด ถูกว่า หรือถูกตีเป็นประจ า ถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือพี่น้อง มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อย
กันเป็นประจ า 
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เด็กสมาธิส้ันอาจมีอาการเพียงอย่างเดียวหรือผสมสองแบบหรือสามแบบ ยกตัวอย่างเช่น ถ้า
เด็กมีอาหารซุกซนอยู่ไม่นิ่ง เด็กมักมีอาการสมาธิส้ันควบคู่กันไปด้วย บางคนจะมีแต่อาการหุนหันพลัน
แล่นเพียงอย่างเดียว หรือบางคนมีครบท้ังสามแบบ กรณีเป็นท้ังสามแบบจะท าให้พ่อแม่พี่น้อง ครูและ
เพื่อนต้องเครียดมาก เด็กเองเกิดอาการเครียดมากจนเกิดความรู้สึกเก็บกด รู้สึกว่าตัวเองโง่...รู้สึกเลว
...รู้สึกไร้ค่า...หมดความภาคภูมิใจในตัวเองต้ังแต่วัยเด็ก บางคนอยู่ในวัยประถมมักจะพูดบ่นว่า 
“อยากตาย...ไม่รู้เกิดมาท าไม” บางคนอาจเผลอพูดบ่อย ๆ ว่า “อยากฆ่าเพื่อน” 
 อาการท้ังสามแบบนี้ติดตัวเด็กมาต้ังแต่เกิด พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง มักพบในช่วง
อายุ 7 ขวบ จะสังเกตเห็นอาการซุกซน อยู่ไม่นิ่งต้ังแต่อยู่ในวัยอนุบาล หรือ 3-4 ขวบ ซึ่งเป็นวัยท่ีเด็ก
จะซุกซนอยู่ไม่นิ่งอยู่แล้ว จึงเพียงแต่ต้ังเป็นข้อสังเกตและคอยระมัดระวัง เมื่อเริ่มเรียนหนังสือในช้ัน
อนุบาล 3 อาการจะเด่นชัดมากขึ้น ไม่สนใจฟังครูโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมี
อาการต่อเนื่องเป็นเดือน ๆ จะต้องรีบพาไปพบคุณหมอหรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
 สามารถแบ่งระดับความรุ่นแรง แบ่งได้เป็น 3 ระดับ (Jacqueline Williams and others,  
2012: 1021 – 1024;  Esther Adi-Japha, Orly Fox, and Avi Karni,  2010: 1011 -1020)  ดังนี้ 

a) ขั้น Combined Type เป็นขั้นที่มีความรุนแรงมากท่ีสุด ผู้ปุวยมอีาการไฮเปอร์ และ 
ไม่สนต่อส่ิงรอบข้าง 

b) ขั้น Predominantly Inattentive Type เป็นขั้นที่ผู้ปุวยมีอาการวอกแวกอยู่สูง แต่ 
สามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่าขั้นที ่1 ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีอาการณ์ไฮเปอร์ด้วยเช่นกันเพียงแต่แสดงออกมา
น้อย 

c) ขั้น Predominantly Hyperactive-Impulsive Type เป็นขั้นที่ดีท่ีสุด ผู้ปุวยสามารถ 
จดจ่อกับอะไรได้นานกว่าขั้นอื่นเพียงแต่ว่าผู้ปุวยกลุ่มนี้อยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องมีกิจกรรมตลอดเวลา 
 
อาการสมาธิสั้นในเด็กแต่ละวัยแตกต่างกัน 
 ลักษณะอาการสมาธิส้ันในวัยต่างๆ จะแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ (พรทิพย์ วชิรดิลก และ
คณะ,  2554: 7) ดังนี้ 
 ในขวบปีแรก เด็กอาจมีลักษณะเล้ียงยาก เช่น มีปัญหากินยาก นอนยาก ร้องกวนมาก มีอารมณ์
หงุดหงิด เมื่อเริ่มเดินเด็กจะซนอยู่ไม่นิ่ง วิ่งหรือปีนปุายไม่หยุด ชอบรื้อข้าวของ 
 เด็กในวัยเรียน เมื่อเด็กไปโรงเรียน เด็กไม่สามารถใช้ชีวิตในห้องเรียนได้เหมือนเด็กอื่น มักจะ
รบกวนช้ันเรียน ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของห้องเรียน เด็กจะท าอะไรได้
ไม่เท่ากับเพื่อนๆ ซึ่งท าให้เด็กรู้สึกแย่ และเกิดความเบื่อหน่ายการเรียนในท่ีสุด 
 เด็กในวัยรุ่น อาการซนอยู่ไม่นิ่งในเด็กบางรายอาจลดลง แต่ปัญหาการเรียนและปัญหา
พฤติกรรมจะมากขึ้น เพราะการควบคุมตนเองไม่ค่อยดี ความไม่มีสมาธิ และการขาดความยับยั้งช่ังใจ
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จะยังคงอยู่ ความล้มเหลวท่ีมีมาต้ังแต่เล็กและความรู้สึกว่าตนเองไม่มีอะไรดี รวมท้ังความเครียดอัน
เกิดจากการปรับตัวในช่วงวัยรุ่น อาจท าให้เด็กมีพฤติกรรมเกเร หรือเส่ียงต่อการติดยาเสพติดได้ 
 สมาธิสั้นในเด็กหญิง มีอาการดังกล่าวข้างต้น แต่ความซน ก้าวราว อารมณ์เสียจะน้อยกว่า
เด็กชาย จนอาจไม่มีใครสังเกตเห็นปัญหาเลยก็ได้ เด็กจะถูกพามาพบแพทย์ช้า ซึ่งจะมาก็ต่อเมื่อเกิด
ปัญหาด้านการเรียนท่ีตกซ้ าซาก หรือปัญหาทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า กังวล และสูญเสียความเช่ือมั่น
ในตนเอง 
 ในวัยผู้ใหญ่ อาการสมาธิส้ันจะแสดงออกในเรื่องการงาน เช่น ไม่รู้จักจัดระบบในการท างาน 
ท างานไม่เสร็จตามเวลา เปล่ียนงานบ่อย หรือมีปัญหาท่ีเกิดจากการขาดความยับยั้งช่ังใจ เช่นการขับ
รถเร็วจนท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากความระมัดระวัง เป็นต้น 
 
การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น 

การวินิจฉัยโรคสมาธิส้ันนั้น มีผู้ทรงคุณวุฒหลายท่านได้อธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยโรค
สมาธิส้ัน  อาทิ นงพงา ล้ิมสุวรรณ (2542: 76 - 96); ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ (2546: 8); มาโนช อาภรณ์
สุวรรณ (2550: 27 - 40) และเซโลโควิทซ์ (Selokowitz,  2004: 123 - 136)  ได้อธิบายไว้ใน
ลักษณะคล้ายกัน และสามารถสรุปวิธีการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ันได้ 4 วิธี ไดแก่ การสัมภาษณ์ การตรวจ
ทางการแพทย์ การตรวจพิเศษทางจิตวิทยาและห้องปฏิบัติการณ์ และการใช้แบบประเมินแบบคัด
แยกหรือแบบทดสอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

การสัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่แล้วแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน โดยอาศัยการสัมภาษณ์ประวัติท่ีละเอียด

เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กในห้องเรียนท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน ประกอบกับผลการเรียน
ของแด็กในช่วงระยะเวลาหลายเดือนและหลายปีท่ีผ่านมา ร่วมกับการตรวจร่างกาย การตรวจระบบ
ประสาท และการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นหลัก ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่เช่ือว่าการ สัมภาษณ์ประวัติ
อย่างละเอียดเป็นเครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการวินิจฉัยโรคสมาธิส้ัน ซึ่งสามารถสัมภาษณ์ได้จากบุคคลดังนี้ 
การสัมภาษณ์พ่อแม่ การตรวจสภาพจิต และการสัมภาษณ์ครูหรือ ข้อมูลทางโรงเรียน  
  การตรวจทางการแพทย์ 

ประวัติทางการแพทย์ ควรมีข้อมูล เกี่ยวกับ พันธุกรรม การต้ังครรภ์ การคลอด และ
พัฒนาการของเด็กความเจ็บปุวย การได้รับสารพิษ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค นอกจากนี้
ประวัติทางการแพทย์ยังช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยแยกภาวะสมาธิส้ันออกจากโรคต่าง  ๆ ท่ีมีอาการ
ภาวะสมาธิส้ัน ร่วมด้วย ซึ่งบางโรคต้องการรักษาโดยตรง ไม่ใช่รักษาแต่อาการภาวะสมาธิส้ัน เพียง
อย่างเดียว และยาบางตัวที่ใช้ในการรักษาบางโรคอาจกระตุ้นให้เกิดอาการภาวะสมาธิส้ัน ได้ เช่น การ
ใช้ยาPhenobarbital, Phenytoin (Dilantin) รักษาโรคลมชัก ส่วนภาวะท่ีเป็นข้อห้ามและข้อควร
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ระวังใน การใช้ยารักษาภาวะสมาธิส้ันควรได้รับการสอบถามทุกครั้ง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
รวมท้ัง การกระตุกของกล้ามเนื้อ (Tics) แลTourette’s Disorder ซึ่งยา Stimulant อาจกระตุ้นให้
เกิดอาการเหล่านี้ได้ 

 การตรวจร่างกาย ความผิดปกติท่ีต้องแยกจากภาวะสมาธิส้ัน คือ การตรวจสายตา (vision 
test) การตรวจการได้ยิน (hearing test) ความผิดปกติของของการได้ยิน ซึ่งท าให้เด็กกระวนกระวาย 
กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง เพราะความเบื่อจากการไม่ได้ยิน หรือเห็นไม่ชัด ท าให้มีลักษณะคล้ายภาวะ
สมาธิส้ัน 
  การตรวจพิเศษทางจิตวิทยาและทางห้องปฏิบัติการ 

แม้จะไม่ได้ช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยตรง แต่อาจช่วยเสริมข้อมูล หรือแยกแยะโรคบางชนิด
ออกไปได้ การตรวจมี 2 กลุ่ม การตรวจวัดทางจิตวิทยา และการตรวจทางด้านสมอง  

การใช้แบบประเมิน แบบคัดแยก หรือแบบทดสอบ 
ข้อมูลท่ีได้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินต่อไป การวัดพฤติกรรมโดยแบบประเมิน

มีการใช้มากในสหรัฐอเมริกา แบบประเมินท่ีใช้มีหลายชนิด ท้ังวัดพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น 
ตรวจหาปัญหาความสัมพันธ์และลักษณะนิสัยของพ่อแม่ แบบประเมินส าหรับภาวะสมาธิส้ันอาจแบ่ง
ออกเป็น ก)แบบสอบถามส าหรับพ่อแม่และครู ข) แบบทดสอบอื่น ๆ ส าหรับการใช้ในทางการแพทย์ 
ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบประเมินท่ีใช้ในการประเมินและคัดแยกเกท่ีมีภาวะสมาธิส้ันมีดังต่อไปนี้ 

แบบวัดสมาธิต่อเนื่อง 
The Test of Variables of Attention (T.O.V.A) เป็นแบบทดสอบการกระท า

ต่อเนื่อง (CPT) โดยคอมพิวเตอร์ใช้เวลาในการทดสอบ 21.6 นาที ใช้ในการวินิจฉัย และตรวจสอบ
ภาวะสมาธิส้ันเพียงอย่างเดียว (ADD) และภาวะสมาธิส้ันแบบไม่อยู่นิ่ง (ADHD) ในเด็กและผู้ใหญ่ 
แบบทดสอบมาตรฐานนั้นมีการเทียบเกณฑ์ปกติ (Norm) วิธีการใช้แบบวัดแบบวัดสมาธิต่อเนื่อง ผู้
ทดลองต้องกดปุุมไมโครสวิช (Microswitch) หรือ สคอร์โบ (Scoreboe) เมื่อปรากฏสัญลักษณ์
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสเล็กเหนือ รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสอีกรูปหนึ่งบนจอ ซึ่งเป็นรูปท่ีเป็นเปูาหมายหากผู้ทดลองกด
ปุุมเมื่อภาพท่ีไม่ใช่เปูาหมายปรากฏ (รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดเล็กท่ีอยู่ใต้รูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่) โดย
ทุก 2 วินาทีจะปรากฏรูปข้ึนบนจอ ความผิดพลาดจากการกดปุุมเมื่อภาพท่ีไม่ใช่ 

เปูาหมายบ่งบอกถึงการหุนหันพลันแล่นหรือการขาดการยับยั้งช่ังใจ จ านวนครั้งท่ีข้อมูลต่าง 
ๆ จะบันทึกและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานปกติ (Norm) อุปกรณ์ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ
จึงช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องจ านวนครั้งท่ีวัดได้กับจ านวนครั้งจริง (Mind Alive. 2008: online) 

แบบวัดสมาธิต่อเนื่อง (Computerized Continuous Perforamnce Test) หรือ CCPT 
เป็นแบบวัดสมาธิต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการค้นหานักเรียนท่ีมีอาการภาวะ
สมาธิส้ัน แบบประเมินนี้น ามาปรับเปล่ียนใช้โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 
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ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบวัดสมาธิต่อเนื่องของเด็ก โดยมีภาพขนาดสูง 5 เซนติเมตร กว้าง 3 
เซนติเมตร จ านวน 200 ภาพ ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ สลับไปสลับมาโดยการสุ่มของเครื่อง แต่ละ
ภาพเด็กจะเห็นภาพได้ 0.2 วินาที มีเวลาตัดสินใจในการกดเลือกภาพ 1.5 วินาที โดยจะมีภาพท่ีเป็น
เปูาหมายท่ีถูกต้องท้ังหมด 30 ภาพ จาก 200 ภาพ ค่าต่างๆ ประกอบด้วยค่าระยะเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง การกระท าท่ีถูกและผิดพลาด การละเว้นท่ีถูกและผิดพลาด ผลของค่าต่างๆ ท่ีได้ สามารถ
น าไปตรวจสอบกับค่าพื้นฐานเกี่ยวกับสมาธิต่อเนื่อง (เนตร หงษ์ไกรเลิศ.2545: 83; อ้างอิงจาก ฐิตวี 
แก้วพรสวรรค์. 2542) 

แบบสังเกตพฤติกรรม (Brief Conners’ Teacher Rating Scale) หรือ BCTRSเป็นแบบ
สังเกตส าหรับประเมินอาการภาวะสมาธิส้ันในเด็กไทย มีจ านวน 10 ข้อ ครอบคลุมลักษณะของอาการ
ภาวะสมาธิส้ันท้ัง 3 ด้าน คือ การขาดสมาธิ การไม่อยู่นิ่ง หุนหันพลันแล่นหรือขาดการยั้งคิดควบคุม
ตนเองไม่ได้ (เนตร หงษ์ไกรเลิศ, 2545: 82 ;อ้างอิงใน ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, 2542) 

Attention Deficit Disorders Evaluation Scale-2 หรือ (ADDES-2) ระดับอายุ : 4 ปี
ครึ่ง -20 ปี ลักษณะของการประเมิน: รายบุคคลความน่าเช่ือถือ : กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกณฑ์ปกติ 
(Norm) อยู่ในระดับดี (รุ่นท่ีใช้กับโรงเรียน) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นเกณฑ์ปกติอยู่ในระดับยอมรับได้ (รุ่น
ใช้ท่ีบ้าน) มีค่าความเช่ือมั่นในระดับดี ค่าความเท่ียงตรงในระดับยอมรับได้การแปลผล : คะแนน
มาตรฐานและระดับเปอร์เซ็นไทล์ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากประวัติส่วนบุคคล 

ข้อเสนอแนะ : แบบประเมินนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบุคคลท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน  ท้ังท่ีมีและไม่มี
ลักษณะไม่อยู่นิ่ง แบบประเมินนี้ออกแบบมาโดยใช้อิงเกณฑ์ DSM - IVดังนั้นมีการวัดองค์ประกอบ
ย่อยในด้านการขาดสมาธิ การหุนหันพลันแล่น แบบประเมินนี้ใช้เวลาในการประเมิน 15-20 นาที 
(Taylor, 2003: 227) 

ADD–H Comprehensive Teachers Rating Scale หรือ ACTERS (SecondEdition) 
ส าหรับกลุ่มเด็ก อนุบาล – เกรด 8 ลักษณะการประเมินเป็นรายบุคคล ความน่าเช่ือถือ: ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้เป็นเกณฑ์ปกติอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับยอมรับได้ ค าถามท่ีใช้
มีความเท่ียงตรง การแปลผลคะแนน: ระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ และประวัติโดยส่วนบุคคล 

ข้อเสนอแนะ : ข้อมูลจากการสังเกตแบบประเมินนี้เป็นแบบตรวจสอบรายการ 24 ข้อ ใช้ใน
การวัดสมาธิ การไม่อยู่นิ่ง ทักษะทางสังคม และพฤติกรรมด้ือดึงต่อต้าน (Oppositional Behavior) 
แบบประเมินนี้เหมาะสมใช้ส าหรับครูประเมินเพราะข้อค าถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับช้ันเรียน  แบบ
ประเมินนี้เหมาะในการใช้เป็นเครื่องมือคัดแยกท่ีใช้ เวลาระยะส้ันการคิดคะแนนจากคอมพิวเตอร์
สามารถท าได้ (Taylor,  2003: 227 - 228) 

1.6.4.5 Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Test (ADHDT) ระดับอายุ : 3-
23 ปี ลักษณะการประเมิน: รายบุคคล ความน่าเช่ือถือ : ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นเกณฑ์ปกติอยู่ใน
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ระดับดี ค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดี ความเท่ียงตรงอยู่ในระดับยอมรับได้ การแปลคะแนน: คะแนน
มาตรฐานและการจัดล าดับเปอร์เซ็นไทล์ 

ข้อเสนอแนะ : ข้อค าถามท่ีเลือกส าหรับใช้ในแบบทดสอบอยู่บนพื้นฐานเกณฑ์DSM-IV แบบ
ประเมิน ADHDT ประกอบด้วย 36 ข้อค าถามท่ีใช้ในการวัดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง การหุนหันพลันเล่น 
และการขาดสมาธิ เครื่องมือนี้ใช้เป็นแบบคัดแยกเด็กท่ีมีสภาวะสมาธิส้ันโดยครู ผู้ปกครองหรือบุคคล
ท่ีรู้จักเด็กเป็นอย่างดีเป็นผู้ประเมิน แบบประเมิน ADHDT เป็นแบบประเมินแรกท่ีมีการหาเกณฑ์ปกติ
ระดับชาติจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน (Taylor, 2003: 228) 

The Children s Attention and Adjustment Survey (CAAS) ระดับอายุ : 5-13 ปี 
ลักษณะการประเมิน : รายบุคคล ความน่าเช่ือถือ : ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นเกณฑ์ปกติอยู่ในระดับ
ยอมรับได้ ค่าความเช่ือมั่นและค่าความเท่ียงตรง การแปลผลคะแนน : คะแนนมาตรฐานและคะแนน
เปอร์เซ็นต์ไทล์ 

ข้อเสนอแนะ : แบบประเมิน CASS เป็นแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมอย่างส้ัน เกี่ยวกับ
ปัญหาสมาธิและการไม่อยู่นิ่ง แบบประเมินนี้ให้ความส าคัญข้อมูล 4 ด้าน การขาดสมาธิ การหุนหัน
พลันแล่น การไม่อยู่นิ่งและปัญหาพฤติกรรมและการก้าวร้าว แบบฟอร์มมี 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม
ส าหรับท่ีบ้าน และแบบฟอร์มส าหรับท่ีโรงเรียน แบบฟอร์มแต่ละรูปแบบประกอบด้วยข้อค าถาม 31 
ข้อ ใช้เวลาในการประเมิน 5-10 นาที แบบฟอร์ม CASS ใช้เกณฑ์พิจารณาโดยมีพื้นฐานจาก DSM-III-
R (Taylor, 2003: 228) 

แบบสังเกตพฤติกรรมคอนเนอร์ (Connor Rating Scales – Revised) หรือ CCRS-R 
ระดับอายุ : 3-17 ปี ลักษณะการประเมิน : รายบุคคล ความน่าเช่ือถือ : ขึ้นอยู่กับประเภทและ
รูปแบบของแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยท่ัวไปใช้รูปแบบมากกว่าแบบประเมินอย่างส้ัน 
การแปลผลคะแนน : เปอร์เซ็นไทล์, คะแนน T 

ข้อเสนอแนะ : แบบประเมินนี้มีความทันสมัยซึ่งพัฒนาการมาจากแบบประเมินคอนเนอร์ 
(Corner Scale) ใช้ในการประเมินเด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน แบบประเมินนี้มีหลายแบบท้ังแบบฟอร์ม
อย่างส้ันและอย่างยาว ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับพ่อแม่ ครู และวัยรุ่น จะเป็นแบบรายงานตนเอง 
(self-report) แต่ละแบบประเมินประกอบไปด้วย ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้าน (opposition) 
การรู้คิด / ปัญหาขาดสมาธิส้ัน การไม่อยู่นิ่ง ความวิตกกังวล การอาย ความสมบูรณ์แบบ 
(perfectionism) แบบประเมินนี้ยังช่วยให้บ่งบอกถึงเด็กและวัยรุ่นท่ีมีภาวะสมาธิส้ันโดยเฉพาะแบบ
ประเมิน Corner ADHD Index และแบบประเมินADHD/DSM-IV Scales ท่ียึดตามเกณฑ์ของ DSM-
IV (Taylor, 2003: 228-229) 

แบบประเมินวินิจฉัยภาวะสมาธิสั้น (Diagnostic Assessnunt Scale for Attention 
Deficit / Hyperactivity Disorder (DAS-ADHD) ระดับอายุ : 5-18 ปี 
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ลักษณะการประเมิน: รายบุคคล 
ความน่าเช่ือถือ : มาตรฐานอยู่ในระดับดี (ท้ังท่ีเด็กมีสภาวะสมาธิส้ัน และเด็กท่ีไม่มีภาวะ

สมาธิส้ัน) มีค่าความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงในระดับดีการแปลผลคะแนน : มาตราส่วนประเมินค่า
ของลิเคิร์ท 

ข้อเสนอแนะ: แบบประเมิน DAS-ADHD ออกแบบโดยใช้เกณฑ์ภาวะสมาธิส้ันใน DSM-IV 
แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ด้านย่อย คือ การขาดสมาธิการไม่อยู่นิ่ง และการหุนหันพลันแล่น 
แบบฟอร์มนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบฟอร์มส าหรับท่ีบ้านและแบบฟอร์มส าหรับใช้ท่ีโรงเรียน
ซึ่งแบบฟอร์มแต่ละชุดจะมีเกณฑ์ปกติ 2 ชุด คือ เกณฑ์ส าหรับเด็กท่ีมีสภาวะสมาธิส้ัน และเกณฑ์
ส าหรับเด็กปกติแบบประเมิน DAS-ADHD ใช้เวลาในการทดสอบ 15-20 นาที (Taylor, 2003: 229) 

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีโรคสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม หรือ KUS-SI 
Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยความร่วมมือระหว่าง2 
หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้ใน
การคัดกรอง นักเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อายุระหว่าง 6-13 ปี 11เดือน ท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน 
(ADHD), บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และออทิซึม (PDDs) KUS-SI Rating Scales ประกอบด้วย
ข้อความบ่งบอกพฤติกรรมรวม 130 ข้อ แบ่งเป็นพฤติกรรมภาวะสมาธิส้ัน 30 ข้อ ภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ด้านละ20 ข้อและภาวะออทิซึม 40 ข้อ 
โดยครู-อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างน้อย2ท่าน ท่ีรู้จักหรือมีโอกาสสอนนักเรียน
อย่างใกล้ชิดมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา เป็นผู้ตอบแบบคัดกรองคุณภาพของแบบคัดกรอง KUS-SI 
Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) ได้รับการยืนยันโดยค่าความเท่ียงและความตรงของ
แบบคัดกรองซึ่งอยู่ในระดับดีมากเป็นท่ียอมรับได้ ความสอดคล้องภายในมีค่าระหว่าง 0.97-0.98 
(ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2549: 13-16) 

แบบคัดแยกชนิดตรวจสอบรายการภาวะสมาธิส้ัน (The Barkley Screening Checklist for 
ADHD) หรือ BSCA สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดแยกเด็กหรือผู้ใหญ่ท่ีคาดว่าจะมีภาวะสมาธิ
ส้ัน เพื่อท าการส่งต่อในการวินิจฉัยเป็นอันดับต่อไป ข้อความท่ีใช้ในแบบคัดแยกนี้ ดัดแปลงมาจาก
ลักษณะอาการท่ีปรากฏอยู่ใน DSM-IV-TR แต่มีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติม ข้อความบ้างเล็กน้อย 
การพิจารณาว่าบุคคลอาจมีภาวะสมาธิส้ันพิจารณาจากการที่บุคคลนั้นมีลักษณะพฤติกรรมสอดคล้อง
กับข้อความ 3 ข้อข้ึนไป ลักษณะดังกล่าวต้องพบติดต่อกันอย่างต่ า 6 เดือน และส่งผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน อย่างน้อย 2-3 ด้าน และผู้ท่ีใช้เครื่องมือควรได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี 
(Barkley,  2006: 14-15, 65-66) 
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แบบประเมินมาตราส่วนพฤติกรรมก่อกวน (The Disruptive Behavior Rating Scale) 
หรือ DBRS เป็นแบบฟอร์มท่ีมีข้อค าถามเกี่ยวข้องกับอาการภาวะสมาธิส้ัน  พฤติกรรมด้ือดึงต่อต้าน 
(Oppositional Defiant Disorder) หรือ ODD และความบกพร่องทางพฤติกรรม (Conduct 
Disorder) เฉพาะในแบบฟอร์มส าหรับผู้ปกครอง ซึ่งในแบบฟอร์มครูจะไม่มีข้อค าถามเกี่ยวกับความ
บกพร่องทางพฤติกรรม โดยข้อค าถามท่ีเป็นเลขค่ีในแบบฟอร์มเป็นลักษณะอาการขาดสมาธิ  ส่วน
ข้อความเลขคู่ในแบบฟอร์มจะเป็นพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งและหุนหันพลันแล่น  ขาดการยับยั้งช่ังใจ ส่วน 
ข้อ 19-26 ในแบบฟอร์มเป็นลักษณะของอาการพฤติกรรมด้ือดึงต่อต้าน (ODD) ในแบบฟอร์มของ
ผู้ปกครองจะมีข้อความเกี่ยวกับความบกพร่องทางพฤติกรรม 15 ข้อ ให้ตอบใช่หรือไม่ใช่ การแปลผล
คะแนนให้พิจารณาจากจุดตัดในตารางแปลผล ซึ่งมีจุดตัดท่ีเปอร์เซนไทล์ท่ี 93 ส าหรับการแปลผล
ลักษณะพฤติกรรมขาดสมาธิและไม่อยู่นิ่งหรือหุนหันพลันแล่นขาดการยับยั้งช่ังใจ (ข้อ1-18) ส่วนการ
แปลผลพฤติกรรมด้ือดึงต่อต้าน (ODD) พิจารณาจากจุดตัดใน DSM-TV-TR การคิดคะแนนค าตอบ ”
ใช่” ในข้อค าถามเกี่ยวกับความบกพร่องทางพฤติกรรม หากตอบเกิน 3 ข้อจึงจะเข้าเกณฑ์ (Barkley, 
2006a: 15-16, 66-71) 

จากแบบประเมินหรือแบบคัดแยกเด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ันในข้างต้น  ในประเทศไทยมีการใช้
แบบประเมินในการประเมินภาวะสมาธิส้ัน ซึ่งแบบประเมินท่ีเป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับมี 3 
ชนิด คือ  

1) แบบคัดกรองนักเรียนท่ีมีโรคสมาธิส้ัน บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม หรือ KUSSI 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมของคอนเนอร์ท้ังท่ีใช้กับครูและผู้ปกครอง  
3) แบบสังเกตพฤติกรรม (Brief Conners’ Teacher Rating Scale) 

 
ผลการรักษาโรคสมาธิสั้น 

จากสถิติของเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิส้ัน พบว่า ในปี 2544 ประเทศไทยพบเด็กท่ีเป็นโรคนี้จ านวน
มาก (ผดุง อารยะวิญญู,  2544: ค าน า) ในปี 2550 ประเทศไทย พบว่า เด็กในวัยเรียนร้อยละ 5 มัก
เป็นโรคสมาธิส้ัน ซึ่งมีจ านวนประมาณ 750,000 คน กระจายอยู่ท่ัวประเทศไทย (มาโนช อาภรณ์
สุวรรณ,  2550: 16-17) ปัจจุบันโรคสมาธิส้ันยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะโรคนี้ไม่มีสาเหตุท่ี
ชัดเจนว่าเกิดจากเหตุผลใด (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2542: 80) โรคสมาธิส้ันไม่ใช่โรคท่ีร้ายแรง แต่หาก
ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็จะน ามาซึ่งปัญหาอย่างใหญ่หลวง ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กโดยตรง คน
รอบข้าง ร่วมถึงสังคม 

บางรายงานกล่าวว่าโรคสมาธิส้ันนั้นจะไม่มีโอกาสหาย แต่จะดีขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น(กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์,  2553: 6) แต่บางรายงานกล่าวว่า เมื่อเด็ก
โตขึ้นผ่านวัยรุ่น ประมาณ 1 ใน3 ของเด็กพวกนี้มีโอกาสหายจากโรคนี้ได้เอง สามารถเรียนหนังสือ
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หรือท างานได้ปกติโดยไม่ต้องรับประทานยา ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเด็กเข้าสู่วัยรุ่น เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงของสมองส่วนหน้า ระบบประสาทมีพัฒนาการท่ีสมวัยมากขึ้น (neuromaturation) 
ความสมบูรณ์ทางสมองมีมากขึ้น อาการมักจะลดลงเองโดยไม่ต้องรักษา เนื่องจาก ยาท่ีใช้รักษาโรค
สมาธิส้ันในกลุ่มยากระตุ้นสมอง ท่ีจริงแล้วไม่ได้เป็นตัวรักษาโรคหรือสมองท่ีบกพร่องให้กลับมาปกติ 
เป็นแต่เพียงบรรเทาอาการของโรค แล้วซื้อเวลาหรือรอเวลาให้ร่างกายปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนา
แก้ไขตัวเองให้เข้าสู่สภาพสมบูรณ์เพื่อท าหน้าท่ีได้ตามปกติ  
  
ปัญหาของโรคสมาธิสั้น  
 เด็กท่ีเป็นโรคสมาธิส้ัน จะมีอาการหลัก 3 อาการ  คือ ขาดสมาธิ ซนไม่อยู่นิ่ง และอารมณ์
หุนหันพลันแล่น จากเอกสารต่างๆมีผู้เช่ียวชาญท่ีเห็นสอดคล้องกัน ได้แก่ (พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์,  
2541; ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์,  2542; ผดุง อารยะวิญญู,  2544; ศิริพร สุวรรณทศ,  2547;   มาโนช 
อาภรณ์สุวรรณ,  2550; นภัทร พุกกะณะสุต, 2551;  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์,  2554) เกี่ยวกับปัญหาของโรคสมาธิส้ัน ดังนี้  
    ปัญหาต่อตัวเด็ก 

ส่งผลให้เด็กมีลักษณะรุกรี้รุกร้น วอกแวก เลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง ขี้ลืม หงุดหงิดง่าย เจ้า
อารมณ์ ไม่รู้จักการรอคอย ส่งเสียงดัง พูดเร็วและพูดมาก ไม่อยู่ในกรอบของเวลา และไม่ชอบเรียน
เพราะไม่มีสมาธิในการเรียนจึงเรียนไม่รู้เรื่อง   ลักษณะนิสัยเหล่านี้ของเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นจึงท าให้
ครอบครัวเกิดความร าคาญ ต่อว่าเด็กหรือทะเลาะกันเพราะเด็ก และเมื่อเด็กไปโรงเรียน เด็กประสบ
ปัญหาในการเรียน “เกือบได้และเกือบตก” อยู่เสมอ ยิ่งท าให้เด็กเกิดความอึดอัดคับข้องใจ ถูกครู
ต าหนิต่อหน้าเพื่อน เด็กจะรู้สึกอับอาย สูญเสียความเช่ือมั่นและนับถือตนเอง รู้สึกไร้ศักด์ิศรี มีปมด้อย
เมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อน “ไม่มีความภาคภูมิใจท่ีได้เกิดมา” เด็กเริ่มแยกตัวหรือไม่ก็แกล้งท าเป็นตัวตลก
เพื่อให้เพื่อนยอมรับหรือเอาใจเพื่อนในทางท่ีผิด เช่น แอบน าขนมจากบ้านไปให้เพื่อน บังคับพ่อแม่ให้
ซื้อขนมไปฝากเพื่อน นอกจากนี้จะใช้วิธีรุนแรงกับเพื่อนหากยังคงไม่เป็นท่ียอมรับ  

 เหล่านี้ส่งผลให้เด็กเกิดความเก็บกด กดดัน ส่งผลให้เด็กสามารถเป็นโรคซึมเศร้า โรคทางจิต 
ติดยาเสพติด และก่ออาชญากรรมได้  

ปัญหาต่อครู  
ความยากล าบากในการสอนและการควบคุมช้ันเรียนให้อยู่ในความสงบพร้อมเรียน การ

ติดตามงานซึ่งเด็กมักท าไม่ส าเร็จ ต้องสอนเสริมพิเศษในรายวิชาท่ีเด็กท าได้ไม่ดี ในกรณีท่ีครูจัดการ
ปัญหาพฤติกรรมไม่ได้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ท าให้การ
เรียนการสอนท าได้ไม่เต็มท่ี 
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 นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อคุณครูรายงานพฤติกรรมของเด็กท่ีโรงเรียนกับพ่อแม่ หลายครั้งพ่อแม่
เด็กไม่ยอมรับไม่เช่ือข้อมูล อาจกลายเป็นความโกรธ ท าให้มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และครู
เกิดขึ้นมาได้ 

ปัญหาต่อเพือ่น  
เด็กสมาธิส้ันมักมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นไม่ค่อยดีเพราะควบคุ้มตัวเองไม่ได้ ผู้จาโผงผาง รบกวน

ผู้อื่นท้ังในห้องเรียนและเวลาพัก เวลาเล่นมักเล่นรุนแรงถึงขั้นชกต่อยได้ ไม่รู้จักเกรงใจ เมื่อต้องการ
อะไรมักลงมือท าโดยไม่คิด เช่น แย่งขนม แย่งของเล่นเพื่อน อยากเล่นจะตรงเข้าไปเล่นโดยไม่บอก
หรือขอเพื่อน ท าให้ไม่มีใครชอบ ไม่มีใครคบเป็นเพื่อน มีแต่รังเกียจ ขาดทักษะทางสังคมและความ
ฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว 

ปัญหาต่อครอบครัว  
ครอบครัวของเด็กสมาธิส้ันก็มีความเครียดหลายอย่างเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะปัญหา

การเรียนของ ปัญหาพฤติกรรมท่ีพ่อแม่ไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร พ่อแม่อาจทะเลาะโทษ
กันเองว่าอีกฝุายเป็นต้นเหตุ อบรมส่ังสอนลูกไม่ดี ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้พ่อแม่หย่าร้างกันในท่ีสุด 
ท้ังหมดนี้ก็จะเป็นความเครียดท่ีส่งผลกับเด็กตั้งแต่ท่ีบ้าน  

ปัญหาสังคม  
สังคมโรงเรียน เพื่อนและครู มักไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กสมาธิส้ัน ส่วนใหญ่จึงไม่อยากคบ

ด้วย หรือไม่ก็แกล้งเพื่อนท่ีมีอาการสมาธิส้ัน หรืออาจถูกเพื่อนท่ีมีอาการสมาธิส้ันแกล้ง เหล่านี้ท าให้
เด็กสมาธิส้ันท่ีอยู่ในสังคม มักไม่เป็นท่ีอยู่ยอมรับ เกิดความกดดัน จนน าไปสู่ปัญหาสังคมท่ีร้ายแรง ดัง
กรณีตัวอย่าง ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบ 3 คดีสะเทือนขวัญท่ีเกิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2509 ใน
มหาวิทยาลัยเทกซัส มีนักศึกษายิ่งเพื่อนและอาจารย์ ตายท้ังหมด 16 คน วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.
2542 ในโรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ ได้เกิดเหตุยิงนักเรียนและครูตาย 12 คน และอีกเหตุการณ์  
เมื่อวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2550  นักศึกษาเช้ือชาติเกาหลีสัญชาติอเมริกัน มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
เทค รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ใช้ปืนยิงเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ระดับศาสตราจารย์เสียชีวิตถึง 
32 คน บาดเจ็บอีก 20 คน และได้ใช้ปืนยิงตัวตายตาม ทุกคดีท่ีกล่าวมานั้น พบว่าผู้ท่ีก่อเหตุเป็นผู้ท่ี
วัยเด็ก เป็นโรคสมาธิส้ัน ท้ังส้ิน  
 ดังนั้น หากเด็กสมาธิส้ันได้ ได้ฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์แล้วนั้น จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ
ให้เด็กได้ เมื่อเด็กสามารถท าได้ ก็จะเป็นท่ีช่ืนชม ช่ืนชอบของเพื่อน ครู และสังคมได้ ปัญหาท่ีเด็กรู้สึก
ไม่เป็นท่ียอมรับ ไร้ค่า ก็จะหมดไป เด็กจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีไม่สร้างปัญหาสังคมในอนาคต 
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การรักษาโรคสมาธิสั้น 
การรักษาโรคสมาธิส้ันเปูาหมาย คือ ช่วยให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

และลดปัญหาทางอารมณ์ ดังนั้นการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันจึงเป็นการรักษาด้วยยา ซึ่งจัดเป็น
การรักษาท่ีได้ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อย แต่ในปัจจุบันพบว่าการรักษาโดยการผสมผสานแพทย์
ทางเลือก เช่นการปรับพฤติกรรม กิจกรรมบ าบัด ฯลฯ จะท าให้เด็กมีอาการดีขึ้นเร็วกว่าเดิม ซึ่งเรียก
วิธีการรักษาแบบผสมผสานนี้ว่า Multimodal treatment ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการรักษาด้วยยา
นั้นได้ผลดี แต่หากรักษาพร้อมกับการปรับพฤติกรรมนั้นจะให้ผลดีมากกว่า ซึ่งผู้เช่ียวชาญหลายท่าน
ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของการรักษาเด็กสมาธิส้ันไว้หลายวิธี (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ, 
2550:  45 – 58; พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์,  2541: 23 – 27;  ศิริพร สุวรรณ,  2547: 5 – 8;   
พนม เกตุมาน,  2553: 145 – 150; พรทิพย์ วชิรดล และคณะฯ,  2552: 12 – 15;  สถาบันสุขภาพ 
จิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริทร์,  2554: 10 - 15) ดังนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้จะแยกเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
การรักษา ซึ่งแบ่ง เป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 แบบ คือ การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และการรักษา
แบบแพทย์ทางเลือก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 

การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 
การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ในงานวิจัยฉบับนี้คือการรักษาโดยการใช้ยา  การใช้ยาเป็น 

การรักษาท่ีช่วยลดอาการสมาธิส้ัน อาการซนอยู่ไม่นิ่ง และท าให้เด็กควบคุมตัวเองได้มากขึ้น รู้จักยั้ง
คิด รู้จักฟัง ท าให้การฝึกทักษะต่างๆง่ายขึ้น ซึ่งยาจะออกฤทธิ์โดยท าให้สมองส่วนท่ีท าหน้าท่ีได้น้อย
สามารถท างานได้ตามปกติ ยาท่ีใช้ในการรักษาโรคสมาธิส้ัน ได้แก่  1) ยากลุ่มกระตุ้นระบบประสาท 
2) ยาต้านโรคซึมเศร้า 3) ยาลดความดันดลหิต 4) ยาต้านโรคจิต 

ยากลุ่มกระตุ้นระบบประสาท (Psycho-stimulants) เป็นยาท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เนื่องจากมี 
ประสิทธิภาพสูงประมาณ ร้อยละ 70-80 เป็นยาท่ีมีความปลอดภัย ใช้ง่าย และมีผลข้างเคียงน้อย
 ผลข้างเคียงของการใช้ยา ท่ีพบบ่อย ได้แก่ อาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ปวดท้อง และ
นอนไม่หลับ รองลงมา คือ อาการอ่อนล้า ความดันโลหิตสูง คล่ืนไส้อาเจียน ท้องอืด น้ าหนักลดและมี
การกระตุกของกล้ามเนื้อ (tics) ส่วนอาการท่ีพบไม่บ่อย คือ ปวดหน้าอก มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
พยายามฆ่าตัวตาย การนอนผิดปกติ การพูดผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย  

ยาต้านโรคซึมเศร้า (Antidepressant)  เป็นยาท่ีใช้ในเด็กสมาธิส้ันท่ีไม่ตอบสนองต่อยา 
กลุ่มกระตุ้นระบบประสาท ได้แก่ ยาต้านโรคซึมเศร้าไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressant) ช่ือ
การค้าคือ อีมอพรามีนและนอร์ทริบลีน  

อาการข้างเคียงของยา ท่ีพบบ่อย ได้แก่ ง่วงนอน ปากแห้ง คอแห้ง ตาพร้ามัว และท้องผูก 
ยาลดความดันโลหิต (Antihypertensives) ยาคลอนิดีน และคาตาเพรส ใช้ในกรณีท่ีเป็น 
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โรคสมาธิส้ันร่วมกับกลุ่มอาการกระตุกของกล้ามเนื้อและมีประโยชน์ในการลดอาการซนและหุนหัน
พลันแล่น แต่ไม่ได้ช่วยให้เด็กมีสมาธิส้ันยาวนานขึ้น  

อาการข้างเคียงของยา ท่ีพบบ่อย ได้แก่ ง่วงนอน เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นช้า 
ยาต้านโรคจิต (Antipsychotics) ได้แก่ ไทโอริดาโชน ฮาโลเพอริดอล และรีสเพ 

อริโดน เป็นยาท่ีใช้ในเด็กสมาธิส้ันท่ีมีความก้าวร้าวรุนแรง หรือมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อร่วมด้วย 
แต่ยากลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาว ในการใช้ยาจึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์
ผู้เช่ียวชาญ 
 

รักษาโดยแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์ทางเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมกันและยอมรับกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ

รักษาเน้นวิธี ธรรมชาติบ าบัดและเวชกรรม (Natural Medicine) ซึ่งจะบ าบัดผู้ปุวยโดยการปรับ
พฤติกรรม การใช้สมุนไพร(herbs) สารเสริมอาหาร(nutritional supplements) และอื่นๆ ซึ่งได้มี
การทดลองและ ถือว่าได้น ามาบ าบัดเด็กสมาธิส้ันแล้วได้ผล ดังนี้ 

การปรับพฤติกรรมหรือพฤติกรรมบ าบัด (Behavioral Therapy) 
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์ส าหรับการดูแลใกล้ชิดเด็กสมาธิส้ัน 
เป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตใจของเด็กให้พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากเด็กเองก็รู้ผลจาก
พฤติกรรมของตัวเองและความไม่พึงพอใจ ความโกรธของคนรอบข้าง ท าให้รู้สึกตัวว่าตัวเองไม่เอา
ไหน นิสัยไม่ดี ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง เด็กมักถูกลงโทษจากท้ังครูและพ่อแม่บ่อยกว่าคนอื่นและ
ถูกมองว่าเป็นเด็กด้ือ เด็กซน นิสัยไม่ดี การรักษาด้วยวิธีนี้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่
และครู ในการช่วยเหลือเด็กในการให้ค าปรึกษาแก่บิดามารดา และครูเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กใน
ขณะท่ีอยู่บ้านและโรงเรียน ซึ่งมีการศึกษาพบว่าการใช้พฤติกรรมบ าบัดในการรักษาโรคสมาธิส้ัน
ได้ผลดีเช่นเดียวกับการใช้ยา และการใช้พฤติกรรมบ าบัดร่วมกับยาจะท าให้สามารถลดขนาดยาลงได้ 
หลักส าคัญในการปรับพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อม มีดังนี้ 

การฝึกสอนบิดามารดา (Parent management training) เป็นการให้ความรู้ 
และความเข้าใจแก่บิดามารดาเกี่ยวกับโรคสมาธิส้ัน เพื่อเกิดทัศนคติทางบวก ยอมรับ และเข้าใจ
อาการ รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆของเด็ก ให้เรียนรู้วิธีการปรับพฤติกรรมท่ีถูกต้องและได้ผล ซึ่งโดย
พื้นฐานแล้วเด็กทุกคนต้องการเป็นคนดีและเป็นท่ียอมรับของผู้อื่น แต่เนื่องจากเด็กสมาธิส้ันมีความ
ผิดปกติทางพฤติกรรม ใจร้อน วู่วาม และขาดความอดทน จึงท าให้เกิดปัญหาการเรียนรู้และปัญหา
พฤติกรรมตามมา ดังนั้นในการแกไขจึงจ าเป็นต้องปรับพฤติกรรมเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กในการเข้าสังคม 
ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่แสดงพฤติกรรม ก้าวร้าว ฝึกให้มีความอดทน 
รู้จักรอคอย หรือการท างานในหน้าท่ีให้ส าเร็จ โดยใช้หลักในการปรับพฤติกรรม คือการให้รางวัล หรือ
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ค าชมเชยเมื่อมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม หรือลงโทษเมื่อมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม และบิดามารดา
จะต้องท าตัวเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เด็ก เช่นความมีระเบียบ รู้จักรอคอย รู้จักกาลเทศะ และหลีกเล่ียงการ
ใช้ความรุนแรงในบ้าน เพื่อให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของผู้อื่น 

การช่วยเหลือโดยการประสานกับโรงเรียน (School focused intervention)  
เป็นการช่วยเหลือเด็กโดยให้ครูมีส่วนร่วม เพื่อลดอาการเหม่อลอย ขาดสมาธิ และลดพฤติกรรม
ก่อกวนในห้องเรียนของเด็ก โดยครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กสมาธิส้ันและยอมรับสภาพของเด็ก 
ต้องจัดส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนเสริมสร้างบรรยากาศการสอน และใช้เทคนิคการสอนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น จัดให้เด็กนั่งหน้าช้ันใกล้ครูให้มากท่ีสุด หลีกเล่ียงการนั่งใกล้หน้าต่างหรือริม
ทางเดิน และควรติดต่อกับผู้ปกครองเด็กสม่ าเสมอเพื่อรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก 

การช่วยเหลือที่ตัวเด็กโดยตรง (Child focus intervention) เด็กสมาธิส้ันมัก 
ขาดทักษะทางสังคม และมีแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยขาดความยั้งคิด 
ท าให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย ความช่วยเหลือโดยการฝึกทักษะทางสังคม (Social skill 
training) ให้แก่เด็ก โดยการฝึกให้เด็กสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลอื่น รู้จักรอคอย รับฟัง หรือ
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ในเด็กสมาธิส้ันท่ีมีปัญหาการเรียน เด็กควรได้รับการช่วยเหลือ
โดยการส่งเสริมให้มีการเรียนท่ีเหมาะสม เช่น จัดบรรยากาศการเรียนท่ีบ้าน  การเรียนซ่อมเสริม หรือ
เข้าไปในโครงการการศึกษาพิเศษ โดยครูและผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กร่วมกัน 
เช่น การฝึกให้เด็กรู้จักจัดระเบียบการเรียน การท าตามค าส่ัง การตรวจทบทวนผลงาน และการใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และหากเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ร่วมด้วย เช่นมองตัวเองในแง่ลบ มี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต่ า หรือมาอาการของโรควิตกกังวล ซึมเศร้า อาจจ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาโดยการท าจิตบ าบัดร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เด็กมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้รักษา ช่วยเหลือเรื่องความ
ภาคภูมิใจแกเด็ก และท าให้เด็กร่วมมิในการรักษามากขึ้น 

การช่วยเหลือครอบครัว ในครอบครัวท่ีมีเด็กเป็นโรคสมาธิส้ันมักประสบความ 
ยุ่งยากในชีวิตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมส่ังสอน กริยามารยาท การเข้าสังคม ปัญหาการ
เรียน หรือปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนและญาติพี่น้อง อาจเกิดความขัดแย้งในครอบครัว  เกิด
ความรู้สึกท้อแท้ เบ่ือหน่ายส้ินหวัง  

ดังนั้น การปรับพฤติกรรมต้องปรับท่ีพ่อแม่ พี่น้องและครู แล้วจึงตัวเด็ก ดังนั้น พ่อแม่และครู
ต้องศึกษาวิธีการต่างๆ ให้เข้าใจโดยละเอียด ความรักและความเข้าใจในส่ิงท่ีเด็กเป็น และพยายามให้
ก าลังใจช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของเด็กมีความส าคัญและมรส่วนช่วยเหลือเด็กให้ประสบความส าเร็จได้ 
การเรียนรู้เทคนิคท่ีถูกต้อง เพื่อช่วยในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมบางอย่างของเด็ก การตี
หรือการลงโทษทางร่างกาย เป็นวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ได้ผล และจะมีส่วนท าให้เด็กมี
อารมณ์โกรธหรือแสดงพฤติกรรมด้ือ ต่อต้าน และก้าวร้าวมากขึ้น วิธีการท่ีได้ผลดีกว่า คือ การให้ค า
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ชมหรือรางวัล (positive reinforcement)เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม โดยการงดกิจกรรมท่ีเด็กชอบ หรือตัดสิทธิอื่นๆ ( negative 
reinforcement)  

การรักษาโดยการใช้สารอาหาร 
จากการประ เมิน เ ด็กสมาธิ ส้ั น  พบว่ า  ส่วน ใหญ่จะขาดสารอาหาร (nutritional 

supplements) ท่ีจ าเป็นและมีความไม่สมดุลเกิดขึ้น ถ้าหากได้รับการแก้ไขแล้วจะท าให้เด็กมีอาการ
ดีขึ้นชัดเจนท้ังด้านพฤติกรรมและการเรียน  การใช้สารอาหารต่อเด็กสมาธิส้ัน ได้แก่ ไทโรซีน 
(Tyrosine) และวิตามินบี 6 กรดไขมันท่ีจ าเป็น (Essential Fatty Acids - EFA) เหล็ก แมกนีเซียม 
สังกะสี และอื่นๆ 

ไทโรซีน น้ ามันดิบ ต้นก าเนิดของโดปามีน และเป็นสารกระะตุ้นสมองท่ีเป็น 
ธรรมชาติซึ่งผลิตมาจากโปรตีนจากสัตว์และผัก  
  วิตามินบี 6 หรือท่ีรู้จักกันในช่ือของไพริด็อกซีน (Pyridoxine) เป็นตัวร่วมท่ีส าคัญ
ในการสร้างและเผาผลาญกรดอะมิโนต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่ือน าประสาท  

น้ ามันปลา-กรดไขมันจ าเป็น (Essential Fatty Acids) น้ ามันปลา (fish oil) เป็น 
น้ ามันท่ีสกัดมาจากปลาสดในทะเลเขตหนาวปลาเหล่านี้ได้แก่ ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาดีน เป็น
ต้น น้ ามันปลาเป็นแหล่งของกรดไขมันจ าเป็นในกลุ่มโอเมก้า 3 (Omega 3) ท่ีเรียกว่า อีพีเอ (EPA-
Eicosapentanoic Acids) และดีเอชเอ ดังนั้น น้ ามันปลาจึงมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเยื้อหุ้ม
ของเซลล์สมองได้ 

แร่ธาตุเหล็ก (Iron) ปี ค.ศ.1997 Y.Sever ได้รายงานว่าการใช้อาหารเสริมธาตุ 
เหล็กในการรักษาเด็กสมาธิส้ันท่ีไม่ได้มีอาการซีด พบว่าช่วยให้อาการสมาธิส้ันลดน้อยลง มีอาการดี
ขึ้นร้อยละ 30 

แร่ธาตุแมกนีเซียม (Magnesium) เป็นแร่ธาตุท่ีส าคัญเป็นส่ิงจ าเป็นในการรักษา 
ระดับศักย์ไฟฟูาของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและยังท าหน้าท่ีในการส่งต่อสัญญาณประสาท จึงช่วย
บรรเทาอาการท่ีเกี่ยวกับสมองได้ 

ดังนั้น สารอาหารต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ในเด็กสมาธิส้ันส่วนใหญ่พบว่าขาด ได้แก่ แร่
ธาตุแมกนีเซียม สังกะสี และเหล็ก โดยสารอาหารท่ีขาดบ่อยท่ีสุด ได้แก่  แมกนีเซียม นอกจากนี้ยัง
พบว่าการให้สารอาหารเสริมในเด็กสมาธิส้ันด้วยแมกนีเซีมและสังกะสีจะช่วยลดการอยู่ไม่นิ่ง ซน
ผิดปกติลงได้ 

การรักษาโดยการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับเชื้อรา (yeast connection) 
     จากการศึกษา พบว่า ปี ค.ศ.1983 ดร.William Crook เขียนหนังส่ือช่ือว่า The Yeast 
Connection ช่ือภาษาไทยว่า ความเกี่ยวพันกับเช้ือรา พบว่า การรักษา โดยการใช้ยานิสสเตติน 
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(Nystatin) ฆ่าเช้ือรา ช่ือ แคนนิดา อัลบิแคนท่ีอยู่ในล าไส้ และหลีกเล่ียงอาหารต่างๆท่ีเป็นพิษและ
อาหารที่ท าให้แคนดิดา อัลบิแคนเจริญเติบโต อาการและโรคต่างๆ เหล่านั้นก็จะดีขึ้นได้หรือหายไปได้
อย่างเหลือเช่ือ 

 การฝังเข็ม (acupuncture) การการฝังเข็มรักษาโรคตามศาสตร์การแพทย์จีนมีมา 
นานกว่า 4,000ปี ชาวจีนรู้จักการฝังเข็มเพื่อบ าบัดบรรเทาโรค การฝังเข็มเป็นท่ีนิยมกันและเริ่มต้นกัน
ในประเทศจีน ญี่ปุุน เกาหลี จนได้แพร่หลายไปในประเทศแถบยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
และต่อมาก็แพร่หลายไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวการแพทย์จีนโบราณถือว่าเส้นลมปราณหัวใจ
เป็นท่ีอยู่ของจิตใจ (การแพทย์จีนไม่ถือว่าสมองเป็นอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับจิตใจ) ถ้าจิตใจสมบูรณ์ มันก็
จะเป็นสุข แต่ถ้าจิตใจกระสับกระส่าย ร่างกายก็อยู่ไม่เป็นสุข อะไรก็ตามท่ีรบกวนจิตใจท่ีอยู่ในเส้น
ลมปราณหัวใจ ก็เป็นเหตุให้เด็กมีอาการสมาธิส้ันอยู่ไม่สุข 
     จากการอธิบายข้างต้น การรักษาโรคสมาธิส้ันในปัจจุบัน มี 2 วิธี คือ การรักษาโดยแพทย์
แผนปัจจุบัน เป็นการรักษาด้วยยา  ผลการรักษาท าให้เด็กมีอาการดีขึ้น แต่ใช้ระยะเวลาในการรักษา
อย่างยาวนาน และมีผลข้างเคียงในเรื่องต่างๆ เช่น ท าให้เด็กเบื่ออาการ ผอมลง ฯลฯ ในท่ีสุดเด็กเกิด
ความเบื่อหน่ายและปฏิเสธการรักษา อีกวิธีหนึ่งคือการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีท้ังการรักษา
ด้วยยา ฝังเข็ม ทานวิตามิน และการปรับพฤติกรรม ซึ่งไม่มีผลข้างเคียงของยา แต่เด็กเจ็บถ้าเป็นการ
ฝ่ังเข็ม ในท่ีสุดเด็กก็ปฏิเสธการรักษาเช่นกัน ในปัจจุบันมีผลงานทางวิชาการออกมาอย่างมากมายใน
การน ากิจกรรมเข้ามาช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ัน ในให้มีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การวิ่ง เดิน กระโดด 
ฯลฯ แต่ยังไม่มีการน าการเต้นบัลเล่ต์เข้ามาช่วยเหลือ  
 
การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กสมาธิสั้น 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในสถาบันการศึกษาถือว่าจ าเป็นมากท่ีต้องคัด
แยกเด็กสมาธิส้ัน เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเด็ก  เนื่องจากโก
สมาธิส้ันจัดอยู่ในเด็กท่ีมีความพิการประเภทหนึ่งตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ (คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ,  2541)  การจัดการ
เรียนการสอนจึงควรเป็นแบบเฉพาะบุคคล 
      การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Individual Education Programs  
หรือ  Individualized Education Plan ใช้ช่ือว่า  IEP  ซึ่งในภาษาไทยใช้ค าว่า แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล หรือบางหน่วยงานใช้ค าว่า โปรแกรมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดในกฎหมายการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกา (IDEA) ท่ี 94-146 ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1990 ได้มีการแก้ไขกฎหมายการจัดการศึกษาพิเศษ (IDEA) ท่ี 101-476  ซึ่งมีการเพิ่มเติมใน
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เรื่องการส่งต่อโดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และในปี 
ค.ศ. 1997 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ี 105-107 เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ท่ีนักเรียนควรจะ
ได้รับการจัดการศึกษา ซึ่งหลักส าคัญของกฎหมายนี้คือ การที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กท่ี
มีความต้อการพิเศษทุกคน โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัด
การศึกษานี้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด 

 ส าหรับในประเทศไทยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
เมื่อไม่นานมานี้จนถึงปัจจุบันได้มีการก าหนดเรื่องแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ในพระราช 
บัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๓ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ก าหนดว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายความว่า “แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี ส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล” จากพระราช 
บัญญัติ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงเป็นแผนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ี
ทางโรงเรียนจัดท าขึ้นเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนี้จะก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรท่ี

เด็กจะต้องเรียนเป็นแผนรายปี การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดท าโดยคณะกรรมการ 

(IEP Team) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้เช่ียวชาญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

แพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพ นักกิจกรรมบ าบัด นักโสตสัมผัสวิทยา นักแก้ไขการพูด เป็นต้น และ

อาจจะรวมถึงตัวเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอีกด้วย  

หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรยึด

หลักในการจัดท า ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคน 

โดยจัดท าเป็นรายบุคคล 

2. มุ่งเน้นพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้เต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน 

3. จัดต้ังคณะกรรมการ โดยให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

4. จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของหลักสูตร และ

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
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5. ต้องก าหนดวิธีและเกณฑ์ในการวัดประเมินผล  พร้อมท้ังประเมินผลการเรียนการ

สอนเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 

6. ต้องประเมินเพื่อระบุความสามารถและข้อจ ากัดของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 

ส่วนประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ซึ่งมีรูปแบบในการจัดท าท่ีหลากหลาย 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดท ารูปแบบเดียวส าหรับใช้ท่ัวทั้งประเทศ 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดส่วนประกอบหรือหัวข้อ

ต่างๆ ท่ีส าคัญในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก ได้แก่ ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัว 

ประชาชน การจดทะเบียนคนพิการ วันเดือนปีเกิด อายุ ศาสนา ประเภทความพิการ ลักษณะความ

พิการ ช่ือ นามสกุลของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และท่ีอยู่ 

2. ข้อมูลด้านการศึกษา  เป็นรายละเอียดของเด็กท่ีไม่เคยหรือเคยได้รับการศึกษาใน

ระดับใดบ้าง เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนรวม การศึกษาด้านอาชีพ การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

3. การวางแผนการจัดการศึกษา  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความสามารถของเด็ก

ในปัจจุบัน ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอน นักวิชาชีพหรือผู้เช่ียวชาญ เพื่อก าหนดเปูาหมายในการจัด

การศึกษาระยะเวลา 1 ปี พร้อมท้ังก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของเปูาหมายแต่ละด้าน รวมท้ัง

ก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4. ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทาง

การศึกษา ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ เป็นการระบุรายการและรหัสของส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาการศึกษา  ตามบัญชีท่ีได้รับบริการและท่ีต้องการขอรั บ

บริการ โดยระบุแหล่งท่ีมา จ านวนเงินท่ีขออุดหนุน เหตุผลความจ าเป็น และผู้ประเมินความต้องการ

ของผู้รับบริการ 

5. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ี

สถานศึกษาแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมี
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คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน ผู้ปกครอง ครู

ประจ าช้ันหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน  

6. ความเห็นของบิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง   ให้บิดา/มารดา ผู้ปกครองหรือ

นักศึกษา อ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงตาม

ความคิดเห็น และลงนาม พร้อมท้ังระบุวัน เดือน ปี ก ากับ 

 

            ขั้นตอนในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้น  

มีข้ันตอนในการเขียนดังต่อไปนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล 

 ผู้จัดท าแผนจะต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ 

ประวัติเกี่ยวกับตัวเด็กและรายละเอียดของครอบครัว บันทึกของผู้ปกครอง ข้อมูลจากแพทย์หรือ

ผู้เช่ียวชาญ ประวัติการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง

แผนการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มากท่ีสุด 

2. ประเมินความสามารถของเด็ก 

 ก่อนท่ีจะก าหนดรายละเอียดเนื้อหาสาระ ครูจะต้องด าเนินการประเมินความ 

สามารถของเด็กโดยใช้แบบทดสอบ แบบประเมิน อาจจะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือแบบทดสอบ

ท่ีครูสร้างขึ้น การประเมินความสามารถจะประเมินให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม สติปัญญา และการช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น ประกอบด้วยทีมการปะเมิน เช่น ผู้ประเมินด้าน

ร่างกาย คือครูร่วมกับนักกิจกรรมบ าบัด  ผู้ประเมินด้านอารมณ์ สังคม คือครูร่วมกับนักจิตวิทยา  

และผู้ประเมินด้านสติปัญญาและภาษา คือครูร่วมกับแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น  ท้ังนี้การประเมิน

ความสามารถของเด็กจะประเมินและรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นจุดเด่นหรือความสามารถของเด็กและ

ข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่องของเด็กด้วย 

3. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 หลังจากการรวบรวมข้อมูล ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าแผน การ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคน โดยก าหนดเปูาหมายระยะยาว

หรือเปูาหมายประจ าปี (1 ปีการศึกษา) ว่าเด็กจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง โดยก าหนดจุดมุ่งหมายหรือผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  นอกจากนี้ยังต้องก าหนดเปูาหมายระยะส้ันหรือ
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จุดประสงค์ระยะส้ันซึ่งเป็นรายละเอียดท่ีมาจากเปูาหมายระยะยาว ซึ่งต้องก าหนดให้ชัดเจนควร

อธิบายถึงวิธีการและแนวทางท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้  แต่ขณะเดียวกันต้อง

สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคน รวมถึงการระบุวิธีและเกณฑ์

การวัดประเมินผลอีกด้วย 

การจัดท าแผนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง  นอกจากนี้เมื่อแผนเสร็จสมบูรณ์ 

คณะกรรมการจะต้องลงนามในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงจะถือว่าเป็นแผนท่ีสมบูรณ์ ซึ่ง

คณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน ครูประจ าช้ันหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ และอาจจะรวมถึงผู้เรียนอีกด้วย 

เมื่อแผนเสร็จสมบูรณ์จึงเริ่มใช้แผนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้และจะต้องเขียนแผนการ

ศึกษาใหม่เมื่อแผนการศึกษาเดิมส้ินสุดลง แต่การใช้แผนจะมีการทบทวนและปรับให้เหมาะสมกับเด็ก

ทุกภาคเรียน ซึ่งรายละเอียดของเปูาหมายระยะยาวหรือเปูาหมายประจ าปี และเปูาหมายระยะส้ัน

หรือจุดประสงค์ระยะส้ัน มีดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายระยะยาว (Annual Goals)     

เปูาหมายระยะยาวหรือเปูาหมายประจ าปี คือเปูาหมายท่ีสามารถคาดการณ์ได้ถึงผลใน

ระยะยาวท่ีใช้ส าหรับประเมินในรอบปีการศึกษา  ดังนั้นก่อนจะก าหนดเปูาหมายระยะยาวจึงควรมี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

นอกจากนี้การก าหนดเปูาหมายควรจะต้องค านึงถึงหลักใหญ่ๆ 4 ประการ ดังนี้ 

 1. ส่ิงท่ีสามารถประเมินผลได้ 

 2. ส่ิงท่ีบอกความส าเร็จของนักเรียนใน 1 ปีได้ (ความส าเร็จของนักเรียนทางด้าน

ใดบ้าง) 

 3. ส่ิงท่ีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จตามหลักสูตร 

การศึกษา (เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรท่ีก าหนด หรือ

การพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะทางสังคม การส่ือสาร การช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น) 

 4. ส่ิงท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและก าหนดเปูาหมายระยะส้ัน 

การก าหนดะเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะต้องประเมินผลได้แล้ว ยังจะต้องมีกฎเกณฑ์ หรือ 

มาตรฐานในการประเมินผล ส่วนค าอธิบายหรือค าช้ีแจงควรจะใช้ค าท่ีส้ันเข้าใจง่าย กระชับ และได้

ใจความ เปูาหมายท่ีดีควรมีค าส่ังหรือค าแนะน าท่ีเหมาะสมส าหรับการสอน และควรจะปรับให้
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เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน และท้ายท่ีสุดเปูาหมายท่ีดีจะต้องเกี่ยวข้องกับความต้องการของ

นักเรียนแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ทางด้านสังคม หรือด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน 

               เป้าหมายระยะสั้น (Short – Term – Objectives : STO) 

เนื่องจากเปูาหมายระยะส้ันเป็นการก าหนดจุดประสงค์ท่ีมาจากเปูาหมายระยะยาว 

หรือจากท่ีครูก าหนด โดยปกติจะก าหนดไว้ 1 ภาคเรียน  ดังนั้นจุดประสงค์จึงควรอธิบายถึงวิธีการ

หรือแนวทางท่ีครูจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้    

จุดประสงค์ระยะส้ันควรมีลักษณะเฉพาะสามารถจดจ าได้ง่าย สามารถวัดผลได้และต้อง

สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ นอกจากนี้จุดประสงค์ระยะส้ัน ควรประกอบ

หรือกล่าวถึงมาตรฐานของความส าเร็จในการท างานด้วย 

ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คือ การ

ก าหนดจุดประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของนักเรียน โดยท่ัวไปแล้ว 1 เปูาหมาย 

ประกอบด้วย 3-8 จุดประสงค์เป็นอย่างน้อย แต่ละจุดประสงค์ควรจะเกี่ยวข้องกับทักษะท่ีนักเรียน

จ าเป็นต้องได้รับภายใน 1-3 เดือน วิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้มี

ความหลากหลายในการใช้งาน และ ให้มีความหมายเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

นักเรียน คือ การใช้แฟูมสะสมผลงานของนักเรียน (Portfolios) 

การจัดกลุ่มส าหรับการสอนและการเรียนรู้ 

การจัดกลุ่มส าหรับการสอนและการเรียนรู้จะเกิดประโยชน์ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษได้นั้น ผู้สอนจะต้องมีการวางแผนในการจัดกลุ่มส าหรับการสอนและการเรียนรู้ท่ีดี เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งประเด็นส าคัญมีดังนี้ 

1. การจัดกลุ่มส าหรับการสอน (Grouping for Instruction) 

การสอนรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งการสอนประเภทนี้สามารถใช้ได้ท้ังการสอน 

นักเรียนแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีนักเรียนไม่มากนัก เช่น 3 -5 คน เพราะมุ่งเน้นการช่วยให้

นักเรียนแต่ละคนประสบความส าเร็จในการเรียน มีความมั่นใจในเรื่องความสามารถของตนเองมาก

ขึ้นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนท่ีครูควรค านึงมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ฃของการสอน 

สมรรถภาพของการสอนและประโยชน์ทางสังคม 

 1.1 ประสิทธิภาพของการสอน  หมายถึง ความสามารถในการสอนของครูท่ีประเมิน

ได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนว่า นักเรียนเกิดทักษะท่ีครูได้สอนไปหรือไม่ ถ้าผลจากการประเมิน 

พบว่า นักเรียนมีทักษะตามท่ีครูได้สอนไปแสดงว่าการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ เช่น ครูสอนทักษะการ



41 

 

บวกเลขหลักเดียวให้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง เมื่อท าการทดสอบ

แล้วปรากฏว่านักเรียนสามารถบอกเลขหลักเดียวได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแสดงว่าการสอนของครูมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากวิธีการสอนแล้วประสิทธิภาพของการสอนยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสอน 

เช่น การสอนแบบตัวต่อตัว การสอนเป็นกลุ่ม เป็นต้น  แต่จากผลการวิจัยส่วนมากพบว่า  การสอน

แบบตัวต่อตัว (one to one)  นั้นถือว่าเป็นการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เพราะครูมีเวลา

ดูแลช่วยเหลือเด็กโดยตรง 

 1.2 สมรรถภาพของการสอน คือ ความสามารถในการใช้เวลาในการสอนของครูท่ี 

ท าให้เด็กเข้าใจได้เร็วหรือช้า  ถ้านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเวลาท่ีก าหนดหรือเร็วกว่าท่ีก าหนด

แสดงว่าผู้สอนมีสมรรถภาพในการสอน  แต่ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าท่ีก าหนดไว้ก็นับว่า

สมรรถภาพในการสอนของครูอาจไม่ดีเท่าท่ีควร ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการท่ีครูไม่รู้จักเด็กมากพอ  ท้ังนี้

จะต้องพิจารณาในเรื่องกิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีผู้สอนน ามาใช้ประกอบการสอนและ 

การก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนด้วย 

 1.3 ประโยชน์ทางสังคม  นักเรียนมีโอกาสใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาท ากิจกรรมในสังคม

ได้มากน้อยเพียงใดในการเรียนรู้ท่ีจะท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น  เนื่องจากการท ากิจกรรม

กลุ่มนักเรียนทุกคนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อวางแผนในการท างานร่วมกัน  ดังนั้น นักเรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษจะได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคมและประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็น

ข้อดีจากการสอนแบบกลุ่ม แต่ส าหรับการสอนแบบตัวต่อตัวนั้นจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาทักษะทาง

วิชาการมากกว่า 

2. การจัดกลุ่มส าหรับการเรียนรู้ (Grouping for Acquisition) 

การจัดกลุ่มส าหรับการเรียนรู้ คือ การจัดเด็กท่ีมีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชามา

เข้ากลุ่มเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดเนื้อหาการสอนของครู และเด็กจะได้ความรู้ใกล้เคียงกัน 

เนื่องจากความต้องการในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของนักเรียน จึงท าให้เปูาหมายของครูมีการเพิ่ม

หรือขยายการสอนเนื้อหาต่างๆ  จึงเป็นข้อดีส าหรับครูในการจัดเตรียมเนื้อหาการสอนโดยปรับปรุงให้

เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของนักเรียน  เพื่อท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ส าหรับนักเรียนวิธีการนี้มีข้อดีในส่วนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรง

ตามศักยภาพของตนเอง 

อย่างไรก็ตาม  การใช้วิธีการจัดกลุ่มหรือแบ่งกลุ่ม ไม่ควรจะใช้วิธีการจัดกลุ่มหรือ

แบ่งกลุ่มท่ีคงท่ีกับทุกรายวิชา การแบ่งกลุ่มท่ีดีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะเฉพาะ
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ทางได้  นอกจากนี้วิธีการแบ่งกลุ่มท่ีดีควรสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน

การสอน 

 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 งานวิจัยฉบับนี้ได้สร้างชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับ
เด็กสมาธิส้ัน ใน 5 ด้าน ได้แก่  ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate)  ด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control)  ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor 
Co-ordinate) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) โดยมีทฤษฎีท่ีน ามาอ้างอิง ดังนี้ 
 2.1 พฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate)   

สาเหตุหลักของโรคสมาธิส้ัน ด้านหนึ่ง คือ การขาดสมาธิ (Inattention) เด็กจะมีอาการ
วอกแวกง่าย ขาดความต้ังใจในการท างาน เหม่อลอยบ่อยๆ ท างานมักไม่เสร็จไม่เรียบร้อย (มาโนช 
อาภรณ์สุวรรณ. 2550: 24) ขี้ลืม ไม่รอบคอบ ลืมของใช้ประจ าวัน เช่น ลืมอุปกรณ์การเรียน ไป
โรงเรียนมักท าของสูญหายเป็นประจ า เปิดล้ินชักแล้วก็สามารถลืมปิดได้ (นภัทร พุกกะณะสุต. 2551: 
30) ไม่สามารถจอจ่อกับงานท่ีได้รับมอบหมายติดต่อกันได้นานเท่าเด็กอื่นในวัยเดียวกัน ท างานไม่
ส าเร็จตามเวลาก าหนด หรือท าเสร็จอย่างรีบๆผิดพลาดมาก ท ากิจกรรมหนึ่งยังไม่เสร็จก็จะเสียสมาธิ
เปล่ียนไปท าอีกอย่าง ไม่ค่อยฟังในส่ิงท่ีคนอื่นพูดด้วย (นงพะงา ล้ิมสุวรรณ. 2542: 189) เด็กสมาธิส้ัน
มักชอบการดูทีวี หรือวีดีโอเกม เนื่องจากเด็กถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องด้วยภาพบนจอทีวีหรือวีดีโอเกม 
จะเปล่ียนทุก 2-3 นาที  ส่ิงเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหล่ังสารอะดรีนาลิน (Adrenaline) ออกมา
กระตุ้นให้สมองท างานแบบจดจ่อได้ ซึ่งสารนี้เป็นสารคนละตัวกับท่ีเด็กมีสมาธิในการอ่านหนังสือหรือ
ท างานต่างๆให้ส าเร็จ ซึ่งสารนั้นเรียกว่า โดปามีน (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ. 2550: 24) สาเหตุนี้เอง
หากเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิส้ัน ไม่ได้รับการรักษาเด็กจะเกิดความเก็บกด กดดันจากส่ิงท่ีตนเองไม่ประสบ
ความส าเร็จ และสูญเสียความมั่นใจในตนเอง และหันมาหาทางออกโดยการติดเกม 
 
 ความหมายของสมาธิ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 774) ให้ความหมายของค าว่า “สมาธิ” หมายถึง
ความต้ังมั่นแห่งจิต ความส ารวมใจแน่วแน่ เพื่อเล็งส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยพิจารณาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เกิดปัญญาเห็นแจ้งในส่ิงนั้น 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (2536: 1) ทรงอธิบายความหมายของสมาธิว่า 
เป็นความต้ังมั่นอยู่ในเรื่องท่ีต้องการให้ต้ังใจไว้เพียงเรื่องเดียว ไม่ให้ใจคิดฟุูงซ่านออกไป นอกจากเรื่อง
ท่ีต้องการให้ใจต้ังมั่น มีความพยายาม ความอดทน อดกล้ัน ความต้ังใจดังนี้ เป็นความหมายท่ัวไปของ
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สมาธิ และก็จะต้องมีในกิจการท่ีจะท าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนศึกษา หรือว่าการงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง (กุสุมา แมลงทับ, 2553: 7 – 8)   

ค าว่า สมาธิ (attention) ตามความหมายทางการแพทย์ก็คือ ความสามารถท่ีจะเพ่งความ
สนใจไปยังส่ิงกระตุ้นบางส่ิง เเละเลือกเฟูนว่าส่ิงกระตุ้นใดบ้างท่ีควรให้ความสนใจ (ค าว่าส่ิงกระตุ้น 
หรือ stimuli หมายถึง อะไรก็ตามท่ีมากระตุ้นประสาทสัมผัสเช่น ภาพ เสียง กล่ิน ฯลฯ) 
อวัยวะท่ีรับผิดชอบในการสร้างสมาธิคือ สมอง สมองส่วนท่ีมีบทบาทในการสร้างสมาธิ (อุมาพร ตรังค
สมบัติ, 2554: 2) คือ 

1) ก้านสมอง เป็นส่วนท่ีอยู่ลึกลงไปตรงกลางของสมอง ท่ีส่วนนี้มีระบบท่ีเรียกว่า RAS  
(Reticular Activating System) ท าหน้าท่ีควบคุมระดับการตื่นตัวของบุคคล ถ้า RAS ถูกท าลายไปก็
จะเกิดสภาวะไม่รู้สึกตัว ท่ีเรียกว่า โคม่า (coma) ในคนท่ีหลับ RAS จะท างานลดลง ท าให้การต่ืนตัว
ของบุคคลนั้นลดลงด้วย 

2) สมองส่วนหน้า (frontal lobe) เป็นสมองท่ีอยู่ด้านหลังหน้าผากท าหน้าท่ีควบคุมเเละ 
เลือกเฟูนว่าส่ิงกระตุ้นไดมีความส าคัญท่ีเราจะต้องสนใจหรือมีสมาธิจดจ่อ 

3) ธารามัสเเละลิมบิก (thalamus, limbic) เป็นสมองท่ีท างานเกี่ยวกับอารมณ์ สมองส่วน 
นี้จะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับสองส่วนเเรก ดังนั้นอารมณ์ของบุคคลจึงมีอิทธิพลต่อสมาธิ คนท่ีมี
อารมณ์เศร้ามักจะมีสมาธิไม่ดี ใจลอย ข้ีลืม ขาดความสนใจในส่ิงรอบข้าง ส่วนคนท่ีมีความวิตกกังวลก็
จะต้ังสมาธิได้ไม่นานเช่นกัน สมองท้ังสามส่วนนี้ท่ีท างานประสานกันเเละมีเส้นใยติดต่อเช่ือมโยงกัน
สมองส่วนอื่นๆด้วย เช่น เช่ือมโยงกับสมองส่วนท่ีรับภาพเเละเสียง เป็นต้น ส่ิงท่ีกระตุ้นหรือข้อมูล
ต่างๆ ท่ีเข้ามาสู่ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเเสง เสียง หรือความรู้สึกร้อนหนาวจะผ่านเข้ามาทางประสาท
สัมผัส เเละเข้าไปสู่สมอง จากนั้นสมองจะวิเคราะห์ข้อมูล เเปลข้อมูล เเละส่ังการซึ่งเเสดงออกมาเป็น
การกระท าต่างๆ 
 
 ประโยชน์ของการมีสมาธิ  
 ประโยชน์ของการมีสมาธิ พระราชวรมุณี ได้สรุปประโยชน์ของการมีสมาธิไว้ 4 ประการ 
(กุสุมา แมลงทับ, 2553: 8) ดังนี้  

1. ประโยชน์อันเป็นจุดมุ่งหมายทางศาสนา ได้แก่ ประโยชน์ท่ีมุ่งหมายอันแท้จริงใน 
พระพุทธศาสนาคือ เป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ท้ังปวง 

2. ประโยชน์ทางด้านการสร้างความสามารถพิเศษ ได้แก่ สมาธิระดับท่ีเรียกฌานสมาบัติ  
ท าให้เกิดฤทธิ์ และอภิญญาขั้นโลกีย์ เช่น หูทิพย์ ตาทิพย์ รู้ใจผู้อื่น ระลึกชาติได้ฯลฯ 

3. ประโยชน์ทางด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่นท าให้เป็นคนเข้มแข็ง มั่นคง  
เยือกเย็น สุขุม สดช่ืน กระฉับกระเฉง มีเมตตากรุณา มีความระมัดระวัง มองโลกตามความเป็นจริง 
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4. ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
4.1 ช่วยให้หายเครียด สงบ ตัดความกลุ้มและความวิตกกังวล 
4.2 เสริมประสิทธิภาพในการท างาน การเล่าเรียน และการท ากิจกรรม จิตไม่ 

ฟุูงซ่าน ไม่เล่ือนลอย มีความพยายาม กระตือรือร้น มีจิตใจแน่วแน่ รู้จักแก้ปัญหา ต้ังใจท างาน  
ช่วยในการคิด การเรียน การท างานได้ผลดี คือ เป็นผู้เหมาะท่ีจะท างาน 
  4.3 ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย และใช้แก้โรคได้ กายและจิตต่างก็อาศัยซึ่งกันและ
กัน เมื่อจิตดี มีความสงบหนักแน่น มั่นคง ก็ช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วย ท่ีปุวยก็หาย ผู้มีจิตผ่องใสเบิก
บานย่อมช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส ท่าทางสงบเยือกเย็น รอบคอบ หรือความดีใจความปล้ืมใจ ท่านว่า
มีปิติเป็นภักษา ไม่หิวข้าว เป็นต้น 
 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2533, 30-66; อ้างอิงใน พชระ แก้วไซเทียน, 2539: 30) กล่าวว่า 
ประโยชน์ของสมาธิ มีดังนี้  

1. ท าให้เปล่ียนนิสัยได้ คือ เปล่ียนนิสัยท่ีไม่ดี เกเร มาเป็นคนสุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้มได้ 
2. ท าให้เรียนหนังสือได้ดีขึ้น คือ ท าให้ผลการเรียนมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  

จากการเรียนท่ีได้ล าดับสุดท้ายของห้อง มาเป็นบุคคลท่ีเรียนได้ล าดับท่ี 1 ของห้องได้ 
3. ท าให้ความจ าดีขึ้น คือ จ าได้ดี นึกได้เร็ว ใช้เวลาในการจ าไม่มาก แต่จ าได้มาก 
4. ท าให้เกิดปัญญา คือ เมื่อจิตสงบไม่ฟุูงซ่านสามารถท่ีจะผุดความคิดเป็นปัญญาขึ้นมาได้ 

อย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
5. ท าให้เป็นคนว่องไว คนส่วนมากมักคิดว่าผู้ท่ีฝึกสมาธิจะมีความเฉื่อยชาเช่ืองช้า แต่ใน 

ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม ผู้ท่ีฝึกสมาธิจะเป็นคนท่ีมีประสาทว่องไว เนื่องจากมีสติอยู่เสมอในทุก
ขณะ ไม่ว่าจะเป็นการลุก นั่ง ยืน เดิน หรือนอนก็ตาม 
 จากการอธิบายประโยชน์ของสมาธิ ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การมีสมาธิมีประโยชน์ต่อ
ทุกคน ทุกช่วงวัย เรื่องจากการมีสมาธิ จะท าให้บุคคลมีความสงบ สุขุม มีความรอบคอบ หากเป็นวัย
แห่งการเรียน หรือการท างาน ส่ิงท่ีได้รับมอบหมายก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เป็นวัยผู้ใหญ่ สมาธิ
ก็จะช่วยในเรื่องของการมีความจ าท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรง เบิกบานแจ่มใส 

ดังนั้นเด็กสมาธิส้ัน เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องในเรื่องของสมาธิ ท าให้การท างานหรือความจ า
ต่างๆไม่ดี งานไม่เสร็จตามก าหนด หรือฟังผู้สอนไม่เข้าใจ เนื่องจากไม่มีสมาธิในการฟังผู้อื่นพูด เพราะ
เด็กเหล่านี้จะควบคุมจิตใจของตนเองไม่ค่อยได้มักใจลอย และเสียสมาธิกับส่ิงเร้ารอบตัว การฝึกสมาธิ 
จะช่วยเพิ่มการควบคุมจิตใจ และอารมณ์ของตนเองให้อยู่เหนือส่ิงเร้ารอบตัว ท่ีจะท าให้เบี่ยงเบน
ความสนใจของเด็กออกไปจากส่ิงท่ีก าลังท าอยู่ เช่น อ่านหนังสือ ท าการบ้าน (สยุมพร เค ไพบูลย์. 
2543: 83) ซึ่งเป็นบันไดก้าวแรกของการเรียนรู้ทุกประเภท การฝึกหัดให้เด็กรู้จักมีจิตใจจดจ่อกับส่ิงท่ี
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ตนคิด ท า รู้สึก ซึ่งเรียกว่า การมีสมาธิ มิได้หมายถึง การฝึกจิตขั้นสูง (ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2556: 
126) 
 กิจกรรมท่ีใช้เสริมสมาธิ ของเด็กสมาธิส้ันนั้น ควรเป็นกิจกรรมท่ีต่ืนเต้น สนุก แต่อยู่ใน
กฎระเบียบ กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ีมีท้ังการเคล่ือนไหว และมีบางช่วงให้เด็กหยุดเพื่อควบคุม
ตนเอง เช่น ศิลปะ วาดรูป แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ดนตรี การออกก าลังกาย แอโรบิค และ
กิจกรรมเข้าจังหวะ (พนม เกตุมาน. 2552: 145-149; ผดุง อารยะวิญญู. 2544: 32-34; ยุวดี พรธารา
พงศ์ และคณะ, 2555: 138 - 144) 
 กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ันใน
การฝึกสมาธิ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวท้ังช้า และเร็ว พร้อมกับเสียงดนตรีคลาสสิค ซึ่ง
เด็กต้องสามารถมีสมาธิทั้งการจ าท่า และเต้นให้ตรงจังหวะเพลง 

2.2 พฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)   
ด้านการควบคุมอารมณ์ เป็นอีกอาการหนึ่งของเด็กสมาธิส้ัน ท่ีส่งผลต่อเด็กให้เด็กมีอาการ

ก้าวร้าว เกเร และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
 อาการหุนหันพันแล่น (Impulsiveness) เป็นอาการหลักของโรคสมาธิส้ัน เด็กจะมีอาการ
วู่วามใจร้อน ควบคุมตนเองไม่ได้ ขาดความยับยั้งช่ังใจ ท าอะไรลงไปโดยไม่คิดล่วงหน้า ขากความ
ระมัดระวัง เช่นวิ่งข้ามถนนโดยไม่มองซ้ายขวา เวลาต้องการอะไรต้องได้ทันที รอคอยไม่ได้ (มาโนช 
อาภรณ์สุวรรณ. 2550: 25) ชอบพูดจาโพล่งออกมาเสียงดัง พูดมาก และพูดไม่หยุด ชอบขัดจังหวะ
ในขณะผู้อื่นพูด แสดงอาการก้าวร้าว รุนแรงฉับพลัน และเกินกว่าเหตุ (ผดุง อารยะวิญญู. 2544: 3-4) 
เช่น เด็กสามารถตอบค าถามครูโดยโพล่งออกมาในขณะท่ีครูยังถามไม่จบ สามารถลงมือท างานได้โดย
ไม่ต้องฟังค าส่ังครู ชอบพูดแทรกท้ังกับเพื่อน ครู และคนในครอบครัว เวลาจะเปล่ียนกิจกรรมจะ
เปล่ียนได้ยาก เพราะเด็กชอบท าซ้ าๆ ไปเรื่อยๆ เมื่อเปล่ียนกิจกรรมเป็นอย่างอื่นก็จะไม่พอใจและจะ
ส่งเสียงกรีดร้องเสียงดัง (นภัทร พุกกะณะสุต. 2551: 34-35)  

ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กสมาธิส้ัน เป็นปัญหาท่ีร้ายแรง ปละส่งผลถึงการใช้ชีวิต
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้สังคมเพื่อน และครู ไม่
เข้าใจและไม่ยอมรับให้อยู่ในกลุ่ม รวมท้ังครอบครัวท่ีเกิดความเครียดและต าหนิเด็ก ท าให้เด็กเกิด
ความเก็บกด สูญเสียความมั่นใจในตนเอง และขาดทักษะในการเข้าสังคม (มาโนช อาภรณ์สุวรรณ. 
2550: 26; ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์. 2546: 31; ผดุง อารยะวิญญู. 2544: 5) 
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แนวคิดของการเกิดอารมณ์ 
อารมณ์ (Emotion) เป็นสภาพการเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้าและอินทรีย์ และการแสดงโต้ตอบนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ การเกิด
อารมณ์ขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมและประสานงานกันอย่างซับซ้อนของร่างกาย 3 ส่วน (พรรณทิพย์  
ศิริวรรณบุศย์, 2553: 77 - 79) คือ 

1) ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้า การ 
เคล่ือนไหวของร่างกาย เมื่อเราเกิดอารมณ์ขึ้นนั้น มีการแสดงออกทางสีหน้า (Facial expression) 
กิริยาท่าทางการเคล่ือนไหวต่างๆ (body movement and posture) ตลอดจนเสียงท่ีเกิดจากล าคอ 
เช่น เสียงสะอึกสะอื้น 

2) ระบบปราสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ควบคุมอารมณ์และ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีอยู่เหนือการควบคุมของระบบปราสาทส่วนกลางและเป็นพฤติกรรมท่ี
ประสาทควบคุมไม่ได้ เช่น การไหลของน้ าตา การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ระบบนี้ยังแยกออกเป็นกลุ่ม
ประสาท 2 กลุ่ม คือ ส่วนซิมพาเทติก (Sympathetic Division) เป็นระบบประสาทอัตโนมัติ ท่ี
ควบคุมร่างกายในขณะเกิดอารมณ์ขึ้น ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติ เช่น หัวใจเต้นแรง 
ความดันโลหิตเพิ่มข้ึน ม่านตาขยายกว้างขึ้นเป็นต้น อีกส่วนคือ พาราซิมพาเทติก(Parasympathetic 
Division) เป็นระบบประสาทอัตโนมัติ ท่ีช่วยท าให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกติ เมื่ออารมณ์กลับมาปกติ 

3) ต่อมไร้ท่อ (Endocrine Gland) เมื่อเกิดอารมณ์ต่อมไร้ท่อจะหล่ังฮอร์โมนบางชนิดลงใน
กระแสโลหิต ฮอร์โมนจะท าหน้าท่ีกระตุ้นและควบคุมการท างานของอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น  ต่อม 
Adrenal สร้างออร์โมน Adrenalin เพื่อท าให้คนมีอารมณ์ต่ืนเต้น ตกใจ มีก าลังเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

อวัยวะของร่างกายท้ัง 3 ส่วนนี้ จะท างานประสาทกัน เพื่อให้อารมณ์และพฤติกรรมท่ี
แสดงออกนั้นสอดคล้องกัน เช่น เมื่อมีอารมณ์เศร้า เสียใจ จะท าให้เราสะอื่น น้ าตาไหล พร้อมกับการ
แสดงสีหน้าและปฏิกิริยา 

 
ทฤษฎีทางอารมณ์ของชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin, 1872) ดาร์วินได้ศึกษาเกี่ยวกับ

การเกิดอารมณ์ของมนุษย์ เขาอธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลของวิวัฒนาการท่ีใช้สืบต่อช่วง
กันมายาวนาน เขาได้ทดลองและพิสูจน์ทฤษฎีวิวัฒนาการในด้านอารมณ์ โดยศึกษาการแสดงอารมณ์
ของคนและสัตว์ แล้วได้เสนอกฎการเกิดอารมณ์ไว้ 3 ข้อ คือ 
          1) กฎนิสัยสัมพันธ์ สัตว์จะแยกเขี้ยวเวลาต่อสู้ ฉะนั้น การแยกเข้ียวจึงเป็นการแสดงออกของ
อารมณ์โกรธ และริมฝีปากจะยื่นเมื่อถ่มส่ิงท่ีน่ารังเกียจออกจากปาก ดังนั้น การท าปากยื่นย่อมแสดง
ถึงอารมณ์ขยะแขยง  

2) กฎแห่งการขัดกัน ถ้าการงอตัวเป็นท่าเตรียมสู้ อิริยาบทตรงข้ามกัน คือ การนอนหงาย 
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เหยียดแข้งเหยียดขาย่อมเป็นการแสดงสันถวไมตรี เมื่อเทียบกับคนขณะยินดีจะยื่นมือออกไปสัมผัส 
ตรงกันข้ามกับท่างอเเขนซึ่งเป็นท่าของการเตรียมส่งหมัด 

3) กฎแห่งระบบปราสาท ดาร์วินมรความเห็นว่า อาการของร่างกาย เช่น ต้องงอโก่งหรือบิด 
เบ้ียวเพราะความเจ็บปวด เป็นปฏิกิริยาโดยตรงของประสาทเครียดท่ีแผ่ขยายไปท่ัวร่างกายเวลาเกิด
อารมณ์ 
 

ทฤษฎีทางอารมณ์ของเจมส์-แลงค์ (James-Lange)  
นักจิตวิทยาสองคนในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 ท่ีสนใจศึกษาการเกิดอารมณ์ของมนุษย์ ได้แก่ วิ

ลเลียม เจมส์ (William James) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน คาร์ล แลงค์ (Carl Lange) นักสรีรวิทยา
ชาวเดนมาร์ก ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับอารมณ์และการเปล่ียนแปลงทางร่างกายว่า "อารมณ์เป็นผล
ต่อเนื่องของการเปล่ียนแปลงทางร่างกายแต่อารมณ์ไม่ใช่สาเหตุของการเปล่ียนแปลง" (Emotion is a 
consequence, not the cause of the bodily expression) ท้ังสองคนจึงเช่ือว่าจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสรีระก่อน อารมณ์จะเกิดขึ้นดังตัวอย่าง 

สรีระเปล่ียนแปลง  อารมณ์เกิดขึ้น 
คนเราต่อสู้กันก่อน  จึงรู้สึกโกรธ 
เราร้องไห้   จึงรู้สึกเสียใจ 

 ดันนั้นสาเหตุของการเกิดอารมณ์ คือ การเปล่ียนแปลงทางสรีระนั้นเอง 
 
  ทฤษฎีทางอารมณ์ของออสุเบล (David P.Ausubel)  

นักจิตวิทยาในสมัยศตวรรษที่ 20 ออสุเบล อธิบายการแสดงออกและการตอบโต้ของอารมณ์
ว่า การแสดงออกของอารมณ์นั้นมีข้ันตอนตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การตีความหมาย (Interpretative Phase) คือ การรับรู้เหตุการณ์นั้น ๆ ว่ามีผลต่อ
ตัวเราและความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายของเราอย่างไร เหตุการณ์ท่ีเรารับรู้นั้นตรงกับประสบการณ์
เดิมหรือไม่ 
 ขั้นที่ 2 การเตรียมตอบสนอง (Preparatory Reactive Phase) คือ ข้ันท่ีร่างกายอยู่ในระยะ
ท่ีรับอารมณ์และเตรียมการตอบสนองต่าง ๆ ของอารมณ์ 

ขั้นที่ 3 การตอบสนองภายใน (Consummatory Reactive Phase) คือ ข้ันท่ีร่างกายและ
ระบบปราสาทตระหนักถึงลักษณะของอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นผลให้ประสาทและอวัยวะการเคล่ือนไหว
เตรียมพร้อมท่ีจะท างานในการตอบสนองต่ออารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 
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ขั้นที่ 4 การตอบสนองปฏิกิริยาภายนอก (Reflective Reactive Phase) คือ ข้ันท่ีร่างกาย
ประมวลสภาพอารมณ์และตอบสนองออกมาเป็นปฏิกิริยาภายนอกตามรูปแบบของประสบการณ์เดิน
ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการเล้ียงดูและลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ 

 
ทฤษฎีทางอารมณ์ของบริดจิทส์ (K. M. B. Bridges) ในปี 1932 บริดจิทส์ ได้สังเกตเด็ก 62 

คน ต้ังแต่แรกเกิดจนอายุ 2 ปี ท่ีโรงพยาบาลมอนทรีออล (Montreal Founding Hospital) และได้
รายงานว่า เด็กจะมีพัฒนาการทางอารมณ์เป็นแบบแผนท่ีอาจยึดถือเป็นเกณฑ์กับเด็กท่ัวไปดังนี้ 

ระยะแรกเกิด อารมณ์ท่ีเด็กทารกจะแสดงโต้ตอบกับส่ิงเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดัง การ
ขาดคนอุ้ม ความไม่สบายทางกาย ความเปียกช้ืน หรือความหิวกระหายก็ตาม พฤติกรรมท่ีทารก
แสดงออกนั้นเปิดเผย จะสังเกตได้ชัดเจนและมีเพียงอารมณ์เดียวคืออารมณ์ต่ืนเต้น 

อายุประมาณเดือนที่ 3 เด็กจะมีอารมณ์เพิ่มข้ึนจากอารมณ์ต่ืนเต้นวิตกกังวล คือ อารมณ์ดี
ใจ (delight) และเกลียด 

อายุประมาณเดือนที่ 4 เด็กจะแสดงอาการไม่พอใจละเอียดยิ่งขึ้นไปเป็นอารมณ์โกรธ 
อายุประมาณเดือนที่ 5 อารมณ์ไม่พอใจและโกรธจะแยกย่อยเป็นเกลียดรังเกียจ 
อายุประมาณเดือนที่ 6 เด็กเริ่มมีอารมณ์กลัวขึ้น อารมณ์กลัวนี้พัฒนามาจากอารมณ์ไม่พอใจ  

โกรธ และเกลียด เช่น ได้ยินเสียงดัง พบคนแปลกหน้า ขาดคนอุ้มทะนุถนอม 
อายุประมาณเดือนที่ 8 - 9 เด็กเริ่มมีพัฒนาการทางอารมณ์ด้านพอใจ แยกละเอียดออกไป

เป็นความปิติยินดี เบิกบาน  
อายุประมาณเดือนที่ 12 เด็กรู้จักท่ีจะแสดงอารมณ์รักตอบโต้พ่อแม่หรือคนเล้ียง 
อายุประมาณเดือนที่ 15 เด็กท่ีจะรู้จักแสดงอารมณ์รักต่อเพื่อน 
อายุประมาณเดือนที่ 17 เด็กเริ่มมีอารมณ์อิจฉาขึ้น  
อายุประมาณเดือนที่ 21 เด็กเริ่มมีอารมณ์ละเอียดมากขึ้นรู้จักแสดงอารมณ์สนุกสนานร่าเริง 

 จากการศึกษาทฤษฎีทางอารมณ์ พบว่า ทฤษฎีทางอารมณ์ของชาลส์ ดาร์วิน (Charles 
Darwin, 1872) ทฤษฎีทางอารมณ์ของเจมส์-แลงค์ (James-Lange) และทฤษฎีทางอารมณ์ของออสุ
เบล (David P.Ausubel) นักจิตวิทยาท้ัง 3 ท่านนี้ได้ศึกษาในเรื่องของการเกิดอารมณ์ ซึ่งจะมี
ความเห็นในการเกิดอารมณ์ท่ีแบ่งเป็นขั้นหรือประเภทท่ีแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาและจะเห็นว่า 
ท้ัง 3 ท่านมีความเห็นท่ีคล้ายกันในด้านของภาวะท่ีท าให้เกิดอารมณ์ของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม ครอบครัว การอบรมส่ังสอน และส่ิงท่ีมากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ ส่วนทฤษฎีของทฤษฎี
ทางอารมณ์ของบริดจิทส์ (K. M. B. Bridges) เป็นการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ท่ีพัฒนาไปพร้อมกับ
การเจริญเติบโตของร่างกาย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์  
ลักษณะการแสดงออกของอารมณ์ของคนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ละบุคคลจะมีลักษณะ

ประจ าตัว (emotional style) เช่น บางคนโมโหง่าย บางคนใจร้อน บางคนใจเย็น และ บางคนก็ชอบ
สนุก ส่ิงท่ีท าให้คนเรามีลักษณะอารมณ์ต่างกัน คือ 

1) พันธุกรรม (Heredity) แวนเดนเบอร์ก (Vandenberg) และกอตส์แมน (Gottesman) ได้
ศึกษาเด็กฝาแฝดเหมือน (identical twins) และฝาแฝดคล้าย (fraternal twins) พบข้อท่ีน่าสนใจว่า
เด็กฝาแฝดเหมือนจะมีลักษณะอารมณ์ประจ าตนท่ีคล้ายกันมากกว่าเด็กฝาแฝดคล้าย และนอกจากนี้
ได้มีการพิสูจน์ค้นพบว่า เด็กชายท่ีได้รับการก าหนดทางพันธุกรรมเป็น xyy จะมีความก้าวร้าวมากกว่า
ปกติ แต่ยังไม่มีการวิจัยท่ียืนยันแน่ชัดว่าอารมณ์มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

2) ประสบการณ์เดิม (Early Experience) ประสบการณ์เดิมท่ีคนเราได้รับจากการเล้ียงดู
อบรมก่อนนั้นเป็นอิทธิพลส าคัญท่ีท าให้เราสร้างลักษณะอารมณ์ประจ าตนขึ้น นักจิตวิทยาได้
ศึกษาวิจัยและพบว่า เด็ก ๆ ท่ีได้รับการอุ้มทะนุถนอม ไกวเปลเห่กล่อมเสมอ จะเป็นเด็กท่ีมีอารมณ์
สุข รื่นเริงและมีความคงท่ีทางอารมณ์มากกว่าเด็กท่ีได้รับส่ิงเหล่านี้ตามตารางเวลาท่ีมารดาก าหนดขึ้น 
เด็กพวกหลังจะเป็นเด็กท่ีชอบร้องไห้ กวนบ่อย และมีอารมณ์ไม่คงท่ี 

3) สังคม (Sociaty) สังคมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็ก สังคมท่ีเด็ก
เจริญเติบโตขึ้นก็มีส่วนสร้างแบบอย่างทางอารมณ์ เช่น มาร์กาเรต มีด (Margaret Mead) ได้ศึกษา
ชน 2 เผ่าในหมูเกาะนิวกินี คือชนเผ่าอราเพซ (Arapesh) และเผ่ามันดูกูมัว (Mundugumor) พบว่า
ชาวเผ่าอราเพซเป็นพวกท่ีมีอารมณ์สนุกสนาน มีความสุข รื่นเริง รักสงบ เช่ือว่าชีวิตเปรียบเสมอน
ดอกไม้ ชีวิตในครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น แต่ชาวเผ่ามันดูกูมัวมีอารมณ์แข็ง
กระด้าง ก้าวร้าว รุกราน ชอบท าลาย ชอบการต่อสู้ผจญภัย เด็ก ๆ ท่ีโตมาก็จะถ่ายทอดลักษณะหรือ
รูปแบบของสังคม นั้น ๆ ไว้  

4) ยาหลอนประสาท (Hallucinogenic Drugs) ยาหลอนประสาทและยาเสพติดบางชนิดมี
ส่วนท าให้คนเกิดอารมณ์บางอย่างได้ เช่น เฮโรอีนและฝ่ิน ท าให้ผู้ใช้ยามีอารมณ์สงบ เงียบ ส่วนคนท่ี
สูบกัญชาจะหวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผล ในขณะเดียวกันจะมีอารมณ์รื่นเริง อารมณ์แปรปรวนง่าย 
 

การแสดงออกของอารมณ์ 
เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นก็ต้องมีการแสดงออก การแสดงออกของอารมณ์จะผ่านอินทรีย์ของบุคคล 

ฉะนั้น เมื่อคนเราเกิดอารมณ์ก็จะแสดงออกได้ 2 ทาง คือ 
1. แสดงด้วยวาจา (Verbal Response) เช่น ส่งเสียงดัง กล่าวค าสบถ พูดเสียงส่ัน หัวเราะ 
2. แสดงด้วยท่าทาง (Body Expression) อาจท าได้ดังต่อไปนี ้

2.1 การแสดงออกทางใบหน้า(face expression)เช่น เม้มปาก ขวดค้ิว ตาเบิกกว้าง 
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2.2 การแสดงออกทางกริยาการเคล่ือนไหวของร่างกาย (bodily movement) เช่น  
ชูมือ ก าหมัด ปรบมือ เตะขาไปมา ฯลฯ 

2.3 การแสดงออกทางท่าทางต่างๆ (poeture) เช่น นั่งตัวงอ ใหล่หุ้ม ฯลฯ ส่วนการ 
แสดงออกจะเป็นไปได้เช่นไรนั้นขึน้อยู่กับกระบวนการสังคมประกิตของบุคคลนั้น อันได้แก่ การอบรม
เล้ียงดู ค่านิยมในสังคม เช่น คนเอสกิโมจะแสดงออกซึ่งอารมณ์รักโดยการใช้จมูกชนกัน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีผู้เสนอ แนวคิดในเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ในเด็กวัยต่างๆ  
(วรดนู จีระเดชากุล, 2551: 37 – 39; ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2553: 30 – 145, 268 – 270; สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2553: 82 – 86)  ดังนี้ 

วัยทารก ต้ังแต่แรกเกิด-1ปี วัยนี้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะไม่มีมาก นอกจากมีอาการ
ตกใจ เพียงอารมณ์เดียว ซึ่งอาการตกใจมีสาเหตุมาจาก การได้ยินเสียง หรือไม่พอใจ จะมีอาการสะดุ้ง 
ร้องไห้ และกระทืบเท้า  รับรู้ความอบอุ่นได้โดยการถูกสัมผัสหรือปลอบโยนโดยเสียงแผ่วเบา 

อายุ 2-3 ปี สามารถแสดงอารมณ์ได้ชัดเจนขึ้น อารมณ์จะเปล่ียนแปลงง่าย เมื่อโกรธจะแสดง
อาการไม่พอใจอย่างรุนแรง มีความหวาดกลัว เมื่อแม่ออกห่าง และจะกลัวคนแปลกหน้า วัยนี้จะชอบ
เล่น ฟังเพลง และฟังนิทาน 

วัยอนุบาล ระหว่างอายุ 3-6 ปี วัยนี้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตัวเองได้ดีขึ้น ชอบเต้นร า ร้องเพลง ฟังนิทาน และเล่นสมมุติ 

วัยประถมศึกษา ระหว่างอายุ 6-12 ปี เป็นวัยท่ีควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มีความต้ังใจ มีสมาธิ
ในการท าส่ิงต่างๆนานขึ้น เด็กวัยนี้มีความกลัวในเรื่องของความสูง ฟูาร้อง ฟูาฝุา และท่ีกลัวมากท่ีสุด
คือถูกล้อเรียนจากเพื่อน กลัวการไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน และมีความกังวลในผลการเรียน กลัว
ถูกท าโทษ ซึ่งหากไม่ได้รับการอธิบายหรือแนะน าท่ีถูกต้องเด็กจะมีพฤติกรรมเปล่ียนไป เช่น ซึม ไม่
ต้ังใจเรียน หลับในห้องเรียน หรืออาการอยู่ไม่นิ่ง  

ส่ิงท่ีเด็กวันนี้ชอบ และเกิดความเพลิดเพลิน คือ การเต้น การร้องเพลง ชอบฟังเทพนิยาย 
เรื่องตลก เรื่องของวีรบุรุษ หรือผู้มีอ านาจ 

 
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมอารมณ์  

 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Regulation) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ (เชิงสรีรวิทยาทางประสาท และชีวเคมี เชิงพฤติกรรม และเชิงการ
รู้คิด) ของตนเองได้อย่างเพียงพอต่อสถานการณ์ท่ีมากระตุ้น ค าว่า “การไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ได้” (Emotional Dysregulation) หมายถึง บุคคลท่ีการตอบสนองทางอารมณ์ไม่อยู่ในความควบคุม 
เช่น เด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งมีความโกรธ และความก้าวร้าวท่ีขาดการยั้งคิดมากเสียจนกระท้ังเด็ก
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ไม่สามารถหาเพื่อนหรือรักษามิตรภาพไว้ได้ หรือเด็กท่ีปลีกตัวจากสถานการณ์ท่ีมีการกระตุ้นเร้าทาง
อารมณ์จนเป็นนิสัย จนกระท้ังไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆได้ 
 การเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ (ปียานันต์ บุญธิมา, 2549: 14 อ้างอิงใน วิภาดา อังสุมาลิน 
และศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, 2549: 432-434) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้การควบคุมอารมณ์นั้น เป็นการ
ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ เหมือนกับการเดิน การพูด หรือการฝึกใช้ห้องน้ าท่ีต่างก็เป็นส่ิงซึ่ง
ได้มาจากพัฒนาการ มิใช่ติดตัวมาต้ังแต่ก าเนิด เป็นส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ การควบคุมอารมณ์เริ่มแรกจะต้อง
พึ่งพาส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้จากเด็กทารกท่ีนอนปัสสาวะรดท่ีนอน หิวหรือรู้สึกเบ่ือ เด็กจะแสดงความ
ไม่พอใจได้เพียงวิธีเด่ียวเท่านั้น คือการร้องไห้ เด็กทารกต้องการความช่วยเหลือจากสภาพแวดล้อม 
เพื่อลดความเครียดภายใน ผู้ปกครองจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจทารกในทุกครั้งท่ีร้องไห้ว่าเขา
ต้องการอะไร และต้องพยายามหยุดการร้องไห้นั้นๆให้ได้ ซึ่งทารกแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนหยุด
ร้องไห้ง่ายบ้างคนหยุดร้องไห้ยาก ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกันในความสามารถของเด็กในการเรียนรู้การ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
 ในช่วงเปล่ียนจากวัยก่อนเรียน ไปสู่วัยเข้าโรงเรียน เด็กจะเริ่มมีความรับผิดชอบในการรับมือ
กับอารมณ์ของตนเองมากขึ้น ดังนั้น ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จึงจ าเป็นน้อยลง อย่างไรก็ตาม
ผู้ปกครองและครูยังต้องมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการควบคุมอารมณ์ตนเองของเด็กในช่วงวัย
เข้าโรงเรียนนี้ การควบคุมอารมณ์กลายเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและเป็นนามธรรม ซึ่งต่างกับวัย
ทารกท่ีมีการตอบสนองเป็นการแสดงปฏิกิริยา แต่ในวันนี้การตอบสนองจะเป็นการท่ีมาจากการ
ไตร่ตรองและแสดงออกในรูปแบบของการเถียงกับเพื่อน กับครู แทนท่ีจะแสดงอาการร้องโวยวาย 
หรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้น แทนท่ีเด็กจะแสดงออกโดยการวิ่งไปมา เด็กจะควบคุมตนเอง
ได้และแสดงออกโดยการพูด ซึ่งจะท าให้อารมณ์เด็กลดลงระดับหนึ่ง เด็กเมื่อพัฒนาความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์แล้ว จะสามารถแยกอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นภายใน ออกจากการแสดงอารมณ์ภายนอก 
ดังนั้นมักพบว่า เด็กวัยเข้าโรงเรียนอาจจะรู้สึกเสียใจอยู่ภายใน แต่ไม่แสดงอาการออกมาสู่ภายนอก 
 แนวทางการควบคุมอารมณ์ ของกรมสุภาพจิต แนะน าให้ผู้ใหญ่ควรสอนเด็ก เช่นในเวลา
โกรธ ไม่พอใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ แต่ต้องรู้จักควบคุม เพราะหากไม่ควบคุมก็จะส่งผลเสียตามมา เช่น
โกรธแล้วท าร้ายผู้อื่น ฯลฯ เด็กควรรู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองโดยหันไปสนใจเรื่องอื่นเช่น โกรธ
และนับ1-10 หากเด็กท าได้ผู้ใหญ่ควรชมเชย เพื่อให้เขาเกิดความภูมิใจ และหลังจากนั้นให้เขารู้จัก
การระบายออกอย่างเหมาะสม เช่น การเตะฟุตบอล วิ่งรอบบ้าน เป็นต้น 

จากการอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่า การควบคุมอารมณ์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย 
หมายถึงไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่ในภาวะท่ีมีอารมณ์โกรธมาก เสียใจมาก จนท าให้ร่างกายเกิดทรุดโทรม
ตามสภาพของจิตใจด้วย ดังนั้นการฝึกการควบคุมอารมณ์จึงเป็นส่ิงท่ีดีและควรได้รับการฝึกฝนต้ังแต่
เด็ก โดยเฉพาะเด็กสมาธิส้ัน ท่ีในเรื่องของอาการของโรงจะเป็นเด็กท่ีมีอารมณ์รุ่นแรง ก้าวร้าว หุนหัน
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พันแล่น ส่ิงเหล่านี้หากเด็กได้รับการฝึกฝนท่ีถูกวิธีต้ังแต่เด็กจะท าให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ช่วยให้เด็กมีอารมณ์ท่ีเบิกบานและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
เนื่องจากการเต้นบัลเล่ต์ต้องเคล่ือนไหวร่างกายพร้อมกับเสียงดนตรี เสียงดนตรีช่วยส่งเสริมเรื่องการ
ควบคุมตนเอง ระบายอารมณ์ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ฝึกอารมณ์ให้อ่อนโยน เกิดความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ (พนม เกตุมาน. 2553: 149) 
 
       2.3 พฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (Social skills)   

ทักษะการเข้าสังคม ด้านนี้เป็นปัญหาท่ีพบร่วมกับอาการปุวยของโรคสมาธิส้ัน เนื่องจากโรค
สมาธิส้ัน เป็นโรคท่ีมี 3 อาการหลัก คือ ขาดสมาธิ (Attention deficit) ซนไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) 
และหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) (ศรีเรือน แก้วกังวาน. 2556: 13 - 17) เด็กจึงมีอาการไม่อยู่นิ่ง 
ขาดสมาธิในการเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง ท าให้เป็นเด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้ (อุมาพร ตรังคสมบัติ.  
2554: 24) เด็กมักจะมีอาการเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา หรือมีอาการเหม่อลอย นอกจากนี้ยังเด็กยังไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ โพล่งพลาง เสียงดัง รอคอยไม่ได้ เหล่านี้ท าให้เป็นที่ไม่พอใจของ
เพื่อน และครู ไม่สามารถอยู่รวมกับใครได้ เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ ไม่อยากเล่นด้วย เนื่องจากด้วย
อาการท าให้เด็กสมาธิส้ัน มักเล่นแรง ใช้ก าลัง เสียงดัง ไม่อยู่ในกฎกติกา และไม่กลัวหรือไม่สนใจการ
บาดเจ็บ มักมีเรื่องชกต่อยหรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเด็กจะถูกท าโทษ และถูกต่อว่าจากครู ร่วมท้ัง
ปัญหาการเรียนท่ีไม่ทันเพื่อน เรียนรู้ช้า เป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันของคนในครอบครัว เหล่านี้ 
ท าให้เด็กเกิดความเก็บกด เป็นปมด้อย และเด็กจะแยกตัวออกจากสังคมในท่ีสุด และหันไปพึงยาเสพ
ติด เกิดคดีอาชญากรรม ปัญหาเหล่านี้ท าให้เด็กเป็นเด็กท่ีขาดทักษะทางสังคม(วิมลรัตน์ วันเพ็ญ. 
2553: 6-8; พนม เกตุมาน. 2553: 153-158; มาโนช อาภรณ์สุวรรณ. 2550: 35-37; ศันสนีย์ ฉัตร
คุปต์. 2546: 40; ผดุง อารยะวิญญู. 2544: 9-11; นภัทร พุกกะณะสุต. 2551: 32-35)  

ทักษะทางสังคม (social skills) เป็นกลุ่มของทักษะต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการ
ส่ือสารระหว่างกันในสังคม อันได้แก่ ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟัง การท างานร่วมกันเป็นทีม 
ฯลฯ รวมท้ังความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม 
ความสามารถในการรู้จักผู้อื่น และการคิดค านึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดข้ึน ซึ่งเด็กจะเรียนรู้พัฒนาการเหล่านี้ได้โดยการเผชิญหน้ากับ
คนอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ครู เพื่อน ผู้ดูแล และชุมชน (Thomas Mcintyre. 2015: 
Online; พรรชชล ศรีอิสราพร. 2558: ออนไลน์; อุษณีย์ โพธิสุข. 2542: 10; บุศรินทร์ สิริปัญญาธร, 
2553:55) เด็กมีการฝึกทักษะทางสังคม ในช่วงวัย 3 - 6 ปี ถือเป็นวัยท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเด็ก
ในวัยนี้เริ่มเห็นสมาธิพร้อมท้ังเด็กอยากได้รับการยอมรับ และเริ่มเรียนรู้การรับผิดชอบ ดังนั้นหากฝึก
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ทักษะทางสังคมให้กับเด็กในวัยนี้จะช่วยให้เด็กมีทักษะทางอารมณ์และสังคมท่ีมั่น คง จะเป็นคนท่ี
ประสบความส าเร็จในชีวิตได้  
 
ความส าคัญของการเสริมสร้างทักษะทางสังคม  
     ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก ประเด็นส าคัญอย่างหนึ่งคือ ความเข้าใจถึงขั้นของ
พัฒนาการตามวัย และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนท่ีถึงแม้ว่าเป็นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ก็อาจมี
พัฒนาการทางสังคมล่าช้ากว่าเด็กท่ัวไป อย่างไรก็ตาม ครูควรเข้าใจขั้นพัฒนาการของเด็กปกติเพื่อ
เป็นเกณฑ์การท าความเข้าใจให้ง่ายข้ึน (อุษณีย์ โพธิสุข. 2542: 132; บุศรินทร์ สิริปัญญาธร, 
2553:55-65; พรศิริ บรรจงประเสริฐ, 2552: 38-41) 

 เด็กในวัยประถมศึกษาซึ่งเป็นเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 6-12 ปีนั้น เป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านต่าง ๆ พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางด้านสังคมด้วย โดยท่ีเด็กจะมีการ
พบปะกันทางสังคมมากขึ้น เด็กจะใช้เวลาอยู่กับบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่พ่อ แม่ มากขึ้น ถึงแม้ว่าพ่อ แม่ จะมี
บทบาทในการอบรมเล้ียงดูเด็กก็ตาม บุคคลอื่นก็มีบทบาทในการรอบรมเล้ียงดูเด็กพอ ๆ กับพ่อแม่  
     เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ท่ีจะสามารถรับผิด 
ชอบตนเองได้ เช่น เริ่มเรียนรู้ในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การให้ความเป็นเพื่อนกับบุคคลอื่น 
สังคมของเด็กวัยนี้จะเริ่มอยู่กับกลุ่มและกับเพื่อนวัยเดียวกัน เด็กจะเริ่มเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

เริ่มเรียนรู้มารยาททางสังคมและนิสัยเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่ีจะเริ่มลดลง  
 
ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม  
     การตรวจสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาทางสังคมก็เป็นส่ิงส าคัญ ท่ีจะท าให้เราเข้าใจถึง
พฤติกรรมทางจิตใจของเด็กได้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคม มีดังนี้คือ 
     1. ประสบการณ์ทางบ้าน ซึ่งถ้าเด็กได้เจริญเติบโตมาจากครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น 
ความเป็นมิตร พ่อ แม่ได้แสดงความรักและยอมรับในตัวเด็ก ก็จะท าให้เด็กมีพัฒนาการและ
บุคลิกภาพท่ีดีท่ีโรงเรียนได้ 
   2. ประสบการณ์ทางโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งเสริมและมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก 
เช่น จัดให้มีสนามเด็กเล่น ห้องส าหรับท ากิจกรรม เป็นต้น เด็กก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับตนให้เข้ากับ
ผู้อื่นได้ดีขึ้น 

     3. บทบาทของครู ครูมีบทบาทส าคัญท่ีจะพัฒนาทักษะทางสังคมให้เด็กวัยประถมศึกษาได้
เป็นอย่างดี โดยครูเป็นผู้ช่วยให้เด็กเปล่ียนบทบาทในความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ และเด็กในวัยเดียวกัน 
ช่วยให้เด็กสามารถแก้ไขตนเองได้ เด็กก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงส าคัญต่อพัฒนา 
การทางสังคมของเด็ก เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เด็กจะเรียนรู้ เช่ือฟังกติกาและท าตามระเบียบของโรงเรียน
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หลักการเสริมสร้างทักษะทางสังคม  
     การจัดให้เด็กท างานกันเป็น "กลุ่ม" เป็นวิธีการท่ีดีอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กมีทักษะทางสังคม 
เด็กจะมีการเรียนรู้ถึงการแก้ปัญหาจากการท างานกลุ่ม การจัดให้มีกลุ่มหลาย ๆ ชนิด การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยให้ "ครู" เป็นผู้แนะน า จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการเล่นท่ีเหมาะสม และรู้จัก
ยอมรับผลของการแข่งขันด้วย การเล่นของเด็กวัยนี้ยังไม่ค่อยกว้างขวางมากเท่าไร เด็กจะเริ่มเล่นอยู่
ในกลุ่มมากขึ้น ลดการเล่นแบบต่างคนต่างเล่น เด็กจะเปล่ียนแปลงวิธีการเล่นอยู่เสมอ มีการเอาแต่ใจ
ตนเองบ้าง และต้องการเอาชนะบ้าง แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะเรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
เพื่อนได้ดีขึ้น การรวม "กลุ่ม" นั้น มีอิทธิพลต่อเด็กมาก ท าให้เด็กได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน เช่น 
ได้รับค ายกย่อง ได้เป็นคนส าคัญของกลุ่ม ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ อยากให้ผู้อื่นสนใจร่วมท า
กิจกรรมกับตน และตนก็ได้มีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมของผู้อื่นซึ่งส่ิงเหล่านี้จะท าให้เด็กได้พัฒนาความ
มั่นคงทางจิตใจ ความรู้สึก ว่าตนมีเจ้าของและเป็นเจ้าของ จะเห็นได้ว่าการที่เด็กได้เข้าร่วมท า
กิจกรรมกลุ่มนั้น ท าให้เด็กได้รู้จักโลก รู้จักสังคม และชีวิตดีขึ้น พ่อ แม่ และผู้ปกครอง ควรมีส่วน
สนับสนุนและให้โอกาสเด็ก คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเด็กก็จะท าให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมีทักษะ
ทางสังคมดีขึ้น 
 
เป้าหมายของการเสริมสร้างทักษะทางสังคม มี 3 ประการ  
     1. การเสริมสร้างทักษะทางกาย เพื่อให้เด็กสามารถใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่าง
คล่องแคล่ว ว่องไว  
     2. เสริมสร้างทักษะการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ว่าตนเองมี
ลักษณะอย่างไร มีความสามารถในด้านใดบ้าง ได้รู้ในส่ิงท่ีตนชอบและเพื่อนไม่ชอบ ได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกับผู้อื่น  
     3. เสริมสร้างทักษะการใช้ค าพูดในการส่ือสาร เพื่อให้เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ 
ได้มีการส่ือสารให้ถูกกับกาลเทศะและบุคคล เพื่อให้เด็กได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2541 : 36-38) 
 กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จึงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสามารถฝึกทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี 
เพราะการเต้น มีท้ังช่วยกันสร้างจินตนาการประกอบการเต้น การเต้นเป็นกลุ่ม การเต้นคู่ ซึ่งท าให้เด็ก
จ าเป็นท่ีจะต้องท าความรู้จักกัน พร้อมท้ังช่วยเหลือซึ่งกันและกนัด้วย ซึ่งจะท าให้เด็กเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจผู้อื่น สามารถรู้จักการเล่น และจับคู่เต้น เข้ากับเพื่อนได้ 
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       2.4 พฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหว (Motor Co-ordinate)  
จากการศึกษาเอกสารเรื่องสหสัมพันธ์ทางการเคล่ือนไหว (Co-ordinate) พบว่า เด็กในช่วง

วัย6 - 12 ปี พร้อมท่ีจะมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว หากได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ แบบ
แผน ตามหลักวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว เด็กจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2548: 5) 
ซึ่งการพัฒนาการเคล่ือนไหวพบว่าหากเด็กได้เคล่ือนไหวอย่างอิสระ เช่น การเล่น หรือท ากิจกรรมท่ี
เด็กชอบ อาทิ กิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้น หรือแม้นกระท้ังกิจกรรมทางด้านพละศึกษา ก็จะสามารถ
ช่วยเร่งพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวได้เป็นอย่างดี (รุจน์ เลาหภักดี, 2555: 21-24; ศิริรัตน์ หิรัญ
รัตน์, 2548: 6)  

 
ทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Control Theory) 

ทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเคล่ือนไหวกับระบบประสาท เนื่องจากระบบประสาทนั้นเปรียบเหมือนกับ
กลไกของการควบคุมการเคล่ือนไหว เพราะการเคล่ือนไหวร่างกาย จะมาจากสมองท่ีได้รับข้อมูลจาก
ต่อมรับประสาทในส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อท่ีจะผลิตปฏิกิริยาตอบสนองไปยังอวัยวะ ซึ่งอวัยวะท่ี
เกี่ยวข้องในการเคล่ือนไหว ได้แก่ ดวงตา มือ หู กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ สมอง และเส้นประสาท 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ (Richard A. Schmidt and Timothy D. Lee,  2011: 135-157) ดังนี้ 

ดวงตา เนื่องจากดวงตาเป็นอวัยวะส่วนท่ีรับข้อมูลภาพ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวเพราะ
เป็นตัวชี้ทิศทางและยังเป็นตัวบ่งช้ีถึงสภาพแวดล้อมว่าก าลังมีอะไรเกิดข้ึนซึง่ภาพที่ได้รับมานั้นเป็น
ข้อมูลท่ีจะก าหนดการเคล่ือนไหวในขั้นต่อไป(Richard A. Schmidt and Timothy D. Lee,  2011: 
135) หรือเรียกได้ว่า ดวงตา คือการรับสัมผัสและปฏิกิริยาการเคล่ือนไหว (ประมวญ ดิคคินสัน, 
2532: 267)  ตัวอย่างเช่น เดินเจอปูาย เขียนว่า “พื้นล่ืน” เราก็จะเดินเล่ียงบริเวณนั้นโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งนี่คือปฏิกิริยาตอบสนองจากการประมวลผลของสมองซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมองเห็นมีผลต่อการ
ควบคุมการเคล่ือนไหวเป็นอย่างมาก 

มือ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการเคล่ือนไหว มือเป็นส่วนท่ีช่วยสัมผัสให้เกิดการเรียนรู้ 
เพิ่มพัฒนาการ นอกจากนี้ มือยังท าให้ดวงตาเห็นชัดขึ้น เพราะสามารถจับส่ิงของต่างๆให้อยู่นิ่งเพื่อ
ดวงตามองเห็น ดังนั้นมือ และดวงตา จะท างานร่วมกันตลอด สังเกตได้ในทารกชอบมองในต าแหน่ง
เดียวกับมือเสมอ 

หู เป็นอวัยวะส่วนท่ีรับข้อมูลเสียง เนื่องจากข้อมูลเสียงเป็นส่ือกลางของการส่ือสารและบอก
ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว เพราะทุกการเคล่ือนไหวจะมีเสียงท่ีแตกต่างกัน และเสียงยังยังเป็นตัวจับ
ระยะของส่ิงท่ีเคล่ือนไหวแทนดวงตาได้ ตัวอย่างเช่น ในถ้ ามืด ตาไม่สามารถมองเห็นค้างคาวได้ แต่
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การเคล่ือนไหวของค้างคาวท าให้เกิดเสียง เราจึงสามารถใช้หูจับเสียงได้ว่าค้างคาวอยู่ต าแหน่งไหนใน
ถ้ าได้   

นอกจากนี้ อวัยวะท่ีอยู่ในหูช้ันใน ยังช่วยในเรื่องของการทรงตัว ช่ือว่า “ระบบสมดุลการทรง
ตัว” ท าหน้าท่ี ก าหนดทิศทาง ช้ีระยะ บอกต าแหน่งโดยยึดแรงโน้มถ่วงเป็นหลัก ซึ่งกลไกการท างาน
ของระบบนี้คือ บริเวณหูช้ันในจะมีของเหลวอยู่ภายในและเมื่อของเหลวไหลไปทิศทางต่างๆ (ขึ้นอยู่
กับการเคล่ือนไหว) ก็จะสะกิดเส้นผมบริเวณนั้นๆเพื่อให้เส้นผมส่งข้อมูลไปยังสมอง ระบุต าแหน่งและ
ช้ีระยะของเรา 

กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้การเคล่ือนไหวเกิดขึ้นและใน
บริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อและเส้นเอ็นทุกๆบริเวณจะมีต่อมรับสัญญาณประสาทและเส้นประสาทต้ังอยู่ 
เพื่อคอยรับและส่งสัญญาณประสาทไปและกลับจากสมอง 
  สมองและเส้นประสาท เป็นอวัยวะท่ีส าคัญอย่างหนึ่งเพราะมีผลต่อทุกๆ การเคล่ือนไหว
เนื่องจากสมองเป็นตัวประมวลผลข้อมูลต่างๆและสร้างปฏิกิริยาตอบสนองจึงท าให้สมองเป็นเหมือน
หัวใจของการควบคุมการเคล่ือนไหว นอกจากนี้สมองยังควบคุมการท างานของระบบต่างๆภายใน
ร่างกายด้วยส่วนเส้นประสาทมีหน้าท่ีส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองและส่งออกสัญญาณประสาทไป
ยังต่อมรับประสาทในแต่ละส่วนตามท่ีสมองก าหนด 

จากการอธิบายข้างต้น จะเห็นว่า อวัยวะท้ัง 6 ได้แก่ ดวงตา  มือ หู กล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ  
สมองและเส้นประสาท มีความเช่ือมโยงกัน ส่งผลซึ่งกันและกนั เป็นเสมือนการท างานระบบเดียวกัน 
เพื่อช่วยให้มนุษย์เกิดความสมดุลในการเคล่ือนไหวร่างกาย ได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 
การประมวลผลข้อมูลของมนุษย์ 
 การท่ีมนุษย์เราท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่วเป็นผลมาจากกลไกการท างานของ
ระบบประสาทและสมองซึ่งมีอยู่สามข้ันตอน ดังนี้ 
 
 รับเข้าสัญญาณประสาท                ประมวลผล                ส่งออกข้อมูลปฏิกิริยาตอบสนอง 
 
ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลาย ในสามข้ึนตอน ดังนี ้

ขั้นการรับเข้าสัญญาณประสาท  ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นแรกในการรับข้อมูลโดยต่อมรับ
ประสาทจะท าหน้าท่ีตรวจจับตัวกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมซึ่งมาในหลายรูปแบบเช่น เสียง แสง เป็นต้น 
เมื่อได้รับมาข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปรรูปเป็นประจุไฟฟูาท่ีถูกล าเลียงไปตามเซลประสาทไปยังสมองเพื่อ
รับการประมวลผล 
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ขั้นประมวลผลและส่งออก ข้ันนี้เป็นขั้นประเมินผลท่ีได้รับมาจากเซลประสาท ว่าควรท า
ปฏิกิริยาตอบโต้เช่นใด ดังนั้น เมื่อสมองได้รับข้อมูลใหม่ จะท าการประมวลผล และเก็บข้อมูลไว้ เพื่อ
ในครั้งต่อไปจะท างานน้อยลง การท างานแบบนี้ เรียนกว่า “ความคุ้นเคย” ให้กับร่างกายของมนุษย์ 
เช่น เวลาเห็นปูายเขียนว่าหยุดเราจะหยุด เพราะสมองจดจ าลักษณะของสัญญาณไว้ในส่วนเก็บข้อมูล 
ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับเสียงเมื่อไรได้ฟังบ่อยครั้ง เราจะช่วยในเรื่องของความจดจ าเช่นกัน    

ขั้นการผลิตปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นขั้นตอนสุดท้าย ของการประมวลผลข้อมูล ในขั้นนี้เป็น
ขั้นที่รับข้อมูลมาจากสมอง และประมวลผลออก โดยส่งต่อมายังต่อมรับประสาทในส่วนต่างๆท่ีท าให้
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง และ ส่งสัญญาณกลับมายัง สมอง เพื่อล าเรียงข้อมูลในรูปประจุไฟฟูา มาตาม
เซลประสาทและเมื่อถึงเวลากล้ามเนื้อต่างๆ จะท างานอัตโนมัติตามค าส่ังของสมอง เช่น เวลาเดินเรา
เห็นหลุมอยู่ด้านเราจะอ้อมหลุมโดยอัตโนมัติ นั้นคือ ค าส่ังจากสมองโดยตรง 

กล่าวโดยสรุป ตามแนวคิดทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) จึง
อธิบายพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวของร่างกาย อยูบ่นพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างสมองและระบบ
ประสาทกับกล้ามเนื้อหรืออวัยวะท่ีเคล่ือนไหว เช่น ตา แขน ขา เป็นต้น และการท่ีสมองจะท างาน
อย่างเป็นระบบได้นั้น จ าเป็นต้องมีล าดับขั้นตอนหรือการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตการ
เคล่ือนไหวท่ีสามารถตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมได้  ซึ่งตามทฤษฎีนี้แบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ ใน
การศึกษา ได้แก่  ความสามารถในการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) และเรื่องทักษะการเคล่ือนไหว 
(Motor Skills) ซึ่งท้ัง 2 เรื่องมีความเช่ือมโยงกัน และสามารถอธิบายได้ (Richard A. Schmidt and 
Timothy D. Lee, 2011) ดังนี้  

ความสามารถในการเคล่ือนไหว (Motor Behavior) คือ การท างานของกลไกต่างๆของ
ร่างกายผ่านการส่ังงานจากสมอง โดยพัฒนาตามวัยของเด็ก และจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ เช่น 
การหัดนั่ง ไปสู่การคลาน และการเดิน ซึ่งส่ิงเหล่านี้ เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความเจริญทางสมองแต่ไม่
เกีย่วข้องกับระดับสติปัญญา 

ทักษะการเคล่ือนไหว (Motor Skills) คือ ทักษะในการเคล่ือนไหวรูปแบบต่างๆท่ีผ่านการ
เรียนรู้และจดจ า ซึ่งเป็นส่วนท่ีท าให้การเคล่ือนไหวดียิ่งขึ้น การเคล่ือนไหว  สามารถแบ่งได้ 3 
ลักษณะ (Richard A. Schmidt and Timothy D. Lee, 2011: 21-22) ได้แก่ 

การเคล่ือนไหวปลีก (Discrete)  การเคล่ือนไหวแบบนี้คือการเคล่ือนไหวท่ีเราสามรถ
สังเกตเห็นตอนเริ่มและตอนจบของการเคล่ือนไหวอย่างชัดเจนหรือเป็นการเคล่ือนไหวท่ีแยกออกเป็น
ท่าเด่ียวๆ มีต้น มีจบ เช่น การเตะ โยนบอล และ การเปล่ียนเกียร์รถยนต์ เป็นต้น แต่ในบางครั้งอาจ
ใช้เวลาเพียงแค่กระพริบตาเดียวแต่ก็ยังคงสังเกตเห็นได้ 
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การเคล่ือนไหวแบบต่อเนื่อง (Continuous) การเคล่ือนไหวรูปแบบท่ีเราไม่สามารถสังเกต
ตอนต้นและตอนจบได้เนื่องจากมีความต่อเนื่องและมีค่าความเร็วเฉล่ียต่อเนื่องเช่น การเคล่ือนไหว
ต่างในกีฬาแต่ละรูปแบบอาทิ  ว่ายน้ า, ฟรีรันนิ่ง เป็นต้น 

การเคล่ือนไหวแบบเป็นชุด (Serial) เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นจากการเคล่ือนไหวหลายๆ
ท่าทางมารวมกันให้เป็นหนึ่งหรือชุดรูปแบบการเคล่ือนไหวและมักออกมาดูต่อเนื่อง เช่น ยิมนาสติก, 
การเต้น, การเล่นเปียโน เป็นต้น     
 จากการอธิบายข้างต้นสรุปได้ว่า  การเคล่ือนไหวท่ีดีมาจากการส่ังงานของสมองท่ีดี ซึ่งการ
ส่ังงานของสมองก็มาจากการได้รับการเรียนรู้ประสบการณ์ การเคล่ือนไหวอย่างถูกต้องเหมาะสม  
ซึ่งสามารถอธิบายได้เป็นภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สมอง การฝึกทักษะ และการเคล่ือนไหว 
 

 จากภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สมอง การฝึกทักษะ และการเคล่ือนไหว  สมารถ
อธิบายได้ดังนี้ การเคล่ือนไหวของมนุษย์จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการได้รับการฝึกฝนทักษะทางการ
เคล่ือนไหว เพื่อให้สมองได้รับการจดจ าอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สมองก็จะส่ังการการเคล่ือนไหวดี
ขึ้น 
 ด้วยเหตุนี้เอง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสมอง เช่น เด็กLD เด็กออทิสติก  และเด็กสมาธิส้ัน 
จะเป็นเด็กท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวได้คล่องตัว ดังนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้ จึงเป็นการน าการเต้นบัลเล่ต์
มาฝึกทักษะการเคล่ือนไหวให้กับเด็กสมาธิส้ันในระดับประถมศึกษา เพราะการเต้นบัลเล่ต์เป็น
เคล่ือนไหวท่ีต่อเนื่องเป็นชุด (Serial) ตามทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control 
Theory) และยังเต้นประกอบเพลง ท าให้เด็กเกิดความสนุก สนใจ และให้ความร่วมมือ  
 จากการอธิบายข้างต้น เด็กสมาธิส้ัน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่องของการปรับพฤติกรรม ให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเด็กสมาธิ
ส้ันนอกจากจะต้องรักษาทางการแพทย์แล้ว ยังมีความจ าเป็น อย่างมากในการหากิจกรรมส าหรับเด็ก
สมาธิส้ัน เพื่อเสริมสร้างในส่วนท่ีขาดหายไปโดยผลมาจากอาการสมาธิส้ัน ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้ จึง

 

สมอง 

การเคล่ือนไหว การฝึกทักษะ 
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เลือกกิจกรรมทางด้านการเต้นบัลเล่ต์ มาฝึกให้กับเด็กสมาธิส้ันในระดับประถมศึกษา ช่วยให้เด็ก 
สมาธิส้ันมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา เด็กได้ปลดปล่อยพลังและความรู้สึกได้เต็มท่ี ท้ังยังเสริมสร้างความแข็งแรง 
และฝึกสมาธิจดจ่อกับส่ิงท่ีท า โดยการท่ีเด็กต้องเคล่ือนไหวร่างกายให้ไปพร้อมกับจังหวะของเพลง 
เด็กเกิดความเพลิดเพลิน สร้างสังคมการเรียนรู้ใหม่ให้กับเด็ก เกิดจินตนาการ และเกิดความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง  

 
       2.5 พฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 

ทักษะด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการทาง
จิตใจท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น (มาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย์ สุคนิชย์. 2550: 12) โดยเป็นความรู้สึกของบุคคล รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า ตนเองเก่ง และมั่นใจ เป็นการยอมรับตัวเอง และรักนับถือตนเองมีคุณค่า (พวงชมพู่ 
อร่ามกุล, 2549: 19) หากเด็กท่ีได้รับการเสริมให้เห็นคุณค่าในตนเองต้ังแต่วัยเด็ก จะเป็นเด็กท่ีมี
ความคิดท่ีดี ท่ีมีความคิดท่ีดีต่อตนเอง มองเห็น และแน่ใจว่าตนเองมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น 
ความสามารถ ความรับผิดชอบท่ีจะช่วยเหลือตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ มีความมั่นใจในตนเอง 
รับผิดชอบ ต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยตนเอง (จินตนา สงวนแก้ว.2558: 
ออนไลน์) จะช่วยให้เขาประสบความสุข และความส าเร็จในชีวิต (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา.2555: 188) 
 ส่วนเด็กท่ีขาดทักษะทางด้านนี้ จะเป็นเด็กท่ีมีความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่ดีเกี่ยวกับตนเอง มักมีแต่
ความสงสัยในความสามารถของตนเอง ไม่แน่ใจว่าตนมีความสามารถท่ีช่วยเหลือตนเองได้ หรือถ้าท า
แล้วงานจะส าเร็จด้วยดี เด็กประเภทขาดท่ีความเช่ือมั่นในตนเองจะมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือไม่
พอใจในตนเองอยู่เสมอ ผลท่ีตามมาก็คือ ขาดความกล้าและไม่ยอมต่อสู้กับส่ิงต่างๆ หรือเผชิญกับ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น จะต้องคอยแต่พึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอ (จินตนา สงวนแก้ว.2558: ออนไลน์) โดนเด็กท่ี
ขาดการเห็นคุณค่าของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีมาจากโรคสมาธิส้ัน  (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) เด็กเหล่านี้เมื่อโตจะต้องฝุาฟันกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงเขาจะไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ (สยุมพร เค ไพบูลย์. 2543: 86) สุดท้ายเด็กจะกลายเป็นเด็กเก็บตัว แยกกลุ่ม 
และปัญหาท่ีตามมาคือเด็กจะกลายเป็นเด็กติดยาเสพติด ก่อคดีอาชญากรรม ร่วมถึงการพยายามฆ่า
ตนเอง และฆ่าผู้อื่น เพราะเกิดจากการเจ็บแค้นสังคม (วิพาพร บุญวงษ์, 2551:13) 
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ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง  
 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความหมายไว้จ านวนมาก เพราะ
เป็นทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นมาก ซึ่งทักษะทางด้านนี้สามารถช่วยท าให้บุคคลประสบความส าเร็จใน
ชีวิต ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความหมายสอดคล้องกัน (Coopersmith.  1984 : 5, Sasse.  1978 : 48, 
Calhoum.  1977 : 321, Brandenm.  1981 : 110-125) ดังนี้  
 การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นความรู้ สึกจากข้างในของบุคคลว่ามี
ความส าคัญ และมีคุณค่า มีความต้องการได้รับความเช่ือถือ การยอมรับนับถือ โดยได้รับการ
สนับสนุนหรือยอมรับนับถือจากผู้อื่น เพื่อประเมินตนเอง แล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเอง 
หรือไม่ยอมรับตนเอง เป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ในด้าน
ความสามารถ ความส าคัญ ความส าเร็จ และความมีคุณค่าของ ตนเอง  ซึ่งเป็นเรื่องอัตวิสัย บุคคลอื่น
สามารถรับรู้ได้จากค าพูดและท่าทีท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา ซึ่งส่ิงเหล่านี้ จะช่วยท าให้บุคคลท่ีรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าจะกระท าส่ิงใดๆ มักประสบความส าเร็จตามปรารถนา ซึ่ง แมคคอสสกี้ ริชมอนด์
และสจ๊วต ( McCrosky Richmond, and Stewart.  1986 : 116) ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่ าจะมีแนวโน้มขาด ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง และวัดสมรรถนะของตนเองทาง
ลบแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะพยายาม มากเพียงใดมักจะคิดว่าตนเองล้มเหลว เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ท่ีเห็นคุณค่า
ในตนเองต่ าจึงมักจะมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความหวาดหวั่นในการสนทนาโต้ตอบ มักตกอยู่ใต้
อิทธิพลของผู้อื่น และมีการควบคุมตนเองไม่ ค่อยได้ ดังนั้นผู้ท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ าจึงมี
แนวโน้มท่ีจะยอมและคล้อยตามกลุ่ม การท่ียอมรับความเห็นของผู้อื่นโดยง่ายก็เพราะมักจะคิดว่า
ความเห็นของตนมีคุณค่าน้อยกว่า ในขณะท่ีผู้ท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมักจะเป็น ผู้น าในการ
สนทนา มีความเช่ือมั่นและคาดหวังใน ความส าเร็จท่ีจะได้รับเป็นอย่างดี หากน าผู้ท่ีมีการเห็นคุณค่า
ในตนเองแตกต่างกันมาท ากิจกรรมร่วมกัน  ผู้ ท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะเป็นผู้ท่ีผูกขาดการ
สนทนาแต่ผู้เดียว ส่วน ลอเรนซ์ (Lawrence.  1987: 4) มองการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการ
ประเมินตนเองของบุคคลนั้นๆว่า การท่ีบุคคลประเมินตนเองถึง ความแตกต่างระหว่างตนท่ีเป็นอยู่
จริงในปัจจุบันกับตนท่ีอยากจะเป็น (Ideal Self) ซึ่งเป็นกระบวนการ ทางด้านอารมณ์ท่ีวัดได้จาก
การท่ีบุคคลเอาใจใส่ต่อความแตกต่างนี้ บุคคลซึ่งมีความแตกต่างในการ ประเมินมากจะมีความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองต่ า ถ้าหากมีความแตกต่างน้อยจะมีความรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเองสูง    
 จากการกล่าวข้างต้น ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นเรื่องของ
จิตใจทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อตนเองโดยประเมินจากสภาพรอบตัว หากตนสามารถเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถ ความส าคัญ บุคคลนั้นๆก็จะรู้สึกภูมิใจใน
ตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง นั้นก็คืออัตราส่วนของความส าเร็จ  และความคาดหวังของบุคคล
นั้นๆ ซึ่ง James (1950) (ชินอนงค์ ประชุมชิต, 2553: 21) ได้เขียนออกมาเป็นสูตร ดังนี้  
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             Success 
      Self-Esteem    =  (ความส าเร็จ) 
(การเห็นคุณค่าในตนเอง)      Pretentions 
       (ความคาดหวัง) 

 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อเด็ก 

หากเปรียบเทียบลักษณะของเด็กท่ีมี Self-esteem หรือความภูมิใจในตนเอง กับเด็กท่ีขาด
ความภูมิใจในตนเอง จะมีข้อแตกต่าง (พวงชมพู่ อร่ามกุล, 2549: 19; วิพาพร บุญวงษ์, 2551:13-15; 
ชินอนงค์ ประชุมชิต, 2553: 24-26; จินตนา สงวนแก้ว. 2558: ออนไลน์) ดังนี ้

เด็กที่ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง จะไม่ชอบเรียนรู้ หรือทดลองประสบการณ์ใหม่ๆ มักจะ
พูดเกี่ยวกับตัวเองในทางลบ เช่น หนูท าไม่ได้ ผมเป็นคนไม่เก่ง หรือเราเป็นคนไม่ฉลาด ไม่มีใครสนใจ 
ฯลฯ เด็กจะมีความอดทนต่อความกดดันได้น้อย ไม่มีความพยายาม ยอมแพ้ได้ง่าย หรือมักชอบให้คน
อื่นท าแทนตนเอง เด็กท่ีไม่มีความเช่ือมั่นในตนเองมักจะเป็นเด็กท่ีเงียบขรึม ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อน มัก
เป็นคนวิตกกังวล เกิดความเครียด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อลืมเอา
กล่องดินสอมาจากบ้าน ก็จะไม่ท างานในห้องเรียน เพราะไม่มีดินสอใช้ หรือเมื่อไม่ได้เอาสมุดงานวิชา
ใดๆ มาจากบ้านก็จะไม่เรียนวิชานั้น หรือจะร้องไห้กลับบ้านเป็นต้น เด็กเหล่านี้มักคิดอยู่เสมอว่า 
ตนเองท าผิดเสมอ หรือตนเองเป็นเด็กท่ีเรียนไม่เก่งและมักจะคิดเสมอว่าตนเองท าอะไรก็ไม่ส าเร็จ 

เด็กที่มี Self-esteem หรือความภาคภูมิใจในตนเอง จะมองโลกในแง่ดีเสมอ มองวิกฤตให้
เป็นโอกาส มองว่าตนเองมีคุณค่าอยู่เสมอ เช่ือมั่นในความสามารถของตัวเอง มองว่าตัวเราเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตและเราสามารถควบคุมและจัดการกับชีวิตของเราได้จะมีความรู้สึกมั่นใจ ชอบพบปะ
ผู้คน มีความสุขท่ีจะได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ หรือผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่คนเดียว
ได้ โดยท่ีไม่มีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาผู้อื่น เช่น สามารถรับประทานอาหาร แต่งตัวเองได้ ชอบทดลอง
ค้นหาส่ิงใหม่ๆ ท่ีเขาสนใจ เมื่อมีความท้าทายเข้ามา เขาจะคิดหาทางแก้ปัญหา หรือหาทางออก กล้า
ทดลองเล่นของเล่นด้วยวิธีการของตนเอง และหากสังเกตค าพูดบางค าของเขาก็จะรู้สึกถึงความมั่นใจ
ในตนเอง เช่น แทนท่ีจะพูดว่าฉันท าไม่ได้ เขาก็จะพูดว่า ฉันจะหาทางท ามันให้ได้ เขาจะรู้ถึงจุดเด่น
และจุดด้อยของตนเองและยอมรับมันได้ 
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ระยะการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ระยะพัฒนาการการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถอธิบายได้ (มาโนช หล่อตระกลูและ

ปราโมทย์ สุคนิชย์. 2550: 12-13; พวงชมพู่ อร่ามกุล, 2549: 19-23; จินตนา สงวนแก้ว. 2558: 
ออนไลน์) 

1) วัยทารก แม่จะเป็นผู้สร้างความรู้สึกไว้วางใจ ความรู้สึกมองโลกในแง่ดีให้กับชีวิตทารก  
เพราะ เมื่อทารกร้องไห้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหิว ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ หากได้รับการตอบสนอง
จากผู้เป็นแม่ ทารกก็จะรู้จักการรอคอย รอเวลาท่ีแม่จะมาท าส่ิงต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ทารก ทารกเรียนรู้วิธีการร้องไห้เมื่อต้องการแม่ และแม่จะเป็นผู้ตอบสนองความต้องการนั้ นๆ ได้ 
Erikson ได้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างแม่และทารกว่า เป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ความรู้สึกของเด็กท่ีจะไว้ไจหรือไม่ไว้ใจส่ิงต่างๆ ในโลก 

2) วัยอนุบาล เป็นช่วงวัยประมาณ 3 ปี เด็กเริ่มเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะช่วย 
ตนเองได้ หรืออาจจะเป็นเด็กท่ีช่างสงสัย เมื่อเขาสามารถพัฒนาความไว้วางใจจากแม่และสภาพ 
แวดล้อมรอบตัวเขาได้ เขาก็จะเกิดความนึกคิดท่ีดีเกี่ยวกับตนเองในด้านต่างๆ พร้อมกันนั้นก็จะสร้าง
ความเช่ือมั่นให้มีข้ึนต่อตนเอง การเล้ียงดูอย่างเอาใจใส่จากแม่ การให้ความรักความอบอุ่น ท่ีเด็กได้รับ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจากแม่ จะบอกให้เด็กทราบว่าเขาเป็นท่ีรัก เป็นท่ีต้องการ และมีคุณค่า
เพียงใด ส่ิงเหล่านี้จะสร้างความเช่ือมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น 

3) วัยประถม ความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ท่ีสังคมให้คุณค่า เช่น การเรียน  
กีฬา เป็นต้น และยอมรับจากเพื่อน ครู และบุคคลอื่นในสังคมท่ีเด็กให้คุณค่า มีอิทธิพลต่อการพัฒนา 
Self - esteem ของเด็กวัยนี้ เด็กเริ่มรู้จักการให้คุณค่ากับตนเองโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ของตนเองมากกว่าของคนอื่น 

4) วัยรุ่น เป็นวัยที่ Self - esteem ขึ้นอยู่กับค่านิยม ความสัมพันธ์ และการยอมรับจาก 
กลุ่มเพื่อนและบุคคลอื่นในสังคมมากกว่าพ่อแม่ รูปลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อ Self - esteem มาก
ท่ีสุดในวัยนี้ แต่ความส าเร็จในการค้นหาอัตลักษณ์ การมีส่ิงยึดเหนี่ยวในการก าหนดคุณค่า ซึ่งรวมท้ัง
การมีบุคคลท่ียึดเป็นแบบอย่าง การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม และการ
ต้ังเปูาหมายอย่างสอดคล้องกับความสามารถของตนช่วยให้วัยรุ่นมี Self - esteem ท่ีมั่นคงต่อไปใน
อนาคตได้ 
          กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านการเห็นคุณค่าใน

ตนเองได้อย่างชัดเจน เพราะเนื่องจากกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว 

และการแสดง เมื่อเด็กเห็นตนเองว่าสามารถเต้นได้สวย หรือท าท่าท่ีตนเองไม่เคยท าได้แล้วท าได้ จะ

ท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองทางบวก (Positive self-esteem) ซึ่งจริงๆ

แล้วเด็กทีมีอาการของโรคสมาธิส้ัน มักเป็นเด็กเก็บกด และไม่กล้าแสดงออกเพราะคิดว่าตนเองท า
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ไม่ได้จึงไม่เกิดความภูมิใจในตนเอง ท้ังนี้ เด็กก็จะหันไปพึงยาเสพติด ซึ่งมีงานวิจัยของ อนุพงษ์ สุธรรม

นิรันด์ และคณะ (2544:35) พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) มีความสัมพันธืกับวัยรุ่น

ท่ีติดยาเสพติด หากเด็กท่ีมีเห็นคุณค่าในตนเองทางบวก (Positive self-esteem) มักจะไม่ยุ่งกับยา

เสพติด แต่หากเด็กมีเห็นคุณค่าในตนเองต่ า (Low self-esteem) จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพ

ติดเสมอ ดังนั้นการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) จึงเป็นทักษะท่ีส าคัญอีกด้าน

หนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก และให้เด็กสมารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

3.บริบทของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  

     3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ท่ีอยู่ 45/45 หมู3่ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

 ปรัชญา น้ าใจสูง รักก้าวหน้า สามัคคี มีความเพียร ยึดสัจธรรม 

 คติพจน์ ปญฺญา นราน รตน ปัญญา คือ รัตนะของนรชน 

 ค าขวัญ พ่อแม่รักลูกดังดวงจิต ครูก็รักและหว่งศิษญ์ดังดวงใจ 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 

 สีประจ าโรงเรียน น้ าตาล-เหลือง 

 อักษรย่อ ศส.บ. 

 เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 

 

     3.2 ภารกิจในการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย มีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 4 เพื่อมุ่งให้เกิด

ความเสมอภาคทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยจัดการศึกษาให้ท่ัวถึง มีคุณภาพ และไม่มีค่าใช้จ่าย ให้เด็กเหล่านี้มี

โอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นตามควรแก่วัยและศักยภาพ มีความรู้ ทักษะวิชาชีพท่ีเหมาะสม

กับวัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรส่ิงแวดล้อม มีความส านึกใน

ความเป็นไทยและพลเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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     3.3 ประเภทเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 

 แรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กถูกทอดท้ิง เด็กถูกท าร้ายทารุณ 

เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กท่ีมีผลกระทบจากติดยาเสพติด เด็กยากจนเป็นพิเศษ เด็กก าพร้าในสถานพินิจ 

และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) 

 

     3.4 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

 1.การคัดกรองวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์

ทางการศึกษา พ.ศ.2552 

 2. การจัดท าแผนศึกษาเฉพาะบุคคล( Individualized Education Program: iep ) 

 3. เงินอุดหนุนส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกในปีงบประมาณปี พ.ศ.2557 จ านวน 200 ล้าน

บาท (บัญชี ก ข และ ค) 

 4. สนับสนุนให้ครูมีการศึกษาพิเศษหรือครูที่มีความรู้ด้านการศึกษาหน่วยบริการสนับสนุน

ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา (student support services : sss) 

 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาหรือระบบการ

เรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนท่ัวไป 

 2. ลดอุปสรรคซึ่งจ ากัดโอกาสของผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 3.จัดกาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถบรรลุ

เปูาหมายทางการศึกษาได้ 

 4.ซึ่งบริการท่ีจัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะของความต้องการพิเศษและความต้องการ

จ าเป็นของผู้เรียนแต่ละประเภท 

 

    3.5 จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 จ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย แบ่งเป็นประเภท 

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 10 คน เด็กสติปัญญาแบบเรียนได้ จ านวน 3 คน เด็กร่างการและ

เจ็บปุวยเรื้อรังจ านวน 2 คน เด็กท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน จ านวน 10 คน เด็กมีความเส่ียงพฤติกรรม จ านวน 

65 คน ยอดรวมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท้ังหมด 85 คน 



65 

 

    3.6 การจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จักการเรียนการสอน โดยแบ่งเด็กพิเศษ เรียนแยกในกลุ่ม

ของวิชาหลัก ได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ส่วนในกลุ่มวิชาเสริม ได้แก่ วิชา พละศึกษา 

ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ ให้นักเรียนเรียนร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้จัดโปรแกรมการเรียนแบบแยกเป็น

รายบุคคล แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) โดยครู

การศึกษาพิเศษ 

 

     3.7 สวัสดิการที่โรงเรียนจัด 

หอพักนักเรียนชาย-หญิง /เล้ียงอาหาร 3 มื้อ 

อาหารเสริม(นม)ทุกวัน / เส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย 

วัสดุ เครื่องใช้จ าเป็น / การรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บปุวย สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แบบสหศึกษา และอยู่ประจ า 

 

     3.8 จ านวนบุคลากร 

 จ านวนบุคลากร ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ประกอบด้วย ข้าราชการ 33 คน 

ครูศึกษาพิเศษ 2 คน พนักงานราชการ 6 คน ลูกจ้างประจ า 4 คน พี่เล้ียงเด็กพิการ 8 คน 

 

4.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วริสรา  จุ้ยดอนกลอย (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม
ส าหรับนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 1 มีภาวะสมาธิส้ัน พบว่ากิจกรรมเสริมทักษะ ทางสังคม แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการกับความขัดแย้งหรือความโกรธ 2) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3) การ
ท างานในห้องเรียน  
            โดยใช้แนวคิดหลักของการสอนทักษะทางสังคม (Social Skills Instruction) ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 วิธีการ ได้แก1่) การสอนตรง 2) การใช้เรื่องราวทางสังคม 3) การแสดงบทบาทสมมติ 
4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5) การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม 6) การติดตามผล  
             ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ไดท าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม 
ท้ังหมด 9 กิจกรรม จากการน ามาทดลองใช้ กิจกรรมท้ัง 9 พบว่า กิจกรรมมีประสิทธิภาพ และ
ประเมินกิจกรรมท้ัง 9 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมท้ัง 9 กิจกรรม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน 
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ณัฏฐ์วดี สุขธยารักษ์ (2553) ศึกษาการใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อปรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ช่วงอายุ 8-12 ปี ท่ีมีสมาธิส้ัน พบว่า  ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ันก่อนและหลังการใช้กิจกรรมศิลปะ โดยผู้ปกครอง และครู
ประจ าช้ัน/ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน พบว่าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน 5 คน ลดลงจาก
การใช้กิจกรรมศิลปะทั้ง 12 กิจกรรม 

รุจน์ เลาหภักดี (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้พลองท่ีมีต่อ
ความสามารถทางการเคล่ือนไหวและทักษะทางสังคมของเด็กกลุ่มออทิสติก สเปคตรัม เป็นการ
ทดลองกับเด็กกลุ่มออทิสติก สเปคตรัม ท่ีมีอายุระหว่าง 15-18 ปี จ านวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนท้ัง 3 คน มีการเปล่ียนแปลงด้านการเคล่ือนไหวและทักษะทางสังคมดีขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการสบตาท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจนท้ัง 3 คน 

ภูฟูา  เสวกพันธ์ (2549) การพัฒนารูปแบบโปรแกรมนันทนจิตศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา พบว่า รูปแบบโปรแกรมนันทนจิตศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีพื้นฐานมาจากการศึกษาทฤษฎีและงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนันทนจิต
และนันทนจิตศึกษา โดยได้รับการตรวจหาคุณภาพในเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง และผลจาก
การน ารูปแบบไปใช้พบว่า กรณีศึกษามีพัฒนาการความสามารถและพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตระหนักส่วนตนทางนันทนจิต ความซาบซึ้งทางนันทนจิต ความมีอิสระในการก าหนดเลือกด้วย
ตนเองทางนันทนจิต การตัดส้ินใจท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางนันทนจิต ความรู้และการใช้แหล่ง
ทรัพยากรท่ีอ านวยความสะดวกทางนันทนจิต และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดีขึ้น 

ปณิชกา จีรพรชัย (2553) การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการตัดสินใจในการด าเนิน
ชีวิตด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า การสร้างชุด
กิจกรรม ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรมีระยะเวลาส้ันๆ ประมาณ 5 นาที ชุด
กิจกรรมการสร้างทักษะในการตัดส้ินใจ ควรสร้างโดยให้เด็กจ าสัญลักษณะ เช่น การใช้นิ้วมือ เป็น
ส่วนประกอบในการฝึกกิจกรรม ในชุดกิจกรรม ชุดหนึ่งๆ ควรมีกิจกรรมตอนท้ายให้เป็นการผ่อน
คลายความเครียดของเด็ก 

เกศรินทร์  ศรีธนะ (2551) การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเรียนได้ จากการใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบดนตรี พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าว
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ หลังการใช้กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบ
ดนตรีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05สรุปได้ว่ากิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบดนตรี มี
ประสิทธิภาพในการสามารถพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และลดพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ของเด็กได้ ท้ังนี้เพราะ
ดนตรีกับการเคล่ือนไหวเป็นส่ิงคู่กัน 
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4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
Dane Redman (1998) ศึกษาเรื่องThe Effectiveness of Dance/Movement Therapy  

As a Treatment for Students in a Public Alternative School Diagnosed with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการเต้นท่ีส่งผลต่อเด็กสมาธิส้ัน ท า
การทดลองโดยใช้เด็กสมาธิส้ัน ท่ีมีอายุระหว่าง 6 -11 ปี ท่ีโรงเรียนWhite Oak กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม 3 คน เป็นกลุ่มท่ีให้ทานยาอย่างเดียว อีกกลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 
จ านวน 2 คน โดยน ามาฝึกการเต้น ระยะเวลาด าเนินการ 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการ
จดบันทึก บันทึกเทป ท าแบบประเมิน ใช้ระเบียบวิธีวิจัย แบบ Mixed Method ผลการวิจัยผลว่า 
นักเรียนกลุ่มควบคุมมีอาการคงท่ี แต่นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการทดลองมีพฤติกรรมด้านสมาธิดีขึ้น 
รวมถึงจะมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวท่ีดีเพิ่มข้ึนด้วย 

Ivania Quesada Chaverri (2008) ได้ศึกษาเรื่อง Development of a Site Specific 
DMT Clinical Model for Children with ADHD Symptoms in Costa Rica: A Literature 
Review งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน าการเต้นและการเคล่ือนไหว มาช่วย
บ าบัดเด็กท่ีมีอาการทางสมาธิส้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาทฤษฎีและกิจกรรมต่างๆผ่านการท า
กิจกรรมกับเด็กสมาธิส้ัน 2.เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เพื่อพัฒนาขั้นตอนการรักษาเด็ก
สมาธิส้ัน กลุ่มตัวอย่างมาจากการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือมาจากเอกสารต ารา และมาจากออนไลน์ 
งานวิจัยเป็นรูปแบบ Garrard’s Matrix Method ผลการวิจัยพบว่า การเต้นและการเคล่ือนไหว
สามารถช่วย ช่วยในเรื่องของพฤติกรรมด้านอารมณ์ สมาธิ และสามารถท าให้เด็กสมาธิส้ันปรับตัวเข้า
กับสังคม ส่ิงแวดล้อมรอบตัวได้ดีขึ้น และเสริมสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น  

Michele Rene’ Conner (1998) The Effects of Group Dance/Movement Therapy 
on the Social Relatedness of Preschool Children with Pervasive Developmental 
Disorders งานวิจัยฉบับนี้เป็นการน าการเต้นมาช่วยพัฒนาเด็กท่ีมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคม  
โดยแบ่งเด็ก ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มจะมีนักกิจกรรมบ าบัดและมีผู้ใหญ่คอยสังเกต
พฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตพฤติกรรม บันทึกเทป และแบบประเมิน 
งานวิจัยเป็นรูปแบบ Mixed Method จากการศึกษา พบว่า การเต้นร าช่วยให้เด็กเข้าสังคมได้ดีขึ้น 
ในเรื่องของการใช้สายตาเวลาติดต่อสัมพันธ์กัน การท าตาม และการมีส่วนร่วม 

Angela M. Tatum Fairfax (2003) Dance/Movement Therapy Impact on Quality 
of Life in Clients with Co-occurring HIV, Addiction, and Mood Disorders เป็นงานวิจัยท่ีมี
วัตถุประสงค์ เพื่อน าการเต้นมาช่วยพัฒนาด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ปุวยท่ีเป็นโรคติดต่อต่างๆ ทดลอง
เป็นรายบุคคล กลุ่มทดลอง มี 3 คน ซึ่งแต่ละคนจะเป็นโรคต่างๆกัน ท าการทดลองท้ังหมด 8 สัปดาห์ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สอบถาม และบันทึกเทป ซึ่งท าการส ารวจ 2 ระยะ คือก่อน
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ทดลอง และหลังทดลอง ผลการวิจัยพบว่า การเต้นช่วยในเรื่องของอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึก ให้
กลับมารู้สึกมีชีวิตชีวาข้ึน ช่วยยืดอายุของผู้ปุวยท่ีติดเช่ือร้ายแรงได้ 

Alexis Anne Lanzillo (2009) The Effect of Dance/Movement Therapy on 
Incidences of Aggression and Levels of Empathy in a Private School for Children with 
Emotional and Behavioral Problems งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเรื่องของการเต้นสามารถช่วยลดความก้าวร้าวของเด็ก โดยทดลองกับเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 8 -12 
ปี จากโรงเรียน The Green Tree Lower เก็บรวบรวมข้อมูลโดยโปรแกรมบันทึกของโรงเรียน แบบ
รายงานของครู และประเมินทักษะ ผลการวิจัยพบว่า การเต้นช่วยลดปัญหาทางด้านอารมณ์ และ
เสริมความมั่นใจได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว เช่น การเดิน 
การวิ่ง การกระโดด ซึ่งเป็นการท าช้าเร็วสลับกัน สมามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านอารมร์ของนักเรียนได้ 

Heather Lundy, BFA (2002) Using  Dance/Movement Therapy Techniques to 
Augment the Effectiveness of Therapeutic Holding With Children ผลการวิจัย พบว่า การ
เต้นและการเคล่ือนไหว สามารถช่วยพัฒนาเด็กท่ีมีปัญหาให้ดีขึ้นได้ และนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อ
ทีมงานท่ีช่วยกันดูแลเด็กเหล่านั้นให้สามารถท างานเป็นทีมได้ดีด้วย 

จากงานวิจัยข้างต้น แสดงว่าการเต้น และการเคล่ือนไหว ได้แก่ การเคล่ือนไหวประกอบ
จังหวะเพลง การเดิน การวิ่ง การกระโดด การปรบมือ สามารถช่วยท าให้เด็กท่ีมีอาการทางสมาธิส้ัน 
มีพฤติกรรม การก้าวร้าว หรืออารมณ์แปรปรวน ลดลง และท าให้เกิดสุขภาพจิตท่ีเบิกบานขึ้น รวมถึง
ช่วยพัฒนาในเรื่องของการเคล่ือนไหว เกิดความใส่ใจ ต่อกิจกรรมท่ีท าเพิ่มสมาธิให้แก่เด็กท่ีมีอาการ
โรคสมาธิส้ัน ท าให้เด็กสมาธิส้ันมีความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกและสามารถพัฒนาตนเอง
ให้มีสมาธิ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก

สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ด าเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ท า 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) = Research : (R1) เป็น
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับเด็กสมาธิส้ัน ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการควบคุม
การเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) และทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory) 
วิเคราะห์ท่าเต้นบัลเล่ต์ด้านหลักการ ประโยชน์ของการเต้นบัลเลต์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา (Design and Development) = 
Development(D1)เป็นการออกแบบและพัฒนาควบคู่กัน โดยน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ในขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็ก
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา และสร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์  
ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม แบบ
ประเมินท้ายกิจกรรม พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพ โดยการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 
(Index of Item Objective Congruence -IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของ
เด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา มาทดลองใช้ (Implementation) = Research : (R2) น า
รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษา มาด าเนินการทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นการทดลองกลุ่มเล็ก (Small N 
Experimental Research) แบบ ABA (ประเมินก่อนการทดลอง (Pretest) (A) ทดลองชุดกิจกรรม
(B) ประเมินหลังการทดลอง(A) (Posttest)) เพื่อประเมินเด็กเป็นรายบุคคล รวมท้ังการประเมิน
ระหว่างการทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time series design) และระยะติดตามผล 1 เดือน (Follow 
up)    
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมของเด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา (Evaluation) = Development : (D2) เป็น
การประเมินความพึงพอใจของครูผู้เกี่ยวข้องและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 13 คน โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ และตรวจสอบความพึงพอใจ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผลลัพธ์ 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษา 
วิเคราะห์  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินผล
รูปแบบ
กิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ตฯ์ 

 

ขั้นตอนที่ 3 
การน ารูปแบบ
การเต้นบัลเล่ต์ฯ 
มาทดลองใช้  

 

ขั้นตอนที่ 2 
การออกแบบ
และพัฒนา
รูปแบบ
กิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ตฯ์ 

 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องของ ลักษณะอาการ วิธีการบ าบัด ปัญหา
และความต้องการของเด็กสมาธิสั้น 
2. ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Control Theory) 
และทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory) 
3.สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กสมาธิสั้น รวมถึงพฤติกรรม
ของเด็ก    

1.สร้างรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเลต่์ เพื่อบ าบดัเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  
2. สร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อบ าบัดเด็กสมาธิสั้น ใน
ระดบัประถมศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเต้นบลัเล่ต์ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เข้าร่วมกิจกรรม  
3.ตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมิน (Index of Item Objective 
Congruence -IOC)  จากผู้เชี่ยวชาญ 10 คน  
 

1.ประเมินพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น ก่อนการทดลอง 
2.น ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กสมาธิสั้น ใน
ระดบัประถมศึกษา มาทดลองใช้ ตามแผนการทดลองกลุ่มเล็ก (Small N Experimental 
Research)  เพื่อประเมินเด็กเป็นรายบุคคล กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน หญิง 2 คน ชาย 
3 คน โดยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 
 

 
  

1.ประเมินพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น ระหว่างการทดลอง และหลัง 
การทดลอง 

2.ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ผู้ปกครอง ครปูระจ าชั้น  
ผู้สังเกตการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเลต่ ์โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และตรวจสอบความพึงพอใจ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 

 

 

ข้อมูลพื้น 
ฐานเก่ียวกับ
พฤติกรรม
การจัดการ
เรียนส าหรับ
เด็กสมาธิสั้น 
 

รูปแบบ
กิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ตฯ์  
 
 

ผลการตรวจ  
สอบประ 
สิทธิภาพเชิง
ประจักษ์
ของรูปแบบ
กิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ตฯ์  

รูปแบบ
กิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ตฯ์ 
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ขั้นตอนของการวิจัย 
 กระบวนการของการวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ก าหนดขั้นตอนของการวิจัย 4 ขั้นตอน สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) = Research : (R1) 
 การด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับโรคสมาธิส้ัน ได้แก่ ลักษณะของอาการ พฤติกรรม วิธีการ 
บ าบัดรักษา ปัญหา รวมถึงความต้องการของเด็กสมาธิส้ัน    

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor  
Control Theory) และทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory) 

3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ท่าเต้นบัลเล่ต์ด้านหลักการ ประโยชน์ของการเรียนเต้นบัลเล่ต์ และ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. เด็กสมาธิส้ันท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 ภาคเรียนท่ี2 ปี 

การศึกษา 2559 
2. ผู้เช่ียวชาญทางด้านเด็กสมาธิส้ันและกิจกรรมบ าบัด จ านวน 3 ท่าน โดยใช้การเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3. ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเต้นบัลเล่ต์ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ของเด็กสมาธิส้ัน  
2. แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเด็กสมาธิส้ัน เพื่อรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเด็กสมาธิส้ัน ในเรื่อง 
ของปัญหาพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม ด้านลักษณะอาการ 
พฤติกรรม วิธีการบ าบัด ปัญหาและความต้องการของเด็กสมาธิส้ัน  เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน  

2) ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อรวบรวมแนวคิด หลักการ และวิธีสอนท่ี 
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เหมาะสม เพื่อจัดท ากิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา  

3) ตรวจสอบคุณภาพของประเด็นการสังเกตและประเด็นการสัมภาษณ์ โดยน าเข้า 
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากต ารา เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กสมาธิส้ัน  
ทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) และทฤษฎีพัฒนาการ (Development 
Theory) กระบวนการเรียนการสอนเต้นบัลเล่ต์ โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยท้ัง
ภายใน และภายนอกประเทศท่ีเกี่ยวข้อง จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ หอสมุดแห่งชาติ และจาก 
Website  น าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์อาการ ปัญหาพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  
บุคลิกภาพ และสังคม พฤติกรรม วิธีการบ าบัด ปัญหา และความต้องการท่ีเกี่ยวกับเด็กสมาธิส้ัน 

1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory)  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory) 

1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ท่าเต้นบัลเล่ต์ด้านหลักการ ประโยชน์ของการเรียนเต้นบัลเล่ต์  
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน จากหนังสือ ต ารา และบทความท่ีเกี่ยวกับการเต้น
บัลเล่ต์ และเด็กสมาธิส้ัน 

2. รวมท้ังข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องก าหนดแนวทางในการสร้างรูปแบบ 
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมของเด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา  (Design and Development) = 
Development (D1) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็ก 

สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
2. เพื่อประเมินรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็ก 

สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
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กลุ่มตัวอย่าง 
1.  ผู้เช่ียวชาญทางด้านกิจกรรมบ าบัด ด้านจิตวิทยาการศึกษา ด้านจิตแพทย์ และนักการ 

ศึกษา ท่ีผ่านการท างานด้านเด็กสมาธิส้ัน จ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)  

2. ผู้เช่ียวชาญทางด้านการเต้นบัลเล่ต์ จ านวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)  
 

เคร่ืองมือ 
1. รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน  

ในระดับประถมศึกษา 
2. แผนการสอนรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี 

เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  
3. แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  

 
 วิธีการศึกษา 

1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบเครื่องมือ และนัดหมายก าหนดวันเวลา  
เพื่อน าส่งเครื่องมือ 

2. น าข้อมูลพื้นฐานท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาสังเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็นเนื้อหา 
ดังนี้  

2.1 เรื่องเด็กสมาธิส้ัน ได้แก่ ด้านลักษณะของอาการ วิธีการบ าบัดรักษา ปัญหาและ 
ความต้องการ ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ัน 

2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการเต้นบัลเล่ต์ในเด็กเล็ก และน ามาสร้าง 
เป็นรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา แผนการสอน แบบประเมินพฤติกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ 

3. ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม 
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 

4. ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็ก 
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้ 

4.1 หลักการ วัตถุประสงค์ ท่ีสนองต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของ 
รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษา 
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4.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี 
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา มีความสอดคล้องกันระหว่าง การจัดการเรียนการ
สอนเด็กสมาธิส้ัน 

5. ก าหนดเงือนไขในในการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี 
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  

6. ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการสอน แบบประเมิน 
พฤติกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของ
รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษา 

7. น ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์และเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อ 
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับแก้และอนุมัติเพื่อด าเนินการตรวจหาคุณภาพของรูปแบบ
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ และเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูล 

8. น ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์และเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลน าเสนอต่อ 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญส าหรับตรวจชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์และแผนการสอน   
จ านวน 5 ท่าน โดยพิจารณาตามหัวข้อ ดังนี้  

1) ท่าเต้นบัลเล่ต์ 8 ท่า ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน อายุระหว่าง 8 – 13 ปี  
2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สามารถตอบสนองผลลัพธ์อันพึงประสงค์ใน 

ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
3) ความสอดคล้อง เหมาะสมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านเต้นบัลเล่ต์  

และการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กสมาธิส้ัน 
4) รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

กลุ่มท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญส าหรับตรวจแบบประเมินพฤติกรรมเด็กสมาธิส้ัน จ านวน 5 ท่าน  
โดยพิจารณาตามหัวข้อ ดังนี้ 

1) ความถูกต้อง เหมาะสมของการใช้ภาษาในการเขียนหลักการและเหตุผล  
2) ภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามมีความชัดเจน เหมาะสม สามารถส่ือพฤติกรรมของเด็ก 

สมาธิส้ันได้ 
9. น าข้อมูลท่ีได้มาค านวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์ค่าความเท่ียงตรง ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป  

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)  
10. ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ตามผู้เช่ียวชาญแนะน า น าเสนอต่อ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติ ด าเนินการจัดท ารูปแบบ
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบตรวจสอบความเท่ียงตรง และบันทึกภาพ ของผู้เช่ียวชาญ 
ท้ัง 2 กลุ่ม 
  
วิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item 
Objective Congruence = IOC) ตามสูตร ดังนี้ 

     ∑ 

      

 

 เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง 

  ∑  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

  N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
 ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนน ามาแปลเป็นคะแนนดังนี ้

แน่ใจว่ามีความเหมาะสม   ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสม  ให้คะแนน   0 
แน่ใจว่าไม่มีความเหมาะสม  ให้คะแนน  -1 

  
เมื่อน าผลมาแปลคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1) แบบประเมินพฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) แบบประเมินพฤติกรรมด้าน 

ทักษะสังคม (Social Skill) และแบบประเมินพฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-
ordinate) มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00  

2) แบบประเมินพฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และแบบประเมิน
พฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 0.80  

3) ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา มีค่า IOC ระหว่าง 0.91 – 1.00 
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ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก
สมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา มาทดลองใช้ (Implementation) = Research  : (R2)  

วัตถุประสงค์ 
       เพื่อน ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน  
ในระดับประถมศึกษา มาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
นักเรียนในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559  ท่ีมีอายุระหว่าง 8 - 13 ปี ท่ีมีอาการ

สมาธิส้ัน ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 22 คน  
 การเลือกโรงเรียน 
 เนื่องจากลักษณะของการวิจัยฉบับนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้วิจัยจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยจ าเป็นต้องเข้าไปศึกษาคลุกคล่ีกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 2 
สัปดาห์ ก่อนเริ่มการทดลองจ านวน 12 ครั้ง และต้องได้รับความร่วมมือจากครูประจ าวิชาต่างๆช่วย
ท าแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย  
 การเลือกโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยนั้น เนื่องจากผู้วิจัยได้มีโอกาสรู้จักกับครูท่ีสอน
ในโรงเรียนนี้ และแนะน าให้รู้จักผู้อ านวยการของโรงเรียนและครูการศึกษาพิเศษ เมือผู้วิจัยแนะน าตัว
และน าเสนองานวิจัยให้กับท้ัง 2 ท่าน ผู้อ านวยการก็ให้ความยินยอมท่ีจะให้ผู้วิจัยสามารถเข้ามา
ศึกษาและทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดช่วงเวลาท่ีนักเรียนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ และเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการจัดกิจกรรม รวมท้ังการประชุมกับครูการศึกษาพิเศษ
และครูประจ ารายวิชาต่างๆเป็นอย่างดี 

 
กลุ่มตัวอย่าง  
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเด็กท่ีมี

ลักษณะอาการของโรคสมาธิส้ัน ซึ่งผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางว่าเป็นโรคสมาธิส้ัน และ
ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง จ านวน  5  คน โดยแบ่งเป็น เพศหญิง จ านวน 2 คน เพศชาย จ านวน 3 
คน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1) ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นเด็กสมาธิส้ัน 
2) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง 
3) นักเรียนสมาธิส้ันยินยอม และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 

ข้อมูลของนักเรียน ท้ัง 5 คน ดังนี้ 
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นักเรียนคนที่ 1 
นักเรียนคนท่ี 1 เป็นเพศชาย อายุ 13 ปี มีพี่น้อง 6 คน นักเรียนท่ีเป็นคนท่ี 5 มีพี่ชาย 4 คน 

และน้องสาว 1 คน เป็นนักเรียนประจ า มารดาอาชีพแม่บ้าน บิดาอาชีพรับราชการ นักเรียนมีอาการ
สมาธิส้ัน อยู่ในระดับท่ีควบคุมตนเองได้บางครั้ง สามารถพูดคุยและเข้าใจ ต้ังใจฟังได้ แต่ส่วนใหญ่
นักเรียนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้แม้จะทานยาแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบก่อกวน
เพื่อนและครูในขณะเรียน  นักเรียนรับประทานยา ชนิด Methylphenidate ขนาด 10 กรัม 
รับประทานเวลา เช้า กลางวัน เย็น และยาชนิด Alprazolam ขนาด 5กรัม รับประทานก่อนนอน  
 
นักเรียนคนที่ 2 

นักเรียนคนท่ี 2 เป็นเพศชาย อายุ 12 ปี เป็นพี่คนโต มีน้องอีก 2 คน ผู้หญิงอยู่ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 และมีน้อยชายอายุ 6 ขวบ เป็นเด็กนักเรียนไปกลับทุกวัน ครอบครัว อยู่รวมกัน 8 คน มารดา
อาชีพลูกจ้างบริษัท บิดาอาชีพรับจ้าง เวลาว่างชอบเล่นเกม และช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน วันหยุดตาม
พ่อไปช่วยท างานด้วย อาการสมาธิส้ัน อยู่ในระดับท่ีนักเรียนสามารถควบคุมได้ การรับประทานยา 
ยาชนิด Methylphenidate ขนาด 10 กรัม รับประทานเวลา เช้า กลางวัน 
 
นักเรียนคนที่ 3 

นักเรียนคนท่ี 3 เป็นเพศหญิง อายุ 13 ปี เป็นลูกคนเดียว เป็นนักเรียนประจ า ครอบครัว อยู่
รวมกัน 5 คน มารดาและยาย อาชีพ ช่างเย็บผ้า เวลาว่างนั่งเล่น นักเรียนมีอาการสมาธิส้ัน อยู่ใน
ระดับควบคุมตนเองได้บ้าง  ก้าวร้าวเมื่อถูกเพื่อนแย่ ไม่ค่อยมีสมาธิ อยู่นิ่งไม่ค่อยได้  

รับประทานยา ชนิด Methylphenidate ขนาด 10 กรัม รับประทานเวลา เช้า กลางวัน  
 
นักเรียนคนที่ 4 

นักเรียนคนท่ี 4 เป็นเพศหญิง อายุ 13 ปี เป็นพี่คนโต มีน้องผู้หญิงอายุ 2 ขวบ เป็นนักเรียน
ประจ า กลับบ้านทุกวันศุกร์ ครอบครัว อยู่รวมกัน 6 คน มีบิดา มารดา ตา ยาย น้อง และตัวนักเรียน
เอง ท่ีบ้านท าร้านผัดไทย อยู่บ้านช่วยแม่ส่งผัดไทย  ล้างจาน กวาดบ้าน เวลาว่างนั่งเล่นเฟสบุ๊ค ชอบ
คุยกับตัวเอง เพราะรู้สึกว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่า อาการสมาธิส้ัน นักเรียนควบคุมตนเองให้มีสมาธิไม่
ค่อย ไ ด้  ชอบแก ล้ง เพื่ อน ไม่ ค่อยมี สมาธิ  อยู่ นิ่ ง ไ ม่ ค่อย ไ ด้  การรั บประทานยา  ยาชนิด 
Methylphenidate ขนาด 10 กรัม รับประทานเวลา เช้า กลางวัน  
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นักเรียนคนที่ 5 
นักเรียนคนท่ี 5 เป็นเพศหญิง อายุ 12 ปี เป็นพี่คนโต มีน้องผู้หญิงอายุ 11 และ 9 ขวบ เป็น

นักเรียนประจ า กลับบ้านทุกวันศุกร์  ท่ีบ้าน อยู่กัน 6 คน มี มารดา ยาย ตา น้อง 2 คน และตัว
นักเรียนเอง ครอบครัวท าอาชีพ หมอขวัญ อยู่บ้านเล่นกับน้อง ดูทีวี อาการสมาธิส้ัน นักเรียนสามารถ
ควบคุมตนเองได้ ไม่มีอาการก้าวร้าว อยู่นิ่ง แต่ขาดสมาธิ วอกแวกตลอดเวลา การรับประทานยา 
ยาชนิด Methylphenidate ขนาด 10 กรัม รับประทานเวลา เช้า กลางวัน และเย็น 
 

ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรท่ีศึกษา  ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อ 

ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน  

ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้  ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์  (Emotional 
Control)  ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-
ordinate) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเล็ก (Small N Experimental Research) เพื่อ
ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล และมีการประเมินการเปล่ียนแปลงของเด็กสมาธิส้ัน ท้ังก่อนการทดลอง
(Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการทดลองอนุกรมเวลา (Time 
series design) (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2556 :199-121) ดังแสดงในตาราง   
 

ประเมินก่อนการทดลอง (A) การทดลอง (B) ประเมินหลังการทดลอง (A) 
T1 X T2 

 
เมื่อ X  แทน  การจัดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
     T1 แทน การประเมินพฤติกรรมท้ัง 5  ด้าน ของเด็กสมาธิส้ันก่อนการท ากิจกรรมการเต้น
บัลเล่ต์ 
     T2  แทน การประเมินพฤติกรรมท้ัง 5  ด้าน ของเด็กสมาธิส้ันหลังการท ากิจกรรมการเต้น
บัลเล่ต์ 
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 น าผลมาเสนอเป็นเส้นกราฟ โดยการหาค่า Split-middle method (J.T.(Tim) Stocks,  
2008: Online)  

วิธีการด าเนินการทดลอง  ด าเนินการทดลองตามล าดับ ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตสนามจันทร์  

ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  เพื่อขอความอนุเคราะห์เด็กสมาธิส้ัน ในการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

2. จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1) กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก 

สมาธิส้ันประกอบด้วย 
2) แผนการสอน  
3) แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน  

3. น าส่งแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ให้แก่  
ครูท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ได้แก่ ครูประจ าช้ัน ครูวิชาสามัญ ครูวิชา
นาฏศิลป์-ดนตรี ครูวิชาพละ และครูการศึกษาพิเศษ ท าแบบประเมินพฤติกรรมก่อนการทดลอง 
(Pretest) 
 การน าส่งแบบประเมินให้แก่ครู ท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยนั้น ผู้วิ จัยเป็น
ผู้ด าเนินการส่งด้วยตนเอง โดยการของนัดประชุมพร้อมกัน เพื่อท าการสรุปเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ ตลอดเวลา     ให้คะแนน 5 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ แต่มีอาการวอกแวะไม่เกิน 3 ครั้ง  ให้คะแนน 4 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ แต่มีอาการวอกแวะไม่เกิน 5 ครั้ง   ให้คะแนน 3 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ แต่มีอาการวอกแวะเกิน 6 ครั้งขึ้นไป  ให้คะแนน 2 คะแนน 
นักเรียนไม่มีพฤติกรรมนั้นๆ      ให้คะแนน 1 คะแนน 
 

4. น าส่งแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ให้แก่  
ผู้ประเมินระหว่างการท ากิจกรรม จ านวน 3 คน ได้แก่ นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยาการศึกษา  
และนักมานุษยวิทยา เพื่อท าแบบประเมินระหว่างการทดลอง 
 การน าส่งแบบประเมิน ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการส่งด้วยตนเอง โดยการของนัดประชุมพร้อมกนั 
เพื่อท าการสรุปเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ ตลอดเวลา     ให้คะแนน 5 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ แต่มีอาการวอกแวะไม่เกิน 3 ครั้ง  ให้คะแนน 4 คะแนน 
นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ แต่มีอาการวอกแวะไม่เกิน 5 ครั้ง   ให้คะแนน 3 คะแนน 
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นักเรียนมีพฤติกรรมนั้นๆ แต่มีอาการวอกแวะเกิน 6 ครั้งขึ้นไป  ให้คะแนน 2 คะแนน 
นักเรียนไม่มีพฤติกรรมนั้นๆ      ให้คะแนน 1 คะแนน 
หลังจากนั้น จะมีผู้ประเมิน 2 ท่าน ท่ีเข้าร่วมการประเมินในห้องเรียนทุกครั้ง ได้แก่ 

นักจิตวิทยาการศึกษา และนักมานุษยวิทยา ส่วนอีก 1 ท่าน ประเมินจาก วีดีโอ ท่ีผู้วิจัยบันทึก
ระหว่างการทดลอง 

5. ก่อนเริ่มการทดลอง ผู้วิจัยได้เข้าไปท าความรู้จักกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อน  
โดยการเข้าไปดูพฤติกรรมนักเรียนในระหว่างท่ีนักเรียน เรียนวิชาสามัญ ได้พูดคุยสักถามประวัติจาก
นักเรียน ได้ร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

6. ด าเนินการทดลองตามแผนการสอน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง  
โดยมีผู้ช่วย อีก 1 คน ท่ีคอย ดูและจัดท่าต่างๆให้นักเรียนท าได้ถูกต้องเหมือนกัน ใช้เวลาในการ
ทดลอง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที ระหว่างการทดลองจะมีการบันทึกVDO 
เพื่อน าส่งผู้ประเมิน เป็นการประเมินพฤติกรรมในทุกครั้งท่ีเรียน  

7. เมื่อทดลองครบ 12 ครั้ง น าส่งแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 
สมาธิส้ัน ให้แก่ ครูท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ได้แก่ ครูประจ าช้ัน ครูวิชา
สามัญ ครูวิชานาฏศิลป์-ดนตรี ครูวิชาพละ และครูการศึกษาพิเศษ ท าแบบประเมินพฤติกรรมหลัง
การทดลอง (Posttest)  

8. หลังจากทดลองผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน น าส่งแบบประเมินพฤติกรรมท่ี 
เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ให้แก่ ครูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ได้แก่ ครู
ประจ าช้ัน ครูวิชาสามัญ ครูวิชานาฏศิลป์-ดนตรี ครูวิชาพละ และครูการศึกษาพิเศษ ท าแบบประเมิน
พฤติกรรมระยะติดตามผล (Follow Up)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมคะแนนท่ีได้จากแบบประเมินพฤติกรรมท้ังก่อนทดลอง ระหว่างการทดลอง  

หลังการทดลอง และระยะติดตามผล 1 เดือน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติพื้นฐานใช้การรายงานผลคะแนนเป็นรายบุคคล  

ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมมาก 
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ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมมากท่ีสุด 
การน าเสนอข้อมูลของการวิจัยในลักษณะพรรณนาความและการพรรณนาความประกอบตาราง 
  
สรุปข้ันตอนการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของ
เด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา (Evaluation) = Development : (D2)  
  
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 13 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มครูของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  
ครูประจ าช้ัน ครูวิชานาฏศิลป์-ดนตรี ครูวิชาพละ ครูวิชาสังคม และครูการศึกษาพิเศษ 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้สังเกตการสอน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย นักการศึกษาพิเศษ  
นักมานุษยวิทยา และนักกิจกรรมบ าบัด 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักเรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน จ านวน  5 คน  

Pretest Posttest ทดลอง Follow up 

ครู 5 คน 
- ครูประจ าชั้น 
- ครูการศึกษาพิเศษ 
- ครูวิชานาฏศิลป ์
  และดนตรี 
- ครูวิชาพละศึกษา 
- ครูวิชาสังคมศึกษา 

 

ผู้สังเกตการสอน3คน 
- นักจิตวิทยา
การศึกษา 
- นักกิจกรรมบ าบัด 
- นักมนุษย์วิทยา 

 

กลุ่มผู้ประเมิน กลุ่มเดียวกัน 

 

ครู 5 คน 
- ครูประจ าชั้น 
- ครูการศึกษาพิเศษ 
- ครูวิชานาฏศิลป ์
  และดนตรี 
- ครูวิชาพละศึกษา 
- ครูวิชาสังคมศึกษา 

 

ครู 5 คน 
- ครูประจ าชั้น 
- ครูการศึกษาพิเศษ 
- ครูวิชานาฏศิลป ์
  และดนตรี 
- ครูวิชาพละศึกษา 
- ครูวิชาสังคมศึกษา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ประเด็นการสนทนากลุ่ม ในเรื่องของพฤติกรรมท่ีดีขึ้นของเด็กสมาธิส้ัน ใน 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  
3) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate)  
5) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 

2. แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี 
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 

 
วิธีการศึกษา 
1. สร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้เป็นค าถาม 

ปลายเปิดเกี่ยวกับตัวแปรพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสมาธิจดจ่อ 
(Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  3) ด้านทักษะทางสังคม (Social 
skills)  4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) 5) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 
(Self – Esteem) 

น าแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และน าเสนอ 
ต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5  ท่าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านกิจกรรมบ าบัดเด็กสมาธิส้ัน จ านวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านการเต้นบัลเล่ต์ จ านวน 
2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ในเชิงประจักษ์ (Face 
Validity) ของภาษาท่ีใช้ กับวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เป็นรายข้อ โดยวิธีการค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence = IOC) โดยใช้เกณฑ์ค่าความสอดคล้อง ต้ังแต่ 
.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)  

2. น าแบบประเมินความพึงพอใจ มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าเสนอ 
ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อด าเนินการจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบรูณ์ 

3. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 13 คน เพื่อนัดหมายก าหนด 
วันเวลา เพื่อจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

4. จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตามประเด็นของแบบประเมินความพึง 
พอใจ และพัฒนาการของเด็กสมาธิส้ัน 

5. วิเคราะห์และสรุปผล 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าSplit-middle method  ค่าร้อยละ
ของผู้ประเมินในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่ ประเมินก่อนทดลอง ประเมินระหว่างทดลอง ประเมินหลัง
ทดลอง และ ประเมินติดตามผล1เดือน  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถึง  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
การวิเคราะห์เชิงบรรยาย โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis)  
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก

สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 2.เพื่อเปรียบเทียพฤติกรรม 
ก่อนทดลอง (Pretest) หลังทดลอง (Posttest) และติดตามผลการทดลองการใช้รูปแบบกิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 3.เพื่อศึกษา
ผลของความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นักเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางว่าเป็นเด็กสมาธิส้ัน ท่ีศึกษาอยู่
ท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 คน แบ่งเป็น ผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 3 
คน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การทดลองกลุ่มเล็ก (Small N Experimental Research) ใน
รูปแบบ ABA การเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิ จัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
X   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
T1  แทน  ค่าการประเมินพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ันก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเต้น   
                            บัลเล่ต์ (Pretest) 
T2  แทน  ค่าการประเมินพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ันหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์   
                           (Posttest) 
X1 – X12  แทน ค่าการประเมินพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ันระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมครั้งท่ี1-12 
 F   แทน ค่าการประเมินพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ันหลังจากจบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
     เป็นระยะเวลา1เดือน 
Con   แทน พฤติกรรมในภาพรวมของด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 
Emo  แทน    พฤติกรรมในภาพรวมของด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
Social     แทน    พฤติกรรมในภาพรวมของด้านทักษะทางสังคม (Social skills) 
Mo.C      แทน    พฤติกรรมในภาพรวมของด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว  
           (Motor Co-ordinate) 
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Self  แทน    พฤติกรรมในภาพรวมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
Self1 แทน นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง 
Self2 แทน นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี 
Self3 แทน นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ 
Self4 แทน นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน 
Self5 แทน นักเรียนไม่กลัวที่จะท ากิจกรรมใหม่ๆ 
Self6 แทน นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว 
Self7 แทน นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน 
Self8 แทน นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู 
Self9 แทน นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแปลความหมาย โดยแบ่งการน าเสนอออก เป็น    
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แสดงผลพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรตามท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ 
(Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านทักษะทางสังคม(Social Skills) 
ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – 
Esteem) โดยแยกการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนท่ี 1 น าเสนอค่าเฉล่ีย X แสดงพฤติกรรมก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest) และ
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์จ านวน 12 ครั้ง (Time series design) โดยน าเสนอใน
รูปแบบตาราง และ กราฟเส้น  
 ส่วนท่ี 2 น าเสนอเป็นแผนภูมิแสดงพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กสมาธิส้ัน
ก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็นจ านวน 12 ครั้ง  
 ตอนท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย จากการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) แสดงความพึงพอใจในพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ันท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ต์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control) ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-
ordinate)    ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) และชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์  
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เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษาโดยแยกการน าเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แสดงความพึงพอใจของเด็กสมาธิส้ันท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม  
ส่วนท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของครูวิชาสามัญ ครูประจ าช้ัน ผู้ปกครอง ผู้สังเกตการณ์

สอน ผู้เช่ียวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง 
 
ตอนที่ 1 แสดงผลพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา 
 รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ โดยการหาค่าความเท่ียงตรงของรูปแบบกิจกรรมการเต้น
บัลเล่ต์ (Index of Item Objective Congruence -IOC) จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาบัลเล่ต์ 
จ านวน 5 คน พบว่า ชุดรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์จ านวน 8 ท่า มีค่า IOC ระหว่าง 0.91 – 1.00 
และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน  
แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและแบบประเมินท้ายกิจกรรม (ภาคผนวก ข.) 
 ส่วนของชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ และแผนการจัดการเรียนการสอน  การหาค่าความ
เท่ียงตรงของรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ (Index of Item Objective Congruence -IOC) จาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาบัลเล่ต์ จ านวน 5 คน นั้น ผู้วิจัยเป็นผู้น าเพลงท่ีจะใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มาเต้นประกอบท่าท่ีคิดไว้ และอธิบายแผนการสอนในแต่ละแผนการสอน
ให้ผู้เช่ียวชาญฟังด้วยตนเอง โดยจะอธิบายเป็นรายบุคคล ท าแบบนี้ทั้งหมด 5 ครั้ง และให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาและลงคะแนนให้ตามรายข้อดังท่ีปรากฏในภาคผนวก ข.  
 จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิเศษ และวิธีเทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนวิชาบัลเล่ต์นั้น จึงท าให้ชุดรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา มีท่าเต้นจ านวน 8 ท่า โดยท่าเต้นท้ัง 8 ท่าจะอยู่ในระดับ
ขั้นพื้นฐานของการเต้นบัลเล่ต์ แต่มีการใช้ร่างกายครบทุกส่วน อาทิ แขน ขา การใช้หน้าและสายตา 
ประกอบกับเพลงคลาสสิค โดยในแต่ละท่าจะมีความต้องการคุณภาพของแต่ละท่าแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. ท่า Enchainment jump เป็นท่าท่ีฝึกการกระโดดขาตรงกลางอากาศ และฝึกการพลิกตัว
ในการหันตามทิศทางต่างๆ ฝึกข้อต่อของหัวเข่า ให้นักเรียนรู้จักการผ่อนหัวเข่า 

2. ท่า Pointing เป็นท่าฝึกกดปลายเท้าขาตึง และต้ังเท้าขาตึง ฝึกการใช้ข้อต่อข้อเท้า ฝึก
การใช้แขน และการใช้สายตาเคล่ือนไหวตามแขน 
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3. ท่า Galops and Skips เป็นท่าท่ีผสมกันระหว่าง Galop และ Skip เพื่อฝึกความซับซ้อน
ในการควบคุมการเปล่ียนขากระโดดในแต่ละรูปแบบ ซึ่งแบ่งเป็น ท่า Galop เป็นการย่อกระโดดขาคู่
กลางอากาศ และ ท่าSkip   เป็นท่ากระโดดขาเดียวกลางอากาศ อีกขายกขนาดอยู่ด้านข้าง 

4. ท่า Knee bend  เป็นท่าท่ีฝึกให้นักเรียน(ย่อ) ผ่อนเข่า เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บเวลา
กระโดด และพัฒนาไปสู่ท่าหลักของการย่อในรูปแบบบัลเล่ต์ ท่ีเรียกว่า Demi-plie  

5. Machs and Walks เป็นท่าท่ีผสมกันระหว่าง Mach และ Walk เพื่อฝึกความซับซ้อนใน
การควบคุมการเปล่ียนขาการเดินในแต่ละรูปแบบ Mach ฝึกให้นักเรียนรู้จักการเดิน แบบ ขายก งอ 
ไปข้างหน้า Walks แบบเหยียดขาตรงไปข้างหน้า รายละเอียดของท่า เน้นในเรื่องของการหยุดเพื่อ
ควบคุมการทรงตัว และการตั้งใจฟังจังหวะเพลงเต้นและหยุดได้ตรงตามจังหวะ   

6. Arms Circles เป็นท่าฝึกการเคล่ือนไหวแขนในรูปแบบของบัลเล่ต์ และฝึกการใช้สายตา
ในการมองตามแขนในทิศทางต่างๆ  

7. Dance เป็นการเต้นเพื่อเล่าเรื่องราว โดยเน้นการถ่ายน้ าหนักจากหนึ่งเท้าไปอีกหนึ่งเท้า 
และการเต้นโดยการใช้พื้นท่ีไปรอบๆห้อง ส่ิงท่ีส าคัญคือให้นักเรียนสามารถคิดเป็นกระบวนการและ
ถ่ายทอดออกมาได้เป็นเพลงท่ียาวขึ้น พร้อมกับการใช้จินตนาการ ว่าก าลังไล่จับแมลง ซึ่งบ้างครั้งจับ
ได้ บ้างครั้งจับไม่ได้ จนในท่ีสุดก็จับได้ และเด็กๆก็ดูอย่างสนใจเมื่อศึกษาเรียนรู้กับแมลงเสร็จแล้ว 
เด็กๆก็ปล่อยแมลงบินกลับไปตามธรรมชาติ 

8. Curtsey เป็นท่าขอบคุณในรูปแบบของการเต้นบัลเล่ต์ รวมท้ังฝึกการใช้แขนควบคู่กับการ
ใช้ลมหายใจ 
 แผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง จะใช้การฝึกเป็นเวลา 45 นาที หลักเกณฑ์ในการ
ฝึกชุดกิจกรรมนี้มาจากการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของเด็กสมาธิส้ันนั้นพบว่า เด็กสมาธิส้ันเป็นเด็กท่ี
มีพลังงานมาก ด้ังนั้นการจัดชุดกิจกรรมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเริ่มจากการใช้กิจกรรมท่ีใช้พลังงานสูง
และไล่ระดับโดยการค่อยๆลดการใช้พลังงานลง จนเด็กเกิดความสงบนิ่ง เพื่อนักเรียนจะสามารถมี
สมาธิส่งต่อไปถึงการเรียนในวิชาอื่นต่อไป ในแต่ละครั้ง การเรียนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ใช้เวลา 10 นาที  
การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เป็นการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย รวมท้ัง 

เพิ่มปริมาณน้ าในข้อต่อต่างๆ เพื่อช่วยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการเต้น 
 ขั้นของการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) จะประกอบด้วยท่าวิ่ง กระโดดขาคู่  วิ่งโดยใช้ข้อเท้า 
ในทุกท่า จะมีการเดินทางไปข้างหน้าและข้างหลัง 
 ในขั้นนี้ ครูผู้สอนจะเตรียมความพร้อมของเด็ก โดยการให้เด็กฟังค าส่ัง ในระหว่างการท าท่า
ต่างๆ เช่น เด็กก าลังวิ่งรอบห้องอยู่ ผู้สอนจะส่ังให้หยุด และเด็กต้องหยุดด้วยอาการท่ีนิ่งอยู่ในท่านั้นๆ 
และผู้สอนจะส่ังให้วิ่งต่อ แบบนี้ไปเล่ือยๆ 
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2. ขั้นการเรียนท่าเต้นบัลเล่ต์ ใช้เวลา 25 นาที 
ขั้นนี้จะเป็นการเรียนท่าเต้นพื้นฐานของบัลเล่ต์ ซึ่งอยู่ในระดับข้ันพื้นฐานของการเต้นบัลเล่ต์   

โดย การสอนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
 ช่วงท่ี 1 เป็นการสอนแบบแบ่งท่า (Break down step) ให้เด็กท าได้ง่ายข้ึน  
 ช่วงท่ี 2 เป็นการน าท่าเต้นท่ีแบ่งท่า (Break down step) สอน มารวมเป็นท่าเต้นใหญ่ 

3. ขั้นการยืดกล้ามเนื้อ (Cool down) ใช้เวลา 10 นาที  
ขั้นการยืดกล้ามเนื้อ (Cool down) ขั้นนี้เป็นขั้นยืดกล้ามเนื้อให้กลับมาสู่ปกติ รวมท้ังให้

ร่างกายค่อยๆ ผ่อนคล้ายลง  
ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ท าท่าแต่ละท่าใช้เวลานาน เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคล้าย และเด็กเกิด

ความสงบ มีสมาธิเพิ่มขึ้น (ภาคผนวก ง ) 
 
ตอนที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรตาม  
 แสดงผลวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรตาม  ท้ัง  5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ
(Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านทักษะทางสังคม (Social 
Skills) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – 
Esteem) โดยแยกการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 น าเสนอค่าเฉล่ียแสดงพฤติกรรมก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest) และระหว่าง
การเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์จ านวน 12 ครั้ง (Time series design) โดยน าเสนอในรูปแบบ
ตาราง และกราฟเส้น 
 ส่วนท่ี 2 น าเสนอเป็นแผนภูมิแสดงพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กสมาธิส้ัน
ก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็นจ านวน 12 ครั้ง 
 

ส่วนที่ 1 น าเสนอเป็นตารางแสดงค่าเฉล่ียพฤติกรรมในแต่ละด้านแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 
ก่อนการเริ่มกิจกรรม ระหว่างการร่วมกิจกรรม 12 ครั้ง  หลังการร่วมกิจกรรม และติดตามผล 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียพฤติกรรมใน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ(Concentrate) ด้าน
การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) ด้านสหสัมพันธ์การ
เคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนการเริ่มกิจกรรม ระหว่างการร่วม
กิจกรรม 12 ครั้ง  หลังการร่วมกิจกรรม และติดตามผล แสดงระยะจัดกระท า และเปอร์เซ็นการ
เปล่ียนแปลง ของนักเรียนท้ัง 5 คน 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียพฤติกรรมใน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) ด้านสหสัมพันธ์การ
เคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนการเริ่มกิจกรรม ระหว่างการร่วม
กิจกรรม 12 ครั้ง  หลังการร่วมกิจกรรม และติดตามผล แสดงระยะจัดกระท า ของนักเรียนท้ัง 5 คน 

สัปดาห์ 
การ Concentrate Emotional Control Social Skills Motor Co-ordinate 

ประเมิน 1 X  2 X  3 X  4 X  5 X  1 X  2 X  3 X  4 X  5 X  1 X  2 X  3 X  4 X  5 X  1 X  2 X  3 X  4 X  5 X  
Pre   2.52 3.52 1.72 2.32 2.48 1.92 3.12 1.48 1.64 2.96 2.83 3.07 2.49 2.89 2.74 3.6 4 3 3.95 3.4 

1 1 3.12 3.3 1.82 2.36 2.98 2.42 3.48 1.98 1.9 3.3 2.53 3.13 1.47 2.4 2.31 2.71 3.34 1.69 2.76 2.34 
  2 3.24 3.3 1.74 2.42 2.98 2.42 3.54 2.04 1.98 3.42 2.58 3.21 1.58 2.69 2.36 2.77 3.34 1.69 2.81 2.34 
  3 2.42 3.76 2.18 2.72 3.24 2.12 3.68 2.38 2.3 3.48 3.05 3.55 1.64 2.92 2.52 3.1 3.79 1.81 3.03 2.6 

2 4 3.42 3.76 2.18 2.96 3.3 2.88 3.9 2.44 2.36 3.6 3.29 3.77 1.94 3.1 2.76 3.34 3.84 2.06 3.26 2.73 
  5 3.18 4.12 2.18 3.1 3.3 2.58 4.1 2.68 2.68 3.76 3.32 3.91 2.23 3.29 2.79 3.39 3.89 2.24 3.39 2.86 
  6 3.62 4.42 2.68 3.42 3.56 3.1 4.24 2.68 2.9 4 3.48 4.16 2.42 3.49 3.12 3.56 4.09 2.34 3.44 2.91 
ระยะจัดกระท า 3.16 3.78 2.13 2.83 3.23 2.59 3.82 2.37 2.35 3.59 3.04 3.62 1.88 2.98 2.64 3.15 3.72 1.97 3.12 2.63 

3 7 3.98 4.42 2.82 3.48 3.68 3.34 4.42 2.68 3.16 4.3 3.66 4.35 2.63 3.65 3.39 4.03 4.14 2.6 3.67 3.2 
  8 3.36 4.6 2.82 3.48 3.82 2.86 4.52 3.3 3.22 4.42 3.93 4.45 2.98 3.88 3.5 4.21 4.23 2.77 3.87 3.24 
  9 4.3 4.6 3.36 3.78 4.08 4.22 4.6 3.3 3.44 4.6 4.32 4.45 3.17 4.11 3.77 4.51 4.47 2.9 4.17 3.5 

4 10 4.36 4.6 3.36 3.96 4.24 4.48 4.6 3.6 3.56 4.6 4.49 4.56 3.38 4.31 3.85 4.57 4.83 3.06 4.39 3.81 
  11 4.6 4.6 3.6 4.04 4.42 4.6 4.6 3.96 3.82 4.6 4.54 4.6 3.44 4.39 4.02 4.69 4.94 3.24 4.56 3.86 
  12 4.6 4.6 3.76 4.24 4.6 4.6 4.6 3.96 3.96 4.6 4.63 4.6 3.44 4.46 4.17 4.69 5 3.29 4.6 3.96 
ระยะจัดกระท า 4.2 4.57 3.29 3.83 4.14 4.02 4.56 3.47 3.53 4.52 4.26 4.5 3.17 4.13 3.78 4.45 4.6 2.97 4.21 3.6 
Post   4.88 4.8 2.8 4.48 4.76 4.28 4.72 3.92 4.48 4.8 4.6 4.67 3.59 4.8 4.6 4.95 5 3.35 4.8 4.8 

Follow   3.56 4.04 2 3.4 3.44 3.04 4.52 3.28 3 4 4.46 4.67 3.44 4.78 4.61 4.95 5 3.35 4.8 4.8 
เปอร์เซ็นการ
เปล่ียนแปลง 93.65 36.36 62.79 93.1 91.93 122.91 51.28 164.86 173.17 62.16 62.54 52.11 44.17 66.08 67.88 37.5 100 11.66 21.51 41.17 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียพฤติกรรมใน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 

ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) ด้านสหสัมพันธ์
การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนการเริ่มกิจกรรม ระหว่างการ
ร่วมกิจกรรม 12 ครั้ง  หลังการร่วมกิจกรรม และติดตามผล แสดงระยะจัดกระท า ของนักเรียนท้ัง 5 
คน มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นการเปล่ียนแปลง ดังภาพท่ี 5-9 แผนภูมิกราฟเส้น
แสดงค่าเฉล่ีย 4 ช่วงเวลา และระยะจัดกระท า ของนักเรียนท้ัง 5 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

ภาพที่ 5 กราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ีย 4 ช่วงเวลา และระยะจัดกระท า ของนักเรียนคนท่ี 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ชุดข้อมูล1 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ชุดข้อมูล1 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ชุดข้อมูล1 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ชุดข้อมูล1 

Emo 

Social 

Mo.C 

Con 



91 

 

ภาพที่ 6 กราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ีย 4 ช่วงเวลา และระยะจัดกระท า ของนักเรียนคนท่ี 2 
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ภาพที่ 7 กราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ีย 4 ช่วงเวลา และระยะจัดกระท า ของนักเรียนคนท่ี 3 
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ภาพที่ 8 กราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ีย 4 ช่วงเวลา และระยะจัดกระท า ของนักเรียนคนท่ี 4 
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ภาพที่ 9 กราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ีย 4 ช่วงเวลา และระยะจัดกระท า ของนักเรียนคนท่ี 5 
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ส่วนท่ี 2 น าเสนอพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กสมาธิส้ันก่อนและหลัง การ
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็นจ านวน 12 ครั้งในรูปแบบตาราง และแผนภูมิแท่ง 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง และค่าเฉล่ีย  ในแต่ละคน 

พฤติกรรม 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี5 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Self 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 

Self 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 

Self 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Self 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 

Self 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 

Self 6 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 

Self 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Self 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Self 9 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

ค่าเฉล่ีย  2.4 2.9 2.3 2.9 2.7 2.9 2.8 3 1.9 2.6 
 

ภาพที ่10 แสดงคะแนนพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
ในภาพรวม ก่อนทดลอง หลังทดลอง ในรูปแบบแผนภูมิแท่ง 
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จากตารางท่ี 2 และภาพท่ี10 แสดงคะแนนพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – 
Esteem) ในภาพรวม ก่อนทดลอง หลังทดลอง ในรูปแบบแผนภูมิแท่งสามารถอธิบายได้เป็น
รายบุคคล ดังนี้ 
 
นักเรียนคนที่ 1  

ผลรวมค่าเฉล่ีย X  ของพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พบว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 1 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X  
= 2.4 อยู่ในระดับปานกลาง สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) 
นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน  (Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู (Self8) และ
นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 รองลงมาเป็น พฤติกรรมด้าน
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง (Self1) และนักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว (Self6) มี
คะแนนอยู่ในระดับ 2 พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) มี
คะแนนอยู่ในระดับ 1  
    หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 1 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X  
= 2.9 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นักเรียนรู้สึก
ว่าตนเองเก่ง (Self1) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญกับกุล่มเพื่อน (Self4) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) นักเรียนท ากิจกรรม
ต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว (Self6) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) นักเรียนกล้า
ท่ีจะพูดคุยกับครู (Self8) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 รองลงมา
เป็นพฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) มีคะแนนอยู่ในระดับ 2 
 
นักเรียนคนที่ 2 

ผลรวมค่าเฉล่ีย X  ของพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พบว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 2 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 2.3 อยู่ในระดับปานกลาง สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน 
(Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู (Self8) และนักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนน
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อยู่ในระดับ 3 รองลงมาเป็น พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง (Self1) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญกับกุล่มเพื่อน (Self4) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) และนักเรียนท า
กิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว (Self6) มีคะแนนอยู่ในระดับ 2 พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) มีคะแนนอยู่ในระดับ 1  
    หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 1 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 2.9 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นักเรียนรู้สึก
ว่าตนเองเก่ง (Self1) พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) นักเรียน
รู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) นักเรียน
ท ากิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว (Self6) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) 
นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู (Self8) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 
3 รองลงมาเป็นนักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน (Self4) มีคะแนนอยู่ในระดับ 2 
 
นักเรียนคนที่ 3 

ผลรวมค่าเฉล่ีย X  ของพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พบว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 3 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 2.7 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ พฤติกรรม
ด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อ
แม่ (Self3) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน (Self4) นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วย
ความคล่องแคล่ว (Self6) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) และนักเรียนกล้าท่ีจะ
พูดคุยกับครู (Self8) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 รองลงมาเป็นพฤติกรรมด้านนักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง 
(Self1) นักเรียนไม่กลัวที่จะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) และนักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มี
คะแนนอยู่ในระดับ 2  
    หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 3 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 2.9 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นักเรียนรู้สึก
ว่าตนเองเก่ง (Self1) พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) นักเรียน
รู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน 
(Self4) นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว (Self6) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับ
เพื่อน (Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู (Self8) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มี
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คะแนนอยู่ในระดับ 3 รองลงมาเป็นนักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) มีคะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 
 
นักเรียนคนที่ 4 

ผลรวมค่าเฉล่ีย X  ของพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พบว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 4 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 2.8 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ พฤติกรรม
ด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อ
แม่ (Self3) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน (Self4) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรม
ใหม่ๆ (Self5) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู 
(Self8) และนักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 รองลงมาเป็นพฤติกรรม
ด้านนักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง (Self1) และนักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว (Self6)มี
คะแนนอยู่ในระดับ 2  
    หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 4 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 3 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นักเรียนรู้สึก
ว่าตนเองเก่ง (Self1) พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) นักเรียน
รู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน 
(Self4) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5)  นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความ
คล่องแคล่ว (Self6)นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู 
(Self8) และนักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3  
 
นักเรียนคนที่ 5 

ผลรวมค่าเฉล่ีย X  ของพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พบว่าก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิ ส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 5 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X  
= 1.9 อยู่ในระดับน้อย สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นักเรียนรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ
กับกุล่มเพื่อน (Self4) นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ(Self5)  นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วย
ความคล่องแคล่ว (Self6) นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุย
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กับครู (Self8) และนักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 2 นักเรียนรู้สึกว่า
ตนเองเก่ง (Self1) และพฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) มี
คะแนนอยู่ในระดับ 1 

หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา นักเรียนคนท่ี 5 เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย X

= 2.6 อยู่ในระดับมาก สามารถแบ่งเป็นรายด้าน โดยเรียนล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ นักเรียนรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ (Self3) นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่มเพื่อน (Self4) 
นักเรียนไม่กลัวท่ีจะท ากิจกรรมใหม่ๆ (Self5) นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความคล่องแคล่ว 
(Self6)และนักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน (Self9) มีคะแนนอยู่ในระดับ 3 รองลงมาเป็นนักเรียน
รู้สึกว่าตนเองเก่ง (Self1) พฤติกรรมด้านนักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี (Self2) 
นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน (Self7) นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู (Self8) มีคะแนน
อยู่ในระดับ 2 
 

ตอนท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) แสดงความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา โดยแยกการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) หลังจากจบชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของ
เด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ครั้ง ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00
น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ จ านวน 8 คน ได้แก่ ครู
ประจ าช้ันเรียน ครูการศึกษาพิเศษ ครูวิชานาฎศิลป์และดนตรี ครูวิชาพละ ครูวิชาสังคม นักจิตวิทยา
การศึกษา นักมานุษยวิทยา และนักกิจกรรมบ าบัด พบว่า ความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา สามารถอธิบายได้ดังนี้  

ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate)และด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  
ส าหรับครูวิชานาฎศิลป์และดนตรี กล่าววา “นักเรียนคนท่ี 1 มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปอย่างชัดเจน 
โดยปกติ นักเรียนคนท่ี 1 เป็นเด็กท่ีชอบแกล้งเพื่อน แกล้งครู และพูดหยาบคาย หลักจากได้เข้ารับ
การฝึกชุดกิจกรรม นักเรียนมีอารมณ์ท่ีเย็นขึ้น แกล้งเพื่อนน้อยลง หงุดหงิดน้อยลง รอคอยได้” ส่วน
ครูประจ าช้ันของนักเรียน กล่าวว่า “นักเรียนคนท่ี 5 เป็นเด็กท่ีชอบนั่งเหม่อลอย วอกแวกได้ง่าย และ
ไม่สนใจในระหว่างท่ีครูอธิบาย หลังจากนักเรียนเข้ารับการฝึกชุดกิจกรรม นักเรียน สนใจในส่ิงท่ีครู
อธิบายมากขึ้น การวอกแวกน้อยลง” ในท านองเดียวกัน ครูการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า “ นักเรียนท่ี 5 
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หลังจากได้เข้ารับการฝึกชุดกิจกรรม นักเรียนมีอารมณ์ท่ีเย็นลง แกล้งเพื่อนน้อยลง อารมณ์หงุดหงิด
ลดลง ลดการวอกแวกระหว่างเรียนวิชาอื่นๆ ท าให้เห็นว่านักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ่มข้ึนด้วย”  

จากการกล่าวของครูทั้ง 3 ท่าน พบว่า หลังจากนักเรียนท้ัง 5 เข้ารับการฝึกชุดกิจกรรม 
นักเรียนมีสมาธิในการเรียนวิชาอื่นเพิ่มขึ้น ลดความวอกแวกลงและมีอารมณ์ดีขึ้น ลดความหงุดหงิด 

ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ครูวิชาสังคม กล่าวว่า “ หลังจากท่ีนักเรียนได้เข้ารับ
การฝึกชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์แล้วนั้น เมื่อให้นักเรียนท้ัง 5 รวมกลุ่มท างานกับเพื่อน สังเกตว่า 
นักเรียนมีปัญหากับเพื่อนน้อยลง ร่วมท้ังนักเรียนคนท่ี 5 ท่ีไม่เคยแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน ก็
เริ่มมีการออกความคิดเห็นร่วมกับเพื่อน และมีปฏิสัมพันธ์กับครูเพิ่มขึ้นด้วย” ในส่วนของครูประจ าช้ัน 
กล่าวว่า “นักเรียนคนท่ี 3และ5 มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูเพิ่มขึ้น” ส่วนนักการศึกษาพิเศษ ได้
กล่าวว่า “ระหว่างการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เห็นว่า ในการพบกันครั้งแรกนักเรียนไม่ค่อยมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูหรือผู้สังเกตการสอน แต่เมื่อเรียนผ่านไปประมาณ 3 ครั้ง เห็นได้ว่านักเรียนกล้าพูด 
กล้าออกความคิดเห็น เมื่อมีการเต้นเป็นกลุ่ม มีการน าเสนอในส่ิงท่ีตนเองคิด ช่วยเหลือครูในการ
จัดเก็บอุปกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนคนท่ี 5 ท่ีตอนแรกไม่เคยช่วยครูหยิบจับอุปกรณ์ใดเลย จน
ผ่านไปครั้งท่ี 3 จึงเห็นว่า นักเรียนอาสาเข้ามาช่วยเอง ท้ังในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน มีการ
ทักทายกันนอกห้องเรียนด้วย”   

จากการกล่าวของครู ท้ัง 3 ท่าน ท าให้ทราบว่า ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ท าให้นักเรียนท้ัง 
5 มีทักษะทางสังคมดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การร่วมกลุ่ม ท างานเป็นทีม การช่วยเหลือ และ
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 

ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) ครูวิชาพละ กล่าวว่า “นักเรียนท้ัง 5 
มีการเคล่ือนไหว และการทรงตัวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน คนท่ี 5 ท่ีมีการเคล่ือนไหวในส่วนต่างๆได้
ช้า แต่หลังจากท่ีได้เข้าร่วมฝึกชุดกิจกรรม นักเรียนสามารถท าหกสูงได้แล้ว” ส่วนครูวิชานาฏศิลป์และ
ดนตรีกล่าวว่า “ในช่วงเวลาท่ีนักเรียนได้รับการฝึกชุดกิจกรรม ครูก าลังสอนวิชาอังกะลุงอยู่ ซึ่งท าให้
เห็นว่า นักเรียนท้ัง 5 สามารถท าได้ดีขึ้น ต่อจังหวะกับเพื่อนได้อย่างต่อเนื่องถูกจังหวะ” ส าหรับ นัก
การศึกษาพิเศษ กล่าวว่า “จากการฝึกครั้งแรก จนครั้งสุดท้าย เห็นว่า นักเรียนทุกคนมีการเคล่ือนไหว
ในท่าทางของการเต้นบัลเล่ต์ได้คล่องขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน 

จากค ากล่าวของ ครูทั้ง 3 ท่าน พบว่า ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ นอกจากจะท าให้นักเรียน
มีการเคล่ือนไว้ในท่าทางของการเต้นบัลเล่ต์ได้คล่องขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมการเรียนในวิชาอื่นๆ และช่วย
พัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวันเพิ่มข้ึนด้วย 

ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ครูการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า “นักเรียนคนท่ี 
3 ชอบในเรื่องของการเต้นอยู่แล้ว แต่การได้เรียนท าให้นักเรียนคนท่ี 3 กล้าเปิดเผยตัวเองมากขึ้น เต้น
ให้เพื่อนในห้องดู มีการพูดคุยกับเพื่อนในห้อง ชวนเพื่อนให้มาดูตัวเองเต้นในวันสุดท้ายของชุด
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กิจกรรม” ครูประจ าช้ัน กล่าวว่า “นักเรียนท้ัง 5 มีความมั่นใจ และภูมิใจในตัวเองมากขึ้น ได้ยิน
นักเรียนคุยกับเพื่อนๆ ว่าตนเองได้เรียนบัลเล่ต์ และจะได้แสดงท่ีหอประชุม ชวนให้เพื่อนๆมาดูตนเอง
เต้น ส่วนครูวิชานาฏศิลป์และดนตรี กล่าวว่า “ เห็นการเปล่ียนแปลงของนักเรียนคนท่ี 5 เยอะมาก 
เพราะดูเค้ามั่นใจในตนเองมากขึ้น กล้าท่ีจะท าส่ิงอื่นท่ีครูสอนมากขึ้น ต้องบอกว่าโดยปกติ นักเรียน
คนท่ี 5 เวลาสอนท่าร าใหม่ๆ หรือสอนเครื่องดนตรีใหม่ นักเรียนมักบอกว่าท าไม่ได้เสมอ แต่ครั้งนี้ ครู
ให้เค้า เปล่ียนต าแหน่งของการนั่งเล่นอังกะลุง เขากลับไม่พูดอะไรและเปล่ียนท่ีแต่โดยดี” 

จากการกล่าวของ ครูท้ัง 3 ท่าน สามารถกล่าวได้ว่า ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ท าให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 เมื่อจบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 8 คน ได้แก่ ครูประจ าช้ันเรียน ครู
การศึกษาพิเศษ ครูวิชานาฎศิลป์และดนตรี ครูวิชาพละ ครูวิชาสังคม นักจิตวิทยาการศึกษา นัก
มานุษยวิทยา และนักกิจกรรมบ าบัด ลงคะแนนเกี่ยวกับความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา เพื่อน ามาหาค่าเฉล่ีย ได้ผลดังนี้  
 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผลคะแนน 
1 ครูประจ าช้ันเรียน 4 
2 ครูการศึกษาพิเศษ 5 
3 ครูวิชานาฏศิลป์และดนตรี 5 
4 ครูวิชาพละ 5 
5 ครูวิชาสังคม 4 
6 นักจิตวิทยาการศึกษา 4 
7 นักมานุษยวิทยา 5 
8 นักกิจกรรมบ าบัด 3.5 

  
จากตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อน าผลรวมของคะแนนมาหา
ค่าเฉล่ีย พบว่า = 4.43 ซึ่งแปลความหมายว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 8 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 
  

X
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ส่วนที่ 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) หลังจากจบชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของ
เด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ครั้ง ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา  
10.10 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในครั้งนี้ จ านวน 5 คน ได้แก่ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ท้ัง 5 คน พบว่า ความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้น
บัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา สามารถอธิบายได้
ดังนี้  

จากการสนทนากลุ่ม กับนักเรียนท้ัง 5 นักเรียนลงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าชอบท่ีได้ท า
ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์นี้ และถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้เรียนอีก พร้อมกับเช่ือว่าชุดกิจกรรมท าให้
ตนเอง เป็นท่ียอมรับของครูและเพื่อน มากยิ่งขึ้น นักเรียนคนท่ี 3 กล่าวว่า “การได้เข้ารับการฝึกท า
ให้ตนเองรู้ว่าตนชอบการเต้น และท าได้ด้วย ทุกคนช่ืนชมว่าตนเองเต้นได้สวย” ส่วนนักเรียนคนท่ี 
1,2,4 กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมการฝึกชุดกิจกรรม ท าให้ตนเองรู้สึกว่าตนเองแข็งแรงมากขึ้น และยัง
ท าให้ตนเองได้รับค าชมจากเพื่อนและครูด้วย” ส่วนนักเรียนคนท่ี 5 กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมฝึกชุด
กิจกรรมในครั้งนี้ ตนเองชอบมากและได้เป็นท่ีช่ืนชมของครูด้วย แต่อย่างไร ตนเองก็ชอบเล่นดนตรี
มากกว่า  

จากการกล่าวของนักเรียนท้ัง 5 สามารถสรุปได้ว่านักเรียน มีความพึงพอใจในการได้เข้ารับ
การฝึกชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ในครั้งนี้ เพราะท าให้พวกเขาได้รับการช่ืนชมจากครูและเพื่อน และ
เป็นส่ิงท่ีตนเองท าแล้วเกิดความสนุก และสุขภาพดีอีกด้วย  

เมื่อจบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย ให้นักเรียนท้ัง 5 คน ลงคะแนนเกี่ยวกับความพึงพอใจในชุด
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา เพื่อน ามาหา
ค่าเฉล่ีย ได้ผลดังนี้  
 ตารางท่ี 4 แสดงผลคะแนนความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์  เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ล าดับ นักเรียน ผลคะแนน 
1 นักเรียนคนท่ี 1 5 
2 นักเรียนคนท่ี 2 5 
3 นักเรียนคนท่ี 3 5 
4 นักเรียนคนท่ี 4 5 
5 นักเรียนคนท่ี 5 4 
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 จากตารางท่ี 4 แสดงผลคะแนนความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อน าผลรวมของ
คะแนนมาหาค่าเฉล่ีย พบว่า = 4.8 ซึ่งแปลความหมายว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ท้ัง 5 คน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 เมื่อน าผลความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 8 คน รวมกับผลความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 คน รวมเป็น 13 คน ดังตารางท่ี 5  
 
 ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ในระดับประถมศึกษา ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

ล าดับ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผลคะแนน 
1 ครูประจ าช้ันเรียน 4 
2 ครูการศึกษาพิเศษ 5 
3 ครูวิชานาฏศิลป์และดนตรี 5 
4 ครูวิชาพละ 5 
5 ครูวิชาสังคม 4 
6 นักจิตวิทยาการศึกษา 4 
7 นักมานุษยวิทยา 5 
8 นักกิจกรรมบ าบัด 3.5 
9 นักเรียนคนท่ี 1 5 
10 นักเรียนคนท่ี 2 5 
11 นักเรียนคนท่ี 3 5 
12 นักเรียนคนท่ี 4 5 
13 นักเรียนคนท่ี 5 4 

จากตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ในระดับประถมศึกษา ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด เมื่อน าผลรวมของคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย 
พบว่า = 4.57 ซึ่งแปลความหมายว่าผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 13 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 

 
 
 

X

X



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก

สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา เป็นงานวิจัยเชิงทดลองกลุ่มเล็ก (Small N Experimental 
Research)  ในรูปแบบ ABA การเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีขั้นตอน
ด าเนินการตามวิธีวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยตอบวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ 
ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคสมาธิส้ัน ทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว 
(Motor  Control Theory) ทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory) และการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านการเต้นบัลเล่ต์ และเด็กสมาธิส้ัน 2.เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์  
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 3.เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรม ก่อน (Pretest) และ หลัง (Posttest) การใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 4.เพื่อศึกษาผลของความพึงพอใจใน
รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ันในระดับประถม 
ศึกษา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 สมมติฐานงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา หลังจากนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จะมี
พฤติกรรมดีขึ้นใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control)  3) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว
(Motor Co-ordinate) 5) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียน
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559
จ านวน 5 คน เป็น นักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 2 คน ซึ่งทุกคนได้ผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
เฉพาะทางว่าเป็นโรคสมาธิส้ัน และได้รับการยินยอมให้เข้าร่วมวิจัยจากผู้ปกครอง นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
จะเข้าฝึกจ านวน 12 ครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ประกอบด้วยการฝึก 3 ขั้นตอน 1.การ
อบอุ่นร่างกาย (Warm up) ใช้เวลา 10 นาที 2.เข้าสู่เนื้อหาการเรียน ใช้เวลา 25 นาที ขั้นการยืด
กล้ามเนื้อ (Cool down) ใช้เวลา 10 นาที  ซึ่งท้ังหมดนี้อยู่ภายใต้การด าเนินด าเนินการตามวิธีวิจัย
และพัฒนา (Research & Development) ใน 4 ขั้นตอนดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) = Research : (R1) เป็น
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับเด็กสมาธิส้ัน ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการควบคุม
การเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) และทฤษฎีพัฒนาการ (Development Theory)  
วิเคราะห์ท่าเต้นบัลเล่ต์ด้านหลักการ ประโยชน์ของการเรียนเต้นบัลเล่ต์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา  

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา (Design and Development) = 
Development (D1) เป็นการออกแบบและพัฒนาควบคู่กันไป โดยการน าผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน ในขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา และสร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบกิจกรรม
ฯ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม แบบ
ประเมินท้ายกิจกรรม พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพ โดยการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 
(Index of Item Objective Congruence -IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของ
เด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา มาทดลองใช้ (Implementation) = Research : (R2) น า
รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษา มาทดลองใช้ โดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นการทดลองกลุ่มเล็ก (Small N Experimental 
Research) แบบ ABA (ประเมินก่อนการทดลอง (Pretest) (A) ทดลองชุดกิจกรรม(B) ประเมินหลัง
การทดลอง(A) (Posttest)) เพื่อประเมินเด็กเป็นรายบุคคล รวมท้ังการประเมินระหว่างการทดลอง
แบบอนุกรมเวลา (Time series design) และระยะติดตามผล 1 เดือน (Follow up)     

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมของเด็กสมาธิสั้น ในระดับประถมศึกษา (Evaluation) = Development : (D2) เป็น
การประเมินความพึงพอใจของครูและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูท่ี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คนได้แก่ ครูประจ าช้ัน ครูวิชาสังคม ครูวิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ ครูวิชาพละ และครูการศึกษาพิเศษ ผู้สังเกตการณ์สอน 5 คน ได้แก่ นักจิตวิทยาการศึกษา 
นักกิจกรรมบ าบัด นักมานุษยวิทยา ครูผู้สอนวิชาบัลเล่ต์ และครูผู้ช่วยสอนวิชาบัลเล่ต์ และนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และตรวจสอบความ
พึงพอใจ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
 



106 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้า เรื่องรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา สรุปผลการศึกษาค้นคว้า แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. สรุปผลพฤติกรรมของนักเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1.1 เปรียบเทียบนักเรียนก่อนการทดลอง (Pretest) และหลังการทดลอง  

(Posttest) ประเมินผลโดยครูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ได้แก่ครูประจ าช้ัน 
ครูวิชาสังคม ครูวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ครูวิชาพละ และครูการศึกษาพิเศษพบว่า นักเรียนท้ัง 5 คน
มีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control)  3) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว
(Motor Co-ordinate) 5) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ทุกคน 
  1.2 วิเคราะห์ผลการทดลองแบบอนุกรมเวลา (Time series design) จ านวน 12 
ครั้ง ประเมินโดยผู้สังเกตการณ์สอน จ านวน 3 คน ได้แก่ นักจิตวิทยาการศึกษา นักกิจกรรมบ าบัด 
และนักมานุษยวิทยา พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นตามล าดับท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสมาธิจด
จ่อ (Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 3) ด้านทักษะทางสังคม 
(Social skills) 4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) 5) ด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (Self – Esteem) ในทุกคน 

1.3 วิเคราะห์การติดตามผลหลังจากจบการทดลองเป็นเวลา 1 เดือน (Follow up)  
ประเมินผลโดยครูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ได้แก่ครูประจ าช้ัน ครูวิชาสังคม 
ครูวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ครูวิชาพละ และครูการศึกษาพิเศษ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของนักเรียน
ท้ัง 5คน พบว่า พฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) และพฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) มีพฤติกรรมท่ีแย่ลงอย่างชัดเจน ส่วนพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (Social 
skills) มีพฤติกรรมแย่ลงเพียงเล็กน้อย ส่วนในเรื่องของพฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว
(Motor Co-ordinate) และพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) กลับพบว่ามี
คะแนนคงท่ี 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ันในระดับประถมศึกษา กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน ได้แก่ นักเรียนท่ี
เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 5 คน ครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน ผู้
สังเกตการณ์สอนจ านวน 3 คน มีผลความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษามีค่าเฉล่ีย X อยู่ในระดับ 4.5 
หมายความว่าทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อแยก
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พิจารณาระหว่าง นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จ านวน 5 คน พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียน มีค่าเฉล่ีย X  อยู่ในระดับ 4.8 หมายความว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมาส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด แต่เมื่อพิจารณากลุ่มของผู้ท่ีเกี่ยวข้องคือครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยและผู้
สังเกตการณ์สอน จ านวน 8 คน พบว่ามีค่าเฉล่ีย X อยู่ในระดับ 4.31 หมายความว่ากลุ่มครูจาก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยและผู้สังเกตการณ์สอน มีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเต้น
บัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษานั้น ได้มีสมมุติฐานเพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบ
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา 
หลังจากนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จะมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นใน 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ 
(Concentrate) พฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  พฤติกรรมด้านทักษะ
ทางสังคม (Social skills)  พฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) และ
พฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem)  
 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากนักเรียนท้ัง 5 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นท้ัง 5 
ด้านในทุกคน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะพฤติกรรมท้ัง 5 ด้านนั้น มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกัน กล่าวคือโรคสมาธิส้ัน เป็นโรคท่ีมีอาการหลัก 3 ลักษณะ คือ อาการขาด
สมาธิ (Attention Deficit)  อาการซนหรือไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) และอาการหุนหันพลันแล่นหรือ
ยับย้ังควบคุมตนเองไม่ได้ (Impulsivity) (พนม เกตุมาน, 2552: 10) จากอาการของโรคท าให้เห็นว่า
ด้านท่ีมีปัญหาหลักของเด็กท่ีเป็นโรคนี้ คือเรื่องของการไม่มีสมาธิจดจ่อ และการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองไม่ได้ ซึ่งปัญหาหลัก 2  ด้านนี้ ท าให้เด็กท่ีมีอาการของโรคมักเป็นท่ีไม่ช่ืนชมของเพื่อนและคน
ท่ัวไป ปัญหาท่ีตามมาจึงเป็นเรื่องของการเก็บตัว เก็บกด ไม่อยากพูดคุยกับใคร ส่งผลเสียไปถึงเรื่อง
การเข้าสังคม และการขาดความมั่นใจในตนเอง เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ า (สิรินัดดา ปัญญา
ภาส, 2558: 113) ดังนั้น เมื่อมีกิจกรรมหรือส่ิงท่ีท าให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นในเรื่องของสมาธิ 
และอารมณ์ได้นั้น พัฒนาการในเรื่องอื่นๆจึงตามมาด้วยเช่นกัน 
 ตามแนวทางของทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) เป็นทฤษฎีท่ี
แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกาย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
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สมองและระบบประสาทกับกล้ามเนื้อหรืออวัยวะท่ีเคล่ือนไหว เช่น ตา แขน ขา เป็นต้น อาจกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า การเคล่ือนไหวท่ีดีจะมาจากสมองท่ีมีระบบการส่ังงานท่ีดี และการจดจ าดี นั้นเอง 
(Richard A. Schmidt and Timothy D. Lee,  2011)  
 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ใน
ระดับประถมศึกษา จึงออกแบบมาเพื่อเร่งให้นักเรียนกลุ่มสมาธิส้ันแสดงพลังได้อย่างเต็มท่ีในช่วง
อบอุ่นร่างกาย และต่อเนื่องด้วยท่าท่ีสนุก ต่ืนเต้น ประกอบกับความท้าท้ายว่านักเรียนสามารถเต้นได้
ตรงกับจังหวะของเพลงหรือไม่ และเมื่อนักเรียนได้ใช้พลังอย่างเต็มท่ีแล้วจึงกลับเข้าสู่ท่าเต้นท่ีมีการ
ฝึกการทรงตัว การถ่ายน้ าหนัก และการควบคุมแขน จนจบลงด้วยการยืดกล้ามเนื้อเพื่ อความผ่อน
คล้ายและท าให้นักเรียนรู้สึกจิตใจสงบขึ้น ก่อนให้นักเรียนกลับเข้าสู่ช้ันเรียนตามปกติ การฝึกเช่นนี้ 
ท าให้การเคล่ือนไหวในส่วนต่างๆของนักเรียนคล่องแคล่วขึ้น และระบบประสาทมีการจดจ าการ
เคล่ือนไหวอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยความน่าสนใจของท่าเต้น บทเพลง อุปกรณ์ประกอบการ
เรียน ผนวกกับความท้าทายของนักเรียนเองว่าจะสามารถเต้นในท่านั้นๆได้ตรงกับจังหวะเพลงหรือไม่ 
ท าให้นักเรียนเกิดสมาธิจดจ่อ อยู่กับส่ิงท่ีตนเองท า และเมื่อท าได้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ พร้อม
กับการกล่อมเกล้าอารมณ์ของนักเรียนด้วยบทเพลงคลาสสิค ท าให้นักเรียนอารมณ์สงบได้นานขึ้น 
แซม เจ้ิน ท้ัง.  (2559, สัมภาษณ์) จึงเป็นเหตุให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นในทุกด้านหลังจากท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษา  

เมื่อแยกวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) พฤติกรรม
ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  พฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (Social skills) จะมี
พฤติกรรมท่ีดีขึ้นคงท่ีอยู่ในระยะเวลาท่ีฝึกประมาณครั้งท่ี 5-6  ท้ังนี้เพราะนักเรียนต้องมีระยะการ
ปรับตัวให้รู้สึกกับการท ากิจกรรมใหม่ๆ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ  Dane 
Redman (1998) ท าวิจัยเกี่ยวกับเด็กสมาธิส้ัน เรื่อง The Effectiveness of Dance/Movement 
Therapy As a Treatment for Students in a Public Alternative School Diagnosed with 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Pilot Study พบว่า กิจกรรมเคล่ือนไหว ช่วยให้เด็ก
สมาธิส้ัน มีสมาธิจดจ่อและมีอารมณ์ท่ีดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  Ivania Quesada Chaverri 
(2008) เรื่อง Development of a Site Specific DMT Clinical Model for Children with 
ADHD Symptoms in Costa Rica: A Literature Review เป็นการรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
น าการเต้นและการเคล่ือนไหว มาช่วยบ าบัดเด็กท่ีมีอาการทางสมาธิส้ัน ซึ่งพบว่า การเต้นและการ
เคล่ือนไหวสามารถช่วยบ าบัดเด็กสมาธิส้ันได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน าการเต้นและ
การเคล่ือนไหวร่างกาย ท้ังในรูปแบบประกอบกับเพลง หรือเป็นเพียงแค่การปรบมือ การเดิน การวิ่ง 
ตามค าส่ัง ก็สามารถช่วยบ าบัดอาการเด็กท่ีมีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรมก้าวร้าว หรือการเข้าสังคม 
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ได้แก่งานเรื่อง The Effect of Dance/Movement Therapy on Incidences of Aggression and 
Levels of Empathy in a Private School for Children with Emotional and Behavioral 
Problems (Alexis Anne Lanzillo,2009) และเรื่อง Using Dance/Movement Therapy 
Techniques to Augment the Effectiveness of Therapeutic Holding With Children 
(Heather Lundy, BFA,2002) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในประเทศไทย ท่ีมีการน ากิจกรรมทางด้าน
ศิลปะเพื่อน ามาปรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ช่วงอายุ 8-12 ปี ท่ีมี
อาการสมาธิส้ัน พบว่า พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ันลดลง (ณัฏฐ์วดี สุขธยารักษ์ ,2553) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรวัส นาคประสงค์ (2548) ท่ีน ากิจกรรมศิลปะประกอบบทเรียนเพิ่มความ
ใส่ใจต่อการเรียนของเด็กสมาธิส้ัน  

ส่วนพฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว (Motor Co-ordinate) จะมีลักษณะการ
เพิ่มขึ้นแบบช้าๆ แต่ไล่ระดับการเพิ่มขึ้นในทุกครั้งท่ีฝึก และนักเรียนท าได้แล้วความสามารถในการ
เคล่ือนไหวก็จะอยู่ติดตัวนักเรียนไปตลอด เพราะพฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์ของการเคล่ือนไหวเป็น
พฤติกรรมทางด้านทักษะ ท่ีต้องอาศัยความช านาญและความเคยชินของการจดจ าของกล้ามเนื้อและ
การส่ังงานของสมอง ซึ่งเป็นได้ตามทฤษฎีการควบคุมการเคล่ือนไหว (Motor Control Theory) เป็น
ทฤษฎีท่ีแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกาย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างสมองและระบบประสาทกับกล้ามเนื้อหรืออวัยวะท่ีเคล่ือนไหว เช่น ตา แขน ขา เป็นต้น อาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเคล่ือนไหวท่ีดีจะมาจากสมองท่ีมีระบบการส่ังงานท่ีดี และการจดจ าดี นั้นเอง
(Richard A. Schmidt and Timothy D. Lee,  2011) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ รุจน์ เลาหภักดี 
(2555) ท่ีใช้ชุดกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยไม้พลอง มาช่วยพัฒนาเด็กออทิมติก สเปตัม ในด้าน
การเคล่ือนไหวและทักษะสังคม พบว่าหลังจากจบชุดกิจกรรมเด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น ท้ัง 2 ด้าน  
นอกจากนี้ยังพบการน ากิจกรรมการเคล่ือนไหวไปใช้กับเด็กพิเศษประเภทอื่น เพื่อลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวลงด้วย ได้แก่งานวิจัยของเกศรินทร์  ศรีธนะ (2551) น ากิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบ
ดนตรี มาช่วยลดการศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ 
พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

ส่วนพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พบว่า หลังจากนักเรียนท้ัง 5 
คน จบการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ในระดับประถมศึกษา
แล้วนั้น พบว่า นักเรียนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง จึงท าให้ผลการ
ประเมินดีขึ้นจนเกือบเต็มในทุกด้านของพฤติกรรมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ 
การออกแบบชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ชุดนี้ออกแบบมาให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง
ให้เป็นท่ีประจักษ์กับสายตาของผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวยเป็นอย่างดี ท าให้การแสดงในวันจบชุดกิจกรรม มีผู้อ านวยการโรงเรียนฯ คุณครู 
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และนักเรียนทุกระดับช้ัน มาดูการแสดงของนักเรียนท้ัง 5 คน พร้อมกับมีค าชมจากทุกคนท่ีได้ชม จึง
ท าให้นักเรียนท้ัง 5 คน เด็กความรู้สึกดังกล่าว และรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จ และสามารถท่ีจะท า
ส่ิงใหม่ๆข้ึนในอนาคตอย่างมั่นใจ เป็นไปดังค ากล่าวของมาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย์ สุคนิชย์, 
2550: 12; พวงชมพู่ อร่ามกุล, 2549: 19 ท่ีว่าทักษะด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) 
เป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการทางจิตใจท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับจากบุคคลอื่น โดยเป็นความรู้สึกของบุคคล รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
ตนเองเก่ง และมั่นใจ เป็นการยอมรับสอดคล้องกับงานวิจัยของ James (1950) (ชินอนงค์ ประชุมชิต
, 2553: 21) ให้ค่าการแสดงการเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคล  มีอัตราส่วนของความส าเร็จ และ
ความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ กล่าวคือบุคคลท่ีจะเห็นคุณค่าในตนเองนั้น จะต้องท าส่ิงท่ีตนเอง
คาดหวังประสบความส าเร็จนั้นเอง 
 ดังนั้น จากผลการวิจัย ท่ีนักเรียนท้ัง 5 คน หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็น
เวลา 12 ครั้ง และมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นใน 5 ด้าน ได้แก่ด้าน ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ด้านสหสัมพันธ์การ
เคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate)  และ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) สามารถ
กล่าวได้โดยสรุปว่าเพราะชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ มีความน่าสนใจสามารถดึงดูดให้นักเรียนจดจ่อ
อยู่กับกิจกรรมท่ีท า ผสมผสานกับ การเต้นบัลเล่ต์เป็นศาสตร์ทางด้านศิลปะการเต้นร า ซึ่งเน้นการ
เคล่ือนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงเพลง ท่ีมีความเร็วช้าต่างกันในแต่ละถ่วงท่า จึงท า
ให้นักเรียนต้องมีสมาธิมากพอท่ีจะควบคุมตนเองให้ท าในท่านั้นๆได้ เมื่อมีสมาธิ อารมณ์ต่างๆก็นิ่งขึ้น 
รวมถึงเมื่อสามารถเต้นท่าท่ีมีความต่อเนื่องนานๆหลายท่า หรือท่าท่ีซับซ้อนได้ นักเรียนจะเกิดความ
ภูมิใจ และเห็นว่าตนเองมีความสามารถพิเศษ ท าให้กล้าท่ีจะเข้าไปอยู่ในสังคม และพูดคุยกับคนอื่นได้
อย่างมั่นใจว่าตนเองก็มีความเก่งเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการเคล่ือนไหว เป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องเน้นการ
ฝึกฝนและเมื่อนักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดความช านาญและมีการเคล่ือนไหวท่ีคล่องขึ้น
รวมถึงสามารถจัดต าแหน่งการเคล่ือนไหวร่างกายให้สมดุลในการท ากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการ
เต้นบัลเล่ต์ด้วย เหตุนี้เองจึงท าให้เมื่อหลังจบชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นท้ัง 
5 ด้าน และเมื่อติดตามผลในระยะอีก 1 เดือน โดยท่ีนักเรียนไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์
แล้วนั้น ใน 2 ด้าน ได้แก่ด้าน ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) และด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) มีพฤติกรรมลดลง เนื่องจากนักเรียนขาดส่ิงเร้าหรือแรงจูงใจ และท าให้ส่งผล
กระทบในด้านของด้านทักษะทางสังคม (Social skills) เพราะนักเรียนกลับมามีอารมณ์หงุดหงิด 
ส่งผลต่อการส่ือสารต่างๆ   แต่ในทางกลับกันด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) 
และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) พฤติกรรมไม่มีแนวโน้มในการลดลง ในส่วนของ
เรื่องการด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) เมื่อนักเรียนมีระบบการควบคุม
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ร่างกายของต้นเองได้แล้วนั้น ระบบกับประสาทจะจ าได้จึงสามารถมีการเคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวัน
ได้คล่องเช่นเดิม เช่นเดียวกับเรื่องของการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) เป็นเรื่องท่ีนักเรียนรู้
ตนเองว่าตนมีความเก่งอยู่ในตนเอง มีความสามารถท่ีคนอื่นไม่มี ความภาคภูมิใจนี้จะติดตัวนักเรียนไป
ตลอดและจะส่งผลถึงการกล้าท ากิจกรรมอื่นๆด้วย และยิ่งประสบความส าเร็จเท่าใด การเห็นคุณค่า
ในตนเอง (Self – Esteem) ของนักเรียนก็จะยิ่งเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เช่นกัน 
 ส่วนเรื่องของความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ในทัศนคติของผู้ท่ีเกี่ยวของ จ านวน 13 คน คือนักเรียนท่ี 
เข้าร่วม จ านวน 5 คน คุณครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ านวน 5 คน และ ผู้สังเกต 
การณ์สอน จ านวน 3 คน พบว่า ให้ความพึงพอใจในชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา ว่าสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control)  ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว
(Motor Co-ordinate) และด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มพบว่า กลุ่มครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ให้
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ในส่วนของนักเรียนท้ัง 5 คน ให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และบอกว่าหากมีโอกาสก็อย่างท่ีจะได้ฝึกชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษาอีก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการวิจัยรูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ใน 5 ด้าน  

ได้แก่ 1) ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 2) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  3) 
ด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  4) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) 5) 
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา พบว่า 

1.1 โรงเรียนผู้บริหารและผู้ปกครอง ควรให้ความใส่ใจในการส่งเสริมให้เด็กท่ีมี 
อาการของโรคสมาธิส้ัน ได้ท ากิจกรรมท่ีเกิดความผ่อนคลาย การเคล่ือนไหว และการออกก าลังกาย 
เช่น กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษาเพิ่มข้ึน 
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1.2 หากมีการน าชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
 ส าหรับเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษาไปใช้ ควรมีระยะเวลาในการฝึกนานกว่านี้ อาจเป็น
ระยะเวลา 24 ครั้ง หรือ 36 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนสามารถมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นใน 5 ด้านได้นานขึ้นและ
เห็นความชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.3 ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก 
สมาธิส้ัน ในระดับประถมศึกษา จะช่วยสร้างพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้กับเด็กสมาธิส้ัน ใน 5 ด้านได้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้าน
ทักษะทางสังคม (Social skills) ด้านสหสัมพันธ์การเคล่ือนไหว(Motor Co-ordinate) และด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะครั้งต่อไปดังนี้ 
   2.1 ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรท่ีแตกต่าง และในโรงเรียนเด็กสมาธิส้ันกลุ่มอื่น 
เพื่อได้พบผลการวิจัยใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
   2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ ไปใช้กับกลุ่มเด็ก
กลุ่มอื่นด้วย ซึ่งสามารถใช้ทดลองได้ท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านอื่น 
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ค่าความเที่ยงตรง IOC 
 

แบบประเมิน ก่อน (Pretest) และ หลัง(Posttest) การท าวิจัย   และหลังท ากิจกรรมทุกครั้ง 
ด้านท่ี 1 แบบประเมินพฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 

 
 
 
 
 
 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 
นักเรียนฟงัค าสอนของครูด้วยความ
ต้ังใจนานเกิน 10 นาที 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 2 
นักเรียนสนใจกิจกรรมท่ีท าอยู่ ได้
เป็นเวลานาน เกิน 15 นาที 1 1 1 0 1 4 0.80 

    ยุบ 

 3 
นักเรียนไม่ออกจากห้องเรียนก่อน
ได้รับอนุญาต 1 1 1 -1 1 3 0.60    รวม 

 4 
นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังได้อย่าง
ถูกต้อง 1 1 1 -1 1 3 0.60  ใช้ได้ 

 5 นักเรียนทบทวนค าส่ังครูได้ 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 6 นักเรียนไม่เดินไปมาระหว่างเรียน 1 0 1 1 1 4 0.80   ใช้ได้ 

 7 
นักเรียนไม่หยุดท างานกลางคัน เช่น 
เหม่อลอย 0 0 1 1 1 3 0.60 

   ยุบ 

 8 
นักเรียนไมว่อกแวกระหว่าเรียน เช่น 
มองตามคนท่ีเดินผ่านหน้าห้องเรียน 1 0 1 1 1 4 0.80 รวม 

 รวมรายด้าน คร้ังที่ 1       0.77  

 
รวมรายด้าน คร้ังที่ 2 หลังจากตัด

และยุบรวม       0.8  
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ด้านที่ 2 พฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 

 
 
 
 
 
 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 นักเรียนไม่แกล้งเพื่อนในขณะเรียน 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

 2 
นักเรียนไม่เล่นกับเพื่อนในระหว่าง
เรียน 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

 3 
นักเรียนไมก่่อกวนช้ันเรียน เช่นส่ง
เสียงดังรบกวนเพื่อน 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

 4 
นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์
หงุดหงิด ของตนเองได้ 1 -1 1 1 1 3 0.60 

 

 5 
นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ดีใจ
ได้ 1 -1 1 1 1 3 0.60  ยุบ 

 6 
นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์โกรธ
ได้ 1 -1 1 1 1 3 0.60  รวม 

 7 
นักเรียนไมพู่ดขัดจังหวะในระหว่าง
ครูพูด/อธิบาย 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

 8 
นักเรียนไมพู่ดขัดจังหวะระหว่าง
เพื่อนก าลังพูด 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

9 
นักเรียนไมพู่ดขัดจังหวะ ระหว่าง
เพื่อนและครูพูด 0 -1 1 1 1 2 0.40 ตัดท้ิง 

10 นักเรียนไม่มีอาการเอะอะ โวยวาย 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

11 
นักเรียนไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรง 
เช่น ผลัก ทุบตี กระทืบ ฯลฯ  1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 รวมรายด้าน คร้ังที่ 1       0.70  

 รวมรายด้าน คร้ังที่ 2 หลังจากตัด       0.85  
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ด้านที่ 3 พฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  

 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 

ด้านการให้ความช่วยเหลือ/แบ่งปัน 
นักเรียนช่วยเพื่อนหยิบส่งวัสดุ/
อุปกรณ์ให้ 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

2 
นักเรียนช่วยครูจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ก่อนเรียน 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 
นักเรียนช่วยครูจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
หลังเรียน 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 
นักเรียนช่วยเหลือเมื่อเพื่อนต้องการ
ความช่วยเหลือ 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 
นักเรียนหยุดคอยเพื่อน (เล่น/เรียน) 
ก่อนจนกว่าจะถึงล าดับของตน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 
นักเรียนสลับ(ของเล่น/อุปกรณ์)กับ
เพื่อน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

1 

ด้านการให้ความร่วมมือ 
นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกา ใน
ระหว่างการเรียนกับครู 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 

นักเรียนยอมรับกับกฎกติกาในกลุ่ม
เพื่อน  
(เล่น/ท างานกลุ่ม) 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

1 

ด้านการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน
ระหว่างการท ากิจกรรมการเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 
นักเรียนให้ค าแนะน าเพื่อนในการท า
กิจกรรมการเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 
นักเรียนท างานในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองเมื่อร่วมกลุ่ม 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 
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ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4 
นักเรียนยอมท าตามข้อตกลงของ
เพื่อนภายในกลุ่ม 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

5 

นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
เวลานานเกิน  
5 นาที 0 -1 1 1 1 2 0.40  ตัดท้ิง 

1 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
นักเรียนรู้จักการกล่าวค าว่า “สวัสดี” 
เมื่อเจอหน้า (ครู/เพื่อน) 1 0 1 0 1 3 0.60  ใช้ได้ 

 2 
นักเรียนสามารถเป็นฝ่าย เริ่มการ
สนทนากับครู 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 3 
นักเรียนสามารถเป็นฝ่าย เริ่มการ
สนทนากับเพื่อน 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 1 

ด้านมารยาทในสังคม 
นักเรียนสามารถพูดขออนุญาตจาก
คุณครู 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 2 นักเรียนใช้น้ าเสียงสุภาพ  1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 3 นักเรียนใช้ค าพูดสุภาพ 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 4 
นักเรียนพูด "ขอบคุณ" เมื่อรับของ
จากผู้อื่น 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 5 นักเรียนพูด "ขอโทษ" เมื่อท าผิด 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 รวมรายด้าน       0.92  
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ด้านที่4 พฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหว(Co-ordinate) เฉพาะแบบประเมิน ก่อนและ
หลังการทดลอง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 
นักเรียนสามารถควบคุมข้อมือใน
การเขียนหนังสือ  1  1  1  1  1  5  1  ใช้ได้ 

 2 
นักเรียนสามารถควบคุมมือในการ
จับปากกา กรรไกร ฯลฯ ได้คล่องขึ้น  1  1  1  1  1  5  1    ใช้ได้ 

 3 

นักเรียนสามารถควบคุมการทรงตัว
ของตัวเองได้ เช่น การเดิน การวิ่ง
ฯลฯ  1  -1  1  1  0  2  0.40  ตัดท้ิง 

 4 
นักเรียนสามารถควบคุมการเดินให้
มือกับเท้าสัมพันธ์กันได้  1  -1  1  1  1  3  0.60    ใช้ได้ 

 5 

นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย
ให้ท ากิจกรรมทางๆในชีวิตประจ าวัน
ได้คล่องแคล่ว เช่น ล้างหน้า แปรง
ฟัน เข้าคิวรับส่งการบ้านฯลฯ  0  0  1  1  1  3  0.60    ใช้ได้ 

 รวมรายด้าน       0.8  
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เฉพาะแบบประเมิน ก่อน (Pretest) และ หลัง(Posttest) การท าวิจัย    

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 

นักเรียนสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหวแขนและมือได้อย่าง
คล่อง  1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

2 
นักเรียนสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหว ขา ได้ อย่างคล่องตัว 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

3 
นักเรียนสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหว ตา ได้ อย่างคล่องตัว 1 -1 1 1 1 3 0.60  ใช้ได้ 

4 

นักเรียนสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหวหน้า/คอได้อย่าง
คล่องตัว 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

5 

นักเรียนสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหว แขนและขาได้สัมพันธ์
กัน 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

6 
เด็กสามารถควบคุมการเคล่ือนไหว 
มือและตา ได้ สัมพันธ์กัน 1 -1 1 1 1 3 0.60  ใช้ได้ 

7 
 

เด็กสามารถควบคุมการเคล่ือนไหว 
แขน ขา มือและตา ได้ สัมพันธ์กัน 1 -1 1 1 1 3 0.60  ใช้ได้ 

 รวมรายด้าน       0.8  
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แบบประเมินด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

2 
นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ี
คนอื่นไม่ม ี 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

3 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ
กับพ่อแม่ 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

4 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ
กับกุล่มเพื่อน 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

5 นักเรียนไมก่ลัวที่จะท ากิจกรรมใหม่ๆ 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

6 
นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความ
คล่องแคล่ว 1 0 1 1 1 4 0.80  ใช้ได้ 

7 
นักเรียนชอบท่ีจะท ากิจกรรมกลุ่มกับ
เพื่อน 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

8 นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

9 นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพื่อน 1 1 1 1 1 5 1  ใช้ได้ 

 รวมรายด้าน       0.8  
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ค่าความเที่ยงตรง IOC 
แบบตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

1 Enchainment jump       0.91  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 0 4 0.80  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 -1 3 0.60  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 0 1 1 4 0.80  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 
หน้า สายตา 1 1 1 1 1 5 1  
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ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

2 Point       1  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 
หน้า สายตา 1 1 1 1 1 5 1  

3 Galops and Skips       1  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 1 1 1 1 1 5 1  
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ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

4 Knee bend       1  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 
หน้า สายตา 1 1 1 1 1 5 1  

5 Machs and Walks       0.91  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น -1 1 1 1 1 3 0.60  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น -1 1 1 1 1 3 0.60  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 
หน้า สายตา 1 1 1 1 1 5 1  
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ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

6 Arms Circles       1  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 
หน้า สายตา 1 1 1 1 1 5 1  

7 Dance       1  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 1 1 1 1 1 5 1  
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ข้อ เนื้อหา 
ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

8 Curtsey       1  ใช้ได้ 
ท่าเต้น รายละเอียดของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ความซับซ้อนของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยเพิ่มคุณภาพการเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่ือท่ามีความชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1  
ดนตรี กระตุ้นความสนใจของเด็ก 1 1 1 1 1 5 1  
 ช่วยส่งอารมณ์การแสดงออก

ของท่าเต้น 1 1 1 1 1 5 1  
 ใช้ Time signature เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1  
ด้าน
ตัวแปล 

ช่วยพัฒนาการเคล่ือนไหวของ
ขาให้ย่อเหยียดคล่องขึ้น 1 1 1 1 1 5 1  

 ฝึกการCo-ordinate แขน ขา 
หน้า สายตา 1 1 1 1 1 5 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
แบบประเมิน ก่อน หลัง และระยะติดตามผล 

แบบประเมินท้ายกิจกรรม 
แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง 
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แบบประเมินเพือ่การวิจัย 
เร่ือง รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสรมิพฤติกรรมที่เหมาะสมเด็กสมาธิสั้น  

ค าอธิบายการประเมินพฤติกรรม 
แบบประเมินน้ี เป็นแบบประเมิน ก่อน (Pretest) และ หลัง(Posttest) การท าวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยจะจัดส่งแบบ

ประเมินให้ท่านเป็นจ านวน 2 ชุด ท่ีมีความเหมือนกันทุกประการ เพ่ือให้ท่านใช้ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนใน 2 
ช่วง เวลา ดังน้ี 

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน ก่อน (Pretest) ที่จะได้รับการฝึกชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

2. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน หลัง (Posttest) ที่จะได้รับการฝึกชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น 
โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปน้ี แล้วขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง เพ่ือแสดงว่านักเรียนที่ท่าน

สังเกตพฤติกรรม มีลักษณะเช่นใด ส าหรับตัวท่าน โปรดกาข้อละเครื่องหมายเดียว 
แบบประเมิน แบ่งพฤติกรรมของนักเรียนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 พฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate)  
ด้านที่ 2 พฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
ด้านที่ 3 พฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (Social skills)   
ด้านที่ 4 พฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหว (Motor Co-ordinate) 

 
ตัวอย่างการตอบ ก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง 
ปานกลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 

0.1 
นักเรียนฟังค าสอน/อธิบาย ของครูด้วยความ
ต้ังใจนานเกิน 10 นาที 

 
       

 
จากตวัอย่างการตอบขอ้ 0.1 แสดงว่า  พฤตกิรรม ก่อน การเขา้ร่วมกจิกรรมการเต้นบลัเล่ต์ เพ่ือ

ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิสั้น นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการฟังค าสอน/อธิบาย ของครูด้วยความ
ต้ังใจ นานน้อยกว่า 10 นาที 
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ตัวอย่างการตอบ ก่อนที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง 
ปานกลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 

0.2 
นักเรียนฟังค าสอนของครูด้วยความต้ังใจ
นานเกิน 
5 นาที        

  
จากตวัอย่างการตอบขอ้ 0.2 แสดงว่า  พฤตกิรรม หลงั การเขา้ร่วมกจิกรรมการเต้นบลัเล่ต์ เพ่ือ

ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิสั้น นกัเรยีนมพีฤตกิรรมนักเรียนสนใจกิจกรรมที่ท าอยู่ ได้เป็น
เวลานาน เกิน 15 นาที 
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ด้านที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมด้านสมาธิจดจ่อ (Concentrate) 

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง ปาน
กลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 

1 
นักเรียนฟังค าสอนของครูด้วยความต้ังใจ
นานเกิน 10 นาที 

     2 นักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง 

     3 นักเรียนทบทวนค าสั่งครูได้ 

     4 นักเรียนไม่เดินไปมาระหว่างเรียน 

     
5 

นักเรียนไม่วอกแวกระหว่างเรียน เช่น มอง
ตามคนที่เดินผ่านหน้าห้องเรียน      

 

ด้านที่ 2 พฤติกรรมด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง ปาน
กลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 

1 
นักเรียนไม่ก่อกวนชั้นเรียน เช่นส่งเสียงดัง, 
แกล้งเพ่ือน, เล่นกับเพ่ือน ในระหว่างเรียน            

2 
นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ เช่น 
อารมณ์หงุดหงิด, ดีใจ, โกรธ           

3 
นักเรียนไม่พูดขัดจังหวะในขณะที่ผู้อื่น (เช่น
ครู และเพ่ือน) ก าลังพูด            

4 นักเรียนไม่มีอาการเอะอะ โวยวาย      
5 นักเรียนไม่แสดงพฤติกรรมรุนแรง เช่น 

ผลัก ทุบตี กระทืบ ฯลฯ       
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ด้านที่ 3 พฤติกรรมด้านทักษะทางสังคม (Social skills)  

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง ปาน
กลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 
 
1 

ด้านการให้ความช่วยเหลอื/แบ่งปัน 
นักเรียนช่วยเพื่อนหยิบส่งวัสดุ/อุปกรณ์ให ้           

2 นักเรียนช่วยครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์           
3 นักเรียนช่วยเหลือเมื่อเพ่ือนต้องการความ

ช่วยเหลือ           
4 นักเรียนหยุดคอยเพ่ือน (เล่น/เรียน) ก่อน

จนกว่าจะถึงล าดับของตน           
5 นักเรียนสลับ(ของเล่น/อุปกรณ์)กับเพ่ือน           
 
6 

ด้านการให้ความร่วมมือ 
นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกา ในระหว่างการ
เรียนกับคร ู           

7 
นักเรียนยอมรับกับกฎกติกาในกลุ่มเพ่ือน 
(เล่น/ท างานกลุ่ม)      

 
8 

ด้านการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นในระหว่างการท า
กิจกรรมการเรียน      

9 นักเรียนให้ค าแนะน าเพ่ือนในการท า
กิจกรรมการเรียน      

10 นักเรียนท างานในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
เมื่อร่วมกลุ่ม      

11 นักเรียนยอมท าตามข้อตกลงของเพ่ือน
ภายในกลุ่ม      

 
13 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
นักเรียนรู้จักทักท้ายผู้อื่น เพ่ือพบกัน เช่น 
พบครู พบเพ่ือน       

14 นักเรียนสามารถเป็นฝ่าย เริ่มการสนทนากับ
ครู      

15 นักเรียนสามารถเป็นฝ่าย เริ่มการสนทนากับ
เพื่อน      
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16 

ด้านมารยาทในสังคม 
นักเรียนสามารถพูดขออนุญาตจากคุณครู      

17 นักเรียนใช้น้ าเสียงสุภาพ       
18 นักเรียนใช้ค าพูดสุภาพ      
19 นักเรียนพูด "ขอบคุณ" เมื่อรับของจากผู้อื่น 

หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น      
20 นักเรียนพูด "ขอโทษ" เมื่อท าผิด      

 
ด้านที่ 4 พฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหว (Co-ordinate) (ส าหรับครูที่โรงเรียน) 

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง ปาน
กลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนสามารถควบคุมข้อมือในการเขียน

หนังสือ           
2 นักเรียนสามารถควบคุมน้ิวมือในการจับ

ปากกา กรรไกร ฯลฯ ได้คล่องแคล่ว           
3 นักเรียนสามารถควบคุมการเดินให้มือกับ

เท้าสัมพันธ์กันได้           
4 นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้ท า

กิจกรรมทางๆในชีวิตประจ าวันได้ 
คล่องแคล่ว เช่น ล้างหน้า แปรงฟัน เดิน ว่ิง           
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ด้านที่ 4 พฤติกรรมด้านสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหว(Motor Co-ordinate) ส าหรับผู้สังเกตการ
สอน  

ข้อ พฤติกรรม 
บ่อย 

ค่อนข้าง ปาน
กลาง 

ค่อยข้าง 
น้อย 

บ่อย น้อย 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว 

แขนและมือ ได้ อย่างคล่องตัว           
2 นักเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว ขา 

ได้ อย่างคล่องตัว           
3 นักเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว ตา 

ได้ อย่างคล่องตัว           
4 นักเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว 

หน้า/คอ ได้ อย่างคล่องตัว           
5 นักเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว 

แขนและขา ได้ สัมพันธ์กัน           
6 เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว มือและ

ตา ได้ สัมพันธ์กัน      
7 เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว แขน 

ขา มือและตา ได้ สัมพันธ์กัน      
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แบบประเมินเพือ่การวิจัย  
เร่ือง รูปแบบกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสรมิพฤติกรรมที่เหมาะสมเด็กสมาธิสั้น  

(ส าหรับนักเรียน ทีเ่ข้าร่วมการฝึกกิจกรรมฯ) 
 

ค าอธิบายการประเมินพฤติกรรม 
แบบประเมินน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) ซึ่งประเมินโดยให้นักเรียนตอบ

แบบประเมิน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการได้เข้าร่วมการฝึกกิจกรรมฯ แบบประเมิน เป็นข้อค าถาม

ปรายเปิด ประเมินโดยการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 

นักเรียนจงท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง เพ่ือแสดงความรู้สึกหลงัจากได้ร่วมกิจกรรมฯ โปรดกาข้อละ
เครื่องหมายเดียว 
 
     ตัวอย่างการตอบ หลังจากที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม  
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

     จากตวัอย่างการตอบขอ้ 0.1 แสดงว่า  หลังจากที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น นกัเรยีนรูส้งึกว่าตนเองเก่งขึน้มาก 
 
 
     ตัวอย่างการตอบ หลังจากที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม  
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

     จากตวัอย่างการตอบขอ้ 0.1 แสดงว่า  หลังจากที่นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสม ส าหรับเด็กสมาธิสั้น นกัเรยีนรูส้งึกว่าตนเองมคีวามส าคญักบัพ่อแม่น้อย 
 
 

ข้อ ความรู้สึก 
มาก ปานกลาง น้อย 

หมายเหตุ 
3 2 1 

0.1 นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง 
 

    
  

ข้อ ความรู้สึก 
มาก ปานกลาง น้อย 

หมายเหตุ 
3 2 1 

0.2 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับ
พ่อแม่ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบประเมินด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem) 

ข้อ ความรู้สึก 
มาก ปานกลาง น้อย 

3 2 1 

1 นักเรียนรู้สึกว่าตนเองเก่ง 
      

2 
นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่คนอื่นไม่
ม ี

   

3 นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับพ่อแม่ 
      

4 
นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญกับกุล่ม
เพ่ือน 

      

5 นักเรียนไม่กลัวที่จะท ากิจกรรมใหม่ๆ 
      

6 
นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆด้วยความ
คล่องแคล่ว 

      

7 นักเรียนชอบที่จะท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือน 
      

8 นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู 
      

9 นักเรียนกล้าท่ีจะพูดคุยกับเพ่ือน 
      

 

ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการได้เข้ารว่มการฝึกกิจกรรมฯ 
1. นักเรียนรู้สึกอย่างไร ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

2. นักเรียนอย่างท ากิจกรรมเช่นน้ี ต่อไปหรือไม่ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ 
แผนการด าเนินการสอน 
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เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิสั้น  
 
หลักการและเหตุผล 
 
 การเต้นบัลเล่ต์ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเคล่ือนไหวในส่วนต่างๆของร่างกาย พร้อมกับจังหวะ
ของดนตรีบรรเลงเพลงคลาสสิค ซึ่งจะมีท้ังจังหวะช้ามาก ไปจนถึงเร็วมาก  ผู้ท่ีเต้นบัลเล่ต์ จึงเสมือน
ได้ออกก าลังกายไปในตัว นอกจากร่างกาย และกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆจะแข็งแรงแล้ว ผู้ท่ีได้เต้นยัง
เกดิความเพลิดเพลิน ผ่อนคล้าย สนุกสนาน และท่ีส าคัญจะต้องมีสมาธิและความจ าท่ีดี เพราะ
นอกจากการจ าท่าเต้นได้แล้วนั้น ยังต้องสามารถเคล่ือนไหวร่างกายในส่วนต่างๆให้ตรงกับจังหวะ
เพลงท่ีมีท้ังช้าและเร็ว การฝึกการเต้นบัลเล่ต์จึงต้องเป็นต้องฝึกซ้ าๆเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ความ
ช านาญ และเกิดทักษะการเคล่ือนไหวของการเต้นบัลเล่ต์ คือการสร้างความเคยชินให้กับกล้ามเนื้อ
และประสาทสัมผัสของการเคล่ือนไหว เพื่อให้เกิดการเคล่ือนไหวท่ีคล่องตัว นอกจากนี้ การท า
กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เป็นการท ากิจกรรมแบบกลุ่ม ซึ่งมีท้ังเต้นเป็นกลุ่มพร้อมกัน และเต้นเป็นคู่ ผู้
ท่ีท ากิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์จึงมีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านสังคม สร้างมนุษยสัมพันธ์ และยัง
เสริมสร้างความกล้าแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในตนเอง ในเวลาท่ีตนสามารถเต้นท่า
ต่างๆได้  

เด็กสมาธิส้ัน เป็น เด็กท่ีมีอาการขาดสมาธิ (Attention Deficit) เด็กมักมีลักษณะวอกแวกได้
ง่าย ขาดความต้ังใจในการท างาน เหม่อลอยบ่อยๆท างานไม่เสร็จ ขาดความรอบคอบ เด็กจะมี
ลักษณะขี้ลืม ท าของหายเป็นประจ า อาการซนหรือไม่อยู่นิง่(Hyperac tivity) เด็กจะแสดงอาการซน 
อยู่ไม่สุข เคล่ือนไหวตลอดเวลา และอาการหุนหันพลันแล่นหรือยับยั้งควบคุมตนเองไมไ่ด้ 
(Impulsivity) เด็กมักมีลักษณะวู่วาม ใจร้อน ท าอะไรไปโดยไม่คิดล่วงหน้า ขาดความระมัดระวัง ซึ่ง
เป็นผลมาจากการที่เด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ในด้านสมาธิและการเคล่ือนไหว  

ดังนั้น การน ากิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์มาฝึกให้กับเด็กสมาธิส้ัน จะช่วยให้เด็กเกิดความสนุก 
เพลิดเพลิน และเกิดความสนใจ เมื่อเด็กเกิดความสนใจ เด็กจะมีความต้ังใจและจดจ่อกับการฝึก ผลท่ี
ตามมาเด็กจะมีสมาธิเพิ่มขึ้น อารมณ์ดี นอกจากนี้ เด็กยังได้ฝึกทักษะของการเคล่ือนไหวร่างกาย (Co-
ordinate) พัฒนาทักษะทางสังคม และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเพิ่มข้ึน เหล่านี้เพื่อช่วยให้เด็ก
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสมาธิส้ัน มีสมาธิจดจ่อเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสมาธิส้ัน สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เพิ่มข้ึน 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสมาธิส้ัน มีทักษะการเข้าสังคมเพิ่มขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสมาธิส้ัน มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มข้ึน 
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็กสมาธิส้ัน มีการเคล่ือนไหวร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายให้สัมพันธ์กัน 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. เด็กสมาธิส้ันท่ีเข้ารับการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์แล้ว 

2. เด็กสมาธิส้ันท่ีเข้ารับการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับยารักษาตัวเดิมไม่ต่ า
กว่า 1 เดือน 

3. เด็กสมาธิส้ันท่ีเข้ารับการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครองแล้ว 

4. เด็กสมาธิส้ันท่ีเข้ารับการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จะต้องไม่เคยได้รับการฝึกกิจกรรมบ าบัด
หรือกิจกรรมบัลเล่ต์มาก่อน 

5. เด็กสมาธิส้ันท่ีเข้ารับการฝึกกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับยารักษากลุ่ม
เดียวกัน และรับประทานยาในเวลาเดียวกัน 

6. ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ชุดนี้ ท าขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเด็กสมาธิส้ัน 
โดยไม่ได้มุ่งเน้นเทคนิคขั้นสูงของท่าบัลเลต์ 

7. ชุดกิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ชุดนี้ จะมีลักษณะในการเรียงล าดับท่าการสอนท่ีต่างออกไปจาก
การเรียนเต้นบัลเล่ต์ของเด็กปกติ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับเด็กสมาธิส้ัน 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน 

1. กระดานให้คะแนน 
2. ไม้คถา / ธง 
3. ริบบ้ิน 
4. ถุงพลาสติก 
5. เครื่องเคาะจังหวะ เช่น แท็มมาลิน ลูกแซก ฯลฯ 
6. ปอมๆ 
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วิธีด าเนินการสอน 
 กิจกรรมการเต้นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ของเด็กสมาธิส้ัน ในระดับประถม
ศึกษา ใช้เวลาในการเรียน 45 นาทีต่อครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 

1. ขั้นการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ใช้เวลา 10 นาที  
การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เป็นการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย รวมท้ัง 

เพิ่มปริมาณน้ าในข้อต่อต่างๆ เพื่อช่วยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการเต้น 
 ขั้นของการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) จะประกอบด้วยท่าวิ่ง กระโดดขาคู่  วิ่งโดยใช้ข้อเท้า 
ในทุกท่า จะมีการเดินทางไปข้างหน้าและข้างหลัง 
 ในขั้นนี้ ครูผู้สอนจะเตรียมความพร้อมของเด็ก โดยการให้เด็กฟังค าส่ัง ในระหว่างการท าท่า
ต่างๆ เช่น เด็กก าลังวิ่งรอบห้องอยู่ ผู้สอนจะส่ังให้หยุด และเด็กต้องหยุดด้วยอาการท่ีนิ่งอยู่ในท่านั้นๆ 
และผู้สอนจะส่ังให้วิ่งต่อ แบบนี้ไปเล่ือยๆ 

หมายเหตุ การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) โดยการใช้ท่าท่ีต้องออกแรงมาก น ามาอยู่ขั้นต้น 
ของการเรียน เพราะเด็กสมาธิส้ัน โดยท่ัวไปจะมีพลังงานมาก เพื่อให้เด็กสมาธิส้ันได้เผาผลานพลังงาน
ออกไปบางส่วน และเด็กจะนิ่งขึ้นเวลาได้ท าท่าเต้นในแต่ละท่า 
 

2. ขั้นการเรียนท่าเต้นบัลเล่ต์ ใช้เวลา 25 นาที 
ขั้นนี้จะเป็นการเรียนท่าเต้นพื้นฐานของบัลเล่ต์ ซึ่งอยู่ในระดับข้ัน Pre-primary และ  

Primary  โดย การสอนจะแบบออกเป็น 2 ช่วง 
 ช่วงท่ี 1 เป็นการสอนแบบแบ่งท่า (Break down step) ให้เด็กท าได้ง่ายข้ึน  
 ช่วงท่ี 2 เป็นการน าท่าเต้นท่ีแบ่งท่า (Break down step) สอน มารวมเป็นท่าเต้นใหญ่ 
 

3. ขั้นการยืดกล้ามเนื้อ (Cool down) ใช้เวลา 10 นาที  
ขั้นการยืดกล้ามเนื้อ (Cool down) ขั้นนี้เป็นขั้นยืดกล้ามเนื้อให้กลับมาสู่ปกติ 

รวมท้ังให้ร่างกายค่อยๆ ผ่อนคล้ายลง  
ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ท าท่าแต่ละท่าใช้เวลานาน เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคล้าย และ

เด็กเกิดความสงบ มีสมาธิเพิ่มขึ้น 
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ลักษณะการสอนของครู 
1. ครูจะใช้ค าส่ังท่ีมีความชัดเจน เช่น ให้ยื่นในต าแหน่งท่ีครูติดสติกเกอร์, ให้วิ่งเป็นวงกลม   
2. ครูจะพูดทบทวนค าส่ังหลายๆครั้ง 
3. ครูจะมองข้ามเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพียงเล็กน้อย เช่น เด็กเผลอพูดเสียงดัง ฯลฯ 
4. ครูจะเน้นให้ความส าคัญกับความสนใจเรียนและการแสดงพฤติกรรมท่ีดีของเด็ก เช่น กล้ายก

มือตอบค าถาม, กล้าถามครูเมื่อไม่เข้าใจ โดยการใช้ค าชม,  ให้รางวัล, พูดให้คนอื่นดูเป็น
ตัวอย่าง ฯลฯ 

5.  ครูจะเรียกเด็กตอบค าถามเฉพาะคนท่ีเสนอตัวตอบค าถาม แต่จะไม่บีบบังคับคนท่ียังไม่กล้า
ตอบให้ตอบ 

6. ครูและนักเรียนจะช่วยกันสร้างกฎในการเรียนด้วยกัน เช่น ระหว่างเรียนเราจะไม่ออกนอก
ห้องเรียนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากครู ,ระหว่างเรียนเราจะไม่ตะโกนเสียงดังหรือพูด
ระหว่างการเรียนฯลฯ 

7. หากนักเรียนท าผิดครั้งแรกครูจะเตือน แต่ถ้ามีครั้งท่ี 2 ครูจะให้นักเรียนนั่งหันหน้าเข้าหา
ก าแพง เป็นเวลา 1-2 นาที แค่ให้นักเรียนรู้สึกว่าตนท าผิด 
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1. Enchainment jump  
 Enchainment jump  เป็นท่าท่ีฝึกการกระโดดขาตรงกลางอากาศ และฝึกการพลิกตัวใน
การหันตามทิศทางต่างๆ ฝึกข้อต่อของหัวเข่า ให้นักเรียนรู้จักการผ่อนหัวเข่า 
 
    1 counts = 1 bar 
 
Commence:  Facing 1 feet together parallel  Hands on waist 
Intro 
4 counts Hold       
 
     1 – 4 4 jumps on place 
     5 – 8 4 jumps turning ¼ turn to right or 
  left on each 
     9 – 12 4 jumps on place 
   13 – 16  Free arrangement of jumps or  Free use of arms 
  movements executed on place 
    1 – 16 Repeat all     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 
4 
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2. Pointing 
 Pointing เป็นท่าฝึกกดปลายเท้าขาตึง และต้ังเท้าขาตึง ฝึกการใช้ข้อต่อข้อเท้า ฝึกการใช้
แขน และการใช้สายตาเคล่ือนไหวตามแขน 
 
Preparation :  Student in a straight line 
 
    1 counts =  1 bar 
 
Commence:  Facing 1 sitting with legs and feet  Arms at sides, finger tips 
touching 
  together Flexed forward parallel  floor 
Intro 
4 counts Hold 
 

1 Point together 
2 Bend right knee sliding right foot 

back ward 
3 Extend right leg foot stretched 
4 Flex  foot 

     5 – 8  Repeat to other side 
     1 – 4 Bend both knees sliding both foot  Arms across forward  

back ward  
5 – 7 Extend both leg foot stretched  Arms to 5th position to 2nd  

position and touching  
floor 

 8  Flexed forward parallel  
     1 – 16 Repeat all  
 
 
 
 

2 
4 
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3. Galops and Skips  
 เป็นท่าท่ีผสมกันระหว่าง Galop และ Skip เพื่อฝึกความซับซ้อนในการควบคุมการเปล่ียนขา
กระโดดในแต่ละรูปแบบ ซึ่งแบ่งเป็น ท่า Galop เป็นการย่อกระโดดขาคู่กลางอากาศ และ ท่าSkip   
เป็นท่ากระโดดขาเดียวกลางอากาศ อีกขายกขนาดอยู่ด้านข้าง 
 
    1 counts = 1 bar 
 
Commence:  Facing 1 natural 1st position   Hands on waist 
 
      Intro 
4 counts Hold       
 
    1 – 4 4 Side gallops 
    5 – 8 4 Skips  
   1 – 24 Repeat in 3 times    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
4 
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4. Knee bend   
 Demi-plie เป็นท่าท่ีฝึกให้นักเรียน(ย่อ) ผ่อนเข่า เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บเวลากระโดด และ
พัฒนาไปสู่ท่าหลักของการย่อในรูปแบบบัลเล่ต์ ท่ีเรียกว่า Demi-plie 
 
Preparation :  Student in a straight line 
 
    1 counts =  1 bar 
 
Commence:  En face natural 1st position    Hands on hips 
Intro 
4 counts Hold       
 

1  Bend        
2 Stretched      
3 Bend       
4 Stretched      

       5 Rise on demi-pointe     Arms lift up side body 
6 Lower      Arms at the side 
7 Rise on demi-pointe     Arms lift up side body 

 8 Lower      Arms at the side 
     1 – 24 Repeat in 3 times 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
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5. Machs and Walks 
Machs and Walks เป็นท่าท่ีผสมกันระหว่าง Mach และ Walk เพื่อฝึกความซับซ้อนในการ

ควบคุมการเปล่ียนขาการเดินในแต่ละรูปแบบ Mach ฝึกให้นักเรียนรู้จักการเดิน แบบ ขายก งอ ไป
ข้างหน้า Walks แบบเหยียดขาตรงไปข้างหน้า รายละเอียดของท่า เน้นในเรื่องของการหยุดเพื่อ
ควบคุมการทรงตัว และการตั้งใจฟังจังหวะเพลงเต้นและหยุดได้ตรงตามจังหวะ   

     
1 counts = 1 bar 
 

Commence:  Standing on one leg the other leg  Arms in opposition 
  Extended in front 
Intro 
4 counts Hold       
 

1 Step forward with other foot to  Arms swing forward and 
back in side of knee     opposition or with 
downwand     swing to finish one across  

body and other to side 
    2 – 4 Hold 
    5 – 8 Repeat to other side 
    1 – 8 8 marches     Arms swing on each  

march as 
        Counts 1 – 8  
    1 – 8 Repeat count 1 – 8  
    1 – 8 8 Walks   
  1 – 32 Repeat all ending feet together       
 
 
 
 
 
 

2 
4 
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6. Arms Circles 
 Arms Circles เป็นท่าฝึกการเคล่ือนไหวแขนในรูปแบบของบัลเล่ต์ และฝึกการใช้สายตาใน
การมองตามแขนในทิศทางต่างๆ 
 
Preparation :  Student in a straight line 
 
    1 counts =  1 bar 
 
Commence:  Facing 1 sitting cross legged and feet  Arms at sides, finger tips  

touching     floor 
 
Intro 
4 counts Hold 
 
     1 – 4        Right arm circles across,  

overhead and down 
     5 – 8         Left  arm circles across,  

overhead and down 
     1 – 4        Both arms circles across,  

overhead and down 
     5 – 8        Both arms lift to open 5th  

and Lower 
     1 – 12       Repeat all 
    13 – 14       Both arms 1st position 
    15 – 16       Both arms demi-bas 
 
 
 
 
 
 

4 
4 
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7. Dance 
Dance เป็นการเต้นเพื่อเล่าเรื่องราว โดยเน้นการถ่ายน้ าหนักจากหนึ่งเท้าไปอีกหนึ่งเท้า และการเต้น
โดยการใช้พื้นท่ีไปรอบๆห้อง ส่ิงท่ีส าคัญคือให้นักเรียนสามารถคิดเป็นกระบวนการและถ่ายทอด
ออกมาได้เป็นเพลงท่ียาวขึ้น พร้อมกับการใช้จินตนาการ ว่าก าลังไล่จับแมลง ซึ่งบ้างครั้งจับได้ บ้าง
ครั้งจับไม่ได้ จนในท่ีสุดก็จับได้ และเด็กๆก็ดูอย่างสนใจเมื่อศึกษาเรียนรู้กับแมลงเสร็จแล้ว เด็กๆก็
ปล่อยแมลงบินกลับไปตามธรรมชาติ 
  
    1 counts = 1 bar 
 
Commence:  Natural 1st position    Arms by sides 
 
Intro 
4 counts Hold      Mime looking for butterfly 
 
      1 – 4 4 transfers of weight from side to  Arms demi-second 
  side, with lilting movement onto  Looking for imaginary  

butterfly bent supporting 
leg   

      5 – 6 Run in direction of eye focus 
         &7  Swish forward with either foot  Reach and ‘catch’  

movement 
 8 Stretch knee     ‘Release’ movement 
    1 – 16 Repeat twice     Last time hold on to  

‘catch’ 
     1 – 4  Spin  
     5 – 6 Run into centre and finish  
 7  Feet together in parallel knee 
  bent 
 8 Stretch knee      ‘Release’ movement  

 arms high, 
        Head and eyeline lifted 

2 
4 
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8. Curtsey 
Curtsey เป็นท่าขอบคุณในรูปแบบของการเต้นบัลเล่ต์ รวมท้ังฝึกการใช้แขนควบคู่กับการใช้ลม
หายใจ 
 
    1 counts = 1 bar 
 
Commence:  Facing 1 natural 1st position   Arms bras bas 
 
      Intro 
4 counts Hold       
 
     1 – 4       Arm simple port de bas  

with right arm 
     5 – 8       Arm simple port de bas  

withleft arm 
     1 – 4        Arms simple port de bas  
 5  Step de cote right with right foot  Arms demi – second  
 6  Left foot cross derriere 
 7 Curtsey 
 8 Close natural 1st position   Arms bras bas 
     1 – 16 Repeat to other side  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
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แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 1 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning 
outcome 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

น าเข้าสู้บทเรียน 
- แนะน าตัว 
- แนะน าการ
เรียนการสอน 
ต้ังกติกาในการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1. 
Enchainment 
jump 
 
2.Pointing  
 
Cool down 
1. Stretch lags 
 
2. น่ังturn out 
 
3.Curtsey 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การเต้นบัลเล่ต์ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วิธีปฏิบัติตัวระหว่างการ
เรียนบัลเล่ต์ 
 
 
 
 
 
 
1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
1.เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
ใช้อุ้งเท้า 
2.เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
ย่อและกระโดด 
1.เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
กดปลายเท้า 
1.เพื่อให้นักเรียนคลาย
กล้ามเน้ือ 
2.เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
turn out 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

1. ครูแนะน าให้รู้จักวิชา
บัลเล่ต์  
2. โยนลูกบอลเรียกชื่อเพื่อน 
3. ครูต้ังกฎในการเรียน 
เก่ียวกับการให้รางวัลเมื่อมี
พฤติกรรมที่ดี 
 3.1 ให้ค าชมเชย เมื่อ
นักเรียนท าถูกเพียงเล็กน้อย 
 3.2 ให้ดาว เมื่อท าท่าเต้น
ถูกต้อง 
 3.3 หากนักเรียนลืมตัว ครู
จะเตือน 1 คร้ัง หากมีคร้ังที่
2 ครูจะไม่เพิ่มดาวให ้
1. Sit up น่ังสลับขา  ฝึกวิ่ง 
เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและ
ถอยหลัง และหยุด โดยที่
นักเรียนท าตามค าสั่งของ
ครูผู้สอน 
 
Break down step (Free 
music) 
1. Push up (ถีบก าแพง) 
2. Ben and Jumps  
 
1.Point and flex 
 
1. Stretch lags 
 
2. น่ังturn out 
 
1.Step Ben 

- วีดีโอบัลเล่ต์  
- หนังสือภาพนิทาน
บัลเล่ต์ 
- ลูกบอล 
 
 
 
 
 
- เบาะ/ริบบิ้น 

1. เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ
การเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้
นักเรียนเกิด
ความภูมิใจใน
ตนเอง 
3. เพื่อให้
นักเรียนสามารถ
ควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ 
 
1. เพื่อให้
นักเรียนมีสมาธิ
จดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ
ทางการ
เคลื่อนไหว
เพิ่มขึ้น 
1. เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ
ทางการ
เคลื่อนไหว
เพิ่มขึ้น 
1. เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ
การเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
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การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหา/อุปสรรค……………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข……………………………………………………………..…………………………………………..……………… 

ลงชื่อ.......................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

 
แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการ

สอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

น าเข้าสู้บทเรียน 
ทบทวนชื่อเพื่อน 
- ทบทวนต้ัง
กติกาในการ
เรียน 
 
 
Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1. 
Enchainment 
jump 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pointing 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วิธีปฏิบัติตัวระหว่างการ
เรียนบัลเล่ต์ 
 
 
1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้อุ้งเท้า 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อและกระโดด 
3. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การกระโดดขาเด่ียว 
4. เพื่อให้นักเรียนฝึก
กระโดดหันเปลี่ยน
ทิศทาง 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การกดปลายเท้า 
2. ฝึกท่าPointing 

1. โยนลูกบอลเรียกชื่อเพื่อน 
 
 
2. ครูทบทวนกฎในการเรียน 
เก่ียวกับการให้รางวัลเมื่อมี
พฤติกรรมที่ดี 
  
 
1. Sit up ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขา
คู่ เป็นวงกลม ท าทั้งเดินหน้าและ
ถอยหลัง และหยุด โดยที่นักเรียน
ท าตามค าสั่งของครูผู้สอน 
 
Break down step (Free 
music) 
 
1. Push up 
 
2. Ben and Jumps  
 
3. Jumps on 1 Leg 
 
4. ฝึกกระโดดหันไปมุมขวา-ซ้าย 
สลับกัน 
 
1.Point and flex 

- ลูกบอล 
 
 
 
 
 
 
 
ร้ิบบิ้น 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภูมิใจในตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียน
สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
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Lesson 
Content 
เนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Cool down 
1. Stretch leg 
2. น่ังturn out 
3. Curtsey 

1.เพื่อให้นักเรียนคลาย
กล้ามเน้ือ 
2.เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
turn out 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

1. Stretch Leg 
2. น่ังturn out 
1. Step Ben  

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
 

การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 1 ครั้งท่ี 3 
วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   

Lesson Content 
เนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการ

สอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

น าเข้าสู้บทเรียน 
ทบทวนชื่อเพื่อน 
- ทบทวนต้ังกติกา
ในการเรียน 
 
 
 
Warm up  
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธี
ปฏิบัติตัวระหว่างการเรียน
บัลเล่ต์ 
 
 
1.เพื่อสร้างความอบอุ่นให้
ร่างกาย ลดการบาดเจ็บ
ขณะเต้นบัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 

1. โยนลูกบอลเรียกชื่อ
เพื่อน 
2. ครูทบทวนกฎในการ
เรียน เก่ียวกับการให้รางวัล
เมื่อมีพฤติกรรมที่ดี 
  
 
1. Sit up ฝึกวิ่ง เดิน 
กระโดดขาคู่ เป็นวงกลม ท า
ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง 
และหยุด โดยที่นักเรียนท า
ตามค าสั่งของครูผู้สอน 
 
2. Ben and Jumps  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปอมๆ 
ริบบิ้น 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การเข้าสังคมเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภูมิใจในตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ
จดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ทางการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
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การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข……………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ..............................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 
 

Lesson 
Content 
เนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1.Enchain 
ment jump 
 
 
 
 
 
 
 
2. Demi-plie 
(Ex.) 
 
3. Pointing 
(ทบทวนท่า) 
4. Arms 
 
Cool down 
1. Stretch leg 
 
2. น่ังturn out 
 
3. Curtsey 

 
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้อุ้งเท้า 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อและกระโดด 
3. เพื่อให้นักเรียนฝึก
กระโดดหันเปลี่ยน
ทิศทาง 
4. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การก้าวกระโดด 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อโดย เปิดปลาย
เท้า 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การกดปลายเท้า 
1.เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
ใช้แขน 
 
1. เพื่อให้นักเรียนคลาย
กล้ามเน้ือ 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การturn out 
 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

 
 
 
 
 
 
3. ฝึกกระโดดหันไปมุมขวา-ซ้าย 
สลับกัน 
 
4. Skips 
 
 1. Demi-plie (Ex.) 
 
 
1. Pointing 
 
 
 
 
1. ใช้ถุงพลาสติกตักลม 
 
 
1. Stretch Leg 
 
2. น่ังturn out 
 
1.Step Ben 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
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แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 2 ครั้งท่ี 4 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

น าเข้าสู้บทเรียน 
ทบทวนชื่อเพื่อน 
- ทบทวนต้ัง
กติกาในการ
เรียน 
 
 
 
Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1. 
Enchainment 
jump 
 
 
2. Demi-plie 
(Ex.) 
 
3. Pointing 
(ทบทวนท่า) 
4. Arms  
Cool down 
1. Starch leg 
 
2. น่ังturn out 
 
3. Curtsey 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วิธีปฏิบัติตัวระหว่างการ
เรียนบัลเล่ต์ 
 
 
 
1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
1. เพื่อทบทวนท่า
กระโดดของบทเรียนที่3 
2. เพื่อฝึกท่ากระโดดที่
เรียนมาทั้งหมดให้
ต่อเน่ืองกัน  
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อโดย เปิดปลาย
เท้า 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การกดปลายเท้า 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้แขน 
 
1. เพื่อให้นักเรียนคลาย
กล้ามเน้ือ 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การturn out 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ  

1. โยนลูกบอลเรียกชื่อเพื่อน 
2. ครูทบทวนกฎในการเรียน 
เก่ียวกับการให้รางวัลเมื่อมี
พฤติกรรมที่ดี 
  
 
 
 
1. Sit up ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขา
คู่ เป็นวงกลม ท าทั้งเดินหน้าและ
ถอยหลัง และหยุด โดยที่นักเรียน
ท าตามค าสั่งของครูผู้สอน 
 
 
Break down step (Free 
music) 
 
2. Enchainment jump 
 
 
 
1. Demi-plie (Ex.) 
 
 
1. Pointing 
 
1. ให้นักเรียนวิ่งตักลม 
 
 
1. Starch Leg 
 
2. น่ังturn out 
 
1.Step Ben 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปอมๆ 
ริบบิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงพลาสติก 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภูมิใจในตนเอง 
3. เพื่อให้นักเรียน
สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
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การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข…………………………………………………………….……………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 2 ครั้งท่ี 5 
วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   

Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1.Enchain 
ment jump 
 
 
2. Demi-plie 
(Ex.) 
3. Pointing 
(ทบทวนท่า) 
4. Point and 
Balance 
 
5. Machs  
6. Arms 
 
 
Cool down 
1. Port de 
bars  
2. Stretch leg  

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
1. เพื่อฝึกท่ากระโดดที่
เรียนมาทั้งหมดให้
ต่อเน่ืองกัน  
2. ฝึกการใช้สายตา 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อโดย เปิดปลาย
เท้า 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การกดปลายเท้า 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้พื้นตอนชี้เท้า 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การชี้เท้าโดยใช้ขาตึง 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
เดินยกขาหน่ึงข้าง 
1.เพื่อฝึกการใช้แขน 
และก าหนดการหายใจ 
1. เพื่อฝึกการใช้แขนท่า
บัลเล่ต์ 
1. เพื่อช่วยคลาย
กล้ามเน้ือ 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
Break down step (Free 
music) 
1. Enchainment jump 
 
2. ฝึกให้นักเรียนมองก่อน
กระโดดหันตัว 
1. Demi-plie (Ex.) 
 
 
1. Pointing 
 
1. Point and Close 
 
 
1. Machs 
1.ให้นักเรียนวิ่งตักลม พร้อมกับ
การหายใจ 
 
1. Simple Port de bars  
 
1. Stretch Leg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงพลาสติก 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
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Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3. น่ังturn out 
 
4. Curtsey 

1. เพื่อฝึกการturn out 
 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

1. น่ังturn out 
 
1.Step Ben 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
 

การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………….………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข…………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

 
แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 2 ครั้งท่ี 6 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1. Enchain 
ment jump 
(ทบทวนท่า) 
 
2. Demi-plie 
(ทบทวนท่า) 
3. Mache and  
Walks  

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อและกระโดด 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การกระโดดหันตัว 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การย่อโดย เปิดปลาย
เท้า 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
Break down step (Free 
music) 
1. Enchainment jump 
 
 
 
1. Demi-plie (Ex.) 
 
 
1. Mache and  Walks 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
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Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5. Galops and 
skips 
6.Arms 
 
 
 Cool down 
1. Port de 
bars  
2. Stretch leg  
3. น่ังturn out 
4. Curtsey 

การเดินยกขา 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การเดินชี้เท้าขาตรง 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การก้าวย่อเขย่ง 
1.เพื่อฝึกการใช้แขน 
1. เพื่อฝึกการใช้แขนท่า
บัลเล่ต์ 
1. เพื่อช่วยคลาย
กล้ามเน้ือ 
1. เพื่อฝึกการturn out 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

1. Mache 
2. Walks 
 
1. Step ben and rise 
1. ให้เด็กว่ิงตักลมพร้อมกับการ
หายใจ 
1. Simple Port de bars  
1. Stretch Leg  
1. น่ังturn out 
1.Step Ben 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
 

การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข……………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 3 ครั้งท่ี 7 
วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   

Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
 ทบทวนบน
เรียน คร้ังที่6 
1. Curtsey (Ex) 

 
 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

 
 
น าท่า Simple Port de bars 
และ ท่า Step Ben มาเชื่อมต่อ
กัน  

  
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเข้าสังคม
เพิ่มขึ้น 
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การวัดและการประเมินผล 
1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน……………………………………………………………………………….……………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข……………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

 
แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 3 ครั้งท่ี 8 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
1. Dance 
(Transfer of 
weight) 
  
 
 
 
2. Arms Circles 
 
3. Curtsey (Ex) 

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การถ่ายน้ าหนักจาก
หน่ึงเท้าไปอีกหน่ึงเทา้ 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การวิ่งแล้วกระโดดขาคู่ 
3. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้สายตาในการ
มองไปยังทิศทางต่างๆ 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้แขนวาดเป็น
วงกลม 
1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักท่า
ขอบคุณของบัลเล่ต์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การขอบคุณ หลงัจาก
เลิกเรียน 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
Break down step (Free 
music) 
1. Transfer of weight 
 
2. Jumps to Parallel 
 
 
 
 
1. ใช้ถุงตักลมวาดเป็นวงกลม 
 
1. Curtsey (Ex) ฝึกการใช้ Eyes 
line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถุงพลาสติก 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหว 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การทรงตัว 
3. เพื่อให้นักเรียนฝึก
การใช้สายตาให้
สัมพันธ์กับการ
เคลื่อนไหว 
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การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข……………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 3 ครั้งท่ี 9 
วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   

Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
ทบทวนท่า 
1. 
Enchainment 
jump  
2. Pointing 
3. Galops and 
skips 
4. Demi-plie 
(Ex.) 
5. Mache and  
Walks  
6. Arms Circles 
7. Dance (คร่ึง
เพลง) 
8. Curtsey 
  

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกท่า
บัลเล่ต์ทั้ง 8 ท่าให้เกิด
ความคล่อง 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
 
 
 
1. ฝึกการeyes line  และการ
เคลื่อนไหวที่นุ่มนวล 
 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 
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การวัดและการประเมินผล 
1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน…………………………………………………………………………………………….…………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข……………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 
 

แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 4 ครั้งท่ี 10 
วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   

Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
ทบทวนบทเรียน
คร้ังที่ 9 เพิ่มท่า
ระบ าจนจบ  

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกท่า
บัลเล่ต์ทั้ง 8 ท่าให้เกิด
ความคล่อง 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
 
 
1.ทบทวนการใช้ Eyes line 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 

 
การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 
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แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 4 ครั้งท่ี 11 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
ทบทวนบทเรียน
คร้ังที่ 10 

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนฝึกท่า
บัลเล่ต์ทั้ง 8 ท่าให้เกิด
ความคล่อง 
2. เพิ่มคุณภาพของท่า
เต้น เช่น การกระโดด
ขาตรง การกระโดดกด
ปลายเท้า 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
 
 
1. ทบทวนคุณภาพของแต่ละท่า
เต้น 
 
2. ทบทวนการใช้ Eyes Line 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะทางการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 

 
การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข…………………………………………………………………………………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 
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แผนการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ท่ี 4 ครั้งท่ี 12 

วันท่ี.........................................................................................   เวลา ....................................   
Lesson 
Content 
เนื้อหา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

Teaching Methods 
วิธีสอน 

สื่อ/อปุกรณ ์
การเรียนการสอน 

Leaning outcome 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

Warm up  
 
 
 
 
 
เนื้อหาท่าเต้น
บัลเล่ต ์
แสดงผลงาน  
ชุดกิจกรรมการ
เต้นบัลเล่ต์ 8 ท่า 
ให้ผู้ปกครองชม 

1.เพื่อสร้างความอบอุ่น
ให้ร่างกาย ลดการ
บาดเจ็บขณะเต้น
บัลเล่ต์  
2.เพื่อสร้างสมาธิให้
นักเรียน  
 
 
1. เพื่อสร้างความกล้า
แสดงออก 

1. Sit up  
2. ฝึกวิ่ง เดิน กระโดดขาคู่ เป็น
วงกลม ท าทั้งเดินหน้าและถอย
หลัง โดยที่นักเรียนท าตามค าสั่ง
ของครูผู้สอน และหยุด (โดยการ
หยุดเพลง) 
 
 
1. บอกชื่อท่า พร้อมกับเปิดเพลง 
ให้เด็กเต้นเอง 

 1. เพื่อให้นักเรียนมี
สมาธิจดจ่อเพื่อขึ้น 
 
 
 
 
 
 
1. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

 
การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
บันทึกผลหลังการสอน 
1. ผลการสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
2. ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข…………………………………………………………………………..…………………………..……………… 

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน 
                   (น.ส.ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
บรรยากาศระหว่างการทดลอง 
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พูดคุยท าความรู้จักกับนักเรียนก่อน กานทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอข้อมูลเบือ้งต้นของนักเรียน จากครูการศึกษาพิเศษก่อนเร่ิมทดลอง 
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ภาพระหว่างการทดลอง 
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ภาพวันทดลองคร้ังที่ 12 
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ถ่ายภาพรวมกับผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยและคณาจารย์ 
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เบื้องหลังก่อนการแสดง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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