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กระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะเพือ่ พัฒนาทักษะการวางแผนและจัดระบบของนักเรียน
ที่มีภาวะสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะของนักเรียนทีม่ ภี าวะ
สมาธิสน้ั ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ศกึ ษาในครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นโรงเรียนบางบัว
(เพ่งตัง้ ตรงจิตรวิทยาคาร) จ�ำนวน 4 คน ใช้แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา โดยแสดง
ผลจากกราฟค่าคะแนนทีทงั้ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะของนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ และ
ใช้โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะของนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ เป็นเครือ่ งมือทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ ซึง่ ใช้กระบวนการ
วิจยั และน�ำเสนอข้อมูลแบบบรรยาย (Descriptive) เป็นรายบุคคล (Case Study)
ผลการศึกษาพบว่า ผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะของนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ เพือ่ พัฒนา
ทักษะการวางแผนและจัดระบบของนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนกลุม่ เป้าหมายมีพฒ
ั นาการด้าน
ทักษะการวางแผนและจัดระบบในด้านทีบ่ กพร่องดีขนึ้ จากระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์เฉลีย่ (กลุม่ ระดับควรปรับปรุง หรือต�ำ่ กว่าปกติ
หรือควรได้รบั การพัฒนา) ขึน้ มาอยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลีย่ (กลุม่ ระดับปานกลางหรือปกติ)
ค�ำส�ำคัญ : นักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้   การวางแผนและจัดระบบ  โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะ
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Group Process Learning and the Coaching for Development Skills Planning
and Organizing of the Grade-5 Students with Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD)
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Abstract

The purpose of this research was to study the effect of using the group process learning program
with the coaching of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The sampling in research
was the Grade-5 students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), four students, Bang Bua School
(Phengtangtongchit Witthayakhan) by using Executive Function: Scales and Development coaching for
Elementary Students. Then, showing in normalized T-Score with pretest and posttest after using the group
process learning program with the coaching of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
and used this program as a tool for this study. Also, the process and presentation as describing data
individually.
The results revealed that 1) the effect of using the group process learning program with coaching
and support of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) to develop in planning and
organizing skills of the Grade-5 students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Students in the
target group improved their skills in planning and organizing that was better from the below average level
(needs improvement, less than average or need to be developed) to the average (moderate or normal
level).
Keywords : Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), planning and organizing, Groups
Process Learning and the Coaching Program
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1. บทน�ำ
เด็ ก สมาธิ สั้ น เป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศ
ที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ค วามส� ำ คั ญ เช่ น เดี ย วกั บ เด็ ก ปกติ ทั่ ว ไป
ปัจจุบนั มีผใู้ ห้ความสนใจ และตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการ
ให้ความช่วยเหลือ ดูแล เด็กสมาธิสั้นมากขึ้น เพื่อให้เด็ก
สมาธิสั้นสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม
จากการส�ำรวจในประเทศไทยพบว่ามีความชุกประมาณ
ร้อยละ 8 ของเด็กสมาธิสนั้ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงก่อนอายุ 7 ปี หรือ
วัยเรียน ซึ่งอาการต้องเป็นมาต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 6 เดือน
โดยพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4-6 เท่า ในห้องเรียนทีม่ ี
เด็กประมาณ 50 คน จะมีเด็กสมาธิสั้นประมาณ 4 คน
(ราชานุกลู , 2555) และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เด็กสมาธิสนั้
จะแสดงพฤติกรรมออกมาใน 3 ด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวติ และการเรียนของเด็ก คือ อาการขาดสมาธิ
(Attention Deficit) อาการซน (Hyperactivity) และ
อาการหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) อาการขาดสมาธิ
(Attention Deficit) เด็กจะมีลกั ษณะวอกแวกง่าย ขาดความ
ตั้งใจในการท�ำงาน ท�ำงานไม่ส�ำเร็จ ผลงานไม่เรียบร้อย
ตกๆ หล่นๆ ขาดความรอบคอบ มักจะขีล้ มื ท�ำของส่วนตัว
หายเป็นประจ�ำ อาการซน (Hyperactivity) เด็กจะมีลกั ษณะ
ซนอยู ่ ไ ม่ สุ ข หยุ ก หยิ ก ตลอดเวลา พู ด มาก พู ด ไม่ ห ยุ ด
ชอบแกล้งหรือแหย่เด็กอื่น ส�ำหรับอาการหุนหันพลันแล่น
(Impulsivity) นัน้ เด็กจะมีลกั ษณะวูว่ าม ใจร้อน กระท�ำการ
ใดๆ โดยไม่คดิ ก่อนล่วงหน้า ขาดความระมัดระวัง ซุม่ ซ่าม ท�ำ
ข้าวของเสียหาย (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2553) จากลักษณะ
พฤติกรรมทั้ง 3 นี้ มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบหลาย
ประการทั้งจากพันธุกรรม สารเคมีในสมองหลั่งผิดปกติ
การได้ รั บ บาดเจ็ บ อาจเกิ ด ตั้ ง แต่ เ ด็ ก อยู ่ ใ นครรภ์ ห รื อ
หลังคลอด โรคสมองอักเสบ การได้รับสารพิษ มารดา
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้
การท�ำงานของสมองส่วนหน้าที่ท�ำหน้าที่ในการควบคุม
พฤติ ก รรมท� ำ งานได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ (ราชานุ กู ล , 2558) และ
ในปัจจุบันมีเด็กสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นในระบบโรงเรียนมากขึ้น
ในขณะทีก่ ารจัดการศึกษาของไทย รวมทัง้ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นของครูยังน้อยและไม่เพียงพอที่จะ
ดูแล ให้ความช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น ท�ำให้เด็กไม่ได้รับ
การพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ทีถ่ กู วิธี และเหมาะสม
เด็กสมาธิสั้นมีสมองส่วนหน้าที่ท�ำหน้าที่ควบคุม
ความสามารถ ไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติหรือสมอง
ส่วนหน้าพัฒนาไม่สมบูรณ์ (ดารณี อุทัยรัตนกิจ, 2558)
ส่งผลกระทบต่อการท�ำกิจกรรม การท�ำงาน และการเรียน

ท�ำให้เด็กสมาธิสนั้ ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ
และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
ทักษะการวางแผนและจัดระบบการท�ำงานจึงมีความส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ เด็ ก สมาธิ สั้ น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก สมาธิ สั้ น สามารถ
พัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเหมาะสม และเป็น
การช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ด็ ก สมาธิ สั้ น สามารถวางแผนและ
จัดระบบการท�ำงาน การเรียน และการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ได้ดว้ ยตนเอง
ทั ก ษะความสามารถคิ ด บริ ห ารจั ด การตน
(Executive Functions หรือ EF) มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการท�ำงานของสมองส่วนหน้า และเป็นทักษะที่ส�ำคัญ
ต่อการเรียนรู้ของบุคคลในการคิดประมวลความรู้ ความ
เข้าใจ การวิเคราะห์ ที่จะควบคุมและก�ำกับความสามารถ
และพฤติกรรมอืน่ ๆ โดยทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถ
คิดบริหารจัดการตนประกอบด้วย ความสามารถในการคิด
ก่อนที่จะกระท�ำ  รวบรวมข้อมูลในขณะที่ท�ำกิจกรรมที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถก�ำกับตนเองเพื่อที่จะได้ท�ำงาน
ให้ส�ำเร็จ คงสมาธิหรือจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ หรืองาน
ที่ท�ำ  เริ่มต้นท�ำงานโดยไม่รีรอชักช้า ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
คิดแผน ปฏิบตั กิ ารเป็นล�ำดับขัน้ ตอนหรือจัดล�ำดับของงาน
และจัดระบบในการท�ำงาน และคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลา
เท่าไรในการท�ำงาน ก�ำหนดเวลา และการตระหนักรู้ว่าจะ
ท�ำงานให้เสร็จทันเวลาได้อย่างไร สามารถท�ำงานจนส�ำเร็จ
โดยไม่วอกแวก มีการทบทวนแผนงานที่ วางไว้ เมื่อพบ
อุปสรรคสามารถแก้ไขได้ และมองเห็นภาพรวมหรือมีความ
คิดเป็นองค์รวม (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2555) ซึ่งความสามารถทั้งหมดทั้งมวลเป็นความสามารถ
ของการท�ำงานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิด
ความรูส้ กึ และการกระท�ำ  เช่น การยัง้ ใจ คิดไตร่ตรอง การ
ควบคุมอารมณ์ การยืดหยุน่ ทางความคิด การตัง้ เป้าหมาย
การวางแผน ความมุง่ มัน่ การจดจ�ำ  และการเรียกใช้ขอ้ มูล
อย่างมีประสิทธิภาพ และอืน่ ๆ (สุภาวดี หาญเมธี, 2558)
จากความส�ำคัญและเหตุผลดังกล่าว จึงน�ำไปสู่
แนวคิดการศึกษาวิจัยโดยการใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับ
การชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะ การวางแผนและจัดระบบของ
นักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 เพือ่ ช่วยให้
นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น สามารถพั ฒ นาทั ก ษะความ
สามารถคิ ด บริ ห ารจั ด การตนในด้ า นการวางแผนและ
จัดระบบที่เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักเรียน
ที่มีภาวะสมาธิสั้นสามารถเรียนในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่น
และประสบความส�ำเร็จ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ศึ ก ษาผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่ม
ร่ ว มกั บ การชี้ แ นะเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการวางแผนและ
จัดระบบของนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้
3. ค�ำถามวิจยั
การใช้โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะ
สามารถเพิ่มทักษะการวางแผนและจัดระบบของนักเรียน
ทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ ได้หรือไม่ อย่างไร
4. การทบทวนวรรณกรรม
4.1 โรคสมาธิสนั้
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2554) ได้กล่าวว่า โรคสมาธิสนั้
เป็นลักษณะของเด็กพิเศษชนิดหนึ่งในสมัยก่อนมีชื่อเรียก
ต่างๆ กัน เช่น “Minimal Brain Damage” ซึง่ หมายถึงความ
ผิดปกติเล็กน้อยของสมองหรือโรค “Hyperactivity” ซึ่ง
หมายความว่า การเคลื่อนไหวที่มากเกินไปหรือ อยู่ไม่นิ่ง
ต่อมาจากการวิจยั พบว่า ปัญหาของโรคนี้ คือ ความบกพร่อง
ของสมาธิจึงเรียกว่า Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD) และใช้ชอื่ นีจ้ นถึงปัจจุบนั
ชาญวิทย์ พรนภดล (2553) ได้กล่าวว่า เด็กสมาธิสนั้
จะมีอาการทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วยั เด็ก (ก่อนอายุ 7 ปี) และอาการ
ต้องเป็นมาต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 6 เดือน โดยสาเหตุเกิดจาก
ความผิดปกติของสมอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการท�ำกิจกรรม
อารมณ์ การเรียน และสังคม ซึง่ โรคซน สมาธิสนั้ เป็นภาวะ
ที่ เ ด็ ก ไม่ ส ามารถควบคุ ม ตนเองได้ ท� ำ ให้ มี พ ฤติ ก รรม
ไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหา ได้แก่ ซนมากจนเป็นอันตราย
ต่อตนเองหรือผูอ้ นื่ หุนหันพลันแล่น และยับยัง้ ใจได้ลำ� บาก
ตลอดจนมีสมาธิสนั้ ท�ำอะไรไม่เสร็จตามทีค่ วรท�ำ
จากการส�ำรวจในประเทศไทยพบว่า มีความชุก
ประมาณร้อยละ 8 ของเด็กสมาธิสั้น โดยพบในเด็กชาย
มากกว่าเด็กหญิง 4-6 เท่า ในห้องเรียนที่มีเด็กประมาณ
50 คน จะมีเด็กสมาธิสนั้ ประมาณ 4 คน (ราชานุกลู , 2555)
สรุปได้ว่า โรคสมาธิสั้น หมายถึง ความผิดปกติ
ของสมอง และพบได้ในช่วงก่อนอายุ 7 ปี หรือวัยเรียน อาการ
ต้องเป็นมาต่อเนือ่ งไม่ตำ�่ กว่า 6 เดือน และเด็กเหล่านีจ้ ะแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เห็นเด่นชัดใน 3 ประการ คือ
อาการขาดสมาธิ (Attention Deficit) อาการซนอยู่ไม่นิ่ง
(Hyperactivity) และอาการหุนหันพลันแล่น (Impulsivity)
5. ความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555)
ได้กล่าวว่า ความสามารถคิดบริหารจัดการตน หรือ EF

(Executive Function) เป็นทักษะที่ส�ำคัญต่อการเรียนรู้
ของบุคคลในการคิดประมวลความรูค้ วามเข้าใจ การวิเคราะห์
ที่จะควบคุมและก�ำกับความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆ
ของตนให้สามารถไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม
ดารณี อุทัยรัตนกิจ (2558) ได้กล่าวว่า EF เป็น
กระบวนการรู้คิด เกิดขึ้นที่บริเวณสมองส่วนหน้าที่ท�ำให้
บุคคลสามารถวางแผน จัดระบบ ตัดสินใจ มีสมาธิ ควบคุม
พฤติกรรม แก้ปญ
ั หา และประเมินการตัดสินใจ
สุภาวดี หาญเมธี (2558) ได้กล่าวว่า EF เป็น
กระบวนการทางความคิด (Mental Process) ในสมอง
ส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระท�ำ
เช่น การยัง้ ใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุน่
ทางความคิด การตัง้ เป้าหมาย วางแผน ความมุง่ มัน่ การจดจ�ำ 
และการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของเรือ่ งต่างๆ และการท�ำสิง่ ต่างๆ อย่าง
เป็นขัน้ เป็นตอนจนบรรลุความส�ำเร็จ
สรุปได้ว่า ความสามารถคิดบริหารจัดการตนหรือ
EF เป็นทักษะที่ส�ำคัญต่อการเรียนรู้ของบุคคลในการคิด
ประมวลความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ที่จะควบคุม
และก�ำกับความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆ ของตน เช่น
การยัง้ ใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุน่ ทาง
ความคิด การตัง้ เป้าหมาย วางแผน ความมุง่ มัน่ การจดจ�ำ 
และการเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของเรือ่ งต่างๆ และการท�ำสิง่ ต่างๆ อย่าง
เป็นขัน้ เป็นตอนจนบรรลุความส�ำเร็จ

6. การวางแผนและจัดระบบการท�ำงาน
การวางแผนและจั ด ระบบ (Planning and
Organizing) คือ ความสามารถในการคิดแผน การท�ำงาน
เป็นล�ำดับขั้นตอน เพื่อให้งานส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ซึง่ แสดงพฤติกรรมโดยมุง่ หวังต่อเป้าหมาย ด้วยการก�ำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะท�ำให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
จัดล�ำดับความส�ำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม จัดสรรเวลา
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจแนวคิดหลัก ด้วยการ
จัดการกับข้อมูลจ�ำนวนมากได้เป็นอย่างดี และการถ่ายทอด
ความคิดในเชิงปฏิบตั ิ (ฐาปณีย์ แสงสว่าง, 2559)
วรรณภร สมุ ท รอั ษ ฎงค์ (2556) ได้ ก ล่ า วว่ า
เด็กสมาธิสนั้ นัน้ พ่อแม่ตอ้ งมีการจัดกิจกรรมให้ เป็นระบบ
เพราะเด็กสมาธิสั้นจะสามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงได้หากมีการจัดตารางกิจกรรม และสถานที่ที่ชัดเจน
พ่อแม่ควรจัดทุกอย่างให้เป็นระบบไม่วา่ จะเป็นการวางสิง่ ของ
การจั ด ตารางเวลา การจั ด ระบบการเรี ย น การท� ำ งาน
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การบ้าน และอื่นๆ ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และ การฝึกเด็กให้รู้จักการ
ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ โดยการท�ำงานเป็นกลุม่
จึงสรุปได้ว่า การวางแผนและจัดระบบการท�ำงาน
หมายถึง ทักษะในการด�ำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
และจัดระบบชีวติ ส่วนตัว การเรียน การท�ำงาน การใช้ชวี ติ
ครอบครัว โดยการพัฒนาทักษะด้านนีจ้ ำ� เป็นต้องอาศัยการ
หมั่นฝึกฝน และการสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้นจึงควรเริ่ม
ฝึกฝนตั้งแต่วัยเยาว์ โดยพ่อแม่สามารถช่วยในการฝึกฝน
ทักษะด้านนีใ้ ห้แก่ลกู ได้ดว้ ยวิธงี า่ ยๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

7. กระบวนการกลุม่
เขมวันต์ กระดังงา (2554) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันหรือ
มาปรึกษาหารือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อที่จะแก้ไขหรือ
ขจัดข้อขัดข้องในเรื่องนั้นๆ หรือปัญหานั้นๆ ให้หมดไป
หรือให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของตนเองทีต่ งั้ เป้าหมายเอาไว้
นุชรี โลพะกุล (2556) ได้กล่าวว่า กระบวนการกลุม่
เป็นกลวิธที คี่ รูใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนไปตาม
ล�ำดับต่อเนือ่ งกัน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การรวมตัวกันเป็นกลุม่ ของ
นักเรียน และการด�ำเนินกิจกรรมของกลุม่ นักเรียนเพือ่ ช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูเ้ นือ้ หาสาระตามวัตถุประสงค์
8. วิธกี ารวิจยั
การวิจยั นีม้ วี ธิ วี จิ ยั ดังนี้
8.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบัว
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะสมาธิสั้น และ
มีความบกพร่องในทักษะด้านการวางแผนและจัดระบบ
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ทรี่ ะบุ จ�ำนวน 4 คน
ซึง่ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน ดังนี้
8.1.1 เป็นนักเรียนได้รับการวินิจฉัยของแพทย์ว่า
มีภาวะสมาธิสนั้
8.1.2 เป็ น นั ก เรียนที่บ กพร่องในด้า นทักษะการ
วางแผนและจั ด ระบบ โดยใช้ แ บบวั ด ความสามารถคิ ด
บริหารจัดการตนส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา (ฐาปณีย์
แสงสว่าง, 2559) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
8.1.3 ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการเข้าร่วมโครงการวิจยั
8.1.4 เป็นนักเรียนที่ได้รับค�ำแนะน�ำจากครู และ
ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นที่เข้าร่วมโครงการ

วิจัย และก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตัง้ ตรงจิตรวิทยาคาร)
8.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ� ำ แนกออกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล และเครื่องมือ
ทดลองเครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล
8.2.1 แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา (ฐาปณีย์ แสงสว่าง, 2559)
เครือ่ งมือทดลอง
8.2.2 โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะ
เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและจัดระบบของนักเรียน
ทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ จ�ำนวน 12 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที (รวม
ปฐมนิเทศกับปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
ทักษะด้านการวางแผนและจัดระบบเหมือนอย่างกิจกรรม
ที่ 1-10)
8.3 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ�ำแนกออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล และเครือ่ งมือทดลอง
โดยผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการดังต่อไปนี้
8.3.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล
8.3.1.1 แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาของ ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง
ซึง่ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 : ค�ำชีแ้ จงการตอบแบบวัด
ส่วนที่ 3 : การรวมคะแนน (คะแนนรวม 18 คะแนน
คิดเฉพาะส่วน 3)
การวางแผน/จัดระบบ (Plan/Organize)
ส่วนที่ 4 : ข้อความบ่งชี้พฤติกรรม (เฉพาะส่วน 3)
การวางแผน/จัดระบบ (Plan/Organize)
ส่วนที่ 5 : การแปลผลคะแนน
ส่วนที่ 6 : เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
8.3.2 เครือ่ งมือทดลอง
8.3.2.1 โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะ
เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและจัดระบบของนักเรียน
ทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
ตามขัน้ ตอน คือ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย ซึ่งพบว่า โปรแกรมที่
สร้างขึน้ เพือ่ ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กสมาธิสนั้
เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในหน้าทีข่ องตนมีพนื้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
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มาจากการพัฒนาทักษะความสามารถคิดบริหารจัดการตน
(EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน คือ
องค์ประกอบความสามารถในการก�ำกับอารมณ์
สามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ การปรับเปลีย่ น และการควบคุม
อารมณ์
องค์ประกอบความสามารถในการรู้คิด สามารถ
แบ่งได้ 5 ด้าน คือ การริเริม่ ความจ�ำในการท�ำงาน การวางแผน
/จัดระบบ การจัดระเบียบวัสดุ และการตรวจสอบงาน
องค์ประกอบความสามารถในการก�ำกับพฤติกรรม
สามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ การตรวจสอบตนเอง และการ
ยับยัง้
จากองค์ประกอบทัง้ 9 ด้านข้างต้น ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนและจัดระบบ เนื่องจากนักเรียนที่มี
ภาวะสมาธิสั้น ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
ได้ท�ำแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาพบว่ามีคะแนนทักษะด้านการ
วางแผนและจัดระบบต�ำ่ กว่าคะแนนมาตรฐาน
8.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาผลของ
การใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะการวางแผนและจั ด ระบบของนั ก เรี ย นที่ มี
ภาวะสมาธิสนั้
โดยมีวธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ดังนี้
8.4.1 ส่งหนังสือขออนุญาตผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อขอเข้าไปเก็บข้อมูล
และท�ำการทดสอบนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย
8.4.2 ส่งหนังสือขออนุญาตกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) เพือ่ ขอใช้แบบวัดความสามารถคิดบริหาร
จัดการตนส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
8.4.3 ส่งหนังสือขออนุญาต ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง
เพื่อขอใช้แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
8.4.4 ส่งหนังสือขออนุญาตผูป้ กครอง ตามจ�ำนวน
ของผูย้ นิ ยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั จ�ำนวน 4 คน
8.5 วิธวี จิ ยั
8.5.1 น�ำแบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน
ส� ำ หรั บนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึกษาไปวัด นักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อเป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือกนักเรียนกลุม่ เป้าหมาย

8.5.2 ผู ้ วิ จั ย คั ด เลื อ กกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ต รงตาม
เกณฑ์ที่ระบุ ได้จ�ำนวน 4 คน ที่มีความบกพร่องในด้าน
การวางแผนและจั ด ระบบมากที่ สุ ด และยิ น ดี เข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั ในครัง้ นี้
8.5.3 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มร่วมกับ
การชี้แนะของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นกับนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นจ�ำนวน 12
ครัง้
8.5.4 หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิน้ ผูว้ จิ ยั น�ำแบบวัด
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาไปวัดอีกครัง้
8.5.5 น�ำผลที่ได้มาตรวจสอบและเปรียบเทียบกับ
แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาก่อนเริม่ กิจกรรม
8.5.6 เขี ย นสรุ ป เชิ ง บรรยาย (Descriptive)
พฤติ ก รรมการวางแผนและจั ด ระบบ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง
การจั ด กิ จ กรรมของนั ก เรี ย นกลุ ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะคน
(Case Study)

9. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาผลของ
การใช้โปรแกรมกระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะการวางแผนและจั ด ระบบของนั ก เรี ย นที่ มี
ภาวะสมาธิสนั้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความคงทน
ของทักษะการวางแผนและจัดระบบจากการใช้โปรแกรม
กระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะของนักเรียนที่มีภาวะ
สมาธิสนั้ โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
9.1 ผู้วิจัยสังเกตการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมร่วมกับ
การบันทึกวีดโี อขณะสอน
9.2 ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรมและวี ดี โ อ
ขณะสอนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยการเขียนแบบบรรยาย
(Descriptive) ผลของการใช้โปรแกรมฯเป็นรายบุคคล
9.3 ผู ้ วิ จั ย แสดงกราฟค่ า คะแนนที จ ากแบบวั ด
ความสามารถคิ ด บริ ห ารจั ด การตนส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาเป็นรายบุคคล
10. ผลการวิจยั
10.1 สรุปผลของการใช้โปรแกรมกระบวนการ
กลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและ
จัดระบบของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ก�ำลังศึกษาอยู่
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ในโรงเรียนบางบัว (เพ่งตัง้ ตรงจิตรวิทยาคาร) ตามแผนการ
ด�ำเนินการของโปรแกรม จ�ำนวน 12 ครัง้ พบว่า
กิจกรรมปฐมนิเทศ ฉันรู้จัก...? เป็นกิจกรรมเพื่อ
ท�ำความรู้จักกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียน
กับผูว้ จิ ยั เพือ่ สร้างมิตรภาพทีด่ ตี อ่ กัน พบว่า กิจกรรมนีส้ ง่ ผล
ให้นกั เรียนกับนักเรียนมีความสนิทกัน และนักเรียนกับผูว้ จิ ยั
เริ่มคุ้นเคยกันท�ำให้นักเรียนกล้าที่จะพูดคุยหรือถามในสิ่งที่
ตนอยากรู้มากขึ้นนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ของตนออกมาให้ผวู้ จิ ยั เห็นโดยไม่มที า่ ทีเขินอาย
กิจกรรมที่ 1 ลิน้ ชักทรงเครือ่ ง เป็นกิจกรรมเพือ่ ช่วย
การเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนโดยสอนให้นักเรียนรู้วิธี
การเก็บอุปกรณ์เพื่อง่ายต่อการน�ำมาใช้งาน และประหยัด
เวลาในการค้นหาอุปกรณ์การเรียน พบว่านักเรียนทุกคน
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาพร้อมเรียนได้ดขี นึ้
กิจกรรมที่ 2 ล่าขุมทรัพย์ เป็นกิจกรรมเพื่อให้
นั ก เรี ย นสามารถท� ำ งานเป็ น ขั้ น ตอนได้ พบว่ า นั ก เรี ย น
ส่วนใหญ่สามารถท�ำงานตามขั้นตอนได้ แต่ยังต้องทวน
ขั้นตอนในการท�ำงานซ�้ำๆ ให้นักเรียนบางคน โดยเฉพาะ
เด็กชายไวท์และเด็กชายเรด ส่วนเด็กชายบลูเริ่มเปิดใจ
และยอมรับการช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อให้งานของตน
ตามขั้นตอน เสร็จทันเวลา แต่ยังคงต้องปรับในเรื่องของ
การท�ำงานแล้วแก้ใหม่ซำ�้ ๆ
กิจกรรมที่ 3 สีส่ เต็ปความส�ำคัญ เป็นกิจกรรมเพือ่ ให้
นักเรียนรู้จักการจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานที่ต้องท�ำ
ก่อน-หลัง พบว่านักเรียนรูแ้ ละเข้าใจการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของงานที่ต้องท�ำก่อน-หลังได้ โดยเฉพาะเด็กชายเรดและ
เด็กชายกรีนทีส่ ามารถยกตัวอย่างงานทีส่ ำ� คัญก่อน-หลังได้ดี
กิจกรรมที่ 4 วนซ�ำ้ ย�ำ้ ความส�ำคัญ เป็นกิจกรรมเพือ่
ให้นกั เรียนเข้าใจและสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานที่
ต้องท�ำก่อน-หลังได้ ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถแบ่งประเภท
ของงานแต่ละประเภทได้ถกู ต้องจากการทวนซ�ำ 
้ และจากการ
ท�ำกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งกันจึงท�ำให้นกั เรียนโดยเฉพาะเด็กชาย
ไวท์ และเด็กชายบลูทคี่ รัง้ ก่อนไม่สามารถแยกประเภทของ
งานได้อย่างถูกต้องสามารถแยกประเภทของงานที่ส�ำคัญ
ก่อน-หลังได้ดขี นึ้
กิจกรรมที่ 5 แฟ้มตามความส�ำคัญ เป็นกิจกรรม
เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเรียน
พบว่านักเรียนทุกคนสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเรียน
ได้ดจี ากการจัดเก็บเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัดในแฟ้มตาม
ความส�ำคัญ ท�ำให้รวู้ า่ งานใดควรท�ำก่อนและหลัง จึงท�ำให้
นักเรียนสามารถท�ำงานส่งทันเวลาทีก่ ำ� หนดได้

กิจกรรมที่ 6 สวนในขวดแก้ว เป็นกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนสามารถท�ำงานเป็นขัน้ ตอน พบว่านักเรียนทุกคนมี
ความกระตือรือร้นในการท�ำกิจกรรมได้อย่างดี ถึงแม้จะยังมี
ข้อผิดพลาดและต้องแก้ไขอยู่บ้างแต่งานก็ส�ำเร็จตามเวลา
ทีก่ ำ� หนด
กิจกรรมที่ 7 สมุดสไลด์สรุป เป็นกิจกรรมเพื่อให้
นักเรียนรู้/เข้าใจวิธีการสรุปใจความส�ำคัญของเรื่องที่อ่าน
ฟัง หรือดู และน�ำมาปฏิบัติได้ พบว่านักเรียนทั้งทุกคนรู้/
เข้าใจเรือ่ งทีต่ นได้ดู แต่สรุปใจความส�ำคัญของเรือ่ งได้ยงั ไม่ดี
ต้องได้รบั การชีแ้ นะ และพัฒนาให้ดขี นึ้ จากการท�ำกิจกรรม
ทีม่ ลี กั ษณะนีซ้ ำ�้ ๆ เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ และน�ำมา
ปฏิบตั ไิ ด้ดขี นึ้
กิจกรรมที่ 8 นิทานกระเป๋าเดียว เป็นกิจกรรมเพือ่
ให้นักเรียนสามารถสรุปใจความส�ำคัญของเรื่องที่อ่าน ฟัง
หรือดูได้ พบว่านักเรียนทุกคนสามารถเขียนสรุปใจความ
ส�ำคัญของเรื่องได้ดีขึ้น จากการท�ำกิจกรรมที่มีลักษณะ
เหมือนกับกิจกรรมที่ 7 สมุดสไลด์สรุป ซึ่งท�ำให้นักเรียนรู้
เทคนิ ค การเขี ย นของตน และน� ำ ข้ อ ผิ ด พลาดของตน
มาปรับใช้กับกิจกรรมในครั้งนี้ ท�ำให้การเขียน และการ
เล่าเรือ่ งของนักเรียนพัฒนาได้ดขี นึ้
กิจกรรมที่ 9 My story เป็นกิจกรรมเพือ่ ให้นกั เรียน
รู ้ / เข้ า ใจการเขี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ และน� ำ มาปฏิ บั ติ ไ ด้
ซึง่ พบว่านักเรียนทัง้ 4 คน รู/้ เข้าใจการเขียนอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะการเขียนเล่าในสิง่ ทีต่ นเองสนใจหรือถนัด นักเรียน
มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเริม่ ท�ำงานทันที แต่ยงั มีเด็กชายกรีน
ทีต่ อ้ งได้รบั การชีแ้ นะ ปรับปรุงในการเขียนอยูบ่ า้ ง
กิจกรรมที่ 10 เรือ่ งทีฉ่ นั เขียน เป็นกิจกรรมเพือ่ ให้
นักเรียนสามารถเขียนงานได้อย่างเป็นระบบ พบว่านักเรียน
ทุกคนสามารถเขียนเล่าเรื่องได้สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับ
ภาพเหตุการณ์ทั้ง 3 ภาพ ได้อย่างดี แต่ยังมีการผิดพลาด
ในเรื่องการสังเกต และความรอบคอบ เมื่อให้การชี้แนะ
นักเรียนยอมรับในข้อผิดพลาดนี้ และน�ำข้อผิดพลาดไป
ประยุกต์ใช้
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บูธแห่งความภูมใิ จ เป็นกิจกรรม
ทีใ่ ห้นกั เรียนได้นำ� เสนอหน้าชัน้ เรียนอย่างเป็นระบบ นักเรียน
ทั้ง 4 คน สามารถจัดล�ำดับเนื้อหาในการพูดให้มีความ
สอดคล้องกันได้ และมีความประทับใจในกิจกรรมที่ 1 ลิน้ ชัก
ทรงเครือ่ งเหมือนกัน เพราะเป็นงานทีน่ กั เรียนได้ทำ� ด้วยฝีมอื
ของตนเองทัง้ หมด ซึง่ จะเห็นได้วา่ นักเรียนจะรูส้ กึ ภูมใิ จมาก
ถ้ า งานชิ้ น นั้ น นั ก เรี ย นได้ มี ส ่ ว นรวมตั้ ง แต่ ต ้ น จนจบหรื อ
ท�ำด้วยตนเองทัง้ หมด
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10.2 จากการด�ำเนินการใช้โปรแกรมกระบวนการ
กลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและ
จัดระบบของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ทั้งก่อนและหลัง
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การใช้โปรแกรม 12 ครัง้ สามารถสรุปผลเป็นกราฟแสดง
คะแนนทีปกติ ได้ ดังนี้

ก่อน
หลัง
เด็กชายไวท์

เด็กชายบลู

เด็กชายเรด

เด็กชายกรีน

ภาพที่ 1 คะแนนทีป่ กติ จากการด�ำเนินการใช้โปรแกรมกระบวนการกลุม่ ร่วมกับการชีแ้ นะ
เพือ่ พัฒนาทักษะการวางแผนและจัดระบบของนักเรียนทีม่ ภี าวะสมาธิสนั้
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมฯ
10.2.1 เด็กชายไวท์ (นามสมมติ) พบว่า ทักษะการ
วางแผนและจัดระบบก่อนการใช้ โปรแกรมฯ ของเด็กชาย
ไวท์มคี ะแนนทีปกติที่ 45 ซึง่ อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์เฉลีย่
(กลุม่ ระดับควรปรับปรุงหรือต�ำ่ กว่าปกติ หรือควรได้รบั การ
พัฒนา) หลังจากการใช้โปรแกรมฯ เด็กชายไวท์ มีคะแนนที
ปกติที่ 54 ซึง่ อยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลีย่ (กลุม่ ระดับปานกลาง
หรือปกติ)
10.2.2 เด็กชายบลู (นามสมมติ) พบว่า ทักษะการ
วางแผนและจัดระบบก่อนการใช้โปรแกรมฯ ของเด็กชายบลู
มีคะแนนทีปกติที่ 43 ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
(กลุม่ ระดับควรปรับปรุงหรือต�ำ่ กว่าปกติ หรือควรได้รบั การ
พัฒนา) หลังจากใช้โปรแกรมฯ เด็กชายบลูมคี ะแนนทีปกติที่
57 ซึง่ อยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลีย่ (กลุม่ ระดับปานกลางหรือปกติ)
10.2.3 เด็กชายเรด (นามสมมติ) พบว่า ทักษะการ
วางแผนและจัดระบบก่อนการใช้โปรแกรมฯ ของเด็กชายเรด
มีคะแนนทีปกติที่ 38 ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
(กลุม่ ระดับควรปรับปรุงหรือต�ำ่ กว่าปกติ หรือควรได้รบั การ
พัฒนา) หลังจากใช้โปรแกรมฯ เด็กชายเรดมีคะแนนทีปกติที่
54 ซึง่ อยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลีย่ (กลุม่ ระดับปานกลางหรือปกติ)
10.2.4 เด็กชายกรีน (นามสมมติ) พบว่า ทักษะ
การวางแผนและจั ด ระบบก่ อ นการใช้ โ ปรแกรมฯ ของ
เด็กชายกรีนมีคะแนนทีปกติที่ 38 ซึ่งอยู่ในระดับต�่ำกว่า
เกณฑ์เฉลี่ย (กลุ่มระดับควรปรับปรุงหรือต�่ำกว่าปกติ หรือ

ควรได้รับการพัฒนา) หลังจากใช้โปรแกรมฯ เด็กชายกรีน
มีคะแนนทีปกติที่ 57 ซึง่ อยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลีย่ (กลุม่ ระดับ
ปานกลางหรือปกติ)

11. อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการโปรแกรม
กระบวนการกลุ่มร่วมกับการชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการ
วางแผนและจั ด ระบบของนั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร)
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ก่ อ นการด� ำ เนิ น การใช้
โปรแกรมฯ นักเรียนกลุม่ เป้าหมาย มีทกั ษะการวางแผนและ
จัดระบบต�ำ่ กว่าเกณฑ์เฉลีย่ อาจเนือ่ งมาจากปัจจัยสมาธิสนั้
ของนักเรียน ที่มีอาการอยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิในการเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับชาญวิทย์ พรนภดล (2553), พวงทอง ไกรพิบลู ย์
(2556) และพนม เกตุมาน (2551) ทีก่ ล่าวว่า นักเรียนทีม่ ี
ภาวะสมาธิ สั้ น จะแสดงอาการขาดสมาธิ วอกแวกง่ า ย
ขาดความตั้งใจในการท�ำงาน ท�ำงานไม่เรียบร้อยตกหล่น
ขาดความรอบคอบ ไม่ตั้งใจเรียน เมื่อให้ค�ำชี้แนะบางครั้ง
ก็ลืมหรือท�ำไม่ครบ ติดเล่น และพูดมาก เนื่องจากสมอง
ทัง้ 3 ส่วนใหญ่ๆ มีการท�ำงานทีบ่ กพร่อง โดยเฉพาะในส่วน
Prefrontal Cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนหน้าสุด ท�ำหน้าที่
ควบคุ ม การใช้ เ หตุ ผ ล การยั้ ง คิ ด การจ� ำ แนกแยกแยะ
การจัดระบบข้อมูลต่างๆ
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นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาการสมาธิสั้นของนักเรียนส่งผลให้
นักเรียน มีความยากล�ำบากในการวางแผนและจัดระบบ
ซึ่ ง ควรได้ รั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะการ
วางแผนและจั ด ระบบซึ่ ง จะสามารถน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์
ในการเรียนรูใ้ ห้ประสบความส�ำเร็จได้
แนวทางในการพั ฒ นาทั ก ษะการวางแผนและ
จัดระบบในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมหรือ
จัดการเรียนรู้ ทีม่ ลี กั ษณะกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียนทีม่ ี
ภาวะสมาธิสั้น โดยเน้นสื่อการเรียนรู้หรือเกมที่สร้างสรรค์
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะฝึกทักษะให้กับนักเรียน ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และมีสมาธิ
จดจ่อมากขึน้ สามารถท�ำงานเสร็จทันเวลา และครูตอ้ งหมัน่
ตรวจเช็คสมุดการบ้านของนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน เช่น จัดโต๊ะหรือที่นั่งให้
เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน มีการแบ่งเวลาในการท�ำงาน
ทีช่ ดั เจน สัง่ ค�ำสัง่ ทีส่ นั้ กระชับ และทีละขัน้ ตอน ให้นกั เรียน
ทวนค�ำสั่งทุกครั้งเมื่อครูสั่งเสร็จ เพื่อตรวจสอบว่านักเรียน
เข้าใจหรือไม่ และครูควรหากิจกรรมที่ให้นักเรียนสามารถ
เข้าร่วมหรือท�ำด้วยตนเองได้จะยิ่งท�ำให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ
และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับราชานุกลู
(2558) และชาญวิทย์ พรนภดล (ม.ป.ป.) กล่าวว่า นักเรียน
ที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการช่วยเหลือในด้านการเรียน
มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับลักษณะการเรียนรู้
ส�ำหรับนักเรียน พยายามสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน
มีการจัดทีน่ งั่ ให้นกั เรียนอยูห่ น้าชัน้ หรืออยูใ่ กล้ครูให้มากทีส่ ดุ
เพือ่ ครูจะได้เตือนนักเรียนให้กลับมาตัง้ ใจเรียนเมือ่ สังเกตว่า
นักเรียนเริม่ ขาดสมาธิ และครูอาจมีกจิ กรรมสร้างสรรค์ให้ทำ 
�
เช่น มอบหมายหน้าที่ให้ช่วยครูเดินแจกสมุดให้เพื่อนๆ
ในห้อง ลบกระดานด�ำ  จะช่วยลดความเบื่อในการเรียนลง
และท�ำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนได้นานขึ้น ซึ่งเทคนิค
เหล่านี้เหมาะกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละคน อีกทั้ง
เทคนิคเหล่านีไ้ ด้รบั การน�ำไปใช้และแสดงให้เห็นว่า สามารถ
น�ำไปให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุม่ เป้าหมายให้มกี ารพัฒนา
ทักษะการวางแผนและจัดระบบในด้านการเรียนให้ดีขึ้น
จากการใช้โปรแกรมดังกล่าว กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
12 ครัง้ พบว่านักเรียนกลุม่ เป้าหมายสามารถพัฒนาทักษะ
การวางแผนและจัดระบบของตนทีด่ ขี นึ้ และนักเรียนยังรูส้ กึ
ภูมใิ จในกิจกรรมทีต่ นเองมีสว่ นร่วมและได้ลงมือท�ำ

12. ข้อเสนอแนะ
12.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
12.1.1 ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น
ควรได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารเรียนรูว้ ธิ กี ารส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ของบุตรหลาน รวมทัง้ ให้ความร่วมมือกับ
ครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้
บุตรหลานมีพฒ
ั นาการด้านทักษะและการเรียนทีด่ ขี นึ้
12.1.2 การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น
ต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนยอมรับและเข้าใจใน
ตนเองเสียก่อน ซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนให้ความร่วมมือกับครู
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนการ
สอน และยอมรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ตนมีปัญหา
ทัง้ ในด้านทักษะการเรียน และการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
12.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
12.2.1 ควรมีการติดตามศึกษาความคงทนของ
ทักษะการวางแผนและจัดระบบ ภายหลังการใช้โปรแกรมฯ
12.2.2 ควรจั ด ท� ำ โปรแกรมที่ พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถคิดบริหารจัดการตนหรือ EF ในทักษะ 9 ด้าน
โดยเลือกจัดท�ำให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนที่มี
ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษประเภทอืน่ ๆ
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