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ธนาพร  ศรีโสภณ.  (2553).  การศึกษาพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความ 

 บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุด 
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       การวิจยันี้มจีดุมุงหมาย  เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีน 

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครอง 

ที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปน

ผูปกครองทีท่าํหนาที่ดูแล  และใหความชวยเหลือนกัเรียนที่มีความบกพรองทางสตปิญญาระดับ 

ปานกลางจํานวน  8  คน  และนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  8  คนม ี      

ระดับสติปญญา 35-49 และไมมีความพกิารซ้ําซอนกาํลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนบุาล 2 ภาคเรยีน 

ที่  1  ปการศึกษา 2552 จํานวน  8  คน  เลอืกโดยวิธเีจาะจง (Purposive Sampling) ดําเนนิการ 

ทดลองเปนระยะเวลา  5 สัปดาห  สัปดาหละ 7 วนั  รับใบบันทกึพฤตกิรรมหลังการฝกทุกวันศกุร 

จากผูวจิัยในกจิกรรมถัดไปเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัของนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางแบบประเมินพฤติกรรม 

ความมวีินยัของนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล The Sign Test for Median: One Sample และ The 

Wilcoxon  Matched –Pairs Signed - Ranks Test 

 ผลการวิจยัพบวา 

 1.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินยัอยูในระดับดี  

ดังนี ้

                  1.1  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

             1.2 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2         

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยมวีินยัอยูในระดับดีมาก 



   1.3  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคาํขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือ   

หรือใหของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางหลังการฝก    

ของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยอยูในระดบัปรับปรุง 

    1.4  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับปรับปรุง 

    1.5  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนของนกัเรียน        

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก

อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

     1.6  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรยีนชัน้อนุบาล 2  ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

     2.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยอยูในระดบั   

สูงขึ้น  ดังนี ้

     2.1  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

    2.2  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2  ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

      2.3  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคาํขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือ

ใหของของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

      2.4 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 

      2.5 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนของนกัเรียน        

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก

อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 



   2.6 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรยีนชัน้อนุบาล 2  ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 
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 This research aimed to study and to compare disciplinary behavior of Kindergarten 

year 2 students with moderate level of  mental retardation before and after their parents 

were trained by disciplinary behavior development team. The sample group included 8 

parents and 8 students with mental retardation between 35 and 49 without overlapping 

disability obtained by purposive sampling. The training took 7 day  a week lasted for 5 

weeks.   The parents were provided with evaluation form every Friday by the researcher for 

in the next activity in each week. The instruments employed in this study included training kit 

to improve the disciplinary behavior of students. The data were  analyzed using median, 

interquartile range, The Sign Test for Median : One Sample and the Wilcoxon Matched-Pairs 

Signed- Ranks Test. 

 The results of the research can be concluded as follows: 

 1.  After having been trained with parents using training kit, the disciplinary 

behavior of kindergarten year 2 students, with moderate level of mental retardation is at a 

good level as follows. 

                 1.1  Disciplinary behavior in making the bed of the target students after having 

been trained is at a good level. 

   1.2 Disciplinary behavior in queue forming after having been trained is at  

an excellent level. 

  1.3 Disciplinary behavior in thanking for all who help of the target students after  

having been trained by parents using training kit is at a poor level 

  1.4 Disciplinary behavior in apologizing when making mistakes of the target  

students after having trained by parents using training kit is at a poor level. 

  1.5 Disciplinary behavior in dress code (sleeping clothes) of the target students  

after having trained by parents using training kit is at a good level. 



  1.6 Disciplinary behavior in storing toys in the place of the target students after  

having trained by parents using training kit is at a good level. 

 2.  After having been trained with parents using training kit, the disciplinary 

behavior of kindergarten year 2 students, with moderate level of mental retardation is at a 

higher level as follows.  

                 2.1 Disciplinary behavior in making the bed of the target students after having 

been trained is at a higher level. 

  2.2 Disciplinary behavior in queue forming after having been trained is at a  

higher level. 

  2.3 Disciplinary behavior in thanking for all who help of the target students  

after having been trained by parents using training kit is at a higher level 

  2.4 Disciplinary behavior in apologizing when making mistakes of the target  

students after having trained by parents using training kit is at a good level. 

  2.5 Disciplinary behavior in dress code (sleeping clothes) of the target  

students after having trained by parents using training kit is at a good level. 

  2.6 Disciplinary behavior in storing toys in the place of the target students  

after having trained by parents using training kit is at a good level. 
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แกผูวิจัยเปนอยางดยีิ่ง และ ดร.เกรียงศักดิ ์ สังขชยั และ ดร.สุธาวัลย  หาญขจรสุข กรรมการแตงตั้ง

เพิ่มเติม ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยชุติมณฑน   บุญมาก ที่ชวยกรุณาใหคําแนะนาํให

คําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทาํชุดฝกอบรมสําหรับผูปกครอง  ขอขอบพระคุณ อาจารยบุญสืบ 

แสงทอง  หัวหนางานการสอนภาษาตางประเทศ  อาจารยพัชรีวรรณ  คุณชื่น หวัหนางานศนูย

วิทยาการ ที่กรุณาเปนผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือ  และไดใหความชวยเหลือตรวจสอบแกไขจนได

เครื่องมือที่สมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวชิาการศึกษาพิเศษทกุทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน 

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทักษะ ประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่ง แกผูวิจัยจนประสบความสาํเร็จ    

ในการศึกษา และขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพจนัทรแตอุปถัมภ) 

กรุงเทพมหานคร อาจารยอิษฎ  ประพาน ครูประจําชั้นนกัเรียนอนุบาลปที่ 2  ที่อํานวยความสะดวก    

ในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
  

 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ คณะผูบริหาร คณะครู โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน    

ที่ใหโอกาสและความชวยเหลือในดานตางๆ เปนอยางด ีและขอขอบคุณนางสาวอนญัยาณี  ศรีนอก     

เอกการศึกษาพิเศษ สาขาการสอนผูทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  ที่มีสวนเกี่ยวของให             

ความชวยเหลอืในการศึกษาครั้งนี้สําเร็จเปนอยางด ี

  

                     ธนาพร  ศรีโสภณ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
   แผนพฒันาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 มุงปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนให           

เอื้อตอการพฒันาขีดความสามารถของผูเรียนใหมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงคใฝการเรียนรู อยูรวมกับ

ผูอ่ืนในสงัคมได (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: บทนํา) สอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พทุธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธกิาร คือ เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม ในมาตรฐาน

การเรียนรูที่ 4 ตัวบงชีท้ี่ 1 จะเนนในเรื่องของการมวีินยัในตนเองและมคีวามรับผิดชอบการพัฒนา

อารมณจิตใจ และปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรมใหกับเด็กทําใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืนมี

ความเชื่อมัน่ กลาแสดงออก มวีินยัในตนเอง ฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให

นักเรียนแตละคนมีโอกาสพฒันาตนเอง  ตามลําดับข้ันของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และ        

นําไปใชในชวีติประจําวนัไดอยางมีความสขุ เปนคนเกงและคนดีของสังคม (กรมวิชาการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 12) 

 การสรางวินยัในตนเองเปนรากฐานของพฤติกรรมที่ดีส่ิงที่ชวยใหคนเรามีวนิัยที่ดีงามมีหลาย

ลักษณะไดแก ระเบียบขอปฏิบัติ  ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายและศลีธรรม มีวัตถปุระสงคจะควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปในแนวทางทีพ่ึงประสงคในทางที่ดีงาม  ดังนัน้ทกุคนจงึควรตระหนัก    

ในความสําคญัและความจาํเปนของการมีวินยั คนที่มวีินัยในตนเองจะเปนคนที่รูจกัตนเอง สามารถ

ควบคุมตนเองมิใหทาํผิดกฎระเบียบที่สังคมไดกําหนดไว กลายเปนบุคคลที่สังคมยอมรับและที่สําคัญ

เปนคนที่ไมสรางปญหาใหกบัสังคมไดอีกดวย  วนิัยที่ดีจะตองมาจากจิตสํานึกของแตละคนโดยมิตองมี

กฎเกณฑใดๆ มาบังคับ ดังนัน้จึงเปนเรื่องที่นาสนใจสาํหรับการปลูกฝงใหเด็กรูจกัการมีวนิัยในตนเอง   

รูวาอะไรควรทาํหรือไมควรทาํโดยผูที่อยูใกลชิดกับเด็กจะตองรวมมือชวยกันปลกูฝงทัง้พอแม 

ผูปกครอง และครู   

 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาก็ตองมีการปลูกฝงดานความมวีนิัยในตนเอง 

เชนเดียวกนักบัเด็กปกติ เพราะเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญามีอารมณแปรปรวนควบคุม

อารมณไมคอยได ปรับตัวยาก สมาธิส้ัน และยังมพีฤตกิรรมที่เปนปญหาเฉพาะตัวที่สังคมไมยอมรับ 

เชน รังแกเพื่อน   ขาดวนิัย ไมมีความรับผิดชอบ มีความบกพรองทางการสื่อสาร มพีฤติกรรมไมยอม

แบงปน และไมรูจักการรอคอย ไมสามารถรวมกิจกรรมตางๆ ไดนาน (ประกฤติ พูลพัฒน. 2544: 73-

84)  จากการสํารวจและการรวบรวมขอมูลขางตนสรุปไดวา ปญหาและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการ

แกไขเพื่อไมใหมีปญหาในการอยูรวมกับผูอ่ืน คือ การไมมีลักษณะนิสัยทางจริยธรรมดานระเบยีบวินัย 
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ซึ่งไดแก การไมเดินแถวใหมรีะเบียบ  การไมเขาแถวรอลาํดับ การไมเกบ็ของเขาที่และจัดใหเปน

ระเบียบ การไมทิ้งขยะใหถูกที่ ไมมีมารยาทในการฟง การไมมีมารยาทในการรับประทานอาหาร      

เปนตน   ซึ่งทกุฝายตองชวยกันสงเสริมและพัฒนาความมีวินยัใหกับเดก็ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาขณะที่อยูในโรงเรยีนและที่บาน การเสริมสรางความมวีินยัในตนเองสําหรับเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสงเสรมิพัฒนาการเตรียมความพรอมของเด็กทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาใหมีความพรอมในการเรียนตอไปตามมาตรฐานการเรียนรูโดยศึกษาจาก

หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 26-29) ในการเสรมิสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูที่ 4 คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงามตามตวับงชี้

ที่ 1 จะเนนในเรื่องของการมวีินัยในตนเองและมีความรบัผิดชอบ ประกอบดวย การเขาแถวและ      

เดินแถวใหเปนระเบียบ  การเก็บของเขาทีแ่ละจัดเปนระเบียบ  การทิ้งขยะใหถกูที ่ รูจักการกลาวคาํ

ขอบคุณ  และรูจักขอโทษเมือ่ทําผิด  ไมแกลงเพื่อน  มนี้ําใจแบงปนสิง่ของ  การจัดเกบ็เครื่องนอน     

การแตงกาย  เก็บของผูอ่ืนไดสงคืนเจาของและไมสงเสยีงดังในหองเรยีน  นอกจากนี้พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที ่23 (สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา. 2547: 12 – 16)  ไดกําหนดใหการจดัการศึกษา    

ทุกรูปแบบ  ตองเนนทัง้ความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ  

แตละระดับ มาตรา 24 วรรค 4 การจัดการเรียนการสอนตองผสมผสานสาระความรูตางๆ  อยางเปน

สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลกูฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทกุวิชา 

คุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียนมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนแนวทางในการจัดการศกึษา

ของชาติ  และสถานศกึษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่สนองตอความตองการของประเทศสงัคม 

และทองถิน่มพีัฒนาการในทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ สติปญญา เพื่อใหเดก็ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพในภายภาคหนา ฉะนัน้ควรใหโอกาสเดก็

ไดฝกการสรางวนิัยในตนเองตั้งแตชวงปฐมวัย เพราะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาลกัษณะนิสัยให     

มีพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค และดํารงชีวิตในสังคมรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 2) ไดระบุวา ปญหาของสงัคมประการหนึ่งที่มี

ผลกระทบอยางยิง่ตอเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา คือ ความออนแอของสถาบนัครอบครัว ใน

การทาํหนาทีอ่บรมเลี้ยงดเูด็กที่มีความบกพรองทางสตปิญญาซึ่งเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

จํานวนหนึ่งอาจไดรับการเลีย้งดูที่ไมเหมาะสมสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กทัง้ในปจจุบันและอนาคต 

นอกจากนีป้ญหาสิง่แวดลอมตางๆ  สงผลโดยตรงและโดยออมตอสุขภาพอนามัยและพัฒนาการ

ตลอดจนการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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 การสรางวินยัใหกับลูกจงึมสีวนสาํคัญอยางยิง่ การที่เดก็ที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะ 

มีวินยัหรือไมนั้นขึน้อยูกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการสรางวินยั คือพอแม 

ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก และกลวิธีการฝกวนิัย ปจจัยดานพอแมไดแก ทัศนคติของพอแม 

ความตั้งใจจรงิของพอแม วนิัยในตนเองของพอแม อารมณของพอแม ปจจัยดานความสัมพันธระหวาง

พอแมกับลูก ถาพอแมมีความสัมพันธที่ไมดีกับลูก ลูกจะตอตานกฎระเบียบที่ต้ังขึ้นและเมื่อถกูกาํหนด

กรอบใหอยูในวินัยหรือถูกลงโทษ ก็จะมีความเขาใจวัตถปุระสงคของพอแมผิดๆและปจจัยดานกลวิธี

ในการฝกวนิัยนั้น พอแมตองมีเทคนิคที่เหมาะสมมีความสม่ําเสมอ เสมอตนเสมอปลาย และฝกฝน

ต้ังแตยังเล็กโดยเฉพาะในชวงปฐมวัย  กลวิธีในการฝกวนิัยใหกับเด็กเล็กๆมีหลายเทคนิควิธี อาจจะใช

วิธีใดวิธหีนึง่  หรือหลายวธิีผสมผสานก็ได  เชน  การใหเหตุผล การใชทาที การเบี่ยงเบนความสนใจ 

การเพกิเฉย การใหรางวัล การเปนแบบอยางที่ดีและเปนรูปแบบที่ถูกตอง และการทาํโทษ(อัมพล        

สูอําพนั. 2549:23) วินยัในตนเองยงัเปนองคประกอบที่สําคัญของทกัษะชวีิตในการเตรียมพรอม

สําหรับการปรับตัวในอนาคต  การฝกระเบียบวนิัยจะไดผลดีตองไดรับการฝกอยางสม่ําเสมอ 

ผูปกครองตองมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติตน  เพื่อรักษากฎระเบียบทั้งน้ําเสยีงทาทางและ สีหนา

จะตองสื่อไดอยางชัดเจนวาการกระทํานั้นไมเปนทีย่อมรับของผูใหญ นอกจากนี้ควรปฏิบัติตอเด็กดวย

การกระทํามากกวาที่จะใชคําพูดเพียงอยางเดียว  และตองไมลืมวาเดก็แตละคน  มคีวามสามารถ     

ในการรับคําสัง่หรือขอปฏิบัติแตกตางกนัออกไป ดังนัน้ผูปกครองควรคํานึงถึงความสามารถในการรับรู

ประกอบกับการออกกฎเกณฑ   เนื่องจากเด็กทกุคนตองการฝกพัฒนาทักษะและวุฒิภาวะดานอารมณ

เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่มีความเชื่อมัน่ในตนเอง สามารถควบคุมอารมณตามสถานการณไดอยาง

เหมาะสมรูวาสิ่งใดควรไมควรทํา สามารถยอมรับขอผิดพลาดได แตส่ิงสําคัญที่สุดก็คือพอแม

ผูปกครองจะตองวางขอบเขตดวยความมัน่คงสม่าํเสมอ  และเปนแบบอยางที่ดี  เดก็สามารถซึมซบั

พฤติกรรม  และเลียนแบบบุคลิกภาพของพอแมมาเปนของตนเองไดในเวลาตอมา ฉะนัน้บทบาทของ

พอแมจึงมีอิทธิพลอยางสงู  ตอการพัฒนาของลูกในการกาวไปสูการเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ        

ทั้งทางกาย และจิตใจ (กรมสุขภาพจิต.  2546: 12) 

 ขอมูลขาวสารที่ใหความรูกับผูปกครองของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปนเรื่อง

สําคัญมากซึง่เปนทางเลือกหนึง่โดยการนาํสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธมาใชในการสงเสริม            

ใหความรูกับผูปกครอง ทางเลือกหนึ่งที่เปนทีน่ิยมคือ การเผยแพรความรูโดยใชแผนพับ เปนสื่อชนิด

หนึง่ทีถู่กเลือกใชมากเปนอันดับหนึง่ เพื่อเผยแพรความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วงเดือน      

เดชะรินทร. (2546: บทคัดยอ) ที่ไดนาํแผนพับมาประชาสัมพนัธใหความรูกับผูปกครองของเด็กปฐมวัย

ออทิสติกในเรือ่งการศึกษาประชาสัมพันธและการสรางเจตคติที่ถกูตอง เร่ืองบุคคลออทิสติกเปน      

การสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ใหแกทุกฝายที่เกีย่วของ รวมถงึทุกคนในสังคมและมีวิธกีาร
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ใหมๆ ที่เหมาะสมมาชวย เชน  การใชชุดการฝกอบรมเปนสื่อที่ใชไดผลดีสามารถจัดได  ในลักษณะ

เรียนดวยตนเอง (Independent Study) โดยถือหลักความแตกตางระหวางบุคคลทีน่ักเรียนสามารถ

เรียนไดตามเวลาโอกาสและความพอใจของตนเอง  การยอมรับทฤษฎีนี้ทาํใหส่ือการเรียนรูดวยตนเอง

ถูกนาํมาใชกนัอยางแพรหลาย โดยเฉพาะสื่อการเรียนรูที่เปนเอกสารสิ่งพิมพทีพ่ฒันาขึน้            

(วิโรจน  สารัตนะ. 2532: 36; อางอิงจาก Kulick. 1982: 853) 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงไดสรางชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั

สําหรับผูปกครองเพื่อเสริมสรางความมวีินยัของนกัเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปาน

กลาง และเพือ่ใหผูปกครองสามารถนําไปใชในการพัฒนาความมวีนิยัของนกัเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับปานกลาง โดยจัดทาํแผนพับและคูมือในการใหความรู  จัดทาํเปนรูปแบบของวีซีดี 

และใหผูปกครองไดฝกปฎิบัติ ดวยการฝกกับนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง

ที่บาน โดยจะเนนคุณลักษณะอันพงึประสงคดานความมวีินัย และเปนแนวทางใหผูทีม่ีสวนเกี่ยวของ

และผูสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความมวีนิัยของนักเรียนทีม่ี          

ความบกพรองทางสติปญญาตอไป  

  

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

 2.  เพื่อเปรียบเทยีบพฤตกิรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรอง         

ทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม       

ความมวีินยั 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยของนักเรียนทีม่ีความบกพรอง        

ทางสติปญญาระดับปานกลางจะเปนแนวแกครู ผูปกครอง และผูเกีย่วของไดตระหนักถงึคุณคา

ความสาํคัญของการจัดกิจกรรมโดยใหผูปกครองมีสวนรวม เพื่อสงเสริมการมวีินยั และยังเปนแนวทาง

สงเสริมใหผูปกครองไดตระหนกัถึงบทบาทหนาที่ของตนในการอบรมเลี้ยงดู  และใหความรวมมอืกับ

โรงเรียนในการสงเสริมการมีวินยัในของนกัเรียนที่มีความบกพรองทางสตปิญญาระดับปานกลาง 
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ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูปกครองที่ทาํหนาที่ดูแลและใหความชวยเหลือนกัเรียนทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง มีระดับสติปญญาระหวาง  35 – 49  และ 

ไมมีความพิการซ้ําซอน กาํลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 2  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  คือ  ผูปกครองทีท่ําหนาที่ดูแลและใหความชวยเหลือ

นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง จาํนวน  8  คน  และนักเรยีนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ระดับสติปญญาระหวาง 35 – 49  จํานวน 8 คน และ 

ไมมีความพิการซ้ําซอน   กาํลังเรียนอยูในระดับชั้นอนบุาล 2  ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2552   

โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพจนัทรแตอุปถัมภ) กรุงเทพมหานคร   ซึง่เลือกมาโดยวิธกีารแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เฉพาะผูปกครองทีใ่หความรวมมอืและสามารถเขารับการฝกไดครบตาม

กําหนด  
  ชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมีวนิัยสาํหรับผูปกครองของนักเรียนที่มคีวาม
บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  เปนชุดฝกอบรมสําหรับผูปกครองที่ใชพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัของนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  ที่สรางขึ้นตามแนวคดิของ

ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ชุดฝกอบรมนี้มีลักษณะเปนสื่อประสมประกอบดวย วีซีดี แผนพับ 

ที่เปนการใหความรูในดานความมวีนิัยใหแกผูปกครองรวมกับการปฏิบัติตามแนวทางทีก่ําหนดเปน

รายบุคคลภายใตคําแนะนําของผูฝก   ซึง่ประกอบดวย  

 1.  เอกสารแผนพบั ประกอบการอบรมสําหรับผูปกครองที่เขารับการฝก โดยเอกสารแผนพับ 

ของการฝกวินยัมีทัง้หมด 8 ชุด ไดแก 

1.1 เอกสารแผนพบั ชุดที่ 1  การควบคุมตนเอง              : การรอคอยเขาแถวซื้อของ  

1.2  เอกสารแผนพบั ชุดที่ 2  การควบคุมตนเอง               : การเขาหองน้าํ   

1.3   เอกสารแผนพบั ชุดที่ 3  ความรับผิดชอบ                  : การเก็บของเลนเขาที ่ 

1.4   เอกสารแผนพบั ชุดที่ 4  ความรับผิดชอบ                  : การจัดเก็บเครือ่งนอน 

1.5   เอกสารแผนพบั ชุดที่ 5  ความรับผิดชอบ                  : การแตงกาย (ชุดนอน) 

1.6   เอกสารแผนพบั ชุดที่ 6 ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม : ปดน้ําเมื่อใชแลว 

1.7   เอกสารแผนพบั ชุดที่ 7 ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม : การทิง้ขยะลงถัง 

1.8   เอกสารแผนพบั ชุดที่ 8 ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม : รูจักการกลาวคําขอบคุณ 

เมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือ หรือใหของและรูจักขอโทษเมื่อทําผิด ในเอกสารแผนพบัทั้ง 8 ชุดแตละชุด 

จะมีแบบบันทกึพฤติกรรมของนักเรียนสาํหรับผูปกครองสังเกตและบนัทกึแลวนาํกลับมาใหผูวิจยั    
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 2.  วีซีดีใหความรู 1 ชุด  โดยมีเนื้อหาของการฝกอบรม 3 ดาน ดังนี ้

  2.1 ดานการควบคุมตนเอง หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกอยางเหมาะสมและรอคอย 

อดทน อดกลัน้ ไดแก การรอคอยเขาแถวซื้อของ   

  2.2 ดานความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกอยางเหมาะสม  และทําสิง่       

ที่ไดรับมอบหมายในสิ่งที่ตนกระทํา  ไดแก  การเก็บของเลนเขาที่และจัดเปนระเบยีบ  การจัดเกบ็ 

เครื่องนอน  และการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียน   

  2.3 ดานปฏิบัติตามระเบียบของสังคม หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกอยางเหมาะสม 

และเปนระเบยีบแบบแผนในการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ไดแก การทิง้ขยะลงถัง ปดน้ําเมื่อใชแลว  

รูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือ หรือใหของและรูจักขอโทษเมือ่ทําผิด     

  3.  แบบประเมินพฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียน โดยกาํหนดขอบเขตของการประเมิน

พฤติกรรมการมีวินยั 8 ดาน ไดแก การรอคอยเขาแถวซื้อของ การเขาหองน้าํ  การแตงกาย (ชุดนอน)  

ที่โรงเรียน  การเก็บของเลนเขาที่  การจัดเก็บเครื่องนอน  การทิง้ขยะลงถัง  ปดน้ําเมือ่ใชแลว  รูจักการ

กลาวคาํขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของและรูจักขอโทษเมื่อทาํผิด     

 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 พฤติกรรมความมีวนิัย 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 พฤตกิรรมความมีวนิัย  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติ  การกระทาํของนักเรียนทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  ที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม     

ในการอยูรวมกับผูอ่ืนและปฏิบัติตนไปในทางทีถู่กตองอยางมีเหตุผล ตามกฎ ระเบยีบ ที่ไดต้ังไวใน

สังคมโดยไดกาํหนดความมวีินัยของนกัเรยีน คือ การแสดงพฤติกรรมในรูปของการควบคุมตนเองทาํ

ตามขอตกลงของครู  เคารพกฎระเบียบโดยไมตองมีใครตักเตือน พฤตกิรรมที่จะแสดงออก โดยมี

พฤติกรรมที่แสดงออก  3  ดาน ไดแก  

 1. การควบคุมตนเอง หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกในการรอคอย  อดทนอดกลัน้  

ไดแก  การรอคอยเขาแถวซือ้ของ  การเขาหองน้ํา 

 2. ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในการทําสิ่งที่ไดรับมอบหมายในสิ่งที่ตน

กระทาํ ไดแก การเก็บของเลนเขาที่ การจัดเก็บเครื่องนอน การแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียน   

  3. ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกที่เปนระเบียบแบบแผนใน

การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ไดแก การทิ้งขยะลงถงั  ปดน้ําเมื่อใชแลว  รูจักการกลาวคาํขอบคุณ
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เมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ  และรูจักขอโทษเมื่อทําผิด ซึ่งสามารถวัดออกมาเปนคะแนนได

ดวยแบบประเมินพฤติกรรมความมวีินยั 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 
 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยอยูในระดับดี  

ดังนี้ 

ชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมการมีวินยัสําหรับผูปกครอง 

ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรม พฤติกรรมความมวีินัย 

       1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค 

ของการทดลองแกผูปกครองทั้งกลุม 

       2. ผูวิจัยสาธิตกิจกรรม 

ใหผูปกครองทาํตามทีละกิจกรรม 

       3. ใหผูปกครองฝกปฏิบัติ 

ตาม วซีีดี และแผนพับ 

       4. ผูปกครองตรวจสอบ 

ความมวีินยัของนักเรียน 

       5. ชี้แจงมอบหมายภาระงาน 

การฝกนักเรียนและบันทึกผลการฝก 

พฤติกรรมของนักเรียนที่บาน 

       6. นัดหมายใหผูปกครอง 

นํานักเรียนมาทดสอบ 

1. การควบคุมตนเอง 
      1.1 การรอคอยเขาแถวซื้อของ  

      1.2 การเขาหองน้ํา 
2. ความรับผิดชอบ      
      2.1 การเก็บของเลนเขาที่ 

      2.2 การจัดเก็บเครื่องนอน    

      2.3 การแตงกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียน   
 3. ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 
     3.1 การทิ้งขยะลงถัง  

     3.2 ปดน้ําเมื่อใชแลว 

    3.3 รูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืน 

ใหความชวยเหลือ หรือใหของ  และรูจัก 

ขอโทษเมื่อทําผิด    
 
(มาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตร การศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช.  2546: 26-29) 

พฤติกรรม

ความมีวินัย 
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  1.1 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

   1.2  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

   1.3  พฤติกรรมความมีวนิยัดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือให

ของของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสตปิญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

   1.4  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

  1.5 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียนของนกัเรียนชัน้

อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับดี 

    1.6  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรยีนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

         2.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินยั 

อยูในระดับสูงขึ้น  ดังนี ้

  2.1  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 

  2.2  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

   2.3  พฤตกิรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือให

ของของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสตปิญญาระดับปานกลาง  หลังการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 
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   2.4  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 

   2.5  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียนของนกัเรียนชัน้

อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับสูงขึ้น 

    2.6  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวาม

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ การศึกษาพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีน       

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝก

โดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยไดมีการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของนําเสนอ 

ตามลําดับหัวขอดังนี ้

 1.  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา 

    1.1  ความหมายของเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา 

    1.2  ประเภทของเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา 

    1.3  ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

    1.4  หลักสูตรการสอนสาํหรบัเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

    1.5  งานวิจยัที่เกีย่วของกับนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา  

 2.  ความมวีินยั 

  2.1  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546 

  2.2  ความหมายของวินยั 

     2.3   ความสาํคัญของวินัย   

     2.4   คุณคาและประโยชนของความมีวนิยั 

     2.5   ประเภทของวินยั 

    2.6   ความหมายของความมวีินยัในตนเอง 

      2.7   พฤติกรรมความมีวนิัยในตนเอง  

     2.8   การปลูกฝงและเสริมสรางความมวีินยัในตนเอง 

  2.9   การประเมินวัดความมวีินัยโดยการสังเกต 

    2.10 งานวจิัยที่เกีย่วของกับวินัย 

 3.  การฝกอบรมและชุดฝกอบรม 

    3.1  ความหมายการฝกอบรม 

    3.2  วัตถุประสงคของการฝกอบรม    

    3.3  ประเภทของการฝกอบรม 

    3.4  ความหมายของชุดฝกอบรม 

    3.5  แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับชุดฝกอบรม    
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  3.6  ประเภทของชุดฝกอบรม 

  3.7  ประโยชนของชุดฝกอบรม 

   3.8  ประโยชนตอผูรับการอบรม 

   3.9  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการฝกอบรม  

          4.  การใหความรูผูปกครอง 

  4.1  ความสําคัญของการใหความรูผูปกครอง 

  4.2  ความสําคัญของผูปกครองตอพัฒนาการเด็ก 

  4.3  บทบาทหนาที่ของผูปกครองในการพฒันาเด็ก   

  4.4  แนวทางการใหความรูผูปกครอง 

  4.5  การมีสวนรวมของผูปกครอง 

 

นักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 
 1.  ความหมายของเดก็ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา 
 องคการอนามยัโลก (WHO. 2007: online) ใหความหมายความบกพรองทางสติปญญา 

(intellectual deficiency) หมายถงึ บุคคลที่มีความลาชาและมีความบกพรองของพัฒนาการทกุดาน   

เชน พัฒนาการดานการเคลือ่นไหว สติปญญา สังคมและภาษา เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแตแรกเกิดหรือกับ 

วัยเด็กตอนตนไมใชการเจ็บปวยดานจิตใจ แตอาจมีความเจ็บปวยดานจิตใจเกิดขึ้นในภายหลงัและมี

การใชคําศัพทอ่ืนๆ ทีม่ีความหมายเดียวกนัไดแก ปญญาออน (mental retardation) ความบกพรอง   

ดานพฒันาการ (developmental disability) หรือความบกพรองดานจิตใจ (mental deficiency) 

             วารี  ถิระจิตร (2545: 111) ไดใหความหมายของความบกพรองทางสตปิญญาโดยกลาวไวมี

อยู 2 ประการ คือ 

 1. ความบกพรองทางสติปญญา หมายถงึ สภาวะที่พฒันาการของสมองเจริญไมเต็มที่  

แสดงลักษณะโดยมีระดับปญญาตํ่า หรือดอยกวาปกติ  พัฒนาการทางกายลาชา  ความสามารถใน

การเรียนรูนอย  มีความสามารถจํากัดในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมและสังคม 

 2.  ความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง  พัฒนาการทางสมองไมสมบูรณไมสามารถชวย

ตนเองไดดวยประการใดๆ  จึงจําเปนตองมีผูคอยแนะนาํชวยเหลือไมสามารถเรยีนรวมชั้นแบบ

ตลอดเวลากับเด็กในโรงเรยีนปกติได มักจะถูกชกัจูงงาย ลืมงาย ระดับความบกพรองทางสติปญญา  

มีต้ังแตขนาดรนุแรงมาก ปานกลาง เล็กนอย เปนตน ความเจริญเติบโตลาชาทั้งทางรางกายและ    

สติปญญา  
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 ศรียา  นิยมธรรม (2541: 222)  กลาวถงึความหมายของความบกพรองทางสติปญญา 

หมายถงึ ความบกพรองสองประการ คือ ระดับเชาวปญญาและความสามารถในการปรับตัวเพื่อให

สอดคลองกับความตองการในชีวิตประจาํวันตามสภาพแวดลอมของคนปกต ิ

 จากความหมายทีก่ลาวมาสรุปไดวา ความบกพรองทางสติปญญาหมายถงึ ภาวะที่สมอง

ทํางานไมสมบูรณความสามารถทางสมองตํ่ากวาระดับเฉลี่ยของคนปกติทั่วไป  ทาํใหเกิดความจาํกัด

ทางดานความสามารถทางสติปญญาและทักษะการปรบัตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม จงึทาํ

ใหเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาตองไดรับการฝกในดานที่ขาดความสามารถ เชน ทักษะทาง   

ดานการสื่อสาร  ทกัษะการชวยเหลือตนเอง  ทักษะการควบคุมตนเอง  ทักษะการรักษาสุขภาพและ

ความปลอดภยั  ทักษะความสามารถทางดานวชิาการ  ทักษะการทํางาน เปนตน ทกัษะดังกลาวจะ

ปรากฏชัดกอนอาย ุ18 ป 
 

 2. ประเภทของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
              ความบกพรองทางสติปญญาจะมีความแตกตางกนัในดานความสามารถ ดังนัน้ในการจัดแบ

งความบกพรองทางสติปญญาเพื่อใหสามารถระบุความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญา อัน

จะสงผลใหมีการชวยเหลืออยางเหมาะสมได อารแมน และแอลคินส (Ashman; & Elkins. 1990: 73); 

กัลยา สูตะบุตร (2539: 34); ผดุง อารยะวญิ ู (2542: 16-17) 

 และ วาร ี ถิระจิตร (2541: 112-113) ไดแบงประเภทของความบกพรองทางสติปญญาตาม

ระดับความสามารถทางเชาวปญญา (Intelligence quotient) หรือ IQ ได 4 ระดับ ดังนี ้

            1.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก หรือ  Profound Grade  มี IQ ระหวาง 0 - 

20 เด็กกลุมนีไ้มสามารถชวยตนเองไดเลยถึงไดก็นอยมาก ตองไดรับการชวยเหลอืเลี้ยงดูจากผูอ่ืน เชน 

พี่เลี้ยง ครู พอแมอยูตลอดเวลา จะมีลักษณะพูดไมได เรียนไมได ฝกกิจวัตรประจําวันงายๆ ไดเล็กนอย

มากหรืออาจไมไดเลย 

            2.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงหรือขนาดมาก หรือ  Severe Grade มี IQ 

ระหวาง 21 - 34 เด็กกลุมนี้เรียนไมไดแตพอฝกไดในสิ่งงายๆ เชน การชวยเหลือตนเองแตตองไดรับการ

ดูแลชวยเหลือ แนะนําจากครู ผูปกครองหรือพี่เลี้ยงอยูตลอดเวลา ไมสามารถชวยตนเองเรื่องกิจวัตร

ประจําวนั  การเขาสังคมและการปองกันอนัตรายได 

          3.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หรือ Moderate Grade (Trainable) มี IQ 

ระหวาง 35 - 49 เด็กพวกนีส้ามารถฝกหดัไดเรียนทักษะงายๆ เกีย่วกบัการทาํงาน การเขาสงัคม และ

การชวยเหลือตนเองไดดี 

     4.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หรือ Mild Grade (Educable) มี IQ ระหวาง 

50 - 70 เด็กกลุมนี้มีความสามารถใกลเคียงกับเดก็ปกติแตตองมีการชวยเหลือในดานการจัดการเรียน
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การสอนใหเหมาะสมกับเดก็เหลานี ้ใหสามารถที่จะดาํเนินชีวิตในสังคมไดและสามารถชวยตนเองได

มากที่สุด 

 จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา ในการแบงระดับความรุนแรงของเด็กที่มีภาวะความบกพรองทาง

สติปญญานั้นมีความตองการความชวยเหลือแตกตางกันตามระดับความรุนแรง ซึง่รูปแบบของการให

การชวยเหลือไดแก  ความตองการไดรับความชวยเหลือเปนครั้งคราวตามระยะเวลาที่กาํหนด  ตอง

การความชวยเหลือติดตอกันตลอดไป  และตองการความชวยเหลือทกุๆ ดานใหมากที่สุด 

 
 3.  ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 
 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมลัีกษณะที่สําคัญ คือ มีการพัฒนาการลาชา ภาวะ

บกพรองทางสติปญญายิ่งรุนแรงมากเทาใด ความลาชาของพฒันาการก็ปรากฏใหเห็นเร็วขึ้นเทานั้น 

ในกลุมที่มีภาวะความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง จะมพีัฒนาการดานการเคลื่อนไหวปกติ 

แตพัฒนาการดานความเขาใจภาษา และการใชภาษาจะลาชา และมลัีกษณะพฤตกิรรมตางจากเด็ก

ปกติทั่วไปคอื ความจาํกัดดานความสามารถทางสติปญญาการเรียนรู การพูด และการใชภาษา  ซึง่

เปนลักษณะของความตองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรองทางสตปิญญาเมื่อเดก็เริ่มเขาสูวยัเรียน 

เร่ิมเรียนทักษะทางวชิาการ จะแสดงลักษณะความตองการพิเศษใหเดนชัดยิ่งขึน้ (นิธิมา หาญมานพ. 

2541: 15)  

 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง จะมีลักษณะคลายคลึงกับเดก็ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดแตแตกตางกันที่ความรุนแรง (กัลยา สูตะบุตร. 2539:      

24-28 ; กรมสามัญศึกษา. กระทรวงศกึษาธิการ. 2543: 8)  พอสรุปไดดังนี ้

 1. การเคลื่อนไหว 

                 เด็กประเภทนีม้ีปญหาในการทํางานของกลามเนื้อทัง้กลามเนื้อมัดใหญ (แขน ขา) และ

กลามเนื้อมัดเล็ก (นิว้มือ) ตลอดจนมีปญหาในการทํางานประสานกนัระหวางตากบัมือ 

 2.  การชวยเหลือตนเอง 

   เด็กประเภทนีม้ีปญหาในการชวยเหลือตนเอง หากไมไดรับการฝกอยางเพยีงพอ 

แลวเด็กไมสามารถจะชวยตนเองไดดี การเรียนการสอนจึงมุงเนนการชวยตนเอง ดานการดํารงชีวติ

ประจําวนั 

 3.  ภาษาพูดและการพูด 

                  เด็กประเภทนีม้ักจะมีปญหาทางดานการพูด หลายคนที่พูดไมชัด หลายคนมีความรู

ความสามารถทางดานภาษาจํากัด หากไดรับการฝกอยางเพียงพอเดก็จะสามารถสือ่สารกับผูอ่ืนได 
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 4. การเรียน 

       เด็กประเภทนีม้ักประสบความลมเหลวในดานการเรียน ครูตองหมั่นทบทวนบทเรียนอยาง

สม่ําเสมอและเด็กมีความสามารถในการเรยีนคอนขางจาํกัด  

  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง (Moderate mental retardation) 

จะมีลักษณะของพัฒนาการดานภาษาคอนขางจํากัด ระดับพัฒนาการของแตละคนมีความแตกตาง

กัน บางคนสามารถรวมสนทนา และเขาใจคําสั่งงายๆ  การดูแลตนเองและทักษะการเคลื่อนไหวลาชา        

มีความกาวหนาในการเรียนรูจํากัด แตพอที่จะเรียนทกัษะพืน้ฐานที่จาํกัดในการอานเขียนและนบั

จํานวนได  สามารถฝกหัดเกีย่วกับการทาํงานกจิวัตรประจําวนั พัฒนาความสามารถทางสังคมใน    

การสรางปฏิสัมพันธหรือสามารถสื่อความหมายกับผูอ่ืนได เขารวมกิจกรรมทางสังคมงายๆ ไดเทานั้น 

  สรุปไดวาลักษณะของเด็กทีม่ีความบกพรองทางสติปญญานัน้จัดแบงออกไดตามระดับ  

ความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญาและมีภาวะจาํกัดทางทกัษะพื้นฐาน  เด็กกลุมที่มี       

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางจะมีลักษณะการเคลือ่นไหวลาชา  มีลักษณะของ

พัฒนาการดานภาษาคอนขางจาํกัด  และเขาใจคําสั่งงายๆ ไดมีความกาวหนาในการเรียนรูจํากัดแต

อยูในระดับทีส่ามารถเรยีนทักษะพืน้ฐานที่จํากัดในดานการอาน การเขียน  และนบัจํานวนไดสามารถ

ที่จะฝกหัดเกีย่วกับการทาํงานกิจวัตรประจําวนั พัฒนาความสามารถทางสงัคมในการสรางปฏิสัมพันธ  

สามารถสื่อความหมายกับผูอ่ืน และสามารถที่จะเขารวมกิจกรรมทางสังคมงายๆ ได 
 

 4. หลกัสูตรการสอนสาํหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง
 จากการที่ไดแบงระดับความรุนแรงของภาวะความบกพรองทางสติปญญาออกเปนระดับ

ตางๆ นั้น ผดุง อารยะวิญู (2542: 71-79) ไดเสนอแนวคิดในสวนที่เกีย่วของกับหลกัสูตรของเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางไววาการจัดทําหลักสูตรการสอนสําหรับเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ควรจะเนนเนื้อหาดังนี ้

 1.  ทักษะในการชวยเหลือตนเอง เปนทกัษะแรกที่เด็กควรไดรับการฝก ไดแก ทักษะการ

รับประทานอาหาร ทักษะการแตงตัว ทกัษะการใชหองน้าํ ทักษะการรกัษาความสะอาด เปนตน 

 2.  ทักษะในการสือ่สาร เด็กที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางมีเปนจํานวน

มากที่ฟงคําพดูเขาใจและพดูได แตบางคนพูดไมไดแมจะไดรับการสอนพูดเปนเวลานาน สําหรับเด็กที่

พูดไมไดจําเปนที่จะตองใชการสื่อสารตองใชระบบอื่นที่ไมใชคําพูด เชน รูปภาพ ส่ิงของ หุนจําลอง  

เปนตน   

 3. ทักษะในการอาน การเขียนและเลขคณิตที่จําเปนในการดํารงชีพ ทักษะประเภทนี ้เรียกวา 

Functional Academics เชน การอานราคาสินคา  การอานปายประกาศตางๆ  การอานปายบอกสาย

รถประจําทาง การซื้ออาหาร  และซื้อของใชที่จําเปน  เปนตน 
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 4.  ทักษะดานนนัทนาการ ใหการพักผอนหยอนใจเปนสิง่จาํเปนสาํหรับทกุคนไมเวนแมแต

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาซึ่งเดก็กลุมนี้  ควรที่จะไดรับการฝกใหรูจักใชเวลาพักผอนดวย

นันทนาการทีง่ายๆ และใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของเขา งานวิจัยจาํนวนมากระบวุาเด็ก

บกพรองทางสติปญญาที่มีสติปญญาต่ํามากสามารถรับการฝกใหใชเวลาในการประกอบกิจกรรม

นันทนาการตอไปนี้ไดเชน โยนลูกบอล การเลนกระดานลื่น การปาลกูดอก การเลนพินบอล การเลน

ของเลนสําหรบัเด็ก 2-3 ขวบ  การเลนเกมที่ครูคิดขึ้น และการสนทนากับคนที่คุนเคย การใชเวลาเพื่อ

นันทนาการในลักษณะดังกลาวแลวนี้ จะชวยใหเดก็พกัผอนหยอนใจ และคลายเครียดลง 

 5.  ทักษะในการดํารงชีวิตประจาํวนั หมายถงึ ทักษะทกุอยางที่จาํเปนในการดํารงชีวิต

ประจําวนั เชน การเก็บทีน่อน การเย็บเสื้อผา การเตรียมอาหารงายๆ เชน การตมไข การหงุขาว      

เปนตน การขึ้นรถประจําทาง การขึ้นแทก็ซี่ การขามถนน การเดินบนทางเทา 

 6.  ทักษะพืน้ฐานดานการงานและอาชีพ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาต่ํามาก 

สวนมากไมสามารถประกอบอาชีพอิสระได แตหากมีการเตรียมความพรอมในดานอาชีพเปนอยางดี

แลว เด็กเหลานี้จะสามารถทาํงานได จงึควรไดรับการฝกทักษะทางอาชีพเบื้องตนเพือ่ใหมีความพรอม

ในการประกอบอาชีพตอไป 

 
 5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 
 งานวจิัยในประเทศ 
 ทรรศนีย  วนัชาติ (2551:  บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาความรู  ความสามารถของผูปกครอง

ในการฝกพัฒนากลามเนื้อมดัเล็กของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับพอฝกได โดยใช

โปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูปกครองซึ่งทาํหนาที่ดูแล

และใหความชวยเหลือเดก็ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญา  ที่มีระดับสติปญญาระดับพอฝกได (IQ 

35-50) อายุระหวาง 7 - 10 ป  ไมมีความพิการซ้าํซอน จํานวนทั้งหมด 10 คน  

 ผลการวิจยัพบวา    

 1.  ความรูของผูปกครองในการฝกพัฒนากลามเนื้อมัดเลก็ของเด็กทีม่ีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับพอฝกไดจากโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครองอยูในระดับดีมาก   

           2.  ความรูในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กของผูปกครองเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับพอฝกได หลังการฝกจากโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครองสูงขึ้น  

 3. ความสามารถของผูปกครองในการฝกพัฒนากลามเนื้อมดัเล็กของเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับพอฝกไดจากโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับผูปกครองอยูในระดับดี 
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 งานวจิัยตางประเทศ 
 คียลิช (Keilitz I. 1990: abstract) ไดศึกษาผลของการฝกเด็กทีม่ีความบกพรอง 

ทางสติปญญาระดับปานกลางใหมีทกัษะการดูแลตนเองในดานการแปรงฟนโดยใชเทคนิคการสอน 

เชิงพฤติกรรมประกอบดวยเทคนิคการกระตุนเตือน โดยใชการกระตุนเตือนทางกาย และการกระตุน

เตือนทางวาจา เทคนิคการเลียนแบบ และการสาธิตและกําหนดใหกลุมตัวอยางไดรับแรงเสริมจาก

สังคมรวมดวย โดยทาํการทดลองกับกลุมตัวอยาง 8 คนพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดสามารถพัฒนา

ทักษะและปฏบัิติการแปรงฟนไดอยางถูกตองทุกขัน้ตอน 

 ฮูเดท อาร (Hodge R. 1990: abstract) ไดทําการศึกษาผลของการฝกเด็กทีม่ีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับปานกลางใหมีทกัษะการดูแลตนเองในดานการทําอาหารแบบงายๆ โดยใชเทคนิค

การสอนเชงิพฤติกรรม โดยการเลียนแบบ ซึ่งไดรับการจดัเตรียมรูปภาพขั้นตอนในการเตรียม  และทํา

การทดลองกบักลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม กลุมแรกใชรูปภาพในการสอน กลุมที่สองใชการบรรยาย

โดยไมมีรูปภาพประกอบ พบวา กลุมที่ไดรับการฝกโดยใชเทคนิคการสอน  เชิงพฤตกิรรม โดยการ

เลียนแบบรูปภาพในแตละขั้นตอน สามารถที่จะปฏิบัติทักษะในการเตรียมอาหารไดดีกวา  

       

ความมีวินัย 
 1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
    การศึกษาปฐมวัยเปนการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มุงพัฒนาเด็กตัง้แตแรกเกิดจนถึง 5 ป

โดยการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก 

ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพฒันาไปสูความเปนมนุษย         

ที่สมบูรณเกิดคุณคาในตัวเองและสังคม ซึ่งหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศักราช 2546  

ไดกลาวถงึหลกัการจัดการศึกษาไวดังนี ้
    
 หลักการ 
     เด็กทุกคนมีสิทธทิี่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรูอยาง

เหมาะสม   ดวยปฏิสัมพนัธที่ดีระหวางเดก็กับพอแม เดก็กับผูเลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู            

ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเดก็ปฐมวัย   เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการกระทรวง 

ศึกษาธกิาร. 2545 ก: 8–13) โดยกาํหนดหลักการดังนี ้

     1.  สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 

     2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคาํนงึถงึความ

แตกตางระหวางบุคคลและวถิีชีวิตของเด็ก  
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     3.  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกจิกรรมที่เหมาะสมกับวยั  

     4.  จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวนัไดอยางมีคุณภาพ และมี

ความสุข  

     5.  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชมุชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

 
    จุดมุงหมาย  
     หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสาํหรับเด็กอาย ุ3-5 ป  มุงใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย   

อารมณ  จิตใจ สังคม  และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวยั  ความสามารถ  และความแตกตางระหวาง

บุคคลจึงกําหนดจุดหมายซึง่ถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงคดังนี ้

     1.  รางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี  

     2. กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพนัธกนั  

     3.  มีสุขภาพจติดี  และมีความสุข  

     4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม  

     5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกําลงักาย  

     6.  ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย  

     7.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  และความเปนไทย  

     8.  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

     9.  ใชภาษาสือ่สารไดเหมาะสมกับวยั 

   10.  มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดอยางเหมาะสมกับวัย  

   11.  มีจนิตนาการและความคิดสรางสรรค  

   12.  มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

          ในสวนของมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช  

2546  สําหรับนักเรียนอายุ 5 ป  มาตรฐานที่เกี่ยวของกบัการมีวนิัยไดแกมาตรฐานที่ 2 รางกาย

เจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยที่ดี ซึ่งกาํหนดตัวชี้วัดชั้นปตัวบงชี้ที ่2 รูจักรักษาสขุภาพอนามัยและ

ความปลอดภยัคุณลักษณะที่พงึประสงคตามวัยไดแก  ขับถายเปนเวลา มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  ซึง่กําหนดตัวชี้วัดชัน้ปตัวบงชี้ที ่1 มวีินยัในตนเองและมีความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามวัยไดแก จัดเก็บของเลนของใชเขาที่ไดเรียบรอย  ตัวบงชี้ที่ 2 ซื่อสัตย

สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผูอ่ืน คุณลักษณะทีพ่งึประสงค ตามวัยไดแก  รูจักขอ

โทษและใหอภัย ตัวบงชี้ที ่4 รูจักประหยัด คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามวัยไดแก รูจกัใชส่ิงของ/
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เครื่องใช/น้าํ/ไฟอยางประหยัด มาตรฐานที่ 6 ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย   ซึ่งไดกําหนดตวัชี้วัด

ชั้นปตัวบงชี้ที ่1 ปฏิบัติกิจวตัรประจําวันไดดวยตนเองคุณลักษณะทีพ่งึประสงคตามวัย ไดแก เลือก

เครื่องแตงกายของตนเองและแตงดวยตนเอง มาตรฐานที ่7 รักธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพื่อวฒันธรรม

และความเปนไทย ซึง่กาํหนดตัวชี้วัดชั้นปตัวบงชีท้ี่ 1 ดแูลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คุณลักษณะ

ที่พงึประสงคตามวัยไดแก ทิ้งขยะถูกที่ ตัวบงชีท้ี่ 2 มีสัมมาคารวะและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามวัย ไดแก รูจักกลาวคําขอบคุณและขอโทษ มาตรฐานที่ 8  อยูรวมกบั

ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขซึ่งกาํหนดตัวชี้วัดชั้นปตัวบงชีท้ี่ 1 เลนและทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดโดยมี

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามวัยไดแก รอคอยตามลําดบักอน – หลงัได ซึ่งเปนมาตรฐานที่สําคัญและ

เกี่ยวของกับการฝกวนิัยในชวีิตประจําวนัเพื่อใหเด็กที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาไดปฏิบัติตนได

ปฏิบัติตนถูกตองในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
         2.  ความหมายของวินัย 
          วินัย (Discipline) เปนสิ่งสาํคัญในการกาํหนดกรอบความเปนไปสําหรับคนในสังคมไดอยู

รวมกันดวยความสงบเรียบรอย ซึ่งผูทรงคณุวุฒิหลายทานไดใหความหมายของความมีวนิัยไว ดังนี ้

 กาญจนา  ศรีกาฬสนิธุ (2552: ออนไลน) กลาววา  วินยั หมายถึง แนวทางความประพฤติ

หรือระเบียบแบบแผนการปฏิบัติตน (ของบุคคล) เปนทีย่อมรับวาเปนที่ถูกตองเหมาะสมตามความ

มุงหวังของสังคมและในแตละชุมชนและสังคมทัว่ไป  

 วิฑูรย ไพธิเตมีย (2548: 11) ใหความหมายวา วินยั หมายถงึ การปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบ

แบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติของหนวยงานตั้งแตหนวยงานยอยไปจนถงึหนวยงานใหญหรือ

สถาบนัยอยไปสูสถาบนัใหญเพื่อใหมกีารปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกนั และกอใหเกิดประโยชน ความ

เปนระเบียบเรียบรอยของคนในสงัคมจากสังคมเล็กๆ ไปสูสังคมใหญๆ  จนถงึประเทศชาตเิพื่อใหคนใน

ชุมชนและสงัคมเปนคนที่มคุีณภาพ สงผลตอประเทศชาติเปนประเทศที่ไดรับการพฒันาแลว 

 นงนภัส เอี่ยมลออ (2545: 6) ไดกลาววาวนิัยหมายถงึ ความสามารถทีจ่ะควบคุมตนเองใน

ดานความประพฤติการยอมรับในกฎระเบียบตางๆ  อยางมีเหตุผลตลอดจนการแกไขความประพฤติ

ของตนเองหรอืของผูอ่ืนโดยอาศัยวิธกีารตางๆ  ทัง้การดูแลใหคําแนะนําโดยใชหลักเหตุผล หรือวธิีการ

ลงโทษตามสภาพของสถานการณที่ปรากฏอยู 

 เพ็ชร  ณ ปอมเพ็ชร (2548: 171) กลาววา วนิัยคือ ระเบยีบแบบแผนหรือขอบังคับที่วางไว

เพื่อใหชวีิตในสังคมดําเนินไปอยางเรียบรอยมีความกลมกลืนไมแตกแยกรวมกนัเปนหมูเหลา วินยัทาง

สังคมกําหนดใหเราหรือเราจะกําหนดใหกับตัวเองก็ได 
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 นิลุบล ทิวากร (2548: 2) ไดใหความหมายของวนิัยไววาวนิัยหมายถงึ ขอบังคับหรือขอที่จะ

ปฏิบัติในสังคมรวมกนักาํหนดไวใหทุกคนยึดถือและปฏิบัติอยางเดยีวกัน  เพื่อใหสังคมนั้นๆ เกิดความ

สันติสุขทุกคนที่รวมอยูในสังคมนั้นๆ ก็จะมีความสุขไปดวย 

 สุรเชษฐ  คําสวุัฒน (2546: 7) ไดสรุปความหมายของวนิัยวาหมายถงึ กฎ กติกา ระเบียบ 

ขอบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติของแตละบุคคลที่เปนไปเพื่อความถกูตอง  เพื่อความเปนระเบียบทํา

ใหเกิดความเรยีบรอยและเพือ่ความสงบสขุในสังคม โดยเกิดการควบคุมพฤติกรรมของตนเองดวย

ตนเองและโดยการควบคุมจากบุคคลอื่น 

 สัญญา ใจมัน่ (2546: 15) สรุปวาวนิัยหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ถูกตองตาม         

ขอบังคับ คําสัง่ กฎหมายหรอืระเบียบที่สังคมวางไวเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของคน  เพราะคนตอง

อยูรวมกนัเปนหมูคณะตั้งแตเล็กคือครอบครัวจนไปถงึหมูใหญคือประเทศชาติ  ถาทกุคนที่อยูรวมกัน

ปฏิบัติตามระเบียบวนิัยที่สังคมวางไว ก็จะนํามาซึง่ความสงบสุขความเจริญกาวหนาความมัน่คง  

ความปลอดภยั 

 พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2545: 72) ไดใหความหมายไววาวนิัยหมายถึง ระเบียบกฏเกณฑ 

ขอบังคับสําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสงัคมใหเรียบรอยดีงาม เปนแบบแผน

อันหนึ่งอนัเดียวกันจะไดอยูรวมกนัอยางสขุสบายไมกระทบกระทั่งกันและกัน 

            ไพฑูรย การเพยีร (2544: 12) กลาววาวนิัยหมายถงึ ความสามารถที่จะควบคุมตนเองในดาน

ความประพฤติการยอมรับในระเบียบกฏเกณฑตางๆ อยางมีเหตุผลตลอดจนการแกไขทางดานความ

ประพฤติของตนเองหรือของผูอ่ืนโดยอาศยัวิธกีารตางๆ ทั้งการดูแลใหคําแนะนําโดยใชหลักเหตุผลหรือ

วิธีการลงโทษตามสภาพสถานการณที่ปรากฏ 

 นิวเว็บสเตอร ดิกชั่นนารี (New  Webster’s Dictionary.1991: 115)  ไดใหความหมายของ

คําวา วนิัย ( Discipline ) ดังนี ้

       1.  การฝกอบรมเพื่อควบคมุตนเองหรือบุคลิกภาพใหเกดิความเปนระเบียบเรียบรอยมี

ประสิทธิภาพ  

             2.  ผลที่ไดรับจากการฝกอบรมในดานการรูจักควบคุมตนเองหรือความประพฤตทิี่เปน 

ระเบียบ  

           3.  การยอมรบัหรือการปฏบัิติตามผูที่มีอํานาจหนาที่รวมทั้งการควบคุม  

             4.  การกระทําเพื่อแกไขความประพฤตหิรือการลงโทษ    

      จากความหมายของวินยัทีก่ลาวมาขางตนสรุปไดวา วนิยัหมายถงึ ระเบียบ  กฏเกณฑ  

และขอบังคับที่กําหนดขึ้นโดยบุคคลในสังคม เพื่อใหสังคมนั้นๆ  มีระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนยีม 
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ประเพณีและขอปฏิบัติตาม และใชควบคมุพฤติกรรมตนเอง บุคคลในสังคม เพื่อใหสังคมมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

 
 3.  ความสาํคัญของวินยั 
 สุรเชษฐ  คําสวุัฒน  (2546: 9) ไดใหความสําคัญของวนิยัวามีความสําคัญอยางยิง่ 

เนื่องจากวินยัเปนเครื่องมือที่ทาํใหบุคคลประสบความสําเร็จในทุกๆ ดานทําใหการดําเนนิการตางๆ  

ในสังคมเปนไปดวยความเรยีบรอย สงผลใหการอยูรวมกันในสงัคมสงบสุข ประเทศใดถาพลเมือง      

มีวินยัดีก็จะทาํใหประเทศชาตินัน้เจริญ 

 นิดา  หงษวิวฒัน  (2543: 11) ไดกลาวถงึความสาํคัญของวนิัยวา วินยัสรางความรบัผิดชอบ 

วินัยสรางระเบียบแบบแผน วนิัยสรางใหคนเปนคนดี วนิัยสรางคนใหเปนคนเกง  ดังนัน้  วนิัยจงึเปน

เร่ืองสําคัญจึงตองสรางวินัยตั้งแตเด็ก 

 อมรา เล็กเริงสินธุ  (2540:  206) ไดใหความสําคัญของวินัยดงันี ้

     1.  วินัยเปนสิง่ทีช่วยใหคนสามารถควบคุมตนเอง การที่เด็กมวีินัยและสามารถควบคุม 

ตนเอง จะมีผลดีในขณะที่เปนนกัเรียน คือ สามารถควบคุมตนเองใหอยูในระเบียบวินัยในชัน้เรียน 

 2.  วินัยจะชวยเตรียมตัวเด็กสําหรับการดําเนนิชวีิตในภายหนาเพื่อเปนสมาชิกที่สราง 

ความมีระเบียบวินยัและความสงบสุขในสังคม 

 3.  ประเทศใดมีพลเมืองทีม่ีระเบียบวนิัย ประเทศนัน้สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว           

และมีประสิทธิภาพ            

 จะเหน็ไดวาวนิัยมีความสาํคัญอยางยิง่ทีต่องสงเสริมใหเกิดขึ้นกับเดก็ทุกคน เพราะวินยัคือ

หัวใจสาํคัญของการพัฒนาเด็กใหเปนคนเกง คนดี สามารถควบคุมตนเองใหอยูรวมกับผูคนในสงัคมได

อยางสงบสุขอนัจะสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  
  

 4.  คุณคาและประโยชนของความมวีินัย 
 สุรเชษฐ  คําสวุัฒน (2546: 12) ไดกลาวถงึคุณคาและประโยชนของการวินยัพอสรุปไดวา 

วินัยมีประโยชนทัง้ตอตนเองและตอสวนรวมเพราะผูที่มวีนิัยยอมจะดํารงชีวิตอยูดวยความสุขสามารถ

พัฒนาชวีิตของตนเองใหเจริญกาวหนาได  เมื่อคนในสังคมมีวินยั ความเปนระเบยีบเรียบรอย  ก็ยอม

เกิดขึ้น  สังคมก็จะไมสับสนวุนวายเพราะทุกคนรูหนาทีรู่จักแนวทางในการปฏิบัติตน  ก็จะสงผลใหการ

ปกครองคนในชาติเปนไปโดยงาย 

 พัฒนา  จนัทนา (2545: 15) ไดกลาวถงึคณุคาและประโยชนของความมีวนิัยซึง่พอสรุปไดวา

การมีวนิัยเปนการสรางสมรรถภาพของบคุคล  โดยเฉพาะเด็กใหมีคุณสมบัติของการเปนพลเมืองดีมี



21 

 

ความรับผิดชอบ สามารถควบคุมตนเองไดดี  และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลถึงการ

พัฒนาประเทศ ดังคํากลาวที่วา วินยัสรางคน คนสรางชาติ  

 ไพฑูรย  การเพียร (2544: 26) ไดกลาววาวินัยเปนสิง่สําคัญยิ่ง  ในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กใหมีประสิทธิภาพเพือ่ที่จะไดเติบโตเปนผูใหญทีม่ีความรับผิดชอบวินยัจะเปนเครื่องชวยในการ

แนะนาํความประพฤติของบุคคล  จุดมุงหมายของวนิยัทัง้หลายมิไดมีไวเพื่อควบคมุความประพฤติของ

เด็กที่ผูใหญบังคับ  แตความหมายที่แทจริงของวนิัยคือ วิธกีารทีจ่ะทาํใหเด็กเกิดความตองการทาํในสิ่ง 

ที่ดีและเปนประโยชนแกสังคมดวยตัวของเขาเองมิใชดวยการบงัคับแตเกิดจากภายในตัวเด็กจะดีที่สุด 

 
 5.  ประเภทของวินัย 
 พิสิษฐ  หอมสมบัติ (2546: 16) ไดแบงประเภทวนิัยเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  วินัยในตนเอง  ซึ่งเปนจิตสํานึกในตนเอง ทําใหสามารถควบคุมจิตใจและพฤติกรรม ของ

ตนเองได 

 2.  วินัยทางสงัคม ซึ่งเปนวนิัยที่เกิดจากการควบคุมอํานาจจากภายนอกสงผลตอการควบคุม

จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล เชน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย เปนตน   

 ธิติมา  จักรเพชร (2544: 9) ไดแบงประเภทวนิัยไว 2 ประเภท คือ 

 1.  วินัยในตนเอง (Self – Discipline) หมายถงึ กระบวนการหรือวิธีการที่ปฏิบัติเพื่อบังคบั

ตนเองใหปฏิบัติตาม ถาเด็กมีวินยัในตนเองแลว ก็จะลดปญหาดานการปกครองของเด็กไดอยางมาก 

 2.  วินัยเพื่อสวนรวม หรือวนิัยสาํหรับหมูคณะ (Extermal Authority Discipline) หมายถงึ 

วินัยสวนรวมที่ใหทุกคนปฏิบัติตามใหเกิดความเรียบรอยขึ้น เชน วนิัยในการแตงกาย วนิัยในเรื่อง   

การทาํความเคารพ 

 รุจิร  ภูสาระ และคนอื่นๆ  (ม.ป.ป.: 17) ไดแบงวินยัออกเปน 3 ประเภท  คือ 

 1.  ระเบียบวนิัยสวนตัว หมายถงึ กฏเกณฑ แนวปฏิบัติหรือคติประจําใจซึ่งแตละคนจะ

แตกตางกนัไป เพราะแตละคนมีลักษณะเฉพาะตวัไมเหมอืนกนั ส่ิงทีท่ําใหวนิัยสวนตัวแตกตางกนั

ออกไป ไดแก เพศ  วัย  ฐานะทางสังคม  ระดับการศึกษา เชน การตรงตอเวลา  เปนตน 

 2.  ระเบียบวนิัยในหนาที่ หมายถึง กฎเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหนาที่การงานเชน 

วินัยของครอบครัวที่ทกุคนในบานตองปฏบัิติในฐานะบดิา มารดา ลูก หรือผูอาศัย  วินัยของโรงเรยีน

เกี่ยวกับเร่ืองตางๆ เชน วนิัยการแตงกาย  การทาํความเคารพ เปนตน 

 3.  ระเบียบวนิัยทางสงัคมไดแก  แนวปฏิบัติอันดีทีทุ่กคนในสังคมยึดถือปฏิบัติเหมือนกนั     

มีลักษณะเหมอืนวนิัยสวนตวัและวนิัยในหนาที่ แตวนิัยทางสงัคมมีความหมายที่กวางกวาทั้งนี้วนิัย  
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ทั้งสองเกีย่วของกับกลุมเล็กกวาวินยัทางสงัคม ตัวอยางวินัยทางสงัคม เชน มารยาท กฏเกณฑ     

จารีตประเพณ ีเปนตน 

 
 6.  ความหมายของความมีวนิยัในตนเอง  
              ความมวีินยัในตนเองเปนเรื่องที่ตองปลูกฝงใหแกเด็ก มผูีใหความหมายของความมวีินัย ใน

ตนเองไวหลายความหมาย ดังนี ้

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546: 10) ไดกลาวถงึความมีวนิยัในตนเองเป

นการรูจักควบคุมอารมณไมใหโลดแลนไปโดยการปราศจากการควบคมุ  การรักษาความซื่อตรงอยาง

มีหลักการ  การรูจักหนาที่ความรับผิดชอบโดยตระหนกัในเรื่องนี้อยางเปนนิจศีล  การรูจักผอนปรน   

ไมขึงตึงในการปรับตัวใหไดกับการเปลีย่นแปลง  การรูจักรับนวัตกรรมความคิดแนวทาง    และขอมูล  

ขาวสารใหม ๆ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 26) ใหความหมายของความมีวนิัยในตนเอง วา 

วินัยในตนเอง หมายถงึ การบังคับควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ไมใชการบังคับจากภายนอก แต  เป

นการบงัคับอันใดอันหนึง่ซึ่งทําใหบุคคลสามารถบงัคับพฤติกรรมของตนเองได 

 สนั่น แพงสาย (2547: 10)  สรุปความหมายของวินยัในตนเองวา หมายถงึ ความสามารถ

ของบุคคลในการกระทํา และควบคุมความประพฤติของตนเองใหเปนไปตามที่มุงหวงั 

 วัลลิมา  สงสุวรรณ (2543: 55) ศรีพร  มีลอง (2543: 43) และ กัญระญา  รุงเรือง (2545: 9) 

ไดใหความหมายของความมวีินัยในตนเองวา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอา

รมณและพฤตกิรรมเปนไปตามทีมุ่งหวงัอยางมีเหตุผล  โดยเกิดสํานึกวาเปนคานิยมที่ดีงาม  ซึ่งจะไม

ทําใหเกิดความเดือดรอนตอตนเองและบุคคลอ่ืน   

  อํานาจ  จันทรมหา (2542: 7)  ใหความหมายวา  ความมวีินัยในตนเองหมายถงึ การ

ประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับ  กติกา  หรือขอตกลงของสังคมโดยไมตองใหคน

อ่ืนบังคับหรือควบคุม 

  จากความหมายขางตนสรุปไดวา ความมวีินัยในตนเองหมายถงึ  ความสามารถของบุคคลใน

การควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองอยางมีเหตุผลดวยเกิดความสาํนกึวาเปนคานิยมที่ดีงาม 

 
 7. พฤติกรรมความมวีินัยในตนเอง  
 ผูที่มีคุณลักษณะความมวีนิยัในตนเองจะมีพฤติกรรมการแสดงออกทีสํ่าคัญ                          

 ณัฐพล กลาหาญ (2540: 19) และกัญระญา รุงเรือง (2545: 15) กลาวถึง คุณลักษณะของ

บุคคลที่มีวนิัยในตนเองในทาํนองเดียวกันไวดังนี ้
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 1.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถงึ มีความแนใจหรือมั่นใจในความสามารถของตนเอง     

วาจะกระทาํสิง่ตางๆ ไดอยางถูกตองและมเีหตุผลและเชือ่วาการที่ประสบผลสําเร็จไดตามที่บุคคลนั้น

ต้ังใจไวเปนผลจากความสามารถทกัษะหรือการกระทาํของตนเอง  

           2.  มีความเปนผูนํา หมายถึง สามารถนํา ชกัจูง แกปญหาและดําเนินกจิกรรมของกลุม ไปสู

เปาหมายที่กาํหนด และรับผิดชอบตอกลุมได 

 3.  มีความรับผิดชอบ หมายถึง มีความสนใจ ความตั้งใจที่จะทํางานและตดิตามผลงาน ที่ได

กระทาํแลวเพือ่ปรับปรุงแกไขใหเปนผลสาํเร็จไปดวยดี  ยอมรับในส่ิงทีต่นกระทาํไปทัง้ในดานที่เปนผล

ดีและผลเสีย 

 4.  มีความตรงตอเวลา รูจักกาลเทศะ หมายถงึ ทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือกิจกรรม       

อยางใดอยางหนึง่ใหตรงตอเวลาหรือใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนดได  ตลอดจนรูวาจะประพฤติอยางไร 

ใหเหมาะสมกบัเวลาและโอกาส    

 5.  เคารพสิทธิของผูอ่ืน หมายถงึ ไมประพฤตปิฏิบัติกาวกายหรือลวงล้ําสทิธิของผูอ่ืน  

 6.  มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑทางสังคม หมายถึง ประพฤติโดยไมขัดกับกฎขอ 

บังคับของสังคมทั่วไปรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่สังคมกําหนดไวทั้งตอหนาและลับหลัง   

 7.  มีลักษณะมุงอนาคต หมายถงึ สามารถอดใจรอผลที่เกิดขึ้นในอนาคตทีดี่กวาในปจจุบัน    

 8.  มีความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง มีลักษณะของพฤติกรรมหรือความรูสึกของบุคคลที่คิด

และกระทาํดังนี้คือ ไมหลอกลวงตนเองและผูอ่ืนไมทุจริตไมหาผลประโยชนและไมเอาเปรียบผูอ่ืนและ

ละอายเกรงกลัวตอบาป          

 9.  ความอดทนขยันหมั่นเพยีร หมายถงึ การปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหสําเร็จดวยความ

มานะอดทนมจีิตใจเขมแข็งไมยอมแพอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความพยายามอยางสม่าํเสมอมุงปฏิบัติ     

หนาทีก่ารงานจนสําเร็จ 

 10. รูจักเสียสละและเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน หมายถงึ การยอมเสียสละสทิธิและยอมลําบากเพื่อ

ประโยชนสุขของผูอ่ืน โดยการชวยเหลือผูอ่ืนซึ่งไดรับความเดือดรอน  หรือประสบภัยพิบัติใหไดรับ

ความสะดวกและความสบายใจมากขึ้น  

 สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ (2540: 17-18) ไดมีการวิเคราะหพฤติกรรมที่   

บงชี้วามีวนิัยในตนเอง ดังนี ้

 1.  ควบคุมตนเองทัง้กาย  วาจา  และใจ  

 2.  การยอมรบัผลการกระทาํของตนเอง  

 3.  การเหน็แกประโยชนสวนรวม  

 4.  การตรงตอเวลา  
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 5.  ความมเีหตุผล   

 6.  การยอมรบัความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ตามกฎเกณฑของสังคม  

 7.  การเคารพในสิทธิและหนาที่ของกนัและกัน 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542: 78)  กลาววา การมีวนิัยในตนเองไดแก    

 1.  วาจาด ี 

 2.  กิริยาด ี 

 3.  มีความรับผิดชอบ  

 4.  ควบคุมตนเองได 

 ตัวบงชีท้ี่แสดงถึงพฤตกิรรมและความสามารถดานความมีวนิัย ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ควร

ปรากฏในเด็กปฐมวัยที่มีเกณฑอายุ 5 ป คือ  

 1.  สามารถเขาแถวไดอยางมีระเบียบ 

 2.  เก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสร็จ   

 3.  รักษาของใชสวนตวัได  

 สรุปไดวา ผูที่มีวินยัในตนเองเปนผูที่มีคุณลักษณะควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก  เชน 

มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีระเบยีบวินยั  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีความขยนัหมัน่เพียร      มี

ความเปนผูนํา มีเหตผุล อดทน เสียสละ เคารพในสทิธหินาที่ซึง่กนัและกัน 

  
 8.  การปลูกฝงและเสริมสรางความมวีินัยในตนเอง  
 การสงเสริมใหนักเรียนมวีินยัในตนเอง  โรงเรียนจะตองมกีระบวนการจดักิจกรรมหรือ   สราง

สถานการณใหนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติอยางตอเนื่อง  และการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมใหมีลักษณะที่

พึงประสงค  จนกระทั่งเกิดการปฏิบัติเปนกิจนิสัยเคยชนิดวยความเตม็ใจและสมัครใจในการสราง

ระเบียบวนิัย  มีผูแสดงความคิดเห็นไวหลายทาน  ดังนี ้  

 ศรีพร  มีลอง (2543: 45) ไดกลาวถึงการเสริมสรางวนิัยในตนเองวา การเสริมสรางวนิัยของ

บุคคลประกอบดวยองคประกอบ  3 อยาง คือ กัลยาณมิตร ซึ่งเปรียบเปนปจจัยภายนอก  ฉันทะ เปนป

จจัยภายใน  และอัตตสัปปทา  คือ  ความพรอมที่จะปฏิบัติตามปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

 กัญระญา  รุงเรือง (2545: 20) กลาววา การสรางวนิัยในตนเองสําหรับนักเรียนในระยะ

เร่ิมแรกอาจตองใชเวลาและคอยเปนคอยไป  โดยครูและนักเรียนชวยกนัสรางแนวทางปฏิบัติรวมกนั

การสรางวินยัสําหรับเด็กนั้นเปนหนาที่ความรับผิดชอบรวมกนัระหวางโรงเรียนและบาน คงแยกไมได

วาใครเปนผูอบรมในเรื่องนี ้ และที่สําคัญการเปนแบบอยางที่ดีการปลูกฝงใหเกิดวนิยัในตนเอง        

โดยที่เด็กสามารถซึมซับส่ิงเหลานี้โดยไมรูตัว วนิัยในตนเองเปนสิ่งประเสริฐสุด ถาคนมีวนิัยในตนเอง  
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ควบคุมความประพฤติ  ความคิดทัง้ทางกาย  วาจา ใจ  ของตัวเองไดดีแลวก็จะทาํใหชีวิตของบุคคล

นั้นอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 สรุปไดวา การสรางเสริมวนิยัในตนเองควรใชวิธีจูงใจใหเกิดความชืน่ชอบและเต็มใจมากกวา

การบังคับหรือการลงโทษ เร่ิมต้ังแตเด็กปฐมวัยโดยคาํนงึถึงระดับพฒันาการของเดก็แตละวัย ครูและ 

ผูเกี่ยวของตองเปนแบบอยางที่ดีดวย 

 
 9.  การประเมินวดัความมวีินยัโดยการสงัเกต 
 ความหมายของการสังเกต 
 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กเปนวิธีการประเมินการแสดงออกวิธหีนึ่ง  ซึง่มีผูให ความหมาย

ของการสังเกตไวดังนี ้

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 39) ไดใหความหมายของการสังเกตวา หมายถงึ  

การเฝาดูเด็กตลอดเวลา โดยทั่วไปครูยอมรับวาการสังเกตเด็กเปนสวนหนึง่ที่สําคัญในระหวางการสอน

ของครู  ซึ่งจากการสังเกตของครูจะสามารถเห็นพฤตกิรรมของเด็กเปนรายบุคคลหรือความสัมพนัธ

ระหวางกลุม สะทอนความสามารถในดานความรู ทกัษะ ความรูสึก  และคุณลักษณะครูจะเขาใจไดดี

เมื่อเร่ิมตนสังเกตและสามารถมองเห็นความเจริญเติบโต และพัฒนาการในดานตางๆ  ไดชัดเจนโดย

การศึกษาขอมูล การสังเกตนําไปสรุปความเหน็เกีย่วกับเด็กได  

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2545: 30) ไดกลาวถึงการสังเกตวา เปนวิธีการหลักของการประเมิน

ตามสภาพจรงิ ครูจะบนัทกึสิ่งที่สังเกตตางๆ  ที่ไดจากการสังเกตเด็กแลวบนัทึก ครูเปนผูเขียนและ

รวบรวมขอมูลสําหรับประเมนิเด็กสวนใหญใชในการประเมินการปฏิบัติงานของเด็ก 

 สรุปไดวา การสังเกต หมายถึง การหาขอเท็จจริงโดยการเฝามองดูเด็กจากสถานการณจริง

และสถานการณตางๆ หลายๆ คร้ังติดตอกันเปนเวลานานทัง้ขณะเลน  เรียน และทาํงาน ดวยการดู ฟง 

บันทกึ วิเคราะห และสรุป 

 วิธีการสังเกต การนาํวิธกีารสงัเกตมาใชในการประเมิน  โดยผูประเมินมีทักษะของการสังเกต  

เลือกใชวิธกีารสังเกตใหเหมาะสมไดจึงทําใหเกิดผลดี กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ  (2545: 39) 

ไดกลาวถงึวธิกีารสังเกต  2  วิธ ีคือ  

 1.  การสังเกตอยางไมต้ังใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็กเมือ่ครูอยูทามกลางกลุม นักเรยีนที่

กําลังทํางานและกิจกรรมตางๆ การสังเกตอยางไมเปนระบบเกิดขึ้นไดตลอดเวลาเมือ่ครูมีปฏิสัมพันธ

กบัเด็ก  การสงัเกตดังกลาวจะชวยใหไดขอมูลที่มีคุณคาที่จะรูวาเด็กแตละคนสามารถทาํอะไรและเปน 

แนวทางใหครูไดจัดประสบการณที่เหมาะสมกับเด็กได อยางไรก็ตามทักษะในการสงัเกต  ครูที่บันทึก



26 

 

พฤติกรรมของนักเรียนจะตองมีความเชื่อมัน่และเทีย่งตรงในการวนิิจฉัย    และตัดสนิใจ  ซึ่งการพฒันา

ทักษะของการสังเกตจะตองอาศัยสิ่งตางๆ ดังนี ้

  1.1  ความรูเกี่ยวกับการเจรญิเติบโตและจิตวิทยาพฒันาการของเดก็  

  1.2  หลีกเลี่ยงการรีบดวนลงสรุปความเห็น  

     1.3  หลีกเลี่ยงจากความอคติตาง ๆ  

     1.4  พยายามเขาถึงรายละเอียดใหมากทีสุ่ด  

  1.5  ต้ังขอสังเกตสมมติฐาน  และสังเกตเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง  

  1.6  สะดวกทีจ่ะนาํไปสูการวินิจฉัยไดเที่ยงตรง  

     1.7  นําไปสูการวางแผนการสังเกตตอไป  

  1.8  เปนขอมลูในการจัดกิจกรรมการสอน 

 2.  การสังเกตแบบตั้งใจ มีจุดเนนที่จะสงัเกตโดยครูมีแบบฟอรมที่ไดเตรียมการไวแลว    เชน 

แบบสํารวจรายการ แบบมาตรฐานประมาณคา การบนัทึกพฤติกรรม หรือเตรียมเครื่องมือ  แบบฟอรม 

อ่ืนๆ  สําหรับการบันทึกขอมูลการสังเกตอยางเปนระบบ ทัง้นีก้ารสังเกตแบบไมต้ังใจถาไดจดัทําแบบ

ฟอรมสําหรับบันทกึการสังเกตก็จะเปนประโยชนอยางยิง่ ซึง่เทคนิคตางๆ ที่ใชในการสังเกตจะชวยให

ครูไดเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546: ง) ไดกลาวไววาวิธกีารสงัเกต 

อาจใช 3 วิธี คือ  

  2.1  ใชการสังเกตพฤติกรรมหรือความสามารถโดยตรงขณะที่เด็กเลน หรือทํากจิกรรม    

ตางๆ ทั้งอยูในบาน นอกบาน 

     2.2  ใชการแสดงพฤตกิรรมเด็ก โดยการกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรม หรือความสามารถ  

                   2.3  ในกรณีที่ไมสามารถสงัเกตไดโดยตรง ใหซักถามพอแมผูปกครองหรือผูใกลชิดเด็ก

แทน  

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การสังเกตม ี2 วธิคืีอ 1) การสังเกตอยางตัง้ใจ คือ มีการจัดทําแบบ

ฟอรมสําหรับบันทกึขอมูลการสังเกตอยางเปนระบบ 2) การสงัเกตอยางไมต้ังใจจะเกิดขึ้นได

ตลอดเวลาที่ครูมีปฏิสัมพันธกับเด็กในการสงัเกตดวยวิธใีดก็ตาม ผูสังเกตสามารถสงัเกตพฤติกรรม

โดยตรงในขณะที่เด็กเลน ทาํกิจกรรมตางๆ ทัง้ในและนอกหองเรียน ถาไมสามารถสงัเกตโดยตรงได  

จะซักถามผูปกครอง พอแมผูใกลชิดเด็กแทนได ซึ่งผูสังเกตควรมีทักษะความรูเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

และจิตวิทยาการพัฒนาของเด็ก  หลกีเลีย่งการรีบดวนสรุปลงความเห็นและความอคติตางๆ และ

พยายามเขาถงึรายละเอียดใหมากที่สุด 
  



27 

 

 แนวทางการประเมิน  
 ครูอนุบาลสวนใหญจะใชการสังเกตเด็กเปนประจํา  เพือ่ดูพัฒนาการและเก็บผลงานในการ

ปฏิบัติของเด็กทีท่ําในแตละวันอยูแลว ครูปฐมวัยจะใชการสังเกตเพือ่ประเมินภาพความคลองจาก

พัฒนาการรวมมือ การทาํงานเปนทีม การแกปญหา และการตัดสินใจของเด็กขณะที่เด็กทํากจิกรรม       

ตางๆ ที่โรงเรียน  ซึ่งการสังเกตนั้นจะมีความหมายและบงบอกถงึผลการประเมนิไดครูตองกําหนดแนว

การประเมนิไวอยางนอย 3  ประการ ดังนี ้(กุลยา  ตันติผลาชีวะ 2545: 31 – 32)  

 1.  ทักษะที่ครูตองการใหเกิดขึ้นกับเด็กและตองการใหเด็กปฏิบัติได เชน ทักษะการชวยเหลือ

ตัวเองในชีวิตประจําวนั เปนตน  

 2.  ลักษณะการปฏิบัติที่ตองการใหเกิดขึ้น เชน เก็บของใชของตนเองเขาตูไดเปนระเบียบ เป

นตน  

 3.  ระดับการปฏิบัติที่ยอมรับ  กําหนดเปน 3 ระดับ  ดังนี ้ 

  3.1  ไมยอมรับหรือยังใชไมได  

  3.2  ยอมรับได  เปนการกระทําที่อยูในระดับที่พอไปได  

  3.3  ดี  เปนการกระทาํของเด็กในระดับดีมาก 

 ในการแปลผลการประเมนิครูตองกําหนดระดับบงชี้ผลลัพธที่ตองการ (benchmark) สําหรับ

การประเมนิกอน ทั้งนี้ระดับบงชี้คุณภาพผลลัพธที่กําหนดจะตองเปนเกณฑที่ยอมรับไดวาเปนระดับ   

ที่แสดงถงึคุณภาพหรือศักยภาพของเด็กจริง 

 การกําหนดระดับบงชี้ผลลัพธที่ตองการ (benchmark) ข้ึนอยูกับระดับชั้นผูเรียน ซึง่เกณฑที่

ครูพิจารณากาํหนดตองสอดคลองกับผลลัพธที่ครูตองการ ระดับบงชี้คุณภาพผลลัพธจะเปนแนวทาง

หรือเกณฑจุดประสงคของครูที่ตองการใหเด็กพัฒนาไปถงึ ซึง่จะนําไปใชเปนแนวทางของการประเมิน

ในมาตรการใหคะแนน ซึง่มาตรการใหคะแนน (Rubric) เปนระบบการใหคะแนนที่เจาะจงเกณฑการ

ตัดสินการปฏบัิติเปนทีย่อมรับไดเชิงคุณภาพ  ลักษณะเกณฑจะกําหนดเปนคําอธบิาย หรือขอความที่

แสดงระดบัเกณฑการตัดสินคุณภาพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานแตละเรื่อง  เพื่อตัดสินผลการปฏบัิติ

ของผูเรียนสวนใหญมักใชมาตรการใหคะแนนเปน 3 ระดับ คือดีมาก ยอมรับได และควรปรับปรุง  

(กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 63) การประเมินงานของนักเรียนควรจดัทําแบบฟอรม  

เพื่อบันทึกการตรวจใหคะแนน เชน แบบบนัทกึผลการประเมิน 

 ตัวอยาง เกณฑการใหคะแนนความมีวนิยัในตนเอง  

             1.  การเขาแถวตามลําดับกอน หลัง 

                   ระดับ 3  หมายถึง ยนืตอแถวเพื่อทํากิจกรรมใดๆ ตามลําดับกอนหลังไดดวยตนเอง  โดย

ไมเดินออกนอกแถว  ไมคุยหรือเลนกัน  
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  ระดับ 2  หมายถึง  ยนืตอแถวเพื่อทาํกิจกรรมใดๆ ตามลําดับกอนหลงัไดโดยไมเดินออก

นอกแถว  คุยหรือเลนกนัเปนบางครั้ง  

    ระดับ 1  หมายถึง  ยนืตอแถวเพื่อทาํกิจกรรมใดๆ ตามลําดับกอนหลงัไมได  โดยเดินออก

นอกแถว  คุยหรือเลนกนัเสยีงดัง  

 2. การเดินแถว 

  ระดับ 3  หมายถึง  เดนิตอแถวอยางเปนระเบียบไดดวยตนเอง โดยไมออกนอกแถว      

ไมคุยและเลนขณะเดินในแถว  

     ระดับ 2  หมายถึง  เดนิตอแถวอยางเปนระเบียบได  โดยไมออกนอกแถวคุยและเลนบาง

ขณะเดินแถว  แตไมเดินออกนอกแถว  

   ระดับ 1 หมายถึง  เดนิตอแถวไมเปนระเบยีบ เดินออกนอกแถว หรือ คุยเสียงดงั  และเล

นขณะเดินแถว    

 3.  การเก็บของเลนเขาที ่ 

  ระดับ 3  หมายถึง เก็บของเลนเขาที่ไดเมือ่เลนเสร็จไดดวยตนเอง  

  ระดับ 2  หมายถงึ เก็บของเลนเขาที่ไดเมือ่เลนเสร็จ โดยครูเตือนเปนบางครั้ง  

  ระดับ 1  หมายถึง ไมเก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสร็จ  

 4.  การเก็บและรกัษาของใช 

  ระดับ  3  หมายถึง  เก็บของใชสวนตัวเขาที่ไดดวยตนเองทกุชนิด  

  ระดับ  2  หมายถึง  เก็บของใชสวนตัวเขาที่ไดดวยตนเองโดยครูเตือนเปนบางครั้ง  

  ระดับ  1  หมายถึง  ไมเก็บของใชสวนตัวเขาที่เมื่อเลกิใช  

 5.  การเขาแถวเคารพธงชาต ิ

      ระดับ  3  หมายถึง  การมาโรงเรียนทันกิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชาและไดรวมกิจกรรม

ต้ังแตตนจนจบกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

  ระดับ 2 หมายถึง การมาโรงเรียนทนักิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชาและไดเขารวม

กิจกรรมแตปฏิบัติกิจกรรมไดไมครบเปนบางครั้ง  

  ระดับ 1 หมายถึง การมาโรงเรียนไมทนักจิกรรมหนาเสาธงในตอนเชา  

 6.  การทาํงานเสรจ็สงตามกําหนดเวลา  

  ระดับ 3 หมายถึง มีความตัง้ใจในการทาํงาน ทาํงานเปนระเบียบสงงานตามกาํหนดเวลา

ไดดวยตนเอง  

  ระดับ 2 หมายถึง มีความตัง้ใจในการทาํงาน ทาํงานไมเปนระเบียบแตสงงาน ตาม

กําหนดเวลาไดดวยตนเอง  
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  ระดับ 1 หมายถึง ไมต้ังใจทาํงาน ทาํงานไมเปนระเบยีบ หรือไมสงงานตามกําหนดเวลา 

 

 สรุปไดวา แนวทางในการประเมินจากการสังเกต  ตองกําหนดแนวการประเมินไว 3 ประการ  

คือ 1) ทักษะที่ควรตองการใหเกิดขึ้นกับเด็ก 2) ลักษณะของการปฏิบัติที่ตองการใหเกิดขึ้น และ         

3) ระดับการปฏิบัติที่ยอมรับได กําหนดเปน 3 ระดับ  คือ  ดี  พอใช  และควรปรับปรุง 
  
  10. งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัวินัย 
       งานวิจยัในประเทศ 

       เบญลักษณ  บัวภิบาล (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่4 โดยใชนิทานพืน้บานภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา ระดับเหตุผลเชงิ

จริยธรรมดานความกตัญกูตเวท ีดานความซื่อสัตยสุจริต ดานความเสียสละของนักเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนแตกตางกนัและระดับเหตผุลเชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตและดานความเสยีสละ

นักเรียนสวนใหญพัฒนาสงูขึ้นทุกคน 

       ศศินันท  นิลจนัทร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจดักิจกรรมการเลานทิานที่มตีอ ความ

มีวินยัในตนเองของเด็กปฐมวัยในชมุชนแออัดคลองเตย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนอนุบาล   ปที ่1 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2546  สถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีป  มูลนธิิดวงประทีปชมุชนแออัด

คลองเตย กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน  ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยในชุมชน  แออัดคลองเตย  

หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานมพีฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญ         

ที่ระดับ .01  

       กรรณิการ  พงศเลิศวุฒิ (2546:  บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความแตกตางและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยเฉลี่ยรวมและจําแนกรายดานไดแก 

การควบคุมตนเอง  ความรบัผิดชอบ  และการตรงตอเวลา  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานทิานประกอบ

ละครสรางสรรคกอนจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห ผลการศึกษาพบวา พฤตกิรรมความมีวนิัยใน

ตนเองของเดก็ปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานทิานประกอบละครสรางสรรคกอนและระหวาง    

การจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยรวมและจําแนกรายดานในแตละชวงสัปดาหมีความแตกตางกนัอยาง           

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอัตราการเปลีย่นแปลงระหวางกอนการจัดกจิกรรมและระหวาง

การจัดกิจกรรมเพิ่มข้ึนตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห 

       อินทิรา  รุมาศ (2545:  บทคดัยอ) ไดศึกษาการใชกจิกรรมการเลานิทานเพื่อพฒันา

คุณลักษณะทางคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักเรียนชัน้อนบุาลปที ่2 ผลการศึกษาพบวาหลังจากการจัด

กิจกรรมตามแผนการจัดประสบกาณ  โดยใชกิจกรรมการเลานทิานแลวนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดง
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คุณลักษณะทางคุณธรรมจรยิธรรมเรียงลาํดับจากมากไปหานอยดังนี้  ดานความมีน้าํใจ   ดานความ   

มีวินยั  ดานความภาคภูมิใจในความเปนไทยและดานรักและเหน็คุณคาของการอนรัุกษธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม 
 

      งานวจิัยตางประเทศ 
       แกรนดมอนด (Grandmont. 2002: 278-A) ไดศึกษาเกีย่วกับการฝกฝนความมีระเบยีบ

วินัยใชระบบประชาธิปไตยพบวา การบีบบังคับแมจะเปนวิธีการในการฝกวินยัในโรงเรียนเพื่อทําให     

ผูเรียนมีความรับผิดชอบนั้นครูจะตองศึกษาวิจยัหารูปแบบ แนวทางและมีการสรางสถานการณจริง

เพื่อฝกนักเรียน โดยยึดหลกัการใหกําลังใจแกผูเรียน ใหผูเรียนเกิดความพอใจ รูจักปกครองตนเอง    

จนทาํใหมีความเคารพนับถอืตนเอง มีความรับผิดชอบในชั้นเรียน ส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นเปนผลมาจาก 

ครูและผูบริหารโรงเรียนมากกวาสิ่งอื่น ๆ ซึง่เปนประโยชนตอนักเรียนและการดูแลปกครอง ตลอดจน          

การจัดการบรหิารในชัน้เรียนตอไป 

       แทนเทกนิ (Tantekin. 2002: 179-A) ไดศึกษาเกีย่วกับความสามารถของครูประถมในการ

ทําหนาที่สรางระเบียบวนิัยในโรงเรียนขนาดกลางทางตอนใตของรัฐฟอริดาจากกลุมประชากร 130 คน 

พบวาครูเปนผูมีความสาํคัญในการสรางระเบียบวนิัยและใหความรูกับเด็ก  ที่จะนําไปใชในการดําเนนิ

ชีวิตในสังคม เพราะครูจะตองฝกใหนักเรียนปรับตัวเขากบัสังคมอยางเหมาะสมและมีความบผิดชอบ

ตอตนเองเปนเหตุผลสําคัญจะสงผลในเรื่องวนิัย โดยครูจะตองหาสถานการณมาประยุกตใชในการฝก  

ครูจะตองเปนคนที่ปฏิบัติเปนตัวอยางในพืน้ทีท่ํางาน ในสังคมควรหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสม   

ซึ่งนกัเรียนจะสังเกตพฤติกรรมครู  เกิดการเรียนรูจากครจูนมีความรูความเขาใจและมีความสามารถ 

ในการดํารงตนเองอยางมีระเบียบวนิัยนอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้ยงัพบวา  ครูมีความสามารถในการ  

โนมนาวจิตใจของเด็กใหรูจักมีวนิัยไดไมเหมือนกัน  ความสามารถนีค้รูจะตองไดรับการฝกฝนมากอน  

ที่จะมาใหคําแนะนําในการสอนกฎ ขอบังคบั และวนิัยแกเด็กนักเรยีน 
 

การฝกอบรมและชุดฝกอบรม 
 1.  ความหมายการฝกอบรม 
             การฝกอบรมเปนเทคนิคอยางหนึง่ที่สามารถดําเนนิการเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมี 

ความรูความเขาใจและชํานาญในเรื่องตางๆ  เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงมือ

ปฏิบัติงานและจากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการฝกอบรมพบวา มีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายของการฝกอบรม (Training) ไวในลักษณะของการเพิ่มพนูความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ของผูรับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคของการอบรม  

ดังนี ้
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         สุขณภา สําเนยีงสูง (2546: 7) ไดใหความหมายการฝกอบรมวาเปนระบวนการพัฒนาบุคคล

ทั้งในดานความรู เจตคติ และทักษะที่จัดขึ้นอยางเปนระบบ โดยมวีัตถปุระสงคใหบุคคลรูเร่ืองใดเรื่อง

หนึง่โดยเฉพาะเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปตามวัตถุประสงคนัน้ ภายใตเงื่อนไขของ

สภาพการณและระยะเวลาที่เหมาะสม 

 สมชาติ กจิยรรยง (2545: 15) ไดใหความหมายวาการฝกอบรมหมายถึง กระบวนการ   ที่จะ

ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู (Knowldge) เกดิความเขาใจ (Understanding) เกิดความ

ชํานาญ (Skill) และเกิดเจตคติที่ดีเกี่ยวกบัเร่ืองใดเรื่องหนึง่ ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู หรือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ 

        สมคิด บางโม (2544:  38) กลาววาการฝกอบรม (Training) หมายถงึ กระบวนการทีจ่ะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของบุคคลโดยมุงเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

และเจตคติ (Attitude) อันจะนําไปสูการยกฐานะการทํางานใหสูงขึ้นทาํใหบุคคลมีความเจริญ 

กาวหนาในหนาที่การงานและองคกรบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว  ดังนั้นจะเหน็วาในการฝกอบรมเปน 

สวนหนึง่ของการพัฒนาบุคคล   

 ชูชัย สมทิธิไกร (2540: 5-6) ใหความหมายการฝกอบรมคือ กระบวนการจัดการรียนรูอยาง

เปนระบบเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) อันจะชวย

การปรับปรุงการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 จากความหมายการฝกอบรมที่นกัการศึกษาและนกัวิชาการหลายทานไดใหคําจํากดัความ

สรุปไดวา  การฝกอบรมเปนกระบวนการใหความรูวิธหีนึ่งเพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคคลใหเกิดมี

ความรู ความเขาใจ ทกัษะหรือความชํานาญ ทัศนคติอันเหมาะสมจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของบุคคลไปในทางที่ตองการ 
 

 2. วัตถุประสงคของการฝกอบรม   
 พัฒนา สุขประเสริฐ (2541: 45 – 46) กลาวถงึวัตถุประสงคของการอบรมไวดังนี ้

  1. เพิ่มพูนความรู (Knowledge) การเพิ่มพนูความรูหรือเสริมสติปญญาหรือเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงแกไขความรอบรูในการปฏิบัติงานของแตละบคุคล แตละระดับที่เกี่ยวของกับการเขาใจใน

กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานและบุคคล เพื่อใหเขาใจสวน

ของการจัดการบริหาร  รูปแบบการบริหารทําใหมีความรูคือส่ิงนัน้เปนอะไร  และสามารถจดจําไวไดมี

ความเขาใจคือรูในเหตุและผลของสิ่งที่ไดรูนั้น สามารถจะอธิบายขยายไดอยางถูกตองและแจมชัดโดย

สามารถนําสิง่ที่รูไปใชในสถานการณจริง  นอกเหนือจากนี้แลวการฝกอบรมยังสามารถใหผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถวิเคราะหแยกแยะใหเห็นองคประกอบตางๆ ที่เปนลําดับสัมพนัธกันได  สามารถที่จะ

คิดสังเคราะหจัดเรียบเรียงและรวบรวมองคประกอบตางๆ ทีก่ระจายกันอยูเขาเปนแบบแผนหรือโครง
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สรางใหมไดและที่สําคัญคือ สามารถประเมินคาและตัดสินคุณคาของสิ่งใดตามเกณฑที่กําหนดไดจริง

การเพิม่พนูความรูความเขาใจรวมไปถึงการขยายเพิม่ขีดความสามารถในการนําไปใชปรับส่ิงที่เกิดขึ้น

ในสถานการณจริงเปนการเสริมความรูความสามารถในวิชาชีพ 

 2. พัฒนาทักษะ (Skill) การพฒันาทักษะความชํานาญเพือ่เปนจุดมุงหมายของการฝกอบรม

มีการพฒันามาชานานรวมถงึตั้งแตการจัดลําดับความสาํคัญของงาน  การแกไขถานการณเฉพาะหนา 

การเพิม่ความมั่นใจในการตดัสินใจ ทาํใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและคลองตวัจนมีความเชือ่มั่น

วาจะสามารถทําไดเองในสถานการณและทักษะในการทํางานสูงนัน้กอใหเกิดความมั่นใจไดเปนอยาง

ดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองโดยใชเวลาทีน่อยลง 

           3. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เมื่อสรางเจตคติที่ดีทีเ่หมาะสมใหกบัผูเขารับการ

ฝกอบรมทําใหมีกําลังใจหรอืขวัญที่ดีในการทํางาน  สามารถทาํงานของตนไดดวยความยินดีและพอใจ

สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดวยความสบายใจ การฝกอบรมโดยทัว่มักมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงแก

ไขเพื่อใหมีความรอบรูในการปฏิบัติและเพิ่มทกัษะความชํานาญการ แตถาหากละเลยการจงูใจ

บุคลากรใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหดีข้ึน ทัง้ทีก่ารจูงใจบคุลากรเปนเรื่องสําคัญอีกเรือ่งหนึ่งตองคํานึงถึง  

เพราะหากบุคลากรมีความรูและทักษะในการทาํงานแตขาดแรงจูงใจในการทํางานกจ็ะไมนําความรู

และทักษะมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ  เพราะการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อาจเปนสาเหตหุนึง่ที่บุคลากรไดรับฝกอบรมและการพฒันาไมนําความรูและทักษะที่ไดรับมาใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถทําใหการฝกอบรมไมเกิดผลตามทีก่ําหนดไว 

 จากการศึกษาแนวคิดและทศันะของนักวชิาการเกี่ยวกบัวัตถุประสงคของการฝกอบรม

ดังกลาวแลวพอสรุปไดวา วัตถุประสงคของการฝกอบรมจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาผูเขารับการอบรมให

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดาน คือ 

 1. ความรู เพื่อชวยใหบุคคลไดรับประสบการณที่หลากหลาย มีความรูความเขาใจพื้นฐาน 

เกี่ยวกับขอเทจ็จริง กฎเกณฑ ขอมูลรายละเอียด 

     2.  ทักษะ เพื่อชวยใหบุคคลมีความรูความชาํนาญในการแกไขปญหา  สามารถทํางานได   

ถูกวธิีและกระบวนการ 

 3.  เจตคติ เพื่อใหบุคคลไดทราบถึงคานิยมของสังคมที่ผูกพันกับส่ิงตางๆ  และมีแรงจูงใจ    

ที่จะมีสวนรวมในการปองกนั แกไข และปรับปรุงในสิ่งทีเ่ปนปญหา 
 

 3.  ประเภทของการฝกอบรม 
          การฝกอบรมมีหลายชนิด นอกจากการฝกอบรมเพื่อเพิม่ความรูและทักษะเฉพาะเรื่องใหกับ

บุคลากรแลว ยังมกีารอบรมในลักษณะอืน่ ๆ ดังที่ชูชัย สมิทธิไกร (2540: 7-10) ไดกลาวไววาการอบรม

เพื่อฟนความรูใหม (Refresher Training) หรือการฝกอบรมในลักษณะที่เปนการศึกษาตอเนื่อง 
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(Continuing Education)  ซึ่งรูปแบบของการอบรมจะแตกตางกนัไปตามความจําเปนและลักษณะของ

งานซึ่งหากจะกลาวอยางกวางๆ  แลวอาจแบงการฝกอบรมออกเปน  4  ประเภท คือ  

     1.  การฝกอบรมที่เปนทางการ (Formal Training) และการฝกอบรมอยางไมเปนทางการ 

(Informal) หรือเพิ่งจะเริ่มโครงการใหม โดยทั่วไปผูเขาอบรมมักจะอยูในระยะทดลองงาน ซึ่งเนื้อหา

ของการอบรมจะเนนในเรื่องของภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทัว่ไปขององคกร เนื้อหาโดยทั่วไปจะมี

ลักษณะผสมผสาน คือมีทั้งการฝกอบรมในหองและการฝกภาคสนาม ปกติจะใชชวงเวลาที่ไมนาน  

เชน 2-3 วัน แตบางกรณีอาจจะใชเวลาเปนเดือน 

     2.  การฝกอบรมระหวางประจําการ (In-service Training) เปนการฝกอบรมในชวงที่เขา

ทํางานแลว หรือผานระยะการทดลองงานแลว การฝกอบรมจะจัดเปนระยะ ๆ ใหกับระดับของบุคลากร

ที่แตกตางกัน มีทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การจัดการอบรมเฉพาะเจาหนาที ่หรือการอบรมเฉพาะ

เร่ือง ซึ่งระยะเวลายืดหยุนไดตามความตองการ สวนใหญจะใชเวลาไมนานประมาณ 1-3 สัปดาห 

     3.  การฝกอบรมในโครงการ (Project Related Training) เปนการอบรมที่จัดใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานในโครงการ อาท ิโครงการที่ไดรับทุนอุดหนนุจากตางประเทศ เปนการอบรมเฉพาะเรื่อง  

หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มทีั้งการอบรมทางดานเทคนิคและการอบรมในเชิงการจัดการ         

จัดอบรมโดยผูใหทนุ   ปกตจิะเปนการอบรมระยะสั้น คือ 1-3 เดือน  หรือข้ึนอยูกับความจาํเปนของ

โครงการ 

     4.  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (Self-development Training) มีความหมายกวางและ

ครอบคลุม เชน กรณีบุคคลที่ทาํงานมานานและความรูเร่ิมตีบตัน เร่ิมจะไมทนักับขอมูลหรือวทิยาการ

สมัยใหม ทําใหเกิดความคิดที่จะพัฒนาตนเอง อาจจะเปนการอบรมเพื่อฟนฟูความรูใหมซึ่งสวนใหญ

เปนการอบรมเต็มเวลาหรือบางสวนของเวลา โดยหนวยงานตนสงักดัจะใหการอนมุัติและสนับสนุน

ดานการเงนิ มักจะเปนการออกไปอบรมนอกสถานที ่ระยะเวลาจะขึน้อยูกับคุณสมบัติที่หนวยงาน

ตองการพฒันามีทัง้ระยะสั้นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาศึกษาตอ ซึ่งการศึกษาตอก็คือ       

การฝกอบรมอยางเปนทางการเชนกนั 

 พนิจดา วีระชาติ (2543: 48 - 50) ไดแบงการฝกอบรมเปน 2 ประเภท คือ 

          1.  การฝกอบรมกอนการทํางาน (Pre-Service Training) 

  การฝกอบรมกอนการทํางาน (Pre-Service Training) เปนการฝกอบรมกอนที่บุคคลนั้น

จะเริ่มทาํงานในตําแหนงหนาที่ใดหนาทีห่นึ่งในองคกร การฝกอบรมกอนการทํางานนี้แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 

                  1.1  การปฐมนิเทศ (Orientation) เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับหรือแนะนาํ

เจาหนาที่ใหมใหรูจักหนวยงาน องคกรหรือสถาบัน ใหไดทราบวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงาน 
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ขององคกร หรือสถาบันนัน้ๆ  แนะนําใหบุคคลไดรูจักผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานตลอดจนให

เขาใจถึงกฎ ขอบังคับหรือระเบียบวนิัยตางๆ  เพื่อจะไดมีความรูและประสบการณเกีย่วกับงานที่ปฏิบัติ

ตอไป  การปฐมนิเทศนี้ไมไดมีความหมายเฉพาะการแนะนํา เจาหนาทีห่รือขาราชการใหมเทานัน้ แต

หมายรวมถึงเจาหนาทีห่รือขาราชการโอนยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหมเพื่อใหเขาสามารถปรับตัว

เขากบัสภาวะแวดลอมได และเปนการสรางขวัญและทศันคติที่ถูกตองใหแกเจาหนาทีห่รือขาราชการ

ใหมอีกดวย  การปฐมนิเทศนี้สวนใหญใชเวลาอบรม 1 หรือ 2 วัน หรือสัปดาหแลวแตความเหมาะสม

ของหนวยงานนั้น ๆ 

   1.2  การแนะนํา (Introduction Training)  เปนการฝกอบรมกึ่งปฐมนิเทศและสอน 

วิธีการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดยเฉพาะเหตุนี้จงึตองมีการแนะนํางานเนื่องจาก

เหตุผลทีว่าไมมีสถาบนัการศึกษาใดๆ  ทีส่ามารถจะผลติคนใหมีความรูทักษะและทัศนคติใหเหมาะสม

กับความตองการขององคกรไดพอดี และถึงแมคนที่เคยผานการทาํงานจากองคกรอืน่มาแลวก็ยงั

จําเปนที่จะตองมีการแนะนํางาน  เพราะงานประเภทเดยีวกันในแตละองคการยงัมีความแตกตางกนั 

วัตถุประสงคของการแนะนาํงานนีห้รือหนวยงานนัน้ๆ  ซึ่งเปนการเริ่มตนงานที่ถกูตอง สําหรับระยะ 

เวลาในการอบรมอาจเปน 1 สัปดาห หรือ 2 สัปดาห หรือมากกวานั้นแลวแตความเหมาะสมของงาน 

           2.  การฝกอบรมระหวางทาํงาน (In-Service Training) การฝกอบรมระหวางทํางาน        (In-

Service Training) เปนการฝกอบรมภายหลังจากที่บุคคลไดเขามาฝกปฏิบัติงานในองคกรหรือ

หนวยงานแลว การฝกอบรมประเภทนี้อาจเรียกวาการฝกอบรมบุคลากรประจําการก็ได 

 สรุปไดวาการฝกอบรมกอนการทาํงานเปนการฝกอบรมขั้นตน  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมระหวางการทํางานเปนการฝกอบรมเพือ่พัฒนาเพื่อใหการฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล  ซึ่งมีจุดมุงหมายของการอบรมที่แตกตางกนัตามความตองการของ

องคกรเพื่อพฒันาสมรรถภาพการทาํงานของบุคลากรในองคกร 
 

 4.  ความหมายของชุดฝกอบรม 
 ชุดฝกอบรม เปนสื่อการศึกษาประเภทหนึ่ง ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นตามจุดมุงหมายของการ  ฝ

กอบรมเฉพาะเรื่อง เพื่อใชเปนสื่อเสริมกิจกรรมการฝกอบรม หรือเปนสือ่สําหรับการศึกษาดวยตนเอง

ของผูรับการอบรม สามารถใชฝกอบรมใหแกคนเปนจํานวนมากๆได  โดยอาจจัดทาํในรูปของเอกสาร

ส่ิงพิมพ ชุดฝกอบรมระยะสัน้ ชุดฝกอบรมแบบบทเรียนสําเร็จรูป ชุดฝกอบรมแบบโมดูลเปนตน 

 บุญเลิศ บุญประกอบ (2542: 8) กลาววาชุดฝกอบรมหมายถงึ ชุดวัสดุอุปกรณที่มีการ

กําหนดขั้นตอนอยางชัดเจนในการนําสื่อและกิจกรรมเขามาใชในการฝกอบรม ใหเหมาะสมกับเนื้อหา

ที่จะทําการฝกอบรมโดยมีจดุมุงหมายเพื่อชวยใหผูรับการอบรมมีความกาวหนาในการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

อยางมีประสิทธิภาพ 
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 สุทธิพรรรณ เทพโพธา (2543: 9) กลาววาชุดฝกอบรมหมายถงึ การจดัระบบการฝกอบรม ที่

สมบูรณผูเขารับการอบรมสามารถเรียนรูไดทีละนอยเปนขั้นตอน  ดวยการเรียนรูที่ใกลเคียงในการฝก

ปฏิบัติจากประสบการณตรงหรือไดมีโอกาสลงมือทําหรอืคิดดวยตนเอง 

 มานพ ตรัยตรากุล (2543: 28) กลาววาชุดฝกอบรมหมายถึง ชุดของสือ่ประสมที่สรางขึ้น 

อยางมีระบบสําหรับใหผูเขารับการอบรมเรียนรูไดดวยตนเอง  เพื่อทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู

และความสามารถทีห่ลักสตูรการฝกอบรมมุงหวงั โดยที่ผูเรียนไมตองเขารับการอบรมโดยตรงและ

สามารถประเมินผลตนเองไดดวย 

             หนวยศึกษานเิทศก สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวัดปทุมธาน ี(2544) กลาววา ชุดฝก 

อบรมหมายถงึ ชุดสื่อประสมที่สรางขึ้นอยางมีระบบโดยอาศัยหลกัสูตรและทฤษฎีการเรียนรู    เปน 

แนวทางในการสรางเพื่อใหผูเขารับการอบรมเรียนรูดวยตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงดานมโนทัศนตามที่

หลักสูตรการอบรมมุงหวังโดยที่ผูเขารับการอบรม ไมตองเขารับการฝกอบรมเนื้อหาสาระโดยตรงแตจะ

สามารถศึกษาไดจากชุดเอกสารการฝกอบรมรวมทัง้สามารถประเมนิผลดวยตนเองได 

   ดํารัส  สีหะวีรชาติ (2545: 4) กลาววาชุดฝกอบรมดวยตนเองหมายถงึ  บทเรียนแบบ 

โปรแกรมที่สรางขึ้นอยางมีระบบ สําหรับใหครูผูสอนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามเนื้อหาที่กาํหนด   

ไปทีละขั้น โดยไมมีขอจํากดัเรื่องเวลาและสถานที ่

 ดาราพร  เปยมงาม (2545: 9) กลาววาชุดฝกอบรมหมายถึง ส่ือประสมที่จัดทาํขึ้นอยาง     

เปนระบบ  โดยนําสื่อและกจิกรรมที่หลากหลายมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่จะทาํ

การฝกอบรมโดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูรับการอบรมไดเพิ่มพนูการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

 เอมอร รสเครือ (2545: 54) กลาววาชุดฝกอบรมหมายถงึ ส่ือที่สรางขึน้เพื่อใชเปนชดุ

สําเร็จรูปสําหรับการฝกอบรม อาจจะประกอบดวยสื่อเดีย่วหรือส่ือประสมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา  

เพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณตรงและมีสวนรวมในกจิกรรมการฝกอบรม  ตามบทบาท           

ที่กําหนดให 

      บีช (Beach. 1980: 3) ใหความหมายของการฝกอบรมวาหมายถึง กระบวนการที่จดัทําขึ้น

เพื่อใหบุคคลไดเรียนรู และมีความชาํนาญ โดยมวีัตถุประสงคอยางหนึง่อยางใด เพื่อใหบุคคลรูเร่ืองนัน้

โดยเฉพาะเพือ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปในทางที่ตองการ 

 ดังนัน้ชุดฝกอบรมจึงหมายถึงชุดนวัตกรรมที่ใชเปนสื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถภาพ

ของครูผูสอน ตามวัตถุประสงคของการพฒันาชุดฝกอบรมแตละตอนประกอบดวยเนื้อหาสาระทีม่ี

ลักษณะเปนแบบบทเรียนสาํเร็จรูป มีโครงสรางรูปแบบและองคประกอบในเลมเหมอืนกนัมีลักษณะเดน 

คือ ครูผูสอนหรือผูสนใจสามารถใชศึกษาดวยตนเองไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 
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  5.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับชุดฝกอบรม    
      เนื่องจากมนุษยแตละคนมีความแตกตางกนัในดานความสามารถของสติปญญา ซึ่งมี

ความตองการและความสนใจ ดังนั้นในการพัฒนาชุดฝกอบรม จึงตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎทีี่

สัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนองเพื่อเสริมแรงในการแสดงออกของพฤตกิรรม ใหเปนไปตาม       

วัตถุประสงคของการฝกอบรม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วกับการสรางชุดฝกอบรม สรุปไดวา

การพัฒนาชุดฝกอบรมยึดความแตกตางระหวางบุคคลเปนหลกั เปนการจดัประสบการณที่เปดโอกาส

ใหผูเรียนไดใชแหลงความรูจากสื่อทีจ่ัดไวอยางเปนระบบ สามารถหยิบมาใชไดดวยตนเองโดยเอกเทศ 

และเรียนรูจากสื่อทีห่ลากหลายเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง วิธกีารสอนซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนมอิีสระ    

ในการเรียนยอมทําใหผูเรียนเรียนไดดี 

 นอกจากแนวคิดดังกลาวแลว  ยังพบวามีการนาํทฤษฎีตางๆ มาใชประกอบกับการพัฒนา   

ชุดฝกอบรมเพื่อใหมีความเชื่อถือ ไดแก (จุมพล พลูภัทรชีวิน. 2540: 11-12 อางถึงในสํานักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธาน.ี 2544: 21-23)    

  1.  ทฤษฎีความตอเนื่อง การเรยีนรูเกิดขึ้นเพราะความสัมพันธระหวางสิง่เราที่ผานเขามาทาง

ประสาทรับรูกับพฤติกรรมการตอบสนองที่ตอบสนองตอส่ิงเรานัน้ หลกัหรือกฎของการเรียนรูซึ่งเกิด

จากการเชื่อมโยงระหวางสิง่เราและการตอบสนองที่สําคญัประกอบดวย 

       กฎแหงความพรอม การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม

สนองตอส่ิงเรา  สภาพความพรอมในตัวผูเรียนประกอบดวยสภาพพรอมทั้งทางรางกายและสตปิญญา 

ความตองการ ความสนใจ ความเอาใจใส และความรูพื้นฐานในเรื่องที่จะเรียน 

       กฎแหงการฝกหัด  การฝกหดั คือการฝกฝนหรือการทาํซ้าํ ถาผูเรียนไดกระทาํพฤตกิรรม

ใดที่ทําซ้าํบอยๆ ความชํานาญยอมเกิดขึ้น แตตองเปนการกระทําดวยความเต็มใจและความสนใจจึง

จะไดรับผลอยางสมบูรณ 

       กฎแหงผล พฤติกรรมตอบสนองที่ทาํใหผูกระทาํเกิดความพอใจ พฤตกิรรมนั้นก็จะปรากฏ     

ซ้ําอีก การสรางสภาพพึงพอใจแกผูเรียนทาํไดโดย    

        1.1 กําหนดพฤติกรรมตอบสนองที่พงึประสงคของผูเรียนไวใหชัดเจนวาตองการใหผูเรียน

แสดงพฤติกรรมอยางไร และมีการเสริมแรงเมื่อผูเรียนสามารถทาํพฤตกิรรมนั้นได 

       1.2  แบงบทเรียนไปตามลําดับข้ันจากงายไปหายาก เปนการเปดโอกาสใหผูเรียน               

ทําพฤติกรรมตอบสนองทีถ่กูตองไดมาก เพื่อทาํใหเกิดความพอใจและเปนการกระตุนใหมีพฤติกรรม

ตอบสนองทีถ่กูตองในการเรยีนระดับตอไป 

  2.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาํ    

       หลักการเรียนรูของทฤษฎนีี้ คือ   
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       2.1  การใหผูเรียนไดเรียนรู และมกีารเสริมแรงแตละขั้นไปเรื่อยๆ โดยเลือกใหการ

เสริมแรงแกผูเรียนอยางเหมาะสม ผลที่เกดิขึ้นจากการเสริมแรง จะสามารถเปลี่ยนแนวโนมของการ

กระทาํนัน้ๆ ไดในอนาคต ดังนัน้จึงควรใชการเสริมแรงทกุขั้นตอนของการจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดความ

สนใจและพอใจที่จะเรียน   

       2.2  จัดแบงเนื้อหาวิชาออกเปนสวนยอยๆ เปนขั้นๆ และจัดลําดับใหเปนเหตุเปนผลเพื่อ

ใหเรียนไดงาย และเมื่อสําเรจ็ไดรับแรงเสริม หรือใหทราบผลคําตอบทนัท ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

มากยิง่ขึ้น  

      สรุปไดวา  ในการสรางชุดฝกอบรมตองคํานงึถงึความเหมาะสมระหวางเนื้อหากับระดับ

ความรู ความสามารถและความตองการของกลุมเปาหมาย ความนาสนใจและความสะดวกในการใช

ส่ือเปนหลกั เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถใชเปนคูมือศึกษาคนควาเพื่อเพิ่มพูนความรูดวยตนเอง     

ตามความตองการและความสนใจ จงึเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
 

    6. ประเภทของชุดฝกอบรม 
         จากลักษณะทีสํ่าคัญของชุดฝกอบรมดังที่ไดกลาวมาแลว ทาํใหสามารถแบงประเภทของ

ชุดฝกอบรมออกเปนสองประเภทใหญๆ  คือ 

         1.  ชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรม  ชดุฝกอบรมที่เสริมกิจกรรมการฝกอบรมนั้นผูให

การฝกอบรมอาจจะจัดกิจกรรมการฝกอบรมไดในสองลักษณะ คือ การใชส่ือของชุดฝกอบรมบางสวน

มาประกอบคาํบรรยาย หรือ ประกอบกิจกรรมการฝกอบรม  และอีกประการหนึ่งคอืผูใหการฝกอบรม

จะจัดกิจกรรมฝกอบรมตามชุดฝกอบรมนัน้  โดยมีผูใหการฝกอบรมเปนผูอํานวยความสะดวก 

(facilitator) หรือ ผูดําเนนิการ (organizer) มิใชเปนแตเพียงผูบรรยายเทานัน้ 

   2.  ชุดฝกอบรมดวยตนเอง เปนชุดฝกอบรมทีผู่อบรมสามารถที่จะเรียนรูดวยตนเองและ 

ชวยในการฝกอบรมใหแกคนจํานวนมากๆ  ไดพราะในการฝกอบรมแตละครั้งจําเปนตองใชทรัพยากร  

ในการจัดทั้งบคุคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณตางๆ ทําใหการฝกอบรมทําไดนอยครั้งจํานวน        

ผูเขารับการฝกอบรมไมไดมากชุดฝกอบรมประเภทนีจ้ึงจัดทําขึ้นในรูปของสื่อที่สอดคลองกับ          

วัตถุประสงค เนื้อหา ความรู  กําลงัทรพัยากรที่มีอยู และความสะดวกในการสงสื่อไปสูผูรับการฝก 

อบรมและสถานที่ซึ่งผูรับการฝกอบรมจะศึกษาหาความรู ชุดฝกอบรมศึกษาดวยตนเองอาจจะเปน 

ชุดฝกอบรมในรูปของสไลดประกอบเสียง ชุดฝกอบรมวดีีทัศน-เทปเสยีง ชุดฝกอบรมแบบเรียน

สําเร็จรูป ชุดฝกอบรมโมดูล เปนตน (ศิริพรรณ สายหงษ และสมประสงค วิทยเกยีรติ. 2543: 674-675) 
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    7. ประโยชนของชุดฝกอบรม 
        ศิริพรรณ  สายหงษ และ สมประสงค  วทิยเกียรต ิ(2543: 705) กลาววา ชุดฝกอบรมดวย

ตนเอง  และชดุฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝกอบรมที่ผานกระบวนการสรางหรือผลิตอยางเปนระบบ  

จะมีประโยชนตอผูใหการอบรมและผูรับการอบรม ดังตอไปนี้ 

 ประโยชนตอผูใหการอบรม 

        1.  ชุดฝกอบรมจะมีคูมือดําเนนิกิจกรรมทุกขั้นตอน  จะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูให

การอบรม 

        2.  ชุดฝกอบรม  ประกอบดวย ส่ือ เอกสาร และอุปกรณประกอบการอบรม รวมทั้งแหลง      

ขอมูลที่วทิยากรอาจตองไปศึกษาเพิ่มเติม  ทาํใหผูใหการอบรมไมตองเสียเวลาในการเตรียมการฝก 

อบรม 

        3.  ประหยัดเวลาในการเตรียมการฝกอบรม เนื่องจากชุดฝกอบรมไดเตรียมทกุสิ่งทุกอยาง   

ดังกลาวขางตน สําหรับผูใหการอบรมแลว 

        4.  มีความมั่นใจในการดําเนนิการฝกอบรม  เพราะทราบขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจนและมีส่ือ

อุปกรณประกอบการฝกอบรมไวอยางพรอมเพรียงแลว 
 
  8. ประโยชนตอผูรับการอบรม 
      1. สรางแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนใหกับผูรับการอบรม  โดยจัดใหมีกิจกรรม      

การเรียนทีห่ลากหลาย  มกีารเสริมแรงผูเรียนโดยการเฉลยคําตอบ  มีการใชส่ือการเรียนแบบประสม 

ทําใหผูรับการอบรมไมเบื่อหนายและตื่นตวัในการฝกอบรมอยูตลอดเวลา 

       2.  สามารถศึกษาดวยตนเองในเนื้อหาวิชาทีส่นใจไดโดยไมจํากัดเวลา สถานที ่

       3.  สามารถศึกษาทบทวนได ไมเหมือนกับการฟงวิทยุ การดูรายการโทรทัศนเมื่อรายการ     

ผานไปแลว  ไมสามารถยอนกลับได 

       4.  สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลได ผูรับการอบรมที่มีสติปญญาแตกตางกัน

สามารถเรยีนชา เร็ว ตามความสามารถทีม่ีอยู 

       5.  ชุดฝกอบรมสวนใหญเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนือ้หา ทาํใหผูเรียนรูจักวิธีการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง ทาํใหสามารถปรับตัวใหทันกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได 

       6.  ฝกการมวีินยัในตนเองได ทัง้นี้เพราะชุดฝกอบรมดวยตนเองผูอบรมจะตองมีความ     เอา

ใจใสศึกษาดวยตนเอง ตองรูจักบงัคับใจตนเอง และตองซื่อสัตยตอตนเอง 

       7.  ใชเปนสื่อสอนเสริมสําหรับผูที่เรียนออน และเพิ่มเติมเสริมความรูมากขึน้สําหรับผูที่เรียน

เกง 
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 9. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการฝกอบรม 
       งานวจิัยในประเทศ 
       เอมอร  รสเครือ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาชุดฝกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปนครู         

ชั้นอนุบาลปที่ 1และ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษา จงัหวัดกาญจนบุรี 

จํานวน 26 คน ผลการวิจยัพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจสูงกวากอนการฝกอบรม 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และมีความคิดเหน็ตอชุดฝกอบรมในระดับดี 

     ดาราพร เปยมงาม (2545: บทคัดยอ) ไดทําการพฒันาชุดฝกอบรมเรื่องการจัดศิลปะแบบ    

รวมมือสําหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางเปนครูปฐมวยัในโรงเรยีน

เทศบาลบานปากทาง โรงเรียนเทศบาลบานทาหลวงและโรงเรียนเทศบาล 3  “5 ธันวามหาราช” สังกัด

เทศบาลจงัหวดัพจิิตร จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวา ครูปฐมวัยที่ใชชุดฝกอบรมมีความรูเพิ่มข้ึน    

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.01และความคิดเหน็ของครูปฐมวัยมีตอชุดฝกอบรมอยูในระดับมาก   

 
 งานวจิัยตางประเทศ  
    เกล (Gail. 1981) ไดทําการวิจัยโดยใชชื่อโครงการวา Mother Start ซึ่งมีวัตถปุระสงคที่จะให

พอมีความรูสึกวาตนเปนผูมีอิทธพิลสําคญัตอการเรียนของลกู โดยใหชื่อโครงการวา Home Visiting

อายุระหวาง 2 - 3  ป  กิจกรรมที่ใชมีลักษณะดังนี ้ เมื่อคณะกรรมการออกไปเยี่ยมแมที่บานก็จะพูดคุย

กันกับแมเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู และแนะนําใหแมใชภาษาที่ถกูตองกับลูกจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมโดยใหแมมีสวนรวมดวยและใหหนังสือและวัสดุตางๆ เชน ดินน้าํมัน กระดาษสีไวใหแมมีโอกาส 

รวมทาํงานกับลูกในหองเรียนและใหแมมีสวนรับผิดชอบกิจกรรมที่จดัในโรงเรียน เชน ชวยหาเงนิ

สนับสนนุกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เปนตน ผลการศึกษาของ เดล สรุปไดวา การจัดโปรแกรมให

ความรูดวยวิธกีารเยี่ยมบานมีผลเปนอยางมากในการชวยใหพอแมและลูกมีสัมพันธอยางใกลชิดมาก

ข้ึนและชวยสงเสริมการเรียนของบุตรหลานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 

    ไทรี (Tyree. 1986: 1182)  ไดศึกษาถงึการพัฒนาทักษะของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดู

เด็กอาย ุ3 - 5 ป ในดานพฒันาการทางภาษา อารมณ สังคมและการเคลื่อนไหวรางกาย พบวา          

ผูปกครองที่ไดรับความรูจะสงผลดีตอวิธีการในการแกปญหาเด็กมากกวาที่ผูปกครองไมไดรับความรู  

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการแบงประเภททักษะของผูปกครองดวยวิธีการของบลูม(Bloom) คือ                 

ดานพทุธพิิสัย และดานจิตพสัิย อันเปนรากฐานในการกาํหนดโครงการใหความรูแกผูปกครองดวย 

    ดิคเกอร (เจนจิรา คงสุข. 2540: 46; อางองิจาก Dicker. 993 Parents Education Needs 

With Regard to Milieu – Disadvataged Preschool Child) ไดศึกษาถงึความตองการในการให
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การศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัยที่ดอยโอกาส และศกึษารูปแบบของการฝกอบรมผูปกครองจากการ

วิจัยพบวาผูปกครองมีความตองการเรียนรูในเรื่องการใหการเลี้ยงดูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย     

ตอไปนี้ 1) พัฒนาการทางดานรางกายและการดูแลทางการแพทยของเด็กทีเ่จ็บปวย 2) การอบรมเลี้ยง

ดูทางจิตใจ  การจัดการกับความกลัวและความกังวลใจของเด็กและการสงเสริม การรับรูของเด็กใน

ทางบวก 3) การอบรมเลี้ยงดูทางดานสตปิญญา ความรูเกี่ยวกบัการสรางความคิดรวบยอดพืน้ฐาน   

พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวและการรับรู พัฒนาการทางดานภาษา การวางแผนตารางการดูโทรทัศน

และการสงเสริมพฤติกรรมการแสวงหาความรูและ  4) การอบรมเลี้ยงดูทางดานสงัคม การใชอํานาจ

และกฎระเบียบการเขาสังคม  การสรางบรรยากาศภายในครอบครัวทีอ่บอุน บทบาทของเด็กและการ

ใชเวลาวาง 

   บอนสไตน (เจนจิรา คงสุข. 2540: 46; อางอิงจาก Bronstein. 1994) ไดศึกษาโปรแกรม   

การอบรมผูปกครองแบบโรงเรียนเปนฐานที่มีตอทักษะการแกปญหา และทักษะการตัดสินใจของ       

ผูปกครองและเด็ก โดยการใชวิธีการใหการฝกอบรม ผูปกครอง 2 วิธี ผูปกครองกลุมที ่1 จะไดรับ    

การสอนและสงเสริมใหเปนตัวแบบของการใชเทคนิคการตัดสินใจ และการแกปญหากบัเด็กเพื่อชวย

เด็กแกปญหาในชีวิตประจาํวัน  และผูปกครองอีกกลุมหนึง่ไดรับการสอนใหใชการตั้งคําถามชี้นาํใน

การกระตุนการแกปญหาของเด็กและมกีารประเมินพฤตกิรรมการเขาแทรกของครูในการสอนที่เกิดขึ้น    

พรอมๆ กนั ผลการศึกษาพบวาเด็กที่ผูปกครองมีสวนรวมในโปรแกรมวิธีการแบบใดก็ตาม ไมไดใช

ทักษะการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจมากกวาเด็กอื่น อยางไรก็ตามผลรวมระหวางการม ี         

สวนรวมของผูปกครอง และการเขาแทรกแซงในระดับตํ่าของครูมีความสัมพนัธกับความถี่ของการใช

ทักษะการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจ  นอกจากนีผู้ปกครองที่เปนตัวแบบไดรายงานวามีการใช

ทักษะของโปรแกรมในสถานการณที่ไมไดมีการอบรมสั่งสอนบอยขึ้น และเด็กมีปญหานอยลง        

หนึง่เดือนหลังจากเริ่มใชโปรแกรม สวนผูปกครองในกลุมการตั้งคําถามกระตุนรายงานผลวาประสบ

ผลสําเร็จสูงขึน้   
 

การใหความรูผูปกครอง 
 ความหมายของการใหความรูผูปกครอง ไดมีผูใหความหมายของการใหความรูผูปกครอง 

หรือการจัดการศึกษาสําหรบัผูปกครอง (Parents  Education) ไวหลายทาน ดังนี ้

 กอรดอน และบราวเน (นิตยา ใสงาม. 2543: 7; อางองิจาก Gordon; & Browne. 1985: 186 

-187) ไดใหความหมายของการศึกษาสําหรับผูปกครองวา หมายถงึ การจัดการศึกษาใหแกผูปกครอง

ที่มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาทกัษะเจตคติ  และพฤติกรรมของการเปนผูปกครองที่เกิดจากความเขาใจที่ดี

เกี่ยวกับพฒันาการของเดก็ปฐมวัย  ดวยการใหการศกึษาที่ออกแบบมาเพื่อใหผูใหญสามารถเปน      

ผูปกครองที่ดีข้ึน 
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   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 1) กลาววาการศึกษาสําหรบัผูปกครอง หมายถงึ การให  ความรู

แกผูปกครองเพื่อเสริมสรางศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กใหถูกตองและมีพฒันาการที่ดี วิธีการใหการศกึษา

แกผูปกครองนี้มีหลากหลายวิธทีั้งทางตรงและทางออม การจัดการศึกษาอาจกาํหนดเปนรายบุคคล  

หรือ รายกลุม ข้ึนอยูกับผูปกครองกลุมเปาหมาย  และการศึกษาสาํหรบัผูปกครองเปน กระบวนการให

การศึกษาแกผูปกครองอยางเปนระบบ ทีจ่ะสรางใหผูปกครองมีความรูของการเปนผูปกครองและมี    

สวนรวมอยางแทจริงกับโรงเรียน  จะพัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรูโดยพฒันาไดอยางเต็มศักยภาพ 

         สรุปไดวา  การใหความรูผูปกครองเปนกระบวนการที่ชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเด็กเพื่อเสริมสรางศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กใหถูกตองและมีพฒันาการที่ดี ทั้งทางรางกาย      

อารมณ จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  โดยเนนใหเห็นความสาํคัญของเด็ก โดยมีวธิีการใหความรู

หลากหลายวธิีทั้งทางตรงและทางออม เพื่อมุงสรางความเขาใจและสรางทัศนคติที่ถูกตองในการอบรม

เลี้ยงดูเกีย่วกบับทบาทหนาที่ในการรวมมอืกันพฒันาเดก็ 
 

 1. ความสําคัญของการใหความรูผูปกครอง  
       ผูปกครองไมวาจะเปนพอแม หรือผูทําหนาที่เปนผูปกครองเปนผูมีบทบาทสาํคัญอยาง    

มากในการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของเด็กทัง้ทางรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม และสติปญญา  

ดังนัน้พอแม ผูปกครองจึงตองมีความรู ความเขาใจและตระหนกัถงึบทบาทหนาทีอ่งตนในการสราง  

ส่ิงแวดลอมที่สงเสริมพฒันาการเด็กไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่ตามศักยภาพ

และเหมาะสมกับวัย 

       ฉันทนา ภาคบงกช (2531: 4-5) กลาววา ผูปกครองเปนคนสําคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

เพราะเปนผูทีใ่กลชิดกับเด็กมากที่สุด  สามารถทีจ่ะตอบสนองความตองการพืน้ฐานของเด็ก ไดแก  

ความตองการในการดํารงชวีิตอยู  ความตองการดานความรัก  และความอบอุนนอกจากนัน้เด็กยงัได

รับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายในครอบครัว  เด็กจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพอยางไรยอมข้ึนอยู

กับการอบรมเลี้ยงดูจากทางบานเปนสําคญั เมื่อคุณภาพของเด็กมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของ      

ผูปกครองเปนอยางมากเชนนี้ การใหความรูแกผูปกครองจะชวยพฒันาเด็กและลดปญหาตางๆ          

ที่เกีย่วกับตัวเด็ก ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็ก  ตลอดจน             

การสงเสริมพฒันาการของเด็ก 

      จากทฤษฎพีฒันาการทางสังคมของอีริคสัน ไดบงชี้อยางชัดเจนถงึอทิธิพลของการอบรม 

เลี้ยงดูของผูปกครองที่มีผลตอจิตสังคมของเด็กตามระยะของพฒันาการวา ในระยะปฐมวยัเด็ก          

ตองการสรางความรูสึกไววางใจ หากผูปกครองใหโอกาสเด็ก ใหเด็กไดคิดริเร่ิมใหเด็กมีความมั่นใจ       

เด็กจะเจริญเติบโตดวยความมั่นใจในตนเองและความเปนมิตรดวย ผูปกครองนอกจากดูแลรางกาย 
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ใหเจริญเติบโตแลวยังเปนผูสรางความเปนคนที่สมบูรณใหกับเด็กและสังคม  ผูปกครองที่ดีเทานั้นจงึมี

โอกาสสรางเดก็ที่ดีใหกับสังคมได  (กุลยา ตันติผลาชวีะ.  2542: 5)    

        สรุปไดวา  การใหความรูผูปกครองนัน้ชวยผูปกครองใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับ       

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  ตลอดจนการดําเนนิชีวิตในครอบครัวในวถิีทางทีถู่กตองเหมาะสมและเอื้อตอ 

การพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพเปนสิ่งที่ผูปกครองควรรับรูเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาเด็ก 

 
  2. ความสําคัญของผูปกครองตอพัฒนาการเด็ก 
       การพัฒนาคุณภาพของเดก็จึงตองเริ่มตนทีพ่อแมของเด็กโดยใหความรูแกพอแม   ผูปกครอง

ถึงวธิีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทีถู่กตองเหมาะสม เพื่อนําไปใชในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก       ศันสนีย ฉัตร

คุปต กลาววา มีงานวจิัยทีย่นืยนัวา เด็กที่เรียนดีจากครอบครัวที่เอาใจใสลูกในเรื่องวชิาการและความ

เปนอยูของลูก  พอแมจึงเปนผูมีบทบาทในการเลี้ยงดูลูกมากที่สุด มาตัง้แตระยะเริ่มแรกของชีวิตของ

เด็ก แตบางครอบครัวอาจรวมถึงพี่เลี้ยงเดก็ ปู ยา ตา ยาย ญาตพิี่นองดวย เด็กจะเรยีนรูส่ิงตางๆ จากผู

ที่แวดลอมเหลานี ้(ศันสนยี ฉัตรคุปต. 2542: 54) 

       เรดิน (Seefeldt; & Barbour.1986; citing  Radin.1982.) กลาวถงึกระบวนการของการมี

ปฏิสัมพันธระหวางพอแม  ผูปกครองกับเด็กวามีอิทธพิลตอพัฒนาการของเด็ก ดังนี ้

         1.  พอแมหรือผูปกครอง เปนตัวอยางรูปแบบความประพฤติแกเด็ก เด็กจะเลียนแบบ

พฤติกรรมผูใหญโดยที่ผูใหญอาจตั้งใจหรือไมต้ังใจ 

         2.  พอแมหรือผูปกครอง บอกหรืออธิบายสิ่งทีเ่ด็กตองทาํหรอืไมควรทํา 

         3.  พอแมหรือผูปกครอง กําหนดกฎของบานซึ่งแสดงถงึสิ่งที่เด็กตองปฏิบัติตามและมี การ

ติดตามผล 

         4.  พอแมหรือผูปกครอง ใชระบบการใหรางวลัและการลงโทษ 

         5.  พอแมหรือผูปกครอง ใชเทคนิควิธีเปนขั้นตอน แสดงใหเห็นพฤติกรรมของเด็ก ซึง่อาจทํา

ใหเด็กละอาย รูสึกผิด หรือการชี้แจงเหตุผล เพื่อใหเด็กเปลี่ยนพฤติกรรม 

         6.  พอแมหรือผูปกครอง จัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสติปญญาของเด็ก วัตถส่ิุงของทีพ่อแม               

ผูปกครองจัดหามา ไดแก ของเลน เสื้อผา อาหาร อุปกรณการเรียนรู เปนตน  กระบวนการหกประการ 

ขางตนจะถูกนํามาใชแตกตางกนัไป ตามความแตกตางของเด็ก  สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ของครอบครัวตลอดทั้งเจตคติ คานยิมของพอแมผูปกครองและความเจริญทางเทคโนโลย ี

       สรุปไดวา พอแมผูปกครองมีความสาํคัญตอพัฒนาการของเด็กปฐมวยัเนื่องจากเปนผูที่อยู

ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด  มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเดก็เปนอยางยิ่ง หากผูปกครองมคีวามรูความเข

าใจและใหความสําคัญเรื่องพัฒนาการของเด็ก  ยอมสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเต็มตาม
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ศักยภาพและเหมาะสมกับวยัของเด็ก  ดังนั้นการใหความรูผูปกครองจงึเปนสิ่งสําคญัที่จะประสาน

ความรูความเขาใจระหวางบานและโรงเรยีนเพื่อนาํไปสูความรวมมือ ในการจัดการศึกษาในระดบั

ปฐมวัยตอไป      
 
   3. บทบาทหนาที่ของผูปกครองในการพัฒนาเด็ก 
        การอบรมเลี้ยงดูเด็กรวมถึงความเชื่อตลอดจนการปฏิบัติตอพอแม ทีม่ีอิทธพิลตอพฒันาการ

ของเด็ก พอแม ผูปกครองมีบทบาทเปนอยางมากที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จดานการเรียนของเด็กมคีวาม

สัมพันธใกลชิดกับเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน. 2546: 3) สัมพนัธภาพที่ดีระหวาง  

ผูปกครองกับเด็กมีผลตอเด็กในทกุดาน เด็กสามารถเรียนรูทํางาน และเลนกับเพื่อนไดอยางมั่นใจและ

มีความสุขหากไดรับการสนบัสนุนที่ดี การอบรมเลี้ยงดูทีดี่และถูกตองจากผูปกครองบทบาทของ        

ผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูจะเปนทั้งผูเลี้ยงดู  ผูสงเสริมพัฒนาการและผูใหการศึกษา (กุลยา     

ตันติผลาชีวะ. 2542: 5) 

       สรุปไดวา พอแมผูปกครองจะตองรูบทบาทและหนาที่ของตนที่จะทําใหเด็กเกิดการพัฒนา  

เร่ิมต้ังแตพื้นฐาน คือ บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเปนแบบอยางที่ดี และเมื่อเด็กเริ่มปรับตัวเขาสังคม    

ผูปกครองควรเพิ่มบทบาทของตนในฐานะผูรวมกิจกรรม ผูสงเสริมประสบการณ และความรูใหกับเด็ก

ทั้งที่บานและโรงเรียน บทบาทผูชวยเหลือและสนับสนุนกจิกรรมของโรงเรียนตามกําลงัความสามารถ 
 

  4. แนวทางการใหความรูผูปกครอง 
      การใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง มีความหลากหลายของกิจกรรมเปนสิ่งที่จูงใจผูปกครอง

ใหเขารวมกิจกรรม ความหลากหลายทําใหผูปกครองสนใจ (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2542: 75; อางอิง

จาก Click; & Click. 1990: 324) ดวยหลกัการนี้ทาํใหรูปแบบการศึกษาสําหรับผูปกครองถูกผนวก    

เขากับการสรางการมีสวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนในลักษณะตางๆ ทั้งที่เปนความ

เพลิดเพลนิรวมกับความเปนวิชาการ  การเปนผูใหญทาํใหผูปกครองมีภารกิจทัง้ครอบครัว การทาํงาน

และตนเองทําใหการปลีกตวัเขากิจกรรมเปนการยากที่จะทําใหผูปกครองเขารวม ผูที่มีวุฒิภาวะอาจ   

ตองการทีจ่ะเขาชั้นเรียนทาํงานคนควา หรือแมแตวิจัยแตทั้งนี้ไมเสมอไปสําหรับผูใหญเหตุผลที่จงูใจ 

ใหคนเรียนมีอยู 6 ประการทีเ่ขาไมตองการเรียนมักเปนเหตุผลทางสงัคมไดแก ไมมีเวลา ไมมีเงนิ       

ไมมั่นใจในการเขาเรยีนทางไกลเดินทางลาํบาก ไมมีเพือ่น ส่ิงเหลานีท้ําใหไมอยากมาเรียน (กุลยา 

ตันติผลาชีวะ. 2542: 76; อางอิงจาก Jarvis. 1995: 50-52) ฉะนั้นในการจัดการศึกษาตองใหมีความ 

นาสนใจ  ทาํใหผูปกครองรูสึกวาเขามาเรียนและเหน็ประโยชนที่เกิดขึน้กับเด็กจริงๆ และเหน็ความ

เปนไปได  เมือ่นําไปฝกและปฏิบัติจริงกับเด็กที่บาน ลักษณะของกิจกรรมการศึกษาที่ดีควรตอง  
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 1.  ผูปกครองไดเขารวมอยางมชีีวิตชีวา  มีการลงมือกระทาํ 

    2.  ตรงจุดประสงค  และความจําเปนสําหรับผูปกครอง 

    3.  สรางเสริมความรู ความเขาใจและใหความชัดเจนตอการเลี้ยงดูเด็กอยางมีความหมาย 

    4.  มีสวนรวมในการคิดและการเรียนรูรวมกัน 

    กิจกรรมการศกึษาที่กาํหนดที่ดีตองมีลักษณะเชื่อมสัมพนัธระหวางบุคคลในครอบครัว        

ตองไมเครียดมากเกินไป กลาวคือ ไดเรียนรูและเพลิดเพลินไปพรอมกัน  คลิคและคลิค (กุลยา       

ตันติผลาชีวะ.  2542: 75; อางอิงจาก Click; & Click. 1990: 324-325) ไดเสนอกิจกรรมการศึกษา

สําหรับผูปกครองที่จูงใจใหผูปกครองเขารวมไว 10 ลักษณะคือ 

    1.  การประชุมปฐมนิเทศ เปนกจิกรรมปกติทีต่องมีอยูแลวทุกตนป ครู และผูปกครองจะไดใช

โอกาสนี้ในการนําเสนอ  ขอมูลความรูที่เกีย่วกับเดก็และผูปกครองได 

    2.  การสังเกตในชั้นเรียน การเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามาในชั้นเรียนและไดเหน็กจิกรรม

การเรียนการสอนเหน็ปฏิสัมพันธของครูและเด็ก การสังเกตนี้จะทําใหผูปกครองเขาใจเด็กของตน และ

สามารถที่จะรวมมือกับครูในการที่จะแกปญหาเด็กหรอืพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพยิง่ขึ้นได ในกรณีที่ทาง

ผูปกครองเขาสังเกตพรอมกนัหลายคนอาจจัดกลุม  เพือ่อภิปรายหลงัการสงัเกตเพือ่แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

   3.  อภิปรายกลุม บางครั้งอาจไมมีการสงัเกต แตเราสามารถจัดกลุมอภิปรายใหแกผูปกครอง

ไดประโยชนที่เกิดคือผูปกครองไดแลกเปลี่ยนประสบการณ  ไดเหน็ความเหมือนความแตกตางของเด็ก  

การแกปญหาของผูปกครองที่เหมือนและแตกตางกนั  จะทําใหผูปกครองเขาใจตนเองและเด็กมากขึ้น 

    4.  การบรรยายหรืออภิปรายวิชาการ  กิจกรรมนี้อาจไมจูงใจผูปกครองนกั  ดังนัน้ผูจัดตองมี

การวางแผนเปนอยางดีเลือกเรื่องทีน่าสนใจ วทิยากรที่เชี่ยวชาญและเขาใจการใหความรู ขอควรระวัง 

คือ การใหความรูนัน้ตองไมทําใหผูปกครองกังวลควรเนนการสงเสริม 

    5.  ภาพยนตร สไลด และเทป สามารถนํามาใชไดโดยเฉพาะในการรวมอภิปราย 

    6.  ประชุมปฏิบัติการ  ผูปกครองสามารถเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการทั้งที่เปนของเด็ก ครู  

หรือผูปกครองในการที่จะเรียนรูรวมกนั และสรางสรรคงานรวมกนั เชน การสรางสื่อการเรียนใชที่บาน     

เปนตน 

    7.  การมีสวนรวมในชั้นเรียนผูปกครองบางคนมีความสามารถ มทีักษะเฉพาะทางและมีเวลา

ใหกับโรงเรียน ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเหลานี้ไดมีสวนรวมกจิกรรมในชั้นเรียน เชน เขามาสอน

ดนตร ี ศิลปะหรืออ่ืนๆ การมีสวนรวมนีท้าํใหผูปกครองไดเรียนรูเด็กไปในตัว 

    8.  การใชเครื่องมือส่ือสาร การศึกษาสําหรับผูปกครองไมจําเปนตองเกิดเฉพาะที่โรงเรียน  

โทรศัพทอาจเปนสื่อการศึกษาที่ดีและสงถึงบานได 
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    9.  การประชุมปรึกษา เหมาะสาํหรับการสนทนาปญหาของเด็กระหวางครกูับผูปกครองหรือ                    

ผูปกครองกับผูบริหารที่จะไดรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางในการที่จะชวยเหลือเด็ก โดยครูจะเปน 

คนชวยชี้แนะและรวมเลือกวิธีการแกปญหารวมกนั 

  10. การบริการสนเทศ ผูปกครองบางคนอาจชอบอานหนังสือเปนการเพิ่มพูนความรูมากกวา

วิธีการอื่นๆ  โรงเรียนอาจจดัทําหองสมุดและเอกสารความรูเผยแพรแกผูปกครอง บางครั้งการจดัทํา   

ปายนิทรรศการใหผูปกครองดูและอานก็เปนสิ่งที่นาสนใจมาก 

     ส่ิงพิมพและสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงใหความรูแกผูปกครองอยางหนึง่ทีส่ามารถจัดทําขึ้นได   

การจัดทาํเอกสารยอย แผนพับ หนงัสือเลมเล็กที่บรรจุขอความรูที่ผูปกครองสามารถหยิบอานได

ในขณะรอรับเด็ก  อีกสวนหนึ่งใชในกรณทีี่ผูปกครองไมตองการมาโรงเรียนหรือตองการความสะดวก

ในการไดขอมูล ความรูที่บาน การจัดบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับผูปกครองจะใช ส่ือ

เทคโนโลยีรวมดวย ดังนี ้(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 41) 

    1.  การบริการสารสนเทศทางโทรศัพท  มีรูปแบบของการจดับริการตางๆ ดังนี ้

        1.1  โทรศัพทความรู จัดเปนชุด ชดุละ 5 นาท ีเปดสั้นๆ ตอนเย็น  ถาผูปกครองตองการ 

วันละ  10 - 30 นาท ี

        1.2  โทรศัพทแนะนําการบานจดัตารางเวลาและแจงใหทางบานทราบ เมือ่ตองการ

ปรึกษาการบานจะไดตามตารางเวลาที่โรงเรียนกาํหนด 

         1.3  โทรศัพทปรึกษาปญหาทัว่ไปสําหรับการใหการปรึกษาเฉพาะราย เฉพาะเรื่อง          

ซึ่งสามารถกาํหนดเปนตารางเวลาไดเชนกนั 

    2.  การบริการทางเครือขายคอมพิวเตอร เชน จดหมายอิเลคโทรนิคส (E-mail)  หนา 

คอมพิวเตอร (Homepage) หรือการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ (Tele education) 

    3.  นิทรรศการประจําวนั  เพื่อเสริมสรางประสบการณจัดวันนกัขัตฤกษหรือทุกวนัทีพ่อแมมา

โรงเรียนเพื่อรับเด็ก  หรือเพือ่กิจกรรมโรงเรียน 

    กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 35-36) กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองเปนการ

ศึกษาผูใหญทีผู่รับมีทั้งวัย เพศ อาชพี ประสบการณ ระดับความรู บุคลิกภาพ ฐานะเศรษฐกิจ และ

ลักษณะตางๆ กัน  รูปแบบการศึกษาตองมีลักษณะไมเบื่อหนาย จูงใจ เวลาที่จัด ไมรบกวนการ

ประกอบอาชพีแตใหประโยชนและคุณคาแกผูปกครองในการเลีย้งดูเดก็ไดอยางมีคุณภาพ  ซึ่งการจัด

การศึกษาสําหรับผูปกครองนี ้จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ    

  1.  การศึกษาทางออม เปนการจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองทางสื่อมวลชน สําหรับ           

ผูปกครองที่สนใจสามารถเปดรับฟงหรือดูได  มีการเผยแพรทัง้ที่เปนสิ่งพิมพ วิทยุ  และโทรทัศน         

ปจจุบันมกีารเผยแพรผานทางเครือขายคอมพิวเตอรดวย  ปจจุบันการใหการศึกษาทางออมดวย
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ส่ือมวลชนคอนขางแพรหลาย  หนงัสือที่พมิพเผยแพรมาก ไดแก หนงัสอืนิตยสารแมและเด็ก นิตยสาร

ลูกรัก เปนตน  รายการวทิยมุีหลายรายการตัวอยาง เชน รายการวทิยุจฬุาเปนรายการเพื่อลูกรักที่ให

ความรูเกี่ยวกบัการเลี้ยงดูเด็กและการปฐมพยาบาล รายการโทรทัศนที่ออกเปนประจําไดแก รักลกูให

ถูกทางรายการบานรักลูก เปนตน นอกจากนี้องคกรที่บริการความรูแกผูปกครองดานการเลี้ยงดูและ

สงเสริมพฒันาการเด็กทางดานเครือขายคอมพิวเตอรโดยจัดเปน Home page ไดแกสถาบนัมูลนิธิเด็ก          

ซึ่งสามารถสอบถามปรึกษาไดโดยใชระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส 

 2.  การศึกษาทางตรง  เปนการจัดการศึกษาอยางเปนทางการทีท่างหนวยงานหรือองคการ    

จัดขึ้นในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา หรือการใหคําปรึกษา ลักษณะการ

จัดอาจจัดใหเปนรายบุคคล หรือรายกลุม โดยจัดขึ้นทีห่นวยงาน การเยีย่มบาน หรือการเขาถงึชุมชน 

และการมีสวนรวมของชุมชนเปนอีกรูปแบบหนึง่ดวย 

     วิธีการจัดการศึกษาอาจเปนทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการ ตัวอยางการจดั

การศึกษาที่เปนระบบและเปนทางการโดยกําหนดเปนจดุมุงหมายอยางชัดเจน คือ การจัดการศึกษา

สําหรับผูปกครอง ของศูนยสุขวิทยาจิตทีผู่ปกครองทุกคนที่สงเด็กมาใชบริการของศูนยสุขวิทยาจิต   

ทั้งที่เปนเด็กปกติและเด็กทีม่ีปญหาสุขภาพตองดูแล ตองเขาโปรแกรมการศกึษาสําหรับผูปกครอง     

ที่ทางศนูยกําหนดเพื่อเสริมความรูและเพิม่ศักยภาพผูปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก  สําหรับการศึกษาที ่

ไมเปนทางการ ไดแก การสนทนาและการเขารวมกิจกรรมโรงเรียน 

     การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองแบบเปนระบบ  มักจดัเปนโครงการฝกอบรมซึ่งโปรแกรม

การศึกษาสําหรับผูปกครองดวยวิธีการฝกอบรมที่ประสบความสาํเร็จมากจะตองเปนโปรแกรมทีม่ี

เงื่อนไขหรืออยูในความนยิมของผูปกครองและสังคม  ตัวอยางเชน โปรแกรมสรางลูกใหเปนอัจฉริยะ   

ผูปกครองสนใจดวยตองการใหลูกหลานของตนเองเปนคนเกงการจัดการแบบเปนทางการนีน้อกจาก

การฝกอบรมแลว  อาจจัดเปนการประชมุ การสัมมนาหรอืการปรึกษาเปนรายบุคคลก็ได การให    

ความรูแบบไมเปนทางการ สามารถใหขอความรูทางการศึกษาแกผูปกครองไดเชนกนั เพียงแตวาการ

สนทนานัน้ควรตองมีประเด็นความรูดวย 

     สรุปไดวา  วิธกีารใหความรูผูปกครองนัน้มีหลายวธิีแตกตางกัน  เมื่อจะดําเนนิการใหความรู

แกผูปกครอง  ควรมีข้ันตอนในการสาํรวจความตองการและความจาํเปนของกลุมเปาหมายเพื่อใหได

แนวในการกาํหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  แลวเลือกวิธกีารหรือแนวทางในการใหความรูแกผูปกครอง 

ใหเหมาะสมกบัสภาพของกลุมเปาหมาย 
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  5. การมีสวนรวมของผูปกครอง   
     บทบาทของผูปกครองตอการศึกษาของเดก็ที่มีความบกพรองทางสติปญญา พอแมหรือ       

ผูปกครองมีสวนสาํคัญมากตอการพัฒนาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตั้งแตวัยทารก  สําหรับ

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้น พอแมและครูจะตองคํานึงวาเด็กจะแตกตางไปจากเด็ก

ประเภทอื่นๆ เชน ตาบอด หหูนวก และรางกายพกิาร ฉะนัน้การทํางานรวมกนัระหวางบานกับโรงเรียน

จึงเปนสิ่งสาํคัญมากที่สุด การจะทาํงานรวมกับผูปกครองใหประสบความสาํเร็จ ครูจะตองคํานึงถงึ     

ไมเพียงแตปญหาของเดก็ที่มีความบกพรองทางสติปญญาเทานัน้ แตจะตองคํานึงถึงผลกระทบตางๆ 

จากความพิการของเด็กตอครอบครัวดวย เชน พอ แม พี่นอง ญาต ิหรือผูดูแลรับผิดชอบเด็ก ทีม่คีวาม

บกพรองทางสติปญญา 

      ความสัมพันธระหวางบานกบัโรงเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดตอความสําเรจ็ทาง        

ดานการศึกษาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (Michaelis. 1981; Richardson; et al. 1985) 

ดีซันและฟรีเวล (Dyson; & Fewell. 1986: 56) ไดศึกษาพบวาพอแมทีม่ีลูกพกิารในครอบครัวจะมี

ความกดดนัอยางมาก ซึง่ เบลเซอร  นิไฮรา และมีเยอร (Blacher, Nihira; Meyers. 1987: 67) ไดราย

งานวา  ความกดดันของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึน้ตามระดับความรุนแรงของความพิการ และ

ความบกพรองทางสติปญญาทําใหเกิดผลกระทบทางดานความเหนือ่ยหนายตอพอแม พีน่องและญาติ      

มากกวาความพิการดานอืน่ๆ ส่ิงสําคัญทีจ่ะชวยพัฒนาความสัมพันธที่ดีและสะดวกในการทาํงานของ

ครูรวมกับพอแมหรือผูปกครอง ก็คือ การใหความรูแกผูปกครองและการฝกเด็กที่บาน การเนนความจํา

เปนการฝกอบรมผูปกครองและการชวยใหเขาเตรียมการชวยเหลือเด็กใหประสบผลสําเร็จในชีวิต        

ผูใหญของเขาเทาที่จะเปนไปได  ตัวอยางเชน  ลูกบกพรองทางสติปญญาอาจจะทําใหกดดันแกสมาชิก

ในครอบครัวมากหรือนอยขึ้นอยูกับผูปกครอง จัดการเตรียมเด็กอยางไร ถาผูปกครองใหความรวมมือ

กับครูในการวางแผนการศึกษาของเด็ก  ครอบครัวจะมีความกดดันนอยกวาผูปกครองที่ไมใหความ      

รวมมือ  ซึ่งทีมการจัดทาํแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตองเตรียมพรอมในการดําเนนิการ

เร่ืองนี้ดวย (ทรรศนีย วนัชาติ. 2551: 38) 

     ความพยายามของครูหรือโปรแกรมการสอนของโรงเรียน ไมอาจจะประสบความสาํเร็จได       

ถาผูปกครองไมใหความรวมมือและสนับสนุน เพราะเด็กใชเวลาในชีวิตสวนใหญของเขาอยูกับ

ครอบครัว   ซึง่เด็กยอมจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัวตั้งแตเกิดจนถึงอายุอยางนอย 18 ป เวลาที่เด็ก

ใชชีวิตอยูในโรงเรียนนอยกวารอยละ 10 ของเวลาทัง้หมดของเขา ยกเวนเด็กที่มีความบกพรองทาง       

สติปญญาหรือเด็กพิการที่จะตองอยูในโรงเรียนที่เปนโปรแกรมการฝกอบรมเปนพิเศษ ซึ่งเดก็ตองพัก

อาศัยอยูในสถานศกึษานัน้ๆ ดวย เนื่องจากผูปกครองที่มีลูกบกพรองทางสติปญญามักจะไดรับ

ผลกระทบผานเขามาในครอบครัวโดยที่ไมไดเตรียมพรอมมากอน  จงึทาํใหเกิดความรูสึกทางดานลบ 
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ตอลูกที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ซึ่งทาํใหโรงเรยีนไดรับผลกระทบในการทํางานรวมกบั           

ผูปกครองดวยอยางมาก  ฉะนัน้ครูของโรงเรียนและนักวิชาชพีทีเ่กี่ยวของจะตองจัดโปรแกรมใหความรู

และความเขาใจเรื่องภาวะบกพรองทางสตปิญญาแกผูปกครอง โปรแกรมนี้จะตองจัดติดตอกันทุก

ระดับชั้นจนถงึชั้นระดับปลายของการศึกษาของเด็ก และจะตองจัดใหเขมแข็งและไดผล เพราะการจัด

เพียงครั้งเดียวจะไมทําใหการฝกอบรมไดผล  จงึตองพยายามสรางความสัมพนัธและความเขาใจให

กับผูปกครองและสมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัว  ถงึแมวาผูปกครองสวนใหญก็เหมอืนกับผูปกครอง

ของเด็กปกติทัว่ไป คือจะใหความรวมมือใหความชวยเหลือแกครู และรูสึกขอบคุณที่ครูและนักวิชาชีพ

อ่ืนๆ ใหความชวยเหลือลูกของตนก็ตาม ครูจะตองดูทาทขีองผูปกครองกอน เพราะผูปกครองบางคน

ยังอยูในภาวะจากผลกระทบตอการมีลูกบกพรองทางสติปญญา  ที่ยงัยอมรับไมได  หรือยังมีความรูสึก

ทางดานลบอยูซึ่งอาจจะมีความรูสึกและปฏิกิริยาในขั้นตางๆ ดังนี ้

     1.  การปฏิเสธหรอืการไมยอมรับ 

     2.  รูวาลูกบกพรองทางสติปญญา 

     3.  รูสึกวิตกกงัวลใจอยางรนุแรงและไมเชื่อ 

     4.  การแสวงหาทีสํ่าหรับรักษา 

     5.  รูสึกสงสารตนเอง 

     6.  รูสึกหดหูและซึมเศรา 

     7.  รูสึกไมพอใจหรือปฏิเสธ 

     8.  รูสึกผิดและโทษสิ่งอื่นๆ 

     9.  การยอมรับ 

 ในประเทศไทยเราก็มกีลุมผูปกครองรวมกนัทาํงานเพื่อชวยเหลือบุคคลที่มีภาวะบกพรอง    

ทางสติปญญาเชนกัน เชน มีการรวมกลุมของคนอาชพีตางๆ  ต้ังเปนมูลนิธ ิไดแก มูลนิธิชวยเหลอืคนที่

มีความบกพรองทางสติปญญาแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ซึ่งกอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2505 

และกลุมผูปกครองของบุคคลที่มีภาวะบกพรองทางสติปญญารวมกับบุคคลอาชีพตางๆ  จัดตั้งสมาคม

ข้ึนเรียกวา สมาคมเพื่อบุคคลปญญาออนแหงประเทศไทย (Association for the Retarded of 

Thailand - ART) เมื่อป พ.ศ. 2518 ซึ่งจดับริการใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูปกครอง ติดตอประสานงาน

และทํางานรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของทัง้ภาครัฐและเอกชนในประเทศและตางประเทศ และ

จัดบริการฝกอบรมดูแลบุคคลที่มีภาวะบกพรองทางสติปญญาตลอดจนใหความชวยเหลือแก             

ผูปกครองในดานตางๆ (ดารณี  ธนะภูมิ.  2542) 
 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับปานกลางจากการฝึกของผู้ปกครองที่ได้รับการฝึกโดยชุดฝึกอบรมพัฒนา
พฤติกรรม  ความมีวินัย ด าเนินการตามล าดับขั้นดังนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. วิธีการทดลอง 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองที่ท าหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง(มีระดับสติปัญญาระหว่าง 35 - 49) และไม่มีความพิการ
ซ้ าซ้อนก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2  
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองที่ท าหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (มีระดับสติปัญญาระหว่าง  35 - 49) และไม่มีความ
พิการซ้ าซ้อน ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางบอน 
(พิมพ์จันทร์แต้อุปถัมป์) กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เฉพาะผู้ปกครองที่ใหความร่วมมือและสามารถเข้ารับการฝกไดครบตามก าหนด 
 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนคนที่ 1 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว  นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดีสามารถ
สวมเสื้อกางเกง (ชุดนอน) ที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง ท าความสะอาดหลังการขับถ่ายหลังการเข้าห้องน้ า
ได้ด้วยตนเอง เล่นของเล่นกับเพื่อนได้ดีเมื่อเล่นเสร็จช่วยเพื่อนเก็บของเล่นเข้าที่ เมื่อท าผิดรู้จักการ  ขอ
โทษ เมื่อรับของจากผู้ใหญ่รู้จักกล่าวค าขอบคุณ รู้จักการทิ้งขยะลงถัง และเมื่อใช้น้ าสามารถปิดน้ าได้ 
แต่นักเรียนยังขาดวินัยในการจัดเก็บเครื่องนอน และการรอคอยเข้าแถวซื้อของ  
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 นักเรียนคนที่ 2 เป็นนักเรียนหญิง การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี นักเรียน
สามารถสวมเสื้อกางเกง (ชุดนอน) ที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง ท าความสะอาดหลังการขับถ่ายหลังการ
เข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง รู้จักการทิ้งขยะลงถัง และเมื่อใช้น้ าสามารถปิดน้ าได้ แต่นักเรียนยังขาดวินัย
ด้านการจัดเก็บเครื่องนอน การรอคอยเข้าแถวซื้อของ การเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ การกล่าวค า
ขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่และรู้จักขอโทษเมื่อท าผิด  
 นักเรียนคนที่ 3 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี ท าความ
สะอาดหลังการขับถ่ายหลังการเข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง รู้จักการท้ิงขยะลงถัง และเมื่อใช้น้ าสามารถ 
ปิดน้ าได้  แต่นักเรียนยังขาดวินัยด้านการจัดเก็บเครื่องนอน  การรอคอยเข้าแถวซื้อของ การแต่งกาย
(ชุดนอน) ที่โรงเรียน  การเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ และการกล่าวค าขอบคุณเมื่อรับของจาก
ผู้ใหญ่และขอโทษเมื่อท าผิด  
 นักเรียนคนที่ 4 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี ท าความ
สะอาดหลังการขับถ่าย  หลังการเข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง  เล่นของเล่นกับเพื่อนได้ดีเมื่อเล่นเสร็จช่วย
เพื่อนเก็บของเล่นเข้าที่  รู้จักการท้ิงขยะลงถัง และเมื่อใช้น้ าสามารถปิดน้ าได้ แต่นักเรียนยังขาดวินัย
ด้านการจัดเก็บเครื่องนอน การรอคอยเข้าแถวซื้อของ การแต่งกาย(ชุดนอน)ที่โรงเรียน  การกล่าวค า
ขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่และขอโทษเมื่อท าผิด 
 นักเรียนคนที่ 5 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี นักเรียน
สามารถสวมเสื้อกางเกง (ชุดนอน) ที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง  ท าความสะอาดหลังการขับถ่ายหลังการ
เข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง รู้จักการทิ้งขยะลงถัง และเมื่อใช้น้ าสามารถปิดน้ าได้ รู้จักการจัดเก็บเครื่อง
นอน เมื่อท าผิดรู้จักการขอโทษและเมื่อรับของจากผู้ใหญ่รู้จักการขอบคุณ แต่นักเรียนยังขาดวินัยด้าน 
การรอคอยเข้าแถวซื้อของ การเก็บของเล่นเข้าที่ 
 นักเรียนคนที่ 6 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี สามารถท า
ความสะอาดหลังการขับถ่าย หลังการเข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง  รู้จักการท้ิงขยะลงถัง  สามารถ รอคอย
เข้าแถวซื้อของ และเมื่อใช้น้ าสามารถปิดน้ าได้ แต่นักเรียนยังขาดวินัยด้านการจัดเก็บ เครื่องนอน การ
เก็บของเล่นเข้าที่  การแต่งกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียน การกล่าวค าขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่และขอ
โทษเมื่อท าผิด  
 นักเรียนคนที่ 7 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดีสามารถท า
ความสะอาดหลังการขับถ่าย  หลังการเข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง เมื่อท าผิดรู้จักการขอโทษ เมื่อ รับของ
จากผู้ใหญ่รู้จักการขอบคุณ รู้จักการรอคอยเข้าแถวซื้อของ  รู้จักการทิ้งขยะลงถัง และเมื่อใช้น้ า
สามารถปิดน้ าได้ แต่นักเรียนยังขาดวินัยในด้านการจัดเก็บเครื่องนอน การเก็บของเล่นเข้าที่ และ    
การแต่งกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียน 
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 นักเรียนคนที่ 8 เป็นนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี ท าความ
สะอาดหลังการขับถ่ายหลังการเข้าห้องน้ าได้ด้วยตนเอง เล่นของเล่นกับเพื่อนได้ดี  รู้จักการจัดเก็บ
เครื่องนอนเข้าที่เมื่อเลิกใช้  รู้จักการท้ิงขยะลงถัง  และเมื่อใช้น้ าสามารถปิดน้ าได้ เมื่อเล่นเสร็จช่วย
เพื่อนเก็บของเล่นเข้าที่  สามารถรอคอยเข้าแถวซื้อของ แต่นักเรียนยังขาดวินัยในการแต่งกาย (ชุด
นอน) ที่โรงเรียน  และการกล่าวขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่และขอโทษเมื่อท าผิด  
 
ตารางสรุปข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 

คนท่ี อายุ เพศ ระดับสติปัญญา (IQ) 

1 7  ปี 9 เดือน ชาย IQ 45 
2 7  ปี 10 เดือน หญิง IQ 48 
3 9  ปี 9 เดือน ชาย IQ 39 
4 7  ปี 3 เดือน ชาย IQ 49 
5 8  ปี 7 เดือน ชาย IQ 40 
6 11  ปี 8 เดือน ชาย IQ 49 
7 
8 

9  ปี 4 เดือน 
9  ปี  2 เดือน 

ชาย 
ชาย 

IQ 40 
IQ 35 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
   1.1  ชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับปานกลาง 
     1.2  แบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ระดับปานกลาง 
 2. การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 ชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
สติปัญญาระดับปานกลาง มีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
     2.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมวินัย 
     2.1.2  ก าหนดจุดประสงค์ของการเขียนชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความมีวินัย 
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     2.1.3 สร้างชุดฝึกอบรมส าหรับผู้ปกครองที่ใช้พัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง  ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของทฤษฎีในด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ชุดฝึกอบรมนี้มีลักษณะเป็นสื่อประสมประกอบด้วย วีซีดี  และแผ่นพับ  
เป็นการให้ความรู้ในด้านความมีวินัยให้กับผู้ปกครองได้ศึกษา  และร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
เป็นรายบุคคลภายใต้ค าแนะน าของผู้ฝึก ซึ่งประกอบด้วย เอกสารแผ่นพับ ประกอบการอบรมส าหรับ
ผู้ปกครองที่เข้ารับการฝึก โดยเอกสารแผ่นพับของการฝึกวินัยมีทั้งหมด 8 ชุด ได้แก่ 
     ชุดที่ 1  การควบคุมตนเอง  :  การรอคอยเข้าแถวซื้อของ  
     ชุดที่ 2  การควบคุมตนเอง  :  การเข้าห้องน้ า   
     ชดุที่ 3  ความรับผิดชอบ     :  การเก็บของเล่นเข้าที่  
     ชุดที่ 4  ความรับผิดชอบ     :  การจัดเก็บเครื่องนอน 
     ชุดที่ 5  ความรับผิดชอบ     :  การแต่งกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียน 
     ชุดที่ 6 ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม :  ปิดน้ าเมื่อใช้แล้ว 
     ชุดที่ 7 ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม :  การทิ้งขยะลงถัง 
     ชุดที่ 8 ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม :  รู้จักการกล่าวค าขอบคุณเมื่อผู้อ่ืน 
ให้ความช่วยเหลือ หรือให้ของและรู้จักขอโทษเมื่อท าผิด 
       2.1.4  น าชุดฝึกอบรมส าหรับผู้ปกครองใช้พัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยด้านการศึกษาพิเศษ 
ด้านเทคโลยี จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและข้อความที่ใช้ในชุดฝึกอบรมจาก
ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน น ามาค านวณ     
ค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก) พร้อมทั้ง
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงชุดฝึกอบรมความถูกต้องเหมาะสมดังนี้ 
    1) แก้ไขภาพในแผ่นพับ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
      2) เสียงในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  มีระดับเสียงดังไม่เท่ากันและได้ท าการปรับ
ให้มีเสียงดังเท่ากัน 
     2.1.5  น าผลที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจมาปรับปรุงแก้ไข  ก่อนน าไปใช้กับผู้ปกครองที่เป็น 
กลุ่มตัวอย่าง   
    2.2  แบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง มีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
   2.2.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความมีวินัย และแบบบันทึกผลการประเมินของ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 63) 
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     2.2.2  สร้างแบบประเมินเพื่อวัดพฤติกรรมด้านวินัย ซึ่งปรับเกณฑ์การประเมินจาก
แบบบันทึกผลการประเมินของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 63) โดยปรับระดับ           
การประเมินจาก 4 ระดับ เป็น 3 ระดับและปรับหัวข้อการประเมินเป็นพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน 8 
พฤติกรรมโดยประเมินพฤติกรรมความมีวินัย 3 ด้าน คือ ด้านการควบคุมตนเองได้แก่ การรอคอย    
เข้าแถวซื้อของและการเข้าห้องน้ า ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ การเก็บของเล่นเข้าที่และจัดเป็น
ระเบียบ การแต่งกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียน  การจัดเก็บเครื่องนอน  ด้านปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 
ได้แก่ การทิ้งขยะลงถัง  ปิดน้ าเมื่อใช้แล้ว  รู้จักการกล่าวค าขอบคุณเมื่อผู้อ่ืนให้ความช่วยเหลือหรือให้
ของและรู้จักขอโทษเมื่อท าผิดเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความมีระเบียบวินัย ดังนี้ 
    2  คะแนน หมายถึง ความสามารถที่ท างานส าเร็จและถูกต้อง ปราศจาก 
 การช่วยเหลือ 
      1  คะแนน  หมายถึง  ความสามารถที่ท าส าเร็จเพียงบางส่วนโดยมีครู
แนะน าช่วยเหลือ  
      0  คะแนน  หมายถึง  ไม่มีการกระท า หรือไม่สามารถท างานให้ส าเร็จ 
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ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญาระดับปานกลาง ด้านการเข้าห้องน  า 

 
นักเรียนชื่อ___________________________ นามสกุล________________________________  
ชั้น__________________________________ชนิดของความพิการ_______________________ 
ระดับสติปัญญา ( IQ ) _________________________________________________________ 
 
ค าชี แจง  ให้ใส่เครื่องหมายถูก  ลงในช่องว่างให้ตรงกับความสามารถที่ได้จากผลการส ารวจ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 2  คะแนน  หมายถึง  ความสามารถที่ท างานส าเร็จและถูกต้อง ปราศจากการช่วยเหลือ 
 1  คะแนน  หมายถึง ความสามารถท่ีท าส าเร็จเพียงบางส่วนโดยมีครูแนะน า  
 0  คะแนน  หมายถึง ไม่มีการกระท า หรือความสามารถที่จะท างานให้ส าเร็จ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับด้านความมีวินัย 
ระดับความสามารถ 

หมายเหตุ 
2 1 0 

1. เดินไปที่ห้องน้ าเมื่อมีอาการปวดปัสสาวะ 
   หรืออุจจาระ 

    

2. เข้าไปนั่งปัสสาวะหรืออุจจาระถ่ายบน       
    โถส้วม 

    

3. ท าความสะอาดบริเวณที่ถ่าย     

4. กดชักโครก     

5. ล้างมือหลังออกจากห้องน้ า     

 
เกณฑ ์ คะแนน  9 - 10 คะแนน ดีมาก   6 - 8  คะแนน ดี    0 - 5  คะแนน ปรับปรุง   
 
สรุปการประเมิน     ดีมาก       ดี       ปรับปรุง 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
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   2.2.3  เสนอแบบประเมินให้กับผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและหาค่าความเที่ยงตรงจากค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) ที่ยอมรับมีค่าต้ังแต่ 
.05  ขึ้นไปโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ก)  
      2.2.4  น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัด
ไทรจ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนน าไปใช้จริง เพื่อดูความเหมาะสมในเรื่องเวลาและขั้นตอน 
ของกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ผลปรากฏว่าใช้ได้ดี มีความเหมาะสมทั้งเรื่องของเวลาและ
ขั้นตอนกิจกรรม  
     2.2.5  น าแบบประเมินไปใช้ประเมินนักเรียน ก่อนฝึก และหลังฝึก โดยได้ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน (ส านักงานการศึกษาพิเศษ. 2547: 200 – 202) ดังนี้ 
    เกณฑ์การประเมินด้านการแต่งกาย(ชุดนนอน) ที่โรงเรียน 
   คะแนน 0 – 7  คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน ระดับปรับปรุง 
   คะแนน  8 – 11  คะแนน หมายถึง พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน ระดับดี 
   คะแนน  12 – 14  คะแนน หมายถึง พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน ระดับดีมาก 
    เกณฑ์การประเมินด้านการเข้าห้องน้ า 
   คะแนน  0 –  5 คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับปรับปรุง 
   คะแนน  6 –  8 คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับดี 
   คะแนน  9 – 10 คะแนน หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับดีมาก  
   เกณฑ์การประเมินด้านการรอคอยเข้าแถวซื้อของ การเก็บของเล่นเข้าที่ การจัดเก็บ  
เครื่องนอน  การกล่าวค าขอบคุณเมื่อผู้อ่ืนให้ความช่วยเหลือหรือให้ของและรู้จักขอโทษเมื่อท าผิด  
คะแนน  0 – 4  คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับปรับปรุง 
    คะแนน  5 - 6  คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน ระดับดี 
    คะแนน  7 – 8  คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน ระดับดีมาก 
   เกณฑ์การประเมินด้าน ปิดน้ าเมื่อใช้แล้ว 
   คะแนน  0 – 2  คะแนน  หมายถึง  พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับปรับปรุง 
    คะแนน  3 - 4  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับดี 
    คะแนน  5 – 6  คะแนน  หมายถึง พฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน  ระดับดีมาก 
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วิธีการทดลอง 
 1.  แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest  Posttest Design 
(ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543: 249) เป็นกลุ่มทดลองดังนี้ 
 

กลุ่มทดลอง ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 

 

 เมื่อ E แทน  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง   
   X แทน  ด าเนินการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรม 
        ความมีวินัย 
   T1 แทน  การประเมินความมีวินัยก่อนการทดลอง 
   T2 แทน  การประเมินความมีวินัยหลังการทดลอง 
 
 2.  ขั นตอนการทดลอง  
     2.1  ก่อนด าเนินการทดลอง ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขออนุญาตโรงเรียน       
วัดบางบอน (พิมพ์จันทร์แต้อุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ปกครองที่ท าหน้าที่ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
   2.2  พบครูประจ าชั้นของนักเรียนที่เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับชุด
ฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยได้แก่ การแนะน าแผ่นพับและวีซีดีความรู้แก่ผู้ปกครองและการ
เก็บรวบรวมแบบบันทึกพฤติกรรมกลับมาให้ผู้วิจัย 
    2.3  ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลองแนะน าชุดฝึกอบรมวิธีฝึก
ตามแผ่นพับและวีซีดี และตกลงกับผู้ปกครองในเรื่องของการฝึกและประเมินผลหลังการฝึกเฉพาะด้าน
ที่ขาดวินัยของนักเรียนแต่ละคนต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2553  ถึง 5 มีนาคม 2553 
    2.4  สาธิตกิจกรรมให้ผู้ปกครองท าตามทีละกิจกรรม 
  2.5  ให้ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติตามวีซีดี และแผ่นพับ 
  2.6  ผู้ปกครองตรวจสอบการมีวินัยของนักเรียน 
    2.7  ชี้แจงมอบหมายภาระงานการฝึกเด็กและบันทึกผลการฝึก  
  2.8  ผู้ปกครองจะท าการฝึกนักเรียนในวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร  
วันพุธ และวันพฤหัสบดีโดยรับแบบบันทึกพฤติกรรมและแผ่นพับพร้อมวีซีดี ทุกวันศุกร์ในกิจกรรม
ถัดไป 
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     2.9  ให้ผู้ปกครองบันทึกพฤติกรรมในส่วนท้ายของแต่ละกิจกรรมและส่งแบบบันทึก
พฤติกรรมกลับมาในทุกวันศุกร์ 
    2.10 ท าการประเมินนักเรียนทุกวันศุกร์  หลังจากได้รับการฝึกจากผู้ปกครองโดยใช้     
ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น โดยการประเมินเด็กจะทดสอบเฉพาะเรื่องที่นักเรียนขาดวินัยและผู้ปกครอง ได้
ท าการฝึกกิจกรรมนั้นในแต่ละสัปดาห์จนครบทุกกิจกรรม    
  2.11 ด าเนินการทดลอง โดยการน าชุดฝึกอบรมให้ผู้ปกครองไปท าการฝึกนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปญญาระดับปานกลางที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 คน ใชเ้วลาในการทดลอง  
5 สัปดาห์  ดังนี้ 
 

วัน-เดือน-ป ี
ระยะเวลาในการทดลอง 

นักเรียนคนท่ี ชุดฝึกอบรม วันที่ประเมิน 

( 29  ม.ค.- 11 ก.พ. 53 ) 1 
การจัดเก็บเครื่องนอน 
รอคอยเข้าแถวซื้อของ 

 5 ก.พ. 53 
12 ก.พ. 53 

( 29  ม.ค.- 25 ก.พ.53 ) 2 

การจัดเก็บเครื่องนอน 
รอคอยเข้าแถวซื้อของ 
การเก็บของเข้าที่ 
กล่าวค าขอบคุณ/ขอโทษ 

 5 ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 
 19 ก.พ. 53 
 26 ก.พ. 53 

( 29  ม.ค.- 4 ม.ีค.53 ) 3 

การจัดเก็บเครื่องนอน 
รอคอยเข้าแถวซื้อของ 
การแต่งกาย (ชุดนอน)ที่โรงเรียน 
การเก็บของเข้าที่ 
กล่าวค าขอบคุณ/ขอโทษ 

 5 ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 
 19 ก.พ. 53 
 26 ก.พ. 53 
 5 ม.ีค. 53 

( 29  ม.ค.- 25 ก.พ.53 ) 4 

การจัดเก็บเครื่องนอน 
รอคอยเข้าแถวซื้อของ 
การแต่งกาย (ชุดนอน)ที่โรงเรียน 
กล่าวค าขอบคุณ/ขอโทษ 

 5 ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 
 19 ก.พ. 53 
 26 ก.พ. 53 

( 29  ม.ค.- 11 ก.พ.53 ) 5 
เก็บของเข้าที่ 
รอคอยเข้าแถวซื้อของ 

  5  ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 

 
 



58 

 

วัน-เดือน-ป ี
ระยะเวลาในการทดลอง 

นักเรียนคนท่ี ชุดฝึกอบรม วันที่ประเมิน 

 ( 29  ม.ค.- 25 ก.พ.53 ) 6 

การจัดเก็บเครื่องนอน 
การแต่งกาย (ชุดนอน)ที่โรงเรียน 
เก็บของเข้าที่ 
กล่าวค าขอบคุณ/ขอโทษ 

 5 ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 
 19 ก.พ. 53 
 26 ก.พ. 53 

( 29  ม.ค.- 18 ก.พ.53 ) 7 
การจัดเก็บเครื่องนอน 
การแต่งกาย (ชุดนอน)ที่โรงเรียน 
เก็บของเข้าที่ 

 5 ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 
 19 ก.พ. 53 

( 29  ม.ค.- 11 ก.พ.53 ) 8 
การแต่งกาย (ชุดนอน)ที่โรงเรียน
กล่าวค าขอบคุณ/ขอโทษ 

 5 ก.พ. 53 
 12 ก.พ. 53 

 
 หมายเหตุ  มอบหมายผู้ปกครองไปปฏิบัติตามกิจกรรมพร้อมแผ่นพับและวีซีดีชุดให้ความรู้
ผู้ปกครองสัปดาห์ละ 1 กิจกรรม ผู้ปกครองศึกษากิจกรรมในเอกสารแผ่นพับและวีซีดีแล้วด าเนิน  การ
ฝึกกับนักเรียน ผู้ปกครองบันทึกพฤติกรรมในส่วนท้ายของแต่ละกิจกรรมและส่งแบบบันทึกพฤติกรรม
กลับมาให้ทุกวันศุกร์ 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์พฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ 
ปานกลางจากการฝึกของผู้ปกครองที่ใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ มัธยฐาน (Median) พิสัยควอไทล์ (Inter Quartile 
Range) และทดสอบโดยใช้ สถิติ The Sign Test for Median: One Sample ที่ระดับสมมติฐาน  ของ
สถิติ .05  
   2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง ก่อนและหลังการฝึกของผู้ปกครองที่ใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย  ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติทดสอบของ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test 
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
   1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
    1.1  การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาและข้อความ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค านวณจากสูตร 
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117) 
 

    IOC =  
N

R  

 
    เมื่อ IOC  แทน ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างระหว่างเนื้อหาและข้อความ   
      R   แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
      N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  
 2.  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
    2.1  ค่ามัธยฐาน (Median) ค านวณจากสูตร (นิภา  ศรีไพโรจน. 2533: 61) ดังนี้ 
 

    Mdn =  
2

1NX  
 

    เมื่อ  Mdn  แทน เป็นค่ามัธยฐาน   
     N  แทน เปน็คะแนนหรือขอมูลที่เป็นเลขคู่   

    
2

NX    แทน เป็นคะแนนตัวที่ 
2

N  

          
2

1NX   แทน เปน็คะแนนตัวที่ 1
2


N  ่ 

  
   2.2  ค่าพิสัยควอไทล (Inter-quartile range) ค านวณจากสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ. 
2543: 152) ดังนี้ 
  

    IQR =  Q3 – Q1 
      

   เมื่อ   
1

Q  แทน  ค่าที่ต าแหน่ง  1/4  หรือ  25% หาได้จาก  
4

1


Q  

           
3

Q  แทน  ค่าที่ต าแหน่ง 3/4 หรือ  75%  หาได้จาก 3
4

3 






 
Q  
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 3.  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
      3.1  การเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานของพฤติกรรมความ มีวินัย
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ก่อนและหลังการฝึกของผู้ปกครองที่ใช้
ชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยหลังการทดลองใช้สถิติทดสอบ The Signed Test for 
Median: One Sample (Miltion, Susan J., Mcteer, Paul M.; & Corbet, Janes J. 1997: 594 – 
595) ค านวณจากสูตร ดังนี้   
 
    

2

1
)MP(XM)P(X   

 
    เมื่อ  M   แทน  ค่ามัธยฐานที่ต้ังไว้ (เกณฑ์ที่ก าหนดไว้)  
     X  แทน  จ านวนค่าของตัวแปรท่ีน้อยกว่าค่ามัธยฐานที่ก าหนดไว้ 
            (-) หรือจ านวนค่าของตัวแปรที่มากกว่าค่ามัธยฐานที่ต้ังไว้ (+)  
        โดยพิจารณาใช้ค่า +  เมื่อต้ังสมมติฐน Ha: M < M0  
        และพิจารณาใช้ค่า – เมื่อต้ังสมมติฐาน  Ha: M > M0 
           เมื่อ  M เป็นค่ามัธยฐานที่ได้จากการทดลองและ M0เป็น 
      ค่ามัธยฐานที่ก าหนดไว้ 
   
  3.2  การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับปานกลาง  ก่อนและหลังการฝึกของผู้ปกครองที่ใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย      
ก่อนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched – Pairs  Signed – Ranks 
Test  (นิภา  ศรีไพโรจน. 2533: 47, 93)  
   
    D  =  Y – X 
 
     เมื่อ D  แทน  ค่าความแตกต่างของข้อมูลทั้งคู่ 
      X   แทน  คะแนนของการประเมินก่อนการทดลอง 
      Y   แทน  คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง 
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 จัดอันดับค่าความแตกต่างจากค่าน้อยไปหาค่ามาก 
 ก ากับอันดับที่ด้วยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายท่ีมีอยู่เดิม 
 หาผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายบวก และมีเครื่องหมายลบตามล าดับค่า 
 ค่าของผลรวมที่น้อยกว่า (โดยไม่ค านึงถึงเครื่องหมาย) เราเรียกค่านี้ว่า T  
     

    Z  =   





S

TET  

 

    เมื่อ  
4

1
)(




NN
TE  

      
24

121 


NNN
ST  

 
      เมื่อ )(TE   แทน  ค่าเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่น้อยกว่า 
       N   แทน  จ านวนนักเรียน 
       TS    แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        Z   แทน  คะแนนมาตรฐาน 
           T   แทน  ค่าของผลรวมของอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับที่น้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา         

ระดับปานกลางจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย            

มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับความมุงหมายการวิจัยดังนี้ 

 1.  การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย                      

มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

ตาราง 1 จํานวนคะแนนคามัธยฐานและพิสัยควอไทล พฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานการจัดเก็บเครื่องนอน จากการฝกของ   

      ผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย 

                               

 

             จากตาราง 1 แสดงวา คะแนนพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวาม

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  ดานการจัดเกบ็เครื่องนอนจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับ

คนที ่

คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

(X) 

ระดับพฤติกรรม      

ความมวีินยั 

คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 8 

คะแนน) 

(Y) 

ระดับพฤติกรรม

ความมวีินยั 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

6 

7 

4 

5 

4 

6 

ดี 

ดีมาก 

ปรับปรุง 

ดี 

ปรับปรุง 

ดี 

Mdn 

IQR 

0 

1 

ปรับปรุง 

 

5.5 

2 

ดี 
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การฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั  โดยกอนฝกนักเรียนมพีฤติกรรมความมวีินยั

ใกลเคียงกนัโดยมีคะแนนอยูระหวาง 0 – 2 คะแนน  คะแนนมธัยฐานของกลุมเทากบั 0 และมีคา 

พิสัยควอไทลเทากบั 1 มีระดับพฤติกรรมความมวีินยัดานการจัดเก็บเครื่องนอนอยูในระดับปรับปรุง

หลังจากที่ไดรับการฝกโดยชดุฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเกบ็เครื่องนอนมี

คะแนนอยูระหวาง 4 - 7 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 5.5 คะแนน มีคาพิสัยควอไทล   

เทากับ 2  มีระดับพฤติกรรมความมวีินยัดานการจัดเก็บเครื่องนอนอยูในระดับดี 
 

 ตาราง 2  จํานวนคะแนนคามัธยฐานและพิสัยควอไทลพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2      

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานการรอคอยเขาแถวซื้อของจากการฝกของ  

      ผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย 

                     

คนที ่

คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 8คะแนน) 

(X) 

ระดับ

พฤติกรรม      

ความมวีินยั 

คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

(Y) 

ระดับ

พฤติกรรม

ความมวีินยั 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

8 

4 

8 

5 

7 

ดีมาก 

ปรับปรุง 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

Mdn 

IQR 

0 

1 

ปรับปรุง 

 

8 

4 

ดีมาก 

 

        จากตาราง 2 แสดงวา คะแนนพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวาม

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการรอคอยเขาแถวซื้อของ จากการฝกของผูปกครองที่ได  

รับการฝกโดยชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัย  โดยกอนฝกนกัเรียนมพีฤตกิรรมความมวีนิัย

ใกลเคียงกนัโดยมีคะแนนอยูระหวาง 0 - 1 คะแนน คะแนนมธัยฐานของกลุมเทากบั 0 คะแนน  มีคา

พิสัยควอไทลเทากบั 1 มีระดับพฤติกรรมความมวีินยัของดานการรอคอยเขาแถวซือ้ของ  อยูในระดับ

ปรับปรุงหลังจากที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถว

ซื้อของมีคะแนนอยูระหวาง 4 - 8 คะแนน  คะแนนมธัยฐานของกลุมเทากบั 8 คะแนน  และมีคาของ   

พิสัยควอไทลเทากบั 4 มีระดับพฤติกรรมความมวีินยัดานการรอคอยเขาแถวซื้อของอยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 3 จํานวนคะแนนคามัธยฐานและพิสัยควอไทล  พฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2   

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นให     

       ความชวยเหลือหรือใหของจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา  

      พฤติกรรมความมวีินยั 

 

คนที ่

คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 8คะแนน) 

(X) 

ระดับ

พฤติกรรม      

ความมวีินยั 

คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

(Y) 

ระดับ

พฤติกรรม

ความมวีินยั 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

4 

3 

4 

4 

3 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

Mdn 

IQR 

0 

0 

ปรับปรุง 4 

1 

ปรับปรุง 

  

            จากตาราง 3 แสดงวา  คะแนนพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานการรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือ

หรือใหของจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยโดย

กอนฝกนักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยเทากันโดยมีคะแนน 0 คะแนน  มีคะแนนมัธยฐานของกลุม

เทากับ 0 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 0 มีระดับพฤติกรรมความมีวินัยดานการรูจักการกลาวคํา

ขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือใหของอยูในระดับปรับปรุงหลังจากที่ไดรับการฝกโดยชุด

ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยดานการรูจักการกลาวคํา ขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือ

ใหของ  มีคะแนนอยูระหวาง 3 - 4 คะแนน  คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 4 คะแนน  และมีคา 

พิสัยควอไทลเทากับ 1 มีระดับพฤติกรรมความมีวินัยดานการรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นให ความ

ชวยเหลือหรือใหของอยูในระดับปรับปรุง 
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ตาราง 4 จํานวนคะแนนคามัธยฐานและพิสัยควอไทล พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2   

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิดจากการฝกของ 

      ผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย 

 

คนที ่

คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 8คะแนน) 

(X) 

ระดับ

พฤติกรรม      

ความมวีินยั 

คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

(Y) 

ระดับ

พฤติกรรม

ความมวีินยั 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

5 

4 

4 

5 

4 

ดี 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ดี 

ปรับปรุง 

Mdn 

IQR 

0 

0 

ปรับปรุง 4 

0 

ปรับปรุง 

 

 จากตาราง 4 แสดงวา คะแนนพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มคีวาม

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานการรูจักขอโทษเมื่อทาํผิดจากการฝกของผูปกครองที่      

ด  รับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย โดยกอนฝกนักเรียนมพีฤติกรรมความมีวินยั

เทากัน  โดยมคีะแนน 0 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 0 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 0    

มรีะดับพฤติกรรมความมีวนิยัดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิดอยูในระดับปรับปรุง หลงัจากที่ไดรับการ

ฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิด มีคะแนนอยูระหวาง    

4 - 5  คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ  4  คะแนน และมีคาพิสัยควอไทลเทากบั 0 มีระดับ

พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิดอยูในระดับปรับปรุง 
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ตาราง 5 จํานวนคะแนนคามัธยฐานและพิสัยควอไทลพฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2  

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนจากการฝก  

      ของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัย  

 

คนที ่

คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 14 คะแนน) 

(X) 

ระดับ

พฤติกรรม      

ความมวีินยั 

คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 14 

คะแนน) 

(Y) 

ระดับ

พฤติกรรม

ความมวีินยั 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

10 

9 

11 

9 

9 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

Mdn 

IQR 

0 

0 

ปรับปรุง 9 

0 

ดี 

 

 จากตาราง 5  แสดงวา คะแนนพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ที่มคีวาม

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนจากการฝกของปกครอง

ที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย  โดยกอนฝกนักเรียนมพีฤติกรรมความมี

วินัยเทากนั โดยมีคะแนน 0 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 0 และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ  

0  มีระดับพฤติกรรมความมวีินัยดานการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนอยูในระดับปรับปรุงหลังจากที่

ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนซึ่งมี

คะแนนอยูระหวาง 9 - 11 คะแนนคะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 9 คะแนน และมีคาพิสัยควอไทล

เทากับ 0  มีระดับพฤติกรรมความมวีินยัดานการแตงกาย ( ชุดนอน ) ที่โรงเรียนอยูในระดับดี 
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ตาราง 6  จาํนวนคะแนนคามัธยฐานและพิสัยควอไทล พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2  

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการเก็บของเลนเขาที ่จากการฝกของ            

      ผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย               

 

คนที ่

คะแนนกอนฝก 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

(X) 

ระดับ

พฤติกรรม      

ความมวีินยั 

คะแนนหลังฝก 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

(Y) 

ระดับ

พฤติกรรม

ความมวีินยั 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

8 

7 

5 

5 

4 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ปรับปรุง 

Mdn 

IQR 

0 

0 

ปรับปรุง 5 

1 

ดี 

 

 จากตาราง 6 แสดงวา คะแนนพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการเก็บของเลนเขาที่จากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการ

ฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความวินัย  โดยกอนฝกนักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยเทากัน  

โดยมีคะแนน  0 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 0 และ มีคาพิสัยควอไทลเทากับ 0 มีระดับ

พฤติกรรมความมีวินัยดานการเก็บของเลนเขาที่อยูในระดับปรับปรุง และหลังจากที่ไดรับการฝกโดย        

ชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยดานการเก็บของเลนเขาที่ มีคะแนนอยูระหวาง 4 - 8 คะแนน 

คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ  5  คะแนนและมีคาพิสัยควอไทล เทากับ 1  มีระดับพฤติกรรมความ 

มีวินัยดานการเก็บของเลนเขาทีอ่ยูในระดับดี 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานที่กาํหนดไวในระดับดีของการศึกษา       

      พฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

      ดานการจดัเก็บเครื่องนอนจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา 

      พฤติกรรมความมวีินยั 

              

เครื่องหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

คามัธยฐานที ่

กําหนดไวระดบัดี + - 
P-value 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

4 

5 

4 

6 

5 - 6  คะแนน 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

- 

- 

 

0.6562 

Mdn 

IQR 

5.5 

2 

>= 5 3 3  

 
  จากตาราง 7 แสดงวา คะแนนพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวาม   

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการจัดเก็บเครื่องนอนจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับ 

การฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัมคีาแตกตางจากคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับดี    

(5 - 6 คะแนน) อยางไมมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ขอที่ 1.1 ที่ต้ังไว

วาพฤติกรรมความมวีนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชัน้อนบุาล 2 ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับปานกลาง  หลงัการฝกของผูปกครองทีใ่ชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย 

อยูในระดับดี 
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ตาราง 8  การเปรียบเทยีบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานทีก่าํหนดไวในระดับดีของการศึกษา 

     พฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง  

     ดานการรอคอยเขาแถวซื้อของจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา 

     พฤติกรรมความมวีินยั   

 

เครื่องหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

คามัธยฐานที ่

กําหนดไวระดบัดี + - 
P-value 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

4 

8 

5 

7 

5 - 6  คะแนน 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

0.5000 

Mdn 

IQR 

7 

4 

=> 5 3 2  

 
  จากตาราง 8 แสดงวา คะแนนมธัยฐานพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการรอคอยเขาแถวซื้อของจากการฝกของผูปกครอง

ที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยมีคาแตกตางจากคามัธยฐานที่เปนเกณฑ

ระดับดี (5 - 6 คะแนน) อยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.2 

ที่ต้ังไววาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานการรอคอยเขาแถวซือ้ของ ของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับดี 
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ตาราง 9  การเปรียบเทยีบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานทีก่าํหนดไวในระดับดีของการศึกษา 

      พฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

      ดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือใหของจากการฝกของผูปกครองทีไ่ดรับ 

      การฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

 

เครื่องหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

คามัธยฐานที ่

กําหนดไวระดบัดี + - 
P-value 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

5 - 6  คะแนน 

 

 - 

- 

- 

- 

- 

0.0312 

Mdn 

IQR 

4 

1 

=< 5 0 5  

 
 จากตาราง 9 แสดงวา คะแนนมธัยฐานพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง ดานรูจกัการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือ

หรือใหของจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชดุฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัย  มีคา

แตกตางจากคามัธยฐานที่เปนเกณฑ ระดบัดี (5 - 6 คะแนน) อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.3 ที่ต้ังไววาพฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคําขอบคณุเมื่อ

ผูอื่นใหความชวยเหลือหรือใหของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางตปิญญาระดับ    

ปานกลางหลงัการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูใน

ระดับดี 
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ตาราง 10  การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานที่กําหนดไวในระดับดีของการ  

      ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ 

      ปานกลางดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิด  จากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุด  

      ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย     

 

เครื่องหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

คามัธยฐานที ่

กําหนดไวระดบัดี + - 
P-value 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

5 - 6  คะแนน 

 

 - 

- 

- 

- 

- 

0.0312 

Mdn 

IQR 

4 

0 

<= 5 0 5  

 
 จากตาราง 10 แสดงวา คะแนนมธัยฐานพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2         

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดจากการฝกของผูปกครอง    

ที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย  มีคาแตกตางจากคามธัยฐานที่เปนเกณฑ

ระดับดี (5 - 6 คะแนน) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.4  

ที่ต้ังไววาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ทีม่ีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 

ตาราง 11  การเปรียบเทียบคามัธยฐานทีคํ่านวณไดกับคามัธยฐานทีก่ําหนดไวในระดับดีของการ 

      ศึกษาพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2  ที่มีความบกพรองทางสตปิญญาระดับ      

      ปานกลางดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน)  ที่โรงเรยีน จากการฝก ของผูปกครองที่ไดรับการฝก   

      โดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัย 

                

เครื่องหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 14 คะแนน 

คามัธยฐานที ่

กําหนดไวระดบั ดี + - 
P-value 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

9 

11 

9 

9 

8 – 10 คะแนน 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 0.0312 

Mdn 

IQR 

9 

0 

=> 8 5 0  

 
  จากตาราง 11 แสดงวา คะแนนมธัยฐานพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2     

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนจากการ 

ฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัย  มีคาแตกตางจาก 

คามัธยฐานที่เปนเกณฑระดบัดี (8-10 คะแนน) อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงจัดวาอยู 

ในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.5 ที่ต้ังไววาพฤตกิรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย 

(ชุดนอน) ที่โรงเรียนของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง    

หลังการฝก ของผูปกครองทีไ่ดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยอยูในระดบัดี 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบคามัธยฐานทีคํ่านวณไดกับคามัธยฐานทีก่ําหนดไวในระดับดีของ  

      การศึกษาพฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ 

     ปานกลางดานการเก็บของเลนเขาทีจ่ากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชดุฝกอบรมพฒันา 

     พฤติกรรมความมวีินยั  

 

เครื่องหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 8 คะแนน 

คามัธยฐานที ่

กําหนดไวระดบั ดี + - 
P-value 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

5 

5 

4 

5 - 6  คะแนน 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

- 

- 

- 

0.5000 

Mdn 

IQR 

5 

1 

<= 5 2 3  

 
 จากตาราง12 แสดงวา คะแนนมธัยฐานพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางดานการเก็บของเลนเขาทีจ่ากการฝกของผูปกครองที่

ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย  มีคาแตกตางจากคามธัยฐานที่เปนเกณฑ

ระดับดี (5 - 6 คะแนน) อยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1.6 

ที่ต้ังไววาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานการเกบ็ของเลนเขาทีข่องนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาความมี

วินัยอยูในระดบัดี 
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 2.  เปรียบเทยีบพฤติกรรมความมีวินยัของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทาง   

สติปญญาระดับปานกลาง กอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม 

ความมวีินยัมผีลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 

ตาราง 13  เปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยดานการจดัเก็บเครื่องนอนของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2  

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก 

      อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

            

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย นักเรียน

คนที ่ X Y 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

 

ลําดับที่ความ

แตกตาง + - 
T 

1 1 6 +5 4 +4 - 0* 

2 0 7 +7 6 +6 -  

3 0 4 +4 2.5 +2.5 -  

4 2 5 +3 1 +1 -  

5 0 4 +4 2.5 +2.5 -  

6 0  6  +6 5 +5 -  

รวม +21 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

        

 จากตาราง 13  แสดงวา  พฤติกรรมความมวีินัยดานการจดัเก็บเครื่องนอนของนกัเรียน     

ชั้นอนุบาล 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใช

ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัย แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลัง

การทดลองนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดบัปานกลางมคีวามสามารถสูง

กวา กอนการทดลองซึง่สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัยขอที ่2.1 ที่วาพฤติกรรมความมีวนิัยดาน

การจัดเก็บเครือ่งนอนของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางหลัง

การฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 
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ตาราง 14  เปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของ ของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2  

     ที่มีความบกพรองทางสตปิญญาระดับปานกลางกอนและหลงัการฝกของผูปกครอง 

     ที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัย 

 

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย นักเรียน

คนที ่ X Y 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

 

ลําดับที่ความ

แตกตาง + - 
T 

1 1 8 +7 4 +4 - 0* 

2 0 4 +4 1 +1 -  

3 0 8 +8 5 +5 -  

4 0 5 +5 2 +2 -  

5 1 7 +6 3 +3 -  

รวม +15 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    

 จากตาราง 14  แสดงวา พฤติกรรมความมวีินัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนักเรียน

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใช

ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัย  แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลัง

การทดลองนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับปานกลางมคีวามสามารถสูง

กวากอนการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในการวจิัย ขอที ่2.2  ที่วาพฤติกรรมความมีวนิัยดาน

การรอคอยเขาแถวซื้อของของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

หลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝก โดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยอยูในระดบั 

สูงขึ้น 
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ตาราง 15  เปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยดานการรูจักการกลาวคาํขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความ 

      ชวยเหลือหรือใหของ ของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

       กอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

           

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย นักเรียน

คนที ่ X Y 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

 

ลําดับที่ความ

แตกตาง + - 
T 

1 0 4 +4 4 +4 - 0* 

2 0 3 +3 1.5 +1.5 -  

3 0 4 +4 4 +4 -  

4 0 4 +4 4 +4 -  

5 0  3  +3 1.5 +1.5 -  

รวม +15 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

         

 จากตาราง 15  แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยดานการรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืน 

ใหความชวยเหลือหรือใหของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ       

ปานกลางกอนและหลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยแตกตางกนั 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรอง                           

ทางสติปญญาระดับปานกลางมีความสามารถสูงกวากอนการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน                

ในการวิจัยขอที่ 2.3 ที่วาพฤติกรรมความมวีินัยดานรูจกัการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความ  

ชวยเหลือหรือใหของของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

หลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมี วินัยอยูในระดับ 

สูงขึ้น  
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ตาราง 16 เปรียบเทยีบพฤติกรรมความมวีนิัยดานการรูจกัขอโทษเมื่อทาํผิดของนักเรยีนชัน้อนุบาล 2 

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก 

      อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

         

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย นักเรียน

คนที ่ X Y 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

 

ลําดับที่ความ

แตกตาง + - 
T 

1 0 5 +5 4.5 +4.5 - 0* 

2 0 4 +4 2 +2 -  

3 0 4 +4 2 +2 -  

4 0 5 +5 4.5 +4.5 -  

5 0  4  +4 2 +2 -  

รวม +15 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 16  แสดงวา พฤติกรรมความมวีินัยดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียน    

ชั้นอนุบาล 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครองที ่

ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย 

หลังการทดลองนักเรียนชัน้อนุบาล 2  ที่มคีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางมีความ 

สามารถสงูกวากอนการทดลอง  ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจยัขอที่ 2.4  ที่วาพฤตกิรรม 

ความมวีนิยัดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชัน้อนบุาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

ระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความม ี  

วินัยอยูในระดบัสูงขึ้น 
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ตาราง 17  เปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยดานการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนของนกัเรียน 

      ชั้นอนุบาล 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลงัการฝกของ 

      ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย 

 

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย นักเรียน

คนที ่
X X 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

 

ลําดับที่ความ

แตกตาง 

 + - 

T 

1 0 10 +10 4 +4 - 0* 

2 0 9 +9 2 +2 -  

3 0 11 +11 5 +5 -  

4 0 9 +9 2 +2 -  

5 0  9  +9 2 +2 -  

รวม +15 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 17  แสดงวา พฤติกรรมความมวีินัยดานการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียน       

ของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝก 

ของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองนักเรยีนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปาน 

กลางมีความสามารถสงูกวากอนการทดลอง  ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจยัขอที ่2.5 ทีว่า  

พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียนของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ  

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรม 

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับสูงขึ้น 
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ตาราง 18  เปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรยีนชั้นอนุบาล 2  

      ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก  

      อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

                  

คะแนน ลําดับเครื่องหมาย นักเรียน

คนที ่ X Y 

ผลตางของ

คะแนน 

D = Y - X 

 

ลําดับที่ความ

แตกตาง + - 
T 

1 0 8 +8 5 +5 - 0* 

2 0 7 +7 4 +4 -  

3 0 5 +5 2.5 +2.5 -  

4 0 5 +5 2.5 +2.5 -  

5 0  4  +4 1 +1 -  

รวม +15 0  

 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

        

 จากตาราง 18  แสดงวา  พฤติกรรมความมวีินัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรยีน        

ชั้นอนุบาล 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครอง      

ที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย  แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05      

โดยหลงัการทดลองนักเรยีนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางมีความ 

สามารถสงูกวากอนการทดลอง  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในการวิจยัขอที่ 2.6  ที่วาพฤตกิรรม    

ความมวีินยัดานการเก็บของเลนเขาทีข่องนักเรียนชัน้อนบุาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

ระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความม ี

วินัยอยูในระดบัสูงขึ้น 

     
     
 
 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรอง  

ทางสติปญญาระดับปานกลางจากการฝกของผูปกครองที่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัย สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั 

 2. เพื่อเปรียบเทยีบพฤตกิรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทาง 

สติปญญาระดับปานกลาง กอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม    

ความมวีินยั 

 

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินยัอยูในระดับดี  

ดังนี ้

  1.1  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

   1.2 พฤติกรรมความมวีนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2        

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

   1.3 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือ        

ใหของของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

    1.4 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 
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   1.5  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ทีโ่รงเรียนของนกัเรียน 

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก

อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

   1.6  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาทีข่องนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

   2.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ 

ปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชดุฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น  

ดังนี ้

  2.1 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 

   2.2 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2        

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

   2.3  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือ        

ใหของของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

    2.4  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 

   2.5 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียนของนกัเรียน          

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก

อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

    2.6 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่ของนักเรยีนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม 

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองทีท่ําหนาที่ดูแลและใหความชวยเหลือนกัเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง (มีระดับสติปญญาระหวาง 35 - 49) และไมมีความ



  82 

พิการซ้าํซอน กําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครอง      

ที่ทาํหนาที่ดูแลและใหความชวยเหลือนกัเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง        

(มีระดับสติปญญาระหวาง  35 – 49) และไมมีความพกิารซ้ําซอน กาํลังเรียนอยูในระดับชั้นอนบุาล 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรยีนวดับางบอน (พมิพ จนัทรแตอุปถัมภ)กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 8 คน  เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะผูปกครองที่ใหความรวมมือและ

สามารถเขารับการฝกไดครบตามกําหนด  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก ชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัของนกัเรียนที่มี   

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง และแบบประเมินพฤติกรรมความวนิัยของนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง 

 ดําเนนิการทดลองกับกลุมตัวอยางทีเ่ปนนกัเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ     

ปานกลางกําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 ระยะเวลาการทดลอง 5 

สัปดาห ระหวางวันที่ 29 มกราคม 2553 - วันที่ 5 มีนาคม 2553 โดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยั จาํนวน 6 ชุด โดยผูวิจัยประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคของการทดลองแกผูปกครองทัง้กลุม   

ในวนัที ่29 มกราคม 2553 จากนั้นสาธิตกิจกรรมใหผูปกครองทําตามทีละกิจกรรมผูปกครองฝกปฏิบัติ

ตามวีซีดี และแผนพับ ใหผูปกครองตรวจสอบความมวีนิัยของนักเรียน จากนั้นชี้แจงมอบหมายภาระ

งานการฝกใหกับผูปกครองและบันทกึผลการฝกเพื่อไปฝกที่บานหรือสถานที่ตางๆ ที่เหน็วาเหมาะสม

ในการฝก และนัดหมายใหผูปกครองนาํนักเรียนมาทดสอบ ทาํการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ    

คามัธยฐาน คาพิสัย ควอไทล The Sign Test for Median: One Simple และThe Wilcoxon Matched 

- Pairs Signed - Ranks Test  

 

สรุปผลการวิจัย 
          1.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินยัอยูในระดับดี  

ดังนี ้

               1.1  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ี     

ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับดี 

   1.2  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2         

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรม            

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับดีมาก 
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   1.3  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือ    

ใหของของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับปรับปรุง 

    1.4  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2                

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับปรับปรุง 

   1.5  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน )ที่โรงเรียนของนกัเรียนชัน้

อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับดี 

   1.6  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาทีข่องนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับดี 

             2.  พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา          

ระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยอยูในระดบั  

สูงขึ้น  ดังนี ้

  2.1  พฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่องนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2               

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

   2.2 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2        

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

   2.3  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือ        

ใหของของนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของ

ผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 

   2.4  พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 

   2.5 พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักการแตงกาย(ชุดนอน) ที่โรงเรียนของนกัเรียน           

ชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝก

อบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยอยูในระดับสูงขึ้น 
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   2.6 พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาทีข่องนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัอยูในระดับสูงขึน้ 
 

อภิปรายผล 
 การวิจยัครั้งนีเ้พื่อศึกษาพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับปานกลางหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินยั  

และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวนิยัของนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัย  

ผลการวิจยัพบวา 

 1.  ผลจากการศึกษาพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ที่มคีวามบกพรองทาง

สติปญญาระดับปานกลาง หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั

พบวา กอนการฝกของผูปกครอง  พฤติกรรมความมวีินยัดานการจัดเก็บเครื่องนอน ดานการรอคอยเขา

แถวซื้อของ ดานการรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ ดานการรูจัก     

ขอโทษเมื่อทําผิด  ดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน)ทีโ่รงเรียน และดานการเก็บของเลนเขาที่ของ

นักเรียน ชัน้อนุบาล 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางอยูในระดบัปรับปรุงทุกดาน 

หลังการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั พบวา พฤตกิรรมที่เปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว คือ พฤติกรรมความมีวนิยัดานการจัดเก็บเครื่องนอน ดานรูจกัการแตงกาย (ชุดนอน) 

ที่โรงเรียน และดานการเก็บของเลนเขาที ่พฤติกรรมดานที่ไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไวคือ ดานการ

รอคอย เขาแถวซื้อของอยูในระดับดีมาก ซึง่ดีกวาสมมุติฐานที่ต้ังไว  สวนดานการรูจักการกลาวคาํ

ขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ และดานการรูจักขอโทษเมื่อทาํผิดไมเปนไปตาม

สมมุติฐานที่ต้ังไวอยูในระดบัปรับปรุง  เนือ่งมาจากวานกัเรียนชัน้อนบุาล 2 ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับปานกลางที่ไดรับการฝกและประเมินพฤติกรรมความมีวินยั มีปญหาทางดานการ

ส่ือสารทางดานการพูดจึงทําใหเสียคะแนนในการประเมนิคนละ 1 คะแนนในเรื่องของการพูดคําวา 

ขอบคุณคะ/ครับ  ขอโทษคะ/ครับ จึงทําใหเมื่อรวมคะแนนจึงตกอยูในเกณฑระดับปรับปรุง  สวนหลัง

การฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัอยูในระดับดี ทัง้นี้เนื่องมาจากชุด

ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยันี ้มีลักษณะเปนสื่อประสมประกอบดวยวีซดีี แผนพับจาํนวน    

8 ชุด กอนทาํการฝกผูวจิัยไดประเมินนักเรียนดานพฤติกรรมความมวีนิัยเพื่อประเมนิพฤติกรรมความ    

มีวินยัเบื้องตนของนักเรียน หลังจากนั้นผูวิจัยไดปฏิบัติตามขั้นตอนคอื ข้ันตอนที่ 1 ประชุมผูปกครอง

เพื่อชี้แจงวัตถปุระสงคของการทดลองแนะนําชุดฝกอบรมวิธีฝกตามแผนพับและวีซดีี และตกลงกบั

ผูปกครองในเรื่องของการฝกและประเมนิผลหลังการฝกเฉพาะดานที่ขาดวินยัของนกัเรียนแตละคน  
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ข้ันตอนที ่2 สาธิตกิจกรรมใหผูปกครองทาํตามทีละกิจกรรมแลวใหผูปกครองฝกปฏิบัติตามวีซีดี และ

แผนพับ ข้ันตอนที ่3 ผูปกครองตรวจสอบความมวีินยัของนักเรียนวาขาดวินยัดานใด ข้ันตอนที่ 4  

มอบหมายภาระงาน ใหผูปกครองในเรื่องการฝกเด็กและบันทึกผลการฝก โดยผูปกครองจะทาํการฝก

นักเรียนในวันศุกร  วนัเสาร  วนัอาทิตย  วนัจันทร  วนัอังคาร  วนัพุธ และวันพฤหัสบดี โดยรับใบ

ประเมินทุกวันศุกรจากผูวิจยัในกิจกรรมถัดไป และบันทึกพฤติกรรมในสวนทายของแตละกิจกรรมและ

สงแบบบันทึกพฤติกรรมกลบัมาใหผูวิจัยทุกวนัศุกร ข้ันตอนที่ 5 ผูวิจยัประเมินนักเรียนเฉพาะเรื่องที่

นักเรียนขาดวนิัย  และผูปกครอง ไดทําการฝกกิจกรรมนัน้ในแตละสัปดาหจนครบทกุกิจกรรม  และ

กรณีที่ประเมนินกัเรียนแลวไดนอยกวาเกณฑที่ต้ังไว จะใหผูปกครองแกไขโดยการไปฝกในกิจกรรมนั้น

ใหมเพื่อใหนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมใหผานเกณฑทีก่ําหนดไว สงผลใหระดับพฤตกิรรมความมีวนิยั

ของนักเรียนสงูขึ้นกวากอนฝก นกัเรียนทกุคนจึงมีพฤติกรรมความมวีนิัยผานเกณฑที่กําหนดไวอยูใน

ระดับดี  ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินัยที่สรางขึ้นไดผาน

กระบวนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผูเชีย่วชาญกอนทีจ่ะนาํไปใชจึงสงผลให

พฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียนอยูในระดับดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพรรณ สายหงษ และ 

สมประสงค  วทิยเกียรติ  ที่กลาววา ชุดฝกอบรมดวยตนเองและชุดฝกอบรมเสริมกิจกรรมการฝก  

อบรมที่ผานกระบวนการสรางหรือผลิตอยางเปนระบบ จะมีประโยชนตอผูใหการอบรมและผูรับ       

การอบรม  ทาํใหผูใหการอบรมไมตองเสียเวลาในการเตรยีมการฝกอบรม ประหยัดเวลาในการ

เตรียมการฝกประหยัดเวลาในการเตรียมการฝกอบรม เนื่องจากชุดฝกอบรมไดเตรียมทกุสิ่งทุกอยาง

และยังชวยใหผูปกครองมีความมัน่ใจในการดําเนนิการตามที่ไดรับการฝกอบรมเพราะทราบขั้นตอนต

างๆ อยางชัดเจน และมีส่ือ อุปกรณประกอบการฝกอบรมไวอยางพรอมเพรียงแลว (ศิริพรรณ สายหงษ 

และ สมประสงค  วิทยเกยีรติ. 2543:705)   

 2.  ผลจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมความมวีินัยของนกัเรยีนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลงัการฝกของผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยพบวา  พฤตกิรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครือ่งนอน ดานการรอคอยเขาแถว

ซื้อของ  ดานการรูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือหรือใหของดานการรูจักขอโทษ   

เมื่อทําผิด ดานรูจักการแตงกาย (ชุดนอน) ที่โรงเรียน  และดานการเก็บของเลนเขาทีข่องนักเรียนชัน้

อนุบาล 2 ทีม่คีวามบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางกอนและหลังการฝกของผูปกครองที่ใช

ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัย แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลัง

การทดลองนักเรียนชัน้อนุบาล 2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลางมพีฤติกรรมความมี

วินัยสงูกวากอนการทดลองซึง่สอดคลองกบัสมมติฐานในการวิจัย เนื่องจากชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยสําหรบัผูปกครองทีป่ระกอบดวย เอกสารแผนพบัประกอบการอบรมสําหรับ
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ผูปกครองที่เขารับการฝก โดยเอกสารแผนพับของการฝกวินยัมทีั้งหมด 8 ชุด พรอมวีซีดีใหความรู 

ประกอบ แผนพับ ซึง่มทีั้ง รูปภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว ที่ชวยกระตุนการเรียนรูของนักเรียนใหเกดิ

ความเขาใจยิง่ขึ้นโดยนักเรยีนจะตองปฏิบัติตามแบบหรือตัวอยางที่กาํหนด เพื่อนาํไปสูการปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงไดนาํสื่อทางเทคโนโลยีมาใช ทาํใหนักเรียนพฒันาทักษะการปฏิบัติไดเร็วขึ้น 

สอดคลองกับกรมวิชาการ (2545: 146) ที่กลาววา ลักษณะของสื่อที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู 

ควรมีคุณภาพและหลากหลายทัง้สื่อของจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ และสื่อเทคโนโลย ีที่ชวย

สงเสริมในการเรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนติดตาม เขาใจงายและรวดเร็วขึน้

สงผลใหระดับคะแนนพฤติกรรมการมีวนิัยในแตละดานของนักเรียนสงูกวากอนการฝก  

 นอกจากนีชุ้ดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัสาํหรับผูปกครองสรางตามแนวคิดของ

ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลอีกทัง้ยังไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเด็กปฐมวัย 

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีรวมทัง้ยงันาํชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยัสาํหรับผูปกครองไปทดลองใชและนํามาปรบัแกไขขอบกพรองตางๆ จนไดชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัสําหรับผูปกครองจึงทาํใหระดับพฤติกรรมความมีวนิัยในแตละดานของ

นักเรียนหลงัฝกสูงกวากอนฝกเนื่องจากชดุฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยสําหรับผูปกครองเปน

ส่ือการเรียนรูที่นาสนใจและเขาใจงาย มข้ัีนตอนการฝกไมซับซอน ผูปกครองสามารถนําไปฝกกับ

นักเรียนไดโดยงาย จึงชวยใหผูปกครองรูวธิีการสอนนักเรียนอยางเปนขั้นตอนในการพัฒนาพฤติกรรม

ความมวีินยัซึง่เปนสิง่ที่ใกลตัวนักเรยีน  จงึสงผลใหพฤตกิรรมความมวีนิัยของนักเรียนสูงขึน้ 

 ซึ่งผลการพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัในดานตางๆ ของนักเรียนแตละคนมีรายละเอียดดังนี ้

 คนที่ 1 เปนนกัเรียนชาย การเคลื่อนไหวนกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดีสามารถสวมเสื้อ 

กางเกงไดดวยตนเอง ทาํความสะอาดหลงัการขับถาย หลังการเขาหองน้ําไดดวยตนเอง เลนของเลน

กับเพื่อนไดดี เมื่อเลนเสร็จชวยเพื่อนเก็บของเลนเขาที ่เมื่อทําผิดรูจักการขอโทษเมือ่รับของจากผูใหญ

รูจักกลาวคําขอบคุณ รูจักการทิ้งขยะลงถงั และเมื่อใชน้าํสามารถเปดปดน้ําได แตนกัเรียนยังขาดวินัย

ในการเก็บทีน่อน และการรอคอยเขาแถวซื้อของ เมื่อนกัเรียนไดถูกการฝกจากผูปกครองโดยใชชุด

ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดวยการเก็บที่นอนแลว นักเรยีนสามารถจดจําไดดี โดยกอน   

การฝกนักเรียนมีคะแนน 1 คะแนนและเมือ่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัย

ดานการจัดเกบ็เครื่องนอนแลวนักเรียนมีคะแนน 6 คะแนน ซึ่งสงูกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนด       

และวินยัดานการรอคอยเขาแถวซื้อของจากคะแนนกอนการฝกมีคะแนน 1 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดย

ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเกบ็เครื่องนอนแลวนักเรยีนมีคะแนน  8 คะแนน 

ซึ่งสูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด 
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 นักเรียนคนที่ 2 เปนนักเรียนหญิง การเคลือ่นไหว นกัเรียนสามารถเคลือ่นไหวไดดี สามารถ     

สวมเสื้อ กางเกงไดเอง ทาํความสะอาดหลังการขับถาย หลงัการเขาหองน้าํไดดวยตนเอง รูจักการทิ้ง

ขยะลงถงั และเมื่อใชน้าํสามารถปดน้าํได แตนักเรียนยงัขาดวนิัยดานการเก็บที่นอน การรอคอยเขา

แถวซื้อของ การเก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสร็จ  การกลาวคําขอบคณุเมื่อรับของจากผูใหญ และขอโทษ

เมื่อทําผิด   เมือ่นักเรียนไดถกูการฝกจากผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั

ดานการจัดเกบ็เครื่องนอน  ปรากฏวากอนการฝกนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 0 คะแนนและ

เมื่อไดรับการฝกนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 7 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่

กําหนด สําหรบัวินยัดานการรอคอยเขาแถวซื้อของกอนการฝกนักเรยีนมีระดับพฤติกรรมความมวีนิัย 0 

คะแนนและเมือ่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานการรอคอยเขาแถวซือ้

ของแลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด สวน

วินัยดานรูจกัการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหการชวยเหลือหรือใหของ กอนการฝกนักเรียนมีระดบั

พฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั

ดานการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหการชวยเหลือหรือใหของ แลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความ      

มีวินยั 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กําหนด วินยัดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิด กอน    

การฝกนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมวีนิัย 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยดานการรูจักขอโทษเมื่อทําผิดแลวนกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย            

5 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กําหนด และวินัยดานการเก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสรจ็ 

คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสร็จ แลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมี

วินัย 8 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด 

 นักเรียนคนที่ 3 เปนนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดี ทําความ

สะอาดหลงัการขับถาย หลังการเขาหองน้าํไดดวยตนเอง รูจักการทิง้ขยะลงถัง และเมื่อใชน้ําสามารถ   

ปดน้ําได เมื่อทําผิดรูจักการขอโทษ และเมื่อรับของจากผูใหญรูจักการขอบคุณ รูจักการทิง้ขยะลงถัง 

แตนักเรียนยังขาดวินยัดานการเก็บที่นอน การรอคอยเขาแถวซื้อของ การแตงกายดวยตนเอง และ   

การเก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสร็จ การกลาวคําขอบคุณเมื่อรับของจากผูใหญ และขอโทษเมื่อทาํผดิ

เมื่อนักเรยีนไดถูกการฝกจากผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยการจัดเก็บ

เครื่องนอน  คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวินยั 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดย      

ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเกบ็เครื่องนอนแลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรม

ความมวีินยั 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนดพฤติกรรมความมีวนิยัดานการแตงกาย

(ชุดนอน)ทีโ่รงเรียน กอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 0 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดยชุดฝกอบรม
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พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดาน การแตงกาย แลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวินยั 10 คะแนน 

สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด  พฤตกิรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่ คะแนนกอน

การฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมี

วินัยดานการเก็บของเลนเขาทีน่ักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 7 คะแนน สูงกวากอนฝกและผาน

เกณฑที่กาํหนด  พฤติกรรมความมวีินยัดานการรอคอยเขาแถวซื้อของ คะแนนกอนการฝกมีระดับ

พฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัย  ดานการ

รอคอยเขาแถวซื้อของแลวนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 8 คะแนน สูงกวากอนฝกและผาน

เกณฑที่กาํหนด  พฤติกรรมความมวีินยัดานการกลาวคาํขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือให

ของ คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินยั 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดานการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ แลว

นักเรียนมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย 3 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนด  พฤติกรรม

ความมวีินยัดานขอโทษเมื่อทําผิด คะแนนกอนการฝกมรีะดับพฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อ

ถูกฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดานการขอโทษเมื่อทําผิดแลวนักเรียนมีระดบั

พฤติกรรมความมีวนิัย 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด 

 นักเรียนคนที่ 4 เปนนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดี สามารถทาํ

ความสะอาดหลังการขับถาย หลงัการเขาหองน้ําไดดวยตนเอง เลนของเลนกับเพื่อนไดดี เมื่อเลนเสร็จ

ชวยเพื่อนเก็บของเลนเขาที่  รูจักการทิง้ขยะลงถงั และเมือ่ใชน้ําสามารถปดน้ําได แตนักเรียนยงัขาด

วินัยดานการจดัเก็บเครื่องนอน การรอคอยเขาแถวซื้อของ การแตงกายดวยตนเอง การกลาวคํา

ขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ และขอโทษเมื่อทําผิดเมื่อนักเรียนไดถูกการการฝกจาก

ผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยการจัดเก็บเครื่องนอน  คะแนนกอนการฝกมี

ระดับพฤตกิรรมความมีวนิัย 2 คะแนนและเมื่อถูกฝกโดยชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมการมวีินยัดาน

การจัดเก็บเครือ่งนอนแลวนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 5 คะแนน สูงกวากอนฝกและผาน

เกณฑที่กาํหนด พฤติกรรมความมวีนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของ คะแนนกอนการฝกมีระดับ

พฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั

ดานการรอคอยเขาแถวซื้อของแลวนกัเรียนมรีะดับพฤติกรรมความมวีนิัย 5 คะแนน สูงกวากอนฝกและ

ผานเกณฑที่กาํหนดพฤตกิรรมความมวีินยัดานการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือให

ของ คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินยั 0 คะแนนและเมื่อถูกฝกโดยชุดฝกอบรมพฒันา

พฤติกรรมความมีวนิัยดานการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ แลวนักเรียนมี

ระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 4 คะแนนสงูกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด  พฤติกรรมความมวีนิัย

ดานรูจักขอโทษเมื่อทาํผิด คะแนนกอน การฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวินยั 0 คะแนนและเมื่อถูกฝก
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โดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทาํผดิแลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรม

ความมวีินยั 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนดและ วนิัยดานการแตงกาย(ชุดนอน)      

ที่โรงเรียน คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 0 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดยชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดานการแตงกายแลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 9 คะแนน   

สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด 

 นักเรียนคนที่ 5 เปนนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดี สามารถ      

สวมเสื้อ กางเกงไดดวยตนเอง ทําความสะอาดหลงัการขับถาย หลงัการเขาหองน้าํไดดวยตนเองรูจัก

การทิง้ขยะลงถัง และเมื่อใชน้ําสามารถปดน้ําได รูจักการเก็บทีน่อน เมื่อทําผิดรูจักขอโทษ และเมื่อรับ

ของจากผูใหญรูจักการขอบคุณแตนักเรยีนยงัขาดวนิยัดาน การรอคอยเขาแถวซือ้ของการเก็บของเลน

เขาที่เมื่อเลนเสร็จ  เมื่อนักเรยีนไดถูกการฝกจากผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมี

วินัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของ คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวนิยั 1 คะแนนและ

เมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการรอคอยเขาแถวซื้อของแลว

นักเรียนมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย 7 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนดและพฤติกรรม

ความมวีินยัดานการเก็บของเลนเขาที ่คะแนนกอนนกัเรยีนไดรับการฝกมีระดับพฤตกิรรมความมวีนิัย 

0 คะแนนและเมื่อถูกฝกโดยชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที่แลว

นักเรียนมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย 5 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนด 

 นักเรียนคนที่ 6 เปนนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดี สามารถทาํ

ความสะอาดหลังการขับถาย หลงัการเขาหองน้ําไดดวยตนเอง รูจกัการทิ้งขยะลงถงั  สามารถรอคอย

เขาแถวซื้อของ และเมื่อใชน้าํสามารถปดน้ําได แตนกัเรียนยงัขาดวนิยัดานการจัดเก็บเครื่องนอน การ

เก็บของเลนเขาที ่การแตงกายดวยตนเอง การกลาวคาํขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ 

และขอโทษเมือ่ทําผิด เมื่อนกัเรียนไดถูกการฝกจากผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม

ความมวีินยัดานการจัดเก็บเครื่องนอน คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 0 คะแนน

และเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดานการจัดเก็บเครื่องนอน แลว

นักเรียนมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนดวนิัยดานการ

แตงกาย คะแนนกอนการฝกมีระดบัพฤตกิรรมความมวีนิัย 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชุด

ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดานการแตงกายแลวนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวนิยั 11 

คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนด พฤติกรรมความมวีินยัดานการเก็บของเลนเขาที่เมื่อ

เลนเสร็จ   คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชดุ

ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดานการเก็บของเลนเขาที ่แลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความมี

วินัย 5 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด และพฤติกรรมความมีวนิัยดานการลาวคาํ
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ขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ คะแนนกอนการฝกมีคะแนน 0 คะแนนและเมื่อถูกฝก

โดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานการกลาวคําขอบคณุเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลอืหรือ

ใหของ แลวนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด  

พฤติกรรมความมีวนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทําผิด คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีนิัย 0 

คะแนนและเมือ่ไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานรูจักขอโทษเมื่อทาํผดิ

แลวนักเรียน มีระดับพฤติกรรมความมีวนิยั 5 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กําหนด 

 นักเรียนคนที่ 7 เปนนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดีสามารถ  

ทําความสะอาดหลังการขับถาย  หลงัการเขาหองน้ําไดดวยตนเอง เมื่อทําผดิรูจักการขอโทษ          

เมื่อรับของจากผูใหญรูจักการขอบคุณ รูจักการรอคอยเขาแถวซื้อของ รูจักการทิ้งขยะลงถงั และเมือ่  

ใชน้ําสามารถปดน้ําได แตนกัเรียนยังขาดวินัยในดานการจัดเก็บเครื่องนอน การเก็บของเลนเขาที่ และ

การแตงกาย(ชุดนอน)ทีโ่รงเรียน เมื่อนักเรียนไดถูกการฝกจากผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพัฒนา

พฤติกรรมความมีวนิัย ดานการจัดเก็บเครื่องนอน คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย    

0 คะแนน และเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการจัดเก็บเครื่อง

นอน แลวนกัเรียนมีระดับพฤติกรรมความมีวินยั 6 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กําหนด  

วินัยดานการแตงกาย(ชุดนอน)ที่โรงเรียน คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนน

และเมื่อไดรับฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการแตงกาย(ชุดนอน)ทีโ่รงเรยีนแลว

นักเรียนมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย 9 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กาํหนด  วนิัยดานการ

เก็บของเลนเขาที ่คะแนนกอนการฝกมีระดบัพฤติกรรมความมวีนิัย 0 คะแนนและเมือ่ไดรับการฝกโดย

ชุดฝกอบรมพฒันาพฤติกรรม ความมีวนิัยดานการเก็บของเลนเขาที ่แลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรม

ความมวีินยั 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนด          

 นักเรียนคนที่ 8 เปนนักเรียนชาย การเคลื่อนไหว นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวไดดี ทําความ

สะอาดหลงัการขับถาย  หลงัการเขาหองน้าํไดดวยตนเอง  เลนของเลนกับเพื่อนไดดี การจัดเก็บเครือ่ง

นอนเขาที ่ เมือ่เลิกใช รูจักการทิ้งขยะลงถงั และเมื่อใชน้าํสามารถปดน้ําได เมื่อเลนเสร็จชวยเพื่อนเก็บ

ของเลนเขาที่ สามารถรอคอยเขาแถวซื้อของ แตนักเรียนยงัขาดวนิัยในการแตงกาย(ชุดนอน)ทีโ่รงเรียน 

และการกลาวคําขอบคุณเมื่อรับของจากผูใหญและขอโทษเมื่อทําผิด เมื่อนักเรยีนไดถูกการฝกจาก

ผูปกครองโดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยดานการแตงกาย คะแนนกอนการฝกมีระดับ

พฤติกรรมความมีวนิัย 0 คะแนนและเมื่อถกูฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยดานการ

การแตงกาย แลวนักเรียนมรีะดับพฤติกรรมความมีวนิยั 9 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่

กําหนด และวนิัยดานการลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลือหรือใหของ คะแนนกอนการฝก   

มีระดับพฤติกรรมความมีวนิยั 0 คะแนนและเมื่อไดรับการฝกโดยชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมี
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วินัยดานการกลาวคําขอบคณุเมื่อผูอ่ืนใหความชวยเหลอืหรือใหของ แลวนักเรียนมรีะดับพฤติกรรม

ความมวีินยั 3 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑทีก่ําหนดพฤติกรรมความมีวนิยัดานรูจักขอโทษ

เมื่อทําผิด คะแนนกอนการฝกมีระดับพฤติกรรมความมวีินัย 0 คะแนน และเมื่อไดรับการฝกโดยชดุ

ฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัดาน รูจักขอโทษเมื่อทาํผิดแลวนักเรียนมีระดับพฤติกรรมความ 

มีวินยั 4 คะแนน สูงกวากอนฝกและผานเกณฑที่กําหนด 

 

ขอสังเกตจากการวิจัย  
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยพบขอสังเกตทีเ่กิดขึ้น ดังนี ้

  
 ดานตัวเด็ก 
 1.  จากการบันทกึขอมูลยอนกลับและจากการสนทนากับผูปกครองภายหลงัการฝกวนิัยของ

นักเรียน พบวานักเรียนมีความภาคภูมิใจเมื่อไดกระทําในสิ่งที่นกัเรียนทําไดถูกตอง และไดรับคําชมเชย 

 2.  จากการสังเกตพฤติกรรมความมวีนิัยของนักเรียน นักเรยีนปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ

ขอตกลงตางๆ  ของหองเรียนและของโรงเรียนเปนอยางดี เชน เก็บของเลนเขาที่เมื่อเลนเสร็จ รูจักการ

เขาแถวซื้อของ เปนตน รวมทั้งมนี้าํใจกับผูอ่ืนรูจักการขอบคุณเมื่อผูใหญใหของ รูจักขอโทษเมื่อทาํผิด 

ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมความมีวนิัยทั้งสิน้ 
  
 ดานผูปกครอง 
 จากแบบประเมินพฤติกรรมความวินยัของนักเรียนที่ใหผูปกครองสงกลบัมาเมื่อฝก           

แตละกิจกรรมเสร็จ และจากการสนทนากบัผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

พัฒนาการของนกัเรียนและการเลี้ยงดูนักเรียนมากขึ้น เขาใจวิธีการสงเสริมพฤติกรรมความมวีินยั

ใหแกนกัเรียน และผูปกครองยังมีความเหน็วาควรมีชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยสําหรบั

ผูปกครองตอไปอีกจนจบปการศึกษา เพราะชวยใหลูกเขาใจและมีพฤติกรรมความมวีินัยสงูขึ้นและยัง

เปนแนวทางทีท่ําใหผูปกครองรูข้ันตอนการสอน เขาใจธรรมชาติของนกัเรียน และชวยใหผูปกครอง

เขาใจถึงการอบรมเลี้ยงดนูักเรียน สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดอยางสอดคลองกบัโรงเรียน 

  
 ดานตัวคร ู
 จากการสัมภาษณครูประจําชั้นเกีย่วกบัชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัสาํหรับ

ผูปกครองและระหวางการดาํเนนิการทดลอง ผูปกครองมีความกระตือรือรนตอการฝกตามชุดฝกอบรม

พัฒนาพฤติกรรมความมวีินยัสําหรบัผูปกครอง  และมีความสัมพนัธกบัครูประจําชั้นมากขึ้น นอกจากนี้

ยังพบวาครูประจําชัน้มีความเหน็วาชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวนิัยสําหรบัผูปกครอง
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สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกบันักเรียน ผูปกครอง และครู เพราะแตละกิจกรรมเกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน และเมื่อสังเกตตอนไปเยี่ยมบานผูปกครองพบวาผูปกครองใหการตอนรับ

เปนอยางดีแลวจึงบอกใหผูปกครองชวยแสดงขั้นตอนในการสอนเพื่อดูวาในชวงที่ผูปกครองสอน        

ไดสอนปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอนหรือเปลาจากการที่ไดแจกกิจกรรมดานที่ขาดวนิยัไป ภายในอาทิตย

ที่กําลงัฝก  สรุปสวนมากผูปกครองจะทาํถกูทุกขัน้ตอนจงึไดสอบถามวามีปญหาในการฝกหรือเปลา 

ผูปกครองบอกวาถาในเรื่องของขั้นตอนในการสอนไมมปีญหาอะไรเพราะเครื่องมือที่ทาํดวยแผนพับ

และวีซีดีดูงายและทําใหเขาใจขั้นตอนในการฝก ผูปกครองมีความสนใจและใหความรวมมือชวยเหลือ

เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนและติดตามปรับพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้นเพราะผูปกครองเหน็วา

วินัยในชวีิตประจําวนันั้นสาํคัญมาก  จึงอยากใหไดทุกเรื่องที่ทาํการฝกวินยัดานที่ขาดของนักเรียนแต

ละคน  ผูปกครองบอกวานกัเรียนจะไดไมอายเพื่อนในหองเรียน และสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองเมือ่

อยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคม 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผูปกครองที่จะนําชุดฝกอบรมนี้ไปใชจะตองไดรับการฝกอบรมและฝกปฏิบัติตามวซีีดี 

และแผนพับกอนที่จะนาํไปใชฝกพฤตกิรรมความมีวนิัยของนักเรียน 

 2. ผูฝกควรฝกตามขั้นตอนที่กาํหนดไวในชุดพัฒนาพฤติกรรมความมวีินยั ซึ่งประกอบดวย 

แผนพับที่มีภาพขั้นตอนในการฝก และวีซดีี รวมทัง้การใชคําพูดในการฝกเด็กตามขัน้ตอนที่กาํหนดไว  

 3. ผูใหการอบรมควรใหความรูเกี่ยวกับการสรางแรงจงูใจแกปกครองเพื่อนาํไปใชกระตุน 

นักเรียนใหสนใจและพรอมทีจ่ะฝกปฏิบัติกจิกรรมตางๆ 

 4. ในระหวางที่ผูปกครองทาํการฝกพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียน  ครูควรติดตามผล 

การฝก  โดยไปเยี่ยมผูปกครองที่บานเพื่อดูข้ันตอนการฝกพรอมทัง้ใหคําแนะนาํ 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความมวีินยัของนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางสติปญญา 

ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยใชชุดฝกอบรมพัฒนาพฤตกิรรมความมวีนิัยสําหรับผูปกครอง  

 2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลยอนกลับและขอเสนอแนะจาก 

ผูปกครอง เพือ่หาแนวทางในการพัฒนารปูแบบการใหความรูแกผูปกครองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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  รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
  

1.  รองศาสตราจารยชุติมณฑน   บุญมาก 

            ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอรภาคพเิศษ 

        คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

2.  อาจารยพชัรีวรรณ  คุณชื่น 

      การศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ 

           หัวหนางานศูนยวทิยาการ  

                 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 

3.  อาจารยบุญสืบ   แสงทอง 

       ครุศาสตรมหาบัณฑิต  การประถมศึกษา  

       หัวหนางานการสอนภาษาตางประเทศ 

       โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

- ตารางผลการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของชุดฝกอบรมสําหรับผูปกครองที่ใชชุดฝกอบรม   

  พฒันาพฤตกิรรมการมีวนิยั    

- ตารางคาดัชนีความสอดคลองขอคําถาม แบบประเมินพฤติกรรมความมีวนิัยของนกัเรียน 
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ตาราง 19 แสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของชุดฝกอบรมพัฒนาพฤติกรรมความมีวินยั  
 

ผูเชี่ยวชาญ 
พฤติกรรมความมวีินัย 

ขั้นตอน 
การฝก คนที่1 คนที่2 คนที่3 

คา IOC สรุปผล 

การรูจักการรอคอยเขาแถว

ซื้อของ 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

การเขาหองน้าํ 1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

การเก็บของเลนเขาที ่ 1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

การจัดเก็บเครือ่งนอน 

(แบบพับเก็บ) 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

การแตงกาย (ชุดนอน) 

ที่โรงเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 
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ตาราง 19  (ตอ) 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
พฤติกรรมความมวีินัย 

ขั้นตอน 
การฝก คนที่1 คนที่2 คนที่3 

คา IOC สรุปผล 

ปดน้ําเมื่อใชแลว 1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

การทิง้ขยะลงถัง 1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

รูจักการกลาวคําขอบคุณ

เมื่อผูอื่นใหความชวยเหลือ

หรือใหของ 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 

รูจักการกลาวคําขอโทษ

เมื่อทําผิด 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 ใชได 
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ตาราง 20  แสดงคาดัชนีความสอดคลองขอคําถาม แบบประเมินพฤตกิรรมความมวีนิัยของนักเรียน 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายละเอียดพฤติกรรมดานความมีวินยั 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
คา IOC สรุปผล 

 

1. การรูจักการรอคอยเขาแถวซื้อของ  
   -  เดินไปที่แถว 

   -  เขาแถวตอจากคนสุดทายทีย่ืนซื้อของ 

   -  เดินตามคนขางหนาเพื่อยืนรอซื้อของ 

   - อดทนรอจนถงึคิวของตนเอง     

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 

 

2.การเขาหองน้ํา 
  - เดินไปทีห่องน้าํเมื่อมีอาการปวดปสสวะ, 

     อุจจาระ 

  - เขาไปนั่งถายบนโถสวม 

  - ทําความสะอาดบริเวณที่ถาย 

  - กดชักโครก 

  - ลางมือหลังจากออกจากหองน้ํา 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 

 

3.การเก็บของเลนเขาที ่
  - หยิบของเลนใสตะกรา 

  - เก็บของเลนใสตะกราจนหมด 

  - เก็บของเลนวางในตะกราเปนระเบียบ 

  - เดินเอาตะกราไปเก็บที่ชัน้วางของเลน 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 

 

4.การจัดเก็บเครื่องนอน (แบบพับเก็บ) 
  - หยิบที่นอนแบบพับเก็บข้ึนมาวาง 

  - หงายผาปทูี่นอนแบบพบัเก็บไดถูกดาน 

  - พับผาป ูนอนไดถูกตอง 

  - นําไปวางทีช่ั้นเก็บผาปูทีน่อน 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

ผูเชี่ยวชาญ รายละเอียดพฤติกรรมดานความมีวินยั 
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 

คา IOC สรุปผล 

5.การแตงกาย ( ชุดนอน ) ที่โรงเรยีน 
  -   นําถงุที่ใสชุดนอนออกจากชัน้วาง 

  -   เปดออกและหยิบเสื้อนอนขึ้นมา 

  -   สวมใสที่แขนทัง้สองขาง 

   -  ติดกระดมุเสื้อ 

   -  หยิบกางเกงนอนออกจากถงุที่ใสชุดนอน 

   -  สวมไปที่ขาทัง้สองขาง 

   -  ดึงขึน้มาที่เอวและจัดใหเรียบรอย 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 

6.ปดน้ําเมื่อใชแลว 
   -  เอามือจับที่กอกน้ํา 

   -  หมุนกอกน้ําไปทางขวามือจนสุด 

   -  หยุดดูวามีน้ําไหลจากกอกหรือเปลา 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 

7.การทิง้ขยะลงถัง 
   -  หยิบขยะใสมือ 

   -  เดนิไปที่ถงัขยะ 

   -  ทิ้งขยะลงไปในถังขยะ 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

1 

 

ใชได 

8.รูจักการกลาวคําขอบคุณเมื่อผูอ่ืนให 
  ความชวยเหลือหรือใหของ 
   -  ยกมือทั้งสองขางขึ้นมาชนกันโดยไมตอง 

      บอก 

   -  มืออยูที่ระดับหนาอก 

   -  กมศีรษะ 

   -  กลาวคาํวาขอบคุณ 

 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 
 

 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 
 

 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 
 

 

 

1 

 

 

ใชได 
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ตาราง 20  (ตอ) 

 

ผูเชี่ยวชาญ รายละเอียดพฤติกรรมดานความมีวินยั 
 คนที่1 คนที่2 คนที่3 

คา IOC สรุปผล 

  รูจกัการกลาวคําขอโทษเมื่อทําผิด 
   -  ยกมือทั้งสองขางขึ้นมาชนกันโดยไมตอง 

      บอก 

   -  มืออยูที่ระดับหนาอก 

   -  กมศีรษะ 

   -  กลาวคาํวาขอบคุณ 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 
+1 

 

ใชได 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค 

 
ตัวอยางเอกสารแผนพับของการฝกวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางวีซีดีใหความรู 
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VCD กิจกรรม การจัดเกบ็เครื่องนอน 

 
ฉากที่ 1 ฉากที่ 2 

  

ฉากที่ 3 ฉากที่ 4 

 
 

ฉากที่ 5 

 

เรียกช่ือเด็ก

ใหมองครู 

เด็กดูตัว
อยาง 
การพับ
ที่นอน 

เด็กชวยครู
พับที่นอน 
ตั้งแตเริ่มตน 

ใหม 
เด็กชวยครู
พับที่นอน 
จนกระทั่ง
เสร็จ 
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ฉากที่ 6 

 
 

ฉากที่ 7  

 

 

 
 

เด็กกําลังเริ่มตนพับ
ที่นอนดวยตนเอง 

เด็กกําลังผูก
เชือกเมื่อพับ
ผาปูที่นอน
เสร็จแลว 

 
จบ 
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VCD กิจกรรม การเก็บของเลนเขาที ่

 

ฉากที่ 1 ฉากที่ 2 

  

ฉากที่ 3 ฉากที่ 4 

  

ฉากที่ 5 

เด็กมอง

ตามมือ

ท่ีครูชี้ 

เด็กดูตัวอยาง 

การเก็บของเลน 
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ฉากที่ 6 

    

ฉากที่ 7  

    

 

เด็กชวยครู

เก็บของเลน 

เด็กชวยครูวาง

ตะกราของ

เลนบนชั้น 

เด็กกําลังเก็บ

ของเลนดวย

ตนเอง 

เด็กกําลังวาง

ของเลนที่เก็บ

เสร็จแลวบน

ชั้นวางของเลน 

เด็กกําลังฟง

คําชมจากครู 

จบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางแบบประเมินพฤติกรรมการมวีินัย 
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แบบประเมินพฤติกรรมความมวีินัยของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับปานกลางดานการจัดเก็บเครื่องนอน (แบบพับเก็บ) 

 
นักเรียนชื่อ___________________________ นามสกุล________________________________  

ชั้น__________________________________ 
 
คําชี้แจง    ใหใสเครื่องหมายถกู ( ) ลงในชองวางใหตรงกับความสามารถของนกัเรยีน 
 
 เกณฑการใหคะแนนระดับความสามารถ 
 2  คะแนน   หมายถึง   นักเรียนสามารถทําสําเร็จและถูกตองโดยไมมีการชวยเหลือ 

 1  คะแนน  หมายถึง    นักเรียนสามารถทําสําเร็จโดยมีผูคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ  

 0  คะแนน  หมายถึง     นักเรียนไมสามารถทํางานไดสําเร็จ 

 

ระดับความสามารถ 
รายละเอียดเกี่ยวกับดานความมวีินัย 

2 1 0 

หมายเหต ุ
 

1. หยิบทีน่อนแบบพับเก็บข้ึนมาวาง     

2. หยิบผาปทูีน่อนมากางเพือ่เตรียมพับ     

3. พับผาปูทีน่อนไดถูกตอง     

4. นาํไปวางทีช่ั้นเก็บผาปูทีน่อน     

 

 

เกณฑการตัดสิน      คะแนน   8 - 7  คะแนน   ดีมาก     6 – 5  คะแนน  ดี  4 – 0  คะแนน  ปรับปรุง     
 

สรุปผลการประเมิน         ดีมาก          ดี          ปรับปรุง 

 

 

 

                                      ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน 

        วนัที ่…../………………./………… 
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แบบประเมินพฤติกรรมความมวีินัยของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับปานกลางดานการเก็บของเลนเขาที ่

 
นักเรียนชื่อ___________________________ นามสกุล________________________________  

ชั้น__________________________________ 
 
คําชี้แจง    ใหใสเครื่องหมายถกู ( ) ลงในชองวางใหตรงกับความสามารถของนกัเรยีน 
 
 เกณฑการใหคะแนนระดับความสามารถ 
 

 2  คะแนน   หมายถึง   นักเรียนสามารถทําสําเร็จและถูกตองโดยไมมีการชวยเหลือ 

 1  คะแนน  หมายถึง    นักเรียนสามารถทําสําเร็จโดยมีผูคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ  

 0  คะแนน  หมายถึง     นักเรียนไมสามารถทํางานไดสําเร็จ 

 

ระดับความสามารถ 
รายละเอียดเกี่ยวกับดานความมวีินัย 

2 1 0 
หมายเหต ุ

1. หยิบของเลนใสตะกรา     

2. เก็บของเลนใสตะกราจนหมด     

3. เก็บของเลนวางในตะกราเปนระเบียบ     

4. เดินเอาตะกราไปเก็บที่ชัน้วางของเลน     

 

 

เกณฑการตัดสิน      8 - 7  คะแนน   ดีมาก         6 – 5  คะแนน  ดี             4 – 0  คะแนน  ปรับปรุง     
 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก          ดี          ปรับปรุง 

 

 

                                      ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน 

        วนัที…่…/………………./………… 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ตัวอยางใบบนัทึกการตรวจสอบพฤตกิรรมความมีวนิัยของเด็กทีม่ีความ 
บกพรองทางสติปญญาสําหรับผูปกครอง 
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ใบบันทึกการตรวจสอบพฤติกรรมความมีวินัยของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
สําหรับผูปกครอง 

 

ชื่อ‐นามสกุล (เด็ก) ......................................................ชั้น......................สถานศึกษา............................... 

ภาคเรียนที่.......................วันที่.................................. 
 

คําชี้แจง ใหอานขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่คิดวาตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
             เพียงชองเดียว 
 

 
แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                       
                                       ลงชื่อ......................................................ผูปกครอง                                              

       (....................................................) 
 วันท่ี........................................................ 

พฤติกรรมการมีวินัย

รายการสังเกต 
มี  ไมม ี

1.การรูจักการรอคอยเขาแถวซือ้ของ 
   

2.การเขาหองนํ้า      

3.การเก็บของเขาท่ี 
   

4.การจัดเก็บเครื่องนอน 
   

5.การแตงกาย    

6.ปดนํ้าเม่ือใชแลว 
   

7.การทิ้งขยะลงถัง 
   

8.รูจักการกลาวคําขอบคุณ / ขอโทษ 
   

รวมจํานวนในการฝกท้ังหมด........................ดาน 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

- ตัวอยางใบบันทึกการฝกพฤติกรรมความมวีินัย สําหรบัผูปกครอง 
                 - ตัวอยางแบบบันทึกพฤตกิรรม 
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ใบบันทึกการฝกพฤติกรรมความมีวินัยสําหรับผูปกครอง 
 

ชื่อ-นามสกุล (เด็ก) ...........................................  ชั้น .....................เลขที่...............โรงเรยีน

.......................... 
กิจกรรม........................................................ 

 
คําช้ีแจง  ใหเขยีนบันทึกลงในชองวางตอไปนีต้ามความเปนจริง 

 
ปญหาการฝกโดยรวม 
 

 

 
ขอเสนอแนะ 
 

 

                           
 

                      ลงชื่อ....................................................................ผูปกครอง 
                    (   ..................................................................    ) 

                                                            ผูฝกสอน 

วันที่ฝก ครั้งที่ วัน/เดือน/ป เวลาในการฝก สถานที่ หมายเหตุ 
1     

เสาร 
2     
1     

อาทิตย 
2     
1     

จันทร 
2     
1     

อังคาร 
2     
1     

พุธ 
2     
1     

พฤหัสบดี 
2     
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แบบบันทึกพฤติกรรม 
เรื่อง........................................................................................ 

ชื่อ-นามสกุล (เด็ก) .................................................   ชั้น .....................เลขที่...............โรงเรียน 
 

คําช้ีแจง  ใหเขยีนบันทึกลงในชองวางตอไปนีต้ามความเปนจริง 

 
 
                                                                    ลงชื่อ.................................................................... ผูปกครอง 
                                                                        ( .....................................................  )  

 
 
 

วัน เดือน ป พฤติกรรมที่เกดิ 
หมายเหตุ 

   

  

 

  

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ  สกุล      นางสาวธนาพร   ศรีโสภณ 

วันเดือนปเกิด    22 ธันวาคม 2517 

สถานที่เกิด     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ที่อยูปจจุบัน     779/13 หมูบานเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม  

                                                   เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครูสอนคอมพวิเตอร 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน 

      50/487 ถนนบางบอน 3 เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2542   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
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