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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน แต่เฉพาะส่วนการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม-อารมณ์ และ
สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี พบว่า ปรากฎอยู่ในมาตรฐานที่ 4 ได้แก่ การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ตัวบ่งชี้ที่ 
1 คือ การมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ  

จากการศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางศาลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่ง สุมาตร หงษ์มณี (2550) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลา ด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู
กตเวที ความเมตตากรุณา ความประหยัด และความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนทุกด้าน
อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ยกเว้นพฤติกรรม 2 ด้าน ที่เห็นว่าอยู่ในระดับ “น้อย” ได้แก่ พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้าน
ความกตัญญูกตเวที นอกจากนั้น ปริศนา รัตนะ (2550) ได้สังเกตการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 ของ
โรงเรียนวัดบางศาลา พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเก็บของเข้าที่อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น เด็กไม่รู้จักเก็บของ
ภายหลังการท ากิจกรรม เช่น ทิ้งดินสอ ทิ้งสีที่ใช้ในการระบายภาพไว้เกลื่อนกลาด เก็บดินน้ ามันที่ใช้ในการปั้นไว้ไม่เป็นที่ และวาง



2 
 

 

รองเท้าไว้เกะกะไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น สาเหตุเนื่องจากเด็กขาดความมีระเบียบ เด็กบางคนไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับ
อนุบาลชั้นปีที่ 1 หรือไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมจากทางบ้าน เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ออกไป
ท างานนอกบ้านต้องฝากเด็กไว้กับญาติ เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังขาดพัฒนาการหลายด้าน มีความตั้งใจทีละอย่าง (พฤติกรรมทางเชาวน์
ปัญญา) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (พฤติกรรมทางบุคลิกภาพ) หรือการแสดงอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
(พฤติกรรมทางอารมณ์) ข้อค้นพบและข้อสังเกตข้างต้นนับว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยตามโครงสร้างที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด  

แต่พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ นักสังคมวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว และสิ่งแวดล้อมสภาวะภายนอก  (External Conditions) ที่เป็น
ธรรมชาติรอบตัว ส่วนนักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฏระเบียบหรือวิธีการที่มีอยู่ใน
สังคม รวมทั้งวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 6 ประการ คือ การเรียนรู้ (Learning) ค่านิยม (Value) 
บรรทัดฐานของสังคม (Norms) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Intersaction) การ
พัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาขั้นแรก คือ วัยเด็กแรกเกิดจนถึง 7 ขวบ จะมีพฤติกรรม
ในลักษณะการเชื่อฟัง หรือยอมรับปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า การเลือกปฏิบัติจะเลือกในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ตน 
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เพราะคิดว่าการลงโทษเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี  

“เพลง” จัดเป็นสื่อส าคัญที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือกล่อมเกลาพฤติกรรมให้เกิดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเพลงช่วย
สร้างเสริมให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและกล่อมเกลาให้เด็กเป็นคนมีจิตใจอ่อนไหว  รักเสียงเพลงและดนตรี ท าให้ผ่อนคลายอารมณ์
และรู้สึกมีชีวิตชีวาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โดยการใช้เพลงนับว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดี เนื่องจากเด็กเป็นผู้ที่ชอบเพลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ชอบกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะ การให้มี
โอกาสได้ร้องเล่นหรือได้ฟัง เด็กก็จะเกิดความสนุกสนาน ได้พักผ่อนจิตใจ ได้เปลี่ยนอิริยาบถ ได้ความรู้ เกิดความซาบซึ้งในความ
ไพเราะของดนตรี เพลงที่มีความหมายดีจะช่วยพัฒนาเด็กให้เกิดเจตคติที่ดีต่อเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างใด เพลงจึงมี
บทบาทส าคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

กิจกรรม 5 ส เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาเด็ก 5 ส เป็นเทคนิคการบริหารงานคุณภาพที่ใช้ในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 5 กิจกรรม คือ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดย ส สะดวก เป็นหนึ่งในกระบวนการ 5 ส ที่น ามาใช้ในการจัดการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ให้เกิดความสะดวก โดยการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ก าหนดที่วางและจัดเก็บให้ชัดเจนและ
หยิบง่าย มีป้ายชื่อติดไว้ที่ของอย่างถูกต้อง ท าตารางแสดงต าแหน่งการจัดวางสิ่งของ มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่าสิ่งของอยู่ในที่ที่
ก าหนดหรือไม่ และท าการปรับปรุงการจัดวางอยู่เสมอโดยยึดหลักประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย (สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ, มปป : 1) กิจกรรม 5 ส นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่จะน ามาใช้พัฒนาพฤติกรรมเด็กให้เกิดการเรียนรู้  ค่านิยม บรรทัดฐาน
สังคม และเจตคติท่ีดี  

จากสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่กล่าวถึงข้างต้น และจากแนวคิดในการปรับพฤติกรรมโดยใช้เพลงเป็นเครื่องกล่อม
เกลา รวมทั้งแนวคิดในการจัดการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกระบวนการ 5 ส ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
พัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา อ าเภอคลองหอยโข่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสงขลา เขต 2 โดยใช้เพลง และกิจกรรม 5 ส เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรม  
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส  

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส  

 ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนวัดบางศาลา อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เป็นสื่อ 
ซึ่งเป็นสภาพที่พึงประสงค์ตามวัยของเด็กอายุ 5 ปี ตามมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 คือ เด็กปฐมวัยจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้
เรียบร้อย 

 วธิีการวิจัย 

1. ส ารวจ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเอกสารต่างๆ เช่น ต ารา หนังสือ และงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
ท าการวิจัย 

2. สร้างเครื่องมือวิจัย 
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยใช้กรอบพฤติกรรมและสภาพที่พึงประสงค์ของเด็ก ตามโครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 และแนวทางการประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist Record) แบบบันทึกความถ่ีของพฤติกรรม (Frequency Record) ของ
ชิตาพร เอ่ียมสะอาด (2550: 294-295) แล้วปรับเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  

2) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่สร้างข้ึน 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมคือ เพลงส าหรับเด็กและเทคนิคกิจกรรม ส สะดวก ของกระบวนการ 5 ส 
1) เพลงส าหรับเด็ก เป็นเพลงซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บของเข้าที่ จ านวน 6 เพลง   
2) กระบวนการ 5 ส โดยเลือกเฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย คือ เทคนิคกิจกรรม ส  สะดวก ของ

กระบวนการ 5 ส  
3) วิธีการใช้เครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรม เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ 2551  
3.1) การใช้เพลง ครูเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บของเข้าที่เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนท าการเก็บของที่ใช้ในการ

ด าเนินกิจกรรมเข้าที่ที่ก าหนด โดยคัดเลือกจากจ านวน 6 เพลง ที่ครูจัดเตรียมไว้ สัปดาห์ละ 1 เพลง ก่อนหมดเวลากิจกรรมในแต่ละ
คาบ 

3.2) การใช้เทคนิคกิจกรรม ส สะดวก 
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(1) ก าหนดพ้ืนที่จัดวางสิ่งของ โดยก าหนดขอบเขตและบริเวณที่วางสิ่งของเครื่องใช้  จัด ท าเป็นรูปสิ่งของ
เครื่องใช้ประจ าตัวและวัสดุอุปกรณ์การเรียนติดแสดงไว้บริเวณท่ีก าหนดส าหรับเป็นที่วางสิ่งของที่ต้องจัดเก็บ 

(2) ท าแผนผังแสดงที่วางและที่จัดเก็บ 
(3) ตรวจและปรับปรุงการจัดวางอยู่เสมอ 

3. การรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ รวบรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 

2 ด้านการเก็บของเข้าที่ 
2) ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 4 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ดังนี้ 

2.1 ก่อนพัฒนาพฤติกรรม ยังไม่ใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม 2550   

2.2 หลังพัฒนาพฤติกรรม โดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และเดือน
กุมภาพันธ์ 2551   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ในการสังเกตครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 กับค่าเฉลี่ยร้อยละของ

พฤติกรรม ในการสังเกตครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 

 ผลการวจิัย 

1. พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและ
กิจกรรม 5 ส เป็นสื่อ มีดังนี ้

1.1 ก่อนการพัฒนา 
1) พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการสังเกตครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2550 จ านวน

วันที่สังเกตรวม 20 วัน พบว่า จ านวนครั้งที่ปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20 และจ านวนครั้งที่ไม่มีการ
ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 0 (ศูนย์) โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.00 

2) พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการสังเกตครั้งที่  2 เดือนธันวาคม 2550 จ านวน
วันที่สังเกตรวม 22 วัน พบว่า จ านวนครั้งที่ปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 50.00 และจ านวนครั้งที่ไม่มี
การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 0 (ศูนย์) โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.91 

1.2 หลังการพัฒนา 
1) พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการสังเกตครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2551 จ านวน

วันที่สังเกตรวม 20 วัน พบว่า จ านวนครั้งที่ปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 90.00 และต่ าสุด คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.50 

2) พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการสังเกตครั้งที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 
จ านวนวันที่สังเกตรวม 17 วัน พบว่า เด็กในชั้นเรียนเกือบทั้งหมดได้พัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเกินกว่าระดับ
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ร้อยละ 50 โดยจ านวนครั้งที่ปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 94.12 และต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 47.06 โดย
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.15 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา     ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เป็นสื่อ โดยการสังเกต 4 ครั้ง คือ ก่อนการพัฒนา 2 ครั้ง ใน
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และหลังการพัฒนา 2 ครั้ง ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของการ
ปฏิบัติการเก็บของเข้าที่เพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ คือ จากร้อยละ 7.00 เป็นร้อยละ 19.91 ร้อยละ79.50 และ ร้อยละ 89.15 ตามล าดับ ซึ่ง
แสดงว่าเด็กมีพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีไปในทางที่ดีขึ้น 

 อภิปรายผล 

1. จากการสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ในระยะแรกอยู่ในระดับที่
เป็นปัญหา กล่าวคือ เด็กมีพฤติกรรมทิ้งของเกลื่อนกลาดไม่เป็นที่เป็นทาง เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบวินัยในการเก็บของ 
เด็กบางคนไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีที่ 1 มาก่อน หรือบางคนมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้าง และเด็กอาจไม่ได้รับการ
เตรียมความพร้อมจากทางบ้าน เนื่องจากผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร บางครั้งต้องออกจากบ้านไปท างานนอกบ้าน  ต้อง
ฝากเด็กไว้กับญาต ิ

2. พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ในระยะที่สองปรากฏว่า เด็กส่วนหนึ่งมี
พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เนื่องจากครูได้เริ่มน าแผนการสอนที่เด็กและครูท าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการท า
กิจกรรมและการเก็บของเข้าที่ โดยเด็กยังต้องได้รับการกระตุ้นเตือนจากครูก่อนเลิกท ากิจกรรม 

3. พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ในระยะที่สาม และระยะที่สี่ ปรากฏว่า 
เด็กเกือบทั้งหมดมีการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้น่าจะเป็นผลการใช้นวัตกรรมหลายด้านคือ  การใช้
เพลงและกิจกรรม 5 ส โดยเฉพาะกระบวนการ ส สะดวก ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ให้เด็กได้รับ
รู้ไปพร้อมๆ กัน  

4. จากข้อสังเกตที่พบว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของนักเรียนได้รับการพัฒนาไปในทิศทางอัตราก้าวหน้า ยกเว้นบางรายมี
พฤติกรรมลดลงในระหว่างการสังเกตครั้งที่ 2 และบางรายที่แสดงพฤติกรรมค่อนข้างดีกว่านักเรียนอ่ืนในระยะแรก แต่กลับมีพฤติกรรม
ในอัตราที่ลดลงในการสังเกตครั้งถัดไป ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าเด็กมีอาการเซื่องซึม หงอยเหงา จากการสอบถามทราบว่า ผู้ปกครองไม่อยู่ 
เนื่องจากต้องออกไปท างานนอกบ้าน เด็กอยู่กับญาติ อาจท าให้เด็กรู้สึกขาดความอบอุ่นไม่มีคนดูแล จึงมีผลให้การแสดงพฤติกรรม
เป็นไปในทางที่ลดลง 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ด้านครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเด็กส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตรต้องออกท างานนอกบ้านอยู่เสมอ ดังนั้น
ครอบครัวจึงควรปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ เลี้ยงดูด้วยการให้ความรักและก าลังใจสนับสนุนโดยหาแนวทางร่วมกันพัฒนาเด็กร่วมกับทาง
โรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

2. ด้านโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่เพ่ือเป็นการอบรม        บ่มนิสัยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ซึ่งอาจท าได้โดยน าเทคนิคกระบวนการ 5 ส ครบวงจร โดยน า ส สะสาง ส สะดวก และ ส สะอาด มาปรับใช้
ให้เหมาะกับเด็ก เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการคุณภาพ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และแก้ปัญหาโดยกลุ่มและด้วย
ตนเอง 
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3. ด้านการวิจัย ควรท าการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่โดยใช้เพลงและเทคนิคกระบวนการ 5 ส ตั้งแต่เริ่ม
เข้ารับการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีที่ 2 และต่อเนื่องจนถึงระดับประถมศึกษา เพ่ือศึกษาว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร  และมี
ความคงอยู่ของพฤติกรรมอย่างไร 

 


