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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อพฤติกรรม 
ก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียน จ านวน 18 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 9 
คน กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกโยคะ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกโยคะ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียน และโปรแกรมการฝึกโยคะ เก็บข้อมูล 3 ระยะ คือ ระยะ
ก่อนการทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
          2.  หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : การฝึกโยคะ  
 
ABSTRACT 

The purpose of this experimental research was to study the effect of yoga training program 
on disruptive behavior in the classroom of primary education grade 3 students of the 
Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The samples consisted of 18 
students had disruptive behavior in the classroom. And randomly assigned into experimental group 
and control group, each group consisted of 9 students. The experimental and control groups was 
join to the yoga training program the control group was not. The instruments were : the yoga 
training program and the disruptive behavior in the classroom test. The study was divided into three 
phases : the pretest, experimental and the posttest. The t-test was utilized for data analysis. 
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 The results were as follows: 
 1. The experimental and control groups had lower the disruptive behavior in the classroom 
in the posttest with the statistical significance at .01 level. 
           2. The experimental and control groups had lower the disruptive behavior in the classroom 
than of the control groups in the posttest with the statistical significance at .01 level. 
  
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาตัวผู้เรียนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ 
ด้าน ท้ังด้านสติปัญญา ด้านคุณธรรม และด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ  การพัฒนาด้านสติปัญญาจะเป็นด้านที่
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นด้านที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงมักจะได้รับ
การยอมรับมากกว่าผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถต่ า การที่จะพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนยังท าได้ในขีดจ ากัดและสิ่ง
หนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของผู้เรียน ก็คือพฤติกรรมในขณะเรียนของผู้เรียนเอง ซึ่งแสดงออกใน
แง่ของการก่อกวนในช้ันเรียนท าให้ห้องเรียนเกิดความไม่สงบรบกวนผู้เรียนคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
และผลเสียของการมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในช้ันเรียนนั่นก็คือ ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนที่ครู
อธิบายได้ชัดเจนและยังท าให้เกิดปัญหา ตามมาอีกประการหนึ่งคือผู้เรียนไม่สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่าที่
ศักยภาพของเขาควรจะเป็น  (ปนัดดา  กรีมละ.  2547 : 1) 
           ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศกิจกรรมสื่อสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนอย่างรอบด้านและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไป เป็นพ้ืนฐานการ
ออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียนส าหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้อาจท าได้
หลายวิธีการและเทคนิค  แต่มีข้อควรค านึงที่ครูผู้สอนจะต้องรู้เสมอว่าในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งคุณครูจะต้องพบ
กับปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมการก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ นอกจากงานด้านการ
สอนหนังสือแล้วครูจึงมีหน้าที่คอยควบคุมและให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนในช้ันเรียน ในขณะที่ก าลังสอนให้เป็นไป
อย่างราบรื่น 
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับประถมศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดและกิจกรรม เป็นฐาน (Thinking and activity Based 
Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (Science: S) คณิตศาสตร์ 
(Math: M) และภาษา (Language: L) ส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะในการแสวงหาความรู้ มีวินัยในตนเอง 
และมีจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม (หลักสูตรโรงเรียนสาธิตฯ.  2556 : 2) 
           จากการทีผู่้วิจัยได้ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการสัมภาษณ์ครูประจ าช้ันในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พบว่านักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 3 จ านวน 63 คน มีพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียน จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57 และมีผล
การประเมินพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนเกิดขึ้นบ่อยกว่าระดับประถมศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ 
          วิธีการลดพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี้ มีผู้เสนอผู้วิจัยไว้หลายวิธี เช่น การ
ควบคุมตนเอง การวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม การชี้แนะ การเสริมแรงพฤติกรรมที่ขัดกัน การปรับสินไหม  การเสริม แรงทาง
สังคม ในการศึกษาค้นคว้านี้ผู้วิจัย  สนใจศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยใช้โปรแกรมการฝึกโยคะ 
           การฝึกโยคะ (Yoga) เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างสมาธิ และความสมดุลให้กับผู้เรียนๆ ท าให้มีความจ า
ที่ดี  รู้สึกผ่อยคลาย และมีพัฒนาการที่ดีทั้ง ด้านร่างกายและอารมณ์ โดยหลักส าคัญของการฝึกโยคะเด็ก คือสอนให้
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รู้จักจังหวะลมหายใจเข้าและออกของตัวเองขณะเดียวกันก็รู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุล ท าให้รู้จัก อารมณ์
ของตัวเอง สามารถควบคุมอารมณ ์ ให้น่ิงได้ ส่งผลให้เด็กที่ฝึกโยคะมจีิตใจที่สงบ มีสมาธิ สามารถจดจ าตารางเรียนได้ดี 
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย (วราภรณ์  มานะวงศ์.  2556 : 1) 
           จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการใช้โปรแกรมการฝึกโยคะ น่าจะเป็นวิธีการที่สามารถน ามาใช้
ลดพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนได้ ผู้วิจัยจึง  ประสงค์ที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกโยคะ วิธีการใดจะสามารถ
น ามาใช้ลดพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนได้ดีกว่ากัน และจะได้น าวิธีการนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
           1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง 
           2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนหลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมการฝึกโยคะ และเลือกรูปแบบการฝึกท่าโยคะ จ านวน 14 ท่า มีดังนี้ ท่ากงล้อ 
ท่าเก้าอ้ี ท่าต้นไม้ ท่านักเต้นร า ท่าคันไถครึ่งตัว ท่ากลับบนลงล่าง ท่าเรือ ท่าตั๊กแตน ท่างู ท่าอูฐ ท่าสามเหลี่ยมหัวกลับ 
ท่ากระต่าย ท่าหัวจรดเท้า ท่าศพ โดยผู้สอนจะเป็นผู้น าฝึกการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมาธิและลด
พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดัง
กรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อ
พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
           1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาใน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง รวม 63 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง ช้ัน ป.3/1 จ านวน 9 คน และช้ัน ป. 3/2 จ านวน 9 
คน ที่มีผลคะแนนพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนมากที่สุดในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลาก ซึ่งจับฉลากได้ห้อง ป.3/1 เป็นกลุ่มทดลองและห้อง ป.3/2 เป็นกลุ่มควบคุม 

 
โปรแกรมการฝึกโยคะ 

พฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน 
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 3. การเตรียมการก่อนการทดลอง 
              3.1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน และผู้ร่วมการทดลอง 1 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ คือ
ผู้ช่วยผู้วิจัยเป็นครูประจ าช้ัน และผู้ร่วมการทดลองเป็นครผูู้สอนในช่ัวโมงคาบสอนปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ัน
ปีที่ 3 โดยห้อง ป.3/1 เป็นกลุ่มทดลองและห้อง ป.3/2 เป็นกลุ่มควบคุม เมื่อผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยวิจัย 
และครูประจ าชั้นผู้ร่วมการสังเกตแล้ว จึงช้ีแจงให้ผู้ช่วยวิจัยและครูประจ าช้ันที่ร่วมสังเกตพฤติกรรมทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการทดลอง 
              3.2. ผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ช่วยวิจัย และครูประจ าช้ันผู้ร่วมการทดลองเข้าใจหลักการปรับพฤติกรรมแบบใช้
โปรแกรมการฝึกโยคะ 
           4. ขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรม 
              4.1 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยศึกษาและท าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 
              4.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยศึกษานิยามศัพท์เฉพาะของพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียน และแบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนให้เข้าใจตรงกันและใช้แบบบันทึกการสังเกตได้ถูกต้อง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยฝึก
สังเกต บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่เรียนในคาบช่ัวโมงปกติ และนั่งในต าแหน่งที่มองเห็นพฤติกรรมของ
นักเรียนได้อย่างชัดเจนแล้วบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตได้ลงในแบบบันทึกพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียน 
              4.3 ผู้วิจัยหาค่าดัชนีความเช่ือมั่นของการสังเกต โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องก่อนเริ่มท าการ
ทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีแบบแผนการทดลองแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้จากการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีการจับฉลาก ซึ่งการด าเนินการทดลองโดยวัดผลก่อนและหลัง (One Group Pretest - Posttest)  เมื่อทดลอง
ใช้โปรแกรมการฝึกโยคะไปแล้วจึงเก็บข้อมูลด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน
ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการทดลอง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
           1. ระยะก่อนการทดลอง 
     1.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการทดลองถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
    1.2 ประเมินพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนก่อนการทดลอง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 แล้ว
สุ่มเข้ารับการทดลอง 
    1.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีในการท ากิจกรรม 
           2. ระยะด าเนินการทดลอง 
 เริ่มด าเนินการทดลองวันที่ 3 สิงหาคม  2558  และสิ้นสุดการทดลองวันที่ 31 สิงหาคม  2558  โดยผู้วิจัย
เป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง คือ กลุ่มทดลองด าเนินการใช้รูปแบบการฝึกตามโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตลอด
สัปดาห์  คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 09.00 น. รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง  
           3. ระยะหลังทดลอง 
    3.1 ประเมินพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนหลังการทดลอง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558  
    3.2 รวบรวมผลการประเมินพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
           1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
           2. ทดสอบการแจกแจงปกติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test 
           3. เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง ของ
นักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบหาค่าทีส าหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (t-test for Independent Samples)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองในระยะก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างชัดเจน ( X =3.10) ในระยะหลังการทดลองมีพฤติกรรมก่อกวนในช้ัน
เรียนน้อยกว่า อยู่ในระดับชัดเจน ( X =2.72) ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนใน
ช้ันเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างชัดเจน ( X =2.97) และในระยะหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนอยู่
ในระดับค่อนข้างชัดเจน (X =3.28) ดังปรากฏผลในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 
 
 
 
 
 

                 พฤติกรรมกลุ่มทดลอง                               พฤติกรรมกลุ่มควบคุม 
คนท่ี       ก่อนการทดลง    หลังการทดลอง              ก่อนการทดลอง     หลังการทดลอง 
1               3.41                   3.07                            3.10              3.41 
2               3.45                   3.10                            3.24              3.52 
3               3.31                   3.03                            2.90              3.31 
4               2.93                   2.69                            3.07              2.93 
5               2.97                   2.59                            2.97              3.28 
6               3.07                   2.72                            2.86              3.14 
7               2.93                   2.41                            2.79              3.03 
8               3.03                   2.66                            2.59              3.31 
9               2.76                   2.17                            3.24              3.59 

X               3.10                   2.72                            2.97               3.28 
S.D.           0.83                    0.75                           0.74               0.75 
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 จึงได้ท าการวิเคราะห์เปรยีบเทียบพฤตกิรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง และ
หลังการทดลอง ดังปรากฏผลในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง  ก่อนและหลังการทดลอง 

การประเมิน         กลุ่มตัวอย่าง     X        S.D.      D       S.D.         t          p 
 

                        หลังทดลอง     2.72     0.75 
พฤติกรรมก่อกวน 
ในช้ันเรียน                                                  -0.38     0.11     -10.36**    .000 
                        ก่อนทดลอง     3.10     0.83 
 
 
 

 
จากตารางที่ 3  จะเห็นว่ามีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง

มีค่าเฉลี่ย 3.28  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ภายหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันของนักเรียนหลังการทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ซึ่งการทดสอบได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันของนักเรียนหลังการทดลอง ระหว่างนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 

การประเมิน         กลุ่มตัวอย่าง       n          X             S.D.           t               p 

                        กลุ่มทดลอง        9         2.72         0.75              
พฤติกรรมก่อกวน 
ในช้ันเรียน                                                                         -4.447**      .000 
                        กลุ่มควบคุม        9         3.28         0.76  

     
           จาตารางที่ 4  จะเห็นว่าหลังการทดลองพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.72 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ส าหรับนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานพบว่า  หลังการทดลอง 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 

D
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และหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
           1. หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองมีผลคะแนนพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่า ก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1 แสดงว่าโปรแกรมการฝึกโยคะสามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนได้จริง ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นวิธีหนึ่งทีส่ามารถพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 มีพฤติกรรมก่อกวน
ในช้ันเรียนน้อยลง 
           2. หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกโยคะ เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยปรับลดพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ ซึ่งเหตุผลที่ท าให้
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม มีปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
             2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกโยคะจนครบทุกครั้ง จึง
ส่งผลท าให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ มีสมาธิต่อการท าหน้าที่รับผิดชอบ
ชัดเจนขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
             2.2 การด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการฝึกโยคะครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการทดลองและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวของผู้วิจัยด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยเตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนท ากิจกรรม คอยควบคุม
กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การด าเนินโปรแกรมการฝึกโยคะเป็นไปอย่างราบรื่น 
และประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิจัยที่ก าหนดไว้ 
             2.3 บรรยากาศและสถานที่ในการทดลองครั้งนี้เอื้ออ านวยต่อการท ากิจกรรมโดยเฉพาะบรรยากาศภายใน
ช่วงฝึกปฏิบัติท่าโยคะนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเป็นอย่างดีต่อกันและ
กัน ท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกโยคะเกิดความไว้วางใจต่อผู้วิจัยและนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่ง
นักเรียนท่ีเข้าร่วมการฝึกโยคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
         จากท่ีผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเหตุให้ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะ สามารถช่วยลดพฤติกรรมก่อกวน
ในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ของกลุ่มทดลอง มี
พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนน้อยกว่านักเรียน กลุ่มควบคุม ท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกโยคะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการติดตามผลเป็นระยะยาว 1 ครั้ง ในแต่ละเดือนหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองไปแล้ว เพื่อดูว่า
พฤติกรรมก่อกวนในช้ันเรียนที่ได้รับการพัฒนาฝึกโยคะไปแล้วมีการคงทีอยู่เหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 2. ผู้ที่จะน าโปรแกรมการฝึกโยคะไปใช้นั้น ควรศึกษาจุดมุ่งหมาย วิธีการล าดับขั้นตอนของการฝึกท่าโยคะ
ต่าง ๆ ให้เข้าใจ พร้อมทั้งควรมีประสบการณ์และทักษะก่อนท่ีจะน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ 
 3. ควรมีการพัฒนาน าโปรแกรมการฝึกโยคะไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายหรือระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและปลูกฝังการฝึกสมาธิ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก
อย่างเหมาะสม 
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