
 

 

  

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม 
ENHANCEMENT OF SOCIAL SKILLS OF STUDENT WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

 THROUGH GROUP ACTIVITIES 
 

ปรียาภรณ์ บญุสิทธิ์  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2563  

 

 



 

 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม 
 

ปรียาภรณ์ บญุสิทธิ์  

ปริญญานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศึกษา 2563 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

 

ENHANCEMENT OF SOCIAL SKILLS OF STUDENT WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
 THROUGH GROUP ACTIVITIES 

 

PREEYAPON BOONSIT 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF EDUCATION 

(Master of Education (Guidance Psychology)) 
Faculty of Education, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ ์
เร่ือง 

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม 
ของ 

ปรียาภรณ์ บญุสิทธิ์ 
  

ได้รับอนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลัยให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาการแนะแนว 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

  
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล) 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลัก 
(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร) 

  

.............................................. ท่ีปรึกษาร่วม 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ) 

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่) 

 

  



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรือ่ง การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยกิจกรรมกลุ่ม 

ผู้วิจัย ปรียาภรณ์ บุญสิทธิ ์
ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ  

  

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย1)เพื่อศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 2)เปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ 
ระดับเชาวน์ปัญญา เท่ากับ 50 -70 อายุ 13 – 18 ปี  จ านวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3  คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 2) แบบประเมิน
ทักษะทางสังคม 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  และ 4) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม มีจ านวน 10 กิจกรรม โดยใช้เวลาในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง 50 
นาที รวมท้ังส้ิน 10 ครั้ง  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่ามัธย
ฐาน  ค่ามากท่ีสุด  ค่าน้อยท่ีสุด และสถิติทดสอบสมมติฐาน The Wilcoxon Sign-Rank 
test  ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  ทักษะทางสังคมประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี การเข้าสู่สังคม  การรู้จัก
ตนเอง  การสนทนากับผู้อื่น  มารยาทการเข้าสังคม  การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  การท ากิจกรรม
หรือท างานร่วมกับผู้อื่น  และ 2) นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีได้รับการฝึกโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มมีทักษะทางสังคมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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The aims of this research are as follows: (1) to study the social skills 

composition of students with intellectual disabilities; (2) to compare the social skills of 
students with intellectual disabilities before and after applying group activities at the 
Mukdahan School for the Deaf. The samples group used in the study was selected by 
purposive sampling consisting of six students with intellectual disabilities, three male 
and three female students, with a mild mental retardation level with 50-70, which is 
educable. The research instruments consisted of the following: (1) interviews with 
special education specialists; (2) a social skills assessment; (3) a social skills 
observation of group activity participation; and (4) a group activities program for 
promoting social skills, composed of 10 activities with 50 minutes, and a total of 10 
times. This research was conducted with quantitative data analysis using fundamental 
statistics, namely: mean, media, maximum, minimum and Wilcoxon Sign-Rank Test. The 
results revealed the following: (1) the composition of social skills of students with 
intellectual disabilities, consisting of six components, as follows: (1) socialization, 
familiarity and interaction with others, socialization etiquette, building friendship, and 
joining activities or cooperation; and (2) the students with disabilities who participated in 
group activities had a significantly higher social skills scores than before participating in 
group activities at a level of .05. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจุบันการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  มุ่งพัฒนาคนพิการให้มีความสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักด์ิศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการ โดยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้แบ่งประเภท
คนพิการออกเป็นดังต่อไปน้ี 1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 3) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  6) บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  8) บุคคล
ออทิสติก  9) บุคคลพิการซ้อน จะเห็นได้ว่าบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาก็จัดเป็นคน
พิการประเภทหน่ึง ท่ีได้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเฉพาะทางความพิการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ดังท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษท่าน ผดุง 
อารยะวิญญู (2542) กล่าวว่า  ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  ควรพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษและตามศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ
หากเก่งในการเรียน ควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเป็นรายวิชาท่ีเหมาะสม  หากไม่มี
ความพร้อมท่ีจะมุ่งเน้นทางด้านวิชาการก็ควรส่งเสริมให้ได้ฝึกในด้านการประกอบอาชีพและ
ทักษะท่ีมีความจ าเป็น  เป้าหมายส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมในสังคม ชุมชนไดอ้ย่างมีความสุข   

จากการศึกษาลักษณะข้อจ ากัดพัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
พบว่า เป็นเด็กท่ีมีภาวะข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งระบุได้ด้วยระดับสติปัญญาท่ีต่ ากว่า
เกณฑ์เฉล่ีย  ( เกณฑ์เฉล่ียระดับสติปัญญของคนปกติคือ 90 ถึง110 ) และเกิดร่วมกับข้อจ ากัดใน
ทักษะการปรับตัว อย่างน้อย 2 ด้าน คือ  การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง  ทักษะทางสังคม  
การใช้สาธารณะประโยชน์  การควบคุมตนเอง  การใช้ชีวิตในบ้าน สุขภาพและความปลอดภัย  
ทักษะทางวิชาการ  การใช้เวลาว่าง  การท างาน ท้ังน้ี ปัญหาด้านสติปัญญาและทักษะการปรับตัว
จะต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553) ในเด็กท่ีมีเชาว์ปัญญา เท่ากับ 50-70      
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มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย มีลักษณะท่ีเป็นปัญหา อาทิเช่น ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้า
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีความจ าระยะส้ัน ไม่สามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้มาปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตตนเองได้ ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกทักษะท่ีจ าเป็น
ต่างๆ ครูหรือผู้ฝึกจ าเป็นต้องหาวิธีสอนให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่าน้ีเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ รวมถึงเน้ือหาของหลักสูตรควรครอบคลุมถึงทักษะท่ีจ าเป็นและควรมีในชีวิตประจ าวัน  
สอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้แนะน าว่า  การสอนทักษะทางสังคม ด้านการส่ือ
ความหมาย  การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสงบสุข เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
ต่อการใช้ชีวิตควรได้รับการฝึกเพื่อให้เกิดทักษะ จนน าไปสู่การน าไปใช้ด ารงชีวิตประจ าวันด้วย
ตนเองได้  เพราะทักษะทางสังคมเป็นหัวใจส าคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการติดต่อส่ือสาร
กันของคนในสังคม ประกอบไปด้วย ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟัง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
รวมท้ังมีความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆท่ีหลากหลาย  กฎระเบียบกติกาต่าง  ๆ ในสังคม 
ความสามารถในการใส่ใจต่อคนรอบข้าง  และการท าความเข้าใจกับผู้อื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นและส าคัญส าหรับทุกเพศทุกช่วงวัย   ไม่
ว่าจะเป็นในวัยเด็กท่ีต้องการการเรียนรู้ส่ิงใหม่ในชีวิต  การพึ่งพา  ขอความช่วยเหลือ  วัยรุ่นท่ี
ต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูง คนรอบข้าง และวัยผู้ใหญ่ท่ีเริ่มสร้างครอบครัวและต้องการ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน  ทักษะทางสังคมจึงเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการฝึก
ทักษะอย่างเป็นข้ันตอนเหมือนกับทักษะอื่น ๆ  ผู้ท่ีมีทักษะทางสังคมย่อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
เป็นท่ียอมรับของเพื่อน  ครู  และผู้อื่น มีส่วนช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จได้ ในขณะท่ีคนท่ี
ขาดทักษะทางสังคมน้ัน  มักอยู่อย่างโดดเด่ียวถูกสังคมปฏิเสธ มีโอกาสในการเรียนรู้และมีเพื่อน
น้อยกว่า  การขาดทักษะทางสังคมมักก่อให้เกิดปัญหาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (กุลยา 
ก่อสุวรรณ, 2553) 

โรงเรียนเฉพาะความพิการบางแห่ง เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจ ามีหน้าท่ีจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องจัดให้เหมาะสมกับความ
ต้องการนักเรียนกลุ่มน้ี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพอย่างสมดุล ท้ัง 
ด้านสติปัญญา ด้านร่างกายอารมณ์และด้านจิตใจ  ด้านสังคม สามารถด ารงชีวิตได้โดยไม่เป็น
ภาระต่อผู้อื่น ซึ่งนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นนักเรียนกลุ่มหน่ึงท่ีมีความต้องการ
พิเศษต้องได้รับการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเด็กปกติ โดยส่วนใหญ่หลักสูตรจะครอบคลุมไป
ด้วย กลุ่มทักษะเคล่ือนไหว กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร กลุ่มทักษะช่วยเหลือตนเองและ
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สุขอนามัย กลุ่มทักษะสังคมและการด ารงชีวิต กลุ่มทักษะวิชาการ และกลุ่มทักษะอาชีพ เพื่อให้
ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมสังคมกลุ่มเล็กๆเริ่มจากครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข
และอย่างยั่งยืน (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, 2561)  จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ศึกษาเห็นว่า  เด็กส่วนใหญ่ค่อนข้างเก็บตัวชอบอยู่ในโลกของตนเอง ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน  มีการเล่นกับเพื่อนด้วยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  และมีการ
เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ชอบเล่น พูดคุยกับเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า ไม่สามารถท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนตามวัยได ้และมีการเล่นเลียนแบบผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสมกับวัย (ส านักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558)  ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจใน
ศึกษาข้อมูลจากผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษถึงองค์ประกอบของทักษะทางสังคม
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคม  และได้มีผู้วิจัยหลายท่านได้พัฒนาทักษะทางสังคมด้วย
กระบวนการ วิธีการท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) ได้ใช้กิจกรรม
นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้จนสามารถพัฒนาตน
ให้มีความพร้อมในด้านทักษะทางสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลท้ังในส่วนตนและสังคม และ 
เกษร  ใหม่ดี (2562) ได้พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้  
ชุดกิจกรรมแนะแนว   

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้พบว่ากระบวนเสริมสร้างทักษะทางสังคมส่วน
ใหญ่เป็นกระบวนท่ีมีเทคนิคหลากหลาย ตัวอย่างเช่น  สถานการณ์จ าลอง  บทบาทสมมติ  เกม  
กิจกรรมนันทนาการ  ชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีมีความสอดคล้องกับเทคนิคของการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สอดแทรกแนวคิดทางจิตวิทยา เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเรื่องของทักษะทางสังคม และจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มพบว่า 
กิจกรรมกลุ่ม เป็นกลุ่มทางจิตวิทยาที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มรู้จักเข้าใจ ยอมรับ
ตนเองอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาไปสู่การปรับตัวและการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2528)  และกิจกรรมกลุ่มมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้มีการเรียนรู้ในทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
เช่นเดียวกับ สมนึก เหลืองอ่อน (2549)  ท่ีได้ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้  ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรม
กลุ่ม  
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ค าถามการวิจัย 
1. องค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ประกอบด้วยด้านใดบ้าง 
2. การใช้กิจกรรมกลุ่มสามารถเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญาได้มากน้อยเพียงใด 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล เพื่ อ ศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมี             

ความบกพร่องทางสติปัญญาในวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณาจารย์ทางด้านการศึกษาพิเศษ  ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ไม่น้อยกว่า 5  ปี  จ านวน 3 ท่าน  

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 56 
คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษา มีจ านวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน อายุ 13 – 18 ปี  เป็นนักเรียนโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการแห่งหน่ึง เป็นสมาชิกท่ีเหมาะสมไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไป 
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1. เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ท่ีมีปัญหาในด้านทักษะ

ทางสังคม ได้รับการประเมินทักษะทางสังคมจากครูประจ าชั้น  ครูผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และผู้วิจัย มีผล
คะแนนการต่ ากว่า 120 หรือแปลผลต่ ากว่าระดับพอใช้ ตามแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดย
เลือกผู้ท่ีมีคะแนนทักษะทางสังคมเรียงจากน้อยท่ีสุด จ านวน 6 คน 

2. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และมี
ระดับเชาว์ปัญญา เท่ากับ 50-70 อยู่ในระดับเล็กน้อย 

3. มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพูดส่ือสารกับบุคคลอื่นได้ 
4. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรท่ีศึกษา มีดังน้ี  

ตัวแปรจัดกระท า  ได้แก่  กิจกรรมกลุ่ม 
ตัวแปรตาม  ได้แก่ ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทักษะทางสังคม  หมายถึง  การมีมารยาท การแสดงกิริยาอย่างถูกกาลเทศะ การเข้า

สู่สังคม  การเริ่มต้นสนทนา  การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน  การแก้ปัญหา สามารถวัดได้จาก
แบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังน้ี 

1.1) การเข้าสู่สังคม หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความอยากเข้าร่วมท ากิจกรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ท่ีควรมีการปรับตัว
เข้ากับบุคคล สภาพแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม  ได้แก่ การแนะน าตนเอง บอกชื่อของตนเองได้
สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง เป็นต้น 

1.2) การรู้จักตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การรู้จักตนเองในลักษณะของ
ภายนอก ด้านกายภาพ ได้แก่ เพศ อายุ  วันเกิด และ 2) การรู้จักตนเองในลักษณะภายใน ได้แก่ 
การตระหนักรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย ความชอบ ความกลัว รู้จักอารมณ์ของตนเอง  

1.3) การสนทนากับผู้อื่น หมายถึง การส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์  สถานท่ี หรือบุคคล เด็กควรรู้จักกาลเทศะ และการรู้จักยอมรับคนอื่น ได้แก่ สามารถ
พูดทักทายขั้นต้นได้ เช่น ค าว่า “สวัสดี” “สบายดีเหรอ” ถามหรือขอค าแนะน าจากบุคคลอื่นได้ 
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1.4) มารยาทการเข้าสังคม  หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์ สถานท่ี และการเข้าใจกติกาของสังคม ได้แก่ การกล่าวขอบคุณ การไหว้  การทักทาย 

1.5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น หมายถึง การแสดงท่าทางเมื่อพบผู้อื่น สามารถเข้า
หาได้อย่างเหมาะสม รู้จักทักทาย การไหว้  และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การ
แสดงอารมณ์ สีหน้าได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ การแบ่งหรือให้ยืมส่ิงของเครื่องใช้ 

1.6) การท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น หมายถึง ความสามารถในการท าตาม
กฎกติกา  กาลเทศะ ความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการท างานกลุ่ม มีภาวะผู้น า และภาวะ
ผู้ตาม ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีความสนุกสนานในการเข้าร่วม
กลุ่มกับผู้อื่น เป็นต้น 

2. กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การน าเอากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการอภิปรายกลุ่ม การแสดง
บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง เกม สถานการณ์จ าลอง มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่ม
ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองและบุคคลอื่น
ท าให้เกิดการรู้จักและเข้าใจยอมรับตนเองอย่างแท้จริงจนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในจิตใจของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความงอกงามทางจิตใจได้ มีขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมดังน้ี 

2.1) ขั้นกิจกรรม  สร้างบรรยากาศให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลายโดยการ
พูดคุยกันระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม และระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกัน จากน้ันผู้น ากลุ่มชี้แจง
วัตถุประสงค์ และข้อตกลงต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน และซักถามถึงขอ้สงสัยในการด าเนินกิจกรรม 

2.2) ขั้นวิเคราะห์  ผู้น ากลุ่มรับผิดชอบในการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของกลุ่ม
โดยกระตุ้นให้เกิดการวางแผน สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมทางความคิด ความ
หลากหลายในความคิด เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ด้วยการใช้เทคนิคและกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ  

2.3) ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป  การรวบรวมความคิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ได้จากการด าเนินกิจกรรมโดยสมาชิกกลุ่ม สนับสนุนให้สมาชิกลุ่มให้ก าลังใจต่อกันเพื่อการเกิด
พฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายท่ีกลุ่มได้ต้ังไว้ และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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3. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  หมายถึง นักเรียนท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีระดับเชาวน์ปญัญา 50-70  อายุ 13-18 ปี 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบทางสังคมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาพิเศษและศึกษาเอกสารงานวิจัยของ ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) ซึ่งน ามาเป็น
กรอบแนวคิดการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ดังน้ี 

 
ตัวแปรจัดกระท า                                                          ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าร่วมการใช้กิจกรรมกลุ่มมีทักษะทางสังคม
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการใช้กิจกรรมกลุ่ม 

การใช้กิจกรรมกลุ่ม 

ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา  6 ด้าน 

1) ด้านเข้าสู่สังคม 

2) ด้านการรู้จักตนเอง 

3) ด้านการสนทนากับผู้อื่น 

4) ด้านมารยาทการเข้าสังคม 

5) ด้านการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น 

6) ด้านการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น 

 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นประเด็น

ต่างๆน าเสนอตามหัวข้อได้ดังน้ี 
1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา 
1.1 ความหมายของทักษะทางสังคม 
1.2 ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
1.3 องค์ประกอบของทักษะทางสังคม  
1.4 วิธีการพัฒนาทักษะทางสังคม  
1.5 การวัดและประเมินผลทักษะทางสังคม 
1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะทางสังคม 

2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม 
2.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม  
2.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม  
2.3 หลักการจัดกิจกรรมกลุ่ม  
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
3.1 ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
3.2 ประเภทของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
3.3 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

      
1.เอกสารและงานวิจัยเก่ียวข้องกับทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

1.1 ความหมายของทักษะทางสังคม 
ทักษะทางสังคมน้ันแตกต่างจากทักษะการอ่าน  การเขียน  การสะกดค า  หรือทักษะ

ทางวิชาการอื่น ๆ โดยท่ัวไป น้ันหมายถึง ทักษะท่ีต้องใช้ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับความ
ต้องการหรือคาดหวังของสังคม และช่วยให้บุคคลน้ันยังคงรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไว้ได้  
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จากเอกสาร ต ารา กล่าวถึงความหมายของทักษะสังคมของนักเรียนลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกับ
บุคคลปกติ  โดยมีนักการศึกษาได้นิยามค าทักษะทางสังคมไว้ดังน้ี 

Hollinger (1987) อธิบายว่า เป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
ท าให้บุคคลน้ันเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อนและสังคมท่ัวไป 

Swanson และ Watson (1989) ระบุค านิยามไว้ 3 อย่าง ดังน้ี 
1) การยอมรับจากเพื่อน  ถ้าเพื่อนยอมรับ  พูดคุย  และเล่นด้วย  แสดงว่าบุคคล

น้ันมีทักษะทางสังคม 
2) การรับรู้ทางพฤติกรรม  การท่ีบุคคลน้ันรับรู้ว่า  เขาควรจะแสดงพฤติกรรม

อย่างไรให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 
3) การแปลความทางสังคม หมายถึง การตีความจากกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือส่ิง

ท่ีสังคมท่ัวไปคาดหวัง 
Mclntyre (2003) ไดก้ล่าวไว้ว่า เป็นพฤติกรรมในการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมหน่ึงๆ 

ด้วยท่าทีท่ียังคงสร้าง  รักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้  ส่วนความสามารถทาง
สังคมหมายถึง ภาพรวมของการท าหน้าท่ีทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะทางสังคมหลายๆอย่างรวมกัน 
ความสามารถทางสังคมน้ีสามารถพัฒนาได้ โดยการสอนทักษะ และพฤติกรรมทางสังคม 

นอกจากน้ี  ยังหมายถึง ทักษะท่ีกระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์และการส่ือสารกับ
ผู้อื่น ซึ่งต้องมีกฎ  กติกา  ทางสังคมท่ีเป็นท้ังใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทักษะ
ทางสังคมน้ีเรียกว่าการขัดเกลาทางสังคม เป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และช่วยให้บุคคลสามารถรักษาสัมพันธภาพน้ันไว้ได้ ก่อให้เกิดการยอมรับจากบุคคลอื่น  
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับความเป็นไทยได้ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553) 

จากงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ ศรีแสง (2558) ได้กล่าว ไว้ว่า  เป็นการปรับตัวให้อยู่
ร่วมกับชุมชนท่ีตนอยู่ได้ และความสามารถปรับตนให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมรอบตัวเองได้  เป็น
พฤติกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ กับผู้อื่น  และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็ก 
น าไปสู่การร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ปกติสุข  ซึ่งท้ังหมด  6  ด้าน  ดังน้ี    

1)  ทักษะการตัดสินใจ  หมายถึง  การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล และมีประสิทธิภาพ    

2)  ทักษะการรับรู้  หมายถึง สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามค าสั่งหรือกติกาต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง    
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3)  ทักษะการส่ือสาร  หมายถึง  การพูดหรือการใช้ภาษาท่าทางกับคู่สนทนา
อย่างสุภาพ และได้ความหมายชัดเจน    

4)  ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ  หมายถึง  รู้จักรักษาสัมพันธภาพท่ีดีไว้  ท่ี
ส าคัญ คือ  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอย่างเหมาะสม  ซึ่งน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคม    

5)  ทักษะการเห็นใจผู้อื่น  หมายถึง  รู้จักค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  รวมไปถึง
การ มีน้ าใจ  และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น    

6)  ทักษะการจัดการกับอารมณ์  หมายถึง  สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้ 
อย่างเหมาะสม  เช่น  การไม่ท าร้ายผู้อื่น 

จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปความหมายได้ว่า  เป็นความสามารถส่วนบุคคล
หน่ึงในด ารงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดด้้วยตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคมได้
โดยการใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาในการส่ือความหมายท าให้การได้รับการยอมรับจากเพื่อนและคน
รอบข้าง 

 1.2 ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
ทักษะทางสังคม เป็นความสามารถท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อสร้างปฏิสัมพันธ์

ของมนุษย์ และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญ ไว้
ดังน้ี 

สุขมาล  เกษมสุข (2535) ได้กล่าวว่า  มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องมี
กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม ในการด ารงชีวิต โดยเริ่มจากสังคมครอบครัว  ห้องเรียน  โรงเรียน  ไปสังคม
ท่ีใหญ่ขึ้นตามล าดับ ท าให้ต้องมีการติดต่อส่ือสาร การอาศัยซึ่งกันและกัน ดังน้ันทักษะทางสังคม
จึงมีความจ าเป็นต่อบุคคลและต่อสังคม 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่า  มีความส าคัญต่อบุคคลอย่างมาก ท าให้บุคคล
ใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่เดือดร้อน เพราะการเปล่ียนแปลงของสังคมถ้ายิ่งมากเท่าไหร่ ทักษะทาง
สังคมต้องมีความจ าเป็นมากขึ้นเท่าน้ัน ดังท่ีกล่าวว่าถ้าสังคมดีแต่สมาชิกไม่มีการฝึกทักษะทาง
สังคม สังคมน้ันย่อมเกิดความขัดแย้ง ไม่มีความสุข มีแต่ความเดือดร้อนและความวุ่นวาย ดังน้ัน 
จึงมีความส าคัญ ในการช่วยยกระดับคุณภาพท้ังตัวมนุษย์และสังคม เพราะถ้ามนุษย์ท่ีเป็นส่วน
หน่ึงในสังคม มีพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้ว สังคมก็ย่อมสงบสุขและ
เจริญก้าวหน้าไปด้วย  นอกจากน้ียังมีส่วนท่ีจะช่วยให้เด็กได้เกิดทักษะในเรื่องดังน้ี  1)ทักษะการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์  2)ลักษณะนิสัยในการท างาน 3)  สัมพันธภาพกับเพื่อน 
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มนุษย์จะต้องมีการใช้ชีวิตท่ีเร่ิมจากกลุ่มสังคมเล็กๆท่ีเรียกว่า ครอบครัว จนไปสู่การ
เพิ่มจ านวนคนเป็นสังคมใหญ่ ทุกสังคมคงต้องมีการติดต่อส่ือสารกัน โดยมีความส าคัญตาม
รายละเอียด ดังน้ี  

1)  ด้านส่วนบุคคล บุคคลต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่น มีการท างานร่วมกัน 
แก้ไขความขัดแย้งของตนเอง สามารถปฏิบัติตัวได้ทุกสภาพแวดล้อม ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุข 

2)  ด้านสังคม สมาชิกท่ีมีทักษะทางสังคมดีย่อมบ่งบอกว่าเป็นสังคมท่ีดี รู้จัก
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ต่อคนส่วนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสมาชิกมีความ
บกพร่อง จะท าให้มีแต่ความวุ่นวาย มีความเดือดร้อน จะเห็นได้ว่าทักษะสังคมมีบทบาทและ
จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างยิ่ง ดังน้ันการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่เด็ก เพื่อให้
เด็กสามารถรับรู้การส่ือสารกับผู้อื่น รู้จักการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และควบคุมพฤติกรรม
ตนเอง ทักษะสังคมเหล่านี้จะท าให้เด็กสมาธิส้ันเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดความรู้สึกการเห็น
คุณค่าในตัวเอง(มัทนา  บุญสิงห์, 2554) 

จากการศึกษาเอกสารผู้วิจัย สรุปได้ว่า ทักษะทางสังคม มีความจ าเป็นและส าคัญ
มากอย่างยิ่ง เพราะต้องมีเพื่อนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ โดยมนุษย์จะต้องมีการใช้ชีวิตท่ีเริ่มจาก
กลุ่มสังคมเล็กๆท่ีเรียกว่า ครอบครัว จนไปสู่การเพิ่มจ านวนคนเป็นสังคมใหญ่ ทุกสังคมคงต้องมี
การติดต่อส่ือสารกัน  

1.3 องค์ประกอบของทักษะทางสังคม 
ทักษะทางสังคม เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ท่ีต้องได้รับการปลูกฝัง เพื่อการ

ปรับตัวของมนุษย์ให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาองค์ประกอบทักษะทาง
สังคมของบุคคลท่ัวไป ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนานักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป  ซึ่งมีผู้กล่าวถึง
องค์ประกอบของทักษะทางสังคมไว้ ดังน้ี 

Westwood (1997) ได้แบ่งไว้ ดังน้ี 
1. การมองหน้ากับคู่สนทนาอย่างเหมาะสม 
2. การรับรู้ การแสดงสีหน้าท่าทางได้อย่างเหมาะสม 
3. การใช้ค าพูดท่ีมีน้ าเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. การรู้จักแสดงความยินดีผู้อื่น 
5. การรู้จักสนทนากับผู้อื่น แสดงความรู้สึก มีทักษะการถาม การฟัง แสดงความ

ใส่ใจ และมีการตอบสนองต่อผู้สนทนา 
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6. การยืนด้วยระยะพอดีกับคู่สนทนา 
7. การมีความใส่ใจ ต้ังใจท่ีจะฟัง 
8. การท ากิจกรรมและการท างานร่วมกับผู้อื่น เช่น การแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน  

การท าตามกฎกติกา รู้จักผลัดเปล่ียน รู้จักขอโทษและขอบคุณ และการแสดงความยินดีกับผู้อื่น 
9. การควบคุมความโกรธ อารมณ์รุนแรง ความคับข้องใจ  
10.แต่งกายถูกกาลเทศะ สะอาด มีสุขภาพดี 

สิรินทร์  ศรประสิทธิ์ (2545) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมของผู้บกพร่องทางสติปัญญา 
ประกอบด้วยทักษะต่าง ดังน้ี 

1. ทักษะในการช่วยเหลือตนเอง คือ การท่ีบุคคลปัญญาอ่อน มีความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองได้ตามระดับความสามารถ ซึ่งทักษะการช่วยเหลือตนเองน้ัน ประกอบด้วย 

1.1) ทักษะในการขับถ่ายให้ถูกกาลเทศะ และการรักษาความสะอาด 
1.2) ทักษะในการแต่งกาย 
1.3) ทักษะในการรักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น การอาบน้ า ตัดเล็บ 

หวีผม  ทาแป้ง 
1.4) ทักษะในการหลบเล่ียงท่ีท าให้เกิดอันตราย เช่น ไฟฟ้า สัตว์ร้าย น้ า  

2. ทักษะในการส่ือความหมาย โดยผู้บกพร่องทางสติปัญญา ควรได้รับการฝึกให้
เกิดทักษะในการส่ือสารความหมาย ดังน้ี 

2.1) ทักษะในการพูด 
2.2) ทักษะทางภาษา  
2.3) ทักษะในการส่ือความหมายโดยไม่ใช้ภาษา เช่น ใช้การกระท าหรือ

สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น 
3. ทักษะเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้ท่ีบกพร่องทางสติปัญญามักจะมีความ

ล าบากในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจจะเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วยกันเอง หรือการ
สร้างความสัมพันธ์กับคนปกติ ทักษะเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีดังน้ี 

3.1) การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.2) การรักษาความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป 
3.3) การตัดสินใจด้วยตนเอง 

4. ทักษะการรับรู้ การใช้ประสาทสัมผัสและการทรงตัว โดยต้องมีทักษะการรับรู้
ดังน้ี 
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4.1) การมองเห็น 
4.2) การได้ยิน 
4.3) การแยกแยะภาษาท่ีใช้ว่าอันไหนถูกต้องและมีความเหมาะสม 
4.4) การร่วมประสานมือกับสายตาในการท างาน 
4.5) การทรงตัว 
4.6) การพักผ่อนหย่อนใจ 

5. ทักษะด้านวิชาการ เป็นการฝึกเพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต ดังน้ี 
5.1) ทักษะในการอ่าน เช่น การอ่านชื่อ ค าสั่ง ค าแนะน า สลากต่าง ๆ 
5.2) ทักษะในการเขียน เช่น การเขียนชื่อ ส่ิงของ เร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับตนเอง 
5.3) ทักษะในทางคณิตศาสตร์ เช่น การค านวณตัวเลข เวลา  

6. ทักษะด้านอาชีพ เป็นทักษะท่ีต้องสนับสนุน สร้างลักษณะนิสัยในการท างานท่ี
ดี ซึ่งต้องพิจารณาถึงระดับเชาวน์ปัญญา พฤติกรรมการปรับตัว การฝึกฝน แรงจูงใจของผู้ฝึก ร่วม
ถึงความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นส่ิงส าคัญในการฝึก 

จากการศึกษางานวิจัยของ เกษร  ใหม่ดี (2562) ได้พัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้
องค์ประกอบ  3 ด้าน  ดังน้ี  1) ด้านการปฏิบัติตนในสังคม  2) ด้านการปฏิบัติตามกติกาของสังคม  
3) ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  และจากงานวิจัยของ ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) ได้ก าหนด
กรอบของเน้ือหาของทักษะทางสังคม ประกอบด้วย ทักษะการเข้าสู่สังคม  การรู้จักตนเอง  การ
สนทนากับผู้อื่น  มารยาทการเข้าสังคม  การเข้าสมาคมและการรู้จักสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  ทักษะ
ในการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น  คุณธรรมจริยธรรม 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางสังคมและจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 ท่าน ผู้วิจัยสรุปออกเป็น  6 ด้าน ดังน้ี 

1. การเข้าสู่สังคม หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความอยากเข้าร่วมท ากิจกรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ท่ีควรมีการปรับตัว
เข้ากับบุคคล สภาพแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม 

2. การรู้จักตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การรู้จักตนเองในลักษณะของ
ภายนอก ด้านกายภาพ   2) การรู้จักตนเองในลักษณะภายใน การตระหนักรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย 
ความชอบ ความกลัว รู้จักอารมณ์ของตนเอง 

3. การสนทนากับผู้อื่น หมายถึง การส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์  สถานท่ี หรือบุคคล เด็กควรรู้จักกาลเทศะ และการรู้จักยอมรับคนอื่น 
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4. มารยาทการเข้าสังคม  หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์ สถานท่ี และการเข้าใจกติกาของสังคม เช่น การกล่าวขอบคุณ การไหว้  การทักทาย 

5. การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น หมายถึง การแสดงท่าทางเมื่อพบผู้อื่น สามารถเข้า
หาได้อย่างเหมาะสม รู้จักทักทาย การไหว้  และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

6. การท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น หมายถึง ความสามารถในการท าตาม
กฎกติกา  กาลเทศะ ความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการท างานกลุ่ม การเป็นผู้น าและ 
สมาชิก 

1.4 วิธีการพัฒนาทักษะทางสังคม 
เน่ืองจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ต่ ากว่าวัย เช่น อ่านสัญญาณทางสังคมไม่ออก  ภาษา  บทสนทนา  และการส่ือสารต่ ากว่าวัยและ
เป็นรูปธรรมมากกวา่เด็กวัยเดียวกัน  แสดงพฤติกรรมและอารมณ์ได้ไม่สมวัย ใช้วจิารณญาณและ
ประเมินความเส่ียงในสถานการณ์ต่างๆได้ไม่เท่าเพื่อนวัยเดียวกัน (APA, 2013) และพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหาของเด็กน้ันมีอยู่มากมายและมีความรุนแรงแตกต่างกัน เด็กบางคนมีปัญหาในระดับไม่
รุนแรงและไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การเก็บตัว ไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันแต่
ชอบเล่นกับผู้ท่ีอายุน้อยกว่า หรือการอยู่เฉย ๆ โดยไม่ท ากิจกรรมอะไรเลย เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาเอกสารงานวิจัยในการพัฒนาทักษะทางสังคม ดังน้ี 

ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) ควรพัฒนาทักษะทางสังคมท้ังหมด 7 ด้าน คือ 
ทักษะการเข้าสู่สังคม การรู้จักตนเอง  การสนทนากับผู้อื่น  มารยาทการเข้าสังคม  การเข้าสมาคม
และการรู้จักสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  ทักษะในการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น  และคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาโดยให้กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกในด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเสริมสร้างความเข้าใจตนเองส่ือสารถูกต้องตาม
กาลเทศะ ได้เสนอการพัฒนาทักษะทางสังคม ต้องพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี 

1. ลักษณะท่ัวไปของส่ิงเร้า ไม่ว่าจะจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในชีวิตจริงและ
ส่ิงเร้าจากสถานการณ์ ในการฝึกย่อมแตกต่างกัน  ฉะน้ันในการฝึกทักษะจะต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ในชีวิตจริงเป็นส าคัญ       

2.  ลักษณะท่ัวไปของการตอบสนอง ลักษณะของพฤติกรรมการตอบสนองจาก
การฝึกทักษะ  จะต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม       

3.  ความคงทนของทักษะท่ีฝึก ทักษะจะมีความคงทนยาวนานได้น้ัน  เกิดจาก
การฝึกท่ีสมบูรณ์แบบ  คือ  มีการฝึกอย่างหนัก และเพียงพอ  และใช้ระยะเวลานานในการฝึก



  
 

15 

ทักษะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทักษะประเภทใด  โดยหลักท่ัวไปของการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ใน
สถานการณ์ชีวิตจริงน้ัน จะต้องอาศัยเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี  (สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์, ปรารถนา 
รัตนถิวรรณ, ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว, และ ลมฝน จ าปาทอง, 2555) 

3.1) การให้การบ้าน เพื่อท าให้เกิดการฝึกฝนการใช้ความคิด  ความเข้าใจ ให้
มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง        

3.2) การให้ก าลังใจ  แรงเสริมทางบวกในการแสดงพฤติกรรมท่ีประสบ 
ความส าเร็จ        

3.3) การฝึกซ้ า ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจ า 
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ระบุไว้ว่า  ครูสามารถสอนทักษะทางสังคมได้ท้ังทางตรง

และทางอ้อม การสอนทักษะทางสังคมทางตรงหรือท่ีเรียกว่า การสอนตรง น้ัน เริ่มจากครูระบุ
ทักษะท่ีจะสอนเสียก่อน เช่น ครูต้องการสอนทักษะการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ ดังน้ัน ในการ
สอนแต่ละครั้งน้ัน ครูอาจเลือกปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ เช่น การตระหนักถึงโทษของยา
เสพติดในเด็กวัยเรียน ครูระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แล้วน าสนอเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดและ
โทษของยาเสพติดต่อจากน้ันครูอาจทบทวนความเข้าใจของเด็กหลังจากท่ีได้เรียนรู้ไป ต่อมาครู
อาจแบ่งเด็กในชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คน เด็กแต่ละคนจะได้รับอุปกรณ์ศิลปะและ
หนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน ครูให้เด็กระดมสมองเพื่อหาวิธีสร้างความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
มา 5 วิธี แล้วออกมาคุยให้เพื่อนในชั้นฟัง เป็นต้น  ส าหรับเด็กประเภทน้ีอาจต้องการเวลาและ
โอกาสในการเรียนรู้จากเพื่อนปกติ เด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สังคมในส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ครูควรสอนให้เด็กมีความอดทน ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
เสร็จ สอนให้เด็กรู้จักระบายอารมณ์โกรธหรือคับข้องใจด้วยการใช้ค าพูดแทนการกระท า เป็น
ทักษะส าคัญในหลายสถานการณ์เมื่ออยู่ในโรงเรียน หรือเมื่อเด็กไม่มีทักษะเหล่าน้ีแล้ว เด็กจะมี
ปัญหาอย่างมากท้ังเมื่ออยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแล้ว
ก็ตาม และได้เสนอ วิธีการสอนทักษะทางสังคม ดังน้ี 

1. การท าเป็นแบบอย่าง   การสอนโดยท าเป็นแบบอย่างน้ันสามารถใช้สอนได้
หลายทักษะ ใช้ง่ายและได้ผล เด็กจะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากส่ิงท่ีผู้อื่น
กระท าได้ การสังเกตผู้อื่นท าพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วได้รับการเสริมแรงจะท าให้เด็กเลียนแบบใน
การท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ครูหรือเพื่อนอาจสาธิตพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้ดูก่อนหรือครูอาจใช้
วีดิทัศน์ หุ่นมือ หนังสือ ฯลฯ มาช่วยในการสอนของครูด้วย  
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2. การแสดงบทบาทสมมติ  เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา
ออกมาในบรรยากาศท่ีเด็กไม่ต้องระมัดระวังตัวจนมากเกินไป ในขณะเดียวกันครูช่วยให้เด็กเข้า
ใจความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น และเด็กสามารถฝึกทักษะทางสังคมหลายๆอย่างไปด้วย การแสดง
บทบาทสมมติเป็นการฝึกให้เด็กสังเกตการสาธิตแล้วแสดงบทบาทสมมติ ครูสอนการสังเกตการ
แสดงบทบาทสมมติน้ันแล้วให้ข้อมูลป้อนกลับต่อเด็กท่ีแสดงแต่ละคนทันที 

3. การจัดท่ีน่ังแบบกลยุทธ์  ครูควรจัดให้เด็กท่ีจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะทางสังคม
น่ังในบริเวณหรือสถานท่ีท่ีเขาสามารถสังเกตและเลียนแบบคนอื่นได้ วิธีน้ีเราเรียกว่า การจัดท่ีน่ัง
แบบกลยุทธ์ (Carter และ Sugai, 1989)ครูควรอยู่ใกล้เพื่อนท่ีเป็นตัวแบบและให้การเสริมแรงเมื่อ
เด็กคนน้ันแสดงทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม และการให้เสริมแรงเมื่อเขาแสดงทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสมเช่นกัน 

หัวใจส าคัญของวิธีการน้ีคือ เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมในสถานการณ์ท่ีเป็น
ธรรมชาติ เช่น ในห้องเรียน โรงอาหาร หรือแม้กระท่ังสนามเด็กเล่นท่ีเด็กสามารถเรียนรู้และสังเกต
ทักษะทางสังคมในชีวิตจริงได้ 

4. การสอนตรง Carnine, Silbert, และ Kameenui (1990) ได้มีกระบวนการท่ี
ส าคัญ 6 ประการ คือ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2) เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
4) เลือกตัวอย่างท่ีน ามาใช้สอน 
5) เรียงล าดับทักษะที่จะสอน 
6) ให้โอกาสในการฝึกฝนและทบทวน   

5. การเสริมแรงทางบวก  เป็นการให้รางวัลหรือค าชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค์ การเสริมแรงทางบวกน้ีสามารถใช้สอนพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ต้ังแต่การช่วยเหลือ
ตนเองไปจนถึงทักษะระดับสูง เช่น ทักษะทางสังคม เป็นต้น การเสริมแรงทางบวกเป็นการใช้แนว
ทางการปรับพฤติกรรมแบบง่ายมาใช้สอนทักษะทางสังคมให้กับเด็ก ซึ่งตัวเสริมแรงอาจเป็นค า
ชมเชย การตบไหล่เบาๆ การพยักหน้ายิ้มให้ การชูน้ิวโป้ง หรือการเสริมแรงอื่นๆท่ีเหมาะสมกับเด็ก
คนน้ันๆ 

6. การกระตุ้นเตือน  เป็นวิธีการเพิ่มเติมท่ีช่วยให้เด็กแสดงทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสมการกระตุ้นเตือนท าได้วิธี ตัวอย่างเช่น 
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1) การกระตุ้นเตือนทางวาจา เช่น การบอกเด็กว่าท าอย่างไร 
2) การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง เช่น การใช้แขน มือ น้ิวแสดงท่าทางท่ีเป็น

สัญลักษณ์ 
3) การจัดส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เด็กมีโอกาสท าสิ่งน้ันมากขึ้น 
การกระตุ้นเตือนเป็นวิธีการสอนท่ีดี แต่เมื่อเป้าหมายคือ ต้องให้เด็กท าได้

ด้วยตนเอง ครูจึงควรลดการกระตุ้นเตือนจนกระทั่งไม่ต้องใช้ในท่ีสุด 
7. การวิเคราะห์จากดิวีทัศน์  วิธีการอีกอย่างหน่ึงในการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ

ทางสังคม คือ การได้เห็นพฤติกรรมหรือทักษะทางสังคมของตัวเองจากวีดิทัศน์ ครูอาจน า
พฤติกรรมของเด็กและเพื่อนๆ ในหลายสถานท่ี หลายสถานการณ์ มาวิเคราะห์ทักษะทางสังคม
ของเขาและเพื่อนๆพร้อมท้ังพูดคุยถึงข้อดี ข้อเสีย ของการแสดงพฤติกรรมน้ันๆ แล้วให้เด็กในห้อง
เสนอวิธีปรับปรุงทักษะน้ันๆให้ดีขึ้น 

8. กิจกรรมวงกลม การพูดคุยเป็นกลุ่มน้ี เด็กจะน่ังเป็นวงกลมและพูดคุยถึง
ความรู้สึกของเขา การยอมรับของเพื่อนและของผู้ใหญ่ หัวข้อท่ีพูดคุยจะเป็นเรื่องทักษะทางสังคม 
โดยครูจะท าหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มและช่วยให้การพูดคุยไม่นอกเหนือหัวข้อท่ีมี การอภิปรายกันน้ีไม่
ควรนานเกินไปคือประมาณ 20 นาที โดยเฉล่ีย กิจกรรมวงกลมน้ีเหมาะส าหรับเด็กอนุบาลจนถึง
ระดับประถมศึกษา ประโยชน์ของกิจกรรมน้ี คือ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่า การพูดคุยกับคนอื่น การรับ
ฟัง จังหวะในการคุย ฯลฯ ควรเป็นอย่างไร 

นอกจากน้ี โรงเรียนควรจัดส่ิงแวดล้อมในทางบวกในการสนับสนุนให้เด็กมีทักษะ
ทางสังคมท่ีเหมาะสม ซึ่ง Curtis (2003) ได้เสนอแนะแนวทางไว้ดังน้ี 

1. มีการพบปะนักเรียนทุกเช้าเพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมของเด็กในชุมชน
โรงเรียนและให้โอกาสเด็กในการพูดคุยกัน 

2. ให้เวลา และโอกาสท่ีเด็กสามารถฝึกทักษะทางสังคมโดยมีเพื่อนเป็นคนให้
ข้อมูลป้อนกลับ 

3. สนับสนุนให้มีการเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแต่ละสัปดาห์ เพื่อพัฒนา
ความตระหนักรู้ต่อตนเอง 

4. ให้โอกาสเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นการแข่งขัน 
5. ให้โอกาสเด็กในการสะท้อนความคิดเห็นจากประสบกาณ์ของตัวเด็กเองท่ี

โรงเรียนและครูน าสิ่งท่ีได้จากเด็กมาพิจารณาอย่างจริงจัง 
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จากการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเรื่องทักษะ
ทางสังคมให้มีประสิทธิภาพน้ัน ควรเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และความแตกต่าง
เฉพาะบุคคล 

1.5 การวัดและประเมินผลทักษะทางสังคม 
การวัดและประเมินทักษะทางสังคม ล าดับแรกท่ีครูจะสอนทักษะดังกล่าวให้กับเด็ก

แต่ละคนน้ันครูควรทราบระดับพื้นฐานของทักษะทางสังคมของเด็กเสียก่อนเพื่อให้ครูสอนเรื่องท่ี
เป็นประโยชน์ให้กับเด็กอย่างแท้จริง แต่การประเมินเป็นเรื่องท่ียุ่งยากส าหรับครูและผู้ปกครอง 
เน่ืองจากพฤติกรรมทางสังคมเกิดขึ้นบางสถานการณ์ ผู้ประเมินแต่ละคนให้ความหมายเกี่ยวกับ
ทักษะทางสังคมท่ีแตกต่างกัน และค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน โดยในท่ีน้ีแบ่งแบบประเมิน
ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. การประเมินทักษะทางสังคมแบบเป็นทางการ โดยใช้แบบประเมินแบบตรวจ
รายการ (Checklist) และแบบประเมินค่าพฤติกรรม (Behavior Rating Scales) ซึ่งเครื่องมือวัด
แบบน้ีได้ข้อมูลจากคนท่ีคุ้นเคยกับเด็ก ข้อดีคือให้ได้สะดวก ยุ่งยาก แต่ข้อเสียของการประเมิน
แบบน้ี คือ ข้อมูลท่ีได้อาจไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะมักเป็นไปตามทัศนคติท่ีผู้ตอบมีต่อเด็ก
คนน้ันๆ 

2. การประเมินทักษะทางสังคมแบบไม่เป็นทางการ ครูอาจใช้แบบสังเกต และ
การประเมินจากเพื่อน ข้อดีของการสังเกตคือครูสามารถท าการสังเกตซ้ าๆได้โดยไม่มีการ
ขัดจังหวะ และพฤติกรรมนั้นเกิดในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ 

จากการศึกษาเอกสารการประเมินทักษะทางสังคม ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินใน 2 ลักษณะ คือ แบบสังเกตพฤติกรรม และ แบบประเมินทักษะทางสังคมท่ีเป็นแบบ
ประเมินค่าพฤติกรรม  

1.6 งานวิจัยที่เก่ียวกับทักษะทางสังคม 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทักษะทางสังคม ผู้วิจัยพบว่านักวิจัยส่วนใหญ่เลือก

กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลท่ีขาดทักษะและมีความตองการในการพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นเดียวกับ
เด็กกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการเรียนรู้และวิธีการสอนท่ีคล้ายคลึง ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเด็กประเภทอื่นประกอบด้วย  ดังน้ี 

วิจัยในประเทศ 
ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549)  ได้พัฒนาทักษะทางสังคม โดยใช้กิจกรรม

นันทนาการ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 คน 
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ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการท ากิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนมี
พัฒนาการด้านทักษะทางสังคมสูงขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 92.39 ระดับดีมาก 

ธิรากร  มณีรัตน์ และ อัญชลี  สารรัตนะ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคม
ส าหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา โดยใช้เรื่องราวทางสังคม ผล
ปรากฏว่าการใช้เร่ืองราวทางสังคมกับนักเรียนเป้าหมาย 1 คน โดยอ่านเรื่องราวทางสังคม พบว่า 
ในระยะท่ีเป็นปัญหาไม่ว่าจะระยะเส้นฐาน การจัดกระท า และหยุดการจัดกระท า มีค่าเฉล่ียดังน้ี 
1) การแซงคิวส่งงาน มีค่าเฉล่ีย 2.67,0.71, และ 0.00 ตามล าดับ 2) การเดินออกนอกแถว มี
ค่าเฉล่ีย 2.10, 0.30, และ 0.20 ตามล าดับ 3) การตีเพื่อน มีค่าเฉล่ีย 0.87, 0.10, และ 0.00 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่าเร่ืองราวทางสังคมท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาใน
การเรียนร่วมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได ้

วรรณนภา บุญลาโภ (2556) ได้ศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (Video Modeling) 
ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยเป็นนักเรียนท่ีมีภาวะออทิสซึม อายุ
ระหว่าง 7-9 ปี จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ วิดีทัศน์
แสดงต้นแบบพฤติกรรม และแบบประเมินทักษะทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบ
พฤติกรรม (Video Modeling) ร่วมกับสถานการณ์จ าลองอยู่ในระดับดี และมีทักษะสังคมจากการ
สอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (Video Modeling) ร่วมกับสถานการณ์จ าลองสูงขึ้น 
(T = 0, p < .05) 

วุฒิชัย ใจนะภา (2556) ได้ศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังการฝึกโดยใช้บัตรพลัง ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง กลุ่ม
ตัวอย่าง อายุระหว่าง 12 - 16 ปี จ านวน 3 คน ใช้เวลาทดลองเป็นระยะเวลา รวม 24 ครั้ง 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังการ
สอนโดยใช้ (Power Card) ร่วมกับสถานการณ์จ าลองสูงขึ้น 

วัชระ หนูมงกุฎ (2557) ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิ
สติกก่อนและหลังการฝึกใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มตัวอย่างคือท่ีนักเรียนออทิ
สติก อายุ 8 และ 9 ปี เรียนอยู่ในห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก จ านวน 2 คน เครื ่องมือทื ่
ใช้เป็น ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ แผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินทักษะทาง
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สังคม พบว่า หลังการทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดภาพร่วมกับ
การแสดงบทบาทสมมติ 

บุญเรือน ศรีดวงแก้ว (2558) ได้ศึกษาระดับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยและเปรียบเทียบพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 10 คน เครื่องมือในการ
วิจัยครั้งน้ีได้แก่1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  2) แบบสังเกต
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยปรากฎว่า 1) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยมีพฤติกรรมทางสังคมในระดับดี จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 และอยู่ในระดับพอใช้จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 20  2) เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ
จัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

ภานุวัฒน์ ศรีแสง (2558)  ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านกับ
โปรแกรมการสอนปกติท่ีมีต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ในระดับเรียนได้  จ านวน 12 คน เป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับ
เรียนไดสู้งขึ้นหลังการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จิราภรณ์ แจ่มใส และ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2559)  ได้ศึกษาระดับและ
เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการ
เล่านิทาน กลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 4 ถึง 5 ปีเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 20 คน 
ระยะเวลาในการทดลองท้ังส้ิน 7 สัปดาห์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือแผนการจัดกิจกรรม
ศิลปะแบบร่วมมือประกอบการเล่านิทาน และแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการ
เล่านิทาน ทักษะทางสังคมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังโดยรวม (F = 
793.36, Sig =.00) ด้านการช่วยเหลือ (F = 227.76, Sig = .00) ด้านการยอมรับความคิดเห็น (F 
= 278.29, Sig = .00) ด้านการแก้ปัญหากลุ่ม (F = 270.44, Sig = .00) โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
แบบร่วมมือประกอบการเล่านิทานส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมร้อยละ 98 (Partial =.98) 
และผลการศึกษาการเปล่ียนแปลง พบว่า คะแนนทักษะทางสังคมโดยรวมและรายด้านของเด็ก
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ปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกช่วงสัปดาห์แสดงว่า
การจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการเล่านิทานสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน 

เกษร  ใหม่ดี (2562) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาก่อน หลังและติดตามผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว กลุ่มตัวอย่าง มีอายุ 4-10 ปี ท่ี
มีเชาวน์ปัญญา 50 -70 จ านวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลองและติดตามผลการ
ทดลองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิจัยต่างประเทศ 
Barbara และ Ray (2001) ได้ศึกษาบทบาทของดนตรีบ าบัดในการพัฒนาทักษะทาง

สังคมในเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญาในระดับปานกลาง จ านวน 32 คน อายุ 5-10 ปี พบว่าดนตรี
บ าบัดมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงทักษะทางสังคมหลังจากการท ากิจกรรมกลุ่มด้วยดนตรี 8 
สัปดาห์ให้เพิ่มมากขึ้น  

Yookyong (2003) ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง สามารถท าให้เกิด
พฤติกรรมทางสังคมท่ีคงอยู่ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ มาจัดกิจกรรม
ให้กับเด็ก พบว่ามีพฤติกรรมห่วงใยผู้อื่น เห็นอกเห็นใจกัน และเกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

Orit (2016) ได้ศึกษาการสร้างแบบจ าลองวิดีโอและการสนทนากลุ่มเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมการใช้การสนทนา
กลุ่มและการจ าลองสถานการณ์มีทักษะทางสังคม ด้านการปฏิบัติทางภาษาและกฎทางสังคม
ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

Seray (2016) ได้ศึกษาการใช้การสร้างแบบจ าลองวิดีโอและโซเชียลร่วมกันเรื่องราว
ในการสอนทักษะทางสังคมส าหรับบุคคลท่ีมีความพิการทางสติปัญญา ผลปรากฎว่า การใช้
แบบจ าลองวิดีโอและโซเชียลร่วมกันเรื่องราวในการสอนทักษะทางสังคมส าหรับบุคคลท่ีมีความ
พิการทางสติปัญญาแสดงผลลัพธ์ท่ีผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับทักษะทางสังคมตามเป้าหมายด้วยความ
แม่นย า 100% 
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2. เอกสารและงานวจิัยเก่ียวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม 
2.1 ความหมายของกิจกรรมกลุ่ม 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มได้มีผู้ให้ความหมายเสนอไว้หลายท่าน 
ดังน้ี 

Ohlsen (1970) ไดใ้ห้ไว้ 2 ประการคือ 
1) การท่ีมีผู้น าเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ต่างๆให้แก่สมาชิกกลุ่ม หรือผู้น า

อภิปรายเพื่อให้สมาชิกได้บรรลุตามความมุ่งหมายของกลุ่มท่ีก าหนดไว้ โดยปกติผู้น ามีหน้าท่ี
ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การศึกษา หรือด้านสังคม และสนับสนุนให้
สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่มท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง เช่น การปฐมนิเทศ การ
ปัจฉิมนิเทศ รวมท้ังกิจกรรมท่ีมีการจัดขึ้นในชั่วโมงน้ันๆ โดยแต่ละครั้งผู้จัดกิจกรรมกลุ่ม ผู้จัด
กิจกรรมกลุ่มจะเป็นผู้ด าเนินการวางแผนงานให้สมาชิกในกลุ่ม 

2) กิจกรรมท่ีผู้ด าเนินการเป็นสมาชิกเอง น่ันคือ นักเรียนได้วางแผนร่วมกันจัดขึ้นเอง 
เช่น การแลกเปล่ียนความคิดในเชิงการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ  

ประนอม  เดชชัย (2531)กล่าวไว้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยกลุ่ม ท าเป็นกลุ่ม 
กิจกรรมประเภทน้ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีข้อสรุปท่ีจะช่วยให้สมาชิกพัฒนาตนเอง เช่น พัฒนาให้
ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกันกับผู้อื่น  

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) ให้ความหมายไว้ว่า การน าประสบการณ์ท่ีผ่านมา
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกเกิดการเปล่ียนแปลงตามต้องการและการเปล่ียนแปลง
โดยส่วนรวม เมื่อผู้น าเข้าใจวิธีการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคุ้นเคยอย่างเหมาะสมระหว่าง
สมาชิกแต่ละคน โดยกระบวนการน้ันแล้ว จะส่งผลเกิดสมาชิกและกลุ่มพัฒนาตามความมุ่งหมาย
ด้วยความส าเร็จท่ีต้ังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉัตรลัดดา  ภูวสิทธิถาวร (2554) กล่าวว่า  เป็นการร่วมกันวางแผน การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกอยู่ภายในกลุ่มของตนเอง โดยมีผู้ท่ีมีประสบการณ์เป็นผู้น ากลุ่มเป็น
อย่างดี เป็นผู้ช่วยส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกสร้างความคุ้นเคย สร้างปฏิสัมพันธ์ ได้มีการสร้าง
จุดมุ่งหมาย ข้อตกลงร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองและการท างานกลุ่ม ด้วย
กระบวนการท างานกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

จากความหมายผู้วิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
และขั้นตอนต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงมาร่วมกับอภิปรายกลุ่มเพื่อให้กลุ่มของตนเองเกิด
ข้อตกลงหรือความพึงพอใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตนเอง 
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2.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม 
มีผู้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของกิจกรรมกลุ่ม ไว้ดังน้ี 
 Traxler & North (1967) อ้างอิงจาก ภคพร  สารรักษ์ (2556) ได้กล่าวไว้ดังน้ี 

1) ส่งเสริมให้มีการอบรมแก่ผู้ท่ียังไม่คุ้นเคยกับส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียน โดยการจัดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ หรือน าไปจัดใน
รูปแบบการแนะแนวได้ 

2) เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ท่ีนอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีมีในหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงเรียนท่ีต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน การใช้
ห้องสมุด หรือเร่ืองส่วนตัว ท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียน โดยผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

3) เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล เพราะท าให้
นักเรียนคุ้นเคยกับครูในขณะท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) เพื่อการปรับตัว เสริมสร้าง พัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลในกลุ่ม 
Buttun (1974) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้พัฒนาทักษะ

ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อื่น จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างโอกาสให้
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่ือสารกับคนอื่น ๆ ในบรรยากาศท่ีสนับสนุน  ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
จะส่ือกลางช่วยกลุ่มและช่วยบุคคลแต่ละคนเพื่อท างานไปสู่จุดมุ่งหมาย 

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) กล่าวไว้ดังน้ี 
1) เพื่อสร้างความเข้าใจในตนเองให้มากขึ้น ในมุมจิตวิทยามนุษย์บุคคลย่อมมี

ความเข้าใจตนเอง แต่อาจจะไม่เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ โดยปกติบุคคลท่ัวไปอาจจะเข้าใจว่า
ตนเองมีความเข้าใจในตนเองแล้ว ไม่ต้องการให้ผู้อื่นช่วยชี้แจงว่าตนเองเป็นอย่างไร ท้ังน้ีเพราะว่า
แต่ละบุคคลมีการปรับตัวกับส่ิงแวดล้อมโดยการใช้กลวิธานแตกต่าง   กิจกรรมกลุ่มมีส่วนช่วย
มนุษย์ได้มองอีกด้านเสมือนกระจกเงาสะท้อนภาพตนเอง 

2) เพื่อสร้างความเข้าใจบุคคลอื่น ปัจจัยท่ีส าคัญของการอยู่ร่วมกัน คือ ความ
เข้าใจในบุคคลอื่นและสมาชิกกลุ่ม ย่อมท าให้เกิดการยอมรับพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งมีความ
แตกต่าง ดังน้ันกิจกรรมกลุ่มบางกิจกรรมจะช่วยให้สามารถเข้าใจบุคคลอื่นได้ 

3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของการท างานเป็นกลุ่มระหว่างสมาชิก โดยส่ิงส าคัญท่ี
ส่งผลให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ความร่วมมือของสมาชิก เพราะฉะน้ันกลุ่มจึงมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะสร้างให้สมาชิกเกิดกระบวนการท่ีมีผลต่อการพัฒนาการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งคุณลักษณะท่ีดี
ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
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จากความมุ่งหมาย  สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มจะช่วยพัฒนาบุคคลและกลุ่มน้ัน 
เป็นการพัฒนาให้บุคคลได้เข้าใจ รู้จักตนเองและผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
และพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งถูกก าหนดไว้ร่วมกันโดยสมาชิกกลุ่ม 

2.3 หลักการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
ทองเรียน  อมรัชกุล (2533) ได้กล่าวถึงหลักการของกิจกรรมกลุ่ม สรุปได้ดังน้ี 

1) ให้ความเคารพในความแตกต่างเฉพาะบุคคล โดยเชื่อว่าสมาชิกทุกคนมี
สมรรถภาพในตนเอง และช่วยให้สมาชิกได้พัฒนาเต็มท่ีภายใต้กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ประสบการณ์กลุ่มมีส่วนสนับสนุนความต้องการของบุคคลให้เกิดการยอมรับ 
การเกิดประสบการณ์ใหม่ และเกิดความไว้วางใจของสมาชิก 

3) สมาชิกทุกคนต้องยอมรับบทบาทของตนเอง และจะต้องน าเสนอวิธีการท่ีท า
ให้กลุ่มส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

4) สมาชิกทุกคนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและเปิดเผยตัวเองในกลุ่ม 

5) สมาชิกควรจะได้รับแรงเสริมเมื่อได้มีส่วนร่วมในกลุ่ม นอกจากน้ีสมาชิก
จะต้องถือว่าตนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้ท างานให้แก่กลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 

6) สมาชิกในกลุ่มจะต้องเข้าใจถึงคุณค่าของบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไปโดย
ถือว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความส าคัญ และความมั่นคงของกลุ่ม 

7) กิจกรรมของกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกันออกไป จะท าให้สมาชิกในกลุ่มมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง 

8) สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยให้กลุ่มจัดการปัญหาอย่าง
จริงจัง 

9) สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษา ส่งเสริม และธ ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของ
กลุ่มและเสถียรภาพทางอารมณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

10) การให้ความร่วมมือของสมาชิกจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ต่อเมื่อทุก
คนได้รับรู้ถึงความมุ่งหมายท้ังในรูปท่ีเปิดเผย และความมุ่งหมายท่ีซ่อนเงื่อนท่ีบุคคลแต่ละคนมีอยู่ 

11) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกต่อสมาชิก
ด้วยกันเป็นอย่างดี ควรร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการส่ือภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12) เทคนิคการท างานร่วมกันของกลุ่ม รวมท้ังประเมินผล โดยกลุ่มจะเป็น
แนวทางที่จะท าให้กลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) ได้ให้หลักของพลวัตแห่งกลุ่มไว้ดังน้ี 
1) มีความเคารพในสมาชิกของกลุ่มทุกคน เพื่อเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ ถ้ามี

ส่ิงเร้าที่ดีจะแสดงความสามารถให้ปรากฏแก่กลุ่มได้ 
2) ประสบการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มจะช่วยตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่ม

ในแต่ละด้าน เช่น ช่วยให้เป็นท่ียอมรับ ได้รับการยกย่อง เป็นต้น การด าเนินการในกลุ่มน่าจะช่วย
ให้ทุกคนได้รับความรู้สึกท่ีสนองความต้องการ 

3) ถ้าทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองย่อมจะท าให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมด้วยความ
ราบรื่น 

4) สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมในกลุ่ม หัวหน้าจะต้องช่วยให้ทุกคน
ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกลุ่มทุกอย่าง 

5) สมาชิกแต่ละคนจะต้องรู้จักรับฟัง ให้การยอมรับ และซาบซึ้งกับการท่ีสมาชิก
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม 

6) สมาชิกควรได้รับค าชมเชยจากผู้น ากลุ่มและสมาชิกคนอื่น ๆ บ้าง ถ้าหากงาน
ท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามความต้องการ ดังน้ันการมอบหมายงานก็ควรจะให้ตรงกับความสนใจ 
ความสามารถ เพื่อช่วยให้ได้รับความส าเร็จ 

7) ผู้น ากลุ่มจะต้องเห็นความส าคัญในความเป็นสมาชิกท่ีมีลักษณะเหมือนกัน
มาก ก็จะท าให้กลุ่มมีความมั่นคง แต่การมีสมาชิกท่ีมีลักษณะแตกต่างกันบ้างย่อมจะมีส่วน
ช่วยเหลือกลุ่มได้ในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป  

8) การกระท ากิจกรรมมาก ๆ จะช่วยให้บุคคลแต่ละคนได้มีโอกาสท่ีจะได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดี มีประโยชน์ต่อตนเอง 

9) กระบวนการในการแก้ไขปัญหา ก็ต้องได้รับความสนใจมากเท่า ๆ กับผลของ
การปฏิบัติงานในกลุ่ม 

10) ควรจะน าหลักการด้านจิตวิทยา ท่ีกระตุ้นการเรียนรู้มาใช้กับการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม 

11) ความรู้สึกของกลุ่มและความมั่งคงทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล เกิดจากการ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองของกลุ่ม ดังน้ันสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนรับผิดของต่อความเป็นไปของ
กลุ่มโดยส่วนรวมและต่อบุคคล 

12) การท่ีสมาชิกร่วมมือกันน้ันจะท าให้กลุ่มสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
ท่ีต้ังเอาไว้ ในขณะเดียวกันอาจจะช่วยตอบสนองความต้องการที่ซ่อนเร้นในใจของบุคคลได้ 
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13) ถ้าการส่ือสารในกลุ่มไม่ดี จะเป็นสาเหตุท าให้พบปัญหาในด้านวินัยของกลุ่ม 
ผลท่ีตามมาคือ ท าให้ประสิทธิภาพของกลุ่มลดลง 

14) เทคนิคในการท างานเป็นกลุ่มและการประเมินผลเกี่ยวกับกลุ่มจะท าให้กลุ่ม
ด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการ 

จากเอกสารหลักการของกิจกรรมกลุ่มซึ่งจะเป็นแนวทางในการท างานเป็นกลุ่มน้ัน
สามารถสรุปได้ว่า ควรให้ความเคารพแก่สมาชิกกลุ่มทุกคน ประสบการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มจะช่วย
ตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยสมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง มีความ
รับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้รับแรงเสริมเมื่อมีส่วนร่วมในกลุ่ม  มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของกลุ่ม และมีส่วนรับผิดชอบต่อความเป็นไปของกลุ่ม ในขณะท่ีผู้น ากลุ่มต้องเข้าใจใน
ความแตกต่างของสมาชิกกลุ่มซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีดี รักษาความมั่นคง
ทางอารมณ์ของสมาชิกกลุ่มด้วยกระบวนการเรียนรู้มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ควบคุม
การส่ือสารในกลุ่ม ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การประเมินผลการท างานกลุ่ม เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

2.3.1 ขนาดของกลุ่ม 
จ านวนคนในการท ากิจกรรมมีผลต่อประสิทธิภาพในด้านการส่ือสารระหว่างกันและ

กัน  โดยมีผู้เสนอแนะไว้หลายท่าน ดังน้ี 
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546) กล่าวว่า เป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกหน่ึงประการท่ีจะบ่งบอก

ถึงธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกัน  ถ้าปริมาณสมาชิกในกลุ่มมากจะท าให้บทบาทการ
ท างานของสมาชิกซ้ าซ้อนกัน ดังน้ันจึงไม่ควรมากกว่า 15 คน หรือจัดให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
และสถานการณ์ของกลุ่ม พร้อมท้ังให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 

นอกจากน้ี กาญจนา  ไชยพันธ์ (2549) กล่าวว่า เมื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมคือ 5 ถึง10 คน โดยครูควรก าหนดจ านวนคนให้เหมาะสมกับ
เน้ือหาของแต่ละวิชาและกิจกรรม โดยเฉพาะท่ีมีขนาดกลุ่มเล็กต้องไม่เกิน 15 คน จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเคล่ือนไหวเพราะสามารถท าได้ง่าย แต่ถ้ามีสมาชิกมากเกินจ าเป็นจะท าให้
สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงความต้องการได้อย่างท่ัวถึง 
รวมท้ังจะทให้เบื่อหน่าย และไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มต่ไป 

จากเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่า จ านวนสมาชิกต้ังแต่ 5–15 คน โดยควรเลือกให้ 
เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและการด าเนินกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์จะเป็น
เครื่องมือระบุขนาดของกลุ่ม เมื่อมีการก าหนดจ านวนท่ีเหมาะสมการด าเนินงานก็จะเป็นไปได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะท าให้สมาชิกทึกคนในกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นตนอย่าง
เต็มท่ี 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดของกลุ่ม จ านวน 6 คน เป็นจ านวน
สมาชิกท่ีมีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป  

2.3.2 เวลาและจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
Patterson (1973) ชี้แนะว่า การให้ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ควรจัดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 

ช่วงเวลาในการจัดส าหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ควรใช้เวลาไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง เพราะเด็ก
อาจเกิดความเหน่ือยล้า ขาดความสนใจได ้

ชูชัย สมิทธิไกร (2528) กล่าวว่า หากจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมกลุ่มมีการจัดใน
สถานศึกษาผู้จัดควรค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาเรียนด้วย โดยอย่างน้อยท่ีสุดควรเข้ากลุ่ม
อย่างน้อย 8 ครั้ง 

จากเวลาและจ านวนครั้งในการเข้ากลุ่ม สรุปได้ว่า เวลาและจ านวนในการจัด
กิจกรรมกลุ่มท่ีเหมาะสมควรจัดสัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ครั้ง เวลาไม่เกินครั้งละ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มต้องมีเวลาเข้ากลุ่มอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 8 ครั้ง 

ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ก าหนดเป็นกิจกรรม 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที โดยจ านวนในการ
จัดกิจกรรมผู้วิจัยค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน และ
ลักษณะความต้องการของนักเรียน  

2.3.3 วิธีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
กรมวิชาการ (2542) ไดจ้ัดท าหนังสือการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในกระบวนการ

กิจกรรมกลุ่ม โดยมีขั้นตอน ดังน้ี คือ 
1) ขั้นน า เป็นขั้นแรกของชั่วโมงเรียนให้ จะต้องท าให้มีความน่าสนใจ มีสาระ 

แทรกเทคนิคให้มีความสนุกสนาน มีผลท าให้นักเรียนเกิดความต่ืนตัว มีความต้ังใจ อยากเรียนรู้ใน
ส่ิงท่ีตนเองต้องการ ขั้นน้ีจะเป็นกิจกรรมไม่นาน ควรมีส่ือตัวอย่างเช่น การเสนอข่าว การเล่านิทาน 
โดยอาจจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกา ค าสั่งต่าง ๆ การแบ่งกลุ่ม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป
ให้มีความพร้อมและเข้าใจเหมือนกัน ท้ังน้ีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

2) ขั้นกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกลุ่มจะมีบทบาทในการท ากิจกรรมตามท่ีผู้จัดกิจกรรม
ได้มอบหมาย การเริ่มต้นกิจกรรมต้องมีการก าหนดบทบาทต่างๆ เช่น ประธาน สมาชิกกลุ่ม 
เลขานุการ เพื่อการด าเนินกิจกรรม สมาชิกแต่ละคนเสนอความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปค าตอบท่ี
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ต้องการ การเสนอผลงาน และด าเนินกิจกรรมตามท่ีสร้างขึ้น โดยมีครูให้ความช่วยเหลือ แนะน า 
และดูแลนักเรียนผู้เข้าร่วมกลุ่มให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกระยะ การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้
อย่างเพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม และช่วยเหลือเมื่อกลุ่มเกิดปัญหา
และอุปสรรค 

3) ขั้นอภิปราย เป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการ
ซักถามและตอบ  การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  การเสนอแนะ รวมท้ังการ
อภิปราย ได้แก่ พูดคุยสนทนาเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ของตนเองร่วมกับผู้อื่น การให้เกียรติ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเอง เกิดการเปล่ียนแปลง
แนวความคิดของตนเอง ในขั้นน้ีจะบรรลุผลส าเร็จ ครูควรตั้งประเด็นท้าทายให้นักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ และให้เหตุผลวิพากษ์วิจารณ์ การต้ังค าถามท่ีฝึกให้ได้ใช้ความคิดระดับสูงเพื่อหา
ค าตอบ ครูต้องเตรียมเหตุการณ์ เร่ืองราวท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิด
ท่ีมีความจริงเป็นพื้นฐาน 

4) ขั้นสรุปและประยุกต์ใช้ เป็นการน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาท้ังหมดจากแต่ละขั้นมา
ขมวดมาเป็นข้อสรุปร่วมกัน โดยมีหลักการแนวคิดท่ีชัดเจน มาพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และครูต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนน าผลท่ีได้จากการเข้าร่วมกลุ่มมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
การใช้ชีวิตของตนเอง 

พล แสงสว่าง (2545) ได้เสนอแนะวิธีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มควรประกอบไปด้วย
ขั้นตอนใหญ่ 3 ขั้นตอน ด้วยกันคือ 

1) ขั้นกิจกรรม ในขั้นน้ีจะให้รายละเอียดในการน าสมาชิกเข้าสู่กิจกรรมรวมท้ัง
การด าเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนเรียงล าดับความเหมาะสม ในขั้นตอนกิจกรรมน้ีผู้จัดกิจกรรมควรท่ี
จะศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างดี และควรจะได้ค านึงถึงการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ให้
สะดวก เหมาะสมต่อการใช้งาน ท้ังน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขลุกขลักและความสับสนในการ
ด าเนินกิจกรรม อันจะเป็นการท าให้เสียเวลาและเสียจังหวะในการด าเนินกิจกรรม ส่ิงท่ีส าคัญ คือ 
ในขณะท่ีสมาชิกก าลังปฏิบัติกิจกรรมอยู่น้ันผู้จัดกิจกรรมควรเอาใจใส่ สังเกตปฏิกิริยา พฤติกรรม
และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสมาชิกเพราะส่ิงเหล่านี้จะถูกรวบรวมและน าไปใช้ในกิจกรรมขั้นต่อไป 

2) ขั้นวิเคราะห์  หลังจากสมาชิกได้ร่วมในกิจกรรมเฉพาะอย่างท่ีจัดให้น้ันเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดกิจกรรมจะต้องให้สมาชิกได้วิเคราะห์ และอภิปรายส่ิงต่างๆท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ี
ร่วมกิจกรรมอยู่  ผู้จัดกิจกรรมควรช่วยและกระตุ้นให้สมาชิกได้ใช้ความคิดและแสดงความคิดเห็น
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อย่างกว้างขวาง ในขั้นน้ีผู้จัดกิจกรรมจะให้แนวทางและค าถาม ซึ่งผู้จัดกิจกรรมสามารถจะ
น าไปใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ในเร่ืองต่างๆ 

3) ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป ในกระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนการสอนน้ีถือว่า
สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการศึกษา หากน าผลการจัดกิจกรรมไปใช้ในชีวิตจริง ดังน้ันหลังจาก
ท่ีกลุ่มสมาชิกได้อภิปรายกันจนได้ข้อยุติ หรือข้อคิดเห็นท่ีพอใจแล้ว ผู้จัดกิจกรรมควรจะได้กระตุ้น
ให้ผู้เรียนได้ช่วยกันคิดและอภิปรายว่าจะน าส่ิงท่ีได้รับน้ันไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนอย่างไร 
จากน้ันผู้จัดกิจกรรมอาจจะช่วยสรุปหรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับขั้นวิเคราะห์  ผู้
จัดกิจกรรมอาจให้แนวทางแก้สมาชิกโดยเสนอแนะในรูปของค าถามต่างๆ ซึ่งอาจให้การเรียนรู้ได้ 
ผู้จัดกิจกรรมควรหาทางปรับค าถามต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมกับระดับและลักษณะของสมาชิก 

ทิศนา  แขมมณี (2545) ก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 
1) ขั้นน า คือ การเตรียมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ก่อน

เริ่มกิจกรรม เช่น การสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยอาจมีการทบทวน
ความรู้ท่ีผ่านมา 

2) ขั้นกิจกรรม คือ ขั้นท่ีให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในกิจกรรมที่เตรียมไว้
อย่างมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์โดยตรง เมื่อส้ินสุดกิจกรรมสามารถน ามาวิเคราะห์และ
อภิปรายได้ 

3) ขั้นอภิปราย คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ความคิด ความรู้สึก และการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น หลังจากท่ีท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ในขั้นน้ีผู้น ากิจกรรม
จะเป็นผู้ช่วยน าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมและพูดคุยร่วมกัน ท าให้ไดข้้อสรุปร่วมกัน 

4) ขั้นสรุปและน าไปประยุกต์ใช้ คือ เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจากทุกขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมมาผนวกเป็นองค์ความรู้ท่ีสรุปได้ชัดเจน รวมท้ังส่งเสริมให้น าไปใช้ในชีวิตของ
ตนเอง 

จากการศึกษาวิธีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นกิจกรรม  ขั้นวิเคราะห์  ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป เป็นแนวทางในการ
ท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนในการใช้กิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นท่ี 1 ขั้นกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลายโดย
การพูดคุยกันระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกด้วยกัน จากน้ันผู้น ากลุ่มชี้แจง
วัตถุประสงค์ และข้อตกลงต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน และซักถามถึงข้อสงสัยในการด าเนินกิจกรรม 
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ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์ ผู้น ากลุ่มรับผิดชอบในการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของ
กลุ่มโดยกระตุ้นให้เกิดการวางแผน สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมทางความคิด ความ
หลากหลายในความคิด เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ด้วยการใช้เทคนิคและกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ  

ขั้นท่ี 3 ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป การรวบรวมความคิดเห็นและประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรมโดยสมาชิกกลุ่ม สนับสนุนให้สมาชิกลุ่มให้ก าลังใจต่อกันเพื่อ
การเกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายท่ีกลุ่มได้ต้ังไว้ และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มสามารถน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

จากการศึกษาวิธีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นกิจกรรม  ขั้นวิเคราะห์  ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป เป็นแนวทางในการ
ท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนในแผนการจัดกิจกรรม 

2.3.4 เทคนิคและวิธีท่ีใช้ด าเนินการกิจกรรมกลุ่ม 
ทิศนา  แขมมณี (2545)  ได้เสนอว่า ส าหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีน าหลักทฤษฎี

ของกิจกรรมกลุ่มมาใช้มีอยู่หลายวิธี ดังท่ี กล่าวไว้ สรุปได้ดังต่อไปน้ีคือ 
1) เกม (Game) เป็นกระบวนการท่ีน ามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึก

และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจมีผลออกมาในรูปของการแพ้ชนะท่ีอยู่ภายใต้
กฎกติกา สถานการณ์ท่ีสร้างขึ้น นอกจากน้ีเกมยังท าให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานมากขึ้น  

2) บทบาทสมมติ (Role-Play) เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการสอนท่ีมีรูปแบบ
เช่นเดียวกับเกม โดยบทบาทจะถูกก าหนดไว้ตามสถานการณ์ท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เล่นจะ
สวมบทบาทน้ัน โดยใช้บุคลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด และประสบการณ์ของตนเองร่วมด้วย วิธีการ
สอนน้ีผู้เรียนจะได้วิเคราะห์และศึกษาถึงลักษณะการกระท าตนเองอย่างลึกซึ้ง 

3) กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นการสอนโดยใช้ในกรณีตัวอย่าง หรือเร่ืองราวต่างๆที่
เกิดขึ้นจริง น ามาดัดแปลง ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อให้มีแนวทางในการแก้ปัญหาน้ัน 
กระบวนการน้ีจะท าให้ได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ จากเรื่องราวท่ีตนได้รับมาอย่างลึกซึ้ง และเกิดการ
เรียนรู้จากเร่ืองท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับความจริง  

4) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือ การจ าลองสถานการณ์ท่ีเสมือนจริงแล้ว
ท าให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์น้ันและมีการส่ือสารกัน วิธีการน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ลองแสดงพฤติกรรมน้ัน ซึ่งในสถานการณ์จริงผู้เรียนอาจไม่กล้าแสดง  
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5) ละคร (Acting or Dramatization) คือ ผู้เรียนได้ทดลองแสดงบทบาทตามท่ี
เรียนหรือก าหนดไว้  โดยไม่เอาความเป็นตัวเอง ท้ังด้านบุคลิกภาพ ความรู้สึก ความคิดของตนเข้า
ไปร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจความรู้สึก เหตุผลและการกระท าของผู้อื่น ท าให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจ นอกจากน้ียังช่วยฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบและการท างานร่วมกัน
ด้วย 

6) กลุ่มย่อย (Small Group) เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนในการ
แสดงออก และช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น 

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546)  กล่าวถึงเทคนิคต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ด าเนินการกิจกรรมได้ ดังน้ี 

1) การอภิปรายกลุ่ม  ท าให้บุคคลในกลุ่มมีโอกาสร่วมมือกันอย่างเสรี ส่งเสริมให้
ทุกคนมีการฝึกตนเองด้วยตนเองให้มีความเหมาะสม สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม  

2) การแสดงบทบาทสมมติ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ และความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในขอบเขตของความสัมพันธ์ของบุคคล โดยการแสดงออกมาในสถานการณ์ซึ่ง
คล้ายคลึงกับปัญหาในชีวิตจริง เทคนิคน้ีจะช่วยเปล่ียนนิสัยและความรู้สึกเกี่ยวกับบุคคลอื่น 
ความคิดท่ีเป็นแบบเดียวกันหมด และจะแสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยในการปฏิบัติ 

3) เกม เป็นกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนไดฝึ้กด้วยตนเองและตัดสินใจ ซึ่งมีผลออกมา
เป็นการแพ้หรือชนะ อย่างมีโครงสร้างและกติกาของเกม 

จากเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่า เทคนิคท่ีจะน ามาจัดกิจกรรมกลุ่มมีหลายวิธี เช่น เกม 
บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง ละคร กลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม ส าหรับการท า
สร้างโปรแกรม ผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ตามท่ีเห็นสมควรกับการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวกับกิจกรรมกลุ่ม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่ม และเทคนิคของการจัดกิจกรรมกลุ่ม ท่ีผู้วิจัยได้

ท าการศึกษามาเพื่อน ามาเป็นองค์ความรู้ในการประกอบการท าวิจัย  ดังน้ี 
วิจัยในประเทศ 
อรชร ชัยชาญ (2545) ได้การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีปัญหาทาง

พฤติกรรมโดยใช้กิจกรรม และได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 8 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจ านวน 12 ครั้ง เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 2) แบบส ารวจพฤติกรรมเด็ก  3) แบบประเมินทักษะ
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ทางสังคม ภายหลังการทดลอง  พบว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มมีคะแนนทักษะ
ทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   และมีคะแนนแบบ
ส ารวจพฤติกรรมเด็กเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมนึก เหลืองอ่อน (2549)  ได้ศึกษาความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ ในระดับช่วงชั้นท่ี 3 ก่อนและหลัง
ใช้กิจกรรมกลุ่ม จ านวน 6 คน ใช้เครื่องมือ คือ แผนการสอนการใช้กิจกรรมกลุ่ม จ านวน 10 แผน 
ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 89.60 ระดับดีมาก 

สุขสม สิวะอมรรัตน์ (2552) ได้พัฒนาความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 38 คน โดยการใช้สถานการณ์จ าลอง โดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 10 คน ใช้แบบทดสอบความสามารถในการท างานกลุ่ม และโปรแกรมการใช้
สถานการณ์จ าลอง เป็นเครื่องท่ีใช้ในการวิจัย  ผลปรากฎว่า หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้
สถานการณ์จ าลองท าให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานกลุ่มมากขึ้น 

วิจัยต่างประเทศ 
Justin, Wesley, และ Misty (2010) ได้ศึกษาประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ใน

การสอนแบบกลุ่มส าหรับพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็กเล็กท่ีมีความผิดปกติของพัฒนาการ
พบว่า ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนทักษะการสนทนาส าหรับวัยรุ่นท่ีก าลังพัฒนาโดยท่ัวไป 
คือ ขั้นตอนการโต้ตอบการสอนซึ่งเกี่ยวข้องกับการอธิบายพฤติกรรมเป้าหมายเหตุใดจึงควรใช้
เมื่อใดจึงควรใช้และขั้นตอนในทักษะการสร้างแบบจ าลองพฤติกรรม และให้ผู้เรียนแสดงบทบาท
สมมติ ตลอดกระบวนการสอนจะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่วัยรุ่น 

Martin, Douglas, และ Maxwell (2020)ได้ศึกษากลยุทธ์ท่ีครูใช้ในการเสริมสร้าง
ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนพิเศษท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้พิการ
ทางสติปัญญาในภาคเหนือของกานา  โดยใช้แบบสอบถามท้ังหมด 50 คนท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ครูใช้
การสร้างแบบจ าลองกระตุ้นการทางกายภาพ การชี้น าภาพ การเสริมแรง การใช้เร่ืองราวทางสังคม
ทักษะการสอนโดยตรงและการฝึกทักษะทางสังคมโดยใช้กลุ่มและการช่วยเหลือจากเพื่อน เป็นกล
ยุทธ์ในการเสริมสร้างทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนอทิสติกในโรงเรียน  
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3. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
3.1 ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

กุลยา ก่อสุวรรณ และ ยุวดี  วิริยางกูร (2560) ได้อธิบายว่า ค านิยามของภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันน้ันเกิดจาก สมาคมว่าด้วยความบกพร่องทาง
สติปัญญาและพัฒนาการ (American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities หรือ AAID) โดยก าหนดไว้ว่า  เป็นภาวะท่ีมีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตประจ าวันใน
ปัจจุบัน ซึ่งระบุได้ด้วยระดับสติปัญญาท่ีต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย เกณฑ์เฉล่ียระดับสติปัญญาของคน
ปกติคือ 100 และเกิดร่วมกับปัญหาในการปรับตัว อย่างน้อย 2 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

1. การส่ือความหมาย (Communication) 
2. การดูแลตนเอง (Self-Care) 
3. การใช้ชีวิตในบ้าน (Home-Living) 
4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
5. การใช้สาธารณะประโยชน์ (Community Use) 
6. การควบคุมตนเอง (Self-Direction) 
7. สุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety) 
8. ทักษะทางวิชาการ (Functional Academics) 
9. การใช้เวลาว่าง (Leisure) 
10.การท างาน (work) 

สมาคม AAMR (2002) อ้างใน  กุลยา ก่อสุวรรณ และ ยุวดี  วิริยางกูร (2560) ได้
ปรับค านิยามของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็น การมีข้อจ ากัดด้านสติปัญญา และข้อจ ากัด
ด้านการปรับตัวซึ่งหมายถึงแนวคิดทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ท้ังน้ี ปัญหา
ดังกล่าวต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ปี  

 
ตาราง 1 พฤติกรรมการปรับตัว 10 ด้าน (Luckasson และคนอื่น ๆ, 1992) 
 

ทักษะ ตัวอย่างพฤติกรรม 
การส่ือสาร ความสามารถในการเข้าใจภาษา ( ฟัง อ่าน เข้าใจภาษาท่าทาง สีหน้า 

แววตา) และความสามารถในการใช้ภาษา (พูด เขียน ใช้สัญลักษณ์ 
ภาษามือ หรอืพฤติกรรม เช่น สีหน้า แววตา ท่าทาง เป็นต้น) 
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ตารางื1 (ต่อ) 

ทักษะ ตัวอย่างพฤติกรรม 
การดูแลตนเอง ความสามารถในการดูแลร่างกายของตนเอง  เชน่ การทานอาหาร การ

ดูแลตนเอง  การอาบน้ า การขบัถ่าย การแต่งตัว 
การใช้ชีวิตในบ้าน ความสามารถในการดูแลส่ิงต่างๆภายในบ้าน เช่น การดูแลเส้ือผ้า การ

ท าความสะอาดท่ีอยู่อาศัย การซอ่มแซมเก็บรักษาของใช้ในบ้าน การ
ท าอาหาร การซื้ออาหาร 

ทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การริเริ่มการสนทนากับผู้อื่น 
ความสามารถในการด าเนินบทสนทนาหรือรู้จังหวะว่าเมื่อใดควรจบการ
สนทนา การรู้จักกติกา มารยาทในสังคม การควบคุมความรู้สึก อารมณ์
และพฤติกรรมของตนเอง การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็นต้น 

การใช้สารธณสมบัติ การรู้จักใช้สาธารณสมบัติอย่างเหมาะสม เช่น การเดินทางด้วยรถ
โดยสารสาธารณะ การใช้โทรศัพท์สาธารณะ การใช้สถานท่ีในชุมชน เช่น 
โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ เปน็ต้น 

การควบคุมตนเอง การเลือกหรือตัดสินใจด้วยตนเอง การท าตามก าหนดท่ีวางไว้ การท างาน
ตามค าสั่งให้ส าเร็จ ทักษะการแก้ปัญหา ความมุง่มั่นท่ีจะ 

การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัย 

การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย การเลือกรับประทานอาหารท่ี
เหมาะสม การรักษาสุขภาพของตนหรือการพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย การ
ปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

การใช้ทักษะวิชาการ การน าความรู้ท่ีได้เรียนในโรงเรียนไปใช้ในชีวิตตนเอง  เช่น การใช้เงิน 
การดูเวลาหรือปฏิทิน การอ่านป้ายหรือตารางเดินรถ การเขียนใบฝาก-
ถอนเงิน การกรอกใบสมัครงาน 

การใช้เวลาว่าง การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถเลือกท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสนใจและวัยของตนได้ 

การท างาน การสมัครงานท้ังท่ีมีค่าตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร รักษางานท่ีท าไว้ได้
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การมีมนุษย์สัมพนัธ์กับหัวหน้าและเพื่อน 
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ในปี ค.ศ.2007 หน่วยงานต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเปล่ียนค าเรียกภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาจากค าว่า Mental Retardation มาเป็น Intellectual Disability  

สมาคม AAIDD ได้ประกาศนิยามใหม่ได้ดังน้ี (Schalock และคนอื่น ๆ, 2010) ภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา เป็นความจ ากัดท้ังการท าหน้าท่ีทางสติปัญญาและพฤติกรรมการปรับตัว 
ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะในการใช้ชีวิต และทักษะทางสังคมโดยบกพร่องน้ีเกิดขึ้นก่อนอายุ 18 ป ี

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ระบุไว้ว่า  เป็นบุคคลท่ีมีการปฏิบัติตนโดยมีข้อจ ากัด
อย่างชัดเจน  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ียอย่างมี
นัยส าคัญร่วมกับข้อจ ากัดของทักษะการปรับตัวอย่างน้อย 2 ทักษะ จาก 10 ทักษะ ประกอบด้วย 
การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคมหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ตนเอง ท้ังน้ีได้แสดงอาการก่อน 18 ปี 

จากการศึกษาความหมายสรุปได้ว่า คือ ผู้ท่ีมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย 
และมีข้อจ ากัดของทักษะการปรับตัวร่วมด้วย 2 ทักษะ จาก 10 ทักษะ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างไว้ 

3.2 ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
การแบ่งประเภทตามระดับความรุนแรง มีดังน้ี 
ผดุง อารยะวิญญู (2542) กล่าวไว้ว่า ระดับของเด็กปัญญาอ่อน ตามท่ีสมาคม

อเมริกันว่าด้วยความผิดปกติทางสติปัญญา AAMR คู่มือทางสถิติและการวินิจฉัยเด็กปัญญาอ่อน 
(The Diagnostic and Manual of Mental Disorder ใช้ชื่อย่อว่า DSM-III) องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization ใช้ชื่อย่อว่า WHO) ต่างเห็นพ้องต้องกันในการจัดการระดับปัญญา
อ่อนออกเป็น 4 ระดับ ดังตารางข้างล่างเป็นท่ีน่าสังเกตว่า แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน
เล็กน้อย 
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ตาราง 2 การแบ่งระดับสติปัญญาตาม AAMR, DSM-III และ WHO 
 

รายการระดับปัญญาอ่อน 
หน่วยงาน 

AAMR (1983) DSM-III (1980) WHO (1980) 
สติปัญญา สติปัญญา สติปัญญา 

1. ขั้นเล็กน้อย (Mild) 50-55 ถึง 70 50 - 70 50 - 70 

2. ขั้นปานกลาง (Moderate) 34 – 40 ถึง 50 - 55 35 - 49 35 - 49 
3. ขั้นรุนแรง (Severe) 20 – 25 ถึง 35 - 40 20 - 34 20 – 34 
4. ขั้นรุนแรงมาก (Profond) ต่ ากว่า 20 - 25 ต่ ากว่า 20 ต่ ากว่า 20 

  
กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ได้กล่าวว่า สมาคมจิตเวชอเมริกา (American Phychiatric 

Association) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในด้านจิตเวชและจิตวิทยา ยังคงยืนยันท่ีจะแบ่ง
ระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ โดยใช้คะแนนเชาวน์ปัญญา เป็นเกณฑ์ ดังปรากฏในคู่มือการ
ประเมินและสถิติเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางจิต  

 
ตาราง 3 การแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตามคะแนน 
 

ความรุนแรง เชาวน์ปัญญา  
ระดับเล็กน้อย 50-55 ถึง 70 
ระดับปานกลาง 34 – 40 ถึง 50 – 55 
ระดับรุนแรง 20 – 25 ถึง 35 – 40 
ระดับรุนแรงมาก ต่ ากว่า 20 – 25 
ไม่ระบุความรุนแรง (Mental 
retardation, severity unspecified) 

อยู่ในระดับบกพร่องทางสติปัญญา แต่เมื่อเปรียบเทียบ
เขาวน์ปัญญาท่ีได้จากการตรวจสอบด้วยแบบทดสอบ

มาตรฐานในช่วงเวลาต่างกันพบว่า ไม่คงท่ี 

 
 
 



  
 

37 

วารี ถิระจิตร (2545)  ไดแ้บ่งตามระดับของเชาวน์ปัญญาแบ่งเป็น  4  ระดับ  ดังน้ี   
 1) ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก  หรือ  Profound  Grade มีเชาวน์ปัญญา  

เท่ากับ   0–20  เด็กจะไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย  หรือเล็กน้อยมาก เด็กจะพูดไม่ได้  ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้ตามวัย ต้องได้รับการเล้ียงดูช่วยเหลือจากผู้อื่น 

2) ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงหรือขนาดมาก  หรือ  Severe  Grade  มีเชาวน์
ปัญญา 21–34  เด็กระดับน้ีจะไม่สามารถเรียนได้  ต้องได้รับการฝึกในส่ิงง่าย ๆ ในด้านการ
ช่วยเหลือตนเอง ต้องได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากครู  ผู้ปกครอง  หรือพี่เล้ียงอยู่ตลอดเวลา   

3) ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง  หรือ  Moderate  Grade  (Trainable)   มีเชาวน์
ปัญญา 35–49  เด็กพวกน้ีฝึกได้บาง เรียนได้บ้างเล็กน้อยโดยเรียนในส่ิงท่ีง่าย ๆ  และควรได้รับ
การฝึกในการเข้าสังคม และการช่วยเหลือตนเองได้ 

4) ปัญญาอ่อนระดับเพียงเล็กน้อย  Mild  Grade  (Educable)  มีเชาวน์ปัญญา 
50–70  เด็กพวกน้ีควรจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับความสามารถของตัวเด็กเอง เพราะ
จะมีความสามารถใกล้เคียงกับเด็กปกติ เน้นให้เด็กอยู่ในชุมชนของตนเองได้  

จากการศึกษาสรุปได้ว่า  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินตามของสมาคมจิตเวช
อเมริกา (American Phychiatric Association) นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีระดับเชาวน์ปัญญา 50-
70 อยู่ในระดับเล็กน้อย 

3.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เน่ืองจากผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ ระดับเล็กน้อย ผู้วิจัย

ขอน าเสนอลักษณะ  ซึ่งลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม่ใช่ทุก
คนจะมีปัญหาเหล่านี้ครบทุกด้าน แต่โดยท่ัวไปแล้วเด็กส่วนใหญ่มัก มีลักษณะดังน้ี 

1. สมาธิและความสนใจ ดังท่ีทราบกันดีว่า บุคคลจะเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับสมาธิและความสนใจด้วย แต่จากงานวิจัยท้ังหลายพบว่า ปัญหาทางการเรียนรู้ คือ การ
ขาดสมาธิ (Mastropieri และ Scruggs, 2004) หรือ การไม่มีความสนใจในการท ากิจกรรม
ดังกล่าว 

2. ความจ า เด็กกลุ่มน้ีไม่สามารถจดจ าในส่ิงท่ีตนเองได้รับมาหลายอย่างพร้อม
กัน  

3. พัฒนาการทางภาษา โดยท่ัวไปแล้วเด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาใกล้เคียงกับ
เด็กปกติท่ัวไป แต่อาจจะเริ่มต้นช้ากว่า อย่างไรก็ตาม เด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน ท้ังน้ี
สอดคล้องกับความรุนแรงของภาวะน้ี 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสอดคล้องเชาวน์ปัญญาอย่างมาก มักมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การคิดวิเคราะห์ การจดจ า สติและ
สมาธิ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผลการเรียนลดลงไปด้วย 

5. การก ากับตนเอง เมื่อครูมอบหมายงานให้ท าด้วยตนเอง ถ้าเป็นเด็กปกติส่วน
ใหญ่จะพยายามท าให้ส าเร็จด้วยวิธีการต่างๆ น่ันหมายถึงเด็กสามารถก ากับหรือควบคุม
พฤติกรรมของตนเองเพื่อให้ท างานส าเร็จ แต่เด็กประเภทน้ีมักใช้วิธีการเหล่านั้นไม่เป็น 

6. พัฒนาการทางสังคม เป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้
ของเด็กโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญบางคนเสนอแนวคิดว่า การท่ีเด็กได้เข้าเรียนในชั้นเรียนรวมกับเด็ก
ปกติได้เพียงร้อยละ 10 เท่าน้ัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากปัญหาทักษะทางสังคมของเด็กน่ันเอง 
(Hughes และคนอื่น ๆ, 2002)  

7. แรงจูงใจ  เมื่อเด็กเกิดความส้ินหวังจากการเรียนรู้ (Learned Helplessness) 
หมายถึง การท่ีเด็กรู้สึกว่าแม้ตนจะใช้ความพยายามมากเพียงใด ก็ไม่มีทางประสบความส าเร็จได้ 
เด็กเหล่านี้มักยึดติดกับส่ิงต่างๆท่ีเคยเกิดขึ้นท าให้เขาไม่สามารถควบคุมได้ และจะยอมแพ้ง่ายๆ
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่เขาคิดว่ายาก 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553)  ได้อธิบายลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องระดับ
เล็กน้อย ไว้ดังน้ี  สามารถพบได้ประมาณร้อยละ 75-90 เด็กเหล่าน้ีมีพัฒนาการด้านต่างๆ
ใกล้เคียงเด็กปกติมาก เด็กอาจแสดงความล่าช้าเพียงบางด้าน เช่น ด้านภาษา ด้านการเคล่ือนไหว 
หรือเด็กบางคนอาจแสดงความล่าช้าในทุกด้านแต่ความล่าช้าน้ันมีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน เด็กส่วน
ใหญ่จะแสดงความบกพร่องชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเรียนรู้ทักษะ
ทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เช่น การปรับเวลาในการท า
กิจกรรม การปรับหลักสูตร เด็กเหล่าน้ีท าได้มากพอสมควร ถึงแม้จะไม่ดีเท่าเพื่อนในวัยเดียวกัน 
และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ บุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือตนเองและประกอบอาชีพท่ีไม่ซับซ้อนได้ 

กุลยา ก่อสุวรรณ และ ยุวดี  วิริยางกูร (2560) กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะทาง
สติปัญญาระดับอื่นๆ กับกลุ่มท่ีมีภาวะบกพร่องระดับเล็กน้อยเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมี
ลักษณะคล้ายกันมากกว่ากลุ่มอื่น แต่คนเหล่าน้ีมีลักษณะท่ีแตกต่างจากคนท่ัวไปในบางเรื่องมี
รายละเอียด ดังน้ี  

1) พัฒนาการด้านสติปัญญา ท่ีช้ากว่าปกติ   
2) มีการเรียนรู้จากการสังเกต ตามงานวิจัยในด้านน้ีท่ีเราทราบกันดีได้แก่ งานวิจัย

ของ Bandura (1986) ท่ีศึกษาลักษณะของผู้ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและผลการวิจัยบ่งชี้
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ว่าการเรียนรู้จากการสังเกตน้ีช่วยให้เด็กท่ีมีสามารถเรียนรู้เกิดพฤติกรรมใหม่ ช่วยเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม และมีการเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆได้ 

3) ลักษณะภาษาและการพูด  เน่ืองจากความสามารถทางสติปัญญามีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการทางภาษาอย่างมาก ส่วนใหญ่จึงมีพัฒนาการด้านการพูดท่ีล่าช้ากว่าเด็กปกติ 

จากการศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาน้ันมี
อยู่มากมายและมีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน เด็กบางคนมีปัญหาในระดับไม่รุนแรงและไม่เป็น
อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม แต่เรื่องสมาธิและช่วงความสนใจท าให้
เกดิพฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนรู้  ดังน้ัน ครูจึงต้องพัฒนาเด็กเหล่าน้ีโดยการสร้างแรงจูงใจและ
สอนพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากส่ิงเหล่านี้จะส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแล้ว 
ทักษะทางสังคมและพฤติกรรมที่เหมาะสมยังมีผลต่อชีวิตวัยผู้ใหญ่ในอนาคตด้วย เพราะผู้ใหญ่จะ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและชีวิตส่วนตัวได้ ก็ต่อเมื่อมีทักษะทางสังคมและพฤติกรรมซึ่ง
เป็นท่ียอมรับของสังคม 

3.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
วิจัยในประเทศ 
สมพร ค ามูล (2554) ได้พัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในเรื่องของ

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย โดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 6-10 ปี ระดับเชาว์ปัญญา 50-70 ท่ีมีทักษะการช่วยเหลือตนเองด้าน
การแต่งกายล่าช้า ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกายนักเรียนมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย อยู่ในระดับดีมาก และ หลังการฝึกโดยการ
ใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

พรรณพร ศรีสังข์ และ อัญชลี สารรัตนะ (2555) ได้พัฒนาการทักษะภาษาของ
นักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยและเปรียบเทียบความสามารถทักษะ
ภาษาก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวม  นักเรียนเป้าหมายใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง มีระดับสติปัญญา ระหว่าง 50-69 จ านวน 2 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวม จ านวน 24 แผน แบบประเมินความสามารถ
ทักษะภาษา หนังสือนิทานจ านวน 6 เร่ือง ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวม
สามารถพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยได้โดย
นักเรียนเป้าหมายท้ัง2 คนมีพัฒนาการทักษะภาษาดีขึ้นหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวม 
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วิจัยต่างประเทศ 
Jessica และ Angus (2017) ได้ศึกษาประสบการณ์การรวมกลุ่มทางสังคมของคน

พิการทางสติปัญญา โดยศึกษาใน 4 ประเด็นคือ ผลกระทบของความเป็นอิสระทางร่างกายและ
สังคม จ านวนปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทางสังคม ผลกระทบของวัฒนธรรมและทัศนคติและ
ผลของการรวมตัวทางสังคม พบว่า คนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมทางสังคมและการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมท าให้มีการท างานและทัศนคติท่ีดีต่อชุมชนมากขึ้น 

Shakila และ Juan (2020)  ได้ศึกษาผลการพัฒนาการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี
เกี่ยวข้องกับการแก้ปญัหาค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนเสริมต่อการแก้ปัญหาค า การ
ลบส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีการใช้พื้นฐานหลายๆแบบในการออกแบบ
พฤติกรรม ใช้กลุ่มตัวอย่าง 7 คน ผลปรากฏว่า การพัฒนามีประโยชน์อยา่งมากต่อผู้เข้าร่วมท่ีมี
อายุมากกว่าท่ีมีภาษาเปิดกว้างและคะแนนการด าเนินการท่ีเป็นตัวเลขสูงโดยรวมมีพัฒนาสูงข้ึน 



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวจิัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองทดสอบก่อนและหลัง (The One – Group 
Pretest–Posttest Design ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
กลุ่มของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่ง มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การก าหนดประชากรและการก าหนดกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น  2  ระยะ  ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาในวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณาจารย์ทางด้านการศึกษาพิเศษ  ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ไม่น้อยกว่า 5  ปี  จ านวน 3 ท่าน  

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนเฉพาะ

ความพิการแห่งหน่ึง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 56 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา มีจ านวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน อายุ 13 – 18 ปี  เป็นนักเรียนโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการแห่งหน่ึง เป็นสมาชิกท่ีเหมาะสมไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไป 
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เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1. เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ท่ีมีปัญหาในด้านทักษะ

ทางสังคม ได้รับการประเมินทักษะทางสังคมจากครูประจ าชั้น  ครูผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และผู้วิจัย มีผล
คะแนนการต่ ากว่า 120 หรือแปลผลต่ ากว่าระดับพอใช้ ตามแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดย
เลือกผู้ท่ีมีคะแนนทักษะทางสังคมเรียงจากน้อยท่ีสุด จ านวน 6 คน 

2. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และมี
ระดับเชาว์ปัญญา เท่ากับ 50-70 อยู่ในระดับเล็กน้อย 

3. มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพูดส่ือสารกับบุคคลอื่นได้ 
4. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการศึกษา 
 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1.1 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 
2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา จากงานวิจัยของ ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) พบว่า ทักษะทาง
สังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย ทักษะการเข้าสู่สังคม  การรู้จัก
ตนเอง  การสนทนากับผู้อื่น  มารยาทการเข้าสังคม  การเข้าสมาคมและการรู้จักสร้างมิตรภาพกับ
ผู้อื่น  ทักษะในการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น  คุณธรรมจริยธรรม 

2.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลดังกล่าวก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีมี
โครงสร้าง  โดยมีตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ดังน้ี 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 

ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างทักษะทางสังคม

ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม  ของนักศึกษาปริญญาโท สาขา
จิตวิทยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในระดับช่วงอายุ 13-18 ปี 
มีระดับเชาว์ปัญญา IQ 50-70 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแบบประเมินทักษะทางสังคมและท า
แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้ความเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา จึงขอความร่วมมือจากท่านแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ ........................................... นามสกุล ..................................  
2. เพศ  (   )  หญิง  (   )   ชาย 
3. อายุ ....................... ปี   
4. อาชีพ ....................... ประสบการณ์ในการท างานด้านการศึกษาพิเศษ ......... ปี 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ค าอธิบาย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการองค์ประกอบของทักษะทางสังคม

ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างไร ในหัวข้อต่อไปน้ี โปรดอธิบาย 
2.1 ทักษะการเข้าสู่สังคม หมายถึงอะไร และควรเป็นอย่างไร 
2.2 การรู้จักตนเอง หมายถึงอะไร และควรเป็นอย่างไร 
2.3 การสนทนากับผู้อื่นมีความหมายว่าอย่างไร และควรท าอย่างไร 
2.4 มารยาทการเข้าสังคม มีความหมายว่าอย่างไร และควรเป็นอย่างไร 
2.5 ทักษะการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น หมายถึงอะไร ควรเป็นอย่างไร 
2.6 ทักษะการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น ความหมายว่าอย่างไร ควรท า

อย่างไร 
2.7 คุณธรรมจริยธรรมความหมายว่าอย่างไร ควรท าอย่างไร 
2.8 ข้อเสนอแนะ 
 

ภาพประกอบ 2  ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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2.3 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความแหมาะสมและความถูกต้องโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ปรับปรุงแก้ไข้ตามข้อเสนอแนะ  น าไปใช้ในการ
สัมภาษณ์ต่อไป 

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1) แบบประเมินทักษะทางสังคม 
1.2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.3) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างทักษะทางสังคม  

2. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
ก าหนดขั้นตอนในการสร้างด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ดังน้ี 

2.1) แบบประเมินทักษะทางสังคม มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 
2.1.1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาพิเศษ จ านวน 3 คน ได้แก่ คณาจารย์ด้านการศึกษาพิเศษ  ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาพิเศษ มากกว่า 5 ปี 

2.1.2 ผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ มาก าหนดจุดมุ่งหมายในการประเมินทักษะ
ทางสังคม และด าเนินการสร้างแบบประเมินทักษะทางสังคม  โดยก าหนดเป็นการบันทึกทักษะ
ทางสังคมในสถานการณ์ต่างๆตามท่ีก าหนด จะมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า(Rating 
Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 4   3   2   1   0  

2.1.3 น าแบบประเมินทักษะทางสังคมไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
และด้านจิตวิทยาการแนะแนว จ านวน 3 คน และน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  มีค่าต้ังแต่ .67 ถึง 1 จากข้อรายการ
ประเมิน 42 ข้อ  ผ่าน  40  ข้อ 
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ตัวอย่าง แบบประเมินทักษะทางสังคม 
แบบประเมินผลการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการประเมินท่ีก าหนดให้ 

ชื่อ ................................................................... ชั้น ....................เลขท่ี.................... 
 

ตาราง 4 แสดงตัวอย่างแบบประเมิน 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 0 

1 ทักษะการเข้าสู่สังคม       
 1.1 แสดงความรู้จัก โดยท่าทางส่งเสียงหรือใช้ภาษา

พูดจาทักทาย อย่างง่ายๆท่ีเหมาะสมกับผู้อื่นได ้
      

 1.2 สามารถพูดเป็นประโยคท่ีส่ือความหมายได้       
 1.3 สามารถแนะน าตนเอง โดยบอกชือ่ – ท่ีอยู่  ของ

ตนเองได้ 
      

 1.4 อธบิายความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้       
 1.5 มีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ รู้จักเชื่อฟังและ

ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าแนะน าอย่างง่ายๆได้ 
      

ผลการประเมิน 
คะแนนรวม  

…………………. 
 

ืืืืื 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4   นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่ต้องช่วยเหลือ  
(ไม่ต้องกระตุ้นเลย) 

3    นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ต้องให้ค าแนะน าบ้าง  
(กระตุ้นทางวาจา) 

2    นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องให้ค าแนะน าช่วยเหลือค่อนข้างมาก  
(กระตุ้นด้วยท่าทาง) 
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1    นักเรียนให้ความร่วมมือ แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
(กระตุ้นทางกาย) 

0    นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกและปฏิบัติไม่ได้ 
เกณฑ์คะแนนสรุปผลการประเมินผล 

0  –  40     แปลผล  ควรปรับปรุง 
41-   80    แปลผล  ปรับปรุง 
81 – 120  แปลผล  พอใช้ 
121 - 160  แปลผล  ดี 
 
2.1.4 ผู้วิจัยน าแบบประเมินทักษะทางสังคม มาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย แล้ว

น าไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร จ านวน 6 คน  

2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
เป็นแบบบันทึกมีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดแบบประมาณค่า 4 ระดับ ประเด็นท่ี

บันทึกมี 7 ข้อ คือ การมีมารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติตามกฎ กติกา มีลักษณะความ
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น การมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น  มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม  มีขั้นตอนการสร้าง
ดังน้ี 

2.2.1ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจาก
เอกสาร งานวิจัยของ ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549)และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

2.2.2 น าข้อมูลจากการศึกษาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม จากน้ันน าแบบสังเกตไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและด้านจิตวิทยาการแนะแนว 
จ านวน 3 คน น าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC)  มีค่าตั้งแต่ .67 ถึง 1 โดยมีตัวอย่างดังน้ี 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ค าชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนท่ีก าหนด 

การสังเกตครั้งท่ี ............   วันท่ี ............. เดือน............................. พ.ศ................... 

ชื่อนักเรียน ................................................. นามสกุล ........................................... 

ตาราง 5 แสดงตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

ท่ี พฤติกรรม 
ระดับคะแนน หมายเหตุ 

4 3 2 1  
1 การมีมารยาท ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม      

2 การท ากิจกรรมตามกฎ กติกา  ค าสั่ง      

3 การมีลักษณะผู้ปฏิบัติท่ีดี เชื่อฟังครู      

4 การ่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์      

5 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น      

6 การมีน้ าใจเอื้อเฟือ้เผือแผ่ต่อผู้อื่น      

7 มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม      

รวม      

 

ข้อค้นพบ

อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ      คะแนน 
ดีมาก       4 
ดี       3 
พอใช ้       2 
ปรับปรุง      1 
    ลงชื่อ .............................................................. ผู้บันทึก 
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2.2.3  ผู้วิจัยน าแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม มาปรับปรุงแก้ไข
ให้เรียบร้อย แล้วน าไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 6 คน 

2.3 โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างทักษะทางสังคม มีจ านวน 10 ครั้ง   
2.3.1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่ม และการสอนทักษะทางสังคม จาก

เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสร้างโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 
 

ตาราง 6  แสดงโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม  10  ครั้ง 
 

ครั้ง
ที่ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ เทคนิค 

1 ดอกไม้
ประจ าตัวฉัน 

1) เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจลักษณะนิสัยของ
ตนเองด้วยตนเอง 
2) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสร้างความคุ้นเคย
กับเพื่อนๆในกลุ่มและพร้อมท่ีจะเปิดเผย
ตนเอง 

1) การแสดงบทบาทสมมติ 
2) ตัวแบบ 

2 ฉันคือใคร 1. เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ถึงตัวเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนใน
กลุ่มมากขึ้น 

1) เกม 
2) การอภิปรายกลุ่ม 

3 เปิดหัวใจให้
ยอมรับ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงผลของการให้
การยอมรับฟังผู้อื่น 

1) สถานการณ์จ าลอง 
2) การใช้แรงเสริม 

4 สัตว์ของฉัน 
แต่ป่าของเรา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคน
ต้องการความยอมรบันับถือ และเห็นคุณค่า
จากผู้อื่น 

1) การอภิปรายกลุ่ม 

5 สนทนาภาษา
ไพเราะ 

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแสดงออกท้ัง
ภาษาพูดว่า “สวัสดี”และภาษาท่าทางที่
เหมาะสม 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทักทายกับผู้อื่น
ได ้

1) การแสดงบทบาทสมมติ 
2) กรณีตัวอย่าง 
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ตารางื6 (ต่อ) 

ครั้ง
ที่ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ เทคนิค 

6 การกล่าวค า
ทักทายอย่าง
สุภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการกล่าวทักทาย
อย่างสุภาพ การกล่าวค าว่า “สวัสดี” พร้อม
ยกมือไหว ้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ริเริ่มกล่าวค า
สนทนา  

1) สถานการณ์จ าลอง  

7 ขอบคุณจากใจื

ขอโทษเส ยใจ 

1. เพ ่อฝึกทักษะการแสดงออกทางภาษา

ถ้อยค าและภาษาท่าทางในการกล่าวค าขอ

โทษและขอบคุณท ่เหมาะสมกับเหตุการณ์  

1) การแสดงบทบาทสมมติ

2) การอภิปรายกลุ่ม 

8 ใจเขาืใจเรา 1. เพ ่อฝึกให้นักเร ยนรู้จักอารมณ์ของตนเอง 
2. เพ ่อฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ท ่

เหมาะสมกับสถานการณ์ 

1) สถานการณ์จ าลอง 

2) การอภิปรายกลุ่ม 

9 คุณค อหัวหน้าื:ื

ฉันค อสมาชิก 

1. เพ ่อฝึกทักษะท างานเป็นกลุ่มืโดยม การ
แบ่งบทบาทหน้าท ่ 
2. เพ ่อฝึกทักษะทางแสดงออกทางภาษา

ถ้อยค า 

1) สถานการณ์จ าลอง 
2)ืการใช้แรงเสริม 

10 ก ฬาเป็นยา

วิเศษและปัจฉิม

นิเทศ 

1. เพ ่อฝึกทักษะการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ ่นื
ทราบบทบาทของตนเอง 
2. เพ ่อฝึกให้นักเร ยนรู้แพ้ืรู้ชนะืรู้อภัย 

1) เกม 
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ภาพประกอบ 3  ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม 

ชื่อกิจกรรม  ดอกไม้ประจ าตัวฉัน     ใช้เวลา 50 นาที 

แนวคิดส าคัญ  การเปิดเผยตนเองจะสร้างความไว้ใจกันมากขึ้น ยิ่งมีความไว้ใจกันมากเท่าไหร่ก็

ยิ่งรู้สึกปลอดภัยในการเปิดเผยตนเองมากขึ้นเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจลักษณะนิสัยของตนเองด้วยตนเอง 

 2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆในกลุ่มและพร้อมท่ีจะเปิดเผยตนเอง  

เนื้อหา 

 การรู้จักและยอมรับตนเอง 

เทคนิค 

 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการจัดสถานการณ์เพื่อให้ได้มีโอกาสแสดงออกตาม

ธรรมชาติ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงบุคลิกภาพของตนเองอย่างอิสระ ภายหลังการแสดงจะ

มีการวิเคราะห์บทบาทโดยอาศัยการสังเกตและอภิปรายกลุ่ม  

 ตัวแบบแนวคิดของบันดูรา กล่าวว่า  ตัวแบบน้ันให้ประโยชน์ 3 ด้าน คือ ชว่ยให้บุคคล

เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ช่วยให้พฤติกรรมที่ได้เรียนรู้มาแล้วได้แสดงออก  และมีผลให้เกิดการระงับ

พฤติกรรมบางอย่าง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นกิจกรรม 

ผู้จัดกิจกรรมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี แจ้งวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมและ

กิจกรรมของวันน้ีคือ การแสดงตัวตน เพื่อให้เพื่อนรู้จักและยอมรับตนเอง  

ขั้นวิเคราะห ์

1. ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ส ารวจตนเองและได้แนะน าตนเองให้เพื่อนได้รู้จัก ใช้

เทคนิคการแสดงละคร “กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด คนท่ีอยู่ในกระจกน้ีเจ้าคือใคร” แล้วให้ตอบ 

“ชื่อ นามสกุล ชือ่เล่น อายุ หรือส่ิงท่ีนักเรียนอยากจะบอกกับเพื่อนๆ” โดยผู้จัดกิจกรรมต้องเป็นตัว

แบบให้กับนักเรียนพร้อมมีส่ือทางสายตาบัตรค าถามแนะน าตัวเอง ตามล าดับ 
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ภาพประกอบ 3 (ต่อ) 

 

2. ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ท่ีมีกลีบดอกส่ีกลีบ ในแต่ละกลีบจะให้นักเรียน

ท ากิจกรรมดังน้ี  

- กลีบท่ี 1 ระบายสีท่ีชอบ 

- กลีบท่ี 2 เขียนหรือติดรูปภาพอาชีพท่ีฉันอยากเป็น 

- กลีบท่ี 3 เขียนหรือติดรูปภาพบุคคลท่ีฉันรักมากท่ีสุด 

- กลีบท่ี 4 วาดหรือติดรูปภาพท่ีแสดงอารมณ์ต่างๆที่เป็นนิสัยของฉัน 

โดยมีผู้จัดกิจกรรม ท าเป็นตัวอย่างมีผลงานให้นักเรียนได้สังเกต ตามแนวคิดของแบนดูรา  

3. หลังจากน้ันให้นักเรียนพูดถึงดอกไม้ของตนเอง และอภิปรายร่วมกันถึงบุคคลิกภาพ

ของคน โดยใช้กระจกวิเศษ ส่องไปยังบุคคลท่ีนักเรียนอยากรู้จัก และเพื่อนท่ีนักเรียนรู้จัก 

ขั้นประยุกตฺใช้และสรุป 

 1. ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเดินเข้าหาเพื่อนเพื่อท าความรู้จักกับเพือ่นๆให้ครบทุก

คนโดยไม่ซ้ ากัน และเลือกดอกไม้ท่ีของเพื่อนท่ีตนเองชอบท่ีสุด  

 2. ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละพูดถึงดอกไม้ของเพื่อนท่ีตนเองชอบท่ีสุด หน้าชั้นเรียน มี

การให้รางวัล ค าชมเชย ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เพื่อเพิ่มพฤติกรรมทางบวกให้กับนักเรียน 

สื่อการสอน 

1. กระดาษและดินสอ    2. สี     3. รูปภาพบุคคล  4. รูปภาพท่ีแสดงอารมณ์  5. กาว 

6. บัตรค า 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อน  ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบประเมิน

ทักษะทางสังคม ข้อ 1.3  1.6  1.7  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  2.8 

2. สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
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2.3.2 น าการจัดกิจกรรมที่ใช้กิจกรรมกลุ่มไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดกิจกรรมกลุ่ม 
และด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน  3  คน  เป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อตรวจพิจาณา
คุณภาพของแผน ได้ตรวจพิจารณาความเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขด้านเน้ือหา  การใช้ภาษา  ความ
เหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละข้อรายการมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโดยภาพรวมของแผนการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางสังคมมีความเหมาะสมมีค่า ต้ังแต่  67 – 1 โดยปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มแผนท่ี 2 แผนท่ี 8 แผนท่ี 9 และแผนท่ี 10 จนสามารถน าไปใช้ได้ มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าสาระส าคัญ จุดประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลของแผนการจัดกิจกรรมกลุ่ม  

2.3.3 น ากิจกรรมกลุ่ม ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 คน พบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาลืมง่าย ผู้วิจัย
จึงปรับบทบาทให้มีความง่ายขึ้นและไม่ซับซ้อน มีการใช้ค าถามบ่อยๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้
ตระหนักและคิดตามเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และปรับใช้กิจกรรมท่ีมีเสียงเพลงร่วมด้วย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ หลังจากน้ันน าชุดกิจกรรมไปใช้ในการทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
1) ขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 ท่าน ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบของทักษะทางสังคม 
2) น าผลจากการสัมภาษณ์มาก าหนดองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา และก าหนดนิยามศัพท์ปฏิบัติการ  
3) สร้างแบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ตามองค์ประกอบดังกล่าว  จากน้ันน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC)  

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 



  
 

53 

1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอ และได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขท่ี 
SWUEC-G-028/2562E และได้ท าการเก็บข้อมูลการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

2) ประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น และครูท่ีเกี่ยวข้องในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 คน ท่ีมีคะแนนประเมินทักษะทาง
สังคม ก่อนทดลองน้อยกว่า 120  แปลผลต่ ากว่า ระดับพอใช้ 

3) ขั้นก่อนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้แบบประเมินทักษะทาง
สังคมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน าคะแนนท่ีได้ให้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest)และสังเกต
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีผู้ประเมินจ านวน 3 คน คือ ครูประจ าชั้น 1 คน ครูผู้เกี่ยวข้อง 1 คน และผู้
ศึกษา 1 คน 

4) ขั้นทดลอง ได้ด าเนินการดังน้ี น าโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางสังคมไปฝึกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 6 คน โดยใช้เวลาในการท า
กิจกรรม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 10 ครั้ง ในคาบวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 
09.00 – 09.50 น. เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์  ตามกิจกรรม ดังน้ี 

 
ตาราง 7 โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 10 ครั้ง 
 

กิจกรรมกลุ่ม เสริมสร้างองค์ประกอบ 
ของทักษะทางสังคม  

กิจกรรมคร้ังท่ี 1 ดอกไม้ประจ าตัวฉัน ด้านการเข้าสู่สังคมและการรู้จักตนเอง 
กิจกรรมคร้ังท่ี 2 ฉันคือใคร ด้านการสู่สังคมและด้านการรู้จักตนเอง 
กิจกรรมคร้ังท่ี 3 เปิดหัวใจให้ยอมรับ ด้านการสนทนากับผู้อื่น 
กิจกรรมคร้ังท่ี 4 สัตว์ของฉัน แต่ป่าของเรา ด้านการสนทนากับผู้อื่น 
กิจกรรมคร้ังท่ี 5 สนทนาภาษาไพเราะ ด้านมารยาทการเข้าสังคม 
กิจกรรมคร้ังท่ี 6 การกล่าวค าทักทายอย่างสุภาพ ด้านมารยาทการเข้าสังคม 
กิจกรรมคร้ังท่ี 7 ขอบคุณจากใจ ขอโทษเสียใจ ด้านการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น 
กิจกรรมคร้ังท่ี 8 ใจเขา ใจเรา ด้านการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น 
กิจกรรมคร้ังท่ี 9 คุณคือหัวหน้า : ฉันคือสมาชิก ด้านการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น 
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ตารางื7 (ต่อ) 

กิจกรรมกลุ่ม เสริมสร้างองค์ประกอบ 
ของทักษะทางสังคม  

กิจกรรมครั้งท่ี 10 กีฬาเป็นยาวิเศษและปัจฉิม
นิเทศ 

ด้านการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น 

  
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนตลอดการทดลอง แล้วบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมการ

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
5) ขั้นหลังการทดลอง เมื่อส้ินสุดการทดลอง ประเมินผลกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอีกครั้ง ประเมินโดยครู
จ านวน 3 คน คือ ครูประจ าชั้น 1 คน ครูผู้เกี่ยวข้อง 1 คน และผู้ศึกษา  แล้วน าคะแนนท่ีได้ให้เป็น
หลังการทดลอง (Posttest) 

6) น าคะแนนท่ีได้จากการประเมินท้ังสอง ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

แบบแผนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดลองครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองทดสอบก่อนและหลัง (The One–Group 

Pretest–Posttest Design )  
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนทดลอง ทดลอง หลังทดลอง 

E O1 X O2 

 
E  แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  
O1 แทน ก่อนท่ีจะจัดกระท าการทดลอง (Pretest)  
O2 แทน หลังจากท่ีจะจัดกระท าการทดลอง (Posttest)  
X  แทน การจัดกระท า (Treatment) โดยรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1.สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดย

ใช้สูตรวัดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มของกลุ่ม

ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ Wilcoxon Sign-Rank test 
3. ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน ค่ามากท่ีสุด  ค่าต่ าที่สุด



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยข้อมูล ผู้วิจัยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อดังน้ี 
1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
n  แทน จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 ̅ แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
Max.  แทน  ค่าสูงสุด (Maximum) 
Min. แทน  ค่าต่ าสุด  (Minimum) 
Med. แทน ค่ามัธยฐาน (Median) 
* แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม จากการศึกษาครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทาง
สังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยน าเสนอข้อมูลเป็น 2 ระยะ  ดังต่อไปน้ี 

ระยะที่ 1 ข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 3 คน (รายละเอียดรายชื่อในภาคผนวก) ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้เชียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษมากกว่า 5 ปี เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบ  ก าหนดกรอบนิยามศัพท์เฉพาะและสร้างข้อค าถามในแบบประเมินทักษะทางสังคม
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ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีกรอบแนวค าถามสัมภาษณ์  จ านวน 8 ข้อ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล  ได้ดังน้ี  

 
ตาราง 8 ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษถึงองค์ประกอบของทักษะ
ทางสังคมนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

ค ำถำม ข้อมูลกำรให้สัมภำษณ์ 
ผู้ให้สัมภำษณ์ 

1 2 3 
ความหมายของ
องค์ประกอบท ่ื
1 ืการเข้าสู่
สังคม 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอ ่นท ่มากกว่าื2 คนขึ้นไป    
การปรับตัวเข้ากับบุคคลืสภาพแวดล้อม    

ความหมาย
องค์ประกอบท ่ื
2 การรู้จัก
ตนเอง 

การรู้จัดจุดเด่นืจุดด้อยืความชอบืความกลัว    
ความเข้าใจตนเองืด้านกายภาพ    
การควบคุมอารมณ์ตนเอง    

ความหมาย
องค์ประกอบท ่ื
3 การสนทนา
กับผู้อ ่น 

การส ่อสารืพูดคุยให้ผู้อ ่นเข้าใจ    
การส ่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ืกาลเทศะ    
การยอมรับฟังผู้อ ่น    

ความหมายของ
องค์ประกอบท ่ื
4 มารยาทการ
เข้าสังคม 

การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยืสถานท ่ืสถานการณ์
ต่างๆ 

   

การเข้าใจกติกาของสังคมและสภาพแวดล้อม    

ความหมาย
องค์ประกอบท ่ื
5 การสร้าง
มิตรภาพกับ
ผู้อ ่น 

การท าความรู้จักและทักทายต้ังแต่แรกเจอ    
การปรับตัวเข้ากับผู้อ ่น    
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ตารางื8 (ต่อ) 

ค ำถำม ข้อมูลกำรให้สัมภำษณ์ 
ผู้ให้สัมภำษณ์ 

1 2 3 
องค์ประกอบท ่ืื
6 การท า
กิจกรรมหร อ
ท างานร่วมกับ
ผู้อ ่น 

การท างานกลุ่มืม ภาวะผู้น าและผู้ตาม    
การม น้ าใจ    
การม ความรับผิดชอบ    

องค์ประกอบท ่ื
7ืคุณธรรมื
จริยธรรม 

คุณความงามความด     
ประพฤติืปฏิบัติเป็นแบบอย่างท ่ด     
นามธรรมท ่อยู่ในจิตใจ    

ข้อเสนอแนะ ด้านคุณธรรมืจริยธรรมต้องใช้เวลาในการสอน    
ควรม ื6 ด้านืตัดด้านคุณธรรมจริธรรม    

 
จากตาราง 8  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง ( Structured Interview) 

และวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า องค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย 6 ด้าน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ยืนยันองค์ประกอบโดย
ให้ความหมายดังน้ี 

 1) การเข้าสู่สังคม หมายถึง การท่ีนักเรียนมีความอยากเข้าร่วมท ากิจกรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ในครอบครัว โรงเรียน และชุมขน ท่ีควรมีการปรับตัว
เข้ากับบุคคล สภาพแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม 

 2) การรู้จักตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. การรู้จักตนเองในลักษณะของ
ภายนอก ด้านกายภาพ   2. การรู้จักตนเองในลักษณะภายใน การตระหนักรู้ถึงจุดเด่น จุดด้อย 
ความชอบ ความกลัว รู้จักอารมณ์ของตนเอง 

 3) การสนทนากับผู้อื่น หมายถึง การส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์  สถานท่ี หรือบุคคล เด็กควรรู้จักกาลเทศะ และการรู้จักยอมรับคนอื่น 

 4) มารยาทการเข้าสังคม  หมายถึง การแสดงกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับวัย 
สถานการณ์ สถานท่ี และการเข้าใจกติกาของสังคม เช่น การกล่าวขอบคุณ การไหว้  การทักทาย 
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 5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น หมายถึง การแสดงท่าทางเมื่อพบผู้อื่น สามารถเข้า
หาได้อย่างเหมาะสม รู้จักทักทาย การไหว้  และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

 6) การท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น หมายถึง ความสามารถในการท าตาม
กฎกติกา  กาลเทศะ ความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการท างานกลุ่ม มีภาวะผู้น า และภาวะ
ผู้ตาม 

ผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 ท่าน มีข้อเสนอแนะให้ลดองค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เน่ืองจาก มีความยุ่งยากในการวัดผล ประเมินและต้องใช้ระยะเวลาในการฝึก เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถยืนยันได้ว่าองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 6 ด้าน ดังน้ี  1) การเข้าสู่สังคม 2) การรู้จักตนเอง 3) การสนทนากับผู้อื่น
4) มารยาทการเข้าสังคม  5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  6) การท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น 

 
ระยะที่ 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา  
 

ตาราง 9  ค่ามัธยฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ในการประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญากอ่นและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
 

ทักษะทางสังคม n Med. Min. Max. 
ก่อนทดลอง 6 78.84 73.67 85.35 
หลังทดลอง 6 123.67 120.66 128.66 

 
จากตาราง 9  พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ก่อนใช้กิจกรรมกลุ่ม มีคะแนนทักษะทางสังคมสูงท่ีสุด 85.35 และต่ าสุดท่ี 73.67  มีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 78.84 และหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม มีคะแนนทักษะทางสังคมสูงท่ีสุด 128.66 และต่ าสุดท่ี 
120.66 มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 123.67 
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ตาราง 10  ค่าการวิเคราะห์  Wilcoxon Sign-Rank testืและระดับนัยส าคัญทางสถิติในการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและ
หลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
 

ตัวแปร Pretest-
Posttest 

n Mean 
Rank 

Z Asymp. Sig (2-
tailed) 

ทักษะทาง
สังคม 

คะแนนลดลง 0 .00 -2.201b .028 
คะแนนเพิ่มขึ้น 6 3.50 

b. Based  on  negative ranks. 
 
จากตาราง 10 ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยสถิติ Wilcoxon Sign-Rank test ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ .05 พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากอ่น
และหลังใช้กิจกรรมกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (Z = -2.201, p = .028) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 6 คน มีทักษะทางสังคมหลังใช้กิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมกลุ่ม ดังแสดง
ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงผลการทดลอง 

 
 

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงผลการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  แผนภูมิแสดงผลการทดลอง 
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ตาราง 11 คะแนนเฉล่ีย ของพฤติกรรมขณะเข้าร่วมการใช้กิจกรรมกลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง  เป็น
รายบุคคล  
 

พฤติกรรม คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

คนที ่
6  ̅ 

ระดับ
คุณภาพ 

การมีมารยาท ให้ความ
สนใจในการร่วมกิจกรรม 

3.4 3 3.8 3.4 3.5 3.8 3.48 ดี 

การท ากิจกรรมตามกฎ 
กติกา  ค าสั่ง 

3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.28 ดี 

การมีลักษณะผู้ปฏิบัติท่ี
ดี เชื่อฟังครู 

3.8 3.9 4 4 4 3.9 3.93 ดี 

การร่วมแสดงความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

2.8 3.6 3.7 2.0 2.9 2.6 2.93 ปานกลาง 

การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

3.1 2.4 3.1 2.9 3.1 3.3 2.98 ปานกลาง 

การม น้ าใจเอ ้อเฟื้อเผ อแผ่
ต่อผู้อ ่น 

3.2 3.1 3.4 3.1 3.2 3.1 3.18 ด  

ม ความสามัคค ในการร่วม
กิจกรรม 

3.2 3.1 2.8 3.1 3.2 3.2 3.1 ด  

 
จากตาราง 11 คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมขณะเข้าร่วมการใช้กิจกรรมกลุ่ม พบว่า 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ัง 6 คนมีพฤติกรรมเรียงจากมากไปน้อยดังน้ี  การมีลักษณะผู้ปฏิบัติท่ีมี 
เชื่อฟังครู  มีคะแนนเฉล่ีย 3.93  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  การมีมารยาท ให้ความสนใจในการร่วม
กิจกรรม มีคะแนนเฉล่ีย 3.48  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  การท ากิจกรรมตามกฎ กติกา  ค าส่ัง มี
คะแนนเฉล่ีย 3.28 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  การมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผือแผ่ต่อผู้อื่น  มีคะแนนเฉล่ีย 3.18 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม  มีคะแนนเฉล่ีย 3.1  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี  การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีคะแนนเฉล่ีย 2.98  อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง  
การร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์  มีคะแนนเฉล่ีย 2.93  อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง   



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าร่วมการใช้กิจกรรมกลุ่มมีทักษะทางสังคม

สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อศึกษาองค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาในวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณาจารย์ทางด้านการศึกษาพิเศษ  ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ไม่น้อยกว่า 5  ปี  จ านวน 3 ท่าน  

ระยะท่ี 2 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนเฉพาะ

ความพิการแห่งหน่ึง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 56 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา มีจ านวน 6 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน อายุ 13 – 18 ปี  เป็นนักเรียนโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการแห่งหน่ึง เป็นสมาชิกท่ีเหมาะสมไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไป 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1. เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ท่ีมีปัญหาในด้านทักษะ

ทางสังคม ได้รับการประเมินทักษะทางสังคมจากครูประจ าชั้น  ครูผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และผู้วิจัย มีผล
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คะแนนการต่ ากว่า 120 หรือแปลผลต่ ากว่าระดับพอใช้ ตามแบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดย
เลือกผู้ท่ีมีคะแนนทักษะทางสังคมเรียงจากน้อยท่ีสุด จ านวน 6 คน 

2. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และมี
ระดับเชาว์ปัญญา เท่ากับ 50-70 อยู่ในระดับเล็กน้อย 

3. มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพูดส่ือสารกับบุคคลอื่นได้ 
4. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 
ในระยะท่ี 1 มีเครื่องมือท่ีใช้ คือ  
1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 

ส่วน  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล  ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน 8 ข้อค าถามและข้อเสนอแนะ  โดยได้รับการตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  

ในระยะท่ี 2 มีเครื่องมือท่ีใช้ คือ 
1) แบบประเมินทักษะทางสังคม ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันเพื่อวัดและประเมินผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี เชาวน์ปัญญา  50 -70 ท่ีสามารถเรียนได้ 
ผู้วิจัยประยุกต์และปรับปรุงจากแบบประเมินทักษะทางสังคมของ(ดาวประกาย แก้วนพรัตน์, 
2549) โดยแบบประเมินดังกล่าวครูผู้สอน ครูผู้เกี่ยวข้อง และผู้ศึกษา จ านวน 3 ท่านเป็นผู้สังเกต
และประเมินนักเรียน ประเมินผลประกอบด้วย 6 ด้าน 40 ข้อ  ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี  
คะแนน 4 นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่ต้องช่วยเหลือ ระดับ
คุณภาพ ดีมาก   คะแนน 3 นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ต้องให้ค าแนะน าบ้าง ระดับ
คุณภาพ ดี คะแนน 2 นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องให้ค าแนะน าช่วยเหลือค่อนข้างมาก ระดับ
คุณภาพ พอใช้  คะแนน 1 นักเรียนให้ความร่วมมือ แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  
คะแนน 0 นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกและปฏิบัติไม่ได้ ระดับคุณภาพ ควรพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน มีเกณฑ์คะแนนสรุปผลการประเมินผล ดังน้ี  0  –  40     แปลผล  ควรปรับปรุง   41-   80    
แปลผล  ปรับปรุง   81 – 120  แปลผล  พอใช้   121 - 160  แปลผล  ดี   โดยได้รับการประเมิน
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ดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อของรูปแบบแบบประเมินทักษะทางสังคมจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าตั้งแต่ 0.67 ถึง 1 ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้  

2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า มี 4 ระดับ คือ ดีมาก  ดี  พอใช้  
และปรับปรุง เป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ท้ังหมด 7 ข้อ ได้แก่ (1) การมี
มารยาท ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม   (2) การท ากิจกรรมตามกฎ กติกา  ค าส่ัง  (3) การมี
ลักษณะผู้ปฏิบัติท่ีดี เชื่อฟังครู  (4) การร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ (5) การยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น (6) การมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผือแผ่ต่อผู้อื่น(7) มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม  
โดยได้รับการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบแบบประเมินทักษะทางสังคมจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

3) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม  
การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้

กิจกรรมกลุ่มประกอบจ านวน 10  ครั้ง 
การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้

กิจกรรมกลุ่ม ได้รับการตรวจสอบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ ส่ือ และกิจกรรมท่ีใช้ 
รวมท้ังประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 – 
1.00  หลังจากปรับปรุงแล้ว 

 
การด าเนินการวิจัย 
1.ขั้นก่อนการทดลอง 

1.1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอ และได้รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เลขท่ี 
SWUEC-G-028/2562E และได้ท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบทักษะทางสังคมโดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 ท่าน 

1.2) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ไปวิเคราะห์เพื่อก าหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และองค์ประกอบของ
ทักษะทางสังคมท่ีควรเสริมสร้างให้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และสร้างแบบ
ประเมินทักษะทางสังคม จากน้ันน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  มีค่าเท่ากับ .67 ถึง 1  และ
สร้างแผนการสอนการใช้กิจกรรมกลุ่ม 
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2.2) ขั้นก่อนการทดลองการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม โดย
ใช้แบบประเมินทักษะทางสังคมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วน าคะแนนท่ีได้ให้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
และสังเกตนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประเมินโดยครูจ านวน 3 คน คือ ครูประจ าชั้น 1 คน ครู
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ศึกษา 

2. ขั้นการทดลอง  
2.1) ได้ด าเนินการดังน้ี น าโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมไป

ฝึกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 6 คน โดยใช้เวลาในการท ากิจกรรม สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 10 ครั้ง ในคาบวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 09.00 – 09.50 น. 
เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์   

2.2) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนตลอดการทดลอง แล้วบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

3. ขั้นหลังการทดลอง  
3.1) หลังการทดลอง ประเมินผลทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ

ประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอีกครั้ง ประเมินโดยครู
จ านวน 3 คน คือ ครูประจ าชั้น 1 คน ครูผู้เกี่ยวข้อง 1 คน และผู้ศึกษา  แล้วน าคะแนนท่ีได้ให้เป็น
หลังการทดลอง  

3.2) น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบท้ังสอง ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีโดยใช้สถิติพื้นฐาน การหาความเท ่ยงตรงเชิง

เน ้อหาืและเปร ยบเท ยบคะแนนความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มของกลุ่ม
ทดลองืวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติืWilcoxon Sign-Rank test 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
1. จากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ทักษะทางสังคมประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 1) การเข้าสู่สังคม 2) การรู้จักตนเอง         
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3) การสนทนากับผู้อื่น  4) มารยาทการเข้าสังคม 5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  6) การท ากิจกรรม
หรือท างานร่วมกับผู้อื่น  

2. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมกลุ่มมีทักษะ
ทางสังคมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลจากการศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  อายุ 13 – 18 ปี  พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ซึ่งเป็นความสามารถของนักเรียนในการกระท าส่ิงต่างๆได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามบรรทัดฐาน
ของสังคมน้ันประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 1)การเข้าสู่สังคม  2) การรู้จักตนเอง  3) การสนทนากับ
ผู้อื่น  4) มารยาทการเข้าสังคม  5) การสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  6) การท ากิจกรรมหรือท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549)  ท่ีได้พัฒนาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ทักษะ
การเข้าสู่สังคม 2) การรู้จักตนเอง 3) การสนทนากับผู้อื่น 4) มารยาทการเข้าสังคม 5) การเข้า
สมาคมและการรู้สร้างมิตรภาพกับผู้อื่น  6) ทักษะในการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น        
7) คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะเหล่านี้จ าเป็นอย่างมากส าหรับเด็กท่ีจะท างานร่วมกับบุคคลอื่นท้ังใน
โรงเรียนหรือท่ีบ้านเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน ได้พิจารณาตัดประเด็นคุณธรรม จริยธรรม ออก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษร  ใหม่ดี (2562) ได้พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้องค์ประกอบ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนในสังคม  ด้านการ
ปฏิบัติตามกติกาของสังคม และด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

2. การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมกลุ่มมีทักษะทางสังคมก่อน
และหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเน่ือง
ด้วยโปรแกรมใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีเทคนิคต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ท่ีได้จัดท าขึ้นอย่างเหมาะสม มีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สมนึก เหลืองอ่อน (2549)  ได้ศึกษาความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ
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ระหว่างบุคคลของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ ในระดับช่วงชั้นท่ี 3 ก่อน
และหลังใช้กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทงสติปัญญากลุ่ม
เรียนได้ จ านวน 6 คน โดยใช้แผนการสอนการใช้กิจกรรมกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลสูงขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 89.60 ระดับดีมาก  และ
สอดคล้องกับ ชลิดา ชวนานนท์ (2552) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อทักษะทางสังคมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าหลังการทดลอง นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีคะแนน
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และหลังการทดลอง
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 นอกจากน้ี ลักษณะบุคลิกภาพของครูก็มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาครูผู้สอนถือว่าเป็นตัวแบบท่ีส าคัญท่ีนักเรียนใกล้ชิด พฤติกรรมต่างๆท่ีครู
แสดงออกย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนในขณะท่ีท ากิจกรรมด้วย ดังน้ันในการจัดกิจกรรม
กลุ่มผู้จัดกิจกรรมกลุ่มต้องระมัดระวังค าพูด และท่าทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างท่ีไม่
ดีในการท ากิจกรรมกลุ่ม งานวิจัยเล่มน้ีจึงได้ออกแบบโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางสังคมท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยพิจารณาได้จากการออกแบบกิจกรรมเพื่มเสริมสร้างแต่ละด้านของทักษะทาง
สังคม โดยมีเทคนิคกิจกรรมกลุ่มดังน้ี 

 2.1) กิจกรรมดอกไม้ประจ าตัวฉัน ท าให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มมากขึ้นและกล้าที่จะเปิดเผยตนเองเข้าสู่กลุ่มเพื่อนได้และตระหนักถึงความส าคัญในการพูด
ส่ือสารกับผู้อื่นมากขึ้น เสริมสร้างในด้านการเข้าสู่สังคมและการรู้จักตนเอง เพราะจากการสังเกต
พฤติกรรมขณะท ากิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานกับการท ากิจกรรมกลุ่ม มี
การจดจ าชื่อเพื่อนได้ครบทุกคน โดยมีผู้น ากลุ่มใช้เทคนิคตัวแบบท าเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้เข้าร่วม
กลุ่มซึ่งสามารถวัดทักษะทางสังคมได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สอดคล้องกับการสอนทักษะ
ทางสังคมตามท่ี   กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ได้เสนอไว้คือ การท าเป็นแบบอย่าง   การสอนโดยท า
เป็นแบบอย่างน้ันสามารถใช้สอนได้หลายทักษะ ใช้ง่ายและได้ผล เด็กจะสังเกตและเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากส่ิงท่ีผู้อื่นกระท าได้ การสังเกตผู้อื่นท าพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแล้วได้รับ
การเสริมแรงจะท าให้เด็กเลียนแบบในการท าพฤติกรรมน้ันมากขึ้น  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการท า
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
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2.2) กิจกรรมฉันคือใคร ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญารู้จักการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้รู้จักตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับเพื่อน
ร่วมกลุ่มโดยใช้เทคนิคเกม ท่ีเป็นเทคนิคของกิจกรรมกลุ่มสอดแทรกเสียงเพลง นักเรียนเริ่มมีความ
สนุกสนานอยากท าความรู้จักกับเพื่อน และมีความกระตื้อรื้อร้นอยากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น 
สังเกตได้จากความตรงต่อเวลา และความสนใจถามวัน เวลา ท่ีนัดหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ดาว
ประกาย แก้วนพรัตน์ (2549, หน้า 74) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางสังคมสูงขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 
92.29 ระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกัลยาณี  อินต๊ะสิน (2550) ได้ท าการวิจัย
เร่ือง การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย จากการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหว
ประกอบการเล่นเกม ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้ผลตรงกัน คือ เด็กออทิสติกระดับปฐมวัยมีทักษะ
ทางด้านสังคมท่ีดีขึ้นภายหลังได้รับการจัดกิจกรรม เพราะกิจกรรมต่างๆ เป็นส่ือกลางท่ีดี ในการ
สร้างให้เด็กรู้จักการใช้ทักษะทางสังคมได้เต็มตามศักยภาพของบุคคล 

2.3) กิจกรรมเปิดหัวใจให้ยอมรับ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมกลุ่มโดยเป็นการใช้เทคนิค
สถานการณ์จ าลอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงผลของการให้การยอมรับฟังผู้อื่นมีสถานการณ์
จ าลอง 2 สถานการณ์ ให้นักเรียนได้ร่วมอภิปรายกลุ่ม ผู้จัดกิจกรรมมีหน้าท่ีใช้ค าถามเพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน นักเรียนได้ฝึกการรู้จักการเป็นผู้ฟัง และผู้พูดท่ีดีซึ่งเป็น
พื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อ
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ดีผู้จัดกิจกรรมต้องมีการชมเชย หรือให้รางวัลแก่นักเรียนส าหรับเด็ก
ท่ีต้ังใจเรียนทุกครั้งท่ีนักเรียนท ากิจกรรมส าเร็จ ซึ่งตรงกับทฤษฎีการให้แรงเสริมของสกินเนอร์ (กุล
ยา ก่อสุวรรณ, 2553) การเสริมแรงทางบวกเป็นการให้รางวัลหรือค าชนเชยเมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ การเสริมแรงทางบวกน้ีสามารถใช้สอนพฤติกรรมท่ีหลากหลาย ต้ังแต่การ
ช่วยเหลือตนเองไปจนถึงทักษะระดับสูง เช่น ทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นวิธีการใช้ได้ผลนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  

2.4) กิจกรรม สัตว์ของฉัน แต่ป่าของเรา เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้ เทคนิคการ
อภิปรายกลุ่ม ให้นักเรียนได้น าเสนอความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆ มีการพูดคุยเพื่อให้ได้
ข้อสรุปท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ Orit (2016) ได้ศึกษาการสร้างแบบจ าลองวิดีโอและการสนทนา
กลุ่มเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย พบว่า 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเข้าร่วมการใช้การสนทนากลุ่มและการจ าลอ ง
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สถานการณ์มีทักษะทางสังคม ด้านการปฏิบัติทางภาษาและกฎทางสังคมภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
และในกิจกรรมผู้วิจัยให้นักเรียนได้ฝึกสนทนากับผู้อื่นก่อนการสนทนาจริง การรู้จักและยอมรับ
บุคคลอื่น เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลความต้องการของบุคคล 
สภาพส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ติดต่อสัมพันธ์ เสริมสร้างการมีทักษะทาง
สังคมท่ีดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย ใจนะภา (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบทักษะทาง
สังคมของนักเรียนออทิสติกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังการฝึกโดยใช้บัตรพลัง 
ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ผลปรากฎว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น หลังการสอนโดยใช้บัตรพลัง ร่วมกับสถานการณ์จ าลองสูงขึ้น 

2.5) กิจกรรมสนทนาภาษาไพเราะ ผู้วิจัยจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ
ส่ือสารดีขึ้น มีหลายทักษะแต่ท่ีจ าเป็นเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะทางสังคม ได้แก่ 
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทักษะการสังเกตและการตีความภาษาท่าทาง เพื่อให้เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาฝึกทักษะการแสดงออกท้ังภาษาพูดว่า “สวัสดี”และภาษาท่าทางท่ี
เหมาะสม  ฝึกการรอคอยไม่แซงคิว การพูดขออนุญาตเพื่อออกจากห้องหรือเข้าห้อง มีการเริ่มต้น
บทสนทนาอย่างเหมาะสม เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกบ่อยๆจะท าให้เกิดความเข้าใจในภาษาท่าทาง
การติดต่อส่ือสาร โดยใช้บทบาทสมมติ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากบทสนทนาท่ีตนเองคิด
และจากบทบาทท่ีตนเองได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมนักจิตวิทยาโรงเรียนแห่งชาติ 
National Association of School Psychologists (2002) ท่ีว่า การฝึกทักษะทางสังคม ควรเปิด
โอกาสให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติทักษะในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กน าทักษะไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้  

2.6) กิจกรรมการกล่าวค าทักทายอย่างสุภาพ โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลอง ท่ี
สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้พบกับสภาพปัญหา และสามารถคิดโดยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต การให้ผู้เรียนได้ฝึกการกล่าวทักษะการส่ือสารโดยสร้างบรรยากาศท่ีคล้ายคลึง
กับความจริง ผู้เรียนจะมีประสบการณ์โดยรับรู้ เข้าใจ มีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมท่ีใช้บทบาทสมมติสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์, สุธาวัลย์ 
หาญขจรสุข, และ ชนิดา มิตรานันท์ (2562) ท าการพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนออทิสติก
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ผล
ปรากฏว่าทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกท้ัง 2 คน หลังได้รับการสอนด้วยกลุ่มเพื่อร่วมกับ
การแสดงบทบาทสมมติสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาท
สมมติ แสดงให้เห็นว่าบทบาทสมมติสามารถเสริมสร้างทักษะทางสังคม ของนักเรียนออทิสติกท่ี
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ความการเรียนรู้คล้ายคลึงและมีปัญหาด้านทักษะทางสังคมเช่นเดียวกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชระ หนูมงกุฎ (2557) ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อนและหลังการฝึกใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบบาท
สมมติ พบว่าหลังการทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดภาพร่วมกับ
การแสดงบทบาทสมมติด้วย 

2.7) กิจกรรมขอบคุณจากใจ ขอโทษเสียใจ เพื่อให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา การรู้จักขอโทษผู้อื่นทันทีท่ีกระท าความผิด และเข้าใจ รับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น 
ผ่านเทคนิคเกมกระจกเงา เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ เทคนิคสถานการณ์จ าลอง และการได้ดู
นิทานภาพเคล่ือนไหวเรื่องการขอโทษ การขอบคุณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yookyong 
(2003) ซึ่งศึกษาการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมท่ีคงอยู่ 
โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ มาจัดกิจกรรมให้กับเด็ก พบว่ามีพฤติกรรม
ห่วงใยผู้อื่น เห็นอกเห็นใจกัน และเกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีงานวิจัย
ของ จิราภรณ์ แจ่มใส และ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2559) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมศิลปะ
แบบร่วมมือประกอบการเล่านิทาน ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า ส่งผลต่อ
พัฒนาการทักษะทางสังคมร้อยละ 98 และผลการศึกษาเปล่ียนแปลง พบว่ามีคะแนนทักษะทาง
สังคมโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการเล่านิทานสามารถพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าการใช้นิทานหรือเรื่องเล่าทาง
สังคมสามารถเสริมสร้างทักษะทางสังคมได้ดี 

2.8) กิจกรรม ใจเขา ใจเรา เป็นการฝึกให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเกิด
การรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เป็นจิตส านึกทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีสามารถรับรู้อารมณ์ของตนเองได้ย่อมเรียนรู้ท่ีจะไว้ใจ
ความรู้สึกอดทนของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับความส าเร็จในการติดต่อกับผู้อื่น โดยใช้เทคนิค
สถานการณ์จ าลอง และการอภิปรายกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดของ Seray 
(2016) ได้ศึกษาการใช้การสร้างแบบจ าลองวิดีโอและโซเชียลร่วมกันเรื่องราวในการสอนทักษะ
ทางสังคมส าหรับบุคคลท่ีมีความพิการทางสติปัญญา ผลปรากฎว่า การใช้แบบจ าลองวิดีโอและ
โซเชียลร่วมกันเรื่องราวในการสอนทักษะทางสังคมส าหรับบุคคลท่ีมีความพิการทางสติปัญญา
แสดงผลลัพธ์ท่ีผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับทักษะทางสังคมตามเป้าหมายด้วยความแม่นย า 100% ใน
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บางกิจกรรมผู้วิจัยใช้วิธีการสอนทักษะทางสังคมผ่านสถานการณ์โดยครูมีบทบาทเป็นท่ีปรึกษาใน
การให้ค าแนะน าและคอยให้ความช่วยเหลือตระหนักถึงทักษะทางสังคมต่างๆ  

2.9) กิจกรรม คุณคือหัวหน้า : ฉันคือสมาชิก ผู้วิจัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาสร้างความสัมพันธ์ทางบวกให้เกิดขึ้นระหว่างการท างาน มีการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกท่ีมากกว่า 1 คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนน้ันจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไร
แล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนร่วมกัน รับทราบบทบาทของตนเอง น าไปสู่การ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และท าให้เกิดทักษะทางสังคมท่ีดีแก่ผู้เรียน โดยใช้
สถานการณ์จ าลอง เรื่อง “คุณคือหัวหน้า:ฉันคือสมาชิก” สอดคล้องกับ สุขสม สิวะอมรรัตน์ 
(2552) ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จ าลองท่ีมีต่อความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการท างานกลุ่มมากขึ้นหลังจากได้รับการใช้สถานการณ์จ าลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ Jessica และ Angus (2017) ได้ศึกษาประสบการณ์การรวมกลุ่มทาง
สังคมของคนพิการทางสติปัญญา โดยศึกษาใน 4 ประเด็นคือ ผลกระทบของความเป็นอิสระทาง
ร่างกายและสังคม จ านวนปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมทางสังคม ผลกระทบของวัฒนธรรมและ
ทัศนคติและผลของการรวมตัวทางสังคม พบว่า คนพิการทางสติปัญญาได้มีส่วนร่วมทางสังคม
และการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท าให้มีการท างานและทัศนคติท่ีดีต่อชุมชนมากขึ้น   

2.10) กิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษและปัจฉิมนิเทศ เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคเกม 
การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาการท างานกิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ภานุวัฒน์ ศรีแสง (2558) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรม
การละเล่นพื้นบ้านกับโปรแกรมการสอนปกติท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในระดับเรียนได้ ซึ่งผลปรากฏว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ระดับเรียนได้ทักษะทางสังคมหลังการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม
การสอนปกติท่ีมีต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมหลังการใช้โปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุป ครูผู้สอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับ
เรียนได้หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ส าหรับพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิเชียร เกษประทุม (2547, หน้า 11)  คือ เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ได้แก่ การละเล่นข้างขึ้นข้างแรม ผีตอกตะปู และท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ได้แก่ การละเล่นขี่ม้าส่งเมือง งูกินหาง นอกจากน้ี บุญเรือน ศรีดวงแก้ว (2558) ได้ศึกษาผล
ของการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
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ปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทยมีพฤติกรรมทางสังคมในระดับ ดี พฤติกรรมทางสังคมหลังได้รับการจัดประสบการณ์สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งนอกจากดังท่ีกล่า ว
ข้างต้นแล้วเด็กพิการยังได้เรียนรู้การต่อแถว การไม่แซงคิวผู้อื่น ปฏิบัติตามกติกาของการเล่น และ
ยอมรับผลของการตัดสินใจได้อีกด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) การใช้กิจกรรมกลุ่มน้ี สามารถน าไปใช้ได้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ท่ีมีปัญหาทักษะทางสังคมในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะทางอื่นๆได้  โดยผู้จัด
กิจกรรมกลุ่มควรศึกษาลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน และลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีความแตกต่างกัน เพื่อปรับลดหรือเพิ่มกิจกรรมในบางส่วนของ
กิจกรรมกลุ่มน้ี 

2) การท่ีจะน าแผนกิจกรรมกลุ่มน้ีไปใช้ควรศึกษา บริบท รายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ
ก่อนการน าไปใช้ รวมท้ังมีการใช้ส่ือ วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น บทบาทสมมติ  
สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่ม เกม และส่ือเรื่องราวทางสังคม และเน่ืองจากข้อจ ากัด
ทางด้านพัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา คือ ลืมง่าย จ ายาก เพราะเฉพาะน้ัน
ต้องใช้เทคนิคการสอนซ้ าๆ เทคนิคการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ ร่วมด้วย 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
1) ควรศึกษานักเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทอื่นๆท่ีมีปัญหาทักษะทางสังคม เช่น 

บุคคลออทิสติก บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เน่ืองจากเป็นเด็กพิเศษท่ีมีข้อจ ากัดด้าน
ทักษะทางสังคมเช่นเดียวกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2) ควรศึกษาเทคนิคการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน าไปใช้เสริมสร้างด้านอื่นของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น ด้านการเลือกอาชีพ  ด้านการเผชิญอุปสรรคในการท างาน 
เป็นต้น 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร    ประธานชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย 

2. อาจารย์หรรษา องคสิงห์   อาจารยป์ระจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. อาจารย์รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะทางสงัคมและ

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 

1. อาจารย์ ดร.ครรชิต แสนอุบล   อาจารยป์ระจ าภาควิชาการแนะแนว และ 

      จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร    ประธานชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ น่ิมตลุง    ประธานประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

และใบรับรองจริยธรรมของข้อเสนอการวิจยั 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะทางสังคม 

และแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
การตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

ข้อที ่ รายการประเมินผล 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

∑R 

ความ
สอดค
ล้อง 
IOC 

หมายเหต ุ
1 2 3 

1. ทักษะการเข้าสูส่ังคม 
 1.1  แสดงความรู้จัก โดยการแสดง

ท่าทางส่งเสียงหรือใช้ภาษาพูดจา
ทักทาย อย่างง่ายๆท่ีเหมาะสมกับ
ผู้อื่นได ้

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 1.2 สามารถพูดเป็นประโยคท่ีส่ือ
ความหมายได้ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 1.3 สามารถแนะน าตนเอง  โดยบอก
ชื่อ ของตนเองได้ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 1.4 อธิบายความรู้สึกของตนเองให้
ผู้อื่นเข้าใจได ้

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 1.5 สามารถตั้งใจฟังได้ 10 – 15 นาที  0 0 0 0 0 วอกแวก
ง่ายไม่

สามารถท า
ได ้

(ไม่ผ่าน) 
 1.6 สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง หรือ

ค าแนะน าได้ 1-2 ค าสั่ง 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 1.7 สามารถใช้น้ าเสียงส าหรับ
สถานท่ี / สถานการณ ์อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

2. การรู้จักตนเอง 
 2.1 บอกชื่อ นามสกุล  อายุ วัน เดือน 

ปีเกิดของตนเองได้ 

+1 +1 +1 3 +1 ผ่าน 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการประเมินผล 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

∑R 

ความ
สอดค
ล้อง 
IOC 

หมายเหต ุ

 2.2 รู้จักเพศของตนเอง +1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
 2.3 บอกลักษณะเด่น และด้อยของ

ตนเองได้ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 2.4 บอกความสัมพันธ์ของคนท่ี
คุ้นเคยกับตัวเอง 

0 +1 +1 2 0.67 ผ่าน 

 2.5 บอกความสามารถที่แท้จริงของ
ตนเอง 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
ครูต้องช่วย

สอน 
 

 2.6 สามารถบอกอารมณ์ในปัจจุบัน
ของตนเองได ้

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 2.7 บอกส่ิงท่ีตนเองชอบและไม่ชอบ
ได ้

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 2.8 พัฒนาตนเองขึ้นตามขอบเขต
ความสามารถของตนเองไม่เพ้อฝันใน
ส่ิงท่ียากเกินความสามารถของตนเอง 

0 +1 0 1 0.3 ครูต้องช่วย
สอน 

(ไม่ผ่าน) 
3. การสนทนากับผู้อ่ืน 
 3.1 สามารถพูดทักทายขั้นต้นได้ เช่น 

ค าว่า “สวัสดี” “สบายดีเหรอ” 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 3.2 เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดย
เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาไม่นาน 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 3.3 พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสนใจของ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการประเมินผล 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

∑R 

ความ
สอดค
ล้อง 
IOC 

หมายเหต ุ

 3.4 ถามหรือขอค าแนะน าจากบุคคล
อื่นได ้เมื่อเกิดข้อสงสัย 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 3.5 แสดงกิริยาท่าทางที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อค าแนะน าหรือเมื่อ
สนทนากับผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 3.6 สามารถปฏิบัติตนในการ
แก้ปัญหาเมื่อรู้วา่บุคคลท่ีตนเอง
สนทนาด้วยมีอาการเบื่อหน่าย รู้จัก
แก้ปัญหาโดยการหยุดสนทนา หรือ
เปล่ียนเร่ืองพูดได้ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

4. มารยาทการเข้าสังคม 
 4.1 กล่าวค าร้องขอและกล่าวค า 

“ขอบคุณ” ได ้
+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 4.2 กล่าวค าทักทายหรือยกมือไหว้ 
“สวัสดี” ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 4.3 สามารถปฏิบัติตนรอคอย
ตามล าดับของตนเอง  

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
ระบุเวลาให้
ชัดเจนว่ารอ
คอยแค่ไหน 

 4.4 ขออนุญาตก่อนเข้าห้อง (เช่น การ
เคาะประตู การกล่าวค าขออนุญาต, 
และการขอโทษ) ได้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 



  93 

ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการประเมินผล 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

∑R 

ความ
สอดค
ล้อง 
IOC 

หมายเหต ุ

 4.5 สามารถเริ่มพูดคุยเล็กๆ เมื่อพบ
กับคนคุ้นเคย เช่น “สวัสดี” “สบาย
ดีมั้ย” “เป็นอย่างไรบ้าง” 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 
ระบุว่า 

“เล็กๆ”คือ
แค่ไหน 

 4.6 ใช้ค าหรือท่าทางอย่างเหมาะสม
และถูกกาลเทศะ เช่น ยิ้มให้กับผู้อื่น 
ไม่ยืนค้ าหัวผู้ใหญ่  ยกมือไหว ้

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 
ควรระบุ

หรือตัดออก
เพราะเป็น
ภาพรวม
ของข้ออื่นๆ 

 4.7 สามารถแสดงอาการว่าต้องการ
จะจากไป หรือต้องการอยู่ตามล าพัง 
เช่น พูดขออนุญาตออกนอกห้อง  

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 
 

5. การเข้าสมาคมและการรู้จักสร้างมติรภาพกับผู้อ่ืน 
 5.1 สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ผู้อื่น 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 5.2 สามารถแบ่งหรือให้ยืมส่ิงของ
เครื่องใช้ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 5.3 มีความรัก ความเมตตากรุณา 
และความสงสารเห็นใจต่อผู้อื่น 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 5.4 ปฏิบัติตนในการรักษามิตรภาพ
ของเพื่อนฝูงได ้

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อที ่ รายการประเมินผล 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

∑R 

ความ
สอดค
ล้อง 
IOC 

หมายเหต ุ

 5.5 แสดงอารมณ์ สีหน้า ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 5.6 สามารถควบอารมณ์และ
พฤติกรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีตนเอง
ไม่พึงพอใจ 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

 5.7 ให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถ
จะท าได้ เมื่อเพื่อนต้องการ 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

6. ทักษะในการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 6.1 มีความสนุกสนานในการเข้าร่วม

กลุ่มกับผู้อื่น สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 6.2 ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
พบปะกับบุคคลอื่น 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 6.3 ปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นทีมใน
การเล่นเกมหรือกีฬาชนิดต่างๆได้ 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 6.4 ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม ในการ
แสดงต่างๆได้ เช่น สถานการณ์
จ าลอง  บทบาทสมมติ  

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 6.5 ปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ท างานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 6.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้
อย่างเหมาะสม 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 

 6.7 สามารถก าหนดบทบาทของ
ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

+1 0 +1 2 .67 ผ่าน 
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ตาราง 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ข้อที ่ รายการประเมินผล 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

∑R 

ความ
สอดค
ล้อง 
IOC 

หมายเหต ุ

1 การมีมารยาท ให้ความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

2 การท ากิจกรรมตามกฎ กติกา  ค าสั่ง +1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
3 การมีลักษณะผู้ปฏิบัติท่ีดี เชื่อฟังครู +1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
4 การร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน ์

+1 +1 +1 3 1 ผ่าน 

5 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น +1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
6 การมีน้ าใจเอื้อเฟือ้เผือแผ่ต่อผู้อื่น +1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
7 มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม +1 +1 +1 3 1 ผ่าน 
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ตาราง 14 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มส าหรบันักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ∑R สรุป หมายเหต ุ
1 2 3 

กิจกรรมกล่มที่ 1 ดอกไม้ประจ าตัวฉัน 
1.1  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความชัดเจน 
และครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

1.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

1.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 0 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
1.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

1.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
1.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมในการฝึก
ทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

1.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
1.8  วิธีการประเมินผล 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 2  ฉันคือใคร 
2.1  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความชัดเจน 
และครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการ 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

2.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

2.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
2.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

2.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
2.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมในการฝึก
ทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

∑R สรุป 
หมายเหต ุ

1 2 3    
2.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
2.8  วิธีการประเมินผล 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 3 เปิดหัวใจให้ยอมรับ 
3.1  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการ 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

3.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

3.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
3.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

3.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
3.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมในการฝึก
ทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

3.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
3.8  วิธีการประเมินผล 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 4 สัตว์ของฉัน แต่ป่าของ
เรา 
4.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

4.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ∑R สรุป หมายเหต ุ
1 2 3 

4.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
4.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

4.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
4.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมในการ
ฝึกทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

4.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
4.8  วิธีการประเมินผล +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 5 สนทนาภาษา
ไพเราะ 
5.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่
ต้องการ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

5.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

5.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
5.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

5.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
5.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมในการ
ฝึกทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

5.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
5.8  วิธีการประเมินผล +1 +1 0 2 0.3 เหมาะสมกับเน้ือหา 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

∑R สรุป หมายเหต ุ

1 2 3 
กิจกรรมกลุ่มที่ 6 การกล่าวค าทักทาย
อย่างสุภาพ 
6.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่
ต้องการ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

6.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

6.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
6.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

6.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
6.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมในการ
ฝึกทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

6.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
6.8  วิธีการประเมินผล +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 7 ขอบคุณจากใจ ขอ
โทษเสียใจ 
7.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่
ต้องการ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

7.2  วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

7.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
7.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

∑R สรุป หมายเหต ุ

1 2 3 
7.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
7.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมใน
การฝึกทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

7.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
7.8  วิธีการประเมินผล 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 8 ใจเขา ใจเรา 
8.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่
ต้องการ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

8.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

8.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
8.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

8.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
8.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมใน
การฝึกทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

8.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
8.8  วิธีการประเมินผล +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 9 คุณคือหัวหน้าฉนั
คือสมาชิก 
9.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรม 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

9.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

∑R สรุป ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 
9.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 
9.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

9.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกบัผู้เรียน 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
9.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมใน
การฝึกทักษะปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1 เหมาะสมกับเน้ือหา 

9.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
9.8  วิธีการประเมินผล +1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
กิจกรรมกลุ่มที่ 10 กีฬาเป็นยาวิเศษ
และปัจฉิมนิเทศ 
10.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความชัดเจน และครอบคลุมพฤติกรรมที่
ต้องการ 

+1 +1 0 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

10.2  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรม 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

10.3  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา +1 0 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
10.4  ล าดับของกิจกรรมเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

10.5  กิจกรรมยากง่ายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

10.6  กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมใน
การฝึกทักษะปฏิบัติ 

0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

9.7  ส่ือการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 
9.8  วิธีการประเมินผล 0 +1 +1 2 0.67 เหมาะสมกับเน้ือหา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 
2) แบบประเมนิทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ 

ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม ของนักศึกษาปริญญาโท สาขา
จิตวิทยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท าเพื่อรวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกับทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในระดับช่วงอายุ 13-18 ป ี
มีระดับเชาวป์ัญญา IQ 50-70 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแบบประเมินทักษะทางสังคมและท า
โปรแกรมใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้ความเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา จึงขอความร่วมมอืจากท่านแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง 
ส่วนท่ี  1  ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ชือ่ ............................................................... นามสกุล ...................................................... 

2. เพศ  (   )  หญิง  (   )   ชาย 

3. อาย ุ....................... ป ี  

4. อาชีพ ....................................... ประสบการณ์ในการท างานด้านการศึกษาพิเศษ .............. ปี 

5. สถานท่ีท างาน ................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ค าอธิบาย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญาอย่างไร ในหัวข้อต่อไปน้ี โปรดอธบิาย 

2.1 ทักษะการเข้าสู่สังคมของเด็กท ่ม ความบกพร่องทางสติปัญญาืหมายถึงอะไรืและควรเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ทักษะการรู้จักตนเองของเด็กท ่ม ่ความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึงอะไรืและควรเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ทักษะการสนทนากับผู้อ ่นของเด็กท ่ม ความบกพร่องทางสติปัญญาม ความหมายว่าอย่างไรืและ

ควรท าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4 ทักษะมารยาทการเข้าสังคมของเด็กท ่ม ความบกพร่องทางสติปัญญาม ความหมายว่าอย่างไรืและ

ควรเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ทักษะการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึงอะไร ควร

เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 ทักษะการท ากิจกรรมและการท างานร่วมกบัผู้อื่นของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ความหมายว่าอย่างไร ควรท าอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 คุณธรรม จริยธรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาความหมายว่าอย่างไร ควรท า

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.8 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

**ขอบคุณค่ะส าหรับข้อมูลของท่าน** 
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แบบประเมินผลการเสริมสร้างทักษะทางสังคมของ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยกิจกรรมกลุ่ม 

ค าชี้แจง 

แบบประเมินผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญานี้  เป็นประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดและประเมินผลการใช้กิจกรรมกลุ่ม

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อาย ุ13-18 ปี  มีระดับ

เชาวน์ปัญญา (IQ) 50 -70 ท่ีสามารถเรียนได้ ผู้วิจัยประยุกต์และปรับปรุงจากแบบประเมินผลของ

นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์ (2549) และแบบประเมินด้านการเข้าสังคมของวายด์แลน โดยแบบ

ประเมินดังกล่าวครูผู้สอนเป็นผู้สังเกตและประเมินนักเรียน ประเมินผลประกอบด้วย 6 ด้าน 40 ข้อ  

ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

4 นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยไม่ต้องช่วยเหลือ  
(ไม่ต้องกระตุ้นเลย)  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3 นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ต้องให้ค าแนะน าบ้าง  
(กระตุ้นทางวาจา)   ระดับคุณภาพ ดี 

2     นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องให้ค าแนะน าช่วยเหลือค่อนข้างมาก  
(กระตุ้นด้วยท่าทาง) ระดับคุณภาพ พอใช ้

1     นักเรียนให้ความร่วมมือ แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
(กระตุ้นทางกาย)   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

0     นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกและปฏิบัติไม่ได้ 
 ระดับคุณภาพ ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
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 ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องรายการประเมินท่ีก าหนด 
 ชื่อนักเรียน .....................................นามสกุล ................................. ชั้น ..............   

 วัน/เดือน/ปี เกิด ........./................/................. อายุ ......... ปี ............. เดือน 

 ผู้ประเมิน ......................................................................................  

ตาราง 15  แบบประเมินทักษะทางสังคม 

ที่ รายการประเมินผล ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

1. ทักษะการเข้าสูส่ังคม 4 3 2 1 0  
 1.1  แสดงความรู้จัก โดยการแสดงท่าทางส่งเสียงหรือใช้ภาษา

พูดจาทักทาย อย่างง่ายๆท่ีเหมาะสมกับผู้อื่นได ้
     

 1.2 สามารถพูดเป็นประโยคท่ีส่ือความหมายได้      
 1.3 สามารถแนะน าตนเอง  โดยบอกชื่อ ของตนเองได้      
 1.4 อธิบายความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้      
 1.5 สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าแนะน าได้ 1-2 ค าสั่ง      
 1.6 ปรับระดับเสียงส าหรับสถานท่ี / สถานการณ์ อย่าง

เหมาะสม 
     

ผลการประเมิน 
คะแนนรวม 

........................... 
 

2. การรู้จักตนเอง 4 3 2 1 0  
 2.1 บอกชื่อ นามสกุล  อายุ วัน เดือน ปีเกิดของตนเองได้      
 2.2 รู้จักเพศของตนเอง      
 2.3 บอกลักษณะเด่น และด้อยของตนเองได้      
 2.4 บอกความสัมพันธ์ของคนท่ีคุ้นเคยกับตัวเอง      
 2.5 บอกความสามารถที่แท้จริงของตนเอง      
 2.6 สามารถบอกอารมณ์ในปัจจุบันของตนเองได้      
 2.7 บอกส่ิงท่ีตนเองชอบและไม่ชอบได ้      

ผลการประเมิน 
คะแนนรวม 

.......................... 
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ตารางื15 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมินผล ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

3. การสนทนากับผู้อ่ืน 4 3 2 1 0  
 3.1 สามารถพูดทักทายขั้นต้นได้ เช่น ค าว่า “สวัสดี” “สบายดีเหรอ”       
 3.2 เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ระยะเวลาไม่นาน 
     

 3.3 พูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสนใจของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้      
 3.4 ถามหรือขอค าแนะน าจากบุคคลอื่นได้ เมื่อเกิดข้อสงสัย      
 3.5 แสดงกิริยาท่าทางที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อค าแนะน าหรือเมื่อ

สนทนากับผู้อื่น 
     

 3.6 สามารถปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาเมื่อรู้ว่าบคุคลท่ีตนเองสนทนา
ด้วยมีอาการเบือ่หน่าย รู้จักแก้ปญัหาโดยการหยุดสนทนา หรือเปล่ียน
เร่ืองพูดได้ 

     

ผลการประเมิน คะแนนรวม ......... 
 

4. มารยาทการเข้าสังคม 4 3 2 1 0  
 4.1 กล่าวค าร้องและกล่าวค า “ขอบคุณ” ได ้      
 4.2 กล่าวค าทักทายหรือยกมือไหว้ “สวัสดี” ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ      

 4.3 สามารถปฏิบัติตนรอคอยตามล าดับของตนเอง      
 4.4 ขออนุญาตก่อนเข้าห้อง (เช่น การเคาะประตู การกล่าวค าขอ

อนุญาต, และการขอโทษ) ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
     

 4.5 สามารถเริ่มพูดคุยเล็กๆ เมื่อพบกับคนคุ้นเคย เช่น “สวัสดี” “สบาย
ดีมั้ย” “เป็นอย่างไรบ้าง” 

     

 4.6 ใช้ค าหรือท่าทางอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ เช่น ยิ้มให้กับ
ผู้อื่น  ไม่ยืนค้ าหัวผู้ใหญ่ ยกมือไหว ้

     

 4.7 สามารถแสดงอาการว่าต้องการจะจากไป หรือต้องการออกนอก
ห้อง เช่น พูดขออนุญาตออกนอกห้อง 

     

 ผลการประเมิน คะแนนรวม..........  
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมินผล ผลการประเมิน หมาย
เหตุ 

5. ทักษะการสร้างมติรภาพกับผู้อ่ืน 4 3 2 1 0  
 5.1 สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม

กับผู้อื่น 
      

 5.2 สามารถแบ่งหรือให้ยืมส่ิงของเครื่องใช้      
 5.3 มีความรัก ความเมตตากรุณา และความสงสารเห็นใจต่อ

ผู้อื่น 
     

 5.4 ปฏิบัติตนในการรักษามิตรภาพของเพื่อนฝูงได้      
 5.5 แสดงอารมณ์ สีหน้า ได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ      
 5.6 สามารถควบอารมณ์และพฤติกรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ี

ตนเองไม่พึงพอใจ 
     

 5.7ให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถจะท าได้ เมื่อเพื่อนต้องการ      

ผลการประเมิน คะแนนรวม…….  

6. ทักษะในการท ากิจกรรมหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4 3 2 1 0  
 6.1 มีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกลุ่มกับผู้อื่น สามารถ

ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
     

 6.2 ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม เมื่อพบปะกับบคุคลอื่น      
 6.3 ปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นทีมในการเล่นเกมหรือกีฬาชนิด

ต่างๆได้ 
     

 6.4 ปฏิบัติตนในการเข้าร่วม ในการแสดงต่างๆได้ เช่น 
สถานการณ์จ าลอง  บทบาทสมมติ 

     

 6.5 ปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม       
 6.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม      
 6.7 สามารถก าหนดบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 
     

ผลการประเมิน คะแนนรวม……..  
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ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์คะแนนสรุปผลการประเมินผล 

0  –  40     แปลผล  ควรปรับปรุง 
41-   80    แปลผล  ปรับปรุง 
81 – 120  แปลผล  พอใช้ 
121 - 160  แปลผล  ดี 
 
 

     ลงชื่อ ............................................. ผู้ประเมิน 

            .........../............/...................... 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุม่ 

ค าชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนท่ีก าหนด 

 การสังเกตครั้งท่ี ............   วันท่ี ............. เดือน............................. พ.ศ................... 

 ชื่อนักเรียน ................................................. นามสกุล ........................................... 

ตาราง 16 แบบบันทึกพฤติกรรมการร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

ที่ พฤติกรรม 
ระดับคะแนน หมายเหต ุ

4 3 2 1  
1 การมีมารยาท ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม      
2 การท ากิจกรรมตามกฎ กติกา  ค าสั่ง      
3 การมีลักษณะผู้ปฏิบัติท่ีดี เชื่อฟังครู      
4 การ่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์      
5 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น      
6 การมีน้ าใจเอื้อเฟือ้เผือแผ่ต่อผู้อื่น      
7 มีความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม      

รวม      

 

ข้อค้นพบอื่นๆ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ      คะแนน 
ดีมาก       4 
ดี       3 
พอใช ้       2 
ปรับปรุง      1 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้บันทึก 
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ตาราง 17  โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพือ่เสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 

ครั้ง
ที่ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
ระยะเวลา 
วันที่ทดลอง 

1 ดอกไม้
ประจ าตัวฉัน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจลักษณะนิสัยของ
ตนเองด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสร้างความคุ้นเคย
กับเพื่อนๆในกลุ่มและพร้อมท่ีจะเปิดเผย
ตนเอง 

- การรู้จักและ
ยอมรับตนเอง 

50 นาท ี
1/12/2563 

2 ฉันคือใคร 1. เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ถึง
ตัวเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนใน
กลุ่มมากขึ้น 

- การรู้จักและ
ยอมรับตนเอง 

50 นาท ี
7/12/2563 

3 เปิดหัวใจให้
ยอมรับ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงผลของการให้
การยอมรับฟังผู้อื่น 

- การรู้จักและ
ยอมรับบุคคล
อื่น 

50 นาท ี
8/12/2563 

4 สัตว์ของฉัน แต่
ป่าของเรา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคน
ต้องการความยอมรบันับถือ และเห็นคุณค่า
จากผู้อื่น 

- การรู้จักและ
ยอมรับบุคคล
อื่น 

50 นาท ี
14/12/2563 

5 สนทนาภาษา
ไพเราะ 

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแสดงออกท้ัง
ภาษาพูดว่า “สวัสดี”และภาษาท่าทางที่
เหมาะสม 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทักทายกับผู้อื่น
ได ้

- การ
ติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล
อื่น เช่น การพูด
สวัสดีค่ะ/ครับ 

50 นาท ี
15/12/2563 

6 การกล่าวค า
ทักทายอย่าง
สุภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการกล่าวทักทาย
อย่างสุภาพ การกล่าวค าว่า “สวัสดี” พร้อม
ยกมือไหว ้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ริเริ่มกล่าวค า
สนทนา  

- การ
ติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคล  

50 นาท ี
21/12/2563 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ครั้ง
ที่ 

ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
ระยะเวลา 
วันที่ทดลอง 

7 ขอบคุณจากใจ 
ขอโทษเสียใจ 

1. เพื่อฝึกทักษะการแสดงออกทางภาษา
ถ้อยค าและภาษาท่าทางในการกล่าวค าขอ
โทษและขอบคุณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ์  

- การกล่าว
ขอบคุณเมื่อได้รับ
ส่ิงของจากผู้อื่น 

50 นาท ี
22/12/2563 

8 ใจเขา ใจเรา 1. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักอารมณ์ของตนเอง 
2. เพื่อฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ ์

- การรู้จักอารมณ์
ของตนเอง และ
การควบคุม
อารมณ ์

50 นาท ี
28/12/2563 

9 คุณคือหัวหน้า 
: ฉันคือสมาชิก 

1. เพื่อฝึกทักษะท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่ 
2. เพื่อฝึกทักษะทางแสดงออกทางภาษา
ถ้อยค า 

- การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

50 นาท ี
29/12/2563 

10 กีฬาเป็นยา
วิเศษและ
ปัจฉิมนิเทศ 

1. เพื่อฝึกทักษะการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
ทราบบทบาทของตนเอง 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

- การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

50 นาท ี
30/12/2563 

 

หมายเหต ุใช้กิจกรรมกลุ่มในคาบเรียนวันจันทร์และอังคาร เวลา 09.00 – 09.50 น. เป็น

ระยะเวลา 5 สัปดาห์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม กิจกรรมที่ 1 

            ใช้เวลา  50 นาที 

ชื่อกิจกรรม  ดอกไม้ประจ าตัวฉัน 

แนวคิดส าคัญ  การเปิดเผยตนเองจะสร้างความไว้ใจกันมากขึ้น ยิ่งมีความไว้ใจกันมากเท่าไหร่ก็

ยิ่งรู้สึกปลอดภัยในการเปิดเผยตนเองมากขึ้นเท่านั้น 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้นักเรียนได้ส ารวจลักษณะนิสัยของตนเองด้วยตนเอง 

 2) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆในกลุ่มและพร้อมท่ีจะเปิดเผยตนเอง  

เนื้อหา 

 การรู้จักและยอมรับตนเอง 

เทคนิค 

 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการจัดสถานการณ์เพื่อให้ได้มีโอกาสแสดงออกตาม

ธรรมชาติ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงบุคลิกภาพของตนเองอย่างอิสระ ภายหลังการแสดงจะ

มีการวิเคราะห์บทบาทโดยอาศัยการสังเกตและอภิปรายกลุ่ม  

 ตัวแบบแนวคิดของบันดูรา กล่าวว่า  ตัวแบบน้ันให้ประโยชน์ 3 ด้าน คือ ชว่ยให้บุคคล

เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ช่วยให้พฤติกรรมที่ได้เรียนรู้มาแล้วได้แสดงออก  และมีผลให้เกิดการระงับ

พฤติกรรมบางอย่าง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นกิจกรรม 

   1.1) ผู้จัดกิจกรรมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี แจ้งวัตถุประสงค์ของการท า

กิจกรรมและกิจกรรมของวันน้ีคือ การแสดงตัวตน เพื่อให้เพื่อนรู้จักและยอมรับตนเอง  

 2. ขั้นวิเคราะห ์

   2.1) ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ส ารวจตนเองและได้แนะน าตนเองให้เพื่อนได้รู้จัก 

ใช้เทคนิคการแสดงละคร “กระจกวิเศษ จงบอกข้าเถิด คนท่ีอยู่ในกระจกน้ีเจ้าคือใคร” แล้วให้ตอบ 

“ชื่อ นามสกุล ชือ่เล่น อายุ หรือส่ิงท่ีนักเรียนอยากจะบอกกับเพื่อนๆ” โดยผู้จัดกิจกรรมต้องเป็นตัว

แบบให้กับนักเรียนพร้อมมีส่ือทางสายตาบัตรค าถามแนะน าตัวเอง ตามล าดับ 
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  2.2) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ท่ีมีกลีบดอกส่ีกลีบ ในแต่ละกลีบจะให้

นักเรียนท ากิจกรรมดังน้ี  

- กลีบท่ี 1 ระบายสีท่ีชอบ 

- กลีบท่ี 2 เขียนหรือติดรูปภาพอาชีพท่ีฉันอยากเป็น 

- กลีบท่ี 3 เขียนหรือติดรูปภาพบุคคลท่ีฉันรักมากท่ีสุด 

- กลีบท่ี 4 วาดหรือติดรูปภาพท่ีแสดงอารมณ์ต่างๆที่เป็นนิสัยของฉัน 

โดยมีผู้จัดกิจกรรม ท าเป็นตัวอย่างมีผลงานให้นักเรียนได้สังเกต ตามแนวคิดของแบนดูรา 

  2.3) หลังจากน้ันให้นักเรียนพูดถึงดอกไม้ของตนเอง และอภิปรายร่วมกันถึงบุคคลิกภาพ

ของคน โดยใช้กระจกวิเศษ ส่องไปยังบุคคลท่ีนักเรียนอยากรู้จัก และเพื่อนท่ีนักเรียนรู้จัก 

 3. ขั้นประยุกตฺใช้และสรุป 

    3.1) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเดินเข้าหาเพื่อนเพื่อท าความรู้จักกับเพือ่นๆให้

ครบทุกคนโดยไม่ซ้ ากัน และเลือกดอกไม้ท่ีของเพื่อนท่ีตนเองชอบท่ีสุด  

    3.2) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละพูดถึงดอกไม้ของเพื่อนท่ีตนเองชอบท่ีสุด หน้าชั้น

เรียน มีการให้รางวัล ค าชมเชย ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เพื่อเพิ่มพฤติกรรมทางบวกให้กับ

นักเรียน 

สื่อการสอน 

1) กระดาษและดินสอ  2) สี 

3) รูปภาพบุคคล   4) รูปภาพท่ีแสดงอารมณ์ 

5) กาว    6) บัตรค า 

การประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อน  ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

ตามแบบประเมินทักษะทางสังคม ข้อ 1.3  1.6  1.7  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7  

2.8 

2) สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
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การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม กิจกรรมที่ 2 

         ใช้เวลา  50 นาท ี

ชื่อกิจกรรม  ฉันคือใคร 

แนวคิด  การรู้จักและยอมรับตนเอง เป็นพื้นฐานส าหรับความส าเร็จในการติดต่อกับผู้อื่น ผู้ท่ี

ยอมรับตนเองมีแนวโน้มท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง ยอมรับความแตกต่าง รับผิดชอบต่องาน และ

ท างานเป็นทีมได้ รวมถึงก าหนดความส าเร็จของเป้าหมายได้ด้วย 

วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ถึงตัวเอง 

2) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น 

เนื้อหา  

การรู้จักและยอมรับตนเอง 

เทคนิค 

เกม (Game) เป็นกิจกรรมที่สมาชิกต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง มีผลแพ้ชนะ จะท าให้

นักเรียนได้แสดงอารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆออกมา ภายหลังการเล่นเกมจะมีการวิเคราะห์

บทบาทโดยอาศัยการสังเกตและอภิปรายกลุ่ม 

การอภิปรายกลุ่ม เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

สะท้อนพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมของสมาชิก ท าให้เกิดข้อสรุปหรือข้อตกลงร่วมกนั

ท่ีจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นกิจกรรม 

   1.1) ผู้จัดกิจกรรมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี แจ้งวัตถุประสงค์ของการท า

กิจกรรมและกิจกรรมของวันน้ีคือ ท าความคุ้นเคยกับเพื่อนคนอื่นๆมากขึ้น 

   1.2) ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนบอกชื่อเพื่อนและชื่อตนเองตามล าดับ เช่น กุ้ง  กุ้งแมว  

กุ้งแมวลิง  เป็นต้น โดยเริ่มท่ีผู้น ากิจกรรมกลุ่ม  

   1.3) บอกชื่อเกมให้ทุกคนทราบ และกติกาการเล่นเก้าอี้ดนตรี 
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 2. ขั้นวิเคราะห ์

    2.1) ให้นักเรียนเล่นเก้าอี้ดนตรี โดยกติกามีดังน้ี 

        - เก้าอี้มีท้ังหมด 6 ตัว โดยเก้าอี้ 1 ตัวจะมีค าว่า อยากรู้จัก พร้อมกบัเลือกตอบค าถาม

เกี่ยวกับตนเอง 1 ข้อ โดยท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจะไม่ทราบวา่เป็นเก้าอี้ตัวไหน เมือ่เล่นครบ 5 

รอบก็จะได้ผู้ชนะ แต่ละรอบจะเอาเก้าอี้ออกไปทีละตัว  

      -  กิจกรรมนี้เล่นท้ังหมด 2 ครั้ง โดยมิให้เลือกตอบค าถามเดิมท่ีตนเองตอบไปแล้ว 

    2.2) กิจกรรมกระดาษสัมพันธ์ ผู้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามการเลือกสัตว์ที่ตนเอง

อยากเลือก โดยมีสัตว์ 2 ชนิด คือ เสือ กับ กวาง พร้อมบอกเหตุผลท่ีเลือก 

    - กติกา คือ ให้นักเรียนช่วยกันต่อกระดาษให้ยาวที่สุดในเวลาท่ีก าหนด โดยผู้จัด

กิจกรรมกลุ่มมีกระดาษมาให้ในปริมาณท่ีเท่ากัน  

    2.3) เมื่อกิจกรรมจบลง กลุ่มผู้ชนะจะได้รับค าชื่นชมจากเพื่อนๆ ผู้ชนะรู้จักขอบคุณผู้ชม 

และผู้ชนะให้ก าลังผู้แพ้ด้วย ผู้แพ้รู้จักยอมรับว่าแพ้   

 3. ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป 

    3.1) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในการท า

กิจกรรม โดยผู้จัดกิจกรรมใช้ค าถามน า เช่น 

      -  นักเรียนได้รู้จักเพื่อนๆในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้าง เร่ิมทีละคน 

      -  นักเรียนคิดว่าในแต่ละกิจกรรมตนเองท าอย่างไร ผลของการท าเช่นน้ันเป็นอย่างไร  

      -  เมื่อมีการแข่งขันย่อมมีแพ้ มีชนะ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร 

สื่อการสอน 

 1) เก้าอี้     2) กระดาษ A4  3) กาว 

การประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อน  ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

ตามประเมินทักษะทางสังคมข้อ 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7 

2) สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
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การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม กิจกรรมที่ 3 

         ใช้เวลา  50 นาท ี

ชื่อกิจกรรม  เปิดหัวใจให้ยอมรบั 

แนวคิด  การรู้จักและยอมรับบุคคลอื่น เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน  ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลความต้องการของบุคคล สภาพส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ติดต่อสัมพันธ์ 

เสริมสร้างการมีทักษะทางสังคมท่ีดี 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงผลของการให้การยอมรับฟังผู้อื่น  

เนื้อหา   

การรู้จักและยอมรับบุคคลอื่น 

เทคนิค 

 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจัดสถานการณ์ให้คล้ายคลึงกับความเป็นจริง วิธีน้ีจะช่วยให้

สมาชิกได้มีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามสถานการณ์จริง เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้และ

สัมผัสความรู้สึกจริงๆในสถานการณ์จ าลองน้ัน 

 การใช้แรงเสริม  เป็นการท าให้อัตราการตอบสนองหรือความถี่ของการแสดงพฤติกรรม

เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการได้รับส่ิงเสริมแรง (Reinforce) ท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นกิจกรรม 

   1.1) ผู้จัดกิจกรรมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี แจ้งวัตถุประสงค์ของการท า

กิจกรรมและกิจกรรม 

   1.2) ผู้จัดกิจกรรมทบทวนกิจกรรมที่ได้ท าผ่านมาแล้ว จากน้ันให้นักเรียนแต่ละคนท า

กิจกรรมทวนชื่อผู้เข้าร่วมกลุ่มทีละคน พร้อมบอกลักษณะเด่นของเพื่อนท่ีตนเองสังเกตเห็น 

   1.3) ให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสะท้อนความคิดเห็นว่าได้อะไรจากการสังเกตเพื่อนร่วมกลุ่ม  
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 2. ขั้นวิเคราะห ์

    2.1) ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งสมาชิกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมอยู่ใน 2 สถานการณ์จ าลอง 

โดยนัดหมายให้เพื่อนนักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมาช่วยแสดงและร่วมสังเกตการณ์ใน 2 

สถานการณ์ ดังน้ี 

  1) สถานการณ์ท่ีมีผู้พูดและมีผู้ฟัง  

  2) สถานการณ์ท่ีมีผู้พูดแต่ไม่มีผู้ฟัง  (ตามเอกสารประกอบสถานการณจ์ าลอง) 

   2.2) สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเองได้อย่าง

อิสระ ภายในเวลากลุ่ม 5 นาที  

   2.3) ผู้จัดกิจกรรมและนักเรียนร่วมกันอภิปรายตามประเด็นดังน้ี 

 นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องร่วมอยู่ในสถานการณ์น้ัน เพราะเหตุใด 

 นักเรียนคิดว่าการเป็นผู้ฟังท่ีดีมีความส าคัญอย่างไร 

 นักเรียนมีวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่น อย่างไรบ้าง 

 3. ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป 

    3.1) ผู้จัดกิจกรรมสรุปร่วมกับนักเรียนถึงสถานการณ์ท้ัง 2 สถานการณ์ ด้วยภาพ

แผนผังสต๊ิกเกอร์อารมณ์  

  -  ฉันรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์น้ัน?  

  -  เพื่อนรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน?  

 พร้อมออกมาน าเสนอ 

สื่อการสอน 

 1) สถานการณ์จ าลอง 

 2) สต๊ิกเกอร์อารมณ ์

การประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อน  ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

ตามแบบประเมินทักษะทางสังคม ข้อ 3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6   

2) สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
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เอกสารประกอบสถานการณ์จ าลอง 

เรื่อง มารยาทในการฟัง 

สถานท่ี ห้องเรียน คุณครูให้นักเรียนออกมาล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองท่ีตนเองอยากเล่าให้

เพื่อนฟัง โดยมีตัวแทนนักเรียนสองคนออกมาเล่านั่นคือ นุ๊กน๊ิก กับ ต้ัม นุ๊กน๊ิกเล่าเรื่องท่ีสนุก น่า

ต่ืนเต้นมากและเป็นเรื่องท่ีมีให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมด้วย เพื่อนๆจึงสนใจที่จะฟังนุ๊กน๊ิกเล่า  ต้ัมก็ได้

ออกมาเล่าเรื่องท่ีตนเองอยากเล่าเช่นกัน ต้ัมเล่าแต่เร่ืองของตนเอง โอ้อวดว่าตนเองเก่ง ท าให้

เพื่อนไม่สนใจฟังตั้มเลย 

สถานการณ์ที่ 1 

คุณครู   : สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันน้ีคุณครูอยากฟังเรื่องราวของเด็กๆค่ะ ท่ี

ตนเองประทับใจ ครูขอตัวแทนสองคนนะคะ 

ต้ัม กับ นุ๊กน๊ิก  :  (ยกมือขึ้น) หนูค่ะ  ผมครับ 

คุณครู    :  ต้ัม กับ นุ๊กน๊ิก เชญิจา้ 

นุ๊กน๊ิก    : สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวแสนสวย  รักเรียน ชื่อเล่นนุ๊กน๊ิกค่ะ เร่ืองท่ี

ประทับใจนะคะ วันน้ันเป็นวันท่ีฝนตกหนักมาก ฟ้าก็ร้องน่ากลัวมาก เรายืนรอฝนคนเดียว วันน้ัน

หนาวมากเลย เรามองไปไม่เจอใครเลยทุกคนกลับหอนอนหมดแล้ว เราไม่รู้จะท าอย่างไรก็ได้แต่

ยืนอยู่ตรงน้ัน เพื่อนๆว่าเราจะท าอย่างไรค่ะ 

แยม   : เราว่านุ๊กน๊ิกต้องวิ่งตากฝนไปสิ 

แน็ค   : เราว่านุ๊กน๊ิกต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะ แล้วเธอท าอย่างไรละ 

บรรยาย ค าน้อยได้แต่น่ังยิ้ม 

นุ๊กน๊ิก   : เพื่อนๆรู้มั้ย เราโชคดีมากเลยท่ีวันน้ัน ค าออกมาตามหาเรา และเอาร่ม

มารับเรา เราต้องขอบคุณค าน้อยมากๆเลยนะวันน้ันท่ีเป็นห่วงเรา ถ้าเราไม่ได้ค าน้อยเราต้องแย่

แน่ๆเลย ค่ะครูเรื่องท่ีหนูประทับใจท่ีสุด 

คุณครู   : อ่ะ ปรบมือให้นุ๊กน๊ิกด้วยค่ะ 

สถานการณ์ที่ 2  

ต้ัม    : สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.อดิชัย  ใจบาง ชือ่เล่น ต้ัมครับ เร่ืองท่ีประทับใจ

ของผมนะครับ คือ ความเก่งของผมครับ ผมสามารถต่อหุ่นยนต์ได้เก่งและเร็วที่สุดครับ ผมไปแข่ง
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ได้ท่ีหน่ึงตลอดในโรงเรียนน้ีไม่มีใครสู้ผมได้สักคนหรอกครับ ถ้าผมจบจากโรงเรียนน้ีไป คุณครูก็หา

คนใหม่แทนผมไม่ได้หรอกครับ ถ้าเพื่อนไม่เชื่อลองมาแข่งกับผมก็ได้ 

บรรยาย ในขณะท่ีต้ัมเล่าเรื่องไม่มีใครสนใจตั้มพูดเลย แต่ต้ัมก็เล่าไปเร่ือยๆโดยไม่สนใจ

ใคร คุณครูจึงบอกให้ต้ัมหยุด 

คุณครู   : ต้ัมหยุดก่อนจ้า ทุกคนปรบมือให้ต้ัมหน่อยค่ะ  
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การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม กิจกรรมที่ 4 

         ใช้เวลา  50 นาท ี

ชื่อกิจกรรม  สัตว์ของฉัน  แต่ป่าของเรา 

แนวคิด การรูจ้ักและยอมรับบุคคลอื่น เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน  ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลความต้องการของบุคคล สภาพส่ิงแวดล้อมท าให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ติดต่อสัมพันธ์ 

เสริมสร้างการมีทักษะทางสังคมท่ีดี 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความยอมรับนับถอื และเห็นคุณค่าจาก

ผู้อื่น 

เนื้อหา 

การรู้จักและยอมรับบุคคลอื่น 

เทคนิค 

 การอภิปรายกลุ่ม  เป็นการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

สะท้อนพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมของสมาชิก ท าให้เกิดข้อสรุปหรือข้อตกลงร่วมกนั

ท่ีจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นกิจกรรม 

    1.1) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแนะน าตัวทีละคน ก่อนเร่ิมกิจกรรม พรอ้มพูดถึงสัตว์ที่

ตนเองไม่ชอบและสัตว์ที่ตนเองชอบมากท่ีสุด  พร้อมบอกเหตุผล โดยผู้จัดกิจกรรมสาธิตการ

แนะน าตัวและสัตว์ที่ตนเองไม่และชอบ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ชัดเจนมากขึ้น 

    1.2) ผู้จัดกิจกรรมอธบิาย วัตถุประสงค์ และชีแ้จงการจัดกิจกรรม 

 2. ขั้นวิเคราะห ์

    2.1) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ตนเองชอบมาคนละ 1 อย่าง พร้อมตกแต่ง

ระบายสีให้สวยงาม ผู้จัดกิจกรรมต้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วย 

    2.2) ผู้จัดกิจกรรมให้ทุกคนเอาสัตว์ของตนเองมารวมกันท่ีผืนป่าที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ 

และให้นักเรียนจัดสัตว์ทั้งหมดลงในผืนป่า ให้เหมาะสมและสวยงาม 
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    2.3) หากคนใดไม่พอใจก็สามารถที่จะจัดใหม่ได้ จนกว่าทุกคนจะพอใจหลังจากน้ันให้

นักเรียนสรุปว่าเรียนรู้อะไรการจัดกิจกรรมนี้ โดยผู้จัดกิจกรรมให้บุคคลแรกเป็นผู้สังเกตการณ์ 

    2.4) ผู้จัดกิจกรรมใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิด ดังน้ี 

  - เพราะอะไรถึงคิดว่าเพื่อนจัดต าแหน่งของสัตว์ไม่เหมาะสม 

  - เพราะอะไรต าแหน่งท่ีเราวางถึงเหมาะสมกว่าของเพื่อนๆ 

  - ถ้าเราไม่เปล่ียนต าแหน่งของเพื่อนจะเป็นอย่างไร 

  - นานแค่ไหนกว่าภาพน้ีจะประสบความส าเร็จ  

 3. ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป 

    3.1) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนผู้สังเกตการณ์ออกมาอภิปรายให้เพื่อนฟังก่อน จากน้ัน

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมสะท้อนพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมของสมาชิก และผู้จัด

กิจกรรมอภิปรายเพิ่มเติม 

สื่อการสอน 

 1) ภาพผืนป่า  

 2) ภาพสัตว์ 

 3) สีไม้/สีเทียน 

การประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อน  ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกิจกรรมจากความสนใจ

และการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 ตามแบบประเมินทักษะทางสังคม ข้อ 3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  3.6  

 2) สังเกตจากการบอกถึงการน าข้อคิดท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับบุคคลอื่น 
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การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม กิจกรรมที่ 5 

        ใช้เวลา  50 นาที 

ชื่อกิจกรรม  สนทนาภาษาไพเราะ  

แนวคิด  การมีทักษะการส่ือสารดี มีหลายทักษะแต่ท่ีจ าเป็นเบื้องต้นส าหรับผู้เรียนต้องการพัฒนา

ทักษะทางสังคม ได้แก่ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทักษะการสังเกตและการตีความ

ภาษาท่าทาง เมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกบ่อยๆจะท าให้เกิดความเข้าใจในภาษาท่าทางการ

ติดต่อส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแสดงออกท้ังภาษาพูดว่า “สวัสดี”และภาษาท่าทางที่

เหมาะสม 

2) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทักทายกับผู้อื่นได้ 

เนื้อหา  

การส่ือสารระหว่างบุคคลอื่น เช่น การพูดสวัสดีค่ะ/ครับ 

เทคนิค 

 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการจัดสถานการณ์เพื่อให้แสดงได้มีโอกาสแสดงออกตาม

ธรรมชาติ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงบุคลิกภาพของตนเองอย่างอิสระ ภายหลังการแสดงจะ

มีการวิเคราะห์บทบาทโดยอาศัยการสังเกตและอภิปรายกลุ่ม 

 กรณีตัวอย่าง เป็นวธิีการใช้ตัวอยา่งหรือเร่ืองราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง น ามาดัดแปลงใช้เป็น

ตัวอย่างในการให้สมาชิกได้ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายกันในกลุ่ม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขั้นกิจกรรม 

    1.1) ผู้จัดกิจกรรมกล่าวทักทายนักเรียนด้วยภาษาท่ีสุภาพ “สวัสดีค่ะ/ครับ นักเรียนท่ี

น่ารักทุกคน” พร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

    1.2) ผู้จัดกิจกรรมทักทายนักเรียนทีละคน พร้อมเรียกชื่อ แล้วให้นักเรียนทุกคนสวัสดีกัน

และกัน 
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    1.3) ผู้จัดกิจกรรมน านักเรียน ท ากิจกรรม ทายสัตว์ประจ าตัวเพื่อน โดยผู้จัดกิจกรรม

กลุ่ม มีรูปภาพสัตว์ 7 ชนิด ให้นักเรียนในกลุ่มรวมถึงผู้จัดิจกรรมกลุ่มเลือกสัตว์ประจ าตัวของตัวเอง 

จากน้ันให้เพื่อนในกลุ่มทายว่าสัตว์ชนิดน้ีอยู่กับเพื่อนคนไหน เพราะอะไร 

    1.4) ผู้จัดกิจกรรมอธบิาย วัตถุประสงค์ และชีแ้จงการจัดกิจกรรม 

 2. ขั้นวิเคราะห ์

    2.1) ผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเมื่อพบเพื่อนใหม่ (ตามเอกสาร

ประกอบ) และจะท าอย่างไรต่อไป โดยมีการผลัดกันพูดสนทนา จากน้ันผู้จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆใน

กลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อบทสนทนานั้น และให้ผู้แสดงบทบาทสมมติเล่าความรู้สึกของตนเองต่อ

สถานการณ์ดังกล่าว 

    2.2) ผู้จัดกิจกรรมยกกรณีตัวอยา่ง เร่ืองราวทางสังคม ตอนทักทายเพื่อนใหม่ (ตาม

เอกสารประกอบ) อ่านให้นักเรียนฟัง 2 รอบ แล้วให้นักเรียน อธิบายความแตกต่างหรือเหมือน

ระหว่างตนเองกับกรณีตัวอย่าง 

 3. ขั้นประยุกต์ใช้และสรุป 

    3.1) ผู้จัดกิจกรรมเลือกบทสนทนาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีผู้จัดกิจกรรมก าหนดขึ้น 

น าเสนอทีละคน โดยผู้จัดกิจกรรมและเพื่อนแสดงความคิดเห็นต่อบทสนทนาดังกล่าว 

สื่อการสอน 

 1) บทบาทสมมติ เร่ือง เมื่อพบเพื่อนใหม่ 

 2) เร่ืองราวทางสังคม ตอน ทักทายเพื่อนใหม่ 

การประเมินผล 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อน  ระหว่าง และหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

ตามแบบประเมินทักษะทางสังคม ข้อ 4.1  4.1  4.4  4.5  4.6  4.7  

2) สังเกตจากความสนใจและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน  
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เอกสารประกอบการแสดงบทบาทสมมต ิ

เรื่อง  เมื่อพบเพื่อนใหม่ 

 เช้าวันจันทร์ ณ โรงเรียนแห่งหน่ึง ครูประจ าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เข้ามาแนะน าเพื่อน

ใหม่ให้ทุกคนได้รู้จักและให้ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อนคนน้ีต่างคนต่างให้ความสนใจกับเพื่อนใหม่ 

แยมได้น่ังข้างทั้งนุ๊กน๊ิกและต้ัม และได้เริ่มมีการพูดคุยกัน แยมเป็นคนอ ธยาศัยดีมีความยินดีอยาก

รู้จักเพื่อนทุกคน แต่นุ๊กน๊ิกแสดงพฤติกรรมไม่ชอบแยม เช่น เมือ่แยมถามอะไรนุ๊กน๊ิก นุ๊กน๊ิกก็จะพูด

ตะคอกใส่แยม พูดจาไม่ไพเราะท าให้แยมรู้สึกเสียใจต่อการกระท าของนุ๊กน๊ิก และไม่กล้าที่จะคุย

กับนุ๊กน๊ิก ต้ัมจึงได้เข้ามาท าความรูจ้ักกับแยมและได้เห็นสีหน้าที่กังวลของแยมจึงได้ถามแยม และ

ท าให้ทราบว่านุ๊กน๊ิกได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับเพื่อนจึงท าให้เพื่อนๆไม่อยากเล่นกับนุ๊กน๊ิก ไม่

มีใครชวนนุ๊กน๊ิกไปทานข้าว จนท าให้นุ๊กน๊ิกรู้สึกผิดและได้ขอโทษแยม 

 

บทบาทของแยม 

 เป็นนักเรียนใหม่ท่ีคุณครูได้แนะน าให้เพื่อนได้รู้จัก เป็นคนท่ีอัธยาศัยดีเข้าหาเพื่อนก่อน

เสมอ พูดไพเราะ 

 

บทบาทของนุ๊กน๊ิก 

 เป็นคนท่ีชอบพูดกระแทกด้วยน้ าเสียงท่ีไม่พอใจ มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย โดยท่ีไม่รู้ตัวว่า

เป็นการกระท าที่ดีหรือไม่ มั่นใจในตนเองท าให้มีเพื่อนน้อย 

 

บทบาทของต้ัม 

 เป็นคนท่ีรักเพ่ือน พูดจาน่ารัก เป็นท่ีรักของเพื่อนทุกคน 
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กรณีตัวอย่างเรื่องราวทางสังคม ตอนทักทายเพื่อนใหม ่

  (1) เช้าวันน้ีคุณครูมีเพื่อนใหม่มาแนะน าให้นักเรียนได้รู้จัก นักเรียนใหม่ยกมือไหว้ 

พร้อมพูดว่า “สวัสดีค่ะ ชื่อ แยมค่ะ ยินดีท่ีได้รู้จักทุกคนนะคะ”  (2) ทุกคนต้ังใจฟังเพื่อนใหม่แนะน า

ตัว และปรบมือต้อนรับเพื่อนใหม่   (3) ต้ัมทักทายเพื่อนใหม่ พูดว่า “สวัสดี เราชื่อ ต้ัม ยินดีท่ีได้

รู้จักนะ”  (4) นุ๊กน๊ิก ทักทายเพื่อนใหม่ “สวัสดี เราชื่อ นุ๊กน๊ิก มีอะไรให้เราช่วยเหลือบอกเราได้นะ” 

(5) เมื่อเพื่อนใหม่อยากไปไหนเพื่อนทุกคนต่างก็ช่วยเหลือเพื่อนใหม่  ทุกคนช่วยแนะน าการเรียน

การสอนแนะน าให้แยมได้รู้จักชื่อคุณครูทุกคน (6) ทุกคนยิ้มดีใจที่ได้มีเพื่อนใหม่ เพื่อนใหม่รัก

เพื่อนๆทุกคน เพื่อนๆทุกคนรักกัน สามัคคีกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปรียาภรณ ์ บุญสิทธิ ์
วัน เดือน ปี เกิด 27 เมษายน พ.ศ.2537 
สถานที่เกิด จังหวัดสกลนคร 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 117  หมู ่1 ต าบลโคกภู  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 
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