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               การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น

ทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชัน้ประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ดงันี ้ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จ านวน 15 คน เครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่ ประเด็นค าถามในการสมัภาษณเ์ชิง
ลึก และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง วิเคราะหข์อ้มูลโดยการวิเคราะหเ์นือ้หา ตอนท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 353 คน  เครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มลูโดยสถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมายคือ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 8 คน 
เครื่องมือวิจัย ประกอบดว้ย โปรแกรมฯ และแบบประเมินโปรแกรมฯ วิเคราะหข์อ้มลู โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา 
ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือดา้นทกัษะสงัคม 
จ านวน 4 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบดว้ย โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กฯ 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ (E1 /E2 ) ค่า
ดชันีประสิทธิผล (E.I.) และการวิเคราะหเ์นือ้หา  ผลการศึกษา พบว่า 1. ปัจจุบันสถานศึกษายงัไม่มีโปรแกรม
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา แนวทางการสรา้งโปรแกรม ควรมีกิจกรรมท่ีเนน้การลงมือปฏิบตัิหรอืมีสว่นรว่ม สว่นทกัษะสงัคมท่ี
จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการรอคอย ทักษะการปฏิบัติ ตามกฎ กติกา และข้อตกลง และทักษะการแบ่งปัน  2. 
โปรแกรมฯ ประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายของโปรแกรม คุณสมบัติของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ลกัษณะของโปรแกรม 
ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะสงัคม แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะ
ทางสงัคม  สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม  การวดัและประเมินผล  แบบประเมินทกัษะสงัคม และคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ 3. โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมฯ มีประสิทธิภาพ 82.06/82.92 และมี
ประสทิธิผล คา่ E.I. เทา่กบั 0.75 
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The purpose of this research is to develop a social skill early intervention program for 

children starting at an inclusive primary school. Phase One was concerned with current situations, 
problem situations and the establishment of guidelines. The target group consisted of 15 specialists 
who were experienced with children needing special education and 353 Grade One teachers. The 
instruments included in-depth interviews, semi-structured interviews and questionnaires. The data 
was statistically analyzed by mean average, standard deviation and content analysis. Phase Two 
was concerned with the creation of the program and the population consisted of eight experts. The 
instruments included a social skill early intervention program for children starting at an inclusive 
primary school and an evaluation program form. The data were statistically analyzed by content 
analysis. Phase Three was experimental, with a focus on improvement. The population consisted of 
four students in need of social skills assistance. The instrument was a social skills early intervention 
program for children starting at an inclusive primary school. The data were statistically analyzed by 
E1/E2, E.I., and content analysis. The findings were as follows: (1) educational institutions do not 
currently offer a social skill early intervention program for children starting at an inclusive primary 
school. The guidelines for creating programs suggest activities that emphasize action or 
participation. Moreover, the essential social skills for Grade One students include waiting skills, 
following rules skills and sharing skills; (2) the program consisted of (1) the purpose; (2) the 
participants; (3) the components; (4) the methods for organizing activities; (5) the details of social 
skills learning activities; (6) the social skills learning activity plan; (7) media; (8) evaluation; (8) the 
evaluation of social skills, and (10) program manuals; and (3) the efficiency was 82.06/82.92, and the 
effectiveness was E.I.= 0.75.  
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ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความเมตตากรุณาและความอนุเคราะห์
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ศรีวนัยงค ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สธุาวลัย ์หาญขจรสขุ และอาจารย ์ดร.ฑมลา บุญกาญจน ์ท่ีได้
เสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อใหค้  าปรกึษา แนะน าอย่างดีมาโดยตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ เป็น
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้และขอขอบพระคณุ ศาสตราจารย ์ดร.ผดงุ อารยะวิญญู เป็นอย่างสงู ท่ีได้
กรุณาเป็นประธานคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั) และ
กรุณาใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูว้ิจยัในครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน  ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร 
ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.ศศิพินต ์สขุบุญพนัธ ์อาจารย ์ดร.วิลาวลัย ์ด่านสิริสขุ อาจารย ์ดร.สมสดุา 
มธัยมจนัทร ์และดร. เกรยีงศกัดิ ์อบุลไทร เป็นอย่างสงูท่ีใหค้วามกรุณาตรวจและใหค้  าแนะน า จนได้
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีสมบรูณ ์

ปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้“ไดร้บัทนุอดุหนนุการท ากิจกรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุการวิจยัและ
นวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ” ท าให้ผูว้ิจัยมีก าลังใจในการท างานวิจัยครัง้นีใ้ห้เป็น
ผลส าเรจ็ 

คณุค่าและประโยชนข์องปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคณุ ของบิดา
มารดา ตลอดจนคณาจารยท์กุท่านผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรูแ้ก่ผูว้ิจยัทัง้ในอดีตและปัจจบุนัท่ีมี
สว่นช่วยเหลือสนบัสนนุใหก้ าลงัใจในการท ารญิญานิพนธค์รัง้นีส้  าเรจ็ไปไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
การท่ีมนษุยจ์ะประสบความส าเรจ็ในชีวิตทัง้เรือ่งสว่นตวัและหนา้ท่ีการงานไดน้ัน้ จะตอ้ง

อาศยัทัง้วิชาการ ความรูแ้ละทกัษะในการเขา้สงัคมท่ีดี อนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยเหลือเด็กให้
ประสบความส าเร็จในอนาคต สอดคลอ้งกับเกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2551) ท่ีกล่าวว่าทกัษะ
ทางสงัคมเป็นกลุ่มของทักษะต่างๆท่ีใชใ้นการปฏิสมัพันธแ์ละสื่อสารระหว่างกันในสงัคม ไดแ้ก่ 
ทกัษะการสื่อสาร การพดู การฟัง การเล่น การแบง่ปัน การรอคอย การท างานรว่มกนัเป็นทีม เป็น
ตน้ รวมทัง้ความสามารถในการเขา้ใจถึงสถานการณต์่างๆท่ีหลากหลาย กฎกติกาต่างๆในสงัคม 
ความสามารถในการเอาใจใส่ต่อคนรอบขา้ง และการท าความเขา้ใจกบัผูอ่ื้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์างบวกใหเ้กิดขึน้ ซึ่งเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรบัทุกเพศทุกวยั 
โดยเฉพาะวยัเดก็ท่ีตอ้งการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ ในชีวิต และน าไปสูว่ยัรุน่ท่ีตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน
ฝงู คนรอบขา้ง จนวยัผูใ้หญ่ท่ีเริ่มสรา้งครอบครวัและตอ้งการความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน ทกัษะ
ทางสงัคมจงึเป็นทกัษะท่ีตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอยา่งเป็นระบบตัง้แตแ่รกเริม่  

ในประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคัญกับทักษะทางสังคมจนก าหนดให้เด็กไดเ้รียนรูเ้รื่อง
ทักษะสังคมตัง้แต่เด็กเล็ก ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีได้
ศกึษาสภาพ การเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2560)  ประกอบกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 
มาตรา 54 ท่ีใหร้ฐัตอ้งด าเนินการดแูลและพฒันาเด็กก่อนเขา้รบัการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะทาง
สงัคมใหส้มวยั (คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2560) 
รวมทั้งกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (ส  านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีส่งเสริมเด็กปฐมวยัใหมี้การพัฒนาทักษะทางสงัคมท่ี
เหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2560) และแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีสนบัสนนุใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงทกัษะทางสงัคม 
ความมีวินยั (ส  านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) น าไปสู่การก าหนดทกัษะส าคญัส าหรบั
เด็กในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความส าคญัตอ่การก าหนดเปา้หมายในการพฒันาเด็กปฐมวยัใหมี้ความ
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทั้งนี ้ได้ระบุจุดหมายและคุณลักษณะอันพึง
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ประสงคใ์หเ้ด็กท่ีมีอาย ุ3-6 ปี จะตอ้งมีทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นท่ีเหมาะสม
กบัวยั ความสามารถ ความสนใจ ความแตกตา่งระหว่าง บคุคล มุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการตามวยัเต็ม
ตามศกัยภาพ และมีความพรอ้มในการเรยีนรูต้อ่ไป (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

ทกัษะทางสงัคม เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และช่วยใหบุ้คคลสามารถ
รกัษาสมัพนัธภาพนัน้ไวไ้ด ้ก่อใหเ้กิดการยอมรบัจากบุคคลอ่ืน สามารถปรบัตวัใหเ้หมาะสมกับ
ความคาดหวงัของสงัคม ซึ่งจะช่วยใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในงานและกิจกรรมต่างๆ ทาง
สังคมได้เป็นอย่างดี   (Hollinger, 2015; Mclntyre, 2013; Swanson & Watson, 2012) ผู้ ท่ี มี
ทกัษะทางสงัคมท่ีดียอ่มสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น เป็นท่ียอมรบัของเพื่อน ครู และผูอ่ื้น มีสว่นช่วยให้
บุคคลประสบความส าเร็จได ้ในขณะท่ีคนท่ีขาดทักษะทางสังคมนั้น มักอยู่อย่างโดดเดี่ยว ถูก
สงัคมปฏิเสธ มีโอกาสในการเรียนรูแ้ละมีเพื่อนนอ้ยกว่า การขาดทักษะทางสงัคมมักก่อใหเ้กิด
ปัญหาส าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้น
สมาธิ และเด็กท่ีมีพฒันาการทางสงัคมลา่ชา้  

นอกจากนี ้การจัดการศึกษาส าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษยังใหค้วามส าคญักับ
ทกัษะทางสงัคมดว้ยเช่นกนั โดยส านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษา ขัน้พืน้ฐานไดก้ าหนดใหท้ักษะทางสงัคม อยู่ในหลกัสูตรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษทุก
หลกัสตูร ก าหนดใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ อายตุัง้แตแ่รก เกิด ถึง 6 ปี และยืดหยุ่นตามความ
พรอ้ม มีพฒันาการทางดา้นกลุ่มทกัษะทางสงัคม นอกจากนัน้ยงัก าหนดใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ อายุตัง้แต่แรกเกิดถึงตลอดชีวิต มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นดา้นทักษะการมีส่วนรว่มใน
สงัคมและทักษะชีวิต และทักษะส่วนบุคคลและสงัคม ทั้งนีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาและจัด
การศึกษาใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีศกัยภาพสูงสุดในการด าเนินชีวิต (ส านักบริหารงาน
การศกึษาพิเศษ, 2558)  

หลักการส าคัญเบื ้องต้นของการจัดการศึกษาทางการศึกษาพิเศษนั้น คือต้องจัด
การศกึษาใหต้ัง้แตแ่รกเกิดหรอืพบความบกพรอ่ง และกระบวนการท่ีส าคญัของขัน้ตอนนีก็้คือ การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ซึ่งหมายถึง การช่วยเหลือเด็กโดยเร็วท่ีสุดเม่ือ
พบวา่มีความเสี่ยงหรอืทนัทีท่ีไดร้บัการวินิจฉยัวา่มีความตอ้งการพิเศษ มุง่ใหก้ารช่วยเหลือสง่เสรมิ
พัฒนาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไดเ้ต็มศักยภาพตามความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล หากเด็กไดร้บัการช่วยเหลือตัง้แต่แรกเริ่มแลว้ เด็กจะมี
พฒันาการท่ีใกลเ้คียงกบัเด็กปกติมาก ดงันัน้การช่วยเหลือระยะแรกเริม่จึงถกูบรรจไุวใ้นกฎหมาย
การศึกษาพิ เศษของประเทศออสเตรเลีย  (National Disability Insurance Agency, 2019) 
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นิวซีแลนด ์(Education Counts, 2007)  เป็นตน้ ส าหรบัประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคัญกับการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่เช่นกนั จะเห็นไดจ้ากพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 วรรค 3 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรบัคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 5 ถึงแมจ้ะไม่ไดก้ าหนดอายุชดัเจน แต่เนน้ใหก้ารช่วยเหลือ
ตัง้แต่แรกเกิดหรอืแรกพบความบกพรอ่ง การช่วยเหลือระยะแรกเริม่จึงเป็นการส่งเสรมิพฒันาการ
ของเด็ก การช่วยเหลือครอบครวัในการพัฒนาเด็ก โดยน าทฤษฎีพัฒนาการ มาบูรณาการตาม
หลกัการและแนวคิด มุ่งเนน้การกระตุน้พฒันาการเด็กและการเรยีนรูโ้ดยยดึเดก็เป็นส าคญั (สวุิมล 
อุดมพิริยะศกัย,์ 2558) ซึ่งการพฒันาเด็กในช่วงวยัเริ่มตน้ มีความส าคญัท่ีสดุ เพราะช่วยใหเ้ด็ก
ไดร้บัการช่วยเหลือท่ีตรงกบัความตอ้งการ ในช่วงส าคญัของชีวิต ท่ีจะเป็นตวัชีถ้ึงความส าเรจ็ใน
อนาคตอีกทัง้ช่วยแกไ้ขความบกพรอ่งและป้องกันความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ภายหลงัไดแ้ละยงั
ช่วยเตรยีมความพรอ้มใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีพฒันาการท่ีดีสามารถเขา้โรงเรยีนในระดบั
ท่ีเหมาะสมตอ่ไปได ้(ส  านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ, 2558) 

ในปัจจบุนัพบวา่ เด็กวยัก่อนเขา้โรงเรยีนในช่วงอาย ุ5-6 ปี มีปัญหาดา้นทกัษะทางสงัคม
ค่อนขา้งมาก เช่น การรอคอย การรูจ้กักฎกติกา การแบ่งปัน  การกล่าวค าขอบคณุ -ขอโทษ การ
เล่นกับเพื่อน การท างานร่วมกับเพื่อน เป็นตน้ (Stephen, 2010; นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ, 
2554) ซึ่งจ าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เน่ืองจากหากไม่ได้รบัการช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม ปัญหาทักษะทางสงัคม จะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นพฤติกรรมตามมา และส่งผลต่อการ
เรียนรูท้างดา้นวิชาการอีกดว้ย และจากท่ีผูว้ิจัยไดท้  าการสัมภาษณ์ครู ผูป้กครอง พบว่า การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรบัเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมนี ้ยงัมีเด็กอีกเป็น
จ านวนมากท่ียงัไมร่บัการช่วยเหลือ เน่ืองจากยงัตอ้งรอ เพราะยงัไมไ่ดร้ะบวุา่มีความตอ้งการพิเศษ
อยู่ในประเภทใดจากแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ ดงันัน้จึงเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากรูปแบบการใหบ้ริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีพบในปัจจุบัน เด็ก
จะตอ้งไดร้บัการวินิจฉยัก่อนวา่เป็นเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทใด ถึงจะไดร้บัโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามความตอ้งการจ าเป็น ท าให้เด็กบางกลุ่มขาดโอกาสท่ีจะไดร้บัการ
ช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมอย่างทนัท่วงที และท่ีส าคญัยงัไปขดัขวางการส่งเสรมิทกัษะทางสงัคม
ให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามวัย ตามล าดับขั้นพัฒนาการของเด็กปกติ   ซึ่งควรให้การ  
ช่วยเหลือตัง้แต่เด็กอายุยงันอ้ย ในวยัเด็กเล็กก่อนวยัเรียน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงส าคญัท่ีสุดของชีวิต  
(อุษณีย ์อนุรุทธ์วงศ์, 2552) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทักษะสังคม จึงควรไดร้บัการ
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สง่เสรมิพฒันาการอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมเปา้หมายคือการช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีดีขึน้ สามารถ
เขา้เรยีนในสภาพแวดลอ้มปกติได ้(เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2540)  

การสอนและฝึกทกัษะทางสงัคมใหแ้ก่เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทักษะสงัคม
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมทักษะสังคมท่ี
เหมาะสม ปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี สง่ผลใหเ้ด็กเรยีนไดด้ีเต็มความสามารถ เป็นท่ียอมรบั
และด าเนินชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ (ยวุดี วิรยิางกรู และคณะ, 2561) การสอนทกัษะสงัคม
ท่ีเหมาะสมนัน้ ควรมีลกัษณะการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน เปิด
โอกาสให้เด็กไดฝึ้กปฏิบัติการการใช้ทักษะสังคมตามขั้นตอนท่ีไดเ้รียนรูไ้ปแลว้ และสามารถ
ประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นสถานการณต์่างๆ (Bender, 2016; Meese, 2011) วิธีการสอนทกัษะทาง
สงัคมมีแนวทางในการสอน 2 แนวทาง คือ 1) การแกปั้ญหาการรูค้ิดทางสงัคม (Social Cognitive 
Problem) วิธีการนีไ้ดร้บัแนวคดิมาจากแนวทางอภิปรชัญา มีจดุเนน้ท่ีส  าคญัคือ สามารถน าวิธีการ
ไปใช้ในสถานการณ์ ท่ี เป็นปัญหาทางสังคมได้ทุกสถานการณ์  2) การสอนตรง (Direct 
Instructional Approach) แนวทางการสอนวิธีนีป้ระกอบดว้ย การใชต้วัแบบ (Modeling) การให้
ขอ้มูลยอ้นกลับ (Performance Feedback) ในขณะท่ีฝึกปฏิบัติ และการฝึกซอ้มทักษะจนเกิด
ความช านาญ วิธีการนีมี้จุดมุ่งเนน้ส าคญัคือ การสอนทกัษะทางสงัคมใหผู้เ้รียนมีพืน้ฐานในการ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(Bender, 2016) จากการศกึษางานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีตอ้ง
ไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมและการสอนทกัษะทางสงัคม พบว่า วิธีการท่ีน ามาใชใ้นการ
สอนทกัษะทางสงัคมนัน้ ควรเป็นการผสมผสานหลายวิธีการเขา้ดว้ยกัน เริ่มจากการใหผู้เ้รียนมี
ความรูแ้ละทกัษะท่ีถกูตอ้งก่อนน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณเ์ช่นเดียวกบัแนวการ
สอนทกัษะทางสงัคมในขา้งตน้ ตา่งมีขอ้เด่นท่ีแตกต่างกนั คือ แนวทางของอภิปรชัญาเหมาะสมท่ี
จะใชก้บัเด็กโต ซึ่งมีความสามารถในการคิดท่ีสลบัซบัซอ้น ส่วนแนวทางการสอนตรงเหมาะสมท่ี
จะใชส้อนเดก็เลก็ท่ีไม่เคยเรยีนรูท้กัษะมาก่อน เพราะเป็นแนวทางการสอนท่ีมีขัน้ตอนท่ีชดัเจน เนน้
การปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรยีนสงู ดว้ยการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ีรวดเรว็ ครูสามารถตรวจสอบ
ไดว้่าเด็กไม่เขา้ใจขั้นตอนใด เพื่อท่ีครูให้ความช่วยเหลือหรืออธิบายไดต้รงประเด็น (National 
Mental Health and Education Center, 2002) 

นอกจากนีย้งัมีการสอนท่ีหลากหลายท่ีช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กได ้เช่น การ
สอนโดยการสาธิต เป็นการสอนท่ีกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนมีความสนใจในทักษะท่ีจะเรียน 
อธิบายเนือ้หา ขัน้ตอนการสอนทักษะสงัคมใหง้่ายขึน้ เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถเห็นขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิตา่ง ๆ ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและสามารถลงมือปฏิบตัิตามได ้(อินทิรา  บณุยาทร, 2542)  
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นอกจากนีก้ารใชส้ถานการณจ์ าลอง ยงัช่วยใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีพงึประสงคม์ากขึน้ เช่น 
เด็กรูจ้กัแบง่ปันสิ่งของใหเ้พื่อน การท ากิจกรรมกบัเพื่อนเพิ่มขึน้ (วรรณนภา บญุลาโภ , 2556; วฒุิ
ชยั ใจนะภา, 2556) 

ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การช่วยเหลือระยะแรกเริม่ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม ยงัคงมีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือนัน้ไดอ้ยา่ง
ทันท่วงที โดยไม่ตอ้งรอการวินิจฉัยเด็กก่อน ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา ผลท่ีไดจ้ากการวิจัยในครัง้นีจ้ะท าใหเ้ด็กมีทักษะทาง
สงัคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นท่ีเหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพ และมีความพรอ้มในการ
เรยีนรูด้า้นวิชาการในโรงเรยีน และจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการส่งเสรมิพฒันาการเด็กท่ี
ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา และไดต้ัง้ความมุง่หมายยอ่ย  ไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพฒันาของการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา 

2. เพื่อสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั
จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา    

3. เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา   

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ความส าคัญเชิงนโยบาย 

ไดท้ราบถึงสถานการณปั์จจุบนัท่ีสะทอ้นถึงความตอ้งการของเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลือทางทักษะสังคม ซึ่งผู้เก่ียวขอ้งดา้นนโยบายจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงเรื่องนี ้เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการด าเนินงานและพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและผสานกนัระหวา่งสถานศกึษา  
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2.ความส าคัญเชิงวิชาการ 
ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้นเชิงวิชาการทางการศึกษาพิเศษ เก่ียวกับองคป์ระกอบและ

กระบวนการของการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรบัเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทาง
ทกัษะสงัคม 

3. ความส าคัญเชิงปฏิบัต ิ
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ส  าหรบัเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะ

สงัคมท่ีพฒันาขึน้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมท่ีเหมาะสม และลด
การตีตราเดก็ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมี

ขอบเขตในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาของการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา       

ผู้ใหข้้อมูล คอื 
1) ครูผูส้อน จ านวนทัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย 

1.1) ครูผูส้อนในระดบัชัน้อนบุาล 2 หรอือนบุาล 3 จ านวน 3 คน 
1.2) ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวนทั้งสิน้ 9 คน 

ประกอบดว้ย 1) ครูผูส้อนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร (สพป.
กทม.) จ านวน 3 คน 2) ครูผูส้อนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน และ 3) ครูผูส้อนสงักัด
เอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน  

1.3) ครูการศกึษาพิเศษในโรงเรยีน จ านวนทัง้สิน้ 3 คน ประกอบดว้ย 
1) ครูการศึกษาพิเศษสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.
กทม.)จ านวน 1 คน 2) ครูการศึกษาพิเศษสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน และ 3) ครู
การศกึษาพิเศษสงักดัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน  

2) ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวนทั้งหมด 353 คน 
ประกอบดว้ย 
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3.1) ครูผูส้อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) จ านวน 104 คน 

3.2) ครูผูส้อนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 สงักดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 170 คน  

3.3) ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1 สังกัดเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 79 คน  

ระยะที ่2 สรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา         

ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย ผูท้รงวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คณุภาพของโปรแกรมเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1) อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ จ านวน 2 คน 
2) อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนทกัษะสงัคม จ านวน 2 คน 
3) อาจารย ์ครูผูส้อนผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัปฐมวยั  

จ านวน 2 คน 
4) อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวน 1 คน 
5) อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 1 คน       

ระยะที ่3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา       

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กท่ีต้องได้รบัความช่วยเหลือทางทักษะสังคม 
จ านวน 4 คน โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด ดงันี ้

1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กมีปัญหาทกัษะสงัคม ไดแ้ก่ 2.1) ทกัษะการรอคอย 2.2) ทกัษะการ

ปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ 2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 
3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มวิจยัได ้ และสามารถ

เขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนสิน้สดุการวิจยั 
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ตวัแปรทีศ่ึกษา 
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษา

ในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคม หมายถึง การเสริมสรา้งทกัษะ
ทางสงัคมอยา่งทนัท่วงทีใหก้บัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 1 ซึง่เด็กนัน้ยงัไม่มีทกัษะทางสงัคม (เช่น ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง ทกัษะการแบ่งปัน เป็นตน้) หรอืเด็กยงัปฏิบัติไม่ได ้ในขณะท่ีเด็กส่วนใหญ่ในวยัเดียวกนั
ปฏิบตัิไดแ้ลว้ โดยใชว้ิธีการสอนทกัษะสงัคม ประกอบดว้ย 1) การสอนตรง 2) การสอนแบบสาธิต 
3) การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์ าลอง 4) การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ และ 5) การสอน
โดยการใชเ้กม ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ด็กสามารถมีทกัษะสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นท่ีเหมาะสม 

2. โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลัง
จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีน ามาใชใ้น
การเสรมิสรา้งทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม อาย ุ5-6 ปี จน
ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูห้รือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคข์องการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบั
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสอนทักษะสังคม ได้แก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางสงัคมของเด็ก ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) และทฤษฎี
การสอนตรง น ามาใชใ้นการสรา้งโปรแกรม มีรูปแบบในการเรยีนรูแ้บบสาธิต และลงมือปฏิบตัิกบั
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสไดฝึ้กซอ้มทักษะสงัคมท่ีเหมาะสม  
โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1) ครูผูส้อนคดัเลือกเด็กโดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันี ้
1.1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
1.2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมประกอบดว้ย ทกัษะการ

รอคอย ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน 
1.3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
1.4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
1.5) เด็กได้รบัความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโปรแกรมฯได้ และ

สามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ  
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2) ครูผู้สอนประเมินทักษะสังคมเด็ก โดยใช้แบบส ารวจพัฒนาการเด็ก 
(Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire: PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี
ซึง่เด็กมีคะแนนรวมตัง้แต ่13 คะแนนขึน้ไป 

3) ครูผูส้อนสมัภาษณผ์ูป้กครองเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กแต่ละคน ดา้น
การรอคอย ดา้นการปฏิบตัิตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง และดา้นการแบ่งปัน และส ารวจกิจกรรม 
ของรางวลัท่ีเด็กชอบ เพื่อใชเ้ป็นตวัเสรมิแรงรายบคุคล เพื่อน ามาพิจารณาถึงความเหมาะสม และ
ความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้รว่มโปรแกรม  

4) ครูผูส้อนประชุมผูป้กครองชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา 

5) ครูผูส้อนประเมินทกัษะสงัคมดา้นการรอคอย ดา้นการปฏิบตัิตามกฎ กติกา
และขอ้ตกลง และดา้นการแบ่งปันของเด็กแต่ละคนก่อนเขา้รว่มโปรแกรม (Pre-test) โดยใชแ้บบ
ประเมินทกัษะทางสงัคม และบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมของเด็กแต่ละคน 

6) ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคม ไดแ้ก่ ทักษะการรอคอย ทักษะ
การปฏิบัติตามกฎ กติกาและข้อตกลง และทักษะการแบ่งปันตามแผนฯ ทั้งหมด 15 แผน                     
ใชร้ะยะเวลาในแต่ละกิจกรรม 45 - 75 นาที และประเมินผลทกัษะทางสงัคมย่อยของนกัเรียนใน                
แตล่ะกิจกรรม 

7) ประเมินทักษะสังคมของเด็กแต่ละคนหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Post-test)  
โดยใชแ้บบประเมินทกัษะทางสงัคม บนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคม  

8) ครูผู้สอนรายงานผลพัฒนาการทักษะทางสังคมของเด็ก (Feedback)  
กบัผูป้กครอง 

3. เดก็ทีต่อ้งได้รับความช่วยเหลือทางทักษะสังคม หมายถึง เด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 
5–6 ปี ท่ีไดร้บัการประเมินทักษะสงัคมโดยใชแ้บบประเมินทักษะทางสงัคมท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้เอง 
แลว้พบวา่  

3.1) เด็กไม่มีทกัษะทางสงัคม (ไดแ้ก่ ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ 
กตกิาและขอ้ตกลง ทกัษะการแบง่ปัน เป็นตน้) 

3.2) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
3.3) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
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4. ทักษะสังคม หมายถึง การท่ีเด็กสามารถมีพฤติกรรมแสดงออกทางสงัคมในการ
มีปฏิสมัพนัธร์ว่มกบัผูอ่ื้น และสรา้งปฏิสมัพนัธต์อบกลบัในสถานการณท่ี์ก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และเหมาะสม  ประกอบดว้ย 

ทกัษะการรอคอย หมายถึง การท่ีเด็กสามารถอดทนรอในสิ่งท่ีตอ้งการท่ีเกิดขึน้
ในช่วงเวลานัน้ ไดแ้ก่ 1) การรอต่อแถวเพื่อซือ้ของ โดยสามารถยืนอยู่ขา้งหลงัคนท่ีต่อแถวเป็นคน
สดุทา้ย เพื่อรอจ่ายเงิน โดยไม่รบกวนผูอ่ื้น 2) การรอเพ่ือนเม่ือตนเองท างานเสรจ็แลว้ โดยสามารถ
นั่งอยู่กับท่ี และไม่ลุกเดินออกจากบริเวณท่ีก าหนด 3) การรอคิวหรือรอจนกว่าจะถึงรอบของ
ตนเอง ตามล าดบัก่อนหลงั โดยไม่โวยวาย หรอืรบกวนผูอ่ื้น 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง หมายถึง การท่ีเด็กสามารถปฏิบตัิ
ตามค าสั่ง หรือตามขัน้ตอน ขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ โดยเม่ือเด็กไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัค าสั่ง 
ขัน้ตอน หรอืขอ้ตกลงแลว้ เด็กสามารถปฏิบตัิไดถ้กูตอ้งตามค าสั่ง ขัน้ตอน หรอืขอ้ตกลงนัน้ ไดแ้ก่ 
1) เด็กสามารถปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง โดยสามารถเก็บอปุกรณท่ี์ใชห้รือเล่นเสรจ็ทุก
ครัง้ 2) เด็กสามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง หรอืขัน้ตอนท่ีก าหนดโดยปา้ยสญัลกัษณ ์3) เด็กสามารถ
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนในการท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ทกัษะการแบ่งปัน หมายถึง การท่ีเด็กสามารถแสดงออกถึงการแบ่งปันได ้โดย
การยื่นสิ่งของให้เพื่อน เม่ือเพื่อนขอ หรือส่งของให้เองโดยไม่ต้องถูกรอ้งขอจากเพื่อน ได้แก่ 
อปุกรณก์ารเรยีน อาหาร ของเลน่ หรอือปุกรณต์า่งๆท่ีจ าเป็นตอ้งใช่รว่มกนั 
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กรอบแนวคิดการวจิัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปัจจบุนั ปัญหา อปุสรรค 

แนวทางการพฒันาของการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก

ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น

ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษา  

ในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

      แนวคดิ/ทฤษฎขีองการ

ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

1. ทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมของเด็ก 

2. ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญา    

    ของเพียเจท ์(Piaget) 

3. ทฤษฎีการเรยีนรูท้างสงัคม (Social 

Learning Theory) ของ Bandura 

 

      แนวคดิด้านการสอนทกัษะสังคม
เดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียน
เรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา  
ประกอบดว้ย   
1. การสอนตรง 
2. การสอนแบบสาธิต 

3. การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์ าลอง 
4. การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ 
5. การสอนโดยการใชเ้กม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ (Early Intervention) 
1.1 แนวคดิของการใหบ้รกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
1.2 ความหมายของการใหบ้รกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
1.3 ความส าคญัของการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
1.4 กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ (Early Intervention) 
2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจท ์(Piaget) 
2.2 ทฤษฎีการเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ของแบนดรูา่ 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสงัคม 
3.1 ความหมายของทกัษะทางสงัคม 
3.2 ความส าคญัของทกัษะสงัคม 
3.3 ทกัษะทางสงัคมเบือ้งตน้  
3.4 ความบกพรอ่งทกัษะทางสงัคมของเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทาง 

ทกัษะสงัคม 
3.5 พฒันาการทางสงัคมในเดก็ปกติ 
3.6 การประเมินทกัษะทางสงัคม 
3.7 วิธีการสอนทกัษะทางสงัคม 

3.7.1 การสอนตรง  
3.7.2 การสอนโดยการสาธิต  
3.7.3 การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์ าลอง 
3.7.4 การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ 
3.7.4 การสอนโดยการใชเ้กม 

3.8 ขัน้ตอนการฝึกทกัษะทางสงัคม  
3.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสงัคม  
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4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสรมิแรง (Reinforcement)   

4.1 ความหมายของการเสรมิแรง 
4.2 ชนิดของการเสรมิแรง 
4.3 หลกัการในการเสรมิแรง  
4.4 หลกัการจดัการสอนโดยใชก้ารเสรมิแรง  
4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสรมิแรง 

5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม 
5.1 ความหมายของการพฒันาโปรแกรม 
5.2 องคป์ระกอบของโปรแกรม    
5.3 หลกัการและแนวคดิในการพฒันาโปรแกรม 
5.4 กระบวนการพฒันาโปรแกรม 
5.5 การพฒันาโปรแกรม 
5.6 การประเมินผลโปรแกรม  
5.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม 

 

1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention) 
1.1 แนวคดิของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

ปัจจบุนัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมีความพยายามท่ีจะช่วยเหลือเด็กพิการหรอื
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งในวยัทารกและวยัเด็กเลก็นบัตัง้แตแ่รกเกิดถึงประมาณ 6 ปีโดยจดัโปรแกรม
ท่ีเหมาะสมใหท้ันทีท่ีเด็กไดร้บัการวินิจฉัยหรือส่งต่อมา ท าใหเ้กิดการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ (Early Intervention) ขึน้ การใหบ้รกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่เป็นยทุธศาสตรข์ัน้แรกท่ีจะ
ช่วยเด็กและครอบครวัโดยเป็นสว่นหนึ่งของการใหบ้รกิารช่วยเหลือทางการศกึษาท่ีตอ่เน่ืองแก่เด็ก
ท่ีมีความเสี่ยงสงูและมีพฒันาการล่าชา้ อนัเน่ืองมาจากความบกพรอ่งหรือความดอ้ยโอกาสทาง
สงัคม เป็นการช่วยเพิ่มพนูประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หแ้ก่เด็กทัง้ทางดา้นคณุภาพและปรมิาณ โดย
มีเปา้หมายใหเ้ด็กไดเ้รยีนรว่มและมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยา่งอิสระใน สภาพคนปกตไิด้
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้(กองการศกึษาเพื่อคนพิการ. 2543) 

ส านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ (2549) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีในการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ประมวลได้จากทฤษฎีต่างๆ ตามหลักการและแนวคิด
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นกัการศกึษา ซึง่มาผสมผสานกนัโดยเนน้เด็กเป็นศนูยก์ลาง (Child-Centered) มุง่เนน้การกระตุน้
พฒันาการเดก็และการเรยีนรูโ้ดยยดึหลกัแนวคดิทฤษฎี 6 ประการดว้ยกนั ดงันี ้ 

ประการท่ี 1 อิงพฒันาการเด็ก “ทั่วไป” เป็นเกณฑเ์พราะหลกัของการพฒันาการ
ตามปกติจะช่วยเป็นแนวทางให้เขา้ใจเด็กทุกคนได ้แม้ว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีอัตราเร็วของ
พัฒนาการในแต่ละด้านหรือในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า
พัฒนาการตามปกติของเด็กนั้นจะด าเนินไปทีละขั้น และขั้นตน้ก่อนเป็นพืน้ฐานของขั้นต่อไป 
หลายโครงการของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจะยึดตามหลกัพฒันาการตามทฤษฎีของเพียเจต ์
(Piaget) ซึง่แนวคิดทฤษฎีขอ้นีใ้ชเ้ป็นพืน้ฐานของหลกัการใหบ้รกิารช่วยเหลือระยะแรก 

ประการท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมมนษุย ์แนวคิดทฤษฎีในขอ้นีมุ้่งเนน้
เรื่องการปรบัพฤติกรรมและการสอนสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัเด็ก มุ่งสอนทกัษะต่างๆ ใหเ้ด็กน าไปใช้
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน ใชย้ทุธศาสตรใ์นการสอน เช่น การสาธิต การใหเ้ด็กทดลองท าตามการ
ใชเ้ทคนิคการกระตุน้เตือน การใชแ้รงเสรมิ ตลอดจนการฝึกทกัษะการท างานหรอืกิจกรรมใหส้  าเรจ็
โดยไม่ตอ้งใหค้รูเป็นผูบ้อกหรอื ท าตวัอยา่งในการปฏิบตัิ เป็นตน้ 

ประการท่ี 3 แนวคิดทฤษฎีการบรูณาการทฤษฎีต่างๆ คือ การน าเอาหลกัการใน
หลายทฤษฎีมาผสมผสานกัน เช่น น าหลักการเก่ียวกับขั้นตอนพัฒนาการเด็กของเพียเจต ์
(Piaget) มาผสมผสานกบัหลกัการในหลายๆ ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การก าหนดหลกัสตูรและเนือ้หาในการสอน การใชย้ทุธศาสตรก์ารสอนท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีจดั
ใหเ้ด็กแตล่ะคน  

ประการท่ี 4 การท างานพืน้ฐานร่วมกับแพทย ์ในขอ้นีมุ้่งเนน้ เรื่องการวินิจฉัย
ความบกพรอ่งของเด็กเพื่อช่วยเดก็ในเรือ่งการบ าบดัรกัษาโดยเฉพาะหลกัการท างานเป็นทีมกบันกั
วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา นกักายภาพบ าบดั นกัสงัคมสงเคราะห ์
ค รูการศึกษาพิ เศษ  ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ท่ี มีลักษณะเป็นทีมสหวิชาชีพ 
(Multidisciplinary Team) 

ประการท่ี 5 การมีส่วนร่วมของคณะท างานบริการในเรื่องนี ้มีขอ้พิจารณาถึง
บคุคลท่ีจะท างานกบัเด็กในการใหบ้รกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ทกัษะมีสว่นรว่มในการท างานใน
ดา้นนีเ้ป็นทกัษะตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบ ซึ่งตอ้งไดร้บัการฝึกสงัเกตพฤติกรรมของเด็ก 
ตลอดจนการตอบสนองตอ่พฤตกิรรมท่ีเหมาะสมและถกูตอ้ง 

ประการท่ี 6 ตระหนกัถึงครอบครวัเป็นส าคญั และเป็นศนูยก์ลางในการใหบ้รกิาร
ช่วยเหลือทุกขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้ง เด็กจะประสบความส าเร็จ หากไดร้บัการสนับสนุนและความ



  15 

รว่มมือจากครอบครวั โดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัครอบครวัซึง่มีความแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะ
และบริบทของครอบครวันั้นๆ ดงันั้น การจัดโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ตอ้งค านึงถึง
ความแตกต่างแต่ละครอบครวั เน่ืองจากมีความส าคัญยิ่งในการวางแผนการให้บริการกับ
ครอบครวั (Individualized Family Service Plan: IFSP) ตอ่ไป 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดพฒันาการตามทฤษฎีของเพียเจต ์(Piaget) ซึ่ง
เป็นแนวคิดพืน้ฐานของหลกัการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และแนวคิดพฤติกรรมมนุษย ์
ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ของแบนดรูา ซึ่งแนวคิดนีมุ้่งเนน้เรื่องการ
สอนสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัเดก็ ใชแ้รงเสรมิ ใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกปฏิบตัิ และท าไดเ้อง ซึง่แนวคิดท่ีกลา่ว
มาขา้งตน้ สามารถน าไปพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอ่ไป 

1.2 ความหมายของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป็นการช่วยให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าหรือมีความ

บกพรอ่ง ไดเ้รยีนรูท้กัษะพืน้ฐาน และทกัษะใหม่ ท่ีมีผลตอ่พฒันาการในช่วง 6 ขวบปีแรกของชีวิต
หรือวยัก่อนเขา้โรงเรียนระดบัประถมศึกษา เช่น ดา้นรา่งกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นสื่อสาร ดา้น
สงัคม การช่วยเหลือตนเอง เป็นตน้ รวมถึงการบรกิารท่ีตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น เช่น การ
ให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกการให้บริการค าปรึกษาและฝึกฝนการเลีย้งดูแก่
ครอบครวั การใหบ้ริการทางการแพทย ์การใหบ้ริการทางโภชนาการ และการฟ้ืนฟูอ่ืนๆ เป็นตน้ 
(Center for Parent Information and Resources, 2014)  

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แม้จะไม่ได้
ก าหนดอายุชัดเจน แต่เนน้ใหจ้ัดบริการตัง้แต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ทั้งในดา้นการให้
การศึกษา การไดร้บัเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา จึงกล่าวได้ว่าการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็นระบบบริการท่ีมุ่งส่งเสริม
พฒันาการของเด็ก การช่วยเหลือครอบครวัในการพฒันาเด็ก ซึง่การพัฒนาเด็กในช่วงวยัเริม่ตน้ มี
ความส าคญัท่ีสดุ เพราะช่วยใหเ้ด็กไดร้บัการช่วยเหลือท่ีตรงกบัความตอ้งการ ในช่วงส าคญัของ
ชีวิต ท่ีจะเป็นตวัชีถ้ึงความส าเรจ็ในอนาคต อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเม่ือแรกพบความพิการ ซึง่
อาจจะไม่ใช่ในวยัแรกเริ่มก็เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เพื่อป้องกันปัญหาการพฒันาของวยัรุน่และวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคลอบคลุมในเรื่องท่ีแตกต่างกัน ทั้งดา้นการศึกษา 
สขุภาพ อาชญากรรม ท่ีจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมพ่อแม่สาหรบัแม่ท่ีตัง้ครรภ ์และคูค่รอง หรอื
พฤติกรรมในชัน้เรยีนของวยัรุน่ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง ท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งในอาชญากรรม เน่ืองจากเด็ก
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และครอบครัวได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหาทั้งมวล การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
จ าเป็นตอ้งใช้กลวิธีแบบองคร์วมในหลายระดับ ในลักษณะเป็นความร่วมมือกัน เพื่อจัดการ
ส นั บ ส นุ น ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Early Intervention Foundation, 2015) น อ ก จ า ก นี้
กระทรวงศกึษาธิการประเทศนิวซีแลนดไ์ดน้ิยาม การบรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นการศกึษา
พิเศษว่า เป็นการให้การช่วยเหลือแก่บุคคลท่ีไม่ไดร้บัการตอบสนองในบริบทปกติซึ่งไม่มีการ
สนับสนุนเป็นพิเศษในวัยแรกเริ่ม จนถึงวัยเรียนทั้งท่ีบา้น หรือครอบครวั ท่ีเป็นความตอ้งการ
จ าเป็นในดา้นความบกพรอ่งทางรา่งกาย ประสาทสมัผสั การเรยีนรู ้หรอืการสื่อสารท่ีล่าชา้ ความ
บกพรอ่งดา้นสงัคม อารมณ ์หรือพฤติกรรม หรือความบกพรอ่งอ่ืนๆรว่มกนั (Education Counts, 
2007)  

กลา่วโดยสรุป การช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เป็นการช่วยเหลือบคุคลท่ีมีความบกพรอ่ง 
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ตัง้แต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ รวมทัง้วยัรุน่ หรือวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ทัง้
การช่วยเหลือและการปอ้งกนั ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ตาม
ความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยอาศยัความรว่มของผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบั เพื่อใหผู้ท่ี้
ไดร้บับรกิารมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ตรงตามเปา้หมาย 

1.3 ความส าคัญของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
ในการจดับรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนัน้มีความส าคญัหลายประการซึ่งส่งผลต่อ

การพัฒนาในทุกดา้น ความส าคัญดังกล่าวสามารถแบ่งไดด้ังต่อไปนี ้ (สุจิตรพร สีฝ้ัน, 2550 ; 
สถาบันพัฒ นาการเด็ ก ราชนค ริน ท ร์ , 2546; American Academy of Pediatrics (AAP), 
Committee on Children with Disabilities, 2001) 

1. ความส าคญัตอ่ตวัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเอง 
เด็กท่ีไดร้บับริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั้นย่อมมีความส าคัญต่อตัวเด็ก

โดยตรงท่ีสดุเพราะเด็กจะไดร้บัการบรกิารท่ีครอบคลมุไม่ว่าจะเป็น การดแูลสขุภาพอนามยั การ
บริการทางจิตวิทยาและบริการทางการศึกษาแก่เด็ก เพื่อพัฒนาความสามารถดา้นต่างๆ ดงันี ้
ทักษะการสื่อความหมายทักษะดา้นร่างกาย ทักษะดา้นความคิด ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ทักษะทางอารมณ์ ทักษะทางสังคม ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะพื ้นฐานอาชีพ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท่ีอายุ 0 ถึง 6 ปี การใหค้วามช่วยเหลือใน
ช่วงแรกๆ ของชีวิตจะช่วยค า้จนุพฒันาการของเดก็ และท าใหเ้ด็กสามารถพฒันาไดถ้ึงขีดสงูสดุ 
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2. ความส าคญัตอ่ครอบครวัของเดก็ 
การช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ใหโ้อกาสแก่เด็กท่ีมีความบกพรอ่งและครอบครวั

ในเรือ่งตอ่ไปนี ้
2.1 เด็กได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของปฏิสัมพันธ์ตาม

ธรรมชาติระหวา่งพอ่แม่กบัเด็ก ซึง่เป็นไปตามรูปแบบเช่นเดียวกบัเด็กท่ีพอ่แม่มีลกูปกติ 
2.2 การท่ีพ่อแม่เรียนรูผ้่านการใหบ้รกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ในการใชส้่ง

เสริมแรงอย่างสม ่าเสมอกับลูกของตนในระยะ 3-5 ปี ตลอดโปรแกรมนั้นจะเป็นพืน้ฐานท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดรูปแบบพฒันาการเชิงบวกในเดก็ได ้ 

3. ความส าคญัตอ่สงัคม 
3.1 การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อป้องกัน

ความผิดปกติ ท่ีอาจเกิดขึน้ก่อนหรือระหว่างคลอดและแกไ้ขความบกพรอ่ง ดงันัน้ การเผยแพร่
ความรูใ้นการปอ้งกนัความพิการนัน้ ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัยิ่ง เพราะจะเป็นการปอ้งกนัก่อนท่ี
จะพิการเป็นการลดภาระในการดแูลคนพิการ 

3.2 การท่ีประเทศไทยไดเ้ปิดโอกาสให้เด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติใน
โรงเรียนทั่วไปนัน้ เด็กเหล่านีจ้  าเป็นตอ้งไดบ้รกิารการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือการศึกษาระยะ
แรกเริม่เพื่อเตรยีมใหส้ามารถเขา้เรยีนรว่มในระดบัประถมศกึษาและระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

3.3 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มท าให้ ผูค้นในสังคมไดร้บัรู ้และ
เขา้ใจสภาพความบกพรอ่งตา่ง ๆ ท าใหป้รบัเปลี่ยนทศันคติท่ีมีตอ่บคุคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มี
ความเช่ือและความรูท่ี้ถกูตอ้งในการใหค้วามช่วยเหลือ และปฏิบตัิต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ไดอ้ยา่งถกูวิธี 

3.4 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มมุ่งพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษพฒันา
ทุกดา้นช่วยลดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลลง ท าใหป้ระหยดัเงินท่ีท าการรกัษาไปใชใ้นการ
พฒันาประเทศในดา้นอ่ืนตอ่ไป 

จากท่ีกลา่วมาแลว้ทัง้หมดการช่วยเหลือระยะแรกเริม่มีความส าคญัตอ่ทั้งตวัเด็ก
เองครอบครวัและสงัคม ซึง่ช่วยใหง้านการพฒันาดา้นการศกึษาพิเศษนัน้มีความกา้วหนา้และเป็น
ประโยชนใ์นการพฒันาคนและประเทศท่ีมีศกัยภา 
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1.4 กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
จากการศึกษาเอกสาร พบว่า กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนัน้ ประกอบดว้ย

ระยะทัง้สิน้ได ้3 ระยะ (ส  านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ, 2549; ส  านกังานบรหิารงานการศึกษา
พิเศษ, 2551; เบญจา ชลธารน์นท,์ 2546; สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครนิทร,์ 2546; Committee 
on Children with Disabilities. 2001) ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 ก่อนเขา้สูโ่ปรแกรม คือระยะก่อนท่ีเด็กจะเขา้รบับริการไดแ้ก่ การสง่ตอ่
การคน้หาและการคดัแยก 

ระยะท่ี 2 การรบับริการ คือ ระยะท่ีเด็กเริ่มเขา้รบับริการ ไดแ้ก่ การตรวจสอบ 
การพฒันาแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนบรกิารครอบครวั การปฏิบตัิการสอนและ
การประเมินผล 

ระยะท่ี 3 การสิน้สดุการรบับรกิาร ไดแ้ก่ การสง่ตอ่ไปสูโ่ปรแกรมใหม ่และการจดั
ท่ีเรยีนซึง่กระบวนการทัง้หมด มีรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

ระยะที ่1 ก่อนเข้าสู่โปรแกรม 
การส่งตอ่ 

การส่งต่อ นั้นหมายถึงการน าเด็กมารบับริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
โดยจะส่งต่อโดยใครก็ได้ เช่น พ่อแม่ แพทย์ พยาบาล ญาติพี่น้อง บุคคลท่ีรู ้จัก หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ และจะติดต่อในลกัษณะใดก็ได ้เช่น ทางโทรศพัท ์ทางจดหมาย การน ามาดว้ย
ตนเองหรอืทางโรงพยาบาลสง่มา (เบญจา ชลธารน์นท์, 2546) การคดักรองเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
และส่งต่อเป็นกระบวนการส าคัญ เพื่อท่ีจะช่วยในการพัฒนาเด็กอ่อนท่ีมีความเสี่ยงต่ อความ
บกพร่อง หรือพัฒนาการช้ากว่าปกติ (American Academy of Pediatrics (AAP), Committee 
on Children with Disabilities, 2001) ขัน้ตอนแรกในการคดักรองและการสง่ตอ่เด็กแรกเกิดจนถึง
เริ่มหัดเดินจะไดร้บัประโยชนจ์ากการใหค้วามช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เก่ียวกับสุขภาพและการ
พฒันาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัและกระบวนการนีจ้ะมีความสมบรูณม์ากขึน้หากครอบครอบครวัให้
ความส าคญักบัพฒันาการของเด็กในแง่ของการใชว้ิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบครวัหลายครอบครวั
ใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพของการพฒันาตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หรอืการคดักรอง
อย่างมีมาตรฐาน ดงันัน้เด็กแรกเกิดจนถึงหดัเดินจะสามารถส่งตอ่ไปยงัโปรแกรมใหก้ารช่วยเหลือ
แรกเริม่ ซึง่หากสงสยัวา่เดก็คนนัน้มีความบกพรอ่งหรอืไม่ 
  
 
 



  19 

การค้นหา 
ในส่วนของขัน้ท่ี 1 นี ้อาจมีความหมายเพิ่มถึง การคน้หาเด็ก ทั่วไปเพื่อ

คน้หาความพิการต่าง ๆ เพราะการด าเนินงานดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั้น การป้องกัน
นับเป็นส่วนส าคัญ เพื่อใหท่ี้สุดในงานดา้นการศึกษาพิเศษ เพราะเป็นการลดการสูญเสียและ
ทรพัยากรต่างๆ แต่เป็นท่ีในประเทศไทยนัน้ งานการป้องกนัความพิการนัน้มิค่อยแพรห่ลายทัง้ท่ี
ควรจะไดร้บัการสนบัสนนุใหม้าก (สนุนัทา เท่ียงตรง, 2546) หากเปรยีบเทียบกบัต่างประเทศแลว้
จะพบว่า การคน้หาความพิการเป็นงานหลกัส าคญัในการด าเนินงานดา้นการศกึษาพิเศษและเด็ก
พิเศษ ดงัเช่น การคน้หาความพิการในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่ ง (ศศิพินธ ์สุขบุญพันธ์, 2549) ไดศ้ึกษา
เปรียบเทียบการคน้หาความพิการและการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและ
ประเทศไทย พบว่าในประเทศญ่ีปุ่ นการคน้หาความพิการเป็นงานหลกัของประเทศ ในการพฒันา
สขุภาพแม่และเด็กโดยมีกฎหมายเป็นขอ้บงัคบัใหห้ญิงตัง้ครรภต์้องมารบับรกิารตรวจครรภต์ามท่ี
ก าหนดและใหเ้ด็กทุกคนตอ้งไดร้บัการตรวจคน้หาความพิการตัง้แต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ขวบ 
หรือก่อนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นช่วงอายุต่างๆ โดยเด็กตอ้งมารบัการคน้หา
ความพิการทัง้เป็นรายบคุคลและเป็นรายกลุม่ในแตล่ะอ าเภอหรอืเขตท่ีตนอาศยัอยู่หากคน้พบว่า
เด็กมีความน่าสงสยัหรอืมีความเสี่ยงก็จะมารบัค าปรกึษาในการกระตุน้พฒันาการจากผูเ้ช่ียวชาญ
ทนัที โดยติดตามเด็กทกุระยะ หากเด็กไดร้บัการพฒันาแลว้ก็จะสง่เขา้เรยีนรว่มหรอืเรยีนรวม สว่น
เด็กท่ีมีความตอ้งการในการช่วยเหลือก็จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้และติดตามผลไป
จนกวา่เด็กจะหาท่ีเรยีนได ้ในสว่นของประเทศไทยนัน้ แมว้่าจะยงัไมมี่กฎหมายเก่ียวกบัการคน้หา
ความพิการโดยตรง แต่ก็มีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสขุในการคน้หาเด็กท่ีมีภาวะออทิสติก 
(สถาบนัพฒันาการเดก็ราชนครนิทร,์ 2546) 

การคัดแยก 
ในส่วนของขัน้ท่ี 1 นี ้การคดัแยกก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริการก่อน

การส่งต่ออาจกล่าวไดว้่า การคดัแยกเป็นวิธีการคดับุคคลท่ีมีลกัษณะบางประการแยกจากกลุ่ม
ประชากรจดัเป็นการคน้หาอย่างหยาบๆ ว่าใครมีทีท่าว่าจะมีความผิดปกติอะไร หรือมีอตัราเสี่ยง
สงูต่อการจะมีความผิดปกติ ในการคดัแยกเพื่อผลประโยชนท์างการเรียนนัน้ มกัจะพิจารณาว่า
ใครมีลกัษณะอยู่ในภาวะเสี่ยง หรอืเป็นอปุสรรคตอ่การเรยีนรู ้เช่น มีความพิการ มีศกัยภาพจ ากดั 
ขบวนการคดัแยกเด็กนีอ้าจใชใ้นการคน้หาเด็กท่ีมีความตอ้งการ จากนัน้จึงส่งไปทดสอบต่อเพื่อ
การวินิจฉยัและประเมินผลว่า ขอ้สงสยัจากการคดัแยกนัน้ เป็นจรงิหรอืไม่เพียงใด จดุมุ่งหมายใน
การคดัแยกนีก็้เพื่อช่วยในการคน้หาเด็กท่ีควรไดร้บัการช่วยเหลือพิเศษเสียแต่เนิ่นๆ (ศรียา นิยม
ธรรม, 2541) การท่ีผูป้กครองนัน้น าลกูเขา้รบับรกิารค่อนขา้งชา้ สาเหตสุ่วนหนึ่งก็อาจมาจากการ
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ขาดเครื่องมือส าหรบัผู้ปกครองและครู ในการท่ีจะคัดแยกเด็กก่อนน าเด็กเพื่อมารับบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มซึ่งแบบคดัแยกท่ีดีควรเป็นเครื่องมือท่ีง่ายส าหรบัทุกคนและง่ายต่อการใช ้
(ศศิพินธ์ สุขบุญพันธ์,2549) เพื่อเป็นการคัดกรองและเก็บรวมรวมขอ้มูลน าไปปรึกษาแพทย์
ต่อไปนีเ้ป็นแบบคดักกรองพัฒนาการเด็ก ซึ่งจะช่วยใหผู้ป้กครอง พี่เลีย้ง ผูดู้แลเด็กครูโรงเรียน
อนบุาล-ประถมศึกษา เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัไดส้งัเกตพฒันาการของเด็ก เม่ือพบว่ามีปัญหาจะ
ไดร้บีน าไปปรกึษาแพทยเ์พื่อหาทางแกไ้ข 

ระยะที ่2 การรับบริการ 
การตรวจสอบ 

ในขั้นตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เก่ียวกับเด็กทั้ง
ทางดา้นการแพทย ์การศกึษา ครอบครวั โดยใชว้ิธีสมัภาษณพ์่อแม่ ผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็ก 
ไดแ้ก่ แพทยป์ระจ าตวั แพทยเ์ฉพาะทาง ครูท่ีเคยสอนเด็ก ในกรณีท่ีเด็กเขา้เรยีนหรอืรบับรกิารการ
ทดสอบเด็กในขั้นนี ้ควรเป็นการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ในการ
ประเมินความสามารถหรอืพฒันาการของเด็กท่ีมีความบกพรอ่งนัน้ จะประเมิน 6 ดา้น คือ 

1. ทักษะกลไกกลา้มเนือ้มดัใหญ่ เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มูล
ดา้นความสามารถของการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ ท่ีมีตอ่การเคลื่อนท่ี เช่น การเดิน วิ่ง ขวา้งและการ
กระโดด เป็นตน้ 

2. ทักษะกลไกกลา้มเนือ้มัดเล็ก เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมขอ้มูล
ดา้นการใชก้ลา้มเนือ้เล็กเช่น การตดั การเขียน การก าและการขย า เป็นตน้ 

3. ทักษะทางภาษา เป็นการรวบรวมขอ้มูลทัง้ทางดา้นการรบัรูแ้ละ
การแสดงออกทางดา้นภาษา ทักษะทางภาษานีม้ิไดห้มายถึงแค่การพูดเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
รวมถึงการใชท้่าทาง รูปภาพการแสดงออกทางสีหนา้และการใชเ้ครือ่งมืออ่ืนอีกดว้ย 

4. ทกัษะทางสงัคม เป็นการรวบรวมขอ้มลูดา้นความสามารถของเดก็
ในการมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนหรอืผูใ้หญ่ ลกัษณะของพฤตกิรรมท่ีเด็กแสดงออกในสงัคม 

5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง การประเมินด้านนี้เก่ียวข้องกับ
ความสามารถของเด็กในการด ารงชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การเขา้หอ้งน า้ หอ้งสว้ม การรบัประทาน
อาหารและการแตง่ตวัในการท่ีจะตดัสินเก่ียวกบัการวางแผนช่วยเหลือและการจดับรกิารสนบัสนนุ 

6. ทกัษะการใชปั้ญญาและเตรียมความพรอ้มทางวิชาการ เป็นการ
รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก รวมถึงการมีความเขา้ใจเก่ียวกบั
วตัถ ุการเลียนแบบความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งตา่งๆ ความแตกต่างของสิ่งตา่งๆ รวมถึง จ านวนและ
ตวัเลขตา่งๆ เป็นตน้ 
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การศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของการศึกษาแบบพิเศษตัง้แต่เด็ก
รวมทัง้การประเมินไตรต่รองถึงความแข็งแรงของเด็ก และความตอ้งการของเดก็พรอ้มการไดข้อ้มลู
จากครอบครวัเก่ียวกบัเหตกุารณท่ี์เป็นขอ้มลูสว่นตวั และขอ้มลูส าคญัท่ีอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ตวั
เด็กจะท าใหเ้กิดประโยชนใ์นการเขา้ใจในปัญหาของเดก็ตอ่ไป 

นอกเหนือจากการประเมินพัฒนาการเด็กดงักล่าวแลว้ ควรตอ้งศึกษา
เก่ียวกับประวตัิของเด็กในดา้นต่างๆ เช่น ประวตัิทางการแพทย ์ประวตัิการเจ็บป่วย การผ่าตดั
รกัษาหรือโรคประจ าตวัท่ีเด็กเป็นอยู่ หรือไดร้บัการรกัษาใหห้ายขาดแลว้ เพราะจะส่งผลในการ
วางแผนช่วยเหลือเด็ก และการศึกษาเก่ียวกับประวตัิของครอบครวั สภาพความเป็นอยู่ต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาเด็ก การทราบถึงจดุแข็งและจดุอ่อนของครอบครวั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในการวาง
แผนการท างานรว่มกบัผูป้กครอง การศกึษาทศันคติ ทกัษะในการเลีย้งดเูด็กตา่งๆ เหลา่นีล้ว้นเป็น
สิ่งท่ีผูต้รวจสอบเดก็ไมค่วรจะมองขา้มไปทัง้สิน้ 

ระยะที ่3 การสิน้สุดการรับบริการ 
การส่งตอ่ไปสู่โปรแกรมใหม่และการจัดทีเ่รียน 

ในระยะสดุทา้ยนี ้เม่ือเด็กไดร้บัการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและมี
ความกา้วหนา้เกิดขึน้ เด็กก็จะพรอ้มท่ีจะไปสู่โปรแกรมอ่ืนหรือระบบใหม่ เช่น ระบบโรงเรียนใน
ลกัษณะการเรยีนรว่มกบัเด็กปกติ หรอืการรบับรกิารในสถานท่ีอ่ืน การปรบัเปลี่ยนเช่นนี ้อาจท าให้
เกิดภาวการณค์บัขอ้งใจหรือความเครียดแก่ทุกฝ่าย ดงันัน้ ควรมีการเตรียมการในการจดัท่ีเรียน
ใหมต่ามขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้(Lerner, Lowenthal, & Egan, 2003) 

ขัน้ท่ี 1 การวางแผนเพื่อสง่ตอ่ไปสูโ่ปรแกรมใหม่ 
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ นับ เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคัญ ในการ

ปรกึษาหารือระหว่างครู ผูเ้ช่ียวชาญ กับผูป้กครองในการพิจารณาเพื่อส่งเด็กไปสู่โปรแกรมใหม ่
หรือท่ีเรียนแห่งใหม่ ในขั้นนี ้ควรวางแผนไวไ้ม่ต  ่ากว่าเก้าเดือนในการพิจารณา เพื่อหาขอ้มูล
เก่ียวกบัท่ีแห่งใหม่ ในขัน้นี ้ผูใ้หบ้รกิารควรจดัท าคู่มือส าหรบัผูป้กครอง และจดัหาท่ีปรกึษาใหก้บั
ผูป้กครอง ซึง่อาจเป็นครูหรอืผูเ้ช่ียวชาญคนใดคนหนึ่งท่ีผูป้กครองไวว้างใจในการขอค าแนะน าใน
การวางแผนและตดัสินใจพรอ้มทัง้รว่มกนัก าหนดระยะเวลาท่ีจะใชใ้นขัน้ตอนของการปรบัเปลี่ยน
ทั้งหมดว่าจะสิน้สุดในระยะเวลาใด ผู้ปกครองต้องได้รบัรูเ้ก่ียวกับสิทธิของตนท่ีมีต่อการจัด
การศกึษาใหล้กูดว้ย 
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ขั้นท่ี 2 การเตรียมการและวางแผนล่วงหน้าส าหรับแผนการจัด
การศกึษาเฉพาะบคุคล IEP หรอืแผนบรกิารครอบครวั IFSP 

ครูหรอืผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าหนา้ท่ีในการประสานงานจ าเป็นตอ้งระบุ
ความตอ้งการของผูป้กครองในการมีสว่นรว่มในท่ีใหม่ไว ้และการพดูคยุเก่ียวกบัความสามารถของ
เด็กในปัจจุบนัความตอ้งการจ าเป็นและจดุมุ่งหมายในอนาคตของ  IEP หรือ IFSP การตดัสินใจท่ี
จะมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและข้อมูลต่างๆ ควรมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
ผูป้กครองไดมี้โอกาสพิจารณาในภายหลงั บางรายอาจเริม่พิจารณาสถานท่ีใหมเ่ก่ียวกบัการสง่ตอ่
อย่างจริงจงั อาจมีการเสนอใหผู้ป้กครองไปเยี่ยมสถานท่ีใหม่ เช่น โรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อน 

ขัน้ท่ี 3 การแนะน าโปรแกรมใหม ่
ในขั้นนี ้ ครูหรือผู้เช่ียวชาญจะต้องแนะน าผู้ปกครองให้แก่ผู้

ประสานงานของสถานท่ีใหม่ และให้ข้อมูลท่ีส  าคัญเก่ียวกับตัวเด็ก เช่น กิจกรรมท่ีเด็กชอบ 
โดยเฉพาะในเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสขุภาพนัน้ ผูป้ระสานงานใหม่ควรไดท้ราบเก่ียวกบัความ
ตอ้งการในการดแูลทางการแพทยจ์ากผูป้กครอง รวมถึง การรบัทราบวิธีการท่ีใชใ้นการพฒันาเด็ก
ท่ีไดผ้ล รวมถึงการเดินทางท่ีผู้ปกครองจะตอ้งปรบัเปลี่ยน หากเป็นไปได ้อาจมีการอภิปราย
เก่ียวกบัความคลา้ยคลงึและความแตกต่างของโปรแกรมเก่าและใหม่ใหผู้ป้กครองไดท้ราบก่อนท่ี
จะมีการเปลี่ยนแปลงผูป้ระสานงานคนใหม่ อาจมีการเยี่ยมบา้นผูป้กครองเพื่อสรา้งความคุน้เคย
และเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีส  าคญัไว ้เม่ือเด็กไดย้า้ยไปสูส่ถานท่ีใหม่ เช่นจากระดบัอนบุาลไปสู่ระดบั
ประถมศกึษา ควรมีการยืดหยุ่นของเวลาในการเขา้รบับรกิารในช่วงแรก จนกว่าเด็กจะรูส้กึคุน้เคย
และปรบัตวัได ้

ขัน้ท่ี 4 ประเมินผลการสง่ต่อเพื่อรบับรกิารใหม่ และการจดัหาท่ีเรยีน
ใหม ่

ในขั้นนีค้รูหรือผู้เช่ียวชาญ สอบถามผู้ปกครองเก่ียวกับความ
พอใจและความวิตกกังวลเก่ียวกับการส่งต่อเพื่อรบับริการใหม่ เพื่อพิจารณาในการหาทาง
ช่วยเหลือและขจดัอปุสรรคตอ่การไปสูโ่ปรแกรมใหม่ 

จากกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มขา้งตน้ ผูว้ิจัยไดน้  ามา
ปรบัใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือระยะท่ี 1 ก่อนไดร้บัโปรแกรม หมายถึง ระยะก่อนท่ีเด็กจะเขา้รบั
โปรแกรม ไดแ้ก่ เด็กไดร้บัการประเมินทกัษะสงัคมโดยใชแ้บบประเมินทกัษะสงัคมท่ีผูว้ิจยัปรบัมา
จากแบบคัดกรอง PDDSQ ช่วงอายุ 4-18 ปี ในส่วนของพัฒนาการทางสังคม และสัมภาษณ์
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ผูป้กครองเก่ียวกบัประวตัิขอ้มลูเด็ก และกรอกขอ้มลูท่ีจ าเป็นส าหรบัเด็ก เป็นตน้ ระยะท่ี 2 ไดร้บั
โปรแกรม หมายถึง ระยะท่ีเด็กเริม่เขา้รบัโปรแกรม ไดแ้ก่ การประเมินทกัษะสงัคมของเด็กแตล่ะคน
ก่อนไดร้บัโปรแกรม (Pretest) การปฏิบตัิการสอนทกัษะสงัคมตามวตัถปุระสงคข์องแผนการสอนท่ี
ก าหนดไวด้ว้ยวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย 1) การสอนตรง 2) การสอนแบบสาธิต 3) 
การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์ าลอง 4) การสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ และ 5) การสอนโดย
การใชเ้กม และการประเมินผลในแต่ครัง้ เป็นตน้ และระยะท่ี 3 สิน้สดุการรบัโปรแกรม หมายถึง 
ระยะท่ียุติให้เด็กได้รบัโปรแกรม ได้แก่ การประเมินทักษะสังคมของเด็กแต่ละคนหลังได้รบั
โปรแกรม (Posttest) การรายงานผลการสอนทกัษะสงัคมของเด็กกบัผูป้กครอง เป็นตน้ 

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
สจิุตรพร สีฝ้ัน (2550) ไดศ้กึษาการพฒันาแบบการใหบ้รกิารในระยะเช่ือมตอ่เฉพาะ

บุคคลส าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จากระบบการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเขา้สู่
โรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีสภาพปัญหาและความตอ้งการในระยะ
อยู่ใน Early Intervention ระดบัมาก โดยปัญหาและความตอ้งการดา้นบคุลากรมีคะแนนเฉลี่ยสงู
กวา่ดา้นอ่ืนๆ และสงูสดุของผูป้กครองในทกุกรณีศกึษา 

อ าพร ราชติกา (2551) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่องานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่องาน
บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริม่ของศนูยก์ารศกึษาพิเศษ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั ไดด้งันี ้จริยธรรมของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร ศกัยภาพ
ของผูบ้ริหาร บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การ
บรหิารงานบคุคล และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการ 

ก่ิงสร เกาะประเสริฐ (2561) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม SAVE ท่ี มีผลต่อการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรบัเด็กออทิสติกวยัเด็กเล็ก ผลการวิจยัพบว่า 1. หลงัไดร้บัโปรแกรม 
SAVE เด็กออทิสติกมีความสามารถดา้นภาษา สงัคม และพฤตกิรรมสงูขึน้ 2. ผูป้กครองมีความพงึ
พอใจตอ่โปรแกรม SAVE ระดบัมากท่ีสดุ 

สธุัญญา อภยัยานุกร (2556) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบบรกิารส่งเสรมิพฒันาการ
เด็กออทิสติกในโรงพยาบาลศูนย์ ผลการวิจัย พบว่า มีองค์ประกอบ ของรูปแบบท่ี ส าคัญ 9 
ประการ คือ 1.การส่งเสริม พัฒนาการเด็กออทิสติกตั้งแต่แรกเริ่มหรือเร็ว ท่ีสุด 2. การบริการ
ช่วยเหลือรายบุคคลและราย ครอบครวั 3. การสอนท่ีเป็นระบบ 4. ใชห้ลกัสตูรและ วิธีการสอนท่ี
เฉพาะส าหรบัเด็กออทิสติก 5. การใหก้ารช่วยเหลือหรือสอนท่ีเขม้ขน้ 6. ผูป้กครองมี ส่วนรว่มใน
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การพัฒนาเด็ก 7. การท างานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มสหวิชาชีพ 8. มีเครือข่ายในระบบบริการ ท่ีดี 
และ9.มีนโยบายท่ีชดัเจนในการใหบ้รกิารสง่เสรมิพฒันาการเดก็ออทิสติก 

จันธิมา เตจ๊ะจักร (2552) ได้ศึกษาการด าเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่แก่เด็กออทิสติกของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครนิทร ์ผลการวิจยัพบวา่ 1. ระยะก่อนเขา้
สูโ่ปรแกรม ผูป้กครองเป็นผูส้ง่ต่อเด็กเขา้รบับรกิาร ตอ่เน่ืองดว้ยกลุ่มพยาบาลท าการคดักรองและ
คัดแยกภาวะเสี่ยงออทิสติก เพื่อส่งผลในขั้นตอนของการเข้าสู่โปรแกรมต่อไป 2.ระยะเข้าสู่
โปรแกรมของทีมสหวิชาชีพโดยสง่ผลของการคดักรองใหแ้พทยท์ าการวินิจฉยั สง่ตอ่กลุม่พยาบาล
เพื่อประเมินพฒันาการ ตรวจสอบแผนการรกัษาเขา้รบัโปรแกรมของสหวิชาชีพคือดา้นการศกึษา
พิเศษ การรกัษาดา้นอรรถบ าบดั ดา้นกิจกรรมบ าบดั  

Isabel M. Smith (2015) ไดศ้กึษาประสิทธิภาพของโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
(early intensive behavioral intervention (EIBI)) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กมีการใชภ้าษาสูงขึน้
หลังไดร้บัโปรแกรม 2. เด็กมีการเขา้ใจภาษาสูงขึน้หลงัไดร้บัโปรแกรม 3. เด็กมีความคิดความ
เขา้ใจสงูขึน้หลงัไดร้บัโปรแกรม 

Pamela Rosenthal Rollins (2016) ได้ศึกษาศึกษา Early Autism Intervention, a 
community-based, parent-mediated, intensive behavioral and developmental 
intervention program ส าหรบัเด็กออทิสติกโดยใช ้a model for state-funded early intervention 
programs ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กมีทักษะทางสังคมเพิ่มขึน้ และพูดดว้ยภาษาท่ีไม่ใช่ภาษา
ท่าทาง 2. ผูป้กครองเห็นว่าการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนีเ้ป็นประโยชนแ์ละง่ายต่อการเรียนรูแ้ละ
เขา้กบัชีวิตประจ าวนัได ้

2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับทฤษฎกีารช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญาของเพยีเจท ์(Piaget) 

ทฤษฎีพฒันาการหลายทฤษฎีท่ีอธิบายการเรยีนรูข้องเด็กและการช่วยเหลือใหเ้ด็กมี
การเรียนรูท่ี้ดีท่ีสดุ ทฤษฎีท่ีไดร้บัการยอมรบัและเป็นท่ีรูจ้กัดงันี ้ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา 
ของเพียเจท ์(Piaget) มีรายละเอียดดงันี ้ (พชัร ีสวนแกว้, 2545; กลุยา ตนัตผิลาชีวะ, 2547; สริมิา 
ภิญโญอนนัตพงษ,์  2550; ก่ิงสร เกาะประเสรฐิ, 2554)                                                                                  

ทฤษฎีของเพียเจท ์ เป็นทฤษฎีว่าดว้ยพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กตัง้แต่แรก
เกิด  จนกระทั่งถึงวยัท่ีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีสมบรูณเ์พียเจทเ์นน้ถึงกระบวนการพฒันาการ
ของสติปัญญา และวิธีการคิดมากกว่าผลการตอบสนองจากความคิด เด็กจะเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ 
รอบตวัโดยอาศยักระบวนการท างานของโครงสรา้งสติปัญญา โดยจะพฒันาไปตามล าดบัขัน้จะ
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ขา้มขั้นไม่ได้แต่ อัตราของพัฒนาการจะมีความแตกต่างกันแลว้แต่ละบุคคลซึ่งเน่ืองมาจาก
สิ่งแวดลอ้มท่ีแตกตา่งกนั  

เพียเจท ์ ไดแ้บง่ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาเป็น 4 ขัน้ ตามล าดบัอายคุือ          
1. ขั้น (Sensorimotor Stage)  เริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี  เป็นขั้นท่ีเด็กยังไม่

สามารถใชภ้าษาหรอืสญัลกัษณ ์ เด็กจะเรยีนรูจ้าก การใชก้ารเคลื่อนไหวและสมัผสัทางกาย ทาง
ตา ทางปาก ทางห ูเด็กจะเรียนรู ้จากวตัถ ุ สิ่งของ  หรอืสิ่งท่ีมีตวัตน  ซึ่งตอนช่วงทา้ยของขัน้นีจ้ะ
น าไปสูก่ารพฒันาทางภาษา   

2. ขั้นก่อนการปฏิบัติการ  (Pre-operational Stage)  อายุระหว่าง  2 – 7  ปี  
เป็นช่วงท่ีเด็กสามารถพัฒนาการคิดสัญลักษณ์หรือการก าหนดตัวแทนได้  เดก็สามารถคิด 
เก่ียวกบัคน เหตกุารณแ์ละสิ่งตา่งๆได ้ เด็กจะถ่ายทอดความคิดจินตนาการของตนออกมาทางการ
เลน่และค าพดูแตเ่ด็กยงัไมส่ามารถบอกเหตผุลได ้     

3. ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม  (Concrete - operational   Stage)  เด็กในช่วง
อายุระหว่าง 7 – 11 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กคิดอย่างเป็นระบบและเหตผุลมองเห็นความสมัพนัธข์องสิ่ง
ตา่งๆได ้ ใสใ่จตอ่สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและแนวคดิท่ีเป็นจรงิ      

4. ขั้นปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ  (Formal - operational   Stage) เป็นระยะท่ี
เด็กอยู่ในช่วงอาย ุ11 – 15 ปี เด็กในช่วงนีส้ามารถเขา้ถึงสิ่งท่ี เป็นนามธรรม การคดิอย่างมีเหตผุล
และเรียนรูเ้ก่ียวกับเหตุการณ์  หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ไดส้ามารถตัง้สมมติฐานและ
แกปั้ญหาได ้   

2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
Albert Bandura (1962 - 1986) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผูพ้ัฒนาทฤษฎีนีข้ึน้

จากการศึกษาคน้ควา้ของตนเอง เดิมใชช่ื้อว่า "ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม" (Social Learning 
Theory) ตอ่มาเขาไดเ้ปลี่ยนช่ือทฤษฎีเพื่อความเหมาะสมเป็น "ทฤษฎีปัญญาสงัคม"  

ทฤษฎีปัญญาสงัคมเน้นหลกัการเรียนรูโ้ดยการสงัเกต (Observational Learning) 
เกิดจากการท่ีบุคคลสงัเกตการกระท าของผูอ่ื้นแลว้พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนัน้ ซึ่งเป็นการ
เรียนรูท่ี้เกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเราสามารถพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น การออกเสียง 
การขบัรถยนต ์การเลน่กีฬาประเภทตา่งๆ เป็นตน้  (ศรเีรอืน  แกว้กงัวาน, 2556) 
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ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกต ของ Bandura, A. (1997) มีดงันี ้
1. ขัน้ใหค้วามสนใจ (Attention Phase) ถา้ไม่มีขัน้ตอนนี ้การเรียนรูอ้าจจะไม่

เกิดขึน้ เป็นขัน้ตอน ท่ีผูเ้รยีนใหค้วามสนใจต่อตวัแบบ (Modeling) ความสามารถ ความมีช่ือเสียง 
และคณุลกัษณะเดน่ของตวัแบบจะเป็นสิ่งดงึดดูใหผู้เ้รยีนสนใจ  

2.ขัน้จ า (Retention Phase) เม่ือผูเ้รยีนสนใจพฤติกรรมของตวัแบบ จะบนัทึกสิ่ง
ท่ีสงัเกตไดไ้วใ้นระบบความจ าของตนเอง ซึง่มกัจะจดจ าไวเ้ป็นจินตภาพเก่ียวกบัขัน้ตอนการแสดง
พฤตกิรรม  

3.ขัน้ปฏิบัติ (Reproduction Phase) เป็นขัน้ตอนท่ีผูเ้รียนลองแสดงพฤติกรรม
ตามตวัแบบ ซึง่จะสง่ผลใหมี้การตรวจสอบการเรยีนรูท่ี้ไดจ้ดจ าไว ้ 

4.ขั้นจูงใจ (Motivation Phase) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นแสดงผลของการกระท า 
(Consequence) จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลท่ีตัวแบบเคยได้รับ (Vicarious 
Consequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious Reinforcement) ก็จะจูงใจใหผู้เ้รียนอยากแสดง
พฤติกรรมตามแบบ ถา้เป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) ผูเ้รียนก็มกัจะงดเวน้การแสดง
พฤตกิรรมนัน้ๆ  

หลักพืน้ฐานของการเรียนรู้ทางสังคม มี 3 ประการ คอื  
1. กระบวนการเรียนรูต้ ้องอาศัยทั้งกระบวนการทางปัญญา และทักษะการ

ตดัสินใจของผูเ้รยีน  
2. การเรียนรูเ้ป็นความสัมพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบ 3 ประการ ระหว่าง ตัว

บุคคล (Person) สิ่งแวดล้อม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีอิทธิพลต่อกัน 
และกนั 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 การเรยีนรูเ้ป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ 3 ประการ ระหวา่ง ตวับคุคล 
(Person) สิ่งแวดลอ้ม (Environment) และพฤตกิรรม (Behavior) 
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3. ผลของการเรยีนรูก้บัการแสดงออกอาจจะแตกตา่งกนั สิ่งท่ีเรยีนรูแ้ลว้อาจไม่มี
การแสดงออกก็ได ้เช่น ผลของการกระท า (Consequence) ดา้นบวก เม่ือเรียนรูแ้ลว้จะเกิดการ
แสดงพฤตกิรรมเลียนแบบ แตผ่ลการกระท าดา้นลบ อาจมีการเรยีนรูแ้ตไ่ม่มีการเลียนแบบ  

การน าหลักการมาประยุกตใ์ช้  
1. ในหอ้งเรียนครูจะเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ครูควรค านึงอยู่เสมอว่า 

การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตและเลียนแบบจะเกิดขึน้ไดเ้สมอ แมว้า่ครูจะไมไ่ดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์วก็้ตาม  
2. การสอนแบบสาธิตปฏิบตัิเป็นการสอนโดยใชห้ลกัการและขัน้ตอนของทฤษฎี

ปัญญาสงัคมทัง้สิน้ ครูตอ้งแสดงตวัอย่างพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งท่ีสดุเท่านัน้ จึงจะมีประสิทธิภาพใน
การแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ ความผิดพลาดของครูแมไ้ม่ตัง้ใจ ไม่ว่าครูจะพร  ่าบอกผูเ้รียนว่าไม่
ตอ้งสนใจจดจ า แตก็่ผา่นการสงัเกตและการรบัรูข้องผูเ้รยีนไปแลว้  

3. ตวัแบบในชัน้เรยีนไมค่วรจ ากดัไวท่ี้ครูเท่านัน้ ควรใชผู้เ้รยีนดว้ยกนัเป็นตวัแบบ
ไดใ้นบางกรณี โดยธรรมชาติเพื่อนในชัน้เรียนย่อมมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบสูงอยู่แลว้ ครูควร
พยายามใช้ทักษะจูงใจให้ผู้เรียนสนใจและเลียนแบบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี มากกว่าผู้ท่ีมี
พฤตกิรรมไมด่ี  

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับทกัษะทางสังคม 
3.1 ความหมายของทกัษะทางสังคม 

ทกัษะทางสงัคมนัน้แตกต่างจากทกัษะการอ่าน การเขียน การสะกดค า หรือทกัษะ
ทางอ่ืนๆ โดยทั่วไปทักษะทางสังคมนั้นหมายถึงทักษะท่ีจ าเป็นในการปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกับ
ตอ้งการหรือความคาดหวงัของสงัคม และช่วยใหบ้คุคลนัน้ยงัคงรกัษาสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
ไวไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม นกัการศกึษาไดน้ิยามค าวา่ ทกัษะทางสงัคม ไวแ้ตกตา่งกนัดงันี ้

ฮอลลิงเจอร ์(Hollinger, 2015) อธิบายว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะ
ทัง้หลาย ท่ีจ าเป็นในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้นและท าให้บุคคลนัน้เป็นท่ียอมรบัในกลุ่มเพื่อน
และสงัคม ทั่วไป 

แม็คอินไทร ์(Mclntyre, 2013) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะทางสงัคมวา่ หมายถึง 
ความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้มหนึ่ง ๆ ดว้ยท่าทีท่ียังคงสรา้ง รกัษาและส่งเสริม 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลได ้ส่วนความสามารถทางสงัคมหมายถึงภาพรวมของการท าหนา้ท่ี
ทางสงัคม ซึง่เป็นทกัษะทางสงัคมหลายๆ อย่างรวมกนั ความสามารถทางสงัคมนีส้ามารถพฒันา 
ไดโ้ดยการสอนทกัษะ และพฤตกิรรมทางสงัคม 
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นอกจากนี ้ทกัษะทางสงัคมยงัหมายถึง ทกัษะท่ีสง่เสรมิใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธแ์ละ
การ สื่อสารกบัผูอ่ื้น ซึง่ตอ้งมีกฎ กติกา ทางสงัคมท่ีเป็นทัง้ใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษา ซึง่กระบวนการ
เรยีนรูท้กัษะทางสงัคมนีเ้รยีกวา่การขดัเกลาทางสงัคม (กลุยา ก่อสวุรรณ, 2553) 

สแวนสนัและวตัสนั (Swanson & Watson, 2012) ระบวุิธีการใหค้  านิยาม ทกัษะทาง
สงัคม ไว ้3 วิธีดงันี ้

1. การยอมรบัจากเพื่อน ถา้เพื่อนยอมรบั พดูคยุ และเลน่ดว้ย แสดงว่าบคุคลนัน้
มี ทกัษะทางสงัคม 

2. การรบัรูท้างพฤติกรรม การท่ีบุคคลนั้นรบัรูว้่า เขาควรจะแสดงพฤติกรรม
อยา่งไร ใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ ใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น 

3. การแปลความทางสงัคม หมายถึง การตีความจากกฎเกณฑท์างสงัคมหรอืสิ่ง
ท่ี สงัคมทั่วไปคาดหวงั 

ดงันัน้ ทกัษะทางสงัคม เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
และช่วยใหบ้คุคลสามารถรกัษาสมัพนัธภาพนัน้ไวไ้ด ้ก่อใหเ้กิดการยอมรบัจาก บคุคลอ่ืน สามารถ
ปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัความคาดหวงัของสงัคม ซึง่จะช่วยใหบ้คุคลประสบความส าเรจ็ในงานและ
กิจกรรมตา่งๆ ทางสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี   

3.2 ความส าคัญของทกัษะสังคม 
ทักษะสังคมเป็นทักษะพื ้นฐานท่ีจ าเป็นและส าคัญอันจะช่วยให้เด็กประสบ

ความส าเรจ็ดงันี ้(Vanderbilt Kennedy Center, 2010; Sprafkin, Gershaw & Goldstein, 1993) 
1. ทกัษะการปรบัตวัตอ่สถานการณ ์ 

1.1 สามารถบอกหรือแสดงความโกรธโดยไม่กา้วรา้วทางกาย วาจา (เช่น 
การเอะอะ โวยวาย เป็นตน้) หรอืท าลายขา้วของได ้ 

1.2 เม่ือคนอ่ืนเอาของของตนไป เด็กสามารถจัดการกับเหตุการณ์นั้นใน
แนวทางที่สงัคมยอมรบัได ้ 

1.3 เม่ือมีคนพดูจาวา่รา้ย เด็กสามารถจดัการอยา่งเหมาะสมได ้ 
1.4 เม่ือมีคนเจา้กีเ้จา้การ สั่งใหท้  าโน่นท าน่ี เด็กสามารถจดัการในแนวทางท่ี

เหมาะสมได ้ 
1.5 หลีกเลี่ยงการโตเ้ถียงกบัผูอ่ื้นเมื่อถกูยั่วยไุด ้ 
1.6 สามารถจดัการดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมเมื่อรูว้า่คนอื่นพดูโกหก  
1.7 เม่ือถกูตอ่วา่หรอืต าหนิแตต่นเองไมไ่ดท้  าเช่นท่ีถกูตอ่วา่ เด็กสามารถ 
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จดัการกบัสถานการณน์ัน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
1.8 ถา้มีผูอ่ื้นไมพ่อใจตวัเอง เด็กสามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม  
1.9 เม่ือผูอ่ื้นแสดงความกา้วรา้ว เด็กสามารถรบัมือไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น

เดินหนี มองหาความช่วยเหลือ ปกปอ้งตนเอง ฯลฯ  
1.10 สามารถจดัการกบัเพื่อนท่ีเรยีกช่ือลอ้เลียนตนเองได ้

2. ลกัษณะนิสยัในการท างาน 
2.1 เด็กท าการบา้นหรอืท างานท่ีไดร้บัมอบหมายเสรจ็ทนัเวลา  
2.2 จดจ่ออยูก่บังานท่ีท าเกือบตลอดเวลา 
2.3 ใหค้วามสนใจพดูคยุหรอือภิปรายในชัน้เรยีน  
2.4 ใชเ้วลาในหอ้งเรยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.5 ฟังครูขณะท่ีครูสอนและท าตามค าสั่งอยา่งตัง้ใจ  
2.6 ท างานเองโดยไม่ตอ้งมีผูค้วบคมุดแูล  
2.7 ปฏิบตัิตามท่ีครูขอโดยทนัที 

3. สมัพนัธภาพกบัเพื่อน 
3.1 รูจ้กัการขอเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ท่ีเพื่อนก าลงัท ากนัอยู ่ 
3.2 รูจ้กัสรา้งและรกัษามิตรภาพไดย้าวนาน  
3.3 สามารถสรา้งมิตรภาพไดง้่าย  
3.4 มีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนๆ ในชัน้เรยีน  
3.5 เลา่และฟังเรือ่งตลกข าขนักบัเพื่อนๆ ได ้ 
3.6 รูจ้กัรเิริม่การสนทนากบัผูอ่ื้นและเพื่อนๆ ได ้ 
3.7 สามารถแสดงความรูส้กึ เช่น ความรกัและผกูพนักบัเพื่อนๆ ไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 
3.8 มกัพดูช่ืนชมคนอื่น 

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ไดก้ล่าวว่าทักษะทางสังคม เป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตในสงัคมส าหรบัทกุคน เน่ืองจากทกัษะทางสงัคมนีเ้ป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้อ่ื้นในสงัคมนัน้ๆ 
ยอมรบับคุคลนัน้หรอืไม่ เช่น คนรอบขา้งจะชอบหรอืพอใจคบหาสมาคมกบับคุคลนัน้หรอืไม่ นาย
จะจา้งงานหรือไม่ ขึน้อยู่กับทักษะของบุคคลนัน้ๆ ดว้ย ดงันัน้ ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งมีทักษะทาง
สงัคมท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะสามารถสรา้งสมัพนัธภาพและอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ  
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กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ไดก้ล่าว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และครู ควร
ปลูกฝังทักษะทางสังคมให้เกิดขึน้กับเด็ก ร่วมกับทักษะด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
ใบเบิกทางส าคญัสู่ความสขุความส าเรจ็ของเด็กต่อไปในอนาคต รวมทัง้เพื่อการปฏิบตัิต่อกันใน
สงัคมอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมอนัเป็นเหตท่ีุน ามาซึง่ความสงบสขุของสงัคมในภาพรวม 

สรุปไดว้่า ทักษะทางสงัคมมีความส าคญัต่อการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ก่อใหเ้กิดการยอมรบัจากบคุคลอ่ืน สง่ผลใหส้ามารถใชชี้วิตอยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

3.3 ทกัษะทางสังคมเบือ้งตน้  
ทักษะทางสงัคมเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส าคญัของบุคคล ซึ่งควรไดร้บัการฝึกฝนและ

ปลกูฝังเพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ และสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม  
สปราฟคิน เกอรเ์ชอร ์และโกลดส์ไตน ์(Sprafkin, Gershaw & Goldstein, 1993) ได้

แบง่ทกัษะทางสงัคมไวเ้ป็น 4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้ 
1. การเริ่มต้นทักษะทางสังคม ได้แก่ การเริ่มต้นสนทนา การฟัง การจบการ

สนทนา การขอความช่วยเหลือ การปฏิบตัิตามค าสั่ง การชมเชย การขอบคณุ การขอโทษ  
2. ทักษะเพื่อการจัดการกับความรูส้ึก ได้แก่ การแสดงความรูส้ึก การเขา้ใจ

ความรูส้ึกผูอ่ื้น การเตรียมพรอ้มท่ีจะเผชิญกับการสนทนาท่ีเครง่เครียด การตอบสนองต่อความ
ลม้เหลว  

3. ทักษะในการกลา้แสดงออก ไดแ้ก่ การยืนหยดัในสิทธิของตน การช่วยผูอ่ื้น 
การใหข้อ้เสนอแนะ การแสดงความไม่พอใจ การตอบสนองต่อสิ่งท่ีท าใหไ้ม่พอใจ การเจรจา การ
ควบคมุตนเอง การจงูใจ การตอบสนองตอ่การจงูใจ การจดัการกบัความกดดนัภายในกลุม่  

4. ทกัษะการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การล าดบัความส าคญัก่อนหลงั การตดัสินใจ การ
ก าหนดเปา้หมาย การมีสมาธิในการท างาน การใหร้างวลัตนเอง  

แกรนดิน (Grandin 2000, อา้งถึงใน พวงเพชร ฟูวงศส์ิทธ์ิ, 2546) อธิบายว่า ทกัษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่  

1. การคอย (Waiting)  
2. การผลดักนั (Taking Turns)  
3. การเปลี่ยนแปลง (Transitions)  
4. การเปลี่ยนหวัขอ้สนทนา (Changing the topic in conversation)  
5. การสิน้สดุ (Finishing)  
6. การเริม่ตน้ (Initiating)  
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7. ความยืดหยุน่ (Being flexible)  
8. ความเงียบ (Being Quiet)  

Swanson & Watson (2012) ไดแ้บง่ทกัษะทางสงัคมพืน้ฐาน ดงันี ้ 
1. การสบตากบัคูส่นทนาอยา่งเหมาะสม  
2. การรบัรู ้การแสดงออกทางสีหนา้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ ์ 
3. การใชร้ะดบัเสียงการพดู ไม่ควรดงัหรอืคอ่ยจนเกินไป  
4. การรูจ้กัแสดงความยินดีกบัผูอ่ื้น  
5. การรูจ้กัสนทนากบัผูอ่ื้น แสดงความรูส้กึ ถาม ฟัง แสดงความสนใจ และมีการ

ตอบสนองตอ่ค าถาม  
6. การยืนในระยะเหมาะสมกับคู่สนทนา และไม่ควรสมัผสักับคู่สนทนาแบบไม่

เหมาะสม  
7. การเลน่และการท างานกบัผูอ่ื้น เช่น เลน่ตามกติกา แบง่ปัน ช่วยเหลือกนั การ

ประนีประนอม การแสดงความยินดีกบัผูอ่ื้น รูจ้กัขอโทษและขอบคณุ  
8. การมีความตัง้ใจท่ีจะฟัง  
9. สามารถควบคุมความโกรธ ความก้าวรา้ว ความขัดแยง้ในใจ มีน า้ใจเป็น

นกักีฬา 
10. แตง่กายสะอาด มีสขุภาพอนามยัดี  

3.4 ความบกพร่องทักษะทางสังคมของเดก็ทีต่อ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางทกัษะ
สังคม 

มีนกัการศึกษาหรือนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความบกพรอ่งทกัษะทางสงัคมของเด็กท่ี
ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม ไวด้งันี ้ 

นาถลดา ตะวนักาญจนโชติ (2559) ไดก้ล่าวถึง ความบกพรอ่งทกัษะทางสงัคม
ของเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม ไวด้งันี ้

1. ความบกพรอ่งในการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์ทางสงัคมและการแสดงออกทาง
อารมณ์  (poor social interaction and emotional reciprocity) ในช่วง 8-10 เดือน เด็กจะไม่
สามารถ หนัตามเสียงเรียกได ้เม่ือโตขึน้เด็กจะไม่สามารถสรา้งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกับผูอ่ื้น ไม่
สามารถพดูคยุโตต้อบ ตีความสีหนา้ ท่าทาง อารมณข์องคูส่นทนาได ้รวมถึงบางคนจะ ไมส่ามารถ
แสดงออกอารมณข์องตนได ้เมื่อโกรธ ดีใจ หรอืเสียใจ  

2. ความบกพรอ่งดา้นการสรา้งและรกัษา สมัพนัธภาพกบัเพื่อน (difficulty in 
making and keeping friends) เน่ืองจากไมรู่ว้ิธีสรา้ง สมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม  
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3. ความบกพรอ่งดา้นการแสดงความ สนใจรว่มกบัผูอ่ื้น (joint attention) ใน
เด็กปกติเม่ืออาย ุ9-12 เดือน เด็กจะใหค้วามสนใจผูอ่ื้นโดยการมองตาม และเริ่มเช่ือมโยง ค าพดู
กับสิ่งของ หรือเหตุการณ์นั้น ซึ่งเด็กจะมีขอ้จ ากัดในการแสดงออกถึงความ สนใจคู่สนทนาทั้ง
ท่าทางและค าพดู รวมไปถึง การสามารถตอบสนองอยา่งเหมาะสม  

4. ความบกพรอ่งเก่ียวกบั Theory of mind อนัเป็นความสามารถท่ีจะเขา้ใจ
และคาดเดา ความรูส้ึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูอ่ื้นได ้ความสามารถดา้นนีจ้ะพฒันาในขวบปี
แรกของเด็กทั่วไป เด็กจะมีความบกพร่องในการพัฒนา  Theory of mind จึงท าให้ ไม่สามารถ
เขา้ใจเก่ียวกบัความเช่ือและพฤติกรรม ท่ีผูอ่ื้นแสดงได ้

อญัชลี สารรตันะ (2553) ไดก้ล่าวว่า เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะ
สังคม จะมีความผิดปกติด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเป็นความผิดปกติท่ีเก่ียวกับความ
ยากล าบากในการสรา้งปฏิสมัพนัธท์ั้งในการเป็นผูเ้ริม่ตน้และเป็นผูต้อบสนอง เช่น เริม่ตน้คยุ ถาม
และตอบ เริม่การเลน่ ตอบสนองตอ่ท่าทางตา่งๆ ไมส่บตาเวลาคยุกบับคุคลอ่ืน ไม่เขา้ใจความรูส้กึ
ของผูอ่ื้น ซึ่งส่งผลต่อการหาเพื่อนและคงความสมัพนัธก์ับเพื่อน ไม่เขา้ใจว่าตอ้งท าอะไรหรือพูด
อย่างไรในสถานการณ์ท่ีอยู่กับผูอ่ื้นในสงัคม (Social Situations) เช่น ไม่ยิม้ทักทาย ไม่มีความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ไม่ตอบสนองเสียงเรียก ไม่แสดงออกทางสีหน้า กิริยา
ท่าทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์ไมเ่ขา้ใจระเบียบ กตกิาตา่งๆ เอาแตใ่จตนเอง  

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) ไดก้ล่าวว่า คนรอบขา้งจึงมักมองว่า เด็กท่ีตอ้งไดร้บั
ความช่วยเหลือทางทักษะสังคม ไม่มีมารยาท ไม่รูจ้ักกาลเทศะ หรืออาจถูกมองว่าท าอะไร
เคร่งครดัมากเกินไปหรือบางคนเรียกว่า “เว่อร”์ เกินไปก็ได ้แต่เป็นการไม่รูจ้ักกาลเทศะ ขาด
มารยาท ท่ีเกิดจากความบกพร่องของระบบประสาทท่ีส่งผลต่อการรูค้ิด ไม่ใช่จากการขาดการ
อบรมสั่งสอน  

ผดุง อารยะวิญญู (2546) ไดก้ล่าวว่า ความบกพร่องทางทักษะทางสงัคมของ
เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม แสดงออกมาใหเ้ห็นในดา้นตอ่ไปนี ้ 

1. ไม่เขา้ใจการสนทนาหรือภาษาท่าทาง (Nonverbal Interactions) เช่น สี
หนา้ ท่าทางการสบตาผูท่ี้ก าลงัพดูดว้ย  

2. ก า รส ร้า ง แ ล ะ ค งค ว า ม สั ม พั น ธ์  (Reciprocal Interactions) อั น
เน่ืองมาจากขาดความ สามารถในการเขา้ใจภาษา โดยเฉพาะภาษาท่ีเป็นนามธรรม การพูดใน
ระดบัเสียงท่ีผิดปกติจากคนทั่วไป การพดูทวนค า การพดูไม่เขา้กบับรบิท และขาดความสามารถ
ในการเขา้ใจความรูส้กึ ความคิด ความตอ้งการของผูอ่ื้น  



  33 

3. มีความยากล าบากหรือไม่สามารถเขา้ใจความคิด ความรูส้ึกของผูอ่ื้น  
ไม่เขา้ใจวา่การกระท าของตนเองมีผลกระทบกบัผูอ่ื้นอยา่งไร 

3.5 พัฒนาการทางสังคมในเดก็ปกต ิ
กรมสุภาพจิต (2554) การประเมินพัฒนาการทางสงัคมและการเล่นของเด็กตัง้แต่

แรกเกิด-5 ปี ดงันี ้

ตาราง 1 พฒันาการทางสงัคมของเด็กตัง้แตแ่รกเกิด-5 ปี 

อาย ุ พฒันาการทางสงัคมและการเลน่ 

แรกเกิด-3 เดือน - มองสบตาไดน้าน 1-2 วินาที 

3-6 เดือน - ยิม้ทกัทายและโตต้อบอยา่งมีความหมาย (Social smile 

6-9 เดือน - จอ้งมองหรอืรอ้งไหเ้ม่ือเห็นคนแปลกหนา้ 

9-12 เดือน - เลน่จ๊ะเอ ๋

1-2 ปี - รูจ้กัการใหแ้ละการขอ 

- รูจ้กัการเลียนแบท่าทางของผูใ้หญ่  

- เลน่ของเลน่และใชอ้ปุกรณต์า่งๆ ไดต้รงตามวตัถปุระสงค ์ 

- ใหค้วามสนใจและเขา้ไปเลน่ใกลเ้ด็กคนอื่น แตต่า่งคนตา่งเลน่ 

- รูจ้กัปกปอ้งสิ่งของเมื่อถกูแยง่ 

2-3 ปี - รูจ้กัเลน่บทบาทสมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มรอบตวั เชน่การท างานบา้น                    
- สามารถเลน่ตามล าพงักบัเด็กคนอ่ืนได ้และสามารถใชท้่าทางหรอืค าพดูใน 

การสื่อสารกบัเด็กอ่ืนไดป้ระมาณรอ้ยละ 20 ของเวลาในการเลน่   

- มีสว่นรว่มในการช่วยงานตามค าขอรอ้งง่ายๆ ได ้ 

- ปฏิบตัิตามค าบอกง่ายๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ เช่น ใสห่มวก เป็นตน้ 

- รอ้งเพลงไดบ้างค าหรอืรอ้งเพลงตามท านอง 

- ไม่รอ้งไหเ้ม่ือแยกจากผูด้แูล 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

อาย ุ พฒันาการทางสงัคมและการเลน่ 

3-4 ปี - สามารถเลน่แบบผลดักนัเลน่กบัคนอ่ืนในกลุม่ได ้

- สามารถเลน่และพดูโตต้อบกบัเด็กคนอ่ืนไดอ้ยา่งนอ้ยครึง่หนึง่ของเวลาในการ
เลน่ 

- ช่วยท างานงา่ยๆได ้เช่น เก็บของใชเ้ขา้ตู ้จดัโต๊ะอาหาร 

- สามารถหลกีเลี่ยงสิง่ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ตนเองได ้

4-5 ปี - สามารถท างานท่ีไดร้บัมอบหมายเสรจ็ไดด้ว้ยตนเอง 

- สามารถเริม่ตน้บทสนทนากบัเพื่อนได ้

- สามารถบอกช่ือ ท่ีอยู ่ของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- สามารถรว่มเลน่กบัเพื่อน 2-3 คน ในเกมท่ีตอ้งช่วยกนัท า ไดน้าน 20 นาที 

- เลน่บทบาทสมมติได ้

- เลน่ของเลน่อย่างมีจินตนาการ ประกอบกนัเป็นเรือ่งราว โดยคดิสถานการณ์
คิดเองได ้

 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ได้

ก าหนดมาตรฐานคณุลกัษณะพึงประสงค ์พฒันาการดา้นสงัคม ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 6 มีทกัษะชีวิตและปฏิบตัิตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานท่ี 7 รกั
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย และมาตรฐานท่ี 8 อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมี
ความสขุและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตรยิท์รง
เป็นประมขุ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 มาตรฐานท่ี 6 มีทกัษะชีวิตและปฏิบตัิตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวับง่ชี ้ สภาพท่ีพงึประสงค ์
อาย ุ3-4 ปี อาย ุ4-5 ปี อาย ุ5-6 ปี 

6.1 ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบตักิิจวตัร
ประจ าวนั 

6.1.1 แตง่ตวัโดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

 

6.1.1 แตง่ตวัดว้ย
ตนเอง 

 

6.1.1 แตง่ตวัดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่ง
คลอ่งแคลว่ 

6.1.2 รบัประทาน
อาหารดว้ยตนเอง 

6.1.2 รบัประทาน
อาหารดว้ยตนเอง 

6.1.2 รบัประทาน
อาหารดว้ยตนเอง
อยา่งถกูวิธี 

6.1.3 ใชห้อ้งน า้หอ้ง
สว้มโดยมีผูช้ว่ยเหลือ 

6.1.3 ใชห้อ้งน า้หอ้ง
สว้ม ดว้ยตนเอง 

6.1.3 ใชแ้ละท าความ
สะอาดหลงัใชห้อ้งน า้
หอ้งน า้หอ้งสว้ม ดว้ย
ตนเอง 

 

6.2 มีวินยัในตนเอง 

 

6.2.1 เก็บของเลน่ของ
ใชเ้ขา้ท่ี เม่ือมีผูชี้แ้นะ 

6.2.1 เก็บของเลน่ของ
ใชเ้ขา้ท่ี ดว้ยตนเอง 

6.2.1 เก็บของเลน่ของ
ใชเ้ขา้ท่ี อย่าง
เรยีบรอ้ยดว้ยตนเอง 

6.2.2 เขา้แถว
ตามล าดบัก่อนหลงัได้
เม่ือมีผูชี้แ้นะ 

6.2.2 เขา้แถว
ตามล าดบัก่อนหลงัได้
ดว้ยตนเอง 

6.2.2 เขา้แถว
ตามล าดบัก่อนหลงัได้
ดว้ยตนเอง 

6.3 ประหยดัและ
พอเพียง 

 

6.3.1 ใชส้ิ่งของ
เครือ่งใชอ้ยา่ง
ประหยดัและพอเพียง 
เม่ือมีผูชี้แ้นะ 

6.3.1 ใชส้ิ่งของ
เครือ่งใชอ้ยา่ง
ประหยดัและพอเพียง 
เม่ือมีผูชี้แ้นะ 

6.3.1 ใชส้ิ่งของ
เครือ่งใชอ้ยา่ง
ประหยดัและพอเพียง 
ดว้ยตนเอง 
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ตาราง 3 มาตรฐานท่ี 7 รกัธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

ตวับง่ชี ้ สภาพท่ีพงึประสงค ์
อาย ุ3-4 ปี อาย ุ4-5 ปี อาย ุ5-6 ปี 

7.1 ดแูลรกัษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

7.1.1 มีสว่นรว่มดแูล
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เม่ือมีผู้
ชีแ้นะ 

7.1.1 มีสว่นรว่มดแูล
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม เม่ือมีผู้
ชีแ้นะ 

7.1.1 มีสว่นรว่มดแูล
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม ดว้ย
ตนเอง 

 
7.1.2 ทิง้ขยะไดถ้กูท่ี 7.1.2 ทิง้ขยะไดถ้กูท่ี 7.1.2 ทิง้ขยะไดถ้กูท่ี 

7.2 มีวินยัในตนเอง 

 

7.2.1 ปฏิบตัิตาม
มารยาทไทยไดเ้ม่ือมีผู้
ชีแ้นะ 

7.2.1 ปฏิบตัิตาม
มารยาทไทยไดด้ว้ย
ตนเอง 

7.2.1 ปฏิบตัิตาม
มารยาทไทยไดต้าม
กาลเทศะ 

7.2.2 กลา่วค า
ขอบคณุและขอโทษ
เม่ือมีผูชี้แ้นะ 

7.2.2 กลา่วค า
ขอบคณุและขอโทษ
ดว้ยตนเอง 

7.2.2 กลา่วค า
ขอบคณุและขอโทษ
ดว้ยตนเอง 

7.2.3 หยดุยืนเม่ือได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสรญิพระ
บารมี 

7.2.3 ยืนตรงเม่ือได้
ยินเพลงชาติไทยและ
เพลงสรรเสรญิพระ
บารมี 

7.2.3 ยืนตรงและรว่ม
รอ้งเพลงชาตไิทยและ
เพลงสรรเสรญิพระ
บารมี 
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ตาราง 4 มาตรฐานท่ี 8 อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสขุและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

ตวับง่ชี ้ สภาพท่ีพงึประสงค ์
อาย ุ3-4 ปี อาย ุ4-5 ปี อาย ุ5-6 ปี 

8.1 ยอมรบัความ 
เหมือนและความ 
แตกตา่งระหวา่งบคุคล 

8.1.1 เลน่และท า
กิจกรรมรว่มกบัเด็กท่ี 
แตกตา่งไปจากตน 

 

8.1.1 เลน่และท า
กิจกรรมรว่มกบัเด็กท่ี 
แตกตา่งไปจากตน 

 

8.1.1 เลน่และท า
กิจกรรมรว่มกบัเด็กท่ี 
แตกตา่งไปจากตน 

 
8.2 มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดี 

กบัผูอ่ื้น 

 

8.2.1 เลน่รว่มกบัเพ่ือน 8.2.1 เลน่หรอืท างาน 
รว่มกบัเพ่ือนเป็นกลุม่ 

8.2.1 เลน่หรอืท างาน 
รว่มกบัเพ่ือนอย่างมี
เปา้หมาย 

8.2.2 ยิม้หรอืทกัทาย
ผูใ้หญ่และบคุคลท่ี
คุน้เคยเม่ือมีผูชี้แ้นะ 

8.2.2 ยิม้ ทกัทายหรอื
พดูคยุกบัผูใ้หญ่และ
บคุคลท่ีคุน้เคย 

8.2.2 ยิม้ ทกัทายและ
พดูคยุกบัผูใ้หญ่และ
บคุคลท่ีคุน้เคยได้
เหมาะสมกบั
สถานการณ ์

8.3 ปฏิบตัิตน 

เบือ้งตน้ในการ เป็น
สมาชิกท่ีดี ของสงัคม 

 

8.3.1 ปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงเม่ือมีผูชี้แ้นะ 

8.3.1 มีสว่นรว่มสรา้ง
ขอ้ตกลงและปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงเม่ือมีผู้
ชีแ้นะ 

8.3.1 มีสว่นรว่มสรา้ง
ขอ้ตกลงและปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลง ดว้ย
ตนเอง 

8.3.2 ปฏิบตัิตนเป็น
ผูน้  าและผูต้าม เม่ือมีผู้
ชีแ้นะ 

8.3.2 ปฏิบตัิตนเป็น
ผูน้  าและผูต้าม ไดด้ว้ย
ตนเอง 

8.3.2 ปฏิบตัิตนเป็น
ผูน้  าและผูต้าม ได้
เหมาะสมกบั
สถานการณ ์

8.3.3 ยอมรบัการ
ประนีประนอมแกไ้ข
ปัญหา เม่ือมีผูชี้แ้นะ 

8.3.3 ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหา โดย
ปราศจากการใชค้วาม
รุนแรงเม่ือมีผูชี้แ้นะ 

8.3.3 ประนีประนอม
แกไ้ขปัญหา โดย
ปราศจากการใชค้วาม
รุนแรง ดว้ยตนเอง 
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ชาญยุทธ์ ศุกคุณภิญโญ (2554) กล่าวว่า เด็กท่ีมีพัฒนาการทางสังคมปกติจะมี
ความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการปรบัตวัในสงัคม คือ สามารถท าหนา้ท่ี 
ตามบทบาทของตนรว่มมือกับผูอ่ื้น มีความรบัผิดชอบ มีความเป็นตวัของตวัเอง และรูก้าลเทศะ 
ความสามารถในการช่วยตวัเองในชีวิตประจ าวนั นอกจากนีย้ัง เก่ียวขอ้งกับพัฒนาการดา้นจิต
วิญญาณ คณุธรรม และเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นสติปัญญาท าให ้รูจ้กัแยกแยะความรูส้ึกผิด
ชอบชั่วดี และความสามารถในการเลือกด ารงชีวิตในทางสรา้งสรรคเ์ป็น ประโยชนแ์ก่สงัคม 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้่า พฒันาการทางสงัคมในเด็กปกติจะด าเนินไป
อยา่งมี แบบแผนและมีความตอ่เน่ืองของพฒันาการตามช่วงวยั ซึง่เดก็ท่ีมีพฒันาการทางสงัคมอยู่
ในเกณฑ ์ปกติจะมีความสนใจท่ีจะสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น อาทิเช่น การเล่น การแสดงบทบาท
สมมติ หรือการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กคนอ่ืน เป็นตน้ เด็กสามารถปฏิบตัิตนตามกฎ -กติกาของ
สงัคมหรอื กิจกรรมที่รว่มปฏิบตัิอยูไ่ด ้สามารถแสดงบทบาทสมมติและเขา้ใจในบทบาทของบคุคล
ต่างๆ ใน สงัคมได ้มีทักษะการปรบัตัวท่ีดีสมวัย มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนและสงัคม 
รวมถึงสามารถ ด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัศกัยภาพของตนในแตล่ะช่วงวยั 

3.6 การประเมินทกัษะทางสังคม 
การประเมินเป็นกระบวนการในการรวบรวมขอ้มลู เพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจ 

เลือกแนวทางการปรบัปรุงหรือแกปั้ญหาใดๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินทกัษะทางสงัคม
ส าหรบัเด็กเป็นการรวบรวมขอ้มลูว่าเด็กมีทักษะหรือ ความสามารถทางสงัคมมากนอ้ยเพียงใด 
อยา่งไร โดยมีนกัวิชาการและสถาบนัตา่ง ๆ น าเสนอแนวทางการประเมินไวด้งันี ้

New York State Department of Health (2013) ไดก้ล่าวว่า การประเมินทกัษะ
ดา้นปฏิสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นความสมัพนัธ ์(Assessing Social Skills) ท าใหเ้กิดประโยชน์
ในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและการวินิจฉยั ดา้นความสามารถและศกัยภาพของเด็ก ดา้นสิทธิ
ประโยชนท่ี์เด็กจะไดร้บั และการวางแผนเพื่อรบั ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม โดยการประเมิน
จะเป็นการใหค้ะแนนจากลกัษณะท่ีปรากฏของเดก็ ในหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
2. การสื่อสารท่ีไม่ใช้ค  าพูดหรือยนวัตถุให้ผูอ่ื้น โดยมีวัตถุประสงคใ์นการ

สื่อสาร กบัสงัคม 
3. ความสามารถในการเลียนแบบการกระท าของผูอ่ื้น  
4. ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธห์รอืการเลน่สมวยั  
5. ลกัษณะอาการท่ีแสดงตอ่เหตกุารณท่ี์ผูด้แูลปรากฏตวัหรอืแยกไป 
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6. การแยกตวั  
7. การบอกความตอ้งการผา่นการสื่อสารท่ีใชค้  าพดูและไมใ่ชค้  าพดู 
8. ลกัษณะอาการท่ีแสดงตอ่ผูใ้หญ่ท่ีคุน้เคย ผูใ้หญ่ท่ีไม่คุน้เคย และเพื่อน 

Vanderbilt Kennedy Center (2010) ประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูท่ีส  าคญั 4 แหลง่ คือ 

1.รายงานจากผูป้กครอง ประกอบดว้ย แบบประเมินปัญหาดา้นพฤติกรรม 
แบบฟอรม์การส ารวจทกัษะทางสงัคม และแบบฟอรม์การใหค้ะแนนทกัษะทางสงัคม 

2 รายงานจากครูผูส้อน ประกอบดว้ย แบบประเมินปัญหาดา้นพฤติกรรม 
แบบฟอรม์การส ารวจทกัษะทางสงัคม และแบบฟอรม์การใหค้ะแนนทกัษะทางสงัคม 

3. การสงัเกต  
4. ขอ้มลูโดยตรงจากตวัเดก็ โดยเก็บขอ้มลูในดา้นดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การสนทนา  
4.2 ความเขา้ใจสงัคม  
4.3 การแสดงบทบาทสมมติ 
4.4 แรงจงูใจทางสงัคม  

Spencer & Simpson (2009) กล่าวว่า การประเมินพัฒนาการสามารถท าได้
หลายวิธี แต่วิธีท่ีน ามาใช้บ่อยๆ คือ การประเมินแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการ
ประเมินแบบเป็นทางการจะเป็นการประเมินโดยใชแ้บบประเมินมาตรฐาน ท่ีเม่ือประเมินแลว้จะให้
ค่าคะแนนพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ท าใหส้ามารถก าหนดแผนและโครงสรา้ง ในการช่วยเหลือได ้
ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะดา้นสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ 

- The Autism Diagnosis Observation Schedule (ADOS)  
- Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)  
- Childhood Autism Rating Scale (CARS)  
- The AAMD Adaptive Behavior Scales-School Edition (ABS-SE) 
- The Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)  

รวมถึงแบบประเมินท่ีมกัใชร้ว่มในการประเมินทกัษะดา้นสงัคมของเด็กออทิสติก 
- The Social and Communication Questionnaire (SCQ) 
- The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders 

(DISCO) 



  40 

ส าหรบัการประเมินแบบไม่เป็นทางการจะใหข้อ้มลูเพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งแผน
และ โครงสรา้งการช่วยเหลือ ดงันัน้การประเมินแบบไม่เป็นทางการจะใหป้ระโยชนม์ากกว่า ซึ่ง
มักจะเก็บ ข้อมูลจากสภาพและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และโดยตรงจากตัวเด็ก ได้แก่ 
ความสามารถของเด็ก ขอ้มลูจากผูป้กครองและครู ลกัษณะการรว่มท ากิจกรรมการเรยีนการสอน 
การประเมิน ความสามารถในทกัษะทางสงัคม เป็นตน้ (Scheuerman & Webber, 2002) 

สรุปไดว้่า การประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็ก สามารถท าได ้สองวิธีท่ีนิยมใช้
ค่อนขา้งแพรห่ลายคือ การประเมินแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งการประเมินแบบ
เป็นทางการจะประเมินโดยใชแ้บบประเมินมาตรฐาน ส าหรบัการประเมินแบบไม่เป็น ทางการจะ
ท าโดยการเก็บขอ้มลูจากผูป้กครอง ครูผูส้อน การสงัเกตจากลกัษณะการรว่มท ากิจกรรม และการ
เก็บขอ้มลูโดยตรงจากตวัเด็กในดา้นสมัพนัธภาพและการสื่อสาร ความเขา้ใจสงัคมบทบาท สมมติ 
และแรงจูงใจทางสังคม ซึ่งการประเมินจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในดา้นการให้ความช่วยเหลือ 
แผนการพฒันา และก าหนดสทิธิประโยชนต์า่ง ๆ ท่ีเด็กควรไดร้บั 

3.7 วิธีการสอนทักษะทางสังคม 
การสอนทกัษะทางสงัคมในเด็กท่ีนิยมใชใ้นปัจจบุนัมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งยงัไม่มี

วิธีใดท่ีสามารถใช้ได้กับเด็กได้ทุกคน (Holloway, Healy, Dwyer, & Lydon, 2014) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบวา่ มีวิธีการสอนทกัษะสงัคมดงันี ้

3.7.1 การสอนตรง (Direct Instruction) 
ความหมายของการสอนตรง (Direct Instruction) 

มีนักการศึกษาและสถาบนัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของ การสอน
ตรง (Direct Instruction) ไวห้ลายท่าน เช่น ผดงุ อารยะวิญญ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการ
สอนตรงไวว้่า เป็น กระบวนการแบบหนึ่งท่ีมีขัน้ตอนการสอนท่ีครูจะตอ้งปฏิบตัิตามแต่ละขัน้ เม่ือ
เด็กมีทกัษะ แตล่ะขัน้ แลว้ จึงจะใหเ้ด็กเรยีนรูใ้นขัน้ท่ีสงูขึน้ มีการก าหนดจดุประสงคใ์นการสอนท่ี
ชดัเจน เนน้การน าวิธีการ สอนแบบวิเคราะหง์านมาใช ้มีการบนัทึกความกา้วหนา้ของเด็กอย่างมี
ระบบและ วิธีการปรบัพฤติกรรม เด็กมาร่วมใชด้ว้ย ส่วน National Institute Direct Instruction 
(2014) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนตรงไวว้่า เป็นรูปแบบของการสอนท่ีเนน้การจดักิจกรรมท่ีมี 
ความชัดเจนมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการออกแบบการเรียนรู ้มีการก าหนดขอบเขตของ
เนือ้หา และหนา้ท่ีของครูในการสอนท่ีแน่นอน นอกจากนีรู้ปแบบการสอนตรง ไดพ้ฒันามาจาก
การบรูณาการ ทฤษฎีพืน้ฐานทางการเรยีนรูต้า่งๆ ท่ีสามารถพฒันาประสทิธิภาพในการเรยีนรูข้อง
เด็กไดด้ี โดย การสอนตรงมีความเช่ือบนพืน้ฐานท่ี 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) เด็กทกุคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้
2) เด็ก ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองในเรียนรูท้างวิชาการและพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเอง  
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3) ครูทุกคนสามารถประสบผลส าเร็จในการสอน ถา้ใหไ้ดร้บัการฝึกฝน และใหส้ื่อการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอ 4) นกัเรยีนท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรยีนรู ้หรอืดอ้ยโอกาสควรมีโอกาสไดร้บัการสอน
อย่างอย่างเข้มข้น เพื่ อให้เรียนรู ้ได้ทันกับเพื่ อนๆ ในชั้นเรียน และ 5) ต้องมีการควบคุม
ประสิทธิภาพ  

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนตรง 
การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีพืน้ฐานและแนวคิดมาจากทฤษฎีการ

เรียนรู ้ กลุ่ม  พฤติกรรมนิยม (The Behavioral Learning Theory) โดยอินทรีย์จะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์  ระหว่างสิ่ ง เร ้า  (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) อันน า ไปสู่
ความสามารถในการแสดง พฤติกรรม คือการเรียนรู ้นั่นเอง โดยการกระท าต่างๆ ของมนุษยเ์กิด
จากอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม ภายนอก พฤติกรรมของมนษุย ์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ การ
เรียนรูเ้กิดจากการเช่ือมโยง ระหว่างสิ่งเรา้และการตอบสนอง ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มพฤติกรรม
นิยมให้ความสนใจกับพฤติกรรมมาก เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งท่ีเห็นไดช้ัด สามารถวัดไดแ้ละ
ทดสอบไดซ้ึ่งสอดคลอ้งกับสุรางค ์โคว้ตระกูล (2556) ท่ีกล่าวไวว้่า ทฤษฎีพืน้ฐานทางความคิด 
(Assumption) ของทฤษฎีพฤกรรมนิยม คือ พฤตกิรรมทกุอยา่งเกิดขึน้ โดยการเรยีนรู ้และสามารถ
สังเกตได ้พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนรูท่ี้เป็นอิสระหลายอย่าง รวมกับการ
เสริมแรงช่วยใหพ้ฤติกรรม ดงันั้นแนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มพฤติกรรมนิยม
ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมทกุอยา่งที่เกิดโดยการเรยีนรูแ้ละสามารถ สงัเกตได ้2) 
พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนรู ้ท่ีเป็นอิสระหลายอย่าง 3) แรงเสริม ช่วยให ้
พฤติกรรมเกิดขึน้ได้โดยทฤษฎีการเรียนรูใ้นกลุ่มพฤติกรรมนิยมท่ีเก่ียวข้องกับการสอนตรง 
ประกอบดว้ยแนวคิดส าคญั 2 แนวคดิ (ทิศนา แขมมณี, 2556) ดงัตอ่ไปนี ้

1) ทฤษฎีการเรียนรูจ้ากการฝึกของธอรน์ไดค ์คือ การสอนตรงท่ีเน้น 
กระบวนการ ฝึกหดัเป็นส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจาก 
ทฤษฎีการ เรียนรูจ้ากการฝึกของธอรน์ไดค ์(Edward L. Thorndike. 1875-1949) ท่ีกล่าวไวว้่า 
การเรยีนรูเ้กิด จากการเช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง ซึง่มีหลายรูปแบบ บคุคลจะมีการ
ลองผิดลองถูก Trial and Error) ปรบัเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ี
สามารถใหผ้ลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือเกิดการเรียนรูแ้ลว้บุคคลจะใชรู้ปแบบการตอบสนองท่ี
เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะพยายามใชรู้ปแบบนัน้เช่ือมโยงกับสิ่งเรา้ในการเรียนรูต้่อไป
เรื่อยๆ นอกจากนีห้ลกัการ ทฤษฎีสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของธอรน์ไดค ์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ธอรน์
ไดคม์กัเนน้อยูเ่สมอวา่การสอน ในชัน้เรยีนตอ้งก าหนดจดุมุ่งหมายใหช้ดัเจน การตัง้จดุมุ่งหมายให้
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ชัดเจนก็หมายถึงการตั้ง จุดมุ่งหมายท่ีสังเกตการตอบสนองได ้และครูจะตอ้งจัดแบ่ งเนือ้หา
ออกเป็นหน่วยๆ ใหผู้เ้รยีนเรยีนทีละหน่วย เพื่อท่ีผูเ้รยีนจะไดเ้กิดความรูส้กึพอใจในผลท่ีเรยีนในแต่
ละหน่วยนัน้ ธอรน์ไดด ์ย า้ว่า การสอนแตล่ะหน่วยก็ ตอ้งเริม่จากสิ่งท่ีง่ายไปหาสิ่งท่ียากเสมอ (ทิศ
นา แขมมณี, 2556) 

2) ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร ์คือ บีเอฟสกินเนอร ์(B.E.Skinner. 
1904-1997) เป็นศาสตราจารยท์างจิตวิทยา ผูต้ัง้ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบกระท า (Operant 
Conditioning หรือ Instrumental Conditioning) ท่ีเนน้การเสรมิแรงว่าเป็นสิ่งส  าคญัในการเรียนรู ้
โดยกล่าวว่า “พฤติกรรมใดก็ตามถา้ไดร้บัการเสริมแรงพฤติกรรมนัน้ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้ซ  า้ ๆ 
อีก สว่นพฤตกิรรมใดท่ีไม่ไดร้บัการเสรมิแรงพฤตกิรรมนัน้ก็จะคอ่ยๆลดลงหรอืเลือนหายไปในท่ีสดุ" 
การเรียนรูจ้ากการวางเง่ือนไขโดยอาศยัการเสรมิแรง ไม่ว่าจะเป็นการใหร้างวลัหรือการลงโทษ ก็
ตามควบคู่กนัไป สกินเนอรไ์ดส้รุปผลการทดลองเก่ียวกบัทฤษฎีนีว้่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนษุยห์รอืสตัว ์
เม่ือท าพฤติกรรมใดก็ตามและไดผ้ลตอบสนองเป็นท่ีน่าพอใจ สิ่งมีชีวิตนัน้ก็จะเกิดก าลงัใจท่ีจะท า
พฤติกรรมนัน้ต่อไปอีก ซึ่งทฤษฎีนี ้สกินเนอรไ์ดเ้นน้ถึงความส าคญัของการเสริมแรงในทางบวก
เป็นหลกั ดงันัน้รูปแบบการสอนตรงไดมี้แนวคดิพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเสรมิแรงของสกินเนอรซ์ึง่
เนน้ท่ีการเสนอสิ่งเรา้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีการเสริมแรงหรือให ้
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะเรียนรู ้นอกจากนีก้ารน าทฤษฎีนีไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสอน มี
แนวคิดท่ีส าคญัคือ การตัง้จดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม จะตอ้งตัง้จุดมุ่งหมายในรูปของพฤติกรรมท่ี
สงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และในการเรยีนการสอนผูส้อนจะตอ้งใหต้วัเสรมิแรง เหมาะสมการจดั
สถานการณเ์พื่อใหผู้เ้รยีน ไดผ้ลตอบแทนท่ีพงึประสงค ์(ทิศนา แขมมณี, 2556) 

หลักการการสอนตรง 
ทิศนา แขมมณี (2556) ไดก้ล่าวถึงหลักการสอนตรงท่ีส าคัญไวท้ั้งหมด 6 

ประการ ดงันี ้
1) การจัดเนือ้หาสาระอย่างเหมาะสม เป็นไปตามล าดับขั้นตอน หรือ

ล าดบัของมโนทัศนจ์ากขัน้ท่ีเป็นพืน้ฐานไปสู่ขัน้ท่ีสูงซบัซอ้นขึน้ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจ
เนือ้หาสาระไดด้ี 

2) การตรวจสอบพืน้ฐานความรูเ้ดิมท่ีผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ในการท า
ความเขา้ใจ ความรูใ้หม่ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการเรียนรูส้ิ่งใหม่ จะช่วยใหเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ไดด้ีและ
รวดเรว็ขึน้ 
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3) การน าเสนอเนือ้หาสาระอย่างกระชบั ชดัเจน โดยมีตวัอย่างประกอบ 
รวมทัง้ การใหผู้เ้รยีนซกัถาม จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ 

4) การฝึกปฏิบัติ ใช้ความรูห้รือทักษะท่ีเรียนรูเ้ป็นสิ่งจ าเป็น การฝึก
ปฏิบัติช่วย ให ้ผูเ้รียนสามารถน าความรู ้ขอ้มูล หรือทักษะ สู่การกระท า และช่วยใหเ้กิดความ
เขา้ใจในขอ้ความรูน้ัน้ ลกึซึง้ขึน้ 

5) การไดร้บัขอ้มูลป้อนกลบั หรือทราบผลของการปฏิบตัิของตนเองจะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้และสามารถปรบัปรุงการปฏิบตัิของตนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ 

ขั้นตอนการสอนตรง 
การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและไดร้บัการยอมรบัอย่าง

มาก วิธีหนึ่ง การสอนตรงเนน้กระบวนการสอนท่ีเร็ว (Fast-Paced) ท่ีมีขัน้ตอนและความต่อเน่ือง 
ตามล าดบั ท่ีชดัเจน (Wel Sequenced) และท าใหน้กัเรียนจดจ่อกบัสิ่งท่ีเรยีน (Highly-Focused) 
(ฑมลา บุญกาญจน์, 2559 อ้างอิงจาก Gersten. 1986) นอกจากนี้ ยังเป็นการสอนท่ีมุ่งให ้
นกัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกปฏิบตัิจนเกิดความช านาญ ในดา้นทกัษะต่างๆ ภายในเวลาท่ีจ ากดั 
จงึ มีนกัการศกึษากลา่วถึงขัน้ตอนการสอนตรง ไวด้งัตอ่ไปนี ้

กสัเตอร ์และคนอ่ืนๆ (ฑมลา บญุกาญจน์, 2559 อา้งอิงจาก Gunter, et 
al. 2003) กลา่ววา่ ล  าดบัขัน้ตอนในการสอนตรง มีขัน้ตอนท่ีส าคญั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ทบทวนเนือ้หาเดิม (Introduction Review) เป็นการทบทวน
เนือ้หา ความรู ้หรือทักษะเดิมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนผ่านมาแลว้ ซึ่งความรูแ้ละทักษะนีถื้อเป็นทักษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็น ท่ีจะใชใ้นการเรียนรู ้ซึ่งเป็นการเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียน นอกจากนีย้งัเป็น
ขัน้ตอนท่ีผู้สอน สามารถ บอกให้ผูเ้รียนทราบว่าสิ่งท่ีคาดหวังให้ผูเ้รียนปฏิบัติ หรือไดเ้รียนรูมี้
อะไรบา้ง 

ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้(State the Objectives) ขัน้ตอน
นีเ้ป็น การ บอกวตัถปุระสงคก์ารเรยีนใหผู้เ้รียนทราบ วตัถปุระสงคท่ี์ผูส้อนบอกผูเ้รียนควรชดัเจน
และใชภ้าษา ง่ายๆ นอกจากนีใ้นขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้มท่ีจะเขา้รว่มกิจกรรม
การฝึก 

ขั้น ท่ี  3 น าเสนอเนื ้อหาใหม่  (Present New Material) เป็นการ
น าเสนอเนือ้หาหรอื ทกัษะซึ่งผูส้อนอาจตอ้งจดัเตรียมและวิเคราะหเ์นือ้หาใหเ้ป็นไปอย่างมีล าดบั
ขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยการใชห้ลกัวิเคราะหง์าน (Task Analysis) ในการแยกย่อยทกัษะเป้าหมาย 
ออกเป็นทกัษะ ย่อยๆ การเสนอเนือ้หาใหม่ ผูส้อนควรอธิบายและยกตวัอย่างประกอบใหผู้เ้รียน
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เขา้ใจ นอกจากนีค้วรจะมี การเลือกใชส้ื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนให้เหมาะสมดว้ย และให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนรว่มในการเรียนรู ้ในขนันีถื้อไดว้่า มีความส าคญัมาก โดยเฉพาะในส่วนของการ
จดัเรยีงเนือ้หา ซึง่เป็นการน าความรูจ้ากผูส้อนไปสูเ่ด็กโดยตรง 

ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง (Guide Practice) เป็นการใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก
โดยผูส้อน ปฎิบัติให้ผูเ้รียนดูเป็นตัวอย่าง ผู้เรียนปฏิบัติตาม ผูส้อนให้ขอ้มูลป้อนกลับให้การ
เสริมแรง หรือแกไ้ข ขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียน ซึ่งผูส้อนจะควบคุมกระบวนการและตรวจสอบการ
ท างานของผูเ้รียน อย่างใกลชิ้ดทั้งรายบุคคลและกลุ่มอิสระ โดยผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนฝึก
อิสระ พรอ้มทัง้แกไ้ข ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงานของผูเ้รยีน 

ขั้น ท่ี  5 ฝึกปฏิบัติ โดยอิสระ ( Independent Practice) เป็นการ
มอบหมายใหผู้เ้รยีน ศกึเองตามล าพงั ผูเ้รยีนลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง โดยผูส้อนคอยดแูลอยู่ห่างๆ 
ผู้สอนจะสามารถเป็นการเรียนรูแ้ละความสามารถของผู้เรียนได้จากความส าเร็จและความ
ผิดพลาดของการ ปฏิบตัิ ของผูเ้รยีนและคอยใหก้ารช่วยเหลือ 

ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล (Evaluation) เป็นการทบทวนเนือ้หา
ท่ีผูเ้รียน ไดเ้รียนไปแลว้ทัง้หมด หลงัจากท่ีผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิตามขัน้ท่ี 4 ไดถู้กตอ้งประมาณ 
85-90% แลว้ ผูส้อนควรปล่อยใหผู้เ้รียนปฏิบตัิต่อไปอย่างอิสระในขัน้ท่ี 5 เพื่อช่วยใหเ้กิดความ
ช านาญ และ การเรียนรูอ้ยู่คงทน ผู้สอนไม่จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลป้อนกลับในทันที สามารถให้
ภายหลงัได ้การฝึก ในขัน้นีไ้ม่ควรท า ติดต่อกนัในครัง้เดียว ควรมีการฝึกเป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยให้
การเรียนรูอ้ยู่คงทนขึน้ ขัน้ทบทวนนีจ้ดัเป็น ขัน้ตอนท่ีจ าเป็นมากโดยเฉพาะเนือ้หาใหม่ท่ีผูเ้รยีนไม่
เคยเรยีนรูม้าก่อน รวมทัง้ ทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีผูเ้รยีน จะตอ้งมีความรูเ้พื่อน าไปใชใ้นการเรยีนในทกัษะ
ครัง้ตอ่ไป 

สรุปไดว้่า การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ ไดร้บัการ
ยอมรบัอย่าง มากวิธีหนึ่ง ท่ีมีขัน้ตอนและความต่อเน่ืองตามล าดบัท่ีชดัเจน และท าใหน้กัเรยีน จด
จ่อกบัสิ่งท่ีเรยีน นอกจากนีย้งัเป็นการสอนท่ีมุ่งใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการฝึกปฏิบตัิจนเกิดความ
ช านาญในทกัษะ ดา้นตา่ง ๆ ภายในเวลาท่ีจ ากดั ดงันัน้ท าใหข้ัน้ตอนในการสอนตรงนีเ้ป็นขัน้ตอน
ท่ีมี ความชดัเจน และมีความเหมาะสมในการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนทกัษะการน าความรูท่ี้
ไดร้บัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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3.7.2 การสอนโดยการสาธิต 
ความหมายของการสอนโดยการสาธิต 

ส าหรบัความหมายของการสอนโดยใชก้ารสาธิต ไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน
ใหค้วามหมายไวด้งันี ้

ทิ ศนา  แขมมณี  (2550) กล่ าวว่ า  วิ ธี สอน โดยใช้ก ารสา ธิต  คื อ 
กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด โดยการแสดง
หรือท าสิ่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ใหผู้เ้รียนสงัเกตดแูลว้ใหผู้เ้รียนซกัถาม อภิปราย และสรุป
การเรยีนรูท่ี้ไดจ้ากการสงัเกตการสาธิต  

สิริวรรณ ศรีพหล และพันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวว่า การสอนแบบ
สาธิต คือ การแสดงหรอืกระท าพรอ้ม ๆ กบัการบอกหรอือธิบายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณต์รง
ในเชิงรูปธรรมซึง่จะท าใหส้ามารถเขา้ใจมโนมติและหลกัการไดด้ีขึน้ 

                อินทิรา บุณยาทร (2542) ไดอ้ธิบายว่า การสาธิต คือ วิธีสอนท่ีผูส้อน
หรือวิทยากรแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพรอ้มๆกับการบอกอธิบายเพื่อให้ผูเ้รียนไดร้บั
ประสบการณต์รงในเชิงรูปธรรม ผูเ้รยีนจะเกิดการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตกระบวนการ ขัน้ตอนสาธิต
นัน้ ๆ 

อาภรณ ์ ใจเท่ียง (2550) ไดก้ลา่วว่า วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีการ
สอนท่ีผูส้อนหรอืบคุคลใดบคุคลหนึ่ง (อาจเป็นวิทยากรท่ีผูส้อนเชิญมา) แสดงหรอืกระท าใหด้เูป็น
ตวัอย่างพรอ้ม ๆ กบัการบอก อธิบาย เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณต์รงในเชิงรูปธรรม ผูเ้รียนจะ
เกิดการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตกระบวนการขัน้ตอนการสาธิตนัน้ ๆ  

สรุปไดว้่า การสอนโดยวิธีการสาธิต หมายถึง กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการ
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กิดการเรยีนรูต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยการแสดงหรอืการกระท าใหด้เูป็น
ตวัอย่าง พรอ้มๆ กบัการบอก อธิบาย เพื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณต์รงจากการสงัเกต แลว้ให้
ผูเ้รยีนไดซ้กัถาม อภิปรายและสรุปการเรยีนรูท่ี้ไดจ้ากการสงัเกตดงักลา่ว 

จุดมุ่งหมายของการสอนโดยใช้การสาธิต 

นกัวิชาการหลายท่านไดก้ลา่วถึงจดุมุ่งหมายของการสอนโดยใชก้ารสาธิตไว้
ดงันี ้

อินทิรา  บุณยาทร  (2542) อธิบายจุดมุ่งหมายของการสอนโดยการ
สาธิต ดงันี ้

1. เพื่อกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รยีนมีความสนใจในบทเรยีนยิ่งขึน้ 
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2. เพื่อช่วยอธิบายเนือ้หาวิชาท่ียาก ซึง่ตอ้งใชเ้วลามาก ใหเ้ขา้ใจง่าย
ขึน้และประหยดัเวลา 

3. เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เขา้ใจและสามารถปฏิบตัิตามได ้

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายในการสอนโดยการ
สาธิตนัน้ก็เพื่อแสดงใหผู้เ้รยีนไดเ้ห็นขัน้ตอนการปฏิบตัิตา่งๆซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดความเขา้ใจได้
อยา่งแจ่มแจง้ และสามารถปฏิบตัิตามได ้

สรุปไดว้า่จดุมุง่หมายของการสอนโดยใชก้ารสาธิต มีดงันี  ้

1. เพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรยีนของนกัเรยีน 

2. เพื่อมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทัง้ชัน้ไดเ้ห็นการปฏิบตัิจริงดว้ยตาตนเอง ท าให้
เกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหรอืการปฏิบตัินัน้ชดัเจนขึน้ 

3. เพื่อช่วยอธิบายเนือ้หาวิชาท่ียาก ซึ่งตอ้งใชเ้วลามาก ใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้
และประหยดัเวลา 

4. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ห็นผลการทดลองท่ีผูเ้รยีนไมส่ามารถทดลองเองไดอ้นั
เน่ืองจากเครือ่งมือ อปุกรณไ์ม่พอท่ีจะใหผู้เ้รยีนทดลองทกุคนหรอืเป็นการทดลองท่ีมีอนัตราย 

องคป์ระกอบส าคัญของวิธีการสอนโดยใช้การสาธิต  

ในการสอนโดยใช้การสาธิตนั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 ประการ ดังท่ี                             
ทิศนา  แขมมณี  (2550) กลา่วไวด้งันี ้

1. มีผูส้อนและผูเ้รยีน 

2. มีเรือ่งหรอืสิ่งท่ีจะสาธิต 

3. มีการแสดง/การท า/ใหผู้เ้รยีนสงัเกตด ู

4. มีผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนท่ีเกิดจากการสาธิต 

องคป์ระกอบแรกนัน้คือ ผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งเตรียมสิ่งท่ีจะสาธิตให้
พรอ้มโดยค านึงถึงการรบัรูโ้ดยการมองเห็นของผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัดว้ย โดยเฉพาะในการสาธิตเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย สว่นผูเ้รยีนก็ตอ้งมีทกัษะในการสงัเกต 
คิดวิเคราะหต์ามการสาธิตนัน้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรูไ้ดช้ดัเจนขึน้ ส่วนองคป์ระกอบท่ี
สองคือ เรื่องหรือสิ่งท่ีจะสาธิต ผูส้อนอาจเชิญบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญหรือให้
นกัเรยีนในชัน้เรยีนเขา้รว่มในการสาธิตดว้ยก็ไดต้ามความเหมาะสม ส าหรบัองคป์ระกอบท่ีสาม มี
การแสดงหรอืลงมือปฏิบตัิใหน้กัเรยีนดนูัน้ ครูหรอืวิทยากรตอ้งอธิบายประกอบไปตามขัน้ตอนโดย
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ไม่รบีเรง่จนเกินไป และสดุทา้ยองคป์ระกอบท่ีสี่ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสดุคือผลการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีนท่ีเกิดจากการสาธิต 

ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การสาธิต 

ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การสาธิตนั้น นักวิชาการก าหนดไว้โดยมี
รายละเอียดแตกตา่งกนัดงันี ้

ทิศนา  แขมมณี (2550) ไดเ้สนอขัน้ตอนของการสอนไวด้งันี ้

1. ผูส้อนแสดงการสาธิต ผูเ้รยีนสงัเกตการสาธิต 

2. ผูส้อนและผูเ้รยีนอภิปรายและสรุปการเรยีนรูท่ี้ไดจ้ากการสาธิต 

3. ผูส้อนประเมินผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548) ไดเ้สนอขั้นตอนการสอนโดยใชก้ารสาธิตไว ้
ดงันี ้

1. ขัน้เตรยีมการสอน  

2. ขัน้การสาธิต 

3. ขัน้สรุปและประเมินผล 
สิรวิรรณ ศรีพหล และพนัทิพา อทุยัสขุ (2540) ไดเ้สนอแนะรายละเอียด

การสอนโดยใชก้ารสาธิตในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขัน้เตรยีมการสอน 

- เตรยีมบทเรยีน 
- เตรยีมอปุกรณ ์
- เตรยีมกิจกรรมการเรยีนการสอน 
- เตรยีมผูฟั้ง 

2. ขัน้การสาธิต 
- บอกวตัถปุระสงคข์องการสาธิต 
- ท าการสาธิตตามขัน้ตอน 

3. ขัน้สรุปและการประเมินผล 
- สรุปเนือ้หา 
 - ถามค าถามเพื่อสอบถามความเขา้ใจผูเ้รยีน     
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถามถา้สงสยั 

 



  48 

จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าขัน้ตอนการสอนโดยใชก้ารสาธิตอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 
ขัน้ตอน คือขัน้เตรยีมการสอน  ขัน้การสาธิต  ขัน้อภิปราย สรุปและประเมินผล  โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขั้นเตรียมการสอนโดยใช้การสาธิต 

ขัน้เตรียมการสอนโดยใชก้ารสาธิตนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีครูผูส้อนตอ้ง
เตรยีมสิ่งท่ีจะสาธิตใหพ้รอ้มโดยค านึงถึงวตัถปุระสงคข์องบทเรยีนเป็นส าคญั ซึง่นกัวิชาการไดใ้ห้
ค  าแนะน าไวด้งันี ้

สิริวรรณ  ศรีพหล และ พันทิพา อุทัยสุข (2540) ไดเ้สนอแนะการ
เตรยีมการสอนไดอ้ยา่งน่าสนใจวา่ตอ้งเรยีบเรยีงและล าดบัขัน้ตอนของการสาธิตใหเ้หมาะสม โดย
พิจารณาว่าสิ่งใดท่ีจะตอ้งแสดงก่อน สิ่งใดจะตอ้งแสดงหลัง และให้สอดคลอ้งกับเนือ้หาและ
วัตถุประสงค์ด้วย ตอนใดควรเน้นหรือแสดงให้ดูอีกครัง้เพื่อให้การเรียนการสอนกระจ่างชัด
ขึน้  นอกจากนัน้ควรพิจารณาเรื่องระยะเวลาและอาจลองสาธิตดูก่อนเพื่อกะระยะเวลาใหต้าม
ก าหนด นอกจากนี ้ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ (ถา้มี) ใหพ้รอ้ม สิ่งใดขาดหายไปตอ้งหาใหค้รบ รวมทัง้
ตรวจดคูวามปลอดภยัของอปุกรณน์ัน้ๆ ดว้ยและเม่ือเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนพรอ้มแลว้ 
ผูส้อนควรลองปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ ๆ  ก่อนเพื่อหาขอ้บกพรอ่งจะไดแ้กไ้ขก่อนน าไปสอนจรงิ 

สุพิน บุญชูวงศ  ์ (2544) ไดเ้สนอขัน้ตอนการเตรียมการสอนโดยใช้
การสาธิต ไวด้งันี ้ 

1. ก าหนดจดุมุ่งหมายของการสาธิตใหช้ดัเจน และตอ้งสาธิตให้
เหมาะสมกบัเนือ้เรือ่ง 

2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พรอ้ม และตรวจสอบความ
สมบรูณข์องอปุกรณ ์

3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น ก าหนดเวลาและขัน้ตอน จะ
เริม่ตน้ด าเนินการและจบลงอย่างไร ผูส้าธิตตอ้งเขา้ใจในขัน้ตอนตา่ง ๆ   เหลา่นีอ้ย่างละเอียดแจ่ม
แจง้ 

4. ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความ
พรอ้มตลอดจนผลท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อปอ้งกนัขอ้ผิดพลาดในเวลาสอน 

5. ตอ้งจัดท าคู่มือค าแนะน าหรือขอ้สังเกตในการสาธิต เพื่อท่ี
นกัเรยีนจะใชป้ระกอบในขณะท่ีมีการสาธิต 
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ชาญชัย  ยมดิษฐ์  (2548) ไดอ้ธิบายถึงขัน้ตอนการเตรียมการสอน
โดยใชว้ิธีการสาธิตมี อยา่งสรุปไวด้งันี  ้

1. เตรยีมจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

2. ล าดบัเนือ้หา 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4. ก าหนดสื่อและอปุกรณก์ารเรยีน 

5. ก าหนดเวลาและสภาพหอ้งเรยีน 

6. ซกัซอ้มการสาธิต 

ทิศนา  แขมมณี (2560) กลา่วถึงการเตรยีมการสอนโดยใชก้ารสาธิต
ไวว้่า การเตรียมการ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการพอสมควร เพื่อใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปอย่าง
สะดวกและราบรื่น การเตรียมตวัท่ีส  าคญัคือ ผูส้อนควรมีการซอ้มการสาธิตก่อนเพื่อจะไดเ้ห็น
ปัญหาและเตรยีมแกไ้ข/ปอ้งกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ ต่อไปจึงจดัเตรยีมวสัด ุอปุกรณ ์เครื่องมือ และ
จดัวางไวอ้ย่างเหมาะสมสะดวกแก่การใช ้นอกจากนัน้ควรจดัเตรยีมแบบสงัเกตการณส์าธิต และ
เตรยีมค าถามหรอืประเด็นท่ีจะใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มคดิและอภิปรายดว้ย 

สรุปไดว้่า ขัน้ตอนการเตรียมการสอนโดยใชก้ารสาธิต ผูส้อนควรได้
ด  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดจดุมุ่งหมายของการสาธิตใหช้ดัเจน และตอ้งสาธิตให้
เหมาะสมกบัเนือ้เรือ่ง 

2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พรอ้ม และตรวจสอบความ
สมบรูณข์องอปุกรณ ์

3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น ก าหนดเวลาและขัน้ตอน จะ
เริม่ตน้ด าเนินการและจบลงอย่างไร ผูส้าธิตตอ้งเขา้ใจในขัน้ตอนตา่ง ๆ   เหลา่นีอ้ย่างละเอียดแจ่ม
แจง้ 

4. ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองสาธิตเพื่อตรวจสอบความ
พรอ้มตลอดจนผลท่ีจะเกิดขึน้ เพื่อปอ้งกนัขอ้ผิดพลาดในเวลาสอน 

5. ควรจดัเตรียมแบบสงัเกตการณส์าธิต  และเตรยีมค าถามหรือ
ประเด็นท่ีจะใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มคดิและอภิปรายดว้ย 
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2. ขั้นการสาธิต 

ขัน้สาธิตเป็นขั้นท่ีผูส้อนไดส้าธิต ไดแ้สดงให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นการปฏิบัติ    
ซึง่มีสิ่งค  านงึถึงอยูห่ลายประการ ดงัท่ีนกัวิชาการไดแ้นะน าไว ้ดงันี  ้

ทิศนา  แขมมณี (2560)  กล่าวไวว้่า ก่อนการสาธิต ผู้สอนควรให้
ความรูเ้ก่ียวกบัเรื่องท่ีสาธิตแก่ผูเ้รยีนอย่างเพียงพอท่ีจะท าใหผู้เ้รยีนเกิดความเขา้ใจสิ่งท่ีสาธิตไดด้ี 
โดยอาจใชว้ิธีบรรยาย หรือเตรยีมเอกสารท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัล าดบัขัน้ตอนใหผู้เ้รยีน หรอืใช้
สื่อ เช่น วีดีทศัน ์ หรือผูส้อนอาจมอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษาเนือ้หาสาระท่ีจะสาธิตมาล่วงหนา้ 
นอกจากนัน้ควรใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รยีนในการสงัเกต หรอืจดัท าแบบสงัเกตการณส์าธิตใหผู้เ้รยีนใช้
ในการสงัเกตและผูส้อนอาจใชเ้ทคนิคการมอบหมายใหผู้เ้รียนรายบุคคลสงัเกตเป็นพิเศษเฉพาะ
จดุเฉพาะประเดน็ เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนตัง้ใจสงัเกต และมีสว่นรว่มอยา่งทั่วถึง  

สิริวรรณ ศรีพหล และ พันทิพา อุทัยสุข (2540) กล่าวไวว้่า ผูส้อน
ตอ้งบอกวตัถุประสงคข์องการสาธิตใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจว่าการเรียนการสอนนั้น  
ตนจะไดอ้ะไรจากบทเรยีนก่อนก็ได ้เพื่อช่วยใหค้วามเขา้ใจกระจ่างชดัยิ่งขึน้ 

ขัน้ต่อไป ผูส้อนควรบอกกิจกรรมการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีนดว้ย กล่าวคือ 
ระหว่างการสาธิตจะใหผู้เ้รียนท าอะไร เช่น การจดบนัทึก การสงัเกตกระบวนการ เป็นต้น ผูส้อน
ควรบอกกิจกรรมใหช้ดัเจน อาจเขียนเป็นค าสั่งบนกระดานก็ได  ้

ผู้สอนท าการสาธิตไปตามล าดับขั้น สิ่งใดควรเน้น ควรอธิบาย
เพิ่มเติมก็ควรท า และตอ้งมั่นใจว่าผูเ้รียนในชัน้จะไดเ้ห็นการสาธิตอย่างทั่วถึง ถา้นกัเรียนสงสยั
หรอืมองไมเ่ห็นอาจแสดงใหด้อีูกครัง้ถา้ไมเ่สียเวลาจนเกินไปนกั 

สรุปว่า ในขัน้ตอนการสาธิต ผูส้อนควรเริม่ดว้ยการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
เรื่องท่ีจะสาธิต ซึ่งสามารถท าไดโ้ดย การบรรยายใชเ้อกสารประกอบ หรือใชส้ื่อ วีดีทัศน์ เป็น
ต้น   จากนั้นจึงให้ค  าแนะน าแก่ผู้เรียนถึงวิธีการในการสังเกต และการบันทึก   โดยมีแบบ
สงัเกตการณส์าธิตประกอบ  แลว้จึงเริ่มการสาธิต  ในขณะท่ีก าลงัสาธิตผูส้อนอาจใชก้ารบรรยาย
ประกอบการสาธิต  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามขอ้สงสยั  หรือซกัถามผูเ้รียนเป็นระยะๆ เพื่อ
กระตุน้ความคิดและความสนใจของผูเ้รียน  อย่างไรก็ตามการสาธิตเงียบในบางครัง้ก็อาจท าให้
นกัเรยีนมีใจจดจ่ออยูก่บัการสาธิตนัน้ๆ ได ้
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3. ขั้นอภปิราย สรุปและประเมินผล 

สิริวรรณ ศรีพหล และ พันทิพา อุทัยสขุ (2540) กล่าวว่า เม่ือการสาธิต
สิน้สดุลง ผูส้อนควรสรุปความส าคญัของสิ่งท่ีสาธิตไปนัน้ อาจใชก้ารอธิบายสัน้ ๆ ประกอบ หรือ
อาจใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รุปเอง เพื่อประเมินวา่ผูเ้รยีนมีความเขา้ใจในบทเรยีนนัน้ ๆ มากนอ้ยเพียงใด 

 ผู้สอนอาจใช้วิธีการสรุปโดยการถามปัญหาหรือค าถามกับผู้เรียน
เก่ียวกับสาระ ส าคญัของการสาธิต เพื่อประเมินดวู่าผูเ้รียนเขา้ใจการสาธิตนัน้ ๆ อย่างไร  หรือใน
บางครัง้ ผูเ้รียนอาจยงัไม่เขา้ใจหรอืเขา้ใจคลมุเครอืในสิ่งท่ีตนไดด้ไูปในการสาธิต ผูส้อนก็ควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นภายหลงัการสาธิตสิน้สดุลงแลว้ ทัง้นีเ้พื่อใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจบทเรยีนนัน้ ๆ ไดด้ียิ่งขึน้ 

นอกจากนัน้ ผูส้อนอาจใชว้ิธีการสรุปและประเมินผลผูเ้รียนในวิธีต่าง ๆ 
กนั เช่น ใหผู้เ้รยีนบางคนออกมาสาธิตสิ่งท่ีไดด้ไูปแลว้ เพื่อทดสอบความสามารถและความเขา้ใจ 
หรืออาจใหไ้ปเขียนรายงานเก่ียวกบักระบวนการและสิ่งท่ีไดร้บัจากการสาธิตนัน้ ๆ ก็ได ้เป็นการ
ประเมินผลผูเ้รยีนวา่ไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้งเก่ียวกบับทเรยีนนัน้ ๆ 

สรุปได้ว่าหลังจากการสาธิตแล้ว ผู้สอนควรให้ผู้เรียนรายงานสิ่งท่ี
สงัเกตเห็นพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูค้วามคิดท่ีแตล่ะคน
ได้รบั  และนักเรียนสรุปการเรียนรูท่ี้ได้รบั โดยมีครูผู้สอนให้ค  าแนะน าในการสรุป   ส่วนการ
ประเมินผลการเรียนรูอ้าจท าไดโ้ดยใชค้  าถาม  และใหน้กัเรียนบางคนออกมาสาธิตสิ่งท่ีดไูปแลว้ 
หรอืการเขียนรายงานเก่ียวกบักระบวนการหรอืสิ่งท่ีไดร้บัจากการสาธิตนัน้ๆ 

จุดเด่นของการสอนโดยใช้การสาธิต 

นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงจุดเด่นของการสอนโดยใชก้ารสาธิต ไว้
ดงันี ้

ทิศนา  แขมมณี (2550) ไดเ้สนอแนะถึงขอ้ดีของการสอนแบบสาธิต 
คือ 

1. เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณต์รงเห็นสิ่งท่ี
เรยีนรูอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ท าใหเ้กิดความเขา้ใจและจะจ าในเรือ่งท่ีสาธิตไดด้ีและนาน 

2. เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยประหยัดเวลา อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย 
หากใชท้ดแทนการทดลอง 

3. เป็นวิธีท่ีสามารถสอนผูเ้รยีนไดจ้ านวนมาก 
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ข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้การสาธิต 

การสอนโดยใชก้ารสาธิตเป็นการสอนท่ีเหมาะกบัเรือ่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รยีน
ได้สังเกต ฝึกคิด  วิเคราะห์หาเหตุผล  ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูท่ี้ดี   อย่างไรก็ตามก็ยังมี
ขอ้จ ากัดบางประการท่ีครูผูส้อนควรค านึงถึงก่อนน าวิธีการสอนนีไ้ปใช้ ดังท่ี ทิศนา   แขมมณี 
(2561) ไดเ้สนอแนะถึงขอ้จ ากดัของการสอนโดยใชส้าธิต ดงันี  ้

1. หากกลุ่มใหญ่ผูเ้รียนอาจสงัเกตเห็นการสาธิตไม่ชัดเจน และ
ทั่วถึง 

2. เป็นวิธีท่ีผูส้อนเป็นผูส้าธิต จงึอาจไมเ่ห็นพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

3. เป็นวิธีท่ีผูเ้รยีนอาจมีสว่นรว่มไมท่ั่วถึง และมากพอ 

4. เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนไม่ไดล้งมือท าเอง จึงอาจไม่เกิดความรูท่ี้ลกึซึง้
เพียงพอ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าขอ้จ ากัดของการสอนโดยใชก้ารสาธิตท่ีควร
ค านึง ไดแ้ก่  หากเป็นการสอนกลุ่มใหญ่ ผูเ้รียนอาจสงัเกตเห็นการสาธิตไม่ไดช้ดัเจนทั่วถึง   และ
ในขณะท่ีผูส้อนก าลงัสาธิตอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูเ้รยีน หากผูเ้รยีนมีสว่นรว่มไมท่ั่วถึงและมาก
พอ นอกจากนี ้การสอนโดยใชก้ารสาธิตนีเ้ป็นวิธีท่ีผูเ้รยีนไม่ไดล้งมือท าเอง จึงอาจไม่เกิดความรูท่ี้
ลกึซึง้เพียงพอ 

3.7.3 การสอนโดยการใช้สถานการณจ์ าลอง 
ความหมายของการสอนโดยการใช้สถานการณจ์ าลอง 

นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวิธีสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง 
ไวค้ลา้ยคลงึกนั ดงันี ้     

เสรมิศร ี ลกัษณศิร ิ(2540) อธิบายว่า การใชส้ถานการณจ์ าลอง เป็นวิธี
สอนท่ีผูส้อนสรา้งสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนตดัสินในแกปั้ญหาโดยใชค้วามคิด
อย่างอิสระ และมีสว่นรว่มหรอืบทบาทในสถานการณน์ัน้ๆ ราวกบัเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตวัเขาเอง ซึง่
นบัวา่เป็นวิธีสอนท่ีผูเ้รยีนไดมี้สว่นรว่มในการเรยีนการสอนเป็นอยา่งมาก  

ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองเป็นการ
จดัการเรยีนการสอนท่ีพยายามใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณท่ี์มีความใกลเ้คียงความเป็นจรงิ
มากท่ีสดุ โดยการสรา้งสถานการณจ์ าลองขึน้ในหอ้งเรียนแลว้ใหผู้เ้รียนแสดงบทบาทของตนเอง
ตามสถานการณน์ัน้ๆ 

จากความหมายของการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองทัง้หมดท่ีนกัวิชาการ
ไดก้ลา่วมา สรุปไดว้่า  การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง หมายถึง กระบวนการท่ีผูส้อนใชช้่วยให้
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ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยผูส้อนจดัสถานการณ์ขึน้เลียนแบบของจริง 
โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูโ้ดยการแกปั้ญหา ไดใ้ชท้กัษะกระบวนการคิดและการตดัสินใจจาก
สถานการณน์ัน้ๆ โดยใหผู้เ้รยีนมีสว่นรว่มในบทบาทหรอืในสถานการณน์ัน้ๆ ใหม้ากท่ีสดุ 

ความมุ่งหมายของการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง 
สถานการณจ์ าลองเป็นเหตกุารณท่ี์ถกูสรา้งขึน้มาเพื่อเลียนแบบสถานการณ์

จริง  ทั้งนีเ้พื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนให้เกิดความรูแ้ละทักษะท่ีเกิดจากการไดป้ฏิบัติหรือเผชิญใน
สถานการณจ์ าลองนัน้ๆ ดงัรายละเอียดท่ีนกัการศกึษาท่านใหข้อ้คิดเห็นไว ้ดงันี ้

ชาญชยั  ยมดิษฐ์ (2548) ไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายของการใชว้ิธีสอนนี้
คือ มุ่งฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัการใชท้กัษะต่างๆ ท่ีได้เรียนภาคทฤษฎีไปแลว้ก่อนเขา้สู่สถานการณจ์ริง 
เพราะในสถานการณจ์รงิอาจมีปัญหาดา้นผลกระทบต่อชีวิตและทรพัยส์ินในกรณีท่ีเกิดผิดพลาด 
นอกจากนีย้งัเป็นการฝึกการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากสถานการณ ์การกลา้แสดงออกอนัจะ
เป็นการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเขา้สูส่ถานการณจ์รงิตอ่ไป 

ทิศนา  แขมมณี (2550) กล่าวว่า  วิธีสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง เป็น
วิธีการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ภาพความเป็นจรงิและเกิดความเขา้ใจในสถานการณห์รอืเรือ่ง
ท่ีมีตวัแปรจ านวนมากทีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งซบัซอ้น  

เสรมิศรี ลกัษณศิร ิ(2540) กล่าวว่า การสอนแบบสถานการณจ์ าลอง มี
จดุมุง่หมาย คือ 

1. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้บและรูจ้กัแกปั้ญหาในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้
ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนรูจ้ักหัดคิดสามารถน าเหตุผลมาอภิปราย เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินแกปั้ญหา 

3. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาในการท างานเป็นกลุ่ม รูจ้กัวิพากษว์ิจารณ ์
อดทนตอ่การถกูวิจารณ ์มีวินยัในตนเอง ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส  านึกในสทิธิของตนเอง
และผูอ่ื้น 

4. เพื่อเป็นการเปลี่ยนกิจกรรมการสอนจากการสอนจากการยึด
ผูส้อนเป็นศนูยก์ลางมาเป็นการสอนท่ียดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
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อินทิรา  บณุยาทร  (2542) อธิบายว่า ความมุ่งหมายของการสอนโดยใช้
สถานการณจ์ าลอง ประกอบดว้ย 

1. เพื่อฝึกการคิดวินิจฉัยแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การ
ตดัสินใจในสถานการณท่ี์ผูเ้รยีนอาจตอ้งพบในชีวิตจรงิ 

2. เพื่อฝึกการท างานเป็นกลุ่ม สรา้งความสัมพนัธก์บัสมาชิกในกลุ่ม 
การยอมรบัความคดิเห็นของผูอ่ื้น การมีวินยัในตนเอง 

3. เพื่อฝึกความกลา้ของผูเ้รียน ให้กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออก 
เพื่อน าไปสูก่ารตดัสินใจท่ีดีในการแกปั้ญหาตอ่ไปในอนาคต 

สรุปไดว้่า การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง เป็นการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูจ้ากสภาพคลา้ยความเป็นจรงิ มีจดุมุง่หมายท่ีส าคญัดงันี ้คือ 

1. ใหผู้เ้รียนรูจ้กัการใชท้กัษะต่างๆ ท่ีไดเ้รียนภาคทฤษฎีไปแลว้ก่อน
เขา้สูส่ถานการณจ์รงิ 

2. มุ่งฝึกการคิดวินิจฉัยแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การ
ตดัสินใจในสถานการณท่ี์ผูเ้รยีนอาจตอ้งพบในชีวิตจริง 

3. มุ่งฝึกการใชท้กัษะดา้นต่างๆ ท่ีส  าคญั เช่น กระบวนการคิด การมี
สว่นรว่มในการเรยีน เป็นตน้ 

4. มุง่ใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากสถานการณค์ลา้ยความเป็นจรงิ 
5. มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้บและรูจ้กัแกปั้ญหาในปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดขึน้

ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. มุ่งใหผู้้เรียนคิดแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได ้กลา้คิดกลา้ท ามากยิ่งขึน้ 

และเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเขา้สูส่ถานการณจ์รงิ 
7. มุ่งใหผู้เ้รียนรูจ้กัท างานเป็นกลุ่ม ยอมรบัการวิพากษ์วิจารณ ์และ

ฝึกความอดทน 
องคป์ระกอบส าคัญของการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง 

ทิศนา  แขมมณี (2550) กล่าวถึงการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง มี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงันี ้

1. มีผูส้อนและผูเ้รยีน 
2. มีสถานการณ ์ขอ้มลู บทบาทและกตกิา ท่ีสะทอ้นความเป็นจรงิ 
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3. ผูเ้ล่นในสถานการณมี์ปฏิสมัพนัธก์นัหรือมีปฏิสมัพนัธก์บัปัจจยัต่างๆ 
ในสถานการณน์ัน้ 

4. ผูเ้ลน่หรอืผูส้วมบทบาทมีการใชข้อ้มลูท่ีใหใ้นการตดัสินใจ 
5. การตัดสินใจส่งผลต่อผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับท่ีเกิดขึ ้นใน

สถานการณจ์รงิ 
6. มีการอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ ์ขอ้มลู และกติกาของสถานการณ ์

วิธีการเลน่ พฤตกิรรมการเลน่ และผลการเลน่ เพื่อการเรยีนรู ้
7. มีผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

กระบวนการในการสร้างสถานการณจ์ าลอง 
ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวถึงกระบวนการสรา้งสถานการณ์จ าลอง จะตอ้ง

ประกอบไปดว้ย 
1. ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการเรยีนรู ้
2. คดัเลือกสถานการณท่ี์จะน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรยีน 
3. ก าหนดโครงสรา้งของสถานการณซ์ึง่ประกอบดว้ย 

3.1 การจดัสถานการณใ์หเ้หมือนจรงิ 
3.2 บทบาทของผูร้ว่มกิจกรรม 
3.3 ล าดบัขัน้ตอนของสถานการณแ์ละปัญหาจากสถานการณ ์
3.4 การอภิปรายและสรุปหลงัการใชส้ถานการณจ์ าลอง 

ขั้นตอนของการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง 
ทิศนา   แขมมณี  (2560) ได้แนะน าไว้ว่า  ขั้นตอนของวิ ธีสอนโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง มี  1) การเตรียมการ 2) การน าเสนอสถานการณ์จ าลอง 3) การเลือก
บทบาท 4) การเลน่ในสถานการณจ์ าลอง  และ5) การอภิปราย  

ไสว ฟักขาว (2544) ได้เสนอขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
ไว ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้คือ ขัน้ท่ี 1 :  ขัน้ปฐมนิเทศ ขัน้ท่ี 2 :  ขัน้แสดงบทบาทตามสถานการณ ์ขัน้ท่ี 3 
:  ขัน้อภิปราย และขัน้ท่ี 4 :  ขัน้สรุปและประเมินผล 

ชาญชยั ยมดิษฐ์ (2548) กลา่วว่า ขัน้ตอนการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง 
มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้1. ขัน้เตรยีม 2. ขัน้สอน 3. ขัน้สรุปอภิปรายผล 

อินทิรา  บุณยาทร (2542) กล่าวว่า ขั้นตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จ าลอง ตอ้งประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ขัน้เตรยีมการสอน 
1.1 ก าหนดจดุประสงค ์     
1.2 ก าหนดสถานการณจ์ าลอง  

2. ขัน้ตอนด าเนินการสอน 
2.1 ผูส้อนเสนอสถานการณจ์ าลองโดยอาจใชว้ิธีตอ่ไปนี ้
2.2  ผูเ้รยีนศกึษาปัญหาและหาแนวทางท่ีจะแกปั้ญหา อาจแบ่งเป็น

กลุม่ยอ่ยรว่มกนัแสดงความคดิเห็น 
2.3  ผูเ้รยีนเสนอแนวทางแกปั้ญหา 

3. ขัน้ตอนอภิปรายและสรุปผล 
เสรมิศรี  ลกัษณศิร ิ(2540) อธิบายขัน้ตอนของการสอนแบบใชส้ถานการณ์

จ าลอง จะตอ้งประกอบไปดว้ย 1. ขัน้น า 2. ขัน้การเขา้รว่ม 3. ขัน้แสดง 4. ขัน้อภิปราย 5. ขัน้สรุป
และประเมินผล 

นอกจากนี ้วิธีการเสนอสถานการณจ์ าลอง  การเสนอสถานการณจ์ าลองอาจ
ท าไดด้งัตอ่ไปนี ้ (เสรมิศร ี ลกัษณศิร,ิ 2540) 

1. เลา่ใหฟั้งถึงสถานการณท่ี์เกิดขึน้ 
2. ใหด้วูีดีโอหรอืภาพยนตรเ์ก่ียวกบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ 
3. ใหด้ภูาพซึง่ล  าดบัตามเหตกุารณห์รอืดภูาพแลว้เลา่ประกอบ 
4. ใหด้จูากสถานท่ีท่ีตกแต่งใหเ้หมือนสถานท่ีจริงและมีผูแ้สดงบทบาท

ดว้ย 
5. ใหด้จูากเกมจ าลองสถานการณ ์หรอืใหด้จูากการแสดงบทบาทสมมติ  

จากท่ีนักวิชาการไดก้ าหนดขัน้ตอนของวิธีสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง 
สรุปได้ว่ามีขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ  ขั้นเตรียมการสอน   โดยผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนด
สถานการณ์  เตรียมอุปกรณ์ส าหรบัผู้เรียน รวมถึงก าหนดกฎเกณฑ์และกติกาให้พรอ้ม  ขั้น
ด าเนินการสอน เป็นขัน้ท่ีผูส้อนเริ่มเสนอสถานการณใ์หก้บัผูเ้รียน โดยผูส้อนจะตอ้งใหค้  าแนะน า
แก่ผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณต์า่งๆ ไดม้ากท่ีสดุและขัน้อภิปรายและสรุปผล  ผูเ้รยีนและผูส้อน
รว่มกนัสรุปและอภิปรายบทเรยีน หลงัจากจบการจ าลองสถานการณ ์

1. ขั้นเตรียมการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง 
มีนกัวิชาการได ้กล่าวถึง ขัน้เตรยีมการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองไว้

คลา้ยคลงึกนั ดงันี ้
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ทิศนา   แขมมณี   (2560) กล่าวว่า  การเตรียมการ ผู้สอน เตรียม
สถานการณจ์ าลองท่ีจะใชส้อน โดยอาจสรา้งขึน้เองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคโ์ดยตรง ซึ่ง
ถ้าจะสรา้งขึน้เอง ผู้สรา้งจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในการสรา้ง รวมทั้งมีประสบการณ์ใน
สถานการณน์ัน้ในความเป็นจรงิหรอืผูส้อนอาจเลือกสถานการณจ์ าลองท่ีมีผูส้รา้งไวแ้ลว้ หากตรง
กบัวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการสถานการณจ์ าลองท่ีวางจ าหน่ายมีจ านวนไม่นอ้ย ผูส้อนสามารถศกึษา
ไดจ้ากรายการและค าอธิบายซึ่งจะบอกวัตถุประสงคแ์ละลักษณะของสถานการณ์จ าลองไว ้
สถานการณ์จ าลองโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เป็นสถานการณ์จ าลองแท้ กับสถานการณ์
จ าลองแบบเกม หรือท่ีเรียกว่า เกมจ าลองสถานการณ ์สถานการณจ์ าลองแท ้จะเป็นสถานการณ์
การเล่นท่ีให้ผู้เรียนได้เล่น เพื่อเรียนรูค้วามจริง เช่น ผู้สอนอาจจ าลองสถานการณ์นั้นในการ
ตดัสินใจในเหตกุารณต์า่งๆ  

เม่ือมีสถานการณจ์ าลองแลว้ ผูส้อนจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจใน
สถานการณจ์ าลองนัน้ และควรลงเล่นดว้ยตนเอง เพื่อจะไดท้ราบถึงอปุสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ใน
การเล่น จะไดจ้ดัเตรียมการป้องกันหรือแกไ้ขไวใ้หพ้รอ้ม เพื่อช่วยใหก้ารเล่นเป็นไปอย่างสะดวก
และราบรื่น ต่อจากนัน้จึงจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณใ์นการเล่นไวใ้หพ้รอ้ม รวมทัง้การจดัสถานท่ีเล่น
ใหเ้อือ้อ านวยตอ่การเลน่ 

อินทิรา  บณุยาทร (2542) กลา่ววา่ ขัน้เตรยีมการสอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ก าหนดจุดประสงค ์ผูส้อนตอ้งก าหนดให้ชัดเจนว่า มุ่งหมายให้
ผูเ้รยีนเปลี่ยนพฤตกิรรม หรอืเกิดการเรยีนรูอ้ะไรบา้ง การก าหนดจดุประสงคท่ี์ชดัเจนจะช่วยใหก้าร
สรา้งสถานการณจ์ าลองง่ายขึน้ 

2. ก าหนดสถานการณจ์ าลอง  ผูส้อนตอ้งพิจารณาเลือกสถานการณ์
ท่ีเป็นจรงิในสงัคมมาดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน และตอ้งเป็น
สถานการณท่ี์เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ิด วิเคราะห ์วินิจฉยั ตดัสินใจท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิท่ี
เป็นการก่อใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละทกัษะท่ีตอ้งการ 

3. ก าหนดโครงสรา้งของสถานการณ์จ าลอง ซึ่งประกอบด้วยสิ่ง
ตอ่ไปนี ้

3.1 ก าหนดจดุประสงคข์องสถานการณจ์ าลอง 
3.2 ก าหนดบทบาทของผูร้ว่มกิจกรรมแตล่ะคน 
3.3 เตรยีมขอ้มลู เนือ้หา 
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3.4 ก าหนดสถานการณต์า่งๆ ใหเ้หมือนจรงิในสงัคม 
3.5 ล าดบัขัน้ของเหตกุารณ ์เวลา และปัญหาจากสถานการณ ์

4. ก าหนดและจดัเตรยีมอปุกรณต์า่งๆ ที่จะใชใ้หพ้รอ้ม 
สรุปได้ว่า ขั้นตอนการเตรียมการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองนั้น 

ผูส้อนควรเริ่มจากการก าหนดวตัถปุระสงค ์ก าหนดสถานการณ์  เตรยีมอปุกรณเ์ครื่องมือต่างๆ ท่ี
จ าเป็นส าหรบัผูเ้รียน รวมถึงก าหนดบทบาท กฎเกณฑแ์ละกติกาใหพ้รอ้ม เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมใน
กิจกรรมไดท้ราบและบรรลจุดุมุง่หมายของการเรยีนรู ้

2. ขั้นด าเนินการสอน  
ทิศนา   แขมมณี   (2560) ได้กล่าวว่าในขณะท่ีผู้เรียนก าลังเล่นใน

สถานการณ์จ าลองนัน้ ผูส้อนควรติดตามอย่างใกลชิ้ด เพื่อสงัเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียน 
และจดบนัทึกขอ้มลูท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไว ้นอกจากนัน้ตอ้งคอยดแูลใหก้าร
เล่นด าเนินไปอย่างไม่ติดขัด ใหค้  าปรึกษาตามความจ าเป็น รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

3. ขั้นตอนอภปิรายและสรุปผล 
อินทิรา  บณุยาทร (2542) กลา่วถึง ขัน้ตอนอภิปรายและสรุปผลของการ

สอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองไวว้่า ขัน้อภิปรายและสรุปผลเป็นขัน้ตอนจะตอ้งรว่มกันอภิปราย
โดยพยายามคน้หาว่าอะไรเกิดขึน้ หรือท าไมจึงเกิดสภาพนั้น การอภิปรายจะช่วยผูส้อนในการ
ประเมินผลว่า การจดักิจกรรมครัง้นีส้  าเรจ็ผลตามวตัถปุระสงคห์รือลม้เหลว หรือมีจุดบกพรอ่งท่ี
ตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง เพื่อจะใชส้ถานการณจ์ าลองนัน้ซ  า้อีกท่ีส  าคญัท่ีสดุในการสอน เพราะทกุฝ่าย 

จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง 
มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะถึงจุดเด่นของการสอนโดยใช้

สถานการณจ์ าลอง ไวด้งันี ้
อินทิรา  บุณยาทร (2542) กล่าวว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์

จ าลองมีจดุเดน่ ดงันี ้
1. เป็นวิธีท่ีดงึดดูความสนใจ จงูในใหเ้กิดความพยายาม และเกิด

ความสนกุสนานในการเรยีน 
2. ฝึกผู้เรียนให้เคารพในกฎ กติกา การมีน ้าใจเป็นนักกีฬา การ

ท างานเป็นกลุม่ 
3. ผู้เรียนได้เรียนรูด้ ้วยการปฏิบัติ เรียนรูก้ารตัดสินใจ เรียนรู ้

วิธีการแกปั้ญหา นบัเป็นวิธีเรยีนท่ีไดค้วามรูแ้บบคงทน 
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4. ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในกิจกรรมอย่างจรงิจงั 
5. เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากส าหรบัผูเ้รยีนท่ีมีแรงจงูใจต ่า 

ทิศนา   แขมมณี  (2560) กล่าวว่า จุด เด่นของการสอนโดยใช้
สถานการณจ์ าลอง มีดงันี ้

1. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรูเ้รื่องท่ีมีความสัมพันธ์
ซบัซอ้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ เกิดความเขา้ใจ เน่ืองจากไดมี้ประสบการณท่ี์เห็นประจกัษช์ดัดว้ยตนเอง 

2. เป็นวิธีสอนท่ีผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการเรียนรูสู้งมาก ผูเ้รียนได้
เรยีนอยา่งสนกุสนาน การเรยีนรูมี้ความหมายตอ่ตวัผูเ้รยีน 

3. เป็นวิธีสอนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กทักษะกระบวนการต่างๆ 
จ านวนมาก เช่น กระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการแกปั้ญหา และกระบวนการคิด เป็นตน้ 

ข้อจ ากัดของการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง    
ทิศนา  แขมมณี (2560) กลา่วถึง ขอ้จ ากดัของวิธีสอนโดยใชส้ถานการณ์

จ าลอง ไว ้ดงันี ้
1. เป็นวิธีสอนท่ีตอ้งใชค้่าใชจ้่ายสูง เพราะตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ และ

ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ลน่ทกุคน และสถานการณจ์ าลองบางเรือ่งมีราคาแพง 
2. เป็นวิธีสอนท่ีใชเ้วลามาก เพราะตอ้งใหเ้วลาแก่ผูเ้ล่นในการเล่นและการ

อภิปราย 
3.7.4 การสอนโดยใช้สถานการณจ์ริง 

ความหมายของการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริงหรือการจัดการเรียนรูต้าม
สภาพจรงิ ไดมี้นกัการศกึษาของไทยไดแ้ก่ 

ทิศนา แขมมณี (2561) ใหค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรยีนรูต้ามสภาพ
จรงิ หมายถึง การด าเนินการช่วยใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรูโ้ดยการใหผู้เ้รยีนเขา้ไปเผชิญกบัปัญหา
จรงิ ในบรบิทจรงิ และรว่มกนัศกึษาเรยีนรู ้แสดงหาความรู ้ขอ้มลู และวิธีการตา่ง ๆ เพื่อท่ีจะแกไ้ข
ปัญหานัน้ และไดร้บัผลการประเมินตาม มาตรฐานคณุภาพในชีวิตจรงิ สอดคลอ้ง กบัขอ้มลูของ
ต่างประเทศ เช่น Marilyn M. Lombardi 80 (2007 อ้างถึงใน อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์, 2558); 
Herrington; et al. (2013 อา้งถึงใน อิทธิณัฐ ตนัติวิทิตพงศ์, 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า การเรียนรูต้าม
สภาพจรงิ ใชว้ิธีฝึกปฏิบตัิการจ าลองบทบาท การเรยีนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กรณีศกึษา และการ
มีสว่นรว่มในการฝึกแบบเสมือนจรงิ  
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สรุปไดว้่า การสอนโดยใชส้ถานการณ์จริง หมายถึง การใหผู้เ้รียนเกิด 
ประสบการณ์การเรียนรูใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกับสถานการณ์จริงผ่านการสรา้งขึน้โดย 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์การใชส้ถานการณ์จ าลอง ในสถานท่ีกับสภาพแวดลอ้มจริง ขึน้อยู่กับ
ลกัษณะของเนือ้หา ความพรอ้มแหลง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ 

หลักการของการสอนโดยใช้สถานการณจ์ริง คอื  
เนือ้หาการเรียนรู ้มีความสมัพนัธก์บับริบทสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ให ้

ผูเ้รียนเผชิญปัญหา แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายกระตุน้ให ้
ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น (อิทธิณฐั ตนัตวิิทิตพงศ,์ 2558)  

องค์ประกอบของการสอนโดยใช้สถานการณ์จริง  มีประเด็น
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การเรยีนรู ้เหมือนสถานการณจ์รงิ  
2) ก าหนดภารกิจใหเ้กิดการตดัสินใจไปสูก่ารลงมือกระท า  
3) จดัแหลง่ สารสนเทศ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และความช่วยเหลือ 
4) สง่เสรมิใหเ้ห็นมมุมองท่ีแตกตา่งเพื่อ น าไปใชใ้นบรบิทอ่ืน ๆ 
5) เรยีนรูอ้ยา่งมีความหมายและ สรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั  
6) การแสดงออก แนวความคิด สะท้อนการเรียนรูแ้ละข้อมูล

ยอ้นกลบั  
7) การประเมินตามสภาพจรงิ (อิทธิณฐั ตนัตวิิทิตพงศ,์ 2558)  

บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการสอนโดยใช้สถานการณจ์ริง 
1. ผูส้อนมีการน าผูเ้รยีนเขา้ไปเผชิญสถานการณจ์รงิ ใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนั

คิด แกปั้ญหา หรอืเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณน์ัน้  
2. ผูเ้รียนมีการรว่มกันคิดวิเคราะหปั์ญหา ศึกษาท าความเขา้ใจ ความรู ้

และขอ้มลู และน าขอ้มลูความรูม้าใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา  
3. ผูเ้รยีนมีการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหารว่มกนั  
4. ผูเ้รยีนไดร้บัผลการตดัสินใจและการกระท าของตนจากสงัคม  
5. ผูเ้รยีนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยน สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการเรยีนรู ้

ของตน  
6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผล ทางดา้นความรู ้ทกัษะและเจตคต ิ
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สรุปไดว้า่ การสอนโดยใชส้ถานการณจ์รงิ เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีน
เผชิญ การแก้ปัญหาจริง ร่วมกันคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ แก้ปัญหาร่วมกัน อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความรู ้สูก่ารสะทอ้นความคดิ การวดัประเมินผล 

3.7.5 การสอนโดยการใช้เกม 
ความหมายของการสอนโดยการใช้เกม 

ทิศนา  แขมมณี (2550) อธิบายว่า การสอนโดยใชเ้กม คือ กระบวนการ
ท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด โดยการใหผู้เ้รยีนเลน่เกม
ตามกตกิา และน าเนือ้หาและขอ้มลูของเกม พฤติกรรมการเลน่ วิธีการเลน่ และผลการเลน่เกมของ
ผูเ้รยีนมาใชใ้นการอภิปรายเพื่อสรุปการเรยีนรู ้  

วัตถุประสงคข์องการสอนโดยใช้เกม  
การสอนโดยใชเ้กมเป็นวิธีการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้รื่องต่างๆ อย่าง

สนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าใหไ้ดร้บัประสบการณต์รง เป็น
วิธีการท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมีสว่นรว่มสงู (ทิศนา  แขมมณี, 2550) 

องคป์ระกอบของการสอนโดยใช้เกม  
ทิศนา  แขมมณี (2550) อธิบายองคป์ระกอบของวิธีการสอนโดยใชเ้กม 

ดงันี ้
1. มีผูส้อนและผูเ้รยีน 
2. มีเกม และกตกิาการเลน่ 
3. มีการเลน่เกมตามกตกิา 
4. มีการอภิปรายเก่ียวกบัผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการ

เลน่ของผูเ้ลน่หลงัการเลน่ 
5. มีผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

ขั้นตอนส าคัญของการสอนโดยใช้เกม  
ทิศนา  แขมมณี (2550) กล่าวถึงขั้นตอนส าคัญของการสอนไว้ว่า มี

ขัน้ตอนดงันี ้
1. ผูส้อนน าเสนอเกม ชีแ้จงวิธีการเลน่ และกติกาการเลน่ 
2. ผูเ้รยีนเลน่เกมตามกตกิา 
3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเก่ียวกับผลการเล่นและวิธีการหรือ

พฤตกิรรมการเลน่ของผูเ้รยีน 
4. ผูส้อนประเมินผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้เกมให้มี
ประสิทธิภาพ (ทศินา  แขมมณี, 2550) 

1. การเลือกและน าเสนอเกม  เกมท่ีน ามาใชใ้นการสอนส่วนใหญ่จะ
เป็นเกมท่ีเรียกว่า “เกมการศึกษา” คือเป็นเกมท่ีมีวัตถุประสงค ์มุ่งให้ผูเ้ล่นเกิดการเรียนรูต้าม
วตัถปุระสงค ์มิใช่เลน่เพียงเพื่อความสนกุสนานเท่านัน้ อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนอาจมีการน าเกมท่ีเลน่
กันเพื่อความบนัเทิงเป็นส าคญั มาใชใ้นการสอน โดยน ามาเพิ่มขัน้ตอนส าคญัคือการวิเคราะห์
อภิป ราย เพื่ อการเรียน รู ้ เกม ท่ี ได้รับการออกแบบให้เป็น เกมการศึกษาโดยตรงมีอยู่
ดว้ยกัน 3 ประเภทคือ 1) เกมแบบไม่มีการแข่งขนั เช่น เกมการสื่อสาร เกมการตอบค าถาม เป็น
ตน้ 2) เกมแบบแข่งขนั มีผูแ้พ ้ผูช้นะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี ้เพราะการแข่งขนัช่วยใหก้าร
เล่นเพิ่มความสนุกสนานมากขึน้ และ 3) เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นเกมท่ีจ าลองความเป็นจริง 
สถานการณ์จริง ซึ่งผู้เล่นจะต้องคิดตัดสินใจจากข้อมูลท่ีมี และได้รับผลของการตัดสินใจ 
เหมือนกบัท่ีควรจะไดร้บัในความเป็นจรงิเกมแบบนีมี้อยู่ 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะแรกเป็นการจ าลอง
ความเป็นจรงิ ลงมาเลน่ในกระดานหรอืบอรด์ เรยีกว่าบอรด์เกม  (board  game)  เช่น เกมเศรษฐี 
เกมมลภาวะเป็นพิษ (pollution)  เกมแกปั้ญหาความขัดแยง้ (conflict resolution)  อีกลกัษณะ
หนึ่งเป็นเกมสถานการณท่ี์จ าลองสถานการณแ์ละบทบาทขึ ้นใหเ้หมือนความเป็นจริง และผูเ้ล่น
จะตอ้งลงไปเลน่จรงิๆ โดยสวมบทบาทเป็นคนใดคนหนึ่งในสถานการณน์ัน้ เกมแบบนีอ้าจใชเ้วลา
เลน่เพียง 2-3 ชั่วโมง หรอืใชเ้วลาเป็นวนัหรอืหลายๆ วนัติดตอ่กนั หรอืแมก้ระทั่งเลน่กนัตลอดภาค
เรยีน เป็นการเรยีนรูท้ัง้รายวิชาเลยก็มี ในยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีขัน้สงูไดพ้ฒันากา้วหนา้ไปมากจงึ
เกิดเกมจ าลองสถานการณใ์นรูปแบบใหม่ๆ  ขึน้คือ คอมพิวเตอรเ์กม (computer  game)  ซึ่งเป็น
เกมจ าลองสถานการณ์ท่ีผูเ้ล่นสามารถควบคุมการเล่นผ่านทางจอคอมพิวเตอรไ์ด ้ปัจจุบนัเกม
แบบนีไ้ดร้บัความนิยมสงูมาก 

การเลือกเกมเพื่อน ามาใชส้อนท าไดห้ลายวิธี ผูส้อนอาจเป็นผูส้รา้งเกม
ขึน้ใหเ้หมาะกับวตัถุประสงคข์องการสอนของตนก็ไดห้รืออาจน าเกมท่ีมีผูส้รา้งขึน้แลว้มาปรบั
ดดัแปลงใหเ้หมาะกบัวตัถปุระสงคต์รงกบัความตอ้งการของตน หากผูส้อนตอ้งการสรา้งเกมขึน้ใช้
เอง ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีสรา้งและจะตอ้งทดลองใชเ้กมท่ีสรา้งหลายๆ 
ครัง้ จนกระทั่ งแน่ใจว่า สามารถใช้ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการดัดแปลง ผู้สอน
จ าเป็นตอ้งศึกษาเกมนัน้ใหเ้ขา้ใจก่อน แลว้จึงดดัแปลงและทดลองใชก้่อนเช่นกนั ส าหรบัการน า
เกมการศึกษามาใชเ้ลยนัน้ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาเกมนัน้ใหเ้ขา้ใจและลองเล่นเกมนัน้ก่อน เพื่อ
จะไดเ้ห็นประเด็นและขอ้ขัดขอ้งต่างๆ อันจะช่วยใหผู้ส้อนมีการเตรียมการป้องกันหรือแกไ้ขไว้
ล่วงหน้า ช่วยให้การเล่นจริงของผู้เรียนเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนคอมพิวเตอรเ์กมนั้น ผู้สอน
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จ า เป็นต้องมีทั้ งซอฟต์แวร์ (software) และฮาร์ดแวร์ (hardware) คือตัว เกมและเครื่อ ง
คอมพิวเตอรส์  าหรบัผูเ้รยีน จงึจะสามารถเลน่ได ้

ในกรณี ท่ีผู้สอนต้องการเลื อก เกม ท่ี มีผู้จัดท าและเผยแพรแล้ว 
(published  game) มาใช ้ผูส้อนจ าเป็นตอ้งแสวงหาแหลง่ขอ้มลูวา่ มีใครท าอะไรไวบ้า้งแลว้ ซึง่ใน
ปัจจุบนัเกมประเภทนีมี้เผยแพรแ่ละวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แลว้ เป็น
ผลงานท่ีจัดท าขึน้ในต่างประเทศ สิ่งส  าคัญซึ่งผู้สอนถึงตระหนักในการเลือกใช้เกมจ าลอง
สถานการณก็์คือ เกมจ าลองสถานการณท่ี์จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ย่อมจ าลองความเป็นจรงิของ
สถานการณใ์นประเทศนัน้ ซึง่จะมีความแตกตา่งไปจากสถานการณใ์นประเทศไทย ดงันัน้ผูส้อนจึง
ควรชีแ้จงใหผู้เ้รียนเขา้ใจ หรือไม่ก็จ าเป็นตอ้งดดัแปลงหรือตดัทอนส่วนท่ีแตกต่างออกไป หาก
สามารถท าได ้

2. การชีแ้จงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น เน่ืองจากเกมแต่ละเกมมี
วิธีการเล่น และกติกาการเล่นท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมากนอ้ยแตกต่างกนั ในกรณีท่ีเกมนัน้เป็น
เกมง่ายๆ มีวิธีเลน่และกตกิาไมซ่บัซอ้น การชีแ้จงก็ยอ่มท าไดง้่าย แตถ่า้เกมนัน้มีความซบัซอ้นมาก 
การชีแ้จงก็จะท าไดย้ากขึน้ผูส้อนควรจดัล าดบัขัน้ตอนและใหร้ายละเอียดท่ีชดัเจนโดยอาจตอ้งใช้
สื่อเขา้ช่วย หรอือาจใหผู้เ้รยีนซอ้มเลน่ก่อนการเลน่จรงิ 

กติกาการเลน่ เป็นสิ่งท่ีส  าคญัมากในการเลน่เกม เพราะกติกานีจ้ะตัง้ขึน้
เพื่อควบคมุใหก้ารเลน่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ผูส้อนควรศกึษากติกาการเลน่ และวิเคราะห์ (หาก
เกมไม่ไดใ้หร้ายละเอียดไว)้ กติกาว่า กติกาแต่ละขอ้มีขึน้ดว้ยวตัถปุระสงคอ์ะไร และควรดแูลใหผู้้
แลน่ปฏิบตัิตามกติกาของการเลน่อยา่งเครง่ครดั 

3. การเล่นเกม  ก่อนการเล่น ผูส้อนควรจดัสถานท่ีของการเล่นใหอ้ยู่ใน
สภาพท่ีเอือ้ตอ่การเลน่ ไม่เช่นนัน้ อาจจะท าใหก้ารเลน่เป็นไปอยา่งตดิขดัและเสียเวลา เสียอารมณ ์
ของผูเ้ล่นดว้ย การเล่นควรเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน และในบางกรณีตอ้งควบคมุเวลาในการเล่น
ดว้ย ในขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัเล่นเกม ผูส้อนควรติดตามสงัเกตพฤติกรรมการเล่นของผูเ้รียนอย่าง
ใกลชิ้ด และควรบันทึกขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนไว ้เพื่อน าไปใชใ้นการ
อภิปรายหลงัการเล่น หากเป็นไปไดผู้ส้อนควรมอบหมายผูเ้รียนบางคนใหท้ าหนา้ท่ีสงัเกตการณ์
การเลน่ และควบคมุกตกิาการเลน่ดว้ย 

4. การอภิปรายหลังการเล่น  ขึน้ตอนนีเ้ป็นขึน้ท่ีส  าคญัมาก หากขาด
ขัน้ตอนนี ้การเลน่เกมก็คงไม่ใช่วิธีสอน แตเ่ป็นเพียงการเลน่เกมธรรมดาๆ จดุเนน้ของเกมอยู่ท่ีการ
เรียนรูยุ้ทธวิธีต่างๆ ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปใหถ้ึงเป้าหมาย ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่า



  64 

จดุเนน้ของการใชเ้กมในการสอนนัน้ ก็เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามวตัถปุระสงค ์การใชเ้กมใน
การสอนโดยทั่วๆ ไป มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ฝึกฝนเทคนิคหรอืทกัษะตา่งๆ ท่ีตอ้งการ(ใชย้ทุธวิธีการ
เล่นท่ีสนุก และการแข่งขนัมาเป็นเครื่องมือในการใหผู้เ้รียนฝึกฝนทักษะต่างๆ) 2) เรียนรูเ้นือ้หา
สาระจากเกมนั้น  (ในกรณี ท่ีเกมนั้นเป็นเกมการศึกษา)   และ 3) เรียนรูค้วามเป็นจริงของ
สถานการณต์่างๆ (ในกรณีท่ีเกมนัน้เป็นเกมการศึกษา) ดงันัน้การอภิปราย จึงควรมุ่งประเด็นไป
ตามวตัถปุระสงคข์องการสอนนัน้ๆ กล่าวคือ ถา้การใชเ้กมนัน้มุ่งเพียงเป็นเครื่องมือฝึกทกัษะให้
ผู้เรียน การอภิปรายก็ควรมุ่งไปท่ีทักษะนั้นๆ ว่าผู้เรียนได้พัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบ
ความส าเร็จตามตอ้งการหรือไม่ และจะมีวิธีใดท่ีจะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จมากขึน้ แต่ถา้มุ่ง
เนือ้หาสาระจากเกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นท่ีว่าผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้นือ้หาสาระอะไรจากเกมบา้ง รู ้
ไดอ้ยา่งไร ดว้ยวิธีใด มีความเขา้ใจในเนือ้หาสาระนัน้อย่างไร ไดค้วามเขา้ใจนัน้มาจากการเลน่เกม
ตรงส่วนใด เป็นตน้ ถา้มุ่งการเรียนรูค้วามเป็นจริงของสถานการณ ์ก็ควรอภิปรายในประเด็นท่ีว่า 
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูค้วามจรงิอะไรบา้งการเรียนรูน้ัน้ไดม้าจากไหน และอย่างไร ผูเ้รียนไดม้าจากไหน 
และอย่างไร ผูเ้รียนไดต้ดัสินใจอะไรบา้ง ท าไมจึงตดัสินใจเช่นนัน้ และการตดัสินใจใหผ้ลอย่างไร 
ผลนัน้บอกความจรงิอะไร ผูเ้รยีนมีขอ้สรุปอยา่งไร เพราะอะไรจึงสรุปอยา่งนัน้ เป็นตน้ 

ข้อดแีละข้อจ ากัดของการสอนโดยใช้เกม  
ทิศนา  แขมมณี (2550) กลา่วถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของวิธีสอนโดยใชเ้กม 

ดงันี ้
ข้อด ี

1) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูสู้ง ผู้เรียนไดร้บั
ความสนกุสนาน และเกิดการเรยีนรูจ้ากการเลน่ 

2) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้โดยการเห็นประจักษ์แจง้
ดว้ยตนเองท าใหก้ารเรยีนรูน้ัน้มีความหมายและอยูค่งทน 

3) เป็นวิธีสอนท่ีผูส้อนไมเ่หน่ือยแรงมากขณะสอนและผูเ้รยีนชอบ 
ข้อจ ากัด 

1) เป็นวิธีสอนท่ีใชเ้วลามาก 
2) เป็นวิ ธีสอนท่ี มีค่าใช้จ่าย เน่ืองจากเกมบางเกมต้องซื ้อหามา

โดยเฉพาะเกมจ าลองสถานการณบ์างเกมมีราคาสงูมาก เน่ืองจากการเลน่เกมสว่นใหญ่ ผูเ้รยีนทกุ
คนตอ้งมีวสัดอุปุกรณใ์นการเลน่เฉพาะตน 

3) เป็นวิธีสอนท่ีขึน้กับความสามารถของผู้สอน ผู้สอนจ าเป็นต้องมี
ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสรา้งเกม จงึจะสามารถสรา้งได ้
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4) เป็นวิธีสอนท่ีตอ้งอาศยัการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝึกทกัษะ แม้
จะไม่ยุ่งยากซบัซอ้นนัก แต่ผูส้อนจ าเป็นตอ้งจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณใ์นการเล่นใหผู้เ้รียนจ านวน
มาก เกมการศกึษา และเกมจ าลองสถานการณ ์ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศกึษาและทดลองใชจ้นเขา้ใจ ซึง่
ตอ้งอาศยัเวลามาก โดยเฉพาะเกมท่ีมีความซบัซอ้นมาก และผูเ้ลน่จ านวนมากยิ่งตอ้งใชเ้วลามาก
ขึน้อีก 

5) เป็ นวิ ธีสอน ท่ีผู้สอนต้องมีทักษะในการน าการอภิ ป ราย ท่ี มี
ประสิทธิภาพจงึจะสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนประมวลและสรุปการเรยีนรูไ้ดต้ามวตัถปุระสงค ์

3.8 ขั้นตอนการฝึกทักษะทางสังคม  
Kaser, D. (2007) ไดน้  าเสนอขัน้ตอนการสอนทกัษะทางสงัคมไว ้7 ขัน้ ดงันี ้ 

1. การน าเสนอทักษะทางสังคม โดยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 
(Definition)  

2. การแสดงทกัษะทางสงัคมเป็นตวัแบบใหผู้เ้รยีน โดยล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ี
ชดัเจน (Modeling)  

3. การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการแสดงบทบาทสมมติเป็น
กลุม่หรอืเป็นคู ่เพื่อฝึกฝนการใชท้กัษะ (Rehearse or Role Play)  

4. การทบทวนทกัษะท่ีไดเ้รยีนรูผ้่านสถานการณท่ี์ครูก าหนดขึน้หรอืสถานการณ์
จริงในขณะอยู่ท่ีโรงเรียน เพื่อนักเรียนจะสามารถน าทักษะท่ีไดเ้รียนรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้
(Reviewing)  

5. การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหรือสะทอ้นความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน เม่ือ
ผูเ้รยีนน าทกัษะทางสงัคมไปใช ้(Feedback)  

6. การชีแ้นะผูเ้รียนถึงการใชท้ักษะทางสังคมในเวลาท่ีเหมาะสมหรือย า้เตือน
ผูเ้รยีนถึงขัน้ตอนในการปฏิบตัิ (Prompting)  

7. การเสริมแรงเม่ือผูเ้รียนมีการใชท้กัษะทางสงัคมอย่างเหมาะสมเพื่อจูงใจให้
ผูเ้รยีนแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ (Reinforcing)  

ขัน้ตอนในการฝึกทกัษะทางสงัคมท่ีกลา่วมาพอสรุปไดด้งันี ้เลือกทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะ
สอน ท าใหด้ ูแลว้ใหเ้ด็กท าเลียนแบบ ฝึกซอ้ม ท าการประเมินผลว่าดีขึน้หรอืตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข ให้
แรงเสรมิเดก็อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ด็กสามารถรกัษาทกัษะนัน้ไวจ้นเป็นพฤตกิรรมได ้ 
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3.9 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับทกัษะทางสังคม  
กัลยาณี อินต๊ะสิน (2550) ได้ศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับ

ปฐมวยั จากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ผลการวิจัยพบว่า 1. ดา้นการเล่น
ร่วมกับเพื่อน เด็กมีพฤติกรรมทักษะทางสังคมอยู่ ในระดับดี 2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม เด็กมีพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบัดี 3. ดา้นการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 
เด็กมีพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบัดี 4. ดา้นการเล่นรว่มกบัเพื่อน เด็กมีพฤติกรรมทกัษะ
ทางสงัคมสงูขึน้ 5. ดา้นการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม เด็กมีพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ 6. 
ดา้นการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงของกลุม่ เดก็มีพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมสงู 

ปัทมา บรรเทิงจิต (2548) ไดศ้ึกษาทักษะทางสงัคมดา้นการเล่นกับเพื่อนของเด็ก
ออทิสติก โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บา้นไทยประกอบกับการสื่อดว้ยภาพ ผลการวิจัย
พบวา่ นกัเรยีนท่ีไดร้บัการฝึกทกัษะทางสงัคมดา้นการเลน่กบั เพื่อน โดยการจดักิจกรรมการละเลน่
พืน้บา้นของไทยประกอบกบัการสื่อดว้ยภาพ  มีทกัษะทางสงัคมดา้นการเลน่กบัเพื่อนสงูขึน้ 

วรรณนภา บุญลาโภ (2556) ไดศ้กึษาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใชว้ิดีทศันแ์สดงตน้แบบพฤติกรรม (Video Modeling) 
รว่มกบัสถานการณจ์ าลอง ผลการวิจยั พบว่า1. ทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
1 ท่ีมีภาวะ ออทิสซึม จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงตน้แบบพฤติกรรม (Video Modeling) 
รว่มกบัสถานการณจ์ าลอง อยู่ในระดบัดี 2. ทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี
มีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใชว้ิดีทศันแ์สดงตน้แบบพฤติกรรม (Video Modeling) รว่มกบั
สถานการณจ์ าลองสงูขึน้ 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเสริมแรง (Reinforcement)   
4.1 ความหมายของการเสริมแรง 

จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการให้ข้อมูลการเสริมแรงไว้หลายความหมาย   
ซึง่สามารถกลา่วโดยสรุปไดว้า่  

การเสรมิแรงมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีการเรยีนรูก้ารวางเง่ือนไขแบบโอเปอรแ์รนต ์
(Operant Conditioning) ของสกินเนอร ์(Skinner)  ไดอ้ธิบายถึงการเสริมแรงและการลงโทษท่ี
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมของมนษุย ์ และการเรยีนรูว้่าถกูควบคมุโดยเง่ือนไขของการเสรมิแรง  โดยการ
กระท าใด ๆ ถา้ไดร้บัการเสรมิแรงจะมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อีก ส่วนการกระท าท่ีไม่มีการเสรมิแรง
แนวโนม้ท่ีความถ่ีของการกระท านัน้จะลดลงและหายไปในท่ีสดุ  โดยเฉพาะการเสรมิแรงเป็นการ
ท าใหพ้ฤติกรรมหนึ่งของอินทรยีเ์พิ่มขึน้ อนัเป็นผลมาจากอินทรยีไ์ดร้บัผลกรรมที่พึ่งพอใจหลงัจาก
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ท่ีการกระท านัน้เสรจ็สิน้ลง หรอืเป็นผลมาจากความส าเรจ็ในการหลีกหนีหรอืหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม่พึง
พอใจ  โดยการใชแ้รงเสรมิท าใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พิ่มขึน้ แตกต่างจากการลงโทษ
ท าใหเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็และลืมเรว็  (วรรณี ลิมอกัษร, 2554, ทิศนา  แขมณี, 2560,  สมเกต ุ อทุธโยธา, 
2560 และยุวดี วิริยางกูร ภทรา นาพนัง และวนิดา สินเบญจพงศ์ , 2561) โดยตัวเสริมแรง 
(Reinforcer) มีอยู่ 2 ชนิด ไดแ้ก่ ตวัเสริมแรงปฐมภูมิ (Primary Reinforcer) เป็นตวัเสรมิแรงท่ีไม่
ตอ้งวางเง่ือนไข และสามารถน ามาสนองความตอ้งการทางรา่งกายโดยตรง เช่น ปัจจยั 4 และตวั
เสรมิแรงทตุิยภมูิ (Secondary Reinforcer) ซึง่เป็นตวัเสรมิแรงท่ีตอ้งวางเง่ือนไข ไม่สามารถน ามา
สนองความตอ้งการทางร่างกายไดโ้ดยตรง เช่น เงิน วุฒิบัตร คูปอง ต าแหน่งหนา้ท่ีทางสังคม  
เป็นตน้ (วรรณี ลมิอกัษร, 2554) 

สรุปไดว้่า การเสรมิแรง หมายถึง  การกระท าของผูส้อนกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน
ท่ีผูส้อนตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมเพิ่มขึน้ โดยผูส้อนใชก้ารเสริมแรงกับพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว
ผูเ้รยีนมีความพงึพอใจกบัการเสรมิแรงท่ีไดร้บัท าใหเ้กิดพฤตกิรรมนัน้เพิ่มขึน้  

4.2 ชนิดของการเสริมแรง    
จากการศึกษาชนิดของการเสริมแรงเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูพ้บหลายความหมาย  ซึ่ง

สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่ามีอยู่ 2 ชนิด คือ (วรรณี  ลิมอกัษร, 2554, สมเกตุ  อุทธโยธา, 2560 
และ ยวุดี วิรยิางกรู ภทรา นาพนงั และวนิดา สนิเบญจพงศ,์ 2561) 

1. การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เป็นการกระท าท่ีท าใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัสิ่งท่ีพึงพอใจภายหลงัการกระท าพฤติกรรมเสร็จสิน้ลง ซึ่งท าใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ 
เพิ่มขึน้ ซึ่งควรเลือกตวัเสริมแรงมาใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของแต่ละบุคคล  ตวัเสริมแรง
บวกท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ อาหาร เงิน วฒุิบตัร ค าชม หรอืกิจกรรมบางอยา่งที่ท  าใหบ้คุคลพงึพอใจ เช่น 
พาไปเท่ียว  เป็นตน้ เช่น ผูเ้รยีนสง่งานตรงเวลาไดร้บัค าชมและคะแนนเพิ่มจากครูท าใหเ้ด็กสง่งาน
ตรงเวลาเสมอ  

2. การเสริมแรงลบ (Negative Reinforcement) เป็นการกระท าท่ีท าใหผู้เ้รียน
ไดร้บัสิ่งท่ีไม่พงึพอใจภายหลงัการกระท าพฤตกิรรมเสรจ็สิน้ลง  แตท่ าใหผู้เ้รยีนเกิดพฤตกิรรมนัน้ ๆ 
เพิ่มขึน้ เช่น ผูเ้รยีนท่ีไม่ท างานสง่ตรงเวลาจะถกูหกัคะแนน เป็นการเสรมิแรงลบตอ่มาผูเ้รยีนจึงรบี
ท างานและส่งตรงเวลา   เน่ืองจากการถกูหกัคะแนนเป็นสิ่งท่ีผูเ้รียนไม่ชอบและผูเ้รยีนไม่อยากได้
เกรดนอ้ยกว่าเพื่อน  ทัง้นี ้วรรณี  ลิมอกัษร (2554) กล่าวเพิ่มเติมว่าการเสริมแรงลบมกัใชค้วบคู่
กบัการลงโทษ  โดยการลงโทษจะใหบ้คุคลลดหรือเลิกแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการเพื่อหลีกเลี่ยง
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การถกูลงโทษ เช่น ผูเ้รยีนท่ีไมท่  างานสง่ตรงเวลาจะถกูหกัคะแนน ท าใหไ้ดเ้กรดนอ้ยกว่าเพื่อนเป็น
การลงโทษในพฤตกิรรมไมท่ างานสง่ตรงเวลา  

สรุปไดว้่า ชนิดของการเสริมแรง แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ การเสริมแรงบวก หมายถึง 
การท าใหผู้เ้รยีนเกิดพฤติกรรมเปา้หมายเพิ่มขึน้ จากการวางเง่ือนไขท่ีผูเ้รยีนจะไดร้บัสิ่งท่ีพงึพอใจ
หรือสิ่งท่ีชอบภายหลงัการกระท าพฤติกรรมเสร็จสิน้ลง และการเสริมแรงลบ หมายถึง การท าให้
ผูเ้รยีนเกิดพฤติกรรมเปา้หมายเพิ่มขึน้  จากการวางเง่ือนไขท่ีผูเ้รยีนจะไดร้บัสิ่งท่ีไม่พงึพอใจหรอืสิ่ง
ท่ีไม่ชอบภายหลงัการกระท าพฤติกรรมเสรจ็สิน้ลง 

4.3 หลักการในการเสริมแรง  
จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีการใหข้อ้มลูหลกัการในการเสรมิแรงไว้หลายวิธี  ซึ่ง

สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า (วรรณี ลิมอกัษร, 2554, ทิศนา  แขมณี, 2560 และ ยุวดี วิริยางกูร 
ภทรา นาพนงั และวนิดา สนิเบญจพงศ,์ 2561) 

1.การเสรมิแรงแบบตอ่เน่ือง (Continuous Reinforcement) หมายถึง เม่ือผูเ้รยีน
เรียนรูก้ารกระท าหรือพฤติกรรมใหม่จะใหก้ารเสริมแรงทุกครัง้ท่ีมีพฤติกรรมเป้าหมาย จนกระทัง้
เด็กสามารถท าพฤติกรรมนัน้ได ้

2.การเส ริม แรงแบบ เป็ น ระยะ ( Intermittent Reinforcement ห รือ  Partial 
Reinforcement) หมายถึง เม่ือผูเ้รยีนไดเ้รียนรูก้ารกระท าหรอืพฤติกรรมนัน้แลว้ ผูส้อนตอ้งการให้
การกระท านัน้ยงัคงอยู่ต่อไป อาจลดการเสรมิแรงลงให ้โดยจะใหแ้รงเสรมิเพียงบางครัง้หรือบาง
เวลามีพฤติกรรมเปา้หมายเกิดขึน้เท่านัน้ ทัง้นี ้วรรณี ลิมอกัษร (2554) และ ยวุดี วิรยิางกูร ภทรา 
นาพนงั และวนิดา สนิเบญจพงศ ์(2561) กลา่ววา่การเสรมิแรงแบบเป็นระยะมี 4 รูปแบบ ดงันี ้ 

2.1 การเสริมแรงแบบอตัราของการกระท าท่ีคงท่ีหรือแน่นอน (Fixed ratio) 
เช่น เม่ือแมวน า้กระโดดลอดห่วงไดค้รบทกุ 3 ครัง้ผูฝึ้กจะใหป้ลา 1 ตวัเป็นรางวลั  

2.2 การเสรมิแรงแบบอตัราของการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรอืไม่แน่นอน (Variable 
ratio) เช่น การซือ้ลอตเตอรีซ่ึง่ไมส่ามารถคาดไดว้า่จะถกูรางวลัเม่ือใด  

2.3 การเสริมแรงของแบบการกระท าท่ีคงท่ีตามช่วงเวลา (Fixed interval) 
เช่น การไดร้บัเงินเดือน  

2.4 การเสริมแรงแบบการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่แน่นอนตามช่วงเวลา 
(Variable interval) เช่น การพิจารณาขึน้เงินเดือนทกุ ๆ ปี ซึ่งไม่สามารถคาดไดว้่าสกัครัง้จะไดข้ึน้
เงินเดือนก่ีเปอรเ์ซนต ์ 
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ทัง้นี ้วรรณี ลิมอกัษร (2554) จดัให ้1) การเสรมิแรงแบบอตัราของการกระท าท่ีคงท่ี
หรือแน่นอน (Fixed ratio) และ 2) การเสรมิแรงแบบอตัราของการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่แน่นอน 
(Variable ratio) อยู่ในกลุ่มการเสริมแรงเป็นบางครัง้ตามจ านวนครัง้ หรืออัตราของการกระท า 
(Ratio - Schedule)  และจัดให ้3) การเสริมแรงของแบบการกระท าท่ีคงท่ีตามช่วงเวลา (Fixed 
interval) และ 4) การเสริมแรงแบบการกระท าท่ีไม่คงท่ีหรือไม่แน่นอนตามช่วงเวลา (Variable 
interval) อยูใ่นกลุม่การเสรมิแรงเป็นบางครัง้ตามช่วงเวลาของการกระท า (Interval Schedule) 

สรุปหลกัการในการเสรมิแรง ประกอบดว้ย 2 วิธี คือ การเสรมิแรงแบบต่อเน่ือง โดย
เสริมแรงทุกครัง้ท่ีมีพฤติกรรมเป้าหมาย  ซึ่งจะใชเ้ม่ือผูเ้รียนเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่จนผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรมเป้าหมาย  และการเสรมิแรงแบบเป็นระยะ โดยเสริมแรงเป็นบางครัง้หรือบางเวลาท่ีมี
พฤติกรรมเป้าหมาย  ซึ่งจะใชเ้ม่ือผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมเป้าหมายแลว้ ผูส้อนจึงจะค่อย ๆ ลดการ
เสริมแรงลง  โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 วิธีย่อย ๆ ไดแ้ก่  การเสริมแรงแบบอตัราของการกระท า
คงท่ี เช่น เม่ือนกัเรียนตอบค าถามถกูตอ้งในขอ้เลขคู่ครูจึงจะใหค้  าชม การเสรมิแรงแบบช่วงเวลา
คงท่ี เช่น ครูจะชมนกัเรยีนท่ีตัง้ใจฟังครูสอนทกุ ๆ 10 นาที เป็นตน้ การเสรมิแรงแบบอตัราของการ
กระท าไม่คงท่ี เช่น ครูใหค้  าชมเม่ือนกัเรียบตอบค าถามถกูต้องในขอ้ 1, 4, 6, 9 เป็นตน้  และการ
เสรมิแรงแบบช่วงเวลาไม่คงท่ี เช่น ครูใหค้  าชมเม่ือนกัเรยีนตัง้ใจฟังครูจาก 2 นาที เป็น 3 นาที เป็น 
10 นาที แลว้ลดลงเป็น 5 นาที 

4.4 หลักการจัดการสอนโดยใช้การเสริมแรง  
จากการศกึษาเอกสารพบวา่มีการใหข้อ้มลูหลกัการจดัการสอนโดยใชก้ารเสรมิแรงไว้

หลายวิธี  ซึง่สามารถกลา่วโดยสรุปไดว้า่ (ทิศนา  แขมณี, 2560 และสมเกต ุ อทุธโยธา, 2560) 
1) ในการสอนการใหก้ารเสริมแรงหลงัการตอบสนองท่ีเหมาะสมของผูเ้รียนจะ

ช่วยเพิ่มอตัราการเกิดพฤตกิรรมเปา้หมาย 
2) เม่ือเกิดพฤติกรรมเป้าหมายแลว้ ควรเวน้ระยะการเสริมแรงแบบไม่คงท่ีหรือ

เปลี่ยนตวัเสรมิแรงเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดพฤตกิรรมท่ีคงทน  
3) การลงโทษท่ีรุนแรงจะเกิดผลเสีย เน่ืองจากผูเ้รียนอาจไม่ไดเ้รียนรู ้ดงันัน้ควร

ใชว้ิธีการงดการเสรมิแรงเม่ือนกัเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคแ์ทน ซึ่งเม่ือไม่มีใครตอบสนองต่อ
พฤตกิรรมนัน้ ผูเ้รยีนจะหยดุพฤตกิรรมนัน้ไปเอง 

4) นอกจากผูส้อนจะเสรมิแรงผูเ้รียนแลว้ หรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเสรมิแรง
ดว้ย 

5) หากเสรมิแรงในหอ้งเรยีนตอ้งเสรมิแรงใหท้ั่วถึงเด็กทกุคนในหอ้ง 
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6) ผูส้อนตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดีของผูเ้รยีน 
7) ผูส้อนควรเปลี่ยนตวัเสรมิแรงเรือ่ย ๆ ไมใ่ชว้ิธีการเดียวตลอด 
8) หากตอ้งการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผูเ้รียน ควรแยก

พฤตกิรรมเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ แลว้คอ่ย ๆ เสรมิแรงในทีละพฤตกิรรมย่อย  
สรุปหลกัการจดัการสอนโดยใชก้ารเสรมิแรง ไดด้งันี ้

หลักการจัดการสอนโดยใช้การเสริมแรงผู้สอนควรให้การเสริมแรงหลังการ
ตอบสนองท่ีเหมาะสมของผูเ้รียนจะช่วยเพิ่มอัตราการเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย ต่อมาเม่ือเกิด
พฤติกรรมเป้าหมายแลว้ใหผู้ส้อนเสริมแรงแบบไม่คงท่ีหรือเปลี่ยนตวัเสริมแรงเพื่อช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดพฤติกรรมท่ีคงทน  เม่ือเด็กมีพฤติกรรมไม่พงึประสงคค์วรใชว้ิธีการงดการเสรมิแรงเม่ือนกัเรยีน
มีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคแ์ทน ซึง่เมื่อไม่มีใครตอบสนองตอ่พฤตกิรรมนัน้ ผูเ้รยีนจะหยดุพฤตกิรรม
นัน้ไปเอง  

หากผูส้อนตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสรมิแรง ผูส้อนตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดี
ของผูเ้รียนและควรรว่มมือกบัเพื่อน บคุคลคนในครอบครวั หรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเสรมิแรง
พฤตกิรรมเปา้หมายดว้ยความจรงิใจ การเปลี่ยนตวัเสรมิแรงไปเรือ่ย ๆ และไม่ใชว้ิธีการเดียวตลอด  
นอกจากนีผู้ส้อนสามารถเสรมิแรงในพฤติกรรมเป้าหมายโดยแบ่งเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ แลว้ค่อย ๆ 
เสรมิแรงในทีละขัน้ตอนยอ่ยเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

4.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการเสริมแรง 
ทวีพร วรรณา (2552)  ไดก้ารศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ของ

เด็กกลุม่อาการดาวนใ์นระดบัอนบุาล โดยการใชกิ้จกรรมการเลน่แบบบรูณาการและการเสรมิแรง
ทางบวก  โดยมีกลุม่เปา้หมาย คือ เด็กดาวนซ์นิโดรมชัน้อนบุาล จ านวน 5 คน โดยใชแ้ผนการสอน
การใชกิ้จกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวกและแบบประเมินกลา้มเนือ้มัด
ใหญ่  ผลการศกึษาพบวา่ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ของเด็กอยูใ่นระดบัดีขึน้และสงู
กวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 .01 

สชุาดา กลางสอน และสวุร ีศวิะแพทย ์(2558) ไดศ้กึษาผลของการเสรมิแรงทางบวก
ตอ่พฤติกรรมก่อกวนในชัน้เรยีนของเด็กสมาธิสัน้ในนกัเรยีนท่ีไดร้บัการคดักรองภาวะสมาธิสัน้เพศ
ชาย 4 คน ชัน้ป.4  ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบส ารวจตวัเสรมิแรงและแบบบนัทึกพฤติกรรม
ก่อกวนในชัน้เรยีนแบบช่วงเวลา เสรมิแรงทางบวกดว้ย เทคนิคการเสรมิแรงดว้ยเบีย้อรรถกร และ
เทคนิคการเสริมแรงทางสังคม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ความถ่ีของพฤติกรรม  และ
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เปรียบเทียบดว้ยกราฟ  ผลการศึกษาพบว่าการเสริมแรงดว้ยเบีย้อรรถกร และการเสริมแรงทาง
สงัคม สามารถเพิ่มพฤตกิรรมท่ีพึง่ประสงคแ์ละลดพฤตกิรรมก่อกวนในชัน้เรยีนของเดก็สมาธิสัน้ได ้

5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม 
5.1 ความหมายของการพฒันาโปรแกรม 

โปรแกรมเป็นกระบวนการวางแผนการจดักระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็น ระบบตาม
ขัน้ตอนซึง่มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของโปรแกรมไวด้งันี ้

วลัยภรณ์  จันทรสาขา (2558) ได้เสนอว่า โปรแกรมการสอน หมายถึ ง 
รายละเอียดของแนวทางการจัดประสบการณ์การ เรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
โดยทั่วไป หรอืผูเ้รยีนท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษ เช่น เด็ก ท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กท่ีมีผล
การเรียนต ่า ใหผู้เ้รียนนัน้ไดร้บัการพฒันาไป ตามจุดมุ่งหมายหรือลกัษณะของโปรแกรมท่ีวางไว ้
เช่น การพฒันาโปรแกรมการศกึษา โปรแกรมการศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษ โปรแกรมการพฒันาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถ ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (พสวท.) โปรแกรมการพัฒนา
การศกึษาทางอาชีพ โปรแกรมการเตรียมความพรอ้มทางอาชีพ เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญ่รายละเอียด
ของโปรแกรม จะประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย ลักษณะของโปรแกรม การคดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่ม
เบรก วิธีการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน และการประเมินโปรแกรม 

หรรษา สุขกาล (2543) ไดใ้หค้วามหมายของโปรแกรมไว ้คือ แผนท่ีวางไวเ้พื่อ
น าไปสูก่ารปฏิบตัิตามเปา้หมาย ภายใตบ้รบิทของสถาบนั 

ยอดอนงค ์จอมหงษพ์ิพฒัน ์(2553) ไดส้รุปไวว้่า โปรแกรม คือ แผนหรอืกิจกรรม
อนัเป็นมวลประสบการณท่ี์วางไว ้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีขัน้ตอนในการพฒันาท่ีสรา้งขึน้โดย
การประยุกตจ์ากองคป์ระกอบท่ี เช่ือมโยงสมัพนัธก์ันของหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของการพฒันาโปรแกรมเพื่อ น าไปสูก่ารปฏิบตัิใหไ้ดต้าม วตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมายภายใตบ้รบิท
ของการพฒันาในแตล่ะองคก์ร 

Bar and Keating (1990) ได้กล่าวว่า โปรแกรมมีความหมายได้ หลายอย่าง
ขึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล โดยทั่วไปค าวา่โปรแกรมใชใ้น 3 ความหมาย คือ 

1. โปรแกรม หมายถึง หน่วย (Units) ท่ีจัดขึน้เพื่อท ากิจกรรมพิเศษ หรือ
ใหบ้รกิารตามความตอ้งการของสถาบนัหรอืบคุคล 

2. โปรแกรม หมายถึง ล  าดับการปฏิบัติตามท่ีวางแผนไว้ (Series of 
Planned Intervention) เพื่อวตัถปุระสงคโ์ดยเฉพาะส าหรบักลุม่เปา้หมายโดยเฉพาะ 
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3. โปรแกรม หมายถึง กิจกรรม ท่ีวางแผนไว้ (Planned Activity) เพื่ อ 
เปา้หมายโดยเฉพาะ 

จากการศึกษาความหมายของโปรแกรมสรุปได้ว่าโปรแกรม หมายถึง 
รายละเอียดของแผนหรือกิจกรรมท่ีเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีวางไว ้
อย่างเป็นระบบระเบียบมีขัน้ตอนในการพัฒนาโดยการประยุกตจ์ากองคป์ระกอบท่ี เช่ือมโยง
สมัพนัธก์นัของหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานของการพฒันาโปรแกรมเพื่อ มุ่งเนน้พฒันา
ผู้เรียนให้ได้รบัการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายหรือตามล าดับการปฏิบัติตามท่ีลักษณะของ
โปรแกรมวางไว ้

5.2 องคป์ระกอบของโปรแกรม  
สารพีนัธุ ์ศภุวรรณ (2545) กลา่วถึงโปรแกรมการสอน มีสว่นประกอบดงันี ้

1. จดุประสงค ์หรอืวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม  
2. ความตอ้งการของผูเ้รยีน ลกัษณะของผูเ้รียน ความสามารถของนกัเรียนท่ีจะ

สอนหรอืกลุม่เปา้หมาย  
3. คณุสมบตัิของผูส้อน  
4. กระบวนการเรยีนการสอน หรอืรูปแบบการเรยีน  
5. เนือ้หาสาระ  
6. กิจกรรมการเรยีนรู ้ 
7. สื่อ วสัดอุปุกรณ ์หนงัสือ เกม และสิ่งท่ีตอ้งการใช ้ 
8. การวดัและประเมินผล  
9. สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรยีนการสอน 

5.3 หลักการและแนวคดิในการพัฒนาโปรแกรม 
วลัยภรณ์ จันทรสาขา (2558) ได้กล่าวว่า การพัฒนาโปรแกรม หมายถึง การ

ปฏิบตัิการและการตดัสินใจอย่างมีจดุมุ่งหมาย มีการก าหนดอย่างชดัเจนว่าอะไรคือตอ้งการและ 
ปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีต้องเปลี่ยนแปลง และสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมท่ีสดุเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลงท่ีจะตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ต่อความ ตอ้งการและปัญหา อาจเป็นเรื่องความรู ้เจตคติ หรือดา้นทักษะชีวิตและอาชีพ และ
ผูว้ิจยัควรมี ความเขา้ใจพืน้ฐานหรือยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม 5 ขอ้ 
ดงันี ้

1) การพฒันาโปรแกรมเป็นความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ใน
ตวั ผูเ้รยีน ไม่วา่จะเป็นผูเ้รยีนรายบคุคล เป็นกลุม่บคุคลหรอืชมุชน 
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2) การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องของการตัดสินใจ ดังนั้น นักพัฒนาโปรแกรม
จะตอ้ง ยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่าการวางโปรแกรมจะตอ้งใหบ้คุคลหรอืตวัแทนของบคุคลเขา้มา
มีส่วน ร่วมในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งอาจจะเป็นการเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน หรือบาง
ขัน้ตอนของ โปรแกรม ตัง้แต่การวิเคราะหแ์ละก าหนดความตอ้งการของบุคคลและปัญหาของ
ชมุชน ตลอด จนถึงขัน้ตอนการประเมินผลและเสนอรายงาน 

3) การพฒันาโปรแกรมมีหลกัการส าคญัในเรื่องขอความรว่มมือ หรือการมีส่วน
รว่มของผูเ้ขา้มารบับริการกับนักพัฒนาโปรแกรม ในการวิเคราะหแ์ละก าหนดว่าอะไรคือความ
ตอ้งการ หรอืปัญหาท่ีตอ้งการจะแก ้ตลอดจนวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

4) การพฒันาโปรแกรมเป็นเรื่องของระบบและแนวคิด คือ การพฒันาโปรแกรม
เป็น ระบบใหญ่ท่ีประกอบดว้ยระบบย่อยอีก 3 ระบบ คือ ระบบการวางแผน ระบบการสรา้งและ
การน า โปรแกรมไปปฏิบตัิ และระบบการประเมินผลและความรบัผิดชอบในการรายงานผล เป็น
ตน้ 

5) การพัฒนาโปรแกรมเป็นวิธีการส าคัญ วิธีการหนึ่งท่ีองค์กร จะได้ข้อมูล
ย้อนกลับ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท าให้องคก์รมีความตื่นตัว ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และ
สามารถปรบัปรุง องคก์รใหป้ฏิบตัิงานดีขึน้ในอนาคต 

5.4 กระบวนการพัฒนาโปรแกรม 
วลัยภรณ์ จันทรสาขา (2558) และถวัลย์รฐั วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) ได้กล่าวถึง 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนาไวว้่ามีลักษณะส าคัญท่ีการก าหนดวัตถุประสงคข์อง
โปรแกรมโดยเริม่ตน้จากสภาพความตอ้งการและปัญหาในชมุชนท่ีอาจจะไมช่ดัเจนในระยะเริม่ตน้ 
และไดเ้สนอ กระบวนการพฒันาโปรแกรมไวด้งันี ้

1) การก าหนดพืน้ฐานส าหรบัการพัฒนาโปรแกรม โดยก าหนดพืน้ฐานทาง
ปรชัญา ท่ีจะน ามาใชว้างแผนโปรแกรม พิจารณานโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ และท าความ
เขา้ใจกบั เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม 

2) การวิเคราะหส์ถานการณข์องชุมชนและกลุ่มผูร้บับริการ โดยรวบรวมขอ้มูล
และ วิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและอดีตเก่ียวกบัสถานการณใ์นชมุชน 

3) การพิจารณาผลท่ีพงึประสงคจ์ากการพฒันาโปรแกรม 
4) การก าหนดแหล่งทรพัยากรและการสนบัสนุน โดยพิจารณาทรพัยากรท่ีตอ้ง 

น ามาใช ้เช่น คน เวลา เงิน และวสัดอุปุกรณ ์
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5) การสรา้งแผนการสอน โดยก าหนดวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมเฉพาะ
เพื่อให ้บรรลวุตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 

6) โปรแกรมการปฏิบตัิงาน โดยเลือกเนือ้หาวิชา กิจกรรม และสภาพการณเ์พื่อ
สรา้ง ประสบการณก์ารเรยีนรู ้และสรา้งความสนใจ 

7) ความน่าเช่ือถือของการใชท้รพัยากร มีการวางแผนใหมี้การวางแผนใหมี้การ 
ประเมินผลในทกุขัน้ตอน และระบเุกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินโปรแกรม 

วิโรจน ์สารรตันะ (2551) กลา่วถึงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและพฒันาโปรแกรมไว ้
ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีจากผูท้รงคณุวฒุิ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสรา้งรายละเอียดโปรแกรมจากหลกัการและเหตผุลท่ีสมัพนัธก์นั 

ประกอบเป็นกรอบแนวคิดเพื่อน าไปสูก่ารน าเสนอเนือ้หาท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรูใ้หม่ ๆ ใหเ้กิด 
ขึน้กบักลุม่เปา้หมาย กรณีศกึษา และกิจกรรม เพื่อการฝึกทกัษะและการเรยีนรูท่ี้เป็นวตัถปุระสงค ์

ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบและการปรบัปรุงโปรแกรม โดยการประยุกตใ์ชก้าร
ปรบัปรุงแกไ้ขสื่อการเรยีนการสอนทั่ว ๆ ไปในกระบวนการวิจยัและ พฒันา 3 ระยะ ดงันี ้ระยะท่ี 1 
การทดสอบภาคสนามเบือ้งตน้และการปรบัปรุงแกไ้ข (preliminary field testing and revisions) 
ระยะท่ี 2 การทดสอบภาคสนามครัง้ส  าคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field testing and 
revisions) และระยะท่ี 3 การตรวจสอบเพ่ือยืนยนัและปรบัปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 4 การสรา้งเครื่องมือ เพื่อใช้ในขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมใน
ภาคสนาม ซึ่งหากพิจารณาจากแนวคิดของ Guskey (1994) ไดอ้ธิบายว่า ควรมีแบบประเมินผล 
5 ประเภท คือ 1) แบบประเมินปฏิกิรยิาของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัต่อโปรแกรมเพื่อการปรบัปรุง
แกไ้ข 2) แบบประเมินผลการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ในความรูแ้ละทกัษะใหม่ท่ีไดร้บั
ตาม วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นการวิจยั 3) แบบประเมินการสนบัสนนุและการเปลี่ยนแปลงของ
องคก์าร 4) แบบประเมินการใชค้วามรูแ้ละทักษะใหม่ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั และ 5) แบบ
ประเมินผล การเรยีนรูข้องนกัเรยีนตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระดบัโปรแกรม 

ขัน้ตอนท่ี 5 การทดลองใชโ้ปรแกรมในภาคสนาม โดยใชร้ะเบียบวิจยักึ่งทดลอง 
(quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น The nonrandomized control group pretest-
posttest design เป็นตน้  

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2557) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการพัฒนาโปรแกรม เป็นการ
พฒันาโปรแกรมเป็นวงจรตอ่เน่ืองและ ผา้ซากของขัน้ตอนหรอืกระบวนการท่ีมกัจะซ า้ซอ้นกนั ไม่มี
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ทางลดัใดท่ีจะน าไปสู่กระบวนการ แต่ละขัน้ตอนจะตอ้งท าใหเ้สร็จ ขัน้ตอนส าคญัของแนวทาง
กระบวนการมีดงันี ้

1) การวิเคราะหส์ถานการณ ์เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มและปัจจยัพืน้ฐาน ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม 

2) การรวบรวมจดุมุง่หมายของโปรแกรม โดยอาจแยกออกเป็นจดุมุง่หมาย ระยะ
ยาว ระยะกลาง ๆ ระยะสัน้ 

3) การตระเตรียมวางแผนงาน จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม ผูป้ฏิบตัิงาน 
วนัท่ี และระยะเวลา และการประเมินผล 

4) การน าแผนการปฏิบตัิออกใช ้
5) ประเมินผลส าเร็จ โดยพิจารณาจากหลักฐานของความส าเร็จต่าง ๆ เพื่อ

ประเมิน วา่บรรลตุรงตามจดุมุง่หมายของโปรแกรมหรอืไม่ 
5.5 การพัฒนาโปรแกรม 

คทันีย ์แกว้มณี (2544) กล่าวถึง การ พฒันาโปรแกรมการสอน สรุปสาระส าคญั ได้
ดงันี ้

1. โปรแกรมการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรบั เช่น ทฤษฎีดา้นจิตวิทยาการเรยีนรู ้เป็น
ตน้ 

2. เม่ือพฒันาโปรแกรมการสอนแลว้ก่อนน าไปใชอ้ย่างแพรห่ลาย ตอ้งมีการวิจยั
เพื่อ ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคณุภาพในเชิงการใชอ้ย่างแพรห่ลาย ตอ้งมีการวิจยัเพื่อทดสอบ 
ทฤษฎีและตรวจสอบคณุภาพในเชิงการใชใ้นสถานการณจ์รงิและน าขอ้คน้พบมาปรบัปรุงแกไ้ข 

3. การพัฒนาโปรแกรมการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีถือเป็นตัวตั้งในการ
พิจารณา เลือกรูปแบบไปใช ้กล่าวคือ ถา้ผูใ้ชน้  าโปรแกรมการสอนไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายหลกั 
จะท าใหเ้กิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืนได ้ถา้เห็นว่า
เหมาะสม 

5.6 การประเมินผลโปรแกรม 
Nancy (2015) ไดก้ล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง เป็นกระบวนการตดัสินคณุค่า

ของโปรแกรม การตัดสินเกิดขึน้จากการเปรียบเทียบขอ้มูลว่า เปรแกรมเป็นอย่างไรเม่ือเทียบ
เกณฑ ์และโปรแกรมควรเป็นอยา่งไร การประเมินผลจะเกิดขึน้ ตอ่เม่ือมีการตดัสิน  

วาโร เพ็งสวสัดิ ์(2553) ไดก้ลา่วถึงการประเมินโปรแกรมตามมาตรฐานท่ีพฒันาโดย 
The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การด าเนินงานของ 
Stufflebeam และคณะ ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น ดงันี ้ 
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1) มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) เป็นการประเมิน ความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิจรงิ  

2) มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility Standards) เป็นการประเมินการ
สนองตอบตอ่ความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม  

3) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมองคป์ระกอบของโปรแกรม  

4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการ
ประเมินความน่าเช่ือถือและไดส้าระครอบคลมุครบถว้นตามความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ  

5.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม 
อรสา สาคร และบัณฑิตา  อินสมบัติ (2556)  ไดศ้ึกษาการพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กปฐมวยั ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการจัด
ประสบการณเ์พื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย องคป์ระกอบส าคญั 6 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัการ วตัถุประสงค ์เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู ้สื่อและอุปกรณ ์การ
เรยีนรู ้และการวดัผลและประเมินผล 

สธุัญญา อภยัยานุกร (2556) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบบรกิารส่งเสรมิพฒันาการ
เด็กออทิสติกในโรงพยาบาลศนูย ์ ผลการวิจยั พบว่า  รูปแบบบรกิารส่งเสรมิพฒันาการเด็กออทิ
สติกท่ีไดจ้ากผลการวิจยั มีองคป์ระกอบท่ี ส าคญั 9 ประการ คือ 1) การส่งเสรมิพฒันาการ ตัง้แต่
แรกเริ่มหรือเรว็ท่ีสดุ 2) การบรกิารช่วย เหลือแบบรายบุคคลและรายครอบครวั 3) การสอนท่ีเป็น
ระบบ 4) ใชห้ลกัสตูรและวิธีการสอน ท่ีเฉพาะส าหรบัเด็กออทิสติก 5) การช่วยเหลือหรอืการสอนท่ี
เขม้ขน้ 6) การมีส่วนรว่มของผู ้ปกครอง 7) การท างานระหว่างกลุ่มสหวิชาชีพ  8) มีเครือข่ายการ
บรกิารท่ีดี และ 9) มีนโยบายท่ีชดัเจนในการใหบ้รกิารสง่เสรมิพฒันาการเดก็ออทิสติก 

อญัชลีพร ลพประเสริฐ (2559) ไดศ้ึกษาการพฒันาโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะดา้น
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท่ีเนน้ครอบครวัและความหวงัและความสขุ ตามแนวทางรูปแบบพฒันาการ
เรียนรู ้FLASH Model ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีภาวะออทิสซึม ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพของ
โปรแกรมเสริมสรา้งทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 2. 
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมฯ อยู่ในระดับดีมาก 3. ความ
เหมาะสมของโปรแกรมเสรมิสรา้งทกัษะปฏิสมัพนัธท์างสงัคมฯอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ 
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บทที ่3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจยัเรือ่ง การพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา เป็นงานวิจยัประเภทการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยมีการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ไดแ้ก่   

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาของการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา        

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา    

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

โดยในแตล่ะระยะ มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 

ขั้นตอน  กระบวนการ  ผลทีไ่ด้ 
ร ะ ย ะ ท่ี  1 ศึ ก ษ า ส ภ า พ
ปัจจบุนั ปัญหา อปุสรรค แนว
ท า งก า รพัฒ น าข อ งก า ร
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้าน
ทักษะสังคมส าหรับ เด็ก ท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เ รี ย น ร่ ว ม ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศกึษา 

 

1. ศึ ก ษ า เอ ก ส า ร  ต า ร า 
ง า น วิ จั ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เ รี ย น ร่ ว ม ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศกึษา 
2. ศึ ก ษ า ส ภ าพ ปั จ จุ บั น 
ปัญหา อปุสรรค แนวทางการ
พัฒ นาของการช่ วย เหลือ
ระยะแรก เริ่ม ด้านทั กษ ะ
สังคมส าหรับเด็กท่ีก าลังจะ
เข้าศึกษาในโรงเรียนเรียน
รว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 

 

ไดส้ภาพปัจจุบัน ปัญหา 
อุปสรรค  แนวทางการ
พัฒนาของการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะ
สังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลัง
จะเข้าศึกษาในโรงเรียน
เ รี ย น ร่ ว ม ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศกึษา 
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ขั้นตอน  กระบวนการ  ผลทีไ่ด้ 
3. วิเคราะหข์อ้มลูจากขอ้ 1-2 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้ง
โป รแก รม ฯ  ใน ระย ะ ท่ี  2 
ตอ่ไป  

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้าน
ทักษะสังคมส าหรับ เด็ก ท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เ รี ย น ร่ ว ม ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศกึษา  

 

1. น าแนวทางการพฒันาของ
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทักษะสงัคมฯ จากระยะ
ท่ี 1 มา ยกรา่งเป็นโปรแกรมฯ 
2. ตรวจสอบคุณภาพร่าง
โปรแกรมฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
3.พิจารณาความเหมาะสม
ขอ งร่า ง โป รแก รม ฯ  โด ย
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

 

ได้ ร่ า ง โป รแ ก รม ก า ร
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทักษะสังคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษา
ใน โร ง เรี ย น เรี ย น ร่ ว ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 
 

ระย ะ ท่ี  3 ทดลองใช้แ ล ะ
ป รับ ป รุ ง โป ร แ ก รม ก า ร
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้าน
ทักษะสังคมส าหรับ เด็ก ท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เ รี ย น ร่ ว ม ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศกึษา 

 

1. คดัเลือกเดก็ท่ีตอ้งไดร้บั
ความช่วยเหลือทางทกัษะ
สงัคม โดยมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนดไว ้
2. ทดลองใชโ้ปรแกรมฯ 
3. ศกึษาประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผลของโปรแกรมฯ 
4. ปรบัปรุงโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเดก็ท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัชัน้
ประถมศกึษา 

 

ไ ด้ โ ป ร แ ก ร ม ก า ร
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ด้านทักษะสังคมส าหรับ
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาใน
โ ร ง เ รี ย น เ รี ย น ร่ ว ม
ระดบัชั้นประถมศึกษา 

 

ภาพประกอบ 3 วิธีการด าเนินการวิจยั 
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ระยะที ่1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพฒันาของการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชั้นประถมศึกษา  

ระยะนีผู้ว้ิจยัจะด าเนินการ 3 ขัน้ตอนยอ่ย คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา มีรายละเอียด ดงันี ้

1.1) แหล่งข้อมูล ไดแ้ก่ เอกสาร ต ารา บทความวิชาการ บทความวิจยั งานวิจยั
ทั้งในและต่างประเทศ (Document Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

1.2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลู 
1.3) การวิเคราะหข้์อมูล ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

ผลทีไ่ด้จากระยะที ่1 ขั้นตอนที ่1 คือ น าประเด็นท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 1 ไปใชใ้นการ
ก าหนดประเด็นค าถามในขัน้ตอนท่ี 2 

ขั้นตอนที ่2 ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา อปุสรรค แนวทางการพฒันาโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา มีรายละเอียด ดงันี ้

2.1) ผู้ใหข้้อมูล ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จ านวนทัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย 
1) ครูผูส้อนในระดบัชั้นอนุบาล 2 หรืออนุบาล 3 จ านวน 3 คน โดยใชก้าร

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด คือ 1) เป็น
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณด์า้นการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม อยา่งนอ้ย 5  ปี  2)เป็น
ครูผูส้อนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโทขึน้ไปดา้นการศึกษา และ3) เป็นครูผูส้อนในต าแหน่ง
ระดบัช านาญการขึน้ไป 

2) ครูผูส้อนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวนทัง้สิน้ 9 คน ประกอบดว้ย 
1) ครูผูส้อนสงักดัส านกังานคณะการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 คน 2) ครูผูส้อนสงักดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน และ 3) ครูผูส้อนสงักดัเอกชน จ านวน 3 คน โดยใชก้ารเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด คือ 1) เป็นครูผูส้อนท่ี
มีประสบการณ์ด้านการสอนนัก เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1 อย่ างน้อย  5 ปี  
2) มีประสบการณใ์นการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีตอ้งการความช่วยเหลือทางสงัคม 
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และ 3) เป็นครูผูส้อนท่ีจบการศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปดา้นการศกึษา และ 4) เป็นครูผูส้อนใน
ต าแหน่งระดบัช านาญการขึน้ไป 

3) ครูการศกึษาพิเศษในโรงเรยีนเรยีนรว่ม จ านวนทัง้สิน้ 3 คน ประกอบดว้ย 
1) ครูการศกึษาพิเศษสงักดัส านกังานคณะการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 1 คน 2) ครู
การศึกษาพิเศษสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน และ 3)ครูการศึกษาพิเศษสังกัดเอกชน 
จ านวน 1 คน โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์
ผูว้ิจัยก าหนด คือ 1) เป็นครูการศึกษาพิเศษท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนนักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษท่ีตอ้งการความช่วยเหลือทางสงัคมอย่างนอ้ย 5 ปี 2) เป็นครูการศึกษาพิเศษท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไปดา้นการศึกษาพิเศษ และ 3) เป็นครูผูส้อนในต าแหน่งระดับ
ช านาญการขึน้ไป  (ภาคผนวก ข) 

2.2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ ประเด็นค าถามในการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) และแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนการสรา้งประเด็นค าถาม และตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ส าหรบัใช้
ในการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ดงันี ้

1. ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสังเคราะห์ขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง ภายใตก้รอบการศึกษาในประเด็นท่ี
เก่ียวกับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึ 

2. น าแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เสนออาจารยท่ี์ปรกึษางานวิจยั เพื่อ
ตรวจสอบขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง  

3. น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง และใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาพิเศษ จ านวน 1 
ท่าน 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฐมวยั จ านวน 1 ท่าน 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประถมศึกษา จ านวน 1 
ท่าน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 
ประเด็นและเนือ้หาท่ีตอ้งการจะวัด ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ก่อนน าไปใช้กับ
กลุม่เปา้หมาย โดยเกณฑท่ี์ใชมี้คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561: 203) 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นสอดคล้องกับ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั  



  81 

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นสอดคลอ้งกับ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่า ขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์นั้นไม่สอดคลอ้งกับ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ในการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ทุกขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และมีขอ้เสนอแนะ
ใหป้รบัการใชภ้าษาใหช้ดัเจนเพื่อใหผู้ถ้กูสมัภาษณเ์ขา้ใจค าถามไดง้่ายขึน้ 

4. ผู้วิจัยน าประเด็นขอ้ค าถามไปแก้ไขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ 
 

1. ศกึษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสงัเคราะหข์อ้ค าถาม                                

ในแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ภายใตก้รอบการศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้

ประถมศกึษา 

 

2. น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา                                                               

เพื่อตรวจสอบขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 

 

3. น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                         

จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 

 

4. ผูว้ิจยัน าประเดน็ขอ้ค าถามไปแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ 

 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา 
อปุสรรค แนวทางการพฒันาของการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะ

เขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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2.3) การพทิกัษสิ์ทธิของผู้ใหข้้อมูล 
ผูว้ิจยัสง่เคา้โครงปรญิญานิพนธเ์ขา้รบัการพิจารณาจรยิธรรม โครงการวิจยัท่ี

ท าในมนุษยจ์าก คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เลขท่ีโครงการวิจยั SWUEC-G-092/2563E เม่ือผ่านการ
อนมุตัิผูว้ิจยัไดท้  าการพิทกัษส์ิทธิของกลุม่เปา้หมาย โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนการด าเนินการ 
และประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการวิจยัในครัง้นี ้เพื่อขอความรว่มมือในการเขา้รว่มการวิจยั พรอ้มทัง้
ชี ้แจงว่าการตอบรับ หรือปฏิ เสธการเข้าร่วมการวิจัย ครั้งนี ้  จะไม่ มีผลกระทบใด ๆ เม่ือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเขา้ใจในวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการวิจยั และตอบรบัเขา้รว่มการ
วิจยั จะมีเอกสาร หนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มในโครงการวิจยัใหล้งนามตอ่การเขา้รว่มการวิจยั 
ซึง่ขอ้มลูทกุอย่างจะถือเป็นความลบัและน ามาใชต้ามวตัถปุระสงคข์องการวิจยันีเ้ท่านัน้ รวมทัง้มี
การใชร้หสัแทนช่ือจรงิของกลุม่เปา้หมาย ผลการวิจยัจะน าเสนอขอ้มลูตา่ง ๆ ในภาพรวม และหาก
มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการท าวิจยั สามารถสอบถามผูว้ิจยัไดต้ลอดเวลา (ภาคผนวก ง) 

2.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงันี ้
1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือขออนญุาตเก็บรวบรวมขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผูใ้ห้

ขอ้มลูจ านวน 15 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณใ์นการท างาน ระดบัการศกึษา และ
ต าแหน่งงาน ตามคณุสมบตัิเฉพาะดา้น เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อผูใ้หข้อ้มูล เพื่อนดัวนัเวลาสมัภาษณท์างโทรศพัท ์
และจดัสง่ประเดน็ขอ้ค าถามการสมัภาษณใ์หก้บัผูใ้หข้อ้มลูลว่งหนา้ 

3. ผูว้ิจยัสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 15 คน ดว้ยตนเอง ระหว่าง
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 7 เมษายน 2564 และน าขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบรูณ์
ของขอ้มลู ก่อนน าไปวิเคราะห ์สรุป เรยีบเรยีง และจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

2.5) การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
วิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา 

(Content Analysis) 
ผลที่ได้จากระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 คือ น าผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้าก

การสมัภาษณเ์ชิงลกึในขัน้ตอนท่ี 2 มาก าหนดประเดน็ค าถามในแบบสอบถามแนวทางการพฒันา
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา ในขัน้ตอนท่ี 3 
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้น
ประถมศึกษา  

โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 มาตั้งเป็นประเด็นค าถามในแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา มีรายละเอียด
ดงันี ้

3.1) กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชก้าร
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด คือ 1) เป็น
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณด์า้นการสอนนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 อยา่งนอ้ย 5 ปี 2) มี
ประสบการณใ์นการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) เป็นครูผูส้อนท่ีผ่านการอบรมความรู ้
เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ และ 4) มีความยินดีตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form จ านวน
ทัง้หมด 353 คน ประกอบดว้ย 

1) ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 สังกัดส านักงานเขตพื ้น ท่ี
การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) จ านวน 104 คน   

2) ครูผูส้อนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
170 คน      

3) ครูผูส้อนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 สงักดัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 79 คน     

3.2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนการสรา้งแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาใน
โรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ ดงันี ้

1. ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสังเคราะห์ข้อค าถามในแบบสอบถาม ภายใต้กรอบการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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2. ก าหนดโครงสรา้งของแบบสอบถาม จากการศึกษาวิเคราะหเ์อกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้าง ท่ี ก าหนด  แบบสอบถาม
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 3 ตอน รวมทัง้หมด 20 ขอ้ ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไป ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชัน้ท่ีสอน หน่วยงานท่ี
สงักดั ประสบการณใ์นการสอน (ระยะเวลา) และประสบการณใ์นสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย ข้อค าถาม
ดงัตอ่ไปนี ้

1. โปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรบันักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษควรมีลกัษณะอยา่งไรจงึจะเหมาะสมกบัผูเ้รยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

2. โปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรบันักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมจะสามารถน าโปรแกรมมาใชไ้ดอ้ย่าง
สะดวก มีประสทิธิภาพ และประสบความส าเรจ็ 

3. ท่านคิดว่าอุปสรรคใดท่ีอาจท าให้ผูใ้ชโ้ปรแกรมใชโ้ปรแกรม
พฒันาทกัษะทางสงัคมไมส่  าเรจ็ 

4. หากท่านเป็นผู้ใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะสังคม ท่านคิดว่า
บคุคลใดควรมีสว่นรว่มกบัท่านในการพฒันาทกัษะสงัคมบา้ง และมีสว่นรว่มอยา่งไร 

ตอนท่ี 3 มุมมองของครูในเรื่องทักษะสงัคมท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษควรจะมีเพื่อการเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในห้องการศึกษาปกติได้ประสบ
ความส าเร็จ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า ทักษะสงัคมใดท่ี
จ าเป็นเม่ือนกัเรียนอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบั
ทกัษะสงัคมที่จ  าเป็น ท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 10 ทกัษะ ประกอบดว้ย 1) ทกัษะการรว่มมือใน
การท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น 2) การใชค้  าพดูไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ ์3) การรบัรูอ้ารมณข์อง
ตนเองและผูอ่ื้น 4) การปฏิบัติตามขอ้ตกลง กติกา และขอ้ตกลง 5) การรอคอย 6) การแบ่งปัน
สิ่งของกบัผูอ่ื้นได ้7) การรอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 8) การยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงสถานการณ/์
กิจกรรมได ้9) การจัดการอารมณ์ของตนเอง และ10) การแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง มาสรา้งเป็น
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แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ซึง่ในแตล่ะระดบัมีความหมาย
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1 หมายถึง ทักษะสังคมนีมี้ความจ าเป็นน้อยท่ีสุดในระดับชั้น
ประถมศกึษา ปีท่ี 1 

2 หมายถึง ทักษะสังคมนี้มีความจ าเป็นน้อยในระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1 

3 หมายถึง ทกัษะสงัคมนีมี้ความจ าเป็นปานกลางในระดบัชัน้ 
ประถมศกึษาปีท่ี 1 

4 หมายถึง ทักษะสังคมนี้มีความจ าเป็นมากในระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1 

5 หมายถึง ทักษะสังคมนีมี้ความจ าเป็นมากท่ีสุดในระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1 

การแปลความหมาย 
ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบท่ีมีต่อทกัษะทางสงัคม จาก

คา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2560) 
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อขอค าปรกึษา
และน ามาจดัเป็นแบบสอบถาม 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิ เศษ จ านวน 1 ท่าน 2) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฐมวยั จ านวน 1 ท่าน และ3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประถมศกึษา จ านวน 1 ท่าน 
(ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ประเด็น
และเนือ้หาท่ีตอ้งการจะวดั ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ก่อนน าไปใชก้บักลุม่เปา้หมาย 
โดยเกณฑ์ท่ีใช้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ดังนี ้
(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) 
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ให้  +1 ถ้าแน่ ใจว่า  ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ เนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั  

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ ใจว่า  ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ เนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ -1 ถ้าแน่ ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่ สอดคล้องกับ เนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ในการวิจยัครัง้นีพ้บว่า ทุกขอ้ค าถามไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และมีขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญให้
ปรบัการใชภ้าษาใหช้ดัเจนเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามเขา้ใจค าถามไดง้่ายขึน้ 

6. ผู้วิจัยน าประเด็นขอ้ค าถามไปแก้ไขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ  

7. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ก่อนไปใช้จริง โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนใน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่ผูใ้หข้อ้มลูของการวิจยัในครัง้นี ้เพื่อตรวจสอบ
คณุภาพในดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) แบบความสอดคลอ้งภายในแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2560) ไดค้่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.97 
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1. ศกึษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสงัเคราะหข์อ้ค าถามใน

แบบสอบถาม ภายใตก้รอบการศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ

สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

2. ก าหนดโครงสรา้งของแบบสอบถาม จากการศกึษาวเิคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. สรา้งแบบสอบถาม ตามโครงสรา้งที่ก  าหนด 

 

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อขอค าปรกึษาและน ามาจดัเป็น

แบบสอบถาม 

 

5. น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                         

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 

 

6. ผูว้ิจยัน าประเดน็ขอ้ค าถามไปแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ 

 

7. ตรวจสอบคณุภาพในดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) แบบความสอดคลอ้งภายใน

แบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชส้ตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟาตามวธีิของ Cronbach 

 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันา
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน

เรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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3.3) การพทิกัษสิ์ทธิของผู้ใหข้้อมูล 
ผูว้ิจยัสง่เคา้โครงปรญิญานิพนธเ์ขา้รบัการพิจารณาจรยิธรรม โครงการวิจยัท่ี

ท าในมนุษยจ์าก คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เลขท่ีโครงการวิจยั SWUEC-G-092/2563E เม่ือผ่านการ
อนมุตัิผูว้ิจยัไดท้  าการพิทกัษส์ิทธิของกลุม่เปา้หมาย โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนการด าเนินการ 
และประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการวิจยัในครัง้นี ้เพื่อขอความรว่มมือในการเขา้รว่มการวิจยั พรอ้มทัง้
ชี ้แจงว่าการตอบรับ หรือปฏิ เสธการเข้าร่วมการวิจัย ครั้งนี ้ จะไม่ มีผลกระทบใด ๆ เม่ือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเขา้ใจในวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการวิจยั และตอบรบัเขา้รว่มการ
วิจยั จะมีเอกสาร หนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มในโครงการวิจยัใหล้งนามตอ่การเขา้รว่มการวิจยั 
ซึง่ขอ้มลูทกุอย่างจะถือเป็นความลบัและน ามาใชต้ามวตัถปุระสงคข์องการวิจยันีเ้ท่านัน้ รวมทั้งมี
การใชร้หสัแทนช่ือจรงิของกลุม่เปา้หมาย ผลการวิจยัจะน าเสนอขอ้มลูตา่ง ๆ ในภาพรวม และหาก
มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการท าวิจยั สามารถสอบถามผูว้ิจยัไดต้ลอดเวลา (ภาคผนวก ง) 

3.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงันี ้
1. ผูว้ิจยัสรา้งแบบสอบถามใน Google Form แลว้สรา้งลิง้ค ์(link) ส่งไปยงั

ทาง ไลน ์(Line) ของผูอ้  านวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ เพื่อประชาสัมพันธ์ใหก้ับครูผูส้อนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 370 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนด ตอบ
แบบสอบถาม โดยมีระยะเวลาใหผู้ต้อบแบบถามระหว่างวนัท่ี 3 มิถนุายน 2564 ถึง 10 มิถนุายน 
2564 ผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถามท่ีตอบกลบัมาทัง้หมด 201 ฉบบั 

2. ผู้วิจัยได้ติดตามการตอบแบบสอบถามครั้ง ท่ี  2 โดยส่งข้อความ
ประชาสมัพนัธท์างไลน ์(Line) ไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรยีน ศกึษานิเทศกอี์กครัง้ โดยมีระยะเวลาให้
ผูต้อบแบบถามระหว่างวนัท่ี 12 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564 ผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถามท่ี
ตอบกลบัมาเพิ่มขึน้อีก 152 ฉบบั รวมแบบสอบถามตอบกลบัมาทัง้หมด 353 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 
95.41  

3.5) การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการ

พัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาใน
โรงเรียนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา มาวิเคราะหด์ว้ยสถิติพืน้ฐาน โดยด าเนินการ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ 
คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลที่ได้จากระยะที่ 1 คือ น าสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการพฒันาของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาใน
โรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มาสรา้งเป็นรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ในระยะท่ี 2 

ระยะที ่2 สร้างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะ
เข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ผูว้ิจัยวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการเก็บรวบรวมจากระยะท่ี 1 แลว้
น ามายกรา่งสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ในระยะท่ี 2  โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ยกรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ในขัน้นีผู้ว้ิจยัยกรา่งโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาด าเนินการสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมเพื่อส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้น
ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

1. จดุมุง่หมายของโปรแกรม  
2. คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
3. ลกัษณะของโปรแกรม  
4. ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 
5. รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
6. แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม 15 แผน 
7. สื่อ วสัดอุปุกรณ ์
8. การวดัและประเมินผล 
9. แบบประเมินทกัษะสงัคม 
10. คู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก

ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยของขั้นตอนที ่1 ไดแ้ก่ 
รา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้

ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ประกอบดว้ย 1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2) 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 3) ลักษณะของโปรแกรม 4) ขั้นตอนการด าเนินงานของ
โปรแกรม 5) รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคม 6) แผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทาง
สงัคม 15 แผน 7) สื่อ วสัดอุปุกรณ ์8) การวดัและประเมินผล 9) แบบประเมินทกัษะสงัคม และ10) 
คูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาใน
โรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ขัน้ตอนการจดัท ารา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา และตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่งมือ ดงันี ้

1) น าขอ้มูลในระยะท่ี 1 มายกร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2) ก าหนดโครงสรา้งและองค์ประกอบของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
โดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) จดัท ารา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยองคป์ระกอบภายในโปรแกรมฯ 
ประกอบดว้ย 

2.1) จดุมุง่หมายของโปรแกรม 
2.2) คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
2.3) ลกัษณะของโปรแกรม  
2.4) ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 
2.5) รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
2.6) แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม 15 แผน 
2.7) สื่อ วสัดอุปุกรณ ์
2.8) การวดัและประเมินผล 
2.9) แบบประเมินทกัษะสงัคม 
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2.10) คู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

4) ศึกษาแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสังคม จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง และวางแผนในการด าเนินกิจกรรมทัง้ 15 แผน ซึ่งประกอบดว้ย 1) ทกัษะการรอคอย 2) 
ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ 3) ทกัษะการแบง่ปัน  

5) น ารา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั
จะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อขอค าปรกึษา
และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

6) น ารา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั
จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาท่ีปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจากอาจารย์
ท่ีปรกึษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพโดยการประเมินรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 1 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนทักษะสงัคม จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัปฐมวยั 
จ านวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญดา้นการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ท่าน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 1 ท่าน (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยใช้
แบบประเมินคณุภาพของนวตักรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ แบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 
ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) ซึง่ในแตล่ะระดบัมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

5 หมายถึง มีความเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมาย 
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
จากคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2560) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างโปรแกรมฯ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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3.51 - 4.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ 
อยูใ่นระดบัมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างโปรแกรมฯ 
อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 - 1.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ 
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

จากการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า ทุกองคป์ระกอบไดค้่าความเหมาะสมในระดบั

มากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย ( 𝜇 ) อยู่ระหว่าง 4.80-5.00 และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัเรื่องการใชภ้าษาใน
การเขียนแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคมในขัน้ตอนการจดักิจกรรม ไดมี้ความชดัเจนมาก
ขึน้ เพื่อง่ายตอ่การเขา้ใจในการน าแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคมไปใช ้

7) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมินความ
เหมาะสมของรา่งโปรแกรมฯ 
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1. น าขอ้มลูในระยะท่ี 1 มายกรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                                   

ส  าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

2. ก าหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ

สงัคม                 ส  าหรบัเดก็ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา                                                       

โดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. จดัท ารา่งโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                                                             

ส  าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

4. ศกึษาแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                         

และวางแผนในการด าเนินกิจกรรมทัง้ 15 แผน 

 

5. น ารา่งโปรแกรมฯ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อขอค าปรกึษาและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

6. น ารา่งโปรแกรมฯ ท่ีปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้                                                     

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ จ านวน 5 ท่าน 

 

7. ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ                                                                           

ก่อนน าไปประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมฯ 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสรา้งรา่งโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรมเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ จ านวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ตามคณุสมบตัิท่ีผูว้ิจยัก าหนดเฉพาะ
ดา้น ดงันี ้

1.1) อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  โดยจบวุฒิ
การศกึษาดา้นปฐมวยัหรอืการศกึษาพิเศษ ระดบัปรญิญาโทขึน้ไป และมีประสบการณใ์นการสอน
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ อยา่งนอ้ย 5 ปี จ านวน 2 คน 

1.2) อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนทักษะสังคมให้กับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิ เศษ โดยจบวุฒิการศึกษาด้านการศึกษาพิ เศษระดับปริญญาโทขึ ้นไป และมี
ประสบการณใ์นการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ อยา่งนอ้ย 5 ปี จ านวน 2 คน 

1.3) อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัปฐมวยั โดยจบวฒุิการศกึษา
ดา้นปฐมวยัระดบัปริญญาโทขึน้ไป และมีประสบการณ์ในการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
อยา่งนอ้ย 5 ปีจ านวน 2 คน 

1.4) อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนทักษะทางสังคมในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยจบวุฒิการศึกษาดา้นการประถมศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไป และมี
ประสบการณใ์นการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ อยา่งนอ้ย 5 ปี จ านวน 1 คน 

1.5) อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล โดยจบวุฒิการศึกษา
ดา้นการวิจัย ประเมินและวดัผลระดบัปริญญาโทขึน้ไป และมีประสบการณ์ในการสอนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ อยา่งนอ้ย 5 ปี จ านวน 1 คน (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยของขั้นตอนที ่2 ไดแ้ก่ 
แบบประเมินความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยมี
ขอ้ค าถามประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรมฯ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของ
โปรแกรม 2) คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 3) ลกัษณะของโปรแกรม 4) ขัน้ตอนการด าเนินงาน
ของโปรแกรม 5) รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 6) แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทาง
สงัคม 15 แผน 7) สื่อ วสัดอุปุกรณ ์8) การวดัและประเมินผล 9) แบบประเมินทกัษะสงัคม และ10) 
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คูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาใน
โรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ ดงันี ้

1. ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสังเคราะห์ขอ้ค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา 

2. ก าหนดโครงสรา้งของแบบประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรม
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา จากการศกึษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. สรา้งแบบประเมินความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา ตามโครงสรา้งที่ก  าหนด ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 2 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ในประเด็น ดงันี ้ 1) ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ฏิบตัิจรงิ 2) ดา้น
ความเป็นประโยชนต์อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ 3) ดา้นความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบในโปรแกรมฯและ 4) ดา้นความถกูตอ้ง ครอบคลมุครบถว้น และความน่าเช่ือถือ ขอ้
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) ซึ่งในแต่
ละระดบัมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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การแปลความหมาย 
ระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างโปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา จากคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2560) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่ง
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51 - 4.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่ง
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่ง
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่ง
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 - 1.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรา่ง
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบของ
ร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของรา่งโปรแกรมฯ ดงันี ้
1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2) คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม 3) ลกัษณะของโปรแกรม 4) 
ขั้นตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 5) รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสังคม 6) แผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม 15 แผน 7) สื่อ วสัดอุปุกรณ ์8) การวดัและประเมินผล 9) แบบ
ประเมินทักษะสงัคม และ10) คู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดยข้อค าถามมี
ลกัษณะใหเ้ลือกตอบ ไดแ้ก่ เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม     

4. น าแบบประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนร่วมระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ท่ีสรา้งขึน้ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อขอค าปรกึษาและน ามาจดัเป็นแบบประเมิน 

5. น าแบบประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญ
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ด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 ท่าน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านการปฐมวัย จ านวน 1 ท่าน และ3) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประถมศึกษา จ านวน 1 ท่าน (ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) ประเด็นและเนื ้อหาท่ีต้องการจะวัด ตลอดจนความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยเกณฑท่ี์ใชมี้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นสอดคล้องกับ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั  

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามในการสัมภาษณ์นั้นสอดคลอ้งกับ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่า ขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์นั้นไม่สอดคลอ้งกับ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ในการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ทุกขอ้ค าถามในการสมัภาษณ์ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และมีขอ้เสนอแนะ
ใหป้รบัการใชภ้าษาใหช้ดัเจนเพื่อใหผู้ต้อบแบบประเมินเขา้ใจค าถามไดง้่ายขึน้ 

6. ผู้วิจัยน าประเด็นขอ้ค าถามไปแก้ไขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ  
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1. ศกึษาวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสงัเคราะหข์อ้ค าถามใน

แบบประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั

เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

2. ก าหนดโครงสรา้งของแบบประเมิน จากการศกึษาวเิคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. สรา้งแบบประเมินตามโครงสรา้งท่ีก าหนด 

 

4. น าแบบประเมินท่ีสรา้งขึน้ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา เพื่อขอค าปรกึษาและน ามาจดัเป็นแบบ

ประเมิน 

 

5. น าแบบประเมิน ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                         

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป 

 

6. ผูว้ิจยัน าประเดน็ขอ้ค าถามไปแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใชจ้รงิ 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงันี ้
3.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัถึ ง

ผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 8 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง จากประสบการณก์ารเรียนและการท างานตาม
คุณสมบตัิเฉพาะดา้น เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการพิจารณาประเมินความเหมาะสมของร่าง
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3.2 ก่อนการประเมินความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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ผูว้ิจยัไดชี้แ้จงวตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั และประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากงานวิจยัแก่
ผูใ้หข้อ้มลูทางโทรศพัท ์โดยจดัส่งเอกสารหนงัสือใหค้วามยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยัใหล้งนาม
ก่อนการเขา้รว่มการวิจยั 

3.3 ผูว้ิจยัสง่รา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา พรอ้มแบบประเมินความ
เหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มลูทางอีเมล 

3.4 เม่ือผูใ้หข้อ้มูลประเมินความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา เสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยจึงนัดหมายผู้ให้ข้อมูล เพื่ อด าเนินการสัมภาษณ์ให้
ขอ้เสนอแนะตามวนัเวลาท่ีนดัหมายไว ้ผา่นโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

3.5 ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินความ
เหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา และถอดค าสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 8 
ท่าน แลว้น าขอ้มลูไปวิเคราะห ์สรุป เรยีบเรยีง และจดัหมวดหมูข่อ้มลู  

3.6 ผูว้ิจัยน าผลท่ีไดม้าจัดท าเป็นร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษาท่ี
สมบรูณต์ามค าแนะน าของผูใ้หข้อ้มลู ก่อนน าไปใชก้บักลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติใินการวิเคราะหข้์อมูล 
4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย  

1) จดุมุง่หมายของโปรแกรม 
2) คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
3) ลกัษณะของโปรแกรม  
4) ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 
5) รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
6) แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม 15 แผน 
7) สื่อ วสัดอุปุกรณ ์
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8) การวดัและประเมินผล 
9) แบบประเมินทกัษะสงัคม 
10) คู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม

ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
โดยหาคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1) คา่เฉลี่ย (𝜇) โดยใชส้ตูร 

   𝜇   =    ∑ 𝑥

𝑁
 

                            เม่ือ      𝜇     แทน  คา่เฉลี่ย 

                                      ∑ 𝑥   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                                 N    แทน  คะแนนเต็ม 

 

2) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยใชส้ตูร 
   

    𝜎  =  √
∑( 𝑋− 𝜇)2

𝑁
 

                        เม่ือ        𝜎  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                      X   แทน  คะแนนแตล่ะคน 

    N    แทน  จ านวนคนในกลุม่ 

    𝜇     แทน  คา่เฉลี่ย 

     

4.2) วิเคราะห์ร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จากผูใ้หข้อ้มลู โดยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

4.3) ผู้วิจัยน าค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของผู้ให้ขอ้มูล มาปรบัปรุงร่าง
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ก่อนน าไปใชจ้รงิ 
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ระยะที ่3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา  

โดยผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ทดลองใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั

จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  
2. ปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั

จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา หลงัจากน าไปทดลองใช ้
ขั้นตอนที่ 1 ทดลองใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคม

ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา  
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือทางทักษะสังคม 

จ านวน 4 คน โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์
ผูว้ิจยัก าหนด ดงันี ้

1.1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
1.2) เด็กมีปัญหาทักษะสังคม ได้แก่ 1) ทักษะการรอคอย 2) ทักษะการ

ปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ3) ทกัษะการแบง่ปัน 
1.3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
1.4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
1.5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้ร่วมวิจัยได ้ และสามารถ

เขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนสิน้สดุการวิจยั 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย  

2.1) คูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา    

2.2) แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) ทกัษะการรอ
คอย 2) ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ3) ทกัษะการแบ่งปัน ท่ีอยู่ในโปรแกรม 
ฯ จ านวน 15 แผน  

2.3 สื่อการสอนส าหรบัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีอยู่ในโปรแกรม ฯ จ านวน 15 
ชดุ 

2.4 แบบประเมินทักษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  
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โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
2.1) คู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับ

เดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 
ขั้นตอนการสรา้งคู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ

สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา และตรวจสอบ
คณุภาพเครือ่งมือ  มีดงันี ้

1) ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าคู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา     

2) จัดท าคู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม
ส าหรับเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 1 เล่ม 
ประกอบดว้ย  

2.1) ความหมายของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.2) นิยามศัพท์ของทักษะทางสังคมในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.3) ค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.4) องคป์ระกอบของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคม ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

- จดุมุง่หมายของโปรแกรม 
- คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
- ลกัษณะของโปรแกรม 
- รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
- แบบประเมินทกัษะทางสงัคม 

2.5) ภาคผนวก ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม 
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

- ความหมายและขัน้ตอนการสอนตรง 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการสาธิต 
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- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการใชส้ถานการณจ์ าลอง 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนการสอนโดยการใช ้เกม  

3) น าคู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีผา่นการพิจารณาจาก
อาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพโดยการประเมินรา่งคูมื่อการใชโ้ปรแกรม
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศึกษา จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนทกัษะสงัคม จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนใน
ระดบัปฐมวยั จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 
ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 1 ท่าน (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก) 
โดยใชแ้บบประเมินคณุภาพของนวตักรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) ซึง่ในแตล่ะระดบัมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมาย 
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อร่างคู่มือการใชโ้ปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา จากคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2560) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51 - 4.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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1.51 - 2.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 - 1.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบวา่ คูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯไดค้า่ความเหมาะสมใน

ระดบัมากท่ีสดุทกุดา้น มีคา่เฉลี่ย ( 𝜇 ) อยูร่ะหวา่ง 4.80-5.00  
4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมิน

ความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้
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1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าคูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น

ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

2. จดัท าคูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก                                             

ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา   

 

3. น าคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ                               

ตรวจสอบคณุภาพ จ านวน 5 ท่าน 

 

4.ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมินความเหมาะสม                                       

ของรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการสรา้งคูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.2) แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 1) ทักษะการรอ
คอย 2) ทักษะการปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลง และ3) ทักษะการแบ่งปัน ที่อยู่ใน
โปรแกรม ฯ จ านวน 15 แผน  

ขั้นตอนการสรา้งแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสังคม ในโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ  มีดงันี ้

1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทาง
สงัคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาใน
โรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2) จดัท าแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา จ านวน 15 แผน ประกอบดว้ย 
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1) ช่ือกิจกรรม 
2.2) ระยะเวลา 
2.3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
2.4) วตัถปุระสงค ์
2.5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 
2.6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 

- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/ทบทวนเนือ้หาเดมิ 
- ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
- ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่(โดยการใชเ้กม) 
- ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง (โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและการสาธิต) 
- ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
- ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

2.7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 
2.8) การวดัและประเมินผล 

3) น าแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสังคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ
โดยการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสงัคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จ านวน 
5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนทักษะสงัคม จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดับปฐมวยั จ านวน 1 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ประเมินและวดัผล จ านวน 1 ท่าน (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยใชแ้บบประเมินคณุภาพ
ของนวตักรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิ
จรูญ, 2561) ซึง่ในแตล่ะระดบัมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
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1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

การแปลความหมาย 
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะ

ทางสงัคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษา
ในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จากคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด
, 2560) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม 

ไดค้า่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย ( 𝜇 ) อยูร่ะหวา่ง 4.80-5.00  
4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมิน

ความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้
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1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม ในโปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

2. จดัท าแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น

ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

3. น าแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม ท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้                                     

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ จ านวน 5 ท่าน 

 

4.ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมินความเหมาะสม                                       

ของรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการสรา้งแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม ในโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.3 ส่ือการสอนส าหรับการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับ
เด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา ที่อยู่ในโปรแกรม ฯ 
จ านวน 15 ชุด 

ขัน้ตอนการสรา้งสื่อการสอนส าหรบัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา และตรวจสอบคณุภาพ
เครือ่งมือ  มีดงันี ้

1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดท าสื่อการสอนส าหรบัใชใ้นการสอน
เด็กระดบัปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี      

2) จดัท าสื่อการสอนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา มีลกัษณะเป็นสื่อการ
สอนสนบัสนนุการเรยีนรูผ้่านการมอง โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวนกลุ่มเด็ก สื่อการสอนของ
จรงิ ภาพสถานการณท่ี์เป็นภาพของจรงิ จ านวน 15 ชดุ   ประกอบดว้ย 
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2.1) สื่อการสอน ทกัษะการรอคอย จ านวน 3 ชดุ 
2.2) สื่อการสอน ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง  

จ านวน 3 ชดุ 
2.3) สื่อการสอน ทกัษะการแบง่ปัน จ านวน 3 ชดุ 
2.4) สื่อการสอนบูรณาการทักษะ ทักษะการรอคอย ทักษะการปฏิบัติ

ตามกฎ กตกิา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน จ านวน 6 ชดุ 
3) น าสื่อการสอนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม

ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีผา่นการพิจารณาจาก
อาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพโดยการประเมินแผนกิจกรรมการเรยีนรู ้
ทกัษะทางสงัคม ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนทกัษะสงัคม จ านวน 1 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดับปฐมวยั จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 1 ท่าน (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพของนวัตกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ แบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ , 2561) ซึ่งในแต่ละระดับมี
ความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความหมาย 
ระดับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อสื่อการสอนในโปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา จากคา่เฉลี่ย แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2560) 

4.51 - 5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสื่อการสอน
วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 



  110 

3.51 - 4.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสื่อการสอน
วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสื่อการสอน                 
วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสื่อการสอน                 
วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00 - 1.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสื่อการสอน                 
วา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า สื่อการสอนทกุชดุไดค้า่ความเหมาะสมใน

ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย ( 𝜇 ) เท่ากบั 4.80 
4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมิน

ความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้
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1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าสื่อการสอนส าหรบัใชใ้นการสอนเดก็ระดบัปฐมวยั                      

อาย ุ5-6 ปี 

 

2. จดัท าสื่อการสอนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก                                        

ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

3. น าสื่อการสอนท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้                                                                  

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ จ านวน 5 ท่าน 

 

4.ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปประเมินความเหมาะสม                                       

ของรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้

 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการสรา้งสื่อการสอนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.4 แบบประเมินทักษะสังคมก่อนและหลังการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้าน
ทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 

ขั้นตอนการสรา้งแบบประเมินทักษะสังคมก่อนและหลังการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ  มีดงันี ้

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและ
หลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียน
รว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา    

2) จดัท าแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา เสนอ
อาจารยท่ี์ปรกึษาเพื่อ ขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็นแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยแบบประเมินนี ้มีทัง้หมด 11 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็น
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การประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นรายบคุคล โดยมีสถานการณม์าใหเ้ด็กตอบค าถาม (ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 
8) และสว่นท่ี 2 เป็นการประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นกลุม่ โดยมีสถานการณห์รอืกิจกรรมมาใหเ้ด็ก
ปฏิบตัิรว่มกนั (ขอ้ 9 ถึง ขอ้ 11) (ภาคผนวก จ) ทัง้นีผู้ป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจรงิจาก 
การสงัเกต การตอบค าถาม การลงมือปฏิบตัิของเดก็ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ของส่วนท่ี 1 เป็นการประเมินทักษะทางสังคมเป็น
รายบคุคล โดยมีสถานการณม์าใหเ้ด็กตอบค าถาม มีดงันี ้

ทกัษะการรอคอย 
3 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
2 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจา  
1 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจาและ 

ท่าทาง 
0 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ตอบค าถาม 

ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
3 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งครบทัง้ 3 ขอ้ดว้ยตนเอง 
2 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งครบทัง้ 3 ขอ้ผ่านการชีแ้นะ 

ดว้ยวาจา 
1 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งครบทัง้ 3 ขอ้ผ่านการชีแ้นะ 

ดว้ยวาจาและรูปภาพ 
0 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไม่ครบทัง้ 3 ขอ้หรอืไม่ตอบเลย 

ทกัษะการแบ่งปัน 
3 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
2 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจา  
1 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจาและ 

ท่าทาง 
0 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ตอบค าถาม 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ของสว่นท่ี 2 เป็นการประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นกลุม่ โดย
มีสถานการณห์รอืกิจกรรมมาใหเ้ด็กปฏิบตัิรว่มกนั มีดงันี ้
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ทกัษะการรอคอย 
4 คะแนน หมายถึง เด็กรอ (สถานการณ)์ ดว้ยตนเอง  
3 คะแนน หมายถึง เด็กรอ (สถานการณ)์ ผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจา  
2 คะแนน หมายถึง เด็กรอ (สถานการณ)์ ผา่นการชีแ้นะดว้ยท่าทาง 
1 คะแนน หมายถึง เด็กรอ (สถานการณ)์ ผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจา 

และท่าทาง 
0 คะแนน หมายถึง เด็กไม่รอ (สถานการณ)์  

ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา ข้อตกลง 
4 คะแนน หมายถึง เด็กท าตามท่ีครูบอกทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 
3 คะแนน หมายถึง เดก็ท าตามท่ีครูบอกทกุขัน้ตอนผา่นการชีแ้นะ  

ดว้ยวาจา          
2 คะแนน หมายถึง เด็กท าตามท่ีครูบอกทกุขัน้ตอนผา่นการชีแ้นะ 

ดว้ยท่าทาง                         
1 คะแนน หมายถึง เด็กท าตามท่ีครูบอกทกุขัน้ตอนผา่นการชีแ้นะ 

ดว้ยวาจาและท่าทาง  
0 คะแนน หมายถึง เด็กไม่ท าตามท่ีครูบอกทกุขัน้ตอน 

ทกัษะการแบ่งปัน 
4 คะแนน หมายถึง เด็กแบง่ปัน (วตัถ ุสิ่งของ) ใหเ้พื่อนไดด้ว้ย 

ตนเอง  
3 คะแนน หมายถึง เด็กแบง่ปัน (วตัถ ุสิ่งของ) ใหเ้พื่อนผา่นการ 

ชีแ้นะดว้ยวาจา     
2 คะแนน หมายถึง เด็กแบง่ปัน (วตัถ ุสิ่งของ) ใหเ้พื่อนผา่นการ 

ชีแ้นะดว้ยท่าทาง 
1 คะแนน หมายถึง เด็กแบง่ปัน (วตัถ ุสิ่งของ) ใหเ้พื่อนผา่นการ 

ชีแ้นะดว้ยวาจาและท่าทาง 
0 คะแนน หมายถึง เด็กไม่แบง่ปัน (วตัถ ุสิ่งของ) ใหเ้พื่อน 

3) น าแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีผ่านการ
พิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนทกัษะสงัคม จ านวน 1 ท่าน 
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดับปฐมวยั จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 1 ท่าน (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงตามเนื ้อหา (Content 
Validity) ประเดน็และเนือ้หาท่ีตอ้งการจะวดั ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ก่อนน าไปใช้
กับกลุ่ม เป้าหมาย โดยเกณฑ์ ท่ี ใช้มีค่าดัช นีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) 

ให้ +1 ถ้าแน่ ใจว่า ข้อท่ีประเมินนั้นนั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั  

ให้  0 ถ้าไม่ แน่ ใจว่า  ข้อ ท่ีประเมินนั้นสอดคล้องกับ เนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อท่ีประเมินนั้นนั้นไม่สอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ในการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ขอ้ท่ีประเมินทุกขอ้ไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัการ
ใชภ้าษาใหช้ดัเจนเพื่อใหผู้ป้ระเมินเขา้ใจค าถามไดง้่ายขึน้ 

4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญก่อนน าไปประเมินความเหมาะสมของร่าง
โปรแกรมฯ และทดลองใช ้

5) ผูว้ิจยัตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงั
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา แบบความสอดคลอ้งระหวา่งผูใ้หค้ะแนน (Raters, agreement) โดยใชส้ตูร
แคปปาของ  โคเฮน (Cohen’s Kappa) (Cohen, 1960 อา้งถึงใน ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) ซึง่
เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูท่ี ไดจ้ากผูป้ระเมินจ านวนมากกว่า 2 คนขึน้ไป ในขณะ
ลงพืน้ท่ีจริง โดยการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัย จ านวน 1 คน เป็นผูส้งัเกตและประเมิน
ทักษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา พรอ้มกัน ซึ่งไดผ้ลของการตรวจสอบความ
เช่ือมั่นของแบบประเมินทักษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม
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ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.87 ซึ่ง
เป็นคา่ความสมัพนัธร์ะดบัสงู ก่อนน าไปทดลองใช ้
 

สตูรแคปปาของ  โคเฮน (Cohen’s Kappa) 
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบประเมินทักษะสังคมก่อนและหลังการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

2. น าแบบประเมินฯ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็นแบบประเมิน                        

การช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม                      

ระดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

3. น าแบบประเมินฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้                                                                  

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ท่าน 

 

4. เลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป                                         

และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

5. ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบแบบประเมินการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                             

ส  าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา                                                    

โดยใชส้ตูรแคปปาของ โคเฮน (Cohen’s Kappa) 

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการชว่ยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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วิธีด าเนินการทดลอง  
แบบแผนการวิจัย 

การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม ซึ่ง
ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design (วรรณี แกมเกตุ, 
2555: 141) แสดงดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – Posttest Design  

Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 

 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในแบบแผนการวิจัย 

O1  แทน  คะแนนการประเมินก่อนเขา้รบัโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม  ด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา (Pretest) 

X แทน การทดลองโดยใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้าน
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

O2 แทน  คะแนนการประเมินหลังเขา้รบัโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
(Posttest) 

ขั้นตอนการทดลอง 
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ

สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยมีขัน้ตอนการ
ทดลอง แบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะก่อนการทดลอง มีการด าเนินการดงันี ้
1) ผูว้ิจยัประชาสมัพนัธเ์ปิดรบัสมคัรเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทาง

ทกัษะสงัคมท่ีประสงคเ์ขา้รว่มโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2564  
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2) ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกเด็กเขา้รว่มโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยมี
คณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัก าหนด ดงันี ้

1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กมีปัญหาทกัษะสงัคม ไดแ้ก่ 

2.1) ทกัษะการรอคอย 
2.2) ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง 
2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 

3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมวิจัยได้และ

สามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนสิน้สดุการวิจยั 
3) ผูว้ิจยัประเมินทักษะสงัคมของเด็กโดยใชแ้บบส ารวจพฒันาการเด็ก 

(Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire: PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี 
โดยเด็กมีคะแนนรวมตัง้แต่ 13 คะแนนขึน้ไป ผูว้ิจยัสมัภาษณผ์ูป้กครองเก่ียวกบัประวตัิขอ้มลูเด็ก
เก่ียวกับทักษะสงัคม ด้านการรอคอย ดา้นการปฏิบตัิตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง และดา้นการ
แบ่งปัน และส ารวจกิจกรรม ของรางวลัท่ีเด็กชอบ เพื่อใชเ้ป็นตวัเสริมแรงรายบุคคล เพื่อน ามา
พิจารณาถึงความเหมาะสม และความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้รว่มโปรแกรม รวมทัง้ใหผู้ป้กครอง
ลงนามใบยินยอมเขา้รว่มวิจยัและสามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนสิน้สดุการวิจยั  

4) ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมตาม 
คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ  
(Try out)   ไดก้ลุม่เปา้หมาย จ านวน 2 คน และกลุม่ท่ี 2 กลุม่ทดลองจรงิ ไดก้ลุม่เปา้หมาย จ านวน 
4 คน 

5) ผูว้ิจยัน าโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) คูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 2) แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทาง
สงัคม ประกอบดว้ย ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะ
การแบ่งปัน ท่ีอยู่ในโปรแกรม ฯ จ านวน 5 แผน จากทัง้หมด 15 แผน 3) สื่อการสอนส าหรบัการ
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ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีอยู่ในโปรแกรม ฯ จ านวน 5 ชดุ จากทัง้หมด 15 ชดุ และ 4) แบบประเมิน
ทักษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา น าไปใชก้ับกลุ่มทดลองใชเ้ครื่องมือ (Try out) 
จ านวน 2 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชภ้าษาในโปรแกรมฯ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม สื่อการสอน และขอ้ควรควรระมดัระวงัในการใชโ้ปรแกรม 

6) ผูว้ิจัยท าการทดลองใชโ้ปรแกรมฯ กับกลุ่มทดลองใชเ้ครื่องมือ (Try 
out) (Try out) โดยมีกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม จ านวน 
2 คน ซึง่เป็นเด็กท่ีไม่ใช่กลุ่มเปา้หมายในการทดลองจรงิ ระหว่างวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ถึง วนัท่ี 
24 กนัยายน 2564 เป็นเวลา 5 วนั วนัละ 45 - 60 นาที ณ ศนูยเ์ด็กเลก็แห่งหนึ่ง  

7) ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้(Try out) มาแกไ้ขปรบัปรุงในเรื่อง
ของการใชภ้าษา ปรบัค าใหมี้ความชัดเจนขึน้ ระยะเวลาท่ีควรยืดหยุ่นในแต่ละกิจกรรม ความ
ปลอดภยัและความเหมาะสมของสื่อการสอน และจดัท าเป็นโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษาท่ี
สมบรูณ ์

8) ผูว้ิจยันดัประชมุกบัผูช้่วยผูว้ิจยั เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการประเมินโดย                    
ผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจรงิจาก การสงัเกต การตอบค าถาม การลงมือปฏิบตัิของ
เด็ก ตามแบบประเมินทักษะสังคมก่อนและหลังการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จ านวน 11 ขอ้ โดยใชผู้้
ประเมิน 2 คน คือ ผูว้ิจยั และผูช้่วยวิจยั และน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินมาวิเคราะหแ์ละสรุป
รว่มกนั  

9) ผูว้ิจัยและผูช้่วยวิจัย ฝึกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย
ก่อนลงมือเก็บขอ้มลูจรงิ เพื่อดคูวามชดัเจนของพฤติกรรมเป้าหมายและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆท่ี
เกิดขึน้ หาค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้สังเกต 2 คน แบบความสอดคล้องระหว่างผู้ให้คะแนน 
(Raters, agreement) โดยใชค้า่ IOR เท่ากบั 0.87 

10) ผู้วิจัยประชุมผู้ปกครองชี ้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเข้าร่วม
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา       
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11) ผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจยัรว่มประเมินทกัษะสงัคมก่อนการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
(Pre-test) เป็นรายบคุคลและกลุม่ตามแบบประเมินทกัษะสงัคมในคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ 

2. ระยะท าการทดลอง มีการด าเนินการดงันี ้
1) ผูว้ิจยัท าการทดลองใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ

สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา กับกลุ่มทดลอง 
โดยมีกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม จ านวน 4 คน ระหว่าง
วนัท่ี 2 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 16 ตลุาคม 2564 เป็นเวลา 15 วนั ณ ศนูยเ์ด็กเลก็แห่งหนึ่ง  

2) ผูว้ิจัยเริ่มด าเนินการทดลอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคม 
ไดแ้ก่ ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา ขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปัน จ านวน 
15 แผน ใช้ระยะเวลาในแต่ละแผน 45-75 นาทีต่อวัน รวมทั้งหมด 15 วัน โดยใช้วิธีการสอน 
ประกอบดว้ย การสอนตรง การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง การสอนโดยใช้
สถานการณ์จริง และการสอนโดยใชเ้กม ผูว้ิจัยไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะ โดยแต่ละครัง้มี
รายละเอียดดงัตาราง 6 

3) ผูว้ิจยัไดป้ระเมินทกัษะสงัคมของเด็กแตล่ะคน ระหวา่งการจดักิจกรรม
การเรียนรูท้ักษะสงัคมในแต่ละแผน โดยการประเมินจากการตอบค าถามวดัความรูค้วามเขา้ใจ 
และการลงมือปฏิบัติของเด็กแต่ละคน เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มด้านทักษะสังคม ส าหรับเด็กท่ี ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา (E1) จากการหาค่าประสิทธิภาพ E1 /E2 ตามเกณฑ ์80/80 (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561; 
ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) 

โดยสถิติท่ีใชห้าประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม
ท่ีสรา้งขึน้ในโปรแกรม ฯ ใชส้ตูร E1 /E2 = 80/80 ดงันี ้

 

E1 =  ∑ 𝑋
𝑁

𝐴

 100 

 
  เม่ือ E1  แทน ประสทิธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอน 

           ∑ 𝑥 แทน คะแนนรวมของแบบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีน 

                                         A    แทน คะแนนเตม็ของแบบวดัจดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ะหวา่งเรยีน 

                                          N    แทน จ านวนกัเรยีน 
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E2  =  
∑ 𝐹

𝑁

𝐵

 100 

  เม่ือ E2  แทน ประสทิธิผลของผลลพัธ ์

                        ∑ 𝐹   แทน คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

                                          B   แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

                                           N   แทน จ านวนนกัเรยีน 

 

4) ผูว้ิจัยพูดคุยกับผูป้กครองเก่ียวกับการสอนและความก้าวหนา้ทาง
พฒันาการทกัษะสงัคมของเด็ก หลงัจากการจดักิจกรรมเสรจ็แลว้ทกุครัง้ 

ตาราง 6 รายละเอียดการด าเนินการทดลองในแตล่ะครัง้ 

คร้ังที ่ ชือ่กจิกรรม ทักษะทางสังคม เทคนิคการสอน ระยะเวลา 
1 รอตอ่แถวกนันะ 

 
ทกัษะการรอคอย การสอนตรง 

- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ          

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

2 มาเก็บของเลน่กนันะ 
 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ 
กติกา และ 
ขอ้ตกลง 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ          

45 - 60 นาที 
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คร้ังที ่ ชือ่กจิกรรม ทักษะทางสังคม เทคนิคการสอน ระยะเวลา 
การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

3 แบง่ของใหเ้พ่ือนกนั
นะ 

ทกัษะการแบง่ปัน การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ        

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 
 

45 - 60 นาที 

4 มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน 
เตรียมความพรอ้ม 

- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ          

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

5 มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน 
ปฏิบตัิจรงิ 

- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ริงและ              

60 นาที 
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คร้ังที ่ ชือ่กจิกรรม ทักษะทางสังคม เทคนิคการสอน ระยะเวลา 
การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

6 รอเพ่ือนหน่อยนะ ทกัษะการรอคอย การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ          

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

7 มาลา้งมือกนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ 
กติกา และขอ้ตกลง 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ           

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

8 แบง่ใหเ้พ่ือนเลน่
หน่อยนะ 

ทกัษะการแบง่ปัน การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ            

45 - 60 นาที 
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คร้ังที ่ ชือ่กจิกรรม ทักษะทางสังคม เทคนิคการสอน ระยะเวลา 
การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

9 แซนวิชหรรษา ตอน 
เตรียมความพรอ้ม 

- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ         

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

10 แซนวิชหรรษา ตอน 
ปฏิบตัิจรงิ 

- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ริงและ               

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

60 นาที 

11 รอคิวหน่อยนะ ทกัษะการรอคอย การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ            

การสาธิต)  

45 - 60 นาที 
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คร้ังที ่ ชือ่กจิกรรม ทักษะทางสังคม เทคนิคการสอน ระยะเวลา 
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

12 มาทดลองกนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ 
กติกา และขอ้ตกลง 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ          

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

13 แบง่กนัใชก้บัเพ่ือน
นะ 

ทกัษะการแบง่ปัน การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ         

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

45 - 60 นาที 

14 สายคลอ้งแมสสื่อรกั 
ตอน เตรียมความ
พรอ้ม 

- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
(โดยการใช้เกม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ          

การสาธิต)  

45 - 60 นาที 
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คร้ังที ่ ชือ่กจิกรรม ทักษะทางสังคม เทคนิคการสอน ระยะเวลา 
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

15 สายคลอ้งแมสสื่อรกั 
ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

การสอนตรง 
- ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดิม 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง 
(โดยใชส้ถานการณจ์ าลองและ

การสาธิต)  
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

60 นาที 

 
1.3) ระยะหลังการทดลอง เม่ือสิน้สุดการทดลองแล้วมีการด าเนินการดงันี ้

1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยร่วมประเมินทักษะสังคมของเด็กแต่ละคนหลังการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา (Post-test) และค่า (E2) เป็นรายบคุคลและกลุ่ม ตามคู่มือการใชโ้ปรแกรม
ฯ 

2) ผู้วิจัยพูดคุยกับผู้ปกครอง และสรุปผลการสอนและความก้าวหน้าทาง
พฒันาการทกัษะสงัคมของเด็กแตล่ะคน  

3) ผูว้ิจัยน าคะแนนจากแบบประเมินทักษะสังคมก่อนและหลังการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา มาวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถิติการหาค่าดชันีประสิทธิผล E.I (Goodman, Flecther 
and Schenider, 1980: 30-34 อา้งถึงใน เผชิญ กิจระการ, 2546) 

     

     

     

4) เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ผู้วิจัยได้มีมาตรการ
ควบคมุเพื่อปอ้งกนัการระบาดของโรคโควิด - 19 ดงันี ้                                                                                        
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4.1) คัดกรองไข้ อาการไอ หอบเหน่ือย จาม หรือเป็นหวัด กับผู้วิจัย  
ผูช้่วยผูว้ิจยั และเดก็ในกลุม่ทดลอง ก่อนท ากิจกรรมทกุครัง้  

4.2) มีจดุบรกิารลา้งมือดว้ยสบู ่หรอื แอลกอฮอลเ์จล 
4.3) ให้ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย เด็กในกลุ่มทดลอง สวมหน้ากากอนามัย  

หรอืหนา้กากผา้ ในระหวา่งการท ากิจกรรม 
4.4) ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามแบบตอบรับและยืนยัน 

ความสมคัรใจ 

ตาราง 7 สรุปการด าเนินการในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
ระยะก่อนการทดลอง 

1 ประชาสมัพนัธเ์ปิดรบัสมคัรเด็กท่ีประสงคเ์ขา้รว่มโปรแกรม

ฯ  

 ส.ค. 64  

2 คดัเลือกเดก็เขา้รว่มโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเดก็ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน

เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 4 ก.ย. 64 -                             

5 ก.ย. 64 

3 ประเมินทกัษะสงัคมของเดก็ และสมัภาษณผ์ูป้กครอง เพ่ือ

คดัเลือกเขา้รว่มโปรแกรมฯ 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 4 ก.ย. 64 -                             

5 ก.ย. 64 

 

 

คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

4 คดัเลือกเดก็แบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ท่ี 1 กลุม่ทดลองใช้

เครื่องมือ (Try out) จ านวน 2 คน และกลุม่ท่ี 2 กลุม่ทดลอง

จรงิจ านวน 4 คน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 11 ก.ย. 64 -                             

12 ก.ย. 64 

5 Try out แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 1-5 ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 20 ก.ย. 64 -                             

24 ก.ย. 64 

6 น าผล Try out มาปรบัปรุง  25 ก.ย. 64 -                             
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คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

27 ก.ย. 64 

7 ผูว้ิจยันดัประชมุกบัผูช้่วยผูว้ิจยัเพ่ือท าความเขา้ใจวิธีการ

ประเมินตามสภาพจรงิจาก การสงัเกต การตอบค าถาม การ

ลงมือปฏิบตัิของเดก็ ตามแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและ

หลงัเขา้รว่มโปรแกรมฯ 

 28 ก.ย. 64 

8 ผูว้ิจยัและผูช้่วยวิจยั ฝึกการสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม

เปา้หมายก่อนลงมือเก็บขอ้มลูจรงิ 

 28 ก.ย. 64 

9 ประชมุผูป้กครองชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเขา้รว่ม

โปรแกรมฯ 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 1 ต.ค. 64 

10 ประเมินทกัษะสงัคมเด็กก่อนเขา้รว่มโปรแกรมฯ (Pre-test)  ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 1 ต.ค. 64 

ระยะท าการทดลอง 

สัปดาหท์ี ่1 

9 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 1 ไปใช ้
กิจกรรม “รอตอ่แถวกนันะ” 
ทกัษะการรอคอย 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 2 ต.ค. 64 

10 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 2 ไปใช ้
กิจกรรม “มาเก็บของเลน่กนันะ” 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 3 ต.ค. 64 

 

 

 

คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

11 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 3 ไปใช ้
กิจกรรม “แบง่ของใหเ้พ่ือนกนันะ” 
ทกัษะการแบง่ปัน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 4 ต.ค. 64 

12 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 5 ต.ค. 64 
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คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 4 ไปใช ้
กิจกรรม “มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน เตรยีมความพรอ้ม” 
- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

13 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 5 ไปใช ้
กิจกรรม “มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน ปฏิบตัิจรงิ” 
- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 6 ต.ค. 64 

สัปดาหท์ี ่2 

14 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 6 ไปใช ้
กิจกรรม “รอเพ่ือนหน่อยนะ” 
ทกัษะการรอคอย 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 7 ต.ค. 64 

15 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 7 ไปใช ้
กิจกรรม “มาลา้งมือกนันะ” 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 8 ต.ค. 64 

16 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 8 ไปใช ้
กิจกรรม “แบง่ใหเ้พ่ือนเลน่หน่อยนะ” 
ทกัษะการแบง่ปัน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 9 ต.ค. 64 

 

 

คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

17 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 9 ไปใช ้
กิจกรรม “แซนวิชหรรษา ตอน เตรยีมความพรอ้ม” 
- ทกัษะการรอคอย 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 10 ต.ค. 64 
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คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

- ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

18 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 10 ไปใช ้
กิจกรรม “แซนวิชหรรษา ตอน ปฏิบตัิจรงิ” 
- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 11 ต.ค. 64 

สัปดาหท์ี ่3 

19 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 11 ไปใช ้
กิจกรรม “รอคิวหน่อยนะ” 
ทกัษะการรอคอย 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 12 ต.ค. 64 

20 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 12 ไปใช ้
กิจกรรม “มาทดลองกนันะ” 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 13 ต.ค. 64 

21 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 13 ไปใช ้
กิจกรรม “แบง่กนัใชก้บัเพ่ือนนะ” 
ทกัษะการแบง่ปัน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 14 ต.ค. 64 

22 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 14 ไปใช ้
กิจกรรม “สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน เตรียมความพรอ้ม” 
- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 15 ต.ค. 64 

 

คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

23 ผูว้ิจยัน าคู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ี 15 ไปใช ้

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 16 ต.ค. 64 
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คร้ังที ่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

กิจกรรม “สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน ปฏิบตัิจรงิ” 
- ทกัษะการรอคอย 
- ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
- ทกัษะการแบง่ปัน 

ระยะหลังการทดลอง  

24 ประเมินทกัษะสงัคมเด็กก่อนเขา้รว่มโปรแกรมฯ (Post-test) ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 17 ต.ค. 64 

25 พดูคยุกบัผูป้กครอง และสรุปผลการสอนและความกา้วหนา้
ทางพฒันาการทกัษะสงัคมของเดก็แตล่ะคน 

ศนูยเ์ดก็เลก็ฯ 17 ต.ค. 64 

 

ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคม
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา  

การปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา มีจุดประสงคเ์พื่อน าโปรแกรมท่ีได้
น าไปทดลองใชแ้ละประเมินผลจากการทดลองใชแ้ลว้ มาปรบัปรุงเป็นโปรแกรมฯฉบบัสมบูรณ ์
พรอ้มท่ีจะน าไปใชแ้ละ เผยแพรต่่อไป โดยผูว้ิจยัไดน้  าผลการประเมินโปรแกรมฯจากผูว้ิจยัเอง ใน
ฐานะเป็นครูผูส้อนหลกัในโปรแกรมฯนี ้มาวิเคราะหข์อ้มลูและปรบัปรุงโปรแกรมฯท่ีพฒันาแลว้ให้
สมบรูณ ์

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้วิจัย ในฐานะเป็นครูผู้สอนหลักในโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการประเมินโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา จ านวน 4 สว่น  

ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา และตรวจสอบ
คณุภาพเครือ่งมือ  มีดงันี ้

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรับการสร้างแบบประเมินโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา     
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2) จัดท าประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา
เพื่อ ขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็นแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
โดยแบบประเมินนี ้มีทัง้หมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ประเมินคู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา ส่วนท่ี 2 ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) ทักษะ
การรอคอย 2) ทักษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ3) ทักษะการแบ่งปัน ท่ีอยู่ใน
โปรแกรม ฯ จ านวน 15 แผน ส่วนท่ี 3 สื่อการสอนส าหรบัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีอยู่ในโปรแกรม 
ฯ จ านวน 15 ชดุ และส่วนท่ี 4 แบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

3) น าแบบประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีผา่นการพิจารณาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 1 ท่าน ผู้เช่ียวชาญดา้นการสอนทักษะสังคม จ านวน 1 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดับปฐมวัย จ านวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนในระดบัชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินและวดัผล จ านวน 1 ท่าน (ดงั
รายละเอียดในภาคผนวก ก) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงตามเนื ้อหา (Content 
Validity) ประเดน็และเนือ้หาท่ีตอ้งการจะวดั ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ก่อนน าไปใช้
กับกลุ่ม เป้าหมาย โดยเกณฑ์ ท่ี ใช้มีค่าดัช นีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561) 

ให้ +1 ถ้าแน่ ใจว่า ข้อท่ีประเมินนั้นนั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั  

ให้  0 ถ้าไม่ แน่ ใจว่า  ข้อ ท่ีประเมินนั้นสอดคล้องกับ เนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อท่ีประเมินนั้นนั้นไม่สอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
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ในการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ขอ้ท่ีประเมินทุกขอ้ไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) มีคา่เท่ากบั 1.00  

4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงแบบประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา ก่อน
น าไปใชจ้รงิ 
 
 

1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบประเมินโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่                    

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

2. น าแบบประเมินฯ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษา                                                                             

และน ามาจดัท าเป็นแบบประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                                          

ส  าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

3. น าแบบประเมินฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้                                                                  

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ท่าน 

 

4. เลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบัหรอืมากกวา่ 0.5 ขึน้ไป                                         

และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

ภาพประกอบ 12 ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที ่2 
ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
หลังทดลองใช้แล้ว ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์คู่มือการใช้โปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา สว่นท่ี 2 วิเคราะหแ์ผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) 
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ทกัษะการรอคอย 2) ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ3) ทกัษะการแบง่ปัน ท่ีอยู่
ในโปรแกรม ฯ จ านวน 15 แผน ส่วนท่ี 3 วิเคราะหส์ื่อการสอนส าหรบัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีอยูใ่น
โปรแกรม ฯ จ านวน 15 ชุด และส่วนท่ี 4 วิเคราะห์แบบประเมินทักษะสังคมก่อนและหลังการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา  

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูแบบประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดย
การวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิจยัเรือ่ง การพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา เป็นงานวิจยัประเภทการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยมีการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ไดแ้ก่   

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาของการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา   

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา    

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้ 3 ระยะ ตามล าดบั ดงันี ้
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา   

2. ผลการสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3. ผลการทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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1. ผลการศกึษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพฒันาการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้น
ประถมศึกษา  

ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยศกึษาผา่นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) 

ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาแนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยศกึษา
ผา่นการใชแ้บบสอบถาม 

ตอนที่  1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนาการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดยศึกษาผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผูใ้หข้อ้มลู 
จ านวน 15 คน  มีเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลู คือ ผูท่ี้มีประสบการณใ์นการดแูลและสอนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษไม่ต ่ากวา่ 5 ปี มีบทบาทดแูล ช่วยเหลือ จดัการเรยีนการสอนใหก้บัเด็กโดยตรง 
สามารถถ่ายทอดประสบการณก์ารช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะ
เข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษาได้ การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี ้ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) สามารถสรุปผลการวิเคราะห ์ออกเป็น 2 สว่น
หลกั ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียน
ร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

1.1 สภาพปัจจุบันของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

1.2 สภาพปัญหา อุปสรรคของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

1.3 แนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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ส่วนที่  2 ผลการศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียน
ร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

2.1 โปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะ
เขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

2.2 ขอ้จ ากัดของการใชโ้ปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

2.3 แนวคิดและรูปแบบในการสรา้งและพฒันาโปรแกรมโปรแกรมช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา 

2.4 ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการสรา้งและพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.5 ทักษะทางสงัคมท่ีส าคญัส าหรบัสรา้งโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียน
ร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

1.1 สภาพปัจจุบันของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ผลการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า 
ปัจจุบนัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะทางสงัคมในโรงเรียนเรียนรว่ม ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการ
ปรบัไปตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน สามารถแบ่งเป็นการช่วยเหลือได ้3 กลุ่ม คือ กลุม่ท่ี 1  คือ 
เด็กสามารถเรียนรวมกบัเพื่อนปกติได ้โดยจดัใหมี้การเรียนการสอนดา้นทกัษะสงัคมตามปกติแต่
ลดระดบัของเกณฑก์ารประเมินลง มาใชแ้นวทางการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ส่วนกลุ่มท่ี 2 คือ เด็กสามารถเรียนรวมกบัเพื่อนปกติไดบ้างรายวิชา เด็กกลุ่มนีจ้ะแยกมา
ฝึกทกัษะสงัคมเป็นรายบุคคลได ้และส่งเสรมิกิจกรรมบ าบดัอ่ืน ๆ เพื่อช่วยเหลือและเตรียมความ
พรอ้มตอ่การเลื่อนระดบัชัน้ถดัไป และกลุม่ท่ี 3 เป็นกลุม่เด็กท่ีมีปัญหาทกัษะสงัคมระดบัรุนแรง ไม่
สามารถเรยีนรว่มกบัเพื่อนได ้กลุม่เหล่านีมุ้่งเนน้การใชกิ้จกรรมบ าบดัอ่ืน ๆ เขา้ช่วยกระตุน้เพื่อให้
ลดระดบัอารมณล์ง มีความพรอ้มต่อการสื่อสารและปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นได ้ดงันัน้สามารถสรุปได้
วา่การช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะทางสงัคมในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ประกอบดว้ย การประเมิน
เด็กเพื่อสรา้งเสริมตามศกัยภาพของกลุ่มเด็ก การเสริมทักษะท่ีส าคญัเพื่อเตรียมความพรอ้มต่อ
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ระดับถัดไป เช่น การเสริมทักษะด้านการรอคอย ทักษะการรูจ้ักกฏ กติกา การสื่อสาร การ
ช่วยเหลือตนเอง เป็นตน้ การเสรมิทกัษะเพื่อลดปัญหาและแกไ้ขปัญหาดา้นอารมณข์องเด็กดงัเช่น 
การท ากิจกรรมดนตรบี  าบดั สนุขับ าบดั เป็นตน้ ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...เด็กอนุบาล 1 เราจะเอาขึน้มาสอนแยกเพือ่เป็น

การเตรียมความพรอ้มเดก็ก่อนแลว้เมือ่ขึน้ชัน้อนบุาล 2 อนบุาล 3 จึงมกีารเรยีน

ร่วมอย่างเต็มรูปแบบเต็มเวลา ในอนบุาล 1 จะเป็นการเรียนร่วมบางเวลา ส่วน

ใหญ่กจ็ะฝึกเดก็ในเรือ่งของทกัษะสงัคม ทกัษะดา้นการรอคอย ทกัษะการรูจ้กักฏ 

กตกิา ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ทกัษะการสือ่สาร...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...หากเดก็คนไหนมีปัญหาก็จะแยกมาฝึกเดีย่ว หรือ

หากครูประจ าชัน้สงัเกตเห็นเดก็มีปัญหา ทกัษะทางสงัคมทางเรือ่งอะไร ก็จะจดั

โปรแกรมเฉพาะของเด็กคนนัน้ พฒันาเป็นคน ๆ ไป ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง 

ความตอ้งการเดก็แตล่ะคน...”  

ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 3 “...ศูนย์ฯจะมีสุนขับ าบัด ส าหรบัเด็กออทิสติกที่มี

ปัญหาไม่ค่อยเล่น ไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธ์ จะใชสุ้นขับ าบัดเขา้มาช่วย โดยสุนขั

ไดร้บัการฝึกฝนมาแลว้เพือ่ส าหรบับ าบดัโดยเฉพาะ...”  

นอกจากนีย้ังพบว่า ระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะทางสงัคมใน
โรงเรียน ครูไดใ้ชชุ้ดรูปภาพ สิ่งเสริมแรง หรือการกระตุน้เตือนมาใชก้ับเด็ก และรายงานไปยัง
ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้น าไปฝึกและน าผลการฝึกกลับมาวางแผนร่วมกัน หากเด็กมี
พัฒนาการท่ีดีครูจะปรับเลื่อนระดับหรือเลือกทักษะท่ีส าคัญต่อไป แต่หากยังไม่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนไดค้รูอาจแนะน าเทคนิควิธีการอื่น ๆ เขา้ช่วยในการด าเนินการ แต่ยงัไม่ระบบท่ีชดัเจน 
เป็นการพดูคยุแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นัปกต ิมีแตแ่ผนการจดัสอนเฉพาะบคุคล (IEP) ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 4 “...พัฒนาทักษะสังคมของเด็ก โดยมีครูในกลุ่ม

แนะน าให้ใช้เป็นชุดภาพ สิ่งเสริมแรง หรือการกระตุ้นเตือน เมื่อครูได้น าไป

ทดลองท าสกัสปัดาห์นงึ ค่อยกลบัมาสะทอ้นผลใหค้รูในกลุ่มฟัง ถา้ไม่ไดผ้ลก็จะ

มาระดมความคิดใหม่ หรือหากไดผ้ลก็จะท าเป็นชดุโปรแกรม มีขัน้ตอนออกมา
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เป็นภาพ แลว้รายงานผูป้กครองว่าตอ้งท าอะไรบา้ง ใหผู้ป้กครองน าไปฝึกทีบ่า้น

ตามขั้นตอน หรือหากมีเด็กที่มีปัญหาในเรื่องที่เคยท า แล้วก็สามารถหยิบ

โปรแกรมเดมิขึน้มาท าได ้เพราะครูกจ็ะมกีารแลกเปลีย่นกนั ท าเป็นชดุ ๆ ไว.้..”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่5 “...อยา่งเดก็อนบุาลตอนนีก้จ็ะม ีEI ทีเ่ป็นในเรือ่งของ

การสือ่สารเป็นสว่นใหญ่ การเขา้หาเพือ่น การเลน่ การบอกความตอ้งการ ระดบั

ประถมศกึษาจะไมม่โีปรแกรมตวันี ้เพราะวา่เราจะท าเป็น IEP...”  

1.2 สภาพปัญหา อุปสรรคของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
พบว่าปัญหา อุปสรรคของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มีดงันี ้

1) ครอบครวัปล่อยปละละเลย ตามใจมากเกินไป รวมถึงไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางเดียวกับโรงเรียน ถือเป็นปัจจัยท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดก้ล่าวถึง ซึ่งพบว่าปัจจัยดา้น
ครอบครวัเป็นปัจจัยท่ีส  าคัญต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กเป็นอย่างสูง โดยพบว่า
ผูป้กครองบางคนปลอ่ยปละละเลยไม่ฝึกเด็กอยา่งตอ่เน่ือง ยืดหยุ่นใหเ้ด็กเม่ืออยูบ่า้นเพราะสงสาร 
ผูป้กครองบางรายไม่สามารถจดัการพฤติกรรมของเด็กเม่ืออยู่บา้นไดจ้ึงใหเ้ด็กอยู่กบัอปุกรณก์าร
สื่อสาร และครอบครวับางคนไม่ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกับท่ีโรงเรียน ท าใหเ้ด็กเกิดความ
สบัสน จนน ามาสู่การไม่ปฏิบตัิตามกติกาของโรงเรียน ในขณะท่ีผูป้กครองบางกลุ่มเลือกใชว้ิธี
หลีกเลี่ยงและตีตวัออกห่างจากครูเพราะครูตัง้ขอ้สงัเกตว่าลูกมีภาวะสมาธิสัน้ มีภาวะบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู ้เป็นตน้ โดยผูใ้หข้อ้มลูยืนยนัว่าการท่ีผูป้กครองตีตวัออกห่างจากครูและโรงเรียน 
ส่งผลเสียอย่างมากต่อการพัฒนาทักษะทางสงัคม บางรายยังมีความถดถอยมากขึน้ แมจ้ะใช้
เทคนิคกระตุน้ตา่ง ๆ แตไ่ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...สว่นใหญ่ทีบ่า้นไม่เคยฝึกใด ๆ ใหก้บัเดก็เลย บาง

บา้นมีลูกคนเดียว เด็กก็จะไม่ไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมจากเด็กดว้ยกัน บางบ้านก็

ตามใจเด็ก เพราะฉะนัน้เด็กทีม่าในกลุ่มอนบุาล 1 จะค่อนขา้งเป็นเด็กเอาแต่ใจ

ตนเองหรอืไมรู่จ้กัการรอคอย อยากไดอ้ะไรกจ็ะเอาเดีย๋วนัน้ หรอืภายในหอ้งเรยีน

มีกฎระเบียบ เขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบตัิตามได ้และเขาก็จะแสดงอารมณ์ไม่

พอใจออกมา หรอืกล่าวคอื หนึ่งเขาไม่สามารถปฏิบตัติามกฎได ้สองไม่สามารถ
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จดัการกบัอารมณข์องตนเองได ้สามไม่สามารถสือ่สารได ้ปัญหาสว่นใหญ่ก็ตอ้ง

คุยกบัผูป้กครองใหเ้ขา้ใจดว้ยกนั โดยเฉพาะบา้นทีม่ีคุณปู่ คุณย่าจะเป็นปัญหา

มาก ๆ...” 

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ปัญหามาจากทางครอบครวัการเลีย้งดูจากทีบ่า้น 

สองปัญหาทีม่าจากสภาวะตวัเดก็เอง ทีเ่กดิขึน้ภายใน แตต่วัพอ่แมไ่มรู่.้..”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...ผูป้กครองบางคนยอมรบัดว้ยความจ านน พอเรา

บอกอะไรเขาไปใหไ้ปฝึก แนะน าเขาไป ก็จะไม่ค่อยไปฝึกมา การทีเ่ดก็จะพฒันา

ก็เป็นไปค่อนขา้งชา้ ผูป้กครองบางคนเหมือนจะเปิดใจแต่ไม่เปิด ถา้ผูป้กครองที่

จ านนไม่ยอมรบัเขาก็จะแค่ยอมพาไปหาหมอ ยอมเขา้โครงการ แต่ไม่ช่วยเรา

พฒันาตอนอยู่ทีบ่า้นไม่ฝึก ใหเ้ราท าแต่ทีโ่รงเรียน การพฒันาก็เป็นไปไดช้า้ แต่

ผูป้กครองทีไ่ม่ยอมรบัเลย จะยากมากไม่สนใจอะไรเลยทีเ่ราแนะน าเขาคดิว่าลูก

เขาดแีลว้อยูส่ามารถในระบบปกตไิด.้..”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 4 “...บุคคลที่อยู่รอบตัวเด็กไม่ปฏิบัติไปในแนวทาง

เดยีวกนั ผูป้กครองบางคนยืดหยุ่นกบัเด็กมากเกินไป พอ่แม่บางคนไม่ชอบเวลา

ลูกรอ้งไห ้พอรอ้งไหก้จ็ะตามใจ แลว้กย็นืหยุน่มากเกนิไป พอไปอยูบ่า้นกข็าดการ

ฝึกฝนต่อเนื่อง เวลาเด็กอยู่ทีโ่รงเรียนเราจะสอนว่า เวลาจะหยิบอะไร ไม่ว่าจะ

เป็นของของใคร เดก็ตอ้งถามหรอืขออนญุาตก่อน พอกลบัไปบา้น เวลาเขาจะกิน

อะไรก็ตอ้งขออนญุาตก่อนดว้ย บางทีเด็กอยากไดอ้ะไรก็จะหยิบเลย ผูป้กครอง

เมือ่อยูบ่า้นกล็มืกตกิาตรงนี ้พอบคุคลรอบตวัเดก็ไมไ่ดไ้ปในแนวทางเดยีวกนั เดก็

กส็บัสน ไมพ่ฒันาดว้ย...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่5 “...ผูป้กครองไม่ยอมรบัว่าลูกของเขาผิดปกติ อย่าง

กรณีทีค่รูเคยเจอ คอื สงสยัว่าเดก็เป็นสมาธิสัน้หรอืไม่ เดก็มกัมอีาการเหม่อลอย 

หรืออยู่ ๆ ก็พูดขึน้มากลางวงสนทนา ในมมุมองของครูเองคดิว่าอาจจะเกิดจาก

การเลีย้งดู จึงไดท้ าการปรึกษากับผูป้กครอง ผูป้กครองบอกว่าเด็กไม่ไดเ้ป็น

สมาธิสัน้แลว้กไ็มไ่ดพ้าไปปรกึษาแพทย ์แตบ่างคนผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืดนีะ

พอเหน็ผลการเรยีนลูกก็กระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื พาเดก็ไปพบแพทย ์แต่
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ยงัมีบางหอ้งทีผู่ป้กครองไม่ยอมรบัเลย เมื่อครูรายงานพฤติกรรมลูกไป และให้

ค าแนะน าใหพ้าเดก็ไปพบแพทย ์ซ่ึงครูก็บอกวา่หากพาไปแลว้เดก็ไมไ่ดเ้ป็นตามที่

สงสยั ครูก็จะปรบัวธีิการสอนใหมใ่หด้ขีึน้เพือ่สง่เสรมิเดก็ ผลปรากฏว่าผูป้กครอง

พาเด็กออกห่างจากครู แม้ว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กคนนีจ้ะได้รับแรงเสริม

ทางบวกจากครู เวลามอบหมายงานก็ไดล้ดลงกว่าเดก็คนอืน่ แต่พฤตกิรรมเดก็ก็

ไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีค่วรจะเป็น...”  

ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่6 “...จากความเหน็สว่นตวัของครูคดิวา่เกดิจาก พอ่

แม่ คือ ถา้พ่อแม่ไม่ยอมรบั ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ไดม้ีความรูส้ึกที่อยากช่วยไป

ในทางทิศทางเดียวกบัครู การช่วยเหลือเด็กจะเป็นไปไดย้ากเพราะถา้ฝึกจากที่

โรงเรยีนอยา่งเดยีวมกัไมไ่ดผ้ล ทกัษะทางสงัคมนีต้อ้งเริ่มตน้ทีบ่า้นดว้ย...”                       

2) ดา้นบคุลากรในโรงเรยีน บคุลากรในโรงเรยีนขาดความเขา้ใจและขาดความรู ้
เก่ียวกับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ส่งผลใหผู้บ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ไม่สามารถ
จัดการพฤติกรรมของเด็กได ้ท าให้เด็กขาดโอกาสฝึกทักษะทางสังคม ท่ีควรจะฝึกปฏิบัติตาม
สถานการณน์ัน้ๆ อยา่งเป็นประจ าและสม ่าเสมอ  

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ส าหรบัดา้นบคุลากรความเขา้ใจในตวัเดก็บางคน

ยงัไมไ่ดเ้ขา้ใจเตม็รอ้ย บางคนกไ็มใ่สใ่จทีจ่ะชว่ยเหลอืหรอืปลอ่ยปะละเลย...”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...อย่างแรกเลยคือครูอนุบาลขาดความรูท้างดา้น

การศึกษาพิเศษ ไม่เขา้ใจ บางคนสอนโดยใชอ้ารมณ์กบัเด็ก อีกหนึ่งปัญหาคือ

พ่อแม่ผู ้ปกครองไม่ยอมรับ ว่าลูกเป็นเด็กการศึกษาพิเศษ บางครัง้ครูก็ไม่

สามารถจะบอกอาการของเด็กไดอ้ย่างเจาะจง เพราะไม่ไดม้ีความรูท้างดา้นนี ้

เฉพาะ ท าไดเ้พยีงแนะน าหรือรายงานว่าพฤติกรรมตอนอยู่โรงเรียนเป็นอย่างไร

ตอนอยู่ที่บ้านเป็นเช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนหรือไม่ หรือแนะน าให้พาลูกไป

ปรกึษาแพทย ์พอ่แมท่ีไ่มย่อมรบักม็กัจะบอกวา่ไมม่เีวลา...”  

3) ขอ้จ ากัดเรื่องระบบของโรงเรียน จากการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่าบางโรงเรียน
ขาดระบบการดแูลและช่วยเหลือเด็กท่ีรองรบัการพฒันาทกัษะทางสงัคม ดงัเช่น โรงเรียนไม่เปิด
หลกัสตูรการเรยีนรว่มส่งผลใหค้รูการศกึษาพิเศษไม่สามารถแบ่งหรอืตดัรายวิชาออกมาใหเ้ด็กได้
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ฝึกทกัษะทางสงัคมได ้ในขณะท่ีบางโรงเรียนมุ่งเนน้การส่งเสริมดา้นวิชาการใหก้ับเด็ก ส่งผลให้
การท างานของครูการศึกษาพิเศษเป็นไปไดย้ากรวมถึงขาดพลงัการขับเคลื่อนหรือไดร้บัความ
รว่มมือจากครูประจ าชัน้ สง่ผลใหเ้ด็กกลุม่นีมี้พฤตกิรรมดา้นสงัคมลดถอยลง ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...ท่ีน่ีเป็นโรงเรียนเรียนร่วม แต่ไม่ไดเ้ปิดตัวแบบ

ชดัเจน จึงเป็นช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งยากท่ีจะดงึเด็กลงมา ซึ่งเป็นไดแ้ค่ช่วงเชา้ ช่วง

เย็นเพราะท่ีน่ีไม่มีเวลาแน่นอน ตอ้งจดัสรรเวลาเอง...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...โรงเรียนยงัไม่มีหลกัสูตรทีจ่ะส่งเสริมทกัษะสงัคม

ส าหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ เพราะจะเนน้เกีย่วกบัดา้นวชิาการมากกวา่ท า

ใหไ้ม่มีเวลาส่งเสริมทกัษะทางสงัคม เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมดา้นสงัคมที่

ถดถอยลง...”  

4) การเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสงัคมปัจจุบนัท าใหเ้กิดครอบครวัเดี่ยวเพิ่มมากขึน้ โดยครอบครวัเดี่ยวเหล่านีมี้
ลกัษณะท่ีแยกตวัออกมาจากครอบครวัใหญ่ ออกมาอยู่กนัล าพงั พ่อแม่ลกู โดยผูป้กครองทัง้สอง
ท่านตอ้งออกจากบา้นเพื่อไปท างานหาเลีย้งชีพ มีเวลาพบหรือเล่นกับลกูนอ้ยลง ท าใหเ้ด็กขาด
ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เลน่คนเดียว จงึน ามาสูปั่ญหาดา้นการปรบัตวัเม่ือเขา้เรยีนหนงัสือ
ท่ีโรงเรยีน ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ในสภาพสงัคมปัจจบุนัแตกตา่งจากเมือ่ก่อน ทีเ่ป็น

ครอบครวัเดี่ยวมากขึ้น พ่อแม่ก็ตอ้งท างานเลีย้งลูกเอง บางครัง้ขา้งบา้นเพือ่น

บา้นก็ไม่ไดรู้จ้ักกัน เด็กก็ไม่ไดเ้ล่น เด็กก็ไดเ้ล่นแค่กับพ่อแม่หรือเล่นคนเดียว 

บางครัง้ผูใ้หญ่ไมเ่หมอืนการทีเ่ดก็เลน่กนัเอง...”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...พอมีการแพร่ระบาดโควิด 19 นกัเรียนไม่ไดไ้ป

โรงเรียน ท าใหอ้ยู่แต่บา้น ไม่ไดเ้จอเพือ่น เล่นกบัเพือ่น ผูป้กครองเริ่มเป็นห่วง 

กลวัลูกมีพฒันาการทกัษะสงัคมลดลง เพราะไม่ไดฝึ้กกบัครูดว้ยทีโ่รงเรียนดว้ย 

ถา้โรงเรียนเปิดนกัเรยีนกลุ่มนีค้งตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวัมาโรงเรยีนพอสมควร

...” 
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5) อปุสรรคจากตวัเด็ก คือการท่ีเด็กมีพฤตกิรรมเชิงลบและสง่ผลกระทบตอ่เพื่อน
รว่มชัน้เรยีน ครูในโรงเรียน รวมถึงลกัษณะทางกายภาพของเด็กท่ีเป็นอปุสรรคต่อการท ากิจกรรม
กบัเพื่อน ในบางรายมีปัญหารุนแรงโดยการท ารา้ยรา่งกายเพื่อน และอาละวาดทกุวนัสง่ผลกระทบ
ต่อครูประจ าชัน้ในการดแูลเด็กปกติ ท าใหเ้ด็กปกติไม่ไดร้บัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ 
รวมถึงไดร้บัความเดือดรอ้นจากการถกูท ารา้ย และเน่ืองจากกลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนีไ้ม่
สามารถระงบัอารมณข์องตนเองได ้ท าใหเ้พื่อนตีตัวออกห่าง ไม่ตอ้งการเล่นดว้ย ครูยงัตอ้งคอย
ระแวดระวงัเพื่อปอ้งกนัอนัตราย จึงกลายเป็นอปุสรรคปิดกัน้ใหเ้ด็กไม่สามารถมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบั
เพื่อนได ้ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...บางครัง้เดก็เราก็ไปเกเรเดก็ปกต ิจ าเป็นตอ้งมีการ

ควบคมุอย่างใกลช้ดิ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ก็คอืเดก็ทีอ่ยู่ในหอ้งเรยีนเสยีโอกาสทางการ

เรยีนดว้ย เพราะครูจะตอ้งไปประกบเดก็พเิศษ ซ่ึงหากปล่อยเขาลงไปขา้งล่างคน

เดียว เขาอาจจะท าพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรือไปก่อกวนเด็กคนอืน่หรือท าให้

คนอืน่เดือดรอ้น จึงจ าเป็นตอ้งมีครูคอยประกบใกลช้ิด แมบ้างครัง้ผูป้กครองก็

พยายามช่วยลูก เช่น พาไปรบัการฝึกอย่างถูกวิธี พาไปพบแพทย์ มีการใชย้า มี

การบ าบดั แต่บางครัง้ผูป้กครองเองก็ละเลย แลว้ปัญหาใหญ่เลยทีเ่ราเจอ ส่วน

ใหญ่ คอื เดก็ไปท ารา้ยผูอ้ืน่ในกรณทีีห่นกั ๆ ขึน้อยู่กบัครอบครวัของเดก็ดว้ย แม้

จะพาไปบ าบดัแลว้ดีขึน้แต่ผูป้กครองหยดุ ไม่ฝึกต่อ จะเกิดวนเวียนซ ้า ๆ แบบนี ้

ตอ้งพาไปฝึกใหมอ่กี อารมณข์องเดก็ควบคมุไมไ่ด ้มนักจ็ะแรงขึน้...” 

     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...เด็กเล่นกับเพื่อนไม่ได้ ไม่ เข้าใจกฎกติกาที่

ก าหนดให้ เมื่อเล่นกับเพื่อนก็จะทะเลาะกัน บางครัง้เด็กไม่สามารถควบคุม

อารมณ์ของตนเองได ้บางรายท ารา้ยเพือ่น หรือถา้อยู่ในชัน้เรียน ก็จะก่อกวน

เพือ่น ครูตอ้งรายงานผูป้กครองใหไ้ปพบแพทย์ และใหท้านยาตามที่แพทย์สั่ง  

ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่...”  

1.3 แนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จากการวิเคราะหข์อ้มลู  พบว่า 
แนวทางการสนบัสนนุการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษา
ในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มีดงันี ้
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1. การมีส่วนรว่มจากครอบครวั ผูใ้หข้อ้มลูไดก้ล่าวว่าเม่ือสงัเกตพบว่าเด็กมี
ความผิดปกติหรอืครูเกิดขอ้สงสยัแลว้ มกัจะเชิญผูป้กครองเพื่อพดูคยุท าความเขา้ใจเบือ้งตน้ โดย
กระบวนการนีต้อ้งอาศยัครูการศกึษาพิเศษมาพดูคยุกบัผูป้กครองเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยครู
ไดมี้การจัดท าตารางกิจกรรมเสริมพัฒนาการ ระบุการวางแผน ก าหนดเป้าหมายระยะสัน้และ
ระยะยาวกับผู้ปกครอง โดยข้อค้นพบในการศึกษาครัง้นี ้ พบว่า การก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงคร์ะยะสัน้ท่ี ท่ีมุ่งเนน้สรา้งการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาไม่นาน ท าใหผู้ป้กครองให้
ความร่วมมือกับครูมากกว่าการวางเป้าหมายระยะยาวท่ีระบุไวใ้นแผน IEP ในขณะท่ีบางส่วน
พบว่ายงัมีผูป้กครองบางสว่นไม่ยอมรบัสภาพของเด็ก และไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าทัง้เรือ่งการพา
ไปพบแพทยแ์ละการใชก้ารฝึกท่ีบา้น การแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ของครูการศึกษานีจ้ึงใชว้ิธีการ
แกปั้ญหาเฉพาะท่ีท าไดใ้นโรงเรยีน โดยครูการศกึษาพิเศษพดูคยุวางแผนรว่มกบัครูประจ าชัน้ของ
เด็กเพื่อด าเนินการตามแผน จากนัน้น าผลการเปลี่ยนแปลงไปสะทอ้นใหก้บัผูป้กครอง เพื่อใหเ้ห็น
ขอ้ดีของการท า และยินยอมเขา้มามีสว่นรว่มในแผนตอ่ไป ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ส่วนใหญ่จะขอคยุกบัผูป้กครองและท าเป็นตาราง

ออกมาใหเ้ขาดู ท ามาเป็นเป้าหมายระยะสัน้แลว้แจง้ผูป้กครอง จากทีโ่รงเรียน

เคยท ามา อย่างเช่น สปัดาหน์ีเ้ดอืนนีจ้ะท าเรือ่งการรอคอยหรอืเรือ่งการสือ่สารก็

จะรายงานผูป้กครอง จากนัน้น าเป้าหมายระยะยาวออกมาท าเป็นตารางเล็ก ๆ 

ใหผู้ป้กครองไดม้องเห็นว่ามีเป้าหมายระยะสัน้ว่าเดือนนีเ้ราอยากใหลู้กเขาท า

อะไรได ้ถา้ท าไดจึ้งจะด าเนนิไปขอ้ตอ่ไป ถา้ยงัไมไ่ดก้จ็ะมาดูวา่เป็นเพราะอะไร.”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...แตใ่นทางตรงกนัขา้มถา้ผูป้กครองไม่ยอมรบัไม่พา

ไปพบแพทย์ ทางเราก็จะศึกษาต่อไปโดยเป็นการช่วยเหลือร่วมกันระหว่างครู

ประจ าชัน้ ปูแนวทางในการช่วยเหลือไปก่อนระยะสักปี 1 เพื่อให้ผูป้กครอง

สามารถยอมรบัไดแ้ลว้ค่อยรายงานพฤติกรรม เมื่อผูป้กครองยอมเขา้โครงการ

เมื่อไหร่ก็เต็มรูปแบบในทนัที ถา้ไม่ไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครองสกัที เด็กก็

อาจจะไมเ่กดิการพฒันาเพราะวา่แม่ไม่ยอมรบั...”  

   ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...น าครูการศกึษาพเิศษมาร่วมพูดคยุกบัผูป้กครอง ซ่ึง

มีความน่าเชื่อถือมากกว่าครูปฐมวยั หากพูดพ่อแม่จะยอมรบัและพาลูกไปหา

หมอ ซ่ึงตอ้งเริ่มตน้ตัง้แตอ่นบุาล 1 เพราะถา้ขึน้อนบุาล 2 จะไมท่นัแลว้...”  
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2. การจัดการเรียนการสอน จากขอ้จ ากัดท่ีพบว่าโรงเรียนไม่สามารถแบ่งรายวิชา
ปกติเพื่อมาสอนหรือท ากิจกรรมเพิ่มเติมได ้แนวทางการสนบัสนุน คือ การสอดแทรกและบูรณา
การกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมเขา้ไปในกิจกรรมการเรียนปกติ เสริมกิจกรรมบ าบัดตาม
สถานท่ีต่าง ๆ และเพิ่มเติมกระบวนการเล่นใหก้บัเด็ก พรอ้มใชเ้ทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนในการท า
กิจกรรมทกุอยา่ง เช่น การรอคอยกนั ไม่ทิง้กนั จะไม่ไปไหนหากเพื่อนเราไม่ไปดว้ย เป็นตน้ เพื่อให้
เกิดปฏิสมัพนัธร์ว่มกนัมากท่ีสดุ โดยขอ้คน้พบในการศกึษาครัง้นี ้คือ การมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ช่วยดงึดดูความสนใจของเด็กใหเ้ขา้มารว่มมีปฏิสมัพนัธก์นัดี นอกจากนีใ้นระหวา่งการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ครูมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการสงัเกต สอดแทรกรายละเอียด เช่น การวางกฎกติกา รกัษา
ระเบียบวินยั การแบง่ปัน การรอคอย เป็นตน้ และเก็บขอ้มลูเพื่อน ามาปรบัแผนการจดัหลกัสตูรให้
มีความเหมาะสมมากขึน้ ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...เราตอ้งมีกิจกรรมบ าบดั อย่างดนตรีบ าบดั ศิลปะ

บ าบดัเขา้มาช่วย ถา้เป็นกจิกรรมดนตร ีครูก็ใหเ้ดก็เขา้กลุ่ม แตเ่ดก็บางคนกย็งัไม่

พรอ้มทีจ่ะมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอืน่ ครูก็ตอ้งพยายามเพิ่มกิจกรรมเขา้ไป เช่น ให้

เดก็สง่ของกนั ปรบมอืตามจงัหวะ...”  

     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...การวางระเบียบวินัยในทุก ๆ กิจกรรมต้อง

สอดแทรกเขา้ไป แลว้ครู พีเ่ลีย้งตอ้งคอยสงัเกตวา่เดก็บกพรอ่งตรงไหนและเขา้ไป

ส่งเสริม โดยไม่มองว่าเป็นปัญหา ซ่ึงเด็กมีการเรียนรูท้ีแ่ตกต่างกนั เด็กบางคน

อาจจะยงัไม่พรอ้ม ใช่ว่าไม่เก่งหรือท าไม่ได ้โดยผมจะแนะน าครูใหเ้ก็บขอ้มูล

ระยะสัน้วา่เดก็มพีฤตกิรรมอยา่งไร แลว้คอ่ยไปดูขอ้มูลเชงิลกึของเดก็ แลว้ดูระยะ

ยาวว่าเกิดจากอะไร บางครัง้ลงลึกไปดู ถึงไดรู้ว้่าที่บา้นใหลู้กนอนเวลานี ้เวลา

เดก็ออ้นขอดูคลปิก่อนนอนกป็ลอ่ยใหดู้กส็ง่ผลตอ่พฤตกิรรมตอนอยูท่ีโ่รงเรยีน...”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 3 “...เราจะติดตามเด็กคนนีท้ี่อารมณ์รุนแรงมากขึ้น 

วิธีการแกไ้ขคือแนะน าใหเ้ขาไดเ้ขา้ไปบ าบดั ในจุดทีเ่ราสามารถประสานงานทัง้

ผูป้กครอง ใหไ้ปพบแพทย์ เด็กไดร้บัการบ าบดัไดร้บัการควบคุมทางยา และมี

ที่นึงที่ครูได้แนะน าไปแล้วได้ผล คือ ศูนย์เด็กออทิสติกแห่งหนึ่ ง ที่นี่จะมี

กิจกรรมบ าบดั และมีอกีหลาย ๆ กิจกรรม เราก็ไปขอความอนเุคราะห์เขาใหเ้ดก็
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ไปฝึกโดยดึงชั่วโมงเรียนจากทีโ่รงเรียนท าเรือ่งขออนุญาตผูอ้ านวยการโรงเรียน

เพือ่ลดความกา้วรา้วของเขา...”  

    ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่4 “...ครูไม่ประจานว่ามีเพือ่นคนนีเ้ป็นเด็กพิเศษเพราะ

เดก็สามารถสมัผสักนัไดอ้ยู่แลว้ว่าเพือ่นคนนีไ้ม่เหมอืนคนอืน่ ตวัครูจะคอยพูดให้

เดก็ดูแลและช่วยเหลือกนัเช่นเพือ่นรอ้งไหก้็ไปปลอบ เขา้ไปดูแล บางคนมีความ

ตอ้งการพเิศษทางดา้นรา่งกาย เดนิสะดดุงา่ย ขึน้ลงบนัไดไม่สะดวก ครูกช็่วยพูด

ใหเ้ดก็ ๆ ช่วยเหลอืเพือ่น เช่น อย่าเดินเรว็นะ รอใหเ้พือ่นเดนิไปดว้ยกนั แลว้ก็จะ

ใหเ้พือ่นทีม่ีความตอ้งการพิเศษเดินขา้งหนา้ และเพือ่นทุกคนในหอ้งจะตอ้งรอ 

ไมเ่ดนิเรว็ หรอืวิ่งขึน้ลงบนัได เวลาเพือ่นใสร่องเทา้ชา้ทกุคนกจ็ะตอ้งรอ...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่5 “...ครูจะสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่เดก็ ว่าเพือ่นทีอ่ยู่หอ้ง

เดยีวกนันัน้แตล่ะคนมคีวามแตกตา่งกนั แตล่ะคนมคีวามพรอ้มไมเ่ทา่กนั เดก็แต่

ละคนไดร้บัการเลีย้งดูไม่เหมือนกนั ดงันัน้เด็กจะตอ้งช่วยเหลือกนัและกนั เวลา

ท ากจิกรรมครูกจ็ะใหท้ าเป็นคูก่นัหรอืเป็นกลุม่...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่6 “...ทีผ่า่นมาจะใชว้ธีิการใหเ้พือ่นช่วยเพือ่น เดก็หลาย 

ๆ คนไม่เอาอะไรเลย มีอะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยก็จะรอ้งไหอ้าละวาด เด็ก

เหล่านีพ้ออยู่ในวยัเดียวกนัมกัจะสือ่สารกนักบัเพือ่นและฟังเพือ่น อย่างเช่นถา้

เขารอ้งไหเ้พือ่นกจ็ะวิ่งกรูเขา้มาดูแล และเขา้มากอดเพือ่น คนทีม่อีารมณรุ์นแรงก็

จะมีครูทีเ่ขา้ไปคยุ เขา้ไปสมัผสัโดยการกอด เขาก็จะลดอารมณ์เบาลง สว่นดา้น

พ่อแม่ก็จะมีครูแนะน าใหพ้าลูกไปท ากิจกรรมอื่น ๆ เรียนขี่ม้า ไปที่ห้องสมุด

ชว่งเวลาทีท่  ากจิกรรมส าหรบัเดก็...”  

3. ความรู ้ความเขา้ใจของบคุลากรในโรงเรยีน พบวา่ แนวทางการสนบัสนนุเบือ้งตน้
คือ การจดัท าคู่มือกิจกรรมทกัษะทางสงัคมโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ย่อ ดงัเช่น หวัขอ้การรูจ้กัผูอ่ื้น การ
แนะน าตัวและมารยาท การรูจ้ักกฏกติกา การรอคอย การบอกความตอ้งการของตนเอง การ
แบ่งปัน การสื่อสารขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ ซึ่งคู่มือดังกล่าวสามารถเป็นตวัช่วยใหท้ั้งครูใน
โรงเรยีนและผูป้กครองสามารถน าไปใชต้อ่ท่ีบา้นได ้ทัง้นีคู้มื่อท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ควรเป็นคูมื่อท่ีมี
ตารางเวลาระบชุ่วงเวลาของการท ากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกนัระหว่างท่ีโรงเรยีนกบัท่ีบา้นเพื่อท าให้
เด็กเกิดความคุน้เคยและปรบัตวัได้เร็วมากขึน้ รวมถึงคู่มือท่ีจดัท าขึน้ยงัควรระบุใบงานโดยเนน้
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แบ่งตามระดบัความยากง่าย ใหค้รูสามารถน าไปปรบัใชก้บัเด็กได ้แนวทางการประเมินขึน้อยู่กบั
ศกัยภาพของเด็กแต่ละคนหากเด็กท่ีมีปัญหามาก อาจลดระดบัการท าใบงานลง ลดประดบัความ
ยากลง ดงัค ากลา่วดงันี ้
 

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...จดัท าเป็นคูม่อื มรีะบแุยกเป็นหวัขอ้ของทกัษะทาง

สงัคม เช่น การรูจ้กัคนอืน่ การไหวท้กัทายผูอ้ืน่ เวลาไปบา้นญาต ิก็ตอ้งรูจ้กัไหว้

ทกัทายก่อน การสื่อสารการขอความช่วยเหลือ มีตวัอย่าง ใหเ้ป็นแนวทางแก่

ผูป้กครองน าไปใชไ้ด ้มตีารางเวลาใหผู้ป้กครอง สามารถรูไ้ดว้า่เวลาอยูท่ีบ่า้นเดก็

จะตอ้งท าอะไร เพราะอย่างกิจกรรมบางอย่างสามารถท าเป็นกิจวตัรไดเ้วลาอยู่ที่

บา้น เวลาอยู่ทีบ่า้นจะไดไ้ม่ยืดหยุ่นจนเกินไป แลว้เด็กก็ไดป้ฏิบตัิอย่างต่อเนือ่ง

จากทีโ่รงเรยีน เพราะเวลาอยู่ทีโ่รงเรียนมีตารางเวลาทีแ่น่นอนในการท ากิจกรรม

...”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที ่2 “...ควรมีคู่มือแผนการสอนทกัษะทางสงัคม ใหเ้ป็น

รูปธรรม และครูสามารถน าไปใชไ้ดเ้ลย อาจแบ่งเป็นทกัษะสงัคมแตล่ะดา้น แบ่ง

ตามระดบัความยากงา่ย หรอืตามศกัยภาพของเดก็กไ็ด.้..”  

4. การเริม่ตน้ฝึกและการฝึกอย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากกลุ่มเด็กท่ีมีความยากล าบากในการ
เขา้สงัคมมกัตอ้งอาศยัระยะเวลาในการปรบัตวันานมากกว่าเด็กปกติ ดงันัน้ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้สดง
ความเห็นว่ายิ่งมีการพฒันาเด็กไดร้วดเรว็มากเท่าใด ยิ่งส่งผลดีต่อการเรียนรูท้กัษะทางสงัคมสงู
มากขึน้เท่านั้น โดยเฉพาะควรเริ่มฝึกทักษะทางสงัคมตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล เป็นตน้ไป รวมถึง
ทกัษะทางสงัคมสามารถลดถอยลงไดห้ากขาดการกระตุน้อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้การฝึกทกัษะทาง
สงัคมใหก้บัเด็กนอกจากควรเริม่ตน้อยา่งรวดเรว็ ยงัควรกระตุน้อยา่งตอ่เน่ือง ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...หากเริ่มฝึกตัง้แต่อนบุาล 1 เด็กจะมีความพรอ้ม

มากขึน้พอขึน้อนบุาล 2 กจ็ะสานตอ่ไดง้า่ย เป็นการปพูืน้ฐานก่อนทีเ่ดก็จะขึน้ป.1 

ไดด้ีกว่า บางทีการเริ่มตัง้แต่อนุบาล 2 อาจจะชา้ไปเพราะเด็กกลุ่มนีต้อ้งใช้

ระยะเวลาในการให้เขามีความไวว้างใจ และอีกทัง้ค านึงการท างานร่วมกัน

ระหวา่งครูปฐมวยัและครูการศกึษาพเิศษ...”  
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     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ใชฝึ้กต่อเนือ่งหรือแกไ้ขจนปัญหาพฤติกรรมตรงนี ้

หายไป แต่พฤตกิรรมบางอย่างก็ตอ้งใชเ้วลาตอ้งฝึกตลอด มกีารสอดแทรกอยู่ทัง้

วนั ขึน้อยูก่บัความสามารถของครูแตล่ะคนดว้ย...”        

5. เทคนิคการฝึกทักษะทางสงัคม พบว่าปัจจัยดา้นเทคนิคท่ีครูใชใ้นการสอนและ
ปรบัทกัษะทางสงัคมใหก้บัเด็กท่ีมีความเหมาะสม ดงัเช่น การใชเ้ทคนิคการเสรมิแรงเชิงบวก การ
ช่ืนชม การใชพ้ลงักลุม่ การสงัเกตและเพิ่มกิจกรรมบ าบดัเป็นรายบคุคล การสรา้งกิจกรรมท่ีอาศยั
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังเช่น การปลูกผักเพื่อท าอาหาร การท าสิ่งประดิษฐ์ การทดลอง
วิทยาศาสตรร์ว่มกนัโดยมีครูเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการบอกย า้ ๆ ซ  า้ ๆ เป็นเทคนิคท่ีสามารถสรา้งผล
ตอบรบัท่ีดีในการพฒันาทกัษะทางสงัคม ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...การเล่นเครื่องเล่นหลาย ๆ อย่างท าใหเ้ด็กเกิด

ทกัษะการแบ่งปัน การช่วยเหลือกนั ถา้ครูสงัเกตเห็นว่าเด็กเล่นไม่เป็น ก็จะช่วย

พูดใหเ้พือ่นเขา้มาช่วย โดยพูดว่าถา้เพือ่นเล่นเป็นทัง้หอ้ง เด็กก็จะสนุกดว้ยกนั

ทัง้หมด ถา้มีเพือ่นเล่นไม่เป็น เห็นเพือ่นนั่งเฉย เพือ่นก็คงไม่สนุก หรือการเล่น

เครือ่งบางอย่างตอ้งช่วยกนั โดยครูตอ้งมีขอ้ตกลงชดัเจน ซ่ึงการเล่นร่วมกนันีท้  า

ใหเ้ด็กรูจ้กัการรอคอยและการแบ่งปันจากการเล่นร่วมกนั และการจดักิจกรรมที่

ครูจดัให.้..”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ส าหรบักจิกรรมครูจะใชก้จิกรรมทีเ่นน้ใหเ้ดก็ไดเ้ล่น 

สง่เสริมทกัษะทางสงัคมใหเ้ด็กไดพู้ดสือ่สารได ้รูจ้กัแสดงความตอ้งการ ส าหรบั

เดก็ทีโ่ตขึน้มา สามารถพดูสือ่สารและแสดงความคดิเหน็ได ้ครูจะใชก้จิกรรมกลุม่ 

มากกว่ากิจกรรมเดี่ยว เช่น กิจกรรมปะ ติด ประดิษฐ์สิ่งของ การทดลอง

วิทยาศาสตร์ ปลูกผกัท าอาหาร เพือ่ใหเ้ด็กไดท้ างานร่วมกนั สือ่สารกนั มีการ

แบง่หนา้ทีแ่ละชว่ยเหลอืกนั คนไหนท าไมไ่ดก้ใ็หเ้พือ่นชว่ยก่อน เมือ่ท าเสรจ็และก็

ใหม้ตีวัแทนออกมาพดู ซ่ึงครูจะความส าคญัเรือ่งการเสรมิแรง ผา่นการพูดชม ให้

เพื่อนปรบมือเมื่อเด็กท าไดด้ี ซ่ึงวิธีนีค้รูสงัเกตไดว้่าเด็กเกิดความภูมิใจ เด็กมี

ความสขุทีต่วัเองท าได ้ซ่ึงเด็กเหล่านีม้กัจะไม่กลา้แสดงออก เขินอาย ครูก็จะใช้

วิธีใหม้ีเพื่อนออกมาแสดงเป็นตวัอย่างก่อน หรือเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลือกท า

กจิกรรมทีต่นสนใจแลว้ปรบัมาเป็นกจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ไดท้ ารว่มกนัทัง้หอ้ง...”       
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ส่วนที่ 2 แนวทางการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะ
เขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะทางสงัคมไวอ้ย่างเฉพาะ มี
เพียงการบรูณาการเขา้กบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบปกติ และมีครูบางคนไดจ้ดัหาเครื่องมือ 
ชดุกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ไดส้รา้งขึน้ไวน้  ามาใชจ้ดักิจกรรมเสริมทกัษะกบัเด็ก นอกจากนีย้งั
พบว่าครูในบางโรงเรยีนใชว้ิธีการประชมุรว่มกนัเพื่อวางแผนพฒันาเด็กจากนัน้จึงแยกยา้ยไปสรา้ง
กิจกรรมหรอืโปรแกรมตามเทคนิคและประสบการณข์องครูแตล่ะคน เช่น เริม่จากการมีปฏิสมัพนัธ์
กบัครู การจดจ าช่ือเพื่อน เนน้ดา้นรา่งกายและสอดแทรกกิจกรรมเล่นกบัเพื่อน เป็นตน้ จากนัน้จึง
ใชร้ว่มกนักบัผูป้กครองในการฝึกเด็กทัง้ท่ีโรงเรยีนและท่ีบา้น โดยสว่นใหญ่พบว่ากิจกรรมดงักลา่ว
ขา้งตน้ ใชว้ิธีการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อน าไปสู่ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนในขัน้ตอนต่อไปแต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยัพบว่ายงัขาดโปรแกรมดา้นทกัษะ
ทางสงัคม โดยเฉพาะโปรแกรมท่ีน ามาใชเ้ตรยีมความพรอ้มก่อนขึน้ระดบัชัน้ประถมศึกษา ดงัค า
กลา่วดงันี ้
 

     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 “....ในการประเมินแต่ละเด็กจะมีครูประจ าชั้น 

นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห์ นกักิจกรรม นกัสหวิชาชีพมาร่วมประมิน เมื่อ

ไดผ้ลการประเมินมาก็จะมาร่วมกนัพฒันาเด็ก เด็กแต่ละคนก็จะมีโปรแกรมที่

แตกต่างกนั ซ่ึงในดา้นทกัษะทางสงัคม จะมีครูไปฝึกผูป้กครอง แลว้ผูป้กครองก็

น าไปฝึกเดก็ทีบ่า้นต่อ มีการท างานเป็นสหวิชาการ ท างานร่วมกนัตอ่การพฒันา

เดก็หนึ่งคน...”   

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ไม่เชิงเป็นโปรแกรม แต่มีดราฟไวว้่าในเรือ่งทกัษะ

ทางสงัคมเราจะฝึกอะไรใหเ้ดก็บา้ง เป็นขอ้ ๆ ไป เป็นในรูปของ IEP เราจะท าไว้

เลยว่าทกัษะทางสงัคมเด็กตอ้งไดอ้ะไรบา้ง จะมีตวัยืนพืน้ไวเ้ลยว่าดา้นนี ้ๆ แลว้

ค่อยมาดูว่าพฤติกรรมเดก็ทีเ่ป็นแบบนี ้จะดึงไปใหส้ าเร็จในแต่ละดา้นไดอ้ย่างไร 

จะใชก้จิกรรมอะไรหรอืวธีิอะไรเขา้มาสง่เสรมิ...”  
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     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...ไม่มีเป็นเล่มคู่มือ แต่มีท าเป็นหลกัสูตรการศึกษา

พเิศษ แต่เป็นเพยีงการอิงตามกลุ่มสาระการเรียนรูใ้นแต่ละวิชา ซ่ึงเพิ่งท าเป็นปี

แรก...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่4 “....ทีโ่รงเรียนยงัไม่มีจะมีแต่การแกปั้ญหาแต่ทีร่ามา

เคยท าเป็นเหมือนโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะชีวิต โดยท าออกมาในรูปแบบเป็น

เลม่คูม่อื เป็นชดุ แตย่งัไมเ่คยมโีปรแกรมสง่เสรมิทกัษะทางสงัคมมาก่อน....”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 5 “...ปัจจุบันยังไม่มีในโรงเรียน แต่จะมีหน่วยงาน

ภายนอกใหค้รูไปอบรมชดุฝึกทกัษะทางสงัคม ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของชดุกิจกรรม มี

คู่มือใหค้รูสามารถหยิบไปใชไ้ดเ้ลย หากถา้ครูจะสอนลักษณะใด ๆ เช่น การ

ยอมรบัจากเพือ่น โดยตวัรูปแบบกิจกรรมใหเ้ป็นเหมอืนสารตัง้ตน้ใหค้รูน าไปปรบั

ใชใ้นหอ้งมกีจิกรรมของตนเอง...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่6 “...ไม่ไดม้ีเป็นโปรแกรมชดัเจน แต่คุณครูจะดูทกัษะ

ในช่วงอายุของเด็กว่าควรจะท าอะไรได ้โดยเริ่มฝึกจากตวัเขาก่อน เด็กตอ้งรูจ้กั

อยู่ร่วมกบัเพือ่น อยู่ร่วมกบัผูใ้หญ่ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่เกิด

ปัญหา ทัง้ตอ่ตนเองหรอืตอ่ผูอ้ืน่...”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 7 “...หากในระดบัชัน้เตรียมอนุบาลยงัไม่มีโปรแกรม

ดงักล่าว แต่จะมีการดูแลเด็กตามสถานการณ์ตามอาการของเด็กแต่ละคนทีม่า 

ซ่ึงเดก็แตล่ะคนมอีาการแตกตา่งกนั แตห่ากมโีปรแกรมตรงนีม้ากอ็ยากได ้เพราะ

ครูอนบุาลไมใ่ชค่รูการศกึษาพเิศษ ยงัขาดความรูใ้นดา้นนี.้..”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่8 “...ทีโ่รงเรยีนยงัไมม่โีปรแกรม ถา้เป็นเดก็การศกึษา

พเิศษเราจะรบัระดบัชัน้ ป.1 ฉะนัน้การทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มในชว่งปฐมวยัจึง

ยงัไมม่ ีแตอ่ยากใหม้เีพือ่ทีเ่ดก็ทีอ่ยูใ่นกลุม่ออทสิตกิจะไดม้กีารพฒันาทีถู่กวธีิจะ

ไดเ้ขา้สงัคมไดด้มีากขึน้...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่9 “...ยงัไมม่โีปรแกรมทีเ่ฉพาะส าหรบัเดก็กลุม่นี ้แตห่าก

ครูทราบว่าเด็กคนไหนมีความตอ้งการพิเศษก็จะมีครูคอยอยู่ขา้ง ๆ ประกบใน

กจิกรรมทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเยอะๆ...”  
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2.2 ขอ้จ ากดัของการใชโ้ปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูพบวา่ จากผลการศกึษาดงักลา่วขา้งตน้ คือ ยงัไมมี่โปรแกรมเฉพาะทางส าหรบัพฒันาทกัษะ
ทางสงัคมใหก้บักลุ่มเด็กในวยัอนบุาลเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนขึน้ระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยมี
ขอ้จ ากดัดงันี ้

1) ขอ้จ ากดัเรื่องการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม เน่ืองจากการสรา้งโปรแกรมยงัไม่ตอบ
โจทยต์่อลกัษณะเฉพาะอาการของเด็กแต่ละคน ท าใหมี้การแยกออกไปเป็นแต่ละดา้น เช่น ดา้น
ดนตรีบ  าบัด สุนัขบ าบัด เป็นตน้ รวมถึงการน าไปประยุกตใ์ช้นั้นขึน้อยู่กับความพรอ้มของครู 
เน่ืองจากครูตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับโปรแกรมดงักล่าว ทัง้นีย้งัตอ้งพิจารณาถึงความ
คุม้ค่าในการน าไปใช ้บางโปรแกรมท่ีมีการใชร้ะยะเวลาในการสอนนานเกินไปอาจท าใหเ้ด็กไม่
สนใจอย่างต่อเน่ืองและส่งผลกระทบต่อความยากล าบากในการดึงเวลาของเด็กเพื่อมาฝึกสอน
พิเศษ ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...ทางเราท าเป็นรวม ๆ แยกกิจกรรมศิลปะบ าบัด 

กิจกรรมดนตรีบ าบัด  ซ่ึงจะมี โปรแกรมแยกไปเลย ส่วนของเราเน้นใน

ชีวิตประจ าวนั ส าหรบัเดก็ทีเ่ป็นออทิสติกก็จะมีครูประกบตวั ครูก็จะมีโปรแกรม

ของเขาเอง ซ่ึงท าใหไ้มม่โีปรแกรมแบบรวม ๆ ทกุกจิกรรมรว่มกนั...”  

     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...มีเพียงการส่งเสริมแบบบูรณาการ ไม่ได้ลง

เฉพาะเจาะจง เวลาพฒันาจะพฒันาเป็นโดยรวม ไม่ไดส้รา้งสือ่เป็นเฉพาะหรอืมี

ระบบขึน้มา...”  

2) ขอ้จ ากดัจากปัจจยัภายนอกโรงเรียน พบว่าขอ้จ ากดัหนึ่งของการพฒันา
ทกัษะทางสงัคม คือ หน่วยงานหรอืสงัคมใหค้วามส าคญักบัการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่ เช่น 
การลดพฤติกรรมเด็กติดเกม การแกปั้ญหาภาวะโภชนาการเกิน การสง่เสรมิดา้นการอ่านการเขียน 
เป็นตน้ ท าใหกิ้จกรรมส าหรบัการเสริมสรา้งทักษะทางสังคมมีจ านวนนอ้ย มีเครื่องมือและสื่อ
จ านวนนอ้ย ดงัค ากลา่วดงันี ้
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     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...ข้อจ ากัดที่เกิดจากบุคคลภายนอกคือยังไม่มี

หน่วยงานไหนทีเ่ล็งเห็น หรอืมีมมุมองเกีย่วกบัทกัษะทางสงัคมของเดก็ มกัจะไป

มองทีพ่ฤตกิรรมเดก็ตดิเกมหรอืเดก็มภีาวะอว้นสขุภาพตา่ง ๆ หรอืขอ้จ ากดัทีเ่กิด

จากบคุคลภายในโรงเรียน อย่างฝั่งประถมจะมีวิชาทีเ่รียนเยอะและตวัครูเองก็มี

บทบาทหนา้ทีห่ลากหลาย ตวักิจกรรมทีโ่รงเรียนทีต่อ้งส่งเสริมเด็กก็มีเยอะ แลว้

สว่นมากจะไปสง่เสรมิดา้นการอา่นการเขียนมากกว่า แตค่ดิว่าการสง่เสรมิทกัษะ

ทางสงัคมนีม้ีอยู่ในตวัของครูทกุคน เพราะครูจะคอยสงัเกตพฤติกรรมเด็กแต่ละ

คนวา่ควรสง่เสรมิหรอืแกไ้ขอยา่งไรอยูแ่ลว้...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ขาดการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ เนือ่งจากให้

ความสนใจกับทักษะดา้นวิชาการ การอ่านการเขียน ท าใหไ้ดร้บัโอกาสจาก

หนว่ยงานภายนอกในการจดัโครงการหรอืกจิกรรมทกัษะสงัคมใหก้บัเดก็คอ่นขา้ง

นอ้ย...”  

3) ขอ้จ ากดัดา้นภาระงานของครูการศึกษาพิเศษ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ปัญหา
อปุสรรคหนึ่งท่ีท าใหก้ารพฒันาโปรแกรมดา้นทกัษะทางสงัคมส าหรบัเด็กอนุบาลยงัไม่มีรูปแบบ
เฉพาะทางเกิดจากบางโรงเรียนไม่มีครูการศึกษาพิเศษท่ีช่วยดูแลเด็กในระดับอนุบาล และครู
การศึกษาพิเศษในปัจจุบนัมีอตัราการดแูลเด็กไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก ท าใหใ้นปัจจุบนัครูไม่มี
เวลาส าหรบัการสรา้งคู่มือหรือสรุปองคค์วามรูเ้พื่อสรา้งเป็นโปรแกรม จึงท าไดเ้พียงบูรณาการ
สอดแทรกเขา้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ไดทุ้กกิจกรรมเท่านัน้ นอกจากนีโ้ปรแกรมยงัขึน้อยู่กับการให้
ความส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะเปิดโอกาสใหค้รูไดส้รุปองคค์วามรูห้รือพฒันาตวัเองในโรงเรียนได้
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงโปรแกรมท่ีมีอยู่ยงัไม่ไดร้บัความรว่มมือจากผูป้กครองท าใหก้ารขบัเคลื่อน
หรอืสรา้งโปรแกรมยงัไมมี่ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...มองถึงในเรื่องของการส่งเสริมของผู ้บริหาร 

บางครัง้โรงเรยีนใหค้รูไปอบรมแตพ่อกลบัมาไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิไม่ไดต้อ่ยอดตรง

นัน้กห็ายไป ผูบ้รหิารตอ้งเหน็ถงึประโยชน ์กจ็ะชว่ยกระตุน้ใหค้รูสามารถน าไปตอ่

ยอดตอ่ได.้..”  
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     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...โรงเรียนจะเริ่มดูแลเดก็ตัง้แต่ระดบัชัน้ป.1 จึงจะมี

ครูการศกึษาพเิศษเขา้ไปดูแล แตใ่นอนบุาลยงัไมม่.ี..”  

4) ขอ้จ ากัดเรื่องความเขา้ใจของผูป้กครอง แมใ้นการพัฒนาทักษะทางสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้นตอ้งอาศัยการร่วมมือกันระหว่างครูการศึกษาพิเศษ ครู
ประจ าชัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครอบครวั แตจ่ากผลการวิจยัพบว่าขอ้จ ากดัเรื่องความเขา้ใจของ
ผูป้กครองยงัมีนอ้ย สว่นหนึ่งผูป้กครองไม่เช่ือมั่นในครูปกติแตจ่ะมีความเช่ือมั่นมากขึน้หากเป็นครู
การศึกษาพิเศษมารว่มพูดคยุดว้ย ดงันัน้ครูปกติจึงยงัไม่เกิดการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้พื่อสรา้ง
โปรแกรมรองรบัการดแูลช่วยเหลือเด็กดา้นทกัษะทางสงัคมได ้เน่ืองจากเม่ือสรา้งมาแลว้กลบัไม่ได้
รบัความรว่มมือจากผูป้กครอง รวมถึงอาจถกูเขา้ใจผิดและฟ้องรอ้งครูในเรื่องการปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ท าใหค้รูสว่นใหญ่ไม่เนน้การสรา้งโปรแกรมหรอืกิจกรรมเฉพาะขึน้มาใชใ้นโรงเรยีน ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ยงัขาดบคุลากรทีม่ีความสามารถเฉพาะทาง เรือ่ง

นีเ้ป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถา้ครูพูดไปไม่ถูกตอ้งจะส่งผลต่อตวัครูหรือโรงเรียน 

อาจจะโดนฟ้องรอ้งได ้หากเป็นไปไดต้อ้งการบุคลากรทีม่ีความสามารถเฉพาะ

ทางมใีบรบัรองสามารถใหค้ าแนะน าแก่ผูป้กครองไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ขอ้จ ากดัในการน าไปใชม้ากกว่า บางทีไม่ประสบ

ผลส าเร็จ แลว้ก็อยู่ทีค่วามร่วมมือของครอบครวัเป็นหลกัโดยเฉพาะเด็กเล็ก เขา

จะไม่ค่อยอยากไปบังคับลูก อย่างที่โรงเรียนมีกฎกติกาให้เด็กมีระเบียบ 

ผูป้กครองกจ็ะรูส้กึเหมอืนวา่เขาจะตอ้งขดัใจลูกเขา...”  

2.3 แนวคิดและรูปแบบในการสรา้งและพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

1) ควรเป็นโปรแกรมฯท่ีใชง้านง่ายและใชร้ะยะเวลาไม่นาน เน่ืองจากนกัเรียนมี
เวลาจ ากดัในการเรียนรูน้อกหอ้งเรยีน การใชโ้ปรแกรมในช่วงเวลาปกติตอ้งอาศยัการขอเวลาจาก
รายวิชาอ่ืนเพื่อมาเรียนเสริม ดงันั้นหากเป็นไปไดโ้ปรแกรมควรใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 45 นาที ใน
กรณีท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนาน เน่ืองจากเด็กมีความสนใจไม่นาน หากโปรแกรมตอ้งใชเ้วลานาน
ควรแบ่งเป็นช่วงย่อย ๆ ช่วงละประมาณ 15 นาที แต่อย่างไรก็ตามผูส้รา้งโปรแกรมตอ้งพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในการมาฝึกต่อภายหลงัจากพกั เน่ืองจากหากกิจกรรมไม่มีความน่าดงึดดูเด็ก
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จะไม่สนใจกิจกรรมท่ีตอ้งท าต่อเน่ือง ในขณะท่ีการใชง้านตอ้งใชง้านไดง้่าย ครูสามารถใชเ้วลาไม่
นานในการท าความเขา้ใจ ซึ่งอาจใชภ้าพในการสื่อสารเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและ มีรายละเอียดไม่
ซบัซอ้น ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ขอ้จ ากดัของครูทีน่ีค่อืเวลาคาบเรยีนทีน่ีม่นักระชบั

มากอยู่ที ่45 นาทีถา้ไม่ใช่เด็กเล็กอย่างเด็กประถมก็จะมีการเดินเรียน บางที 1 

คาบไดเ้รยีน 35 – 40 นาทตี่อคาบ แลว้ก็ตอ้งเปลีย่นคาบ แลว้อย่างสถานการณ์

ช่วงนี ้ก็จะปล่อยกลบับา้นเร็ว ซ่ึงถา้เป็นเทคนิคอะไรทีช่่วยลดระยะเวลาหรือใช้

เวลานอ้ยก็จะดมีาก เทคนคิตา่ง ๆ ใหง้า่ย ๆ กระชบัหรอืสามารถแบ่งซอยย่อย ๆ 

เป็น 10 นาทีต่อครัง้แลว้ใชถ้ี ่ๆ เอาจะดีกว่า กิจกรรมทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานาน ๆ 

เป็นคาบ ใหเ้ป็นใชร้ะยะเวลาสัน้ ๆ จะดกีว่า เช่น แบบครูสามารถเรยีกเดก็มาท า

ในชว่งพกักนิขา้วได.้..”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...เนื่องจากคุณครูทุกคนมีภาระหนา้ที่เยอะมาก

ดงันัน้สือ่ทีจ่ะมาลงในโรงเรยีนคอื หนึ่ง จะตอ้งมีความพรอ้มและความสะดวกใน

การใช ้สอง อา่นแลว้เขา้ใจงา่ย ไม่ซบัซอ้นหรอืจะตอ้งไปคดิอะไรเพิ่ม หากสมมติ

อาจมาในรูปแบบของหนงัสือคู่มือสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจไดเ้อง หรือมีคลิป

วีดีโอใน Youtube สกั 10 - 15 นาที ทีส่อนเพิ่มเติม มีการแยกหวัขอ้พฤติกรรม

เป็นเรือ่ง ๆ ไม่พูดเป็นรวม ๆ เวลาครูจะไปดูศกึษาเพิ่มเตมิจะไดง้่าย ๆ เจาะเป็น

พฤตกิรรม ๆ หนึ่งไป...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...ระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการเล่นไม่ควรเกิน 15-20 

นาทเีพราะสมาธิในการฟังกตกิาของเด็กไม่เกิน 5 นาที ฉะนัน้ควรเป็นกิจกรรมที่

พาท า ไม่อธิบายเยอะ สามารถมีการพกัเบรกไดห้ากโปรแกรมตอ้งใชเ้วลานาน 

แตต่อ้งดูดว้ยวา่พกัแลว้มาท ากจิกรรมใหมห่รอืกจิกรรมเดมิ...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่4 “...ง่ายต่อผูใ้ช ้มีภาพประกอบ มีค าอธิบายทีช่ดัเจน 

ก าหนดอายุเด็ก มีค าอธิบายวิธีใชเ้ครือ่งมือใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่ และสามารถ

ดงึดูดเดก็ในช่วงวยันัน้ ๆ ได ้โดยใชเ้วลาไม่เกิน 30 นาทหีรอืหากเป็นกิจกรรมทีม่ี

ความสนกุสามารถเกนิครึ่งชัว่โมงได.้..”  
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2. จดัท าคู่มือการใชโ้ปรแกรม ในโปรแกรมควรมีการเขียนรายละเอียดท่ีชดัเจน 
ก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกและเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดวตัถปุระสงค ์ระบหุวัขอ้ท่ีตอ้งฝึกพรอ้ม
ขัน้ตอนการฝึก ตวัอยา่งสถานการณห์รอืเหตกุารณเ์พื่อใหค้รูสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นบรบิทของ
ตนเองได ้รวมถึงระบชุ่วงเวลาหรอืระยะเวลาในแตล่ะกิจกรรม พรอ้มทัง้ก าหนดสิ่งท่ีตอ้งใชเ้พิ่มเติม 
เช่น อปุกรณส์ื่อ อปุกรณเ์ครื่องครวั บรรยากาศ ตวัอย่างค าพดูหรอืท่าทางประกอบ เป็นตน้ ดงัค า
กลา่วดงันี ้

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...ให้มีการระบุหัวขอ้ไวอ้ย่างชัดเจน มีการเขียน

ขัน้ตอนการฝึกอย่างละเอียด ยกตวัอย่างส่งเสริมดา้นระเบียบวินยัก็ควรมีคู่มือ

ย่อย ๆ มีตวัอย่างในการฝึกหรือตวัอย่างพฤติกรรมของเด็ก ใหค้รูหรือผูป้กครอง

สามารถอ่านพฤติกรรมท่าทางเด็กได ้เวลาเด็กท าท่าทางอย่างนีจ้ะตอ้งการ

สือ่สารอะไร เพราะบางคนภาษายงัไม่คล่อง ผูใ้หญ่บางคนก็ตีความพฤติกรรม

เด็กผิดไป และควรใหท้ัง้ครูกับผูป้กครองฝึกเด็ก โดยมีมุมมองไปในแนวทาง

เดียวกนัอย่างชดัเจน เพือ่ใหท้กัษะทางสงัคมไดม้ีการส่งต่อทัง้บา้นและโรงเรียน

...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...มตีารางบอกวา่เราสามารถฝึกเดก็ในเรือ่งใดบา้ง มี

สือ่เป็นชิน้ เพือ่ใชส้ าหรบัชว่ยสอน ในเดก็ปฐมวยัจะเรยีนรูส้ิ่งทีเ่ป็นรูปธรรม ท าให้

เดก็เรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ ส าหรบัเดก็อนบุาลไม่เกิน 20 นาท ี ส าหรบัเดก็พเิศษไม่ควร

นาน แตห่ากมสีือ่จะชว่ยยดืระยะเวลาความสนใจไดน้านขึน้...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...มกีารระบอุงคป์ระกอบวา่ในตวัโปรแกรมนีต้อ้งการ

ใครหรอือะไรทีจ่ะมาสง่เสรมิใหโ้ปรแกรมนีป้ระสบผลส าเรจ็ แลว้ในตวัโปรแกรมก็

ควรจะมีหวัขอ้หรือว่าทกัษะทีเ่ป็นดา้นสงัคม โดยแบ่งเป็นอะไรบา้ง เพือ่ทีจ่ะให้

เด็กท าตาม อาจจะออกแบบเหมือน IEP ทีจ่ะมีเป้าหมายระยะยาว มีเป้าหมาย

ระยะสัน้ มกีารประเมนิผล และเกณฑ.์..” 

3) ควรเป็นโปรแกรมท่ีเด็กสามารถเล่นร่วมกัน  โดยในโปรแกรมควรเน้นเป็น
ลกัษณะของเกม กิจกรรมท่ีตอ้งเล่นร่วมกัน เป็นกิจกรรมอิสระท่ีช่วยส่งเสริมทักษะ ไม่ควรเป็น
กฎเกณฑบ์งัคบัใหเ้ด็กตอ้งเลน่ เพราะการเลน่ดว้ยความสมคัรใจเป็นกระบวนการท่ีดงึความสนใจ
เด็กไดด้ี เด็กมกัใหค้วามรว่มมือ การรวมกลุ่มเล่นกนันัน้ควรมีสดัส่วนของกลุ่มอยู่ท่ี 5-10 คน และ
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เนน้การสรา้งการเคลื่อนไหว สามารถท าซ า้ไดเ้พื่อใหเ้ด็กจดจดเป็นกิจวตัรของตนเองได ้นอกจากนี้
ยงัเสนอแนะว่าในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด 19 นักเรียนตอ้งเรียนออนไลน ์ยิ่งท าใหข้าด
การมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อน ดงันัน้เสนอแนะใหจ้ดัท าโปรแกรมท่ีมีรูปแบบการเรียนออนไลนแ์ละยงั
สามารถสื่อสารหรอืมีปฏิสมัพนัธก์นัผา่นช่องทางออนไลนไ์ด ้ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที ่1 “...ถา้ตวักิจกรรมเป็นไปในรูปแบบของบอร์ดเกมให้

เดก็ไดม้าเล่นดว้ยกนักลุ่ม 5 คน 10 คนหรือเล่นไดท้ัง้หอ้งโดยทีค่รูเป็นคนพาเล่น

โดยบอร์ดเกมนีค้รูสามารถน ามาใชเ้ป็นสื่อการสอนไดห้รือน าไปบูรณาการใน

วิชาการเรียนการสอนไดด้ว้ยก็จะดี ซ่ึงหากเป็นไปได ้อยากเห็นโปรแกรมใหม่ที่

เหมาะสมในสถานการณโ์ควดิชว่งนี ้ตอบโจทยเ์ดก็สามารถเรยีนรูท้ีบ่า้นไดเ้องเชน่

สมมตนิ าเดก็ 2 คนเรยีนออนไลนท์ีบ่า้นแตใ่หเ้ขามปีฏสิมัพนัธ์รวมกนัได.้..”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...หากเป็นโปรแกรมสง่เสรมิทกัษะทางดา้นสงัคม จะ

มองถึงบริบทของการเล่น ใหส้่งเสริมทกัษะทางดา้นสงัคมผ่านการเล่น ผ่านการ

ท ากิจกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ แตจ่ะตอ้งท าซ ้าจนเกิดเป็นประสบการณ ์แลว้สามารถดงึ

ออกมาใชไ้ด ้การเลน่ควรเลน่เป็นกลุม่จะเหมาะทีส่ดุ ถา้เลน่ขา้งนอกกจ็ะเป็นกลุ่ม

การเคลื่อนไหว เช่น เล่นโยนบอลใส่ตระกรา้ เล่นเก็บของ ถา้ในหอ้งเรียนก็เล่น

บทบาทสมมติ หากไม่อยู่ในบริบทของการเล่นก็จะเป็นการท างาน เช่น ลงแปลง

ปลูกผกัดว้ยกนั ชว่ยเหลอืกนัท าอาหาร เป็นตน้...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...โดยกิจกรรมมีลกัษณะของกิจกรรมกลุ่มทีเ่ด็กทุก

คนไดท้ าลงมือท าร่วมกันไดเ้ห็นผลงานและเห็นจุดที่แต่ละคนไดล้งมือกระท า

ร่วมกัน เด็กในวัยนีก้ าลังอยู่ในช่วงที่อยากจะชื่นชมผลงานตัวเองเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง โดยถา้หากเป็นเทคนิคการสอนพี่ผูส้อนไม่คุน้เคยและได้

น ามาใชส้อนครูรูส้ึกว่าเป็นเรือ่งทีท่า้ทาย ซ่ึงหากลองใชแ้ลว้เด็กสนกุ ผูส้อนก็ได้

เรยีนรูแ้ละสนกุไปดว้ย...”  

4) เนน้การบูรณาการเขา้กับหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนปกติ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัดา้นเวลาการเรยีนของนกัเรยีน ท าให้ยากตอ่การดงึเวลาของเด็กมาฝึก ดงันัน้หากเป็นไป
ไดโ้ปรแกรมควรสามารถบรูณาการเขา้กบัหลกัสตูรการเรยีนรูป้กติของเดก็ได ้ดงัค ากลา่วดงันี ้
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     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...หากโปรแกรมนีส้ามารถบูรณาการเขา้กบัทกุวชิาได้

ก็จะดีมาก แล้วมีการดึงกฎกติกาทางสังคม กฎระเบียบของโรงเรียน และ

มารยาททางสงัคมเขา้มาร่วมดว้ย...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ควรน าการสอนทกัษะสงัคม มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งใน

การสอนในแตล่ะวชิา เนือ่งจากในแตล่ะวชิา ครูผูส้อนจะจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนใหก้ับเด็กอยู่แลว้ ครูก็สามารถที่จะสอนทักษะสงัคมเกี่ยวกับการท างาน

รว่มกบัผูอ้ืน่ การแบง่ปันของใหก้บัเพือ่น ใหก้บัเดก็ไดด้ว้ย...” 

5) คุม้ค่าต่อการจดัเตรียม เน่ืองจากครูมีภาระงานจ านวนมาก ดงันัน้โปรแกรม
ควรจดัขึน้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ใชง้บประมาณไม่มากแตส่ามารถดงึดดูเด็กได ้มีความยุง่ยากใน
การจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณต์ ่า ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “กจิกรรมทีเ่หมาะกบัชว่งวยั ชว่งเวลา ช่วงความสนใจ 

ระยะเวลา สถานที ่ผูด้  าเนินกิจกรรม สือ่ทีใ่ชด้ึงดูดความสนใจของเด็ก มีความ

ยุง่ยากนอ้ยในการจดัเตรยีม คุม้คา่ในการจดัเตรยีม”  

ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “การสรา้งกจิกรรมทกัษะสงัคมใหก้บัเดก็ ควรค านงึถงึ

งบประมาณในการเตรยีมอปุกรณ์ดว้ย ไม่แพงจนเกินไป และสามารถน ามาใชไ้ด้

อยา่งคุม้คา่” 

6) ค านึงถึงลักษณะท่ีหลากหลายของบริบทในแต่ละครอบครัวและความ
หลากหลายของเด็ก เช่น ครอบครวัท่ีมีลูกคนเดียว ครอบครวัท่ีมีพี่น้อง เป็นต้น ควรออกแบบ
โปรแกรมบนพืน้ฐานความช่ืนชอบในแตล่ะช่วงวยั อายแุละความสามารถของเด็กแตล่ะคน เพื่อให้
โปรแกรมสามารถประยกุตใ์ชง้านไดจ้รงิท่ีบา้น นอกจากนีย้งัตอ้งอาศยัความรว่มมือจากผูป้กครอง 
ดงันัน้เสนอแนะใหอ้อกแบบโปรแกรมโดยค านงึถึงความหลากหลายของเด็ก ครอบครวั และการให้
ความรว่มมือของผูป้กครอง ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ค านงึถงึตวัเดก็พฒันาการของเดก็ เดก็แตล่ะคนไม่

เหมือนกนั ซ่ึงแมต้วัโปรแกรมนีจ้ะมีโครงสรา้งหลกัแลว้ก็จะตอ้งสามารถน ามา

ปรบัสรา้งใหเ้ขา้กบัตวัเด็กแต่ละคนได ้อีกหนึ่งสิ่งทีส่  าคญัทีอ่ยากจะใหย้ึดถือคือ 
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ความสามารถเด็ก พฒันาการดา้นต่าง ๆ และอายุของเด็ก หากตอ้งประเมิน

ความจ าเป็นของเด็กคนนีจ้ะตอ้งน าทกัษะใดขึ้นมาก่อน แลว้ดา้นใดมาที่หลงั 

และตอ้งค านึงถึงความสามารถในการรบัรูข้องเด็กดว้ย ว่าเด็กสามารถรบัไดแ้ค่

ไหนและสามารถน าออกมาใชไ้ดต้ามที่เราตอ้งการไดห้รือไม่ หรือเด็กสามารถ

น าไปใชไ้ดใ้นระดบัไหน เพราะหากเราสอนมากเกินไปแต่เด็กไม่สามารถสะทอ้น

ออกมาได ้กไ็มเ่กดิผลส าเรจ็ เราควรจะท าใหเ้หมาะกบัตวัของเดก็มากกวา่...”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที ่2 “...ค านึงถึงความสามารถและศกัยภาพของเด็ก ใน

กรณีที่ครูเคยเจอ คือ จะทราบมาก่อนว่าเด็กท าไดใ้นระดบัไหน เด็กอยู่ในกลุ่ม

ไหน ความบกพรอ่งหนกัแคไ่หน มภีาษาไหมหรอืไมม่มีาก่อนเลย เราจะไดเ้ริ่มตน้

ถูกและผูป้กครองซ่ึงส าคญั ถา้โดยตวัเดก็เราสามารถช่วยไดใ้นชว่งทีอ่ยู่กบัเราแต่

พอกลบัไปทีบ่า้น เช่น ช่วงปิดเทอมผูป้กครองไม่สนใจ ไม่ท าอะไร พอเปิดเทอม

มากเ็หมอืนเริ่มใหมจ่ากศูนย.์..”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...พอ่แม่ ควรใหพ้อ่แม่ยอมรบัก่อน สือ่สารใหพ้อ่แม่

รบัรูว้่าลูกไม่ปกติ เด็กหลาย ๆ คนพลาดโอกาสเพราะพ่อแม่ไม่ยอมรบั เด็กจึง

ไม่ไดท้ีจ่ะไปพบแพทยห์รอืหาผูท้ีม่ีความรู ้รวมไปถงึคนในครอบครวั หากพีน่อ้งที่

เขา้ใจ เขาก็จะสามารถเรียนรูไ้ดม้ากขึน้เพราะอยู่ในวยัเดียวกนั สามารถสือ่สาร

กนังา่ยขึน้ ถา้พีน่อ้งไม่เขา้ใจอาจจะเกิดความรุนแรงต่อกนั เกิดความไม่ใสใ่จต่อ

กนั เดก็ทีน่ีม่าจากครอบครวัเดีย่วหรอืพอ่แมท่ิง้ไวใ้หย้ายเลีย้ง...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่4 “...ยดึพฒันาการของเดก็ในชว่งวยันัน้ ๆ และ

ธรรมชาตขิองเดก็ กจ็ะสามารถออกแบบไดเ้หมาะสมกบัตวัเดก็ได ้ซ่ึงจ านวนเดก็

ควรเป็นครู 1 คน ตอ่เดก็ 5 คน...”  

7. ผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมเป็นอย่าง
ดี รวมถึงมีความเขา้ใจถึงระยะเวลาในการฝึกฝนเด็ก การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้สามารถเกิดขึน้ได้
เรว็หรอืชา้ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานของเด็กแตล่ะคน ดงัจะเห็นไดว้า่หากเดก็มีพืน้ฐานมาก่อน อาจเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและไปถึงเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ได ้ในทางตรงกันขา้มหากเด็กท่ีมี
ปัญหาระดบัสงูและไม่เคยผ่านการฝึกฝนทกัษะทางสงัคมมาก่อน อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานเพิ่ม
มากขึน้ บางรายตอ้งใชเ้วลานานถึง 1 ภาคการศกึษา ดงันัน้ขอ้ควรค านึงถึงเบือ้งตน้ คือ ผูใ้ชค้วรมี
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ความเขา้ใจเป็นอย่างดีในการใชโ้ปรแกรม เขา้ใจถึงธรรมชาติของผูเ้รียน และผูใ้ชค้วรมีความเขา้
ใจความแตกตา่งของเดก็ท่ีสมัพนัธก์บัระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง  ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...หากเจอเด็กที่ไม่ค่อยมีปฏิสมัพนัธ์ตอ้งดูระดับ

ความปกติมากนอ้ยแค่ไหน ถา้เป็นเด็กทีไ่ม่สามารถสือ่สารไดเ้ลย ไม่มีภาษามา

ก่อน เช่น อยู่อนบุาล 3 แลว้ยงัไมส่ามารถพูดว่าเอา ไมเ่อาไม่ไดเ้ลย กรณนีีก้ต็อ้ง

ใชเ้วลาระยะเวลาเป็นปีเพือ่ทีใ่หเ้ขาสามารถตอบรบั บอกปฏิเสธ บอกชือ่ บอก

ความตอ้งการในพืน้ฐานเบือ้งตน้ ครัง้นีต้อ้งมีการปรบัพฤติกรรมอืน่ ๆ ร่วมดว้ย 

เช่น การรอคอย การรูจ้กัแบ่งปัน การยืดหยุ่นตอ้งอาศยัระยะเวลานานเป็นปี แต่

หากวางแผนเดือนนีช้่วงนีจ้ะฝึกเรือ่งนี ้ก็จะฝึกซ ้า ๆ ซกัเดอืนนงึ เช่นแนะน าตวั ก็

แนะน าตวัเรือ่ย ๆ เจอกนักแ็นะน าตวัฉนัชือ่ เธอชือ่อะไร จนเดก็จดจ าชือ่ได.้..”  

     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...ค านึงถึงผูท้ี่จะต้องใช้โปรแกรม ต้องมีความรู้

เหมอืนกนั ครูทีจ่ะน าไปใชก้ต็อ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งนีบ้า้ง...”  

8. ค านึงถึงความคุม้ค่าซึ่งพิจารณาจากผลงานวิจัย โดยผูส้รา้งโปรแกรมควร
ทดลองใชโ้ปรแกรมกบัเด็กแตล่ะกลุม่ก่อนน าไปเผยแพรใ่นวงกวา้ง เพื่อทดสอบและเก็บขอ้มลูการ
เปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละกลุ่ม นอกจากนีค้วรพิจารณาการน าโปรแกรมไปใชก้ับเด็กในกลุ่ม
เดียวกันแต่แบ่งเป็นระดบัความรุนแรง เพื่อน าผลการวิจยัยืนยนัประสิทธิภาพในเรื่องการใชง้าน
และช่วยสรา้งความมั่นใจใหก้บัครูและผูป้กครองในเรือ่งความคุม้คา่ในการใชโ้ปรแกรม ดงัค ากลา่ว
ดงันี ้

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...หากจะเนน้ทีเ่ด็กมีความรุนแรงมาก ตอ้งไปศกึษา

เดก็ก่อน ควรไปเจอเดก็ตวัเป็น ๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจในตวัเดก็ ตอ้งไปดูกลุ่มตวัอย่างใน

การทดลองก่อน ก่อนที่จะทดลองใชโ้ปรแกรมจริง มีการทดสอบเด็กก่อนเพื่อ

ประเมนิแลว้คอ่ยกลบัมาสรา้งโปรแกรม...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ควรทดลองใชโ้ปรแกรมกบัเดก็ก่อน หรอืจะท าเป็น

งานวิจัยก็ได้ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสามารถขยายการเรียนรูไ้ปสู่

ครูผูส้อนในโรงเรยีนได.้..” 
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9. เนือ้หาของโปรแกรมไม่ควรเนน้หลกัการทางวิชาการมากเกินไป เน่ืองจากเด็ก
ในกลุม่นีช่ื้นชอบการลงมือปฏิบตัิ ดงันัน้โปรแกรมควรเนน้เรื่องการสรา้งความสขุในการอยู่รว่มกบั
คนอ่ืน ดงัค ากลา่วดงันี ้

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ในเรือ่งการเรยีนยงัไม่จ าเป็นมากแตก่ารอยู่ร่วมกบั

คนอืน่ในโรงเรียนอย่างมีความสขุจะตอ้งท าอย่างไรถึงจะท าได ้และการสามารถ

ปฏิบตัติามกฎในโรงเรยีนไดเ้ชน่เดยีวกบัเดก็ปกต.ิ..”  

ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...เดก็ชอบลงมอืปฏบิตั ิและควรสาธิตใหเ้ดก็เหน็เป็น

ตวัอย่าง ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูไ้ดด้ีขึ้น หากมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่เนน้

วชิาการจนเกนิไป เดก็นา่จะชอบ และอยากทีจ่ะเรยีน...”  

2.4 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสรา้งและพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการสรา้งและพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
มีดงันี ้

1) การมีส่วนร่วมจากครอบครวั ผู้ปกครอง จากผลการวิจัยพบว่าการสรา้ง
โปรแกรมนีต้อ้งไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองเพื่อใหเ้ด็กไดใ้ชโ้ปรแกรม โดยผูป้กครองตอ้ง
ยอมรบัต่อสภาพของเด็กก่อน ใหค้วามส าคญักับการพฒันาทกัษะทางสงัคมไม่นอ้ยไปกว่าดา้น
วิชาการ ดังนั้นหากผู้ปกครองไม่ยอมรบัหรือไม่ให้ความร่วมมือ เด็กอาจไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการหรอืใชโ้ปรแกรมและไม่มีการน าไปใชฝึ้กตอ่ในขณะท่ีอยูบ่า้นได ้ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...ซ่ึงส าคัญอันดับแรกที่เป็นปัญหาคือ ต้องให้

ผูป้กครองตระหนกัก่อนว่าทกัษะทางสงัคมนัน้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะตอ้งฝึกเพราะ

สว่นใหญ่พอ่แม่เดก็อนบุาลจะกลวัมากวา่จะเขา้ ป. 1 ไดไ้หม จึงไปใหค้วามสนใจ

ในดา้นวชิาการมากกว่าซ่ึงบางทไีม่ไดจ้ าเป็นกบัเดก็ขนาดนัน้เพราะเดก็ยงัเลก็อยู่

แต่เกือบทุกครอบครวัจะเป็นเช่นนี ้ทีส่  าคญัคือผูป้กครองและบุคคลรอบขา้งตวั

เดก็โดยเฉพาะเดก็เล็กทกัษะทางสงัคมนัน้ไม่ไดอ้ยู่แคใ่นโรงเรยีนหากเป็นวนัหยดุ

ทีเ่ดก็อยูบ่า้นพอ่แมเ่ขาตอ้งสามารถชว่ยสง่เสรมิได.้..”  
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     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...ถา้เป็นผูป้กครองยอมรบัเราก็จะวางโปรแกรมกบั

ผูป้กครองเลยว่า สมมติว่าในอาทติย์นีเ้ราฝึกเรือ่งปฏิสมัพนัธ์สนทนาประโยคสัน้ 

ๆ กจ็ะบอกคณุพอ่คณุแม่ไปวา่ใหฝึ้กคยุ แลว้ใหน้อ้งโตต้อบ และถามวา่ทีบ่า้นเป็น

อยา่งไรบา้ง วางขัน้ตอนวางโปรแกรมการชว่ยเหลอืไป...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...เนน้พ่อแม่ตอ้งเตรียมความพรอ้มใหเ้ด็กสามารถ

ปรบัไดเ้วลาอยูใ่นสถานการณใ์หม ่ๆ เนน้ครู ครูตอ้งอา่นพฤตกิรรมของเดก็ได ้มั่น

สงัเกตพฤตกิรรมเวลาเดก็อยูโ่รงเรยีน...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่4 “...นอกจากครูทีม่ีสว่นร่วมในโปรแกรมนีแ้ลว้บคุคลที่

มีสว่นร่วมอืน่ ๆ  ก็คอืพอ่แม่ทีม่ีสว่นส าคญัหรือบคุคลทีใ่กลช้ิดเดก็ทีบ่า้นโดยเขา้

มามสีว่นรว่มโดยเขา้มาท ากจิกรรมร่วมกบัเดก็เพราะบางครอบครวั พอ่แม่เลน่กบั

เด็กไม่เป็น ปัจจุบนัพ่อแม่หยิบยื่น iPad ใหเ้ด็ก ท าใหก้ารสือ่สารระหว่างพ่อแม่

และลูกนอ้ยลง...”  

2) การมีส่วนรว่มจากครู จากผลการศึกษาพบว่าครูคือผูใ้ชง้านหลกัท่ีใชพ้ฒันา
เด็กในระหว่างอยู่ท่ีโรงเรียน โดยขอ้คน้พบของการศึกษานีพ้บว่าคุณลกัษณะของครูท่ีเป็นคนใช้
โปรแกรม ควรมีบุคลิกเป็นมิตรกับเด็ก ช่างสงัเกต เป็นนักสื่อสาร มีเทคนิคการพูดจูงใจ รวมถึง
สามารถประสานงานกบัผูป้กครองและครูในโรงเรยีนได ้เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนรว่มในการฝึกเด็กใน
องคร์วม  ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่1 “...ลกัษณะของครูทีค่วรม ีคอื มบีคุลกิภาพทีเ่ป็นมติร

ตอ่เดก็เพือ่ใหเ้ดก็สามารถกลา้ทีจ่ะเขา้มาหาและไวว้างใจ ครูควรมคีวามสามารถ

ทีจ่ะใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้กครองไดอ้ยา่งเหมาะสม...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่2 “...แต่ถา้เป็นผูป้กครองทีไ่ม่ยอมรบัไม่สนใจ เราก็จะ

เนน้ไปทีค่รูประจ าชัน้ขอใหค้วามร่วมมือกบัเรา ในช่วงทีเ่ขาอยู่ในหอ้งใหค้รูช่วย

พูดกบัเพือ่นในหอ้ง ใหค้รูมีศิลปะในการพูดเช่นเพือ่นคนนีย้งัเขา้กบัเพือ่นไม่เก่ง

ชว่ยไปเลน่กบัเพือ่นหนอ่ย ชวนเพือ่นไปเล่นหนอ่ย หรอืจบัเขา้กลุม่...”  
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     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 3 “...หากอยู่ในระบบโรงเรียนบุคคลส าคญั ก็คือครู

ประจ าชัน้ ครูประจ าวิชา ต่อมาคือ พ่อแม่ ซ่ึงพ่อแม่กับครูจะตอ้งมีการพูดคุย

ปรกึษากนั...”  

3) การมีส่วนรว่มจากหน่วยงานเพื่อจดัท าระบบท่ีเอือ้อ านวยต่อการใชโ้ปรแกรม 
ผลการศึกษาพบว่าผูบ้รหิารมีส่วนช่วยเหลือในการจดัท าระบบรองรบัการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
โดยเฉพาะการเป็นผูป้ระสานงานระหว่างผูป้กครองกับครูประจ าชั้นเพื่อสรา้งแนวทางพัฒนา
รว่มกนั หากมีการจดัท าโปรแกรมแลว้ โปรแกรมนีค้วรถกูน าไปใชท้ัง้ในโรงเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
โดยโรงเรยีนเป็นผูมี้ส่วนช่วยเหลือดา้นงบประมาณในการจดัหาสื่อ อปุกรณ ์เครื่องมือท่ีใชร้ว่มกบั
โปรแกรม ในขณะท่ีผูบ้รหิารควรมีส่วนอย่างมากในการจดัหาพืน้ท่ีและสรา้งบรรยากาศแห่งความ
ปลอดภยัเกิดขึน้ในโรงเรยีน โดยอาศยัความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของกลุม่เดก็ท่ีมี
ความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนนักจัดกิจกรรมเข้ามาให้ความรูแ้ละร่วม
ออกแบบโปรแกรม ดงัค ากลา่วดงันี ้

 
     ครูผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 “...ส าหรบัดา้นงบประมาณ อาจจะตอ้งมีส่วนของ

ผูบ้รหิารเขา้มาเกีย่วขอ้งในเรือ่งของการจดัหาสือ่อปุกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก

ให้กับเด็กหรือหากต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือน า Application ต่าง ๆ ที่

สามารถน ามาฝึกทกัษะทางสงัคมใหก้บัเดก็ได.้..”  

     ครูผู ้เชี่ยวชาญ คนที่ 2 “...กรณีที่พ่อแม่ไม่ยอมรับเลย ก็ต้องขอความ

ช่วยเหลือใหผู้บ้ริหารเรียกผูป้กครองมาคุย ซ่ึงเป็นกรณีสดุทา้ยและเด็กมีปัญหา

มากจริง ๆ ที่เราไม่อยากปล่อยปะละเลย อยากไดค้วามร่วมมือจากผูป้กครอง

ดว้ยก็จะบอกจากไปวิชาการไปใหช้่วยเชิญผูป้กครองมาคยุ โดยจะมีฝ่ายบริหาร 

ครูประจ าชัน้ ครูการศึกษาพิเศษและคุยปรึกษาหาทางร่วมกันกับผูป้กครอง 

อาจจะตอ้งกึ่งบงัคบันดินงึ แลว้พอผูป้กครองเหน็ลูกเริ่มดขีึน้กเ็ปิดใจเรา...”  

     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่3 “...โรงเรียนมีพืน้ทีป่ลอดภยั ใชค้ าพูดทีเ่หมาะสมกบั

เดก็ เขา้ใจเดก็ ก็จะท าใหเ้ดก็เปิดใจและสามารถทีจ่ะเขา้ใจและเรยีนรูไ้ด ้ในช่วง

วยันี ้เดก็ชอบเลน่มากเอาการเลน่มาเป็นสือ่ ใหเ้ดก็ไดเ้ลน่รว่มกนักจ็ะด.ี..”  
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     ครูผูเ้ชีย่วชาญ คนที ่4 “...ผูป้กครองและคณุครู หรอืหากมีนกักิจกรรมบ าบดั

เขา้มาร่วมออกแบบดว้ยก็จะดี เพือ่ใหส้ามารถออกแบบกิจกรรมไดเ้หมาะสมกบั

ชว่งวยัของเดก็ ซ่ึงตวันกักิจกรรมก็จะมกีิจกรรมของเขาทีน่่าสนใจ เราสามารถดงึ

ของเขามาใชไ้ด.้..”  

2.5 ทกัษะทางสงัคมท่ีส าคญัส าหรบัสรา้งโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา ผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูพบว่า ทกัษะทางสงัคมท่ีส าคญัส าหรบัสรา้งโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดย
เรยีงล าดบัความส าคญัของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้ล  าดบัท่ี 1 ทกัษะการปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกา ล  าดบั
ท่ี 2 ทกัษะการรอคอย ล าดบัท่ี 3 ทกัษะการรว่มมือในการท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น ล าดบัท่ี 4 ทกัษะการ
แบ่งปันสิ่งของกบัผูอ่ื้น ล าดบัท่ี 5 ทกัษะการจดัการอารมณข์องตนเอง ล าดบัท่ี 6 ทกัษะการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเองล าดบัท่ี 7 ทกัษะการรอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น  ล  าดบัท่ี 8 ทกัษะการรบัรู ้
อารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น ล าดบัท่ี 9 ทักษะการยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงสถานการณ/์กิจกรรมได ้
และล าดบัท่ี 10 ทกัษะการใชค้  าพดูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ ์

ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยศึกษาผ่านการสมัภาษณเ์ชิงลึก ( In-depth 
Interview) ทัง้ 2 สว่น มาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นค าถามในแบบสอบถาม ในตอนท่ี 2 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยศึกษาผ่านการใช้แบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา

โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียน
เรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูมมุมองของครูในเรื่องทกัษะสงัคมท่ีส าคญัท่ี
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรจะมีเพื่อการเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในหอ้งการศึกษาปกติได้
ประสบความส าเรจ็ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 8 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ระดับช้ันทีส่อน   
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 353 100 

รวม 353 100 
2. เพศ    
ชาย 31 8.78 
หญิง 322 91.22 

รวม 353 100 
3. หน่วยงานทีสั่งกัด   
กรุงเทพมหานคร 170 48.16 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร (สพป.
กทม.) 

104 29.46 

เอกชนในกรุงเทพมหานคร 79 22.38 
รวม 353 100 

4. ประสบการณใ์นการสอน   
5 - 10 ปี 190 53.82 
11- 15 ปี  76 21.53 
16 - 20 ปี 38 10.76 
21 - 25 ปี  27 7.65 
26 ปีขึน้ไป 22 6.24 

รวม 353 100 
5. ประสบการณส์อนนักเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ    
เคย 1 - 5 ปี  181 51.27 
เคย 6 - 10 ปี 131 37.11 
เคย 11 - 15 ปี 25 7.08 
เคย มากกวา่ 15 ปีขึน้ไป 16 4.54 

รวม 353 100 
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จากตาราง 8  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 353 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 322 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 91.22  หน่วยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.16 
ประสบการณใ์นการสอนเท่ากับ 5 -10 ปี จ านวน 190 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.82 และส่วนใหญ่มี
ประสบการณเ์คยสอนนกัเรยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ระยะเวลา 1 - 5 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 51.27 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเรียนร่วม ระดบัชั้นประถมศึกษา ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 ความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา (N=353) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ลักษณะของโปรแกรมฯทีมี่ความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนทีมี่ความตอ้งการพเิศษ 

  

1.1) โปรแกรมฯ ควรมีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รยีน 

41 11.62 

1.2) โปรแกรมฯ ควรมีกิจกรรมท่ีหลายหลาย 56 15.87 
1.3) โปรแกรมฯ ควรมีกิจกรรมสรา้งขึน้พฒันามาจาก
สถานการณจ์รงิ 

46 13.04 

1.4) โปรแกรมฯ ควรมีระยะเวลาในการจดักิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัชว่งวยัของเด็ก 

24 6.80 

1.5) โปรแกรมฯ ควรมีเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รยีน 

52 14.73 

1.6) โปรแกรมฯ ควรมีกิจกรรมท่ีเนน้การลงมือปฏิบตัิ
หรอืการมีสว่นรว่ม 

76 21.53 

1.7) โปรแกรมฯ ควรมีสื่อการสอน ท่ีเนน้วตัถจุรงิ หรอื
รูปภาพ 

58 16.41 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
2. ลักษณะของโปรแกรมฯ ทีผู้่ใช้โปรแกรมฯ 
สามารถน าโปรแกรมฯมาใช้ไดอ้ย่างสะดวก มี
ประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ 

  

2.1) โปรแกรมฯ ควรใชง้านสะดวก ไมซ่บัซอ้น เขา้ใจ
ง่าย 

174 49.30 

2.2) โปรแกรมฯ ควรมีคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ ท่ีอธิบาย
ขัน้ตอนไดล้ะเอียด 

67 18.97 

2.3) โปรแกรมฯ ควรมีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลท่ี
ชดัเจน 

24 6.80 

2.4) โปรแกรมฯ ควรมีระยะเวลาในการใชท่ี้เหมาะสม 33 9.35 
2.5) โปรแกรมฯ ควรตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น
ของผูเ้รยีนได ้

36 10.20 

2.6) โปรแกรมฯ ควรมีการอบรมใหค้วามรูก้ารใช้
โปรแกรมฯ ก่อนใช ้

19 5.38 

3. อุปสรรคทีอ่าจท าใหผู้้ใช้โปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะทางสังคมไม่
ส าเร็จ 

  

3.1) ความรว่มมือจากผูป้กครอง 122 34.55 
3.2) ความรูค้วามเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมฯ 138 39.10 
3.3) ลกัษณะความแตกตา่งของเด็กแตล่ะคน 45 12.75 
3.4) ภาระงานของครูผูส้อน 48 13.60 
4. บุคคลทีมี่ส่วนร่วมในโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะทางสังคม 

  

4.1) ครูผูส้อน 56 15.86 
4.2) ผูป้กครอง 86 24.36 
4.3) ผูบ้รหิาร 9 2.55 
4.4) ครูผูส้อนและผูป้กครองมีสว่นรว่ม 139 39.38 
4.5) ครูผูส้อน ผูป้กครอง และผูบ้รหิาร มีสว่นรว่ม 63 17.85 

รวม 353 100 
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จากตาราง 9 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา มีดงันี ้

1) ลักษณะของโปรแกรมฯที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ สามอนัดบัแรก ได่แก่ 1) โปรแกรมฯ ควรมีกิจกรรมท่ีเนน้การลงมือปฏิบตัิหรือมี
ส่วนร่วม คิดเป็นรอ้ยละ 21.53 รองลงมา 2) โปรแกรมฯ ควรมีสื่อการสอน ท่ีเน้นวัตถุจริง หรือ
รูปภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 16.41 และ3) โปรแกรมฯ ควรมีกิจกรรมท่ีหลายหลาย คิดเป็นรอ้ยละ 
15.87 ตามล าดบั 

2) ลักษณะของโปรแกรมฯ ที่ผู้ใช้โปรแกรมฯ สามารถน าโปรแกรมฯ
มาใช้ได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ สามอันดับแรก ได่แก่ 1) 
โปรแกรมฯ ควรใชง้านสะดวก ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย คิดเป็นรอ้ยละ 49.30 รองลงมา 2) โปรแกรมฯ 
ควรมีคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ ท่ีอธิบายขัน้ตอนไดล้ะเอียด คิดเป็นรอ้ยละ 18.97 และ 3) โปรแกรมฯ 
ควรตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รยีนได ้คดิเป็นรอ้ยละ 10.20 ตามล าดบั 

3) อุปสรรคที่อาจท าให้ผู้ใช้โปรแกรมในการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ด้านทักษะทางสังคมไม่ส าเร็จ สามอนัดบัแรก ได่แก่ 1) ความรูค้วามเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมฯ 
คิดเป็นรอ้ยละ 39.10 รองลงมา 2) ความร่วมมือจากผู้ปกครอง คิดเป็นรอ้ยละ 34.55 และ 3) 
ภาระงานของครูผูส้อน คดิเป็นรอ้ยละ 13.60 ตามล าดบั 

4) บุคคลที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้าน
ทกัษะทางสังคมสามอนัดบัแรก ไดแ่ก่ 1) ครูผูส้อนและผูป้กครองมีสว่นรว่ม คิดเป็นรอ้ยละ 39.38 
รองลงมา 2) ผูป้กครอง คิดเป็นรอ้ยละ 24.36 และ 3) ครูผูส้อน ผูป้กครอง และผูบ้รหิาร มีสว่นรว่ม 
คิดเป็นรอ้ยละ 17.85 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมุมมองของครูในเร่ืองทักษะสังคมที่
ส าคัญที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษควรจะมีเพื่อการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในห้อง
การศึกษาปกตไิดป้ระสบความส าเร็จ ดงัตาราง 10  

ตาราง 10 มมุมองของครูในเรือ่งทกัษะสงัคมท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรจะมีเพ่ือการ
เรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ในหอ้งการศกึษาปกติไดป้ระสบความส าเรจ็ 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. นกัเรยีนสามารถรว่มมือในการท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้นได ้ 4.48 0.76 จ าเป็นมาก 
2. นกัเรยีนสามารถใชค้  าพดูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
    สถานการณ ์

3.82 1.05 จ าเป็นมาก 

3. นกัเรยีนสามารถรบัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้นได ้ 4.03 0.97 จ าเป็นมาก 
4. นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิตามกฎ กตกิา และขอ้ตกลงได ้ 4.64 0.59 จ าเป็นมากท่ีสดุ 
5. นกัเรยีนสามารถรอคอยได ้ 4.59 0.68 จ าเป็นมากท่ีสดุ 
6. นกัเรยีนสามารถแบง่ปันสิ่งของกบัผูอ่ื้นได ้ 4.51 0.77 จ าเป็นมากท่ีสดุ 
7. นกัเรยีนสามารถรอ้งขอความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นได ้ 3.68 1.08 จ าเป็นมาก 
8. นกัเรยีนสามารถยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงสถานการณ/์ 
   กิจกรรมได ้

3.84 0.94 จ าเป็นมาก 

9. นกัเรยีนสามารถจดัการอารมณข์องตนเองได ้ 4.19 0.96 จ าเป็นมาก 
10. นกัเรยีนสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้ 4.06 0.97 จ าเป็นมาก 
 

จากตาราง 10  พบว่า มมุมองของครูในเรื่องทกัษะสงัคมท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษควรจะมีเพื่อการเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในห้องการศึกษาปกติได้ประสบ
ความส าเร็จ ทักษะสังคมสามอันดับแรกท่ีอยู่ในระดับมีความจ าเป็นมากท่ีสุดในระดับชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 1 ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงได ้(�̅� = 

4.64, S.D. = 0.59) อนัดบัสอง นกัเรยีนสามารถรอคอย (�̅� = 4.59, S.D. = 0.68) และอนัดบัสาม 

นกัเรยีนสามารถแบง่ปันสิ่งของกบัผูอ่ื้นได ้(�̅� = 4.51, S.D. = 0.77)  
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ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการพฒันาของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา มาสรา้งเป็นรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ในระยะท่ี 2 

2. ผลการสร้างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะ
เข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศกึษา 

การสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 ผลการยกรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จากขอ้มลูระยะท่ี 1  

ตอนท่ี 2 ผลการหาคุณภาพโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มี 2 ตอนยอ่ย คือ  

ตอนท่ี 2.1 ประเมินร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดยผู้เช่ี ยวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 

ตอนท่ี 2.2 พิจารณาความเหมาะสมของรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดย
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

ตอนที่ 1 ผลการยกร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคม
ส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา จากข้อมูล
ระยะที ่1 

ผลการยกร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา จากขอ้มลูระยะท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้                 
มีองคป์ระกอบดงันี ้
 
 
 
 



  170 

1. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ประกอบด้วย 
1) เพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้า

ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2) เพื่อใหค้รูผูส้อน และผูป้กครองมีแนวทางในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโปรแกรม ประกอบดว้ย 

1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม ประกอบดว้ย  

2.1) ทกัษะการรอคอย 
2.2) ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 

3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มโปรแกรมได ้และสามารถ

เขา้รว่มกิจกรรม ไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ 
3. ลักษณะของโปรแกรม  

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคม ไดแ้ก่ ทักษะการรอคอย ทักษะ
การปฏิบตัิตามกฎ กติกา ขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปัน จ านวน 15 แผน ใชร้ะยะเวลาในแต่ละ
แผน 30 - 45 นาที โดยใชว้ิธีการสอน ประกอบดว้ย การสอนตรง การสอนแบบสาธิต การสอนโดย
ใชส้ถานการณจ์ าลอง การสอนโดยใชส้ถานการณจ์รงิ และการสอนโดยใชเ้กม 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานของโปรแกรม ประกอบดว้ย 
1) ครูผูส้อนคดัเลือกเด็กโดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันี ้

2.1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2.2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมประกอบดว้ย ทกัษะ

การรอคอย ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน 
2.3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
2.4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
2.5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มโปรแกรมฯได ้และ

สามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ  
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2) ครูผู้สอนประเมินทักษะสังคมเด็ก โดยใช้แบบส ารวจพัฒนาการเด็ก 
(Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire: PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี 
โดยเด็กมีคะแนนรวมตัง้แต ่13 คะแนนขึน้ไป 

3) ครูผูส้อนสมัภาษณ์ผูป้กครองเก่ียวกับทกัษะทางสงัคมของเด็กแต่ละคน 
ดา้นการรอคอย ดา้นการปฏิบัติตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง และดา้นการแบ่งปัน และส ารวจ
กิจกรรม ของรางวัลท่ีเด็กชอบ เพื่อใชเ้ป็นตัวเสริมแรงรายบุคคล เพื่อน ามาพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้รว่มโปรแกรม  

4) ครูผู้สอนประชุมผู้ปกครองชี ้แจงรายละเอียดเก่ียวกับโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

5) ครูผู้สอนประเมินทักษะสังคมดา้นการรอคอย ดา้นการปฏิบัติตามกฎ 
กติกาและขอ้ตกลง และดา้นการแบ่งปันของเด็กแต่ละคนก่อนเขา้รว่มโปรแกรม (Pre-test) โดยใช้
แบบประเมินทกัษะทางสงัคม และบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมของเด็กแตล่ะคน 

6) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสังคม ได้แก่ ทักษะการรอคอย 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปันตามแผนฯ ทัง้หมด 15 แผน                     
ใชร้ะยะเวลาในแต่ละกิจกรรม 30 - 45 นาที และประเมินผลทกัษะทางสงัคมย่อยของนกัเรียนใน                
แตล่ะกิจกรรม 

7) ประเมินทักษะสงัคมของเด็กแต่ละคนหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม (Post-test) 
โดยใชแ้บบประเมินทกัษะทางสงัคม บนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคม  

8) ครูผูส้อนรายงานผลพฒันาการทกัษะทางสงัคมของเด็ก (Feedback) กบั
ผูป้กครอง 
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5. รายละเอยีดกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะสังคม ดงัตาราง 11 
 

ตาราง 11 รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 

กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม ทกัษะทางสังคม 
1 รอตอ่แถวกนันะ ทกัษะการรอคอย 
2 มาเก็บของเลน่กนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ

ขอ้ตกลง 
3 แบง่ของใหเ้พื่อนกนันะ ทกัษะการแบง่ปัน 
4 มือ้นีแ้สนอรอ่ย                                               

ตอน เตรยีมความพรอ้ม 
ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

5 มือ้นีแ้สนอรอ่ย                                                
ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

6 รอเพ่ือนหน่อยนะ ทกัษะการรอคอย 

7 มาลา้งมือกนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

8 แบง่ใหเ้พื่อนเลน่หน่อยนะ ทกัษะการแบง่ปัน 

9 แซนวิชหรรษา                                             
ตอน เตรยีมความพรอ้ม 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

10 แซนวิชหรรษา                                      
ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 
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กิจกรรมที ่ ชื่อกิจกรรม ทกัษะทางสังคม 
11 รอควิหน่อยนะ ทกัษะการรอคอย 

12 มาทดลองกนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

13 แบง่กนัใชก้บัเพื่อนนะ ทกัษะการแบง่ปัน 

14 สายคลอ้งแมสสื่อรกั                                
ตอน เตรยีมความพรอ้ม 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

15 สายคลอ้งแมสสื่อรกั                                
ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

 
6. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม จ านวน 15 แผน แต่ละแผน

ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี ้
1) ช่ือกิจกรรม 
2) ระยะเวลา 
3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
4) วตัถปุระสงค ์
5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 
6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 

ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/ทบทวนเนือ้หาเดมิ 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่(โดยการใชเ้กม) 
ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง (โดยใชส้ถานการณจ์ าลองหรอื สถานการณจ์รงิ 

และการสาธิต) 
ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 
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7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 
8) การวดัและประเมินผล 

7. ส่ือ อุปกรณท์ีใ่ช้ในการจัดกิจกรรม  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรมทัง้หมด 15 ชุด เป็นสื่อการสอนสนบัสนุน

การเรยีนรูผ้า่นการมอง สื่อการสอนของจรงิ ประกอบดว้ย 
1) สื่อการสอน ทกัษะการรอคอย จ านวน 3 ชดุ 
2) สื่อการสอน ทักษะการปฏิบัติตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงจ านวน  

3 ชดุ 
3) สื่อการสอน ทกัษะการแบง่ปัน จ านวน 3 ชดุ 
4) สื่อการสอนบรูณาการทกัษะ ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตาม

กฎ กตกิา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน จ านวน 6 ชดุ 
8. การวัดและประเมินผล 

ในแต่ละแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสงัคม จ านวน 15 แผน มีการวดั
และประเมินผลระหวา่งการสอน ประกอบดว้ย  

1) สิ่งท่ีประเมิน ไดแ้ก่ ดา้นความรูแ้ละดา้นปฏิบตัิ 
2) วิธีการวดั ไดแ้ก่ การตอบค าถามและการสงัเกตพฤติกรรม  
3) เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู ้ไดแ้ก่ ภาพ

สถานการณแ์ละประเดน็ค าถาม 2) ดา้นปฏิบตัิ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ีก าหนดให ้
4) เกณฑก์ารประเมิน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้ 

4 คะแนน เม่ือเด็กสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 คะแนน เม่ือนกัเรยีนสามารถท าไดผ้า่นการชีแ้นะดว้ยวาจา 
2 คะแนน เม่ือเด็กสามารถท าไดผ้า่นการชีแ้นะดว้ยท่าทาง 
1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถท าไดผ้า่นการชีแ้นะดว้ยวาจาและ 

ท่าทาง 
0 คะแนน เม่ือเด็กไม่สามารถท าได ้
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9. แบบประเมินทกัษะสังคม 
แบบประเมินทักษะสงัคมก่อนและหลงัไดร้บัโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
เป็นแบบประเมินนี ้มีทัง้หมด 11 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นการประเมินทักษะทาง
สงัคมเป็นรายบุคคล โดยมีสถานการณม์าใหเ้ด็กตอบค าถาม (ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 8) และส่วนท่ี 2 เป็น
การประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นกลุ่ม โดยมีสถานการณห์รอืกิจกรรมมาใหเ้ด็กปฏิบตัิรว่มกนั (ขอ้ 
9 ถึง ขอ้ 11) โดยครูผูส้อนใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจรงิจาก การสงัเกต การตอบค าถาม การลง
มือปฏิบตัิของเดก็ 

10. คู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคม
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

1) ความหมายของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2) นิยามศพัทข์องทักษะทางสงัคมในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3) ค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

4) องคป์ระกอบของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม 
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

- จดุมุง่หมายของโปรแกรม 
- คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
- ลกัษณะของโปรแกรม 
- รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
- แบบประเมินทกัษะทางสงัคม 

5) ภาคผนวก ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม 
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

- ความหมายและขัน้ตอนการสอนตรง 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการสาธิต 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการใชส้ถานการณ ์

จ าลอง 
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- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนการสอนโดยการใชเ้กม 

ตอนที่ 2 ผลการหาคุณภาพโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะ
สังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา  

ตอนที ่2.1 ประเมินร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม
ส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 ผลการประเมนิรา่งโปรแกรมโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครือ่งมือ จ านวน 5 ท่าน 

รายการ 𝝁 แปลผล 
องคป์ระกอบโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

  

1. จดุมุง่หมายของโปรแกรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
2. คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3. ลกัษณะของโปรแกรม  5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
4. ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
5. รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
6. แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม   
แผนท่ี 1 “รอตอ่แถวกนันะ” (ทกัษะการรอคอย)   
   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 2 “มาเก็บของเลน่กนันะ” (ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ 
กตกิา และขอ้ตกลง) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 3 “แบง่ของใหเ้พื่อนกนันะ” (ทกัษะการแบง่ปัน)   
   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 4 “มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน เตรยีมความพรอ้ม”                            
(ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง ทกัษะการแบง่ปัน) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 5 “มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน ปฏิบตัิจรงิ” (ทกัษะการรอคอย 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง ทกัษะการ
แบง่ปัน) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 6 “รอเพ่ือนหน่อยนะ” (ทกัษะการรอคอย)   
   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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แผนท่ี 7 “มาลา้งมือกนันะ” (ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา 
และขอ้ตกลง) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 8 “แบง่ใหเ้พื่อนเลน่หน่อยนะ” (ทกัษะการแบง่ปัน)   
   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 9 “แซนวิชหรรษา ตอน เตรยีมความพรอ้ม”                            
(ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง ทกัษะการแบง่ปัน) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 10 “แซนวิชหรรษา ตอน ปฏิบตัิจรงิ” (ทกัษะการรอคอย 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง ทกัษะการ
แบง่ปัน) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 11 “รอควิหน่อยนะ” (ทกัษะการรอคอย)   
   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 12 “มาทดลองกนันะ” (ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา 
และขอ้ตกลง) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
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   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
แผนท่ี 13 “แบง่กนัใชก้บัเพื่อนนะ” (ทกัษะการแบง่ปัน)   
   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

แผนท่ี 14 “สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน เตรยีมความพรอ้ม”      
(ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง ทกัษะการแบง่ปัน) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
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แผนท่ี 15 “สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน ปฏบิตัิจรงิ”                         
(ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง ทกัษะการแบง่ปัน) 

  

   1) ช่ือกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2) ระยะเวลา 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   4) วตัถปุระสงค ์ 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   8) การวดัและประเมินผล 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

7. แบบประเมินทกัษะสงัคม   

   1) แบบประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นรายบคุคล 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   2) แบบประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นกลุม่ 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

8. คูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

  

    1) องคป์ระกอบของคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

    2) ความเหมาะสมของคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 

   -3) ภาษาท่ีใช่ในคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ 4.80 เหมาะสมมากที่สุด 

   
จากตาราง 12 ผลการประเมินรา่งโปรแกรมโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา พบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นว่า โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรยีนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสดุ ทกุองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม (𝜇 = 5.00) 2. คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่ม

โปรแกรม (𝜇 = 5.00) 3. ลักษณะของโปรแกรม (𝜇 = 5.00)  4. ขั้นตอนการด าเนินงานของ

โปรแกรม (𝜇 = 5.00)  5. รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสังคม (𝜇 = 5.00)  6. แผน
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กิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสงัคม (𝜇 = 4.80 - 5.00) 7. แบบประเมินทกัษะสงัคม (𝜇 = 5.00) 
และ8. คู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้

ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา (𝜇 = 4.80 - 5.00) 
ตอนที ่2.2 พจิารณาความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม

ด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยอาจารยผู้์เชี่ยวชาญ  

ผลการพิจารณาความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดย
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 8 ท่าน มีทัง้หมด 2 สว่น ไดแ้ก่  

สว่นท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบในโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ส่วนที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้น
ประถมศึกษา ดังตาราง 13 

ตาราง 13 ผลการประเมนิความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

รายการ 𝝁 𝝈 แปลผล 
1. ด้านความเป็นไปไดใ้นการน าไปใช้ปฏิบัตจิริง     
1.1) ออกแบบไดเ้หมาะสมกบัการใชง้านใน
สถานการณจ์รงิ 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

1.2) สามารถใชง้านไดจ้รงิกบัครูผูส้อนท่ีจะน าไปใชใ้น
โรงเรยีนเรยีนรว่ม 

4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

1.3) สามารถใชง้านไดจ้รงิกบัเด็กท่ีตอ้งการไดค้วาม
ช่วยเหลือดา้นทกัษะสงัคม 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

รวม 4.81 0.42 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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2. ด้านความเป็นประโยชนต์อบสนองต่อความ
ตอ้งการของผู้ใช้โปรแกรมฯ 

   

2.1) สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เพ่ือช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบันกัเรยีนท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.2) สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เพ่ือใหค้รูผูส้อน และ
ผูป้กครองมีแนวทางในการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคม                        
ส าหรบันกัเรยีนท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีน
รว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.3) เป็นประโยชนส์  าหรบันกัเรยีนท่ีตอ้งการไดค้วาม
ช่วยเหลือดา้นทกัษะสงัคม 

5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

รวม 4.86 0.29 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3. ด้านความเหมาะสมขององคป์ระกอบใน
โปรแกรมฯ 

   

3.1) คูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ มีความเหมาะสมกบั
ครูผูส้อน 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.2) แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม มีความ
เหมาะสมกบันกัเรยีนท่ีตอ้งการไดค้วามช่วยเหลือดา้น
ทกัษะสงัคม 

4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.3) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม มีความ
เหมาะสมกบันกัเรยีนท่ีตอ้งการไดค้วามช่วยเหลือดา้น
ทกัษะสงัคม 

4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

3.4) แบบประเมินทกัษะสงัคม มีความเหมาะสมกบั
นกัเรยีนท่ีตอ้งการไดค้วามช่วยเหลือดา้นทกัษะสงัคม 

4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

รวม 4.75 0.47 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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4. ดา้นความถูกตอ้ง ครอบคลุมครบถ้วน และ                   
ความน่าเชื่อถอื 

   

4.1) เนือ้หาในโปรแกรมฯ ครอบคลมุทกัษะการรอคอย 4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
4.2) เนือ้หาในโปรแกรมฯ ครอบคลมุ                                     
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

4.3) เนือ้หาในโปรแกรมฯ ครอบคลมุทกัษะการ
แบง่ปัน 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

4.4) โปรแกรมฯ ใชห้ลกัการ แนวคดิ เทคนิคการสอน
ไดเ้หมาะสม 

4.86 0.38 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

4.5) โปรแกรมฯ มีความน่าเช่ือถือระดบัยอมรบัได ้ 4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
รวม 4.83 0.41 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

รวมทัง้หมด 4.82 0.40 เหมาะสมมากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ

แรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยภาพรวม พบว่า โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา มีผลประเมินความเหมาะสม

ในระดบัมากท่ีสดุ (𝜇 = 4.82, 𝜎.= 0.40) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผลประเมิน
ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ มีทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชนต์อบสนองตอ่

ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมฯ (𝜇 = 4.86, 𝜎.= 0.40) 2) ด้านความถูกต้อง ครอบคลุม

ครบถว้น และความน่าเช่ือถือ (𝜇 = 4.83, 𝜎.= 0.41) 3) ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ฏิบตัิ

จริง (𝜇 = 4.83, 𝜎.= 0.41) และ 4) ดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรมฯ (𝜇 = 

4.75, 𝜎.= 0.47) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรม
การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียน
เรียนร่วม ระดบัชั้นประถมศึกษา ดงัตาราง 14 

ตาราง 14 ผลการประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา และ
ขอ้เสนอแนะ  

องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
1) เพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2) เพื่อใหค้รูผูส้อน และ
ผูป้กครองมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั
จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีน
รว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

✓   

2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วม
โปรแกรม ประกอบดว้ย 
1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม 
ประกอบดว้ย  
2.1) ทกัษะการรอคอย 
2.2) ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ 
กตกิา และขอ้ตกลง 

 ✓ พิจารณาเพิ่มขอ้มลู  
1) คณุสมบตัิของเดก็                            
ควรเพิ่มคณุสมบตัิของเดก็ 
จาก เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม 
เป็น เดก็ท่ีตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม
อย่างเร่งดว่น 
2) เพิ่มคณุสมบตัิของ
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 
3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กไดร้บัความยินยอมจาก
ผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มโปรแกรม
ได ้และสามารถเขา้รว่ม
กิจกรรม ไดต้อ่เน่ืองจนจบ
โปรแกรมฯ 

ครูผูส้อน ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนควรมีประสบการณ์
ในการสอนเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ หรอืไดร้บัการ
อบรมความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ เน่ืองจากในการสอน
ทกัษะสงัคมในโปรแกรมฯนี ้
ครูผูส้อนมีความจ าเป็นตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
เทคนิคการสอนเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ รวมทัง้การ
จดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้
ตอ่การเรยีนรูข้องเด็ก เช่น 
การจดัการพฤติกรรมของเดก็
ขณะท าการสอน การใหก้าร
เสรมิแรงเม่ือเด็กแสดง
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ์ เป็น
ตน้ 

3. ลักษณะของโปรแกรม  
เป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ทกัษะสงัคม ไดแ้ก่ ทกัษะการ
รอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กตกิา ขอ้ตกลง และทกัษะ
การแบง่ปัน จ านวน 15 แผน ใช้
ระยะเวลาในแตล่ะแผน 30 - 
45 นาที โดยใชว้ิธีการสอน 

✓  พิจารณาระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่
ละแผน ขณะทดลองใช ้
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ประกอบดว้ย การสอนตรง การ
สอนแบบสาธิต การสอนโดยใช้
สถานการณจ์ าลอง การสอน
โดยใชส้ถานการณจ์รงิ และการ
สอนโดยใชเ้กม 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน
ของโปรแกรมฯ ประกอบดว้ย                          
9 ขัน้ตอนหลกัในการ
ด าเนินงาน 

✓   

5. รายละเอยีดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทกัษะสังคม 
ประกอบดว้ย กิจกรรมการ
เรยีนรูท้กัษะสงัคม (ทกัษะการ
รอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กตกิา และขอ้ตกลง ทกัษะ
การแบง่ปัน) ทัง้หมด 15 
กิจกรรม  
 
 

✓   

6. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะทางสังคม จ านวน 15 แผน ประกอบดว้ย 
แผนกิจกรรมที ่1 (ทกัษะการรอคอย) 
ช่ือกิจกรรม                                        
“รอตอ่แถวกนันะ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     
ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้วา่มี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่2 (ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง) 
ช่ือกิจกรรม                                       
“มาเก็บของเลน่กนันะ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     
ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล 
 

✓   

แผนกิจกรรมที ่3 (ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม                                    
“แบง่ของใหเ้พื่อนกนันะ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล 
 

✓   

แผนกิจกรรมที ่4 (ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม “มือ้นีแ้สนอรอ่ย 
ตอน เตรยีมความพรอ้ม” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่5 (ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม “มือ้นีแ้สนอรอ่ย 
ตอน ปฏิบตัิจรงิ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

กิจกรรม ขณะทดลองใช ้
จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓   

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่6 (ทกัษะการรอคอย) 
ช่ือกิจกรรม “รอเพื่อนหน่อยนะ” ✓   
ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั

กิจกรรม หลงัจากการทดลอง
ใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่7 (ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง) 
ช่ือกิจกรรม “มาลา้งมือกนันะ” ✓   
ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั

กิจกรรม ขณะทดลองใช ้
จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั ✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

กิจกรรม 1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้วา่มี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่8 (ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม                                   
“แบง่ใหเ้พื่อนเลน่หน่อยนะ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั ✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

กิจกรรม 1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่9 (ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม “แซนวิชหรรษา 
ตอน เตรยีมความพรอ้ม” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่10 (ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม “แซนวิชหรรษา 
ตอน ปฏิบตัิจรงิ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1. สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2. ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
-3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่11 (ทกัษะการรอคอย) 
ช่ือกิจกรรม “รอคิวหน่อยนะ” ✓   
ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั

กิจกรรม ขณะทดลองใช ้
จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่12 (ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง) 
ช่ือกิจกรรม “มาทดลองกนันะ” ✓   
ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั

กิจกรรม ขณะทดลองใช ้
จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั ✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

กิจกรรม 1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้วา่มี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่13 (ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม                              
“แบง่กนัใชก้บัเพื่อนนะ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม หลงัจากการทดลอง
ใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่14 (ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม “สายคลอ้งแมสสื่อ
รกั ตอน เตรยีมความพรอ้ม” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม
หรอืไม ่

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
แผนกิจกรรมที ่15 (ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบัตติามกฎ กตกิา และข้อตกลง 
ทกัษะการแบ่งปัน) 
ช่ือกิจกรรม “สายคลอ้งแมสสื่อ
รกั ตอน ปฏิบตัิจรงิ” 

✓   

ระยะเวลา ✓  พิจารณาระยะเวลาในการจดั
กิจกรรม ขณะทดลองใช ้

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ✓   
วตัถปุระสงค ์ ✓   
พฤตกิรรมเปา้หมาย ✓   
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 1 ✓  พิจารณาภาษาท่ีใชเ้พื่มเตมิ                     

ขณะทดลองใช ้วา่สามารถท า
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการ
จดักิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 2 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 3 ✓  
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 4 ✓  
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องคป์ระกอบในโปรแกรม 
ผลการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 5 ✓  หรอืไม ่
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมขัน้ท่ี 6 ✓  
สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

✓  พิจารณาสื่ออปุกรณท่ี์ใชส้อน 
1) สื่อการสอนสนบัสนนุการ
เรยีนรูผ้า่นการมอง ควรมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน
เด็ก เพื่อสามารถดงึดดูความ
สนใจของเด็กได ้
2) ภาพสถานการณค์วรเป็น
ภาพของจรงิ  
3) พิจารณาการใชส้ื่อ 
อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามี
ความเหมาะสม หรอืมีขอ้ควร
ระมดัระวงัหรอืไม ่

การวดัและประเมินผล ✓   
7. แบบประเมินทกัษะสังคม 
แบบประเมินทกัษะทางสงัคม    
เป็นรายบคุคล 

✓   

แบบประเมินทกัษะทางสงัคม   
เป็นกลุม่ 

✓   

8. คู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลัง
จะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 
ความหมายโปรแกรมฯ ✓   
นิยามศพัทท์กัษะทางสงัคม ✓   
ค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อน ✓   
องคป์ระกอบของโปรแกรมฯ ✓   
ภาคผนวก: การสอน ✓   
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จากตาราง 14 พบว่า รา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะ
สังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา สว่นใหญ่
มีความเหมาะสม ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดป้รบัขอ้ความในองคป์ระกอบของโปรแกรมฯ ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัตาราง 15  

ตาราง 15 การปรบัขอ้ความในองคป์ระกอบของโปรแกรมฯ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อความเดมิ ข้อความทีป่รับตามค าแนะน า 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
ประกอบดว้ย 
1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะ
สงัคม ประกอบดว้ย  
   2.1) ทกัษะการรอคอย 
   2.2) ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และ 
         ขอ้ตกลง 
    2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 
3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้
รว่มโปรแกรมได ้และสามารถเขา้รว่มกิจกรรม 
ไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโปรแกรม  
1. คุณสมบัตขิองเดก็ ประกอบดว้ย 

1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะ
สงัคมอย่างเร่งดว่น ประกอบดว้ย  
   2.1) ทกัษะการรอคอย 
   2.2) ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และ  
         ขอ้ตกลง 
   2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 
3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้
รว่มโปรแกรมได ้และสามารถเขา้รว่มกิจกรรม 
ไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ 
2. คุณสมบัตขิองครูผู้สอน* ไดแ้ก่ 
ครูผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการสอน
เด็กทีมี่ความต้องการพิเศษ หรือได้รับการ
อบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเด็กที่
มีความตอ้งการพเิศษ 
*เน่ืองจากในการสอนทกัษะสงัคมในโปรแกรม
ฯนี ้ครูผูส้อนมีความจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกับเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความ
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ข้อความเดมิ ข้อความทีป่รับตามค าแนะน า 
ต้ อ ง ก า ร พิ เศ ษ  ร ว ม ทั้ ง ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรูข้องเด็ก 
เช่น การจดัการพฤติกรรมของเด็กขณะท าการ
สอน  การให้การเสริมแรงเม่ื อ เด็ กแสดง
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ์เป็นตน้ 

 
นอกจากนีผู้เ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทาง

สงัคม ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
1. ดา้นระยะเวลา: ผูว้ิจัยควรพิจารณาระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ขณะ

ทดลองใช ้เน่ืองจากอาจมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งกับระยะเวลาระหว่างจดักิจกรรม เช่น 
กิจกรรมบางกิจกรรมอาจตอ้งใชเ้วลาใหเ้ด็กไดฝึ้กฝนและเรยีนรูต้ามความพรอ้มของเด็ก เป็นตน้ 

2. ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรม: ผู้วิจัยควรพิจารณาภาษาท่ีใช้อธิบาย
รายละเอียดในขัน้ตอนการสอน ขณะทดลองใช ้ว่าสามารถท าใหค้รูผูส้อนเขา้ใจขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมหรอืไม่ 

3. ดา้นสื่อ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรม: ผูว้ิจัยพิจารณาสื่ออุปกรณ์ท่ีใช้
สอน ดงันี ้

1) สื่อการสอนสนบัสนุนการเรียนรูผ้่านการมอง ควรมีขนาดท่ีเหมาะสม
กบัจ านวนกลุม่เดก็ เพื่อสามารถดงึดดูความสนใจของเดก็ได ้

2) ภาพสถานการณค์วรเป็นภาพของจรงิ จะท าใหเ้ด็กเขา้ใจสถานการณ์
ไดง้่ายขึน้ 

3) พิจารณาการใชส้ื่อ อปุกรณ ์ขณะทดลองใช ้ว่ามีความเหมาะสม หรือ
มีขอ้ควรระมดัระวงัหรอืไม่ อยา่งไร 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ และ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม
ของรา่งโปรแกรมฯ อย่างครบถว้น ท าใหไ้ดโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีจะน าไปทดลองใช ้ใน
ระยะท่ี 3 ตอ่ไป โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. จุดมุ่งหมายของโปรแกรม ประกอบด้วย 
1) เพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้

ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2) เพื่อให้ครูผู้สอน และผู้ปกครองมีแนวทางในการช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโปรแกรม  

1. คณุสมบตัิของเดก็ ประกอบดว้ย 
1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทักษะสังคมอย่างเร่งด่วน 

ประกอบดว้ย  
2.1) ทกัษะการรอคอย 
2.2) ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
2.3) ทกัษะการแบง่ปัน 

3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มโปรแกรมได ้และ

สามารถเขา้รว่มกิจกรรม ไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ 
2. คณุสมบตัิของครูผูส้อน* ไดแ้ก่ 

ครูผูส้อนตอ้งมีประสบการณใ์นการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
หรอืไดร้บัการอบรมความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

*เน่ืองจากในการสอนทักษะสงัคมในโปรแกรมฯนี ้ครูผูส้อนมีความ
จ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวมทัง้การ
จดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูข้องเด็ก เช่น การจดัการพฤติกรรมของเด็กขณะท าการ
สอน การใหก้ารเสรมิแรงเม่ือเด็กแสดงพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค ์เป็นตน้ 

3. ลักษณะของโปรแกรม  
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสังคม ได้แก่ ทักษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา ขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปัน จ านวน 15 แผน ใชร้ะยะเวลาใน
แต่ละแผน 30 - 45 นาที โดยใชว้ิธีการสอน ประกอบดว้ย การสอนตรง การสอนแบบสาธิต การ
สอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง การสอนโดยใชส้ถานการณจ์รงิ และการสอนโดยใชเ้กม 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงานของโปรแกรม ประกอบดว้ย 
1) ครูผูส้อนคดัเลือกเด็กโดยมีคณุสมบตัิตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงันี ้

2.1) เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2.2) เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทักษะสังคมประกอบดว้ย 

ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน 
2.3) เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ (ไม่มีภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา) 
2.4) เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
2.5) เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้ร่วมโปรแกรมฯได ้

และสามารถเขา้รว่มกิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ  
2) ครูผูส้อนประเมินทักษะสงัคมเด็ก โดยใชแ้บบส ารวจพัฒนาการเด็ก 

(Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire: PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี 
โดยเด็กมีคะแนนรวมตัง้แต ่13 คะแนนขึน้ไป  

3) ครูผูส้อนสมัภาษณผ์ูป้กครองเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กแต่ละ
คน ดา้นการรอคอย ดา้นการปฏิบตัิตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง และดา้นการแบ่งปัน และส ารวจ
กิจกรรม ของรางวัลท่ีเด็กชอบ เพื่อใชเ้ป็นตัวเสริมแรงรายบุคคล เพื่อน ามาพิจารณาถึงความ
เหมาะสม และความตอ้งการจ าเป็นในการเขา้รว่มโปรแกรม  

4) ครูผูส้อนประชุมผูป้กครองชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

5) ครูผูส้อนประเมินทกัษะสงัคมดา้นการรอคอย ดา้นการปฏิบตัิตามกฎ 
กติกาและขอ้ตกลง และดา้นการแบ่งปันของเด็กแต่ละคนก่อนเขา้รว่มโปรแกรม (Pre-test) โดยใช้
แบบประเมินทกัษะทางสงัคม และบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมของเด็กแตล่ะคน 

6) ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคม ไดแ้ก่ ทักษะการรอคอย 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกาและขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปันตามแผนฯ ทัง้หมด 15 แผน                     
ใชร้ะยะเวลาในแต่ละกิจกรรม 30 - 45 นาที และประเมินผลทักษะทางสงัคมย่อยของนกัเรียนใน                
แตล่ะกิจกรรม 

7) ประเมินทักษะสังคมของเด็กแต่ละคนหลังเขา้ร่วมโปรแกรม (Post-
test) โดยใชแ้บบประเมินทกัษะทางสงัคม บนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคม  
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8) ครูผูส้อนรายงานผลพฒันาการทกัษะทางสงัคมของเด็ก (Feedback) 
กบัผูป้กครอง 

5. รายละเอยีดกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะสังคม ดงัตาราง 16 

ตาราง 16 รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคมท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม ทกัษะทางสังคม 

1 รอตอ่แถวกนันะ ทกัษะการรอคอย 
2 มาเก็บของเลน่กนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ

ขอ้ตกลง 
3 แบง่ของใหเ้พื่อนกนันะ ทกัษะการแบง่ปัน 
4 มือ้นีแ้สนอรอ่ย                                        

ตอน เตรยีมความพรอ้ม 
ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

5 มือ้นีแ้สนอรอ่ย                                           
ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

6 รอเพ่ือนหน่อยนะ ทกัษะการรอคอย 

7 มาลา้งมือกนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

8 แบง่ใหเ้พื่อนเลน่หน่อยนะ ทกัษะการแบง่ปัน 

9 แซนวิชหรรษา                                    
ตอน เตรยีมความพรอ้ม 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

10 แซนวิชหรรษา                                            ทกัษะการรอคอย 
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กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม ทกัษะทางสังคม 

ตอน ปฏิบตัิจรงิ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

11 รอควิหน่อยนะ ทกัษะการรอคอย 

12 มาทดลองกนันะ ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

13 แบง่กนัใชก้บัเพื่อนนะ ทกัษะการแบง่ปัน 

14 สายคลอ้งแมสสื่อรกั                                 
ตอน เตรยีมความพรอ้ม 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

15 สายคลอ้งแมสสื่อรกั                                 
ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

ทกัษะการรอคอย 

ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง 

ทกัษะการแบง่ปัน 

 
6. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม จ านวน 15 แผน แต่ละ

แผนประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี ้
1) ช่ือกิจกรรม 
2) ระยะเวลา 
3) จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
4) วตัถปุระสงค ์
5) พฤตกิรรมเปา้หมาย 
6) ขัน้ตอนการจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 

ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/ทบทวนเนือ้หาเดมิ 
ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์
ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่(โดยการใชเ้กม) 
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ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง (โดยใชส้ถานการณจ์ าลองหรอื  
สถานการณจ์รงิ และการสาธิต) 

ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ 
ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล 

7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม 
8) การวดัและประเมินผล 

7. ส่ือ อุปกรณท์ีใ่ช้ในการจัดกิจกรรม  
สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 15 ชุด เป็นสื่อการสอน

สนบัสนนุการเรยีนรูผ้่านการมอง โดยมีขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนกลุ่มเด็ก สื่อการสอนของ
จรงิ ภาพสถานการณ์ทีเ่ป็นภาพของจริง  

1) สื่อการสอน ทกัษะการรอคอย จ านวน 3 ชดุ 
2) สื่อการสอน ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงจ านวน 

3 ชดุ 
3) สื่อการสอน ทกัษะการแบง่ปัน จ านวน 3 ชดุ 
4) สื่อการสอนบูรณาการทกัษะ ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิ

ตามกฎ กตกิา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน จ านวน 6 ชดุ 
   *ข้อควรระมัดระวังในการใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน (ถ้ามี) 

8. การวัดและประเมินผล 
ในแต่ละแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม จ านวน 15 แผน มีการ

วดัและประเมินผลระหวา่งการสอน ประกอบดว้ย  
1) สิ่งท่ีประเมิน ไดแ้ก่ ดา้นความรูแ้ละดา้นปฏิบตัิ 
2) วิธีการวดั ไดแ้ก่ การตอบค าถามและการสงัเกตพฤติกรรม  
3) เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรู ้ไดแ้ก่ 

ภาพสถานการณแ์ละประเดน็ค าถาม 2) ดา้นปฏิบตัิ ไดแ้ก่ การปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ีก าหนดให ้
4) เกณฑก์ารประเมิน มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้ 

4 คะแนน เม่ือเด็กสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 คะแนน เม่ือนกัเรยีนสามารถท าไดผ้า่นการชีแ้นะดว้ยวาจา 
2 คะแนน เม่ือเด็กสามารถท าไดผ้า่นการชีแ้นะดว้ยท่าทาง 
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1 คะแนน เม่ือเด็กสามารถท าไดผ้า่นการชีแ้นะดว้ยวาจาและ
ท่าทาง 

0 คะแนน เม่ือเด็กไม่สามารถท าได ้
9. แบบประเมินทกัษะสังคม 

แบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัไดร้บัโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
เป็นแบบประเมินนี ้มีทัง้หมด 11 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็นการประเมินทักษะทาง
สงัคมเป็นรายบุคคล โดยมีสถานการณม์าใหเ้ด็กตอบค าถาม (ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 8) และส่วนท่ี 2 เป็น
การประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นกลุ่ม โดยมีสถานการณห์รอืกิจกรรมมาใหเ้ด็กปฏิบตัิรว่มกนั (ขอ้ 
9 ถึง ขอ้ 11) โดยครูผูส้อนใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจรงิจาก การสงัเกต การตอบค าถาม การลง
มือปฏิบตัิของเดก็ 

10. คู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคม
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

 1) ความหมายของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 2) นิยามศัพท์ของทักษะทางสังคมในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 3) ค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อนในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 4) องค์ประกอบของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะ
สงัคม ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

- จดุมุง่หมายของโปรแกรม 
- คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
- ลกัษณะของโปรแกรม 
- รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 
- แบบประเมินทกัษะทางสงัคม 

 5) ภาคผนวก ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม 
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 

- ความหมายและขัน้ตอนการสอนตรง 
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- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการสาธิต 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการใชส้ถานการณจ์ าลอง 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนโดยการใชส้ถานการณจ์รงิ 
- ความหมายและขัน้ตอนการสอนการสอนโดยการใชเ้กม 

3. ผลการทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 

ผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้มลู โดยแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา จาก
การหาคา่ E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหห์าค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ดว้ยการหาดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยผูว้ิจยั หลงัจากการทดลอง
ใช ้เพื่อปรบัปรุงเป็นโปรแกรมฯท่ีสมบรูณ ์

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศึกษา ดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา (N=4) 

คนที ่ คะแนน 
ระหว่างเรียน (E1) 

คะแนน 
หลังเรียน (E2) 

ทกัษะ                   
การ                      

รอคอย                   
(72) 

ทกัษะ                  
การปฏิบัติ
ตามกฎ 

กตกิา และ
ข้อตกลง 

(72) 

ทกัษะ                    
การ

แบ่งปัน 
(72) 

รวม
คะแนน
ระหว่าง
เรียน 
(216) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

(60) 

1 58 56 59 173 50 
2 57 61 60 178 51 
3 57 60 61 178 49 
4 60 61 59 180 49 

รวม 232 238 239 709 199 
เฉล่ีย 58 59.50 59.75 177.25 49.75 

ค่าเฉล่ีย                   
ร้อยละ 

80.56 82.64 82.99 82.06 82.92 

ค่า
ประสิทธิภาพ 

E1/E2  
82.06 82.92 

 
จากตาราง 17 พบว่า โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม

ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา มีประสิทธิภาพของ 
กระบวนการ (E1) เท่ากบั 82.06 สงูกว่าเกณฑ ์ท่ีก าหนดไว ้คือรอ้ยละ 80 และ มีประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.92 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่า โปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา มีประสิทธิภาพ 82.06/82.92 ผา่นตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหห์าค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชั้นประถมศึกษา ดว้ยการหาค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ดังตาราง 18 

ตาราง 18 คา่ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา (N=4) 

จ านวน 
คน 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
การประเมนิก่อน

เรียน 
(X1) 

คะแนน 
การประเมนิ
หลังเรียน 

(X2) 

ความ 
ก้าวหน้า 
(D) 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

(X2-X1) 

ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) 

4 240 77 199 122 +50.83 0.75 

 

จากตาราง 18 พบว่า หลงัจากท่ีเด็กเขา้รว่มโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษาแลว้ 
เด็กมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 77 คะแนน มีคะแนนหลงัเรียนเท่ากับ 199 คะแนน มีรอ้ยละของ
ความกา้วหนา้ +50.83 และมีค่าดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา เท่ากับ 
0.75 

ตาราง 19 รอ้ยละของความกา้วหนา้ของโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา (รายบคุคล) 

คนที ่
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
การประเมิน
ก่อนเรียน 

(X1) 

คะแนน 
การประเมิน
หลังเรียน 

(X2) 

ความ 
ก้าวหน้า 

(D) 

ร้อยละของ
ความก้าวหน้า 

(X2-X1) 

1 60 16 49 33 +55.00 
2 60 20 50 30 +50.00 
3 60 18 49 31 +51.67 
4 60 23 51 28 +46.67 
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จากตาราง 19 พบว่า หลงัจากท่ีเด็กเขา้รว่มโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา ใน
ภาพรวมเด็กทัง้ 4 คน มีความกา้วหนา้ในดา้นทกัษะสงัคมทกุคน และเม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคล 
พบว่า เด็กคนท่ี 1 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้มากท่ีสดุ เท่ากบั +55.00 รองลงมา คือ เด็กคนท่ี 3 
มีรอ้ยละของความกา้วหนา้เท่ากบั +51.67 เด็กคนท่ี 2 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้เท่ากบั +50.00 
และเด็กคนท่ี 4 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้เท่ากบั +46.67  

ตอนที่ 3 ผลการประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะ
สังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา โดย
ผู้วิจัย หลังจากการทดลองใช้ เพือ่ปรับปรุงเป็นโปรแกรมฯทีส่มบูรณ ์

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูการประเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา  
หลงัทดลองใชแ้ลว้ ประกอบดว้ย 4 สว่น ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ประเมินคู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

ส่วนท่ี 2 ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสังคม ประกอบด้วย  
1) ทกัษะการรอคอย 2) ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ3) ทกัษะการแบ่งปัน ท่ี
อยูใ่นโปรแกรม ฯ จ านวน 15 แผน  

ส่ วน ท่ี  3 ป ระ เมิ นสื่ อการสอนส าห รับการช่ วย เหลื อ ระยะแรก เริ่ม 
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีอยูใ่น
โปรแกรม ฯ  

ส่วนท่ี 4 ประเมินแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ประเมินคู่มือการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ผลพบว่า มีขอ้
คน้พบท่ีควรพฒันา คือ ในส่วนของค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อน ควรเพิ่มการจดัสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งเรียน เช่น การจดัท่ีนั่งของเด็ก การจดัมมุในหอ้งเรยีนท่ีช่วยส่งเสรมิการเรียนรูข้องเด็ก วิธีการ
กระตุ้นความสนใจของเด็ก เป็นต้น  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอาจมีผลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของเด็ก ทัง้นีท้  าใหค้รูผูส้อนสามารถเตรียมความพรอ้มกบัสถานการณท่ี์
อาจเกิดขึน้ในระหวา่งการสอนได ้
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ส่วนท่ี 2 ประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) 
ทกัษะการรอคอย 2) ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และ3) ทกัษะการแบง่ปัน ท่ีอยู่
ในโปรแกรม ฯ จ านวน 15 แผน ผลพบว่า มีขอ้คน้พบท่ีควรพฒันา คือ เด็กควรไดร้บัการฝึกปฏิบตัิ
และเรยีนรูต้ามความพรอ้มของเด็ก (ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ) ท าใหมี้ผลตอ่ระยะเวลาในการจดั
กิจกรรมเพิ่มขึน้ ดงันั้นผูว้ิจัยไดป้รบัระยะเวลาในแต่ละแผนกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะทางสงัคม 
ดงันี ้ 

แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคมท่ี 1-4, 6-9, 11-14 ใชร้ะยะเวลา 
45-60 นาที 

แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคมท่ี 5, 10, 15   ใชร้ะยะเวลา 60-
75 นาที 

ส่วนท่ี 3 ประเมินสื่อการสอนส าหรบัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ท่ีอยู่ในโปรแกรม 
ฯ จ านวน 15 ชดุ ผลพบวา่ มีขอ้คน้พบท่ีควรพฒันา คือ สื่อ อปุกรณก์ารสอนท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 
ควรระบขุอ้ควรระมดัระวงัหรอืสิ่งท่ีครูผูส้อนควรตระหนกัในการใชส้ื่อการสอน ดงันี ้

1. สื่อ อปุกรณก์ารสอนท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมในแผนฯท่ี 9 กิจกรรมแซน
วิชหรรษา ตอน เตรียมความพรอ้ม และแผนฯท่ี 10 กิจกรรมแซนวิชหรรษา ตอน ปฏิบัติจริง 
ครูผูส้อนควรเตรียมผา้กันเป้ือนใหเ้ด็กใส่ และปูผา้ท่ีโต๊ะ ก่อนท าแซนวิช เพื่อความสะอาดและ
ความปลอดภยั 

2. สื่อ อปุกรณก์ารสอนท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมในแผนฯท่ี 14 กิจกรรมสาย
คลอ้งแมสสื่อรกั ตอน เตรียมความพรอ้ม และแผนฯท่ี 15 กิจกรรมสายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน 
ปฏิบตัิจรงิ ครูผูส้อนควรตระหนกัถึงความปลอดภยัของเด็กในการใชส้ื่อ อปุกรณก์ารสอน เช่น 1) 
ขนาดของลกูปัดควรมีความเหมาะสมกบัเด็กแตล่ะคน ไม่ควรมีขนาดเล็กจนเกินไป และควรเตือน
เด็กไม่ให้เอาลูกปัดหรือจมูก 2) อาจใชเ้ชือกท่ีไม่บางเกินไป หรือเชือกรอ้ยรองเท้าแทนเอ็นใส 
เพื่อใหเ้ด็กหยิบถนดัมือยิ่งขึน้ 

ส่วนท่ี 4 ประเมินแบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและหลงัการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ผลพบว่า มีขอ้คน้พบท่ีควรพัฒนา คือ แบบบนัทึกคะแนนทักษะสงัคม ควรเพิ่มในส่วนของการ
บนัทึกขอ้มูลเชิงคุณภาพ บรรยายพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ขณะประเมิน เพื่อใหผู้ป้ระเมินสามารถน า
ขอ้มลูเชิงคณุภาพนี ้มาเป็นขอ้มลูเพิ่มเตมิในสรุปผลการประเมินทกัษะสงัคมของเด็กได ้
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ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ปรยีบเทียบความแตกตา่งของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ทัง้ก่อน
และหลงัการทดลองใช ้ดงัตาราง 20 

ตาราง 20 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ทัง้ก่อนและหลงั
การทดลองใช ้

รายการ ก่อนการทดลองใช ้ หลังการทดลองใช้ 
1. จดุมุง่หมายของโปรแกรม 1) เพ่ือช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น

ทกัษะสงัคมส าหรบัเดก็ท่ีก าลงัจะ
เขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2) เพ่ือใหค้รูผูส้อน และผูป้กครอง
มีแนวทางในการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เดก็ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาใน
โรงเรยีนเรียนรว่มระดบัชัน้
ประถมศกึษา 

ไมมี่การแกไ้ข สามารถน าไปใชไ้ด ้

2. คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรม  

ประกอบด้วยคุณสมบัติของเด็ก
และครูผูส้อน ตามท่ีก าหนดไว ้

ไมมี่การแกไ้ข สามารถน าไปใชไ้ด ้

3. ลกัษณะกิจกรรมของโปรแกรม เป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ทกัษะสงัคม ไดแ้ก่ ทกัษะการรอ
คอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ 
กติกา ขอ้ตกลง และทกัษะการ
แบง่ปัน จ านวน 15 แผน ใช้
ระยะเวลาในแต่ละแผน 30 - 45 
นาที โดยใชว้ิธีการสอน 
ประกอบดว้ย การสอนตรง การ
สอนแบบสาธิต การสอนโดยใช้
สถานการณจ์ าลอง การสอนโดย
ใชส้ถานการณจ์รงิ และการสอน
โดยใชเ้กม 

ปรบัระยะเวลาในแตล่ะแผน
กิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทาง
สงัคม ดงันี ้ 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะ
ทางสงัคมท่ี 1-4, 6-9, 11-14                 
ใชร้ะยะเวลา 45-60 นาที 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะ
ทางสงัคมท่ี 5, 10, 15                            
ใชร้ะยะเวลา 60-75 นาที 
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รายการ ก่อนการทดลองใช ้ หลังการทดลองใช้ 
4. ขัน้ตอนการด าเนินงานของ
โปรแกรม 

ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอนหลกั ไมมี่การแกไ้ข สามารถน าไปใชไ้ด ้

5. รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรู ้
ทกัษะสงัคม 

ประกอบดว้ย รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนรูท้กัษะสงัคม 
ทัง้หมด 15 กิจกรรม ประกอบดว้ย                    
ทกัษะการรอคอย 
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา 
และขอ้ตกลง 
ทกัษะการแบง่ปัน 

ไมมี่การแกไ้ข สามารถน าไปใชไ้ด ้

6. แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะ
ทางสงัคม 

ประกอบดว้ย จ านวน 15 แผน 
โดยแตล่ะแผนประกอบดว้ย
รายละเอียด ดงันี ้1) ช่ือกิจกรรม 
2) ระยะเวลา 3) จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรม 4) วตัถปุระสงค ์              
5) พฤติกรรมเปา้หมาย 6) ขัน้ตอน
การจดักิจกรรม ประกอบดว้ย 
ขัน้ท่ี 1 เตรยีมความพรอ้ม/

ทบทวนเนือ้หาเดิม  

ขัน้ท่ี 2 แจง้วตัถปุระสงค ์ 

ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม ่(โดย

การใชเ้กม)  

ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง (โดยใช้

สถานการณจ์ าลองหรอื 

สถานการณจ์รงิ และการสาธิต) 

ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ  

ขัน้ท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล  

7) สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั

กิจกรรม  

8) การวดัและประเมินผล 

ปรบัระยะเวลาในแตล่ะแผน
กิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทาง
สงัคม ดงันี ้ 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะ
ทางสงัคมท่ี 1-4, 6-9, 11-14                           
ใชร้ะยะเวลา 45-60 นาที 
- แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะ
ทางสงัคมท่ี 5, 10, 15                                        
ใชร้ะยะเวลา 60-75 นาที 

เพ่ือใหเ้ดก็มีโอกาสไดร้บัการฝึก
ปฏิบตัิและเรยีนรูต้ามความพรอ้ม
ของเดก็ (ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดย
อิสระ) เพิ่มขึน้ 
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รายการ ก่อนการทดลองใช ้ หลังการทดลองใช้ 
7. สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดั
กิจกรรม 

สื่อ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการจดักิจกรรม

ทั้งหมด 15 ชุด เป็นสื่อการสอน

สนับสนุนการเรียนรูผ้่านการมอง 

โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัจ านวน

กลุม่เด็ก สื่อการสอนของจรงิ ภาพ

สถานการณท่ี์เป็นภาพของจรงิ  

*ข้อควรระมัดระวังในการใช้สื่อ 
อปุกรณก์ารสอน (ถา้มี) 

เพิ่มการระบขุอ้ควรระมดัระวงัหรอื
สิ่งท่ีครูผูส้อนควรตระหนกัในการ
ใชส้ื่อการสอน ดงันี ้                             
1. สื่อ อปุกรณก์ารสอนท่ีใชใ้นการ
จดักิจกรรมในแผนฯท่ี 9 กิจกรรม
แซนวิชหรรษา ตอน เตรยีมความ
พรอ้ม และแผนฯที่ 10 กิจกรรม
แซนวิชหรรษา ตอน ปฏิบตัิจรงิ 
ครูผูส้อนควรเตรียมผา้กนัเป้ือนให้
เดก็ใส ่และปผูา้ท่ีโต๊ะ ก่อนท าแซน
วิช เพ่ือความสะอาดและความ
ปลอดภยั 
2. สื่อ อปุกรณก์ารสอนท่ีใชใ้นการ
จดักิจกรรมในแผนฯท่ี 14 กิจกรรม
สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน เตรียม
ความพรอ้ม และแผนฯที่ 15 
กิจกรรมสายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน 
ปฏิบตัิจรงิ ครูผูส้อนควรตระหนกั
ถงึความปลอดภยัของเดก็ในการ
ใชส้ื่อ อปุกรณก์ารสอน เช่น 1) 
ขนาดของลกูปัดควรมีความ
เหมาะสมกบัเด็กแตล่ะคน ไม่ควร
มีขนาดเลก็จนเกินไป และควร
เตือนเดก็ไมใ่หเ้อาลกูปัดหรอืจมกู 
2) อาจใชเ้ชือกท่ีไมบ่างเกินไป 
หรอืเชือกรอยรองเทา้แทนเอน็ใส 
เพ่ือใหเ้ดก็หยิบถนดัมือยิ่งขึน้ 
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รายการ ก่อนการทดลองใช ้ หลังการทดลองใช้ 
8. การวดัและประเมินผล การวดัและประเมินผลระหวา่งการ

สอน ประกอบดว้ย  

1) สิ่งท่ีประเมิน                                              

2) วิธีการวดั                                                 

3) เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน              

4) เกณฑก์ารประเมิน  

ไมมี่การแกไ้ข สามารถน าไปใชไ้ด ้

9. แบบประเมินทกัษะสงัคม แบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและ
หลงัไดร้บัโปรแกรมฯ มีทัง้หมด 11 
ขอ้ แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นท่ี 1 
เป็นการประเมินทกัษะทางสงัคม
เป็นรายบคุคล (ขอ้ 1 ถงึ ขอ้ 8) 
และสว่นท่ี 2 เป็นการประเมิน
ทกัษะทางสงัคมเป็นกลุม่ (ขอ้ 9 
ถงึ ขอ้ 11) 

เพิ่มการบนัทกึขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
บรรยายพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ขณะ
ประเมิน ในแบบบนัทกึคะนน 
เพ่ือใหผู้ป้ระเมินสามารถน าขอ้มลู
เชิงคณุภาพนี ้มาเป็นขอ้มลู
เพิ่มเติมในสรุปผลการประเมิน
ทกัษะสงัคมของเดก็ได ้
 

10. คู่มือการใชโ้ปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ประกอบดว้ย 
1) ความหมายของโปรแกรมฯ 
2) นิยามศพัทข์องทกัษะทางสงัคม
ในโปรแกรมฯ 
3) ค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อน 
4) องคป์ระกอบของโปรแกรมฯ 
5) ภาคผนวก  

เพิ่มค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อน 
เรื่องการจดัสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งเรยีน เช่น การจดัท่ีนั่งของเด็ก 
การจดัมมุในหอ้งเรยีนท่ีช่วย
สง่เสรมิการเรียนรูข้องเดก็ วิธีการ
กระตุน้ความสนใจของเดก็ เป็น
ตน้  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มใน
หอ้งเรยีนอาจมีผลตอ่การ
แสดงออกทางพฤติกรรมของเดก็ 
ทัง้นีท้  าใหค้รูผูส้อนสามารถเตรยีม
ความพรอ้มกบัสถานการณท่ี์อาจ
เกิดขึน้ในระหวา่งการสอนได ้
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ผูว้ิจัยไดป้รบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา ในส่วนของคู่มือการใช้
โปรแกรมฯ แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม สื่อการสอน แบบประเมินทกัษะสงัคมก่อนและ
หลงัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียน
รว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกับความตอ้งการจ าเป็นของเด็กและ
ครูผูส้อน และสามารถน าไปเผยแพรข่ยายผลได ้ 
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ภาพประกอบ 13 โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรือ่งการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษา มีรายละเอียดเก่ียวกับความมุ่ง
หมาย วิธีการด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปสาระส าาคญั
ได ้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา และไดต้ัง้ความมุง่หมายย่อย  ไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพฒันาของการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา 

2. เพื่อสรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงั
จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา    

3. เพื่อทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา   

วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด  าเนินการวิจัย การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น

ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา เป็นการ
วิจยัและพฒันา (Research and Development) ไดมี้การด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาของการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียน
ร่วม ระดบัชั้นประถมศึกษา ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนย่อย ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา มีรายละเอียด ดงันี ้
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ขั้นตอนที่ 2 ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหา อปุสรรค แนวทางการพฒันาของการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ขั้นตอนที ่3 ศกึษาแนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 1 - 3 เพื่อจดัท ารา่งโปรแกรม
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ในระยะท่ี 2 ตอ่ไป 

ระยะที่ 2 สร้างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับ
เด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนย่อย ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 น าขอ้มลูการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา ในระยะท่ี 1 มายกรา่งเป็นโปรแกรม
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศึกษา ในขัน้นีผู้ว้ิจยัยกรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มี 2 ตอนยอ่ย คือ  

2.1 ตรวจสอบคุณภาพรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

2.2 พิจารณาความเหมาะสมของร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดย
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้าน
ทักษะสังคมส าหรับเด็กที่ก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลในระยะท่ี 2 มาจัดท าเป็นโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา  
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ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา จาก คา่ E1/E2 และ E.I.  

ขั้นตอนท่ี 4 ปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา หลงัจากน าไปทดลองใช ้

สรุปผลการวจิัย 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา อปุสรรค แนวทางการพฒันาของการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้น
ประถมศกึษา 

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

1.1 สภาพปัจจุบนัของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการปรบัไปตาม
ศกัยภาพของเด็กแตล่ะคน สามารถแบง่เป็นการช่วยเหลือได ้3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 คือ เด็กสามารถ
เรยีนรวมกบัเพื่อนปกตไิด ้สว่นกลุม่ท่ี 2 คือ เด็กสามารถเรยีนรวมกบัเพื่อนปกตไิดบ้างรายวิชา และ
กลุม่ท่ี 3 เป็นกลุม่เดก็ท่ีมีปัญหาทกัษะสงัคมระดบัรุนแรง ไมส่ามารถเรยีนรว่มกบัเพื่อนได ้ 

1.2 สภาพปัญหา อุปสรรคของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ประกอบดว้ย 1) ดา้น
ครอบครวั 2) ดา้นบคุลากรในโรงเรยีน 3) ขอ้จ ากดัเรือ่งระบบของโรงเรยีน 4) การเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมและสถานการณแ์พรร่ะบาดโควิด 19 และ5) อปุสรรคจากตวัเดก็  

1.3 แนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบดว้ย 1) การมีสว่นรว่ม
จากครอบครวั 2) การจัดการเรียนการสอน 3) ความรู ้ความเข้าใจของบุคลากรในโรงเรียน  
4) การเริม่ตน้ฝึกและการฝึกอยา่งตอ่เน่ือง และ5) เทคนิคการฝึกทกัษะทางสงัคม  

1.4 ทักษะสังคมท่ีควรไดร้บัการส่งเสริมเพื่อความส าเร็จในการเรียนก่อนชั้น
ประถมศึกษา ไดแ้ก่ 1) ทักษะดา้นระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 2) ทักษะการอยู่
รว่มกบัผูอ่ื้น และ3) ทกัษะการรอคอย  
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2. แนวทางการสรา้งและพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา  

2.1 โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะ
เขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนด
โปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะทางสงัคมไวอ้ย่างเฉพาะ มีเพียงการบรูณาการเขา้กบั
หลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบปกติ  

2.2 ขอ้จ ากดัของการใชโ้ปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี ้  
1) ขอ้จ ากดัเรือ่งการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม 2) ขอ้จ ากดัจากปัจจยัภายนอกโรงเรยีน 3) ขอ้จ ากดัดา้น
ภาระงานของครูการศกึษาพิเศษ และ4) ขอ้จ ากดัเรือ่งความเขา้ใจของผูป้กครอง  

2.3 แนวคิดและรูปแบบในการสรา้งและพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษา มีดงันี ้1) ควรเป็นโปรแกรมฯท่ีใชง้านง่ายและใชร้ะยะเวลาไม่นาน 2) จดัท าคูมื่อการ
ใชโ้ปรแกรม 3) ควรเป็นโปรแกรมท่ีเด็กสามารถเล่นรว่มกนั 4) เนน้การบูรณาการเขา้กบัหลกัสตูร
การจดัการเรียนการสอนปกติ 5) คุม้ค่าต่อการจัดเตรียม 6) ค านึงถึงลกัษณะท่ีหลากหลายของ
บรบิทในแตล่ะครอบครวัและความหลากหลายของเด็ก 7) ผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมเป็นอย่างดี 8) ค านึงถึงความคุม้ค่า 9) ควรมีกิจกรรมท่ีเนน้การลงมือ
ปฏิบตัิหรือมีส่วนรว่ม 10) ควรมีสื่อการสอน ท่ีเนน้วตัถจุรงิ หรือรูปภาพ และ11) ตอบสนองความ
ตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รยีนได ้

2.4 ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการสรา้งและพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
มีดังนี ้1) การมีส่วนร่วมจากครอบครวั ผู้ปกครอง 2) การมีส่วนร่วมจากครู 3) ผู้บริหาร และ 
4) การมีสว่นรว่มจากหน่วยงานเพื่อจดัท าระบบท่ีเอือ้อ านวยตอ่การใชโ้ปรแกรม  

2.5 ทกัษะทางสงัคมท่ีส าคญัส าหรบัสรา้งโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า 
ทกัษะทางสงัคมท่ีส าคญัส าหรบัสรา้งโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยเรียงล าดบัความส าคญั สาม
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ล  าดับท่ี 1 ทักษะการปฏิบัติตามขอ้ตกลง กติกา ล าดบัท่ี 2 ทักษะการรอคอย 
ล าดบัท่ี 3 ทกัษะการแบง่ปันสิ่งของกบัผูอ่ื้น  
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ระยะที ่2 สร้างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทักษะสังคมส าหรับเด็ก
ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา  

โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษา
ในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษาท่ีสรา้งขึน้  ในการวิ จัยครั้งนี ้ ประกอบด้วย 1) 
จดุมุ่งหมายของโปรแกรม 2) คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 3) ลกัษณะกิจกรรมของโปรแกรม 
4) ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 5) รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคม 6) แผน
กิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม 7) แบบประเมินทกัษะสงัคม และ8) คู่มือการใชโ้ปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา  

ผลตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มี 3 ตอนยอ่ย คือ  

1. ผลตรวจสอบคุณภาพร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ มี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด ทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม (𝜇 = 5.00) 2. 

คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม (𝜇 = 5.00) 3. ลกัษณะกิจกรรมของโปรแกรม (𝜇 = 5.00)  4. 

ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม (𝜇 = 5.00)  5. รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะสงัคม 

(𝜇 = 5.00)  6. แผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคม (𝜇 = 4.80 - 5.00) 7. แบบประเมินทกัษะ

สงัคม (𝜇 = 5.00) และ8. คูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั

เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา (𝜇 = 4.80 - 5.00) 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น

ทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นประถมศึกษา โดย

อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีผลประเมินความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ (𝜇 = 4.82, 𝜎.= 
0.40) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ผลประเมินความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ มี
ทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชนต์อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ 

(𝜇 = 4.86, 𝜎.= 0.40) 2) ดา้นความถกูตอ้ง ครอบคลมุครบถว้น และความน่าเช่ือถือ (𝜇 = 4.83, 

𝜎.= 0.41) 3) ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ฏิบตัิจรงิ (𝜇 = 4.83, 𝜎.= 0.41) และ 4) ดา้น

ความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรมฯ (𝜇 = 4.75, 𝜎.= 0.47) ตามล าดบั 
3. ผลการประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรมการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้น
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ประถมศึกษา โดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม และผูว้ิจยัไดป้รบัขอ้ความใน
องคป์ระกอบของโปรแกรมฯ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

ระยะที ่3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมด้านทกัษะ
สังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 

1. โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพิจารณาจาก 

1.1 คา่ประสทิธิภาพของแผนกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะทางสงัคมในโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรี ยนเรียนร่วม
ระดับชั้นประถมศึกษา โดย การหาค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า แผนกิจกรรมการเรียนรู ้
ทกัษะทางสงัคมในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา มีประสิทธิภาพของ กระบวนการ (E1) เท่ากับ 
82.06 สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว ้คือรอ้ยละ 80 และ มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
82.92 สงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนั กล่าวไดว้่า แผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม
ในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มีประสิทธิภาพ 82.06/82.92 ผา่นตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้

1.2 คา่ดชันีประสทิธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา หลงัจากท่ีเด็กเขา้รว่ม
โปรแกรมฯแลว้ เด็กมีคะแนนก่อนเรยีนเท่ากบั 77 คะแนน มีคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 199 คะแนน 
มีรอ้ยละของความกา้วหนา้ +50.83 และมีคา่ดชันีประสทิธิผลของโปรแกรมฯ เท่ากบั 0.75 และใน
ภาพรวมเด็กทัง้ 4 คน มีความกา้วหนา้ในดา้นทกัษะสงัคมทกุคน และเม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคล 
พบว่า เด็กคนท่ี 1 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้มากท่ีสดุ เท่ากบั +55.00 รองลงมา คือ เด็กคนท่ี 3 
มีรอ้ยละของความกา้วหนา้เท่ากบั +51.67 เด็กคนท่ี 2 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้เท่ากบั +50.00 
และเด็กคนท่ี 4 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้เท่ากบั +46.67 ตามล าดบั 

2. ผูว้ิจยัไดป้ระเมินโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา หลงัจากการทดลองใช ้โดยได้
ปรบัปรุงเรื่องระยะเวลาในแต่ละแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม ใหมี้ความเหมาะสมกับ
การเรยีนรูข้องเด็ก และยงัไดเ้พิ่มการระบขุอ้ควรระมดัระวงัหรอืสิ่งท่ีครูผูส้อนควรตระหนกัในการใช้
สื่อการสอน เพื่อความปลอดภยัของเด็ก รวมทัง้การจัดสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนท่ีเอือ้ต่อการ
เรยีนรูข้องเด็กมากท่ีสดุ  จนเป็นโปรแกรมฯท่ีสมบรูณแ์ละสามารถน าไปเผยแพรข่ยายผลตอ่ไป 
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อภปิรายผล 
งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัประเภทการวิจยัและพฒันา (Research & Development) ดงันัน้ 

ผูว้ิจยัจงึขออภิปรายผลตามขัน้ตอนของงานวิจยั 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาของการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา  

ในระยะนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางการพฒันาของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาใน
โรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูล เก่ียวกับการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมท่ีเกิดขึน้ในสถานการณปั์จจุบนั แลว้น ามาวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อวางแผน
ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชัน้ประถมศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพและความ
ตอ้งการจ าเป็นของผูท่ี้มีส่วนรว่มในการใชโ้ปรแกรมฯ ต่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกบักระบวนการในการ
พฒันาโปรแกรมตามแนวคิดของ Boyle (1981 อา้งถึงใน อจัศรา ประเสรฐิสิน, 2563) ท่ีกล่าวถึง
หลกัการในการพฒันาโปรแกรม ว่านักพัฒนาโปรแกรมตอ้งท าการวิเคราะหส์  ารวจสถานการณ์
ปัญหา ความตอ้งการ เพื่อจัดวางเป้าหมายส าหรบัโปรแกรม และสามารถท่ีจะก าหนดในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน รวมทัง้เทคนิค วิธีการอปุกรณท่ี์เหมาะสมในองคป์ระกอบของ
โปรแกรม และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Tyler (1986 อา้งถึงใน อจัศรา ประเสรฐิสิน, 2563) ท่ี
ไดน้  าเสนอกระบวนการพัฒนาโปรแกรม 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนดวตัถุประสงคพ์ิจารณา
จากความตอ้งการ ปัญหา 2) การเลือกประสบการณเ์รยีนรู ้3) การจดัประสบการณเ์รยีนรู ้และ 4) 
และการประเมินผลการเรยีนรู ้ดงันัน้ในการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษาในครัง้นี ้ผูว้ิจยัได้
คน้พบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงันี ้

1. ปัจจยัสนบัสนนุการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม ส าหรบัเด็กท่ี
ก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดับชั้นประถมศึกษา  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม มี 
4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นครอบครวั ปัจจยัดา้นครูและโรงเรียน ปัจจยัดา้นระยะการเริ่มตน้ฝึกและ
การฝึกอยา่งตอ่เน่ือง และปัจจยัดา้นเทคนิคการฝึกทกัษะทางสงัคม ซึง่ปัจจยัทัง้ 4 ตวันี ้หากปฏิบตัิ
ตามบทบาทหนา้ท่ีเพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมกบัเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือ
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ทางทักษะสังคมแลว้ ปัจจัยเหล่านีจ้ะกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อเด็ก ท าให้เด็ก
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยความสขุและเป็นปกติ ยกตวัอย่างผลการศกึษาท่ีพบว่า ครอบครวัท่ีให้
ความรว่มมือกบัโรงเรียน ดงัเช่น การพาไปพบแพทย ์การวางแผนรว่มกบัโรงเรียน และการพาไป
ท ากิจกรรมส่งเสริมหรือกิจกรรมบ าบัด ท ากิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน ด้วย
กระบวนการดงักล่าวจะกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนใหเ้กิดระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมในกลุ่มเด็กอายไุม่เกิน 6 ปี ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ เด็กสามารถปฏิบตัิตามกติกา
ได ้สามารถเล่นกับเพื่อนโดยไม่ทะเลาะเบาะแวง้ได ้กลายเป็นท่ีรกัและยอมรบัของครูและเพื่อน 
เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสราวดี เพ็งศรีโคตร และจนัทรช์ลี มาพุทธ (2554) ไดศ้ึกษา
รูปแบบการมีส่วนรว่มของผูป้กครองในการจดัการศกึษาปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนรว่ม
ของผูป้กครองในการรว่มจดัการศึกษากบัทางโรงเรียน มีประโยชนใ์นดา้นการส่งเสรมิพฒันาการ
เด็ก คือ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปในทางท่ีดี เช่น เป็นคนกลา้คิดกลา้
แสดงออก และสามารถสื่อสารไดเ้หมาะสมกบัวยัเด็ก มีความสขุกบัการเรยีนรูท่ี้มีผูป้กครองมารว่ม
เป็นอาสาสมคัร มีการท ากิจกรรมรว่มกบัผูป้กครอง  

2. ปัจจยัอปุสรรคการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม ส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า หากไม่ให้
ความส าคญักับการส่งเสริมหรือสนับสนุนระบบการใหค้วามช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมกบัเด็กแลว้ ปัจจยัเหล่านีจ้ะกลายเป็นอปุสรรคส าหรบัการพฒันาเด็ก ยกตวัอย่างเช่น ดา้น
โรงเรียนและบุคลากร หากครูมีทักษะการสังเกต สามารถวางแผนการปรบัพฤติกรรมและมี
ประสบการณ์ มักเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขา้มหากโรงเรียนไม่ใหค้วามสนใจกับการพัฒนากลุ่มเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเพราะถือว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน จะท าให้โรงเรียนและบุคลากร
กลายเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาดา้นทกัษะทางสงัคมของเด็ก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรดิา 
นิลสขุ (2558) ไดศ้กึษาการบรหิารโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรว่ม ผลการวิจยัพบว่า หากโรงเรยีน
เปิดโอกาสใหค้รู มีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย การวางแผนการจดัการเรียนการสอนและการ
จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้สง่ผลใหค้รูสามารถพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้ต็มศกัยภาพ  

3. แนวทางการแก้ไขขอ้จ ากัดการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม 
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา จากผลการวิจยัพบว่า 
การมีส่วนร่วมจากครอบครวั การจัดการเรียนการสอน และความรู ้ความเขา้ใจของบุคลากรใน
โรงเรียน เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็ก โดยเฉพาะครู ผูป้กครองท่ีเป็นตวั



  231 

แบบท่ีดีในการเสริมสรา้งทักษะทางสงัคมใหก้ับเด็ก สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อลัเบิรต์ บนัดูรา 
(Albert Bandura (1962-1986) เรียกว่า ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social learning theory) ซึ่ง
เป็นแนวคิดท่ีบุคคลใชห้ลักการเรียนรูโ้ดยการสงัเกตพฤติกรรมของผูอ่ื้นและเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมตาม (ศรีเรือน แกว้กังวาน, 2556) โดยแบ่งการเรียนรูผ้่านการสงัเกตทัง้สิน้ 4 ขัน้ตอน 
(Bandura, A., 1997) ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 ขัน้ใหค้วามสนใจ (Attention phase) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบ
ในงานวิจยัครัง้นี ้ท่ีครูใชเ้ทคนิคการดึงความสนใจของเด็กท่ีไม่ชอบสื่อสาร ไม่สบตา มาสู่การให้
ความสนใจในตวัครู ทัง้นีผ้ลการวิจยัยงัพบว่าการสรา้งความคุน้ชินกบัครูจะช่วยใหเ้ด็กเกิดความ
ไวว้างใจตอ่ครู ดงันัน้เม่ือเกิดความไวว้างใจ สื่อสารกบัครู สบตาครู จดจ าครูไดแ้ลว้ ครูจะใชว้ิธีการ
ขอหรือออกค าสั่ง เด็กจะยินยอมท าตาม ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูไ้ดว้่าครูจะยอมรบัเม่ือตนเอง
สามารถปฏิบตัิตามค าสั่งเป็นไปตามกติกาท่ีตกลงกนัไว ้และมกัจะไดร้บัรางวลัหรือการเสรมิแรง
ทางบวก เป็นตน้ ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นจ า (Retention phase) สอดคลอ้งกับผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่า 
ปัจจัยอุปสรรคจากครอบครวั ประกอบดว้ย ความสงสาร ปล่อยใหเ้ด็กอยู่กับมือถือ ไม่ท าตาม
แนวทางเดียวกับโรงเรียน และปลีกตัวออกห่างจากครู จะท าให้เด็กจดจ าไดว้่าการอยู่บา้นไม่
จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อปฏิบตัิตามกฎกติกา ยอ่มสง่ผลใหก้ารแสดงออกเมื่ออยูบ่า้นจงึฝึก
ได้ยากกว่าการอยู่ ท่ี โรงเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นปฏิบัติ  (Reproduction phase) สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัท่ีพบวา่เป็นขัน้ตอนท่ีครูมกัสอดแทรกกระบวนการใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบตัิผ่านการบรูณา
การเขา้กับรายวิชาต่าง ๆ เนน้การท างานกลุ่มหรือเล่นรว่มกันกับเด็กปกติ เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษจะสามารถสะทอ้นการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีไดฝึ้กฝนออกมา โดยมีครูและผูป้กครองรว่มกนั
ประเมิน หากพบว่าเด็กสามารถเลน่กบัผูอ่ื้นไดด้ี มีทกัษะทางสงัคม เช่นการสื่อสารท่ีดี การควบคมุ
อารมณต์นเองไดด้ี อยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดด้ี ครูจะพิจารณาเลื่อนระดบัหรือเลื่อนการจดักลุ่ม เพื่อปรบั
เกณฑ์การประเมินให้สูงขึน้ ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นจูงใจ (Motivation phase) เม่ือพบว่าเด็กสามารถ
ปฏิบตัิตามกฎกติกาได ้จะเขา้สู่ขัน้ตอนการแสดงผลของการกระท าดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ดงันัน้
หากเด็กท่ีท าไดด้ี ควรมีการจูงใจดว้ยการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้อยากแสดงพฤติกรรมตาม
แบบอย่างตอ่เน่ือง แตห่ากครูใหก้ารจงูใจเป็นไปในทางลบ ผูเ้รยีนมกัจะงดเวน้การแสดงพฤติกรรม
นัน้ ๆ   

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมส าหรบัเด็ก ท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นท่ีน่าสนใจ 
ดงันี ้1) ผูว้ิจยัไดส้รา้งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะ
เขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา มาจากขอ้มูลของครูผู้สอนใน ระดับชั้น
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ประถมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.
กทม.) สงักดักรุงเทพมหานครและสงักัดเอกชนในกรุงเทพมหานคร ท าใหไ้ดโ้ปรแกรมฯ ท่ีตรงกับ
ความตอ้งการจ าเป็นของครูผูส้อนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อใหค้รูระดบัปฐมวยัได้
เตรียมพรอ้มดา้นทักษะสังคม ได้แก่ ทักษะการรอคอย ทักษะการปฎิบัติตามกฎ กติกา และ
ขอ้ตกลง และทักษะการแบ่งปันกับเด็กใหไ้ดมี้ความรูค้วามเขา้ใจและฝึกลงมือปฏิบัติก่อนเขา้
ศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 2) การหาคณุภาพรา่งโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่าร่างฯโปรแกรม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ทุกองค์ประกอบ ได้แก่  1) 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 3. ลักษณะของโปรแกรม 4. 
ขั้นตอนการด าเนินงานของโปรแกรม 5. รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสังคม  6. แผน
กิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคม 7. แบบประเมินทกัษะสงัคม และ8. คู่มือการใชโ้ปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับ  Tyler (1986 อา้งถึงใน อัจศรา ประเสริฐสิน , 2563) ท่ี
กล่าวว่า การพฒันาโปรแกรมการสอนตอ้งมีการประเมินผลโปรแกรม เพื่อทราบว่าโปรแกรมนัน้มี
คณุภาพมากนอ้ยเพียงใด การประเมิน คือ การเปรยีบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่างกบัจดุมุ่งหมาย
เชิง พฤติกรรมท่ีวางไว ้โดยมีความเช่ือว่า จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างชัดเจน รดักุม และจ าเพาะ
เจาะจง แล้วจะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้อย่างดีในภายหลัง และ3) ประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษา
ในโรงเรียนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยอาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวม มีผลประเมิน
ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชนต์อบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรมฯ 2) ดา้นความถกูตอ้ง ครอบคลมุครบถว้น และความน่าเช่ือถือ 3) ดา้น
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชป้ฏิบตัิ และ 4) ดา้นความเหมาะสมขององคป์ระกอบในโปรแกรมฯ 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโปรแกรมตามมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย  The Joint 
Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตก้ารด าเนินงานของ Stufflebeam 
และคณะ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี ้ 1) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility 
Standards) เป็นการประเมิน ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิจรงิ 2) มาตรฐานดา้นความเป็น
ประโยชน ์(Utility Standards) เป็นการประเมินการสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชโ้ปรแกรม 
3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความเหมาะสม
องคป์ระกอบของโปรแกรม 4) มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy Standards) 
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เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือและไดส้าระครอบคลมุครบถว้นตามความตอ้งการอย่างแทจ้ริง 
(วาโร เพ็งสวสัดิ,์ 2553) 

ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา ในระยะทดลองนี้
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมท่ีได้จัดท าขึน้มาว่า ได้ผลเป็นอย่างไร เป็นการ
ตรวจสอบโปรแกรมจากการทดสอบภาคสนาม ดงัท่ี วิโรจน ์สารรตันะ (2551) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอน
การด าเนินการวิจยัและพฒันาโปรแกรมไวว้า่ ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบและการปรบัปรุงโปรแกรม 
โดยการประยกุตใ์ช ้และแนวคิด Broge (1982 อา้งถึงใน วิโรจน ์สารรตันะ, 2551) ท่ีกล่าวถึง การ
ปรบัปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไปในกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยการทดสอบ
ภาคสนามเบือ้งตน้และการปรบัปรุงแกไ้ข (preliminary field testing and revisions) และในส่วน
ของการปรบัปรุงโปรแกรมยงัสอดคลอ้งกบั Stee (1970 อา้งถึงใน Boyle, 1981 อา้งถึงใน คทันีย ์
แกว้มณี, 2544) ไดก้ล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง เป็นกระบวนการตดัสินคณุค่าของโปรแกรม 
การตดัสินเกิดขึน้จากการเปรยีบเทียบขอ้มลูวา่โปรแกรมเป็นอยา่งไรเม่ือเทียบเกณฑ ์และโปรแกรม
ควรเป็นอย่างไร การประเมินผลจะเกิดขึน้ต่อเม่ือมีการตดัสิน โดยองคป์ระกอบของการประเมิน
โปรแกรม คือ โปรแกรมมีคุณภาพหรือไม่ เนือ้หาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการปฏิบตัิ
ของผู้สอนเป็น อย่างไร โปรแกรมตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมหรือไม่ ระดับความยากง่ายเป็นอย่างไร ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนหรือไม ่
โปรแกรมอยู่ในขอบเขตงาน ขององคก์รพัฒนาโปรแกรมหรือไม่ ประสิทธิผล (Effectiveness) 
โปรแกรมประสบความส าเร็จใน เรื่องอะไรและบรรลุวัตถุ ประสงค์อย่างไร ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ผลส าเรจ็ของโปรแกรม เหมาะสมกบัทรพัยากร ท่ีองคก์รและผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมลงทนุ
ใหห้รอืไม่ วิธีการใชท้รพัยากรดีท่ีสดุหรือไม่ ความส าคญั (Importance) โปรแกรมมีคณุค่าส าหรบั
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมและมีคณุคา่ตอ่สงัคมหรอืไม่ คณุคา่เหมาะสมกบัทรพัยากรตา่ง ๆ ท่ีถกูน ามาใช้
หรอืไม ่

ผลการทดลองใชพ้บว่าโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล
โดย พิจารณาจาก 1) ค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม
ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา เท่ากับ 82.06/82.92  
โดยสงูกว่าเกณฑ ์80/80 และ2) ค่าดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา หลงัจากท่ี
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เด็กเขา้รว่มโปรแกรมฯแลว้ เด็กมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 77 คะแนน มีคะแนนหลงัเรียนเท่ากับ 
199 คะแนน มีรอ้ยละของความกา้วหนา้ +50.83 และมีคา่ดชันีประสทิธิผลของโปรแกรมฯ เท่ากบั 
0.75 เน่ืองจากแผนกิจกรรมการเรียนรูท้กัษะทางสงัคมไดใ้ชเ้ทคนิคการสอนท่ีมีหลากหลายและมี
ความเหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องเด็ก ไดแ้ก่ 1) การสอนตรง เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
วิธีหนึ่ง ท่ีเนน้กระบวนการสอนท่ีเร็ว (Fast-Paced) ท่ีมีขัน้ตอนและความต่อเน่ือง ตามล าดบั ท่ี
ชดัเจน (Well Sequenced) และท าใหน้กัเรียนจดจ่อกบัสิ่งท่ีเรียน (Highly-Focused) (ฑมลา บญุ
กาญจน,์ 2559 อา้งอิงจาก Gersten, 1986) นอกจากนี ้ยงัเป็นการสอนท่ีมุ่งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู ้
จากการฝึกปฏิบตัิจนเกิดความช านาญ ในดา้นทกัษะสงัคม ภายในเวลาท่ีจ ากดั ซึ่งสอดคลอ้งกบั  
วริสรา  จุย้ดอนกลอย (2553) ไดศ้ึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะทางสังคมส าหรบั
นกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 1 ท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ โดยใชเ้ทคนิคการสอนการสอนตรง ผลพบว่า เด็กท่ีมี
ภาวะสมาธิสัน้มีทกัษะสงัคมสงูขึน้ หลงัเขา้รว่มโปรแกรม 2) การสอนแบบสาธิต เป็นวิธีการสอน
เพื่อกระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึน้  ช่วยอธิบายเนือ้หาทกัษะสงัคมท่ี
ค่อนขา้งยาก เป็นนามธรรม ซึ่งตอ้งใชเ้วลามาก ใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้และประหยดัเวลา  และใหผู้เ้รียน
เห็นขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่  ทักษะการรอคอย ทักษะการปฎิบัติตามกฎ กติกา  
และข้อตกลง และทักษะการแบ่งปัน  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได ้ 
(อินทิรา บณุยาทร, 2542) 3) การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง เป็นการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนไดพ้บและ
รูจ้กัแกปั้ญหาในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รูจ้กัหดัคิดสามารถน า
เหตผุลมาอภิปราย เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินแกปั้ญหา ไดพ้ฒันาในการท างานเป็นกลุม่ มีวินยัใน
ตนเอง ยอมรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น (เสรมิศรี ลกัษณศิร,ิ 2540) 4) การสอนโดยใชส้ถานการณ์
จริง  เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเผชิญ การแก้ปัญหาจริง ร่วมกันคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
ตดัสินใจ แกปั้ญหารว่มกนั อภิปรายแลกเปลี่ยน ความรู ้สูก่ารสะทอ้นความคิด ซึง่ในแผนกิจกรรม
การเรียนรูท้ักษะทางสังคมนั้น ได้ให้เด็กมีโอกาสเผชิญ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า  
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท์างสงัคม และ 5) การสอนโดยใชเ้กม  เป็นวิธีการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูเ้รื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและทา้ทายความสามารถ โดยผูเ้รียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าใหไ้ดร้บั
ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง  (ทิศนา  แขมมณี , 2552)  
ซึ่งสอดคลอ้งกับพชัรีวรรณ คุณช่ืน (2560) ไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมสรา้งทักษะทาง
สงัคมในโรงเรียนตามกระบวนการ Pivotal Response Training (PRT) ส าหรบัเด็กออทิสติกอาย ุ
6-12 ปี โดยใชเ้ทคนิคการสอนโดยใชเ้กมการศกึษา ผลพบวา่ เด็กออทิสติกมีทกัษะการสื่อสารและ
สรา้งสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นเพิ่มขึน้ 
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นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการในการเสรมิแรงในการสอนทกัษะสงัคม ประกอบดว้ย 
2 วิธี คือ 1) การเสริมแรงแบบต่อเน่ือง โดยเสริมแรงทุกครัง้ท่ีมีพฤติกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ ทกัษะ
การรอคอย ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปัน ซึ่งจะใชเ้ม่ือ เด็ก
ไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมใหม่จนเด็กเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย  และ2)การเสริมแรงแบบเป็นระยะ โดย
เสริมแรงเป็นบางครัง้หรือบางเวลาท่ีมีพฤติกรรมเป้าหมาย  ซึ่งจะใช้เม่ือ เด็กเกิดพฤติกรรม
เปา้หมายแลว้ ครูผูส้อนจงึจะคอ่ย ๆ ลดการเสรมิแรงลง ซึง่สดอคลอ้งกบัทวีพร วรรณา (2552)  ได้
การศกึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ของเด็กกลุม่อาการดาวนใ์นระดบัอนบุาล โดย
การใชกิ้จกรรมการเล่นแบบบูรณาการและการเสริมแรงทางบวก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก
ดาวนซ์ินโดรมชัน้อนบุาล จ านวน 5 คน โดยใชแ้ผนการสอนการใชกิ้จกรรมการเลน่แบบบรูณาการ
และการเสรมิแรงทางบวกและแบบประเมินกลา้มเนือ้มดัใหญ่  ผลการศกึษาพบว่าความสามารถ
ในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ของเด็กอยู่ในระดบัดีขึน้และสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05 .01 

ดงันัน้ จึงเห็นไดว้่า โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็ก
ท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา มีความสมบูรณ์และเหมาะสม 
สามารถน าไปเผยแพรข่ยายผลต่อครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ในการสอนทกัษะการรอคอย ทกัษะการ
ปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง ทกัษะการแบง่ปัน เพื่อเตรยีมความพรอ้มเด็กท่ีจะเขา้ศกึษาตอ่
ระดบัชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนเรยีนรว่มตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูผูส้อนควรศกึษาจดุมุ่งหมายของโปรแกรมฯ ขัน้การการด าเนินงาน แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรูท้กัษะสงัคม และการวดัประเมินผลใหเ้ขา้ใจ เพื่อโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

2. ครูผูส้อนควรจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูข้องเด็ก เช่น การ
จดัท่ีนั่งของเด็ก การจดัมมุในหอ้งเรยีนท่ีช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูข้องเด็ก วิธีการกระตุน้ความสนใจ
ของเด็ก เป็นตน้ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนอาจมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
ทกัษะสงัคมของเด็ก 
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3. ครูผูส้อนควรตระหนกัถึงความปลอดภยัของเด็กในการใชส้ื่อ อปุกรณก์ารสอน เช่น 
ขนาดของลกูปัดควรมีความเหมาะสมกบัเด็กแตล่ะคน ไม่ควรมีขนาดเล็กจนเกินไป และควรเตือน
เด็กไม่ใหเ้อาลกูปัดหรอืจมกู  

4. ครูผูส้อนควรติดตามความกา้วหนา้ทกัษะสงัคมของเด็กแต่ละคน และใหเ้ด็กฝึก
ปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองและเป็นประจ าทัง้ท่ีโรงเรยีนและท่ีบา้น 

5. ครูผูส้อนสามารถปรบัหรือประยุกตก์ารใชส้ื่ออุปกรณ์การสอนใหเ้หมาะสมกับ
บรบิทของครูผูส้อน เพื่อท าใหค้รูผูส้อนสามารถเขา้ถึงสื่ออปุกรณก์ารสอนง่ายขึน้  

6. ครูผูส้อนควรประเมินผลการสอนตามสภาพจริงในขณะสอนพรอ้มทัง้บนัทึกผล
หลงัการสอนทนัที เพื่อใหผ้ลการประเมินสอดคลอ้งกบัศกัยภาพจรงิของเดก็ท่ีวดัได ้

7. ครูควรออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสงัคมในรูปแบบออนไลน ์
เพื่อรองรบัสถานการณ์โรคระบาดท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เช่น โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอ่ไป 
1. ควรศึกษาการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคมดา้น

อ่ืนๆ จากผลการวิจัย พบว่า ยังมีทักษะสงัคมท่ีจ าเป็นส าหรบัเตรียมความพรอ้มเขา้สู่ระดบัชั้น
ประถมศึกษา เช่น ทักษะการร่วมมือในการท ากิจกรรมกับผูอ่ื้น ทักษะการจัดการอารมณ์ของ
ตนเอง ทกัษะการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ทกัษะการรอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ทกัษะการรบัรู ้
อารมณข์องตนเองและผูอ่ื้น ทกัษะการยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงสถานการณ/์กิจกรรมได ้และทกัษะ
การใชค้  าพดูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ ์

2. ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความ
ยากล าบากในการเขา้สงัคมโดยการมีสว่นรว่มของผูป้กครอง เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ผูป้กครอง
เป็นบุคคลหลกัท่ีมีความใกลชิ้ดกับเด็กมากท่ีสุด และสามารถน าเทคนิควิธีการสอนกลบัไปฝึก
ปฏิบตัิท่ีบา้นอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมได ้

3. ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความ
ยากล าบากในการเขา้สงัคม โดยใชว้ิธีการสอนแบบ online learning หรอื blended learning แบบ
ผสมผสานเป็นการบูรณาการ online learning และ face-to-face meetings เข้าด้วยกัน เพื่อ
ตอบสนองการเรยีนการสอนในยคุ New Normal 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ยวุดี วิรยิางกรู 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศศิพินต ์สขุบญุพนัธ ์

3. อาจารย ์ดร. วิลาวลัย ์ดา่นสิรสิขุ 

4. อาจารย ์ดร. สมสดุา มธัยมจนัทร ์

5. อาจารย ์ดร. เกรยีงศกัดิ ์อบุลไทร 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการใหข้้อมูลสัมภาษณเ์ชิงลึก 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการใหข้้อมูลสัมภาษณเ์ชิงลึก 
1. ครูเฉลิมวฒุิ มาตยาบญุ 

2. ครูณฏัฐา สนกุล า้ 

3. ครูทย ุเกือ้สกลุ 

4. ครูธนินทธ์ร ชแูกว้ 

5. ครูปรศินา อรญันารถ 

6. ครูรพีพรรณ ภถูาวร 

7. ครูศรุจดา เจรญิกิจจานวุฒัน ์

8. ครูวฒุิชยั ใจนะภา 

9. ครูฤตถิรา จนัทรเ์จรญิ 

10. ครูชวลา หอมพุง่ 

11. ครูนิรมาน ชนะโรจน ์

12. ครูจิรภทัร ์กาญจนครุฑ 

13. ครูอรวรรณ กนัธิยะ 

14. ครูนินทธ์ร ชแูกว้ 

15. ครูศรสีมร เพ็ญไพบลูย ์
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของ                                                                            
ร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม                                                           

ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  253 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของ                                                                            
ร่างโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม                                                           

ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัชั้นประถมศึกษา 
 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศศิพินต ์สขุบญุพนัธ ์

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กรรวิภาร ์หงษง์าม 

3. อาจารย ์ดร. วิลาวลัย ์ดา่นสิรสิขุ 

4. อาจารย ์ดร. สมสดุา มธัยมจนัทร ์

5. อาจารย ์ดร. เกรยีงศกัดิ ์อบุลไทร 

6. อาจารย ์ดร. กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ 

7. อาจารยท์ย ุเกือ้สกลุ 

8. อาจารยพ์นิดา จิตติมานสุรณ ์
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ภาคผนวก ง 

ใบรับรองจริยธรรมการวจิัยทีท่ าในมนุษย ์
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ภาคผนวก จ 
ตวัอย่างเคร่ืองมือการวจิยั 

- ตวัอยา่งโปรแกรมการชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้

ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

- ตวัอยา่งคูมื่อการใชโ้ปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี

ก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

- แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม 

- ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะทางสงัคม 

- ตวัอยา่งแบบบนัทกึคะแนน 

- แบบส ารวจพฒันาการเด็ก (PDDSQ) ช่วงอาย ุ4-18 ปี 
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โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม                                                                                                                     
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศกึษาในโรงเรียนเรียนร่วม                       

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

โดย...นายจรีพัฒน ์ศิริรักษ ์

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาพเิศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค ำน ำ 

 

โปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมท่ีจดัท าเพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม รวมถึงเป็นแนวทางเพื่อใหค้รูผูส้อน ผูป้กครองสามารถ
ส่งเสริมทกัษะทางสงัคมใหเ้ด็กไดส้มวยัตามพฒันาการ ทกัษะสงัคมในโปรแกรมนี ้ประกอบดว้ย  
ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา ขอ้ตกลง และทกัษะการแบ่งปัน โดยใชว้ิธีการ
สอน ไดแ้ก่ การสอนตรง การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง การสอนโดยใช้
สถานการณจ์รงิ และการสอนโดยใชเ้กม ซึง่รายละเอียดของโปรแกรมนี ้ประกอบดว้ย จดุมุ่งหมาย
ของโปรแกรม คุณสมบัติของผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ลกัษณะกิจกรรมของโปรแกรม โครงสรา้งการ
ด าเนินงานของโปรแกรม รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรูท้ักษะสังคม แผนกิจกรรมการเรียนรู ้
ทักษะสังคม จ านวน 15 แผน และการประเมินผล ซึ่งจะท าให้ครู ผูป้กครอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถน าไปใชใ้นการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาใน
โรงเรยีนเรยีนรว่มไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทักษะสงัคมส าหรบั
เด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษานี ้จะช่วยใหเ้ด็กมีทักษะทาง
สงัคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นท่ีเหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพ และมีความพรอ้มในการ
เรยีนรูด้า้นวิชาการในโรงเรยีน และจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการส่งเสรมิพฒันาการเด็กท่ี
ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมตอ่ไป 
 
 

จีรพฒัน ์ศริริกัษ ์
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จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
1. เพื่อชว่ยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน                   
    เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2. เพื่อใหค้รูผูส้อน และผูป้กครองมีแนวทางในการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                        
    ส  าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

  

คุณสมบตัขิองผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
1. เด็กมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี  
2. เด็กท่ีตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทางทกัษะสงัคม ประกอบดว้ย  

           2.1 ทกัษะการรอคอย 
           2.2 ทกัษะการปฎิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 
           2.3 ทกัษะการแบง่ปัน 
     3. เด็กมีระดบัสติปัญญาปกติ 
     4. เด็กมีภาษาพดูสื่อสารได ้
      5. เด็กไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้รว่มโปรแกรมได ้และสามารถเขา้รว่ม
กิจกรรมไดต้อ่เน่ืองจนจบโปรแกรมฯ 

 

 

ลักษณะกิจกรรมของโปรแกรม 
 เป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะสงัคม ไดแ้ก่ ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตาม
กฎ กติกา ขอ้ตกลง และทักษะการแบ่งปัน จ านวน 15 แผน ใชร้ะยะเวลาในแต่ละแผน 45 - 75 
นาที โดยใชว้ิธีการสอน ประกอบดว้ย การสอนตรง การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง การสอนโดยใชส้ถานการณจ์รงิ และการสอนโดยใชเ้กม 

 

 



  264 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย...นายจรีพัฒน ์ศิริรักษ ์

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาพเิศษ 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คู่มอืโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม                 
ด้านทกัษะสังคม                                   

ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศกึษา                            
ในโรงเรียนเรียนร่วม                       
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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ค าน า 

 

คู่มือนีเ้ป็นคู่มือการใชโ้ปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ี
ก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรยีนเรียนรว่ม มีวตัถปุระสงคเ์พื่ออธิบาย ชีแ้จง และใหค้  าแนะน าส าหรบั
ครูผูส้อน รวมถึงขัน้ตอนองคป์ระกอบของโปรแกรมฯ ว่ามีขัน้ตอนการใชอ้ย่างไร และประกอบดว้ย
อะไรบา้ง ทัง้นีเ้พื่อใหค้รูผูส้อนสามารถเขา้ใจวิธีการใชโ้ปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มไดด้ียิ่งขึน้  

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะ
สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษานี ้จะเป็นประโยชน์
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจถึงวิธีการใชโ้ปรแกรมฯ ไดด้ียิ่งขึน้ และจะช่วยให้เด็กมีทกัษะทางสงัคมและการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นท่ีเหมาะสมกบัวยั ตามศกัยภาพ และมีความพรอ้มในการเรยีนรูด้า้นวิชาการใน
โรงเรียน และจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลือทางทกัษะสงัคมตอ่ไป 
 
 

จีรพฒัน ์ศริริกัษ ์
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทกัษะสังคมที ่1  
 

ชื่อกิจกรรม “รอต่อแถวกันนะ” 
 
ระยะเวลา 45-60 นาที   จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 4 คน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถบอกไดว้า่สถานการณใ์ดควรท่ีจะรอคอย   
2. เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถรอคอยได ้ 

 
พฤตกิรรมเป้าหมาย 
 นกัเรยีนมีทกัษะการรอคอย  
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม รายละเอียดการท ากิจกรรม 

ขั้นที ่1  
เตรียมความพร้อม/                  
ทบทวนเนือ้หาเดมิ 

 
 

1.1 ครูผูส้อนกลา่วทกัทายนกัเรยีน 
1.2 ครูผูส้อนอธิบายกติกาในการท ากิจกรรมและการใหร้างวลัแบบ
สะสมแตม้ดว้ยการสะสมสติ๊กเกอรก์ับนักเรียนว่า “ถ้าครูชูภาพ
ตอ่ไปนี ้ใหน้กัเรยีนปฏิบตัิดงันี ้ 
   ภาพ “ห”ู    หมายถึง ใหน้กัเรยีนฟังครูพดูก่อน  
   ภาพ “ตา”   หมายถึง ใหน้กัเรยีนดหูรอืสงัเกตท่ีครูก าลงัสาธิต 
   ภาพ “ปาก” หมายถึง นักเรียนสามารถพูด ตอบ แสดงความ
คิดเห็นได ้
   ภาพ “มือ”  หมายถึง นกัเรยีนสามารถลงมือท าตามท่ีครูก าหนด
ได ้
หากนักเรียนปฎิบตัิตามกติกา ครูจะใหส้ติ๊กเกอรส์ะสมและน ามา
แลกของรางวลั” 
 
 

ขั้นที ่2 2.1 ครูผู้สอนน าภาพเด็กต่อแถวซือ้ไอศกรีม ชูให้นักเรียนดู และ
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม รายละเอียดการท ากิจกรรม 
แจ้งวัตถุประสงค ์ ถามนักเรียนว่า “ในภาพนีน้ักเรียนเห็นอะไรบา้ง” “เด็กๆก าลงัท า

อะไรกนั” 
2.2 ครูผูส้อนใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเห็นทีละคน 
2.3 เม่ือนกัเรียนแสดงความคิดเห็นกนัทุกคนแลว้ ใหค้รูผูส้อนบอก
กบันกัเรยีนว่า “วนันีเ้รามาฝึกการรอตอ่แถวเขา้คิวกนั ทกุคนพรอ้ม
นะ” 

ขั้นที ่3 
น าเสนอเนือ้หาใหม่ 

(โดยการใช้เกม) 
 

3.1 ครูผูส้อนน าภาพรา้นสะดวกซือ้มาชใูหน้กัเรยีนด ูแลว้ถาม
นกัเรยีนวา่ 
“นกัเรยีนเคยไปรา้นสะดวกซือ้หรอืไม่ ในรา้นสะดวกซือ้มีอะไรบา้ง” 
“นกัเรยีนคิดวา่ถา้ทกุ ๆ คนตอ้งการซือ้ของ และจา่ยเงิน พรอ้มกนั
จะเกิดอะไรขึน้” 
3.2 ครูผูส้อนใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเห็นทีละคน 
3.3 เม่ือนกัเรยีนแสดงความคิดเห็นกนัทกุคนแลว้ ใหค้รูผูส้อนชภูาพ 
“คนก าลงัรอต่อแถวเขา้คิวในรา้นคา้” และอธิบายใหน้กัเรียนฟังว่า 
“เม่ือนกัเรียนตอ้งการไปซือ้ของในรา้นคา้ และเห็นคนเยอะแยะ รอ
ต่อแถวเพื่อรอจ่ายเงินอยู่ นักเรียนตอ้งเดินไปต่อแถวเขา้คิวอย่าง
เป็นระเบียบ เพื่อรอคอยให้ถึงคิวของเรา และไม่ควรแซงคิวผูอ่ื้น 
เพราะหากทุกคนไม่รอคอย เขา้แถว ต่อคิว ก็จะท าให้เกิดความ
วุน่วาย เกิดความเสียหายได”้ 
3.4 ครูผูส้อนใหน้กัเรยีนเลน่เกมตอบค าถาม โดยใหน้กัเรยีนแตล่ะ
คนมาเปิดแผน่ปา้ยสถานการณใ์นรา้นคา้ตา่งๆท่ีมีคนก าลงัรอตอ่
แถวจ่ายเงิน ครูผูส้อนถามนกัเรยีนวา่ “ถา้นกัเรยีนอยากจะซือ้ขนม/
ของเลน่ นกัเรยีนจะท าอยา่งไร” 
3.5 ครูผูส้อนบนัทกึค าตอบของนกัเรยีนแตล่ะคน 

ขั้นที ่4 
ฝึกโดยการชีแ้จง 

(โดยใช้สถานการณ์
จ าลองและการสาธิต) 

 

4.1 ครูผูส้อนสรา้งสถานการณจ์ าลองเป็นเหตกุารณใ์นรา้นสะดวก
ซือ้ โดยใหน้กัเรยีนสวมบทบาทเป็นคนซือ้ของและไปจ่ายเงินในรา้น
สะดวกซือ้  
4.2 ครูผูส้อนสาธิตการรอตอ่แถวเขา้ควิใหน้กัเรยีนด ูโดยใหน้กัเรยีน
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม รายละเอียดการท ากิจกรรม 
 
 
 

แตล่ะคนเดนิไปตอ่แถวนกัเรยีนคนหลงัสดุ เพื่อรอจ่ายเงิน” 

ขั้นที ่5 
ฝึกปฏิบัตโิดยอิสระ 

 

5.1 ครูผูส้อนใหน้กัเรยีนฝึกปฎิบตัิการรอตอ่แถวเขา้ควิซือ้ของดว้ย
ตนเองกบัเพื่อน  
5.2 ครูผูส้อนสงัเกตทกัษะการรอคอยของนกัเรยีน โดยสงัเกตวา่ 
นกัเรยีนรอตอ่แถวโดยเดนิไปตอ่แถวนกัเรยีนคนหลงัสดุ หรอืไม่ 
“หากนกัเรยีนท าได ้ใหค้รูผูส้อนกลา่วค าชมนกัเรยีน และให้
สติก๊เกอร”์ 
“หากนกัเรยีนท าไมไ่ด ้ใหค้รูผูส้อนหรอืเพื่อนสาธิตใหด้อีูกครัง้ 
จนกวา่นกัเรยีนสามารถท าได ้และใหส้ติก๊เกอร”์ 

ขั้นที ่6 
ทบทวนและประเมินผล 

 

6.1 ครูผูส้อนทบทวนเรือ่ง “การรอตอ่แถวเขา้ควิซือ้ของ” อีกครัง้ 
โดยถามนกัเรยีนวา่ “ถา้นกัเรยีนเห็นคนก าลงัตอ่แถวรอซือ้ของ 
นกัเรยีนควรท าอยา่งไร” และใหน้กัเรยีนชว่ยกนัตอบค าถาม 
6.2 ครูผูส้อนสรุปการสะสมสติก๊เกอรข์องนกัเรยีนแตล่ะคน เพ่ือให้
นกัเรยีนสามารถน าไปแลกของรางวลั 
6.3 ครูผูส้อนประเมินผลการปฏิบตัิของนกัเรยีนแตล่ะคน ในแบบ
บนัทกึประเมนิผล 

    
 
ส่ือ อุปกรณท์ีใ่ช้ในการจดักิจกรรม  

1. ภาพสญัลกัษณ ์ห,ู ตา, ปาก, มือ 
2. การด์สะสมสติก๊เกอร ์
3. ภาพเดก็ตอ่แถวซือ้ไอศกรมี 

4. ภาพรา้นสะดวกซือ้ 
5. ภาพคนก าลงัรอตอ่แถวเขา้ควิในรา้นคา้สะดวกซือ้ 
6. ขนม ของเลน่ ของใชต้า่งๆ ส าหรบัสถานการณจ์ าลองในรา้นสะดวกซือ้ 
7. แบบบนัทกึประเมินผล 
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การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงทีวั่ดและประเมิน วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 
1. นกัเรยีนสามารถบอกไดว้่า
สถานการณใ์ดควรท่ีจะรอคอย   

ตอบค าถาม 1. รูปภาพสถานการณ ์
2. ประเด็นค าถาม 
 

4 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถ
บอกไดว้่าสถานการณใ์ดควรท่ีจะรอ
คอยไดด้ว้ยตนเอง 
3 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถ
บอกไดว้่าสถานการณใ์ดควรท่ีจะรอ
คอยผ่านการชีแ้นะดว้ยวาจา 
2 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถ
บอกไดว้่าสถานการณใ์ดควรท่ีจะรอ
คอยผ่านการชีแ้นะดว้ยท่าทาง 
1 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถ
บอกไดว้่าสถานการณใ์ดควรท่ีจะรอ
คอยผ่านการชีแ้นะดว้ยวาจาและ
ท่าทาง 
0 คะแนน เมื่อนกัเรยีนไมส่ามารถ
บอกไดว้่าสถานการณใ์ดควรท่ีจะรอ
คอย 

2. นกัเรยีนสามารถรอคอยได ้ สงัเกตพฤตกิรรม การปฏิบตัิกิจกรรม 4 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถรอ
คอยไดด้ว้ยตนเอง 
3 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถรอ
คอยไดผ้่านการชีแ้นะดว้ยวาจา 
2 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถรอ
คอยไดผ้่านการชีแ้นะดว้ยท่าทาง 
1 คะแนน เมื่อนกัเรยีนสามารถรอ
คอยไดผ้่านการชีแ้นะดว้ยวาจาและ
ท่าทาง 
0 คะแนน เมื่อนกัเรยีนไมส่ามารถ
รอคอยได ้
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แบบประเมินทกัษะทางสังคม  

ค าชีแ้จง  
1. แบบประเมินนีเ้ป็นแบบประเมินทกัษะทางสงัคมในโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่

ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 
2. ผูป้ระเมนิใชแ้บบประเมินทกัษะทางสงัคมนี ้ประเมินเด็ก ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมฯ และ

ประเมินอีกครัง้หลังเขา้รว่มโปรแกรมฯ เสรจ็สิน้แลว้ 
3. แบบประเมินนี ้มีทัง้หมด 11 ขอ้ แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นท่ี 1 เป็นการประเมินทกัษะ

ทางสงัคมเป็นรายบคุคล โดยมีสถานการณม์าใหเ้ด็กตอบค าถาม (ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 8) และสว่นท่ี 2 
เป็นการประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นกลุม่ โดยมีสถานการณห์รอืกิจกรรมมาใหเ้ดก็ปฏิบตัิรว่มกนั 
(ขอ้ 9 ถึง ขอ้ 11) 

4. แบบประเมินนี ้ใชส้  าหรบัประเมินเพ่ือชว่ยเหลือเด็กดา้นทกัษะสงัคม ไดแ้ก่ ทกัษะการ
รอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน 

5. เพื่อความน่าเช่ือถือของแบบประเมิน ควรมีผูป้ระเมนิอย่างนอ้ย 2 คนขึน้ไป 
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ข้อที ่1 สถานการณร้์านไอศกรีม 
 
อุปกรณ ์: รูปภาพ รา้นไอศกรมีท่ีมีคนก าลงัรอตอ่แถวซือ้ไอศกรมี 
 
 
 
 
 
 
วิธีการประเมิน : 
 1. ผูป้ระเมินวางรูปภาพ “รา้นไอศกรมีที่มีคนก าลงัรอต่อแถวซือ้ไอศกรมี” บนโต๊ะและใหเ้ดก็มองเหน็ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 2. ผูป้ระเมินถามเด็กว่า “ถา้นกัเรยีนอยากทานไอศกรมีรา้นนีม้ากๆ นกัเรยีนควรท าอย่างไร”  
  2.1) หากเด็กตอบผิดหรอืไมต่อบค าถามภายในเวลา 10 วินาท ีใหผู้ป้ระเมินถามเดก็วา่                  
“นกัเรยีนเหน็อะไรในภาพบา้ง และถา้นกัเรยีนอยากทานไอศกรมีรา้นนีม้ากๆ นกัเรยีนควรท าอย่างไร”  

2.2) หากเด็กยงัตอบผิดหรอืไมต่อบค าถามจากขอ้ที่ 2.1 ภายในเวลา 10 วินาที ใหผู้ป้ระเมินชีท้ี่รูป
คนก าลงัรอตอ่แถวซือ้ไอศกรมี 

2.3) หากเด็กยงัตอบผิดหรอืไมต่อบค าถามจากขอ้ที่ 2.2 เดก็จะไมไ่ดค้ะแนนในขอ้นี ้ 
 3. ผูป้ระเมินบนัทกึค าตอบและใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ในแบบประเมิน 
 4. ผูป้ระเมินไมเ่ฉลยค าตอบใหเ้ดก็ทราบ 
 

ค าตอบทีถู่กตอ้ง: รอตอ่แถว หรอืค าตอบท่ีสื่อความหมายว่ารอ 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน:  

ทกัษะการรอคอย 

3 คะแนน หมายถึง เดก็ตอบไดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 
2 คะแนน หมายถึง เดก็ตอบไดถ้กูตอ้งผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจาในขอ้ 2.1  
1 คะแนน หมายถึง เดก็ตอบไดถ้กูตอ้งผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจาและท่าทางในขอ้ 2.2 
0 คะแนน หมายถึง เดก็ตอบไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ตอบค าถามในขอ้ 2.3 
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แบบบันทกึคะแนนประเมนิทกัษะทางสังคม 

ค าชีแ้จง  
1. แบบบนัทกึคะแนนทกัษะสงัคมนี ้ไดจ้ากการประเมนิทกัษะทางสงัคมของเด็กใน

โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2. ผูป้ระเมนิใชแ้บบบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมนี ้บนัทกึคะแนนเดก็ ก่อนเขา้รว่ม
โปรแกรมฯ และประเมินอีกครัง้หลังเขา้รว่มโปรแกรมฯ เสรจ็สิน้แลว้ 

3. แบบบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมนี ้แบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นท่ี 1 เป็นแบบบนัทกึ
คะแนนทกัษะทางสงัคมเป็นรายบคุคล โดยมีสถานการณม์าใหเ้ด็กตอบค าถาม (ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 8) 
และสว่นท่ี 2 เป็นแบบบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมเป็นกลุม่ โดยมีสถานการณห์รอืกิจกรรมมาให้
เด็กปฏิบตัิรว่มกนั (ขอ้ 9 ถึง ขอ้ 11) 

4. แบบบนัทกึคะแนนนี ้ใชส้  าหรบับนัทกึคะแนนเพ่ือชว่ยเหลือเด็กดา้นทกัษะสงัคม ไดแ้ก่ 
ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน 

5. เพื่อความน่าเช่ือถือของแบบบนัทกึคะแนน ควรมีผูบ้นัทกึคะแนนอยา่งนอ้ย 2 คนขึน้ไป 
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แบบบันทกึคะแนนทักษะทางสังคมก่อนเข้าโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิมด้านทกัษะ
สังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศกึษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับช้ันประถมศกึษา (Pre-test) 

 

ช่ือผูถ้กูประเมิน.................................................................................................ช่ือเลน่.......................... 
อาย.ุ....................................................................................................................................................... 
วนัท่ีประเมิน.............................................................................เวลาท่ีประเมิน...................................... 
ช่ือผูป้ระเมิน............................................................................................................................................ 
 
ค าชีแ้จง 
 1. ใหผู้ป้ระเมินบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมของเดก็ท่ีไดจ้ากการสงัเกตตามความเป็นจรงิ และบนัทกึ
ค าตอบหรอืพฤติกรรมของเด็กเพิ่มเติม เพ่ือเป็นขอ้มลูในการช่วยเหลือเด็กตอ่ไป 
 2. ความหมายของการชีแ้นะ มีดงันี ้
  1) การชีแ้นะดว้ยวาจา เป็นการใชป้ระโยค หรอืค าพดูกระตุน้ ใหเ้ด็กปฏิบตัิในสิ่งท่ีตอ้งการ 
เช่น นกัเรยีนเขียนช่ือของตนเองสคิรบั เป็นตน้ 

2) การชีแ้นะดว้ยทา่ทาง เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึจดุท่ีตอ้งการ ใหน้กัเรยีนปฏิบตัิ เช่น การชีท่ี้
ดา้นบนของกระดาษที่ตอ้งการใหน้กัเรียนเขียนช่ือของตนเอง เป็นตน้ 

3) การชีแ้นะดว้ยวาจาและรูปภาพ เป็นการบอกใหเ้ดก็รบัรูค้วรท าอยา่งไร เช่น ใหเ้ดก็ดภูาพ 
เก็บของเลน่ และบอกเดก็ใหท้  าตามภาพ เป็นตน้ 
 
ข้อที ่1 สถานการณร้์านไอศกรีม 
ค าตอบทีถู่กต้อง: รอตอ่แถว หรอืค าตอบที่สื่อความหมายวา่รอ 

คะแนนทีไ่ด้ ☐ 3 คะแนน หมายถึง เดก็ตอบไดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 

      ☐ 2 คะแนน หมายถงึ เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผ่านการชีแ้นะดว้ยวาจาในขอ้ 2.1  

      ☐ 1 คะแนน หมายถงึ เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผ่านการชีแ้นะดว้ยวาจาและทา่ทางในขอ้ 2.2 

      ☐ 0 คะแนน หมายถงึ เด็กตอบไมถ่กูตอ้งหรอืไมต่อบค าถามในขอ้ 2.3 
บันทกึค าตอบหรือพฤตกิรรมของเดก็เพิม่เตมิ:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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ข้อที ่2 สถานการณเ์ค้กก้อนใหญ่ 
ค าตอบทีถู่กต้อง: แบง่ขนมเคก้ใหเ้พ่ือนหรอืผูอ่ื้น หรือค าตอบท่ีสื่อความหมายวา่แบง่ปัน 

คะแนนทีไ่ด้ ☐ 3 คะแนน หมายถึง เดก็ตอบไดถ้กูตอ้งดว้ยตนเอง 

      ☐ 2 คะแนน หมายถงึ เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผ่านการชีแ้นะดว้ยวาจาในขอ้ 2.1  

      ☐ 1 คะแนน หมายถงึ เด็กตอบไดถ้กูตอ้งผ่านการชีแ้นะดว้ยวาจาและทา่ทางในขอ้ 2.2 

      ☐ 0 คะแนน หมายถงึ เด็กตอบไมถ่กูตอ้งหรอืไมต่อบค าถามในขอ้ 2.3 
บันทกึค าตอบหรือพฤตกิรรมของเดก็เพิม่เตมิ:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
ข้อที ่3 สถานการณว์างบลอ็คให้ถูกที ่

คะแนนทีไ่ด้ ☐ 3 คะแนน หมายถึง เดก็ปฏิบตัิไดถ้กูตอ้งครบทัง้ 3 ขอ้ดว้ยตนเอง 

      ☐ 2 คะแนน หมายถงึ เด็กปฏิบตัิไดถ้กูตอ้งครบทัง้ 3 ขอ้ผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจาในขอ้ 2.1  

      ☐ 1 คะแนน หมายถงึ เด็กปฏิบตัิไดถ้กูตอ้งครบทัง้ 3 ขอ้ผา่นการชีแ้นะดว้ยวาจาและ 
                                  รูปภาพในขอ้ 2.2 

      ☐ 0 คะแนน หมายถงึ เด็กปฏิบตัิไดไ้มค่รบทัง้ 3 ขอ้หรอืไม่ปฏิบตัิเลยในขอ้ 2.3 
บันทกึค าตอบหรือพฤตกิรรมของเดก็เพิม่เตมิ:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
 

 
 

 

 



  276 

แบบบันทกึคะแนนประเมนิทักษะทางสังคมระหว่างกจิกรรมในโปรแกรมการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม
ด้านทักษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศกึษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับช้ันประถมศกึษา 

ค าชีแ้จง  
1. แบบบนัทกึคะแนนทกัษะสงัคมนี ้ไดจ้ากการประเมินทกัษะทางสงัคมระหวา่งกิจกรรมของเดก็ใน

โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบัเดก็ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2. แบบบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมระหวา่งกิจกรรมนี ้มีทัง้หมด 15 กิจกรรม ประกอบดว้ย  
กจิกรรมที ่ ชือ่กจิกรรม 

1 รอตอ่แถวกนันะ 
2 มาเก็บของเลน่กนันะ 
3 แบง่ของใหเ้พ่ือนกนันะ 
4 มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน เตรียมความพรอ้ม 
5 มือ้นีแ้สนอรอ่ย ตอน ปฏิบตัิจรงิ 
6 รอเพ่ือนหน่อยนะ 
7 มาลา้งมือกนันะ 
8 แบง่ใหเ้พ่ือนเลน่หน่อยนะ 
9 แซนวิชหรรษา ตอน เตรยีมความพรอ้ม 
10 แซนวิชหรรษา ตอน ปฏิบตัิจรงิ 
11 รอคิวหน่อยนะ 
12 มาทดลองกนันะ 
13 แบง่กนัใชก้บัเพ่ือนนะ 
14 สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน เตรียมความพรอ้ม 
15 สายคลอ้งแมสสื่อรกั ตอน ปฏิบตัิจรงิ 

 
3. แบบบนัทกึคะแนนนี ้ใชส้  าหรบับนัทกึคะแนนระหวา่งกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กดา้นทกัษะสงัคม 

ไดแ้ก่ ทกัษะการรอคอย ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง และทกัษะการแบง่ปัน 
4. เพ่ือความน่าเช่ือถือของแบบบนัทกึคะแนนระหวา่งกิจกรรม ควรมีผูบ้นัทกึคะแนนอยา่งนอ้ย 2 คน

ขึน้ไป  
5. ผูป้ระเมินบนัทกึคะแนนทกัษะทางสงัคมของเดก็ท่ีไดจ้ากการสงัเกตตามความเป็นจรงิ และบนัทกึ

ค าตอบหรอืพฤติกรรมของเด็กเพิ่มเติม เพ่ือเป็นขอ้มลูในการช่วยเหลือเด็กตอ่ไป 
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 6. ความหมายของการชีแ้นะ มีดงันี ้
  1) การชีแ้นะดว้ยวาจา เป็นการใชป้ระโยค หรอืค าพดูกระตุน้ ใหเ้ดก็ปฏิบตัิในสิ่งท่ีตอ้งการ  
                                                    เช่น นกัเรยีนเก็บของเลน่ก่อนนะครบั เป็นตน้ 

2) การชีแ้นะดว้ยทา่ทาง เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึจดุท่ีตอ้งการ ใหน้กัเรยีนปฏิบตัิ                                                            
                              เช่น การชีท่ี้ของเลน่ท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนเก็บ เป็นตน้ 
3) การชีแ้นะดว้ยวาจาและทา่ทาง เป็นการบอกใหเ้ดก็รบัรูค้วรท าอยา่งไร                                                          
                              เช่น การชีท่ี้ของเลน่ และบอกใหเ้ดก็เก็บของเลน่ เป็นตน้ 
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แบบบันทกึคะแนนทักษะทางสังคมระหว่างกจิกรรม 
กจิกรรมที ่1 “รอต่อแถวกันนะ” 

 

ช่ือนกัเรียน.....................................................................................ช่ือเลน่............................................. 
อาย.ุ...................................................................................................................................................... 
วนัท่ีเขา้รว่มกิจกรรม...........................................................เวลาที่จดักิจกรรม...................................... 
ช่ือผูบ้นัทกึคะแนน................................................................................................................................. 
 

กจิกรรมที ่1 “รอต่อแถวกันนะ” 
 

1. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสถานการณใ์ดควรทีจ่ะรอคอย   
ผลการประเมนิ 

☐ 4 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถบอกไดว้า่สถานการณ์ใดควรท่ีจะรอคอยไดด้ว้ยตนเอง 

☐ 3 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถบอกไดว้า่สถานการณ์ใดควรท่ีจะรอคอยผา่นการช้ีแนะดว้ยวาจา 

☐ 2 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถบอกไดว้า่สถานการณ์ใดควรท่ีจะรอคอยผา่นการช้ีแนะดว้ยท่าทาง 

☐ 1 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถบอกไดว้า่สถานการณ์ใดควรท่ีจะรอคอยผา่นการช้ีแนะดว้ยวาจาและ
ท่าทาง 

☐ 0 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนไม่สามารถบอกไดว้า่สถานการณ์ใดควรท่ีจะรอคอย 
บันทกึค าตอบหรือพฤตกิรรมของเดก็เพิม่เตมิ:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
2. นักเรียนสามารถรอคอยได้ 
ผลการประเมนิ 

☐ 4 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถรอคอยไดด้ว้ยตนเอง 

☐ 3 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถรอคอยไดผ้า่นการช้ีแนะดว้ยวาจา 

☐ 2 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถรอคอยไดผ้า่นการช้ีแนะดว้ยท่าทาง 

☐ 1 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนสามารถรอคอยไดผ้า่นการช้ีแนะดว้ยวาจาและท่าทาง 

☐ 0 คะแนน หมายถึง เม่ือนกัเรียนไม่สามารถรอคอยได ้
บันทกึพฤตกิรรมของเดก็เพิม่เตมิ:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ 
ตวัอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

- ตวัอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือ

ระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรับเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

- ตัวอย่างแบบตรวจสอบคุณภาพ(ร่าง)โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะ

สงัคม ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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แบบสอบถามแนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้น
ทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศกึษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัช้ัน

ประถมศกึษา 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนี ้มีทัง้หมด 3 ตอน จ านวน 22 ขอ้ ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไป จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะ

สงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดบัชัน้ประถมศึกษา จ านวน 6 ขอ้ 

และตอนท่ี 3 มมุมองของครูในเรื่องทกัษะสงัคมท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรจะมีเพื่อ

การเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ในหอ้งการศกึษาปกติไดป้ระสบความส าเรจ็ จ านวน 2 ขอ้ ผู้วิจัย
ขอรับรองว่า ค าตอบของท่านจะเป็นความลับและน าเสนอผลวิจัยในภาพรวมเท่าน้ัน จะ

ไม่มีผลทางด้านลบตอ่ทา่นแต่อย่างใด โดยงานวิจยันี ้ไดผ้า่นการขอรบัการพิจารณารบัรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC-E-G-092/2563E เป็นท่ีเรียบรอ้ยแล้ว ขอให้ท่านกรุณาตอบ

แบบสอบถามใหค้รบทกุขอ้ตามความเป็นจรงิ ขอขอบคณุท่ีใหค้วามรว่มมือเป็นอยา่งดี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ☐ ทีเ่ป็นค าตอบตรงความเป็นจริงของทา่น 

1. เพศ  ☐ ชาย  ☐ หญิง 

2. หน่วยงานท่ีสงักดั 

  ☐ กรุงเทพมหานคร  ☐ ส านกังานคณะการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

  

  ☐ เอกชน   ☐ โรงเรยีนสาธิต 

  ☐ สงักดัอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ..................... 
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4. ประสบการณใ์นการสอน 

  ☐ 5 - 10 ปี 

  ☐ 11- 15 ปี   ☐ 16 - 20 ปี 

  ☐ 21 - 25 ปี   ☐ 26 ปีขึน้ไป 

5. ท่านเคยมีประสบการณส์อนนกัเรยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หรอืในชัน้เรยีนของท่าน มีนกัเรยีน

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษรวมอยูด่ว้ย 

  ☐ ไมเ่คย   ☐ เคย นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  ☐ เคย 1 - 5 ปี   ☐ เคย 6 - 10 ปี 

  ☐ เคย 11 - 15 ปี  ☐ เคย มากกว่า 15 ปีขึน้ไป 

ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ดา้นทกัษะสังคมส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดบัชั้น
ประถมศึกษา 
ค าชีแ้จง โปรดเติมขอ้ความสัน้ๆท่ีเป็นค าตอบตรงความเป็นจรงิของทา่น 

***โปรแกรม หมายถงึ กระบวนการทีน่ ามาใช้ในการเสริมสร้างทกัษะ จนท าใหเ้ดก็เกดิการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมไปตามวัตถุประสงคอ์ยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. โปรแกรมพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรบันกัเรยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรมีลกัษณะอยา่งไร

จงึจะเหมาะสมกบัผูเ้รยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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2. โปรแกรมพฒันาทกัษะทางสงัคมส าหรบันกัเรยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรมีลกัษณะอยา่งไร

เพื่อท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมจะสามารถน าโปรแกรมมาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก มีประสทิธิภาพ และประสบ

ความส าเรจ็ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ท่านคดิวา่อปุสรรคใดท่ีอาจท าใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมใชโ้ปรแกรมพฒันาทกัษะทางสงัคมไมส่  าเรจ็ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. หากท่านเป็นผูใ้ชโ้ปรแกรมพฒันาทกัษะสงัคม ท่านคดิวา่บคุคลใดควรมีสว่นรว่มกบัท่านในการ

พฒันาทกัษะสงัคมบา้ง  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ตอนที ่3 มุมมองของครูในเร่ืองทกัษะสังคมทีส่ าคัญทีเ่ดก็ทีมี่ความตอ้งการพเิศษควรจะมี
เพือ่การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ในหอ้งการศึกษาปกตไิดป้ระสบความส าเร็จ 

1. ทา่นคิดวา่ทกัษะสงัคมใดท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรบันกัเรยีน ในการท่ีจะเรยีนรูก้บัเพื่อนในชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 1 หอ้งการศกึษาปกติไดป้ระสบความส าเรจ็  

โปรดใสเ่ครือ่งหมาย ✓ ลงใน ☐ ท่ีเป็นค าตอบตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

 5 หมายถึง ทกัษะสงัคมนัน้มีความจ าเป็นมากท่ีสดุในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

 4 หมายถึง ทกัษะสงัคมนัน้มีความจ าเป็นมากในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

 3 หมายถึง ทกัษะสงัคมนัน้มีความจ าเป็นปานกลางในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

 2 หมายถึง ทกัษะสงัคมนัน้มีความจ าเป็นนอ้ยในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
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 1 หมายถึง ทกัษะสงัคมนัน้มีความจ าเป็นนอ้ยท่ีสดุในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

ทกัษะสังคม 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1. นกัเรยีนสามารถรว่มมือในการท ากิจกรรมกบัผูอ่ื้นได ้      

2. นกัเรยีนสามารถใชค้  าพดูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ ์

     

3. นกัเรยีนสามารถรบัรูอ้ารมณข์องตนเองและผูอ่ื้นได ้      

4. นกัเรยีนสามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลง กติกาได ้      

5. นกัเรยีนสามารถรอคอยได ้      

6. นกัเรยีนสามารถแบง่ปันสิ่งของกบัผูอ่ื้นได ้      

7. นกัเรยีนสามารถรอ้งขอความชว่ยเหลือจากผูอ่ื้นได ้      

8. นกัเรยีนสามารถยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงสถานการณ/์
กิจกรรมได ้

     

9. นกัเรยีนสามารถจดัการอารมณข์องตนเองได ้      

10. นกัเรยีนสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  285 

แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

(ร่าง)โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมดา้นทกัษะสังคม                                                                
ส าหรับเดก็ทีก่ าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม ระดบัชั้นประถมศึกษา 

 

 
ค าชีแ้จงส าหรับผู้เชีย่วชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 1. แบบประเมินนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัเรื่อง การพฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้น
ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือ
พฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรียนเรียนรว่ม
ระดบัชัน้ประถมศกึษา  
 2. แบบประเมินนีนี้มุ้่งตรวจสอบ ความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะ
สังคม ส าหรับเด็กท่ีก าลังจะเข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้นประถมศึกษา  และข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคณุวฒุิ เพ่ือน าไปปรบัปรุงใหโ้ปรแกรมฯมีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

3. แบบประเมินนีมี้ทัง้หมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทกัษะสงัคม

ส าหรบัเดก็ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 3.2 แบบประเมินองคป์ระกอบของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสังคม

ส าหรบัเดก็ท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรียนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
4. ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของทา่นในแบบประเมิน โดยใสเ่ครื่องหมาย ( ✓) 

ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดย
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
     5  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 

    4 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบัมาก   
    3 หมายถึง   มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
    1     หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
5. ผูว้ิจัยขอความกรุณาท่านผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ ใหข้อ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมใน

ประเดน็ท่ียงัไมส่มบรูณ ์โดยการเขียนขอ้เสนอแนะไวท้า้ยขอ้ความแตล่ะขอ้  
   ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นมา ณ โอกาสนี ้
                                                                                   นายจีรพฒัน ์ศิรริกัษ์ 

     นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
               มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 
แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นทักษะสงัคม

ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 

ค าชีแ้จง 
 โปรดพิจารณาข้อความตามเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มด้านทักษะสังคมส าหรบัเด็กท่ีก าลังจะเขา้ศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
ระดบัชัน้ประถมศึกษา โดยใหท้่านใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน พรอ้มขอ
ความอนเุคราะหเ์ขียนขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันาและปรบัปรุงตอ่ไป 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
 ระดบั     5  หมายถึง    มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 

ระดบั     4 หมายถึง    มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
ระดบั     3 หมายถึง    มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
ระดบั     2  หมายถึง    มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
ระดบั     1         หมายถึง    มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
ข้อ ประเดน็ ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 
1 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ปฏบิัตจิริง 

1.1 ออกแบบไดเ้หมาะสมกบัการใชง้านใน
สถานการณจ์รงิ 

      

1.2 สามารถใชง้านไดจ้รงิกบัครูผูส้อนที่จะน าไปใช้
ในโรงเรยีนเรยีนรว่ม 

      

1.3 สามารถใชง้านไดจ้รงิกบันกัเรยีนท่ีตอ้งการได้
ความช่วยเหลือดา้นทกัษะสงัคม 

      

2 การตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมฯ 
2.1 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เพื่อช่วยเหลือระยะ

แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคมส าหรบันกัเรยีนท่ีก าลงั
จะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน                   
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

      

2.2 สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เพื่อใหค้รูผูส้อน 
และผูป้กครองมีแนวทางในการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม                        
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ข้อ ประเดน็ ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

ส าหรบันกัเรยีนท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีน
เรยีนรว่มระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2.3 เป็นประโยชนส์  าหรบันกัเรยีนท่ีตอ้งการได้
ความช่วยเหลือดา้นทกัษะสงัคม 

      

3 ความน่าเชื่อถอืและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการ 
3.1 เนือ้หาในโปรแกรมฯครอบคลมุ                    

ทกัษะรอการรอคอย 
      

3.2 เนือ้หาในโปรแกรมฯครอบคลมุ                                     
ทกัษะการปฏิบตัิตามกฎ กติกา และขอ้ตกลง 

      

3.3 เนือ้หาในโปรแกรมฯครอบคลมุ                                      
ทกัษะการแบง่ปัน 

      

3.4 โปรแกรมฯใชห้ลกัการ แนวคิด เทคนิคการสอน
ไดเ้หมาะสม 

      

3.5 โปรแกรมฯมีความน่าเช่ือถือระดบัยอมรบัได ้       

 

 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ              
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ตอนที ่2 
แบบประเมินองคป์ระกอบของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้นทกัษะสงัคม

ส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเรยีนรว่ม ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
 

ค าชีแ้จง 
 ขอใหท้่านใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน พรอ้มขอความอนุเคราะห์
เขียนขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันาและปรบัปรุงตอ่ไป 
ข้อ ประเดน็ ระดับความเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 

  เหมาะส
ม 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เหมาะสม 

 

1 คู่มอืการใช้โปรแกรมฯ 
 โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ดา้น

ทกัษะสงัคมส าหรบัเด็กท่ีก าลงัจะเขา้
ศกึษาในโรงเรยีนเรยีน รว่มระดบัชัน้
ประถมศกึษา คืออะไร 

    

 นิยามศพัทท์กัษะทางสงัคม     
 ค าแนะน าส าหรบัครูผูส้อน     
 องคป์ระกอบของโปรแกรมฯ     
 ภาคผนวก: การสอน     

2 (ร่าง) โปรแกรมฯ 
 จดุมุ่งหมายของโปรแกรม     
 คณุสมบตัิของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม     
 ลกัษณะของโปรแกรม     
 ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรม     
 รายละเอียดกิจกรรมการเรยีนรูท้กัษะ

สงัคม 
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ภาคผนวก ช 
ภาพบรรยากาศการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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