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The purposes of this research are to study the social skills of the autistic 

children in Grade Two at the Special Children’s Education Center at Ramkhamhaeng 
University Demonstration School (Primary Education Level), who were mainly taught with 
music activities. This study was experimental research, and a t-test for dependent 
samples used to compare the social skills of autistic children before and after being 
taught with music activities. The samples were five autistic children at the school, 
selected by the purposive sampling method. The research instruments included musical 
activities plans for children, a social skills evaluation form for autistic children in the 
terms of self-control, communication and cooperation.It was found that social skills were 
improved by music activities. In terms of the data analysis, the results of the 
achievement levels of the students, before and after being taught with music activities, it 
was found that the achievements of autistic children taught using music activities were 
significantly higher than before the music activities at a .05 level of significance. It was 
also found that autistic children could study music. The scores from before and after the 
music activities were higher than 50% of the total score. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

เด็กดี เด็กเก่ง และเด็กมีสุข เป็นลักษณะของเด็กไทยที่ชาติต้องการเมื่อเติบโตเป็น
เยาวชนไทย คนไทยจะเติบโตเป็นคนเก่งคิด เก่งงาน เก่งเรียน ซึ่งมีความส าคัญต่อชาติ ปัจจุบัน
ประเทศไทยกา้วเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ 
วิถีชีวิต วฒันธรรม รวมทัง้สิ่งแวดลอ้มรอบตวั เป็นยุคที่ตอ้งสามารถสรา้งเด็กไทยใหย้ืนอยู่บนเวที
บา้นเรา และเวทีโลกไดอ้ย่างมีความสขุและอยู่รอดปลอดภัยธรรมชาติและอบุติัภัยต่าง  ๆได ้(พิม
พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว ์ยินดีสุข, 2558, น. 1) การไดร้บัศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลนั้น 
พฒันาคณุภาพชีวิตของตน และด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ เกือ้หนุนการพฒันาประเทศชาติ ได้
อย่างเหมาะสมและ สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม (แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2535, 
2549:  ออนไลน์) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่  10 วรรคสอง 
กล่าวไวว้่าการศึกษาส าหรบับุคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย  การเรียนรู ้ จิตใจ 
สงัคม อารมณ ์ทพุพลภาพ  การสื่อสาร  และเป็นบคุคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้จะตอ้งจดั
ให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิ  และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐานเป็นพิเศษ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545, น.  7)  การใหก้ารศึกษาที่เหมาะสมกบัความตอ้งการนัน้ 
จะท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จและไดร้บัประโยชนอ์ย่างเต็มที่  ซึ่งการใหก้ารศึกษาควรตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของสงัคม รวมไปถึงความสามารถที่แตกต่างกันทัง้ในดา้น สติปัญญา ร่างกาย สงัคม 
อารมณ ์รวมทัง้ความสามารถ ที่ต่างไปจากเด็กปกติ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความสามารถในการ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ (สุขพัชรา ซิม้เจริญ, 2545, น. 8) นอกจากความส าคัญขา้งตน้แลว้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังตอ้งเป็นไปตามการปรบัเปลี่ยนของสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ อีกดว้ย 
สอดคล้องกับ นิติธร ปิลวาสน์ (2557:  ออไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันแนวโน้มการให้การจัด
การศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษมีเพิ่มขึน้ โดยจดัใหเ้ด็กพิเศษเรียนร่วมกบัเด็กปกติ หากความพิการเป็น
อปุสรรคในการเรียนรู ้ใหจ้ดัหอ้งเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ   

สถาบนัราชานุกูล (2557:  ออนไลน)์ แสดงผลการศึกษาดา้นการระบาดวิทยา เก่ียวขอ้ง
กบัโรคดังกล่าวพบว่า มีจ านวนโรคออทิสติก เพิ่มขึน้ และพบมากสุดถึง 1 คน/ประชากร 250 คน  
ส่งผลให้บุคคลทั่วไปเกิดความตระหนักต่อโรคมากขึน้ ทั้งนี ้ การพบเด็กพิเศษในบางกลุ่มนั้น
สามารถตรวจพบไดต้ัง้แต่ที่มีการตัง้ครรภ ์ยกเวน้โรคออทิสติก ที่ไม่สามารถตรวจพบ ไดใ้นระหว่าง
การตัง้ครรภ ์ 
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เด็กออทิสติก (Autistic) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการล่าชา้ มีความ
บกพร่องด้านสังคม การสื่อสาร ภาษา และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคอ์ย่างชัดเจน เนื่องจาก
สมองบางส่วนท างานผิดปกติ  เด็กเหล่านีท้  าใหม้ีปัญหาในการใช้สติปัญญา ความคิด การรบัรู ้ซึ่ง
ส่งผลท าใหไ้ม่สามารถเรียนรูไ้ด ้หรือเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร กับผูอ่ื้น ทัง้ดา้นการคบเพื่อน 
จัดเป็นภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือทุก  ๆด้าน (วานิษฐ์ พิชิตยศวัฒน์, 2555, น. 1) ภาวะ      
ของออทิสติก รักษาให้หายขาดไม่ได้ การรักษาส่วนใหญ่ จึงเป็นวิธีกระตุ้นพัฒนาการ และ
กระบวนการเรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ ทัง้ทางร่างกาย การปรบัพฤติกรรม และสติปัญญาโดยใชด้นตรี
บ าบัด ศิลปะบ าบัด อรรถบ าบัด เป็นต้น เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การไม่แสดง
พฤติกรรมกา้วรา้วต่อผูอ่ื้น การแยกตวัออกจากกลุม่ไม่มีสมาธิจดจ่อต่อกิจกรรมที่ก าลงักระท า และ
สรา้งพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  การแสดงความเคารพ การ
กลา่วขอบคณุและขอโทษได ้เป็นตน้ (Richard,  2005, pp. 5-9)   

ส าหรบัเด็กออทิสติกนัน้ ทักษะทางสงัคม คือ ความสามารถของเด็กกลุ่มนีใ้นการแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมต่อผูอ่ื้น การช่วยเหลือเด็กออทิสติกในเรื่องทักษะทาง
สงัคมนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญและควรปรบัพฤติกรรมของเด็กก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะช่วยใหเ้ด็ก  
กลุ่มนีน้ัน้ สามารถมีชีวิต และอยู่กบัผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ  การช่วยเหลือทางดา้นทกัษะทางสงัคม
สว่นใหญ่ จะเนน้ที่การปรบัพฤติกรรมที่เด็กสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณต่์าง ๆ 
เด็กจะตอ้งยอมรบัหรือปฏิบติัตามกฎของสงัคม อีกทัง้สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้เช่น การยก
มือไหว ้การท าความเคารพ การกล่าวของคุณ ขอโทษ เป็นตน้ (อังคณา อ่อนบุญเอือ้, 2554, น. 
43-44) 

ปัญหาส าคัญของกลุ่มเด็กออทิสติก คือ การขาดความสัมพันธ์ กับบุคคลอ่ืนรอบข้าง 
ปัญหาการรบัรูอ้ารมณ์ของผูอ่ื้น ปัญหาการสื่อสาร (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2542: ออนไลน)์ ปัญหา
เหล่านีเ้ป็นความเก่ียวขอ้ง ของการปรบัตวัของเด็กออทิสติก การไม่เขา้ใจกฎเกณฑท์างสงัคม  เมื่อ
การรบัรูเ้ก่ียวกับสงัคมเสียไป ท าใหเ้ด็กไม่สามารถควบคมุตนเอง (ดุสิต ลิขณะพิชิตกุล, 2543, น. 
118) ซึ่งลกัษณะที่กล่าวมา เป็นผลกระทบ กบัการปรบัตัวของเด็กออทิสติก ท าใหม้ีปัญหาในการ
เลน่ การเขา้กลุม่กบัเพื่อน รวมไปถึงการสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน เกิดพฤติกรรมทางสงัคมที่
ไม่สมวัย ไม่สนใจสิ่งที่ เกิดขึน้รอบตัว มีขอบเขตจ ากัดในการแสดงออกทางสีหน้า  และการใช้
อารมณไ์ม่สอดคลอ้งกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2545, น. 27)   

การแก้ไขหรือการพัฒนากลุ่มเด็กกลุ่มนีน้ัน้ มีวิธีการหลากหลายที่น ามาใช ้เช่น การใช้
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการของเด็กที่ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทัง้



  3 

ห้าในการรับรู ้ โดยอาศัยประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม จนเกิดความเข้าใจท าให้เกิดความคิด
จินตนาการ ร่วมไปถึงการแสดงออก ดว้ยการถ่ายทอดผลงาน แสดงความรูส้ึกต่าง  ๆ ที่ตนเองได้
เรียนรู ้ซึ่งแสดงออกทัง้ความคิด ความรูส้ึก อารมณ ์และท าใหเ้กิดการพัฒนาสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ใน
ตนเองขึน้ พรอ้มทั้งมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ (ศรีแพ  
จันทราภิรมย์, 2550) อีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากของผู้ปกครอง คือ การท า
กิจกรรมดนตรีบ าบัด เพราะกิจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรมที่ท าใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางท่าทาง การ
เคลื่อนไหว การรอ้ง และการเล่นเครื่องดนตรี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเด่ียว ดนตรีจึง
มีส่วนช่วยพัฒนาการการเรียนรูข้องเด็ก ทัง้ทางดา้นอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา สงัคม และการ
สรา้งความเชื่อมั่นต่อตนเอง ดังนัน้ดนตรีจึงมีประโยชนต่์อเด็กในทุกดา้น ในการน ากิจกรรมดนตรี
มาพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก โดยรูปแบบจะเป็นการจดักิจกรรมแบบกลุม่ ซึ่งในการ
จดักิจกรรมแบบกลุ่มนัน้ นอกจากเด็กจะไดร้บัความรูท้างดนตรีแลว้ เด็กยงัไดร้บัความสนุกสนาน  
และผ่อนคลายความเครียด รวมไปถึงการแสดงอารมณ์ความรูส้ึก จินตนาการของตนเองได ้รูจ้ัก
การปรบัตัวเขา้กับผูอ่ื้นไดดี้ และเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีและความเขา้ใจระหว่างเพื่อน ๆ
ดว้ย ผ่านการท ากิจกรรมดนตรี (พีระพงศ ์บุญศิริ และมาลี สุรพงศ์, 2536, น. 2) ดังนัน้ผูว้ิจัยจึง
เกิดความสนใจ ในผลของการศึกษาการใชก้ิจกรรมดนตรี เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก  
ออทิสติก เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นสงัคมของเด็กออทิสติก 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
เพื่อศึกษาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการศนูย์

การศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ที่ไดร้บัการสอน
โดยใชก้ิจกรรมดนตรี 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการศกึษาคน้ควา้ 

1. ท าใหไ้ดท้ราบผลของการใช้กิจกรรมดนตรี ที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของเด็ก    
ออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการศูนยก์ารศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 

2. เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครู และผูป้กครอง ในการน ากิจกรรมดนตรีไปใชพ้ัฒนา
ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย   

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา  เป็นเด็กออทิสติก ระดบัชัน้ประถมศึกษา โครงการศูนย์

การศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) จ านวน 25 คน 
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา  เป็นเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องทางดา้นทักษะ

ทางสงัคม อายุ 7 ปี เรียนอยู่ในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการศูนยก์ารศึกษาส าหรบัเด็ก
พิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) จ านวน 5 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 

เนือ้หาทีศ่ึกษาในงานวิจัย  
ศึกษากิจกรรมดนตรีที่ประกอบไปด้วย 6 ทักษะทางดนตรีได้แก่  การรอ้งเพลง       

การฟัง  การปฏิบติัเครื่องดนตรี  การเคลื่อนไหว  การสรา้งสรรค ์ และการอ่านโนต้ดนตรี ที่มีส่วน
ช่วย ต่อการพฒันาทกัษะทางสงัคมทัง้ 3 ดา้นของเด็กออทิสติก ไดแ้ก่  การควบคมุตนเอง  การสื่อ
ความหมายกบับคุคลอื่น และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบไปด้วยเครื่องมือ
จ านวน  2  เครื่องมือ คือ 

1. เครื่องมือทดลอง เป็นแผนการจดักิจกรรมดนตรี ส  าหรบัเด็กออทิสติก  
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบวดัทกัษะทางสงัคม 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา  
ตวัแปรอิสระ  คือ การใชก้ิจกรรมดนตรี 
ตวัแปรตาม   คือ ทกัษะทางสงัคม 

  
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เด็กออทิสติก หมายถึง ความบกพร่องทางด้านทักษะทางสังคม เป็นเด็กอายุ 7 ปี  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ที่มีพฤติกรรมชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่
สนใจบคุคลรอบขา้งตนเองและไม่สื่อสารหรือมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนและครู 

2. กิจกรรมดนตรี หมายถึง  การจัดประสบการณ์ทางดนตรีโดยครูผูส้อน ประกอบดว้ย 
กิจกรรมการฟังเพลง กิจกรรมการรอ้งเพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรม
สรา้งสรรค ์ กิจกรรมการอ่านโนต้ดนตรี  และกิจกรรมการปฏิบติัเครื่องดนตรี 

2.1 กิจกรรมการฟังเพลง หมายถึง การฟังเพลงที่เป็นเพลงบรรเลง และเพลงที่มีเนือ้
รอ้ง มีลกัษณะจงัหวะเพลงที่หลากหลาย เช่น เพลงที่มีจงัหวะชา้ และจงัหวะเร็ว รวมไปถึงเพลงที่มี
ความดงั-เบาของเสียงประกอบดว้ย (Dynamic) 

2.2 กิจกรรมการรอ้งเพลง หมายถึง การเปลง่เสียงออกเป็นท านองเพลง อาจรอ้งเป็น
ตวัโนต้ หรือรอ้งแบบมีเนือ้รอ้ง โดยมีการใชร้ะดบัเสียงที่ถกูตอ้งในการรอ้ง 

2.3 กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบจงัหวะเพลงที่ไดย้ิน ดว้ยท่าทางตามจินตนาการของตนเอง หรือท่าทางประกอบตามบท
เพลง 

2.4 กิจกรรมสรา้งสรรค ์หมายถึง การสรา้งรูปแบบของจังหวะโดยใชเ้ครื่องประกอบ
จงัหวะ เช่น แทมบรูนิ ไทแองเกิล มาราคสั เป็นตน้ 

2.5 กิจกรรมการอ่านโนต้ดนตรี หมายถึง การอ่านโนต้ดนตรีแบบตวัอกัษร ไม่เกินคู่ 8 
(1 Octave) 

2.6 กิจกรรมการปฏิบัติเครื่องดนตรี หมายถึง การเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
กระทบ เช่น กลองใหญ่ กลองสแนร ์ฉาบ และ เบลล ์เป็นตน้ 

3. ทักษะทางสงัคม หมายถึง การปฏิสมัพันธ์ของเด็กออทิสติกกับบุคคลอ่ืน 3 ดา้น
ดงันี ้  

3.1 การควบคมุตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรอคอย การปฏิบติัตนตาม
กติกาท่ีก าหนด  
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หลกัการและทฤษฎี ของ 
ณรทุธ ์ สุทธจิตต์(2544) 

1. พฒันาความรูค้วามสามารถ  
    ทางดนตร ี
2. ดนตรสีรา้งเสรมิพฒันาการ  
    ดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน 
3. ทศันคตขิองผูส้อนทีย่อมรบั   
   ความแตกต่างของผูเ้รยีนแต่ 
   ละคน  

3.2 การสื่อความหมายกับบุคคลอ่ืน หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารกับ
บคุคลอื่น  

3.3 การท า งานร่วมกับผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถในการท าตามผูอ่ื้นแนะน า
ได ้และใหค้วามรว่มมือในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

                                                                   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานในการวิจัย   

การใชก้ิจกรรมดนตรีช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกใหดี้ขึน้ 
 
  

 

ตวัแปรอิสระ  

กิจกรรมดนตรี 
- การฟังเพลง  
- การรอ้งเพลง   
- การเคลื่อนไหว  
- การสรา้งสรรค ์
- การอ่านโน้ต 
- การปฏบิตัเิครื่อง
ดนตร ี

ตวัแปรตาม  

ทกัษะทางสงัคม
ของเดก็ออทิสติก 
1. การควบคุมตนเอง 
2. การสือ่ความหมาย 
3. การท างานร่วมกบั 
   ผูอ้ื่น   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยตอ้งการศึกษาทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกในระดับชัน้ประถมศึกษาปี   

ที่  2 โครงการศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
ประถม) ที่ไดร้บัการสอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรีผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และ
ไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้ 

1. เด็กออทิสติก  
2. ทกัษะทางสงัคม 
3. กิจกรรมดนตรี 
4. โครงการศนูยก์ารศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษ  
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเด็กออทสิติก  
1.1 ความหมายของเด็กออทสิติก 

นกัวิชาการหลายท่าน ใหค้วามหมายของ “เด็กออทิสติก” ไวด้งันี ้ 
จนัทฑ์ิตา พฤกษานานนท์ (2544, น. 84) กล่าวว่า เด็กออทิสติก เป็นกลุ่มเด็กที่

เกิดความผิดปกติทางดา้นปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน การใชภ้าษา การแสดงพฤติกรรมซ า้ ๆ หรือย า้
คิดย า้ท ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความผิดปกติเหล่านี ้จะเกิดขึน้ก่อนอายุสามปี และจะแสดงออกให้
เห็นชดัเจนเมื่อมอีายเุพิ่มขึน้ 

เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2545, น. 15) กลา่วว่า เด็กออทิสติก คือ เด็กที่มีอาการของโรค
ออทิซึม พบว่า มีพัฒนาการชา้กว่าเด็กปกติ คือ ดา้นสงัคมนั้น ขาดทักษะการเขา้สังคม การสื่อ
ความหมาย แสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการมีอาการ ที่ผิดปกติแตกต่างจากเด็กในวยัเดียวกนั เช่น อยู่กับ
ตัวเองคนเด่ียว ไม่สนใจใคร หรือไม่สามารถสื่อสาร แสดงพฤติกรรมซ า้ ๆ ทั้งการกระท าและ
ความคิด  

ผดุง  อารยะวิญญู (2546, น. 1) กล่าวถึงของเด็กออทิสติก คือ เด็กที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ ดา้นการเรียนรู ้เด็กกลุ่มนีม้ีความตอ้งการไดร้บัการเรียนรูเ้ป็นพิเศษ ในลกัษณะที่
แตกต่าง ไปจากการเรียนรูข้องเด็กปกติ เนื่องจากมีความบกพร่องในการพัฒนาดา้นการสื่อสาร  
ท่าทาง มีปัญหาทางพฤติกรรม และปัญหาทางสงัคม  
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ทวีศักดิ์  สิริรตัน์เรขา (2548, น. 2) กล่าวว่า กลุ่มเด็กออทิสติก เกิดจากความ
ผิดปกติของพฒันาการเด็กในรูปแบบหนึ่ง และมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยที่เด็ก มีความบกพร่องใน
การพัฒนา ทักษะทางสังคม การใช้ภาษา รวมไปถึงการสื่อสาร หรือการแปลความหมายได้
เหมาะสมตาวยัเหมือเด็กปกติทั่วไป มีลกัษณะพฤติกรรม และความสนใจเป็นแบบเดิม ไม่ยืดหยุ่น
และมกัยดึติดเหตกุารณเ์ดิม  

นิชรา  เรืองดารกานนท ์(2551, น. 3) กล่าวถึง ความหมาย ของเด็กออทิสติกว่า 
เด็กที่มีความบกพร่องในดา้นทักษะทางสังคม หรือการมีมนุษยสัมพันธ์กับผูอ่ื้น ทักษะทางการ
สื่อสาร และการมีพฤติกรรมซ า้ ๆ ความเบี่ยงเบนที่กล่าวถึงทัง้หมดนีร้วมหมายถึงความบกพร่องที่
ผิดปกติ หรือลา่ชา้กว่าวยัอย่างชดัเจนทกุดา้นหรือเป็นเพียงบางดา้น เด็กอาจมีระดบัความสามารถ
หรือสติปัญญาตัง้แต่ต ่าว่าปกติมากไปจนมีความสามารถสงูกว่าคนทั่วไป 

เกยูร  วงศก์อ้น (2548, น. 69) กล่าวถึงความหมาย ของเด็กออทิสติกว่า เด็กที่มี
ความบกพร่อง ทางด้านพัฒนาการ โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านสังคม พฤติกรรม การสื่อ
ความหมาย  และอารมณ์ ซึ่งความบกพร่องนี ้เกิดจากการท างานของระบบสมองที่ผิดปกติ  โดย
จะพบความผิดปกติไดก้่อนวยัสามขวบปีแรก และจะติดตวัไปจนถึงการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

สรุปความหมายได้ว่า เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน
สงัคม ดา้นการสื่อสารกับผูอ่ื้น  ดา้นการใชภ้าษา ไม่มีปฏิสมัพันธก์ับบุคคลรอบขา้ง มีพฤติกรรม
การกระตุ้นตนเองและความคิดแบบซ า้  ๆ ไม่ยืดหยุ่น  ไม่มองหน้าหรือไม่สบตาผู้อ่ืน และไม่
สามารถปรบัตัวเขา้กับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในขณะนั้นได ้ รวมไปถึงไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ อยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมดังกล่าวท าใหเ้ด็กออทิสติกมีพัฒนาการล่าชา้กว่า
เด็กปกติทั่ วไป และมีลักษณะที่แตกต่างกันมากในเด็กแต่ละคน บางคนมีสติปัญญาและ
ความสามารถที่นอ้ยกว่า เด็กปกติในวยัเดียวกนั หรือบางรายอาจมีความสามารถสงูกว่าเด็กปกติ
ในวยัเดียวกนั 

1.2 สาเหตุของการเกิดภาวะออทสิติก  
ภาวะออทิสติกเกิดขึน้จากความผิดปกติกของระบบประสาทส่วนกลาง  ซึ่งอาจเกิด

จากเซลลข์องสมองที่ผิดปกติของสารเคมีของระบบประสาท และพบว่ามีความผิดปกติของบาง
ต าแหน่งในสมองของเด็กกลุม่นีเ้มื่อเทียบกบัสมองของเด็กปกติ เช่น มีการพบความผิดปกติในสว่น
ที่เรียกว่า “Vermis” ซึ่งอยู่ใน “Cerebellum” ท าใหเ้ด็กกลุ่มนี ้เกิดปัญหาทางดา้นสติปัญญาและ
การเรียนรู ้(สวุพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, 2547) นอกจากนีน้กัจิตวิทยามีความเชื่อว่า ความบกพร่อง
ทางระบบชีววิทยาของร่างกาย เป็นเหตุผลส าคัญอย่างนึงที่ท าให้เกิดโรค ซึ่งรวมไปถึงความ
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ผิดปกติบางอย่างในสมอง ความผิดปกติบางอย่างของระบบประสาท ซึ่งก่อใหเ้กิดความบกพร่อง
ในการรบัรู ้ของสาเหตกุารเกิดภาวะออทิสติกนัน้ อาจเกิดมากจากสภาพแวดลอ้ม ซึ่งรวมไปถึงการ
เลีย้งดูของพ่อแม่ การทีเด็กเจริญเติบโตขึน้มาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่โหดรา้ย นักจิตวิทยาได้
ยกตัวอย่างการขาดความรกั อนัเป็นสาเหตุประการหนึ่ง  วิธีการปฏิบติัต่อเด็กของผูป้กครอง พ่อ
แม่บางคนอาจ เป็นคนที่เฉยชาและไม่สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก บางคนอาจกา้วรา้ว พ่อแม่
บางคนปล่อยเด็กไวก้ับพี่เลีย้ง ในขณะที่ผูป้กครองจ าเป็นต้องออกไปท างาน เด็กอาจไดร้บัการ
ทารุณกรรมพี่เลีย้งได ้นักจิตวิทยาอธิบายว่า ความเก็บกดที่เกิดขึน้ในเด็ก ที่มีระยะเวลาติดต่อกัน
อย่างยาวนาน มีส่วนท าใหเ้ด็กปกติ กลายเป็นเด็กออทิสติกได ้เพราะว่าเด็กจะปรบัตัวไปในทาง
ถดถอย และสรา้งโลกใหม่ขึน้มาเอง เป็นโลกที่ปราศจากความโหดรา้ยทารุณ (ผดุง อารยะวิญญู, 
2541) 

ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา (2548, น. 13) ได้กล่าวว่า การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิด
ภาวะออทิสติกนัน้ยงัไม่พบสาเหตทุี่แน่ชดั ปัจจุบนัจึงมีหลกัฐานส าคัญที่สนับสนุนว่าเกิดจากการ
ท างานที่ผิดปกติของสมอง มากกว่าสภาพแวดลอ้ม ซึ่งในอดีตเคยเชื่อว่าภาวะของออทิสติกเกิด
จากการขาดการเอาใจใส่การเลีย้งดู ขอ้มูลในปัจจุบันพบว่า สามารถยืนยันได ้เรื่องรูปแบบการ
เลีย้ง ไม่ใช่สาเหตหุลกัที่ท าใหเ้ป็นภาวะออทิสติก แต่การเลีย้งดทูี่เหมาะสมก็จะสามารถพฒันาเด็ก
ไดดี้ขึน้  

นิชรา เรื่องดารกานนท ์(2551, น. 118-123) กล่าวว่า การสงัเกตพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ในกลุ่มเด็กตามสถานสงเคราะห ์จึงท าใหเ้กิดความเชื่อว่าเด็กกลุ่มอาการออทิสติกเกิดจากเลีย้งดู
และคงอยู่พกัใหญ่ อย่างไรก็ตามในระยะหลงัที่มีขอ้สงัเกตจากงานวิจยัเพิ่มเติมและพบปัจจยัต่าง 
ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของกลุ่มอาการออทิสติกไดช้ดัเจนมากขึ ้น ปัจจุบนัพันธุกรรมเป็นปัจจยัหลกัที่
ไดร้บัความสนใจและมีการศึกษาวิจัยมากทั่วโลก ขอ้มลูทางการแพทยท์ี่น ามาสู่สมมุติฐานว่าเป็น
พันธุกรรมเป็นปัจจัยหลกัของการเกิดภาวะออทิสติก ไดแ้ก่ กลุ่มอาการออทิสติกมักจะเกิดซ า้ใน
ครอบครวัเดียวกันมากกว่าประชากรทั่วไป แมจ้ะมีผลการศึกษาเกิดขึน้อย่างมากในระยะ 10 ปี
หลงั และพบว่ายีนบางตวัอาจจะสมัพนัธก์บัลกัษณะอาการหรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มีการคน้พบ
ยีนหลายต าแหน่ง แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบขอ้สรุปที่แน่นอนว่า เกิดจากความผิดปกติของยีน
บริเวณใดอย่างแน่ชัด ความยากของการหาขอ้สรุปทางพันธุกรรมเกิดจากลกัษณะความผิดปกติ
ต่าง ๆ ที่ร่วมกันเป็นกลุ่มอาการออทิสติกมีหลากหลาย ดังจะเห็นไดจ้ากเด็กในกลุ่มอาการออทิ
สติก แต่ละคนมีพฒันาการและพฤติกรรมที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก แมจ้ะมีความเบี่ยงเบนหลกั
ไปในท านองเดียวกนัคือมีความบกพรอ่งในการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการเกิดความผิดปกติต่อกลุ่มอาการออทิสติกมีรายละเอียด
พอสรุปไดค้รา่วๆ ดงันีคื้อ 

1. ปัจจัยทางพันธุกรรมในการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมกับ
การเกิดกลุม่อาการออทิสติก อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1.1 ความผิดปกติของยีนเดี่ยว (single gene disorder) หมายถึง ลกัษณะความ
ผิดปกติของยีนในจุดใดจุดหนึ่งเพียงแห่งเดียว ผูป่้วยในกลุ่มนี ้จะมีการพฒันาการล่าชา้หลายดา้น 
หรือหมายถึงมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมดว้ย ปัจจุบนัมีขอ้สรุปค่อนขา้งแน่นอนแลว้ว่าความผิดปกติ
ของยีนเดี่ยวไม่ใช่สาเหตหุลกัของกลุม่อาการออทิสติก 

1.2 ความผิดปกติที่ เกิดจากการท างานของหลาย ๆ ยีนร่วมกัน  (Complex 
disorder) โรคหลายโรคที่พบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือโรคทาง
กาย มักจะมีการศึกษาพบว่ามีสาเหตเุกิดขึน้จากปัจจยัทางพันธุกรรมร่วมกบัปัจจัยดา้นอ่ืน ๆ ใน
สภาพแวดลอ้ม เช่น โรคความดันเลือดสูง จะพบประวัติครอบครวัว่า พบผูป่้วยดว้ยโรคความดัน
เลือดสูง และคนในครอบครวัเอง ก็จะมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคความดันเลือดสูงได้ ตั้งแต่อายุ    
นอ้ย ๆ เช่นกนั 

ลักษณะทางพันธุกรรมในกลุ่มอาการออทิสติกก็มีแนวโน้มที่จะมีแบบแผนใน
ท านองเดียวกนั คือ การศึกษาวิจยัพบว่า ยีนบนโครโมโซมหลายต าแหน่ง อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ท าใหเ้กิดความผิดปกติของกลุ่มออทิสติก ท าให้เชื่อไดว้่าความผิดปกติของสมองและท าใหเ้กิด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในผู้ป่วย  อย่างไรก็ตาม การค้นพบหรือศึกษาเก่ียวกับยีนยังอาจต้องใช้
ระยะเวลาอีกจนกว่าจะหาขอ้สรุปไดว้่า  มียีนโดยรวมทัง้หมดเท่าใดและอะไรบา้งที่ส่งผลต่อการ
เกิดโรค 

นอกจากปัจจัยทางดา้นพันธุกรรมแลว้  กลุ่มอาการของโรคนีน้ั้น ยังอาจเกิดได้
จากปัจจยัเสี่ยงหรือสาเหตรุว่มอ่ืน ๆ ความรูเ้รื่องพนัธุกรรมที่มีมากขึน้ในกลุม่โรคต่าง ๆ ในปัจจุบนั
อธิบายอิทธิพลของ ปัจจยัดา้นพนัธุกรรมไวว้่า แมค้น ๆ หนึ่งจะมียีนที่เป็นปัจจยัเสี่ยงของโรคติดตวั
มาก็อาจจะไม่ปกติหรือป่วยเป็นโรคนัน้เสมอไปเชื่อว่ายีนจะส่งผลต่อการเกิดความผิดปกติเฉพาะ
ในบางกรณี  ซึ่งหมายถึงการมีปัจจัยอ่ืนในสภาพแวดล้อมเสริมเขา้มาหรือมีส่วนที่ยังไม่ทราบ
เหตผุลที่แทจ้รงิ  
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2. สาเหตอ่ืุน ๆ 

2.1 สารพิษ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมา  หลักฐานจากการ
ศกึษาวิจยัที่ท าใหพ้อทราบไดว้่าสารเคมีหรือสารพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดลอ้มอาจเป็นสาเหตทุี่
ท าใหเ้ด็กที่มีปัญหาดา้นพฒันาการและพฤติกรรมล่าชา้ สารเคมีที่ไดร้บัความสนใจมากช่วงที่ผ่าน
มา ไดแ้ก่ สารปรอท ซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในวัคซีนหรือปนเป้ือนในอาหาร  จนท าใหม้ี การหยุดให้
วคัซีนบางชนิดที่มีสารปรอทเป็นสว่นผสมแก่เด็กในบางประเทศ  อย่างไรก็ตามเมื่อมีการศกึษาจาก
ขอ้มูลแหล่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้  พบว่ายังไม่อาจสรุปไดใ้นปัจจุบันว่าสารปรอทมีส่วนท าให้เกิด
ความผิดปกติของกลุ่มอาการออทิสติก ข้อแนะน าในการให้วัคซีนต่าง  ๆ ตามวัยจึงยังคม
เหมือนเดิม  

2.2 ปัจจยัต่าง ๆ ในช่วงมารดาตัง้ครรภแ์ละช่วงคลอด ไม่พบว่าภาวะสมองขาด
ออกซิเจนสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาของออทิสติก ขณะที่การติดชือ้ในสมองบางอย่าง เช่นหัด
เยอรมัน อาจมีความสัมพันธ์อยู่บา้ง แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าปัจจัยในกลุ่มนีจ้ะมีผลต่อการเกิด
ความผิดปกติเป็นสดัสว่นเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ ของเด็กที่มีความผิดปกติทัง้หมด 

2.3 การเลี ้ยงดูหรือสภาพแวดล้อมที่ เด็กอยู่ขณะเติบโตขึน้  แม้จะไม่มีการ
ศกึษาวิจยัอย่างชดัเจน  แต่มีขอ้สงัเกตจากแพทย ์กลา่วว่าการเลีย้งดใูนช่วงแรกของชีวิตน่าจะมีผล
ต่อการแสดงออกของความผิดปกติในกลุ่มอาการออทิสติกไม่มากก็นอ้ย  แพทยใ์นเวชปฏิบติัมกัได้
ขอ้มลูจากผูป้กครอง เมื่อพาเด็กมาตรวจรกัษาอยู่เสมอว่า  การเลีย้งดทูี่ผ่านมาค่อนขา้งมีลกัษณะ
ขาดความเอาใจใส่ หรือขาดปฏิสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิด  ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยใหเ้ด็กดโูทรทศัน์ เล่น
โทรศพัท ์เพียงล าพงัเป็นเวลานานต่อเนื่อง  โดยไม่มีผูใ้หญ่คอยปฏิสมัพนัธเ์ลน่ดว้ย 

หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กโดยทั่วไปจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไร
ย่อมขึน้อยู่กบัการเลีย้งดดูว้ยเสมอ  รว่มกบัผลการศึกษาเรื่องการท างานของสมองดงัที่ไดก้ลา่วมา
ขา้งตน้  จึงไม่มีขอ้สงสยัว่าการเลีย้งดูจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฒันาการ และพฤติกรรมของ
เด็ก  ทัง้ในเด็กปกติและกลุม่ที่มีความเบี่ยงเบน  เพียงแต่จะมีผลมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัระดบัความ
รุนแรงของความผิดปกติ  และความเอาใจใสอ่ย่างสม ่าเสมอของผูป้กครอง หรือผูใ้กลช้ิด  

สรุปสาเหตุของการเกิดภาวะโรคนี ้นั้น ยังไม่ รูท้ี่มาของสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่
ปัจจุบันมีหลกัฐาน ในการสนับสนุนชัดเจน ว่าการเกิดภาวะออทิสติกนั้น อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการ
ผิดปกติของสมอง มากกว่าผลของสิ่งแวดลอ้มรอบตัว  และการเลีย้งดูไม่ใช่สาเหตุของการท าให้
เกิดภาวะออทิสติก แต่หากมีการเลีย้งดูอย่างเหมาะสมก็จะสามารถพัฒนาเด็กใหดี้ขึน้ได้ และ
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ปัจจุบันยังมีการคน้พบว่า ความเก่ียวกับปัจจัยทางดา้นพันธุกรรมสูงมากกว่าการไดร้บัเชือ้ไวรสั
ในขณะการตัง้ครรภ ์ และยงัตน้พบดว้ยว่า สมองของกลุ่มเด็กออทิสติกนัน้ พบเซลลส์มองที่มีความ
ผิดปกติอยู่สองต าแหน่ง คือสว่นควบคมุดา้นความจ า และสว่นควบคมุดา้นอารมณ ์
 

1.3 ลักษณะและอาการของเด็กออทสิติก 
เป็นเด็กที่มีความแตกต่างไดอ้ย่างหลากหลายรูปแบบ แต่ละคน ก็มีลกัษณะอาการที่

แตกต่างกนั ซึ่งมีผูก้ลา่วถึงอาการของเด็กออทิสติกไว ้ดงันี ้
ศรียา นิยมธรรม (2550, น. 145-146) ไดก้ล่าวไวว้่า ลักษณะเด่นชัดของกลุ่มเด็กออทิสติก 

ไดแ้ก่ ความผิดปกติดา้นการเขา้หาผูอ่ื้น เช่น ไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึน้รอบตัว การเพ่ง การมองจะ
แปลกกว่าเด็กทั่วไป ไม่สบตาไม่เขา้ใจกฎเกณฑข์องสงัคม ชอบอยู่คนเดียวไม่เล่นกับคนอ่ืน หรือ
หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล กลวัในสิ่งที่ไม่ควรกลัว ซึ่งสามารถแบ่งลกัษณะความผิดปกติของกลุ่ม
เด็กออทิสตกิออกเป็นดงันี ้

1. ความผิดปกติทางด้านภาษาและการสื่อสาร เช่น ไม่พูด พูดช้าพูดซ า้ ๆ มี
ภาษาแปลก ๆ ที่คนอ่ืนไม่เขา้ใจ ไม่เขา้ใจความหมายที่คนอ่ืนพูด เด็กจะตอบค าถามโดยพูดตาม
การสื่อสารโดยใชท้่าทาง เช่น การผงกหวั ส่วยหวั จะท าไม่เป็น เมื่อตอ้งการของสิ่งใดจะใชว้ิธีจบัมือ
ผูอ่ื้นใหท้ าให ้หรือพาไปหาสิ่งที่ตอ้งการสีหนา้ ในการแสดงออกมกัเฉยเมย 

2. ความผิดปกติดา้นอารมณ ์พฤติกรรม เช่น อารมณเ์ปลี่ยนง่าย เวลาโกรธจะมี
อารมณรุ์นแรงมาก มีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น เดินเขย่งปลายเทา้ หมนุตวัตีลงักา สะบดัมือไปมา 

3. ความผิดปกติทางดา้นประสาทสมัผสั มีการรบัรูต่้างจากเด็กปกติทั่วไป ซึ่งอาจ
มีความไวชา้กว่า หรือละเอียดอ่อนกว่าปกติ บางคนไม่ชอบหรือทนเสียงบางเสียงไม่ได ้ในดา้นการ
มองเห็น เด็กบางคนไม่ชอบสีบางสีจะกรีดรอ้ง หวาดกลวั บางคนไม่ชอบกลิ่นบางอย่าง  

4. ความผิดปกติดา้นความสนใจ การท ากิจกรรม และการเคลื่อนไหวบางคนมี
ปัญหา ในการใชก้ลา้มเนือ้ใหญ่ เช่น ในเรื่องการทรงตัว การยืน การเดิน บางคนมีปัญหา การใช้
กลา้มเนือ้มดัเล็ก เช่น การเขียน การหยิบจบับางคนหมกมุ่นกบักิจกรรมบางอย่างนานเกินไป ชอบ
ท าอะไรซ า้ ๆ ชอบสิ่งที่เคลื่อนไหว หมุนได ้เช่น ลอ้รถ พัดลม ไม่ชอบเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ไม่ชอบการ
ปรบัเปลี่ยนชีวิตประจ าวนั เช่น กินอาหารเดิม ๆ ซ า้ ๆ เดินทางตามเสน้ทางเดิม เป็นตน้ 

5. ความผิดปกติดา้นการเล่นและจินตนาการ แยกระหว่างเรื่องจริงกบัเรื่องสมมติ
ไม่ได ้ขาดทกัษะดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ขาดการเลียนแบบและประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นสถานการณ์
อ่ืนที่คลา้ยกนั 
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6. ความสามารถพิเศษ เด็กบางคนมีความสามารถพิเศษในบางดา้น เช่น การวาด
ภาพ การเลน่ดนตรี การรอ้งเพลง ความจ าเก่ียวกบัขอ้เท็จจรงิ สญัลกัษณ ์การคิดค านวณบางเรื่อง 

7. การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี ้ตอ้งอาศัยการบ าบัดช่วยเหลือหลายวิธี เช่น ดนตรี
บ าบดั การบ าบดัดว้ยสตัวเ์ลีย้ง ครอบครวับ าบดั เป็นตน้ 

ทวีศกัดิ ์สิริรตันเ์รขา (2548, น. 7-8) กลา่วถึง การระบวุ่าเด็กคนนี ้เป็นเด็กออทิสตนิัน้ 
ถา้มสีิ่งผิดปกติมากหรือเห็นเด่นชดั จะสามารถดอูอกได ้แต่ถา้พบอาการไม่มากหรือนอ้ย จะดอูอก
ได้ยากมาก จ าเป็นต้องข้อความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในการบอกอาการ สิ่งผิดปกติที่ เริ่ม
สงัเกตเห็นเด่นชดัในช่วงเด็กเริ่มฝึกพดู คือ ไม่สามารถพดูไดเ้ป็นค า หรือพูดออกมาเป็นภาษาต่าง
ดาว ไม่สนใจสิ่งของ หรือของเล่น นับจากขวบปีที่สามปีแรกเป็นต้นไป อาการจะแสดงให้เห็น
ชดัเจนมากขึน้ ถา้ไม่พาเด็กสูก่ระบวนการ การดแูลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

จิราพร ศรีเจริญกาญจน ์(2551, น. 10-15) ไดก้ล่าวไวว้่า ออทิซึมเป็นโรคที่มีสาเหตขุอง
การเกิดโรคโดยเฉพาะและปรากฏใหเ้ห็นเด่นชัดเจนดา้นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่าง
ออกไปจากเด็กปกติทั่วไป ส่วนใหญ่พบความบกพร่องในดา้นการเขา้สงัคม มีพฤติกรรมทีแปลก มี
อารมณท์ี่ผิดปกติก สามารถจดัแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มแรก ไดแ้ก่ การแสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมปกติ กล่าวคือ การ
พฒันาความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของเด็กออทิซมึ จะต ่ากว่าระดบัที่เด็กปกติสามารถท าได ้มีดงันี ้

1. ดา้นการใชภ้าษา เด็กออทิซึมมีการพัฒนาการใชภ้าษา ชา้มากหรือแทบไม่มี
เลย และพบว่า เด็กกลุ่มนีจ้ะขาดความสามารถในการรบัรูแ้ละการใชภ้าษาสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และสิ่งแวดลอ้ม ไม่สามารถเล่าเรื่องที่เกิดขึน้กับตนเองใหผู้ ้อ่ืนรบัรูไ้ด ้บางรายชอบพูดเลียนเสียง
ผูอ่ื้น (echolalia) และมีภาษาแปลก ๆ ที่ผูอ่ื้นรบัฟังแลว้ไม่เขา้ใจ (ne-ologism) การออกเสียงสูง-ต ่า
ไม่ถูกต้องจะออกเสียงท่าทางบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อ่ืนรบัรู ้แต่การแสดงพฤติกรรม
เช่นนัน้ ไม่ถกูตอ้งและไม่เหมาะสม ตลอดจนสื่อความหมายดว้ย 

2. การแสดงออกทางดา้นอารมณ ์ความรูส้ึก เด็กกลุ่มนีม้กัจะแสดงความรกัและ
ความผูกพันกับผู้อ่ืนได้น้อยมากแม้แต่พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวของเด็กเอง เด็กจะไม่
ตอบสนองทางดา้นอารมณก์บับุคคลเหล่านัน้ เมื่อเด็กเป็นทารก พ่อแม่จะสงัเกตเห็นว่าเด็กไม่ชอบ
ใหม้ีใครมากอดรดัตัวของเขา หรืออาจมีเด็กบางคนที่ดูเหมือนชอบกอดผูอ่ื้น แต่ถา้พิจารณาดี ๆ จะ
เห็นว่าเด็กแสดงพฤติกรรมกอดคลา้ยกบัการกระตุน้ตนเองมากกว่า เพราะเมื่อผูถู้กกอดตอบบา้งเด็กจะ
ฝืนตัวและดิน้หนีไปโดยไม่ยอมใหก้อด ซึ่งพฤติกรรมของเด็กดังกล่าวนี ้ท าใหพ้่อแม่หลายคนเขา้ใจ
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สับสนว่าเด็กก็แสดงความรกักับผูป้กครองเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป และยังพบอีกว่าเด็กไม่ยอม
มองสบตากบัผูอ่ื้นไดน้าน ๆ  

3. ความบกพร่องทางการสมัผัส มักจะไดย้ินพ่อแม่ของเด็กออทิซึมบางคนกล่าวว่า                 
ดูเหมือนเด็กของเขาหูจะหนวก หรือตาจะบอด เนื่องจากเวลาเรียกชื่อเด็ก เด็กจะไม่หันหาเสียง
เรียก  หลงัจากการตรวจทางร่างกายก็ไม่พบว่ามีปัญหาเก่ียวกับอวยัวะการไดย้ินและการมองเห็น ซึ่ง
เด็กกลุ่มนีบ้างครัง้พบว่า เด็กสามารถแสดงการตอบสนองการเรียกเสียงเบา ๆ เช่น เสียงแกะกระดาษ
ห่อขนมที่อยู่ในห้องถัดไปแทนเสียงตบมือดัง ๆ ทางด้านหลังของเด็ก ส่วนการตอบสนองการ
มองเห็นนัน้ พบว่า เด็กส่วนใหญ่จะไม่มองสบตากับผูอ่ื้น ควรพิจารณาใหล้ะเอียดว่าการมองของ
เด็กนัน้เป็นการมองแบบมองทะลุผ่านผูถู้กมองหรือไม่ โดยที่เด็กเองก็ไม่ไดร้บัรูว้่าการมองเห็นนัน้
เป็นอย่างไร นอกจากนีย้ังพบอีกว่า เด็กกลุ่มนีแ้สดงออกทางความรูส้ึกไดน้้อยมากเช่นกัน เช่น 
เวลาที่เด็กหกลม้หรือไดร้บับาดเจ็บเด็กจะรอ้งไหเ้พียงเล็กนอ้ยหรือไม่รอ้งไหเ้ลย และมีเด็กกลุ่มนี ้
บางรายที่ตอ้งใหค้วามสนใจอย่างใกลช้ิดเพื่อป้องกนัการบาดเจ็บที่อาจถึงตายได ้ 

4. การเลน่ดว้ยของเลน่และการเลน่กบัเพื่อน เด็กกลุม่นีม้กัจะไม่ใหค้วามสนใจใน
ของเล่นที่มีอยู่รอบตัว นอกจากของที่เด็กคุน้เคยอยู่เป็นประจ าเท่านัน้ที่เด็กจะใหค้วามสนใจดว้ย 
ซึ่งจะต่างไปจากความสนใจของเด็กปกติทั่วไปที่จะแสดงความดีใจ เมื่อไดเ้ห็นของเล่นใหม่ ๆและ
อยากเขา้ไปเล่น เด็กกลุ่มนีอ้าจมีความสนใจที่จะเลน่บา้ง แต่เป็นการเล่นแบบฉาบฉวย และไม่สนใจ
เด็กอ่ืน ๆ เดินไปรอบ ๆ หอ้งดว้ยการจับเฉพาะริมขอบตุ๊กตาหรือสิ่งของนั้น และถา้อยู่ท่ามกลาง
ญาติหรือเพื่อนเด็กจะไม่เขา้ไปเลน่เป็นเรื่องราวแต่จะเขา้ไปมองและถอยออกมาหรือวิ่งไลต่ามกลุ่ม
เด็กไปโดยไม่รูค้วามหมายของการวิ่งนัน้ 

5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เด็กกลุ่มนี ้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ในทุกเรื่อง
ตัง้แต่ในวัยเด็กจนถึงวัยผูใ้หญ่ แมจ้ะได้รบัการสอนอยู่ตลอดเวลา แต่เด็กก็ไม่สามารถเรียนรูไ้ด้
เพราะเด็กมีความผิดปกติทางดา้นการรบัรูแ้ละการแสดงออก ดงันัน้ เด็กจึงมีความล าบากในการ
เรียนรูอ้ย่างมาก และผูท้ี่ตอ้งรบัผิดชอบคือ พ่อแม่ของเด็กที่จะตอ้งใหก้ารช่วยเหลือเด็กในทุกเรื่อง
จนกว่าจะสามารถเรียนรูท้ี่จะช่วยตนเองได ้

กลุม่ที่สอง ไดแ้ก่ แสดงพฤติกรรมมากกว่าปกติ มีดงันี ้
1. พฤติกรรมกระตุน้ตนเอง (Self stimulation) อนัเนื่องมาจากเด็กกลุ่มนีไ้ม่สามารถ

มีประสบการณ์ในการสื่อสารกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่รูว้ิธีการสื่อสารดว้ยตนเอง 
ดงันัน้ เด็กจึงใชก้ารกระตุ้นตนเองดว้ยการกระท าซ า้ ๆ แทน ไดแ้ก่ การขยับมือแบบนกกระพือปีก 
โยกตวั ช าเลืองมองแสงไฟ ช าเลืองมองวตัถุที่หมนุได ้เดินไปมา เดินเขย่งปลายเทา้ กระโดด พดูและ
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ส่งเสียงรอ้งโดยไม่มีความหมาย กดัฟัน กลัน้ลมหายใจ หายใจแรง เล่นนิว้มือ เอามือลูบหรือถูไป
ตามสิ่งของต่าง ๆ ใชม้ือวาดรูปในอากาศ เคาะวตัถุใหเ้กิดเสียงดังและเหม่อลอย เป็นตน้ เด็กกลุ่ม
นี ้จะท าพฤติกรรมกระตุ้นตนเองมากน้อยไม่เท่ากัน เด็กบางคนอาจกระตุ้นตนเองมากจนไม่
สามารถนบัไดใ้นวนัหนึ่ง ๆ 

2. การแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงและพฤติกรรมกา้วรา้ว (temper tantrum 
and aggression) เด็กกลุม่นีม้ีทกัษะทางภาษาต ่าหรือไม่มีเลย ดงันัน้ เด็กกลุม่นีจ้ึงไม่สามารถพดูคยุกบั
บุคคลอื่นไดท้ัง้ในส่วนที่เด็กตอ้งการสื่อกับผูอ่ื้นและในส่วนที่บุคคลอ่ืนตอ้งการสื่อสารกบัเด็ก ดังนัน้ 
เด็กจึงเกิดความไม่พอใจจนถึงขัน้โกรธและเด็กเองก็ไม่สามารถระบายความไม่พอใจออกมาเป็น
ค าพูดได ้เด็กจึงแสดงพฤติกรรมกา้วรา้วไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองหรือกับผูอ่ื้นออกมาแทนความไม่
พอใจนัน้ 

กลุ่มที่สาม ได้แก่ พฤติกรรมปกติที่มีการพัฒนาได้เหมาะสมตามวัยและยังคงมี
พฤติกรรมนัน้ตลอดไป มีดงันี ้

1. การพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว สามารถพัฒนาทักษะทางการ
เคลื่อนไหวได ้เช่นเดียวกบัเด็กปกติ แต่ถา้กรณีที่เด็กมีการพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวล่าชา้ ควรไดร้บั
การตรวจวินิจฉยัทางรา่งกายเพิ่มเติม  

2. ความจ า หลกัฐานของการเลียนเสียงและการกระท าซ า้ ๆ เป็นขอ้สงเกตไดว้่า
ในดา้นความจ าเก่ียวกบัการไดย้ิน การเห็น เด็กประเภทนี ้มีการจดจ าที่ดี เช่น พบว่า เด็กออทิสติก
สามารถจ าเก่ียวกบัการเลียนเสียงวลี หรือเพลงที่ไดย้ินมานานแลว้ หรือสามารถจ าชื่อถนนหรือทาง
กลับบ้านที่เด็กเคยผ่านได้อย่างแม่นย า ถ้ามีการเปลี่ยนเสน้ทางกลับบา้นเด็กจะแสดงความไม่
พอใจทนัทีและรอ้งไหไ้ม่หยดุจนกว่าจะพากลบัทางเดิม เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า อาการเด่นชัดของเด็กกลุ่มนี ้ ได้แก่  ความผิดปกติทางด้านการ
ปฏิสมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้ง การพดูและการใชภ้าษาสื่อสาร การเคลื่อนไหว การอยู่ร่วมกบัสงัคม
ชอบอยู่คนเดียว ไม่รูจ้กัการปรบัตวั ท าพฤติกรรม ซ า้ ๆ ชอบเล่นของเล่นเดิม ๆ กลวัในสิ่งที่ไม่ควร
กลัว พูดดว้ยเสียงต่าง ๆ ระดับเดียว ส่งเสียงดัง ใชค้วามคิดแบบจิตนาการไม่เป็น มีความรูส้ึกไว
หรือไม่สม ่าเสมอต่อการสมัผสั และไม่สามารถเขา้ใจความรูส้กึของผูอ่ื้น การที่จะสงัเกตพบว่าเด็กที่
พบเจอมีอาการผิดปกติหรือไม่นั้น ถ้ามีอาการแสดงเห็นได้เด่นชัด ก็จะระบุได้ไม่ยาก แต่ถ้ามี
อาการนอ้ย จะท าใหก้ารระบเุป็นไปไดย้ากมาก ตอ้งขอความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
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1.4 การวินิจฉัยเด็กออทสิติก  
เด็กออทิสติกมีลักษณะภายนอกที่ไม่แตกต่างไปจากเด็กปกติทั่ วไป ท าให้การ

วินิจฉัยโรคท าไดย้าก ดังนั้นแพทยจ์ึงมุ่งเน้นการวินิจฉัยโรค ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อผลการรกัษาที่ดี 
วิธีการวินิจฉยักระท าได ้ดงันี ้

ชาตรี วิฑูรชาติ (2546, น. 119) เสนอแนะการวินิจฉัยของกลุ่มออทิสติกใช้อาการ
และการแสดงจากการตรวจของแพทย์และประวัติจากพ่อแม่เป็นหลักส าคัญ การตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ มีบทบาทนอ้ย แนวทางการตรวจวินิจฉยั มีดงันี ้

1. ซกัถามประวติัจากผูป้กครองของเด็กอย่างละเอียด โดยเฉพาะดา้นพฒันาการ
ต่าง ๆ เช่น พดูติดอ่างหรือมีพฒันาการทางภาษาลา่ชา้กว่าปกติ 

2. ตรวจสภาพจิตและพัฒนาการของเด็ก เช่น ดา้นการเล่น ดา้นการเขา้สังคม 
พฒันาการดา้นการสื่อสาร รวมไปถึงสภาพจิตใจมีอาการเหม่อลอยหรือซมึเศรา้ 

3. ตรวจรา่งกายทั่วไปและตรวจรา่งกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด 
4. ตรวจการไดย้ิน เมื่อเด็กมีปัญหาพฒันาการลา่ชา้ดา้นภาษาและการสื่อสาร 
5. ตรวจหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง ตรวจวดัระดบัเชาวน์

ปัญญา IQ (intelligence quotient) เช่น ความฉลาดทางเชาวนปั์ญญา การคิด การใชเ้หตผุล การ
ค านวณ การเชื่อมโยง ตรวจโครโมโซม 

เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2545, น. 15-20) กล่าวถึง การวินิจฉัยที่มาของโรค มีวิธีการปฏิบติั 
ดงัต่อไปนี ้

1. การซักถามประวัติอย่างละเอียดจากผู้ปกครองเด็ก เก่ียวกับประวัติการ
ตัง้ครรภข์องมารดา การคลอด การเลีย้งด ูพฒันาการดา้นสงัคม การสื่อความหมาย และรา่งกาย 

1.1 การแสดงออกของพฤติกรรมเด็กขณะที่อยู่บา้น 
1.2 ซักถามประวัติว่ามีบุคคลในครอบครัวที่มี ปัญหา พัฒนาการล่าช้า 

เหมือนเด็กหรือไม่ 
1.3 ประวติัการเจ็บป่วยของเด็ก ที่ไดร้บัการกระทบกระเทือนต่อสมอง 

2. การประเมินเพื่อการวินิจฉยั แพทยค์วรใหเ้ด็กได ้วิ่ง เดิน อย่างอิสระ 
3. การสังเกตพฤติกรรม หรืออาการต่าง ๆ เพื่อน ามาวินิจฉัย โดยสังเกตว่าพบ

พฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี ้ลกัษณะที่มากหรือนอ้ยเกินไป 
3.1 ทางร่างกายถ้ามีขนาดของร่างกายที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป มักเก่ียวขอ้ง

กบัปัญหาของสขุภาพ  
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3.2 การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความผิดปกติ เช่น การเดินอย่างไม่มีจดุหมาย 
โยกตวั นิ่งเฉย การโบกมือไปมา การแสดงออกทางสงัคมและความสมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้ง 

3.4 การตอบสนองการฟัง ไม่ตอบสนองต่อเสียงพูดของผูอ่ื้น หรือตอบสนอง
เฉพาะเสียงบางเสียงเท่านัน้  

สรุปการวินิจฉัยภาวะของอาการนีไ้ดว้่า การวินิจฉัยโรคดังกล่าว ใชผ้ลจากการ
ตรวจของแพทยแ์ละการซกัประวติัจากพ่อแม่เป็นหลกัส าคญั ประวติัการตัง้ครรภข์องมารดา การ
คลอด การเลีย้งด ูการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ รวมไปถึง การพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก 
เช่น รา่งกาย  การสื่อความหมาย ดา้นภาษา การเคลื่อนไหวรา่งกายมีความผิดปกติ 
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1.5 ปฏิสัมพันธท์างด้านสังคมของเด็กออทสิติก 
นิชรา  เรืองดารกานนท์ (2551, น. 54) กล่าวว่าเด็ก ๆ ทุกคนจะเริ่มมีสังคม หรือ      

มีโอกาสพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนตั้งแต่แรก  เพราะมีพ่อแม่ คอนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด
ตลอดเวลา  หรือคอยตอบสนองความตอ้งการทัง้ดา้นร่างกายและจิตใจ  จนกลายเป็นความผกูพนั
ทีละเล็กทีละนอ้ย  สงัคมรอบตวัที่เกิดขึน้ภายในครอบครวัจึงเป็นประสบการณแ์รกในชีวิต ที่จะท า
ใหเ้ด็กคนหนึ่งเรียนรูแ้ละรูจ้ักการปรบัตวั  ในอดีตขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัอาการของโรค
มักเริ่มตน้ที่อายุ 3-4 ปีแรกเป็นตน้ไป  เนื่องจากพ่อแม่ไม่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกตนเอง
ก่อนหน้านั้น  พัฒนาการทางดา้นสังคมจึงมักใหค้วามสนใจว่าเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนเป็น
อย่างไร  โดยเฉพาะในการเล่น  แต่เมื่อมีการศึกษาในกลุ่มเด็กอายุน้อยลง  ซึ่งรวมถึงช่วง 1-2 ปี
แรกของชีวิต ทัง้ในกลุม่เด็กที่สงสยัว่าอาจผิดปกติ  และกลุ่มเสี่ยงซึ่งหมายถึงนอ้งของผูป่้วย  พบว่า
พัฒนาการทางสงัคมเริ่มเบี่ยงเบนตัง้แต่ก่อนเด็กจะเขา้สู่วัยสองถึงสามปี ซึ่งเป็นวัยที่ควรเริ่มรูจ้ัก
การพูดคุยและเล่นกับเด็กอ่ืน ๆ  การพิจารณาทักษะทางสังคมอาจดูได้จากการเล่นหรือการมี
ปฏิสมัพันธ์กบัเด็กอ่ืนขณะเล่น  โดยทฤษฎีพัฒนาการเล่นจะกล่าวไดว้่าเด็กปกติในระยะ 2 ปีแรก
มักไม่ค่อยรูจ้ักวิธีเล่นกับเด็กอ่ืน  เด็กวัยนีเ้พียงนั่งเล่นอยู่ข้างๆ กัน  แต่ไม่ได้เล่นด้วยกันอย่าง
แทจ้ริง  หลงัอายุ   2  ปีเด็กจึงค่อยๆ รูจ้ักแบ่งของกันเล่น  และในที่สุดก็เล่นดว้ยกันแบบผลดักัน
เลน่  หรือช่วยกนัเลน่ที่อายปุระมาณ 3 ปีเป็นตน้ไป 

เด็กกลุ่มนีม้ักพบปัญหาทางด้านการเข้าสังคม ซึ่งถือได้ว่า เป็นลักษณะ อาการที่
ส  าคัญของเด็กกลุ่มนี ้เช่น ไม่มองหนา้ หรือสบตา ไม่มีความสนใจ ไม่เล่น กับผูอ่ื้น ไม่เลียนแบบ 
ขาดทักษะในการอ่านสีหนา้ของผูอ่ื้น  (Taplin,  1999, p. 591) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กปกติ 
พบว่า เด็กออทิสติกมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมนอ้ยกว่าเด็กในวยัเดียวกนั ส่วนมากมกัมีลกัษณะชอบ
อยู่คนเดียว (Siegel, 1996, p. 25) 

เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2540, น. 51) กล่าวว่า เด็กที่เป็นออทิสติก มีการเข้าสังคมใน
ลกัษณะที่แตกต่างกนั ดงันี ้

1. กรณีมีความรุนแรงมาก เด็กจะแยกตวัอย่างชดัเจน ไม่สนใจผูอ่ื้น  ไม่สนใจเด็ก
วยัเดียวกนั  ไม่เกิดความกลวักบับคุคลแปลกหนา้ 

2. ระดบัความรุนแรงนอ้ย เด็กจะแสดงพฤติกรรมนิ่งเฉย เมื่อมีคนมาทกัทาย อาจ
แสดงท่าทางพอใจบา้ง และไม่มีการเขา้หาผูอ่ื้น  

3. กลุม่เด็กบางสว่นอาจเดินเขา้ไปหาผูอ่ื้น ดว้ยพฤติกรรมที่แปลก ไม่สมเหตผุล  
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4. เด็กบางคน เมื่อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ แมจ้ะมีความสามารถดี อยู่ในสงัคมได ้แต่
ยงัขาดการเขา้สงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

สรุปไดว้่า ปัญหาทางดา้นปฏิสมัพันธ์ของกลุ่มเด็กที่เป็นออทิสติก อาการที่พบ 
เช่น อาการไม่สนใจผูอ่ื้น  ไม่มองคู่สนทนา  ชอบเล่นอยู่คนเดียว หรือแยกตวัออกห่างจากสงัคม ท า
พฤติกรรมแบบซ ้า ๆ ขาดทักษะการอ่านสีหน้าของผู้อ่ืน พฤติกรรมเหล่านี ้เป็นปัญหาด้าน
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของเด็ก 

 
2.  ทักษะทางสังคม 

ทกัษะทางสงัคม เป็นทักษะที่ส  าคญัของการด ารงชีวิตร่วมกนัและการท างานร่วมกนักับ
บุคคลอ่ืน โดยแต่ละบุคคลจะแสดงออกทัง้ภาษาพูดและภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่เกิดจากการ
เรียนรูแ้ละการฝึกฝนจากประสบการณต่์าง ๆ และน าไปปฏิบติัต่อกนัอย่างถูกตอ้ง ดงันัน้จึงควรท า
ความเขา้ใจความหมายเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคม ดงันี ้

2.1 ความหมายทักษะทางสังคม  
มนีกัวิชาการใหค้วามหมายของ “ทกัษะทางสงัคม” ดงันี ้

จิรวดี จุลส ารวล (2552, น. 1) กล่าวถึงทกัษะทางสงัคม หมายถึง ความสามารถ
ของตวับุคคลที่อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีความสุข โดยจะตอ้งมีความสามารถ ที่แสดงออกถึงทกัษะ
ทางสังคม ความสามารถทางด้านการควบคุมตัวเอง สามารถสื่อสารได้ และมีความสามารถ
ตดัสินใจเองได ้

ทกัษะทางสงัคม หมายถึง ความสามารถที่ช่วยเชื่อมความสมัพันธท์ี่ดีกับบุคคล
อ่ืน สามารถสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นของตนใหผู้อ่ื้นรบัรูไ้ด ้ และรบัรูค้วามรูส้ึก ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนได้ด้วย  สามารถปรับตัวเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง หรือการไม่เข้าใจกันกับผู้อ่ืน  ผู้ที่มีมีจิต
สาธารณะที่ดี ย่อมเป็นสมาชิกที่ดีของกลุม่ และท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2555) 

Westwood (1977) ให้ความหมายทักษะทางสังคม ว่าส่วนประกอบของ
พฤติกรรม ซึ่งมีความส าคญัที่จะช่วยในการเริ่มมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบัผูอ่ื้น และรกัษาซึ่งความสมัพนัธ์
นัน้ไวไ้ด ้

เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศ์ักดิ์ (ออนไลน)์ กล่าวว่า ทกัษะทางสงัคม เป็นทกัษะที่ใช้
ในการติดต่อสื่อสารกันในสังคม ซึ่งได้แก่  ทักษะการการฟัง  การพูด การสื่อสาร  การท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้น  รูแ้ละปฏิบัติตามกฎกติกาต่าง ๆ  ทางสงัคมได ้ รวมไปถึงการมีความเขา้อกเขา้ใจ  
โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดี ทัง้วยัเด็กที่ตอ้งพึ่งพาการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต  
วัยรุ่นที่ตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มเพื่อนรอบขา้ง  วัยผูใ้หญ่ที่เริ่มสรา้งครอบครวั และตอ้งการ
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ความส าเรจ็ในชีวิต ทกัษะสงัคมจึงเป็นทกัษะที่จ  าเป็น ที่จะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างเป็นระบบเช่น
เดี่ยวกบัทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

สรุปไดว้่า ทักษะทางสังคม เป็นความสามารถในการปรบัตัว และท าความรูจ้ัก
กับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม รูจ้ักการรบัผิดชอบ สามารถสื่อสารความรูส้ึกและความ
คิดเห็นของตนใหผู้อ่ื้นรบัรู ้ สามารถรบัรูค้วามรูส้ึกและความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย  รูจ้ักรบัผิดชอบ
ต่อหนา้ที่ของตนเอง  ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ ไม่สรา้งภาระและสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม   

2.2 ความส าคัญทางทักษะสังคม  
กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น. 90) ให้แนวคิดว่า การให้ผู ้เรียนได้รบัความรูแ้ละ

ทักษะดา้นต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวัน เนือ้หาสาระที่จ  าเป็นตอ้งมีความรูเ้รียนรูพ้ืน้ฐาน
ทางทกัษะอาชีพ ทักษะทางสงัคม ทกัษะการแกปั้ญหา และพัฒนาชีวิต เพื่อเป็นการสานสมัพันธ์
และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ ซึ่งทักษะเหล่านี ้คือ ทักษะชีวิตที่ทุกคนตอ้งมี ตอ้งเรียนรู ้และเรียนรูอ้ยู่
ตลอดเวลา 

อษุณีย ์โพธิสขุ (2545, น. 120) กล่าวไวว้่า ทกัษะทางสงัคมที่ดี จะท าใหบุ้คคลมีการ
ติดต่อสื่อสารกนั ท าใหไ้ม่โดดเด่ียวมีความรบัผิดชอบต่อบทบาท หนา้ที่ และสามารถอยู่ร่วมกันได้
ในสงัคมได ้รวมไปถึงการเสียสละเพื่อประโยชนต่์อส่วนรวม ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสงัคม 
และบคุคลที่มีทกัษะทางสงัคมที่ดี จะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในชีวิตได ้

สขุุมมาล  เกษมสขุ (2535, น. 10-11) กล่าวถึงความส าคญัของทกัษะทางสงัคม ถา้
สงัคม มีสมาชิกที่มีความเสียสละประโยชนส์่วนตน เพื่อประโยชนส์่วนร่วม จะท าใหส้งัคมนัน้เป็น
สงัคมที่สงบสขุ มีความเจริญมั่นคง แต่ถา้สงัคมใดมีลกัษณะตรงกนัขา้ม สงัคมนัน้ย่อมเกิดปัญหา 
และไม่สงบสขุ 

ธีรยุทธ์  เสนียวงศ ์ณ อยุทยา (2536, น. 220) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมส่งผลต่อ
พฒันาการในเด็ก และส่งผลทางดา้นการปรบัตวั จิตใจ และการเรียน ดังนัน้จึงควรไดร้บัการแกไ้ข
ทกัษะทางสงัคม โดยมผีูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัเด็กทกุ ๆ ฝ่าย ช่วยกนัพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็ก  
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สรุปความจ าเป็นในการมีทักษะทางสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรูแ้ละ
ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการพัฒนา
ความสมัพนัธก์บับคุคลอื่นไดอ้ย่างเหมาะสม และสามารถอยู่กบัคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสขุ   

 
 

2.3 ลักษณะพัฒนาการทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ปัญหาพัฒนาการทางสงัคมของเด็กกลุ่มนี ้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมที่ไม่เหมาะสมกับ

บุคคลอื่น ขาดการควบคุมตนเอง ไม่สามารถพูดคุยกับบุคคลอื่น ไม่สามารถอยู่ร่วมและท างานกับ
ผูอ่ื้น รวมทัง้ขาดโอกาสในการเลียนแบบและเรียนรูพ้ฒันาการจากเพื่อน ๆ ในวยัเดียวกนั  เด็กกลุ่ม
นีจ้ึงมีลกัษณะไม่ชอบเขา้สงัคม ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเอง และมีการพัฒนาการทางสงัคม
ชา้กว่าเด็กปกติทั่วไป ไม่สนใจกับสิ่งรอบตัว ไดม้ีผูศ้ึกษาพัฒนาการทางสังคมของเด็กกลุ่มนีไ้ว ้
ดงันี ้   

เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2541, น. 21) กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีการสูญเสียปฏิสมัพันธท์าง
สงัคม ในลกัษณะที่แตกต่างกนัดงันีไ้ว ้ดงันี ้

1. มีความบกพรอ่งในการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
1.1 ไม่สนใจใคร เฉยเมย ไม่แสดงออกทางสีหนา้ ชื่นชมผูอ่ื้นไม่เป็น 
1.2 กระท ากบัคนอ่ืนเหมือนคนเป็นสิ่งของ 
1.3 ไม่มีปฏิกิรยิาต่อสมัพนัธภาพของบคุคล เมื่ออุม้โอบกอด 
1.4 ท านายพฤติกรรมคนอ่ืนไม่ได ้
1.5 ไม่เขา้ใจความคิด ความรูส้กึของผูอ่ื้น 
1.6 ไม่เขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้น 

2. แสดงพฤติกรรมไม่ตอบสนอง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้พ้นภัย
อนัตราย เช่น ถกูมดกดัก็ไม่ปัดมดออกจากตวั อาจยืนเฉยจนกว่าจะมีคนมาช่วย 

3. ไม่สามารถเลียนแบบการกระท าของผูอ่ื้นได ้ 
4. เลน่กบัใครไม่เป็น เช่น การโยนรบัลกูบอล 
5. ไม่สนใจจะมีเพื่อน มกัอยู่ในโลกของตนเอง 
6. ไม่เขา้ใจสถานการณท์างสงัคม 
7. ไม่เขา้ใจค าพดูภาษาและการสื่อสารทางสงัคม 
8. เลน่บทสมมติไม่เป็น 
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ผดุง อารยะวิญญู (2546, น. 22-63) ไดก้ล่าวไวว้่า เด็กออทิสติกนัน้ มีลกัษณะของ
การบอดทางจิตใจ ซึ่งลกัษณะดังกล่าวนี ้ท าใหเ้ด็กออทิสติกมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และสงัคม
ดงัต่อไปนี ้

1. ขาดความการรบัรูอ้ารมณ์ของผูอ่ื้น คนทั่วไปมักไม่เขา้ใจในอารมณ์ของผูอ่ื้น 
โดยสังเกตจากการแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง บางคนรับรู ้เร็ว (sensitive) บางคนรับรู ้ช้า 
(Insensitive) แต่เด็กกลุม่นีอ้าจรบัรูไ้ดช้า้ หรือไม่อาจรบัรูอ้ารมณข์องผูอ่ื้นเลย 

2. ไม่เขา้ใจว่าผูอ่ื้นรูอ้ะไรบา้ง เด็กกลุ่มนีไ้ม่สามารถคาดเดา ขอ้มลูของผูอ่ื้นไดว้่า
ตอ้งสิ่งใด หรือมีขอ้มลูใดบา้ง  

3. ไม่สามารถท าข้อตกลงกับเพื่อนได้ เพราะไม่รูว้่าเพื่อนต้องการอะไร และมี
คาดหวงัอะไรในตวัเรา 

4. ไม่รบัรูว้่าคู่สนทนามีความสนใจในสิ่งที่เราก าลงัพูด จึงอาจเป็นผูพู้ด อยู่ฝ่าย
เดียวโดยไม่มีผูฟั้ง 

5. ไม่สามารถรบัรูไ้ดว้่าผูอ่ื้นคิดอย่างไรกับเรา อาจแสดงอาการ หรือพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม ในที่สาธารณะ  

6. ไม่เขา้ใจความผิดพลาด คนเราสามารถผิดพลาดไดใ้นบางครัง้ แต่ส าหรบัเด็ก  
ออทิสติก คนเราจะท าผิดพลาดไม่ได ้หากท าผิดตอ้งไดร้บัการลงโทษเสมอ 

7. เลน่บทบาทสมมติไม่เป็น ไม่สามารถเลน่ละครได ้
8. ไม่เขา้ใจความหวงัดี และเจตนามณจ์ากผูอ่ื้น 
9. ไม่เขา้ใจกฎ หรือกติกาท่ีสงัคมก าหนดไว ้

ราวรรณ ชีพัฒน ์(2545, น. 10) ไดเ้สนอวิธีตรวจสอบพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ออทิสติกไวว้่า เด็กออทิสติกมีความบกพร่องทางสงัคม มีพฤติกรรมไม่สนใจใคร เฉยเมย เล่นกับ
ใครไม่เป็น และไม่มีการตอบสนองต่อบุคคลอ่ืน การประเมินพฤติกรรมทางสงัคม ควรจะประเมิน
ในเรื่องต่อไปนี ้ไม่สบตา  ไม่ชอบการสมัผสั ไม่เลียนแบบวิธีการเล่นของเด็กอ่ืน  ไม่มีความสนใจผุ้
คนรอบขา้ง มกัแยกตวัออกจากกลุม่ และหวัเราะหรือรอ้งไหอ้ย่างไม่มีเหตผุล 

นิชรา  เรื่องดารกานนท ์(2551, น. 98) กล่าวกว่า เด็กปกติที่อายุประมาณ 2-3 ปีขึน้
ไป  เมื่อเริ่มพูดคุยโตต้อบไดแ้ละมีทกัษะทางสงัคมตามวยั  จะเริ่มรบัรูแ้ละแสดงออกทางอารมณ์
ดว้ยภาษาพูดและน า้เสียงที่เหมาะสมมากขึน้ร่วมไปดว้ย  เด็กที่อายุ 3 ปีส่วนมากจะมีค าพูดและ
น า้เสียงที่บอกถึงอารมณต่์าง ๆ และเด็กกลุ่มออทิสติกเกือบทัง้หมดนี ้ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มีสติปัญญา
เป็นปกติและมีภาษาพูดแลว้  ก็มกัจะไม่ค่อยมีการแสดงออกทางอารมณด์ว้ยค าพดูและน า้เสียงที่
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ไดห้ลากหลาย เช่น เดียวกับเด็กปกติทั่วไปการเล่นสมมติในบทบาทต่าง  ๆ อาจเป็นช่วงเวลาที่
สงัเกตเด็กผ่านการมีปฏิสมัพันธร์ะหว่างตวัละครในบทบาทสมมติไดเ้ป็นอย่างดี  มีขอ้สงัเกตจาก
การศกึษาวิจยัพบว่าเด็กกลุม่นีม้กัจะไม่เลน่บทบาทสมมติุ หรือเลน่ไม่เป็น   

สรุปไดว้่า พฒันาการทางดา้นสงัคม ของกลุม่เด็กออทิสติกนัน้ มีอาการไม่สนใจผูอ่ื้น              
ไม่เขา้ใจความรูส้กึ ความคิด และความตอ้งการของผูอ่ื้น  ไม่เข้าใจสถานการณท์างสงัคมที่เกิดขึน้ 
ชอบแยกตัวออกจากลุ่ม และอยู่โลกส่วนตัวของตนเอง ไม่เล่นบทบาทสมมุติ หรือเล่นไม่เป็น มัก
สนใจกิจกรรมที่ตนเองชอบแบบซ า้ ๆ พฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กออทิสติก จ าเป็นตอ้งไดร้บั
การสอนแบบซ า้ ๆ  

2.4 แนวทางการฝึกทักษะทางสังคม   
ผดุง อารยะวิญญู (2546, น. 26-28) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนโดยใชเ้รื่องราว

เก่ียวกับสังคม (social stories)  เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการสอนทักษะทางสังคมแก่เด็กออทิสติก 
และเด็กอ่ืนที่ขาดทกัษะทางสงัคม ผ่านรูปแบบเรื่องราวที่ง่าย ๆ โดยการใชก้ารรบัรูจ้ากรูปภาพ ท า
เป็นหนงัสือภาพ และมีประโยคก ากบัเรื่องที่เก่ียวกบัสงัคม หรือสถานการณใ์นสงัคม ซึ่งจะช่วยให้
เด็กออทิสติกเขา้ใจสถานการณน์ัน้ ๆ ไดดี้ยิ่งขึน้ซึ่งมีจดุมุ่งหมายท่ีส าคญั คือ 

1. ใหเ้ด็กเขา้ใจสถานการณท์ี่เกิดขึน้กบัตนเอง 
2. ท าใหเ้ด็กไม่รูส้กึล าบากใจ หากตนเองตอ้งอยู่ในสถานการณน์ัน้ 
3. ช่วยใหเ้ด็กหาขอ้เสนอแนะที่เหมาะสมในสถานการณน์ัน้  
4. ช่วยใหเ้ด็กมีทกัษะดา้นการสื่อสาร   

เกรียงศกัดิ์  เจรญิวงคศ์กัดิ์ (ออนไลน)์ กล่าวถึงแนวทางการสรา้ง ใหเ้ด็กมีทกัษะทาง
สงัคม ควรเริ่มตัง้แต่วยัเยาว ์โดยมีแนวทางดงันี ้ 

การสรา้งมิตรภาพ โดยการเริ่มจากการผูกมิตรกบัผูอ่ื้นก่อนเสมอทัง้ต่อเพื่อนฝูง 
ครูอาจารยเ์ช่น การยิม้อย่างจริงใจเขา้ไปแนะน าตวัและท าความรูจ้กักบัผูอ่ื้น การรูจ้กัการเป็นผูใ้ห้
มากกว่า จะเป็นผู้รบัฝ่ายเดียว  หากเด็กมีไม่กล้า หรือเขิลอาย ควรช่วยเหลือเด็กด้วยการ เริ่ม
พูดคุย และแนะน าใหเ้ด็กรูจ้ักกบัเพื่อน ๆ และสามารถสานสมัพันธ์ต่อไปเองได ้ รวมถึงใหเ้ด็กได้
เรียนรูเ้รื่องนีอ้ย่างเป็นระบบดว้ยการผ่านเหตกุารณจ์รงิหรือเหตกุารณส์มมติ การสอนใหคิ้ดถึงผูอ่ื้น 
โดยการเอาใจเขามาใจเรา  และรว่มกนัอภิปรายเป็นหลกัการสอนเด็กในภาคปฏิบติั  ทัง้พฤติกรรม
การแสดงออกทัง้ทางค าพดู และการกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะสงัคมดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดขึน้
จริงในชีวิต  กิจกรรมที่ใชใ้นการสอนเด็กใหม้ีทกัษะทางสงัคมนัน้ มีหลายรูปแบบซึ่งจะแตกต่างกนั
ไปตามแต่ละช่วงวยั ครูจ าเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรูเ้ก่ียวกบัผูอ่ื้น  
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สรุปได้ว่าแนวทางการฝึกทักษะทางสังคม สามารถฝึกร่วมกับการเรียนการสอน
ตามปกติ เพื่อให้เด็กเขา้ใจสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึน้กับตนเอง เป็นการสรา้งมิตรภาพกับ
บุคคลอ่ืน ๆรอบขา้ง และสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ตนเจอไดอ้ย่างเหมาะสม ส าหรบัเด็ก
ออทิสติกนัน้ แนวทางการฝึกทกัษะทางสงัคมนัน้ อาจตอ้งอาศยัการกระตุน้การเรียนรูม้ากกว่าเด็ก
ปกติ หรือมีการใชภ้าพและค าประกอบสถานการณต่์าง ๆ เพื่อใหเ้ด็กออทิสติกสามารถเรียนรูแ้ละ
ท าความเขา้ใจในสถานการณท์ี่พบเจอไดดี้ขึน้   
  
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมดนตรี  

3.1 ความหมายของกิจกรรมดนตรี  
มนีกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมดนตรีไวด้งันี ้  

อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2538) กล่าวว่า เด็กจะเกิดความเขา้ใจในดนตรี จ าเป็นที่
จะมีความสามารถทางดนตรี และมีทัศนคติที่ดีต่อดนตรีนัน้ ครูควรมีการจัดกิจกรรมดนตรีใหเ้ด็ก
ไดร้บัรูอ้ย่างหลากหลาย ซึ่งการรบัรูน้ัน้หมายถึง การไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้มัผสั ฯลฯ ย่ิงรบัรูม้ากเท่าใด 
ความเขา้ใจก็จะมากขึน้เท่านัน้  การจดัรูปแบบการสอนดนตรี ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ช่วยใหเ้ดก็ไดม้ีโอกาสสมัผสัดนตรดีว้ยตนเอง  

ณรุทธ์  สุทธจิตต ์(2544, น. 133) ไดก้ล่าวถึงความหมายของกิจกรรมดนตรีว่า 
กิจกรรมดนตรีหมายถึง กิจกรรมทางดนตรีที่ผูจ้ดักิจกรรมก าหนดขึน้ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการสรา้ง
องค์ความรูท้างดนตรี และเกิดทักษะทางดนตรี องค์ประกอบของกิจกรรมดนตรี ได้แก่ ผู ้จัด
กิจกรรม ผูด้  าเนินการ ผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีรูปแบบของกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเป็นไปตาม
จดุประสงคข์องการจดักิจกรรมท าใหม้ีรายละเอียดองคป์ระกอบต่างกนัไป ไดแ้ก่   

1. กิจกรรมในหอ้งเรียน ผูด้  าเนินกิจกรรม คือ ครูผูส้อนดนตรี ผูร้่วมกิจกรรม คือ 
นกัเรียน หรือผูเ้รียนดนตรี และรูปแบบกิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีใหห้อ้งเรียนซึ่ง
มีหลากหลายรูปแบบ 

2. กิจกรรมดนตรีนอกหอ้งเรียน การแสดงดนตรีอาจจะเป็นผูส้อนท าการแสดง 
หรือนกัเรียน เป็นผูแ้สดง  

3. กิจกรรมดนตรีในสังคม  มักจะเป็นกิจกรรมดนตรีที่ เก่ียวข้องกับการแสดง
ดนตรี ในลกัษณะนี ้ผูจ้ดั คือหน่วยงานต่าง ๆ ทางดนตรี หรือทางการศึกษา ผูด้  าเนินกิจกรรม คือ 
นกัดนตรี ผูร้่วมกิจกรรม คือ ผูฟั้งดนตรี นอกจากกิจกรรมดนตรี ในสงัคมอาจจะเป็นรูปแบบอ่ืน  ๆ 
ได ้นอกเหนือจากการแสดงดนตรี  
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4. กิจกรรมตามสื่อต่าง ๆ โดยมีรูปแบบเป็นไปตามประเภทของสื่อ เช่น สื่อ
โทรทัศน ์ผูจ้ัด คือ ผูผ้ลิตรายการ ผูด้  าเนินรายการ คือ ผูท้ี่มีความรูท้างดนตรี หรือ วิทยากรที่ผูจ้ัด
เชิญมา ผู้ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ร่วมรายการให้ห้องส่ง หรือผู้ชมทางบ้าน สื่อวิทยุ ผู ้จัด คือ ผู้ผลิต
รายการ ซึ่งอาจจะเป็นคนๆ เดียวกบัผูด้  าเนินรายการ ผูร้ว่มกิจกรรม คือ ฟังทางบา้น     

สรุปไดว้่า กิจกรรมดนตรีหมายถึง การจัดกิจกรรมโดยใชด้นตรีเป็นสื่อในการจัด
กิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ทางดา้นดนตรี และเกิดทักษะทางดนตรี ไดแ้ก่ ทักษะการ
รอ้งเพลง ทักษะการฟัง  ทักษะการเล่น  ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะการสรา้งสรรค ์ และทักษะ
การอ่านโนต้ 

3.2 ประโยชนแ์ละคุณค่าของกิจกรรมดนตรี  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2551) กล่าวถึงคุณค่าทางดนตรีไว้

ดงันี ้ 
1. ด้านร่างกาย ดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว การมี

ปฏิสมัพันธก์ับอวยัวะส่วนต่าง ๆของร่างกาย ขณะที่เด็กเคลื่อนไหวหรือเล่นดนตรี กลา้มเนือ้ใหญ่
จะเกิดการพฒันา 

2. ด้านอารมณ์ ดนตรีให้ความสนุกสนาน และช่วยให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่าง
อิสระและสรา้งสรรคไ์ด ้การแสดงออกทางดา้นการรอ้งเพล จะช่วยปลดปล่อยพลงังานและคลาย
ความเครียดของเด็ก ไดเ้รียนรูว้่าดนตรีมีทัง้เศรา้ สขุ เครียด โกรธ เห็นใจ ฯลฯ 

3. ดา้นสังคมดนตรี มีส่วนช่วยใหเ้ด็กรูส้ึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การรอ้ง
เพลงดว้ยกนัท าใหม้ีความรูส้กึรว่มกนั  

4. ดา้นสติปัญญา ดนตรีถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา จึงตอ้งอาศัย
กระบวนการรบัรู ้การจ า และการสรา้งมโนทศัน ์ดงันัน้เด็กจะตอ้งมีประสบการณต์รง ในดา้นการ
ลงมือท า หยิบ จับ สัมผัส การรวบรวม การรบัรูแ้ละจินตนาการ ได้แก่ การฟัง การดู  และการ
เคลื่อนไหว จากสญัลกัษณแ์ละเครื่องหมาย 

5. การสรา้งสรรค ์เด็กสามารถแสดงออกไดอ้ย่างสรา้งสรรคโ์ดยใชด้นตรีเป็นสื่อ 
แสดงความคิด ความรูส้ึกอย่างอิสระ ในการเล่นดนตรี เด็กตอ้งการเวลา  ทกัษะต่าง ๆ ความรูท้ี่จะ
คิดออกแบบ และการแสดงออกดว้ยวิธีของตนเอง 
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ณรุทธ ์ สทุธจิตต ์(2541) กลา่วถึงคณุค่า และประโยชนข์องดนตรีต่อเด็กไวด้งันี ้ 
1. ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนา ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของเด็ก  ดนตรี

เป็นสิ่งเรา้ ใหเ้ด็กไดก้ลา้แสดงออก 
2.  ดนตรมีสีว่นช่วยพฒันาการตอบสนองทางอารมณข์องเด็ก  
3. ดนตรีช่วยพฒันาดา้นปัญหา โดยเหตทุี่ดนตรีเป็นเหมือนปัญหาที่ท าใหเ้ด็กคิด

และท าความเขา้ใจกับเรื่องของเสียง และช่วยพัฒนาดน้การรบัรู ้  ตลอดจนการเชื่อมโยงแนวคิด
ต่าง ๆ 

4. ดนตรีช่วยพัฒนาด้านภาษา เมื่อเด็กต้องการรอ้งเพลง การเรียนรูท้างด้าน
ภาษา จึงเป็นสิ่งส าคญัต่อเด็กที่จ  าเป็นตอ้งรู ้ นอกจากนีเ้ด็กยังใชภ้าษา ในการบอก อารมณ ์และ
ความรูส้กึต่อดนตรี ซึ่งจะท าใหเ้ด็กเกิดพฒันาการการใชภ้าษามากยิ่งขึน้ 

5. ดนตรีมีช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย เนื่องจากดนตรีมีส่วนที่ท าให้เด็ก
เคลื่อนไหวรา่งกายเมื่ออไดย้ินเสียงเพลง  

6. ดนตรีมชี่วยพฒันาความเป็นตวัของตนเอง ท าใหเ้ด็กเขา้ใจถึงความเป็นตวัตน
ของตนเอง 

7. ดนตรีซึ่งเป็นโสตศิลป์  ซึ่งท าใหเ้ด็กเกิดการพัฒนาการทางดา้นสุนทรีย ์ ซึ่งจ า
น าไปสู่ความซาบซึง้ในดนตรีต่อไป  ดนตรีช่วยใหเ้ด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์สุนทรีย ์ โดยการ
ตอบสนองต่อดนตรี  จะนีช้่วยใหเ้ด็กรูซ้ึง้ และเขา้ใจถึงความสวยงามของดนตรี และความรูส้ึกต่อ
อารมณ์ของตนเอง สิ่งเหล่านีม้ักถูกละเลยในการศึกษาทั่วไป การที่เด็กมีประสบการณท์างดนตรี
จะช่วยเติมความรูส้กึ และความตอ้งการของเด็กได ้ซึ่งท าใหเ้ด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่สมบรูณ ์  

แพง ชินพงศ์ (2556) กล่าวว่า ดนตรีเครื่องมือส าคัญ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน 
ต่าง ๆ ของเด็กไดดี้ในทกุช่วงวยั ดงันี ้

1. ดนตรีช่วยพฒันาร่างกาย  เมื่อเด็กไดย้ินเสียงดนตรี เด็กจะมีอาการตอบสนองดว้ย
การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการกระโดดไปมา การส่ายเอวหรือการยักไหล่ ใหเ้ขา้กับจังหวะ หรือ
อาจจะรอ้งเพลง และเล่นดนตรีตามจงัหวะ เด็กเล็ก ๆ ชอบที่จะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 
ซึ่งกิจกรรมนีช้่วยใหเ้ด็ก ๆ ไดพ้ฒันาทางดา้นรา่งกาย  

2. ดนตรีมีช่วยพฒันาทางดา้นอารมณแ์ละจิตใจ การเลน่ดนตรีเป็นสิ่งที่กระตุน้ใหเ้ด็ก 
ไดแ้สดงออกทางอารมณ์ เช่น อารมณ์ต่ืนเต้น สนุกสนาน ดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะท าใหเ้ด็ก ๆ มี
อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน ขณะที่ดนตรีที่มีจังหวะชา้ จะท าใหเ้ด็กมีอารมณผ์่อนคลาย และมี
สมาธิ 
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3. ดนตรีมีกระบวนการพฒันาทกัษะทางสงัคม กิจกรรมดนตรีแบบกลุ่ม เช่น การรอ้ง
เพลง และเล่นดนตรีกบัเพื่อน ๆ ในวยัเดียวกนั การผลกัดนักนัเป็นผูน้  าและผูต้าม มีสว่นช่วยใหเ้ด็ก
ไดเ้รียนรูก้ารท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  

4. ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนาสมอง เพราะดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของ
เด็ก กิจกรรมดนตรีนัน้ มีส่วนช่วยท าใหเ้กิดกระบวนการคิด และท าให้สมองของเด็กท างานอย่าง
สมดลุ ขณะที่ฟังดนตรีเด็กจะรูส้กึผ่อนคลาย  

 
สรุปได้ว่าประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมดนตรีนั้นมีประโยชน์ต่อเด็กทั้งทาง

ร่างกาย  อารมณ ์ สงัคม  จิตใจ ความคิดสรา้งสรรค ์การพัฒนาสมาธิ และพัฒนาสมองที่เกิดขึน้
จากการท ากิจกรรมดนตรี ทั้งกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเด่ียว ช่วยให้เด็กรู ้สึกผ่อนคลาย
ความเครียดในขณะที่ท ากิจกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเด่ียว  การส่งเสริม
กิจกรรมดนตรีใหส้  าหรบัเด็กออทิสติก เป็นการจดักิจกรรมโดยใชด้นตรีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
เรื่องต่าง ๆ หรือบางครัง้ อาจใช้ดนตรีเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางดา้นต่าง ๆ 

 
 

3.3 ทักษะทางดนตรี 
ณรุทธ์  สุทธจิตต ์(2537, น. 8-9) กล่าวถึงทักษะดนตรี คือ ทักษะดนตรีเป็นส่วนที่

ช่วยให้เข้าใจในดนตรีได ้และจัดเป็นสิ่งส าคัญของการศึกษาดนตรี ส  าหรบัผู้ที่จะเป็นนักดนตรี 
(musician และ performer) ทกัษะดนตรีประกอบไปดว้ย 6 ทกัษะ ดงันี ้

1. การฟัง (Listening) เป็นทกัษะทีมีความส าคญั เพราะดนตรีเป็นเรื่องของเสียง 
ดังนั้นการฟังย่อมเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากในการช่วยใหผู้ ้ที่ศึกษาดนตรี เกิดความรูค้วามเขา้ใจ 
พรอ้มกบัน าไปสู่ความซาบซึง้ของดนตรีต่อไป การฟังจึงเป็นทกัษะที่ตอ้งฝึกฝน  แต่มิใช่เป็นการฟัง
เพลงทั่ว ๆ ไป เนื่องจากบทเพลง มีองคป์ระกอบและโครงสรา้งของดนตรีที่ซบัซอ้น  ทกัษะการฟัง
จึงเป็นทกัษะที่ควรไดร้บัการพฒันา จดัเป็นทกัษะพืน้ฐานที่ส  าคญั และไม่จ าเป็นที่ผูน้ัน้จะตอ้งเล่น
ดนตรีได ้หรือรอ้งเพลงได ้ 

2. การรอ้ง (Singing) เป็นทักษะทางดนตรี ที่ตอ้งฝึกฝนเช่นเดียวกับทักษะอ่ืน ๆ 
ทางดนตรี ทั้งนีเ้นื่องจากการรอ้งเพลง มีหลายรูปแบบ และเทคนิคการรอ้งต่าง ๆ การรอ้งเพลง
จะตอ้งก็มีทกัษะการรอ้งเพลง  เขา้ใจถึงหลกัการ  ย่อมจะท าใหก้ารรอ้งเพลงไพเราะน่าฟัง  การรอ้ง
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เพลงจึงเป็นทกัษะที่ผูศ้กึษาดนตรีแสดงออก  แตกต่างจากการฟังที่เป็นลกัษระของการรบัเสียงเขา้
ไป  จึงเห็นไดว้่าการรอ้งเพลงเป็นกิจกรรมดนตรีที่  สรา้งความสนุกสนาน ในการเรียนการสอน
ดนตรี  ผูเ้รียนควรไดร้อ้งเพลงในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การรอ้งเด่ียว  การรอ้งหมู่  การรอ้งประสาน
เสียง  เป็นตน้  

3. การเล่น (playing) เป็นสิ่งส าคัญของผู้เรียนดนตรี ส  าหรับการเรียนดนตรี 
ตั้งแต่ระดับเบื ้องต้น จนถึงระดับสูงนั้น การเล่นดนตรีไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
ความสามารถในการเล่นดนตรี แต่เป็นการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมดนตรี และเกิด
ประสบการณท์างดนตรีอย่างครบถว้นเพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัดีกบัดนตร ี

4. การเคลื่อนไหว (Moving) การเคลื่อนไหวรา่งกาย เป็นการตอบสนองต่อดนตรี
ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐานอย่างหนึ่ง มีสว่นช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจดนตรี เช่นเดียวกบัการรอ้งหรือ
การเล่น การเคลื่อนไหวร่างกายนั้น เป็นกิจกรรมที่ดีกับผูเ้รียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผูเ้รียนใน
ระดบัอนุบาล และประถมศกึษา เพราะการเคลื่อนไหวรา่งกายจะช่วยพฒันาพืน้ฐานทางดา้นดนตรี
ไดเ้ป็นอย่างดี การเคลื่อนไหวรา่งกาย จึงเป็นทกัษะดนตรีพืน้ฐานที่ส  าคญัอย่างหนึ่ง 

5. การสรา้งสรรค์ (Creating) การสรา้งสรรค์ดนตรี  หมายถึง  การแต่งหรือ
ประพันธ์เพลง รวมไปถึงการดน้สด (improvisation) ซึ่งเป็นการแสดงออกทางดนตรีที่ ใชค้วามรู ้
ความเขา้ใจในความรูท้างดนตรีทัง้หมด จึงเป็นทกัษะทางดนตรีที่ใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางดนตรีอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามการพฒันาทกัษะการสรา้งสรรค ์สามารถกระท าไดใ้นหลายลกัษณะ และหลาย
รูปแบบ    ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐานที่ผูเ้รียนดนตรีควรจะหมั่นศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ต่อการแสดง
ดนตรี  และช่วยสรา้งความเขา้ใจต่อดนตรีไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าผูเ้รียนจะอยู่ในระดบัการศกึษาใด  

6. การอ่าน (Reading) เป็นสิ่งนึงที่ผูเ้รียนดนตรีจ าเป็นตอ้งมี เพราะดนตรีเป็น
เรื่องของเสียง ดงันัน้แลว้ เราจะใหเ้ครื่องหมาย หรือสญัลกัษณแ์ทนเสียง ดังนัน้ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
ฝึกอ่าน และท าความเขา้ใจในเครื่องหมาย ของดนตรี เพื่อการถ่ายทอดออกมาไดอ้ย่างสมบรูณ ์ 

สรุปไดว้่า ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งพฒันา
ผูเ้รียนใหม้ีทักษะทางดนตรีทัง้ 6 ทักษะ ไดแ้ก่ การฟัง  การรอ้ง  การเล่น การเคลื่อนไหวร่างกาย  
การสรา้งสรรค ์ และการอ่านโนต้หรือสญัลกัษณ์ ซึ่งทัง้ 6 ทกัษะจะส่งผลต่อผูเ้รียนมีประสบการณ์
ทางดนตรีที่ครบสมบรูณ ์และสามารถต่อยอดในดา้นดนตรีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4 การจัดกิจกรรมในระดับประถมศึกษา 
กิจกรรมดนตรีที่มีในระดับประถมศึกษา ถือไดว้่าเป็นช่วงเวลาส าคัญ ของการวางปู

พืน้ฐานที่ดีโดยแท ้ ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรูด้นตรีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตามการพัฒนาการ
เรียนรู ้ ย่อมจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงโครงสรา้งของดนตรีได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อ
การเรียนดนตรีในระดบัสงูต่อไป 

1. กิจกรรมดนตรี ในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นระดับต้นของการเรียนรู้สาระ
ดนตรี มีขอ้ควรค านึงหลายอย่างต่อการกิจกรรมดนตรี ดงันี ้

1.1 การเตรียมความพรอ้มก่อนการสอนดนตรี ทัง้นีเ้พื่อเป็นการวางรากฐานที่
ส  าคญั และยงัเป็นการทบทวนบทเรียนต่าง ๆ  

1.2 สาระดนตรีที่น าเสนอในระดับประถมศึกษา ควรเน้นเรื่องของเสียงมา
ก่อนสญัลกัษณ ์เพราะดนตรีเป็นเรื่องของเสียง ผูส้อนควรท าทุกอย่างใหผู้เ้รียนเห็นภาพชดัเจนมาก
ที่สดุ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจมากขึน้  

1.3 เครื่องหมายที่ใชใ้นช่วงแรกของการจดักิจกรรมดนตรี อาจเป็นภาพ  หรือ
สญัลกัษณท์ี่อยู่รอบตวัผูเ้รียน เพื่อช่วยใชเ้กิดการเรียนรูท้ี่ดีมากยิ่งขึน้   

1.4 การจัดกิจกรรมดนตรีควรให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ในการจัก
กิจกรรมดนตรีแต่ละคาบเรียน โดยเนน้ทกัษะใดทกัษะหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนทกัษะ
นัน้ ๆ ไดอ้ย่างเต็มที่ เนือ้หาดนตรีที่ใชค้วรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การฝึกการรอ้งเพลง เป็นทกัษะ
ที่ควรเน้น เพื่อช่วยพัฒนาการรอ้งของเด็กใหม้ีคุณภาพ และใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาเนือ้หา
ดนตรีต่อไปไดอ้ย่างดี 

1.5 เจตคติต่อดนตรียังคงเป็นสิ่งที่ส  าคัญ จึงควรจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความ
สนใจเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรกัและสนใจต่อดนตรี นอกจากนีย้ังเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
สัมผัสกับดนตรีทุกประเภท และควรพัฒนาความสามารถของผูเ้รียน ใหร้บัรูถ้ึงคุณค่าทางดา้น
ดนตร ีเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความซาบซึง้ต่อดนตร ี

1.6 ผูส้อนดนตรีควรส ารวจความสามารถทางดนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการ
แนะน าผูเ้รียน ที่ตอ้งการศกึษาดนตรีในระดบัสงูต่อไป  

2. จดุมุ่งหมายของการจดักิจกรรมดนตรี ในระดบัประถมศึกษาควรมีจดุมุ่งหมาย
ในการพฒันาความรู ้ความสามารถของผูเ้รียนดงันี ้

2.1 พัฒนาสาระทางดนตรีทั้งเนื ้อหาและทักษะทางดนตรีหลังจากเตรียม
ความพรอ้มแลว้  
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2.2 พฒันาเนือ้ดนตรีที่เก่ียวกบั ท านอง จงัหวะ รูปแบบ สีสนั เสียง และเสียง
ประสานขัน้ตน้ 

2.3 ทกัษะทางดนตรีควรไดร้บัการฝึกและพฒันาในทุกดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการ
ฟัง การรอ้ง การเลน่ การเคลื่อนไหว การอ่านและการสรา้งสรรค ์

2.4 พฒันาความรู ้ความเขา้ใจ รวมไปถึงการใชส้ญัลกัษณด์นตรี ซึ่งถือไดว้่า
เป็นสิ่งส าคญัและช่วยในการเรียนรูใ้นขัน้สงูต่อไป 

2.5 พฒันาการรบัรูส้นุทรียรสของดนตรี 
3. เนือ้หาการจัดกิจกรรมดนตรีขัน้พืน้ฐาน กิจกรรมดนตรีในระดับประถมศึกษา  

ควรเป็นสาระการเรียนรูข้ั้นพื ้นฐาน  ซึ่งจะช่วยสรา้งแนวคิดที่ ดีต่อดนตรี  โดยเฉพาะแนวคิด
เก่ียวกับ ท านอง  รูปแบบ  สีสัน จังหวะ ลักษณะของเสียง ซึ่งแนวคิดเหล่านีผู้เ้รียนจะสามารถ
พัฒนาต่อยอดในระดับสูงได้ การเรียนรูด้นตรีควรใชท้ักษะดนตรีเป็นสื่อโดยเฉพาะ การรอ้งและ
การเคลื่อนไหว  ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ และเป็นสิ่งที่ผูเ้รียนควรไดฝึ้กปฏิบัติเสมอ คือ 
การมีสมาธิในการฟัง หรือการปฏิบติัดนตรี  ดังนัน้ในการสอนทักษะการฟังผูส้อนควรเนน้ในเรื่อง
สมาธิในการฟังดว้ยเสมอ   

4. กิจกรรมการสอนดนตรีของระดับประถควรเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก  เพราะ
ผูเ้รียนในวยันีย้งัคงสนุก กบัการไดเ้คลื่อนไหวรา่งกาย หรือปฏิบติัสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเองมากกว่าการ
นั่งฟังอธิบาย  นอกจากนีก้ารลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจจากประสบการณต์รง
กบัทกัษะต่าง ๆ ดา้นดนตรี  ซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู ้มแีนวคิด และความเขา้ใจในบทเรียนมาก
ขึน้ กิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษา จึงควรมุ่งเนน้การใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัทกัษะอย่างใด อย่าง
หน่ึงในแต่ละคาบที่สอน และผสมผสานทกัษะดนตรีอ่ืน ๆ เอาไวใ้หค้รบถว้นทกุทกัษะ เนือ้หาดนตรี
ที่ผูเ้รียนควรไดร้บัการพัฒนา และควรเริ่มจากรูปธรรมใหม้ากที่สุดในการสอน (ณรุทธ ์ สุทธจิตต,์ 
2537) 
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4. โครงการศูนยก์ารศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) ไดจ้ัดตัง้โครงการศูนยก์ารศึกษา

ส าหรบัเด็กพิเศษ เพื่อเป็นการจัดการศึกษาส าหรบันักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษที่มีศักยภาพในการ
เรียนร่วมในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปี  ซึ่งการจัดการศึกษานี ้ ได้เปิดโอกาส
การศึกษาส าหรบันกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ เนน้ระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม และมีครูดแูลใน
ชัน้เรียน 
 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้โครงการฯ 
1. เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการบ าบัด และเตรียมความพรอ้มให้เด็ก ที่มีความต้องการ

พิเศษ สามารถเขา้สูส่งัคมในโรงเรียนได ้
2. เพื่อรองรบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน ในชั้นเรียนร่วมกับเด็กปกติใน

รูปแบบต่าง ๆ  
3. เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจที่ดี ระหว่างผู้ปกครองเด็กปกติ และเด็กที่มีความ

ตอ้งการพิเศษ อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาวิชาการความรูอ้ันจะน าไปใชใ้นการ
ดแูลทางดา้นสขุภาพจิตและพฤติกรรมของทัง้เด็กปกติและเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษต่อไป 

รูปแบบการจดัการศึกษาของโครงการศนูยก์ารศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ การจดัการศึกษา
นั้น ได้เปิดโอกาสการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยเน้นระบบการศึกษา
แบบเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ซึ่งมีครูคอยดูแลในชั้นเรียน และทั้งนีย้ังมีการจัดระบบการศึกษา
ส าหรบันักเรียนที่ไม่สามารถเรียนร่วมไดใ้นบางวิชา โดยใหเ้รียนในหอ้งเรียนเสริมวิชาการกับครู
การศึกษาพิเศษ ซึ่งไดจ้ดัเนือ้หาการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา พรอ้มทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ทัง้นีไ้ดม้ีการจดัรูปแบบของชัน้เรียน ดงันี ้

1. ชั้นเตรียมความพรอ้มเรียนร่วม หมายถึง การจัดการศึกษาใหน้ักเรียนตั้งแต่ชั้น
ปฐมวัย ถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพรอ้มดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่นักเรียน ก่อนจะเขา้สู่
ระบบการเรียนร่วมในชัน้เรียนปกติ และมีการเรียนรว่มบางเวลา เพื่อใหเ้ด็กไดฝึ้กปฏิบติัและไดฝึ้ก
การเข้าสังคมผ่านการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน เช่น วิชาดนตรี ศิลปะ พลศึกษา คอมพิวเตอร ์   
เป็นตน้ 

2. ชัน้การเรียนร่วมบางเวลา หมายถึง  การใหน้ักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ เรียน
ในชัน้เรียนปกติในบางรายวิชาโดยประเมินตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งวิชา
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พื ้นฐานที่นักเรียนจะได้เรียนร่วม คือ วิชาดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ พลศึกษา การงานอาชีพ 
คอมพิวเตอร ์และร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือรายวิชาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามศักยภาพของ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนที่รบัการจัดการศึกษาในลกัษณะนี ้คือ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องไม่มากไป
จนถึงระดับมาก จึงไม่อาจเรียนร่วมเต็มเวลาได ้ทัง้นีใ้นรายวิชาที่นักเรียนไม่สามารถเรียนร่วมได ้
ทางโครงการศนูยก์ารศกึษาพิเศษไดจ้ดัการศกึษาในชัน้เรียนพิเศษ 

3. ชัน้เรียนร่วมเต็มเวลา หมายถึง การจดัใหน้กัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ ไดเ้รียน
ชั้นเดียวกับเด็กปกติ ตลอดเวลาที่ เด็กอยู่ในโรงเรียนรวมทั้งกิจกรรมนอกโรงเรียน โดยมีครู
การศึกษาพิเศษสอนคู่ขนานในชัน้เรียนเรียนร่วม เป็นการจัดการศึกษาส าหรบันักเรียนที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ ที่มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละมีความพรอ้มทางวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สงัคม 

การวดัและประเมินผล 
1.  การจดัท า “แผนการศกึษาเฉพาะบคุคล” (IEP) โดยมีคณะกรรมการ 
2.  การน าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล ไปใชใ้นการพฒันานกัเรียน 
3.  แบบสงัเกตพฤติกรรมในการเรียน โดยครูผูส้อนและครูการศกึษาพิเศษ 
4.  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน เพื่อจัดรูปแบบในการเรียนร่วมส าหรับ

นกัเรียนรายบคุคล 
5. จัดอุปกรณ์และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ปรบัวิธีการสอบ ก าหนดเวลาในการสอบให้

เหมาะสม/ พรอ้มที่จะสอบ 
6. วดัและประเมินผลการเรียนรูน้กัเรียนเป็นรายบคุคล 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการศูนยก์ารศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ จัดการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน เพื่อต้องการพัฒนาผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ เสริมจากกกลุ่มสาระการเรียนรูป้กติ ดังมีการ
จดัรูปแบบการเรียนตามศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  ดงันี ้

1. กิจกรรมการเรียนการใชห้้องสมุด เป็นกิจกรรมที่จัดสอนให้ผู้เรียนในระดับ
อนุบาล โดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียน เกิดความรูค้วามเขา้ใจในทักษะการใชห้้องสมุด การจัดเก็บและ
สืบค้นขอ้มูล การดูแลรกัษาหนังสือ การยืม – คืน หนังสือ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสืบค้น
ขอ้มลู เพื่อปลกูฝังใหเ้รียนเป็นผูใ้ฝ่รู ้สามารถคิดเป็น ท าเป็น  และรูจ้กัเลือกสิ่งที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

2. กิจกรรมการฝึกพูด คือการจัดการสอนให้กับผู้เรียนในระดับอนุบาล และ
ระดับชัน้ประถมศึกษา เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาในการพูดและการใชภ้าษาที่เป็นปัญหาในการ
เรียน ซึ่งจะมีการจัด รูปแบบการสอนและกิจกรรมให้ตรงกับศักยภาพของผูเ้รียนแบบรายบุคคล
เพื่อใหม้ีทกัษะในการใชภ้าษาที่ดีขึน้ และสามารถสื่อสารไดอ้ย่างเขา้ใจมากขึน้ 

3. กิจกรรมการพฒันากลา้มเนือ้ เป็นกิจกรรมที่ท าการสอนใหก้บัผูเ้รียนในระดับ
อนบุาล ระดบัชัน้ประถมศกึษา เฉพาะนกัเรียนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัทกัษะทางรา่งกาย  

4. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดสอนใหก้ับผูเ้รียนในระดับชัน้
ประถมศึกษา เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเก่ียวกบัความบกพร่องทางทักษะดา้นอารมณ์และสังคม 
ซึ่งโรงเรียนไดใ้หค้วามส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนกัเรียน เพราะคณุธรรมส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และจิตใจของนกัเรียน จะท าใหน้กัเรียน
สามารถด ารงชีวิตอยู่กบับคุคลอื่นได ้

5. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม เป็นการจดักิจกรรมที่จดัสอนใหก้ับ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเอง และเพิ่มพูน
ความสามารถใหเ้ต็มศกัยภาพ ซึ่งเปิดสอนวิชาเลือกอย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการตอบสนองหรือ
ส่งเสริมความต้องการ และพัฒนาดา้นความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
พรอ้มทัง้ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะที่นักเรียน ตอ้งใชใ้นการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกบัสงัคม 
เช่น ทกัษะการใชช้ีวิตประจ าวนั สขุภาพดีมีพลงั งานบา้นแสนสนกุ เป็นตน้ 
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6. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี ของโรงเรียน โดยจัด
กิจกรรมจะมุ่งปลกูฝังความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ ์เพื่อการอยู่ร่วมกนั อนัน าไปสู่พืน้ฐานการท า
ประโยชนแ์ก่สงัคม และพฒันาบุคลิกภาพลกัษณะนิสยั ใหม้ีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์มีความส านึกที่ดี รูจ้กัช่วยเหลือผูอ่ื้นและรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

 
5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

นักวิจัยหลายท่านท าการวิจัยเก่ียวกับทักษะทางสังคม ของเด็กออทิสติกด้วยการใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกดงันี ้

วิยะดา ค าลาพิศ (2557) ไดศ้ึกษา การศึกษากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคท์ี่มีผลต่อการ
พฒันาทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ผลการวิจยัพบว่า เด็กออทิสติกที่ไดร้บัการฝึกฝนโดยใช้
ศิลปะสรา้งสรรคม์ีทกัษะทางสงัคมในทุกดา้นหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 

รุจิพัชญ์ อภิพัฒนก์ิตติกุล (2557) ไดศ้ึกษา ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อทักษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กออทิสติกระดบัปฐมวัยที่ไดร้บัการจัด
กิจกรรมดนตรีมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ทกุ ๆ ดา้น 

กัลยาณี  อินต๊ะสิน (2550: บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษา การศึกษาทักษะทางสงัคมของเด็ก
ออทิสติกในระดับปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ผลของการวิจัย
พบว่า ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกที่ผ่านจากการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวมีพฤติกรรมทาง
สังคมในด้านการเล่นรวมกับเพื่อน  ด้านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ดา้นการปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงของกลุม่อยู่ในระดบัดี 

นภาพร  ฟักมี (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อความคิด
สรา้งสรรคท์างศิลปะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดยางสุทธราราม เขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพฯ ผลของการวิจยัพบว่า 

1. นกัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคท์างศิลปะเพิ่มขึน้หลงัจากไดร้บัการใชก้ิจกรรม
ดนตรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเพิ่มขึน้หลังจากไม่ได้รับการใช้
กิจกรรมดนตรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

3. นักเรียนที่ไดร้บัการใชก้ิจกรรมดนตรีมีความคิดสรา้งสรรคท์างศิลปะมากกว่า
นกัเรียนท่ีไม่ไดร้บัการใชก้ิจกรรมดนตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 



  35 

จากสรุปผลของงานวิจัยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทั้งทางด้านศิลปะ
สรา้งสรรค์ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเกม นั้นมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะ
ทางดา้นสงัคมของเด็กออทิสติกใหดี้ขึน้ และท าใหเ้ด็กออทิสติกสามารถปรบัตวั มีชีวิตอยู่ไดอ้ย่าง
ปกติสขุ  
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย  

 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัตอ้งการศกึษากิจกรรมดนตรีที่สง่ผลต่อทกัษะทางสงัคมของ 
เด็กออทิสติก ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในงานวิจัย  
ประชากร ที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี ้ เป็นกลุ่ม เด็กออทิส ติก ระดับชั้น

ประถมศึกษา โครงการศนูยก์ารศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
(ฝ่ายประถม)         จ านวน 25 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นกลุ่มเด็กออทิสติก อายุ 7 ปี เรียนอยู่ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โครงการศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิ เศษของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) จ านวน 5 คน ที่มีความบกพร่องทางดา้นทักษะทางสงัคม
โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  
 
2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 
1. เครื่องมือทดลอง เป็นแผนการจดักิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก 
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบวดัทกัษะทางสงัคม 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดส้รา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือมีขัน้ตอนดงันี ้
1. เครื่องมือทดลอง เป็นแผนการจดักิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก 

1.1 ศึกษาหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเพื่ อก าหนด
จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและก าหนดขอบเขตเนือ้หาส าหรบัแผนการจดักิจกรรมดนตรี ดงันี ้

1.1.1 ก าหนดขอบเขตของเนือ้หาการจัดกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก 
ซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีทีประกอบไปดว้ย 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการฟังเพลง  กิจกรรมการรอ้ง
เพลง  กิจกรรมการเคลื่อนไหว  กิจกรรมการสรา้งสรรค์  กิจกรรมการปฏิบัติเครื่องดนตรี และ
กิจกรรมการอ่านโนต้ดนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ทัง้ 3 
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ดา้นไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการควบคมุตนเอง ทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผู้อ่ืน และทกัษะดา้นการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น รวมไปถึงการวดัผลสมัฤทธิ์ระหว่างเรียนกบัหลงัเรียนกิจกรรมดนตรีเพื่อดปูระสิทธิผล
ของกิจกรรมดนตรีกบัเด็กออทิสติก 

1.1.2 การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนรูข้องเด็กออทิสติก 
โดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกับเนือ้หาของการจัดกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก และสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ดงันี ้

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมดนตรี 
1. นกัเรียนสามารถรอ้งเพลงได ้
2. นกัเรียนสามารอ่านโนต้ดนตรีได ้
3. นกัเรียนสามารถปฏิบติัเครื่องดนตรีได ้
4. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคจ์งัหวะหรือเพลงได ้
5. นกัเรียนสามารถเคลื่อนไหวรา่งกายตามจงัหวะได ้
6. นกัเรียนสามารถนั่งฟังเพลงจากครูบรรเลงหรือเพื่อนรว่มชัน้เรียนได ้

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก 
1. นกัเรียนสามารถสื่อสารกบัเพื่อนรว่มชัน้เรียนได ้
2. นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมดนตรีรว่มกบัเพื่อนได ้
3. นกัเรียนสามารถท าตามกฎและกติกาในการรว่มกิจกรรมดนตรีได ้

1.2 ด าเนินการสรา้งแผนกิจกรรมดนตรีเด็กออทิสติกตามเนือ้หาและจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมที่ก าหนด ซึ่งมีลกัษณะเป็นกิจกรรมกลุม่ แบ่งเป็น 12 กิจกรรม ดงันี ้

1. กิจกรรมการรอ้งเพลงสวสัดี 
2. กิจกรรมการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบลล ์
3. กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
4. กิจกรรมการรอ้งเพลงแมงมมุ 
5. กิจกรรมการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบลลเ์พลงแมงมมุ 
6. กิจกรรมสีสนัแห่งท านอง 
7. กิจกรรม Jumping Beat 
8. กิจกรรมการปฏิบติัเครื่องดนตรีเพลง Twinkle twink little star 
9. กิจกรรมสรา้งสรรคจ์งัหวะ 
10. กิจกรรมการรอ้งเพลงรกัซึ่งกนัและกนั 
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11. กิจกรรมโนต้เพลงสญัญาณมือ 
12. กิจกรรมสรา้งสรรคบ์ทเพลง 

1.3 น าแผนการจดักิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติกที่สรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นดนตรีจ านวน 3 คน  และการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษจ านวน 2 คน  เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้รวมไปถึงความสอดคล้องระหว่าง
จดุประสงคก์ารเรียนรู/้เนือ้หา/กิจกรรม/สื่อการเรียนรู ้โดยผูเ้ชี่ยวชาญแนะน าใหเ้พิ่มขนาดตวัอกัษร
ที่ใชใ้นแบบทดสอบของนกัเรียนเนื่องจากตวัอกัษรมีขนาดเล็กไปส าหรบัผูเ้รียน และมีการแนะน า
ให้ปรับเปลี่ยนบทเพลงจากเพลง London bridge เป็นเพลง Twinkle Twinkle little star โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษใหค้วามเห็นว่าเพลง Twinkle Twinkle little star เป็น
บทเพลงที่มีท านองไม่ซับซ้อน และเป็นเพลงที่ผู ้เรียนคุ้นเคยกับท านองเป็นอย่างดี เพราะทาง
โครงการการศกึษาส าหรบัเด็กพิเศษไดม้ีการเปิดเพลงนีใ้หก้บัเด็กฟังอยู่หลายครัง้ 

1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก ที่ผู ้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
แกไ้ขตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง (try out) ใชก้บัเด็กออทิสติกที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ไดผ้ล
ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (E1/E2 Efficiency Index หรือ 80/80 Efficiency Index) 81.60/83.20 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ดงัตาราง 1 

 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก 
 

คะแนนการทดสอบ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ประสิทธิภาพ ( 𝚬𝟏 / 𝚬𝟐 ) 

ระหว่างเรียน ( 𝚬𝟏 ) 62.77 60.18  
60.18/0.238  

หลงัเรียน ( 𝚬𝟐 ) 64.00 0.238  

 
1.5 ปรบัปรุงและเตรียมแผนกิจกรรมดนตรีที่สมบูรณเ์พื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลใน

การวิจยักบักลุม่ตวัอย่างต่อไป  
 
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบวดัทกัษะทางสงัคม 

2.1 ศกึษานิยามทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง 
2.2 ก าหนดจดุมุ่งหมายในการสรา้งแบบทดสอบวดัทกัษะทางสงัคม 
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2.3 เขียนนิยามปฏิบัติการของทักษะทางสังคมโดยเขียนนิยามตามคุณลักษณะที่
ตอ้งการวดั พรอ้มทัง้ก าหนดแผนการเขียนขอ้ค าถาม 

2.4 เขียนขอ้ค าถามตามนิยามปฏิบติัการ และแผนการเขียนขอ้ค าถามที่ไดก้ าหนดไว้
ซึ่งลกัษณะขอ้สอบที่สรา้งเป็นสถานการณส์มมุติ  ซึ่งเป็นเรื่องราวสัน้ๆ ที่ประสบในชีวิตประจ าวัน 
น าไปท าเป็นแบบส ารวจพฤติกรรมเพื่อหาค าตอบโดยใหน้ักเรียนตอบตามพฤติกรรมของตนที่จะ
กระท าเมื่อประสบกับสถานการณ์นัน้ ๆ แลว้น าค าตอบไปวิเคราะหเ์พื่อประเมินทักษะทางสงัคม
ของเด็กออทิสติก ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขอ้ค าถามแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก มีจ านวนขอ้
ค าถามดา้นละ 15 ขอ้ 3 ด้าน คือ ดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นการสื่อความหมายกับบุคคลอ่ืน 
และดา้นการท างานรว่มกบับคุคลอื่น ลกัษณะของแบบทดสอบวดัทกัษะทางสงัคมเป็นสถานการณ์
เลือกตอบ 3 ตวัเลือก  ซึ่งผูว้ิจยัตอ้งการ 30 ขอ้ ดา้นละ 10 ขอ้ ซึ่งแบ่งตามที่ก าหนดไว ้3 ดา้น โดย
การใหค้ะแนน แต่ละขอ้มีน า้หนกัเป็น 0, 1, 2 โดยยดึหลกั ดงันี ้

2 คะแนน ส าหรบัค าตอบที่เป็นการกระท าอย่างมีเหตผุล และแสดงถึงการปฏิบติั
ที่ถกูตอ้ง 

1 คะแนน ส าหรบัค าตอบที่เป็นการกระท าหรือปฏิบติัเพื่อหลบหลีกการเขา้สงัคม 
0 คะแนน ส าหรบัค าตอบที่เป็นการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม 

2.5 น าแบบวัดทักษะทางสังคมทั้ง 3 ด้าน ที่สรา้งขึน้น าให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) ของแบบวัดทักษะทางสังคมโดยให้
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ 3 คน ดา้นการวัดการประเมินจ านวน 2 คน ประเมิน
ความเที่ยงตรงของขอ้ค าถามในแบบวดัทกัษะทางสงัคม โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ( Index of 
Congrvency) ของผลประเมินขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ และใชข้อ้ค าถามที่มีค่า IOC    อยู่ที่ 0.6-1.0 
เป็นขอ้ค าถามในแบบวดัทกัษะทางสงัคม 

2.6 น าแบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมที่ผู ้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแก้ไขตรวจและ
ปรบัปรุงแลว้ไปทดลอง (try out) ใชก้บัเด็กออทิสติกที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จากนัน้น าผลที่ไดจ้ากการ
ตอบแบบทดสอบวดัทกัษะทางสงัคมมาวิเคราะหเ์ป็นรายขอ้โดยการวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย 
(p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (reliability)  ของแบบวดัทกัษะทางสงัคม โดยใชส้ตูร
สมัประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha-coefficient) แลว้คัดเลือกขอ้สอบที่มีความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.2-0.8 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถามในแบบวัดทักษะ และใชค่้าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึน้ไป และ
คัดเลือกแบบวัดทักษะทางสังคมไวด้า้นละ 10 ขอ้ 3 ดา้น รวมเป็นทั้งหมด 30 ขอ้ และได้หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้หมด 0.83 
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2.7 ปรบัปรุงตามค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญและจดัเตรียมแบบทดสอบวดัทกัษะทาง
สงัคมฉบบัสมบรูณเ์พื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูในการวิจยักบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 
3. แบบแผนการวิจัย   

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลของทักษะทางสงัคมของเด็ก     
ออทิสติกทัง้ 3 ดา้น คือ ทักษะทางสังคมดา้นการควบคุมตนเอง ทักษะทางสงัคมดา้นการสื่อสาร
กบัผูอ่ื้น และทกัษะทางสงัคมดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ของเด็กออทิสติก ระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่  2 โครงการศูนย์การศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่าย
ประถม) โดยใชแ้ผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม ทดลองก่อนและหลงั (One Group Pretest-Posttest 
Design) (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2556)  

 

 

  โดย  E คือ กลุม่ตวัอย่างทดลอง 

   𝑇1 คือ การทดสอบก่อนเรียน 
   X คือ การสอนดว้ยกิจกรรมดนตรี  

   𝑇2 คือ การทดสอบหลงัเรียน 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผูว้ิจยัไดท้ าหนังสือขอความอนุเคราะหส์ถานที่ นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการท า

วิจัย จากโครงการศูนยก์ารศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง            
(ฝ่ายประถม) และท าหนงัสือของความยินยอมจากผูป้กครอง 

2. ผูว้ิจยัวดัทกัษะทางสงัคมดว้ยแบบวดัทกัษะทางสงัคม (Pretest) 
3. ผู้วิจัยน ากิจกรรมดนตรีส  าหรับเด็กออทิสติกที่ผ่านการตรวจจากและแก้ไขตาม

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์          
(2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ครัง้ละ 50 นาที) โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียดการจดักิจกรรมดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ผูว้ิจยัเตรียมเนือ้หาและสื่อการจดัการเรียนการสอนส าหรบักิจกรรมดนตรี  
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมดนตรีโดยเริ่มจากขั้นน าเพื่อน าเขา้สู่กิจกรรม

ดนตร ีเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน และดึงความสนใจของผูเ้รียนเขา้สูก่ารท ากิจกรรม
ดนตรีในขัน้ต่อไป  

E 𝑇1 X 𝑇2 
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ขั้นที่  3  ผู้วิจัยน าผู้เรียนไปสู่กระบวนการเรียนรูก้ิจกรรมดนตรีตามเนื ้อหาและ
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละกิจกรรมดนตรี รวมไปถึงการวัดผลสมัฤทธิ์ระหว่าง
ท ากิจกรรมดนตรี  

ขัน้ที่ 4 ผูว้ิจยัสรุปกิจกรรมทา้ยชั่วโมง และใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัจบกิจกรรม
ดนตรี เพื่อวดัผลสมัฤทธิ์หลงัท ากิจกรรมดนตรี  

การก าหนดกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออกทิสติก มีรายละเอียดของกิจกรรม ดงัตาราง 2  
 

ตาราง 2 ก าหนดการสอนกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติก 
 

คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 
1. คาบที ่1 กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี  

1. ครูบรรเลงเพลงสวสัดีใหน้กัเรียนฟัง  
2. ฝึกรอ้งเพลงสวสัดี  
3. คิดท่าทางประกอบเพลงสวสัดี 
4. ท าแบบทดสอบเรื่องเพลงสวสัดี  

1 คาบเรียน / 50 นาที 
5  
20 
15 
10 

2. คาบที ่2 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลลเ์พลงสวัสดี  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูแนะน าเครื่องดนตรีเบลล ์
3. ครูอธิบายวิธีการเลน่เบลลเ์พลงสวสัดี 
4. ใหน้กัเรียนฝึกเลน่เครื่องดนตรีเบลลเ์พลงสวสัดี  
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรี  

1 คาบเรียน / 50 นาที 
5 
5 
10 
20 
10 
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ตาราง 2(ต่อ) 
 
คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 

3. คาบที ่3 กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายจงัหวะชา้-เรว็  
3. ฝึกการเคลื่อนไหวตามจงัหวะชา้-เรว็ ดว้ยท่าทางและริบบิน้ 
4. ท าแบบทดสอบเรื่องการเคลื่อนไหว 

 
5 
20 
15 
10 

4. คาบที ่4 กิจกรรมการร้องเพลงแมงมุม 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
2. ครูบรรเลงเพลงแมงมมุใหน้กัเรียนฟัง 
3. ฝึกรอ้งเพลงแมงมมุ  
4. คิดท่าทางประกอบเพลงแมงมมุ  
5. ท าแบบทดสอบการรอ้งเพลงแมงมมุ 

 
5 
5 
20 
10 
10 

5. คาบที ่5 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลลเ์พลงแมงมุม 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. รอ้งเพลงแมงมมุทบทวน 
2. ครูเลน่เพลงแมงมมุดว้ยเครื่องดนตรีเบลลใ์หน้กัเรียนฟัง 
3. ครูอธิบายวิธีการเลน่เบลลเ์พลงแมงมมุ 
4. ใหน้กัเรียนฝึกเลน่เครื่องดนตรีเบลลเ์พลงแมงมมุ 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงแมงมมุ 

 
5 
5 
5 
10 
20 
5 

6. คาบที ่6 กิจกรรมสีสันแห่งท านอง  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายท านองเพลง 
3. ครูอธิบายวิธีการสรา้งท านองดว้ยการติดสติกเกอรส์ี  
4. ใหน้กัเรียนสรา้งท านองเพลงดว้ยการติดสติกเกอรส์ี 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องการสรา้งท านอง  

1 คาบเรียน / 50 นาที 
5  
10 
10 
15 
10 
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ตาราง 2(ต่อ) 
 
คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 

7. คาบที ่7 กิจกรรม Jumping Beat  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูบรรเลงเพลง twinkle little star  
3. ครูสาธิตการกระโดดลงในตารางตวัโนต้  
4. ใหน้กัเรียนกระโดดลงในตารางตวัโนต้ตามเพลงที่ครูเลน่  
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  

 
5  
5 
10 
20 
10 

8. คาบที ่8 กิจกรรมปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูเลน่เพลงTwinkle little starดว้ยเครื่องดนตรีเบลลใ์หฟั้ง 
3. ครูอธิบายวิธีการเลน่เบลลเ์พลงTwinkle little star 
4. ใหน้กัเรียนฝึกเลน่เครื่องดนตรีเบลลเ์พลงTwinkle little star 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงTwinkle little star 

 
5  
5 
10 
20 
10 

9. คาบที ่9 กิจกรรมสร้างสรรคจ์ังหวะ 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายตวัโนต้ตวัด า,โนต้เขบ็ต1 ชัน้,เสน้กนัหอ้ง,เสน้จบ 
3. ครูอธิบายการสรา้งสรรคจ์งัหวะ 
4. ใหน้กัเรียนสรา้งสรรคจ์งัหวะ 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้ 

 
5 
5 
10 
20 
10 

10. คาบที ่10 กิจกรรมการร้องเพลงเราจงรัก  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูเปิดเพลงเราจงรกัใหน้กัเรียนฟัง  
3. ใหน้กัเรียนฝึกรอ้งเพลงเราจงรกั  
4. ใหน้กัเรียนคิดท่าทางประกอบเพลง 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องเพลงเราจงรกั   

1 คาบเรียน / 50 นาที 
5 
5 
20 
10 
10 
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ตาราง 2(ต่อ) 
 
คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 
11. คาบที ่11 กิจกรรมโน้ตเพลงสัญญาณมือ 

1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
2. ครูอธิบายสญัญาณมือและเสียงตวัโนต้ 
3. ใหน้กัเรียนฝึกสญัญาณมือตามระดบัเสียงตวัโนต้ 
4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงสญัญาณมือ  

 
5 
15 
20 
10 

12. คาบที ่12 กิจกรรมสร้างสรรคบ์ทเพลง 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายตวัโนต้ตวัตวัด า โนต้ตวัขาว และเสียงตวัโนต้ 
3. ครูอธิบายการสรา้งสรรคบ์ทเพลง 
4. ใหน้กัเรียนสรา้งสรรคบ์ทเพลงเป็นกลุม่ 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องระดบัเสียงดนตรี   

 
5 
5 
10 
20 
10 

 
5. ผูว้ิจัยวัดทักษะทางสังคมหลังจากที่ไดร้บัการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมดนตรีดว้ย

แบบวดัทกัษะทางสงัคม (Posttest)  
6. ผูว้ิจยัน าผลที่ไดจ้ากแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกทัง้ 3 ดา้น ทัง้ก่อนเรียน

และหลงัเรียน มาวิเคราะหเ์พื่อสรุปผลของการวิจยั 
 
5. การวิเคราะหข์้อมูล   

ผูวิ้จัยไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ของแบบวัดทักษะทางสงัคม
ของเด็กออทิสติก ก่อนและหลงัท ากิจกรรมดนตรี โดยใช ้t-test dependent sample    

 
6. สถิติทีใ่ช้ในงานวิจัย  

ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในงานวิจยัดงันี ้ 
1. สถิติที่ใชต้รวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

1.1 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมดนตรีโดยการหาประสิทธิภาพเชิงประจกัษ ์
(E1/E2 Efficiency Index หรือ 80/80 Efficiency Index) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 214) ซึ่ง
มีสตูรดงันี ้
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  𝐸1 =  
∑ 𝑋

𝑁

𝐴
 × 100 

 

  𝐸2 =  
∑ 𝑋

𝑁

𝐵
 × 100 

 

 โดย 𝐸1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  𝐸2 แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนของกิจกรรมดนตรี  
  A แทน  คะแนนเต็มของของกระบวนการ 
  B แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
  N  แทน จ านวนนกัเรียน 

 
1.2 การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมโดยหาดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) โดยใชสู้ตรของ Rovinelli and Hambleton (อ้างถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ,์ 2545, น. 175) 
 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

  
 โดย IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
  ∑R แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
  N แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

1.3 หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบวัดทักษะทางสังคมโดยใช้วิธีการหาค่า
สมัประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha-coefficient) ของ Cronbach (อา้งถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545, น. 220) 

 

   ∝=  [
𝒌

𝒌−𝟏
] [

𝟏− ∑ 𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝒊
𝟐 ] 
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 โดย   แทน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวดั 
  K แทน จ านวนขอ้ค าถามของเครื่องมือวดั 

   ∑ 𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละสว่นย่อยหรือแต่ละขอ้  

   𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเครื่องมือวดั 

 
1.4 การวิเคราะห์ข้อค าถามรายข้อ ( item analysis) เพื่ อหาค่าความยากง่าย 

(Difficulty index) ของแบบทดสอบวดัทกัษะทางสงัคม ใชส้ตูรดงันี ้ 
   

      𝑃 =
𝑅

𝑁
 

 
      โดย P แทน ค่าดชันีความยากง่าย 
      R แทน จ านวนนกัเรียนที่ท าขอ้สอบนัน้ถกู 
      N แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมดที่ท าขอ้สอบ  
 

2. สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัย  
การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ของแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกก่อนและ

หลงัใชก้ิจกรรมดนตรี โดยการใช ้t-test แบบ Dependent sample (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 
230) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

𝑡 =  
∑ 𝐷

√∑ 𝐷2 −  (∑ 𝐷2)
𝑁 − 1

𝑁
 

   

  โดย   𝑡 แทน  สถิติทดสอบ 

   𝐷    แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

   ∑ 𝐷 แทน    ผลรวมของผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    𝑁 แทน    จ านวนคู่ของขอ้มลู 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการใชก้ิจกรรมดนตรี ที่ส่งผลต่อทกัษะทางสงัคม

ของเด็กออทิสติก ผูว้ิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัย โดย
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองกับเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทักษะทางสังคมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
ทักษะทางสังคมดา้นการควบคุมตนเอง ทักษะทางทางสงัคมดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และ
ทกัษะทางสงัคมดา้นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น แลว้ด าเนินการศกึษาในลกัษณะการเปรียบเทียบก่อน
เรียนและหลงัเรียน จากการที่เด็กออทิสติกไดร้บัการสอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรี โดยน าเสนอเป็น
คะแนนแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรีทัง้ 3 ดา้น 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกก่อนเรียนและหลังเรียน
กิจกรรมดนตรีทัง้ 3 ดา้น ตามล าดบัดงันี ้ 
 

1. การแสดงผลคะแนนแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติกด้านการควบคุมตนเอง  
การแสดงผลคะแนนแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกดา้นการควบคุมตนเอง 

ก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี ของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน ดงัภาพประกอบ 1 
 

 
 
ภาพประกอบ  1 คะแนนแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกดา้นการควบคมุตนเองก่อน

เรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี 
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2. การแสดงผลคะแนนแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติกด้านการส่ือสารกับ
บุคคลอื่น 

การแสดงผลคะแนนแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกดา้นการสื่อสารกบับุคคล
อ่ืน ก่อนเรียนและหลงัเรียนกิกรรมดนตรี ของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน ดงัภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ  2 คะแนนแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกดา้นการสื่อสารกบับคุคลอื่น 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี ของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน 

 
3. การแสดงผลคะแนนแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติกด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

การแสดงผลคะแนนแบบวัดทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกด้านการท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น ก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี ของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน ดงัภาพประกอบ 3  

 

 
 

ภาพประกอบ  3 คะแนนแบบวดัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกดา้นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี 
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4. การเปรียบเทยีบผลการวิเคราะหท์ักษะทางสังคมด้านการควบคุมตนเองของเด็ก    
ออทสิติกทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลังเรียน  

การวิเคราะหข์อ้มลูทกัษะทางสงัคมดา้นการควบคมุตนเอง ของเด็กออทิสติกที่ไดร้บัการ

สอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่า t-test for dependent sample ปรากฏผลดงัตาราง 3  

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์กัษะทางสงัคมดา้นการควบคมุตนเองของเด็กออทิสติกที่

ไดร้บัการสอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

การทดลอง  n Min  max �̅� S.D. �̅� 𝒔�̅� t  df p-value 

ก่อนเรียน  5 4 7 0.78 0.24 0.64 0.17 8.55* 4 .001 
หลงัเรียน  5 10 17 1.42 0.27    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
จากตาราง 3 แสดงว่าหลงัจากเรียนกิจกรรมดนตรี เด็กออทิสติกระดบัชัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 2 โครงการการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) มี
ทักษะทางสังคมดา้นการควบคุมตนเอง สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ เด็ก
ออทิสติกท่ีไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี มีผลสมัฤทธิ์ทักษะทางสงัคมดา้นการควบคุมตนเองสูงขึน้กว่า
ก่อนการไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี 
 

5. การเปรียบเทยีบผลการวิเคราะหทั์กษะทางสังคมด้านการส่ือสารกับบุคคลอื่น ของเด็ก
ออทสิติกทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลังเรียน  

การวิเคราะห์ขอ้มูลทักษะทางสังคมดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ของเด็กออทิสติกที่

ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่ ง เสนอเป็นค่าเฉลี่ ย  ( �̅�)                      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test for dependent sample ปรากฏผลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์กัษะทางสงัคมดา้นการสื่อสารกบับุคคลอ่ืน ของเด็ก      
ออทิสติกที่ไดร้บัการสอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดลอง  n Min  max �̅� S.D. �̅� 𝒔�̅� t  df p-value 

ก่อนเรียน  5 4 9 0.64 0.19 0.80 0.12 14.61* 4 .000 
หลงัเรียน  5 11 17 1.44 0.22    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

จากตาราง 7 แสดงว่าหลงัจากเรียนกิจกรรมดนตรี เด็กออทิสติกระดบัชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 2 โครงการการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) มี
ทักษะทางสงัคมดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ 
เด็กออทิสติกท่ีไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี มีผลสมัฤทธิ์ทักษะทางสังคมดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
สงูขึน้กว่าก่อนการไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี 
 

6. การเปรียบเทยีบผลการวิเคราะหทั์กษะทางสังคมด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น ของเด็ก 
ออทสิติกทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลังเรียน  

การวิเคราะหข์อ้มลูทกัษะทางสงัคมดา้นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น ของเด็กออทิสติกที่ไดร้บั

การสอนโดยใช้กิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test for dependent sample ปรากฏผลดงัตาราง 8 
 

ตาราง 5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหท์กัษะทางสงัคมดา้นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นของเด็ก 
ออทิสติกที่ไดร้บัการสอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
การทดลอง  n Min  max �̅� S.D. �̅� 𝒔�̅� t  df p-value 

ก่อนเรียน  5 1 12 0.64 0.24 0.59 0.25 5.01* 4 .007 
หลงัเรียน  5 9 15 1.22 0.45    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
จากตาราง 8 แสดงว่าหลงัจากเรียนกิจกรรมดนตรี เด็กออทิสติกระดบัชัน้ประถมศึกษาปี

ที่ 2 โครงการการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) มี
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ทักษะทางสงัคมดา้นการท างานร่วมกับผูอ่ื้น สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ             
เด็กออทิสติกท่ีไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ทักษะทางสังคมดา้นการท างานร่วมกับผูอ่ื้น
สงูขึน้กว่าก่อนการไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่องการศึกษากิจกรรมดนตรีที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก 

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) มีความมุ่งหมาย
ของการวิจยัเพื่อศึกษาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกที่ไดร้บัการสอนโดยใชก้ิจกรรมดนตรี โดย
เปรียบเทียบก่อนใชก้ิจกรรมดนตรีและหลงักิจกรรมดนตรี มีวิธีการด าเนินงานวิจยัดงันี ้ 

1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ เด็กออทิสติกที่มี
ความบกพร่องทางดา้นทักษะสงัคม ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการศนูยก์ารศึกษาส าหรบั
เด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

2. สรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่ แผนการจัดกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็ก       
ออทิสติก และแบบวดัทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกทัง้ 3 ดา้นไดแ้ก่ ทกัษะทางสงัคมดา้นการ
ควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารกับผู้อ่ืน และทักษะทางสังคมด้านการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แผนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลของ
ทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกทั้ง 3 ดา้น คือ ทักษะทางสังคมดา้นการควบคุมตนเอง ทักษะ
ทางสงัคมดา้นการสื่อสารกบัผูอ่ื้น และทกัษะทางสงัคมดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยใชแ้ผนการ
วิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดลองก่อนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (พรรณี ลีกิจ
วฒันะ, 2556) 

4. การวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ของ
แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ก่อนเรียนและหลังเรียนกิจกรรมดนตรี โดยใช ้ t-test 
dependent sample 
 
สรุปผล  

ผลการศึกษาด้านทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกทั้ง 3 ดา้น ที่ไดร้บัการสอนโดยใช้
กิจกรรมดนตรีสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะทางสังคมด้านการควบคุมตนเองของเด็ก       
ออทิสติกก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทกัษะทางสงัคมดา้นการควบคมุ
ตนเองของเด็กออทิสติก มีทกัษะทางสงัคมดา้นการควบคมุตนเอง สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ



  53 

ที่ระดับ .05 นั่นคือ เด็กออทิสติกท่ีไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ทักษะทางสังคมดา้นการ
ควบคมุตนเองสงูขึน้กว่าก่อนเรียนกิจกรรมดนตรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติุฐานของงานวิจยั 

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทักษะทางสงัคมดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนของเด็ก     
ออทิสติกก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทกัษะทางสงัคมดา้นการสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืนของเด็กออทิสติก มีทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารกับบบุคคลอ่ืน สูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นั่นคือ เด็กออทิสติกท่ีไดเ้รียนกิจกรรมดนตรี มีผลสมัฤทธิ์ทกัษะทาง
สังคมดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนสูงขึน้กว่าก่อนกิจกรรมดนตรี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของ
งานวิจยั 

3. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทักษะทางสงัคมดา้นการท างานร่วมกับผูอ่ื้นของเด็ก       
ออทิสติกก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรี พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทกัษะทางสงัคมดา้นการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้นของเด็กออทิสติก มีทกัษะทางสงัคมดา้นการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ เด็กออทิสติกที่ได้เรียนกิจกรรมดนตรี มีผลสัมฤทธิ์ทักษะทางสงัคม
ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสูงขึน้กว่าก่อนเรียนกิจกรรมดนตรี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของ
งานวิจยั 
   
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาประสิทธิผลทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมดนตรี พบว่ามีผลสมัฤทธิ์ทกัษะทางสงัคมหลงัไดร้บัการสอนดว้ยกิจกรรมดนตรี สงูขึน้กว่า
ก่อนการไดร้บัการสอนดว้ยกิจกรรมดนตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้ง 3 ด้าน
ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมตนเอง ดา้นการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และดา้นการท างานร่วมกับผูอ่ื้น อาจ
กล่าวไดว้่า แผนการจัดกิจกรรมดนตรีส  าหรบัเด็กออทิสติกที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ไดผ้่านความเห็นชอบ
และการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ และมีการแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดความสมบรูณม์ากที่สดุ อีกทัง้
เป็นการจัดกิจกรรมดนตรีรูปแบบกลุ่ม ซึ่งท าใหเ้ด็กออทิสติกไดฝึ้กการท างานร่วมกับผูอ่ื้นมากขึน้ 
รูจ้ักการปรบัตัว ฝึกการท าตามกฎกติกาที่ก าหนด รูจ้ักการรอคอย และฝึกการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ดังนั้นกิจกรรมดนตรีที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เป็นกิจกรรมดนตรีที่ช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก   
ออทิสติกใหดี้ขึน้ โดยที่เด็กออทิสติกแสดงพฤติกรรมทางสังคม หลังจากได้เรียนกิจกรรมดนตรี
เป็นไปตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของกิจกรรมดนตรีที่ผู ้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกสอดคล้องกับพัฒนาการทักษะทางสังคมที่ ดีขึ ้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรุจิพัชญ์   อภิพัฒน์กิตติกุล (2556 : บทคัดย่อ) ที่กล่าวถึงผล



  54 

การศึกษากิจกรรมดนตรีที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ระดับปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าเด็กออทิสติกระดบัปฐมวยัที่ไดร้บัการจดักิจกรรมดนตรีมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะทางสงัคมสงูขึน้
ทุก ๆ ด้าน และประโยชน์ของกิจกรรมดนตรีที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้นอกจากได้รบัความรูแ้ลว้ยังสรา้ง
ความสนุกสนานระหว่างการท ากิจกรรมดนตรี ซึ่งจะท าใหเ้ด็กออทิสติกรูส้ึกผ่อนคลาย และได้
แสดงอารมณค์วามรูส้กึของตนเองออกมาผ่านการท ากิจกรรมดนตรี  สรา้งความมั่นใจ รูจ้กัการเขา้
สงัคม และเกิดปฏิสมัพนัธอ์ันดีกบัเพื่อนระหว่างการท ากิจกรรมดนตรี รวมไปถึงการเป็นที่ยอมรบั
ของเพื่อนที่ท ากิจกรรมดนตรีรว่มกนั สอดคลอ้งกบัค ากลา่วของ  พีระพงศ ์บุญศิร ิและมาลี สรุพงศ ์
(2536, น. 2) ที่กล่าวว่า การน ากิจกรรมดนตรีมาพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก โดย
รูปแบบจะเป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม ซึ่งในการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มนัน้ นอกจากเด็กจะไดร้บัความรู้
ทางดนตรีแลว้ เด็กยังไดร้บัความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด ยังแสดงอารมณ์
ความรูส้ึก จินตนาการของตนเองได ้รูจ้กัการปรบัตัวเขา้กับผูอ่ื้นอย่างมีความสขุ จะเป็นการสรา้ง
ความสมัพันธอ์นัดีและความเขา้ใจระหว่างเพื่อนๆ ดว้ย ผ่านการท ากิจกรรมดนตรี เช่นเดียวกบัค า
กล่าวของแพง ชินพงศ ์(2556) กล่าวถึงการใชก้ิจกรรมดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม กิจกรรม
ดนตรีแบบกลุม่ เช่น การรอ้งเพลง เตน้ระบ า  ร  าละคร  หรือเลน่ดนตรีกบัเพื่อนๆ ในวยัเดียวกนั การ
ผลกัดนักนัเป็นผูน้  า-ผูต้าม ช่วยใหเ้ด็กเรียนรูก้ารท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและรูจ้กัการปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
ผูอ่ื้นไดดี้ขึน้ เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความสามารถใหเ้ป็นที่ยอมรบัของผูอ่ื้น รวมทัง้ช่วยพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กไปในตัวดว้ย ในส่วนของการก าหนดเนือ้หา
การจดักิจกรรมดนตรีนัน้ ผูว้ิจยัไดย้ึดหลกัการจดักิจกรรมการสอนดนตรีในระดบัประถมศกึษาตาม
แนวทางของ ณรุทธ ์ สทุธจิตต.์ (2537) กล่าวว่า กิจกรรมการสอนดนตรีในระดบัประถมศึกษาจัด
ไดว้่าเป็นช่วงเวลาของการวางพืน้ฐานโดยแท ้ ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรูด้นตรีไดอ้ย่างถกูตอ้งเป็นไป
ตามพัฒนาการการเรียนรู ้ ย่อมช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจโครงสรา้งของสาระดนตรีไดอ้ย่างถ่องแท ้ซึ่ง
เป็นประโยชนใ์นการเรียนดนตรีขัน้สูงต่อไป การจดักิจกรรมการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา
ควรเนน้การปฏิบติั เพราะการปฏิบติัสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จะช่วยใหผู้ ้เรียนมีประสบการณต์รงกับ
ทักษะต่าง ๆ ดา้นดนตรี ซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิด มีความรู ้ความเขา้ใจเนือ้หาดนตรีมากขึน้ 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตเนือ้หาของการจดักิจกรรมดนตรีที่ใชส้อนเด็กออทิสติก ที่เนน้การ
ฝึกปฏิบติั การเคลื่อนไหว และการเล่นเครื่องดนตรี เพื่อใหเ้ด็กออทิสติกเกิดทกัษะทางดนตรี และ
เลือกใชบ้ทเพลงส าหรบัท ากิจกรรมดนตรีที่เด็กออทิสติกคุน้เคย หรือไดย้ินอยู่ในชีวิตประจ าวนัของ
ตัวเด็กเอง เพื่อใหเ้ด็กออทิสติกเปิดใจยอมรบัที่จะท ากิจกรรมดนตรีที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ทั้งหมด 12 
กิจกรรม คือ กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี กิจกรรมการปฏิบัติเครื่องดนตรีเบลล์เพลงสวัสดี  
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  กิจกรรมการรอ้งเพลงแมงมุม  กิจกรรมการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเบลลเ์พลงแมงมุม  กิจกรรมสีสันแห่งท านอง  กิจกรรม Jumping Beat  กิจกรรมปฏิบัติ
เครื่องดนตรีเบลลเ์พลง Twinkle little star กิจกรรมสรา้งสรรคจ์งัหวะ กิจกรรมการรอ้งเพลงเราจง
รกั กิจกรรมโนต้เพลงสญัญาณมือ และกิจกรรมสรา้งสรรคบ์ทเพลง โดยทัง้ 12 กิจกรรมดนตรีนัน้
เป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กออทิสติกที่จะเรียนรู ้และสามารถปฏิบัติตามได ้
สง่ผลใหเ้ด็กออทิสติกสามารถเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี และมีความเขา้ใจในเนือ้หาของการจดักิจกรรม
ดนตรีที่เรียนไดดี้ ซึ่งวดัไดจ้ากผลสมัฤทธิ์ของคะแนนระหว่างเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมดนตรีของ
เด็กออทิสติก มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูเกิน 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละกิจกรรม ท าใหผู้ว้ิจยั
คน้พบว่าเด็กออทิสติกมีความสามารถในการเรียนรูด้นตรีและสามารถพัฒนาทกัษะทางดนตรีได้
เทียบเท่ากบัเด็กปกติในวยัเดียวกนั  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย  

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษากิจกรรมดนตรีที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของเด็ก         
ออทิสติก ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) ผูว้ิจยั
มีขอ้เสนอแนะดงันี ้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
1. ก่อนการใชก้ิจกรรมดนตรี ควรศึกษาแผนการจดักิจกรรมดนตรีใหเ้ขา้ใจก่อน เพื่อ

ท าใหก้ารสอนดนตรีมีประสิทธิภาพ 
2. จากการวิจยัครัง้นีผู้ส้อนอาจมีการปรบัรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ความเหมาะสมได ้แต่ใหค้งไวต้ามเนือ้หาต่าง ๆ ในแผนการจดักิจกรรมดนตรี 
3. ในการท ากิจกรรมผูส้อนควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่าง ๆ หรือสื่อการสอนที่

ใชใ้นแต่ละกิจกรรมดนตรีใหเ้พียงพอก่อนน าไปใชส้อนทุกครัง้ เพื่อใหก้ารสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 
และอกีทัง้ยงัเป็นการดงึความสนใจของผูเ้รียนดว้ย  

4. ระหว่างท ากิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนควรใชน้ า้เสียงที่นุ่มนวล ไม่ใชเ้สียงดงั 
และไม่ใชน้ า้เสียงที่แข็งกราวกบัผูเ้รียน รวมไปถึงการกระตุน้ผูเ้รียนใหม้องใบหนา้เวลาสนทนากับ
ผูส้อนหรือเพื่อนในชั้นเรียน และมีการเสริมแรงทางบวกให้กับผูเ้รียน อีกทั้งให้ความสนใจและ
สงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทกุคนพรอ้มกบัการกระตุน้ผูเ้รียนใหร้่วมท ากิจกรรมทกุคน  

5. ต้องประเมินผู้เรียน แจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครัง้ให้ผู ้เรียนทราบ และให้
ค าแนะน าในการพฒันาแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
1.  ควรน ากิจกรรมดนตรีที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ไปใชก้บันกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษใน

กลุม่อื่น ๆ เพื่อเป็นการเผยแผ่ และปรบัปรุงพฒันาต่อไป  
2. ควรท าการศกึษากบัเด็กปกติที่มีปัญหาเก่ียวกบัการเขา้สงัคมกบัเพื่อน  
3. ควรขยายกลุม่ตวัอย่างใหม้ีจ  านวนมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก  
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นดนตรี  
 1. อาจารยภ์ทัรวงษ ์ วจันะรตัน ์ 
     อาจารยด์นตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม)  
 2. อาจารยฐิ์ติ  วิชยัค า  
     อาจารยด์นตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม) 
 3. อาจารยเ์ปมิกา เกษตรสมบรูณ ์ 
     อาจารยด์นตรี โรงเรียนบา้นนาสาร   
 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเด็กพิเศษ  
 1. อาจารยอ์าภรณ ์ สะอาดเอ่ียม  
    หวัหนา้โครงการศนูยก์ารศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
(ฝ่ายประถม)   

2. อาจารยก์นกวรรณ รตันศรีสโุข  
        อาจารยเ์ด็กพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม)   
 
รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นจิตวิทยา  
 1. น.ส.ษมาศม  คปุตก์าญจนากุล นกัจิตวิทยา รพ. แปลงยาว  
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินความคิดเหน็ต่อแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
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แบบประเมินความคิดเหน็ต่อแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินฉบบันีจ้ัดท าเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญต่อแบบวดัทักษะ

ทางสงัคมของเด็กออทิสติก ด้านการควบคุมตนเอง โดยคะแนนแต่ละช่องมีความหมาย ดงันี ้ 

 1 หมายถึง แบบประเมินวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

 0 หมายถึง ไม่มั่นใจว่าแบบประเมินวดัพฤติกรรมตามที่ระบุไดจ้รงิ 

 -1 หมายถึง มั่นใจว่าแบบประเมินไม่สามารถวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการควบคุมตนเอง  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

1. 

 

 

เมื่อครูบอกใหน้กัเรียนหยุดเลน่เคร่ืองดนตรีและรอเล่นเครื่อง
ดนตรีพรอ้มเพื่อน นกัเรียนมีพฤติกรรมท าอย่างไร  
1. หยดุเลน่และรอเลน่เครื่องดนตรีพรอ้มเพื่อน (2 คะแนน)
2. หยดุเลน่เครื่องดนตรี / ไปกิจกรรมอย่างอื่นแทน           
    (1 คะแนน) 
3. เลน่เคร่ืองดนตรีต่ออย่างไม่สนใจ  (0 คะแนน)  
 

   

2. 

 

 

เมื่อนกัเรียนไดเ้ลน่เครื่องดนตรีที่นกัเรียนไม่ชอบ นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. ขอแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีจากเพื่อน  (2 คะแนน) 
2. ไม่เลน่เคร่ืองดนตรีที่ไดร้บั  (1 คะแนน)   
3. ไปแย่งเครื่องดนตรีที่ชอบจากเพื่อน  (0 คะแนน) 
 

   

3. 

 

 

เมื่อครูเปลี่ยนแปลงวนัเรียนดนตรี นกัเรียนมีพฤติกรรม
อย่างไร  
1. ยอมเปลี่ยนวนัเรียนดนตรีได ้ (2 คะแนน) 
2. ใหค้รูพดูซ า้ๆจึงจะยอมเปลี่ยน  (1 คะแนน)    
3. สง่เสียงโวยวาย และปฏิเสธเปลี่ยนวนัเรียนดนตรี  
   (0 คะแนน)  
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการควบคุมตนเอง  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

4. 

 

 

เมื่อไดย้ินเพลงหรือเสียงที่นกัเรียนไม่ชอบ นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. บอกครูใหช้่วยเปลี่ยนเพลง  (2 คะแนน) 
2. บอกครูใหปิ้ดเพลง  (1 คะแนน)     
3. รอ้งไห ้โวยวาย  (0 คะแนน)   
 

   

5. 

 

 

เมื่อนกัเรียนอยากไดส้ิ่งของที่ชอบจากครู นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. เดินไปขออนุญาตจากครูเพื่อหยิบ  (2 คะแนน)  
2. จองมองสิ่งของที่อยากได ้ (1 คะแนน)     
3. เดินไปหยิบของจากครูทนัที  (0 คะแนน)     
 

   

6. 

 

 

ในขณะที่ครูก าลงัสอนหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. ฟังอย่างสนใจในสิ่งที่ครูสอน  (2 คะแนน)  
2. ฟังนั่งอยู่นิ่งๆ / สนใจสิ่งอ่ืน   (1 คะแนน)  
3. ไม่ฟังและเลน่กบัเพื่อน / ส่งเสียง / เหม่อลอย / เลน่มือ   
    เดิน   (0 คะแนน)   
 

   

7. 

 

 

เมื่อเพื่อนนกัเรียนท าน า้หกใสช่ดุของนกัเรียนโดยไม่ตัง้ใจ 
นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนอย่างไร  
1. บอกเพื่อนไม่เป็นไร/เดินไปท าความสะอาด (2 คะแนน)     
2. นิ่งเฉยไม่สนใจ (1 คะแนน)    
3. รอ้งไหส้ง่เสียงดงั / ตีเพื่อน / ว่าเพื่อน / โกรธเพื่อน   
   (0 คะแนน)   
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการควบคุมตนเอง  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

8. 

 

 

เมื่อนกัเรียนถกูเพื่อนแกลง้โดยการแย่งสิ่งของจากมือ 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. บอกครูใหช้่วย / ขอคืนจากเพื่อน  (2 คะแนน)     
2. แย่งจากมือเพื่อนคืน / รอ้งไห ้ (1 คะแนน)   
3. ท ารา้ยร่างกายเพื่อน / ไม่สนใจ (0 คะแนน)  
 

   

9. 

 

 

เมื่อนกัเรียนเห็นเพื่อนน าของเลน่มาเลน่ในเวลาเรียน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. บอกเพื่อนใหเ้ลน่เวลาพกั / บอกครู (2 คะแนน)  
2. ขอเพื่อนเลน่ดว้ย / นั่งมองเพื่อนเลน่เฉยๆ (1 คะแนน) 3. 
แย่งของเลน่มาเลน่เอง / หวัเราะชอบใจ (0 คะแนน) 
 

   

10. 

 

 

เมื่อนกัเรียนไม่พอใจเพื่อน นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. เดินหนีจากเพื่อน / ไปคยุกบัเพื่อนคนอ่ืน / ไม่สนใจ      
   (2 คะแนน)    
2. รอ้งไห ้/ โวยวาย / ออกนอกหอ้งเรียน   (1 คะแนน)     
3. ท ารา้ยเพื่อน / ว่าเพื่อน  (0 คะแนน)  
 

   

11. 

 

 

เมื่อนกัเรียนถกูครูต านิเรื่องการท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. รบัฟังและแกไ้ขตามที่ครูบอก (2 คะแนน)  
2. รบัฟังแต่ไม่แสดงความสนใจ    (1 คะแนน)  
3. สง่เสียงกรีดรอ้ง / แสดงอาการไม่พอใจ / รอ้งไห ้  
   (0คะแนน)   
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการควบคุมตนเอง  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

12. 

 

 

เมื่อนกัเรียนตอ้งเขา้คิวในการท ากิจกรรมในชัน้เรียนเป็น
เวลานาน นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. รอคอยใหถ้ึงคิวตนเอง (2 คะแนน)     
2. รอคอยได ้แต่ไม่สนใจในกิจกรรมที่ท า / คยุกบัเพื่อน 
    ขณะรอ (1 คะแนน)    
3. เดินวนไปมา / สง่เสียงรอ้งรบกวน / เหม่อลอย  
   (0 คะแนน)   

   

13. 

 

 

เมื่อนกัเรียนถกูครูปฏิเสธในการท ากิจกรรมรว่มกบัเพื่อน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. ถามเหตผุลจากครูและยอมรบัฟัง  (2 คะแนน)     
2. นิ่งเฉย / นั่งดเูพื่อนท ากิจกรรม  (1 คะแนน)  
3. ไม่รบัฟังเหตผุล / รอ้งไห ้/ สง่เสียงรบกวน / โวยวาย  
    / แยกตวั / เดินรอบหอ้ง (0 คะแนน)   

   

14. 

 

 

เมื่อนกัเรียนดกูารต์นูในหอ้งเรียนเวลาพกั นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. สนใจดจูนจบเรื่อง  (2 คะแนน)  
2. ไม่สนใจ / นั่งเหม่อลอย (1 คะแนน)  
3. สง่เสียงรบกวน / เดินรอบหอ้ง / แยกตวัอยู่คนเดียว     
   (0 คะแนน) 

   

15. 

 

 

เมื่อนกัเรียนเห็นเพื่อนน าขนมที่ตนเองชอบ นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. เดินเขา้ไปขอแบ่งจากเพื่อน  (2 คะแนน)    
2. จอ้งมอง / พดูกบัตนเองใหผู้ป้กครองพาไปซือ้  
    (1 คะแนน)     
3. แย่งจากเพื่อน   (0 คะแนน)  
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ข้อเสนอแนะ  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

(__________________________)  
                                                                                               ผู้ประเมิน  
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แบบประเมินความคิดเหน็ต่อแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินฉบบันีจ้ัดท าเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญต่อแบบวดัทักษะ

ทางสังคมของเด็กออทิสติกด้านการสื่อความหมายกับบุคคลอ่ืน โดยคะแนนแต่ละช่องมี

ความหมาย ดงันี ้ 

 1 หมายถึง แบบประเมินวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

 0 หมายถึง ไม่มั่นใจว่าแบบประเมินวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

 -1 หมายถึง มั่นใจว่าแบบประเมินไม่สามารถวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการส่ือความหมายกับบุคคลอื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

1. 

 

 

เมื่อเพื่อนของนกัเรียนเลน่ดนตรีผิดตวัโนต้และถกูครูต านิ 
นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนอย่างไร   
1. เขา้ปลอบเพื่อน / ใหก้ าลงัใจเพื่อน (2 คะแนน)  
2. มองดเูพื่อน / เขา้ไปแตะตวัเพื่อน (1 คะแนน)    
3. หวัเราะชอบใจ / ยิม้ (0 คะแนน)  

   

2. 

 

 

เมื่อท ากิจกรรมในหอ้งเรียนฝ่ายนกัเรียนแพเ้พื่อนกลุม่อ่ืน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนกลุม่อื่นอย่างไร  
1. ปรบมือดีใจกบัเพื่อน / ชื่นชมเพื่อนที่ชนะ  (2 คะแนน) 
2. ปรบมือ / มองดเูฉยๆ  (1 คะแนน)  
3. รอ้งไหเ้สียใจ / สง่เสียงโวยวาย / เดินวนไปมา             
    (0 คะแนน)     

   

3. 

 

 

เมื่อครูเปิดเพลงที่นกัเรียนชื่นชอบ นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อ
เพลงที่ไดฟั้งอย่างไร  
1. ปรบมือตามเพลง / รอ้งเพลงตาม / เตน้ / กระโดด   
   (2 คะแนน) 
2. ปรบมือตามเพลงแต่ไม่เป็นจงัหวะ / ยิม้  (1 คะแนน)    
3. เอามืออดุห ู/ เดินมาปิดเพลง / เดินหนี / สง่เสียงดงั 
    รบกวน (0 คะแนน)   
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการส่ือความหมายกับบุคลอื่น  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

4. 

 

 

เมื่อครูท าเสียงที่นกัเรียนไม่ชอบ นกัเรียนมีพฤติกรรม
อย่างไร  
1. บอกครูใหเ้ลิกท าเสียง  (2 คะแนน)   
2. เอามืออดุห ู/ เดินหนี (1 คะแนน)   
3. รอ้งไห ้โวยวาย / สง่เสียงรบกวน  (0 คะแนน)   

   

5. 

 

 

เมือนกัเรียนตอ้งการเลน่เครื่องดนตรีต่อจากเพื่อน นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร   
1. บอกขอจากเพื่อน / ถามเพื่อนว่าใชเ้สรจ็หรือยงั 
   (2 คะแนน)     
2. รอเพื่อนใชเ้สรจ็ / มองดเูพื่อนเลน่  (1 คะแนน)  
3. แย่งจากเพื่อนมาเล่น / รอ้งไหเ้พื่อเรียกรอ้ง (0 คะแนน)   

   

6. 

 

 

เมื่อครูบอกใหน้กัเรียนไปสลบัเปลี่ยนเครื่องดนตรีกบัเพื่อน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร   
1. น าขอ้มลูจากครูไปบอกเพื่อนเพื่อขอเปลี่ยน (2 คะแนน)  
2. เดินไปขอเปลี่ยนจากเพื่อน / หยิบเปลี่ยนจากเพื่อน   
   (1 คะแนน)  
3. ไม่ฟังและเลน่เคร่ืองดนตรีชิน้เดิม (0 คะแนน)   

   

7. 

 

 

 เมื่อครูทกัทายนกัเรียนดว้ยค าว่า “สวัสดีนักเรียน” นกัเรียน
มีพฤติกรรมอย่างไร  
1. ทกัทายครูกลบัดว้ยการยกมือแลว้กล่าวสวสัดี    
   (2 คะแนน)     
2. ทกัทายครูดว้ยค าพดูสวสัดี / จบัตวัครู  (1 คะแนน)    
3. มองหนา้ครูเฉยๆ / เดินหนี / หยุดนิ่ง / ไม่สนใจเสียงครู  
   (0 คะแนน)   
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการส่ือความหมายกับบุคคลอื่น  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

8. 

 

 

การท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนครูแจกอปุกรณใ์ห ้ปรากฏว่า
นกัเรียนไดอ้ปุกรณไ์ม่ครบจากครู นกัเรียนมีพฤติกรรม
อย่างไร 
1. บอกครูว่าไดอ้ปุกรณไ์ม่ครบ / ขออปุกรณจ์ากครูเพิ่ม    
   (2 คะแนน)     
2. ขออปุกรณจ์ากเพื่อน  (1 คะแนน)   
3. หยิบอปุกรณจ์ากครูโดยไม่ขอ / ไม่สนใจ / แย่งอปุกรณ ์
    จากเพื่อน (0 คะแนน)  

   

9. 

 

 

ขณะที่นกัเรียนก าลงัเลน่ของเลน่อยู่มีเพื่อนนกัเรียนมาขอ
เลน่ดว้ย นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนนกัเรียนอย่างไร  
1. สง่ยิม้และยินยอมใหเ้พื่อนเลน่ดว้ย / บอกใหเ้พื่อนมา 
   เลน่ดว้ยกนั (2 คะแนน)  
2. นั่งนิ่งและยอมใหเ้พื่อนมาเลน่ดว้ย (1 คะแนน)  
3. ไม่ยอมใหเ้พื่อนเลน่ดว้ย / เก็บของเลน่ทนัที / ไลเ่พื่อน 
   ไม่ใหเ้ขา้ใกลต้นเอง (0 คะแนน) 

   

10. 

 

 

ขณะที่รบัประทานอาหารว่างนกัเรียนตอ้งการขอเพิ่มอาหาร
ว่าง นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร 
1. บอกครูของเพิ่มอาหารว่าง / เดินไปบอกแม่ครวั  
   (2 คะแนน)    
2. รอครูถามแลว้บอกความตอ้งการ / เดินไปหยิบถว้ยใหม่     
    (1 คะแนน)     
3. นั่งนิ่งเฉย / ตกัจากถว้ยของเพื่อน / จอ้งมองเพื่อน 
    รบัประทาน  (0 คะแนน)  
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการส่ือความหมายกับบุคลอื่น  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

11. 

 

 

เมื่อนกัเรียนตอ้งการใชอ้ปุกรณเ์ครื่องเขียนของเพื่อน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร 
1. บอกขอยืมจากเพื่อน  (2 คะแนน)  
2. บอกครูว่าตนไม่มีอปุกรณท์ี่จะใช ้ (1 คะแนน)  
3. หยิบอปุกรณเ์ครื่องเขียนจากเพื่อนทนัที / จอ้งมอง 
   สิ่งของที่ตอ้งการ (0 คะแนน)   

   

12. 

 

 

นกัเรียนท าอปุกรณเ์ครื่องเขียนของเพื่อนเสียหาย นกัเรียนมี
พฤติกรรมต่อเพื่อนอย่างไร  
1. กลา่วขอโทษเพื่อนทนัที / แสดงความเสียใจ(2 คะแนน)     
2. กลา่วขอโทษเมื่อครูบอก (1 คะแนน)    
3. ไม่สนใจ / เดินหนี / หยุดนิ่ง (0 คะแนน)   

   

13. 

 

 

เมื่อเพื่อนนกัเรียนท าสมดุของนกัเรียนขาดโดยไม่ตัง้ใจ 
นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนอย่างไร  
1. บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไร / ยกโทษใหเ้พื่อน  (2 คะแนน)     
2. นิ่งเฉย / เปลี่ยนสมดุเลม่ใหม่ / บอกครู (1 คะแนน)   
3. รอ้งไหเ้สียใจ / ตีเพื่อน / ฉีกสมดุของเพื่อนขาดคืน  
   (0 คะแนน)  

   

14. 

 

 

เมื่อครูบอกนกัเรียนใหไ้ปแจง้เพื่อนๆนกัเรียนเรื่องการยา้ย
หอ้งเรียน นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. เดินมาบอกเพื่อนๆ ใหย้า้ยหอ้งเรียนตามครูแจง้  
   (2 คะแนน)  
2. บอกเพื่อน 1-2 คน เรื่องการยา้ยหอ้ง (1 คะแนน)  
3. ไม่บอกใคร / นั่งนิ่งเฉย / เลน่กนัเพื่อน / เดินยา้ยหอ้ง 
    มาคนเดียว (0 คะแนน) 
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการส่ือความหมายกับบุคลอื่น  

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

15. 

 

 

เมื่อครูถามถึงเสน้ทางไปบา้นที่นกัเรียนอาศยัอยู่ นกัเรียนมี
พฤติกรรมกบัครูอย่างไร  
1. บอกชื่อที่พกัอาศยั / บอกทางไปที่พกัอาศยั (2 คะแนน)    
2. บอกไม่ทราบที่พกัอาศยั / บอกใหถ้ามจากผูป้กครอง   
   (1 คะแนน)     
3. นั่งนิ่งเฉยไม่ตอบค าถาม / เดินหนี / พดูคยุเรื่องอ่ืนแทน 
    การตอบค าถาม  (0 คะแนน)  
 

   

 
ข้อเสนอแนะ  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(__________________________)  
                                                                                               ผู้ประเมิน  
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แบบประเมินความคิดเหน็ต่อแบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 

ค าชีแ้จง : แบบประเมินฉบบันีจ้ัดท าเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญต่อแบบวดัทักษะ

ทางสงัคมของเด็กออทิสติกดา้นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยคะแนนแต่ละช่องมีความหมาย ดงันี ้ 

 1 หมายถึง แบบประเมินวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

 0 หมายถึง ไม่มั่นใจว่าแบบประเมินวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

 -1 หมายถึง มั่นใจว่าแบบประเมินไม่สามารถวดัพฤติกรรมตามที่ระบไุดจ้รงิ 

ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

1. 

 

 

นกัเรียนปฏิบติัตนอย่างไรเมื่อท ากิจกรรมกลุม่กบัเพื่อนที่
นกัเรียนไม่รูจ้กั นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนอย่างไร   
1. รว่มมือกบัเพื่อนท ากิจกรรม / แสดงความคิดเห็น   
   (2 คะแนน)     
2. เขา้รว่มกลุม่และดเูพื่อนเฉยๆ / ไม่แสดงความคิดเห็น   
   (1 คะแนน)    
3. แยกตวัอยากออกจากกลุ่มไปอยู่คนเดียว / เดินรอบหอ้ง   
   (0 คะแนน)   

   

2. 

 

 

เมื่อครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ช่วยกนัเรียงตวัโนต้จากที่มีค่า
มากสดุไปหานอ้ยสดุ นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อนในกลุ่ม
อย่างไร  
1. ช่วยเหลือเพื่อนจดัเรียงตวัโนต้ / สนใจกิจกรรมที่ท ากบั 
    เพื่อน  (2 คะแนน) 
2. จบัเรียงตวัโนต้แต่ไม่พดูคยุกบัเพื่อน / รอเพื่อนบอกให ้
    ท า  (1 คะแนน)  
3. นั่งมองเฉยๆ / เดินวนไปมา / สง่เสียงก่อกวนเพื่อน /  
    แยกตวัไปอยู่คนเดียว (0 คะแนน)     
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

3. 

 

 

เมื่อนกัเรียนตอ้งเลน่ดนตรีพรอ้มกบัเพื่อน นกัเรียนมี
พฤติกรรมอย่างไร  
1. ฟังจงัหวะเพลงและเลน่ไปพรอ้มกบัเพื่อน  (2 คะแนน) 
2. เลน่พรอ้มเพื่อนแต่ไม่ฟังจงัหวะ  (1 คะแนน)    
3. เลน่แต่โนต้ของตวัเองใหจ้บ / นั่งนิ่งไม่สนใจ / ไม่ยอม 
   เลน่พรอ้มเพื่อนสง่เสียงดงัรบกวน / เดินไปมารอบหอ้ง  
   (0 คะแนน)   

   

4. 

 

 

เมื่อครูใหน้กัเรียนรว่มกนักบัเพื่อนระบายสีภาพสตัวใ์ตท้อ้ง
ทะเล นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร   
1. ลงมือท าอย่างไม่ขดัขอ้ง / แบ่งสีใหเ้พื่อนในกลุม่ใช ้/  
   ช่วยเหลืองานในกลุม่ (2 คะแนน)   
2. ระบายสีเฉพาะสตัวท์ี่ตวัเองชอบ / ลงมือท าเมื่อเพื่อน 
    หรือครูบอกใหท้ า (1 คะแนน)   
3. ไม่สนใจงานที่ไดร้บัมอบหมาย / สง่เสียงรบกวน   
    แยกตวัอยู่คนเดียว / เดินวนไปมา  (0 คะแนน)   

   

5. 

 

 

จากการระบายสีภาพสตัวใ์ตท้อ้งทะเลมีเพื่อนในกลุม่
นกัเรียนท าภาพปลาเสียหายโดยไม่ตัง้ใจ นกัเรียนมี
พฤติกรรมต่อเพื่อนคนที่ท าภาพเสียหายอย่างไร  
1. บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไร / ช่วยกนัแกไ้ขภาพที่เสียหาย 
   กบัเพื่อนในกลุม่ (2 คะแนน)  
2. ท างานของตนเองต่อไปโดยไม่สนใจภาพที่เสียหาย 
   (1 คะแนน)  
3. รอ้งไหเ้สียใจ / ตีเพื่อน / ต านิเพื่อน / หา้มเพื่อนท างาน 
    ต่อ (0 คะแนน)   
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

6. 

 

 

เมื่อนกัเรียนท างานกลุม่ร่วมกบัเพื่อนและไดร้บัมอบหมาย
ใหไ้ปยืมหนงัสือจากหอ้งสมดุ นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  
1. จดชื่อหนงัสือและลงไปยืมหนงัสือที่หอ้งสมดุ / ชวน 
   เพื่อนไปหอ้งสมดุดว้ย (2 คะแนน)     
2. เดินไปบอกครูใหห้าหนงัสือให ้ (1 คะแนน)    
3. บอกปฏิเสธ / นั่งเฉยไม่รบัรู ้/ เดินหนี / โวยวายและไม่ 
    ยอมไป  (0 คะแนน)   

   

7. 

 

 

ครูใหน้กัเรียนท างานกลุม่และนกัเรียนไดท้ างานที่ตนไดร้บั
มอบหมายจากเพื่อนในกลุม่ส าเรจ็แลว้ นกัเรียนมีพฤติกรรม
ต่อเพื่อนในกลุม่อย่างไร 
1. บอกเพื่อนว่างานของตนเสรจ็แลว้และถามเพื่อนว่ามี 
   อะไรใหเ้ราช่วยอีกบา้ง /เดินไปช่วยเพื่อนในกลุม่ท างาน 
   ที่ยงัไม่เสรจ็ (2 คะแนน)     
2. บอกเพื่อนว่าท างานเสรจ็แลว้ / นั่งรอเพื่อนเรียกใหช้่วย 
    ท างาน (1 คะแนน)   
3. นั่งเฉย / ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / ลกุเดินรอบหอ้ง / อ่าน 
    หนงัสือที่สนใจ / เลน่ของเลน่ / แยกตวัอยู่คนเดียว  
    (0 คะแนน)  

   

8. 

 

 

ในการเลือกหวัหนา้เวรประจ าวนัของหอ้งเรียน ครูใชว้ิธีให้
นกัเรียนเลือกหวัหนา้เวรของตนเองโดยใหน้กัเรียนท าการ
โหวตเลือกหวัหนา้เวร นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไรกบัเพื่อน 
1. ยกมือเลือกเพื่อนที่ตนชอบ  (2 คะแนน)  
2. ยกมือทุกครัง้ที่เลือกเพื่อนในเวรของตน (1 คะแนน)  
3. ไม่ยกมือเลือกหวัหนา้ / ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / ลกุเดิน 
    รอบหอ้ง /อ่านหนงัสือที่สนใจ / เลน่ของเลน่ / แยกตวั  
    อยู่คนเดียว / (0 คะแนน) 
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

9. 

 

 

ครูใหแ้ต่ละเวรช่วยกนัเสนอกฎของหอ้งเรียนที่นกัเรียนอยาก
ใหม้ีในหอ้งเรียนมาเวรละ 3 ขอ้ นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร
กบัเพื่อนในกลุม่  
1. เสนอกฎของหอ้งเรียนและรบัฟังความคิดเห็นของเพื่อน 
    ในกลุม่ (2 คะแนน)  
2. ไม่ออกความคิดเห็นแต่ยอมรบัขอ้เสนอของเพื่อน  
    (1 คะแนน)  
3. ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / ลกุเดินรอบหอ้ง /อ่านหนงัสือที่ 
    สนใจ / เลน่ของเลน่ / แยกตวัอยู่คนเดียว / (0 คะแนน) 

   

10. 

 

 

เมื่อนกัเรียนเสนอขอ้คิดเห็นในงานกลุม่ และเพื่อนไม่เห็น
ดว้ยกบัความคิดของนกัเรียน นกัเรียนมีพฤติกรรมต่อเพื่อน
ในกลุม่อย่างไร  
1. ขอเหตผุลจากเพื่อนและเสนอความคิดใหม่ / ยอมรบัขอ 
   เสนอที่เพื่อนพดูและเสนอความคิดใหม่ (2 คะแนน)     
2. ฟังที่เพื่อนพดู (1 คะแนน)    
3. รอ้งไหเ้สียใจ / นั่งเฉยไม่รบัรู ้/ เดินหนี / โวยวายและไม่ 
    ยอมไป  (0 คะแนน)   

   

11. 

 

 

เมื่อเพื่อนขอใหน้กัเรียนช่วยเดินไปหยิบกาวที่อยู่ในหอ้งเรียน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมกบัเพื่อนที่ขอใหช้่วยอย่างไร  
1. บอกเพื่อนว่าเด่ียวเราไปหยิบให ้/ เดินไปหยิบใหท้นัที 
   เมื่อเพื่อนขอใหช้่วย (2 คะแนน)     
2. เดินไปหยิบใหท้นัทีเมื่อเพื่อนขอใหช้่วย (1 คะแนน)   
3. นั่งเฉย / ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / ลกุเดินรอบหอ้ง  
    อ่านหนงัสือที่สนใจ / เลน่ของเลน่ / แยกตวัอยู่คนเดียว  
   (0 คะแนน)  
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

12. 

 

 

วิชาพละคณุครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุม่และสง่ตวัแทนออกมาวิ่ง
แข่งกบัเพื่อนกลุม่อื่น และนกัเรียนไม่ไดเ้ป็นคนที่เพื่อนเลือก
ใหอ้อกไปวิ่งแข่ง นกัเรียนมีพฤติกรรมอย่างไรกบัเพื่อนใน
กลุม่  
1. ยอมรบัการตดัสินใจในกลุ่มและช่วยเชียรเ์พื่อนที่วิ่งแข่ง   
   (2 คะแนน)  
2. นั่งนิ่งและมองดเูพื่อนวิ่งแข่ง (1 คะแนน)  
3. รอ้งไหโ้วยวาย / ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / แยกตวัอยู่คน 
   เดียว (0 คะแนน) 

   

13. 

 

 

วิชาสงัคมศึกษาครูใหน้กัเรียนไปคน้ควา้ความรู ้และน า
รายงานหนา้ชัน้เรียน กลุม่ของนกัเรียนมีเพื่อนไม่สบายและ
ไม่ไดม้าโรงเรียนนกัเรียน ท าใหก้ลุม่ของนกัเรียนไม่ได้
รายงานและถูกตดัคะแนน นกัเรียนมีพฤติกรรมกบัเพื่อนใน
กลุม่อย่างไร   
1. ปรกึษากบัเพื่อนในกลุม่หาวิธีแกไ้ข / ขอความช่วยเหลือ 
   จากครู (2 คะแนน)  
2. ยืนรอเพื่อนในกลุม่คยุกนัและไม่ออกความคิดเห็น  
   (1 คะแนน)  
3. ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / ลกุเดินรอบหอ้ง /อ่านหนงัสือที่ 
   สนใจ / เลน่ของเลน่ / แยกตวัอยู่คนเดียว / (0 คะแนน) 

   

14. 

 

 

เมื่อมีเพื่อนนกัเรียนกลุม่อื่นมาขอยืมสีไมข้องนกัเรียน 
นกัเรียนจะมีพฤติกรรมต่อเพื่อนที่มายืมสีไมอ้ย่างไร 
1. หยิบใหเ้พื่อนและบอกว่าน ามาคืนตนดว้ย / ปฏิเสธ 
    เพื่อนและบอกเหตผุลว่าตนเองใชส้ีอยู่ (2 คะแนน)     
2. มองและหยิบใหไ้ม่พดูกบัเพื่อน / ส่ายหนา้ (1 คะแนน)    
3. ตีเพื่อน / เดินหนี / นั่งเฉย  (0 คะแนน)   
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ข้อที ่ แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กออทสิติก 
ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น   

ระดับความคิดเหน็ 

1 0 -1 

15. 

 

 

ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ช่วยกนัวางแผนโครงงาน
วิทยาศาสตรท์ี่เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม นกัเรียนมีพฤติกรรมกบั
เพื่อนในกลุม่อย่างไร   
1. เขา้รวมกลุม่กบัเพื่อนและแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนใน 
    กลุม่ (2 คะแนน)     
2. เขา้รว่มกลุม่กบัเพื่อนแต่ไม่แสดงความคิดเห็น  
    (1 คะแนน)   
3. นั่งเฉย / ไม่สนใจเพื่อนในกลุม่ / ลกุเดินรอบหอ้ง / อ่าน 
   หนงัสือที่สนใจ / เลน่ของเลน่ / แยกตวัอยู่คนเดียว /  
   (0 คะแนน)  

   

 
ข้อเสนอแนะ  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(__________________________)  
                                                                                               ผู้ประเมิน  

 
 
  



  79 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบประเมินความคิดเหน็ต่อกิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก 
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แบบประเมินความคิดเหน็ต่อกิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก 

ค าชี้แจง : แบบประเมินฉบบันีจ้ัดท าเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญต่อกิจกรรมดนตรี

ส  าหรบัเด็กออทิสติก โดยคะแนนแต่ละช่องมีความหมาย ดงันี ้ 

  3 หมายถึง ดีมาก  

  2 หมายถึง ดี  

  1 หมายถึง ปรบัปรุง 

คาบ
เรียนที่ 

หัวข้อการประเมิน  
กิจกรรดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก  

ระดับความคิดเหน็ 

3 2 1 

1. 

 

 

กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี  
ด้านเนือ้หาของกิจกรรม  

1. มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  

   

2. ความถกูตอ้งของเนือ้หา    

ด้านการจัดกิจกรรม 

1. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา   
   

2. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด    

3. กิจกรรมที่จดัสามารถพฒันาทกัษะทางดนตรี     

4. กิจกรรมที่จดัสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคม     

ด้านการวัดและประเมินผล  

1. การวดัระหว่างการท ากิจกรรมแบบทดสอบสอดคลอ้งกับ

เนือ้หาและวตัถปุระสงค ์

   

2. การวดัทา้ยกิจกรรมแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและ

วตัถปุระสงค ์

   

 

 

  



  81 

คาบ
เรียนที่ 

หัวข้อการประเมิน  
กิจกรรดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก  

ระดับความคิดเหน็ 

3 2 1 

2. 

 

 

กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี  
ด้านเนือ้หาของกิจกรรม  

1. มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  

   

2. ความถกูตอ้งของเนือ้หา    

ด้านการจัดกิจกรรม 

1. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา   
   

2. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด    

3. กิจกรรมที่จดัสามารถพฒันาทกัษะทางดนตรี     

4. กิจกรรมที่จดัสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคม     

ด้านการวัดและประเมินผล  

1. การวดัระหว่างการท ากิจกรรมแบบทดสอบสอดคลอ้งกับ

เนือ้หาและวตัถปุระสงค ์

   

2. การวดัทา้ยกิจกรรมแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและ

วตัถปุระสงค ์

   

3. 

 

 

กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี  
ด้านเนือ้หาของกิจกรรม  

1. มีความเหมาะสมกบันกัเรียน  

   

2. ความถกูตอ้งของเนือ้หา    

ด้านการจัดกิจกรรม 

1. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา   
   

2. กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด    

3. กิจกรรมที่จดัสามารถพฒันาทกัษะทางดนตรี     

4. กิจกรรมที่จดัสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคม     

ด้านการวัดและประเมินผล  

1. การวดัระหว่างการท ากิจกรรมแบบทดสอบสอดคลอ้งกับ

เนือ้หาและวตัถปุระสงค ์
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คาบ
เรียนที่ 

หัวข้อการประเมิน  
กิจกรรดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก  

ระดับความคิดเหน็ 

3 2 1 

2. การวดัทา้ยกิจกรรมแบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเนือ้หาและ

วตัถปุระสงค ์
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ภาคผนวก จ  
แผนการเรียนรู้กิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก 
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ก าหนดแผนการเรียนรู้กิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กออทสิติก 
 
คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 

1. คาบที่ 1 กิจกรรมการรอ้งเพลงสวสัดี  
1. ครูบรรเลงเพลงสวสัดีใหน้กัเรียนฟัง  
2. ฝึกรอ้งเพลงสวสัดี  
3. คิดท่าทางประกอบเพลงสวสัดี 
4. ท าแบบทดสอบเรื่องเพลงสวสัดี  

1 คาบเรียน / 50 นาที 
10  
20 
10 
10 

2. คาบที่ 2 กิจกรรมการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบลลเ์พลงสวสัดี  
1. รอ้งเพลงสวสัดี 
2. ครูแนะน าเครื่องดนตรีเบลล ์
3. ครูอธิบายวิธีการเลน่เบลลเ์พลงสวสัดี 
4. ใหน้กัเรียนฝึกเลน่เครื่องดนตรีเบลลเ์พลงสวสัดี  
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรี  
   

 
5 
5 
10 
20 
10 

3. คาบที่ 3 กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 
1. รอ้งเพลงสวสัดี 
2. ครูอธิบายจงัหวะชา้-เรว็  
3. ฝึกการเคลื่อนไหวตามจงัหวะชา้-เรว็ ดว้ยท่าทางและริบบิน้ 
4. ท าแบบทดสอบเรื่องการเคลื่อนไหว 
   

 
5 
15 
20 
10 
 

4. คาบที่ 4 กิจกรรมการรอ้งเพลงแมงมมุ 
1. รอ้งเพลงสวสัดี 
2. ครูบรรเลงเพลงแมงมมุใหน้กัเรียนฟัง 
3. ฝึกรอ้งเพลงแมงมมุ  
4. คิดท่าทางประกอบเพลงแมงมมุ  
5. ท าแบบทดสอบการรอ้งเพลงแมงมมุ 

 
5 
5 
20 
10 
10 

 
  



  85 

คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 
5. คาบที่ 5 กิจกรรมการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบลลเ์พลงแมงมมุ 

1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูเลน่เพลงแมงมมุดว้ยเครื่องดนตรีเบลลใ์หน้กัเรียนฟัง 
3. ครูอธิบายวิธีการเลน่เบลลเ์พลงแมงมมุ 
4. ใหน้กัเรียนฝึกเลน่เครื่องดนตรีเบลเพลงแมงมมุ 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงแมงมมุ 
 

1 คาบเรียน / 50 นาที 
5 
5 
10 
20 
10 

6. คาบที่ 6 กิจกรรมสีสนัแห่งท านอง  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายท านองเพลง 
3. ครูอธิบายวิธีการสรา้งท านองดว้ยการติดสติกเกอรส์ี  
4. ใหน้กัเรียนสรา้งท านองเพลงดว้ยการติดสติกเกอรส์ี 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องการสรา้งท านอง  

 
5  
10 
10 
15 
10  

7. คาบที่ 7 กิจกรรม Jumping Beat with twinkle little star song  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูบรรเลงเพลง twinkle little star  
3. ครูสาธิตการกระโดดลงในตารางตวัโนต้  
4. ใหน้กัเรียนกระโดดลงในตารางตวัโนต้ตามเพลงที่ครูเลน่  
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
 

 
5  
5 
10 
20 
10 

8. คาบที่ 8 กิจกรรมปฏิบติัเครื่องดนตรีเพลง Twinkle little star  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูเลน่เพลงTwinkle little starดว้ยเครื่องดนตรีเบลลใ์หฟั้ง 
3. ครูอธิบายวิธีการเลน่เบลลเ์พลงTwinkle little star 
4. ใหน้กัเรียนฝึกเลน่เครื่องดนตรีเบลลเ์พลงTwinkle little star 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงTwinkle little star 

 
5  
5 
10 
20 
10 
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คร้ังที่ เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวนคาบ/นาที 
9. คาบที่ 9 กิจกรรมสรา้งสรรคจ์งัหวะ 

1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายตวัโนต้ตวัด า,โนต้เขบ็ต 1 ชัน้,เสน้กนัหอ้ง,เสน้จบ 
3. ครูอธิบายการสรา้งสรรคจ์งัหวะ 
4. ใหน้กัเรียนสรา้งสรรคจ์งัหวะ 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
 

1 คาบเรียน / 50 นาที 
5 
5 
10 
20 
10 

10. คาบที่ 10 กิจกรรมการรอ้งเพลงเราจงรกั  
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูเปิดเพลงเราจงรกัใหน้กัเรียนฟัง  
3. ใหน้กัเรียนฝึกรอ้งเพลงเราจงรกั  
4. ใหน้กัเรียนคิดท่าทางประกอบเพลง 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องเพลงเราจงรกั   
 

 
5 
5 
20 
10 
10 
 

11. คาบที่ 11 กิจกรรมโนต้เพลงสญัญาณมือ 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
2. ครูอธิบายสญัญาณมือและเสียงตวัโนต้ 
3. ใหน้กัเรียนฝึกสญัญาณมือตามระดบัเสียงตวัโนต้ 
4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงสญัญาณมือ  
 

 
5 
15 
20 
10 
 

12. คาบที่ 12 กิจกรรมสรา้งสรรคบ์ทเพลง 
1. รอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูอธิบายตวัโนต้ตวัตวัด า,โนต้ตวัขาวและเสียงตวัโนต้ 
3. ครูอธิบายการสรา้งสรรคบ์ทเพลง 
4. ใหน้กัเรียนสรา้งสรรคบ์ทเพลงเป็นกลุม่ 
5. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องระดบัเสียงดนตรี   
 

 
5 
5 
10 
20 
10 
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คาบเรียนท่ี 1 กิจกรรมการร้องเพลงสวสัดี 
 

เพลงสวสัดี 
ค ำรอ้ง กติศิกัดิ ์ เสยีงด ี 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________   

         ส –   วสั  –  ด ี           ที ่–    พบ  –   เธอ          ส   –    วสั  –    ด ี        ฉนั –    รกั  –   เธอ 
ค าอธิบายกิจกรรม  

ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมการรอ้งเพลงใหถู้กตอ้งตามระดับเสียงสูง -ต ่าของโน้ต
รวมไปถึงการรอ้งออกเสียงของค าไดอ้ย่างถูกตอ้งและชัดเจน ใหน้กัเรียนคิดท่าทางประกอบเพลง
สวัสดี เพื่อมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กความคิดสรา้งสรรคใ์นการแสดงท่าทางต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับ 
ท านอง และเนือ้หาของบทเพลง โดยครูจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อใหน้ักเรียนนัน้ไดเ้กิดปฏิสมัพันธ์
กบัเพื่อนรว่มชัน้ และเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อฝึกทกัษะการรอ้งเพลงสวสัดีไดถ้กูตามระดบัเสียงและเนือ้เพลง 
2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนในชัน้เรียน   

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม   
  ขั้นน า  
          ครูเล่นpiano ด้วยเพลง London bridge ดว้ยจังหวะที่สนุกสนานและให้นักเรียนปรบมือ
ตามจงัหวะ เพื่อเป็นการกระตุน้การเรียนรูข้องนกัเรียน ใหม้ีความสนใจในสิ่งที่ก าลงัจะเรียน   
ขั้นสอน 

1. ครูเลน่เคร่ืองดนตรีเปียโนเพลงสวสัดีใหน้กัเรียนฟัง 2 รอบ  
2. ครูใหน้กัเรียนลองฮมัเพลงสวสัดีตามครูเลน่เปียโน  
3. เมื่อนกัเรียนฮมัเพลงไดถ้กูตอ้งครูใหน้กัเรียนรอ้งเสียงลา แทนการฮมัเพลงสวสัดีโดยครูเล่น 

เปียโนประกอบ 
4. ครูใหน้กัเรียนปรบมือตามเสียงลาที่นกัเรียนรอ้ง โดยครูเลน่เปียโนประกอบ  
5. เมื่อนักเรียนรอ้งและปรบมือได ้ครูจึงสอนใหน้กัเรียนรอ้งโนต้เพลงเพลงสวสัดี โดยครูรอ้ง

น านกัเรียนและใหน้กัเรียนรอ้งตามครูจนจบเพลง  
6. ครูใหน้กัเรียนรอ้งโนต้เพลงสวสัดี โดยครูเลน่เคร่ืองดนตรีเปียโนประกอบ  
7. เมื่อนักเรียนรอ้งโนต้เพลงไดค้ล่องแลว้ ครูจึงสอนนักเรียนรอ้งตามเนือ้เพลงสวัสดี โดยครู

รอ้งน าและใหน้กัเรียนรอ้งตามจนจบเพลง  
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8. ครูอธิบายค าว่าสวสัดี เป็นค ากลา่วทกัทายเมื่อที่เราพบเจอผูอ่ื้นเราจะกลา่วค าว่าสวสัดี 
9. ใหน้กัเรียนแต่ละคนคิดท่าทางประกอบเพลง  
10. เมื่อนกัเรียนรอ้งเพลงสวสัดีไดแ้ลว้ ครูใชก้ระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโดยใหน้ักเรียน จบัมือ

เป็นวงกลม และเมื่อรอ้งเพลงสวสัดีใหน้กัเรียนหนัไปจบัคู่กบัเพื่อน เมื่อจบรอบใหน้กัเรียน
เปลี่ยนคู่เพื่อนใหม่ โดยที่ไม่ใหคู้่ซ  า้กนั  

ขั้นสรุป  
1. ครูใหน้กัเรียนรอ้งเพลงสวสัดีอีกครัง้พรอ้มกบัท าท่าทางประกอบเพลง  
2. ครูถามค าถามนกัเรียนว่าเมื่อไรที่เราจะกลา่วค าว่าสวสัดี 
3. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัเรื่องเพลงสวสัดี  

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม 
1.  เครื่องดนตรีเปียโน  
2. โนต้เพลงสวสัดี  

วัดและประเมินผล  
1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม   
2. การท าแบบทดสอบเรื่องเพลงสวสัดี  

 
 

คาบเรียนที ่2 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลลเ์พลงสวัสดี 
ค าอธิบายกิจกรรม  

 กิจกรรมการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเบลล ์โดยใชเ้พลงสวัสดีในการฝึก
ทกัษะการปฏิบติัและเป็นเพลงที่ใชต้วัโนต้ 3 เสียง กิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัเครื่องดนตรีใหม้ี
ความถูกตอ้งตามท านองของเพลง ระดบัเสียง จงัหวะและความต่อเนื่องกนัของบทเพลง โดยครูจดั
กิจกรรมการฝึกเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้ักเรียนเกิดปฏิสมัพันธก์ับเพื่อนร่วมชัน้ และเกิดทักษะทางสงัคม    
ที่ดี 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อฝึกทกัษะการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบบล ์
2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนสามารถรว่มบรรเลงดนตรีเป็นกลุม่ได ้ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูรอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
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2. ครูแนะน าเครื่องดนตรีเบลลใ์หน้กัเรียนรูจ้กั  
ขั้นสอน  

1. ครูอธิบายวิธีการจบัไมเ้บลลแ์ละตีเครื่องดนตรีเบลล ์โดยตีไลเ่สียงใหน้กัเรียนดู 
2. ครูใหน้กัเรียนฝึกตีเบบลเ์ริ่มจากเสียงโด(C) เสียงเร(D) และเสียงมี(E) โดยตีเป็นโนต้ตวัด า    

4 ตวั(4จงัหวะ) โดยครูปรบมือเป็นจงัหวะใหน้กัเรียน  
3. ครูใหน้กัเรียนดโูนต้เพลงสวสัดี พรอ้มกบัใหน้กัเรียนรอ้งโนต้เพลงสวสัดี  
4. ครูตีเบลลเ์พลงสวสัดีไปทีละหอ้ง และใหน้กัเรียนตีตามครูทีละหอ้งเพลงจนครบทัง้เพลง 
5. ครูใหน้กัเรียนฝึกตีเบลลเ์พลงสวสัดี  
6. ครูใหน้กัเรียนบรรเลงเพลงสวสัดีพรอ้มกนัโดยครูเป็นผูใ้หจ้งัหวะ หรือใชเ้ครื่องเคาะจงัหวะ

ประกอบการบรรเลงเพลงของนกัเรียน  
ขั้นสรุป  

1. ครูใหน้กัเรียนตีเบลลเ์พลงสวสัดีพรอ้มกนั 
2. ครูซกัถาม-ตอบขอ้สงสยัของนกัเรียน 
3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรี  

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม 
1. เครื่องดนตรีเบลล ์ 
2. โนต้เพลงสวสัดี  
3. แบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรี  

วัดและประเมินผล  
1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม   
2. การท าแบบทดสอบเรื่องเครื่องดนตรี   
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คาบเรียนที ่3 กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 
 ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายใหส้อดคลอ้งตามจังหวะชา้ -เร็ว
ของบทเพลง ดว้ยการเคลื่อนไหวร่างกาย การใชอุ้ปกรณ์ หรือ การคิดท่าทางประกอบตามเพลง
และจังหวะที่ได้ฟัง มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกทางอารมณ์ และความคิดสรา้งสรรคใ์นการ
แสดงท่าทางต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับ ท านอง และเนือ้หาของบทเพลง โดยครูจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนรว่มชัน้ รวมไปถึงเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี  
วัตถุประสงคข์องกิจกรรม  

1. เพื่อฝึกทกัษะการฟังและทกัษะการเคลื่อนไหวร่างกายไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะเพลงที่ไดย้ิน  

2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนสามารถท ากิจกรรมรว่มกบัเพื่อนในชัน้เรียนได ้ 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า 

ครูทบทวนเพลงสวสัดีดว้ยการรอ้งเพลงเป็นการทกัทายนกัเรียน และใหน้กัเรียนรอ้งพรอ้ม
กบัครู ครูเปิดเพลงใหน้กัเรียนฟัง พรอ้มกบัครูเคลื่อนไหวรา่งกายเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจ พรอ้ม
กบัครูบอกใหน้กัเรียนลกุขึน้มาเคลื่อนไหวรา่งกายตามครู และครูจบัมือกนัเป็นวงกลมพรอ้มกบัพา
นกัเรียนเตน้ร  า เมื่อจบเพลงครูจึงกลา่วว่าวนันี ้ครูจะสอนการเคลื่อนไหวตามจงัหวะเพลงชา้และ
จงัหวะเรว็  
ขั้นสอน  

1. ครูอธิบายจงัหวะชา้ดว้ยการเปิดเพลง Lullaby พรอ้มกบัการเคลื่อนไหวรา่งกายดว้ย

ท่าทางอิสระประกอบเพลงใหน้กัเรียนด ู 

2. ครูอธิบายจงัหวะเร็วดว้ยการเปิดเพลง Turkish march พรอ้มกบัการเคลื่อนไหวรา่งกาย

ดว้ยท่าทางอิสระประกอบเพลงใหน้กัเรียนด ู 

3. ครูใหน้กัเรียนเคลื่อนไหวจงัหวะชา้-เรว็ตามเพลง โดยใหเ้คลื่อนไหวรา่งกายดว้ยท่าทาง

อิสระและครูเป็นผูค้อยแนะน านกัเรียน  

4. ครูใหน้กัเรียนใชแ้ทมบรูนิในการเคาะจงัหวะตามเสียงเพลง  

5. ครูน าริบบิน้ใหน้กัเรียนใชป้ระกอบท่าทางตามบทเพลง  
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6. ครูเปิดเพลงพรอ้มกบัใหน้กัเรียนสรา้งสรรคท์างท่าประกอบเพลง โดยท่าทางตอ้ง

สอดคลอ้งกบัจงัหวะ นกัเรียนสามารถใชร้ิบบิน้ หรือแสดงท่าทางประกอบตามเพลงที่ได้

ฟัง 
ขั้นสรุป 

1. ครูเลน่เพลงดว้ยเปียโนจงัหวะชา้-เรว็พรอ้มกบัใหน้กัเรียนเคลื่อนไหวรา่งกายตามเสียงเพลง
ที่ครูเลน่ 

2. ครูสอบถามความรูส้ึกเมื่อนกัเรียนไดเ้คลื่อนไหวร่างกายตามจงัหวะชา้-เรว็  
3. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัเรื่องกิจกรรมการเคลื่อนไหว  

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม  
1. เพลง Lullaby 

2. เพลง Turkish march  

3. แทมบรูนิ 

4. รบิบิน้ขนาดกวา้ง 1 นิว้ ยาว 1 เมตร   

5. เครื่องดนตรีเปียโน 

6. แบบทดสอบเรื่องกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
วัดและประเมินผล 

1. วดัจากการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวของนกัเรียน 

2. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม  

3. การท าแบบทดสอบเรื่องกิจกรรมการเคลื่อนไหว  
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คาบที ่4 กิจกรรมการร้องเพลงแมงมุม  
 

ค าอธิบายกิจกรรม  
ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมการรอ้งเพลงใหถู้กตอ้งตามระดับเสียงสูง -ต ่าของโน้ต

รวมไปถึงการรอ้งออกเสียงของค าไดอ้ย่างถูกตอ้งและชัดเจน ใหน้กัเรียนคิดท่าทางประกอบเพลง
แมงมมุ เพื่อมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนไดฝึ้กความคิดสรา้งสรรคใ์นการแสดงท่าทางต่าง  ๆ ที่สอดคลอ้งกับ 
ท านอง และเนือ้หาของบทเพลง โดยครูจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อใหน้ักเรียนนัน้ไดเ้กิดปฏิสมัพันธ์
กบัเพื่อนรว่มชัน้ และเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อฝึกทกัษะการรอ้งเพลงไดถ้กูตามระดบัเสียง เนือ้เพลงและจงัหวะ 
2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนในชัน้เรียน   

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงสวสัดีเป็นการทกัทาย  
2. ครูน าภาพแมงมมุใหน้กัเรียนดพูรอ้มกบัถามค าถามนกัเรียน  

ขั้นสอน  
1. ครูเลน่เพลงแมงมมุดว้ยเครื่องดนตรีเปียโนใหน้กัเรียนฟัง 2 รอบ  
2. ครูแจกเนือ้เพลงแมงมมุใหน้กัเรียน 
3. ครูรอ้งเพลงแมงมมุใหน้กัเรียนฟัง 2 รอบ  
4. ครูใหน้กัเรียนอ่านเนือ้เพลงแมงมมุไปทีละวรรคเพลง  
5. ครูสอนรอ้งเพลงแมงมุมไปทีละวรรคเพลงพรอ้มกับใหน้ักเรียนรอ้งเพลงตามครูทีละวรรค

เพลง  
6. ครูใหน้กัเรียนฝึกรอ้งเพลงแมงมมุโดยครูบรรเลงเครื่องดนตรีเปียโนประกอบ  
7. ครูใหน้กัเรียนคิดท่าทางประกอบเพลงแมงมมุ 
8. เมื่อนักเรียนรอ้งเพลงและคิดท่าทางประกอบเพลงไดแ้ลว้ ครูใหน้ักเรียนทุกคนจับมือกัน

เป็นวงกลม  
9. ครูใหน้กัเรียนรอ้งเพลงแมงมมุพรอ้มกบัแสดงท่าทางที่ตนเองคิด  
10. ครูใหน้กัเรียนท าท่าแมงมมุตามเพื่อน โดยจะใหเ้พื่อนแต่ละคนเป็นผูน้  า และเพื่อนคนอ่ืนจะ

เป็นผูต้าม ท าจนทกุคนไดเ้ป็นผูน้  า 
ขั้นสรุป  
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1. ครูใหน้กัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงแมงมมุ 
2. ครูซกัถาม-ตอบขอ้สงสยัของนกัเรียน  
3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องการรอ้งเพลงแมงมมุ  

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม  
1. เครื่องดนตรีเปียโน  
2. เนือ้เพลงแมงมมุ  
3. แบบทดสอบเรื่องการรอ้งเพลงแมงมมุ  

วัดและประเมินผล  
1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม   
2. การท าแบบทดสอบเรื่องการรอ้งเพลงแมงมมุ  
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คาบเรียนที ่5 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลลเ์พลงแมงมุม 
ค าอธิบายกิจกรรม  
 กิจกรรมการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเบลล ์โดยใชเ้พลงแมงมุมในการฝึกทักษะ
การปฏิบัติและเป็นเพลงที่ใช้ระดับเสียงตัวโน้ต 5 เสียง ได้แก่เสียงโด(C) เสียงเร(D) เสียงมี(E) 
เสียงฟา(F) และเสียงซอล(G) กิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีใหม้ีความถูกตอ้งตาม
ท านองของเพลง ระดบัเสียง จงัหวะและความต่อเนื่องกนัของบทเพลง โดยครูจดักิจกรรมการฝึก
เป็นกลุม่ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มชัน้ และเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี  

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อฝึกทกัษะการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบลล ์ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถรว่มบรรเลงดนตรีเป็นกลุม่ได ้ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงสวสัดีทกัทายกนั  
2. ครูท าท่าแมงมมุ และใหน้กัเรียนรอ้งเพลงแมงมมุทบทวน   

ขั้นสอน  
1. ครูทบทวนวิธีการจบัไมเ้บลลแ์ละตีเครื่องดนตรีเบลล ์ 
2. ครูใหน้กัเรียนฝึกตีเบลลเ์ริ่มจากเสียงโด(C) เสียงเร (D) เสียงมี(E) เสียงฟา(F) และเสียง

ซอล(G) โดยตีเป็นโนต้ตวัด า 4 ตวั(4จงัหวะ) โดยครูปรบมือเป็นจงัหวะใหน้กัเรียน  
3. ครูใหน้กัเรียนดโูนต้เพลงแมงมมุ พรอ้มกบัใหน้กัเรียนรอ้งโนต้เพลงแมงมมุ 
4. ครูตีเบลลเ์พลงแมงมมุไปทีละหอ้ง และใหน้กัเรียนตีตามครูทีละหอ้งเพลงจนครบทัง้เพลง 
5. ครูใหน้กัเรียนฝึกตีเบลลเ์พลงแมงมมุ  
6. ครูใหน้กัเรียนบรรเลงเพลงแมงมมุพรอ้มกนัโดยครูเป็นผูใ้หจ้งัหวะ หรือใชเ้ครื่องเคาะ

จงัหวะประกอบการบรรเลงเพลงของนกัเรียน  
ขั้นสรุป  

1. ครูใหน้กัเรียนตีเบลลเ์พลงแมงมมุพรอ้มกนั 
2. ครูสอบถามความรูส้ึกนกัเรียนต่อการปฏิบติัเครื่องดนตรี  
3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงแมงมมุ   

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม 
1. เครื่องดนตรีเบลล ์ 
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2. โนต้เพลงแมงมมุ  
3. แบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงแมงมมุ  

วัดและประเมินผล  
1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม  
2. การท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงแมงมมุ   
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คาบเรียนที ่6 กิจกรรมสีสันแห่งท านอง 
 

ค าอธิบายกิจกรรม  

 เป็นกิจกรรมที่ใหน้กัเรียนสรา้งสรรคท์ านองเพลง โดยใชส้ติกเกอรส์ี 5 สี ซึ่งแต่ละสีจะแทน
ตวัโนต้ในบนัไดเสียงเพนทาโทนิค(C major Pentatonic scale) สีแดงแทนเสียงโด(C) สีเหลืองแทน
เสียงเร(D) สีเขียวแทนเสียง(E) สีชมพแูทนเสียงซอล(G) และสีฟ้าแทนเสียงลา(A) โนต้ทกุเสียงจะมี
ค่าเท่ากบัโนต้ตวัด า(1 จงัหวะ) และใหน้กัเรียนติดสติกเกอรส์ีตามความชอบลงในกระดาษที่เตรียม
ไว ้หลังจากใหน้ักเรียนไดติ้ดสติกเกอรส์ีแลว้จึงใหน้ักเรียนฟังเสียงเพลงที่ตนเองไดส้รา้งสรรคข์ึน้ 
พรอ้มกบัใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อเพลงที่เพื่อนแต่งขึน้  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กความคิดสรา้งสรรค ์
2. เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของผูอ่ื้น 
3. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนในชัน้เรียน  

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงสวสัดีทกัทายนกัเรียน  
2. ครูแจกลกูบอลสีใหน้กัเรียนคนละ 1 ลกู และสีไม่ซ  า้กนั   
3. ครูใหน้กัเรียนชลูกูบอลสีที่ไดท้ีละคนพรอ้มกบัครูกดโนต้ตามลกูบอลสี  
4. ครูถามค าถามนกัเรียนถึงเสียงในแต่ละสีของลกูบอลมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

ขั้นสอน  
1. ครูอธิบายสติกเกอรส์ีแต่ละสีนั้นแทนเสียงโน้ตตัวใดบา้ง สีแดงแทนเสียงโด(C) สีเหลือง

แทนเสียงเร(D) สีเขียวแทนเสียง(E) สีชมพูแทนเสียงซอล(G) และสีฟ้าแทนเสียงลา(A) 
โน้ตทุกเสียงจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวด า) พรอ้มกับครูกดเครื่องดนตรีเปียโนตามเสียงที่
อธิบาย  

2. ครูอธิบายวิธีการสรา้งท านองเพลงดว้ยการติดสติกเกอรใ์หน้ักเรียนฟัง โดยก าหนดให ้1 
หอ้งเพลงติดสติกเกอรส์ีได ้4 ตวั  

3. ครูแจกสติกเกอรส์ี 5 สี(คละสี16 ชิน้)และกระดาษหอ้งเพลงใหน้กัเรียน  
4. ครูใหน้กัเรียนติดสติกเกอรส์ีลงในกระดาษหอ้งเพลง  
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5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนออกมากดเครื่องดนตรีเปียโนตามสติกเกอรส์ีที่ตนเองติดไว ้พรอ้ม
กบัตัง้ชื่อเพลง 

6. ครูใหน้กัเรียนท่ีเหลือแสดงความคิดเห็นจากเพลงที่เพื่อนแต่งขึน้  
ขั้นสรุป 

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายถึงท านองเพลงของแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร  
2. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทดสอบเรื่องการสรา้งท านอง  

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม  
1. สติกเกอรส์ี 5 สี ประกอบไปดว้ยสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีชมพูและสีฟ้า เป็นสติกเกอรรู์ป

วงกลมขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 2 ซ.ม. 
2. กระดาษหอ้งเพลง เป็นกระดาษ 100 ปอนด ์กวา้ง 15 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. โดยหอ้งเพลงจะ

แบ่งดว้ยเสน้กันหอ้งและเสน้จบในหอ้งสุดทา้ย แต่ละหอ้งเพลงมีความยาว 10 ซ.ม. / 1 
หอ้ง ทัง้หมด 4 หอ้งเพลง   

3. เครื่องดนตรีเปียโน 
4. แบบทดสอบเรื่องการสรา้งท านอง   

วัดและประเมินผล  

1. การประเมินระหว่างการท ากิจกรรม  

2. การแสดงความคิดเห็นต่อท านองเพลงของเพื่อนในชัน้เรียน  

3. การท าแบบทดสอบเรื่องการสรา้งท านอง  
 
 
 

  



  98 

คาบเรียนที ่7 กิจกรรมJumping Beat  
 

ค าอธิบายกิจกรรม  

 กิจกรรมที่ใหน้กัเรียนกระโดดตามตวัโนต้และจงัหวะชา้-เรว็ของเพลงที่ไดฟั้ง กิจกรรมครัง้นี ้

ใชเ้พลงTwinkle little star ในการฝึก โดยครูจะมีแผ่นตวัโนต้เป็นตวัอกัษรวางเรียงไวต้ามล าดบัของ

เพลงดงันี ้ 
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วิธีการเล่นใหน้กัเรียนยืนที่จุด Start และกระโดดตามตวัโนต้เพลงTwink little star ใหต้รง

กับจังหวะของเพลงและจบที่จุด Finish กิจกรรมนีช้่วยส่งเสริมทักษะการฟัง การเคลื่อนไหวตาม

จงัหวะชา้-เรว็ 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อฝึกทกัษะการฟังจงัหวะชา้-เรว็ 

2. เพื่อฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวตามจงัหวะเพลงได ้ 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรอ้งเพลงสวสัดีเป็นการทกัทาย  

2. ครูเลน่เพลงTwinkle little star ใหน้กัเรียนฟัง  

3. ครูใหน้กัเรียนทายชื่อเพลง 
ขั้นสอน  

1. ครูแจกโนต้เพลง Twinkle little star ใหน้กัเรียน  

2. ครูสอนนกัเรียนรอ้งโนต้เพลง Twinkle little star ทีละวรรคเพลงจนจบ 

3. ครูใหน้ักเรียนรอ้งโน้ตเพลงและปรบมือเป็นจังหวะเพลง  Twinkle little star พรอ้มกับครู

เลน่เคร่ืองดนตรีเปียโนประกอบ  

4. ครูอธิบายกิจกรรม Jumping Beat โดยครูเป็นผูส้าธิตการท ากิจกรรม Jumping Beat ให้

นกัเรียนด ู 

5. ครูใหน้กัเรียนเลน่กิจกรรม Jumping Beat โดยครูเป็นผูเ้ลน่เพลงTwinkle little star โดยใช้

เครื่องดนตรีเปียโน และใชจ้งัหวะชา้-เรว็สลบักนัในแต่ละรอบ   
ขั้นสรุป  

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งโนต้เพลง Twinkle little star  

2. สนทนาความรูส้กึเมื่อไดเ้คลื่อนไหวตามจงัหวะชา้-เร็ว 

3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้   

ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม 

1. โนต้เพลง Twinkle little star 

2. แผ่นตวัโนต้อกัษร รูปวงกลมขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 15 ซ.ม. 

3. เครื่องดนตรีเปียโน 
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4. แบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
วัดและประเมินผล  

1. การประเมินระหว่างการท ากิจกรรม 

2. การท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
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คาบเรียนที ่8 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลลเ์พลง Twinkle little star 
 

ค าอธิบายกิจกรรม 

กิจกรรมการฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเบลล ์โดยใชเ้พลงแมงมุมในการฝึกทักษะ

การปฏิบัติและเป็นเพลงที่ใช้ระดับเสียงตัวโน้ต 6 เสียง ได้แก่เสียงโด(C) เสียงเร(D) เสียงมี(E) 

เสียงฟา(F) เสียงซอล(G) และเสียงลา(A) กิจกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีใหม้ีความ

ถูกต้องตามท านองของเพลง ระดับเสียง จังหวะและความต่อเนื่องกันของบทเพลง โดยครูจัด

กิจกรรมการฝึกเป็นกลุม่ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มชัน้ และเกิดทกัษะทางสงัคมที่

ดี 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อฝึกทกัษะการปฏิบติัเครื่องดนตรีเบบล ์ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถรว่มบรรเลงดนตรีเป็นกลุม่ได ้ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงสวสัดีทกัทายกนั  
2. ทบทวนเพลง Twinkle little star   

ขั้นสอน  
1. ครูทบทวนวิธีการจบัไมเ้บลลแ์ละตีเครื่องดนตรีเบลล ์ 
2. ครูใหน้กัเรียนฝึกตีเบบลเ์ริ่มจากเสียงโด(C) เสียงเร(D) เสียงมี(E) เสียงฟา(F) เสียงซอล(G) 

และเสียงลา(A) โดยตีเป็นโนต้ตวัด า 4 ตวั(4จงัหวะ) โดยครูปรบมือเป็นจงัหวะใหน้กัเรียน  
3. ครูใหโ้นต้เพลง Twinkle little star พรอ้มกบัใหน้กัเรียนรอ้งโนต้เพลง 
4. ครูตีเบลลเ์พลง Twinkle little star ไปทีละหอ้ง และใหน้กัเรียนตีตามครูทีละหอ้งเพลงจน

ครบทัง้เพลง 
5. ครูใหน้กัเรียนฝึกตีเบลลเ์พลง Twinkle little star  
6. ครูใหน้กัเรียนบรรเลงเพลง Twinkle little star พรอ้มกนัโดยครูเป็นผูใ้หจ้งัหวะ หรือใช้

เครื่องเคาะจงัหวะประกอบการบรรเลงเพลงของนกัเรียน  
ขั้นสรุป  

1. ครูใหน้กัเรียนตีเบลลเ์พลง Twinkle little star พรอ้มกนั 
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2. ครูซกัถาม-ตอบ ขอ้สงสยัของนกัเรียน  
3. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลง Twinkle little star 

 
ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม 

1. เครื่องดนตรีเบลล ์ 
2. โนต้เพลง Twinkle little star  
3. แบบทดสอบเรื่องโนต้เพลง Twinkle little star 

วัดและประเมินผล  
1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม  
2. การท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลง Twinkle little star   
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คาบเรียนที ่9 กิจกรรมสร้างสรรคจ์ังหวะ 
 

ค าอธิบายกิจกรรม  

 เป็นกิจกรรมที่ ฝึกให้นักเรียนได้สร้างสรรค์จังหวะจากตัวโน้ต โน้ตที่ ใช้ท ากิจกรรม

สรา้งสรรคจ์งัหวะประกอบไปดว้ยตัวโนต้ 2 ชนิด คือ โนต้ตัวด า(     = 1 จังหวะ) และ โนต้เขบ็ต 1 

ชัน้ (     = ครึ่งจงัหวะ) วิธีการใหน้กัเรียนน าตวัโนต้แต่ละชนิดมาวางเรียงต่อกนัโดยที่ก าหนดใหแ้ต่

ละหอ้งเพลงมีโนต้ไดไ้ม่เกิน 4 จงัหวะ ทัง้หมด 4 หอ้งเพลง หลงัจากที่นกัเรียนไดส้รา้งสรรคจ์งัหวะ

เรียบรอ้งให้นักเรียนใช้เครื่องเคาะจังหวะเล่นโน้ตที่สรา้งสรรค์ขึน้ กิจกรรมสรา้งสรรค์จังหวะ

แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ใหน้ักเรียนฝึกท าคนเดียว และรองที่ 2 ใหน้ักเรียนรวมกลุ่มกันสรา้งสรรค์

จงัหวะ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มชัน้ และเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี 
วัตถุประสงค ์ 

1. รูจ้กัตวัโนต้สากล 

2. ค านวณค่าจงัหวะในแต่ละตวัโนต้ได ้

3. ฝึกทกัษะความคิดสรา้งสรรคด์า้นจงัหวะ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงสวสัดีเป็นการทกัทาย 

2. ครูสนทนาเรื่องอกัษรและภาพที่ใชส้ื่อความหมายต่าง ๆ   
ขั้นสอน  

1. ครูอธิบายตวัโนต้ตวัด า โนต้เขบ็ต 1 ชัน้ เสน้กนัหอ้ง และเสน้จบ โดยใชบ้ตัรภาพประกอบ 

2. ครูอธิบายการสรา้งจังหวะในแต่ละหอ้งเพลง โดยครูก าหนดใหห้นึ่งหอ้งเพลง มีโนต้ได ้ 4 

จงัหวะต่อหนึ่งหอ้งเพลง   

3. ครูแจกตวัโนต้ตวัด า โนต้เขบ็ต 1 ชัน้ เสน้กนัหอ้ง เสน้จบ และกระดาษแม่เหล็ก  

4. ครูแบ่งการท ากิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ใหน้กัเรียนท าคนเดียว และรอบที่ 2 ใหน้กัเรียน

ท าเป็นกลุม่  

5. รอบที่ 1 ใหน้กัเรียนสรา้งสรรคจ์งัหวะโดยใชต้วัโนต้และอปุกรณท์ี่ครูแจกให ้ 

6. นกัเรียนน าเสนอผลงานตนเอง โดยการใชเ้ครื่องเคาะจงัหวะแทมบรูนิ  

7. รอบที่ 2 ใหน้กัเรียนจบักลุม่กนัสรา้งสรรคจ์งัหวะโดยใชต้วัโนต้และอปุกรณท์ี่ครูแจกให ้  
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8. นกัเรียนน าเสนอผลงานของกลุม่ตนเอง โดยการใชเ้ครื่องเคาะจงัหวะแทมบรูนิ   
ขั้นสรุป  

1. ทบทวนค่าของตวัโนต้ตวัด าและโนต้เขบ็ต 1 ชัน้  

2. ทบทวนหนา้ที่ของเสน้กนัหอ้งและเสน้จบ  

3. ครูซกัถาม-ตอบ ค าถามนกัเรียน 

4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม  

1. ภาพสื่อความหมาย ภาพเครื่องหมายยิม้ เศรา้ รกั เป็นตน้  

2. บตัรภาพตวัโนต้ตวัด าและโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ ขนาดเท่ากบักระดาษ A4 

3. ตวัโนต้ตวัด าและตวัโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ แม่เหล็ก ขนาดตวัโนต้สงู 10 ซ.ม. 

4. เสน้กนัหอ้งและเสน้จบแม่เหล็ก ขนาดสงู 10 ซ.ม.  

5. กระดานแม่เหล็กขนาด กวา้ง 30 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. 

6. เครื่องเคาะจงัหวะแทมบรูนิ  

7. แบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
วัดและประเมินผล  

1. แบบประเมินวดัระหว่างการท ากิจกรรม  

2. แบบทดสอบเรื่องตวัโนต้  
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คาบเรียนที ่10 กิจกรรมการร้องเพลงรักซึ่งกันและกัน    
 

ค าอธิบายกิจกรรม  

 ลกัษณะของกิจกรรมเป็นกิจกรรมการรอ้งเพลงใหถู้กตอ้งตามระดับเสียงสูง-ต ่า
ของโน้ตรวมไปถึงการรอ้งออกเสียงของค าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ให้นักเรียนคิดท่าทาง
ประกอบ   เพลงรกัซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกความคิดสรา้งสรรค์ในการแสดง
ท่าทางต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับท านอง จังหวะ และเนือ้หาของบทเพลง โดยครูจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม
เพื่อใหน้กัเรียนนัน้ไดเ้กิดปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มชัน้ และเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี  

เพลงรักซึ่งกันและกัน 
เราจงรักซึ่งกันและกัน เราจงรักซึ่งกันและกัน  
เราจงรักซึ่งกันและกัน เราจงรักซึ่งกันและกัน 

ท านอง/ค ารอ้ง ดร.สพุาพร เทพยสวุรรณ  ดร.แพง ชินพงศ ์
วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อฝึกทกัษะการรอ้งเพลงรกัซงึกนัและกนัไดถ้กูตามระดบัเสียง จงัหวะและเนือ้เพลง 
2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพื่อนในชัน้เรียน   

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรอ้งเพลงสวสัดีเป็นการทกัทาย  

2. ครูน าภาพกิจกรรมกลุ่มที่แสงถึงความรกั ความสามัคคี และการท างานร่วมกนัเป็นทีม ให้

นกัเรียนด ู 

3. ครูถามค าถามนกัเรียน จากภาพที่นกัเรียนเห็น นกัเรียนสามารถอธิบายภาพไดอ้ย่างไร  
ขั้นสอน  

1. ครูเปิดเพลงรกัซึ่งกนัและกนัใหน้กัเรียนฟัง 2 รอบ พรอ้มกับใหน้กัเรียนปรบมือเป็นจงัหวะ

ตาม  

2. ครูแจกเนือ้เพลงรกัซึ่งกนัและกนัใหน้กัเรียน  

3. ครูสอนนกัเรียนรอ้งเพลงรกัซึ่งกนัและกนัละวรรคเพลงและใหน้กัเรียนรอ้งตาม  

4. ครูใหน้กัเรียนฝึกรอ้งเพลงรกัซึ่งกนัและกนั  

5. ใหน้กัเรียนคิดท่าทางประกอบเพลงรกัซึ่งกนัและกนั 

6. นกัเรียนและครูรว่มกนัรอ้งเพลงพรอ้มกบัแสดงท่าทางประกอบ  
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ขั้นสรุป  

1. รอ้งเพลงรกัซึ่งกนัและกนัทบทวน  

2. ครูซกัถาม-ตอบ ขอ้สงสยัของนกัเรียน  

3. ท าแบบทดสอบเรื่องเพลงรกัซึ่งกนัและกนั  
ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม  

1. ภาพกิจกรรมกลุม่ที่แสงถึงความรกั ความสามคัคี และการท างานรว่มกนัเป็นทีม 

2. เนือ้เพลงรกัซึ่งกนัและกนั  

วัดและประเมินผล  

1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม  

2. แบบทดสอบเรื่องเพลงรกัซึ่งกนัและกนั  
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คาบเรียนที ่11 กิจกรรมโน้ตเพลงสัญญาณมือ  
ค าอธิบายกิจกรรม  

 เป็นกิจกรรมการรอ้งเพลงเป็นตัวโน้ต โดยก าหนดใหใ้ชเ้สียงของตัวโน้ต  5 เสียง ไดแ้ก่ 

เสียงโด(C) เสียงเร(D) เสียงมี(E) เสียงฟา(F) และเสียงซอล(G) ซึ่งแต่ละเสียงจะมีมีท่าสญัญาณ

มือประกอบเสียงของตวัโนต้ดงัภาพต่อไปนี ้ 

 

  
 
 
 
 

 

 

ภาพสญัญาณมือตวัโนต้ 

ที่มา : http://www.musictheorytutor.org/2013/03/25/solfege-hand-signs/  
 
วัตถุประสงค ์ 

1. ฝึกทกัษะการฟังเสียงดนตรี 

2. ฝึกทกัษะการรอ้งโนต้ดนตรี 

3. ฝึกทกัษะการอ่านโนต้ดนตรี  

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรอ้งเพลงสวสัดีเป็นการทกัทาย  

2. ทบทวนตวัโนต้ 
 
 
  

http://www.musictheorytutor.org/2013/03/25/solfege-hand-signs/
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ขั้นสอน  

1. ครูอธิบายสญัญาณมือในแต่ละเสียงโดย ใชภ้าพและการสาธิตประกอบ  

2. ครูใหน้ักเรียนท าสญัญาณมือตามครูพรอ้มกับรอ้งตัวโนต้ไปทีละเสียง โดยก าหนดให ้1 

เสียงรอ้งเป็นโนต้ตวัด า 4 ตวั(4 จงัหวะ) และครูเลน่เคร่ืองดนตรีเปียโนประกอบ   

 
 
 
 
 
 
 

3. ครูแจกโนต้เพลงสญัญาณมือใหน้กัเรียน 

4. ครูสอนนกัเรียนรอ้งโนต้พรอ้มท าสญัญาณมือไปทีละหอ้งเพลงจนจบเพลง  

5. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ฝึกเพลงสญัญาณมือ  

6. ครูและนกัเรียนรว่มกนัรอ้งเพลงสญัญาณมือ  
ขั้นสรุป 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละคนออกมาท าสญัญาณมือและใหเ้พื่อนทายเสียงตวัโนต้  

2. ครูซกัถาม-ตอบ ขอ้สงสยัของนกัเรียน  

3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงสญัญาณมือ  
ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม 

1. ภาพสญัญาณมือตวัโนต้  

2. โนต้เพลงสญัญาณมือ  

3. เครื่องดนตรีเปียโน  

4. แบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงสญัญาณมือ  

วัดและประเมินผล  

1. แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม  

2. แบบทดสอบเรื่องโนต้เพลงสญัญาณมือ  

  

C C C C D D D D E E E E 

F F F F G G G G 
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คาบเรียนที ่12 กิจกรรมสร้างสรรคบ์ทเพลง 

ค าอธิบายกิจกรรม  

 ลกัษณะของกิจกรรมใหน้กัเรียนสรา้งสรรคบ์ทเพลง โดยใชเ้สียงตวัโนต้ 5 เสียง ไดแ้ก่เสียง

โด(C) เสียงเร(D) เสียงมี(E) เสียงฟา(F) และเสียงซอล(G) และตวัโนต้ที่ก าหนดความยาวของเสียง

ใชโ้นต้ตวัด า (    = 1 จงัหวะ) และโนต้ตวัขาว(    = 2 จงัหวะ) ก าหนดใหเ้พลงที่สรา้งสรรคม์ี 4 หอ้ง

เพลงและแต่ละห้องเพลงมีโน้ตรวมกันในแต่ละห้องเท่ากับ 4 จังหวะ ให้นักเรียนจับเป็นกลุ่ม

ช่วยกนัสรา้งสรรคเ์พลง โดยเป็นการฝึกใหน้กัเรียนรูจ้กัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อใหน้กัเรียน

เกิดปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มชัน้เรียน และเกิดทกัษะทางสงัคมที่ดี  

บัตรตัวโน้ตที่ใช้ท ากิจกรรม  

 

   

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์ 

1. ฝึกทกัษะการสรา้งสรรคเ์พลง 

2. ฝึกทกัษะการอ่านโนต้ 

3. รูจ้กัค่าของตวัโนต้สากลและน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม  
 
ขั้นน า  

1. ครูและนกัเรียนรอ้งเพลงสวสัดีเป็นการทกัทาย  

2. ทบทวนชื่อตวัโนต้  

3. ทบทวนค่าของตวัโนต้สากล  
ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายโนต้ตวัขาวดว้ยบตัรภาพตวัโนต้  

2. ครูอธิบายวิธีการสรา้งสรรค์เพลง โดยครูก าหนดให้ใช้เสียงของตัวโน้ต 5 เสียงในการ

สรา้งสรรคเ์พลงไดแ้ก่เสียงโด เสียงเร เสียงมี เสียงฟา และเสียงซอล เพลงสรา้งสรรคข์อง

นักเรียนจะใชต้ัวโนต้ที่ก าหนดความยาวของเสียง 2 ชนิด คือ โนต้ตัวด า และโนต้ตัวขาว 

ในแต่ละหอ้งเพลงจะมีโนต้ไดห้อ้งละ 4 จงัหวะ และ1 เพลงสรา้งสรรคม์ี 4 หอ้งเพลง 

3. ครูแจกบตัรตวัโนต้และกระดาษแม่เหล็กใหน้กัเรียน  

4. ครูใหน้กัเรียนจบักลุม่และสรา้งสรรคเ์พลง  

5. ใหน้กัเรียนน าเสนอผลงาน โดยใชว้ิธีการรอ้งเพลง   

 ขั้นสรุป  

1. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุป โดยครูเป็นผูแ้นะน า  

2. ใหน้กัเรียนบอกอปุสรรคที่พบเจอในการท างานและวิธีแกปั้ญหา  

3. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบเรื่องระดบัเสียงดนตรี  
ส่ือและอุปกรณก์ารท ากิจกรรม  

1. บตัรภาพตวัโนต้สากล  

2. บตัรตวัโนต้มีขนานกวา้ง 5 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม.  

3. กระดานแม่เหล็กมีขนาดกวา้ง 30 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. 

4. แบบทดสอบเรื่องระดบัเสียงดนตรี  
วัดและประเมินผล 

1. แบบวดัประเมินผลระหว่างการท ากิจกรรม  

2. แบบทดสอบเรื่องระดบัเสียงดนตรี  
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ภาคผนวก ฉ  

แบบทดสอบระหว่างท ากิจกรรมกับหลังท ากิจกรรมดนตรี  
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แบบประเมินระหว่างการท ากิจกรรม 
คาบเรียนที ่1 กิจกรรมการร้องเพลงสวัสดี  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  

  
คาบเรียนที ่2 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลล ์

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจงัหวะชา้ 2  

2. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจงัหวะเรว็ 2  

3. การแสดงท่าทางประกอบการเคลื่อนไหว 2  

4. การใชร้บิบิน้ในการประกอบการเคลื่อนไหว  2  

5. การใชแ้ทมบูรนิในการเคาะจงัหวะตามเพลง  2  

 รวมคะแนน 10  
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คาบเรียนที ่3 กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง 

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจงัหวะชา้ 2  

2. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจงัหวะเรว็ 2  

3. การแสดงท่าทางประกอบการเคลื่อนไหว 2  

4. การใชร้บิบิน้ในการประกอบการเคลื่อนไหว  2  

5. การใชแ้ทมบูรนิในการเคาะจงัหวะตามเพลง  2  

 รวมคะแนน 10  

 
คาบเรียนที ่4 กิจกรรมการร้องเพลงแมงมุม  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  
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คาบเรียนที ่5 กิจกรรมการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเบลลเ์พลงแมงมุม  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  

 
คาบเรียนที ่6 กิจกรรมสีสันแห่งท านอง  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  
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คาบเรียนที ่7 กิจกรรมJumping Beat  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  

 
คาบเรียนที ่8 กิจกรรมปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเพลงTwinkle little star  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  
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คาบเรียนที ่9 กิจกรรมสร้างสรรคจ์ังหวะ  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  

 
คาบเรียนที ่10 กิจกรรมการร้องเพลงรักซึ่งกันและกัน  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  
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คาบเรียนที ่11 กิจกรรมโน้ตเพลงสัญญาณมือ  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  

 
คาบเรียนที ่12 กิจกรรมสร้างสรรคบ์ทเพลง  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ที ่ กิจกรรมร้องเพลงสวัสดี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1. บอกระดบัเสียงสงู-ต ่าของโนต้เพลง 2  

2. การรอ้งโนต้ไดถ้กูตอ้งตามระดบัเสียง  2  

3. การรอ้งเพลงไดถ้กูตอ้งตามจงัหวะ 2  

4. การรอ้งออกเสียงไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามค ารอ้ง 2  

5. การคิดท่าทางประกอบเพลง 2  

 รวมคะแนน 10  
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แบบทดสอบหลังท ากิจกรรม 
 คาบเรียนที ่1 แบบฝึกทดสอบกิจกรรมเพลงสวัสดี  

ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนโยงเสน้จบัคู่ภาพกบัเนือ้เพลงใหถ้กูตอ้ง 8 คะแนน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

สวสัดี 

ท่ีพบเธอ 

สวสัดี 

ฉันรกัเธอ 
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คาบเรียนที ่2 แบบทดสอบเร่ืองเคร่ืองดนตรี  
ชื่อ-นามสกลุ________________________________________________________  
ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนลากเสน้ภาพเครื่องดนตรีที่มีการเกิดเสียงเหมือนเครื่องดนตรีเบลล ์10 
คะแนน 
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เพลง Lullaby 
 

เพลง Turkish march 
 

คาบเรียนที ่3 แบบฝึกทดสอบกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบเพลง  
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนโยงภาพสตัวใ์หส้มัพนัธก์บัความเร็วของเพลงที่ก าหนดให ้10 คะแนน 
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คาบเรียนที ่4 แบบฝึกทดสอบการร้องเพลงแมงมุม  
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเติมเนือ้เพลงแมงมมุใหส้มบรูณ ์(10 คะแนน) 
 

เพลงแมงมุม  
___________ลายตัวน้ัน ฉันเหน็มัน_______เหลือทน  
วันหน่ึงมัน_________ ไหลหล่นจากบน_________  
_____________ส่องแสง น ้าแห้งเหอืดไป________  

มันรีบไต่_____________ หันหลังมาท าตา__________  
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คาบเรียนที ่5 แบบทดสอบโน้ตเพลงแมงมุม  
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเติมโนต้เพลงแมงมมุใหส้มบรูณ ์(10 คะแนน) 
เพลงแมงมุม  
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คาบเรียนที ่6 แบบทดสอบสีสันแห่งท านอง  
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนน าสติกเกอรม์าสรา้งท านองโดยแต่ละหอ้งตอ้งมีความแตกต่างกนั (10 
คะแนน) 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5.  
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คาบเรียนที ่7 แบบทดสอบกิจกรรม Jumping Beat   
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนวงกลมโนต้ที่มีค่ามากที่สดุ และกากบาททบัโนต้ที่มีค่านอ้ยที่สดุ  (10 
คะแนน) 
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คาบเรียนที ่8 แบบทดสอบกิจกรรม Twinkle little star  
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนระบายสีตวัโนต้ที่นกัเรีนนพบในเพลง Twinkle little star (10 คะแนน) 
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คาบเรียนที ่9 แบบทดสอบกิจกรรมสร้างสรรคจ์ังหวะ 
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเติมค่าของตวัโนต้ใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
 

ตัวโน้ต  ค่าตัวโน้ต  
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คาบเรียนที ่10 แบบทดสอบกิจกรรมเราจงรัก 
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนวงกลมค าที่มีเสียงสงู และกากบาททบัค าที่ลากเสียงยาว  (10 คะแนน) 
 

เพลงรักซึ่งกันและกัน 

เรา จง รกั ซึง่ กนั และ กนั 
เรา จง รกั ซึง่ กนั และ กนั 
เรา จง รกั ซึง่ กนั และ กนั 
เรา จง รกั ซึง่ กนั และ กนั 
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คาบเรียนที ่11 แบบทดสอบกิจกรรมโน้ตเพลงสัญญาณมือ  
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

 
  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเขียนชื่อเสียงตวัโนต้ใหถู้กตอ้งกบัสญัญาณมือที่ก าหนดให ้(10 คะแนน) 
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คาบเรียนที ่12 แบบทดสอบกิจกรรมสร้างสรรคบ์ทเพลง   
ชื่อ-นามสกุล________________________________________________________________  

  ค าชีแ้จง ใหน้กัเรียนเติมเสียงตวัโนต้ที่ก าหนดใหพ้รอ้มกบัรอ้งโนต้ (10 คะแนน)  
1.  
 
 
 
2.  
 
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล กิติศกัดิ์  เสียงดี 
วัน เดือน ปี เกิด 24 พฤศจิกายน 2526 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ครุศาสตรบ์ณัฑิต สาขาดนตรีศกึษา(ดนตรีสากล)    

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม)  เขตบางกะปิ    

แขวงหวัหมาก  กรุงเทพฯ  10240   
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