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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ  และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอน

และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมี

คะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด โซเชียล แมททัวลิต้ี สเกล (Vineland Social 

Maturity Scale) อยูระหวาง 40 - 89 คะแนน ( Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) 

ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคมที่ไดนอยกวาเกณฑที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถาบัน 

ราชานุกูล พ.ศ.2552 เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) จํานวน 10 คน เวลาที่

ใชในการทดลอง  8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ๆละ 20 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการ

คนควา คือ แผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติก และแบบสังเกตทักษะ

ทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One - group pretest - 

posttest  design และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t- test สําหรับ Dependent  Sample   

 ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ  มีทักษะ

ทางสังคมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
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 The Purpose of this research was to study the effect of cooperative play on social    

skill of autistic early childhood children. 

 Sample used in this study were 10 autism early childhood 5 – 6 years old 

preschooler who autism diagnosticed by child psychiatry and had low average score in 

Vineland Social Maturity Scale as social skill disabilities. The research were, took place at 

the behavior modification service model, Rajanukul Institute during the 2009 year. 

Experimental Target were 10 autism early childhood children. 

        The experiment was carried out 24 times within the period of 8 weeks, 3 days per 

week and 20 minutes per day. The instruments used in study were the lesson plans for 

coorperative play and observation form of social skill behavior of autistic early childhood 

children. The research design was one group pre test – post test design. The data was 

analyzed  using the dependent sample t-test. The result of this study revealed that social skil 

behavior of autistic early childhood children was higher than before the experiment with 

statistical significant at .01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีคุณภาพ หากคนสวนใหญใน

ประเทศมีคุณภาพแลวยอมสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในที่สุด และจากการเปลี่ยนแปลง

ทางกระแสสังคมที่รวดเร็ว รัฐตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติในทุกๆ ดานดวย

การวางรากฐานการศึกษาใหมั่นคง รัฐจะตองพัฒนาคนใหพรอมที่จะเผชิญกับวิถีชีวิตและใหเอื้อตอ

การพัฒนาประเทศโดยสวนรวมในอนาคต สังคมปจจุบันจึงเรงการพัฒนาคุณภาพคนทุกคนโดยให

ความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหทุกคนไดพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ 

สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล. 2550: 33) การจัดการศึกษาปฐมวัยมี

หลักการสําคัญตามสาระสําคัญหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป) 

กลาววา การจัดประสบการณใหเด็กอายุ 3-5 ป จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษา 

โดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

และเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู 

หรือเด็กที่มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ

ดอยโอกาส เพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางสมดุล  

โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรงผานประสาท

สัมผัสทั้งหา เหมาะสมกับวัย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 8) สอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตราที่ 7 ความวา ใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิ

ไดรับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุมครองและโอกาสในการมีสวนรวม

ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและ

วัฒนธรรม การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน 

บิดามารดาหรือผูปกครอง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2551: 6-7) 

 จากนโยบายทางการศึกษาดังกลาวทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ อาทิเดก็ที่

มีความบกพรองทางรางกาย บกพรองทางดานสติปญญา บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางสายตา 

เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู เด็กปญญาเลิศ เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและเด็กออทิสติก (ศรีเรือน 

แกวกังวาล. 2543: 7) ไดเขาสูระบบโรงเรียนมากขึ้น เด็กที่มีความตองการพิเศษมีความตองการและ
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ความสามารถทางการศึกษาที่แตกตางไปจากเด็กปกติ แมวาความตองการพื้นฐานไมแตกตางกัน 

(ผดุง อารยะวิญู. 2541: 17) และกอนที่เด็กพิเศษจะเขาสูระบบโรงเรียนจําเปนที่จะตองไดรับการเตรียม

ความพรอมพัฒนาดานตางๆ เพื่อเปนการกระตุน ปรับเปลี่ยนและพัฒนาความบกพรองในเบื้องตน

ข้ึนอยูกับความแตกตางโดยพื้นฐานของลักษณะพิเศษนั้นๆ 

 การวางแผนและการจัดโปรแกรมพิเศษสําหรับเด็กพิเศษเปนสิ่งจําเปนตั้งแตการกําหนด  

ยุทธศาสตรตางๆ ประการแรก คือ การใหโอกาสหลายๆรูปแบบแกเด็กพิการที่จะสังเกตและเลียนแบบ 

ประการที่สอง คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณและการจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ที่จะเพิ่มปฏิสัมพันธทาง

สังคมใหกับเด็กเรียนรูบทบาทสังคมเปนประเด็นที่สามและที่สี่ก็คือ การใหแรงเสริมแกพฤติกรรมที่

เกือบจะเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม ประการที่หา ครูตองแนใจวาเด็กทุกคนเรียนรูและปฏิบัติตามกฏเกณฑ 

(ศรียา นิยมธรรม. 2541: 127)  

 เด็กปฐมวัยออทิสติก เปนเด็กที่มีชวงอายุ 3 – 5 ปที่มีความตองการพิเศษประเภทหนึ่ง จาก

เกณฑการวินิจฉัยโรค DSM-IV-TR ไดกลาวถึงลักษณะอาการของเด็กปฐมวัยออทิสติก วาประกอบดวย 

1) บกพรองดานปฏิสัมพันธทางสังคม คือ ไมสามารถสื่อสารดวยภาษาทาทางไมเลนกับเพื่อนรวมวัย 

ไมมีการแบงปนความรูสึกหรือมีความสนใจรวมกับคนอ่ืน 2) บกพรองทางดานภาษาและการสื่อสาร 

คือ พูดชา พูดไมสมวัย ลําบากในการสรางบทสนทนา หรือสนทนาตอเนื่อง พูดซ้ําๆ หรือมีภาษาแปลกๆ 

การเลนไมสมวัย 3) มีพฤติกรรมไมเหมาะสมหรือพฤติกรรมซ้ําๆ ในสิ่งที่ตนสนใจ คือ สนใจสิ่งของบางสิ่ง 

บางอยาง ดําเนินชีวิตประจําวันซ้ําๆ มีพฤติกรรมทางรางกายซ้ําๆ (DSM-IV-TR. 2000)  สอดคลองกับ 

ฟรอส และบอนดี้ (นุชนารถ แกวมาตร. 2547: 1; อางอิงจาก Frost; & Bondy. 2002) กลาววา เด็ก

ปฐมวัยออทิสติกเปนเด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการ เชน มีความบกพรองของการมีปฏิสัมพันธ

ทางสังคม ความบกพรองของการสื่อสาร การแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ และความสนใจตอส่ิงแวดลอมอยาง

จํากัด ทําใหเด็กปฐมวัยออทิสติกชอบแยกตัวอยูตามลําพัง ขาดโอกาสในการรับรูและเรียนรูจากสิ่งตางๆ 

ที่จําเปนนําไปใชในการปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม เนื่องจากเดก็ปฐมวยัออทสิติกขาดความเขาใจ

กฏเกณฑทางสังคม การสรางปฏิสัมพันธไมเปนธรรมชาติ มีพฤติกรรมทางสังคมไมสมวัย ไมเปนที่

ยอมรับของเพื่อนและบุคคลทั่วไป (เพ็ญแข  ล่ิมศิลา. 2545: 27) การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยออทิสติกจึงมีความสําคัญมากและสงผลตอตัวเด็กในทุกๆ ดาน ทั้งทางจิตใจ สังคม ทักษะทาง

สังคมมีความสําคัญมากเพราะเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน และมีความสําคัญตอเด็กที่จะดํารงชีวิตและ

ทําใหการทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได (พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล. 

2549: 34) เด็กปฐมวัยออทิสติกมีปญหาพัฒนาการทางดานสังคมในลักษณะมีปฏิสัมพันธที่ไมเหมาะสม

กับบุคคลอ่ืนหรือขาดทักษะทางสังคม สงผลใหเด็กปฐมวัยออทิสติกขาดเพื่อน มีปญหาในการปรับตัว 

การทํางานรวมกับบุคคลอื่น (Teplin. 1999: 52)  เด็กทั่วไปสามารถเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมทั้ง

ประสบการณตรง และครูเปนผูสอน ในขณะที่เด็กปฐมวัยออทิสติกมีปญหาปฏิสัมพันธทางสังคมโดย
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พบวาเด็กปฐมวัยออทิสติกชวงความสนใจสั้นทําใหลําบากที่จะทําตามกฏเกณฑทางสังคมซึ่งเปนสิ่ง

ซับซอนและยังขาดทักษะในการสื่อความหมายทางสังคม (Dewey. 1991: 184-206) จึงจําเปนตอง

ชวยเหลือพัฒนาความเขาใจทางสังคมใหแกเด็กปฐมวัยออทิสติก (ผดุง  อารยะวิญู. 2542: 162) 

เพื่อจะชวยใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เด็กปฐมวัยออทิสติกควรไดรับการ
กระตุนพัฒนาการทันทีที่พบเพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาไดเร็วยิ่งขึ้นจนเกือบเทากับเด็กปกติ การพัฒนา

ชาลาชาจะพัฒนาไดยากและพัฒนาไดนอย (เพ็ญแข ล่ิมศิลา. 2532: 12-13) สวนวิธีการพัฒนาเด็ก 

แตละคนจะแตกตางกันตามลําดับความรุนแรงของอาการที่แสดงออก สภาพปญหาก็แตกตางกัน 

แนวทางการเลือกวิธีการสอนยอมแตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน  

 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกสามารถจัดในรูปแบบ

ของกิจกรรมบูรณาการผานการเลนเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงทางสังคมนั้นสามารถทําได

หลากหลายรูปแบบ เชน การเลนแบบรายบุคคล การเลนแบบเปนกลุม กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกลุม

สัมพันธ วิธีเร่ืองราวทางสังคม แบบตัวอยาง เพื่อนคูหู ศิลปะ เปนตน  วราลี โกศัย (2540: 22) ไดกลาวถึง

ประโยชนของการเลนแบบรวมมือที่มีตอพัฒนาการทางสังคมวาชวยใหเด็กเกิดทักษะในการสื่อสาร 

การเขาสังคม การเปนผูนํา ผูตาม ประกอบกับวิธีการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ ตามที่สลาวิน (ประกายแกว 

แปรโคงสูง. 2541: 32; อางอิงจาก Slavin. 1987: 7) ไดใหความหมายไววาเปนกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่จะนําไปใชกับการสอนแบบใดก็ได ที่เหมาะสมกับผูเรียน และบทเรียนนั้นๆ โดยจัดผูเรียนแบบเปนกลุม 

ภายในกลุมประกอบดวยผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน แตมีเปาหมายรวมกัน และมีพฤติกรรม

ในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนจะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชกระบวนการ

กลุม เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการทํางานรวมกันในกลุม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือนี้ครูสามารถจัดผูเรียนใหเปนกลุมๆ กลุมละประมาณ 5-9 คน โดยผูเรียนทุกคน ชวยเหลือกันใน

กลุม (สุรศักดิ์  หลาบมาลา. 2536: 3) สอดคลองกับที่ ไดมิโล (Dimillo. 2004: 130 - 134) กลาวถึง 

การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning : CL) วาเปนโปรแกรมที่โรงเรียนยอมรับอยางแพรหลาย  

มีหลักฐานยืนยันวาการเรียนรูแบบรวมมือเปนประโยชนและมีความนาสนใจที่นํามาใชกับวงการการศึกษา

ปฐมวัย  การเรียนรูแบบรวมมือสามารถใชในการจัดประสบการณใหเด็กไดซึ่งรูปแบบของกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือนั้นสภาพหองเรียนจะเต็มไปดวยความกระตือรือรน เด็กปฐมวัยไดรับการกระตุนให

กิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนอยางนอย 2 คนขึ้นไป เด็กจะไดเรียนรูที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนผานกิจกรรม

กลุม สําหรับการใชกิจกรรมแบบรวมมือกับเด็กพิเศษพบวา 75%ของเด็กเรียนรูในการมีปฏิสัมพันธที่ดี

กับเพื่อน (ปยะลักษณ พฤกษะวัน. 2550: 322)  

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะทางสังคมของเดก็ปฐมวยัออทสิติกที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเพื่อเปนแนวทางและรูปแบบสําหรับครูปฐมวัย ครูการศึกษา

พิเศษ ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสังคมเด็กปฐมวัยออทิสติก 
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ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก

กอนและหลังการจัดประสบการณการเลนแบบรวมมือ  

 

ความสําคัญของการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงผลการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการเลนแบบรวมมือทีม่ตีอ

ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ซึ่งจะเปนแนวทางและเปนประโยชนตอครู ผูเกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย และผูปกครองไดใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา

ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมี

คะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) อยูระหวาง 

40 - 89 คะแนน (Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคม

ที่ไดนอยกวาเกณฑ ที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล 

รวมทั้งหมดจํานวน 30 คน 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมีคะแนน

จากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) อยูระหวาง 40 

- 89 คะแนน (Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสงัคมทีไ่ด

นอยกวาเกณฑ ที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล พ.ศ.2552 เลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คน โดยมีข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง 

ดังตอไปนี้  

 1.  เรียงลําดับประชากรเด็กปฐมวัยออทิสติกจํานวน 30 คน ที่มีคะแนนแบบทดสอบวุฒิภาวะ

ทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) จากคะแนนนอยไปหาคะแนนมาก 
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 2. คัดเลือกเด็กปฐมวัยออทิสติกที่มีคะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด         

(Vineland Social Maturity Scale) ในลําดับที่ 1 – 10 ซึ่งเปนลําดับที่มีคะแนนทักษะสังคมนอยที่สุด 

10 ลําดับจากประชากรทั้งหมดเพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา    
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ (Cooperative  Play)   

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก  3 ดาน ดังนี้ 

            2.1  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

      2.2  การแบงปน 

      2.3  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ   
 1.  กิจกรรมการเลนแบบรวมมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมให

เด็กปฐมวัยออทิสติกผานการเลนเปนกลุม โดยการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับ

เด็กปฐมวัยออทิสติก ที่มีโครงสรางครอบคลุมขอบขายทักษะทางสังคมที่กําหนด คือ การใหเด็กไดมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนภายในกลุม การแบงปนใหเพื่อน และการปฏิบัติตามขอตกลงที่

กําหนดขึ้นในกลุม ลักษณะกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เนนใหเด็กที่เปนสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรม เชน หยิบของสง จับ ชวยเหลือ เคาะใหจังหวะในระหวางที่เพื่อนคนอื่นทํากิจกรรมอยู 

เปนตน เพื่อใหกิจกรรมกลุมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว การแบงปนของใหเพื่อน และการปฏิบัติตาม 

กฏระเบียบ กติกา ขอตกลงของกลุม ผานกระบวนการเลนที่มีความสนุกสนาน ข้ันตอนการจัดกิจกรรม

การเลนแบบรวมมือ มีดังนี้ 

 ข้ันนําประกอบดวยขั้นตอนที่ใหครู นักเรียน และสมาชิกในกลุมสรางสัมพันธภาพโดยการเลน

เกมอุนเครื่องกอนนําเขาสูข้ันดําเนินการเชน รองเพลง การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ทองคําคลองจอง 

เปนตน เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม ครูแนะนําอุปกรณตางๆ 

และวิธีการเลนเกมแกเด็กเพื่อใหเกิดความเขาใจ 

 ข้ันดําเนินการ คือ ข้ันตอนที่ครูกําหนดขอตกลงในการเขารวมกิจกรรม ครูสาธิตวิธีการเลน

เกมและแนะนําอุปกรณที่เตรียมไวใหเด็กเขาใจ  

 ข้ันสรุป คือ ข้ันตอนที่เด็กและครูรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการเลนแบบรวมมือที่ไดผาน

ไปแลวตลอดจนผลที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในทักษะสังคมดานความสนใจเลนกับผูอ่ืน การรอคอย

ขณะอยูในกลุม  การเลนแบบแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน และการเลนภายใตกติกาของกลุม 
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 2. เด็กปฐมวัยออทิสติก หมายถึง เด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ปที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม สถาบันราชานุกูล พ.ศ.2552 ซึ่งไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยเด็กวามีภาวะออทิสซึม (Autism) 

มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมีคะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด 

(Vineland Social Maturity Scale) คะแนนอยูระหวาง  40 - 89 คะแนน ซึ่งมีวุฒิภาวะทางสังคมอยูใน

เกณฑบกพรองระดับปานกลางถึงเล็กนอย (Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade)  

 3.  ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมพื้นฐานกับ

บุคคลของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่สามารถวัดไดจากแบบสังเกตทักษะทางสังคมเด็กปฐมวัยออทิสติก ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นในดานตอไปนี้ 

       3.1 การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม หมายถึง การที่เด็กแสดงพฤติกรรมความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกับสมาชิกในกลุมที่จะรับผิดชอบและปฏิบัติตามหนาที่ของตน เชน สง จับ ชวยเหลือ เคาะให

จังหวะในระหวางที่เพื่อนคนอื่นทํากิจกรรมอยู เปนตน พฤติกรรมนั้นกอใหเกิดการบรรลุเปาหมาย และ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

  3.2  การแบงปน หมายถึง การที่เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณกลุมขณะนั้นดําเนินกิจกรรมโดยแสดงออกในการแบงของเลนใหเพื่อนเมื่อเพื่อนขอ หรือสง

ใหเองโดยที่ยังไมถูกรองขอ ขณะสลับกันเลนสามารถผลัดเปลี่ยนการเลนกับเพื่อนโดยไมแยงกัน หยุด

คอยใหเพื่อนเลนกอนจนกวาจะถึงลําดับการเลนของตน และดําเนินการเลนเมื่อถึงลําดับการเลนของตน 

  3.3 การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม หมายถึง การที่เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกทางสังคม

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณกลุมขณะนั้นดําเนินกิจกรรมโดยแสดงออกในการหยุดฟงและปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของครูหรือ ขอตกลงของกลุม หยุดทํากิจกรรมตรงหนาขณะที่ตองปฏิบัติตามกติกาของ

กลุม อยูในกลุมและเขารวมกิจกรรมภายใตกติกาไดตลอด สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคําบอกของ

ผูนําหรือของผูอ่ืนได และสามารถปฏิบัติกิจกรรมเปนผูนําในการเริ่มเลนเพื่อใหผูอ่ืนทําตาม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  
 
 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือมีทักษะทางสังคมสูงกวากอน

ไดรับการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 

ทักษะทางสงัคม 
     1. การมีสวนรวมในการทํากจิกรรม 

     2. การแบงปน 

     3. การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัย เร่ือง ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลน

แบบรวมมือ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. เอกสารที่เกี่ยวของกับภาวะออทิสติก 

1.1  ความหมายของออทิสติก 

1.2  สาเหตุการเกิดออทิสติก 

1.3  ลักษณะอาการของออทิสติก 

1.4  ขอบงชี้ในการวินิจฉัยออทิสติก 

1.5  ลักษณะความสามารถและการเรียนรูของเด็กออทิสติก 

1.6  ลักษณะความบกพรองทางสังคมและอารมณเด็กออทิสติก 

1.7  การชวยเหลือเด็กออทิสติก 

1.8  เทคนิคการสอนเด็กออทิสติก 

1.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กออทิสติก 

 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม 

2.1  ความหมายของทักษะทางสังคม 

2.2  ความสําคัญของทักษะทางสังคม 

2.3  ลักษณะความตองการทางสังคมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 

2.4  แนวทางการฝกทักษะทางสังคม 

2.5  ข้ันตอนการฝกทักษะทางสังคม 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม 

 3.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการเลนแบบรวมมือ 

3.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลน 

3.2  ความสําคัญของการเลน 

3.3  ประเภทของการเลน 

3.4  ความหมายของการเลนแบบรวมมือ 

3.5  ความสําคัญของการเลนแบบรวมมือ  

3.6  องคประกอบของการเลนแบบรวมมือ    

3.7  ลักษณะการเลนและการเรียนรูแบบรวมมือ    

3.8  แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ  
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3.9   การใชการเลนแบบรวมมือกับเด็กปฐมวัย  

                  3.10 ประโยชนและคุณคาของการเลนแบบรวมมือที่มีตอเด็กปฐมวัย 

3.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนแบบรวมมือ 

 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับภาวะออทิสติก 
      1.1 ความหมายของออทิสติก   
  เด็กออทิสติก (Autistic) เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทหนึ่งที่บกพรองทางพัฒนาการ

ที่มีความแตกตางไปจากเด็กที่มีความตองการพิเศษอื่นๆ ไดมีการศึกษาพฤติกรรม การสอนและดาน

อ่ืนเกี่ยวกับเด็กออทิสติกกันอยางกวางขวาง  มีผูใหความหมายเด็กออทิสติกไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

  รจนา ทรรทรานนท (2527: 16) ไดกลาวถึงพฤติกรรมในเด็กออทิสติก วาเปนพฤติกรรมที่เดก็

ที่แสดงออกมา หรือพฤติกรรมที่เด็กแสดงอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แปลกประหลาดอยาง

ชัดเจน และไมสามารถจะคาดไดวาเด็กจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆ นั้นออกมาหรือไม เด็กบางพวก

แสดงทาทางแปลกๆ ไมสมอายุแตเด็กบางพวกจะมีพฤติกรรมซึ่งไมปกติไมวาอายุของสมองจะพัฒนา

ไปเพียงใด พฤติกรรมที่แปลกประหลาดนั้นก็ยังคงมีอยูสม่ําเสมอ   

  วินัดดา  ปยะศิลป (2537: 10) ที่กลาวถึงเด็กออทิสติก หมายถึงเด็กที่มีพัฒนาการชากวา

เด็กทั่วไปโดยเฉพาะพัฒนาการทางดานภาษาการพูด การแสดงทาทางที่บอกถึงความหมายตางๆ ซึ่ง

ถูกจัดอยูในกลุมที่เรียกวา Pandevelopmental disability เนื่องจากการชะงักงันของพัฒนาการดาน

ภาษาและสังคมที่เร่ิมมีอาการตั้งแตวัยเด็กเล็ก ซึ่งสงผลกระทบขัดขวางพัฒนาการดานอื่นๆ ดวย  

  เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2540: 1) เด็กออทิสติก หมายถึงเด็กที่มีความผิดปกติ และความลาชาทาง

พัฒนาการดานสังคม ดานภาษา ดานการสื่อความหมาย และการจินตนาการ  ซึ่งมีสาเหตุเกี่ยวของกับ

ความผิดปกติทางกายภาพ เนื่องจากมีหนาที่ของสมองบางสวนทํางานผิดปกติไป  

  ผดุง  อารยะวิญู (2546: 1) ใหความหมายเด็กออทิสติกวาเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทางการศึกษาประเภทหนึ่ง เด็กกลุมนี้ตองการการศึกษาพิเศษ ในลักษณะที่แตกตางไปจากการศึกษา

ที่ใหเด็กปกติเพราะมีความบกพรองในพัฒนาการดานการสื่อความหมาย ไมวาจะเปนการใชสีหนา

ทาทาง หรือการใชภาษาถอยคํา มีปญหาทางพฤติกรรม ปญหาทางสังคม และพฤติกรรมที่แปลกๆ ซ้ําๆ 

  ยูเอส ดีพารทเมนท ออฟ เอ็ดดิวเคชั่น (U.S. Department of Education) ใหความหมายของ

เด็กออทิสติกวาเปนด็กที่มีความบกพรองทางพัฒนาการ ดานการสื่อสารดวยภาษา ทั้งภาษาถอยคํา  

และไมใชภาษาถอยคํา ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน จะสังเกตเห็นอาการเหลานี้ไดชัดเจนตั้งแตกอนอายุ  

3 ขวบ ความบกพรองดังกลาวมีผลกระทบตอการพัฒนาการดานตางๆ หลายดาน เด็กกลุมนี้ชอบทํา

อะไรซ้ําๆ มีการเคลื่อนไหวแบบใดแบบเดียว หมกมุนกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางมาก มีความพอใจกับส่ิงแวดลอม

ที่ซ้ําซากจําเจ  (ศรีเรือน  แกวกังวาน. 2543: 221; อางอิงจาก Hardman; et  al.  1966:  367) 
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  สมาคมเด็กออทิสติกสหรัฐอเมริกา (Autism Society of America) ไดใหความหมายของ

เด็กออทิสติก วามีลักษณะเดน 5 ประการ ดังนี ้

  1. พัฒนาการลาชาหรือมีพัฒนาการไปในทางถดถอย 

  2. แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมในลักษณะแปลกๆ หลีกเลี่ยงการมองหนามี

ปฏิกิริยาตอบโตตอเสียงที่ไดยิน มีการรับรูดานการสัมผัสหรือความเจ็บปวดในลักษณะที่มากหรือนอย

เกินไปหรือไมแสดงปฏิกิริยาตอบโตใดๆ ตอส่ิงเราที่กลาวแลว 

  3. แสดงอาการสนใจตอตนเองหรือกระตุนตนเอง โดยไมใหความสนใจตอส่ิงทีอ่ยูรอบตัว 

  4. มีปญหาการพูดและภาษา 

  5. ไมสามารถแสดงปฏิกิริยาโตตอบผูคน ส่ิงของหรือเหตุการณตางๆ 

(ผดุง อารยะวิญู. 2541: 152; อางอิงจาก Pitro; & Freeman. 1978) 

  จาควอรีน (Jaqueline. 2008: 29 - 31) กลาววา ออทิสติก คือ อาการหนึ่งที่มีความผิดปกติ

ของพัฒนาการรอบดาน เชน แอสเพอรเกอร เรทซินโดรม และความผิดปกติที่เกิดในวัยเด็ก สัญญาณ

ตอไปนี้เปนสิ่งนํามาพิจารณาเกี่ยวกับอาการออทิสติก ดังนี้ 

  1. เด็กไมแสดงการตอบสนองหรือแสดงออกทางอารมณ เชน ยิ้มแยม หัวเราะ ราเริง 

ต้ังแต  6 เดือนขึ้นไป 

       2. เด็กไมสามารถเลียนแบบการออกเสียง การยิ้มแยม หรือการแสดงออกทางสีหนา

ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป 

      3. เด็กไมสามารถสะทอนเสียง หรือโตตอบโดยการออกเสียงตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป 

       4. เด็กไมสามารถเลียนแบบทาทาง เชน การชีน้ิว้ การแสดงออก การสะกดิ หรือเคลื่อนไหว

ต้ังแต 12 เดือนขึ้นไป 

              5. เด็กไมมีภาษา คําศัพทต้ังแต 16 เดือนขึ้นไป 

       6. เด็กยังไมสามารถพูดเปนคํา 2 พยางค วลีที่มีความหมาย ปราศจากการเลียนแบบ 

หรือพูดซ้ํา เลียนแบบตั้งแต 24 เดือนขึ้นไป บกพรองทางภาษาพูด หรือทักษะสังคมในทุกชวงวัย 

  อยางไรก็ตามเด็กที่ไดรับการวินิจฉัยวามีอาการออทิสติก สามารถพัฒนาขึ้นไดโดย

ผูเชี่ยวชาญ เชน แพทย ส่ือมวลชนตางๆ และการฝกใหเด็กติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น 

  จากที่กลาวมาแลวนั้นสรุปไดวา เด็กออทิสติก (Autistic) หมายถึง เด็กที่มีความบกพรอง

ทางพัฒนาการ มีความลาชาทางพัฒนาการดานสังคม การสื่อความหมาย ภาษาและจินตนาการ มีพฤติกรรม

เปนแบบเฉพาะที่ไมพึงประสงคอยางชัดเจน เนื่องมาจากหนาที่ของสมองบางสวนทํางานผิดปกติเด็ก

เหลานี้จะมีปญหาในการใชความคิด สติปญญา การรับรู ซึ่งมีผลใหเด็กไมสามารถเรียนรูได มีปญหา

ในการสื่อสารอยูรวมกันกับผูอ่ืนและการคบเพื่อน จัดเปนภาวะที่ตองการความชวยเหลือทุกๆ ดาน 
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 1.2 สาเหตุการเกิดออทิสติก 
  ศรีเรือน แกวกังวาน (2543: 212) ไดใหทัศนะตอสาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึม

วามีการศึกษาคนควาอยางไมหยุดยั้งเพราะยังมีเร่ืองที่ไมรูอีกมากเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภาวะ ออทิสซึม 

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในปจจุบันมีทัศนคติวา ภาวะออทิสซึมเปนเรื่องของอาการและพฤติกรรมที่

เบี่ยงเบนมากกวาเปนโรค อยางไรก็ตามการพยายามศึกษาหาสาเหตุของภาวะออทิสซึมเปนเรื่องที่จําเปน 

เนื่องจากการรูสาเหตุจะเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูการแกไข ปองกัน การใหการดูแลรักษา การจัดโปรแกรม

การเรียนการสอน รวมทั้งการใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กกลุมนี้ไดอยางถูกตองเพื่อใหเขามีอาการออทิสซึม

นอยที่สุด ไดใชชีวิตอยางปกติในสังคมโดยไมเปนภาระแกครอบครัวและสังคมมากนัก  

  ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (2545: 15) ไดกลาวถึง 3 สาเหตุหรือปจจัยของการเกิดภาวะออทิสซึม 

มีดังนี้ 

  1. ปจจัยภายนอกตัวเด็ก เชน การติดเชื้อ เชื้อโรคที่ถูกสงสัยบอยที่สุดคือ เชื้อไวรัส 

  2. ปจจัยภายในตัวเด็กเอง เชน การทํางานของสมอง กระบวนการทางชีวเคมีสารตางๆ 

ในรางกาย 

  3. ปจจัยทางพันธุกรรม แตยังไมสามารถอธิบายไดวา ความผิดปกติที่พบนั้นทําใหเกิด

โรคไดอยางไร 

  รจเรข แสงนิล (2548: 7 – 16) กลาววาปจจุบันนี้มีการยอมรับกันมากกวาสาเหตุสําคัญ

ของภาวะออทิสซึม เกิดจากความบกพรองของระบบประสาทสวนกลาง (Central  Nerverse  System) 

ซึ่งอาจเกิดจากเซลลของสมองที่ผิดปกติและความไมสมดุลยของสารเคมีของระบบประสาท (brain cell  

differences and chemical imbalances) และยังพบดวยวามีความผิดปกติในสวนที่เรียกวา “เวอรมิส 

(Virmis)” ซึ่งอยูในสมองสวนซีรีเบลลัม (cerebellum) ทําใหเด็กกลุมนี้มีปญหาทาดานสติปญญา และ

การเรียนรู 

  มีการคนพบวาความผิดปกติบนโครโมโชมเอ็กซ (Fragile X Syndrome) เปนสาเหตุหนึ่ง

ที่ทําใหเกิดภาวะออทิสซึม และมักจะเกิดกับเด็กชายมากกวาเด็กหญิง อยางไรก็ตามการศึกษาคนควา

ปจจุบันอธิบายวา ความผิดปกติบนโครโมโชมเอ็กซ (Fragile X Syndrome) มิใชสาเหตุหลักของการ

เกิดภาวะออทิสซึม (ศรีเรือน  แกวกังวาน. 2543: 212; อางอิงจาก Bolton’ Pickies; Butler; & Summers. 

1992; Hashimoto; Shimizu;  & Kawasaki. 1993) 

  บลูแมน (เพ็ญแข  ล่ิมศิลา. 2541: 31-21; อางอิงจาก Kemper; & bauman. 1984) 

กลาวเกี่ยวกับความผิดปกติของสมองที่กอใหเกิดภาวะออทิสซึม ดังนี้ 
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  เมื่อศึกษาโดยนับจํานวนเซลลในบริเวณในบริเวณตางๆ ของสมองเปรียบเทียบระหวาง

เด็กกับเด็กปกติจะพบความผิดปกติในเด็กออทิสติกอยางชัดเจนอยู 2 แหง คือ ที่ระบบลิมบิก (Limbic  

System) และที่สมองสวนซีรีเบลลัม (Cerebellum) บริเวณระบบลิมบิก (Limbic System) สวนของ      

อมิกดาลา (Amygdala) และฮิบโพแคมพัส (Hippocampus) ทําหนาที่ควบคุมดานความจํา อารมณ 

การเรียนรูและแรงจูงใจ ความผิดปกติที่พบคือลักษณะของเซลลบริเวณนี้มีบริเวณนี้มีขนาดเล็กมาก   

มีจํานวนเซลลมากกวาคนปกติทั่วไป จนมองเห็นเบียดกันหนาแนนเปรียบเทียบกับการทํางานของ

คอมพิวเตอรคือ มีหนวยความจํามาก แตไมสามารถทําหนาที่เชื่อมโยงความจําความรูที่มีได เด็ก

ออทิสติกจึงมีความผิดปกติดานอารมณและดานการตั้งความสนใจ นอกจากนั้นแลวเซลลผิดปกติมี

ลักษณะเซลลที่ไมพัฒนาหรือเซลลที่ออนกวาอายุจริงมาก มีการลดจํานวนลงอยางชัดเจนของเซลล    

เพียวกินจิ (Purkinje) และการขาดหายไปของกลิโอซิส (Gliosis) ซึ่งเปนสวนประกอบของสมองที่เปน

โครงพยุงเซลลประสาท 

  เซลลบริเวณสมองสวนซีรีเบลลัม (Cerebellum) ซึ่งเปนสวนที่ควบคุมการประสานสัมพันธ 

มีจํานวนเซลลนอย มีชองวางระหวางเซลลมากมายจนมองเห็นการกระจัดกระจายของเซลล เซลลมี

ลักษณะไมพัฒนาการเชนเดียวกับเซลลบริเวณระบบลิมบิก (Limbic System) ระยะพัฒนาการของ

เซลลสมองเทากับเด็กวัยทารกในครรภอายุ 7-8 เดือนเทานั้น พฤติกรรมของเด็กออทิสติกจึงเสมือนถูก

ควบคุมโดยสมองที่มีความบกพรองดังกลาวมาแลว 

  นักประสาทวิทยาเชื่อวาการเกิดภาวะออทิสซึมเกิดจากความบกพรอง ในชวงการพฒันาใน

วัยกอนคลอดและในชวงวัยทารก โรคบางชนิด เชน หัดเยอรมัน การทําคลอดที่ไมถูกตองก็มีความ

เปนไปไดที่ทําใหเกิดภาวะออทิสซึมดวย นอกจากนั้นแลวมลภาวะตางๆ เชน สารตะกั่วก็อาจมีสวนดวย

เชนกัน  แมจะมีเงื่อนไขหลายอยางอธิบายความเปนไปไดที่ทําใหเกิดภาวะออทิสซึมแตนักวิจัยถึงดาน

นี้ไดใหคําแนะนําวาโดยทั่วไปแลวมักจะเกิดจากสาเหตุมากกวาหนึ่งอยาง 

  คารไม ลีช และสตีเวนสัน (Cumine; Leach; & Stevenson. 2000: 3) กลาววา ยังไมทราบ

สาเหตุที่ชัดเจน แตอาการออทิสซึมไมไดเกิดจากสาเหตุเดียวแตมีสิ่งกระตุนใหเกิดอาการของโรคที่

เปนไปไดคือ สาเหตุทางชีววิทยา ขณะตั้งครรภของมารดาและการคลอดระบบประสาทวิทยา และ

สารเคมีในระบบประสาท 

  สาเหตุของการเกิดภาวะออทิสซึมยังไมสามารถสรุปไดแนชัด แตมีความเชื่อวาเกิดจาก

ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบชีววิทยาและระบบสมอง ทํางานผิดปกติ และการติดเชื้อตางๆ 

ของมารดาสงผลทําใหเกิดความบกพรอง ในพัฒนาการดานตางๆ และมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจาก

พัฒนาการของคนทั่วไป 
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 1.3 ลักษณะอาการของออทิสติก 
  รจนา ทรรทรานนท (2527: 21-221) ไดพูดถึงลักษณะพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กออทิสติก 

วา จากการที่เด็กไมสามารถพูด หรือบอกความตองการของตนเองได ทําใหเด็กออทิสติกมีปญหาใน

การเขาสังคมโดยเฉพาะในดานความสัมพันธกับเพื่อนในวัยเดียวกัน การเลนซึ่งถาเปนเด็กปกติจะมี

การเลนโดยใชจินตนาการ การเลนบทบาทสมมุติ เชน เลนเปนพอแม ครู นักเรียน การเลนขายของ แต

ในเด็กออทิสติกเด็กไมสามารถเลนไดโดยใชจินตนาการได ลักษณะการเลนจะเปนการวิ่งไปมา เลนคน

เดียว เด็กจะไมรูวิธีการเลนกับคนอ่ืน มีความสนใจเพียงสั้นๆ ถาเด็กออทิสติกอยากเลนของเลน ขณะที่

เด็กคนอื่นเลนอยูเด็กออทิสติกก็จะเขาไปแยงหรือผลักเด็กคนที่เลนอยูออกจากของเลนนั้นเพราะเด็ก

ออทิสติกไมรูจักการขอหรือการรอคอยจะแสดงพฤติกรรมที่ตองการโดยไมสนใจผูอ่ืน   

  เพ็ญแข ล่ิมศิลา (2538: 364) กลาววา ลักษณะของอาการออทิสซึม (Autism) เปนกลุม

อาการผิดปกติที่แสดงพฤติกรรมใหเห็นวาเด็กไมสามารถพัฒนาการดานสังคม การพูด การใชภาษา 

และการสื่อความหมายตามวัยไดเหมาะสม เด็กออทิสติกสวนใหญจะมีลักษณะภายนอกที่ดูเหมือน

เด็กปกติทั่วไป หนาตานารัก ในชวงทารกจะมีพัฒนาการที่เปนปกติไมวาจะเปนสวนสูง น้ําหนักตัว  

การยิ้ม การนั่ง การคว่ํา และการเดิน แตมีลักษณะที่สามารถสังเกตไดในวัยทารก ความผิดปกติที่แสดง

ใหเห็น 2 ลักษณะของอาการออทิสซึมคือเด็กรองกวนมากสงเสียงกรีดรองทั้งวันทั้งคืน แมวาจะอุม ปลอบ

อยางไรก็ไมหยุดรอง เวลาอุมจะทําตัวแข็งขืน และรองมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขามความผิดปกติที่

สามารถสังเกตไดคือ เด็กจะนอนนิ่งเงียบ ไมรองกวน ไมวาจะรูสึกหิว หรือเปยกเลอะเทอะจะดูเหมือนวา

เปนเด็กที่เลี้ยงงาย ความผิดปกติที่เกิดขึ้นชัดเจน คือ การที่เด็กไมมีปฏิกิริยาตอบสนอง ไมวาจะเปน

การสัมผัสของมารดาจากการอุมหรือกอดรัด เด็กจะไมซุกตัว หรือโอบกอดตอบ เด็กจะไมแสดงความ

สนใจตอส่ิงแวดลอมภายนอก ไมมองหนาหรือสบตาผูอ่ืนไมมองตามเสียงเรียกไมแสดงอาการอยากรู 

อยากเห็นสิ่งใดจะมองไปรอบๆ ตัวอยางไรจุดหมาย นอกจากจะพบเห็นสิ่งที่ถูกใจ เชน แสงไฟ  พดัลมที่

หมนุก็จะจองมองอยูเปนเวลานานๆ  

  ลักษณะของแตละระดับอาการในเด็กออทิสติก อาจจําแนกระดับอาการกวางๆ ได 3 ระดับ    

(ชูศักดิ์  จันทยานนท. 2546: online) ดังนี้ 

  1. ระดับกลุมที่มีอาการนอย เรียกวากลุมที่มีอาการออทิสติกระดับเล็กนอย (Mild 

Autism)หรือบางครั้งเรียก กลุมออทิสติกที่มีศักยภาพสูง (high-functionning autism) ซึ่งจะมีระดับ

สติปญญาปกติ หรือสูงกวาปกติ มีพัฒนาการทางภาษาดีกวากลุมอ่ืน แตยังมีความบกพรองในทักษะ

ดานสังคม การรับรู อารมณ ความรูสึกของบุคคลอื่น ในปจจุบันมีผูเรียกเด็กกลุมนี้อีกชื่อหนึ่งวาแอส

เพอรเกอร (Asperger Syndrome) ตามชื่อแพทยผูคนพบ ซึ่งถือวาเปนประเด็กทางวิชาการ ในการแจก

รายละเอียดของปญหาเพื่อกําหนดแนวทางการชวยเหลือที่ชัดเจนขึ้น แตโดยสภาพพื้นฐานความ

ตองการจําเปนทั้งกลุมออทิสติกที่มีศักยภาพสูงกับกลุมเพอรเกอร ไมมีความแตกตางกันมากนัก 
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  2. ระดับกลุมที่มีอาการปานกลาง เรียกวากลุมที่มีอาการออทิสติกระดับปานกลาง 

(Moderate Autism) ในกลุมนี้จะมีความลาชาในพัฒนาการดานภาษาการสื่อสาร ทักษะสังคมการ

เรียนรูรวมทั้งดานการชวยเหลือตนเองและมีปญหาพฤติกรรมกระตุนตนเองพอสมควร 

  3. ระดับกลุมที่มีอาการรุนแรง เรียกวากลุมที่มีอาการออทิสติกระดับรุนแรง (Severe  

Autism)  ในกลุมนี้จะมีความลาชาในพัฒนาการเกือบทุกดานและอาจเกิดรวมกับภาวะอื่นๆ เชน 

ปญญาออนรวมทั้งมีปญหาพฤติกรรมที่รุนแรง  

  นอกจากนี้ยังกลาวถึงลักษณะของเด็กออทิสติกที่เปนขอจํากัดตอการเรียนรูมีหลาย

ประการ สรุปไดดังนี้ 

  1. ขอจํากัดดานภาษาของการสื่อความหมาย ภาษา ประกอบดวย ความเขาใจและการ

พูด การสื่อความหมาย ไดแก การแสดงดวยกิริยาทาทางเพื่อสงสารใหผูอ่ืนเขาใจเจตนาของตน 

ขอจํากัดดานนี้จึงสงผลที่สําคัญตอการเรียนรูของเด็ก 

  2. ขอจํากัดดานสังคมและอารมณ อาทิ การปรับตัวเขากับกลุม การมีปฏิสัมพันธใน

กลุม การควบคุมอารมณ การอยูรวมกัน หรือทํากิจกรรมกับกลุม ยอมสงผลตอคุณภาพการเรียนรูของเด็ก 

  3. ขอจํากัดดานพฤติกรรมและพฤติกรรมซ้ํา เด็กออทิสติกบางคนมีปญหาพฤติกรรม 

เชน ความสนใจสั้น หรือที่เรียกวา สมาธิสั้นหรือบางคนมีพฤติกรรมซ้ําๆ เปนพฤติกรรมกระตุนของ

ตนเอง เชน เลนนิ้วมือตลอดเวลา สงเสียงอยูในลําคอตลอดเวลา ทําใหเด็กเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวได

จํากัด 

  4. ขอจํากัดดานการรับรูผานประสาทสัมผัส การตอบสนองหรือการรับรูผานประสาทสัมผัส

ที่ผิดปกติ ยอมสงผลตอคุณภาพการรับรู และเรียนรูของเด็ก เชน การแยกความเหมือนหรือความแตกตาง 

ดวยสายตายอมสงผลกระทบตอการอาน 

  5. ขอจํากัดดานการคิดอยางมีจินตนาการ จินตนาการเปนการคิดตอยอดและขยายผล

หากเด็กมีขอจํากัดดานนี้ การเรียนรูยอมเปนไปไดไมเต็มที่ 

  6. ขอจํากัดดานการเรียนรู ในเด็กออทิสติกบางคนระดับความสามารถในการเรียนรูเชน 

ทักษะการสังเกต การจับคู การจัดลําดับ และอื่นๆ มีความจํากัด ซึ่งสงผลตอการเรียนรูเชิงวิชาการ 

  7. ขอจํากัดดานพัฒนาการทางกายบางดาน การไมประสานสัมพันธของกลามเนื้อมือ

และตา ความไมคลองแคลวของกลามเนื้อมัดใหญ การเคลื่อนไหวทางรางกายที่ดูไมสมดุล เชน งุมงาม 

ทําใหเด็กขาดทักษะการเคลื่อนไหว ทําใหการเรียนรูบางดานที่ตองใชทักษะดานนี้มีความจํากัด เชน 

งานการประดิษฐที่มีความละเอียด 
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  รจเรข แสงนิล (2548: 7-16) ชวงอายุที่สามารถสังเกตลักษณะพฤติกรรมที่เรียกวาพฤติกรรม

แบบออทิสติกไดอยางชัดเจนจะเปนระยะ 2 - 3 ป เพราะเปนชวงที่เด็กจะมีพัฒนาการแสดงออก การเรียนรู 

ความอยากรูอยากเห็น ความซุกซนโดยเฉพาะการพูด การใชภาษาและการสื่อความหมาย เด็กในวัยนี้

จะเร่ิมพูด เร่ิมเขาใจความหมาย การเลน การเขาสูสังคม ซึ่งในเด็กออทิสติกจะไมแสดงพฤติกรรมตางๆ 

เหลานี้เด็กจะเฉยเมย  ไมสนใจสิ่งแวดลอม เลนคนเดียว ที่สังเกตไดชัดคือการที่เด็กยังไมพูด ทั้งที่ไมมี

ปญหาทางการไดยินแตเปนเพราะเด็กไมสามารถพูดหรือส่ือความหมายได เด็กจะไมเขาใจความหมาย

ของภาษาที่พูดออกไปจะเปนการพูดโดยเลียนเสียง ในบางกรณีที่เด็กสามารถพูดไดก็จะมีภาษาพูด

เฉพาะของตนเองที่คนอื่นไมสามารถเขาใจได เด็กไมสามารถพูดโตตอบหรือบอกความตองการของ

ตนเองไดเด็กออทิสติกจะเริ่มที่จะแสดงอารมณในชวงอายุ  4 - 5 ขวบป บางรายจะแยกตัวอยูในโลก

ของตนเองอยางชัดเจนขึ้นมีลักษณะทาทางแปลกๆ ชอบทําอะไรซ้ําๆ เชน นั่งโยกตัวเปนเวลานานๆ 

หมุนตัวเขยงปลายเทา เปนตน 
 1.4 ขอบงชี้ในการวินิจฉัยออทิสติก 
  เพ็ญแข  ล่ิมศิลา (2545: 15 – 20) กลาววา ออทิสซึมเปนกลุมอาการที่มีความผิดปกติ

ทางพฤติกรรมจําเพาะจากพัฒนาการดานสังคม DSM-IV การวินิจฉัยอาการออทิสซึม มีหัวขอใหญ ขอ 

คือ (ก) (ข) และ (ค) ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 

  (ก)  ตองพบอาการทั้งหมดอยางนอย 6 ขอยอย โดยพบอาการอยางนอยที่สุด 2 อาการ 

จากขอ 1 และพบอยางนอย 1 อาการ จากขอ 2 และ 3 

    1. มีการสูญเสียปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางนอย 2 ขอยอยดังตอไปนี้ 

         1.1 ไมสามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอื่น เชน ไมมีการสบตา

กับผูใดไมมีการแสดงออกทางสีหนา กิริยาทาทางแตอยางใด 

        1.2 ไมมีความสามารถที่จะผูกสัมพันธกับผูอ่ืน 

         1.3 ขาดการแสวงหาเพื่อที่จะเลนสนุก ทํางานหรือทําประโยชนกับผูอ่ืน 

         1.4 ไมสามารถมีการติดตอทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม 

   2. มีการสูญเสียทางการสื่อความหมาย ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางนอย 1 ขอยอย 

ดังตอไปนี้ 

         2.1 มีความลาชา หรือไมมีการพัฒนาในดานภาษา และการพูด 

                    2.2 ในรายที่พูดไดแลว ก็ไมสามารถสนทนาโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 

         2.3 มักจะพูดซ้ําในสิ่งที่ตองการจะพูดและตนเองสนใจโดยไมสนใจวาจะมีผูอ่ืนฟง

หรือไม 

         2.4 ไมสามารถเลนสมมุติไดดวยตนเอง หรือไมสามารถเลียนแบบไดอยางเหมาะสม

ตามวัย 
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   3. มีพฤติกรรมความสนใจและการกระทําซ้ําๆ ซึ่งแสดงใหเห็ฯไดอยางนอย 1 ขอยอย 

ดังนี้ 

     3.1 มีพฤติกรรมซ้ําๆ อยางเดียวหรือมากกวาหนึ่งอยางได มีความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งโดย

เฉพาะที่ผิดปกติอยางเดนชัด 

     3.2 ไมสามารถยืดหยุนในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ตองกระทําตามขั้นตอน

เดิมทุกครั้ง 

     3.3 มีการเคลื่อนไหวซ้ําๆ เชน การกระดิกนิ้ว โบกมือ หมุนตัว เปนตน 

     3.4 มีความสนใจเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งสิ่งใดของวัตถุหรือของเลน เชน เมื่อใหรถของ

เลน เชน  เมื่อใหรถของเลนเด็กจะสนใจหมุนแตลอ โดยไมสนใจสวนอื่นของรถเลย 

  (ข)  จะตองพบวามีความลาชาหรือความผิดปกติอยางนอย 1 ขอ กอนอายุ 3 ป คือ 

    1.  การปฏิสัมพันธทางสังคม 

    2. ภาษาที่ใชในการสื่อความหมายในสังคม 

    3. การเลนแบบสมมุติ หรือเลนจากการสรางจินตนาการ 

  (ค)  ความผิดปกตินี้ไมไดเกี่ยวของกับอาการผิดปกติอ่ืนๆ เชน กลุมอาการเรทท (Rett’s 

syndrome) หรือความผิดปกติทางสมองอื่นๆ ในวัยเด็ก 

  ขอบงชี้ในการวิจัย DSM – IV (Diagnostic and  Statistical  Manual of  Mental  Disorder  

4th ed) เนื่องจากเด็กกลุมนี้เปนเด็กที่ตองไดรับการรักษาจากแพทยควบคูกันไปกับการเรียนการสอน  

โดยครูการจําแนกเด็กกลุมนี้ออกจากเด็กปกติและเด็กลุมอ่ืน จึงเปนเรื่องสําคัญเพราะเด็กออทิสติกอาจ

มีอาการบางอยางรวมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษกลุมอ่ืน เชน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

เด็กสมาธิส้ัน เด็กที่มีความผิดปกติทางภาษา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีขอบงชี้ในการวินิจฉัยของแพทย 

เพื่อจะดูวาเด็กมีภาวะออทิสซึมหรือไม 
      1.5 ลักษณะความสามารถ และการเรียนรูของเด็กออทิสติก 
  เด็กออทิสติกในกลุมศักยภาพระดับสูง (High functioning) บางคนจะมีความสามารถ

พิเศษเฉพาะดานที่เห็นไดอยางชัดเจนในบางดาน เชน การวาดภาพที่ดีมากเกินอายุเด็ก (ศรีเรือน แกวกังวาล.  

2543: 230)  เชนเดียวกับ เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2540: 62-65) ที่อธิบายถึงความสามารถพิเศษของเด็ก

ออทิสติกกลุมนี้วาความสามารถพิเศษที่ไมเกี่ยวของกับพัฒนาการดานภาษา เชน ความสามารถพิเศษ

ในการเลนหรือฟงดนตรี การคิดคํานวณ การถอดและประกอบเครื่องมือจักรกลหรือเครื่องใชไฟฟา การ

ประกอบภาพตัวตอหรือการเลนของเลนที่สรางสรรค เชน การประกอบแผนพลาสติกใหตอกันจนเปน

รูปรางที่สวยงาม เปนตน นอกจากนี้เด็กกลุมนี้ยังมีความจําดีเลิศจนดูวาผิดปกติเปรียบเสมือนเครื่อง

คอมพิวเตอรที่มีหนวยความจําจํานวนมากเชน สามารถจําขอความในหนังสือบทเรียนไดทั้งเลม สามารถ

จําโคลง ฉันท กาพย กลอน ที่เคยไดฟงหรืออานเพียงครั้งเดียวไดโดยไมผิดเลย มีความสามารถในการ
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จําพระนามของพระมหากษัตริยราชวงศจักรีไดทุกพระองค สามารถพูดตามขาวตางๆ จากโทรทัศน 

เปนตน จะเห็นไดวาลักษณะสติปญญาและการเรียนรูของเด็กออทิสติกไดแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้คือ 

  1. ออทิสติกกลุมที่ศักยภาพต่ํา (Low functioning autism) จะสามารถเรียนไดจนจบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถฝกทางอาชีพที่งายๆ ไดชวยงานในอาชีพทางครอบครัว เชน เลี้ยงปลา 

ขายของหนารานทํางานบานงานที่เกี่ยวกับหัตถกรรม งานเพาะชําตนไม เปนตน แตตองอยูในความ

ดูแลของผูปกครอง 

  2. ออทิสติกกลุมที่ศักยภาพสูง (High functioning autism) เปนเด็กทีม่ีความสามารถ

สูงในการเรียนรู สติปญญาดี จะสามารถเรียนไดจนจบระดับปริญญาตรี สามารถดําเนินชีวิตไดใน

สังคม ชวยเหลือตัวเอง สามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได 

  รจเรข แสงนิล (2548: 7 – 16) ไดพูดถึงลักษณะสติปญญาและการเรียนรูของเด็กออทิสติก 

วามีหลายระดับเชนเดียวกับเด็กปกติ แตสวนมากแลวเด็กกลุมนี้จะมีสติปญญาคอนขางต่ํา (Low functioning) 

โดยพบวาประมาณ 75 % มี IQ ตํ่ากวา 70 เด็กเหลานี้จะมีคะแนนต่ํามาก ในสวนของทักษะการใช

ภาษาและการใชเหตุผล ซึ่งเด็กออทิสติกกลุมนี้มีความสามารถที่ดอยที่สุดของเขาคือ ขาดสมรรถภาพ

ในเชิงประมวลขอมูลขาวสาร (Information  processing  deficiency) ซึ่งแตกตางจากเด็กออทิสติกกลุม 

(High  functioning) จะมีความรูคําศัพทในระดับที่ใชไดเทากับเด็กปกติหรือเกือบเทาเด็กปกติยกเวน

เด็กที่มีความสามารถสูงมากเกินเด็กปกติแตก็ยังมีอาการบางอยางที่บงชี้ความเบี่ยงเบนไปจากปกติ 

  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความสามารถทางสติปญญา และการเรียนรูของเด็กออทิสติกจึง

ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษซึ่งมีความแตกตางจากเด็กปกติ โดยใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถทาง

อารมณ สังคม และสติปญญาของเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางกัน ตองไดรับความชวยเหลือจาก

พอแม ผูปกครอง และความรวมมือจากบุคลากรตางๆ เชน แพทย นักจิตวิทยา นักอรรถบําบัด ครู     

นักจิตบําบัด เพื่อที่เด็กกลุมนี้จะมีพัฒนาการที่ดีในดานตางๆ ตอไป 
      1.6 ลักษณะความบกพรองทางสังคมและอารมณของเด็กออทิสติก 
  ผดุง อารยะวิญู (2546: 22-63) เด็กออทิสติกมีลักษณะของการบอดทางจิตใจ            

(mind blindness) ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหเด็กออทิสติกมีปญหาในดานอารมณและสังคมดังตอไปนี้ 

คือ 

  1. ขาดความไวในการรับรูอารมณของผูอื่นคนทั่วไปมักเขาใจอารมณของผูอื่น โดย

สังเกตจากการแสดงออกทางสีหนาทาทางบางคนรับรูเร็ว (Sensitive) บางคนรับรูชา (Insensitive) 

ในเด็กออทิสติกรับรูไดชาหรือไมอาจรับรูอารมณของผูอ่ืนเลย 

  2. ไมเขาใจวาผูอ่ืนรูอะไรบาง การแสดงออกบางประการของคนรอบขางทําใหเรารูวามี

ขอมูลหรืออะไรเกี่ยวกับส่ิงนั้นอยูแตในเด็กออทิสติกไมสามารถคาดเดาในลักษณะนี้ได 

  3. ทําความตกลงกับเพื่อนไมได เพราะไมรูเพื่อนตองการอะไร คาดเดาอะไรจากเรา 
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  4. ไมเขาใจวาคูสนทนามีความสนใจในสิ่งที่เรากําลังพูดหรือกําลังสนทนาหรือไมจึงอาจ

เปนผูพูดอยูฝายเดียวโดยไมมีผูฟง 

  5. คาดเดาไมไดวาผูอ่ืนคิดอยางไรกับเรา เด็กอาจจะถอดเสื้อในที่สาธารณะเมื่ออากาศ

รอนโดยไมสนใจคนรอบขางวาจะมองมาที่ตนหรือไม 

  6. ไมเขาใจความผิดพลาด คนเราพลาดพลั้งกันไดในบางครั้ง แตสําหรับเด็กออทิสติก

คนเราจะทําผิดพลาดไมได หากทําผิดตองไดรับการลงโทษเสมอ 

  7. เลนบทบาทสมมติไมได ไมสามารถเลนละครได 

  8. ไมเขาใจเจนตนารมณและความหวังดีจากผูอ่ืน 

  9. ไมเขาใจกฎเกณฑทางสังคมที่ไมไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษร 

  จากความบกพรองรอบดานของเด็กออทิสติก ในดานที่เปนลักษณะความบกพรองเดน

ของเด็กออทิสติก คือ บกพรองดานทักษะในการสรางความสัมพันธกับผูอื่น (Teplin. 1997:  591) 

ความบกพรองที่ไมสามารถแสดงความสนใจรวมกับผูอื่นได ทําใหเด็กออทิสติกมีปญหาในการอยู

รวมกับผูอื่น เพราะเด็กจะเลนกับเพื่อนในวัยเดียวกันไมเปน เด็กบางคนที่อาการไมรุนแรงอาจเขาไป

เลนกับเพื่อนแตไมรูจะเริ่มอยางไร (ชาญวิทย พรนภดล. 2545: 2) 
      1.7 การชวยเหลือเด็กออทิสติก 
  สรุปไดเปนขอๆ ดังนี้ (ผดุง  อารยะวิญู. 2542: 122 – 125) 

  1. หากเด็กออทิสติกมีความบกพรองขั้นรุนแรง การชวยเหลือควรเปนแบบตัวตอตัวการ

เรียนรวมจึงเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม เมื่อเด็กทีทักษะมากขึ้น จึงอาจพิจารณาใหเรียนรวมได 

  2. การสอนเด็กออทิสติกควรเนนทักษะที่จําเปน ไดแก ทักษะในการดํารงชีพรายวัย 

ภาษา ทักษะที่จําเปนในการเรียน และทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ 

  3. ในทักษะดานภาษาควรเนนการรับรูทางภาษา และการแสดงออกทางภาษาในลักษณะ

ที่งายๆ ไมสลับซับซอนเสียกอน 

  4. จัดกิจวัตรประจําวันใหเปนระบบและดําเนินการตามเดิมทุกวัน หากมีการเปลี่ยนแปลง

จะตองบอกและอธิบายใหเด็กทราบอยางชัดเจน 

  5. ใชกระบวนการปรับพฤติกรรมควบคูไปกบัการสอน 

  6. หลีกเลี่ยงการลงโทษ การลงโทษบางอยางอาจไมเหมาะสําหรับเด็กประเภทนี้ แต

อาจทําใหปญหากลับเลวรายยิ่งขึ้น อยางนอยควรเปลี่ยนเปนการใหแรงเสริมแทนการลงโทษ 

  7. เนื่องจากเด็กออทิสติกเปนจํานวนมากมักขาดทักษะในการสรางปฏิสัมพันธกับเด็ก

อ่ืนการจัดการเรียนการสอนจึงควรใหเพื่อนเปนแบบอยางมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

  8. เนื่องจากเด็กประเภทนี้มักขาดทักษะในการสรางปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น การจัดการ

เรียนการสอน ควรเนนทักษะทางสังคมดวยเชนเดียวกัน 
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  9. พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดหรือสงเสริมการแสดงพฤติกรรมไมพึง

ประสงคของเด็ก 

  10. เลือกใชวิธีปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 

  11. หากเด็กนั่งโยกตัวไปมาสม่ําเสมอในหองเรียน หรือเมื่อประกอบกิจกรรมนั้นเสีย

วิธีการดังกลาวอาจไมทําใหเด็กอาจสั่งใหเด็กหยุดพฤติกรรมนั้น หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรมนั้นเสีย

วิธีการดังกลาวอาจไมทําใหเด็กหยุดพฤติกรรมโยกตัว ครูอาจเลือกใชวิธีใหม เชน เลือกกิจกรรมที่เด็ก

สนใจซึ่งครูจะตองมีขอมูลกอนวาเด็กชอบอะไรบาง ครูอธิบายใหเพื่อนรวมหองเขาใจและใหความ

ชวยเหลือแกเด็ก 

  12. เด็กออทิสติกอาจกัดเด็กปกติ ซึ่งครูบางคนอาจนําเด็กไปนอกหองหรือลงโทษเด็กดวยวิธี

อ่ืนซึ่งอาจไมไดผลครูจึงจําเปนตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญใหมาชวยเด็กในบางเวลา หรือ

อาจใหเด็กออทิสติกเลือกนั่งเรียนกับเพื่อนที่เขาชอบ และสามารถสื่อสารกันรูเร่ือง 

  13. เด็กออทิสติกบางคน  อาจพูดตามหรือเลียนเสียงพูดของเด็กปกติ ครูจะตองชี้แจงให

เด็กปกติเขาใจวา เขาไมมีความประสงคจะลอเลียนเด็กปกติ แตการพูดตามอาจเปนลักษณะของเด็ก

ประเภทนี้ และใหใชวิธีชวยเหลือในขอ 12 

  14. เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรูชา เด็กใชเวลานานมากในการแสดงทักษะที่งายๆ ครู

บางคนอาจลดจุดประสงคทางพฤติกรรมลง ลดเนื้อหาวิชาลง ซึ่งอาจทําใหเด็กสอบผานเกณฑไดงาย

ข้ึน ความจริงแลวครูอาจชวยเด็กไดโดยการสื่อสารทางสายตา นั่นคือ ใหเด็กเรียนจากภาพประกอบวิธี

ทัศนหรือแผนใสหรือครูอาจใชดนตรีประกอบการสอน 

  15. เด็กอาจขาดสมาธิในการเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะที่มีเสียงรบกวนครูอาจ

ใหเด็กงดรวมกิจกรรมซึ่งเปนวิธีการไมเหมาะสม ครูอาจเลือกวิธีการอื่น เชน ใหเด็กสวมหูฟงเพื่อปองกัน

เสียงรบกวน หรือเด็กฟงเพลงจากเทปในกิจกรรมที่มีเสียงดนตรี 
      1.8 เทคนิคการสอนเด็กออทิสติก 
  สุรางค โควตระกูล (2533: 140-143) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกรูปแบบ

หนึ่งนั่นคือ การใชส่ิงเสริมแรงซึ่งพฤติกรรมของบุคคลสวนใหญจะเปนการเรียนรูแบบปฏิบัติ (Operant  

Behavior) ถาตองการใหพฤติกรรมคงอยูตองไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่

จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ําเดิมและการตอบสนองตอสิ่งเราใดๆ ของบุคคล สิ่งเรานั้นจะตองมี

แรงเสริมอยูในตัว หากแรงเสริมลดลงเมื่อใดการตอบสนองก็จะลดลง สกินเนอรไดแบงการเสริมแรง

ออกเปน 2 ลักษณะคือ 
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  1.  การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือการเสริมแรงที่มีผลใหพฤติกรรมที่

ไดรับการเสริมแรงนั้นมีความถี่ข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา การใชคําพูดคําตําหนิ หรือการตีบุคคลใดบุคคลหนึง่

ก็อาจเปนแรงเสริมทางบวกได ถาการกระทําดังกลาวสงผลใหพฤติกรรมที่ไดรับการกระทํานั้นมีความถี่

เพิ่มมากขึ้น 

  2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือการทําใหความถี่ของพฤติกรรม

เพิ่มมากขึ้น อันเปนผลมาจากการที่แสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้น สามารถจะถอดถอนจากสิ่งเราที่ไมพึงพอใจ 

(Aversive  Stimuli) ออกไปได 

  แกวตา บุปผเวส (2548: 16 – 19) เด็กออทิสติกเปนเด็กที่ตองดูแลทั้งทางดานจิตใจ ดาน

สังคม และการพัฒนาการ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากปญหาภาวะในตัวเด็กเองที่ทําใหเราตองคาํนงึถงึ การสอน

เด็กๆ เหลานั้นจึงมีเทคนิคตางมากมายดังที่กลาวมาขางตนและสรุปได ดังตอไปนี้ 

  1. สอนโดยใหความอบอุนและใสใจ ปฏิบัติสม่ําเสมอจนเด็กเกิดความคุนเคย จนเหมือน

เปนสวนหนึ่งในตัวเขาหรืออีกอยางหนึ่งก็เปนกําลังใจใหเขาดวย 

  2. คอยหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระทบความรูสึกในดานลบหรือกระตุนพฤติกรรมที่ไมสมควร 

  3. ทําความเขาใจกับบุคคลรอบขางตัวเด็กใหเขาใจพฤติกรรมและวุฒิภาวะของเขา 

  4. หมั่นพูดหมั่นทําสิ่งงายๆ ใหไดเห็น ใหไดยินตลอดเวลา เพื่อเปนตัวอยางใหเกิดการ

ทําตามโดยไมเรงรัด 

  5. เมื่อเด็กเริ่มสนใจหรือยอมรับในส่ิงตางๆ แลวก็คอยๆ เพิ่มความรูความเขาใจใหแกเด็ก

มากขึ้น 

  6. ใชภาษาที่เด็กมักใชเสมอ เพื่อใหเขาเขาใจงาย สรางความสนุกสนาน อาจมีการ

กระเซาเยาแหยกันบาง 

  7. ฝกใหเด็กมีระเบียบวนิับและพื้นฐานของสงัคมทกุครั้งทีม่ีโอกาสเหมาะสม 

  8. ใหสมาชกิในครอบค รัวยึดแนวและกลวิธีเดียวกนัเพื่อไมใหเด็กสับสน 

  9. หัดใหเดก็กับเด็กปกติอ่ืนๆ ทีม่ีใจโอบออมอารีทีละคน เปนการสรางปฏิสัมพนัธระหวาง

เด็ก โดยใหพอแมหรือสังเกตการณอยูหางๆ แลวจึงเพิ่มจํานวนคน และเพิ่มกติกาในการเลน 

  10. พาเด็กออกไปหาประสบการณนอกบาน เพื่อไปสัมผัสคนในสังคม เปนการเรียนรูชีวิต

จริง เชน ไปหางสรรพสินคา ทานอาหาร ไอศกรีม เปนตน 

  12. คอยๆ เพิ่มความรูความเขาใจ ในสิ่งรอบตัวที่สลับซับซอนมากขึ้นตามจังหวะและ

โอกาสเปนการพัฒนาความสามารถของเด็กไปทีละขั้น 

 

 



 20 

      1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กออทิสติก 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  กันตรัตน  ไพรินทร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการรูคิดและการแสดงออก

ทางอารมณของเด็กออทิสติกโดยใชกิจกรรมศิลปะ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กออทิสติก

จํานวน 6 คน กําลังศึกษาแบบเรียนรวมอยูโรงเรียนเวตวันธรรมวาส จังหวัดพิษณุโลก ใชเวลาในการ

ทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน คร้ังละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง พบวา เด็กออทิสติกที่ไดรับการสอน

ศิลปะมีผลสัมฤทธิ์ของการวาดภาพที่มีตอการรูคิดและการแสดงออกทางอารมณสูงกวากอนวัยเรียน 

เมื่อศึกษารายละเอียดจากแบบทดสอบยอย การวาดภาพจากการคาดการณ การวาดภาพจากจินตนาการ 

พบวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  อุนเรือน คลายทรัพย (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความเขาใจภาษาของเด็กออทิสติก

กอนวัยเรียนโดยใชการสื่อสารทางเลือก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กออทิสติกกอนวัย

เรียนจํานวน 8 คน กําลังศึกษาอยูศูนยการศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ใชเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน คร้ังละ 30 นาที รวม

ทั้งสิ้น 60 คร้ัง พบวา เด็กออทิสติกกอนวัยเรียนกลุมที่ 1 ที่ยังไมพูดจํานวน 3 คน หลังจากไดรับการสอน

โดยใชการสื่อสารทางเลือก มีระดับความสามารถอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑข้ันต่ํา เด็กออทิสติกกอนวัย

เรียนกลุมที่ 2 เด็กพอพูดไดจํานวน 5 คน หลังจากไดรับการสอนโดยใชการสื่อสารทางเลือก มีระดับ

ความสามารถอยูในระดับดีมาก และความเขาใจภาษาเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

การสื่อสารทางเลือกกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

  แกวตา บุปผเวศ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความคงทนในการจําคําศัพทของเด็กออทิสติก 

ระดับอนุบาลจากการฝกโดยใชกิจกรรมเกม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนที่ไดรับ

การวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเด็กออทิสติก กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนศรีวิกรม ไมมีความพิการ

ซ้ําซอน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน คร้ังละ 40 นาที 

รวมทั้งสิ้น 25 คร้ัง เครื่องมือในการทดลองครั้งนี้ คือ การฝกโดยใชกิจกรรมเกมและแบบทดสอบความ

คงทนในการจํา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ ใชกรณีการศึกษาเปนรายบุคคล

สังเกตและบันทึกในแตละระยะของการทดลองและนําขอมูลที่ไดทั้งระยะเสนฐานและระยะทดลองใน    

แตละครั้งมาคิดเปนคาเฉลี่ย รอยละ พบวา ความคงทนในการจําคําศัพทของเด็กออทิสติกระดับอนุบาล

จากการฝกโดยใชกิจกรรมเกมดีข้ึน 
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  รจเรข  แสงนิล (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณคู

สนทนาในการใชวิธีสอนอานจิตใจสําหรับเด็กออทิสติก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เด็กนักเรียน

ที่เปนเด็กออทิสติกที่มีความบกพรองดานทักษะทางสังคม ไมสามารถรับรูและเขาใจอารมณคูสนทนา 

เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ไดรับการทดลองสอนโดยวธิกีารสอนอานจติใจเปนระยะเวลา 

3 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งหมด 16 คร้ัง 

แบบแผนการศึกษาในครั้งนี้ คือ Single Subject Design แบบ ABA Design เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

คือ ส่ือการสอนโดยวิธีการอานจิตใจ ประกอบดวย ภาพใบหนาสีที่แสดงถึงอารมณมีความสุข เศรา โกรธ 

กลัว, ภาพใบหนาสีขาว-ดํา ที่แสดงถึงอารมณมีความสุข เศรา โกรธ กลัว ,รูปการตูนแสดงถึงอารมณมี

ความสุข เศรา โกรธ กลัว ภาพสถานการณทางสังคมและอารมณ และแบบทดสอบความสามารถการ

รับรูอารมณของผูอื่น สถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูลดวยตารางแสดงรอยละ คาเฉลี่ย โดยนําเสนอขอมูล

ดวยแผนภูมิภาพของคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการรับรูอารมณผูอื่น ผลการศึกษาพบวา

นักเรียนออทิสติกคนที่ 1 ออทิสติกคนที่ 2 และออทิสติกคนที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนอานจิตใจ 

(Mine reading) ที่ความสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณคูสนทนาสูงขึ้น 

  ญาดา ธงธรรมรัตน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครอง

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติก กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองและเด็กปฐมวัย

ออทิสติกที่มารับบริการกลุมงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล จํานวน 14 คู เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย โปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัย

ออทิสติก แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบความรูสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัยออทิสติก 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 

แบบกลุมตัวอยางไมอิสระจากกัน ผลการศึกษาพบวา ความรูและทักษะของผูปกครองเด็กปฐมวัยหลัง

การทดลองสูงกวากอนการทดลองและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และที่ระดับ .01 ตามลําดับ 

และผูปกครองมีความพึงพอใจตอโปรแกรมการศึกษาสําหรับผูปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พื้นฐานเด็กปฐมวัยออทิสติกในระดับมาก 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  แซลลี่ (Sally. 2000: 399 – 409) กลาวไววา ความบกพรองทางสังคมในเด็กออทิสติกเปน

ลักษณะอาการที่เดนลักษณะหนึ่งในหลายๆ อาการ การพัฒนาใหเด็กออทิสติกมีทักษะสังคมที่ดีข้ึน

อาจทําไดโดยใชโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งจากการทบทวนตํารางานวิจัยไดมีการออกแบบ

ไวหลายรูปแบบ ผลการใหโปรแกรมกับเด็กออทิสติกพบวา เด็กมีการตอบสนองและเพิ่มพฤติกรรมทาง

สังคมกับบุคคลอื่นและคูที่อยูในกลุมมากขึ้น ความสําเร็จของการใชโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม

เกิดจากกิจกรรมที่ใหในโปรแกรมจะกระตุนปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางเด็กกับคูหรือเด็กกับผูปกครอง 
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นอกจากนี้ผลการศึกษาในงานวิจัยที่ผานมา รายงานวาโปรแกรมการพัฒนาทางสงัคมยงัสงผลกระทบตอ

พัฒนาการมี่สําคัญของเด็ก เชน พัฒนาการทางภาษา ดวยเหตุผลนี้พัฒนาการทางสังคมที่มีความ

บกพรองในเด็กออทิสติกจึงสามารถพัฒนาไดดวยการใหโปรแกรมการพัฒนาทางสังคม 

  จากการที่ลักษณะเด็กออทิสติกมีปญหาทักษะทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมที่

ไมเหมาะสมกับบุคคลอื่น ในดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอื่น การแบงปน และการ

ปฏิบัติตามขอตกลง ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อันเนื่องมาจากการที่เด็กบกพรองทางทักษะในการรับรู 

และเขาใจสถานการณทางสังคม ซึ่งเปนลักษณะความผิดปกติทางจิตวิทยาของเด็กกลุมนี้ การมีทักษะ

ทางสังคมบกพรองดังกลาวเปนเหตุใหเกิดปญหามากมายสําหรับเด็กออทิสติก เด็กไมมีเพื่อน ขาดโอกาส

ในการเลียนแบบและเรียนรูพัฒนาการจากเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน การขาดทักษะทางสังคมเปนการ

ขัดขวางโอกาสการเรียนรูส่ิงตางๆ มากมายในชีวิตเด็ก จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ทําใหไดแนวทางในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมเด็กปฐมวัยออทิสติกผานกิจกรรม

การเลนแบบรวมมือซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับส่ิงที่ตองการพัฒนา คือ ทักษะทางสังคม โดยมุงเนน

ใหเด็กเรียนรูในเร่ืองการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ภายใตขอตกลงที่กําหนด เพื่อการมีปฏิสัมพันธทาง

สังคมที่เหมาะสมกับบุคคลอื่น เพื่อเกิดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กตอไป 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม 
      2.1 ความหมายของทักษะทางสังคม 
  ประนอม เดชชัย (2536: 19) ใหความหมายทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะซึ่งผูเรียน

จําเปนตองมี เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม ไดแก ทักษะในการดํารงชีวิตรวมกับ

ผูอ่ืนในสังคม ไดแก ทักษะในการดํารงชีวิตในสังคม (Social Living Skills) และทักษะทางกระบวนการ

กลุม (Group Process Skills) ความหมายทั่วไปของขอบเขตการพัฒนาทางสังคมจะเนน 2 เร่ือง คือ 

  1. ทักษะทางสังคม เปนวิธีฝกฝนและสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ดี เชน การพูดที่

เหมาะสม การตกลงกันในเรื่องที่โตแยงผูอ่ืน 

   2. ทักษะทางสังคม ชวยเพิ่มพูนใหเด็กมีพฤติกรรมและความสามารถในการสนองตอบ 

และแสดงทาทางที่เหมาะสม การมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนๆ เพื่อเปนฐานในการอยูรวมกับผูอ่ืนใน

อนาคต 

  ศรีกัลยา  พึ่งแสงสี (2539: 28) ใหความหมายทักษะทางสังคม หมายถึงความสามารถ

ในการอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และเปนสมาชิกที่ทําประโยชน

แกสังคมนั้น 
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  จาโรลิเมก (ปทมาวดี บุณยสวัสด์ิ. 2535: 17; อางอิงจาก Jarolimek. 1977) ใหความหมาย

ทักษะทางสังคมไว 3 ประการ คือ 

  1. การอยูรวมกันและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับนับถือในสิ่งที่ถูกตองของผูอ่ืน 

และการอยูรวมกันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ 

  2. การรูจักควบคุมตนเองและรูจักตัดสินใจดวยตนเอง 

  3. การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับผูอ่ืน 

  เวสวูด (Westwood. 1977: 77) ใหความหมายทักษะทางสังคม หมายถึงสวนประกอบ

ของพฤติกรรมสําหรับบุคคล ซึ่งมีความสําคัญที่จะชวยในการเริ่มมีปฏิสัมพันธทางบวกกับผูอ่ืน และผดุง

รักษาซึ่งความสัมพันธนั้นไวได 

  สรุปไดวา ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

รูจักรับผิดชอบ รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง รูจักปฏิบัติตอผูอ่ืน ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม

และสรางประโยชนใหแกสังคม 
      2.2  ความสําคัญของทักษะทางสังคม 
  ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน และมีความสําคัญตอมนุษยที่จําใหการ

ดํารงชีวิต และการทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข มีการกลาวถึงความสําคัญทักษะสังคมหลากหลาย 

  สุขุมาล เกษมสุข (2535: 11) ไดพูดถึงความสําคัญของทักษะทางสังคมดังนี้ 

  1. ความสําคัญทางดานสวนบุคคล ชวยใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข ยิ่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก ทักษะทางสังคมยิ่งมีความจําเปนมากขึ้นเทานั้น เพราะ

บุคคลตองสามารถปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ส่ือความหมายทํางานรวมกันแกปญหาของตนเอง และสังคมได 

สามารถปรับตัวไดทุกสภาพแวดลอม ส่ิงเหลานี้เปนลักษณะที่ชวยใหมนุษยดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

  2. ความสําคัญทางดานสังคม  สังคมใดมีสมาชิกที่เปนผูมีทักษะทางสังคมดี รูจักเสียสละ   

ประโยชนสวนตน เพื่อประโยชนสวนรวม มีความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาสังคมที่ตนอยูสังคมนั้นยอม

เปนที่สังคมสงบสุข มีความเจริญมั่นคง แตถาสังคมใดมีลักษณะตรงกันขามสมาชิกขาดทักษะทาง

สังคม สังคมนั้นยอมมีปญหา ไมสงบสุขและมีความเสื่อม  

  ปทมาวดี บุณยสวัสด์ิ (2535: 19) ทักษะทางสังคมมีสวนชวยพัฒนาบุคคล และสังคมตอ

บุคคลไดแก การที่ทําใหบุคคลอยูรวมกัน และทํางานรวมกันอยางราบรื่น ตลอดจนนําไปแสวงหา

ความรูใหมตอสังคมไดแก การที่ทําใหสังคมดํารงอยูไดและพัฒนาใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  

  ธีรยุทธ  เสนียวงศ ณ อยุธยา (2536: 220) ไดพูดถึงวาทักษะทางสังคมนั้น มีความสําคัญ

ตอพัฒนาการทางสังคมของเด็กเปนอยางมากและสงผลตอตัวเด็กในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนทางดาน

จิตใจ สังคม การเรียน การปรับตัว ทั้งในชีวิตปจจุบันและอนาคต ดังนั้น จึงควรมีการแกไขและพัฒนา

ทักษะทางสังคม โดยที่ครูรวมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กทุกๆ ฝาย  
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  เทียมใจ  พิมพวงศ (2541: 21; อางอิงจาก Cook; et al. 1996: 224 – 225) การพัฒนา

ทักษะทางสังคมใหเพิ่มขึ้นในทางที่ดี และประสบความสําเร็จใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษตอง

กระทําตั้งแตเริ่มแรก เพราะทักษะทางสังคมจะชวยใหเด็กมีพื้นฐานทางอารมณที่ดี สามารถพัฒนา

ความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม รวมถึง ยังชวยพัฒนาดานสติปญญา การสื่อความหมาย และยัง

ชวยใหเด็กที่มีความบกพรองสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเหมือนเด็กปกติได  

  สรุปไดวา ทักษะทางสังคม มีความสําคัญในการชวยพัฒนาเด็กทั้งปกติและที่มีความ

ตองการพิเศษ มีผลตอเด็กในทุกๆ ดานไมวาจะเปนทางดานจิตใจ สังคม การเรียน ปรับตัว สําหรับเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษตองกระทําตั้งแตเริ่มแรก เพราะทักษะทางสังคมจะชวยใหเด็กมีพื้นฐานทาง

อารมณที่ดี สามารถพัฒนาความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางเหมาะสม  
      2.3 ลักษณะความตองการทางสังคมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 
  ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของบุคคล ซึ่งควรไดรับการฝกฝนและปลกูฝง

เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสรางประโยชนใหแกสังคม 

  ปทมาวดี  บุณยสวัสด์ิ (2535: 20) ไดแบงทักษะทางสังคมไว ดังนี้ 

  1. การเคารพตอระเบียบวินัยของตนเอง และกลุม 

  2. การมีสวนรวมในการทํางานกลุม 

  3. การแสดงออกและการแกปญหาในกลุม 

  4. การมีมารยาทในสังคม 

  5. การแสดงความรับผิดชอบ 

  6. การชวยเหลือผูอ่ืน 

  เวสวูด (Westwood. 1997: 77 – 78) ไดแบงพื้นฐานทักษะทางสังคม ดังนี้ 

  1. การสบตากับคูสนทนาอยางเหมาะสม 

  2. การรับรู การแสดงอารมณทางสีหนาอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

  3. การใชระดับเสียงในคําพูด ไมควรดังหรือคอยจนเกินไป 

  4. การรูจักแสดงความยินดีกับผูอ่ืน 

  5. การรูจักสนทนากับผูอ่ืน แสดงความรูสึก ถาม ฟง แสดงความสนใจ และมีการตอบสนอง

ตอคําถาม 

  6. การยืนในระยะเหมาะสมกับคูสนทนา และไมควรสัมผัสกับคูสนทนาแบบเหมาะสม 

  7. การมีความตั้งใจที่จะฟง 

  8. การเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น เชน เลนตามกฎกติกา แบงปน ชวยเหลือกัน 

รูจักผลัดเปลี่ยน การประนีประนอม การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน รูจักขอโทษและขอบคุณ 
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  9. สามารถควบคุมความโกรธ ความกาวราว ความขัดแยงในใจ  มีน้ําใจเปนนักกีฬา 

            10.  แตงกายสะอาด  มีสุขภาพอนามัยดี 

  ลักษณะความตองการทางสังคมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เปนความตองการตามพฒันาการ

ทางสังคมในการเลนและการทํางานรวมกับผูอื่น เชน เลนตามกฎกติกา แบงปน ชวยเหลือกันรูจัก

ผลัดเปลี่ยน การประนีประนอม การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน รูจักขอโทษและขอบคุณ การรูจักสนทนา

กับผูอื่น แสดงความรูสึก ถาม ฟง แสดงความสนใจ การตอบสนองตอคําถาม การมีสวนรวมในการ

ทํางานกลุม การแสดงออก และการแกปญหาในกลุม  
      2.4 แนวทางการฝกทักษะทางสังคม 
  การฝกทักษะทางสังคม ทําได 2 วิธี คือ 

  1. การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน ตามปกติวิธีนี้เปนการฝกพรอมๆ กับการเรียน

การสอนเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรปกติ ครูสามารถนําไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม

ประสบการณโดยใชเนื้อหาวิชาเหมือนเดิม แตจะเนนกระบวนการเรียนการสอนและเทคนิควิธีที่ชวยให

นักเรียนเกิดทักษะทางสังคมไปดวยขณะที่เรียนหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2533) (เทียมใจ พิมพวงศ. 2541: 23; อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ. 2533: 28) ไดกําหนด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมทักษะทางสังคมได คือ 

                   1.1 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับ

การดํารงชีวิต และใหผูเรียนคนควาหาความรู โดยลงมือปฏิบัติจริง 

   1.2 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนนกระบวนการเรียนรูใชวิธีสอนให

เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู เนนการเรียนรูกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการ

แกปญหาการทํางาน การหาความรู การวิเคราะห ฯลฯ รวมทั้งสถานการณในชีวิตจริงดวย 

  2. การจัดกิจกรรมฝกทักษะทางสังคมโดยตรง โดยใชกิจกรรมฝกตางหาก แยกจากการเรียน

การสอนเนื้อหาวิชาตามปกติ  เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสภาพการดําเนินชีวิตของนักเรียน (เทียมใจ 

พิมพวงศ. 2541: 23 – 24) 

      2.1 การฝกประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                   2.2 การใหนักเรียนไดรับผิดชอบทํางานสวนรวมของชั้นเรียนหรือโรงเรียน 

        2.3 การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

                  2.4 การพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ การอยูคายพักแรม 

                   2.5 การใหนักเรียนไดรวมทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบตางๆ 
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  การฝกทักษะทางสังคม สามารถฝกไดพรอมกับการเรียนการสอนทั้งในเวลาเรียน

เนื้อหาวิชาตามปกติ และเวลาอื่นๆ ที่นักเรียนอยูในโรงเรียนใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันของนักเรียน ครู

จึงสามารถฝกทักษะทางสังคมไดเกือบตลอดเวลา โดยใชกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิด

ทักษะทางสังคมมากขึ้น (เทียมใจ  พิมพวงศ.  2541: 24) 

  สรุปไดวา วิธีฝกทักษะทางสังคมทําได 2 วิธี คือ ฝกโดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน

ตามปกติ และจัดกิจกรรมฝกทักษะทางสังคมโดยตรง โดยการใชกิจกรรมฝกตางหากแยกจากการเรียน

การสอนเนื้อหาวิชาตามปกติ เปนกิจกรรมที่สัมพันธกับสภาพการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 2.5 ขั้นตอนการฝกทักษะทางสังคม 
  สุขุมาล เกษมสุข (2535: 17) ไดแบงขั้นตอนการฝกทักษะทางสังคมเปน 3 ข้ันตอน คือ 

  1. ข้ันจูงใจ การจูงใจชวยใหนักเรียนเห็นคุณคา และเห็นความสําคัญของทักษะนั้นๆ ที่จะ

ชวยในการดําเนินชีวิตชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนการทํางาน และการอยูรวมกันผูอื่นได

อยางไร 

  2. ข้ันฝก  

   2.1 นักเรียนตองฝกทักษะดวยตนเอง ดวยการกระทําจริง 

   2.2 นักเรียนตองเรียนรูทักษะอยางถูกวิธี และถูกขั้นตอน 

        2.3 นักเรียนตองฝกฝนเปนระยะเวลานานพอสมควร จึงจะพัฒนาได 

        2.4 นักเรียนตองฝกทักษะในสถานที่จําเปนและตองใชบอยๆ หลายๆ สถานการณ

เพื่อนําไปใชประโยชนไดจริง 

  3. ข้ันประเมิน การประเมินผลบอยๆ จะชวยพัฒนาทักษะใหไดผลดี และใหนักเรียนมี

สวนรวมในการประเมินผลตนเอง เพื่อปรับปรุงใหการฝกไดผลดียิ่งขึ้น 

  เวสวูด (Westwood. 1997: 79 - 80) ไดแบงขั้นตอนการสอนทักษะทางสังคมเปน 6 ข้ันตอน 

คือ 

  1. กําหนดทักษะที่จะสอน (Definition) พิจารณาจาก ทักษะทางสังคมที่สําคัญที่จะชวยเหลือ

เด็กใหเกิดทักษะดังกลาวนี้  การสอนอาจจะใชวิธีโอ รูปภาพ การตูน หุนกระบอก หรือชี้ใหเด็กเห็น

กิจกรรมที่เพื่อนๆ ทําในกลุม 

  2. ทําใหดู (Model the Skill) โดยแบงทักษะออกเปนขั้นตอนยอยๆ หลายขั้นตอน (Task 

Analysis) โดยครูแสดงใหดูหรือใหเพื่อนแสดงใหดู 

  3. การเลียนแบบและฝกซอม (Imitation and Rehearsal) ใหเด็กเลียนแบบตามครูหรือ

เพื่อน 
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  4. การประเมินผล (Feedback) ถาเด็กยังทําไดไมดี ครูควรบอกเด็ก พูดใหกําลังใจเด็กวา

“พยายามอีกครั้งหนึ่ง” หรือถาเด็กทําไดดีข้ึนก็ควรบอกวา “ดีข้ึนแลวนะ” บันทึกขั้นตอนไวดูวา ข้ันตอน

ใดยังตองปรับปรุงแกไข 

  5. จัดเตรียมสถานการณเพื่อใหโอกาสเด็กไดใชทักษะ (Provide Opportunity for the 

Skill to be Used) โดยจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ หรือจัดเปนคู แลวใหเด็กทํากิจกรรมเพื่อใหเด็กสามารถ

ประยุกตใชทักษะไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 

  6. ใหแรงเสริมอยางสม่ําเสมอ (Intermittent Reinforcement) ถาเด็กสามารถใชทักษะ

ทางสังคมไดโดยไมตองชี้แนะ ควรใหคําชมเชยหรือรางวัล  เด็กจะเปนที่ยอมรับ และมีความสัมพันธอัน

ดีในกลุมเพื่อน และจะรักษาทักษะไวใหกลายเปนพฤติกรรม 

  ข้ันตอนในการฝกทักษะทางสังคมที่กลาวมาพอสรุปไดดังนี้ เลือกทักษะที่สําคัญที่จะสอน 

ทําใหดูแลวใหนักเรียนทําเลียนแบบ ฝกซอมทํา ประเมินผลวาดีข้ึนหรือตองปรับปรุงแกไข จัดเตรียม

สถานการณเพื่อใหโอกาสเด็กไดใชทักษะและใหแรงเสริมเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเด็กรักษาทักษะนั้น

ไวใหเปนพฤติกรรม 
      2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางสังคม 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  ทัศนัย  อุดมพันธ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดประสบการณทักษะพื้นฐานละครสรางสรรคกับการจัดประสบการณแบบปกติ กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยจํานวน 30 คน อายุ 5 – 6 ป กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดหลวงแพง     

(อินทรประชานุกูล) สุมอยางงายแบงออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองใชวิธีการจัดประสบการณทักษะพื้นฐาน

ละครสรางสรรค กลุมควบคุมใชวิธีการจัดประสบการณแบบปกติ ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใช

ทักษะพื้นฐานละครสรางสรรคมีพฤติกรรมทางสังคมกอนและหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติมีพฤติกรรมทางสังคมกอนและหลัง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชทักษะ

พื้นฐานละครสรางสรรคและการจัดประสบการณแบบปกติมีพฤติกรรมทางสังคมกอนและหลังแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  กรรณิการ  โยธารินทร (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมโดยเฉลี่ยรวมและแยกเปนรายดาน ไดแก การรวมมือ 

ความเปนเพื่อน การชวยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจ และความไมเห็นแกตัว กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชาย 

หญิงชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนวัดพลมานีย สังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
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เปนกลุม เปนระยะเวลา 9 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยกอน

จัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห มีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห 

พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นตลอดในชวง

สัปดาหที่ 1 - 6 และสัปดาหที่ 9 ยกเวนในสัปดาหที่ 7 และสัปดาหที่ 8 มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนน

พฤติกรรมทางสังคมมีแนวโนมลดลง เมื่อวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

แยกเปนรายดาน ไดแก การรวมมือ ความเปนเพื่อน การชวยเหลือ ความเห็นอกเห็นใจและความไม

เห็นแกตัว พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 5 ดาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไมคงที่  

  สายชน  วงสานน (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการจัดประสบการณแบบโครงการ

ที่มีตอพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรม กลุมตัวอยาง คือ เด็กอนุบาล 

ปที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภจํานวน 12 คน โดยไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 40 – 50 นาที ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่มีปญหา

ทางพฤติกรรมเมื่อไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการในแตละสัปดาห มีการพัฒนาพฤติกรรมทาง

สังคมทั้งโดยรวมและแยกรายดานสูงขึ้นกวากอนการไดรับประสบการณแบบโครงการแตกตางกนัอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ปทมา  บรรเทิงจิต (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางสังคมดานการเลนกับเพื่อนของ

เด็กออทิสติกโดยการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทยประกอบกับการสื่อดวยภาพ กลุมตัวอยาง 

คือเด็กออทิสติก 1 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลปรากฏวา นกัเรยีนที่

ไดรับการฝกทักษะทางสังคมดานการเลนกับเพื่อน โดยการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทย

ประกอบกับการสื่อดวยภาพ มีทักษะทางสังคมดานการเลนกับเพื่อนสูงขึ้น 

  พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเสริมสรางทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก

ออทิสติก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กออทิสติกที่มีปญหาทักษะทางสังคม ดานการ

ควบคุมตนเอง การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น และการทํางานรวมกับบุคคลอื่น ที่เรียนอยูในชวงชั้นที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดโสมนัส สํานักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลือกโดยวิธีเจาะจง จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด คือ แบบตรวจสอบทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก แบบเสริมสรางทักษะ

ทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก และแบบประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติกผลปรากฏวา 

เด็กออทิสติกที่ไดรับการเสริมสรางทักษะทางสังคม 3 ดาน มีทักษะทางสังคมสูงขึ้น 
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  กัลยาณี  อินตะสิน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกใน

ระดับปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็กออทิสติก

เพศชาย อายุ 3 ป 2 เดือน 1 ราย ที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

วาเปนเด็กออทิสติก มีความบกพรองในดานสังคม ทําการศึกษาโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Single 

Subject Design รูปแบบ A-B-A การรวบรวมขอมูลใชวิดีทัศนถายภาพบันทึกพฤติกรรมขณะที่เดก็รวม

กิจกรรมกับผูอ่ืน รวมถึงการใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม และสรุปผลการสังเกต

พฤติกรรมทางสังคม แลวนําเสนอเปนรูปกราฟประกอบการบรรยายพบวา การสอนทกัษะทางสงัคมใหกบั

เด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมทักษะทาง

สังคมดานตางๆ อยูในระดับดี ดังนี้ ดานการเลนรวมกับเพื่อน ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

และดานการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  

  ลักคะณา  เสโนฤทธิ์ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครัง้นีเ้ปน

นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนซอยแอนเนกซ ซึ่งไดมาจากการสุม

อยางงาย หนึ่งหองเรียนจากสามหองเรียน และสุมนักเรียนจากหองที่เลือกไดมาจํานวน 15 คน ใชเปน

กลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาใชเวลาทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการคนควา คือ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และ

แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมโดยใชผูสังเกต 2 คน ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา

สงเสริมใหพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ยูกคุง (Yookyung. 2003: 232) กลาววา พฤติกรรมการชวยเหลือ การแบงปน การหวงใย

และการรวมมือ  เปนพฤติกรรมองครวมที่ควรเกิดในเด็กปฐมวัย ไมเพียงแตเร่ืองการเลนแตควรเรียนรู

การทํางานรวมกับบุคคลอื่น ซึ่งครูปฐมวัยเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการสนับสนุนใหเด็กเกิดพฤติกรรม

ดังกลาว แตอยางไรก็ตามโดยธรรมชาติแลวเด็กปฐมวัยยังพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมไมเต็มที่ดวย

ตนเอง จึงมีความจําเปนที่ครูหรือนักการศึกษาตองจัดประสบการณเพื่อเพิ่มพูนพฤติกรรมทางสังคมแก

เด็ก ทั้งการชวยเหลือกัน การแบงปน การหวงใย และการรวมมือกัน จุดประสงคเพื่อศึกษาวาการเรียนรู

แบบเด็กเปนศูนยกลางสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมทางสังคมที่ดีคงอยูทั้งการชวยเหลือกัน การแบงปน 

การหวงใย และการรวมมือกัน กลุมตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยในเกาหลี - อเมริกา โดยกลุม 1 ไดรับ

กิจกรรมแบบกลุม และกลุม 2 ไดรับกิจกรรมการเลนแบบรายบุคคล พฤติกรรมที่ผูวิจัยสังเกตและ

ประเมิน คือ พฤติกรรมชางสังคม ทีมผูวิจัยไดสังเกตและจัดกิจกรรมแกเด็กปฐมวัยจาก 4 โรงเรียนในเวลา
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เดียวกันเปนเวลา 1 เดือน ต้ังแตวันจันทร- อังคาร โดยใชเวลา 30 นาที สําหรับกลุม 1 และอีก 30 นาที

สําหรับกลุม 2 พบวา โรงเรียนที่สอนแบบใหเรียนรูแบบเด็กเปนศูนยกลาง เด็กมีพฤติกรรมชวย

สังคมมากกวาโรงเรียนที่การเรียนรูจํากัดทั้งในสองกลุม ซึ่งการดําเนินกิจกรรมเรียนรูแบบเด็กเปน

ศูนยกลางและขยายโอกาสการเรียนรูสามารถใชกิจกรรม ไดแก บทบาทสมมติ นิทาน ไมบล็อค 

ศิลปะ เปนตน มาจัดประสบการณแกเด็ก สําหรับกลุมที่จัดกิจกรรมกลุม พบมีการแสดงพฤติกรรม

หวงใยผูอ่ืนและการรวมมือ สวนกลุมที่จัดกิจกรรมเลนแบบรายบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมการรวมมือ 

และการชวยเหลือ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเด็กทั้ง 2 กลุม แสดงเหมือนกัน คือ พฤติกรรมการรวมมือ 

  นีล (Niles. 2004: 194) ศึกษาความสัมพันธระหวางโปรแกรมที่ใหกับเด็กปฐมวัยที่มีตอพัฒนาการ

ทางสังคมและอารมณของกลุมตัวอยาง นอกจากพัฒนาการสองดานแลวยังมีตัวแปรที่นํามาพิจารณา

ดวย ไดแก พฤติกรรมเด็ก ครอบครัว และเพื่อนบาน ผูวิจัยพยายามหาคําตอบคําถามการวิจัยดังนี้ 

  1. กลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมในโปแกรม สมรรถนะทางสังคมและอารมณ ไดแก 

การรับรูในความสามารถของตน การปรับตัวทางสังคมที่เกิดในชั้นเรียน การปรับตัวทางจิตใจ-อารมณ 

และความสัมพันธกับผูอ่ืนสูงขึ้นหรือไม  

  2. กลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมในโปรแกรมมีความสัมพันธกับพัฒนาการสังคม  อารมณ

ตลอดเวลาหรือไม 

  3. ปจจัยทางครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรม การเรียนการสอนและเพศ มีความ

เกี่ยวของกับโปรแกรมหรือไม การวิจัยไดรับความรวมมือในการเลือกประชากรและกลุม ตัวอยางจาก 

“สถาบันวิจัยในชิคาโก” ซึ่งกลุมตัวอยางเดิมจํานวน 1,539 คน จากการคัดเลือกไดจํานวน 1.378 (กลุม

ทดลอง = 895 คน, กลุมควบคุม = 483 คน) ผลการวิจัยพบวาโปรแกรมมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะ

กับการปรับตัวทางสังคมในชวงอายุ 7 ป (p< .001)  และอายุ 8-9 ป (p= .38) แตในทั้งสองวัยยังไมมี

รายงานถึงการรับรูความสามารถของตนเอง  เด็กวัยรุนที่เคยเขารวมโปรแกรมดงักลาวหากศกึษายอนรอย

พบมีการปรับตัวในโรงเรียนชวงอายุ 7 ป (p= .000)  และ 8-9 ป (p= .016)ในระดับสูง กลุมตัวอยางที่

เขารวมโปรแกรมมีนัยสําคัญทางสถิติสูงกับการปรับตัวในสังคม โรงเรียนอายุ 11-12 ขวบ (p= .048) 

สมรรถนะโดยภาพรวมกลับสูง (p= .027) และการลดพฤติกรรมหุนหันพลันแลน (p= .050) การทดสอบ

ทางสถิติพบเพียง 17 - 300 กลุมตัวอยางที่พบโปรแกรมใหผลเชื่อมโยงกับตัวแปรตางๆ โดยมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .001 การวิจัยนี้มีประโยชนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ

ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กโดยตรง 
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  เวบสเทอร และรีด (Webster; & Reid. 2004: 96 - 113) กลาววา ความสามารถของ

เด็กปฐมวัยในการจัดการกับอารมณและสรางสัมพันธภาพเปนพื้นฐานที่สําคัญของความสําเร็จในการ

อานและการเรียนชั้นที่สูงขึ้น เด็กที่มีความสามารถทางสังคมดีจะสามารถทํานายความสําเร็จในการ

เรียนไดดีกวาเด็กที่มีความสามารถทางสังคมต่ํา สําหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะสังคมและการแกไข

ปญหาในเด็กที่ไดศึกษานี้เปนโปรแกรมที่ชวยสอนทักษะตางๆ เชน การควบคุมอารมณในชั้นเรียน   

การสื่อสารแบบเห็นใจ  สัมพันธภาพและทักษะการสื่อสาร การจัดการอารมณโกรธ การแกไขปญหาสมั

พันธภาพระหวางบุคคล และวิธีการประสบความสําเร็จในชั้นเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา มีความบกพรองทางพฤติกรรม เรื่อง การตอตานสังคม และ

กาวราว ปจจุบันหลักสูตรนี้อยูในระหวางการปรับปรุงเพื่อประยุกตใชในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน

เพื่อเพิ่มทักษะตางๆ เชน สังคม อารมณ และความสามารถการเรียนในชั้นเรียน และเพื่อลดปญหา

พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน 

  มากาเรทต (Margaret. 2008: 957) ไดศึกษาพฤติกรรมสังคม และอารมณของเด็กปฐมวัย 

พบวา เด็กที่มีปญหาพฤติกรรมดังกลาวตั้งแตชวงวัย 12 - 36 เดือน มีความเสี่ยงที่จะมีปญหาพฤติกรรม 

สังคม-อารมณในวัยประถมศึกษาหรือวัยเรียน กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาจํานวน 1004 คน  ซึ่งอยูในชวง 

12-36 เดือน โดยผูปกครองจะเปนผูประเมินแบบสอบถาม “The  Brief  Infant-Toddler  Social and  

Emotional  Assessment” ขอคําถามมีเนื้อหาเกี่ยวกับความวิตกกังวลของพัฒนาการทางสังคมและ

อารมณที่ผูปกครองมีตอเด็ก หลังจากนั้นเมื่อเด็กอยูในชวงตนของวัยเรียนแลวผูปกครองจะประเมินอีก

คร้ัง (ชวงอายุเฉลี่ย 6 ป, SD=0.4 ป) โดยแบบประเมิน “The Child Behavior  Checklist” สวนครูก็จะ

ประเมินโดยใช “The Teacher Report Form regarding behavioral  problem” จากผลการประเมิน

ผูปกครองที่รายงานถึงพยาธิสภาพของพฤติกรรมเด็กวัยเรียนจากกลุมตัวอยางจํานวน 389 คน พิจารณา

ในรายละเอียดพบวา ผูปกครองที่รายงานถึงความวิตกกังวลของพฤติกรรมเด็กเล็กมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับพยาธิสภาพทางจิตหรือพฤติกรรมในวัยเขาเรียน  เชนเดียวกับครูที่ประเมินวาเด็กมีปญหาทางคลินิก 

แสดงถึงความวิตกกังวลของผูปกครองที่มีตอพฤติกรรมสังคมอารมณเด็กเล็ก สามารถทาํนายพฤตกิรรมที่

เปนปญหาทางสังคมอารมณในวัยเรียนได และการประเมินอยางเปนมาตรฐานในเด็กปฐมวัยเปนสิ่ง

สําคัญที่จะระบุลักษณะเดนที่มีผลหรือมีความสัมพันธกับปญหาพฤติกรรมสังคม และอารมณของเด็ก

ในวัยเรียน 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเลนแบบรวมมือ 
      3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลน 
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 66 - 71) ไดรวมทฤษฎีการเลน สรุปไดดังนี้ ทฤษฎีการเลนแบงออก 

เปน 4 ทฤษฎี คือ 

  1. ทฤษฎีคลาสสิค (Classical Theories) 

  2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theories) 

  3. ทฤษฎีพัฒนาการสติปญญา (Cognitive - Developmental Theories) 

  4. ทฤษฎีส่ิงแวดลอม (Ecological Theories) 

 

  1. ทฤษฎีคลาสสิค (Classical Theories) ทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับสาเหตุและผลของการเลน

ประกอบดวยทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 

   1.1 ทฤษฎีพลังงานเหลือใช (The Surplus Energy Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา โดยธรรมชาติ

แลวมนุษยจะเปนผูที่มีความกระตือรือรน และสะสมพลังงานไวในตัวหากมีพลังงานที่เหลือจากการใช

ดํารงชีวิตพื้นฐาน มนุษยก็จะใชในทางบันเทิงโดยไมมีจุดมุงหมาย เมื่อใดที่เราเห็นเด็กๆ ออกไปวิ่งเลน

เต็มไปทั้งสนามเด็กเลน ความคิดของทฤษฎีนี้ดูเหมือนจะเปนจริง 

       1.2 ทฤษฎีฝกหัด (The Pre - Exercise Theory) ทฤษฎีนี้ยืนยันวาเด็กเลนเพื่อฝกหัด 

และทําใหสัญชาติญาณการอยูรอดปนผลสมบูรณเมื่อเด็กเกิดขึ้นมาใหมๆ ประสาทสัมผัสตางๆ ยัง

ไมสมบูรณเด็กจึงตองอาศัยการเลนเพื่อเปนการทดลองพัฒนาประสาทสัมผัสจะสงผลตอพัฒนาการ

ทางสติปญญา ทางอารมณ ตอไปการฝกหัดและการทดลองจะชวยใหเด็กพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการ

อยูรอดพอๆ กับทักษะในการดํารงชีวิต 

   1.3 ทฤษฎีการทําซ้ํา (The Recapitulation Theory) ทฤษฎีเชื่อวา การเลนของเด็ก

เปนการนํากิจกรรมของบรรพบุรุษของตนมาแสดงใหมอีกครั้งหนึ่ง เชน การเลนน้ํา ขุดดิน ปนตนไม 

พฤติกรรมการเลนของเด็กพัฒนาไปคลายกับ ข้ันตอนการพัฒนาทางวัฒนธรรมของมนุษย การเลนจะ

ชวยใหเด็กลบลางพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของมนุษยออกไปการเลนเปนการเตรียมตัวเด็กใหกาวไปสู

กิจกรรมที่ทันสมัย ซึ่งทันกับโลกที่เจริญกาวหนา 

   1.4 ทฤษฎีนันทนาการ (The Recreation Theory) ทฤษฎีนี้ตรงกันขามกับทฤษฎี

พลังงานเหลือใช ขณะที่พลังงานเหลือใชกลาววาคนเรามีพลังงานเหลือเฟอ และตองการที่จะจํากัด

สวนเกินทิ้งไป ทฤษฎีนันทนาการแนะนําวาพลังงานของคนเราสิ้นเปลืองหมดไป จะตองหาวิธีสะสมไว 

การทํางานจะทําใหสูญเสียพลังงานรางกาย จิตใจ การเลนจะทําใหสดชื่นและเรียกพลังงานใหกลับคืน

มา เพื่อจะไดเร่ิมทํางานใหม 
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   1.5 ทฤษฎีการพักผอน  (The Relaxation Theory) ทฤษฎีนี้เปนสวนขยายของนันทนาการ

ซึ่งกลาวถึงภารกิจของประชาชนในปจจุบันวาประสบความเมื่อยลาเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานทั้งทาง

สมองและกลามเนื้อ จึงควรมีกิจกรรมการเลนผอนคลายความเครียด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนที่ตอง

ใชกลามเนื้อมัดใหญ 

  2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theories) ตามคําอธิบายของทฤษฎีจิตวิเคราะห

ของฟรอยด (Freud) อิริคสัน (Erikson) และเพลลเลอร (Peller) การเลนจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับการ

เปนผูใหญภายในตัวเด็ก เมื่อเด็กเผชิญกับสถานการณที่ยากเกินควบคุม เด็กจะสรางเรื่องราวสมมตข้ึิน 

โดยการเลนที่ใชจินตนาการความคิดฝน และเลนซ้ําๆหลายครั้ง เพลเลอร (Peller) กลาววา การเลน

เปนการเก็บรวบรวมกระบวนการที่เปนไปอยางชาๆและมั่นคง การเลนชวยใหเด็กเรียนรูวิธีการควบคุม

ตัวเอง โดยไมตองสูญเสียความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง ตามความตองการของ ฟรอยด (Freud) การเลน

เปนทางออกใหเด็กไดแสดงความรูสึกตางๆ ออกมา 

  3. ทฤษฎีพัฒนาการสติปญญา (Cognitive - Developmental Theories) ขณะที่ทฤษฎี

จิตวิเคราะหเนนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนของแตละบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนาการดานอารมณและ

สังคม พิอาเจท (Piaget) ผูนําทางทฤษฎีสติปญญากลาววาการเลนเกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็ก และ

เปนผลจากสถานภาพของพัฒนาการดานสติปญญา พิอาเจท (Piaget) กลาววา การเลนของเด็กเริ่ม

ต้ังแตแรกเกิดในวัยทารกเด็กจะเลียนแบบและกิริยาจากคนหรือสัตวจากสิ่งแวดลอมตัวเขาและจะคอยๆ 

พัฒนาเปนการเลนสามรูปแบบดวยกัน คือ การเลนฝก (Practice Play) การเลนโดยใชสัญลักษณ 

(Symbolic Play) และการเลนที่มีกฏกติกา (Game with Rules)  

  การเลียนแบบ เด็กทารกใชปาก ตา และเทา ในการเลนเลียนแบบเพื่อความสุข การเลียนแบบ

ของเด็กในขั้นนี้เรียกไดวา เกือบจะเปนการปรับขยายโครงสราง (Accommodation) โดยสิ้นเชิง นั่นก็

คือ เนนการเลียนแบบโดยปราศจากความเขาใจ ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวนั้น เชน เด็กเลียนแบบโดย

การโบกมือ โดยที่ยังไมเขาใจ ความหมายคําวา บาย-บาย (Bye - Bye) แตถาเด็กเลนกึ่งตุกตาขณะที่

เขาเดินจากไป พฤติกรรมเชนนี้พิอาเจทเรียกวาเปนการปรับเขาสูโครงสราง (Assimilation) เพราะเด็ก

สามารถใชสัญลักษณจริงๆ ในการเลนของเขาได การเลนฝกขณะที่เด็กนั่งอยูบนชิงชาดวยความสุข

จากการเคลื่อนไหวไปมาแสดงวาเด็กกําลังเลนฝก (Practice Play) หรือเลนเพื่อความสําเร็จ การเลน

สวนใหญของเด็กเปนเพียงเพื่อความพอใจในประสามสัมผัสอันไดแก ความรูสึก การจับตอง การเคลื่อนไหว

แขน ขา นิ้วมือ นิ้วเทา การเลนฝกจะเริ่มต้ังแตเด็กอยูในขั้นการใชประสามสัมผัส เด็กจะทํากิริยาที่ตน

พึงพอใจซ้ําเปนการเลนที่ไมใชเกมที่แทจริงเปนเพียงการกระทําเพื่อความสุข ความพอใจ ซึ่งภายหลัง

จะเขาไปสูรูปแบบการเลนที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น 
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  การเลนโดยใชสัญลักษณ การเลนเพื่อฝกความเพลิดเพลินในขั้นกอนนี้ จะกลายเปนการเลน

ที่ใชจินตนาการสมมติหรือการแสดงมากขึ้น การเลนโดยใชสัญลักษณเปนการเลนที่ดัดแปลงหรือ

บิดเบือนความเปนจริง แลวนํามาใชแทนวัตถุ ซึ่งของในการเลนชนิดนี้เปนการเลนที่เกิดขึ้นสวนใหญ

ของชีวิตเด็ก เด็กที่กําลังใชกลองแทนรถยนต ใชไมแทนทหาร และใชไมกวาดหรือกานกลวยแทนมา 

แสดงวาเขากําลังเลนสมมติหรือเลนโดยใชสัญลักษณ 

  เกมที่มีกฏกติกา เกมที่มีกฏกติกาเริ่มกอนอายุส่ีขวบถึงเจ็ดขวบ และเกิดขึ้นสวนใหญใน

ข้ันการคิดรูปธรรม เด็กสามารถเลนเกมที่มีกฏกติกางายๆ ได กฏนั้นอาจเกิดขึ้นเองหรือถูกกําหนดขึ้นมา

กอน พิอาเจทเรียกเกมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เชน การเลนซอนหาในสถาบัน (Institute Games) 

เด็กๆ เรียนเกมเหลานี้โดยการเลียนแบบพี่ๆ หรือเพื่อนเลน ครูและผูใหญควรชวยควบคุม แนะนําการเลน 

การรักษากฏและดูแลใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 

  4. ทฤษฎีส่ิงแวดลอม ในขณะที่ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา เนนความสําคัญของ

เนื้อหาการเลนทฤษฎีสิ่งแวดลอมจะกลาวถึงโครงสราง และสถานการณที่ทําใหการเลนของเด็ก

แตกตางกันออกไป ผลการวิจัยในสมัยกอนชี้ใหเห็นวา ชนิดของวัตถุหรือชนิดของกิจกรรมจะสงผลตอ

ชวงความสนใจ การมีปฏิสัมพันธ จํานวนและรูปแบบของการสนทนาระหวางการเลนของเด็ก 

  พัชรี สวนแกว (2536: 59) ไดสรุป ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการเลน ดังนี้ 

  1. การเลนเปนการระบายพลังงานที่เหลือเนื่องจากในวัยเด็ก เด็กไมตองคิดเรื่องตางๆ มาก 

ไมตองวิตกในเรื่องการงาน เด็กจึงมีพลังงานเหลืออยูมาก ดังนั้นการเลนจึงเปนการระบายพลังงานที่

เหลืออยูในตัวเด็กใหเปนไปตามธรรมชาติ เพื่อที่จะไดเจริญเติบโตตอไป 

  2.  การเลนเปนการหาความสนุกเพลิดเพลิน เด็กมักจะใชชีวิตในวันหนึ่งๆ ดวยการเลน

อยางสนุกสนาน การเลนจึงเปนการพักผอนหยอนใจของเด็ก ทําใหรูสึกสดชื่นเบิกบานไมรูสึกเหนด็เหนือ่ย

เทากับการทํางานแมจะตองออกแรงเหมือนๆ กัน  

  3. การเลนเปนการเลียนแบบบรรพบุรุษ เด็กมักจะเลนอะไรตามอยางพอแมหรือผูใหญ

ที่เคยเห็นมา เชน เด็กผูหญิงชอบเลนตุกตา หรือหุงขาว เพราเห็นแมหรือผูหญิงชอบ เลี้ยงนองและหุงขาว 

ซึ่งเปนประหนึ่งของการเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต 

  4. การเลนเปนการชดใชส่ิงที่ขาด เด็กบางคนไมสมหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะแสดง

ออกมาโดยการเลน เชน เด็กผูหญิงอยากมีนองแตไมมี ก็จะหาตุกตามาเลนสมมติเปนนองมาอุม 

อาบน้ํา ปอนขาว ฯลฯ เด็กผูชายบางคนอยากเปนทหาร แตตัวเองเปนไมได ก็สมมติใหตุกตาเปนพล

ทหาร ตัวเองทําหนาที่ออกคําสั่งบังคับบัญชาตามอยางทหาร เปนตน 

   จากทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลนจะเห็นไดวาการเลนเปนการหาความสนุกเพลิดเพลิน เปน

การตอบสนองความตองการของเด็ก เด็กเกิดการเรียนรูจากการเลน 
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           3.2 ความสําคัญของการเลน 
  การเลนเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคน เด็กจะรูสึกสนุกเพลิดเพลิน ไดสังเกต ไดมีโอกาส

ทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและคนพบดวยตนเอง การเลนมีอิทธิพลและมีผลตอการเจริญเติบโต

ของเด็ก ชวยพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จากการเลนเด็กมีโอกาสที่จะ

แสดงออกถึงความมุงหมาย และความตองการของตนเอง เรียนรูและรับรูความรูสึกของผูอ่ืน เรียนรู

ส่ิงแวดลอม เรียนรูความเปนอยูของผูอ่ืน สรางความสัมพันธ อยูรวมกับผูอ่ืนและธรรมชาติรอบตัวได 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2547: 7) นอกจากนี้แลว กุลยา ตันติผลาชีวะ 

(2542: 10) ไดกลาวถึงการเลนมีความสําคัญกับเด็กมาก ไมเพียงแตสรางความสนุกเพลิดเพลินใหกับ

เด็กเทานั้น แตยังหมายถึงการสงเสริม การเรียนรูของเด็ก การเลนจะเปนการเรียนรูของเด็กมากขึ้น ถา

ครูจัดเตรียมการเลนอยางมีจุดประสงค และพรอมที่จะใหการเลนเปนการเรียนที่สนุก หลักการสําคัญ 

คือ เด็กตองไดเลนเต็มที่ ครูตองกระตุนและปอนขอมูลกลับ พรอมติดตามผลการพัฒนาในตัวเด็กดวย 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคอีกทั้งการเลนก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กไดเรียนรูในหลายๆ ส่ิง เดก็

มีโอกาสคิดคน คนพบความรูดวยตัวเอง และเปนกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน แจคแมน (1997: 9) 

และคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 12-14) กลาวถึงความสําคัญของการเลนไววา 

การเลนถือวาเปนทั้งการเรียนและการทํางานของเด็กมีความสําคัญตอเด็ก การเลนจะชวยฝกความรวมมือ 

ชวยใหเด็กมีระเบียบวินัย เคารพกฏเกณฑ รูแพ รูชนะ ซึ่งจะชวยใหเด็กฝกฝนในเรื่องการปรับตัวใหเขา

กับระเบียบกฏเกณฑทางสังคมไดดีเมื่อเติบโตเปนผูใหญ นอกจากนี้แลว วีระ มนัสวานิช (2539: 13) 

กลาววาการเลนชวยสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การเลนจะมีกฏกติกาหรือขอตกลงในการเลน    

กฏกติกาหรือขอตกลงเหลานี้เปนสิ่งที่เด็กสรางขึ้นเองเพื่อใชในหมูผูเลนดวยกัน เด็กทุกคนจะพยายาม

เลนตามกฏกติกาขอตกลง การเคารพกฏกติกาหรือขอตกลงในการเลนเทากับเด็กไดสรางคุณธรรมหรือ

สรางวินัยในตนเองอยางดี ควรไดรับการสงเสริม 

  จากความสําคัญของการเลนสรุปไววา การเลนมีความสําคัญกับเด็กมาก การเลนเปน

ส่ิงที่เด็กๆ ชอบ เด็กสนุกสนานกับการเลนและการเลนยังเปนการเรียนรูของเด็กดวย เด็กสามารถเรียนรู

ส่ิงตางๆ ไดโดยผานการเลน การเลนชวยพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาของเด็ก 
 3.3 ประเภทของการเลน  
  พารเทน (Feeney , Christensen; & Moravcik. 1991: 120; citing Parten. 1932) ไดแบง

ลําดับข้ันของการเลนตามพัฒนาการทางสังคมของเด็ก 6 แบบดังนี้ 

  1. การไมเลน (Unoccupied Behavior) 

  2. การดูคนอื่นเลน (Onlooker) 

  3. การเลนคนเดียว (Solitary Play) พบในเด็กทารก เด็กเลนคนเดียว เด็กเลนตาม

ลําพังและเลนอิสระกับของเลน แมวาเด็กคนอื่นๆ จะเลนอยูใกลๆ ก็จะไมสนใจ 
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  4. การเลนคูขนาน (Parallel Play) พบในเด็กวัยเตาะแตะ เปนการเลนที่มีเด็กอื่นเลนอยู

ขางๆ กันแตตางคนตางเลนของเลนของตนเองตามความตองการของตนอยางอิสระ โดยอาจจะหันไปมี

ปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่นบางเปนบางขณะ 

  5. การเลนที่มีความสัมพันธกับคนอื่น (Associative Play) พบมากในเด็กเล็กกอนวัยเรียน

การเลนที่เด็กมีรูปแบบการเลนตามกันเปนกลุม รวมการเลนแบบเปนคูและเปนกลุมของเด็กที่อยูใน

พื้นที่เดียวกัน และมีการแบงอุปกรณใหกัน มีปฏิสัมพันธกันอยางรวดเร็วแตไมไดเปนแบบรวมมือและมี

การพูดคุยกันเล็กนอย เด็กสองคนอาจจะเลนสราง สวนสัตวอยูในมุมบลอค มีการแบงตัวสัตวกันและมี

การพูดคุยกัยในเรื่องสวนสัตวแตจะไมมีการรวมกันสรางสวนสัตวหรือมีการพูดคุยกันนอยมากกวาจะมี

อะไรเกิดขึ้นในสวนสัตวของพวกเขา 

  6. การเลนกับผูอ่ืนแบบรวมมือ (Cooperative Play) ลักษณะของเด็กที่โตกวาเด็กเล็ก 

และเปนเด็กอนุบาลหรือวัยเด็กตอนตน เปนการเลนเปนกลุม เด็กๆ มีกิจกรรมการทํางานรวมกันใน

การสรางสรรค การเลนรวมกันเปนหมูคณะ มีการวางแผน มีการพูดคุยและแบงหนาที่รับผิดชอบและมี

ผูนํา 

  เพียเจต (อุษา พึ่งธรรม. 2535: 17 – 18; อางอิงจาก Piaget. 1962: 110 - 113) ลักษณะ

การเลนของเด็กจะแตกตางกันไปในแตละวัย บุคคล เวลา และความพอใจของเด็กไดแบงประเภทของ

การเลนออกเปน 3 ประเภท ตามลําดับพัฒนาการของเด็กดังนี้ 

  1. การเลนเพื่อฝกฝน (Practice Play) หรือการเลนระดับสัมผัส (Sensorimotor Play) เปน

การเลนของเด็กแรกเกิดถึง 2 ป ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญ คือ เด็กจะใชประสาทสัมผัสเปนสวนใหญ การ

เลนนี้จะเปนการกระทํากับวัตถุ (Manipulate) และเปนการคนหา (Exploration) ดวยประสาทสัมผัส

ของตน เชน โดยการหยิบ จับ ลูบ คลํา ตี เคาะ ขวาง ดูด กัด ร้ือคน เปนตน 

  2. การเลนสัญลักษณ (Symbol Play) เปนการเลนโดยใชความคิดฝนของตนซึ่งอาจ

เรียกวาเปนการเลนตามจินตนาการหรือการเลนสมมติ การเลนแบบนี้เด็กจะใชความคิดของตนในการ

พิจารณา สมมติส่ิงของ เชน ใหตนเองเลนเปน พอ แม เจาหญิง เจาชาย หรือเปนสัตวตางๆ ตามที่

ตองการ รวมทั้งสมมติสถานการณข้ึนดวย การเลนชนิดนี้จะเริ่มเมื่ออายุ 2 ป จนถึง 7 – 8 ป 

  3. การเลนเกม (Game with play) เปนการเลนของเด็กวัยเรียนเปนสวนใหญเด็กจะเริ่มใช

กฏเกณฑการเลนกับผูอ่ืน อาจเปนการเลนตั้งแต 2 คนขึ้นไปหรือเลนเปนกลุมใหญ เด็กอาจตั้งกฏเกณฑ

การเลนขึ้นเอง และพยายามใหทุกคนในกลุมยอมรับและปฏิบัติตามกฏนั้นๆ เปนการเลนที่เด็กเริ่ม

คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน การเลนชนิดนี้เร่ิมเมื่ออายุ 4 ป ข้ึนไปโดยเริ่มจากการมี

กติกางายๆ กอน 



 37 

  จากการที่ไดศึกษาประเภทของการเลนพบวา การเลนของเด็กนั้นมีหลายรูปแบบตั้งแต 

การเลนคนเดียว การเลนเปนคู การเลนเปนกลุมเล็ก และการเลนเปนกลุมใหญ 
           3.4  ความหมายของการเลนแบบรวมมือ 
  ผูใหความหมายการเลนแบบรวมมือ (Cooperative Play) มีหลายคน ดังนี้ 

  อารี สัณหฉวี (2539: 89) ใหความหมายวา การเลนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่ใหนักเรียน

เลนดวยกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูทั้งทางดาน ความรูและทางดานจิตใจชวยใหนักเรียน

เห็นคุณคาความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน ที่

แตกตางจากตน ตลอดจนรูจักชวยเหลือ และสนับสนุนเพื่อนๆ 

  พัชรี ผลโยธิน (2540: 134) กลาวถึงกิจกรรมแบบรวมมือ (Cooperative Activities) วาหมายถึง 

กิจกรรมการเลนที่กระตุนพฤติกรรมทางสังคมในทางบวก สรางการรับรูความรูสึก และความคิดเปน

ของผูอ่ืน เด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันในการที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ครูอนุบาล

สามารถใชการเลนของเด็กสรางใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมรวมมือใหมากขึ้น กิจกรรมมีผูเลนตั้งแต   

2 คนขึ้นไป (ถาเปนเด็กอนุบาลไมควรเกิน 6 คน) เลนหรือทํางานโดย 

1. มีเปาหมายรวมกัน 

2. ไดตัดสินใจ 

3. แลกเปลี่ยนความคิด และใชวัสดุอุปกรณรวมกัน 

4. ไดเจรจา ตอรอง 

5. รวมกันเลนหรือทํางานประสานกันใหสําเร็จตามเปาหมาย 

6. ประเมินความกาวราวของตน 

  วิจิตร   อาวะกุล (2542: 309) กลาววา ความรวมมือ (Cooperating) หมายถงึ ความพรอม

ที่จะเขาชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของกลุม  เพื่อบรรลุถึงความสําเร็จของงานดวยความเต็มใจ 

  สุภา อักษรประดิษฐ (2543: 34) ใหความหมาย การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึงวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียน ไดเรียนรูรวมกันเปน

กลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวย สมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมี  

สวนรวมอยางแทจริง ในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การแบงปนทรัพยากรการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม วิธีการเรียนรูหรือวิธีการที่ผูเรียนภายใน

กลุมตางรวมมือ (share) ชวยเหลือ (help) มีสวนรวม (paticipate) และประสาน (cooperate) กัน ใน

การเรียนรูสิ่งตางๆ ผูเรียนตางชวยกันเสนอแนวคิดและใหความรวมมือกันใชทรัพยากร ซึ่งหมายถึง 

ขอมูลขาวสารระหวางกันภายในกลุม ผูเรียนทุกคนใชความสามารถพิเศษของตนเอง โดยผูที่มีความสามารถ 

หรือศักยภาพสูงกวา ชวยเหลือผูเรียนที่ดวยกวาในการเรียนผูเรียนแตละคนในกลุม จะรวมมือกันอยาง
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เขมแข็ง และประสานสามัคคีกันในการเรียนรูทักษะใหมๆ ดังนั้นสมาชิกในกลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบ

ตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของสมาชิกทุกคนในกลุม ความสาํเรจ็

ของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม 

  จอหนสัน และจอหนสัน (ทิศนา แขมมณี. 2545: 197; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 

1994: 31-37) กลาววา การจัดการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่

มีความสามารถแตกตางกัน ประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม ตองมีองคประกอบ

สําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

  1. การพึ่งพาและการเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence)  ผูเรียนตองมีความตระหนัก

วา สมาชิกกลุมทุกคน มีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุม ขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชกิทกุคน

ในกลุม ดังนั้นแตละคนตองรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน และในขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิก

คนอื่นๆ ดวย เพื่อประโยชนรวมกัน การจัดกลุมเพื่อใหผูเรียนมีการพึ่งพา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

  2. การปรึกษา หารือกันอยางใกลชิด (Face to Face Promotive Interaction) การที่

สมาชิกในกลุมมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนปจจัยที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน

ในทางที่จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกจะทํางานรวมกันชวยเหลือกัน สงเสริมกันไววางใจกัน 

สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

  3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability) 

สมาชิกกลุมทุกคน จะตองมีหนาที่รับผิดชอบ และพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

กลุมตองมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งเปนรายบุคคล และเปนกลุม เชน การทดสอบเปนรายบุคคล 

การสุมเรียกชื่อใหรายงาน เปนตน 

  4. การใชทักษะการปฏิ สัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย 

(Interpersonal and Small Group Skills) การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัย

ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา การยอมรับและ

ไวใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหการดําเนินงานไปได 

  5. การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) การวิเคราะหกระบวนการกลุม 

เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน เชนวิธีการทํางานกลุม พฤติกรรมของสมาชิก

กลุมและผลงานกลุม การวิเคราะหการเรียนรูนี้อาจวิเคราะหโดยนักเรียน ครูหรือวิเคราะหรวมกันระหวาง

ครูกับนักเรียน เพื่อชวยปอนขอมูลยอนกลับ ชวยทักษะการรูคิด (Meta cognition) คือ สามารถที่จะ

ประเมินการคิดและพฤติกรรมของตน 
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  ปยลักษณ  พฤกษะวัน (2550: 322-342) ไดใหความหมายการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Cooperative Learning) วาเปนผลมาจากการเรียนรูรวมกันจากทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติ

ทางการศึกษา ที่โดดเดนที่สุดวิธีการหนึ่ง 

  โซเบล (Sobel. 1983: 1) ไดใหความหมายของการเลนแบบรวมมือวา เปนกิจกรรมที่ผู

เลนทุกคนมีสวนรวมเลนดวยกันมากกวาการแขงขันกับคนใดคนหนึ่ง เปนการเลนที่มีความสนุกอยูใน

ตัว การเลนแบบนี้ทําใหเด็กไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมเกิดความไววางใจกัน ความสามัคคีของกลุม

เนนการใหทุกคนมีสวนรวม การชวยเหลือกัน ความสนุกสนานของการเลน การยอมรับจากผูเลนทุก

คน เปนการเลนที่ดีที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหเหมาะสมกับผูเลนทั้งหลายและตระหนักวาผูเลน

ทุกคนมีความสําคัญ 

  ซีเฟลท และบารบัว (Seefeldt;  &  Barbour. 1986: 402) กลาววา การใหความรวมมือ  

(Cooperating) เปนทักษะการลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง ฝกคิดถึงประโยชนของกลุมเปนสําคัญ 

  คอลลินส และแอชมอร (สํานักงานกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2528: 222;  อางอิงจาก  

Collins; & Ashmor. 1970.  Social  Phychology.  p. 50)  ไดใหความหมายของความรวมมือไววา  

ความรวมมือ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีจุดมุงหมายอันเดียวกันในการกระทํากิจกรรม

ตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค  สอดคลองกับลินดเกรนและฮารเวย (Lindgren; & Harvey. 1981: 433)  

ที่ไดกลาววาความรวมมือ หมายถึง การกระทํารวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

  สลาวิน (ประกายแกว แปรโคงสูง. 2541: 32; อางอิงจาก Slavin. 1987: 7) ไดใหความหมาย

ของการกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนําไปใชกับการสอน

แบบใดก็ได ที่เหมาะสมกับผูเรียน และบทเรียนนั้นๆ โดยจัดผูเรียนแบบเปนกลุม ภายในกลุมประกอบดวย

ผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน แตมีเปาหมายรวมกัน และมีพฤติกรรมในการชวยเหลือซึ่งกนัและกนั 

การเรียนจะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชกระบวนการกลุม เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ

ตอการทํางานรวมกันในกลุม 

  ลินดเกรน (ประกายแกว แปรโคงสูง. 2541: 32; อางอิงจาก Lindgren. 1973) การเรียนรู

แบบรวมมือหมายถึง การรวมมือกันทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งทุกคนยอมรับวาจุดมุงหมายนั้น

เปนจุดมุงหมายรวมกัน และเมื่อทํางานนั้นเสร็จแลวเปนผลใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจ 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเลนแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบหนึ่ง ที่จัดใหผูเรียนรูรวมกันโดยการเลนเปนกลุมเล็กๆ ตั้งแต 2 คนขึ้นไป สมาชิกในกลุมมีความสามารถ

แตกตางกันและรวมมือกันในการเลน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั รับผิดชอบ

การทํางานของสมาชิกในกลุมรวมกันไมเนนการแขงขัน เปนการเลนที่ใหความสนุกสนาน เปาหมาย

การเลนแบบรวมมือ คือ เพื่อใหสมาชิกกลุมบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน  
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 3.5 ความสําคัญของการเลนแบบรวมมือ 
  นิพนธ คันธเสวี (2528: 23-24) กลาววาการเลนแบบรวมมือเปนพื้นฐานที่กอใหเกิด

ความเจริญงอกงามตอมนุษยทั้งในสวนตัวและสวนรวม ในสังคมไทยคนไทยเปนคนมีฝมือ มีความฉลาด 

มีความสามารถมากมาย แตขาดการสนับสนุนและเปนคนเกงกาจเฉพาะตัว เกงที่สุดคือเอาตัวรอดแต 

ไมเกงที่จะทําใหสังคมอยูรอด เพราะขาดความคิดและเจตคติทางสังคมที่ถูกตอง คือ ขาดการรวมกลุม

อยางถาวรเพื่อสวนรวม  

  พัชรี ผลโยธิน (2540: 133) กลาววา นักการศึกษาอนุบาล ตระหนักถึงความสําคัญ

ของพฤติกรรมการรวมมือ (Cooperative Behaviors) ของเด็กมานานนับสิบป ความตระหนักนี้มี

อยางตอเนื่อง และทวีข้ึน เนื่องจากความกาวราวรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสังคม ผลกระทบจากการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ และความเสื่อมทางจริยธรรม ทําใหจําเปนตองเนนการพัฒนาเด็กใหเปนทั้งคนเกง และ

คนดี รูจักทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคสังคม และอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

  ปยลักษณ พฤกษะวัน (2550: 322) ไดกลาวถึงความสําคัญการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) วาเปนกระบวนการสอนที่แพรหลายมากตั้งแตระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษาในทุกสาระวิชา 

ทุกรูปแบบของสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย และโปรแกรมการศึกษาเสริมเวลาเรียน และโปรแกรม

การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมีการคิดรูปแบบวิธีการสอน การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

ไดรับความนิยม เนื่องจากมีปจจัย ความสําคัญ 2 ประการ  ไดแก 

  1. มีทฤษฎีรองรับอยางชัดเจน 

  2. มีงานวิจัยมารองรับ 

  3. มีกระบวนการนําไปใชไดอยางชัดเจน และสามารถใชไดจริง 

  จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1994: 12,15,186) กลาววา ความรวมมอื

เปนการสรางขอบเขตของคุณคาและความกาวหนาใหมนุษยเปนหัวใจสําคัญของการมีปฏิสัมพันธตอกัน

ระหวางบุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจ กฎหมาย และเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดใน แตละ

วันมนุษยจะตองรวมมือกับผูอ่ืนทั้งในครอบครัว การทํางาน และการติดตอกับชุมชน ความรวมมือเปน

องคประกอบสําคัญที่จะทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพและ

ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การเลนแบบรวมมือมีความสําคัญ เนื่องจากเปนรูปแบบกิจกรรม

ที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่สรางปฏิสัมพันธระหวางเด็ก และเปนองคประกอบสาํคญัทีจ่ะทาํใหเดก็เตบิโต

เปนผูใหญที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพและประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินชีวิต 
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    3.6 องคประกอบการเลนแบบรวมมือ 
  ออรลิค (อุษา พึ่งธรรม. 2535: 20 – 21; อางอิงจาก Olick. 1978: 6-7) กลาวถึงองคประกอบ

ที่ทําใหการเลนแบบรวมมือประสบผลสําเร็จมี 4 ประการ คือ 

  1. การรวมมือ (Cooperation) ในการเลนแบบรวมมือเด็กจะตองมีความรวมมือไวใจกัน

และกันและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธทางสังคมทางบวก 

เด็กจะไดเรียนรูส่ิงตางๆ จากการเลนแบบรวมมือ เชน การแบงปน เขาใจในความรูสึกของผูอ่ืน เห็นใจ

ผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เด็กแตละคนจะเปนสวนหนึ่งของกลุมในการทําสิ่งตางๆ ดวยกัน เลน

ดวยกันตลอดการเลน โดยไมมีใครตองออกจากกลุมเพื่อคอยการเลนในครั้งตอไป ในการรวมมือกันนี้

ทําใหเด็กไดเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความภาคภูมิใจที่ชวยใหกลุมบรรลุเปาหมายในการเลน 

  2. การยอมรับ (Acceptance) เด็กทุกคนตองการเปนสมาชิกของกลุม และเปนที่ยอมรับ

ของเพื่อนในการเลน ถาเด็กไดรับการยอมรับจะทําใหเด็กรูสึกวาตนเองมีคุณคาตอเพื่อน เด็กจะยินดีให

ความชวยเหลือ รวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนั้นยังทําใหเด็กมีความสุข ในทางตรงกันขาม

เด็กที่ถูกเพื่อนตอตานหรือปฏิเสธ จะทําใหเด็กรูสึกตนเองดอยคุณคาหมดความภาคภูมิใจในตนเอง ใน

การเลนแบบรวมมือนี้เด็กทุกคนจะยอมรับซึ่งกันและกัน และมีสวนในการชวยใหเกิดความสําเร็จ 

  3. การมีสวนรวม (Involvoment) จะชวยทําใหเด็กรูสึกถึงความเปนเจาของ รับผิดชอบ 

และพอใจในการกระทํารวมกัน เด็กที่ถูกละเลย ทอดทิ้ง หรือจํากัดการกระทํา จะตัดขาดการจากการมี

สวนรวม จึงทําใหเด็กไมอยากเลนตอไป 

  4. ความสนุกสนาน (Fun) ส่ิงสําคัญที่เปนหัวใจในการเลน และชวยจูงใจใหเด็กอยากเลน

ก็คือความสนุกสนาน ถาเลนแลวไมสนุกเด็กจะไมอยากเลน ในการเลนแบบรวมมือเด็กจะมีอิสระที่จะ

เลนหรือไมเลนเมื่อไหรก็ได และสามารถแสดงออกไดอยางเต็มที่ ถึงแมเด็กจะทําผิดพลาดก็ไดรับการ

ชวยเหลือ 
      3.7 ลักษณะการเลนแบบรวมมือ 
  อารี สัณหฉวี (2535: 33) ไดกลาวถึง คุณลักษณะการเลนแบบรวมมือ วาเปนวิธีการที่

ใหเด็กทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งทางดานความรูและทางดานจิตใจ ชวยให

เด็กเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางจาก

ตนตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อนๆ 

  พัชรี ผลโยธิน (2540: 133) กลาวถึง ลักษณะการเลนแบบรวมมือเปนกิจกรรมการเลนของ

เด็กมากมายที่ตองอาศัยผูเลนมากกวา 1 คน และตองใชการเจรจาตกลง ใชของรวมกัน มีการหมุนเวียนกัน

ใชอุปกรณหรือผลัดเปลี่ยนบทบาทหนาที่กัน และเมื่อไรก็ตามที่เด็กไมประสบผลสําเร็จจากการเลนคน

เดียวเด็กก็จะใชพฤติกรรมการรวมมือเขาชวย กิจกรรมการเลนมีทั้งแบบรายบุคคล แบบแขงขัน และ
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แบบรวมมือ การศึกษาผลกระทบของการเลนทั้ง 3 แบบนี้ พบวากิจกรรมการเลนแบบรวมมือจะกระตุน

พฤติกรรมสังคมทางบวก รวมถึงความสามารถในการรับรูความรูสึกและความคิดเห็นของผูอ่ืน นอกจากนี้

ยังสงเสริมทักษะทางสังคม ทางรางกาย และทางสติปญญา การคิดแกปญหา การสื่อสาร สวนกจิกรรม

แบบแขงขันมักกอผลใหพฤติกรรมการรวมมือลดนอยลง 

  ปยะลักษณ พฤกษะวัน (2550: 327 - 332) ไดพูดถึงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบรวมมือ (cooperative learning) นั้นวามีหลากหลายลักษณะซึ่งผูสอนสามารถใชหลักการไป

ประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับผูเรียน 

  1. การคิด จับคู เลาฟง (Think – pair – share) วิธีการนี้ เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย ถึงระดับ 

อุดมศึกษาใชในการเรียน การสอนไดทุกกระบวนวิชา มีขั้นตอนดังนี้ 

                   1.1 ครูต้ังคําถามบอกใหนักเรียน ฟง 

                   1.2 ใหเวลาคิดคําตอบ 

                   1.3 ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนที่นั่งขางๆ แลวอภิปรายคําตอบ 

                   1.4 ใหนักเรียนแตละคู บอกเลา คําตอบใหเพื่อนๆ ในชั้นเรียนฟง 

  2. การประชุมโตะกลม (Round table) วิธีการนี้ ใชไดหลายวิชา เหมาะที่จะใชในการทาํ

แบบฝกหัด ทบทวนความรู มีข้ันตอนดังนี้ 

        2.1 กําหนดปญหา : ครูกําหนดปญหาปลายเปด ที่มีคําตอบหลายๆ อยางใหคิด 

                   2.2 นักเรียนรวมมือ : นักเรียนชวยกันคิด โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษแลวสงเวียน

ไปทางซายมือใหเพื่อนเขียนคําตอบ แลวสงกระดาษวนจนครบทั้งกลุม แลวนําเสนอคําตอบทั้งหมด

หนาชั้นเรียนถาใชกับเด็กอนุบาล ครูอาจใหวาดรูปแทนการเขียนคําตอบ เชน ครูกําหนดปญหาวา มี

อะไรบางที่เปนผลไม เด็กก็จะวาดรูปผลไมตางๆ แทนการเขียนคํา เปนตน 

  3. การเรียนรูดวยกัน (Learning Together) สวนมากมักใชในระดับประถมศึกษาปที่  

2 – 6 เนื่องจากเด็กสามารถอาน เขียนหนังสือไดแลว มีวิธีการดังนี้ 

         3.1 ครูมอบแผนงานใหนักเรียนแตละกลุม 

                   3.2 นักเรียนในกลุมชวยกันทํางาน 

                   3.3 เมื่องานเสร็จแลวตรวจผลงาน คะแนนที่ไดจะเปนคะแนนกลุม ถาใชกับเด็กใน

ระดับอนุบาลครูอาจใหงานกลุมที่ใชศิลปะที่เด็กอนุบาลสามารถทําไดแทน 

  4. การตอภาพ (Jigsaw) วิธีการนี้ มักใชในวิชาสังคมศึกษา วรรณคดี และวิทยาศาสตร

เหมาะที่จะใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีข้ันตอนดังนี้ 

                  4.1 ครูมอบหมายงานใหสมาชิกในกลุมยอย (home group หรือกลุมบาน) แตละ

กลุมศึกษาเนื้อหาที่แตกตางกัน ตามครูกําหนดให 
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   4.2 นักเรียนแตละกลุมยอยที่ไดหัวขอเดียวกัน จะมารวมกลุมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ 

(expert group) ศึกษาหัวขอรวมกัน จนเขาใจเปนอยางดี 

   4.3 เมื่อศึกษาหัวขอในกลุมผูเชี่ยวชาญ (expert group) เสร็จแลว ก็กลับไปที่กลุม

บาน(home group) เพื่ออธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพื่อนๆ ในกลุมบานของตนฟง 

   4.4 สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมบาน (home group) สรุปเนื้อหาของกลุมหลังจาก

ฟงสมาชิกทุกคนในกลุมอธิบายเนื้อหาใหฟงแลว เพื่อใหสมาชิกทุกคน มีความเขาใจตรงกัน 

   4.5 ครูอาจมีการทดสอบความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมาและใหรางวัล 

  5. การสอนแบบทีมสัมฤทธิ์ (STAD : Student Teams – Achievement Division) 

วิธีการนี้เหมาะสมที่จะใชกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ข้ึนไป 

   5.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมบาน (home group) กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถ 

    5.2 สมาชิกในกลุมบาน รับเนื้อหารวมกัน และทําแบบทดสอบเปนระยะ แลวเก็บ

คะแนนของตนไว 

   5.3 ครูใหนักเรียนทดสอบครั้งสุดทาย เปนการทดสอบรวมยอดคะแนน และนํา

คะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ 

   5.4 นักเรียนนําคะแนนพัฒนาการของตนไปรวมกันในกลุมบานของตน กลุมใดได

คะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมนั้นไดรับรางวัล 

  6. การสอนแบบทีมรายบุคคล (TAI : Team Assisted Individualization) วิธีการนี้เนน

ใหเด็กเรียนเปนกลุมเล็กๆ และเรียนเปนรายบุคคล ใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง 

         6.1 แบงนักเรียนเปนกลุม 4 คน คละความสามารถ ต้ังเปนกลุมบาน (Home Group)  

                   6.2 ใหเนื้อหาและศึกษาเนื้อหารวมกนัในกลุมบาน 

                    6.3 ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทําแบบฝกหัด โดยใชเกณฑ 75% ถาทําไดใหทดสอบ

คร้ังสุดทายได ถาไมถึงก็ทําแบบฝกหัดซอมจนได 75% ข้ึนไป จึงทดสอบ 

   6.4 นําคะแนนสมาชิกกลุมมารวมกัน  กลุมคะแนนสูงสุดไดรางวัล 

  7. การสอนแบบทีมแขงขัน (TGT : Teams Games Tournaments) วิธีการนี้ ใหเด็ก

เรียนรูรวมกันเปนทีม 

         7.1 จัดนักเรียนเขากลุมบาน (Home Group) โดยคละความสามารถกัน กลุมละ 4 คน

แลวใหเนื้อหาสาระไปศึกษารวมกัน 

         7.2 เมื่อศึกษาเนื้อหาแลว ใหแตละคนแยกยายกันไปเปนตัวแทนของกลุมบานเพื่อ

แขงขันกับกลุมอ่ืนโดยจัดการแขงขันตามความสามารถของสมาชิกกลุม 
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                   7.3 สมาชิกในกลุมแขงขัน แขงกันตอบคําถาม 10 ขอ โดยเปลี่ยนกันจับคําถาม แลว

ใหเพื่อนที่นั่งขางซายตอบวนไปจนครบทุกคน แลวผูอานคําถามจึงเปดคําตอบเฉลยใหเพื่อนในกลุม

แขงขันฟง แลวรวมคะแนนที่ตนเองตอบถูกดไว 

          7.4 เมื่อแขงขันเสร็จแลว ใหนักเรียนกลับไปกลุมบาน (Home Group) ของตนเอง นํา

คะแนนไปรวมกันเปนคะแนนของกลุม 

  8. การสอนแบบกลุมสืบสวนคนควา (GI : Group Investigation) เปนวิธีใหนักเรียน

ชวยกัน  สืบคนมาใชในการเรียนรูรวมกัน เปนกลุม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

          8.1 แบงกลุมนักเรียนคละความสามารถกลุมละ 4 คน 

                     8.2 กําหนดเนื้อหาแลวแบงกันไปศึกษา หาขอมูลหรือคําตอบ โดยใหเด็กที่เรียน

กอนมี โอกาสเลือกกอน 

   8.3 นําขอมูลหรือคําตอบที่ได มาอภิปรายในกลุม และสรุปผลการศึกษา 

                   8.4 กลุมนําเสนอขอมูล หรือผลงานในชั้นเรียน 

   9. การสอนแบบรวมมือรวมกลุม (Co – op) เปนวิธีการที่ใหนักเรียนรวมมือกันศึกษา

เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

   9.1 แบงนักเรียนเปนกลุมยอยคละความสามารถ แลวใหรวมกันศึกษาเรื่องใด เร่ือง

หนึ่งใหนักเรียนในกลุมแบงหนาที่กันรับผิดชอบ ในการศึกษาหาขอมูล 

   9.2 เมื่อคนควาและทํางานตามหนาที่ของกลุมแลวจึงนําผลงานมาเสนอกับกลุม

และรวบรวมงานของสมาชิกเปนงานกลุม 

                 9.3  ทบทวนใหสมาชิกในกลุมฟง 

                 9.4 นําผลงานกลุมเสนอในชั้นเรียน 

  10. การสอนแบบผลงานทีม (Team Product) ใหนักเรียนรวมกันทํางานอยางใดอยางหนึ่ง 

ภายในชั่วโมงเรียน เชน วาดภาพ เขียนบทความสรุปเอกสาร ตองมอบหมายบทบาทของแตละคนในทีม

อยางชัดเจน 

  11. การสอนแบบทบทวนรวมกัน (Cooperative Review) เพื่อใชในการใหนักเรียนได

ทบทวนความรูรวมกันกอนสอน โดยใหนักเรียนนั่งเปนกลุมเวียนกันตั้งคําถาม และตอบคําถามเพื่อ

ทบทวนเนื้อหา 

  12. การสอนแบบทีมภาษา (CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition) 

เปนวิธีการสอนที่ใชในการสอนอาน และเขียนโดยเฉพาะ ประกอบดวย 3  กิจกรรมหลัก ไดแก การอาน 

แบบเรียน การอานเพื่อความเขาใจ และการบูรณาการภาษากับการเรียน มีข้ันตอนดังนี้  
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         12.1 แบงกลุมตามระดับความสามารถในการอาน โดยใหเด็กจับกลุมเล็กๆ ทําการ

อานแบบเรียนรวมกัน 

     12.2 ครูจัดทีมใหนักเรียนคละความสามารถกันทําแบบฝกหัด หรือทํากิจกรรม

รวมกันและใหคะแนนกลุม ถากลุมใด ไดคะแนนมากที่สุด ไดรับประกาศนียบัตรเปน ซุปเปอรทีม 

     12.3 ครูพบกลุมการอานวันละ 20 นาที เพื่อสอนการอานเพื่อความเขาใจ โดยการ

วิเคราะหตัวละครปญหา หรือทํานายเรื่องวาจะเปนอยางไร และอภิปรายเรื่องที่อานรวมกัน 

                    12.4  ครูทดสอบการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน เก็บเปนคะแนนรายบุคคล 

และ คะแนนกลุม 

            12.5  นักเรียนไดรับชุดการฝกเขียน ซึ่งเด็กสามารถเลือกหัวขอการเขียนของตนเองได

ตามความสนใจ ชวยกันวางโครงเรื่อง ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง และตีพิมพเร่ืองที่เขียนออกมา 

    12.6 นักเรียนจะไดรับการบานใหเลือกอาน และเขียนเรื่องที่อานเปนรายบุคคล โดย

ใหผูปกครองชวยตรวจสอบพฤติกรรมการอาน 

  13. การสอนแบบคอมเพลกซ (Complex Instruction) เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนา โดย     

เอลิซาเบธ โคเฮน และคณะ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 206; อางอิงจาก Elizabeth Cohen; Others) เปน

รูปแบบที่คลายคลึงกับการสอนแบบ CI แตจะเนนการสืบเสาะความรูเปนกลุมมากกวาการทําเปน

รายบุคคล นอกจากนั้นงานที่ใหยังมีลักษณะของการประสานสัมพันธระหวางความรู และทักษะหลาย

ประเภท และเนนการใหความสําคัญแกผูเรียนเปนรายบุคคล โดยการจัดงานใหเหมาะสมกับความสามารถ

และความถนัดของผูเรียนแตละคน ดังนั้นครูจึงจําเปนตองคนหาความสามารถเฉพาะทางของผูเรียน

ออน โคเฮน เชื่อวาหากผูเรียนไดรับรูวาตนมีความถนัดในดานใด จะชวยใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเองในดานอื่นๆ ดวยรูปแบบนี้ไมมีการใชกลไกของการใหรางวัล เนื่องจากเปนรูปแบบที่ให

งานที่แตละบุคคลทําสามารถตอบสนองความสนใจของผูเรียน และสามารถจูงใจผูเรียนแตละคนอยูแลว  

  14. การสอนแบบรวมกันคิด (Numbered Heads Together) เปนกิจกรรมที่เร่ิมตนดวย

คําถามของครู แลวเปดโอกาสใหนักเรียนในแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบแลวครูจะเรียกคนใดคนหนึ่ง

ตอบคําถาม เปนวิธีที่เหมาะสําหรับการทบทวน หรือตรวจสอบความเขาใจ 

  15. การเลาเรื่องราว (Roundrobin) เปนเทคนิคที่เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดมี

โอกาสเลาประสบการณ ความรู ส่ิงที่ตนกําลังศึกษา หรือความประใจใหเพื่อนๆ ในกลุมยอยฟงทีละคน 

สมาชิกในกลุมทุกคนใชเวลาเลาที่เทาๆ กัน เปนการแลกเปลี่ยนและขยายประสบการณซึ่งกันและกัน 

การเลาเรื่องรอบวงนี้จะชวยพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของผูเรียน 
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  16. มุมสนทนา (Corners) เปนวิธีการสอนที่ชวยสรางความสามัคคีในชั้นเรียน โดยครูจะ

จัดกลุมนักเรียนเปนกลุมยอยๆ แลวใหไปนั่งตามมุมตางๆ  ของหองเรียน  แลวกําหนดโจทยใหนักเรียน

แตละกลุมชวยกันคิดหลังจากนั้น จึงใหตัวแทนสมาชิกกลุมมาอธิบายเรื่องที่ตนเองศึกษาใหเพื่อนใน       

ชั้นฟง 

  17. คูตรวจสอบ (Pairs Cheek) เปนวิธีการที่ใหนักเรียนจับคูกันทํางาน เมื่อครูใหแบบฝกหัด

นักเรียนคนหนึ่งจะเปนคนแกโจทกปญหาและอีกคนหนึ่งจะเปนคนเสนอแนะวิธีแกปญหาเมื่อทําขอที่ 1 เสร็จ 

นักเรียนคูนั้นก็จะสลับบทบาทกัน เมื่อทําแบบฝกหัดครบ นักเรียนแตละคูจะนําคําตอบมาแลกเปลี่ยนกัน

ตรวจสอบ 

  สโตบ (บุศรินทร สิริปญญาธร. 2541: 17; อางอิงจาก Staub. 1978. Positive  Social  

Behavior  and  Morality : Social  and  Personal Influences.  p. 381) กลาววา พฤติกรรมความ

รวมมือเกิดจากการทํางานรวมกัน โดยมีวัตถุรวมกัน มีการเปนผูนํา การชวยเหลือบุคคลอื่นใหไดรับ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค การยอมรับความชวยเหลือจากผูอื่น การขอความรวมมือในการคิด มี

การพูดคุยกันในการทํางาน นอกจากนี้มอรริสัน (Morrison. 1955: 484) ยังกลาวเพิ่มเติมวามีการ

รับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเองอีกดวย 

  อดัมส  และฮามม (บุศรินทร  สิริปญญาธร. 2541: 17; อางอิงจาก Adams; & Hamm.  1990. 

Cooperative Learning Critical Thinking and Collaboration Across the Curriculum. p.  26-27) 

กลาววา ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือมีลักษณะของการเปนผูนําการเรียนรูมีการทํางานรวมกัน

เพื่อที่จะบรรลุจุดมุงหมายของกลุม  เกิดความกาวหนาและทักษะการทํางานรวมกัน 

  มุสเซน และคณะ (Mussen; et al. 1990: 438) กลาววา การรวมมือเปนพฤติกรรมทาง

สังคมอยางหนึ่งที่มาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กในกลุมเพื่อน มีการคํานึงถึงผูอ่ืน เห็นแกประโยชน

ของสวนรวม การโตเถียงและการทะเลาะวิวาทลดลง เด็กสามารถพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือไดโดย

การสะทอนผลการกระทําจากผูอ่ืน 

  แม็คเนอรเนย และแม็คเนอรเนย  (Mclnerney,D.M.; & Mclnerney,V. 1998: 228) 

กลาวถึงลักษณะพฤติกรรมความรวมมือที่พบในหองเรียนดังนี้ มีการชวยเหลือเพื่อนในกลุม ขอความ

ชวยเหลือจากเพื่อน มีความพยายาม ต้ังใจทํางาน กระตุน และชมเชยเพื่อน สุภาพ ไมสงเสียงดัง รวมกัน

แกปญหากับเพื่อน เมื่อพบปญหาจะซักถามเพื่อนกอนที่จะไปถามครู และมีการชวยเหลือระหวางกลุม 

  สรุปไดวา ลักษณะการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ คือการที่สมาชิกในกลุมเลนหรือ

ทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพากัน การยอมรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน  

ทุกคนในกลุมมีหนาที่และบทบาทในกลุม การเปนผูนําการเรียนรู และการรับผิดชอบรวมกัน 
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      3.8 แนวคิด และหลักการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ 
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 162) กลาววา ครูสามารถสงเสริม และแนะนําเด็กใหรูจัก

การใหความรวมมือซึ่งกันและกันในกลุม โดยการใหกําลังใจ ลดการแขงขัน และใหเด็กวางแผนการทํา

กิจกรรมรวมกัน 

  พัชรี ผลโยธิน (2540: 133) กลาวถึงแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมแบบรวมมือที่ครูอนุบาล

สามารถใชการจัดกิจกรรมการเลนกับ อันเปนสิ่งที่เด็กชอบอยูแลวเปนหนทางนําไปสูพฤติกรรมการ

รวมมือถึงแมในระยะแรกนั้นการเลนของเด็กยังมีลักษณะเอาแตใจตนเอง หวงของ ทะเลาะกันบอย แต

ถาครูพยายามใหเวลา ใหโอกาสและวัสดุอุปกรณ ใหเด็กไดเลนหรือทํางานรวมกันในกลุมยอยอยาง

คอยเปนคอยไป และอยางสม่ําเสมอ ทั้งใหกําลังใจหรือแสดงความชื่นชม และชี้ใหเห็นถึงประโยชนของ

การรวมมือกันแลว ก็จะชวยพัฒนาเด็กใหเกิดพฤติกรรมการรวมมือกันได กิจกรรมแบบรวมมือมักถูก

มองวายากเกินไปสําหรับเด็กอนุบาล ซึ่งยังอยูในวัยที่มีขอจํากัดในการรับรู ความรูสึกหรือความคิดเห็น

ของผูอื่น อยางไรก็ตาม เด็กอนุบาลนั้นถามีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นหรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมี

โอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักแกปญหา และเพื่อนจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กดานสังคม

และสติปญญาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเด็กตางกับผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยาง

เสมอภาค ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นและโตแยงอยางอิสระ พฤติกรรมแบบรวมมือ

จึงมักจะเกิดขึ้น และถาใหโอกาสเด็กอยางตอเนื่อง เด็กจะเห็นวาคนอื่นมีความคิด ความรูสึก แตกตาง

จากตนเองได และเริ่มตระหนักถึงพฤติกรรมของตนเองที่แสดงออกตอคนอ่ืน 

  หลักการจัดกิจกรรมแบบรวมมือในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของครูในการจัด

กิจกรรมแบบรวมมือควรมีดังนี้ 

  1. ครูตองเห็นคุณคาของกิจกรรมแบบรวมมือ 

  2. ใหเวลา และโอกาสเด็กไดฝกการทํางานรวมกัน 

  3. จัดพื้นที่ ตารางกิจกรรมประจําวัน ที่จะชวยสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ

เด็กดวยกัน 

  4. จัดวัสดุอุปกรณ หรือเครื่องเลนที่นาสนใจเหมาสมกับวัยของเด็ก เปนประเภทที่ให

โอกาสเด็กตั้งแต 2 คนขึ้นไปตองใชรวมกัน หรือดัดแปลงการเลนไดหลายวิธี เชน บล็อก น้ํา ทราย หุน ฯลฯ 

  5. ใหโอกาสเด็กเลน หรือทํางานรวมกันอยางเปนธรรมชาติ เมื่ออธิบายแกเด็กในตอนแรก

แลว ครูควรใหเด็กรับผิดชอบและตัดสินใจดวยตนเอง ไมเขาไปแทรกแซงหรือชี้แนะมากเกินไปจน

ทําลายพฤติกรรมการรวมมือของเด็ก 

  6. ไมพยายามกระตุนการแขงขันสงเสริม สนับสนุน  และใหกําลังใจเด็ก 
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  ปยลักษณ พฤกษะวัน (2550: 335) ไดกลาวถึง หลักการจัดกิจกรรมแบบรวมมือวาครูมี

บทบาทสําคัญกับการเรียนรูของเด็ก ดังนี้  

  1. การเลือกกิจกรรม ควรเลือกกิจกรรมที่งาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก ใชเวลาไมมาก

เกินไปเพื่อไมใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย กิจกรรมที่เลือกควรเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ ครูอาจทราบได

จากการสังเกตหรือสอบถามเด็กๆ เพื่อใหไดกิจกรรมที่เด็กสนใจจริงๆ 

  2. กําหนดเปาหมายของกลุมใหชัดเจน เด็กๆ ควรรูวาตนเองกําลังทําอะไร มีเปาหมาย

อะไรในการทํากิจกรรมนั้น และเปาหมายกลุมคืออะไร รูหนาที่ของตนเอง ครูอาจจะถามเด็กเพื่อใหเด็ก

เกิดความชัดเจนในเปาหมายของตนและกลุมเด็กเล็กยังไมรูจักการเรียนรูแบบรวมมือ ครูก็ใหเด็กดู

ตัวอยางจากการไปเยี่ยมพี่ประถมที่เปนกลุมการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อเรียนรูจากการดูตัวอยาง หรือ

เขาไปมีสวนรวมกับการทํางานแบบการเรียนรูแบบรวมมือกับพี่ๆ 

  3. ความรับผิดชอบสวนบุคคล  ครูอาจใหเด็กเลือกงานเอง หรือครูดูวางานนั้นเหมาะสม

กับเด็กจึงมอบหมายงานนั้นใหเด็กทํา กรณีเด็กพิเศษตองมอบหมายงานที่งายในการประสบความสําเร็จ

และไดมีบทบาทรวมกับกลุม เชน กลุมมีเปาหมายในการทําแฮมเบอรเกอร เด็กพิเศษหั่นมันฝร่ังเพื่อให

เพื่อนนําไปทอด เปนตน 

  4. สอนทักษะการเรียนรูแบบรวมมือใหเด็ก กิจกรรมที่เลือกทําจะชวยในการสงเสริมการ

พัฒนาทักษะทางสังคม การอยูในกลุมรวมกัน การแบงปน การสื่อสาร การผลัดเปลี่ยนกันทํางานการ

ชวยเหลือกัน ซึ่งในการฝกทักษะทางสังคมนั้นเด็กจะเรียนรูเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ 

  5. การสังเกตและการใหขอมูลยอนกลับ ครูตองคอยสังเกตวาหลังจากใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือแลวเด็กเกิดพฤติกรรมใดบางและพฤติกรรมใดที่ครูตองกระตุนเพื่อใหพฤติกรรมนั้น

คงอยูถาเด็กเจอปญหาครูจะคอยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกเด็กสําหรับแนวทางอันเปนเคล็ดลับใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับเด็กใหประสบความสําเร็จ ไดแก 

  6. เลือกกิจกรรมที่เด็กสนใจแลวกระตุนใหเด็กอยากทํากิจกรรมนั้นหรือใหเด็กบอกวา

กิจกรรมอะไรที่อยากทํา เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวุฒิภาวะและสภาพแวดลอมของเด็ก 

  7. ขนาดของกลุม ควรมีขนาด 2 – 3 คนสําหรับการทํากิจกรรมแบบรวมมือสําหรับเด็ก

เล็กและควรเปนกลุมที่คละเด็กชาย หญิง ที่มีความสามารถแตกตางกัน พื้นความรูตางกัน ระดับภาษา

ตางกัน ถามีเด็กพิเศษก็เอามาเขารวมกิจกรรมดวยจะดีมากเด็กจะไดรับการยอมรับจากเพื่อนและเห็น

คุณคาของตนเอง แตการเลือกกิจกรรมใหเด็กพิเศษทํานั้นตองเปนกิจกรรมที่งายสําหรับเด็ก 

  8. การเลือกวัสดุอุปกรณ หรือของเลนที่สามารถกระตุนใหเกิดการรวมมือ เชน หุนกระบอก 

บล็อกไมหรือ น้ํา เปนตน อุปกรณตางๆ ไมควรมีมากจนเกินไป เพราะจะทําใหเด็กขาดความสนใจได 
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  9. การจัดหองเรียน หองเรียนควรมีพื้นที่วางเพียงพอ การจัดกลุมไมควรใหอยูหางกันมาก

เกินไปหรือชิดกันมากเกินไป 

  10. ควรสอนใหเด็ก รูจักการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) โดยใหดูจาก

ของจริงเชน พาเด็กไปรวมกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือที่หองพี่ประถม หรือใชรูปภาพที่แสดงถึง

ทักษะทางสังคม เชน การแบงปน การยิ้ม การพูดคุยกัน เปนตน  

  หลักการเรียนแบบรวมมือมีข้ันตอน ดังนี้ 

  1. ข้ันเตรียม : ครูแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกัน และจัดนักเรียนเปนกลุมยอยๆ ครู

แนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาที่ของสมาชิกกลุมแจงวัตถุประสงคของบทเรียน หรือการทํา

กิจกรรมรวมกัน 

  2. ขั้นสอน : ครูนําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา และแหลงขอมูล มอบหมายงานให

นักเรียนแตละกลุมและอธิบายขั้นตอนการทํางาน 

  3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม : นักเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมีบทบาท

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกของกลุมตองรับผิดชอบผลงานของกลุม 

  4. ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ : เปนการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูเรียน 

ตรวจสอบผลงานรายบุคคล และผลงานกลุม 

  5. ข้ันสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม : ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 

ครูและนักเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม วิเคราะหวาอะไรคือจุดเดนหรือจุดดอยของงาน  

เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงสําหรับหลักการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ (Cooperative) ในเด็กปฐมวัย 

ประกอบดวย 

         1.  มีเปาหมายรวมกัน 

         2.  มีผลประโยชนรวมกัน 

         3.  มีแหลงทรัพยากรรวมกัน 

  ในการจัดกิจกรรมนั้นควรจัดใหเด็กเลนเกมเปนกลุม หนังสือสําหรับเด็กจะเปนสื่อใช

กระตุนพฤติกรรมทางสังคมที่ดี เชน หนังสือเร่ือง Rudolf’s Red nose Reindeer เปนตนยกตัวอยาง 

การเลนของเด็ก 2 คน ที่มีเปาหมายของตนเองตางกัน คนหนึ่งอยากเลนเดินขาม สะพานเด็กอีกคนหนึ่งมี

เปาหมายในการเลนรอดสะพาน ดังนั้นเด็กทั้งสองคนจึงมีเปาหมายรวมกันวาตองเอาไมบล็อกมารวมกัน

เพื่อสรางสะพานเปนการใชทรัพยากรรวมกัน เมื่อสรางสะพานเสร็จเด็กทั้งสองคนก็ไดรับผลประโยชน

รวมกันคือไดเลนขามสะพานและไดเลนรอดสะพาน จึงสรุปไดวาเด็กทั้งสองคนบรรลุเปาหมายของกลุม

ในการเลนแบบรวมมือ (Cooperative play) 
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  ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววาจากการศึกษากลุมสัมพันธ เพื่อการทํางานและการ

จัดการเรียนการสอน พบวา การสอนโดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) นั้น 

ใชความรูและหลักการของกลุมสัมพันธ (Group Dynamics) อยางชัดเจน กลาวคือ กลุมสัมพันธนั้น 

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ยึดกลุมเปนแหลงความรู โดยใหผูเรียน

มีโอกาสปฏิสัมพันธ ยึดการคนพบดวยตนเอง จากกิจกรรมตางๆ เนนกระบวนการควบคูกับผลงาน 

และเนนการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน โดยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน และสงเสริมใหผูเรียนประยุกตใชความรู 

  โรเบิรต อี สลาวิน (เทื้อน ทองแกว. 2537: 43; อางอิงจาก Slavin. 1983: a,b) กลาวถึง

หลักการสําคัญในการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ คือในการสอนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย เพื่อ

เสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละคน และสนับสนุนชวยเหลือกันจนบรรลุเปาหมาย  

  จอหนสัน และจอหนสัน (ทิศนา  แขมมณี. 2545: 196; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 

1994: 31-32) กลาวถึง หลักในการเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนจากการจัดกิจกรรมแบบรวมมือวามี 

3 ลักษณะคือ 

  1. ลักษณะของการแขงขัน เพื่อใหไดคะแนนดีกวาคนอื่น ไดรับการยกยองหรือไดรับการ

ตอบแทนในลักษณะตางๆ 

  2. ลักษณะตางคนตางเรียน คือ แตละคนตองรับผิดชอบ ดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรู 

  3. ลักษณะรวมมือกันในการเรียนรู แตละคนตองรับผิดชอบในการเรียนรูของตน ใน

ขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย 

  จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1995: online) ไดพูดถึงวาแนวความคิด

เกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือมีมานานแลว โดยนักปราชญสมัยโบราณที่มีการกลาวสนับสนุนการเรียนรู

แบบรวมมือ ดังนี้ Talmud กลาววา “ในการเรียนนั้นผูเรียนจําเปนตองมีคูหูในการเรียนรู” (In order to 

learn, you must have a learning partner.) ซึ่งมีความสอดคลองกับคํากลาวของ Quintillion ที่วา 

“นักเรียนจะไดรับผลประโยชนจากการสอนใหผูอื่น” (Students could benefit from teaching one 

another) และ Seneca ปราชญชาวโรมันไดกลาววา “เมื่อคุณสอนผูอ่ืนคุณก็จะไดทบทวนความรูซ้ําอีก

คร้ังหนึ่ง” (Qui docet discet : When you teach you learn twice) นอกจากนั้นยังมีปราชญที่แสดง 

ความเห็นสนับสนุนการเรียนรูแบบรวมมืออีก (Johann Amos Comenius. 1952 – 1679) กลาววา 

“นักเรียนจะไดรับผลประโยชนจากการชวยสอนคนอื่นๆ ในขณะเดียวกันผูเรียนก็ไดรับประโยชนจาก

การสอนนักเรียนคนอื่นๆ เชนกัน” (Students could benefit both by teaching and being taught by 

other students.) 
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  มอรริสสัน (Morrision. 1995: 484) กลาววา หองเรียนเปนแหลงสําคัญที่จะทําใหเด็ก

เกิดการเรียนรูทางสังคม การสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมอืสามารถทาํไดโดย ครูกระตุน  สนบัสนนุ

และเสริมแรงใหเด็กรวมมือกันชี้แนะใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม กระตุนใหเด็กคิดทบทวนพฤติกรรม

ที่ไดทําวาเหมาะสมหรือไม โอกาสตอไปจะแสดงพฤติกรรมอยางไร ครูชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสม 

  ดังนั้นแนวคิด และหลักการจัดกิจกรรมแบบรวมมือเปนการสงเสรมิพฤตกิรรมความรวมมอื

ทําไดโดยใหเด็กไดเลนหรือทํางานรวมกันในกลุมยอยโดยครูกระตุน สนับสนุน และเสริมแรงใหเดก็รวมมอื

กัน  ใหเด็กวางแผนการทํากิจกรรมรวมกัน เรียนรูความคิดของผูอ่ืน รูจักแกปญหาและทบทวนพฤติกรรม

ที่ไดทําวาเหมาะสมหรือไม ดังเอกสารที่ไดศึกษามา 
      3.9 การใชการเลนแบบรวมมือกับเด็กปฐมวัย 
  จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1995) ไดกลาวถึง การใชการเรียนรู

แบบรวมมือในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย วาเด็กเล็กกอนวัยเรียนสามารถเรียนรูไดจากการซึมซับ

จากการมีปฏิสัมพันธกับสังคม ซึ่งแบงประเภท การเรียนรูและสถานการณการเลนได 3 แบบ คือ  

  1.  การเลนคนเดียว (Individualistic) 

  2.  การแขงขันกับผูอ่ืน (Competitive) 

  3.  การรวมมือกันทํางานและเลนกับผูอ่ืน (Cooperative) 

  กิจกรรมแบบรวมมือ (Cooperative) จะทําใหเด็กรูจักการแบงปน การทํางานรวมกัน 

การติดตอส่ือสารกัน การประนีประนอมกัน ซึ่งถือวาเปนทักษะทางสังคมที่สําคัญสําหรับเด็กกอนวัย

เรียนในหลายสถานการณของกิจกรรมแบบรวมมือ (Cooperative) ที่เกิดขึ้นบอยๆ คือ การไมมีใครเปนผูชนะ 

(No – win ending) หรือ เปนผูชนะทุกคน (Win - win) ตัวอยางเชน เด็กแยงตุกตาที่มีเพียงตัวเดียว   

ถาแกสถานการณแบบการแขงขัน (Competitive) เด็กคนใดคนหนึ่งก็จะไดตุกตาไปเพียงคนเดียว หรือ

แบบไมมีผูชนะ ก็คือไมมีใครไดตุกตาเลย ถาใชการรวมมือกัน (Cooperative) เด็กก็ไดเลนตุกตาดวยกัน 

โดยสับเปลี่ยนกันเปนแม ซึ่งทําใหเด็กทุกคนบรรลุวัตถุประสงคของตนเองรวมกัน 

  ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เด็กๆ ตองเรียนรูที่จะเรียนและเลนดวยตัวเอง แขงขนักนัและ

รวมมือกันซึ่งการแขงขันนั้นครูตองสอนใหเด็กเกิดความออนโยน มิใชมุงใหเด็กพยายามทําทุกอยาง

เพื่อใหตัวเองชนะคนเดียว ซึ่งเด็กในวัยนี้อยูในวัยยืดตัวเองเปนสําคัญ (Egocentric) การจัดกิจกรรม

แบบรวมมือ (Cooperative) มิไดขึ้นอยูกับการเรียนอยูในโรงเรียนของรัฐ หรือโรงเรียนเอกชน หรือ

จํานวนของกลุม แตเปนสิ่งที่เด็กทํารวมกันแลวไมทําใหเด็กเกิดความแตกตางกิจกรรมนี้จึงใหประสบการณ

ที่ดีกับเด็กๆ ทุกคนในกลุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางสังคม  
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      3.10 ประโยชนและคุณคาของการเลนแบบรวมมือที่มีตอเด็กปฐมวัย 
  อารี สัณหฉวี (2542: 18) กลาวถึง ขอดีของการเลนแบบรวมมือดังนี้ 

1. ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ทําใหนักเรียนมีความทรงจําดีข้ึน 

3. ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจภายในมากขึ้น 

4. ทําใหนักเรียนมีทักษะทางสังคมเพิ่มข้ึน 

5. ทําใหนักเรียนชอบเรียนวิชาตางๆ มากขึ้น 

6. ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอครู 
7. ทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนนักเรียนดวยกันมากขึ้น 

8. ทําใหนักเรียนรูสึกวาตนเปนที่ยอมรับและไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน 

9. ทําใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง (มีความภาคภูมิใจในตนเอง) 
  ปยะลักษณ พฤกษะวัน (2550: 334) ไดกลาวถึงประโยชนที่เด็กไดรับจากการจัดกิจกรรม

การเลนแบบรวมมือ (Cooperative Play) วาเด็กจะเรียนผานกิจกรรมดวยการเขารวมและสังเกตการณ 

การคัดคานและการกระทํา การเขาไปรวมกลุมและลอกเลียน และริเร่ิมการอภิปรายความคิดเห็นกับ

เพื่อนๆ 

  1. พัฒนาการดานสติปญญาเพิ่มข้ึน มีงานวิจัยสนับสนุนวาเด็กทีทํางานเปนคู โดย

จับคูกันคนที่มีความสามารถตางกัน ก็จะมีการพัฒนาในการแกปญหาไดดีข้ึน ถึงแมวาจะมีขอโตแยง

กันระหวางเด็ก แตนั่นก็คือ การมีมีปฏิสัมพันธที่จะทําใหเด็กไดเรียนรูในการที่จะไดบทสรุปที่ถูกตอง 

  2.  ประโยชนในการเพิ่มพัฒนาการดานสังคมและอารมณ การศึกษาทั่วไปจะเนนดาน

สังคมและอารมณใชเปนตัวบงชี้วา เด็กจะประสบความสําเร็จในการเรียนไดหรือไม 

  3.  ประโยชนในการสนับสนุนทักษะทางสังคมที่ดี ชวยพัฒนาพฤติกรรมที่ดีในเด็กเล็ก 

เชนการรวมมือกัน การประนีประนอมกัน การชวยเหลือ การแบงปน การพูดความจริง มีการทํางานวิจัยที่

วิจัยเด็กตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ป.4 พบวา เด็กกลุมนี้ มีลักษณะเดน 5 ประการคือ 

   1.  ทํากิจกรรมที่เปนกิจกรรมแบบรวมมือกันเสมอ 

         2.  มีการพัฒนาดานระเบียบวินัย 

         3.  มีความเขาใจดานสังคม จากการมีกิจกรรมที่ทําใหเขาใจทางดานสังคมมากขึ้น 

        4.  ทํากิจกรรมที่มีคุณคาทางสังคม 

         5.  ทํากิจกรรมที่ชวยเหลือกัน 
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  เด็กกลุมนี้จะมีพฤติกรรมที่เดนชัดในดานการมีมนุษยสัมพันธและเปนคนที่คลองแคลว

ชอบชวยเหลือ และเปนมิตรกับผูอ่ืนในกรณีที่เปนเด็กพิเศษ ครูสวนใหญพบกวา 75% ของเด็กตอง

เรียนรูในการมีปฏิสัมพันธที่ดีแบบที่มีมารยาทกับเพื่อน จึงเปนการงายในการวางแผนการสอนแบบการ

เรียนรูแบบรวมมือซึ่งเปนการสงเสริมการพัฒนาดานทักษะ และอารมณ 

  จอหนสัน และจอหนสัน (Piaget. 1959; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 1998: online) 

กลาววา เมื่อเด็กเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ไมวาจะทํากิจกรรมอะไรก็จะชวยลดการยืดตนเองเปน

ศูนยกลาง (Egocentric) ของเด็กลง เพราะเด็กเริ่มเรียนรูวาคนไมจําเปนตองคิดหรือทําเหมือนกัน 

ปญหาเรื่องการไมลงรอยกันอาจแกไขได โดยการใหเด็กออกมาชี้แจงจุดยืนตนเองและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน เด็กก็จะเรียนรูและยอรับความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้น 

  สรุปไดวาประโยชนและคุณคาของการเลนแบบรวมมือนั้นทําใหเด็กๆ มีความสัมพันธที่

ดีตอกัน มีทักษะทางสังคมมากขึ้น สวนเด็กที่มีความตองการพิเศษก็จะไดรับการสงเสริมทักษะการมี

ปฏิสัมพันธสังคมกับเพื่อน และการควบคุมอารมณจากการเลนแบบรวมมือนี้ดวย 
 3.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมแบบรวมมือ 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  สุทธิพรรณ ธีรพงศ (2534: 68 - 73) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัย

ที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม  ใชเวลาในการทดลอง 

6 สัปดาห สัปดาหละ 5 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบ

ครูไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวาเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบครูไมมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

  วราลี โกศัย (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือนอกหองเรียนกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลนเกมแบบปกตินอกหองเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

แบงตัวอยางเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 16 คน กลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลนเกมแบบรวมมือนอกหองเรียนและกลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมปกตินอกหองเรียน 

ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมอืนอกหองเรยีน กบัเดก็ปฐมวยั

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบปกตินอกหองเรียน มีพฤติกรรมชอบสังคมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  บุศรินทร  สิริปญญาธร (2541: 72-77) ไดศึกษาแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

รวมมือของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยอายุ  

5-6 ป จํานวน 15 คน ใชเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ผลการศึกษา

พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุมกอนและระยะเวลาในการทดลอง

มีพฤติกรรมรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000  โดยเด็กปฐมวัยระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมแบบสื่อผสมเปนกลุมมีพฤติกรรมรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสม

เปนกลุม และพฤติกรรมรวมมือในระยะเวลาที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปน

กลุม มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  โดยมีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงไมคงที่

ระยะเวลาสัปดาหที่ 1-7 มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงไมชัดเจน  และระยะเวลาสัปดาหที่ 8-9  

มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

  สุภัค ไหวหากิจ (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูวินัยในตนเองของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมและการเลนเกมแบบรวมมือ กลุมตัวอยางเปนเด็ก

ปฐมวัยอายุ 5-6 ป จํานวน 30 คน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 20 นาที 

ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมมีการรับรูวินัยในตนเองสูง

กวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือแตไมแตกตางกัน  

  อารีรัตน  ญาณะศร (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุม กลุมตัวอยาง คือ เด็กอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน

บานบวก จังหวัดลําพูน จํานวน 15 คน ที่ไดรับการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 60 นาที พบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณและ

ระหวางการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาห มีพฤติกรรมความรวมมือ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .000 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือระหวางการจัด

ประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาหสูงกวากอนจัดประสบการณ 

  ศศิธร  สังขอู (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ และ

การเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน กลุมตัวอยางเปนเดก็

ออทิสติกกอนวัยเรียน จํานวน 12 คน อายุ 4 – 6 ป ที่ไดรับการคัดเลือกอยางเจาะจงเพื่อแบงออกเปน

กลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 6 คน โดยกลุมทดลอง 1 ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดยผูฝกสอนเปนตัวแบบ 

ควบคูกับการชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวก สวนกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการใชเทคนิคตัวแบบโดย

เพื่อนรวมวัยเปนตัวแบบ ควบคูกับการชี้แนะ และการเสริมแรงทางบวก ผลการวิจัยพบวา กลุม

ทดลอง 1 และ 2 มีพฤติกรรมความรวมมือทั้งในระยะการทดลองและระยะหลังการทดลองเพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของพฤติกรรม

ความรวมมือระหวางกลุมทดลอง 1 และ 2 ทั้งในระยะการทดลองและหลังการทดลอง ตามลําดับ   
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  งานวิจัยตางประเทศ 
  บารตัน และแอสเชียน (พวงแกว เนตรโอภารักษ. 2533: 32; อางอิงจาก Barton; & 

Ascion. p.417 - 430) ไดฝกการรวมมือทางกายและความรวมมือทางวาจาแกเด็กเล็กอายุ  3 -3 ½ ป 

ในการเลนรวมกัน โดยแบงออกเปน  3 กลุม กลุมที่ 1 ฝกการรวมมือโดยแสดงพฤติกรรมทางกาย เชน 

สงของใหเพื่อน กลุมที่ 2 ฝกการรวมมือโดยแสดงพฤติกรรมทางวาจา เชน การพูดแสดงความคิดเห็น

ตอเพื่อน  กลุมที่ 3 ฝกใหมีพฤติกรรมทั้งสองอยางรวมกัน โดยผูทดลองใชวิธีการหลายอยางรวมกัน เชน 

ใหคําแนะนํา ใหดูตัวแบบ บอกใหทํา และใหการชมเชย ผลการศึกษาพบวาเด็กมีพฤติกรรมที่ตองการ

เพิ่มข้ึน 

  วอน (Vaughn.  1994: 3706-A) ไดศึกษาพฤติกรรมความรวมมือจากการเรียนรูแบบ

รวมมือในเด็กเล็ก กลุมตัวอยางคือ เด็กอายุ  43 - 58 เดือน จํานวน 17 คน เปนเด็กชาย 9 คน เดก็หญงิ 

8 คน  เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณครู การบันทึกภาพดวยวีดีโอเทป ใช

เวลาในการเก็บขอมูลมากกวา 5 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวามีการปฏิสัมพันธ

แบบรวมมือกัน คือ การแสดงความคิดเห็นรวมกัน การประนีประนอม การเจรจา และการแกปญหา

รวมกัน ซึ่งแสดงเห็นจาการสนทนารวมกันระหวางเด็กในสถานการณที่หลากหลาย 

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งที่

ทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งคงเพียงพอที่จะทําใหเห็นวาการเรียนรูแบบรวมมือ

นั้นสามารถชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับชั้น ทั้งระดับปฐมวัยเพื่อให

เห็นการเรียนรูหรือการเลนแบบรวมมือที่อยูในชวงกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมใหเด็กไดรวมกัน

ทําเปนกลุมอยางเหมาะสอดคลองกับวัย พัฒนาการ และความตองการของเด็ก ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนอยางเสมอภาคกันเปนการสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือใหเด็ก พฤติกรรมความรวมมือมี

คุณคาตอตัวเด็กทั้งในปจจุบันและในอนาคต การที่สังคมมีบุคคลที่มีพฤติกรรมความรวมมือยอมเปน

การสรางความเจริญกาวหนาใหกับสังคม ดังนั้นจึงจําเปนตองสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือใหกับ 

เด็กปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมกลุมใหเด็กรวมมือกันกับเพื่อนในหองเรียนซึ่งเปนสังคมขนาดเล็ก เพื่อปูพื้นฐาน

ของการรวมมือในการทํางานกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมขนาดใหญตอไป 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เพื่อนําผลของการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนารปูแบบการสอนที่

เปนประโยชนตอครู ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับพิเศษระดับปฐมวัย และผูปกครองในการจัด

ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการเลนแบบรวมมือที่มีตอทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกตาม

ข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมี

คะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) อยูระหวาง 

40 - 89 คะแนน (Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคม

ที่ไดนอยกวาเกณฑ ที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล 

รวมทั้งหมดจํานวน 30 คน 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมี

คะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) อยูระหวาง 

40 - 89 คะแนน ซึ่งมีความบกพรองทางวุฒิภาวะทางสังคมในระดับปานกลางถึงเล็กนอย (Social 

Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคมที่ไดนอยกวาเกณฑ ที่มา

รับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล พ.ศ.2552 เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จํานวน 10 คน โดยมีข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้  
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 1.  เรียงลําดับประชากรเด็กปฐมวัยออทิสติกจํานวน 30 คน ที่มีคะแนนแบบทดสอบวุฒิภาวะ

ทางสังคมวายแลนด ( Vineland Social Maturity Scale ) จากคะแนนนอยไปหาคะแนนมาก 

 2.  คัดเลือกเด็กปฐมวัยออทิสติกที่มีคะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด      

(Vineland Social Maturity Scale) ในลําดับที่ 1 – 10 ซึ่งเปนลําดับที่มีคะแนนทักษะสังคมนอยที่สุด 

10 ลําดับจากประชากรทั้งหมดเพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

  

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

 1. แผนการสอนกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

             2. แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ดานตอไปนี้ 

  2.1  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

                 2.2  การแบงปน 

                   2.3   การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
 ขั้นตอนในการสรางและวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อ

มาสรางเปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

ดําเนินการสรางตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

       1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ (Cooperative 

Play) และปญหาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

      1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมอืเพือ่

พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก  

      1.3  เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ จํานวน 24 แผน โดยศึกษาจากหนังสือ  

“Life Skills Activities For Special Children” ของแมนนิกซ (Mannix . 1991: 283 - 345) หนังสือ 

“DO-WATCH-LISTEN-SAY Social and Communication Intervention For Children with Autism 

“ของแคทเธอลีน (Kathleen. 2002: 195 - 198) หนังสือ “Teaching Children with Autism“ ของ  

แคทเธอลีน (Kathleen. 1995: 165 - 289) 

  1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเดก็ปฐมวยั

ออทิสติกไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน โดยเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานการศึกษาปฐมวัย 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ 1 ทาน คือ 
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   1.4.1  ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล  

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 

   1.4.2 อาจารยดวงตา  คูเกษมกิจ  

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 

   1.4.3  ผูชวยศาสตราจารย ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  

    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  1.5  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยออทิสติกตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

                 1.6  ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของ

เด็กปฐมวัยออทิสติก (Pilot Study) กับเด็กปฐมวัยออทิสติกจํานวน 3 ราย 

 2.  แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ดําเนินการสรางตามลําดับข้ันตอน 

ดังนี้ 

         2.1 สรางขอความเพื่อวัดทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาหนังสือ “DO-WATCH-LISTEN-SAY Social and Communication Intervention For Children 

with Autism” ของแคทเธอลีน (Kathleen. 2002: 195 - 198) หนังสือ “Teaching Children with 

Autism” ของ แคทเธอลีน (Kathleen. 1995: 165 - 289) วราลี โกศัย (2540) และพัชรี จิ๋วพัฒนกุล 

(2549) เปนโครงสรางขอบขายเนื้อหาเพื่อสรางเปนแบบสังเกตทักษะสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยออทสิติก

ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการแบบ 5 ตัวเลือก คือ  

    ชองระดับ 0 คะแนน   บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงทักษะสังคม ดานการมสีวนรวม 

                                                         ในการทาํกิจกรรม การแบงปน การปฏิบัติตาม 

                                                          ขอตกลงของกลุม หรือปฏิเสธที่จะทํา 

  ชองระดับ 1 คะแนน   บันทกึเมื่อเด็กแสดงทกัษะสงัคม ดานการมีสวนรวม 

                                                          ในการทาํกิจกรรม การแบงปน การปฏิบัติตาม 

                                                          ขอตกลงของกลุม ภายใตการชวยเหลือของครู                                                 

ชองระดบั 2 คะแนน    บันทกึเมื่อเด็กแสดงทกัษะสงัคม ดานการมีสวนรวม 

                                                          ในการทาํกิจกรรม การแบงปน การปฏิบัติตาม 

                                                           ขอตกลงของกลุมดวยตนเอง                                                                    

  เปนการประเมินและสังเกตทาทาง การกระทํา และภาษา ที่เด็กแสดงออกในขณะมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมหรืออยูในสถานการณทางสังคม ขอบขายของแบบสังเกตทักษะสังคมสําหรับ

เด็กปฐมวัยออทิสติกนี้คลอบคลุมเนื้อหาทักษะสังคมดานตางๆ คือ  
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 1. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

         2. การแบงปน 

           3. การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 

  2.2 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนนแบบสังเกตทักษะทางสังคมตามตาราง 1 

 

ตาราง 1  เกณฑการแปลผลความหมายทักษะทางสังคม 

 

ชวงคะแนน  

การแปลผลพฤติกรรม 
นอย ปานกลาง ดี 

1. รายการทกัษะทางสงัคมที่มีคะแนน

เต็ม 6 คะแนน 

0.00 – 1.49 1.50 – 4.49 4.50 – 6.00 

2. รายการทกัษะทางสงัคมที่มีคะแนน

เต็ม 18 คะแนน 

0.00 – 4.49 4.50 – 13.49 13.50 – 18.00 

   

  2.3 นําแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความสอดคลองและเหมาะสมดานเนื้อหา (IOC) จํานวน 3 ทาน โดยเปนผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา 1 ทาน 

ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ 1 ทาน คือ 

                        2.3.1 อาจารยชนิสา  เวชวิรุฬ  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ สถาบันราชานุกูล 

   2.3.2 อาจารยศันสนีย  สุดประเสริฐ  นักวิชาการการศึกษาพิเศษเชี่ยวชาญ  

                                  สถาบันราชานุกูล 

   2.3.3 ผูชวยศาสตราจารย ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  

    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดคาความสอดคลองและเหมาะสมดาน

เนื้อหา (IOC) ของแบบสังเกตทักษะทางสังคมทุกขอเทากับ 1 โดยผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ในการปรับภาษาบางประโยคใหส่ือความหมายไดตรงและงายขึ้น 

     2.4 ปรับปรุงแกไขแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกตามความเห็น

ของผูเชี่ยวชาญ 
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     2.5 นําแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ไปใชสังเกตเด็กปฐมวัย     

ออทิสติกที่ไมใชกลุมตัวอยางที่มารับบริการงานผูปวยนอก สถาบันราชานุกูล จํานวน 15 คน เพื่อหาคา

ความเชื่อมั่นของการสังเกตโดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (RAI: Rater  Agreement  Index) 

(Burry-Stock. 1996: 256) ของผูสังเกต 2 คน  คือ ผูวิจัย และผูชวยวิจัย ผลการหาคาความเชื่อมั่นของ

ผูสังเกตไดคา RAI เทากับ 0.98 

    2.6 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสังเกตแบบสุมเหตุการณ (Event Sampling) เปนการ

เลือกสังเกตเฉพาะพฤติกรรมความรวมมือในชวงเวลาหนึ่งๆ เทานั้น  โดยนับความถี่หรือจํานวนครั้ง

ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สังเกตนั้น การกําหนดชวงเวลาที่ส้ันหรือยาวเพียงใดนั้นจะขึ้นกับ

จุดมุงหมายในการศึกษาพฤติกรรมนั้นที่ใชในการสังเกต และบันทึกการสังเกตพฤติกรรมแตละครั้งใช

เวลา 20 นาที 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง

โดยใชแผนแบบการวิจัยแบบศึกษากลุมเดียววัดกอน-หลังการทดลอง ( One - group pretest – posttest 

design) ที่มีลักษณะดังนี้ ตามตาราง 2 

 

ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง 

 

 ทดสอบกอน   ใหสิ่งทดลอง   ทดสอบหลงั 

                 O1           X           O2  

 

เมื่อ 

O1   คือ   การประเมนิโดยใชแบบสังเกตทักษะทางสังคมกอนการทดลองในกลุมทดลอง 

  X   คือ   การดําเนินกจิกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวยัออทิสติก 

O2   คือ  การประเมินโดยใชแบบสังเกตทกัษะทางสังคมหลังการทดลองในกลุมทดลอง 
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 การดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วันอังคาร 

และวันศุกร ใชเวลาวันละ 20 นาที ระหวางเวลา 13.00 – 13.20 น. โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1. สรางความคุนเคยกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 

 2.  เก็บขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมกอนการทดลอง (Pre-test) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ คือ ระดับทักษะทางสังคมที่ไดจากแบบสังเกตทักษะทางสังคม และ

ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ความสนใจในการเขาสังคม พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกโดยมีผูสังเกต คือ ผูวิจัย

และผูชวยวิจัยจํานวน 2 คน ในชวงกิจกรรมเลนเสรีจากการจัดประสบการณแบบปกติของกลุมตัวอยาง 

จํานวน 10 คน  เปนระยะเวลา 20 นาที   

 3.  ดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก

จํานวน 24 แผน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  วันละ 20 นาที   

 4.  เก็บขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมหลังการทดลอง (Post-test) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ คือ ระดับทักษะทางสังคมที่ไดจากแบบสังเกตทักษะทางสังคม และ

ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ความสนใจในการเขาสังคม พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกโดยมีผูสังเกต คือ ผูวิจัย

และผูชวยวิจัยจํานวน 2 คน ในชวงกิจกรรมเลนเสรีของกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน เปนระยะเวลา 

20 นาที   

 5. นําขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมกอนการทดลอง (Pre-test) และหลัง

การทดลอง (Post-test) มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการทดลอง 
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ตารางการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติก 
 
ตาราง 3  กําหนดการจัดกิจกรรมในการทดลอง ระยะเวลาสัปดาหละ 3 วัน วันละ 20 นาที 

 เปนเวลา 8 สัปดาห รวม 24 คร้ัง 

 

วิธีดําเนินการ วัน เวลา 

กอนการทดลอง 

  สังเกตและบันทึกการสังเกตทักษะทางสังคม

เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง ชวงเวลาการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

 

วันจันทร 

วันพุธ 

วันศุกร 

 

13.00 – 13.20 น. 

13.20 – 13.40 น. 

ดําเนินการทดลอง 

  จัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็ก

ปฐมวัยออทิสติก สัปดาหละ 3 วัน รวม 8 

สัปดาห 

 

วันจันทร 

วันพุธ 

วันศุกร 

 

13.00 – 13.20 น. 

13.20 – 13.40 น. 

หลังการทดลอง 

  สังเกตและบันทึกการสังเกตทักษะทางสังคม

เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง ชวงเวลาการจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณหลังเสร็จส้ินการ

ทดลองครบ 8 สัปดาห 

 

วันจันทร 

วันพุธ 

วันศุกร 

 

13.00 – 13.20 น. 

13.20 – 13.40 น. 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.   สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.1 คาเฉลี่ยของขอมูล โดยคํานวณจากสูตร   

 

 

 

เมื่อ  แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 

    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

              N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

N
X

X ∑=

X

∑ X



 63 

N
R∑

∑R

1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร   
 

 

 

  เมื่อ S แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกดวยกําลงัสอง 

 

2.  สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ 

 2.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตทักษะทางสังคม โดยใชดัชนีความ

สอดคลองระหวางลักษณะของทักษะทางสังคมกับหัวขอการสังเกต (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 

2550: 89) โดยคํานวณจากสูตร 
 

   

     IOC =   
 

 เมื่อ IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองของหัวขอการสังเกตกับลักษณะพฤตกิรรม 

               แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

  N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ        

     

 2.2 หาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต  โดยการนําแบบสังเกตพฤติกรรมไปทดลองใชกับเด็ก

ปฐมวัยออทิสติก โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI (Burry – Stock. 1996: 256)  
 

   

  

 

เมื่อ  R1kn, R2kn แทน  ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 1 และคนที ่2  ตามลําดับ 

  N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  K  แทน  จํานวนพฤติกรรมยอย 

  I  แทน  จํานวนชวงคะแนน (1, 2, 3) 
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        3. สถิติทดสอบสมมติฐาน 

      วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง และหลังการ

ทดลอง โดยคํานวณจากสูตร t – test  for Dependent sample (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99)   

 

 

 

  เมื่อ  t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 

   D  แทน  คาเฉลีย่ผลตางของคะแนน 

   N แทน  จํานวนนักเรียน 

             
D

S  แทน  คาความคลาดเคลื่อนของผลตางของคะแนน 
   

  เมื่อ 

 

 
 

DS
Dt =

N
SS D

D =



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือตอทักษะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยออทิสติก เพื่อใหการนําเสนอเปนไปตามลําดับขั้นตอน และเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ตรงกันในการอานผลวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
  แทน คะแนนเฉลีย่ (Mean) 

 S แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 K แทน คะแนนเต็มรายดาน 

 P แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 

 t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา (t-test for Dependent) 

 ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

 1.  ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม และรายบุคคล 

 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอนและหลัง

การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม และรายดาน 

 3.  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม และรายบุคคล 
      1.1 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม 
           ผูวิจัยไดนําเสนอผลการสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอนและ

หลังไดรับกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  ทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ โดยรวม 

 และรายดาน 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะทางสงัคม K 

 S ระดับ  S ระดับ 

ดานการมีสวนรวม 

ดานการแบงปน 

ดานการปฏิบัติตามขอตกลง 

6 

6 

6 

1.60 

1.60 

1.40 

1.50 

1.71 

1.50 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

4.20 

3.80 

3.80 

2.53 

2.20 

2.39 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 18 4.60 4.57 ปานกลาง 11.80 6.95 ปานกลาง 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา 

 กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกรายดานก็อยูใน

ระดับปานกลาง ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวม ดานการแบงปน และดานการปฏิบัติตามขอตกลง 

 แตหลังจากเด็กปฐมวัยออทิสติกไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ พบมีการเปลี่ยนแปลง

ของทักษะทางสังคมทั้งโดยรวม และรายดาน อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยออทิสติกดังกลาวก็ยังคงอยูในระดับปานกลางทั้งโดยรวม และรายดาน  

 

 

 

 

 

 
 

X X
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      1.2 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกรายบุคคล 
 
ตาราง 5 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ จาํแนก 

 ตามรายบุคคล 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะทางสงัคม 

X ระดับ X ระดับ 

 

ความตาง 

เด็กคนที่ 1 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 2 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 3 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 4 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 5 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 6 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 

1 
1 

0 

0 
9 
3 

3 

3 
10 
3 

4 

3 
0 
0 

0 

0 
10 
3 

4 

3 
6 
3 

1 

2 

นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 

ปานกลาง 

9 
3 

3 

3 
18 
6 

6 

6 
18 
6 

6 

6 
12 
6 

3 

3 
18 
6 

6 

6 
15 
6 

4 

5 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

ดี 

ดี 
ดี 
ดี 

ดี 

ดี 
ปานกลาง 

ดี 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

ดี 

ดี 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 

ดี 

+8 
+2 

+3 

+3 
+9 
+3 

+3 

+3 
+8 
+3 

+2 

+3 
+12 
+6 

+3 

+3 
+8 
+3 

+2 

+3 
+9 
+3 

+1 

+2 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะทางสงัคม 

X ระดับ X ระดับ 

 

ความตาง 

เด็กคนที่ 7 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 8 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 9 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 
เด็กคนที่ 10 
   ดานการมีสวนรวม 

   ดานการแบงปน 

   ดานการปฏบัิติตามขอตกลง 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
9 
3 

3 

3 

นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

1 
0 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
9 

3 

3 

3 
18 
6 

6 

6 

นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
นอย 
นอย 

นอย 

นอย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

ดี 

ดี 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
+9 
+3 

+3 

+3 
+9 
+3 

+3 

+3 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา 

ทักษะทางสังคมโดยรวม กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ จากนักเรียนในกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 10 คนมีทักษะทางสังคมโดยรวมอยูในระดับปานกลางจํานวน 5 คน และระดับนอย

จํานวน 5  คน แตหลังจากที่เด็กปฐมวัยออทิสติกไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ พบมีทักษะ

ทางสังคมโดยรวมอยูในระดับดีจํานวน 5 คน ระดับปานกลางจํานวน 3 คน และระดบันอยจาํนวน 2 คน มี

เด็กปฐมวัยออทิสติกจํานวน 8 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมที่ดีข้ึนกวาเดิม และมีเด็กปฐมวัย

ออทิสติกจํานวน 2 คน ที่ไมพบการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคม  
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 เมื่อพิจารณาทักษะทางสังคมรายดานในดานการมีสวนรวม กอนไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลนแบบรวมมือ จากนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 10 คนมีทักษะทางสังคมดานการมีสวนรวม อยู

ในระดับปานกลางจํานวน 5 คน และระดับนอยจํานวน 5 คน แตหลังจากที่เด็กปฐมวัยออทิสติกไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ พบมีทักษะทางสังคมดานการมีสวนรวมอยูในระดับดีจํานวน 6 คน 

ระดับปานกลางจํานวน 2 คน และระดับนอยจํานวน 2 คน 

 พิจารณาทักษะทางสังคมรายดานในดานการแบงปน กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบ

รวมมือ จากนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 10 คนมีทักษะทางสังคมดานการแบงปน อยูในระดับ 

ปานกลางจํานวน 4 คน และระดับนอยจํานวน 6 คน แตหลังจากที่เด็กปฐมวัยออทิสติกไดรับการจัด

กิจกรรมการเลนแบบรวมมือ พบมีทักษะทางสังคมดานการแบงปนอยูในระดับดีจํานวน 4 คน ระดับ

ปานกลางจํานวน 4 คน และระดับนอยจํานวน 2 คน 

 พิจารณาทักษะทางสังคมรายดานในดานการปฏิบัติตามขอตกลง กอนไดรับการจัดกิจกรรม

การเลนแบบรวมมือ จากนักเรียนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 10 คนมีทักษะทางสังคมดานการปฏิบัติตาม

ขอตกลง อยูในระดับปานกลางจํานวน 5 คน และระดับนอยจํานวน 5 คน แตหลังจากที่เด็กปฐมวัย

ออทิสติกไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ พบมีทักษะทางสังคมดานการปฏิบัติตามขอตกลง 

อยูในระดับดีจํานวน 5 คน ระดับปานกลางจํานวน 3 คน และระดับนอยจํานวน 2 คน 
 
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม และรายดาน 
     ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก

กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ โดยรวม และรายดาน ปรากฏผลดังตาราง 6 

 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกตางของทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอนและหลัง 

 ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ โดยรวมและรายดาน 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะทางสงัคม 

 S  S 

t p 

ดานการมีสวนรวม 

ดานการแบงปน 

ดานการปฏิบัติตามขอตกลง 

1.60 

1.60 

1.40 

1.50 

1.71 

1.50 

4.20 

3.80 

3.80 

2.53 

2.20 

2.39 

4.80** 

5.65** 

6.00** 

.001 

.000 

.000 

รวม 4.60 4.57 11.80 6.95 5.74** .000 

X X
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กราฟแสดงคาเฉล่ียคะแนนทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยออทิสติกกอนและหลังการทดลอง

0

2

4

6

8

10

12

14

ดานการมีสวนรวม ดานการแบงปน ดานการปฏิบัติตามขอตกลง รวม

ทักษะ

ค
าเ
ฉ
ลี่ย กอน

หลัง

2.6 2.2 2.4 

7.2 

 จากตาราง 6 พบวา เด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ มีทักษะ

ทางสังคมทั้งโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ดานการแบงปน และ

ดานการปฏิบัติตามขอตกลงกลุม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 
 
 3.  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบ 1  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัออทิสติก 

 

 จากภาพประกอบ 1 เด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือมีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งโดยรวม และรายดาน เมื่อพิจารณาจากปริมาณของการเปลี่ยนแปลง พบวาทักษะทาง

สังคมดานการมีสวนรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติ

ตามขอตกลง สวนดานการแบงปนมีการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับสุดทาย  

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเลนแบบรวมมือที่มีตอทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทาง

ประโยชนตอครู ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย และผูปกครองไดใชเปนแนวทางใน

การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ซึ่งมีลําดับข้ันของการวิจัย

และผลโดยสรุปดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก

กอนและหลังการจัดประสบการณการเลนแบบรวมมือ  

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือมีทักษะทางสังคมสูงกวากอน

ไดรับการจัดกิจกรรม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมี

คะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) คะแนนอยู

ระหวาง 40 - 89 คะแนน ซึ่งมีความบกพรองทางวุฒิภาวะทางสังคมอยูในระดับปานกลางถึงเล็กนอย    

(Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคมที่ไดนอยกวา

เกณฑ ที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล รวมทั้งหมด

จํานวน 30 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยออทิสติก อายุ 5 – 6 ป ซึ่งไดรับการวินิจฉัย

จากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุมภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพรองของทักษะทางสังคมโดยมี

คะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) คะแนนอยู

ระหวาง 40 - 89 คะแนน ซึ่งมีความบกพรองทางวุฒิภาวะทางสังคมอยูในระดับปานกลางถึงเล็กนอย 

(Social Quotient Disability ; Moderate to Mild Grade) ซึ่งเปนคะแนนทักษะสังคมที่ไดนอยกวาเกณฑ 

ที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล พ.ศ.2552 เลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คน โดยมีข้ันตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้  

  1. เรียงลําดับประชากรเด็กปฐมวัยออทิสติกจํานวน 30 คน ที่มีคะแนนแบบทดสอบวุฒิภาวะ

ทางสังคมวายแลนด (Vineland Social Maturity Scale) จากคะแนนมากไปหาคะแนนนอย 

  2.  คัดเลือกเด็กปฐมวัยออทิสติกที่มีคะแนนจากแบบทดสอบวุฒิภาวะทางสังคมวายแลนด          

(Vineland Social Maturity Scale) ในลําดับที่ 1 – 10 เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

  
 ตัวแปรที่ศึกษา    
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ (Cooperative  Play)   

            2.  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก  3 ดาน ดังนี้ 

                 2.1  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

                 2.2  การแบงปน 

                 2.3  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 3 ดาน 

คือ ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ดานการแบงปน และดานการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับ 2, 1 และ 0 ทําการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก จากการจัดกิจกรรม

การเลนแบบรวมมือ โดยผูวิจัย ในชวงกอนการทดลอง และหลังการทดลอง  

 2.  แผนการสอนกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติก ทั้งหมด 24 แผน ซึ่งมี

ข้ันตอน ดังนี้ 
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     2.1 ข้ันเตรียม แนะนําขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน จัดเด็กปฐมวัยออทิสติกเปนกลุม

ยอยๆ แนะนําการทํากิจกรรมรวมกัน และใหรูจักบทบาทหนาที่ในการเลนรวมกัน เตรียมสถานที่ในการ

ดําเนินกิจกรรม เตรียมอุปกรณเครื่องมือ ส่ือตางๆที่ใชในการเรียนรูเกี่ยวกับการเลนรวมมือ  

     2.2  ข้ันดําเนินการ มีดังนี้ 

   2.2.1  ขั้นนํา เปนการนําเขาสูกิจกรรมการเลนแบบรวมมือดวยกิจกรรมตางๆ เชน 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง การเลานิทาน การรองเพลง การสนทนาซักถาม การสาธิตให

ดูอุปกรณที่ใชในการเลน 

              2.2.2 ข้ันดําเนินกิจกรรมกลุม หรือข้ันปฏิบัติกิจกรรม เด็กปฐมวัยออทิสติกทํากิจกรรม

การเลนรวมกันเปนกลุมที่มีโครงสรางครอบคลุมขอบขายทักษะทางสังคมที่กําหนด คือ การใหเด็กไดมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนภายในกลุม การแบงปนใหเพื่อน และการปฏิบัติตามขอตกลงที่

กําหนดขึ้นในกลุม ลักษณะกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เนนใหเด็กที่เปนสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรม เชน หยิบของสง จับ ชวยเหลือ เคาะใหจังหวะในระหวางที่เพื่อนคนอื่นทํากิจกรรม

อยู เปนตน เพื่อใหกิจกรรมกลุมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว ผานกระบวนการเลนที่มีความสนุกสนาน 

   2.2.3  ข้ันสรุป รวมกันสรุปส่ิงที่ไดจากกิจกรรมการเลนแบบรวมมือโดยเปนผลงานที่

เด็กรวมมือกับเพื่อน เปนผลงานที่สัมพันธกับกิจกรรมในแตละครั้ง เชน การวาดรูป การระบายสี การ

แปะกระดาษ การติดสติ๊กเกอร การเลือกภาพที่กลุมชอบมากที่สุด ครูกระตุนใหเด็กชวยกันนําเสนอ

ผลงานกลุม นําผลงานจัดแสดง และเกบ็ผลงานเพื่อประเมินความกาวหนาหลังเสร็จส้ินการทดลอง 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวัน

ศุกร ใชเวลาวันละ 20 นาที ระหวางเวลา 13.00 – 13.20 น. โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 

 2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมกอนการทดลอง 

(Pre-test) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ คือ ระดับทักษะทางสังคมที่ไดจากแบบสังเกตทักษะ

ทางสังคม และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ความสนใจในการเขาสังคม พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกโดยมี    

ผูสังเกต คือ ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจํานวน 2 คน ในชวงกิจกรรมเลนเสรี จากการจัดประสบการณแบบ

ปกติของกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เปนระยะเวลา 20 นาที   

 3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัย

ออทิสติกจํานวน 24 แผน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  วันละ 20 นาที   
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 4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมหลังการทดลอง 

(Post-test) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ คือ ระดับทักษะทางสังคมที่ไดจากแบบสังเกตทักษะ

ทางสังคม และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ความสนใจในการเขาสังคม พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก โดยมีผู

สังเกต คือ ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจํานวน 2 คน ในชวงกิจกรรมเลนเสรี จากการจัดประสบการณแบบ

ปกติของกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เปนระยะเวลา 20 นาที   

 5.  ผูวิจัยนําขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตทักษะทางสังคมกอนการทดลอง (Pre-test) และ

หลังการทดลอง (Post-test) มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติและสรุปผลการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม และรายบุคคล 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอนและหลัง

การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติกโดยรวม และรายดาน 

 3. การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา 

 เด็กปฐมวัยออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ มีทักษะทางสังคมสูงกวา

กอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งโดยรวม และ

รายดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม ดานการแบงปน และดานการปฏิบัติตามขอตกลง

กลุม cและพบวาทักษะทางสังคมดานการมีสวนรวมมีการเปลี่ยนแปลงดีข้ึนมากเปนอันดับแรก รองลงมา 

คือ ดานการปฏิบัติตามขอตกลง และอันดับสุดทาย คือ ดานการแบงปน 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกกอน

และหลังการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ พบวา เด็กปฐมวัยออทิสติกหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ

เลนแบบรวมมือ มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว แสดงวาการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือชวย

กระตุนทักษะทางสังคมโดยรวม และรายดาน ไดแก การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การแบงปน และ

การปฏิบัติตามขอตกลงกลุม มีการพัฒนาในระดับที่ดีข้ึน ผลการวิจัยดังกลาวสามารถอภิปรายผลได

ดังนี้ 
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 1. การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยออทิสติก

สนใจทํากิจกรรมรวมกลุมกับเพื่อนมากขึ้นผานกระบวนการเลน และสื่อการสอน เด็กเกิดความกระตือรือรน

ในการเขากลุมกับเพื่อน การเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือกระตุนใหเด็กไดชวยเหลือ แบงปน ทํา

ตามกฏกติกาของกลุม ไดเรียนรูการเลนรวมกับผูอ่ืน การทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ทําใหเกิดการรวมมือ 

สอดคลองกับแนวคิดของโซเบล (Sobel. 1983: 1) ที่กลาววาการเลนแบบรวมมือเปนกิจกรรมที่ผูเลน

ทุกคนมีสวนรวมเลนดวยกันมากกวาการแขงขันกับคนใดคนหนึ่ง เปนการเลนที่มีความสนุกอยูในตัว 

การเลนแบบนี้ทําใหเด็กไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมเกิดความไววางใจกัน ความสามัคคีของกลุมเนน

การใหทุกคนมีสวนรวม การชวยเหลือกัน ความสนุกสนานของการเลน การยอมรับจากผูเลนทุกคน 

เปนการเลนที่ดีที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงกติกาใหเหมาะสมกับผูเลนทั้งหลายและตระหนักวาผูเลนทุกคน

มีความสําคัญ สวนคอลลินส และแอชมอร (สํานักงานกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2528: 222; อางอิงจาก 

Collins; & Ashmor. 1970.  Social  Phychology.  p. 50) ไดใหความหมายของความรวมมือในทาง

เดียวกันวา การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีจุดมุงหมายอันเดียวกันในการกระทํากิจกรรมตางๆ ให

บรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับลินดเกรน และฮารเวย (Lindgren; & Harvey.  1981: 433) ที่ไดกลาว

วา การกระทํารวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ สําหรับสลาวิน (ประกายแกว แปรโคงสูง. 2541: 

32; อางอิงจาก Slavin. 1987: 7) ยังกลาวถึงประโยชนของการจัดประสบการณการเรียนรูแกเด็กโดย

ใชกระบวนการแบบรวมมือวา ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการทํางานรวมกัน ครูสามารถที่จะ

นําไปใชกับการสอนแบบใดก็ได ที่เหมาะสมกับผูเรียน และบทเรียนนั้นๆ โดยจัดผูเรียนแบบเปนกลุม 

ภายในกลุมประกอบดวยผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน แตมีเปาหมายรวมกัน และมีพฤติกรรม

ในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนจะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน โดยใชกระบวนการ

กลุม และการนํากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือมาใชกับเด็กปฐมวัยนั้น ไดมิโล (Dimillo. 2004: 130 - 

134) ไดยืนยันวาวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning : CL)  วาเปนโปรแกรมที่โรงเรียน

ยอมรับอยางแพรหลาย  มีหลักฐานยืนยันวาการเรียนรูแบบรวมมือเปนประโยชนและมีความนาสนใจที่

นํามาใชกับวงการการศึกษาปฐมวัย  การเรียนรูแบบรวมมือสามารถใชในการจัดประสบการณใหเด็ก

ไดซึ่งรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือนั้นสภาพหองเรียนจะเต็มไปดวยความกระตือรือรน  

เด็กปฐมวัยไดรับการกระตุนใหกิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนอยางนอย 2 คนขึ้นไป เด็กจะไดเรียนรูที่จะมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนผานกิจกรรมกลุม  สําหรับการใชกิจกรรมแบบรวมมือกับเด็กพิเศษพบวา 75 % ของ

เด็กเรียนรูในการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน (ปยะลักษณ พฤกษะวัน. 2550: 322) 

 การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือนี้ เปนการใหเด็กไดเรียนรูส่ิงตางๆ จากการเลนแบบรวมมือ 

การแบงปน การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เด็กแตละคนจะเปนสวนหนึ่งของกลุมในการทําสิ่งตางๆ ดวยกัน 

ชวยทําใหเด็กรูสึกถึงความเปนเจาของ รับผิดชอบ และพอใจในการกระทํารวมกัน สําหรับส่ิงสําคัญที่

เปนหัวใจในการเลน และชวยจูงใจใหเด็กอยากเลนก็คือความสนุกสนาน ถาเลนแลวไมสนุกเด็กจะไม
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อยากเลน ในการเลนแบบรวมมือเด็กจะมีอิสระที่จะเลนหรือไมเลนเมื่อไหรก็ได และสามารถแสดงออก

ไดอยางเต็มที่ กระบวนการเรียนรูดังกลาวสามารถเสริมสรางพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก

ไดดังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยตางๆ ดังนี้ งานวิจัยของ วราลี โกศัย (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษา

เปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือนอก

หองเรียนกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบปกตินอกหองเรียน ผลการวิจัยพบวา 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือนอกหองเรียน กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเลนเกมแบบปกตินอกหองเรียน มีพฤติกรรมชอบสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สวนงานวิจัยของ ปทมา บรรเทิงจิต (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางสังคมดาน

การเลนกับเพื่อนของเด็กออทิสติกโดยการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทยประกอบกับการสื่อ

ดวยภาพ ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะทางสังคมดานการเลนกับเพื่อน โดยการจัด

กิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทยประกอบกับการสื่อดวยภาพ มีทักษะทางสังคมดานการเลน

กับเพื่อนสูงขึ้น และกัลยาณี  อินตะสิน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก

ในระดับปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม พบวา การสอนทักษะทางสังคม

ใหกับเด็กออทิสติกจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเลนเกม สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมทักษะ

ทางสังคมดานตางๆ อยูในระดับดี ดังนี้ ดานการเลนรวมกับเพื่อน ดานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

ดานการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  

 2. ภายหลังการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เด็กปฐมวัยออทิสติกมีการพัฒนาทักษะทาง

สังคมสูงขึ้น อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเลน

แบบรวมมือ ทั้งโดยรวม และจําแนกรายดาน เพราะในการปฏิบัติกิจกรรมของแผนการจัดกิจกรรม  

การเลนแบบรวมมือ ผูวิจัยเนนใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมๆ ละ 5 คน ซึ่งสอดคลองกับที่    

ศรียา นิยมธรรม (2541: 130 - 131) ไดกลาววา ทักษะทางสังคมจะชวยใหเด็กเขากับผูอื่นไดดีขึ้น 

เนื่องจากทักษะนี้ไมสามารถเกิดขึ้น เรียนรู หรือปฏิบัติไดหากเด็กอยูคนเดียวตามลําพัง สอดคลองกับที่

จอหนสัน และจอหนสัน (Piaget. 1959; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 1998: online) กลาววา 

เมื่อเด็กเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ไมวาจะทํากิจกรรมอะไรก็จะชวยลดการยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

(Egocentric) ของเด็กลง มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีทักษะทางสังคมมากขึ้น ยิ่งเด็กที่มีความตองการ

พิเศษก็จะไดรับการสงเสริมทักษะการมีปฏิสัมพันธสังคมกับเพื่อน และการควบคุมอารมณจากการเลน

แบบรวมมือนี้ดวย เวสวูด (Westwood.  1997: 77 – 78) ไดกลาวถึงพื้นฐานทักษะทางสังคมที่สอดคลองกัน

ไวอีกวา ทักษะทางสังคมเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญของบุคคล ซึ่งควรไดรับการฝกฝนและปลูกฝง

เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสรางประโยชนใหแกสังคม พื้นฐานทักษะ

ทางสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน เลนตามกฎกติกา แบงปน 

ชวยเหลือกัน รูจักผลัดเปลี่ยน การประนีประนอม การแสดงความยินดีกับผูอ่ืน รูจักขอโทษและขอบคณุ 
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สามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบรวมมือกับเพื่อนใน

กลุม ลักษณะกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เนนใหเด็กที่เปนสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม เชน หยิบของสง จับ ชวยเหลือ เคาะใหจังหวะในระหวางที่เพื่อนคนอื่นทํากิจกรรมอยู เปนตน 

เพื่อใหกิจกรรมกลุมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว การแบงปนของใหเพื่อน และการปฏิบัติตามกฏระเบยีบ 

กติกา ขอตกลงของกลุม ผานกระบวนการเลนที่มีความสนุกสนาน การดําเนินกิจกรรมการเลนแบบ

รวมมือมีจํานวนทั้งหมด 24 คร้ัง สัปดาหละ 3 คร้ัง ในแตละครั้งของการจัดกิจกรรมจะแบงกลุมตัวอยาง

จํานวนทั้งหมด 10 คน ออกเปนกลุม 2 กลุมยอย กลุมละ 5 คน ในแตละกลุมยอยดําเนินกิจกรรมไป

พรอมกัน และใหเด็กทํากิจกรรมตอเนื่องแบบซ้ําๆ ทําใหเด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมดานตางๆ 

สูงขึ้น  

 3. จากการสังเกตพฤติกรรมกอน และหลังการทดลองของเด็กรายบุคคลพบวา เด็กไดเรียนรู

จากการทํากิจกรรมเปนกลุม ดังจะเห็นจากการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคม ดังนี้ 

  3.1 ทักษะทางสังคมดานการมีสวนรวมที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยออทิสติ

กรายบุคคลกอนการเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือพบวา 

   เด็กคนที่ 1  แสดงพฤติกรรมหงุดหงิดเมื่อมาถึงหอง เด็กจะรองเมื่อเพื่อนทยอยมา

เพิ่มขึ้น รองเสียงดังมากเมื่อมีเด็กคนอื่นมายืนใกลๆเมื่อครูใหทํากิจกรรมเด็กมองแตไมไดลงมือทําตอง

ใหครูกระตุนใหทํา แตเด็กตอตานสงเสียง “ฮู ฮา ๆๆ” ตลอด เนื่องจากเด็กยังพูดไดเพียงเปนคํา 2 – 3 คํา

ตอๆ กันเทานั้น เด็กยังตอบไมตรงคําถาม มักพูดภาษาของตนเอง ในชวงทายยาบอกเด็กใหชวยเพื่อน

เก็บของกอน เด็กสงเสียงรองไมยอม ยายชี้ไปที่ของและจับมือใหเด็กเก็บ จากนั้นเด็กเก็บเอง แตเก็บ

เพียง 2 – 3 ชิ้นก็ลุกออกมาจากกลุม 

   เด็กคนที่ 2 เด็กมานั่งดูเพื่อนเลนใกลๆ ชวงแรกมองเฉยๆ นั่งรอคอยขณะทํา

กิจกรรมไดบางในชวงสั้นๆ  

   เด็กคนที่ 3  เด็กสนใจและใหความรวมมือ แตยังไมสม่ําเสมอยังตองกระตุนจึงมี

พฤติกรรมดังกลาว เด็กสามารถรอคอยไดนาน คอยจนกวาจะถึงลําดับของตนในการรวมกิจกรรม หรือ

เลนของเลนกับเพื่อน  

   เด็กคนที่ 4  เด็กจูงมือแมตลอดที่เขามารวมกิจกรรมกับเพื่อน เด็กพูดวา “ไมทํา ไม

เอา ไมเลน” เด็กปฏิเสธที่จะใหความรวมมือในชวงแรกเนื่องจากยังไมคุนเคย แมบอกวาถาเด็กพบคน

แปลกหนาจะแสดงพฤติกรรมดังกลาว พอเริ่มกิจกรรมครูบอกใหเด็กมานั่งใกลๆ กอน ยังไมตองเลนก็

ได เพื่อใหเด็กคุนเคย เด็กสนใจของเลน แตไมไดเขามารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ แมตองคอยเรียก และให

เด็กมานั่งที่ตัก เด็กนั่งมองเพื่อนทํากิจกรรมแลวอมยิ้ม แตยังไมมั่นใจที่จะเขารวม เด็กไมนั่งกับพื้นดวย

ตนเอง แตมักนั่งตักแม 
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   เด็กคนที่ 5  เด็กมีความสนใจ และใหความรวมมือในกิจกรรม แตไมตอเนื่องตลอด 

ครูยังตองคอยเตือน กระตุนใหทํากิจกรรมที่เด็กไดรับมอบหมาย  

   เด็กคนที่ 6  เด็กอารมณไมสม่ําเสมอบางครั้งเฉยเมย บางครั้งราเริง หัวเราะ ยิ้ม 

เด็กสนใจเขาไปหาเพื่อน ยื่นหนาเขาไปมองใกลๆ หากเปนกิจกรรมที่เด็กไดเร่ิมทํากอนจะสนใจ แตยัง

ตองชวยบอกวาตองทําอยางไร  

   เด็กคนที่ 7  เด็กติดแมมาก ในชวงที่ทํากิจกรรมตองนั่งใกลแมตลอด เด็กไมสนใจ

กิจกรรมการเลนกับเพื่อนทําเพียงมองเพื่อน  

   เด็กคนที่ 8  เด็กเขามาในหอง ไมมีความสนใจที่จะทํากิจกรรม มองหนาเพื่อน 

จากนั้นเบือนหนาหนี นั่งมองครูและเพื่อนทํากิจกรรม สีหนาเรียบเฉยไมแสดงอารมณ เด็กชี้ไปที่ประตู

ทําทาทางวาอยากกลับบาน แมบอก “เลนกอนนะ เดี๋ยวพาไป”  

   เด็กคนที่ 9  ขณะทํากิจกรรมเด็กมอง และสนใจทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนนอยมาก 

สนใจไมสม่ําเสมอ  

   เด็กคนที่ 10  เมื่อเร่ิมเขามาในหอง ชวงแรก เขามานั่งเลนของเลนที่เด็กชอบ นั่งอยู

ใกลๆ เพื่อน แตตางคนตางเลนไมสนใจเพื่อน แตเมื่อครูเรียก และกระตุนใหทํากิจกรรมกับเพื่อนกอน 

เด็กก็ใหความสนใจทําตามคําสั่ง 

   แตหลังจากที่ เด็กได เขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือพบวาเด็กมีการ

เปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมดานการมีสวนรวม ดังรายละเอียดจากการสังเกตพฤติกรรมตอไปนี้ 

   เด็กคนที่ 1  เด็กคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น เมื่อพบเพื่อนไมรองเหมือนกอนทํากิจกรรม 

ถึงเด็กคนอื่นมายืนใกลๆเด็กก็ไมมีทาทีตอตาน มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนมากขึ้นเมื่อครูใหทํากิจกรรมเด็ก

สนใจใหความรวมมือ มีบางครั้งเทานั้นที่ครูตองกระตุนบาง  

   เด็กคนที่ 2  เด็กมานั่งดูเพื่อนเลนใกลๆ คุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น ชวนเพื่อนเลนเปน

โดยเด็กเปนฝายยื่นของเลนเขาไปใกลเพื่อน  

   เด็กคนที่ 3  เด็กสนใจเลนกับเพื่อนกลุมเล็กมากกวาเลนตามลําพัง เด็กใหความ

รวมมือทํากิจกรรมกับเพื่อนโดยกระตุนนอยลง  

   เด็กคนที่ 4  เด็กสามารถเขาไปเลนกับเพื่อน ชวนเพื่อนเลน แยกจากแมไดตลอดที่

เขามารวมกิจกรรมกับเพื่อน  

   เด็กคนที่ 5  เด็กมีความสนใจ และใหความรวมมือในกิจกรรมตอเนื่องตลอด ครู

กระตุนนอยลง  

   เด็กคนที่ 6 เด็กสนใจเขาไปหาเพื่อน และสรางปฏิสัมพันธกับเพื่อนกอน  
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   เด็กคนที่ 7  เด็กยังตองนั่งรออยูใกลแม เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกับเพื่อน แต

โดยมากมองเพื่อน แตเมื่อกระตุน และพาทํากิจกรรมเด็กตอบสนองไดบาง 

   เด็กคนที่ 8  เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกับเพื่อน แตโดยมากมองเพื่อน แตเมื่อกระตุน 

และพาทํากิจกรรมเด็กตอบสนองไดบาง 

   เด็กคนที่ 9  ขณะทํากิจกรรมเด็กมอง และสนใจทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนมาก ข้ึน

ถึงแมชวงความสนใจไมสม่ําเสมอ การตอตาน และผุดลุกผุกนั่ง นอยลง  

   เด็กคนที่ 10  เมื่อเร่ิมเขามาในหอง ชวงแรก เขามานั่งเลนของเลนที่เด็กชอบ นั่งอยู

ใกลๆ เพื่อน สนใจเลนกับเพื่อนมากขึ้น  

  จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยออทิสติกสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมดานการมี

สวนรวมหลังจากไดรับการทดลอง 

  3.2 ทักษะทางสังคมดานการแบงปนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยออทิสติ

กรายบุคคลกอนการเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือพบวา 

   เด็กคนที่ 1  เด็กไมมีปฏิสัมพันธใดใดกับเพื่อน และยังไมแสดงพฤติกรรมแบงของที่

ใชในกิจกรรมใหเพื่อนเลย 

   เด็กคนที่ 2  เด็กแสดงพฤติกรรมหยิบของเลนสงใหเพื่อนเลน แตเด็กสงของเลนให

หลังจากที่ครูกระตุนบอก ในกิจกรรมชวงที่ตองสงของตอๆ กันไป เด็กพยายามแยงจากมือครูๆ ตอง  

ดึงมือกลับแลวใหเด็กมานั่ง 

   เด็กคนที่ 3  เด็กสนใจและใหความรวมมือในการสงของ หรือเลนรวมกับเพื่อนได

เพียงในชวงสั้นๆ โดยมากยังเปนการหยิบของเลนมาเลนตามลําพัง ยังตองกระตุนจึงใหความรวมมือ

ทํากิจกรรมกับเพื่อน ทั้งการแบงของ สงของใหเพื่อน หรือรับของเลนจากเพื่อน ยังตองชวยบอก กระตุน

จึงมีพฤติกรรมดังกลาว 

   เด็กคนที่ 4  เด็กไมมีปฏิสัมพันธใดใดกับเพื่อน และยังไมแสดงพฤติกรรมแบงของที่

ใชในกิจกรรมใหเพื่อนเลย 

   เด็กคนที่ 5  ครูยังตองคอยเตือน กระตุนใหทํากิจกรรมที่เด็กไดรับมอบหมาย การ

ชวยเหลือเพื่อน การสงของใหเพื่อน และการแลกของเลนกับเพื่อน ขณะทํากิจกรรมที่ตองรอคอยเพื่อน

ตามลําดับกอนหลัง เด็กจะรอไดนาน ไมตองบอกมาก และไมมีการแยงของจากเพื่อน 

   เด็กคนที่ 6 เด็กยังมีการแยงของจากครู และเพื่อน รอคอยไดบางเพียงชวงสั้นๆ ยัง

ตองคอบควบคุมใหนั่งรอ นั่งอิสระตามลําพังไดนอย และในการชวยเพื่อนเด็กยังตองใหครูกระตุนใน

การแตะมือกอน 
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   เด็กคนที่ 7  เด็กยังไมมีการตอบสนองใดๆ ทั้งการชวยอาสา การแบงใหเพื่อน การ

ขอจากเพื่อน หรือพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม 

   เด็กคนที่ 8  เด็กยังไมแสดงพฤติกรรมดานการแบงปนทั้งการแบงของใหเพื่อน สง

ของใหเพื่อน การรับของเลนที่เพื่อนสงมาก็ยังตอบสนองไดนอย นอกจากนี้พบวาเด็กมีพฤติกรรมดึงผม 

ปดของ หากถูกขัดใจ หรือหงุดหงิด 

   เด็กคนที่ 9  เด็กยังไมแสดงพฤติกรรมดานการแบงปนถึงแมวาจะมีการบอกใหเด็ก

ทํา จับมือใหทํา แตก็พบมีการตอตานคอนขางมาก มักผุดลุกผุกนั่ง แตไมถึงกับวิ่งออกจากที่ 

   เด็กคนที่ 10  เด็กแสดงพฤติกรรมชวยเพื่อน เชน สงของ เก็บของเมื่อเลิกเลน แต

สนใจในชวงสั้นๆ หากเผลอมองของเลนที่ชอบ ละความสนใจจากกลุม ครู และผูชวยกลุมยังตองกระตุน

อยูเร่ือยๆ 

  แตหลังจากที่เด็กไดเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือพบวาเด็กมีการเปลี่ยนแปลง

ทักษะทางสังคมดานการแบงปน ดังรายละเอียดจากการสังเกตพฤติกรรมตอไปนี้ 

   เด็กคนที่ 1  ในชวงทายเด็กมาชวยเพื่อนเก็บของกอน โดยผูปกครองกระตุนเพียง

เล็กนอย 

   เด็กคนที่ 2  เด็กใหรวมมือทํากิจกรรมอยางตอเนื่องทั้งสวนที่เด็กตองทํา และสวนที่

ตองชวยเพื่อน โดยครูกระตุนนอยลง 

   เด็กคนที่ 3  เด็กใหความรวมมือทํากิจกรรมกับเพื่อน ทั้งการแบงของ สงของให

เพื่อน หรือรับของเลนจากเพื่อน โดยกระตุนนอยลง 

   เด็กคนที่ 4  เด็กพูดถึงเพื่อนที่ตนสนิทจากการเขากิจกรรมกลุม เด็กใหความรวมมือ

ในการเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ มากขึ้น  

   เด็กคนที่ 5  เด็กใหความรวมมือในการชวยเหลือเพื่อน สงของใหเพื่อน และการแลก

ของเลนกับเพื่อน ขณะทํากิจกรรมที่ตองรอคอยเพื่อนตามลําดับกอนหลัง เด็กจะรอไดนาน ไมตองบอก

มาก และไมมีการแยงของจากเพื่อน 

   เด็กคนที่ 6  เด็กสามารถแลกเปลี่ยนของเลนกันกับเพื่อน แยงของจากครู และเพื่อน

ไดนอยครั้ง รอคอยไดนานขึ้น 

   เด็กคนที่ 7  เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกับเพื่อน แตโดยมากมองเพื่อน แตเมื่อ

กระตุน และพาทํากิจกรรมเด็กตอบสนองไดบาง 

   เด็กคนที่ 8  เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกับเพื่อน แตโดยมากมองเพื่อน แตเมื่อ

กระตุน และพาทํากิจกรรมเด็กตอบสนองไดบาง 



 81 

   เด็กคนที่ 9  ขณะทํากิจกรรมเด็กมอง และสนใจทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนมาก ข้ึน

ถึงแมชวงความสนใจไมสม่ําเสมอ  

   เด็กคนที่ 10  เด็กใหความรวมมือในการชวยเหลือเพื่อน สงของใหเพื่อน และการ

แลกของเลนกับเพื่อน ขณะทํากิจกรรมที่ตองรอคอยเพื่อนตามลําดับกอนหลัง เด็กจะรอไดนาน ไมตอง

กระตุนมาก และไมมีการแยงของจากเพื่อน 

  จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยออทิสติกสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมดานการ

แบงปนหลังจากไดรับการทดลอง 

  3.3 ทักษะทางสังคมดานการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

ปฐมวัยออทิสติกรายบุคคลกอนการเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือพบวา 

   เด็กคนที่ 1  ขณะกิจกรรมดําเนินไปชวงตน เด็กไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

เด็กนั่งมองเฉยๆ 

   เด็กคนที่ 2  เด็กสนใจเลียนแบบการเลน ทําทาทางเลียนแบบเพื่อนขณะที่ทาํกจิกรรม

อยู มีความสนใจในบางชวง ยังมีมองเฉพาะของเลนที่ชอบในกิจกรรม ครูตองกระตุนบอยๆ ใหรวมมือ

ทํากิจกรรมอยางตอเนื่องทั้งสวนที่เด็กตองทํา และสวนที่ตองชวยเพื่อน หากกระตุนบางครั้งเด็กจะทํา

บาง ไมทําบาง 

   เด็กคนที่ 3  เด็กไมสนใจฟงคําสั่ง เลนตามที่ตนพอใจ ครูยังตองชวยกระตุนใหทํา

ตามคําสั่ง 

   เด็กคนที่ 4  เด็กปฏิเสธที่จะใหความรวมมือ พอเริ่มกิจกรรม เด็กสนใจของเลน แต

ไมไดเขามารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ เด็กนั่งมองเพื่อนทํากิจกรรมแลวอมยิ้ม แตยังไมมั่นใจที่จะเขารวม  

   เด็กคนที่ 5  ครูยังตองคอยเตือน กระตุนใหทํากิจกรรมที่เด็กไดรับมอบหมาย  

   เด็กคนที่ 6  ขณะที่ตองปฏิบัติตามขอตกลง หรือปฏิบัติตามคําสั่งในกิจกรรม เด็ก

ไมตอบสนองตองใหครูบอก บางครั้งตองจับมือใหเด็กชวยทํา จากนั้นเด็กจึงทําเองไดบาง แตเพียงชวง

ส้ันๆ เทานั้น 

   เด็กคนที่ 7  เมื่อครูบอกเด็กใหรอ เด็กนั่งรอไดจนกวาจะถึงลําดับของตน เด็กยังนั่ง

เฉยตองแตะมือ และจับมือเพื่อใหตอบสนองตอการทํากิจกรรม 

   เด็กคนที่ 8  เด็กยังไมสนใจปฏิบัติ หรือทําตามขอตกลงใดๆ 

   เด็กคนที่ 9  เด็กยังไมสนใจปฏิบัติ หรือทําตามขอตกลงใดๆ 

   เด็กคนที่ 10 เด็กสามารถรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรม แต

สนใจในชวงสั้นๆ หากเผลอมองของเลนที่ชอบ ละความสนใจจากกลุม ครู และผูชวยกลุมยังตองกระตุน

อยูเร่ือยๆ 
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  แตหลังจากที่เด็กไดเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือพบวาเด็กมีการเปลี่ยนแปลง

ทักษะทางสังคมดานการปฏิบัติตามขอตกลง ดังรายละเอียดจากการสังเกตพฤติกรรมตอไปนี้ 

   เด็กคนที่ 1 เด็กคุนเคยกับเพื่อนมากขึ้น เมื่อครูใหทํากิจกรรมเด็กสนใจปฏิบัติตาม

ขอตกลง มีบางครั้งเทานั้นที่ครูตองกระตุนบาง 

   เด็กคนที่ 2  เด็กสนใจปฏิบัติตามขอตกลง ในกิจกรรมเลียนแบบการเลน สนใจ

ทําทาทางเลียนแบบเพื่อนขณะที่ทํากิจกรรมอยู 

   เด็กคนที่ 3  เด็กสามารถรอคอยไดนาน คอยจนกวาจะถึงลําดับของตนในการรวม

กิจกรรม หรือเลนของเลนกับเพื่อน 

   เด็กคนที่ 4  เด็กใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงในกิจกรรมกับเพื่อนๆ

มากขึ้น  

   เด็กคนที่ 5  เด็กใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงในกิจกรรมกับเพื่อนๆ

มากขึ้น 

   เด็กคนที ่6  ขณะที่ตองปฏบัิติตามขอตกลง หรือปฏิบัติตามคําสั่งในกจิกรรม เด็ก

ตอบสนองดีข้ึน โดยที่ครูเตือนนอยลง 

   เด็กคนที ่7  เด็กยังตอบสนองตอคําสั่ง หรือขอตกลงไดนอย 

   เด็กคนที่ 8  เด็กสนใจกิจกรรมการเลนกับเพื่อน แตโดยมากมองเพื่อน แตเมื่อกระตุน 

และพาทํากิจกรรมเดก็ตอบสนองไดบาง 

   เด็กคนที่ 9  ขณะทํากิจกรรมเด็กมอง และสนใจทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนมากขึ้น

ถึงแมชวงความสนใจไมสม่ําเสมอ การตอตาน และผุดลุกผุกนั่ง นอยลง 

   เด็กคนที่ 10 เด็กใหความรวมมือในการชวยเหลือเพื่อน สงของใหเพื่อน และการแลก

ของเลนกับเพื่อน ขณะทํากิจกรรมที่ตองรอคอยเพื่อนตามลําดับกอนหลัง เด็กจะรอไดนาน ไมตองบอก

มาก และไมมีการแยงของจากเพื่อน 

 จึงสรุปไดวา เด็กปฐมวัยออทิสติกสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมดานการปฏิบัติ

ตามขอตกลงหลังจากไดรับการทดลอง 

           จากผลการสรุปในรายดานสามารถนํามาสรุปเปนภาพรวมไดวา เด็กปฐมวัยออทิสติกมีทักษะ

ทางสังคมทุกดานสูงขึ้น หลังจากไดรับกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับ

การจัดประสบการณการเลนแบบรวมมือ ดังนั้น การสรางพฤติกรรมทักษะทางสังคมใหกับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษควรเริ่มกระตุนตั้งแตระดับปฐมวัย  
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา  

 1. เมื่อพิจารณาจากปริมาณของการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคมรายดาน เด็กปฐมวัย

ออทิสติกที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือมีการเปลี่ยนแปลงทักษะทางสังคมดานการมี   

สวนรวมมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติตามขอตกลง สวนดานการแบงปนมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนอันดับสุดทาย ซึ่งความแตกตางของปริมาณการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนําไปใช

พัฒนาโปรแกรมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกในครั้งตอไป

ใหมีการเนนกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมดานการแบงปนอยางเขมขนขึ้น และเนนกระบวนการ

สําหรับบุคลากรที่นําแผนการจัดกิจกรรมไปใชเพื่อใหคํานึงถึงการกระตุนทักษะในดานที่เด็กมีความ

เปลี่ยนแปลงนอยที่สุดนี้ดวย 

 2.  จากการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือในสัปดาหแรกๆ เด็กยังอยูในชวงของการปรับตัว 

จึงยังไมสามารถใหความรวมมือตอครู เพื่อน ไดดีพอ จึงทําใหพบพฤติกรรมตางๆ เชน พฤติกรรมกรีด

รอง พฤติกรรมแยงของกันเลน พฤติกรรมตอตานไมทําตามกติกา พฤติกรรมติดผูปกครองไมมาเขารวม

กลุมกับเพื่อนสมาชิกในกลุมไดเต็มที่ แตหลังจากที่เด็กไดรับกิจกรรมไปชวงหนึ่ง (ประมาณ 8 – 10 คร้ัง) 

เด็กมีพัฒนาการของความรวมมือตอกลุมดีข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากมีพฤติกรรมดานยอยตาง  ๆเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่เพิ่มข้ึน เชน ความสนใจ การแบงปน และการปฏิบัตามขอตกลง   

 3. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบวามีเด็กปฐมวัยออทิสติกจํานวน 2 คน ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง

คะแนนทักษะทางสังคมจากกอนการทดลอง ซึ่งตัวแปรสําคัญที่พบ คือ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไมมีการ

เรียบเรียงกิจกรรมตามความระดับความงายไปยาก 

 4.  ในการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือใหกับเด็กปฐมวัยออทิสติก เด็กในกลุมจะมีความ

แตกตางระหวางบุคคลในเชิงพฤติกรรม เด็กบางคนมีชวงความสนใจสั้น การทํากิจกรรมจึงตองปรับให

ยืดหยุนกับเด็ก รวมถึงในระยะเวลาแรกที่ทํา การปรับตัวเขาหาเด็กนั้น ผูสอนตองใชความอดทนเปน

พิเศษ รวมทั้งสื่ออุปกรณตองมีความเหมาะสม คือ ไมมากชิ้นเกินจนเราใหเด็กไมสนใจสิ่งแวดลอมอ่ืน 

เด็กออทิสติกแตละคนมีความแตกตางกันตามระดับความรุนแรงของความผิดปกติ การเลือกใช

กิจกรรม หรือส่ือในการเสริมสรางทักษะทางสังคม สําหรับเด็กแตละคนนั้น ผูวิจัยควรศึกษากิจกรรม

และสื่อในแตละกิจกรรมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของเด็กเสียกอน 

  5.  เด็กปฐมวัยนี้ยังสามารถเลนกับเพื่อนในกลุมไดกลุมเล็กๆ ประมาณ 4 – 5 คน แตถา

จํานวนเพื่อนมากขึ้นเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน เดินออกจากกลุม ลุกจากที่ เลียนแบบ

พฤติกรรมตอตานของเพื่อน แสดงความสนใจจากกลุม แสดงอาการหงุดหงิด เบื่อหนาย ดังนั้น การจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกจึงตองยึดเด็กเปนสําคัญวา ส่ิงใดจะเกิด

ประโยชนกับเด็กในกลุมเปาหมายมากที่สุด 



 84 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางของวิธีการสรางทักษะทางสังคมจากการจัดกจิกรรมการเลน

แบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก ในการดําเนินกิจกรรมครูมีบทบาทในการกําหนดขอตกลงใน

การเขารวมกิจกรรม สาธิตวิธีการเลนเกมและแนะนําอุปกรณที่เตรียมไวใหเด็กเขาใจ พูดชาๆ ใชคําพูด

งายๆ ประโยคสั้นๆ ชัดเจน กรณีที่เด็กยังไมเขาใจวิธีการใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป คือ ครูใหเด็กทํา

เลียนแบบโดยทําพรอมๆ กัน ครูลองใหเด็กปฏิบัติตามที่ไดสาธิตแลว ถายังทําไมไดในขั้นตอนใดครูตอง

ชวยโดยการชี้แนะ จับมือสอนใหทํา จนสามารถทํากิจกรรมไดเอง 

 2. ในการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ ควรมีการจัดเตรียม ส่ือและอุปกรณใหพรอมและ

เพียงพอกอนนําไปใชเลนกับเด็กทุกครั้ง เนื่องจากการจัดกิจกรรมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ บางชวง

ความสนใจในการทํากิจกรรมไมตอเนื่องเปนธรรมชาติอยูแลว หากครูไมเตรียมอุปกรณและสื่อการสอน

ใหพรอม อาจไปเราพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กได 

 3. ครูควรพัฒนากิจกรรมจากคูมือการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ สําหรับเด็กปฐมวัย   

ออทิสติกใหเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความรวมมือ อันสงเสริมทักษะทางสังคม โดยใชแนวทางของการ

จัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือตามผลการวิจัยนี้   

   

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือที่สงผลตอพฤติกรรมดานอื่นของเด็ก

ปฐมวัยออทิสติก เชน สมาธิในการเรียนรู  พัฒนาการทางความเขาใจภาษา (Receptive Language)

พัฒนาการทางการใชภาษา (Expressive Language) ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 

Relationship) ความสนใจรวมระหวางบุคคล (Joint Attention) 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือในเด็กที่มีความตองการพิเศษ

กลุมอื่นซึ่งมีความบกพรองดานทักษะทางสังคม เชน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (Mental 

Retardation) เด็กที่มีความบกพรองทางดานสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Learning Disability) เด็กสมาธิส้ัน 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)  

 3. ควรศึกษาวิจัยการกระตุนทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกในพฤติกรรมยอย

ดานอื่น เชน ทักษะการทักทายบุคคล ทักษะการตอบสนองตอบุคคล ทักษะการแสดงออกความรูสึก

ทักษะมารยาทสังคมในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
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 4. ควรพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ออทิสติกโดยแบงตามระดับความรุนแรงของโรคออทิสติก เชน โปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคม

สําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกระดับรุนแรง (Severe Grade), โปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ

เด็กปฐมวัยออทิสติกระดับปานกลาง (Moderate Grade), โปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ

เด็กปฐมวัยออทิสติกตั้งแตระดับเล็กนอย (Mild Grade) ข้ึนไป  

 5. ควรพัฒนาและออกแบบโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยออทิสติกโดยเรียงลําดับกิจกรรมจากงายไปยากเพื่อสอดคลองกับระบบการเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัยออทิสติก 

 6. ควรมีการศึกษารูปแบบการเกิดพฤติกรรม โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Time Series 

Design เพื่อสังเกตการเกิดพฤติกรรมอยางตอเนื่องในระยะทุกๆ 2 , 4 , 6 และ 8 สัปดาหตามลําดับ  
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ตารางการจดักิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
 

การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน จํานวนทัง้หมด 24 กิจกรรม คร้ังละ 20 นาท ี ดังนี ้

 

 

สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง กิจกรรม 
 

จันทร  

พุธ  

 

1 

พฤหัสบดี 

 

การสรางความคุนเคยกับเด็ก 

2 ศุกร เก็บขอมูลกอนการทดลอง (Pre - test) 

จันทร กิจกรรม 1  ปายชื่อรวมใจ 

พุธ กิจกรรม 2  เลนสมมติกลุมแบบรวมมือ 

 

3 

ศุกร กิจกรรม 3  สงลูกปงปองกนัดีกวานะ 

จันทร กิจกรรม 4  หวงหรรษาพาสนุก 

พุธ กิจกรรม 5  เลนรวมมือตอภาพตัดตอกุกไก 

 

4 

ศุกร กิจกรรม 6  เลนรวมมือจับคูของใช 

จันทร กิจกรรม 7  รวมมือกันสรางบานแหงความรัก 

พุธ กิจกรรม 8  เลนรวมมือตอภาพใบหนาอารมณ 

 

5 

ศุกร กิจกรรม 9  จบัคูลูกปด 

จันทร กิจกรรม 10  ตอกระดาษปริศนา  

พุธ กิจกรรม 11  เลนรวมมือจับคูใบหนาอารมณ 

 

6 

ศุกร กิจกรรม 12   ถอยทถีอยอาศัย 

จันทร กิจกรรม 13  เลนรวมมือชวยกันแตงตวั 

พุธ กิจกรรม 14  เลนรวมมือหยบิของจากกลองปริศนา 

 

7 

ศุกร กิจกรรม 15 ตกแตงขวดสวยเราชวยกันทํา 

จันทร กิจกรรม 16 มาชวยกันนวด 

พุธ กิจกรรม 17  เลนรวมมือ ผลไมฮาเฮ 

 

8 

ศุกร กิจกรรม 18  เลนรวมมือ โยนบอลจับเวลา 
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สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง กิจกรรม 
 

จันทร กิจกรรม 19  เลนรวมมือ ชวยกันนับจาํนวน 

พุธ กิจกรรม 20  รวมมือกนัตกแตงภาพปริศนา 

 

9 

ศุกร กิจกรรม 21  รวมมือกนัแปะกระดาษ 

จันทร กิจกรรม 22  รวมมือกนัตกแตงจานหนาคน 

พุธ กิจกรรม 23  รวมมือกนัทํางานศิลปะกระดาษขยํา 

 

10 

ศุกร กิจกรรม 24  รวมมือกนัตามหาถงุเทา 

11 ศุกร เก็บขอมูลหลงัการทดลอง (Post - test) 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
สําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก 

 
หลักการและเหตุผล 

เด็กออทิสติกมีปญหาพัฒนาการทางดานสังคมในลักษณะมีปฏิสัมพันธที่ไมเหมาะสมกับ

บุคคลอื่นหรือขาดทักษะทางสังคม สงผลใหเด็กออทิสติกขาดเพื่อน มีปญหาในการปรับตัว การทํางาน

รวมกับบุคคลอื่น ทักษะทางสังคมมีความสําคัญตอการพัฒนาทางสังคมของเด็กมากและสงผลตอตัว

เด็กในทุกๆ ดาน ทั้งทางจิตใจ อารมณ สังคม ทักษะทางสังคมมีความสําคัญมากเพราะเปนทักษะ

พื้นฐานที่จําเปน และมีความสําคัญตอเด็กที่จะรูจักการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกับผูอ่ืน การ

แบงปน และการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 

 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกมีลักษณะ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมอยูในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผานการเลนเพื่อใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงทางสังคม 

2.  การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กเกิดทักษะในการสื่อสาร การ

เขาสังคม  การเปนผูนํา  ผูตาม  ผานกระบวนการกลุม  ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี

ความสามารถแตกตางกัน แตมีเปาหมายรวมกัน และมีพฤติกรรมในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือนี้จัดใหเปนกลุมๆ กลุมละประมาณ 5 คน ดําเนิน

กิจกรรมครั้งละ 2 กลุม ดําเนินพรอมกันไป แตละกลุมมีผูดําเนินการกลุมละ 1 คน และผูชวยอีก 1 คน 

รวมเปน 2 คน  

4.  กิจกรรมใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกสรางขึ้น

โดยใชหลักแนวคิด ทฤษฎีที่สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูของเด็กออทิสติก คือ ทฤษฎี

การเลน ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ  ที่มีโครงสรางครอบคลุมขอบขายทักษะทางสังคมที่กําหนด คือ 

การใหเด็กไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนภายในกลุม การแบงปนใหเพื่อน และการปฏิบัติ

ตามขอตกลงที่กําหนดขึ้นในกลุม  

 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อพัฒนาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัออทิสติกในดานการมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม 

การแบงปน และการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
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เนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือที่พัฒนาทักษะทางสังคมในดานการมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม การแบงปน และการปฏิบัติตามขอตกลงกลุม  โดยลักษณะกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ เนน

ใหเด็กที่เปนสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน หยิบของสง จับ ชวยเหลือ เคาะให

จังหวะในระหวางที่เพื่อนคนอื่นทํากิจกรรมอยู เปนตน เพื่อใหกิจกรรมกลุมบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว 

การแบงปนของใหเพื่อน และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ กติกา ขอตกลงของกลุม ผานกระบวนการเลน

ที่มีความสนุกสนาน  

 
หลักการจัดกิจกรรม 
 1. จัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกเปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 

3 วัน จํานวนทั้งหมด 24 คร้ัง ไดแก วนัจนัทร วนัพธุ วันศุกร ระยะเวลาที่ใชคร้ังละ 20 นาท ี

2. ลักษณะของกิจกรรมการเลนแบบรวมมอืมีจุดประสงคและเนื้อหาของกิจกรรมสอดคลอง

กับทักษะสงัคม คือ การมีสวนรวมในการทํากจิกรรม การแบงปน และการปฏิบัติตามขอตกลงกลุม 

 
วิธีดําเนินกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือจัดใหเด็กไดรวมกิจกรรมตามตารางที่จัดไวจาํนวน 24 คร้ัง 

โดยจัด 3 คร้ัง ตอสัปดาห คร้ังละ 20 นาท ี

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ มีดังนี ้

   ขัน้นํา (5 นาที) ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี ้

1.1 ครู นักเรียน และสมาชกิในกลุมสรางสมัพันธภาพโดยการเลนเกมอุนเครื่องกอน

นําเขาสูข้ันดําเนินการเชน รองเพลง การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ทองคํา

คลองจอง เปนตน เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอมกอนเขาสู

กิจกรรม 

1.2 ครูแนะนําอุปกรณตางๆ และวิธีการเลนเกมแกเด็กเพื่อใหเกิดความเขาใจ 

1.3 กรณีที่เด็กยงัไมเขาใจอาจแนะนําใหมจนเด็กเขาใจ และใหครูผูชวย หรือ

ผูปกครองคอยแนะนําอยูใกลๆ 

    ขั้นดําเนินการ (10 นาท)ี ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี ้

  2.1 ครูกําหนดขอตกลงในการเขารวมกิจกรรม 

  2.2 ครูสาธิตวธิีการเลนเกมและแนะนาํอปุกรณที่เตรียมไวใหเด็กเขาใจ พูดชาๆ ใช 

        คําพูดงายๆ ประโยคสั้นๆ ชัดเจน 
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  2.3 กรณีที่เดก็ยังไมเขาใจวธิีการใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้  

        2.3.1 ครูใหเด็กทําเลยีนแบบโดยทําพรอมๆ กัน 

      2.3.2 ครูลองใหเด็กปฏบัิติตามที่ไดสาธิตแลว ถายงัทาํไมไดในขั้นตอนใดครูตอง 

    ชวยโดยการชี้แนะ จับมือสอนใหทํา จนสามารถทํากิจกรรมไดเอง 

      2.3.3 ครูใหการเสริมแรงทางบวกแกเดก็เมื่อสามารถทํากจิกรรมไดสําเร็จ เชน  

     การเสริมแรงดวยสิง่ของ (ใหขนม ใหของเลน เสื้อผา คะแนนสะสม) การ 

    เสริมแรงทางสังคม (การยิม้ให พยักหนา ปรบมือ ลูบศีรษะ โอบกอด กลาว 

               คําชม)  
    
             ขั้นสรุป (5 นาที)  

  เด็กและครูรวมกันสนทนาทบทวนเกีย่วกบัการเลนแบบรวมมือที่ไดผานไปแลว

ตลอดจนผลทีไ่ดจากการเขารวมกิจกรรมในทกัษะสงัคมดานความสนใจเลนกับผูอ่ืน  การรอคอย   

ขณะอยูในกลุม  การเลนแบบแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืน และการเลนภายใตกติกาของกลุม 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทํากจิกรรม 

2. สังเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกในกิจกรรมโดยใชแบบสังเกตพฤตกิรรม 
 บทบาทคร ู
 ในการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือครูมีบทบาท ดังนี ้

1. ศึกษาแผนการจัดประสบการณกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 

2. จัดเตรียมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือใหมีความเหมาะสมกับเด็กที่เขารวมกิจกรรม 

3. อธิบายขอตกลงและสาธิตวธิีการดําเนนิกจิกรรม ในกรณีที่เด็กยงัไมเขาใจหรือไมสนใจทาํ

กิจกรรม ครูมหีนาทีเ่ปนผูคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนาํ กระตุน หรืออาจมอบหมายใหครู

ผูชวยหรือผูปกครองคอยดูแลดวย 

4. ครูเปนผูเปดโอกาสใหเดก็ไดปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระภายใตขอตกลงและคอยใหความ
ชวยเหลือ โดยใหคําแนะนาํและใหส่ิงเสริมแรงทางบวก เชน ยิ้ม พูดใหกําลังใจ พูดชมเชย 

5. ครูกระตุนใหเด็กแสดงพฤตกิรรมที่แสดงถงึทกัษะทางสังคมโดยใหส่ิงเสริมแรงทางบวก 

เชน ยิ้ม พูดใหกําลังใจ พูดชมเชย เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ 

6. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมและใหทกุคนไดรวมกิจกรรมและใหความสําคญักับเด็กทกุคน 
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          บทบาทเด็ก 
 ครูควรอธิบาย สาธิต ชวยเหลือตามขั้นตอนการปฏิบัติใหเด็กทราบ ดังนี ้

1. ปฏิบัติตามขอตกลง กฏกติกาในการทาํกิจกรรมเลนแบบรวมมือ และรวมสนทนา และ

ตอบคําถามเกีย่วกับเนื้อหาของกิจกรรม 

2. ใหเด็กเขารวมกิจกรรมกลุมกับเพื่อนๆ 

3. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเลนแบบรวมมืออยางอสิระภายใตกฏกติกา ขอตกลงใน

การเลน โดยหากเด็กไมเขาใจจะไดรับการสาธิต แนะนาํ ชวยเหลือ กระตุน จากครูและ

ผูปกครอง 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

แผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก 
ครั้งที่ 5 กิจกรรม เลนรวมมือตอภาพตัดตอ ( Jigsaw ) กุกไก  

 

 
แผนการจัดกจิกรรม ทักษะสังคมที่ปรากฏ 

จุดประสงค 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยออทิสติกมีประสบการณการเลนแบบรวมมือและพัฒนาทักษะสังคมดาน 

 1.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

 2.  การแบงปน 

 3.  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 
 ขั้นนํา (5 นาที) 

ครูใหเด็กนั่งที่ จัดแถวใหเปนวงกลม ครูอธิบายการทํากิจกรรมวาถาเปดเพลง “ แมไกออกไข ” 

( บริษัทเมโทร , 2551 ) ใหเด็กๆในกลุมสงรูปไกตอกันไปเรื่อยๆเมื่อเพลงหยุดที่ใครก็ใหเลียนแบบเสียง

รองของไก ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และมีความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม 

จากนั้นครูเปดเพลงและใหเด็กทําตามที่ครูอธิบาย 

ขั้นปฏบิัติกิจกรรม (10 นาที) 

1. ครูนําภาพตัดตอไกที่สมบูรณและยังไมแยกชิ้นสวนใหเด็กดูกอน จากนั้นหยิบชิน้สวนแยก

ออกมาทีละ 1 ชิ้นใสลงไปในกระปอง จาํนวนชิน้ภาพตัดตอไกจะมีจํานวนชิน้เทากบัสมาชิกในกลุม ครู

อธิบายวิธีการเลนโดยใหเด็กหยิบไดภาพตดัตอที่แยกชิ้นสวนไดเพยีงคนละ 1 ชิ้นเทานั้น ถาตอเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  

  การแบงปน  
 
 
 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  
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แผนการจัดกจิกรรม ทักษะสังคมที่ปรากฏ 

แลวใหกลับมานั่งที่เดิม เพื่อนที่ไมไดออกมาตอภาพใหปรบมือตามจังหวะใหกําลังใจเพื่อนไปดวย 

2. เมื่อเด็กๆเขาใจกติกาในการเลนแลวครูสงสัญญาณใหเริ่มเลนโดยเปดเพลง“ แมไกออกไข 

” ประกอบการเลนไปดวย เด็กปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงไวจนตอภาพตัดตอใหสมบูรณ 

3. ครูปดเพลงและเด็กนั่งเปนวงกลมเหมือนเดิม 

          ขั้นสรุป  (5 นาที) 

ครูชมเชยเด็กที่ชวยกนัตอภาพตัดตอจนสําเร็จ ครูนาํรูปภาพ 2 ใบ ใบหนึง่เปนรูปภาพไก สวน

อีกใบหนึง่เปนรูปภาพสุนัข ใหเด็กในกลุมชวยกนัเลือกชี้ภาพจากคําถาม ดังตอไปนี ้

1) เด็กๆลองชี้ภาพที่มนัรอง กุกๆ  

2) เด็กๆลองชี้ภาพที่มนักนิขาวเปลือกเปนอาหาร  
          สื่อ 
 1.  ภาพตัดตอ (Jigsaw) ไก และรูปภาพไกที่ติดบนกระดาษแข็งมีขนาดประมาณกระดาษA4 

 2.  รูปภาพสุนขัที่ติดบนกระดาษแข็งมีขนาดประมาณกระดาษA4 

            3.  เพลง “ แมไกออกไข ” (บริษัทเมโทร. 2551) 

 4.  นกหวีด 
            การประเมินผล 
            สังเกตพฤติกรรมเกีย่วกับทักษะสงัคมขณะทาํกจิกรรมโดยใชแบบสังเกตทกัษะสังคมเดก็

ปฐมวัยออทิสติก 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  

  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
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แผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก 
ครั้งที่ 7 กิจกรรม รวมมือกันสรางบานแหงความรัก 

 

 
แผนการจัดกจิกรรม ทักษะสังคมที่ปรากฏ 

จุดประสงค 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยออทิสติกมีประสบการณการเลนแบบรวมมือและพัฒนาทักษะสังคมดาน 

 1.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

 2.  การแบงปน 

 3.  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 
 ขั้นนํา (5 นาที) 

            ครูใหเด็กนั่งที่จัดแถวใหเปนวงกลม ครูเปดเพลงเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และมี

ความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม ครูใหเด็กปรบมือตามจังหวะเพลง “ บานอยูไหน “ (บริษัทเมโทร. 

2551)  

 ขั้นปฏิบัติกจิกรรม (10 นาที) 

1. ครูนําภาพบานหลังใหญใหเด็กดู แลวอธิบายใหเด็กฟงวา  บานหลังนี้เปนบานแหงความ

รัก เด็กๆตองแบงปนความรกัใหบานหลังนี้ โดยนาํกระดาษรูปหวัใจไปติดไวบนบานตามที่ตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  

  การแบงปน 105 
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แผนการจัดกจิกรรม ทักษะสังคมที่ปรากฏ 

2. ครูใหเด็กๆมีสวนรวมในการหยิบกระดาษสีรูปหัวใจ สีที่ตัวเองชอบ โดยปฏิบัติตามคําสั่งใน

การลุกจากที่ไปหยิบกระดาษมาทีละคน คนละ 1 ชิ้น แลวเขียนชื่อตนเองลงไปบนกระดาษ 

3. ครูใหเด็กมีสวนรวมในการนํากระดาษรูปหัวใจทากาวแลวแปะไวบนบานแหงความรัก ให

ไดสีสันสวยงาม 

 ขั้นสรุป  ( 5 นาที) 

ครูชมเชยเด็กที่รวมกันทํากิจกรรม ครูใหเด็กนั่งกับที่เมื่อพรอมแลวใหนําสติ๊กเกอรชื่อของตน

ไปติดไวที่สวนใดก็ไดของบาน ครูแจกสติ๊กเกอรชื่อเด็กคนละ 1 อัน แตะเรียกใหเด็กเดินไปติด

สติ๊กเกอรที่กระดานทีละคนจนครบ 
          สื่อ 
 1.  กระดาษภาพบานขนาดใหญ 

 2.  กระดาษหวัใจคละส ี

 3.  กาว 

 4.  เพลง “ บานอยูไหน “ ( บริษัทเมโทร , 2551 )  

 
          การประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับทกัษะสังคมขณะทํากจิกรรมโดยใชแบบสังเกตทักษะสงัคมเด็ก

ปฐมวัยออทิสติก 

 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  

  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  
 
 
 
 

  การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม  
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ภาคผนวก ข 
 -  คูมือการใชเกณฑใหคะแนนทักษะสังคมเด็กปฐมวัยออทิสติก 

                    -  แบบสังเกตทักษะสังคมเด็กปฐมวยัออทิสติก 
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คูมือการใชเกณฑใหคะแนนทักษะสังคมเด็กปฐมวัยออทิสติก 
 
คําช้ีแจง 
 1. ทักษะที่สังเกตและบันทึกลงในแบบสังเกตทักษะสังคมมี 3 ดาน ไดแก  

 1.  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

 2.  การแบงปน 

 3.  การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 

 2. แบบสังเกตทักษะสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก เปนการบันทึกในรูปแบบระดับคุณภาพ 

     ของทักษะจําแนกออกเปน 3 ระดับคะแนน 

3. ชวงเวลาที่ใชในการสงัเกต คือ ชวงเวลากอนการดําเนินกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ  

    (Pre - Test) และหลังการดําเนนิกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ (Post - Test) ในสัปดาหที่ 2  

    และ สัปดาหที ่11 ชวงเวลาที่ใชในการสังเกตตั้งแต 13.00 – 13.20 น. รวมเวลา 20 นาที  

 

ขอควรปฏิบัติในการสังเกต 
1. เขียนชื่อผูสังเกต ผูถูกสงัเกต วัน เดือน ป ที่ทาํการสังเกต 

2. ผูสังเกตและบนัทกึมี 2 คน ทําการสังเกตทักษะสังคม โดยผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนผูนาํ

ในการดําเนนิกิจกรรมการเลนแบบรวมมอืสําหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกดวย 

 

การบันทึกแบบสังเกต 
 สังเกตทกัษะสงัคมทีละขอ เมื่อพฤติกรรมเด็กในขอนัน้ตรงกับระดับคะแนนใด ใหทาํ

เครื่องหมาย ( / ) ลงในชองนัน้ ดังนี ้

ชองระดับ 0 คะแนน   บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงทักษะสังคม ดานการมสีวนรวม  

                                 ในการทํากิจกรรม การแบงปน การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม  

                                 หรือปฏิเสธที่จะทํา 

 ชองระดับ 1 คะแนน    บันทกึเมื่อเด็กแสดงทกัษะสงัคม ดานการมีสวนรวม 

                                              ในการทาํกจิกรรม การแบงปน การปฏิบัติตาม  

                                              ขอตกลงของกลุมภายใตการชวยเหลือของครู                                                              

            ชองระดับ 2 คะแนน     บันทึกเมือ่เด็กแสดงทักษะสังคม ดานการมีสวนรวม 

                                               ในการทํากิจกรรม การแบงปน การปฏิบัติตาม 

                                               ขอตกลงของกลุมดวยตนเอง                                                                    
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การเตรียมการสังเกต 
1. ผูสังเกตตองศกึษาคูมือในการสังเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทั้งหมดเพื่อใหเกิด

ความชาํนาญในการใชแบบสังเกต 

2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวลวงหนาใหเรียบรอย 

3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบสังเกตทักษะสังคมของเดก็

ปฐมวัยออทิสติก และแบบสงัเกตทกัษะสงัคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

4. ผูสังเกตควรซกัซอมความเขาใจกับครูผูชวยที่ชวยในการสังเกตเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน และลดความคลาดเคลื่อนจากการสังเกตพฤติกรรม 

รายการทกัษะสังคม (Domain) คะแนน  รายละเอียดพฤติกรรม 
1. การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม 

0 เด็กไมมีสวนรวมในกิจกรรมสวนที่เปนหนาที่

ของตน เชน ไมสนใจทํา รบกวนกลุม เปนตน        

1 เด็กมีสวนรวมในกิจกรรมสวนที่เปนหนาที่ของ

ตนจนงานกลุมสําเร็จแตตองอยูภายใตการ

ชวยเหลือของครู                                                

1.1 มีสวนรวมในกิจกรรมสวนที่เปนหนาที่ของตนจนงาน

กลุมสําเร็จ 

2 เด็กมีสวนรวมในกิจกรรมสวนที่เปนหนาที่ของ

ตนจนงานกลุมสําเร็จ                                         

0 เด็กไมมีสวนรวมในการสนับสนุนใหเพื่อนใน

กลุมทํากิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ เชน ไมชวย

สงของ ไมชวยถือของ รบกวนกลุม เปนตน           

1 เด็กมีสวนรวมในการสนับสนุนใหเพื่อนในกลุม

ทํากิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ เชน ชวยสงของ 

ชวยถือของ  เปนตน  ภายใตการชวยเหลือของ

ครู                                                                    

1.2 มีสวนรวมในการสนับสนุนใหเพื่อนในกลุมทํากิจกรรม

จนงานกลุมสําเร็จ 

2 เด็กมีสวนรวมในการสนับสนุนใหเพื่อนในกลุม

ทํากิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ เชน ชวยสงของ 

ชวยถือของ  เปนตน  ดวยตนเอง                         

0 เด็กไมมีสวนรวมในการเก็บของหรืออุปกรณเมื่อ

เลิกเลน                                      

1 เด็กมีสวนรวมในการเก็บของหรืออุปกรณเมื่อ

เลิกเลน  ภายใตการชวยเหลือของครู                   

1.3 มีสวนรวมในการเก็บของหรืออุปกรณเมื่อเลิกเลน 

2 เด็กมีสวนรวมในการเก็บของหรืออุปกรณเมื่อ

เลิกเลน  ดวยตนเอง                                           
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รายการทกัษะสังคม (Domain) คะแนน  รายละเอียดพฤติกรรม 
2. การแบงปน 

0 ไมยื่นของเลนใหเพื่อนเมื่อถูกขอ หรือไมสงของ

เลนใหเพื่อน หวงของเลน เก็บของไวเลนเอง 

1 ยื่นของเลนใหเพื่อนเมื่อถูกครูขอรองหรือเตือน

วาใหสงใหเพื่อน 

2.1 ยื่นของเลนใหเพื่อนเมื่อถูกขอ หรือเต็มใจใหเอง 

 

2 ยื่นของเลนใหเพื่อนเมื่อถูกขอ หรือเต็มใจใหเอง 

0 ไมผลัดเปลี่ยนของเลน หรืออุปกรณกับเพื่อน

แยงของกับเพื่อน 

1 ผลัดเปลี่ยนของเลน หรืออุปกรณกับเพื่อนดวย

ตนเอง โดยตองมีครูเปนคนเตือน หรือคอย

ตอรอง 

2.2 ผลัดเปลี่ยนของเลน หรืออุปกรณกับเพื่อน 

 

2 ผลัดเปลี่ยนของเลน หรืออุปกรณกับเพื่อนดวย

ตนเอง โดยไมมีการแยงกัน 

0 ไมยอมหยุดคอยเพื่อนเลน แยงเพื่อนเลนกอน

จะถึงลําดับของตน 

1 หยุดคอยเพื่อนเลนกอนจนกวาถึงลําดับของตน

โดยตองมีครูเปนคนเตือน หรือคอยตอรอง 

2.3 หยุดคอยเพื่อนเลนกอนจนกวาจะถึงลําดับของตน 

2 หยุดคอยเพื่อนเลนกอนจนกวาจะถึงลําดับของ

ตน ดวยตนเอง 
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รายการทกัษะสังคม (Domain) คะแนน  รายละเอียดพฤติกรรม 
3. การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 

0 ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการทํา

กิจกรรมตามเวลาที่กําหนดจนงานกลุมสําเร็จได 

วิ่งออกนอกกลุม ลุกจากที่กอนเวลาที่ตกลงกัน

ไว 

1 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรม

ตามเวลาที่กําหนดจนงานกลุมสําเร็จ โดยตองมี

ครูเปนคนเตือน หรือคอยควบคุม หรือชวยเหลือ 

3.1 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรมตาม

เวลาที่กําหนดจนงานกลุมสําเร็จ 

 

2 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรม

ตามเวลาที่กําหนดจนงานกลุมสําเร็จ ดวย

ตนเอง 

0 ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูทํา

กิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จได เชน ไมสนใจ

กิจกรรม ไมทําตามคําส่ัง เงื่อนไข เมื่อถึงลําดับ

ความรับผิดชอบของตน  

1 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูทํา

กิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ โดยตองมีครูเปนคน

เตือน หรือคอยควบคุม หรือชวยเหลือ 

3.2 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูทํากิจกรรมจน

งานกลุมสําเร็จ 

 

2 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูทํา

กิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ ดวยตนเอง 

0 ไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผู

ชวยเหลือใหเพื่อนในกลุมทํางานสะดวกขึ้นจน

งานกลุมสําเร็จ เชน ไมสนใจกิจกรรม ไมสนใจ

ชวยเหลือคนในกลุม   

1 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผู

ชวยเหลือใหเพื่อนในกลุมทํางานสะดวกขึ้นจน

งานกลุมสําเร็จ โดยตองมีครูเปนคนเตือน หรือ

คอยควบคุม หรือชวยเหลือ 

3.3 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูชวยเหลือให

เพื่อนในกลุมทํางานสะดวกขึ้นจนงานกลุมสําเร็จ 

  2 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผู

ชวยเหลือใหเพื่อนในกลุมทํางานสะดวกขึ้นจน

งานกลุมสําเร็จ ดวยตนเอง 
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แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 
 

ชื่อผูสังเกต…………………………………นามสกุล…………………………………………………… 

ชื่อเด็ก…………………………………….. นามสกุล…………………………………………………… 

ชวงชัน้……………………………………...โรงเรียน……………………………………………………. 

อาย…ุ……………………………………… 

วันที…่………………เดือน………………………...พ.ศ. ……………………………………. 
 

คะแนน       
ทักษะทางสงัคม      0 1 

 

2 

 
หมายเหต ุ  

1. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม     
1.1 มีสวนรวมในกิจกรรมสวนที่เปนหนาที่ของตนจนงานกลุมสําเร็จ     
1.2 มีสวนรวมในการสนับสนุนใหเพื่อนในกลุมทํากิจกรรมจนงาน

กลุมสําเร็จ 
    

1.3 มีสวนรวมในการเก็บของหรืออุปกรณเมื่อเลิกเลน     

2. การแบงปน     
2.1 ยื่นของเลนใหเพื่อนเมื่อถูกขอ หรือเต็มใจใหเอง     
2.2 ผลัดเปลี่ยนของเลน หรืออุปกรณกับเพื่อน     
2.3 หยุดคอยเพื่อนเลนกอนจนกวาจะถึงลําดับของตน     

3. การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม     
3.1 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการทํากิจกรรมตามเวลาที่

กําหนดจนงานกลุมสําเร็จ 
    

3.2 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูทํากิจกรรมจนงาน

กลุมสําเร็จ 
    

3.3 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูชวยเหลือใหเพื่อนใน

กลุมทํางานสะดวกขึ้นจนงานกลุมสําเร็จ 
    

บันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………….………......................... 

………………………………………………………………………………………………….………......................... 

………………………………………………………………………………………………….………......................... 

………………………………………………………………………………………………….………......................... 

………………………………………………………………………………………………….………......................... 
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ภาคผนวก ค 
                                            -  ตารางแสดงคา IOC 
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ตารางแสดงการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกบัจุดประสงค ( IOC ) 
 เครื่องมือ “ แบบสังเกตทกัษะสงัคมเด็กปฐมวัยออทิสติก ” 

 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ  

                                  
                                       ผูเช่ียวชาญคน
ที่                                   
ขอ 

1 2 3 

 

ΣR 

 

IOC 
 

ขอที่
คัดเลือก 

1. การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม 
1.1 มีสวนรวมในกิจกรรมสวนที่เปนหนาที่ของตน

จนงานกลุมสําเร็จ 
+1 +1 +1 +3 1  

1.2 มีสวนรวมในการสนับสนุนใหเพื่อนในกลุมทํา

กิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ 
+1 +1 +1 +3 1  

1.3 มีสวนรวมในการเก็บของหรืออุปกรณเมื่อเลิก

เลน 
+1 +1 +1 +3 1  

2. การแบงปน 
2.1 ยื่นของเลนใหเพื่อนเมื่อถูกขอ หรือเต็มใจใหเอง +1 +1 +1 +3 1  

2.2 ผลัดเปลี่ยนของเลน หรืออุปกรณกับเพื่อน +1 +1 +1 +3 1  

2.3 หยุดคอยเพื่อนเลนกอนจนกวาถึงลําดับของตน +1 +1 +1 +3 1  

3. การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
3.1 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงโดยทํากิจกรรม

ตามเวลาที่กําหนดจนงานกลุมสําเร็จ 
+1 +1 +1 +3 1  

3.2 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผูทํา

กิจกรรมจนงานกลุมสําเร็จ 
+1 -1 +1 +3 1  

3.3 สามารถปฏิบัติตามขอตกลงในการเปนผู

ชวยเหลือใหเพื่อนในกลุมทํางานสะดวกขึ้นจนงาน

กลุมสําเร็จ 

+1 -1 +1 +3 1  

 
                          ไดคาดัชนคีวามสอดคลอง IOC เทากบั 1.00 

        
        หมายเหตุ 
                          ผูเชีย่วชาญคนที่ 1 ผศ.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล 

                     ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 อาจารยชนิสา  เวชวิรุฬห 

                     ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 อาจารยศันสนีย  สุดประเสริฐ 
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ภาคผนวก ง 
                             - รูปภาพการเขารวมกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
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ตัวอยางภาพการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
 

การมสีวนรวมในการทํากจิกรรม 
 

                                  
 

 
การแบงปน 

 

                                    
 

 
การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเลนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

 1.1  ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล         อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร (ฝายประถม) 

 

 1.2  อาจารยดวงตา  คูเกษมกิจ    อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร (ฝายประถม) 

 

 1.3  ผูชวยศาสตราจารย ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก 

 2.1 อาจารยชนิสา  เวชวิรุฬ     นักจิตวิทยาคลินิกระดับชํานาญการพิเศษ 

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  

 

 2.2 อาจารยศันสนยี  สุดประเสริฐ    นักวิชาการการศึกษาพิเศษระดับเชี่ยวชาญ  

           สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

 

 2.3 ผูชวยศาสตราจารย ดารณี ศักดิ์ศิริผล  อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล   อัจจิมา  ศิริพบูิลยผล  

วันเดือนปเกิด   5 ตุลาคม 2525 

สถานที่อยูปจจุบัน  400/22 หมู 9 ถนนภูเก็ต ตําบลนาจกัร  
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