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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
2) เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้กิจกรรมนันทนาการ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ และแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคมก่อนเรียน-หลังเรียน
ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ = 0.98 และแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม
ก่อนเรียน-หลังเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ = 0.96 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิธีทดสอบวิลคอกซัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถ
ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม หลังการพัฒนาโดยใช้
กิจกรรมนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 1.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 ได้แก่
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการเล่น และด้านการปฏิบัติตนในสังคม ตามล�ำดับ 2) ความสามารถทักษะทาง
สังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อมหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
ในภาพรวมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาทักษะทางสังคม เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กิจกรรมนันทนาการ
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the social skill development of children
with intellectual disability at the pre-school level of Sing Buri Special Education Center by
using recreational activities. 2) to compare the social skill development of children with
intellectual disability at the pre-school level between the pre-recreational activities and
post-recreational activities. The research design was one group pre-test – post-test design.
The sample of this research was five children with intellectual disability who studied at a
pre-school level at Sing Buri Special Education Center in the second semester of 2018 which
were drawn by purposive sampling. The research instruments were 1) lesson plans of
recreational activities and 2) social skills assessment forms of pre-test and post-test.
The quality of research instruments checked by the experts indicated that the IOC of the
lesson plans of recreational activities was 0.98 and the IOC of the social skills assessment
forms of pre-test and post-test was 0.96. The research statistics for data analysis included
mean, standard deviation, and Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test. The results of this
research were as follows 1) After the recreational activities, the social skills of children with
intellectual disability, who studied at a pre-school level, were overall found in the highest
level with mean score of 1.59 and standard deviation of 0.15 which consisted of
interpersonal skills, play skills, and social behavior skills. 2) The post-test results by the
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test found that the overall social skill development
scores were higher than the pre-test with the statistical significance level of. 05.
Keywords: Social Skill Development, Children with Intellectual Disability, Recreational
Activities

บทน�ำ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่
แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษาโดยค�ำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของบุคคลนัน้ และ
(3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
และบุคคล (Ministry of Education, 2008)
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ�ำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน
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(Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต�่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมี
นัยส�ำคัญร่วมกับความจ�ำกัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อ
ความหมาย การดูแลตนเอง การด�ำรงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จัก
ใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน�ำความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การท�ำงาน การใช้
เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี (Ministry
of Education, 2009)
ทักษะทางสังคมเป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และช่วยให้บคุ คลสามารถ
รักษาสัมพันธภาพนั้นไว้ได้ ก่อให้เกิดการยอมรับจากบุคคลอื่น สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับความคาดหวัง
ของสังคม ซึ่งจะช่วยให้บุคคลประสบความส�ำเร็จในงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจาก
นีท้ กั ษะทางสังคมยังหมายถึงทักษะทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ ซึง่ ต้องมีกฎ กติกา
ทางสังคมที่เป็นทั้งใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาซึ่งกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางสังคมนี้เรียกว่า การขัดเกลาทาง
สังคม (Kosuwan, 2010: 327) อีกทั้งทักษะทางสังคมยังเป็นทักษะหนึ่งที่จ�ำเป็นและควรปลูกฝังให้กับเด็ก
ปฐมวัย กระบวนการปรับตัวทางสังคม (Socialization Process) ของเด็กปฐมวัยเป็นการเรียนรู้จาก
การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริบทแรกที่เด็กสัมผัสคือ บุคคลในครอบครัว เมื่อเด็กเข้ากลุ่มเพื่อน
ได้เห็นพฤติกรรมผูอ้ นื่ เห็นบทบาททางสังคม เด็กก็ได้รบั การหล่อหลอมและพัฒนาทักษะทางสังคมการเล่นเป็น
ทางหนึ่งของการเรียนรู้ศิลปะทางสังคมของเด็ก เด็กเรียนรู้สังคมจากผู้ใหญ่ใกล้เคียง จากพ่อแม่ การมี
ความสัมพันธ์กบั คนอืน่ ท�ำให้เด็กเรียนรูค้ วามร่วมมือ การปฏิเสธ การรับ การแบ่งปัน การสือ่ สาร การแสดงออก
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เด็กยังเรียนรู้ที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มด้วยการเข้ากลุ่มกิจกรรม ปรับตัวต่อ
ความคาดหวังของโรงเรียน รับรูส้ ทิ ธิและความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ (Chaibunrueang, 2012: 1 cited in Tantipalachewa,
2008) การเล่นของเด็ก ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินเท่านั้น การเล่นของเด็กยังเป็น
การเตรียมความพร้อมของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม จากจิตวิทยาการเล่นของ
เด็กชีใ้ ห้เห็นว่า การทีเ่ ด็กเล่นกับใครและเล่นกับอะไร ช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะลักษณะ
การเล่นของเด็กเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในทุก ๆ ด้านของการเรียนรู้จึงควรส่งเสริมการสอนให้เด็ก
มีความเข้าใจในการเล่นกับผู้อื่น (Chaibunrueang, 2012: 1-2 cited in Chaleysub, 2010: 31)
กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับเด็กเป็นประสบการณ์ชนิดหนึง่ ของชีวติ ทีม่ นุษย์เลือกกระท�ำหรือเข้าร่วม
ในยามว่างด้วยความสมัครใจ ผลที่ได้รับคือความพึงพอใจ และกิจกรรมนั้นจะต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนหรือท้องถิ่น บุคคลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะต้องมีพื้นฐานของความสนใจ
ความต้องการ และความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับเด็กก็มไิ ด้มขี อบเขตจ�ำกัดคงมีขอบข่าย
ของกิจกรรมเช่นเดียวกับกิจกรรมของเยาวชน ประชาชน และบุคคลทัว่ ไปเช่นเดียวกัน แต่เนือ่ งจากเป็นทีท่ ราบ
กันดีแล้วว่าธรรมชาติของเด็กนัน้ คือการแสดงออก และการเล่นเพือ่ ความสนุกสนาน ดังนัน้ กิจกรรมนันทนาการ
ส�ำหรับเด็กควรจะมีลกั ษณะรูปแบบของการเล่นปนเรียน (Play Way) ซึง่ เป็นวิธเี ดียวทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ
ของเด็ก ขั้นตอน และรูปแบบ ต่าง ๆ ของกิจกรรมต้องมุ่งเน้นพัฒนาการโดยส่วนรวมของเด็ก ซึ่งหมายถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไปพร้อมกัน ((Jeeradechakul, 2018: 111-112)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อมของคนพิการอายุ 0-19 ปี สนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
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สื่อ การให้บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ นักเรียน
ที่มารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางหรือ
โรงเรียนเรียนรวมนั้น ส�ำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญามารับบริการมากที่สุดเมื่อเทียบกับเด็กประเภทอื่น ๆ และจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรีในระดับเตรียมความพร้อม
ปัญหาที่พบ คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญายังไม่มีการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น ภายใต้
กฎ กติกาทางสังคมที่ใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา ยังไม่สามารถตอบสนองต่อเสียงหรือการทักทายได้เหมือน
เด็กทั่วไป มีความล่าช้าในการเล่น และการท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ไม่รู้จักการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นท�ำให้การพัฒนาทางด้านสังคมช้ากว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับอายุ
จากปัญหาทีพ่ บ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีศ่ กึ ษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ด้านการเล่น และด้านการปฏิบัติตนในสังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คมของเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญาระดั บ
เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เตรียมความพร้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญา หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการทุ ก ด้ า นล่ า ช้ า กว่ า เด็ ก ปกติ
ในวัยเดียวกัน โดยทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานวัดระดับเชาว์ปญ
ั ญาแล้วจะต�ำ่ กว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย
2 ทักษะหรือมากกว่า เช่น ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�ำวัน ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะทาง
สังคม ทักษะ การเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งลักษณะความบกพร่องดังกล่าวจะปรากฏก่อนอายุ 18 ปี (Wongkom,
2010: 35)
สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ไว้ดังนี้
1. ความผิดปกติทางพันธุกรรม การศึกษาวิจยั ในเรือ่ งแผนทีท่ างพันธุกรรม (Genetic Mapping) และ
การเรียงตัวของ (DNA) ท�ำให้เรามีความเข้าใจทางด้านพันธุกรรมมากขึ้น ยีนและโครโมโซมเป็นตัวถ่ายทอด
ลักษณะต่าง ๆ ทางพันธุกรรม จึงนับเป็นสาเหตุทางชีวภาพของความบกพร่องทั้งหลายด้วย
2. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์ ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคน
อีกรุน่ หนึง่ ด้วยการจับคูข่ องยีน การปรากฏตัวของยีนตัวใดตัวหนึง่ หรือการขาดไปของยีนตัวใดตัวหนึง่ จึงท�ำให้
เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของคน ๆ หนึ่งได้ การถ่ายทอดเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของ
โครโมโซม
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2.1 การถ่ายทอดลักษณะเด่น ภาวะบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะเด่นที่เห็น
ได้ ชั ด เจน ได้ แ ก่ กลุ ่ ม อาการมาร์ แ ฟงหรื อ มาร์ แ ฟง ซิ น โดรม โรคนิ ว โรไฟโบรมาโตลิ ส และภาวะ
ทูเบอรัส สเคลอโรลิส
2.2 การถ่ายทอดลักษณะด้อย เกิดจากการรวมกันของตัวพาหะที่มีลักษณะด้อยแฝงอยู่ทั้ง 2 ตัว
ภาวะบกพร่องที่พบ ได้แก่ โรคเทย์ แซคส์ ภาวะกาแลคโตซีเมีย และภาวะพีเคยู
2.3 การถ่ายทอดโครโมโซมเพศ ทารกได้รับโครโมโซม X จากแม่และโครโมโซม Y จากพ่อ ทารก
เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX ขณะที่ทารกเพศชายมีโครโมโซมเพศเป็น XY (หมายถึงมีโครโมโซม X
เพียงตัวเดียว) เมื่อยีนด้อยเกิดจากโครโมโซม X ทารกเพศชายซึ่งมีโครโมโซม X และ Y จึงได้รับผลกระทบจาก
ยีนด้อยมากกว่าเพศหญิง ภาวะบกพร่องที่เกิดจากการถ่ายทอดโครโมโซมเพศ ได้แก่ กลุ่มอาการเล็สค์-นีฮาน
และกลุ่มอาการฟราไจล์-เอ็กซ์หรือฟราไจล์-เอ็กซ์ ซินโดรม
3. ความผิดปกติของโครโมโซม การศึกษาโครโมโซมอย่างจริงจังด้วยวิธี “กระบวนการจัดเรียง
โครโมโซมปกติ” (Karyotypes) ในปัจจุบันช่วยให้เราเห็นว่า ทารกได้โครโมโซม 23 ตัวจากพ่อและอีก
23 ตัวจากแม่ รวมทั้งหมด 46 ตัวหรือ 23 คู่ ดังนั้น เมื่อผสมพันธุ์แล้วกระบวนการจัดเรียงตัวของโครโมโซม
ผิดปกติ ก็เป็นสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้เช่นกัน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่
การไม่แยกออกจากกัน การเปลี่ยนที่ การขาดหายไป และความผิดปกติแบบโมเสค
4. ภาวะสมองผิดปกติ ได้แก่ ภาวะไร้สมอง ภาวะสมองเล็ก และภาวะสมองบวมน�้ำ
5. ปัจจัยของความผิดปกติแต่ก�ำเนิดประเภทอื่น นอกจากโครโมโซมผิดปกติและสมองผิดปกติแล้ว
ทารกยังอาจมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากสาเหตุอื่นได้ ดังนี้
5.1 ภาวะก่อนคลอด ได้แก่ มารดาได้รบั เชือ้ ไข้หดั เยอรมัน ทารกติดเชือ้ ซิฟลิ สิ หรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่น ๆ ตั้งแต่ก�ำเนิด กลุ่มเลือดของแม่และลูกไม่เข้ากัน และมารดาได้รับสารพิษ
5.2 ภาวะระหว่างคลอด การที่ทารกมีน�้ำหนักตัวน้อย และการขาดออกซิเจน
5.3 ภาวะหลังคลอด สมองของเด็กได้รับการกระทบกระเทือน เด็กถูกกระท�ำทารุณได้รับ
สารตะกั่ว และสารพิษอื่น ๆ ภาวะทุพโภชนาการ และภาวะชัก (Kosuwan, 2010: 88-89)
ทั ก ษะทางสั ง คม หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการรั บ รู ้ แ ละแสดงออกทางกาย วาจา ใจ
ผ่านกระบวนการทางความรู้ ความคิด และความรู้สึก เป็นรากฐานของการสร้างบุคลิกภาพให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการปรับตนได้ทุกโอกาส และมีความส�ำเร็จสูงในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น (Sungthog et al.,
2011: 8)
Ministry of Education (2015: 36) ได้กล่าวถึง ทักษะทางสังคมว่าเป็นพัฒนาการทางด้านสังคมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การปรับตัว ในการด�ำรงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น ประกอบด้วยทักษะ การมีปฏิสัมพันธ์ การเล่น การปฏิบัติตนในสังคมและทักษะชีวิต และการเห็นคุณค่า
ในตนเอง
Jarolimek (1977: 7) กล่าวว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันและท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
เคารพสิทธิของผูอ้ นื่ เรียนรูก้ ารควบคุมตนเอง การตัดสินใจด้วยตนเอง ร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์
กับผู้อื่นได้
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Swanson & Waston (1989 as cited in Kosuwan, 2010: 327) ระบุวิธีการให้ค�ำนิยาม ทักษะ
ทางสังคม ไว้ 3 วิธี ดังนี้
1. การยอมรับจากเพื่อน ถ้าเพื่อนยอมรับ พูดคุย และเล่นด้วย แสดงว่าบุคคลนั้นมีทักษะทางสังคม
2. การรับรู้ทางพฤติกรรม การที่บุคคลนั้นรับรู้ว่า เขาควรจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ ให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
3. การแปลความทางสังคม หมายถึง การตีความจากกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือสิ่งที่สังคมทั่วไป
คาดหวัง
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง ทักษะที่จำ� เป็นต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู้ และแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ผ่านกระบวนการทางความคิดและ
ความรูส้ กึ เพือ่ ให้บคุ คลเป็นทีย่ อมรับในกลุม่ เพือ่ นหรือสังคมทัว่ ไป การรูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง การปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
พัฒนาการด้านสังคมในเด็กอายุ 2-4 ปี ดังนี้
1. ความผูกพันกับแม่หรือผู้ท�ำหน้าที่แทนแม่จะค่อย ๆ ลดลง หันไปพัฒนาความสัมพันธ์กับสมาชิก
ภายในบ้าน จึงชอบอยู่ใกล้แม่ แต่จะค่อย ๆ สนิทสนมกับพ่อ และพี่น้องยิ่งขึ้น
2. เริม่ เลียนแบบค�ำพูด กิรยิ าท่าทาง และนิสยั ใจคอของผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ รวมทัง้ เริม่ พูดค�ำหยาบและ
ค�ำไม่สุภาพ
3. เริ่มสนุกที่จะเล่นกับเด็กอื่น เมื่ออายุ 3 ปี และรู้จักเล่นกับเด็ก ๆ ได้ดี เมื่ออายุ 4 ปี กลุ่มเพื่อนที่
เล่นเป็นแบบไม่ถาวร เด็กหญิงและเด็กชายเล่นด้วยกันได้ และมีความสนใจคล้ายคลึงกันเด็กวัยนีย้ งั ไม่พร้อมที่
จะเล่นแข่งขัน
4. อายุ 2 ปี ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการแบ่งปันให้ผู้อื่น แต่พออายุ 4 ปี รู้จักการแบ่งปันและ
การผลัดเปลี่ยน ทั้งเริ่มรับผิดชอบดีขึ้น (Ministry of Tourism & Sports, 2003: 41)
นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมทีก่ ระท�ำในยามว่างจากภารกิจงานประจ�ำซึง่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระท�ำ
ด้วยความสมัครใจ และมีความพึงพอใจโดยกิจกรรมนั้นไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และ
กฎหมายบ้านเมือง ท�ำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ กี อ่ ให้เกิดการพัฒนา
หรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Ministry of Tourism & Sports, 2014: 36)
Kultawatwichai (2011: 15) ได้กล่าวถึง ความหมายของนันทนาการว่า หมายถึง กิจกรรมเวลาว่าง
ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ มีคุณค่า ส�ำหรับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและส่งผลโดยตรงต่อ
ผูเ้ ข้าร่วม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคล ซึง่ เป็นเป้าหมายของนันทนาการ คือ การกระท�ำให้ชวี ติ มีคณ
ุ ภาพ
หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ นั่นคือมีความสุขที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางจิต นอกจากนั้นยังมีพลอยได้อื่น ๆ อีกมากมาย
Kelly (1996: 25) ได้กล่าวถึง นันทนาการว่าอาจมีความหมายคล้ายกับการใช้เวลาว่าง คือ กิจกรรม
ทั้งหมดที่ไม่ใช่การท�ำงาน ซึ่งจะเข้าร่วมในเชิงที่เกิดประโยชน์ ค�ำว่านันทนาการนั้นมาจากค�ำว่า recreation
ซึ่งหมายถึงการท�ำให้กลับสมบูรณ์ดังเดิม (restoration) หรือการฟื้นฟู (recovery) ในค�ำนี้ถูกประยุกต์มาจาก
ค�ำว่า re-creation ทางพลังงาน (energy) หรือการท�ำให้สมบูรณ์ดังเดิมของความสามารถในหน้าที่ไม่เหมือน
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กับการใช้เวลาว่าง นันทนากการประกอบด้วยแนวคิดของการท�ำให้สมบูรณ์ดงั เดิมของความสมบูรณ์ดา้ นจิตใจ
จิตวิญญาณ และร่างกาย
Kraus (2001: 45) ได้ให้ความหมายของนันทนาการ คือ การจะด�ำรงอยูใ่ นกิจกรรมหรือประสบการณ์
ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในเวลาว่าง โดยทั่วไปจะมีความสมัครใจในการเลือก ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในและมี
ความยินดี แม้วา่ จะถูกบังคับเป็นแรงจูงใจภายนอกและรูส้ กึ ไม่สบาย เจ็บปวดและอาจอันตราย นันทนาการเกีย่ วกับ
สภาวะทางอารมณ์ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมหรือสถาบันทางสังคม ในสาขาวิชาชีพทางธุรกิจ นันทนาการ
เป็นโครงสร้างทางสังคมและสามารถยอมรับได้อย่างมีคณ
ุ ธรรมในเชิงมาตรฐานของชุมชนและค่านิยมทางสังคม
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ ว ่ า นั น ทนาการ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ บุ ค คลกระท� ำ ร่ ว มกั น ในยามว่ า ง
ด้วยความสมัครใจ เป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง
เมื่อท�ำแล้วช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ ความเครียด ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้าจากการท�ำงาน อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต มีพลังที่จะเผชิญกับปัญหา และภารกิจ ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข
Jeeradechakul (2018: 96-98) ได้กล่าวถึง กิจกรรมนันทนาการไว้ 11 ประเภทดังนี้
1. ศิลปะและหัตถกรรม (Arts and Crafts) เน้นงานใช้มือ เช่น การฝีมือ ปูน แกะสลัก วาดเขียน
จักสาน เย็บปักถักร้อย งานฉลุ งานไม้ การประกอบอาหาร งานประดิษฐ์ต่าง ๆ
2. เกม และกีฬา (Games and Sports) เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้เกมและกีฬาเป็นสื่อ
เช่น กีฬาทางน�้ำ กีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง เป็นต้น
3. งานอดิเรก (Hobby) เน้นกิจกรรมที่ท�ำในยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และยังแยกออกเป็น
4 ด้าน คือ 1) งานอดิเรกประเภทสะสม เช่น การสะสมวัสดุสิ่งของ แสตมป์ รูปภาพ พระ เครื่องเหรียญ เป็นต้น
2) งานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์ เป็นงานตกแต่งประดับประดาสร้างและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น เช่น ตกแต่ง
บ้าน ท�ำของเล่น เป็นต้น 3) งานอดิเรกประเภทงานปฏิบัติ เช่น เล่นกีฬา เต้นร�ำ ท�ำสวน ถ่ายรูป ซ่อมวิทยุ
กระจายเสียง เล่นกล ล่าสัตว์ เป็นต้น 4) งานอดิเรกประเภทศึกษาหาความรู้ เช่น เรียนภาษาต่าง ประเทศ
ฝึกท�ำขนม ตัดเสื้อ ท�ำผม ค้นคว้าวิจัย เขียนเอกสารหนังสือ เป็นต้น
4. การดนตรีและการร้องเพลง (Music and Song) ได้แก่ กิจกรรมทางดีดสีตีเป่าเครื่องดนตรี
รวมทั้งการร้องเพลงทุกชนิด
5. การฟ้อนร�ำ เต้นร�ำ กิจกรรมเข้าจังหวะ (Dance and Rhythmic Activity) เป็นกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเสียงดนตรี เช่น การเต้นร�ำพื้นเมือง ลีลาศ บัลเลต์ แอโรบิกดานซ์ เป็นต้น
6. การแสดงละครและภาพยนตร์ (Drama) เป็นการแสดงละคร ทุกชนิด เช่น ละคร ชาตรี ละครร้อง
โขน อุปรากร ภาพยนตร์ เป็นต้น เพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ดู
7. กิจกรรมนอกเมือง (Outdoor Activity) เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องการความเพลิดเพลินจาก
ธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น�้ำตก ชายทะเล การล่าสัตว์ และการท่องเที่ยว เป็นต้น
8. การอ่าน การเขียน และการพูด (Communication Activity) เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ เขียนบทความ
แต่งกลอน สนทนาอภิปรายกับเพื่อนบ้าน เป็นต้น
9. กิจกรรมสังคม ศาสนา วัฒนธรรม (Social Activity) เช่น จัดงานสังสรรค์ ชุมนุมสังสรรค์ งานวัด
เป็นต้น
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10. กิจกรรมพิเศษ (Special Activity) คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสส�ำคัญเพื่อประโยชน์ทาง
นันทนาการของประชาชนอาจเป็นกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมตาม ขยบธรรมเนียมประเพณี เช่น
งานปีใหม่ งานสงกรานต์ เป็นต้น
11. กิจกรรมบริการอาสาสมัคร (Voluntary Services) ได้แก่ การช่วยเหลืองานของสมาคม องค์การ
หน่วยงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนด้วยความสมัครใจและพอใจ เช่น อาสาไปเป็นผู้น�ำในศูนย์เยาวชน เป็นต้น
(Jeeradechakul, 2018: 96-98)
Ministry of Tourism & Sports (2014: 55-56) ได้กล่าวถึงคุณค่า และประโยชน์ของนันทนาการที่
มีต่อเด็กช่วงก้าวสู่วัยรุ่น มีดังนี้ คือ
1. ช่วยให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนได้รับความสนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. ช่วยให้เด็กพัฒนาสุขภาพจิต และสมรรถภาพทางกายที่ดีเกิดความสมดุลของชีวิต
3. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม และพฤติกรรมเบีย่ งเบนในทางไม่พงึ ประสงค์ของเด็กและเยาวชน
4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ให้กับเด็ก การที่ชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใน
กิจกรรมนันทนาการ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณค่าทางสังคม เสรีประชาธิปไตย
ลดความเห็นแก่ตัว สร้างคุณค่าจริยธรรม ความมีน�้ำใจ การให้บริการ รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ซึ่งถือว่า
เป็นกิจกรรมของ ความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
5. ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้งความสนุกสนาน
และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ท�ำให้อารมณ์และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย
6. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นพื้นเมือง วิถีชีวิต ประเพณี
พืน้ บ้าน ตลอดจนแหล่งนันทนาการประเภท อุทยานประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ช่วยส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนคติและความซาบซึ้ง อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติต่อไป
7. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง และนอกเมือง ได้แก่ กิจกรรม
การอยูค่ า่ ยพักแรม เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ไต่เขา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านีช้ ว่ ยสอนผูเ้ ข้าร่วมได้รจู้ กั คุณค่าของ
ธรรมชาติอันจักเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชาติ ของโลก
8. ส่งเสริมในเรื่องการบ�ำบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบ�ำบัดเป็นกรรมวิธี และกิจกรรม
ทีจ่ ะช่วยรักษาคนป่วย ทัง้ ทางด้านร่างกายและสุขภาพจิต เช่น งานอดิเรกประดิษฐ์สร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริม
ความหวัง ควาดคิด และการใช้เวลาว่างแก่คนป่วย ซึ่งก�ำลังต่อสู้กับความทุกข์ทางกายหรือจิต กิจกรรม
นันทนาการประเภทกีฬา นันทนาการช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจของผู้ป่วย
9. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการด�ำเนินงานเป็นทีม กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ชว่ ยให้บคุ คลได้แสดงออก
และละลายพฤติกรรมของกลุม่ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมและ
กีฬาต่างๆ และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการท�ำงานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี
และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ
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ควาดคิด และการใช้เวลาว่างแก่คนป่วย ซึ่งกาลังต่อสู้กับความทุกข์ทางกายหรือจิต กิจกรรมนันทนาการประเภท
กีฬา นันทนาการช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้างขวัญและกาลังใจของผู้ป่วย
9. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการดาเนินงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออก และ
ละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมและกีฬาต่างๆ
และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทางานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจ
อันดีในหมูจากแนวคิ
่คณะ ดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะทางสังคม เป็นทักษะที่จ�ำเป็นในการสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู้ และแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ผ่านกระบวนการทาง
ทัความคิ
กษะทางสั
งคมในด้้สึกานการมี
สัมพันนทีธ์่ยด้อมรั
านการเล่
บัติต่วนในสั
งคม
ดและความรู
เพื่อให้บปุคฏิคลเป็
บในกลุน่มเพืและการปฏิ
่อนหรือสังคมทั
ไป ดังงนัคม
้นผู้วซึิจ่งัยเป็
จึงนได้ทัศกึกษะทางสั
ษาทักษะทาง
เบื
งต้นสอดคล้
หาของเด็
ทีม่ คี วามบกพร่
องทางสติ
ั เป็ญา
กจิ กรรมนั
สังอ้คมในด้
านการมีอปงกัฏิบสสภาพปั
ัมพันธ์ ด้ญานการเล่
น กและการปฏิ
บัติตนในสั
งคม ซึป่งญ
นทักโดยใช้
ษะทางสั
งคมเบื้อนงต้ทนาการซึ
นสอดคล้ง่อเป็
งกันบ
ญหาของเด็
กที่มีความบกพร่
องทางสติ
ปัญญา โดยใช้
กิจกรรมนั
นทนาการซึ
นกิจกรรมที
่มีคมุณการพั
ประโยชน์
กิสภาพปั
จกรรมที
ม่ คี ณ
ุ ประโยชน์
เช่น เกมและกี
ฬา การดนตรี
และการร้
องเพลง
มาจัดกิจ่งเป็
กรรมเพื
อ่ ส่งเสริ
ฒนา
เกมและกีงคมดั
ฬา การดนตรี
ทัเช่กนษะทางสั
งกล่าว และการร้องเพลง มาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมดังกล่าว
กรอบแนวคิด ด
กรอบแนวคิ
ตัวแปรต้น
กิจกรรมนันทนาการ

ตัวแปรตาม
การพัฒนาทักษะทางสังคม
- ด้านการมีปฏิสัมพันธ์
- ด้านการเล่น
- ด้านการปฏิบัตติ นในสังคม
ภาพที่ ่ 11 กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดด
ภาพที

สมมติ
านการวิ
ัย ยสวนดุสิต
บัณฑิตวิทฐยาลั
ย มหาวิทจยาลั

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563

ความสามารถทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม
หลังการใช้กิจกรรมนันทนาการสูงขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด
สิงห์บุรี ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ�ำนวน 13 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มีอายุพัฒนาการ 2-4 ปีของ
ศู น ย์ การศึ กษาพิเ ศษประจ�ำจัง หวัดสิง ห์บุรี ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ�ำนวน 5 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจง ที่มีปัญหาทักษะทางสังคม โดยมีเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
		 (1) จากการประเมินความสามารถพบว่าเด็กมีปัญหาด้านทักษะทางสังคม
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		 (2) ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นเตรียมความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัด
สิงห์บุรี ที่มีอายุพัฒนาการอยู่ระหว่าง 2-4 ปี
		 (3) สามารถเข้าร่วมการวิจัยเต็มเวลา
2. ตัวแปรที่จะศึกษาครั้งนี้มีดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมนันทนาการ
2.2 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาทักษะทางสังคม จ�ำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์
2. ด้านการเล่น และ 3. ด้านการปฏิบัติตนในสังคม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ จ�ำนวน 9 แผน แผนละ 50 นาที
3.2 แบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคมก่อนเรียน-หลังเรียน
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 ผู้วิจัยน�ำร่างแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการ จ�ำนวน 9 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านนันทนาการ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาทักษะทางสังคม จากผลการประเมิน
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 ซึ่งเป็นแผน
การจัดกิจกรรมนันทนาการที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่สามารถน�ำไปใช้ได้
4.2 ผู้วิจัยน�ำร่างแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม และคู่มือการใช้แบบประเมิน
ความสามารถทักษะทางสังคมที่จัดท�ำขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านนันทนาการ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม น�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบประเมิน
ความสามารถทั ก ษะทางสั ง คมกั บ จุ ด ประสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ ต ้ อ งการวั ด จากผลการประเมิ น ดั ช นี
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 ซึ่งเป็นแบบประเมิน
ทักษะทางสังคมที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาที่สามารถน�ำไปใช้ได้
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
ประเมินก่อน
E
T1

ทดลอง
x

ประเมินหลัง
T2

E แทน กลุ
าง กลุ่มตัวอย่าง
E ่มตัวอย่แทน
T1 แทน คะแนนก่
อแทน
นการทดลองฝึ
โดยใช้กิจกรรมนั
นทนาการ
T1
คะแนนก่อกนการทดลองฝึ
ก โดยใช้
กิจกรรมนันทนาการ
T2 แทน คะแนนหลั
ง
การทดลองฝึ
ก
โดยใช้
ก
จ
ิ
กรรมนั
น
ทนาการ
T2
แทน คะแนนหลังการทดลองฝึก โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
X แทน การสอนโดยใช้
ิจกรรมนันทนาการ
X
แทน กการสอนโดยใช้
กิจกรรมนันทนาการ

5.1 ก่อนที่จะดาเนินการทดลองได้ทาบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์การศึกษา

ฑิตวิทยาลัยาจัมหาวิ
10 พิบัเณศษประจ
งหวัทดยาลัสิงยสวนดุ
ห์บุรสี ิตเพื่อทาการทดลองเครื่องมือและการดาเนินการวิจัย

ทางสังคม

5.2 ทาการประเมินความสามารถของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถทักษะ

5.1 ก่ อ นที่ จ ะด� ำ เนิ น การทดลองได้ ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ความเพื่ อ ขออนุ ญ าตจากผู ้ อ� ำ นวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อท�ำการทดลองเครื่องมือและการด�ำเนินการวิจัย
5.2 ท�ำการประเมินความสามารถของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนด้วยแบบประเมินความสามารถ
ทักษะทางสังคม
5.3 ด�ำเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมนันทนาการตามแผนการสอนกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลา
แผนการจัดกิจกรรม 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ในเวลา 8.30-9.20 น. ซึ่งไม่นับรวมเวลา
ในการประเมินความสามารถทักษะทางสังคมก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีระยะเวลาในการด�ำเนินการดังนี้
5.4 ท�ำการประเมินผลหลังเรียนกับกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม
หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนตามการสอนกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นแบบประเมินชุดเดียวกับที่ใช้ประเมิน
ก่อนการสอน
6. ผูว้ จิ ยั รวบรวมคะแนนการทดสอบทัง้ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส�ำหรับการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ ใช้วิธีของวิลคอกซอน The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank Test

ผลการศึกษา
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี มีผลการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ความสามารถทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า
1.1 ความสามารถทักษะทางสังคมของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับเตรียมความพร้อม
โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ก่อนการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปรับปรุง
มีคา่ เฉลีย่ 0.40 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.13 ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ติ นในสังคม ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ และ
ด้านการเล่น ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
		 (1) ด้านการปฏิบตั ติ นในสังคม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปรับปรุง มีคา่ เฉลีย่ 0.44 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.11 แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้ การขอ การให้ และการรอคอย ก่อนการพัฒนา
โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ทักษะย่อยการขอ อยู่ในระดับพอใช้ ทักษะย่อยการรอคอยและทักษะย่อยการให้
อยู่ในระดับปรับปรุง
		 (2) ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปรับปรุง มีคา่ เฉลีย่ 0.38 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.13 แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้ การทักทาย การตอบสนองต่อเสียง และการสบตา ก่อนการพัฒนา
โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับปรับปรุงตามล�ำดับ
		 (3) ด้านการเล่น ในภาพรวมอยู่ในระดับปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย 0.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.22 แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้ การปฏิบัติตามค�ำสั่งง่าย ๆ การเล่นอิสระอยู่ในกลุ่ม และการเล่น
ตามกฎกติกา ก่อนการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ทักษะย่อยการเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มและทักษะย่อย
การปฏิบัติตามค�ำสั่งง่าย ๆ อยู่ในระดับพอใช้ และทักษะย่อยการเล่นตามกฎกติกา อยู่ในระดับปรับปรุง
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความสามารถทักษะทางสังคม ก่อนการพัฒนาโดยใช้กจิ กรรม

ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความสามารถทั ก ษะทางสั งคม ก่ อ นการพั ฒ นาโดยใช้ กิ จ กรรม
นันทนาการ
นันทนาการ
S.D.
ระดับ
รายการทักษะทางสังคม
อันดับ
X
ความสามารถ
ที่
1. ด้านการมีปฏิสมั พันธ์
0.38 0.13
ปรับปรุง
2
2. ด้านการเล่น
0.38 0.22
ปรับปรุง
3
3. ด้านการปฏิบัติตนในสังคม
0.44 0.11
ปรับปรุง
1
รวม
0.40 0.13
ปรับปรุง

1.2
ััญญาระดั
1.2 ความสามารถทั
ความสามารถทักกษะทางสั
ษะทางสังงคมของเด็
คมของเด็กกทีทีม่่มคีีความบกพร่
วามบกพร่อองทางสติ
งทางสติปปญ
ญาระดับบเตรี
เตรียยมความพร้
มความพร้ออมม
โดยใช้กกิจิกรรมนั
จกรรมนั
นทนาการ
หลังการพั
ฒนาโดยใช้
กิจนกรรมนั
ทนาการ ในภาพรวมอยู
าก
โดยใช้
นทนาการ
หลังการพั
ฒนาโดยใช้
กิจกรรมนั
ทนาการนในภาพรวมอยู
่ในระดับดีมาก่ ใ นระดั
มีค่าเฉลีบ่ยดี ม1.59
า่ เฉลี่ยย่งเบนมาตรฐาน
1.59 ส่วนเบีย่ 0.15
งเบนมาตรฐาน
0.15ปได้
ปฏิสนมั พัและด้
นธ์ ด้าานการปฏิ
นการเล่บนัตและด้
บตั าดัติ นบ
ส่มีวคนเบี
ได้แก่ ด้านการมี
ฏิสแัมก่พัด้นาธ์นการมี
ด้านการเล่
ิตนในสัานการปฏิ
งคม ตามล
เมื
่อพิงจคม
ารณาเป็
า
ในสั
ตามล�นำรายด้
ดับ เมืาน่อพิพบว่
จารณาเป็
นรายด้าน พบว่า
่ในระดั
บดีมาก
นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 (1) ด้ด้าานการมี
นการมีปฏิปสฏิัมสพััมนพัธ์นในภาพรวมอยู
ธ์ ในภาพรวมอยู
่ในระดั
บดีมีมคาก่าเฉลี
มีค่ย่า1.62
เฉลี่ยส่ว1.62
ส่วนเบี่ยงเบน
0.10
แบ่งออกเป็
3 รายทั
กษะย่
ดังนี้ การตอบสนองต่
เสียง การสบตา และการทั
กทาย หลังและการทั
การพัฒนาโดยใช้
มาตรฐาน
0.10นแบ่
งออกเป็
น อ3ย รายทั
กษะย่อย ดังนี้อการตอบสนองต่
อเสียง การสบตา
กทาย
กิหลั
จกรรมนั
น
ทนาการ
อยู
ใ
่
นระดั
บ
ดี
ม
าก
ตามล
าดั
บ
งการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก ตามล�ำดับ
(2) ด้ด้าานการเล่
1.60 ส่ส่ววนเบี
นเบีย่ ่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน 0.24
0.24
		 (2)
นการเล่นนในภาพรวมอยู
ในภาพรวมอยู่ใใ่ นระดั
นระดับบดีดีมมาก
าก มีมีคค่าา่ เฉลี
เฉลี่ยย่ 1.60
แบ่
บัตบิตัตามค
าสั่งำง่สัา่งยง่าๆยการเล่
นอิสนระอยู
่ในกลุ่ในกลุ
่ม และการเล่
นตามกฎกติ
กา
แบ่งงออกเป็
ออกเป็นน33รายทั
รายทักกษะย่
ษะย่อยอยดังดันีง้ นีการปฏิ
้ การปฏิ
ิตามค�
ๆ การเล่
อิสระอยู
่ม และการเล่
นตามกฎ
หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก ตามลาดับ
กติกา หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก ตามล�ำดับ
(3) ด้านการปฏิ บั ติต นในสั งคม ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี มาก มี ค่ าเฉลี่ย 1.53 ส่ วนเบี่ ย งเบน
		
(3)
ด้านการปฏิบัติตนในสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 1.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.23 แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้ การขอ การรอคอย และการให้ หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรม
แบ่องยการขอและทั
ออกเป็น 3 รายทั
อย ดังนี้ การขอ
และการให้
งการพั
ฒนาโดยใช้
นัมาตรฐาน
นทนาการ0.23
ทักษะย่
กษะย่กษะย่
อยการรอคอยอยู
่ในระดัการรอคอย
บดีมาก ตามล
าดับ และทัหลั
กษะย่
อยการให้
อยู่ใน
กิจกรรมนั
ระดั
บดี นทนาการ ทักษะย่อยการขอและทักษะย่อยการรอคอยอยูใ่ นระดับดีมาก ตามล�ำดับ และทักษะย่อย
การให้อยู2.่ในระดั
บดี เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
วิเคราะห์
2. วิเคราะห์
ยบเที
ยบการพั
ฒนาทั
ษะทางสั
หรับเด็กทีงเรีม่ คี ยวามบกพร่
งทางสติ
ปญ
ั ญาระดั
เตรียมความพร้
อม ศูนย์เปรี
การศึ
กษาพิ
เศษประจ
าจักงหวั
ดสิงห์บงคมส�
ุรี ก่อำนและหลั
นโดยใช้กิจอกรรมนั
นทนาการ
ด้วบย
เตรียเมความพร้
อม ศูนย์Signed
การศึกษาพิ
เศษประจ�
ำจังาหวัความสามารถทั
ดสิงห์บุรี ก่อนและหลั
ยนโดยใช้กทีก่มิจีคกรรมนั
นทนาการ
การวิ
คราะห์ Wilcoxon
Ranks
Test พบว่
กษะทางสังงเรีคมของเด็
วามบกพร่
องทาง
ด้วปยการวิ
เคราะห์
พบว่นาทนาการ
ความสามารถทั
กษะทางสั
สติ
ั ญ ญาระดั
บ เตรียWilcoxon
มความพร้อSigned
มหลั งเรียRanks
นโดยใช้Test
กิ จกรรมนั
ในภาพรวม
สูงกว่าก่งอคมของเด็
นเรียนอย่กาทีงมี่มี
นัความบกพร่
ยสาคัญทางสถิ
ติที่ระดัปบญ
(p-value
.042) เป็นอไปตามสมมติ
ฐานที่ตกั้งจิ ไว้กรรมนันทนาการ ในภาพรวม สูงกว่า
องทางสติ
ั .05
ญาระดั
บเตรีย=มความพร้
มหลังเรียนโดยใช้
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .042) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความ
พร้อม ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ในภาพรวม
ความสามารถทักษะ
n
Mean
T+
TT
test
p-value
ทางสังคม
statistics
ก่อน
5
0.40
5
0
0
2.032*
.042
หลัง
5
1.59
* p<.05 (T.05, 5) = 0
อภิปรายผล

ย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12 บัณฑิตวิทยาลัจากการศึ
กษาการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี ก่อนและหลั งเรียนโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ด้วย
การวิเคราะห์ Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า ความสามารถทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติ ปั ญ ญาระดั บ เตรียมความพร้อ มหลั งเรียนโดยใช้กิ จกรรมนั น ทนาการ ในภาพรวม สูงกว่าก่ อนเรียนอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .042) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ
ตารางที่ 3 การเปรี
ยบเทียบการพั
กษะทางสั
คมของเด็กิจกกรรมนั
ที่มีความบกพร่
องทางสติ
ปัญญา ระดับเตรียมความ
เตรียมความพร้
อม ก่ฒอนาทั
นและหลั
งเรียงนโดยใช้
นทนาการ
ในภาพรวม
พร้อม ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ในภาพรวม
ความสามารถทักษะ
n
Mean
T+
TT
ทางสังคม
ก่อน
5
0.40
5
0
0
หลัง
5
1.59
* p<.05 (T.05, 5) = 0

test
statistics
2.032*

p-value
.042

อภิปปรายผล
รายผล
อภิ
จากการศึกกษาการพั
ษาการพัฒฒนาทั
นาทักกษะทางสั
ษะทางสังงคมโดยใช้
คมโดยใช้กกจิ ิจกรรมนั
กรรมนันนทนาการส�
ทนาการสำาหรั
เด็กกทีทีม่่มคีีความบกพร่
วามบกพร่อองทาง
งทาง
จากการศึ
หรับบเด็
สติ
อมอมศูนศูย์นกย์ารศึ
กษาพิ
เศษประจ
าจังหวั
สิงห์ดบสิุรงี ห์สามารถอภิ
ปรายผลได้
ดังนี้ ดังนี้
สติปปัญัญญาระดั
ญาระดับบเตรี
เตรียยมความพร้
มความพร้
การศึ
กษาพิ
เศษประจ�
ำจัดงหวั
บุรี สามารถอภิ
ปรายผลได้

1. ความสามารถทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม
โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ พบว่า หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้
กิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการเล่น และด้านการปฏิบัติตนในสังคม
อยู่ในระดับดีมากตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้
การตอบสนองต่อเสียง การสบตา และการทักทาย หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับดี
มากตามล�ำดับ
		 รายทักษะย่อยที่ 1 การตอบสนองต่อเสียง หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้
ความสามารถทักษะทางสังคม ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อเสียง รายการประเมินทั้ง 3 รายการ
คือ นักเรียนสามารถหันไปตามแหล่งที่มาของเสียงทางด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลังได้ หลังการพัฒนาโดย
ใช้กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถหันไปตามแหล่งที่มาของเสียงทางด้านซ้ายได้และนักเรียนสามารถ
หันไปตามแหล่งทีม่ าของเสียงทางด้านขวาได้ อยูใ่ นระดับดีมาก ตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถหันไปตามแหล่ง
ทีม่ าของเสียงทางด้านหลังได้ อยูใ่ นระดับพอใช้ อาจเป็นเพราะเด็กจะตอบสนองต่อเสียงพร้อมกับการมองเห็น
ได้ดีกว่าการได้ยินเสียงเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ Wongkom (2010: 41-42) ได้กล่าวว่า เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญามีความรู้สึกทางประสาทสัมผัสช้ามาก
		 รายทักษะย่อยที่ 2 การสบตา หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้ ความสามารถ
ทักษะทางสังคม ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ในการสบตา รายการประเมินทั้ง 3 รายการ คือ นักเรียนสามารถสบตา
กับครูเมื่อครูเรียกชื่อได้ นักเรียนสามารถสบตากับครูได้ 3 วินาทีและนักเรียนสามารถสบตากับครูได้ 5 วินาที
หลังการพัฒนาโดยใช้กจิ กรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถสบตากับครูเมือ่ ครูเรียกชือ่ ได้ และนักเรียนสามารถ
สบตากับครูได้ 3 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถสบตากับครูได้ 5 วินาทีขึ้นไป
อยู่ในระดับพอใช้ อาจเนื่องมาจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะมีความสนใจในการท�ำกิจกรรมใน
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
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ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Thirajit (2002: 117-118) ได้กล่าวถึง ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาไว้ว่าเด็กลักษณะนี้มักขาดสมาธิและมีความสนใจช่วงสั้น ๆ เท่านั้น
		 รายทักษะย่อยที่ 3 การทักทาย หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้ ความสามารถ
ทักษะทางสังคม ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ในการทักทาย รายการประเมินทัง้ 3 รายการ คือ นักเรียนสามารถยกมือ
ไหว้สวัสดีได้ นักเรียนสามารถพูดค�ำว่า “สวัสดี” ได้ และนักเรียนสามารถยกมือไหว้ พร้อมกับพูดค�ำว่า “สวัสดี”
หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถยกมือไหว้สวัสดีได้ นักเรียนสามารถพูดค�ำว่า
“สวัสดี” ได้ อยู่ในระดับดีมากตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถยกมือไหว้ พร้อมกับพูดค�ำว่า “สวัสดี” อยู่ใน
ระดับดี อาจเนือ่ งมาจากเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญามีลกั ษณะทีม่ ปี ญ
ั หาพัฒนาการทางด้านภาษาและ
การพูดร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Wongkom (2010: 41-42) ได้กล่าวถึง ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ในการพูด มักจะเริ่มพูดช้ากว่าปกติ พูดไม่ค่อยชัดและพูดไม่รู้เรื่อง แม่จะอายุ
6-7 ปี แล้วก็ตาม
1.2 ด้านการเล่น ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้ การปฏิบัติ
ตามค�ำสัง่ ง่าย ๆ การเล่นอิสระอยูใ่ นกลุม่ และการเล่นตามกฎกติกา หลังการพัฒนาโดยใช้กจิ กรรมนันทนาการ
อยู่ในระดับดีมาก ตามล�ำดับ
		 รายทักษะย่อยที่ 1 การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ง่าย ๆ หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กจิ กรรม
นันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้
ความสามารถทักษะทางสังคม ด้านการเล่นในการปฏิบัติตามค�ำสั่งง่าย ๆ รายการประเมินทั้ง 3 รายการ คือ
นักเรียนสามารถยืนตามค�ำสั่งได้ นักเรียนสามารถนั่งตามค�ำสั่งได้ และนักเรียนสามารถตบมือตามค�ำสั่งได้
หลังการพัฒนา โดยใช้กจิ กรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถยืนตามค�ำสัง่ ได้และนักเรียนสามารถนัง่ ตามค�ำสัง่
ได้ อยู่ในระดับดีมากตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถตบมือตามค�ำสั่งได้อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญามีลักษณะที่มีปัญหาในเรื่องการฟังและความเข้าใจ สอดคล้องกับ Wongkom
(2010: 41-42) ได้กล่าวถึงการฟังและความเข้าใจของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา มักจะมีความเข้าใจ
น้อย ต้องพูดซ�้ำหลาย ๆ ครั้ง จึงจะท�ำความเข้าใจได้
		 รายทักษะย่อยที่ 2 การเล่นตามกฎกติกา หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้
ความสามารถทักษะทางสังคม ด้านการเล่นในการเล่นตามกฎกติกา รายการประเมินทัง้ 3 รายการ คือ นักเรียน
สามารถเล่นตามกฎกติกา 1 ข้อได้ นักเรียนสามารถเล่นตามกฎกติกา 2 ข้อได้ และนักเรียนสามารถเล่นตาม
กฎกติกา 3 ข้อได้ หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถเล่นตามกฎกติกา 1 ข้อได้ และ
นักเรียนสามารถเล่นตามกฎกติกา 2 ข้อได้ อยูใ่ นระดับดีมาก ตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถเล่นตามกฎกติกา
3 ข้อได้ อยู่ในระดับพอใช้ อาจเนื่องมาจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตาม
กฎกติกาเมื่อมีอายุและประสบการณ์ที่มากขึ้น สอดคล้องกับ Pongsupa (2017: 12) ได้กล่าวถึง ลักษณะ
พัฒนาการทางสังคมของเด็ก อายุ 3-4 ปี ว่าเริม่ เข้าใจทิศทางและการปฏิบตั ติ ามกฎ สามารถเล่นกับเพือ่ นและ
ร่วมเล่นกับเพื่อนได้
14 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

		 รายทักษะย่อยที่ 3 การเล่นอิสระอยู่ในกลุ่ม หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้
ทักษะทางสังคม ด้านการเล่นในการเล่นอิสระอยู่ในกลุ่ม รายการประเมินทั้ง 3 รายการ คือ นักเรียนสามารถ
เล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้ นักเรียนสามารถเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้ 2 นาที และนักเรียนสามารถเล่นอิสระอยู่
ในกลุ่มได้ 5 นาที หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้ และ
นักเรียนสามารถเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้ 2 นาที อยู่ในระดับดีมาก ตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถเล่นอิสระ
อยู่ในกลุ่มได้ 5 นาที อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสนใจในระยะ
เวลาสั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Pengsawat (2001 cited in Sitipranee, 2003: 20) ได้กล่าวถึง พัฒนาการทาง
สังคมของเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3 ปี ว่าสามารถดูการเล่นของเด็กคนอื่น ๆ และเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ ได้เป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ
1.3 ด้านการปฏิบตั ติ นในสังคม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก แบ่งออกเป็น 3 รายทักษะย่อย ดังนี้
การขอ การรอคอย และการให้ หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ทักษะย่อยการขอและทักษะย่อย
การรอคอยอยู่ในระดับดีมาก ตามล�ำดับ และทักษะย่อยการให้อยู่ในระดับดี
		 รายทักษะย่อยที่ 1 การขอ หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กจิ กรรมนันทนาการ อยูใ่ น
ระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้ ความสามารถทักษะ
ทางสังคม ด้านการปฏิบตั ติ นในสังคมในการขอ รายการประเมินทัง้ 3 รายการ คือ นักเรียนสามารถชีห้ รือบอก
สิง่ ของทีต่ อ้ งการได้ นักเรียนสามารถท�ำท่าแบมือของสิง่ ของได้ และนักเรียนสามารถปฏิเสธสิง่ ของทีไ่ ม่ตอ้ งการ
ได้ หลังการพัฒนาโดยใช้กจิ กรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถชีห้ รือบอกสิง่ ของทีต่ อ้ งการได้ นักเรียนสามารถ
ท�ำท่าแบมือของสิ่งของได้ และนักเรียนสามารถปฏิเสธสิ่งของที่ไม่ต้องการได้ อยู่ในระดับดีมากตามล�ำดับ
อาจเป็นเพราะในการด�ำเนินกิจกรรมนันทนาการ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการเสริมแรง
เมื่อแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ Kosuwan (2010: 351-352) ได้กล่าวว่า การเสริมแรงทางบวก
เป็นการให้รางวัลหรือค�ำชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งครูไม่ควรมองข้ามค�ำชมเชย
เล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะเด็กที่มีความบกพร่องหลายคนมักไม่ค่อยได้รับค�ำชมเชยนัก
		 รายทักษะย่อยที่ 2 การรอคอย หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
อยู่ในระดับดีมาก โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้ ความสามารถ
ทักษะทางสังคม ด้านการปฏิบตั ติ นในสังคมในการรอคอย รายการประเมินทัง้ 3 รายการ คือ นักเรียนสามารถ
รอคอยได้ 1 นาที นักเรียนสามารถรอคอยได้ 2 นาที และนักเรียนสามารถรอคอยได้ 3 นาที หลังการพัฒนา
โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถรอคอยได้ 1 นาที และนักเรียนสามารถรอคอยได้ 2 นาที อยู่ใน
ระดับดีมากตามล�ำดับ ในขณะที่นักเรียนสามารถรอคอยได้ 3 นาที อยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปญั ญามีความสนใจในระยะเวลาสัน้ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับ Pongsupa (2017: 12) ได้กล่าวถึง
ลักษณะพัฒนาการทางสังคมของเด็ก อายุ 2-3 ปี สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นแต่เป็นเวลาอันสั้นมาก
		 รายทักษะย่อยที่ 3 การให้ หลังการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ อยู่ใน
ระดับดี โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็นรายการประเมินตามรายทักษะย่อยได้ผลดังนี้ ความสามารถทักษะทาง
สังคม ด้านการปฏิบัติตนในสังคมในการให้ รายการประเมินทั้ง 3 รายการ คือ นักเรียนสามารถรับรู้สิ่งที่ผู้อื่น
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ขอได้ นักเรียนสามารถท�ำท่าการยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นได้ และนักเรียนสามารถให้สิ่งของที่ผู้อื่นต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง หลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ นักเรียนสามารถรับรู้สิ่งที่ผู้อื่นขอได้ และนักเรียนสามารถ
ท�ำท่าการยื่นสิ่งของให้ผู้อื่นได้ อยู่ในระดับดี ตามล�ำดับ และนักเรียนสามารถให้สิ่งของที่ผู้อื่นต้องการได้อย่าง
ถูกต้อง อยูใ่ นระดับพอใช้ อาจเนือ่ งจากพัฒนาการทางด้านสังคมในช่วงอายุของเด็กมีผลต่อความเข้าใจในเรือ่ ง
ของการแบ่งปัน ซึ่งสอดคล้องกับ Ministry of Tourism & Sports (2003: 41) ได้กล่าวถึง พัฒนาการด้าน
สังคมในเด็กอายุ 2-4 ปี ว่าอายุ 2 ปี ไม่มีความเข้าใจเรื่องการแบ่งปันให้ผู้อื่น แต่พออายุ 4 ปี รู้จักการแบ่งปัน
และการผลัดเปลี่ยน ทั้งเริ่มรับผิดชอบดีขึ้น
		 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมนันทนาการตามแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการที่ช่วย
พัฒนาทักษะทางสังคม ทัง้ 3 ด้าน ทีก่ ล่าวมาข้างต้น รวมทัง้ สิน้ 9 กิจกรรม เช่น กิจกรรมเกมและกีฬา กิจกรรม
ดนตรีและร้องเพลง เป็นต้น ท�ำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อมมีการพัฒนา
ทักษะทางสังคมได้ดขี นึ้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Chuemchit (2009: 100) ได้ศกึ ษาการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กเล็กผ่าน การเล่นและการแสดง พบว่า การแสดงสามารถน�ำมาบูรณาการกับรูปแบบกิจกรรมการเล่น
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กได้ โดยการเล่นและการแสดงสามารถส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กเล็ก
ได้ ในส่วนของพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเป็นพัฒนาการที่ส�ำคัญส�ำหรับเด็กอีกประเภทหนึ่ง เพราะเมื่อ
เด็ก ๆ ถึงวัยที่จะต้องเข้าโรงเรียน หรือไปเจอสถานที่ สภาพแวดล้อมที่แปลใหม่และไม่คุ้นเคย เขาจะต้องมี
การปรับตัวในทักษะทางอารมณ์และสังคมมาก ดังนั้น ถ้ามีวิธีหรือหนทางในการสอดแทรก ความคิดการอยู่
ร่วมกันในสังคม กฎ กติกา ความเสียสละ รวมไปถึงการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ จะเป็นสิ่งดีกับเด็กด้วยเช่นกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaibunrueang (2012) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้การจัด
กิจกรรมการละเล่นพืน้ บ้านส�ำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะ
ทางสังคม โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านทั้ง 12 กิจกรรม มีคะแนนทักษะทางสังคมหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงอารมณ์ ด้านความไว
ในการรับรู้อารมณ์ ด้านการควบคุมอารมณ์ตนเอง ด้านการแสดงออกทางสังคม ด้านความไวในการรับรู้
ทางสังคม และด้านการควบคุมทางสังคมหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะทางสังคมสูงขึ้นทุกด้าน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการพบว่า ความสามารถทักษะ
ทางสังคมของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับเตรียมความพร้อมหลังเรียนโดยใช้กจิ กรรมนันทนาการ
ในภาพรวมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .042) เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ ไว้ คือ ทักษะทางสังคมของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับเตรียมความพร้อม หลังการใช้กจิ กรรม
นันทนาการสูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Noiklay (2010) ได้ศกึ ษาทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาประกอบภาพ ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม
การเล่นเกมการศึกษาประกอบภาพมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Malirut (2011: 71-72) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง ผลของการจัดกิจกรรมการเคลือ่ นไหว
พืน้ ฐานแบบกลุม่ ทีม่ ตี อ่ ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มของเด็กปฐมวัยมีระดับคะแนนทักษะทางสังคมแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ทักษะทางสังคมด้านการให้ความร่วมมือ
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ทักษะทางสังคมด้านการเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม และทักษะทางสังคมด้านการกล้าแสดงออก โดยการจัดกิจกรรม
การเคลือ่ นไหวพืน้ ฐานแบบกลุม่ ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมโดยรวมร้อยละ 99 ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะ
ทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ทักษะทางสังคมด้านการให้ความร่วมมือ ทักษะทางสังคมด้านกรเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม
ทักษะทางสังคมด้านการกล้าแสดงออก คิดเป็นร้อยละ 99 และผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง พบว่า คะแนน
ทักษะทางสังคมโดยรวม และทุกรายด้านของเด็กปฐมวัยมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 ทุกช่วงสัปดาห์ แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานแบบกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ Sripukdee (2012: 68) ได้ศึกษาความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาระดับ
พฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองโดยรวมและรายด้าน สรุปดังนี้ ก่อนการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวนิ ยั
ในตนเอง โดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอร้องให้ร่วมมือ ทุกด้าน และระหว่างการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรม
ความมีวนิ ยั ในตนเอง ด้วยตนเองบางครัง้ ทุกด้าน ส่วนหลังการทดลอง เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเอง
ด้วยตนเองบางครั้ง ทุกด้าน 2) การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมและ
รายด้าน สรุปดังนี้ พฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองโดยรวม ก่อน ระหว่างทดลองและหลังทดลอง เปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p<.05 และการทดลองครั้งนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดย
รวม อยูใ่ นระดับร้อยละ 95 ส่วนพฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเองรายด้าน ก่อน ระหว่างทดลองและหลังทดลอง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ p<.05 และการทดลองครั้งนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองอยู่ในระดับร้อยละ 83, 89, 85 และ 91 ตามล�ำดับ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เตรียมความพร้อมจะต้องได้รับการฝึกฝน ส่งเสริม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากผลการทดลองตลอด
ระยะเวลา 9 สัปดาห์ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาระดับเตรียมความพร้อมได้รบั การฝึกโดยใช้กจิ กรรม
นันทนาการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเตรียมความพร้อม
มีการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางสังคมที่สูงขึ้น ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการเล่นและ
ด้านการปฏิบัติตนในสังคม ตามล�ำดับ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ สามารถยืดหยุน่ เรือ่ งเวลาในการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
กับความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีช่วงระยะเวลาความสนใจสั้น
2. ในการจัดกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย เช่น การเต้นร�ำ การดนตรีและการร้องเพลง การใช้
เกมและกีฬา ผ่านกระบวนการเล่นและกิจกรรมกลุม่ ท�ำให้เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญาเกิดการพัฒนา
ทักษะทางสังคมและมีความสนุกสนานในขณะปฏิบัติกิจกรรม

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

17

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการน�ำกิจกรรมนันทนาการไปทดลองใช้กับเด็กพิเศษประเภทอื่น ๆ เช่น เด็กออทิสติกและ
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดและภาษา เป็นต้น
2. ควรมีการน�ำกิจกรรมนันทนการไปทดลองใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับชั้น
อื่น ๆ เช่น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
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