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 The purpose of this study was to investigate the effect of social stories on the 

reduction of undesirable behaviors of students with learning disabilities. The sample of 

this study were 2 students enrolled Mathayom Suksa 1 of Tarkiyahtunummah Thapar 

district Satun province selected by purposive sampling. The instruments used in this 

study were social stories and the lesson plans. The time used for the experiment was ten 

weeks, five times a week with 50 minutes per session, totally 50 sessions. The statistics 

used for analyzing the data were percentage and means. The data were also analyzed 

using the visual inspection presented in the line graphs.  

 The finding of this study indicated that undesirable behaviors of students with 

learning disabilities decreased after using social stories. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.กุลยา  

กอสุวรรณ ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธฉบับนี้  ศาสตราจารย ดร.ผดุง  อารยะวิญู ที่ไดให

ความชวยเหลอื ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจยันีทุ้กขั้นตอน ตลอดจนชี้แนะแนวทางใน  

การแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีแกผูวิจัยตลอดมา ผูวิจยัรูสึกซาบซึง้

และประทับใจในความเมตตากรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยดวยความเคารพเปน    

อยางสงูและดวยความจริงใจมา ณ ทีน่ี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ กรรมการทีป่รึกษาทางสถิติและกรรมการ

สอบที่กรุณาใหคําแนะนาํและแกไขขอบกพรองตางๆ เกีย่วกับขอมูลทางสถิติจนงานวิจัยสมบูรณข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยนิรัชรินทร  ชํานาญกิจ อาจารยพัชรี  จิว๋พัฒนกุล และ

อาจารยสัมภาษณ  ปลอดขาว ผูเชีย่วชาญที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเครื่องมือในการ

วิจัยครั้งนี ้

 กราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการศึกษาพิเศษทกุทาน ที่ไดใหความรูและ

ประสบการณที่มีคุณคายิง่ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทาํงานตอไปในอนาคต 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณะผูบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา คณะครุศาสตร 

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา ที่ไดกรุณาสนบัสนุน อํานวยความสะดวก 

 ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร และ ครูโรงเรียนตัรกี้ยะตลุอุมมะห ที่ไดกรุณาสนับสนนุ 

อํานวยความสะดวกในดานเวลาและใหโอกาสทาํงานวิจยั 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยนุชนาถ  อับดุลลาห ครูโรงเรียนบานหนองหอยโขง ที่ใหความ

ชวยเหลือในการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 ขอขอบใจ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศกึษา 2550 ที่นารักทกุคน ที่ไดใหความ

รวมมือในการทําวิจัยในครั้งนี้จนสาํเร็จลุลวงไปดวยด ี

 สุดทายนี้ผูวิจยัขอขอบพระคุณ มารดา ผูเปนที่รักยิ่งและสมาชกิทุกคนในครอบครัวที่ได

ชวยสนับสนนุ ชวยเหลือ ใหความรัก ความหวงใย และใหกําลังใจอยางเสมอตนเสมอปลายแก

ผูวิจัยตลอดมา 

 คุณคาและประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหเปนพระคณุบิดา มารดา ครู

อาจารย และผูมีพระคุณทกุทานที่ใหความอนุเคราะห ชวยเหลือ  เปนกําลงัใจและสนับสนนุ       

แกผูวิจัยตลอดมาจนประสบความสาํเร็จในการศึกษา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การพัฒนาทักษะอยางเปนระบบและตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอเด็กวัยเรียน ทักษะทุก

ทักษะจะมีลักษณะอยูสองอยาง คือ สามารถพัฒนาไดและจะตองไดรับการฝกฝน ทักษะทุกทักษะ

ไมเคยมีความสมบูรณอยางแทจริง ไมสามารถสอนและเรียนรูเพียงระดับชั้นใดชั้นหนึ่งเทานั้น 

ทักษะทางสังคมก็เชนเดียวกัน แมผูเรียนจะมีทักษะทางสังคมถึงเกณฑยอมรับแลวก็ตาม ผูสอน

จําเปนตองรับผิดชอบในการสอนและธํารงรักษาทักษะทางสังคมของเด็กให คงอยูตลอดไป ทักษะ

ทางสังคมเปนทักษะที่จะชวยใหบุคคลดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณคา และเปน

ประโยชนตอสังคมที่ตนอาศัยอยู ทักษะทางสังคมที่สําคัญ ไดแก การรูจักใหและรับ การเรียนรูและ

ยอมรับผูอ่ืน การรูจักรอคอย การรูจักกอน-หลัง การรูจักรับผิดชอบ และการรูจักสิทธิของผูอ่ืน     

(ธีรยุทธ  เสนีวงศ ณ อยุทธยา. 2546: 85-175) จากการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีมาตราเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ เพื่อใหสามารถเรียนรูไดใกลเคียง กับเด็กปกติ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดเชนเดียวกับเด็กปกติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะของเด็กจะตองศึกษาปญหาของเด็กแตละ

ดานแตละบุคคล โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาทาง 

การเรียนรูและขาดทักษะทางสังคม ซึ่งเปนปญหาอยางมากในการดํารงชีวิตของเด็กเหลานี ้

 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทหนึ่งที่มีปญหา

เฉพาะดาน เชน ดานภาษา การเขียน การอาน การฟง การพูด หรือทักษะการใชกลามเนื้อ ซึ่งไม

เหมาะสมกับอายุจริง ระดับสติปญญา และระดับการศึกษาของเด็ก โดยไมไดเกิดจากความ

ผิดปกติทางรางกาย ระบบประสาท ความบกพรองทางพัฒนาการ ภาวะบกพรองทางสติปญญา 

หรือขาดโอกาสทางการศึกษา  ลักษณะดังกลาวของเด็กเปนปญหาตอการเรียนหรือการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวันที่ตองอาศัยทักษะเหลานี้ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูมักจะมีปญหาดานอารมณ

และพฤติกรรมรวมดวย และปญหาที่พบบอยคือการขาดทักษะทางสังคมซึ่ง ไมเขาใจสีหนา 

(Facial Expression) น้ําเสียง (Tone of Voice) หรือ ทาทาง (Body Language) และไมสามารถ

ปรับพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา. 2548: Online) เด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูในวัยมัธยมศึกษาที่มีปญหาทางพฤติกรรม หากไมชวยเหลือแลว อาจทําใหเด็กกลายเปน

เด็กเกเรมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคได (ผดุง  อารยะวิญู.  2544: 17)  เด็กที่มีปญหาทางการ
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เรียนรูบางคนมีความลําบากตอการดํารงชีวิตอยูในสังคม เกิดปญหากับคนรอบขาง บางคน

กลายเปนเด็กมีปญหา ขาดความมั่นใจในตนเอง ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอครอบครัวเปน

อยางมาก ผูปกครองสวนใหญหนักใจกับการปรับตัวของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูและมี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเปนอยางมาก หลายคนไปพบ นักจิตแพทย และอีกหลายคนใชวิธีรุนแรง

ในการปรับพฤติกรรมกับเด็ก ทําใหปญหาลุกลามเปนปญหาใหญ ผูปกครองบางคนไมเขาใจ

ธรรมชาติของที่มีปญหาทางการเรียนรูและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงไมมีวิธีการที่เหมาะสมใน

การที่จะลดพฤติกรรมใหกับเด็กเหลานั้น 

 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไมถูกกาลเทศะ หรือไมเหมาะสมกับ

สถานการณนั้น ๆ พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นอาจแบงได 2 

ลักษณะ (วรรณสาร  วรกิจ. 2523; อางอิงจาก สวัสด์ิ  ชัยโอภาส. 2513: 13-18) คือลักษณะที่หนึ่ง 

เปนปญหาที่เกิดขึ้นแลวมีผลกับตัวนักเรียนเอง กลาวคือ พฤติกรรมที่แสดงออกไมขัดตอความสงบ

เรียบรอยในสังคม ไมขัดตอระเบียบวินัยของโรงเรียน ไมทําใหครูคนใดคนหนึ่งไมพอใจ แตเปนภัย

ตอสุขภาพจิตของนักเรียนเอง และอาจแสดงออกอยางรุนแรงได เชน มีการเซื่องซึม ใจลอย เก็บตัว 

เปนตน ลักษณะที่สอง เปนปญหาซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลว มีผลตอบุคคลอื่นหรือตอสังคมของโรงเรียน 

จนกลายเปนปญหาของโรงเรียน เชน การหนีโรงเรียน การทะเลาะวิวาท การแตงกายผิดระเบียบ

ของโรงเรียน เปนตน 

 ลักษณะของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งสองลักษณะดังที่กลาวมาแลวนั้นสามารถ

เกิดขึ้นไดทั้งในเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู และเด็ก

ออทิสติกเปนตน  วิธีการในการแกปญหาใหกับเด็กเหลานี้แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับบทบาท

และหนาที่ของผูที่จะแกปญหา เชน ผูปกครองอาจเลือกใชวิธีการที่ตนเองถนัด หรือ ตามความ

พอใจของตนเองในการปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของบุตรหลาน ซึ่งอาจจะไดผลและไมไดผล

แตกตางกันออกไป สวนครูผูสอนนั้นก็มีวิธีการตาง ๆ มากมายที่จะลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

ของนักเรียน โดยการพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะนําไปใชกับนักเรียนแตละคน

ตอไป เนื่องจากวิธีการบางอยางอาจจะใชไดผลกับนักเรียนบางคน แตอาจใชไมไดผลกับนักเรียน

อีกหลายคน เปนตน ปจจุบันการใชเร่ืองราวทางสังคมเปนอีกวิธีหนึ่งที่นักการศึกษานําไปใชในการ

ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน เด็กออทิสติก 

 เร่ืองราวทางสังคมเปนวิธีการซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสอนทักษะทางสังคมใหกับเด็ก      

ออทิสติก และเด็กอื่นที่ขาดทักษะทางสังคม (ผดุง  อารยะวิญู;  และคณะ. 2546: 60)  เร่ืองราว

ทางสังคมเปนวิธีการสอนทักษะทางสังคมโดยเลือกนําสถานการณที่เปนปญหาสําหรับเด็กแตละคน
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มาทําเปนนิทานรูปภาพ  และมีประโยคกํากับลําดับเร่ืองราววา  ใคร ทําอะไร ที่ไหน  และ             

เด็กสามารถบอกถึงความรูสึกและอารมณ ดีใจ เสียใจ โกรธ ตกใจ กลัว  (พวงเพชร ฟูวงคสิทธิ์; 

อางอิงจาก Adams. 997: 10) เร่ืองราวทางสังคมอาจเปนเรื่องหรือขอความที่อธิบายเกี่ยวกับ

สถานการณใดสถานการณหนึ่งในสังคม  ซึ่งจะชวยใหเด็กเขาใจสถานการณนั้น ๆ ไดดียิ่งขึ้น        

มีประโยชนอยางยิ่งในการสอนทักษะทางสังคมแกเด็กตั้งแต ระดับอนุบาลถึงวัยผูใหญ ชวยใหเด็ก

เขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม เขาใจอารมณของผู อ่ืน และวิธีแสดงตนอยางเหมาะสม        

ในสถานการณเชนนั้น ทําใหเด็กสามารถปรับตัวได และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลงไปได 

 การใชเ ร่ืองราวทางสังคมเปนวิธีการอยางหนึ่งที่ใชสอนทักษะทางสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ  การใชเร่ืองราวทางสังคมนี้แตเดิมนั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชสอนทักษะทางสังคม

สําหรับเด็กออทิสติก (ผดุง  อารยะวิญู และคณะ. 2546: 69) อยางไรก็ตามยังไมมีงานวิจัยใดที่

นําเรื่องราวทางสังคมมาใชสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะลดพฤติกรรมที่ ไม

พึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ยังขาดทักษะทางสังคม เพื่อใหพัฒนาทักษะทางสงัคม

ในการดํารงชีวิตอยูกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุข 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการสอน

โดยการใชเร่ืองราวทางสังคม 

 2.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระหวาง

กอนและหลังการสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จะชวยใหครูผูสอนเด็กปกติและเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ผูปกครอง 

และบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีการลดพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อใหเด็กปกติและเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอยูรวมกันกับเพื่อนใน

ชั้นเรียนและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพิการซ้ําซอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชัน้

ที่ 3)   
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 คน กลุมตัวอยางทั้ง 2 คน เปนนักเรียนจากโรงเรียนตัร

กี้ยะตุลอุมมะห อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรตน ไดแก เร่ืองราวทางสังคม (Social Stories) 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (Learning Disabilities) หมายถึง เด็กที่มีปญหา

ทางการเรียนรูและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ในชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3) โรงเรียน  

ตัรกี้ยะตุลอุมมะห ซึ่งมีปญหาในการอยูรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน มีการแสดงทาทางที่ไมเหมาะสม

กับเหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

 2.  เรื่องราวทางสังคม (Social Stories) หมายถึง การสอนพฤติกรรมที่พึงประสงคที่

เปนการคาดหวังทางสังคม ผานรูปแบบการอานหรือการเลาเรื่องราวที่งาย ๆ ที่มีภาพการตูน

ประกอบเรื่องราวทางสังคมสําหรับงานวิจัยนี้ เปนการเขียนเรื่องราวโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะทาง

สําหรับเด็กแตละคน มีลักษณะเปนหนังสือการตูนมีรูปภาพ และมีประโยคกํากับ ลําดับเร่ืองวาใคร 

ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ถาเด็กเห็นหรือไดยินอะไรในสถานการณนั้น เด็กควรจะทําอะไร ปรับปรุง 

ความเขาใจทางสังคมในสถานการณเฉพาะของแตละบุคคล 

 3.  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นไมถูกกาลเทศะ หรือไม

เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูขณะอยูในบริเวณโรงเรียน

และในหองเรียน ไดแก   

  พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 คือ การทํารายเพื่อน หมายถึง การที่เด็กใช

สวนหนึ่งสวนใดของรางกาย หรือวัตถุไปกระทบกับรางกายของผูอ่ืน ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ

รําคาญ เชน เอาสมุดไปตีเพื่อน ใชปากกาหรือดินสอไปสะกิดเพื่อนขณะนั่งเรียนจนเพื่อนเสียสมาธิ 

ใชมือดีดหูเพื่อน โยกเกาอี้ที่เพื่อนนั่งไปมา 
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   พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 2 คือ การพูดจาไมสุภาพ หมายถึง การที่เด็ก

ใชคําพูดที่ไมเหมาะสม หรือไมเปนที่ยอมรับของสังคมในโรงเรียน เชน แทนตัวเพื่อนวามึง และพูด

แทนตัวเองวา กู พูดเสียงดัง ตะโกนไปมาในหองเรียน   

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการสอนโดยใชเร่ืองราว

ทางสังคมมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กที่มีปญหา 
ทางการเรียนรู 

เรื่องราว 
ทางสงัคม 

พฤติกรรม 
ที่ไมพึงประสงค 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

  1.1 ความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

  1.2 ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

  1.3 เกณฑการตัดสินวาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

  1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

  2.1 ความหมายของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

  2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 

  3.1 ความหมายของเรื่องราวทางสังคม 

  3.2 ลักษณะที่สําคัญของเรื่องราวทางสังคม 

  3.3 วิธีการเรื่องราวทางสังคม 

  3.4 ข้ันตอนของเรื่องราวทางสังคม 

  3.5 ประโยชนของเรื่องราวทางสังคม 

  3.6 ขอจํากัดของเรื่องราวทางสังคม 

  3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวทางสังคม 

 4. เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบแผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

  4.1 ความหมายของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

  4.2 ลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

  4.3 หลักการควบคุมการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

  4.4 รูปแบบของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

  4.5 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 

  4.6 ขอดีและขอจํากัดของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 1.1  ความหมายของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองในขบวนการทางจิตวิทยา 

ทําใหเด็กมีปญหาในการใชภาษาทั้งในการฟง การอาน การเขียน และการสะกดคํา หรือมีปญหา

ในการเรียนคณิตศาสตร  ปญหาดังกลาวมิไดมีสาเหตุจากความบกพรองทางรางกาย  แขน        

ขา  ลําตัว  สายตา  การไดยิน  ระดับสติปญญา  อารมณ  และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก             

(ผดุง   อารยะวิญู.  2542:115) 

 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองเกี่ยวกับกระบวนการทาง

จิตวิทยา  ซึ่งทําใหเด็กมีปญหาดานตางๆ คือ การอาน การเขียน การฟง การคิดหรือการคํานวณ 

รวมถึงเด็กที่มีความบกพรองทางการรับรูจากการไดรับความกระทบกระเทือนทางสมอง แตไมรวม

เด็กที่มีปญหาอันเกิดจากความบกพรองทางสายตา การไดยิน การเคลื่อนไหวของรางกาย หรือ

ปญญาออน ตลอดจนความบกพรองทางอารมณและการเสียเปรียบทางสภาพแวดลอม (ศรียา  

นิยมธรรม. 2546: 143) 

 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติของกระบวนการทาง

จิตวิทยา (Psychological Process) อยางหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช

ภาษา การพูดหรือการเขียน ทําใหบุคคลที่มีความผิดปกติดังกลาวดอยความสามารถในการฟง 

การคิด การพูด การอาน   การเขียนหรือการคํานวณทางคณิตศาสตร รวมไปถึงความบกพรอง

ทางการรับรู การไดรับบาดเจ็บทางสมอง ความบกพรองในการฟงและการพูด (Apasia) ความ

บกพรองทางการอาน (Dyslexia) แตไมครอบคลุมไปถึงเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอัน

เนื่องมาจากความบกพรองทางสายตา ความบกพรองทางการไดยิน ความบกพรองทางรางกาย 

ความบกพรองทางสติปญญา การดอยโอกาสทางวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม (ผดุง  

อารยะวิญู. 2544: 2; อางอิงจาก Reynoeds and Biech. 1997; U.S.Office Education. 2544: 

2) 

 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง ความบกพรองของกระบวนการทางจิตวิทยา

พื้นฐาน (Basic Psychological Process) ที่เกี่ยวของกับการเขาใจ การใชภาษา การพูด หรือ    

การเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไมสมบูรณของความสามารถดานการฟง การคิด การพูด การอาน 

การเขียน การสะกดคํา และการคํานวณทางคณิตศาสตร (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา. 2548: Online) 
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 สรุปไดวา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองทางการอาน   

การคิดและการเขียน  ซึ่งไมรวมเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา  การไดยิน  เด็กที่มี           

ความบกพรองทางดานรางกายและสุขภาพ และเด็กที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 

 1.2 ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูอาจมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1.  มีความบกพรองทางการพูด 

 2.  มีความบกพรองทางการสื่อสาร 

 3.  มีปญหาในการเรียนวิชาทักษะ 

 4.  มีความบกพรองทางการรับรู 

 5.  มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว 

 6.  มีอารมณไมคงที่ บางครั้งระเบิดอารมณใสผูอ่ืน ความผิดหวังเล็กๆ นอยๆ  

อาจทําใหเสียอารมณอยางรุนแรงได 

 7.  มีพฤติกรรมไมคงเสนคงวา 

 8.  เสียสมาธิงาย 

 9.  แสดงพฤติกรรมแปลกๆ  

  10.  มีปญหาในการสรางความสัมพันธกบัเพื่อน  

 มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูทําใหเรามี

ความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ขอมูลที่ไดสอดคลองกันดังนี้ 

 1.  เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูสวนหนึ่ง (ประมาณรอยละ 15) มีปญหาทางพฤติกรรม 

 2.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูบางคน มีปญหาเกี่ยวกับสมาธิ เด็กอาจเสียสมาธิงาย 

หันเห  ความสนใจสูภายนอกหองเรียนเสมอ 

 3.  เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูบางคนมีปญหาในการจัดระเบียบการทํางานเดก็บางคน

จึงทํางานไมเสร็จตามที่ครูมอบหมาย ลืมปากกา ดินสอ หรือ วัสดุในการเรียน หรือ มาโรงเรียนสาย

บอย เปนตน (ผดุง  อารยะวิญู. 2544: 4) 

 สรุปไดวา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูนั้นจะมีลักษณะที่คลายๆ กัน เชน บกพรองดาน

การพูด การสื่อสาร มีปญหาการเรียนดานวิชาการ เสียสมาธิงาย ไมคอยมีความรบัผิดชอบงานทีค่รู

มอบหมาย มีปญหาในการสรางความสัมพันธกับเพื่อน และมีบางคนที่มีปญหาดานพฤติกรรมรวม

ดวย 
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 1.3 เกณฑการตัดสินวาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 เด็กที่ไดรับการตัดสินวาเปนเด็กที่มีปญหาการเรียนรูนั้นจะตองมีหลักฐานการทดสอบ

ดังตอไปนี้ 

 1. การทดสอบทางสติปญญา 

 2. การทดสอบเกี่ยวกับขบวนการเบื้องตนทางจิตวิทยาอันไดแก การทดสอบทางสายตา 

การไดยิน การเคลื่อนไหว และขบวนการทางภาษา โดยใชเครื่องมือทดสอบแบบอิงเกณฑหรือ     

อิงกลุมก็ได ควรใชแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งตอไปนี้ 

  2.1  Detroit Test Learning Aptitude 

  2.2  Illnois Test of Psycholinguistic Abilities 

  2.3  Bender Visual-Motor Gustalt 

  2.4  Carrow Auditory-Visual Abilities Test 

  2.5  Slingerland Screening Tests for Identifying Children with Specific 

Learning Disabilities 

  2.6  Test of Written Language 

 3. การทดสอบเกี่ยวกับการรับรู ตองใชแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งตอไปนี้ 

  3.1  Auditory Discrimination Test (Wepman) 

  3.2  Developmental Test of Visual Motor Integration 

  3.3  Seguin Form Board 

 4. การสังเกตอยางมีระบบเปนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในหองเรียน มีบันทึกการ

สังเกตพฤติกรรมของเด็กในหองเรียนมาเสนอ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการวินิจฉัย 

 5. การทํางานของนักเรียน หมายถึง การทําแบบฝกหัด การบาน งานดังกลาวนํามา

เปรียบบางสวนเพื่อประกอบการวินิจฉัยเกี่ยวกับนิสัยในการทํางาน การวิเคราะหการผิดพลาด ใน

การทํางาน / การบาน ทักษะในการรวบรวมขอมูลของเด็ก เปนตน 

 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งนํามาใชเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนต่ํากวาความสามารถทางสมอง หลักฐานที่ตองนํามาประกอบการพิจารณามีดังนี้ 

 
 สําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 7 ขวบ 
    หลักฐานที่นํามาแสดงจะตองบอกไดวา ผลการเรียนรูของเด็กนั้นไมสอดคลองกับ

สติปญญาโดยเฉพาะการเรียนที่ตองอาศัยทักษะในการฟง การอาน การพูด การเขียน การสะกด

ตัวอักษร หรือคณิตศาสตร หลักฐานที่นํามาประกอบการตัดสินใจ ไดแก 
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 1.  บันทึกพฤติกรรมของเด็กที่ไดจากการสังเกตเด็ก 

 2.  ตัวอยางแบบฝกหัดที่เด็กทํา หรือการบาน 

 3.  ระเบียบประวัติของเด็ก 

 4.  ผลการทดสอบความพรอมของเด็ก 

 5. ผลการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน 
 

 สําหรับเด็กที่มีอายุ 7 -  10 ป 
 หลักฐานที่นํามาแสดง จะตองบอกไดวาผลการเรียนรูของเด็กนั้น ไมสอดคลองกับ

สติปญญาของเด็ก โดยคะแนนที่ไดจากการทดสอบทางสติปญญา และคะแนนที่ไดจาก           

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานแตกตางกัน 1 หรือ มากกวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นวัดในดานตอไปนี้คือ การอาน การเขียน การสะกดตัวอักษร หรือ       

เลขคณิต   
 

 สําหรับเด็กอายุ 11 ปขึ้นไป 
 หลักฐานที่นํามาแสดงจะตองบอกไดวา ผลการเรียนของเด็กนั้นไมสอดคลองกับ

สติปญญาของเด็ก โดยคะแนนที่ไดจากการทดสอบทางสติปญญาและคะแนนที่ไดจาก การ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานตางกัน 1 หรือมากกวา ผลสัมฤทธิ์

นั้นวัดในดานตอไปนี้ คือ การอาน  การเขียน การสะกดตัวอักษร และเลขคณิต (ผดุง  อารยะวญิ.ู 

2544: 118) 

สรุปไดวา การตัดสินวาเด็กมีปญหาทางการเรียนรูนั้นจะตองมีหลักฐานการทดสอบทาง

สติปญญาโดยใชแบบทดสอบอยางเปนทางการ สวนการใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กใน

หองเรียนจะตองทําอยางมีระบบ โดยดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากการทํางาน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนประกอบดวย ซึ่งเกณฑในการวัดความสามารถของเด็กวา ไมสอดคลอง

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น เราตองดูความสามารถเทียบกับอายุจริงของเด็กดวย 

 
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 รุจิรา คุมเจริญ (2528: 28-30) ศึกษาผลของภาพสี 3 ประเภท คือ ภาพถาย ภาพวาด

ลายเสนเหมือนจริง และการตูน ที่มีตอความคงทนในการเรียนรูของเด็กเรียนชา ผลปรากฏวา 

ภาพเหมือนจริงและการตูน มีความคงทนในการเรียนรูดีกวาภาพถาย แสดงวาภาพวาดลายเสน
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เหมือนจริงและภาพการตูนซึ่งมีลักษณะของภาพที่งายๆ ไมสลับซับซอน และไมมีรายละเอียด  

มากนัก ชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก 

 ศรียา นิยมธรรม (2537: 43 – 44 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางแบบคัดแยกเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรู โดยการศึกษาเด็กอายุ 4 – 6 ½ ป จํานวน 1,500 คน จากทั่วประเทศ  ทํา

การทดสอบเพื่อคัดแยกและพิจารณาวาเด็กอยูในภาวะ “เสี่ยง” หรือไมที่มีปญหาทางการเรียนรู 

โดยดัดแปลงเครื่องมือคัดแยกของแมคคารธี ( McCarthy Screening Test ) ทดสอบเด็กเปน

รายบุคคล และมีเนื้อหาในการทดสอบ 6 หมวด คือ ซาย – ขวา การจําคํา การวาดรูปทรง การจํา

ตัวเลข การจัดหมวดหมู และการใชขา ผลการวิจัยทําใหไดแบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูสําหรับใชคัดแยกเด็กปฐมวัยที่มีอายุอยูในชวง 4 – 6 ½ ป เครื่องมือนี้ความเชื่อมั่น .63 - .85 

มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เชิงโครงสราง จําแนกและความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ 

 ผดุง อารยะวิญู ไดสรางเครื่องมือในการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอายุ 

ระหวาง 6 – 12 ป เปนเครื่องมือมาตรฐาน พรอมทั้งหาเกณฑ (Norms) สําหรับเด็กทั่วประเทศ เพื่อ

ใชเปนเกณฑเปรียบเทียบ และตัดสินใจในการคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ลักษณะของ

เครื่องมือเปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา สํารวจปญหาในการเรียนของเด็ก 5 ดาน ใหญๆ คือ 

ภาษา คณิตศาสตร เวลา และทิศทาง การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ความรวมมือ ความสนใจ ความ

เปนระเบียบ การปรับตัว การยอมรับ ความรับผิดชอบ คําถามทั้งหมดมี 50 ขอ โดยใหครูประจําชั้น

เปนผูประเมินเด็ก ขอจํากัดของเครื่องมือนี้คือ ผูประเมินจะตองเปนผูที่รูจักเด็กเปนอยางดี และ   

ไมลําเอียง (ผดุง อารยะวิญู.  2542: 2 - 3) 

 ดวงใจ วรรณสังข (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถในการจําพยัญชนะ

ไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู จากการสอนโดยใชชุดการสอน นิทานประกอบภาพ

พยัญชนะไทย พบวา ความสามารถจําพยัญชนะไทยของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังจากการ

สอนโดยใช ชุดการสอนนิทานประกอบภาพสูงกวาความสามารถจําพยัญชนะไทยกอนการสอน 

โดยใชชุด การสอนประกอบภาพ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 2.1  ความหมายของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Undesirable) หมายถึงพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กวัยรุน 

พฤติกรรมนั้นเปนสิ่งที่จําทําใหเด็กปรับตัวตอชีวิตภายหนาไดยาก และการมีพฤติกรรมเชนนั้น    
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ทําใหเด็กขาดความสุขในขณะนั้นหรือในเวลาตอมา และพฤติกรรมนั้นเปนที่หนักใจ หรือขัดตอ

บุคคลอื่น และสิ่งแวดลอมหรือสังคม (รุงทิพย  พรหมณะ. 2546:13)   

 ปญหาของเด็กวัยรุน แบงออกเปนปญหาที่แตกตางกัน 2 ประการ คือ 

 1.  ปญหาที่เกิดขึ้นภายในตัวของเด็กเอง อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย 

จิตใจ  และอารมณของเด็ก ทําใหเด็กเกิดความกังวล ชอบหลบหนาผูใหญ ชอบอยูคนเดียวเพื่อนั่ง

เพอฝนในเวลากลางคืนจะนอนไมหลับ หรือเมื่อหลับแลวก็ฝนรายผวาตื่นตอนดึก และนอนไมหลับ

เปนเวลานานความ   ไมสบายใจเหลานี้ จะทําใหเด็กเกิดความทุกขและในที่สุดก็กลายเปนเด็กเก็บ

ตัว ถาไมไดรับความเขาใจและเห็นอกเห็นใจจากผูใหญ และไมสามารถปรับตนใหกลับสูสภาพ

ปกติได เด็กก็อาจเติบโตไปเปนผูใหญที่ไมมีความสุข ไมพอใจในชีวิตของตน และเขากับผูอ่ืนไมได 

อาจจะมีอาการของโรคประสาทหรือในรายที่ไดรับความกระทบกระเทือนรุนแรง อาจเปนโรคจิตได 

 2.  ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของสังคม หรือความประพฤติที่เปนภัยตอ

สังคม  เชน การเปนเด็กดื้อ ไมอยูในโอวาทโดยอางวาเปนวิถีทางประชาธิปไตย การลักขโมย การ

เลนการพนัน การคลั่งนักรอง นักมวย การนําเอาหนังสือและภาพอันไมสมควรเขามาในโรงเรียน 

ตลอดจนการตั้งแกงคอันธพาลกอความไมสงบ การสมคบกันตีชิงวิ่งราว ขูกรรโชก และขโมย

ทรัพยสินจากหางราน 

 สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้น (รุงทิพย  พรหมณะ. 2546:14; 

อางอิงจาก ชาญชัย  ชัยชนะ. 2536: 1) ไดระบุสาเหตุไว 3 ประการ ดังนี้ 

 1.  สภาพสังคม  อันไดแกความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงในดานคานิยมตางๆ 

เทคโนโลยี  และวัฒนธรรมใหมๆ ที่เผยแพรเขามา รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจที่ทําใหเกิดการเอารัด

เอาเปรียบและแขงขันกัน 

 2.  สภาพครอบครัวที่เปนปญหา เชน สภาพที่บิดามารดาตองแยกกันอยู เนื่องจากความ

จําเปนในดานอาชีพ ความแตกราวในครอบครัว การดิ้นรนเพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําใหบิดา

มารดาไมมีเวลาที่จะอบรมบมจิตใจแกบุตรธิดา 

 3.  สภาพในโรงเรียน โรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการหลอหลอมและพัฒนาพฤติกรรมที่

พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน แตเนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนจํานวนมาก ทํา

ใหครูรูจักนักเรียนแตละคนไมถองแท ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนสวนใหญเปนไปอยางผิว

เผิน การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนจึงไมมีผลเทาที่ควร พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคซึ่งมัก

ปรากฏในหมูนักเรียน อาทิเชน 
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     3.1  เด็กกาวราว อาการที่แสดงออก ไดแก 

   - ชอบกอเร่ืองทําความยุงยากกับผูอ่ืน 

   - ตองการแสดงออกในแบบฉบับของเขาคือตองการอวดตัว 

   - ชอบตําหนิติเตียนและกลาวโทษผูอ่ืน 

   - ชอบทุบตีและรังแกเด็กอื่น 

   - ชอบทะเลาะวิวาท 

   - ชอบทําลายความสงบของชั้นเรียน และกอกวนการสอนของครู 

   - มักจะชอบขโมยและพูดปด 

   - มักทําลายขาวของที่เปนทรัพยสมบัติสวนตัวหรือสวนรวมใหเสียหายสาเหตุที่

อาจเปนไปไดสําหรับเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราว ไดแก 

   - บิดามารดาเขมงวดกวดขัน เครงครัด หรือเจาระเบียบเกินไปทําใหเด็กเกิด

ความกลัวไมกลาแสดงความรูสึกเหลานั้นก็มาแสดงกับเด็กอื่น 

   - บิดามารดาหรือผูปกครอง ใจออน รัก ตามใจ และปลอยลูกจนเกินไปทําให

เด็กเกิดความกลัว ไมแสดงความรูสึกเหลานั้นก็มาแสดงกับเด็กอื่น 

   - บิดามารดาซึ่งบางครั้งกวดขันลูกมากเกินไป บางครั้งก็ปลอยลูกจนเหลิง 

   - ความรูสึกขาดความรักความอบอุนจากบิดามารดา 

   - ไมมีความสุขเนื่องจากความไมสามารถปรับตนเขากับผูอ่ืน 

   - ความไมชอบหนาครู 

   - ความรูสึกในอารมณที่คอยสงสัยและคิดวาคนอื่นไมเปนมิตรที่ดีตอตน 

  3.2  เด็กติดยาเสพติด 

   จากการศึกษาถึงเหตุของการเริ่มใชยาเสพติดครั้งแรก หรือสอบถามผูติด

ยาเสพติดมักไดรับคําตอบวาถูกชักชวนบาง อยากทดลองดูวาฤทธิ์เดชของมันเปนอยางไร ถูก

หลอกลวงใหเสพโดยรูเทาไมถึงการณบาง เพราะความคึกคะนองอยากเปนคนเกงกาจบาง ฯลฯ 

   อาจประมวลสาเหตุของการติดไดวา เนื่องจากสาเหตุ 4 ประการ 

   1)  ติดเพราะยาซึ่งมีคุณสมบัติทําใหติดเอง นั่นคือ เมื่อยาเสพติดเขาสูรางกาย

จะทําให  ผูเคย  เสพติดใชยาเสพติดนั้นซ้ําตอไปเร่ือยๆ ผูเขาไปคลุกคลีกับยาเสพติดแมจะมี

สุขภาพดี มีความตั้งใจแนวแนจะไมยอมใหติด บางครั้งผูนั้นก็อาจติดไดเชนกัน 

   2)  ติดเพราะสิ่งแวดลอม ส่ิงแวดลอมเปนอิทธิพลที่สําคัญยิ่งในการผลักดันให

บุคคลใชยาเสพติด  เปนตนวา ในละแวกที่อยูอาศัยมีแตการคายาเสพติดอยูรอบดาน ในครอบครัว
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เดียวกันมีผูใชยาเสพติด  เพื่อนนักเรียนรวมหอง รวมชั้นใชยาเสพติดกันเสมอๆ ดังนั้นจึงมักจะ

พบวาเมื่อมีนักเรียนในชั้นเริ่มใชยาเสพติดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จํานวนผูใชยาเสพติดจะเพิ่ม

จํานวนขึ้นเสมอ 

   3)  ติดเพราะจิตใจและรางกายของผูนั้น สาเหตุทางดานจิตใจ นับเปนสาเหตุ

ของการใชยาเสพติดที่สําคัญยิ่งในบุคคลวัยรุนหรือเยาวชน ธรรมชาติของมนุษยเราในระยะเติบโต

จะมีความอยากรูอยากเห็น ความอวดดี อยากทดลองเปนทุนเดิมอยูแลว ประกอบกับสภาพจิตใจที่

ถูกกลอมเกลามาตั้งแตเล็กแตนอย ทําใหบางคนมีปฏิกิริยาโตตอบ กลายเปนเกเรหัวดื้อยิ่งวา

เหมือนยิ่งยุ  เพราะฉะนั้น ผูปกครองบิดามารดาและครูอาจารยในโรงเรียน บางครั้งจะพบวา

นักเรียนบางคนซึ่งเปนเยาวชนหรือบุคคลวัยรุนจําพวกนี้ จะพยายามใชยาเสพติดทั้งๆ ที่ทาง

โรงเรียนไดพรํ่าสอนถึงโทษของยาเสพติด และทั้งๆ ที่แนะนําหามปรามแลวก็ตาม สวนสาเหตุ

ทางดานรางกายนั้นก็มีสวนชวยผลักดันใหใชยาเสพติดไดบาง เชน เจ็บปวยเรื้อรัง ไมไปหาแพทย

รับการรักษา แตมีบุคคลอื่นแนะนําใหใชยาเสพติดรักษาแทน กลุมชนบางพวก เชน ในระหวางชน

เขาหรือชาวไทยภูเขา ไมมีการรักษาโรค แบบแผนปจจุบัน มักนิยมสูบฝนเพื่อบําบัดอาการ   เจ็บไข

ตางๆ เปนตน 

   4)  ติดเพราะเยาวชนเหลานี้อยูในครอบครัว 2 ประเภท คือ 

    ประเภทที่ 1 ครอบครัวที่บิดามารดา หรือผูปกครองไมมีเวลาใหบุตรหลาน

ยุงเกี่ยวกับงาน หรือครอบครัวที่มีการหยาราง แยกกันอยูหรือไมเปนตัวเปนตน อยูคนละทิศละทาง 

ส่ิงที่แสดงออกมาในรูปเดียวกัน คือ เด็กขาดความอบอุน ความเอาใจใสอยางใกลชิด ความสัมพันธ

ของบุคคลที่จะเปนที่ปรึกษาได ส่ิงเหลานี้เยาวชนตองการอยางยิ่ง แตเขาไมไดรับถึงแมบาง

ครอบครัวจะมีเงินหรือส่ิงของให แตก็ไมสามารถจะทดแทนกันได จึงตองหาความรักนอกบาน ซึ่ง

การติดยาเสพติดเปนวิธีการหาทางออกอยางหนึ่งในอีกหลายๆ อยาง 

    ประเภทที่ 2 ครอบครัวที่ใหความรักแกบุตรหลานมากเกินไป เยาวชนที่มา

จากครอบครัวอยางนี้  จะไมเปนตัวของตัวเอง ไมสามารถตัดสินใจ หรือแกปญหาขอของใจของ

ตนเองไดเพราะทุกอยางบิดามารดาหรือผูปกครองทําใหทั้งสิ้น การใหความรักแกบุตรหลานที่ผิด 

ซึ่งมีอันตรายอยางยิ่ง เด็กถูกลอวายังเปนลูกแหงหรือทําอะไรไมเปนเลย โดยเฉพาะเด็กผูชายเปน

เร่ืองการเสียศักดิ์ศรีอยางยิ่ง แตเยาวชนไมสามารถแกปญหาเหลานี้กับบิดามารดาได ไมทราบวา

จะใช การแสดงความเขมแข็งออกโดยวธิีไหนก็หันไปลองใชยาเสพติด เมื่อติดแลวมีความรูสึกวาตน

เชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นเปนตัวของตัวเอง กระทําสิ่งตางๆ ไดเองโดยไมตองมีใครมาส่ังหรือทําให 

ซึ่งจะทําใหเขาสบายใจและติดใจในรสของยาเสพติดอยางยิ่ง 
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  3.3   เด็กหนีเรียน 

   สภาพการณทางบานและทางโรงเรียนที่เปนภัยตอจิตใจของเด็ก โดยมากมัก

เปนเหตุใหเด็กหนีโรงเรียน เด็กหนีโรงเรียนไดแก เด็กที่มีสภาพเปนนักเรียนแตไมไปโรงเรียนโดย

ปราศจากเหตุผลที่ชอบ และไมไดรับความยินยอมจากพอแม หรือผูปกครอง การหนีโรงเรียนเปน

พฤติกรรมที่ขัดกับความตองการของชุมชน จึงจัดอยูในพวกเกเรประเภทหนึ่ง แตยังเบากวาความ

เกเรชนิดอื่น เชน การทํารายรางกาย หรือทําลายขาวของของคนอื่น ความเกเรของเด็กหนีโรงเรียน 

เปนไปในรูปของการงดเวนการกระทําตามหนาที่ คือ ไมไปโรงเรียน ไมใชเปนการกระทําที่กอใหเกดิ

ความเดือดรอนเสียหายแกผูอ่ืนแตอยางใด 

   สาเหตุสําคัญของเด็กที่หนีโรงเรียน ไดแก 

   1) สภาพการณทางโรงเรียน เด็กที่หนีโรงเรียนเปนเด็กที่มีทัศนคตินิเสธ 

(Negative) ตอโรงเรียน คือ เด็กรูสึกไมชอบโรงเรียน อาจเปนเพราะโรงเรียนสกปรกรกรุงรัง เปลา

เปลี่ยว หองเรียนทึบ เครื่องใชไมสอยในการเรียนการสอนไมนาสนใจ บริการตางๆ ที่ทางโรงเรียน

จัดหาใหไมเพียงพอเทาที่ควร เชน อาหารจําหนายไมพอเพียงกับจํานวนเด็ก สถานที่เลนกีฬามี

จํากัด หองน้ํามีไมเพียงพอ หองสมุดไมมี เปนตน 

   นอกจากนี้ การหนีโรงเรียนยังเนื่องมาจากการที่เด็กทําการงานอะไรๆ ของ

โรงเรียนไมสําเร็จ (Failure) ไมเคยมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทําเสียเลย เชน ทําเลขไมถูก 

ภาษาอังกฤษก็ทําไมได เลนกีฬาก็ไมไดรับการยกยอง ครูเลยไมเคยเห็นคุณคางานของตน คร้ันหัน

ไปตีสนิทกับเพื่อนฝูงเพื่อนก็   หนายหนี จะเห็นไดวาความตองการทางอารมณ (Emotion Need) 

และทางสังคม (Social Need ) ของเด็กไมไดรับการตอบสนอง ความผิดพลาดจากความสําเร็จใน

การงานในชั้นเรียน และการที่เพื่อนฝูงหางเหิน เปนสิ่งที่ทําใหเด็กทอใจ และทาํใหรูสึกวาในโรงเรยีน

นั้นๆ ไมเห็นมีอะไรที่นาชื่นชมยินดี ไมนาจะอยูอยางเปนสุขเอาเสียเลย จึงอยากหลบไปเสียใหพน

จากสถานการณทําใหเขาเกิดความรูสึกคับของใจ นั่นคือ การหนีโรงเรียน 

   2) สภาพการณทางบาน เด็กหนีโรงเรียนมักเปนเด็กที่ไมอยูในโอวาทของพอ

แม สาเหตุ อันเนื่องมาจากปกครองไมดีภายในบาน เชน พอแมตามใจจนเกินไป เปนหลานคน

โปรดของยา หรือยาย  ที่พอแมไปแตะตองไมได หรือเปนเด็กที่พอแมใชการปกครองที่เขมงวด มี

การเฆี่ยนตีจนกลายเปนเด็กที่เรียกวา “ดานไม” มีปฏิกิริยาตอตานเกิดขึ้น เมื่อถึงขั้นนี้แลว จะไม

เพียงแตหนีโรงเรียนอยางเดียว อาจมีพฤติกรรมที่เปนปฏิปกษตอสังคมอยางอื่นตามมาดวย 
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   สภาพการณทางบานที่ทําใหเด็กหนีโรงเรียนไดแก 

   1) ครอบครัวที่ยายที่อยูบอยๆ  

   2) แมออกไปทํางานนอกบาน 

   3) บานแตก หรือ Broken Home  เชน พอแมไมปรองดองกัน ทะเลาะกันบอยๆ 

หรือหยารางกัน พอมีภรรยาหลายคน 

   4) เด็กไมไดอยูกับแมในวัย 1-5 ควบ 

 เปนบุตรคนหัวปหรือบุตรคนเดียวในครอบครัว 

 เด็กที่อยูในสภาพการณทางบาน มีลักษณะดังกลาวนี้ เปนเด็กที่วาเหวขาดสิ่งยึดเหนี่ยว

พึ่งพาเพื่อความปลอดภัย ขาดความสุข ไมมีอะไรนาอภิรมยชมชื่นภายในบานเสียเลย เปนเด็กที่มี

ความคับของใจตลอดเวลา มีความรูสึกชิงชังเคียดแคนสังคม เห็นสังคมเปนศัตรู และสังคมของเขา

ก็คือโรงเรียน จึงตองหลบหลีกไปเสียใหพน คือการหนีโรงเรียน 

 เกี่ยวกับเร่ืองนี้ กฎกระทรวงศึกษาธิการ (2515) ออกตามความในประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 บัญญัติไววา การประพฤติตนไมสมควรแกวัย 

ของนักเรียนหรือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค คือ การประพฤติตนดังตอไปนี้ 

 1.  ประพฤติสอไปในทางเกเร หรือเที่ยวเรรอนไปในที่สาธารณะ 

 2.  มั่วสุมและกอความเดือดรอนรําคาญแกชาวบานและผูสัญจรไปมา 

 3.  ขอทาน หรือกระทําการสอไปในทางขอทาน 

 4.  เลนการพนันหรือมั่วสุมในการพนัน 

 5.  เสพสุรา สูบบุหร่ี หรือเสพยาเสพติดใหโทษ หรือของมึนเมาอยางอื่น หรือเขาไปใน

สถานที่จําหนายสุรา เพื่อเสพ หรือซื้อสุรา 

 6.  เขาไปในโรงรับจํานํา สถานบริการ หรือสถานการคาประเวณี เวนแตเปนผูอยูอาศัย 

 7.  ประพฤติตนทํานองชูสาวในที่สาธารณะ 

 8.  ไมเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายวาดวยประถมศึกษา 

 9.  เที่ยวเตรในเวลากลางคืน ระหวางเวลา 22.00 น.-04.00 น. ของวันรุงขึ้น เวนแตไป

กับบิดามารดาหรือผูปกครอง 

 สรุปไดวา ปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเกี่ยวกับเด็กที่อยูในวัยรุนนั้น ถาครูไมเขาใจ

ถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กได ซึ่งนั่นก็คือเด็กอาจอาจมีพฤติกรรมหรืออาการที่ติดตัวไปจนออก

จากโรงเรียน และพฤติกรรมนั้นอาจไปสรางปญหาขึ้นภายนอกโรงเรียน ปญหานั้นก็จะกลายเปน

ปญหาสังคมที่พอกพูนกันเรื่อยๆ ดังนั้น ผูที่เปนครูซึ่งรับผิดชอบกับตัวเด็กโดยตรง ควรจะเขาใจและ
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รูถึงวิธีการในการแกปญหาของเด็กวัยรุนเปนการแกปญหาทางออม และชวยเหลือเด็กให

พฤติกรรมตัวไดถูกตองมีชีวิตที่เปนสุขในสังคม ไมเกิดปญหากับตัวเองและสรางปญหาใหกับคนอ่ืน 

 การที่เด็กประพฤติผิด (misbehavior) หรือมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตามความ

คาดหวังของสังคมนั้น สืบเนื่องมาจากปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 2 ประการ ไดแก 

ปจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล คือ ตัวเด็กเอง และปจจัยที่เกิดมาจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่งเปน

สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ไดแก บาน โรงเรียน สังคม ส่ือมวลชน 

 1. ปจจัยภายในตัวบุคคล หรือในตัวเด็ก เปนสิ่งที่ติดตัวเด็กมาแตกําเนิด (Constitutional 

factors) เชน เพศ สติปญญา รูปรางหนาตา ความสามารถเฉพาะตัว ฯลฯ   

  สาเหตุที่เกิดจากตัวเด็กแบงได 2 ทาง คือ 

  ทางกาย ไดแก รางกายผิดปกติ แคระแกรน เตี้ยหรือสูงเกินไป สมองทึบ ปญญาออน  

โรคทางสมอง ขาดอาหาร ขาดออกซิเจน โรคบางอยางทําใหรางกายไมสมประกอบ เชน นิ้วดวน  

ปากแหวง ตาเข ฯลฯ ทําใหเด็กมีปมดอย จึงหาทางแสดงปมเดน อาจจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ให

เปนที่รบกวนหองเรียน เชน พูดเสียงดัง กาวราว รังแกผูอ่ืน เปนตน เด็กที่สมองทึบ ปญญาออน 

ขาดอาหาร จะทําใหเกิดปญหาทางอารมณ เชน เศราซึม หมกมุน หงุดหงิด เจาอารมณ ฯลฯ 

  ทางใจ เกิดจากการสูญเสียพอแมบุคคลอันเปนที่รัก หรือเกิดจากความนอยเนื้อตํ่าใจ

ที่ไมไดรับความรัก ความเอาใจใส จึงทําใหกลายเปนเด็กเงียบขรึมไมพูดจา และแยกตัวออกจาก

สังคมในที่สุด 

 2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก สภาพแวดลอมทางครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

   2.1 สภาพแวดลอมทางครอบครัว ไดแก 

     2.1.1  ความสัมพันธระหวางบิดามารดา บานที่พอแมรักใครปรองดองกัน ยอม

ทําใหเด็กมีความสุข มีความมั่นคงทางจิตใจ แตหากบานมีลักษณะบานแตก คือ พอแมแยกกันอยู 

หรืออยูดวยกันแตทะเลาะวิวาทกันไมเวนแตละวัน ลูกๆ ไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร ยอมทําให

เด็กมีปญหาทางอารมณและแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหาตางๆ สาเหตุของการทะเลาะเบาะแวง

ของพอแมนั้นเนื่องมาจาก 

    1) พอแมมัวเมาในอบายมุข เชน พอด่ืมเหลา แมเลนการพนัน 

    2) พอแมมีฐานะยากจนตองหาเชากินค่ํา ขาดการเอาใจใสดูแลลูก เด็ก

มีปญหา ทางอารมณและกลายเปนเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม 

    3) พอแมที่มีฐานะดี แตมักยุงอยูกับการทํางาน ธุรกิจ หรือภาระทาง

สังคมมากเกินไป 
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   2.1.2  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูยอมแตกตางกันไป

ตามลักษณะนิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ถาพอแมยากจน ก็มักจะไมมีเวลาอบรม     

ส่ังสอนลูก พอแมฐานะร่ํารวยบางรายก็เลี้ยงดูลูกดีเกินไปจนลูกชวยตนเองไมได บางรายมีธุรกิจ

มากจนไมมีเวลาดูแลลูก ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูจึงมีลักษณะตางกัน ดังนี้ 

    1) การปกครองที่เขมงวดกวดขันเกินไป เด็กจะกลายเปนคนที่ไมกลา 

เพราะเมื่อเด็กทําอะไรพอแมมักจะเห็นวาผิดแบบแผน ระเบียบกฎเกณฑไปเสียหมด มักจะเปนกับ

ครอบครัวสมัยเกาที่ยึดถือประเพณีโบราณ เด็กจะกลายเปนคนที่เงียบ เรียบรอย เมื่อมาอยูที่

โรงเรียน จะกลายเปนคนที่ใจนอย หงุดหงิด ทนคนอื่นไมได ในที่สุดจะกลายเปนเด็กที่ชอบอยู     

คนเดียว เงียบๆ และหนีสังคม 

    2) การปกครองตามสบาย เด็กจะทําอะไรก็ได พอแมจะไมดุ ไมวาจะผิด

หรือถูก เด็กจะกลายเปนคนไมมีระเบียบ ซุกซนจนเกินเหตุ ไมรูจักเกรงใจผูอ่ืน ไมมีมารยาท ใน

ที่สุดเขากับเพื่อนไมได 

    3) การปกครองที่ไมคงเสนคงวา จากการกระทําอยางเดียวกันของเด็ก 

บางครั้งเด็กจะไดรับการดุ ตําหนิ บางครั้งพอแมก็เฉยๆ บางครั้งก็ไดรับคําชมเชย ทําใหเด็กเกิด

ความไมแนใจ ไมมั่นใจ ขลาดกลัว และวิตกกังวล ในที่สุดจะกลายเปนคนเงียบขรึม แยกตัวและหนี

สังคมไดเชนกัน 

    4) การชอบเยาะเยยถากถางเมื่อเด็กทําผิด ทําใหเด็กไมมีความมั่นใจ 

คับแคน และเก็บกด ความรูสึกเอาไว เมื่อมีโอกาสจะแสดงออกในลักษณะกาวราวรุนแรงและเจา

อารมณเพื่อที่จะระบายความคับแคนนั้นๆ  

    5) การใชอํานาจเฆี่ยนตีและดุดา มักจะเกิดจากพอแมที่มีฐานะไมดี 

การศึกษาต่ํา เมื่อมีอารมณโกรธแคนตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งจะหาทางระบายกับลูกๆ ทําใหเด็กโกรธแคน

และเก็บกดความรูสึกเอาไว เมื่อมาอยูที่โรงเรียนจะมีกิริยากาวราว ชอบแกลง และแหยเพื่อน เพื่อ

ชดเชยการกระทําของพอแมที่เคยโหดรายตอตน 

    6) การเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย (ignore) พอแมมักไมใหความ

สนใจ เพราะรักงานมากกวา จึงไมมีเวลาใหลูกๆ เหตุนี้จึงทําใหเด็กกลายเปนคนขี้อาย ไมกลาพูด

กับ คนอื่นเพราะไมเคยปฏิบัติตนเชนนั้นกับพอแม และมักจะทําสิ่งตางๆ เพื่อเรียกรองความสนใจ

ตลอดเวลา 

     2.1.3  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ถาสมาชิกภายในครอบครัวมากเกินไปทํา

ใหเกิด  การแยงชิงความรัก เด็กคนใดไดรับความรักก็เกิดความนอยเนื้อตํ่าใจ เจาคิดเจาแคน เก็บ
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กดและมีปญหาทางอารมณ แตถาครอบครัวใดมีสมาชิกนอยเกินไป เชน มีลูกคนเดียว เด็กก็จะไม

มีเพื่อนเกิดความวาเหว จึงตองออกจากบานไปหาเพื่อน และมักจะไมเปนตัวของตัวเอง ทําอะไรมัก

ยอมตามคนอื่นเสมอ 

    สรุปลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัวโดยมีตัวแปรเกี่ยวกับขนาดของ

ครอบครัวจากผลการวิจัยตางๆ ดังนี้   (รุงทิพย   พรหมณะ.  2546: 21;  อางอิงจาก กุลวรรณ 

วิทยาวงศรุจิ.  2526: 15) 

    1) ครอบครัวที่มีลูกคนเดียว ลูกมักไดรับความทุกขทรมานจากการให

ความปกปองมากเกินไป  นอกจากนั้นพอแมยังมีความหวังกับลูกมากดวย ในอีกลักษณะหนึ่งนั้น 

พอแมมักมีความสัมพันธกับลูกแบบประชาธิปไตยมากกวาแบบเผด็จการ พอแมของลูกคนเดียวมี

แนวโนมตามใจลูกมากโดยการให สิทธิพิเศษรวมทั้งวัตถุส่ิงของตางๆ เพราะลูกคนเดียวมักเปนที่

ภาคภูมิใจของพอแมปูยาตายาย ลูกคนเดียวมักไดรับความสุขอยางเต็มที่ โดยปราศจากความ

ขัดแยงที่บานและไมมีพี่นองมาทะเลาะเบาะแวงกันดวย 

    2) ครอบครัวขนาดเล็กที่มีลูก 2-3 คน  ครอบครัวเล็กมักมีความสัมพันธ

ในลักษณะประชาธิปไตย การควบคุมสมาชิกทําใหสมาชิกมีความมั่นใจในการแสดงออกถึง

ความคิดและความรูสึกอยางมีอิสระครอบครัวขนาดเล็กมักมีสถานะทางเศรษฐกิจดีกวาครอบครัว

ใหญพอแมสามารถดูแลเด็กไดอยางทั่วถึง ทําใหเด็กเจริญเติบโตอยางไมมีปญหาพอแมมักสงเสริม

ความสําเร็จแตมักรูสึกผิดหวังถาลูกลมเหลว ซึ่งกอใหเกิดความยุงยากใจในครอบครัว 

     3) ครอบครัวขนาดใหญ มีสมาชิกตั้งแต 6 คนขึ้นไป ฉะนั้นจึงตองมีการ

ควบคุมในลักษณะ เผด็จการ วัยรุนในครอบครัวใหญมักไดรับการคุมครองนอยกวาครอบครัวเล็ก         

และเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่คอนขางลําบาก จึงทําใหตองมีการจํากัดในเรื่องการพักผอน

หยอนใจ 

    2.1.4  ลําดับที่ในการเกิด ลูกคนโต ยอมเปนที่ใกลชิดสนิทสนม เปนที่รักและ

ไววางใจของพอแมมักจะเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน เพราะไดรับหนาที่เลี้ยงดู

นองมากอน แตมักจะเอาแตใจตัวใจนอย ลูกคนกลางเกิดมาในขณะที่พอแมไมคอยเอาใจใส      

นัก มักจะเกิด ความอิจฉาและมีนิสัยชอบแขงขัน ถาพบความผิดหวังจะกลายเปนคนกาวราวรังแก

ผูอ่ืน ลูกคนสุดทองไดรับการพะเนาพะนอมาก จึงทําใหลูกคนสุดทองปรับตัวไมคอยได เอาแตใจ 

และมักมีพฤติกรรมไมสมวัย ลูกคนสุดทองไดรับการตามใจจนเหลิง แมจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง

แตก็มีความรับผิดชอบนอย มักจะเอาแตใจตัวเสมอ 
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   2.1.5  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ครอบครัวที่ยากจนมักมีผลตอ

พัฒนาการของเด็กทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม เนื่องจากครอบครัวที่ขัดสนไมสามารถหา

อาหารและสิ่งตางๆ ที่จําเปนตอพัฒนาการทางรางกายของวัยรุนได ในขณะที่รางกายกําลัง

เจริญเติบโตขึ้น รางกายตองการอาหารที่มีคุณประโยชนสูง ซึ่งถาระหวางนี้วัยรุนไมไดรับอาหาร

อยางสมบูรณแลวอาจทําใหการพัฒนาชากวาปกติ  และอาจทําใหสัดสวนของรางกายไมเปนไป

ตามปกติดวย ทางดานจิตใจนั้น วัยรุนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนมักจะเปนคนคิดมาก อิจฉาริษยา

คนที่ฐานะดีกวา อาจผลักดันใหเด็กเกิดนิสัยเปนคนชอบลักขโมยได ทางดานสังคมนั้นเด็กที่ฐานะ

ยากจนจะไมสามารถเขารวมสังคมกับเพื่อนฝูงได เพราะมักคิดถึงปมดอยของตนเองและกลัววาคน

อ่ืนจะรังเกียจตน ทําใหไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมักเก็บตัวอยูคนเดียวเงียบๆ  

    การแบงลักษณะความสัมพันธระหวางพอแมและเด็กในรูปของการอบรม

เลี้ยงดูตามฐานะ ทางเศรษฐกิจมีดังนี้  (รุงทิพย   พรหมณะ. 2546: 22;  อางอิงจาก กุลวรรณ 

วิทยาวงศรุจิ. 2526: 13) 

    1)  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่ยากจน พอแมมักไมคอยเอาใจใสตอ

เด็ก ทั้งนี้เพราะพอแมตองทํามาหากิน เด็กมักไมคอยไดรับความรัก ความเมตตา ซึ่งจะกอใหเกิด

ปญหากับสังคม 

    2)  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวชนชั้นกลาง ครอบครัวประเภทนี้มี

เวลาและมีโอกาสใหกับลูกดีกวาครอบครัวที่ยากจน และมักมีเหตุผลกับลูก 

    3)  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวชนชั้นสูง จะใหความเอาใจใสดูแลเด็ก

เปนอยางดี แตบางครั้งอาจจะทําใหเด็กกลายเปนเด็กนิสัยเสีย เพราะพอแมไมกลาขัดใจ เด็กมัก  

ไดใจ ไมกลัวใคร 

   2.1.6 การปกครองบาน พอแมสวนมากมักจะใชวิธีการเลี้ยงดูลูกโดยการ

ปกครอง 2 วิธี ไดแก แบบอัตตาธิปไตย คือ การใชกฎเกณฑ มีการทําโทษเด็กอยางรุนแรงเมื่อเด็ก

ประพฤติผิด สวนวิธีการที่เปนแบบประชาธิปไตยนั้น ไดแกการใหคําอธิบายและใหเหตุผลเม่ือเด็ก

ทําความผิด การเลี้ยงดูลูกโดยแบบประชาธิปไตยจะเริ่มจาก การเลี้ยงดูเด็กอยางรอบคอบและ

ระมัดระวัง การอบรมเด็กอาจจะเปนหนาที่ของแมหรือพอหรือทั้งสองคนก็ได พอแมที่ไดรับ

การศึกษาดียอมเลี้ยงดูเด็กตามวิธีออนผอนตามมากกวา ผูรับการศึกษานอย วิธีการตางๆ ที่ใชใน

การเลี้ยงดูเด็กนี้จะแตกตางกันออกไป ในชุมชนที่ตางกัน พอแมที่อยูในชนบทสวนใหญจะใชวิธีการ

แบบอัตตาธิปไตยมากกวาพอแมที่อยู ชานเมืองหรือในเมือง ตามปกติแมมักจะเขมงวดนอยกวาพอ 
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พอแมที่มีอายุยังนอยสวนมากมีแนวโนมในการอบรมเลี้ยงดูลูกแบบประชาธิปไตยมากกวาพอแมที่

สูงอายุ 

     2.2  สภาพแวดลอมทางโรงเรียน 

    2.2.1  ครู  คือ  ผูที่ทําหนาที่ ส่ังสอน  อบรม  และขัดเกลานิ สัยของเด็กใน

สภาพแวดลอมของหองเรียน ครูยอมมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการควบคุมชั้นเรียน บางครั้งครูคนหนึ่ง

เขาสอนเด็กจะไมซุกซน แตครูอีกคนเขาสอนเด็กจะไมสนใจฟง และมีพฤติกรรมแปลกๆ สวนใหญ

ครูคิดวาเด็กประพฤติไมดีเพราะตัวเด็กและสาเหตุทางบาน ครูไมเคยคิดเลยวาเพราะตัวครูเอง ที่

อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่  ไมพึงประสงค 

    1) ครูสอนไมดี ครูบางคนไมมีการเตรียมการสอน ทําใหบทเรียนนา  

เบื่อหนาย  กิจกรรมไมนาสนใจ หรือไมมีกิจกรรมใดเลย เด็กวัยรุนมักจะทนไมไดที่จะเรียนกับครู   

ที่นาเบื่อ และจะแสวงหากิจกรรมที่ต่ืนเตนแทน 

    2) ไมยุติธรรม เด็กวัยรุนจะแสดงความไมพอใจออกมาอยางมากหาก

พบวาครูลําเอียงเลือกที่รักมักที่ชัง รักคนเรียนเกง ดาวากระทบกระเทียบเปรียบเปรยเด็กที่เรียน

ออน มีการมอบหมายงานที่ไมเสมอภาคกัน หรือการใหคะแนนไมยุติธรรม 

    3) ครูแตงกายไมเหมาะสม เด็กวัยรุนมี ความสนใจในเรื่องการแตงกาย 

เด็กวัยรุนตองการใหครูของตนแตงตัวสวยตามสมัยนิยม เด็กจะสังเกตการณแตงกายของครูทุกวัน 

พวกเขาไมชอบครูที่แตงตัวเชย ลาสมัย ไมมีสีสัน เพราะไมมีอะไรนาสนใจ แตครูตองระมดัระวงัการ

แตงกายของตนเองใหดูเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูหญิงตองไมสวมเสื้อผาที่ไมสุภาพ เชน 

บางเกินไป ส้ันเกินไปหรือสีสันที่ฉูดฉาดแสบตา ทําใหเด็กเสียสมาธิในการเรียนและสนใจในการ

แตงกายของครูมากกวาเนื้อหาวิชาที่กําลังเรียน 

    4) ครูข้ีเกียจสอน พฤติกรรมที่แสดงเด็กเห็นวาครูข้ีเกียจสอน คือการที่

ครูทิ้งหอง หรือมอบหมายใหทํางานหรืออานหนังสือตามลําพังโดยไมมีการติดตามผล ทําใหเด็ก

เบื่อ ขาดศรัทธาและไมเชื่อฟง และไมอยากเขาชั้นเรียนเมื่อถึงเวลาเรียน 

    5) ครูเจาอารมณ ครูที่ใชอารมณกับเด็กดวยการดุดาวากลาว มีอารมณ

โกรธแคนไมสามารถควบคุมอารมณได หงุดหงิดงาย พฤติกรรมเชนนี้เปนผลทําใหเด็กไมอยาก

เรียน แสดงกิริยากาวราวและพยายามขัดขืนคําสั่งครูทุกวิถีทาง 

    6) การไมยอมรับของครู ครูบางคนไมมีความเขาใจในธรรมชาติของเด็ก

วัยรุน ไมมีความพยายามในการปรับตัวใหเขากับเด็ก แตจะพยายามใหเด็กปรับตัวเขาหาครู เขา

กับระเบียบและกฎเกณฑของโรงเรียนที่กําหนดไวเทานั้น 
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    7) ครูไมสนใจและไมใหความสําคัญแกเด็ก ครูคิดวาตนเองสําคัญที่สุด 

เด็กตอง  เชื่อฟงตามคําสั่งของครูโดยไมฟงความคิดเห็นของเด็ก ครูประเภทนี้นิยมใชการตําหนิ 

และลงโทษเด็กเมื่อเด็กไมมีพฤติกรรมที่ตรงกับความตองของครู 

   2.2.2  ระบบการจัดการเรียนการสอน 

     1) การปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ เนื่องจากครูเปนคนเอาใจตนเอง 

ชอบใชอํานาจจนเกินเหตุ เชน เด็กลอเลียนครู แทนที่จะลงโทษดวยเหตุผล ครูกลับใชอํานาจโดย

การผลักเด็กกระแทกกับผนังหอง ดาวา ขูกรรโชก จะไลออกจากโรงเรียน แตครูไมเคยสืบหาสาเหตุ 

หรือต้ังปญหาถามตนเองเลยวา เพราะเหตุใดเด็กจึงทําเชนนั้น การใชอํานาจจนเกินเหตุจะ ทําให

เด็กมีความโกรธแคนเก็บกด ไมยอมรับผิด และมักจะแสดงออกลับหลัง เชน ทุบกระจกหองเรียนใน

วันหยุด ร้ือคนโตะครู ขโมยของครูเพื่อเปนการแกแคน ฯลฯ 

      2) การปกครองที่เขมงวดกวดขันจนเกินไป เชน ใหสงการบานตามเวลา

ที่กําหนด ใหงานยากและมากเกินไป กําหนดกิจกรรมใหทําโดยไมคํานึงถึงความตองการและความ

สนใจ ทําใหเด็กเกิดความคับของใจ เพราะไมสามารถทําไดสําเร็จทันเวลาไดทุกครั้ง ทําใหเกิด

ความไมกลาไมมั่นใจเพราะทําอะไรผิดนิดหนอยก็โดนลงโทษ ทําใหเด็กมีปฏิกิริยากาวราวใน

สถานการณที่เด็กทนไมได 

    3) การปกครองตามสบาย เด็กจะเรียนก็ไดไมเรียนก็ได เวลาสอนเด็กจะ

ฟงหรือไมฟงครูก็ไมสนใจ ครูต้ังใจสอนอยางเดียว ครูบางคนก็ปลอยปละละเลยไมคอยสนใจ เมื่อ

เด็กทําผิดก็ไมลงโทษหรือดุวา เพราะถือวาเด็กสมัยใหมไมตองบังคับเฆี่ยนตี การปกครองเชนนี้ทํา

ใหเด็กขาดความเปนระเบียบ ซุกซน ชอบเยาแหยเพื่อนจนเด็กในชั้นเรียนไดรับความเดือดรอน 

  2.3  สภาพแวดลอมทางสังคม ของเด็กวัยรุน ไดแก เพื่อน และสื่อที่ไมเหมาะสม 

        2.3.1  กลุมเพื่อน มีความหมายตอเด็กวัยนี้มาก และมักจะเห็นวาเปนสิ่งจําเปน

ขาดไมได  ในการทําอะไรทุกอยางมักตองอาศัยเพื่อน มีอะไรมักจะเลาใหเพื่อนฟงหรือขอความเห็น

ของคําปรึกษาและปรับทุกขรอนของตนมากกวาจะหันไปหาพอแม เพราะมักจะคิดวาพอแมไม

เขาใจตัวเองพอ หรือพูดกันไมรูเร่ือง เวลาไปเที่ยวก็อยากไปกับเพื่อนมากกวาไปกับพอแม เพราะ

สนุกสนานกวาและไมตองระมัดระวัง 

    วัยรุนโดยทั่วไปมักจะมีความภักดีตอกลุม ปญหาจึงปรากฏเสมอวา ถา

หากไปรวมกับกลุมเพื่อนไมดีก็อาจจะนําไปในทางที่เสียหาย แมเด็กบางคนจะไมอยากทําอะไรที่ไม

ดี แตเมื่อเพื่อนพูดสบประมาท  หรือกลัวเพื่อนโกรธจนไมยอมปรับตนเขาเปนเพื่อน ก็อาจจะทํา

อะไรที่ไมดีไปดวย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของพอแมผูปกครองที่จะคอยดูแลวา ลูกตนไปคบกับเพื่อน
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ประเภทใดโดยพยายามชักจูงชี้แจงอยาง ละมุน-ละมอมวา เพื่อนที่เขาคบนั้นเปนบุคคลประเภทใด 

และมีผลตอชีวิตเขาอยางไร โดยใชวิธีการที่วัยรุนเชื่อวาเปนความคิดของเขาเอง เพราะการหักหาญ

น้ําใจเด็กบางครั้งมีแตจะทําใหเกิดการเอาชนะคะคานขึ้น 

   2.3.2  ส่ือมวลชน  ไดแก  หนังสือพิมพ  วารสาร  นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน 

ภาพยนตร ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอเด็กมาก โดยเฉพาะเด็กวัยรุน เพราะเด็กวัยนี้ชอบ

เลียนแบบ และแสวงหาสิ่งแปลกใหมและนาตื่นเตน โดยไมคํานึงถึงวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม ส่ือมวลชน

ตางๆ มีอิทธิพลตอเด็กเปนอยางมาก เพราะการเสนอขาวสารเรื่องราวตางๆ มักเปนไปในทํานอง 

ยั่วยุใหเด็กแสดงพฤติกรรมเดนๆ เชน กลุมวัยรุนปลนธนาคาร เด็กมีความรูสึกถาตนเองทําบางก็จะ

เปนพระเอกเหมือนกับพระเอกในหนัง ภาพลามกยั่วยุกามารมณ หรือเร่ืองราวตางๆ ยอมมีผลตอ

พฤติกรรมของวัยรุนไดงายกวาวัยอื่นๆ 
 
  2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 สุภา มาลากุล ณ อยุธยา (2522: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง เด็กที่มี พฤติกรรมแปรปรวน 

พบวา เด็กมีปญหาหนีเรียนการหนีโรงเรียน หนีบาน และพฤติกรรมกาวราว ปญหาสําคัญที่อาจจะ

เปนสาเหตุที่ทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมแปรปรวน สวนใหญสืบเนื่องมาจากสัมพันธภาพที่ไมดีระหวาง

พอแมกับเด็ก เด็กมี  ปมดอยเมื่อเทียบกับพี่นอง และเด็กบางรายขาดการอบรมที่ถูกตองและถูก

ทอดทิ้ง แสดงปฏิกิริยาตอปญหาที่เกิดโดยใชวิธีหลีกหนีไมเผชิญอุปสรรค รองลงมาคือ กาวราว 

ตอตาน เพอฝน และประพฤติตัวเปนเด็กกวาอายุ    

 กุลกนก นิ่มหนู (2537: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุนที่มี

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตางกันในเขตจังหวัดเชียงใหม พบวา เด็กวัยรุนที่อาศัยในสังคมที่ตางกัน

ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาในรูปแบบที่แตกตางกัน เด็กวัยรุนในจังหวัดเชียงใหมไดรับ

การอบรมเลี้ยงดูตางกันมีพฤติกรรมการแสดงออกตางกัน และการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรม การแสดงออก 

 กําธร เสนจันทรฒิไชย (2539: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

ระดับ ปวส. และปวช. เขตการศึกษา 7 กรณีการกระทําผิดระเบียบวินัยและขอบังคับใน

สถานศึกษา ปการศึกษา 2538 พบวานักศึกษาแผนกชางไฟฟาและชางยนตมีพฤติกรรมกระทําผิด

มากกวานักศึกษาแผนกชางอื่นๆ และผูที่มีพฤติกรรมกระทําผิดมักอาศัยอยูเปนหองเชาหอพักมาก

ที่สุด มีผูอุปกการะเลี้ยงดูที่ไมแนนอน มี พี่นองเปนจํานวนมากตั้งแต 5 คนขึ้นไป เปนบุตรคน

สุดทอง ใชเวลาวางสวนใหญเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมยตางๆ และแหลงอบายมุข สาเหตุที่มี

พฤติกรรมกระทําผิดในกรณีตางๆ นั้นระบุวา เพราะวามีความรูสึกวาเหว ขาดที่พึ่งทางใจ ไมมีใคร 
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เหลียวแล ความผิดที่พบมากที่สุด พบวาเปนความผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติด อาทิ ดมกาว เมาสุรา สูบ

บุหร่ี และยาบา รองลงมาคือ ความผิดในเรื่องการแตงกายไมสุภาพและพูดจาหยาบคาย มีบิดา

หรือมารดาแตงงานใหมมากที่สุดรายไดของครอบครัวจะมีรายไดระหวาง 2,001 ถึง 5,000 บาท 

ตอเดือน 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชเรื่องราวทางสังคม 
 3.1  ความหมายของเรื่องราวทางสังคม 

 เร่ืองราวทางสังคมตามความหมายของการสอนโดยวิธีเร่ืองราวทางสังคม คือ การสอน

ทักษะ   ทางสังคมผานรูปแบบเรื่องราวที่งายๆ โดยใชการรับรูจากภาพ ทําเปนหนังสือภาพ และมี

ประโยคกํากับ ใชปรับปรุงความเขาใจทางสังคมในสถานการณเฉพาะของแตละบุคคล ลําดับ

เร่ืองราวอธิบายวา ถาเด็กเห็นหรือไดยินอะไรในสถานการณนั้น เด็กควรจะทําอยางไร (พวงเพชร  

ฟ ูวงคสิทธิ์. 2540: 43; อางอิงจาก Richard. 2000: 110) 

 สรุปวา เร่ืองราวทางสังคม คือ การสอนทักษะทางสังคม โดยใชภาพประกอบคําบรรยาย

ที่แสดงถึงความรูสึก ความคิด ความเชื่อ และความจริงที่ควรจะเปนไปในทางที่สรางสรรคและ

ถูกตองตามสถานการณนั้นๆ ที่เกิดขึ้นของแตละบุคคลแตกตางกันไป โดยในเรื่องสามารถรูไดวา 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และหากเด็กเจอสภาพจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเด็กควรแกปญหาได 

 

 3.2  ลักษณะที่สําคัญของเรื่องราวทางสังคม 
 ลักษณะที่สําคัญของวิธีเร่ืองราวทางสังคมมีดังนี้ 

 1. วิธีเร่ืองราวทางสังคม เปนวิธีการสอนเด็กออทิสติก คิดขึ้นโดย Carol Gray มี

หลักการคือ ความเขาใจในกฎของสังคมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการเรียนรู เพื่อแสดงพฤติกรรม

ตอบสนองไดอยางเหมาะสมโดยไดรับแนวคิดมาจาก Theory of Mind ซึ่งอธิบายวาเด็กออทิสติก

ไมสามารถอานสถานการณทางสังคมไดถูกตองเหมือนเด็กปกติ 

 2. วิธีเร่ืองราวทางสังคม จะเปนเรื่องยอๆ ในการเขาสังคมอยางใดอยางหนึ่งเปนการ

อธิบายใหเด็กเขาใจถึงทักษะทางสังคมวา ถาเด็กเห็นหรือไดยินอะไรในสถานการณนั้นเด็กควรทํา

อยางไร ลําดับเร่ืองอธิบายวา เกิดอะไรข้ึนบางและทําไม กระตุนใหมีการตอบสนองตามกฎของ

สังคม ทั้งที่เปนพฤติกรรมและคําพูด 
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 3. ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของจะเปนผูเขียนเรื่องราวทางสังคม โดยสังเกตวา

สถานการณใดที่เปนปญหา และสังเกตดูการตอบสนองของเด็กเพื่อดูวาเด็กแปล การจัดลําดบั ทาง

สังคมผิดหรือไม   

 4. ในการเขียนวิธีเร่ืองราวทางสังคมสิ่งที่สําคัญคือ การหาพฤติกรรม มาออกแบบเรื่อง 

  4.1  อธิบายลําดับความสัมพันธของสถานการณ และการตอบสนองที่เหมาะสม 

  4.2  เนนทักษะทางสังคมในบทเรียนดานพฤติกรรมทางสังคม 

  4.3  ปรับรูปแบบวตัถุประสงคใหชัดเจนตามลําดับข้ัน 

  4.4  สอนเปนกิจวัตรประจําวัน (Routine) 

  4.5  ปรับสรางความแตกตางความเพอฝนกับความจริงในหนัง นิทาน วิดีโอ 

  4.6  บันทึกพฤติกรรมที่หลากหลาย เชน ความกาวราว ทุกขใจ เศรา กลัว 

 5. ประโยคที่ใชเขียนวิธีเร่ืองราวทางสังคม 

  5.1  ประโยคพรรณนาโวหาร (Descriptive Sentences) ใชอธิบายสถานการณ เชน 

ใครทําอะไร ที่ไหน ใครเกี่ยวของบาง ทําไม 

  5.2 ประโยคอธิบายความรูสึกของผูอ่ืน (Perspective Sentences) ใชอธิบาย

สถานภาพของบุคคล เชน อารมณ ปฏิกิริยา ความรูสึก 

  5.3  ประโยคกํากับ (Directive Sentences) ใชบอกกํากับการตอบสนองที่คาดหวัง 

บอกวาควรจะทําอยางไร พูดอยางไรในสถานการณนั้นๆ ประโยคกํากับมักจะตามหลัง ประโยค

กํากับ และเริ่มตนดวย “ฉันสามารถจะ…” “ฉันจะทํา…” 

5-2งผูอ่ืน ามรูสึกขอยคอธิบายควนาหรือประโประโยคพรรณ

1-0 บประโยคกํากั
    คารใชประโยสัดสวนในก =

  (Social Story Ratio) 

 6.  เร่ือง (Story) ควรขึ้นอยูกับระดับการอานของเด็ก และควรจะใชสรรพนามบุคคลที่ 1 

(ฉัน) และประโยคแสดงสถานะปจจุบัน (Present Tense) รูปภาพ สัญลักษณ สามารถนํามาใช

ชวยอธิบายเรื่องได (พวงเพชร  ฟ ูวงคสิทธิ์. 2546: 43; อางอิงจาก Richard. 2000: 110-111) 

สรุปไดวา ลักษณะของเรื่องราวทางสังคมนั้นแตเดิมเปนเรื่องราวที่ใชสําหรับสอนทักษะ

ทางสังคมแกเด็กออทิสติก แตปจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาใชกับเด็กอื่นที่ขาดทักษะทางสังคม 

เร่ืองราวทางสังคมมีลักษณะเปนเรื่องยอส้ันๆ ที่สามารถออกแบบตามสถานการณจริงใน

ชีวิตประจําวันของบุคคลนั้นๆ และสามารถแกไขและปรับปรุงไดตามความเหมาะสม 
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 3.3  วิธีการใชเรื่องราวทางสังคม 
 เปนวิธีการที่ แครอล  เกรย (Carol Gray) ใชกับเด็กออทิสติกสเปคตรัม ถาเด็กสามารถ

อานไดใหอานเอง ถาเด็กอานไมไดก็อานใหเด็กฟง ใชถอยคําที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 

และมีรูปภาพ สัญลักษณประกอบตามความเหมาะสม เนื้อหาสามารถปรับใหยากหรืองายขึ้นอยู

กับความเขาใจของเด็ก และสามารถยืดหยุนไดในเด็กแตละคน วิธีการมีดังตอไปนี้ 

 1. สถานที่สงบ ส่ิงรบกวนนอย อธิบายสถานการณที่เร่ืองราว (Story) จะเกิดขึ้นอาน 1 - 

2 คร้ังใหเด็กฟง 

 2. ตารางทบทวนควรมีอยางนอย 1 คร้ัง ในวันที่กอนจะเกิดสถานการณจริงสวนใหญ

พบวา การอานกอนเกิดสถานการณจริงจะทําใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 3. การตอบสนองควรไดรับการเอาใจใส เมื่ออานเรื่องใหฟงคําถามและความเห็นของ

เด็กทําใหเห็นมุมมองของเด็กตอสถานการณนั้นๆ การสังเกตการณควรดําเนินตอไป ข้ึนอยูกับการ

ตอบสนองตอเด็กตอสถานการณที่กําหนด 

 เมื่อเร่ืองราวทางสังคมยังใชอยู ใหสนใจและประเมินประสิทธิภาพของ เร่ืองราวทาง

สังคม และเมื่อไมไดใชใหแกไขปรับปรุงสวนที่ยังบกพรอง (Rewrite) (พวงเพชร  ฟ ูวงคสิทธิ์. 2546: 

43; อางอิงจาก Richard. 2000: 112-113) 

 สรุปไดวา วิธีการใชเร่ืองราวทางสังคมนั้นสามารถใชกับคนไดทุกเพศทุกวัย แตควร

เลือกใชคําใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก ในกรณีที่เด็กอานเองไมไดนั้นก็ควรจัดใหมี การ

อานใหฟง อาจจะใหเพื่อนอานให หรือครูผูสอนชวยอานใหเด็กฟงก็ได ส่ิงสําคัญ ควรเลือกสถานที่

ที่สงบ มีส่ิงรบกวนนอยที่สุด และในการอานจะตองมีการอานทบทวนเสมอ 
  
 3.4  ขั้นตอนของเรื่องราวทางสังคม 
 ข้ันตอนของเรื่องราวทางสังคมมีดังนี้ 

 1. หาสถานการณ หรือ ทักษะทางสังคมที่จะใชเปนเปาหมาย การหาเปาหมายของ

สถานการณและทักษะทางสังคม คือ จะตองหาสถานการณเปาหมายที่กอใหเกิดปญหากอนและ

อาจจะหาทักษะทางสังคมที่จะตองใชในการอานสถานการณทางสังคมดวย 

 2. รวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของกับสถานการณเปาหมาย โดยหาขอมูลและการสังเกต

พูดคุยกับเด็ก ผูปกครอง ครูและพี่เลี้ยง เพื่อนและคนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในสถานการณ นั้นๆ  

 3. นํามาเขียนเปนเรื่องราวทางสังคม แลวใหเด็กอานหรือใหอานใหเด็กฟง 

 4. จัดเตรียมสถานการณเพื่อใหโอกาสเด็กไดใชทักษะ 

 5. ประเมินผล 
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 6. ใหแรงเสริมอยางสม่ําเสมอ (พวงเพชร  ฟูวงคสิทธ. 2546:46; อางอิงจาก Quill. 

1995: 220 - 221)  

 สรุปไดวา ข้ันตอนของเรื่องราวทางสังคมนั้น เร่ิมจากการสังเกตพฤติกรรมโดยทั่วๆ ไป

ของเด็กจนสามารถสังเกตไดอยางชัดเจน แลวนํามาสรางสถานการณโดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

นํามาเขียนเปนเรื่องราวทางสังคม หลังจากนั้นก็นํามาทดสอบกับเด็กพรอมทั้งตองมีการ

ประเมินผลเหมือนกับการใชเครื่องมืออ่ืนๆ แตส่ิงที่ขาดไมไดก็คือการตองการใหพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

คงที่นั้นมีหลายวิธี เชน การให แรงเสริมแกเด็ก แตข้ึนอยูกับสถานการณและตัวบุคคลซึ่ง แตกตาง

กันไปตามความเหมาะสม 

 

   3.5  ประโยชนของเรื่องราวทางสังคม 
 การสอนวิธีเร่ืองราวทางสังคม (Social Stories) เปนเทคนิคการสอนที่ใชสถานการณ

จากประสบการณของเด็กเอง ในการแสดงขอมูลทางสังคม และสอนทักษะทางสังคมโดยผานทาง 

การมอง (Visual) อุปกรณการอานจะเปนหลักในกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรู

ทักษะใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (พวงเพชร  ฟูวงคสิทธ. 2546:46; อางอิงจาก Quill. 1995: 220)  

 การสอนโดยวิธีเรื่องราวทางสังคมมีจุดประสงคเพื่อใหเด็กเขาใจในกฎของสังคม ฝกเด็ก

ใหรูจักสังเกต จํา และเขาใจในการแสดงออกของสีหนาทาทาง เพื่อสอนใหเด็กรับรู เขาใจ อารมณ

ของผูอ่ืน และเขาใจอารมณของตนเอง มีการแสดงออกของอารมณไดอยางเหมาะสม 

 การสอนกฎทางสังคมและพฤติกรรมที่เหมาะสมเปนสิ่งที่สอนยาก สมัยกอนจะใชรางวัล

การลงโทษ การย้ํา ในการฝกเด็ก ผลที่ไดมักทําใหเด็กสับสนและเบื่อหนาย แตเร่ืองราวทางสังคม

ใหคําตอบไดคือ การตอบสนองตามที่คิดไว สูตรของเรื่องราวทางสังคมใชไดกับทุกวัย อายุ และทุก

พัฒนาการ จะเปลี่ยนไปตามความยาวและความซับซอนของเรื่อง จะใชไดผลดีเมื่อเด็กมี IQ ต้ังแต 

35 – 50 ข้ึนไป อยางไรก็ตามสถานการณที่กําหนดควรกําหนดตามความเหมาะสมของวัย ภาษาที่

ใชใหใชตามวุฒิภาวะ (Mental Age) (พวงเพชร  ฟ ูวงคสิทธิ์. 2546: 46; อางอิงจาก  Richard. 

2000: 113) 

 สรุปไดวา ประโยชนของเรื่องราวทางสังคมนั้นใชไดกับคนทุกวัย ทุกอายุ และทุก

พัฒนาการ เปนการสอนกฎทางสังคมโดยใชสถานการณจริงในชีวิตประจําเปนมาเขียนเปน

เร่ืองราวใหเด็กสามารถจําไดงาย เพราะเรื่องราวทางสังคมจะลําดับเหตุการณกอน-หลัง ไมใหเด็ก

สับสน และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดทันที 
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 3.6  ขอจํากัดของเรื่องราวทางสังคม 
 1. รูปแบบของเรื่องควรจะมีระดับการใชภาษาที่แนนอน เมื่อขอมูลเขาใจไดงายอธิบาย

ดวยคําศัพทนั้นๆ เด็กออทิสติกสวนใหญจะมีพัฒนาการทางภาษาชา เด็กที่ใชเร่ืองราวทางสังคม 

ควรบรรจุอยูในระดับที่จําความหมายของคําได 

 2. เด็กไมควรถูกบังคับใหไดยินหรือถูกสอนดวยสื่อการสอนที่สูงกวาความเขาใจทาง

ภาษาของเด็ก 

 3. เปนเรื่องสําคัญที่ผูปกครองตองทําความเขาใจกับหลักการใชเร่ืองราวทางสังคมตอง

ใชบอยๆ ถึงจะไดผล ถาใชแคคร้ังเดียวโดยไมมีการทบทวน ก็คงไดผลยาก แตจะไดผลดีมากถาใช

กอนเหตุการณจริง และจะเกิดขึ้นเพราะเด็กไดเตรียมตัวมาแลว ถาไปใชทีหลังจะคลายกับวาเปน

การลงโทษเพราะเด็กไดสรางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมออกไปแลว (พวงเพชร  ฟ ูวงคสิทธิ์. 2546: 

47; อางอิงจาก Richard. 2000: 113 -114) 

 สรุปไดวา ขอจํากัดของเรื่องราวทางสังคมนั้น อยูที่ตัวผูเขียนวาใชภาษาไดเหมาะสมกับ

วัยของผูใชแคไหนจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สวนตัวของเด็กเองก็ควรที่ตองการอานเรื่องราว

ทางสังคมดวยความสมัครใจ หรือเด็กชอบอานโดยไมมีการบังคับ ซึ่งหากเด็กโดนบังคับ หรือ

ผูปกครองไมเขาใจหลักในการใชเร่ืองราวทางสังคมแลว การนําใชอาจไดไมตรงตามจุดประสงค 

และควรนําไปใชกอนจะมีสถานการณจริงเกิดขึ้นจึงจะไดผลที่ดี 

  

 3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคม 
 พวงเพชร ฟูวงคสิทธิ์ (2546: 80) ไดศึกษาผลการสอนทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก

ที่มีความบกพรองดานทักษะทางสังคม เปนนักเรียนชายจํานวน 2 คน โดยใชการวิจัยแบบ A-B-A-

B design ผลการทดลองพบวา เด็กออทิสติกทั้งสองคนมีทักษะทางสังคมในการรับรูอารมณของ  

ผูอ่ืนดีข้ึน 

 คุทเลอร; และคณะ (Kuttler, Myles; & Carlson.1998) ทดลองใชชุดวิธีเร่ืองราวเกีย่วกบั

สังคมแบบสื่อทางสายตา (Visual schedule) กับเด็ก 1คน โดยใชวิจัยแบบ A-B-A-B design เพื่อ

แกไขการแสดงอารมณฉุนเฉียวของเด็กออทิสติก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวัน ผลทดลอง

พบวา เด็กลดพฤติกรรมฉุนเฉียวลง 

 นอรริส; และเดททิโล (Norris; & Dattilo. 1999: ERIC) ไดศึกษาผลกระทบของการใช

เร่ืองราวเกี่ยวกับสังคม ในการชวยเหลือทักษะทางสังคมใหแกเด็กออทิสติก เพศหญิงอายุ 8 ขวบ 
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คนหนึ่งเรียนอยูชั้น ป.2 ผลการศึกษาพบวาการชวยเหลือดวยเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเมื่อส้ินสุดการ

ทดลอง พบวาปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ที่ไมเหมาะสมของเด็กคนนี้ลดลง 

 

4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบแผนการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว 
 4.1 ความหมายของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 

 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยวซึ่งปกติใชใน

การแพทยแตการศึกษาพิเศษนํามาใช เปนรูปแบบของการวิจัยอยางหนึ่ง ที่มีกระบวนการวิจัย

ครบถวนตามกระบวน การวิจัยทุกประการ แตมีกลุมตัวอยางคอนขางจํากัด อาจใชตัวอยาง       

คนเดียวหรือหลายคนก็ได (2 คน หรือ 3 คน หรือมากกวา) (ผดุง อารยะวิญู. 2546: 48) 

 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หรือ Small N Design หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ

ทดลองในทางพฤติกรรมศาสตร ซึ่งมีใชมานานกอนการทดลองรายกลุม เปนการวิจัยกับตัวอยาง

รายเดียวและทําซ้ําๆ หลายครั้งมากกวาจะทําการทดลองเปนกลุม เพราะการทดลองรายกลุมนั้น

จะใชเวลานอยกวา แตตองพึ่งพาสถิติในการวิเคราะหขอมูล (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 206; 

อางอิงจาก Goodwin.1995: 206) 

 ไดใหความหมายการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง การทดลองที่การวัดผลซ้ําๆ 

ในตัวอยางที่ทําการศึกษาเพียงคนเดียว ซึ่งหมายถึง N = 1 ในการวัดตัวแปรตามซ้ําๆ ผลจาก การ

วัดอาจเปนคะแนนหรือคาเฉลี่ยในแตละสภาวะ มักใชในการศึกษาทางจิตวิทยา การศกึษาลกัษณะ

ทางคลีนิกของคนไขซึ่งมีอาการเฉพาะแตละราย การปรับพฤติกรรมหรือการศึกษาปจจัย ที่มีผลตอ

การเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจกรรมของเด็ก (พวงเพชร  ชูวงคสิทธ ิ์. 2546: 48; 

อางอิงจาก  Heiman. 1995: 332) 

 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง รูปแบบการทดลองซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล

เปนรายบุคคล อาจเรียกวา Single Case Design ตัวอยางที่ใชในการศึกษามีมากกวา 1 คน ปกติ

มี 3 – 8 คน การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวมักใชศึกษากับการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการ

กระทํา (Operant Conditioning) และใชในการศึกษาการปรับพฤติกรรม การศึกษา กระบวนการ

จิตสรีระวิทยา (Psychophysislogical Process) รวมทั้งการรับความรูสึกและการรับรู (Sensation 

and Perception) (พวงเพชร  ชูวงคสิทธ ิ์. 2546: 48; อางอิงจาก Leary. 1995: 302) 

 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว ใชกันมากในการวิจัยประยุกต (Applied Research) 

เพื่อตองการดูความกาวหนาของตัวอยางที่ศึกษาเปนรายบุคคล เมื่อไดรับการบําบัดดวยโปรแกรม 

การชวยเหลือตางๆ ที่เฉพาะเจาะจง การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวเปนการวัดตัวแปรตามซ้ําๆ 
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ในชวงระยะกอนใหตัวแปรอิสระ ขณะใหตัวแปรอิสระและหลังจากใหตัวแปรอิสระ ซึ่งตามปกติแลว 

ตัวแปรอิสระคือ การใหการชวยเหลือ ตัวแปรตามคือ สภาพความเปนมนุษยของแตละบุคคล 

(Stocks. 2002: Online) 

 สรุปไดวา การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว หมายถึง การวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มี

กระบวนการวิจัยครบถวน ตามกระบวนการวิจัยทุกประการ แตมีกลุมตัวอยางเดียวหรือหลายคนก็

ได ใชในการศึกษาดานการปรับพฤติกรรม ดานจิตวิทยา และการศึกษาทางคลินิก 

 

 4.2  ลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 1. มีตัวอยางรายเดียว (Single Subject ) หรือจํานวนนอยราย ที่มีปญหาทางพฤตกิรรม  

อยางใดอยางหนึ่ง 

 2. การจัดกระทํา คือ วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการปรับพฤติกรรม ซึ่งอาจปรับที่ตัวบุคคล

โดยตรง ปรับที่สภาพแวดลอมหรือทั้งสองอยาง 

 3. การศึกษาผล (ประสิทธิภาพของวิธีการปรับพฤติกรรมที่ทําการทดลองใช) ไมใชการ

เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (Control Group) แตใชการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของบุคคล

นั้น พฤติกรรมที่จะสังเกตนี้จะตองถูกนิยามใหชัดเจนและทําการสังเกตไดชัดเจน 

  4. กอนการทดลองปรับพฤติกรรม ผูวิจัยจะทําการสังเกตหลายครั้งจนเกิดเสนฐานของ

พฤติกรรม (Baseline) ซึ่งจะใชเพื่อการเปรียบเทียบกับแนวโนมของพฤติกรรมเดียวกัน หลังการ

ทดลองปรับพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งการสังเกตซ้ําหลายครั้งทั้งกอนและหลังการจัดกระทํา เปนลักษณะ

พื้นฐานที่สําคัญของการทดลองเฉพาะราย 

 5. การตัดสินใจวาวิธีการปรับพฤติกรรมนั้น การจัดกระทํา ไดผลหรือไมไมไดข้ึนกับการ

ใชสถิติเปนหลัก แตใชการพิจารณาจากภาพการเปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงดวยแผนภูมิ (Graph) 

ประกอบการพิจารณาอื่นๆ  

 6. สถิติที่นําเสนอเปนสถิติที่ไมสลับซับซอน การนําเสนอขอมูลมักใชกราฟเสนนําเสนอ

วามีพัฒนาเพิ่มอยางไร โดยใหแกน x เปนชวงเวลาที่วัดพฤติกรรมชวงเทาๆ กัน เชน  ทุกวันหรือทุก

สัปดาหและใหแกน y เปนคะแนนที่ไดจากการวัดตัวแปรตาม ซึ่งตองใชวิธีการวัดเหมือนกันตลอด

การวิจัย 

 7. ผลการทดลอง มุงใชจํากัดเฉพาะรายที่ทดลองหรือรายที่มีสภาพพื้นฐานและเงื่อนไข

ทางสภาวะแวดลอมใกลเคียงกันเทานั้น (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 206-207; อางอิงจาก 

Goodwin. 1995: 315 – 316) 
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 สรุปไดวา ลักษณะเฉพาะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว นั้นใชกลุมตัวอยางนอย

หรือใชกลุมตัวอยางเดียว ใชวิธีการอยางอยางหนึ่งในการจัดกระทํา สถิติที่นํามาใชไมสลับซับซอน

และผลการทดลองมุงใชจํากัดเฉพาะเรื่องที่ทดลองเทานั้น 
 
 4.3  หลักการควบคุมการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 การควบคุมเปนองคประกอบของการทดลองทุกรูปแบบ การควบคุม หมายถึง การ

ควบคุมอิทธิพลของปจจัยแทรก (Rival Variables) ที่จะรวมมีอิทธิพลตอผลการทดลองนักวิจัย

ตองการสรุปวา วิธีการปรับพฤติกรรม (Treatment) ที่ไดทดลองใชนี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลให

พฤติกรรมของผูรับการทดลองเปลี่ยนไป 

 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว เปนการทดลองเฉพาะราย ใชวิธีการสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนการเปรียบเทียบในคนๆ เดียว ไมใชการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 

ดังเชน การทดลองรายกลุม การหารูปแบบของพฤติกรรม หรือเสนฐานพฤติกรรม (Baseline) กอน

การใหการจัดกระทํา จึงเปนพื้นฐานสําคัญในการเปรียบเทียบกับเสนแนวโนมพฤติกรรมหลังการ

จัดกระทํา 

 เหตุผลของการใชเสนฐานคือ เสนฐานสามารถบอกรูปแบบพฤติกรรมจากการสังเกต

หลายครั้งจนเปนแนวโนมหรือตัวแทนของพฤติกรรมตามธรรมชาติที่คอนขางคงที่ จึงเชื่อถือได

มากกวาขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง ซึ่งอาจจะไมใชตัวแทนของ

พฤติกรรมของคนๆ นั้น (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 208; อางอิงจาก Goodwin. 1995: 315– 

316) 

 สรุปไดวา การควบคุมนั้นเปนองคประกอบของการวิจัยทุกรูปแบบ แตหลักเกณฑใน  

การควบคุมการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว นั้นใชวิธีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย

การใช  เสนฐานในการดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 

 

 4.4  รูปแบบของการวิจัยกลุมตัวอยางเดียว 
 รูปแบบของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว มีหลายชนิด แตในที่นี้จะขอเสนอเพียง 2 

แบบ คือ AB Design และ A-B-A Design 

 1. AB Design เปนรูปแบบพื้นฐาน มีองคประกอบงายๆ คือ 

  1.1 A หมายถึง ระยะเสนฐานพฤติกรรม (Baseline Phase) เปนระยะการสังเกต

พฤติกรรมกอนการทดลองปรับ 
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  1.2 B หมายถึง ระยะของการทดลองปรับพฤติกรรม (Intervention or Treatment 

Phase) การนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิ (Graph) จะชวยใหสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมไดงายขึ้นกวาการใชตารางขอมูล โดยมีหลักการเขียนแผนภูมิคือ 

   2.1.1 ชวงระยะเสนฐาน (Baseline Phase) กับระยะที่ใหการจัดกระทํา 

(Intervention Phase) แบงแยกโดยเสนประ 

   2.1.2 เสนกราฟระหวางจุดของขอมูล (Data Points) จะไมเชื่อมตอกันระหวาง

ระยะทั้งสอง 

  ปญหาของรูปแบบ AB คือ ขอสรุปของผลการปรับพฤติกรรมยังไมชัดเจน เพราะยัง

ไมอาจยืนยันไดวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนผลจากวิธีที่ใชในการปรับพฤติกรรม อาจมีผล

จากปจจัยแทรกอื่นๆ หรือ อิทธิพลจากพัฒนาการตามชวงวัยของเด็ก (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 

2543: 208-209 ; อางอิงจาก Goodwin.1995: 315 – 316)  

 2. ABA Design เปนรูปแบบการถอดถอน (Withdrawal Design) แรงเสริม (วิธีการที่

ทดลองใชเปน Treatment) แลวทําการสังเกตวา พฤติกรรมจะกลับมาเหมือนเดิมกอนใหแรงเสริม

หรือไม ถากลับ มาเหมือนเดิมแสดงวา แรงเสริมนั้นชวยปรับพฤติกรรมไดจริง กลาวคือเมื่อไมมีการ

จัดกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงคก็ไมเกิด 

 A1  คือ ระยะเสนฐานพฤติกรรม 

 B1  คือ ระยะการทดลองปรับพฤติกรรม 

 A2  คือ ระยะถอดถอนหยุดให Treatment 

 การวิเคราะหขอมูลไมมีความจําเปนในการใชสถิติวิเคราะห โดยทั่วไปใชการพรรณนา ก็

เพียงพอแลว ที่ใชกันมากที่สุดคือ การแสดงดวยแผนภูมิซึ่งสามารถบอกไดวามี การเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นหรือไม (Lehman. 1991: 509 - 512)  

 สรุปไดวา รูปที่ไดนําเสนอทั้งแบบ AB Design และ ABA Design ในสวนของการ

วิเคราะหขอมูลโดยสวนใหญจะใชแผนภูมิ (Graph) ในการนําเสนอขอมูลเพราะชวยใหสังเกตเห็น

การเปลี่ยนแปลงของ พฤติกรรมไดงายขึ้นกวาการใชตารางขอมูล 
 

 4.5  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล 
 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลมีดังนี้ 

 1. การศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว จะไมใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเหมือน  การ

ทดลองกลุม จะวิเคราะหขอมูลในแนวทางเชิงบรรยายโดยใชแผนภูมิเปนหลัก (Graphical 

Analysis) หรือ (Visual Inspection) 
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  ในการทดลองปรับพฤติกรรมกับนักเรียนกลุมเล็กตามแบบของ Small N Design จะ

มีการใชสถิติในกลุม Non – Parametric ซึ่งเปนสถิติงายๆ ที่ไมมีความยุงยาก เชน Sign Test และ 

Mann – Whitney U Test ใชเพื่อทดสอบนัยสําคัญของ การจัดกระทําในระดับกลุม และถาเสริม

ดวยการแสดงแผนภูมิขอมูลเฉพาะราย ก็จะทําใหไดขอมูลครบถวนทั้งระดับกลุมและระดับบุคคล  

 2. การนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิ แผนภูมิที่แสดงพฤติกรรมทั้งชวง เสนฐาน และชวง  

การจัดกระทํา สามารถนําเสนอขอมูลดังนี้ 

  2.1 ทําใหเห็นผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายคน โดยดูวามีการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดแจง (Abrupt Change) หรือไมสังเกตจากเสนฐาน กับ การจัดกระทํา หางกัน

แบบขั้นบันได 

  2.2 ใหขอมูลเชิงเปรียบเทียบระหวางบุคคลในกรณีที่ทดลองกับนักเรียน 2 – 3 คน

โดย นําขอมูลพฤติกรรมของแตละคนลงกราฟ โดยแยกเสนกราฟแตนําเสนอบนแกนเดียวกัน ทําให

ทราบวาการปรับพฤติกรรมใชไดผลเพียงใดกับนักเรียนแตละราย 

  2.3 ใหขอมูลภาพรวมของกลุม ในกรณีที่เปนการทดลองกลุมเล็ก (Small N 

Design) เชน ทดลองกับนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรมคลายกัน 6 ราย อาจนําเสนอผลการทดลอง

ดวยแผนภูมิขอมูลทั้งรายกลุมและรายบุคคล ในกรณีที่นําเสนอรายกลุม อาจใชคาเฉลี่ยความถี่

ของพฤติกรรมของทุกคน 

  2.4 แสดงเสนแนวโนมของพฤติกรรม (Trend Line) การวิเคราะหการเปลี่ยน

พฤติกรรม (กอน - หลังการรักษา) จะชัดเจนขึ้นถาใชวิธีการหาเสนแนวโนมของพฤติกรรมจาก

แผนภูมิขอมูล (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543: 212 – 214; อางอิงจาก Wilson. 1995: 82) 

 สรุปไดวา การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล ของการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว  

ไมใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเหมือนการทดลองกลุม จะวิเคราะหขอมูลในแนวทาง เชิงบรรยาย

โดยใชแผนภูมิเปนหลัก โดยการบรรยายนั้นจะบรรยายถึงผลของพฤติกรรม แลวนํามาเปรียบเทียบ

ระหวางบุคคล และบรรยายถึงแนวโนมของพฤติกรรมอยางชัดเจน 

 

 4.6  ขอดีและขอจํากัดของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
 ไดกลาวถึง การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว และการทดลองรายกลุม มีขอดี และ

ขอจํากัดตางกัน สําหรับการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวมีขอดีและขอจํากัดดังนี้ 

 1. ขอดีของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว 
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  1.1  ผลการวิจัยเฉพาะรายใหขอมูลที่เที่ยงตรงเฉพาะกรณี ตามปกติเมื่อทําการ

ทดลองรายกลุมขอมูลที่วัดไดจะนํามาหาคาเฉลี่ย ซึ่งขอมูลรายเฉลี่ยเชนนี้ ไมอาจใหภาพที่

เที่ยงตรงของพฤติกรรมทุกรายในกลุมนั้น 

  1.2  การวิจัยเฉพาะรายใชกับกรณีที่ไมพบบอยเชน กลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

และเด็กสมาธิส้ัน ซึ่งจะมีปญหาเฉพาะตัวและมีจํานวนนอยราย 

  1.3  รูปแบบการวิจัยเฉพาะรายมีความยืดหยุนการจัดกระทํา ที่จะใหจะไมใชวิธีการ

ที่เหมือนกันทุกประการในทุกรายที่ศึกษา จะแตกตางกันไปขึ้นกับแตละราย รวมทั้งวิธีการสังเกต

เพื่อเก็บขอมูล ก็อาจปรับใหเหมาะสมได 

  1.4 ผลการของการวิจัย (ประสิทธิภาพของวิธีการปรับพฤติกรรม) ไมข้ึนอยูกับ 

จํานวนคนในกลุมตัวอยาง (N) ตางจากในกรณีของการทดลองรายกลุม ซึ่งยิ่งคนจํานวนมาก

โอกาสที่จะพบความแตกตางใน “ทางสถิติ” จะยิ่งมาก ซึ่งอาจไมใชความแตกตางในทางปฏิบัติ 

(Practical Significant) กรณีดังกลาว การพึ่งพาสถิติจึงไมไดหมายความวา จะกอใหเกิดความ

มั่นใจได 

  1.5 จรรยาบรรณในการวิจัยในการทดลองรายกลุม การใหหรือไมให  

การจัดกระทํา เปนการจํากัดหรือลิดรอนสิทธิของนักเรียนบางราย แตในกรณีการทดลองเฉพาะราย

ปญหาเชนนี้ยังคงมีแตนอยกวาเพราะ Treatment ที่ใหจะเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับบุคคล 

(ผองพรรณ   ตรัยมงคลกูล 2543: 207 ; อางอิงจาก MC Burney. 1994: 278-281) 

 2. ขอจํากัดของการทดลองเฉพาะราย  มีดังนี้ 

  2.1 การสรุปผลของการรักษาทําไดยากถาในระยะเสนฐานมีแนวโนมของพฤติกรรม

เพิ่มข้ึนหรือลดลง หรือพฤติกรรมไมมีความคงที่ ในกรณีที่พฤติกรรมระยะเสนฐานไมคงที่              

มีแนวทางแกไข คือ 

   2.1.1  พยายามหาสาเหตุและควบคุมตัวแปรอื่นๆ ใหได 

   2.1.2  คอยจนกวาพฤติกรรมคงที่ 

   2.1.3  ทําขอมูลในรูปของคาเฉลี่ย 

  2.2  มีความเที่ยงตรงภายนอกจํากัด แตอาจใชการรักษาเฉพาะนี้นําไปอางอิงคนอื่น

ได ถามีการออกแบบเปนการวิจัยแบบหลายเสนฐาน หรือ Single Group ของกลุมตัวอยาง 

  2.3 ไมเหมาะสมในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายๆ ตัว (พวงเพชร  

ฟูวงคสิทธิ์. 2546: 58; อางอิงจาก Shaughnessy, Zechmeister; & Zechmeister. 2000: 350 - 

367) 
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 สรุปไดวา การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว มีขอดีคือ ไดขอมูลเที่ยงตรงเฉพาะกรณี ใชใน

กลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษซึ่งมีปญหาเฉพาะตัว รูปแบบการวิจัยมีการยืดหยุนปญหา

จรรยาบรรณในการวิจัยมีนอย ขอจํากัดคือ การสรุปผลทําไดยากถาพฤติกรรมระยะเสนฐานไมคงที่ 

มีความเที่ยงตรงภายนอกจํากัด และไมเหมาะสมในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

หลายๆ ตัว 
 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาเก็บขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 4.  วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.  การบันทึกและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.  วิธีดําเนินการทดลอง 

 7.  การวิเคราะหขอมูล                                                                                                                      
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค มีสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 

3)   
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไม 

พึงประสงค มีสติปญญาปกติและ ไมมีความพิการซ้ําซอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้น

ที่ 3) กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จากโรงเรียนตัรกี้ยะตุ

ลอุมมะห  อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล จํานวน 2 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยมีวิธีการคัดเลือกดังนี้ (อัจฉรา  นาคทรัพย. 2546: 42-43) 

 
 ขั้นที่ 1 ใชแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 
 คัดเลือกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู เลือกมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนของ ดร.ผดุง อารยะวิญู (2523) ภาควิชา

การศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนแบบสํารวจโดยใช มาตรา

สวนประเมินคา 5 ระดับ มีคําถาม 50 ขอ ครูผูสอนเปนผูประเมินเด็กแตละคน ครูจะตองรูจักและ

คุนเคยกับเด็กเปนอยางดี โดยสังเกตเด็กติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน แบบสํารวจนี้ใชกับ
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เด็กที่มีอายุ 6-12 ป สํารวจปญหาของเด็กใน 5 ดานใหญ ๆ และ 25 ดานยอย คือ ภาษา 

คณิตศาสตร เวลาและทิศทาง การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม 

 หลังจากกรอกแบบสํารวจแลวใหนําขอมูลมาบันทึกลงกราฟเพื่อหาระดับความสามารถ

ของเด็กดังนี้ หากเสนกราฟตกในชองเปอรเซ็นตไทลที่ 1-3 ต้ังแต 1 ดานยอยขึ้นไปถือวาเด็กมี

ปญหาในการเรียน แตเด็กที่มีปญหาในการเรียนนี้อาจเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู หรือเด็กทีม่ี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดก็ได จึงตองทดสอบในขั้นที่ 2 ตอไป 
 
 ขั้นที่ 2 ประเมินความสามารถทางเชาวปญญา 
 ประเมินความสามารถทางเชาวปญญาของเด็กที่ไดรับการคัดแยกแลว โดยนําเด็กที่

ไดรับการตัดสินวาเปนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปรับการ

ประเมินจากบุคลากรที่ไดรับการอบรมการใชแบบประเมินความสามารถทางเชาวนปญญา ซึ่ง

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขเปนผูใหการอบรม แบบประเมินความสามารถทางเชาวน

ปญญานี้เปนแบบทดสอบความสามารถทางเชาวนปญญาสําหรับเด็กอายุ 2-15 ป สรางขึ้นโดย

ฝายจิตวิทยากรมสุขภาพจิต มีคาความเชื่อมั่น 90% (กระทรวงสาธารณสุข. 2538) (พิจารณาวา

เด็กมีปญหาทางการเรียนรูหรือไม หากเด็กมีระดับสติปญญาหรือ IQ เทากับ 90 หรือมากกวา แตมี

ปญหาจากขอ 1 ก็สามารถพิจารณาไดวาเปนเด็กที่มีปญหาทาง  การเรียนรู แตหากระดับ

สติปญญาต่ํากวา 90 อาจเปนเด็กเรียนชา และหากระดับสติปญญาต่ํากวา 70 อาจเปนเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา) 
  
 ขั้นที่ 3 ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล 
 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยเลือกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจําวันขณะอยูในโรงเรียนมาทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ นําขอมูลที่ไดไปพิจารณา โดย

พิจารณาวาหากไมไดรับความชวยเหลือแลว เด็กไมสามารถปฏิบัติตน หรือวางตัวไดอยาง

เหมาะสมในขณะอยูรวมกับเพื่อนในโรงเรียน และอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมดวย จึงตัดสินวาเปน

เด็กที่มีปญหาทางการเรยีนรู ที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 
 ขั้นที่ 4 สัมภาษณผูปกครอง และครูประจําชั้น รวมทั้งครูประจําวิชา 
 เชิญผูปกครองมาพบเพื่อสัมภาษณ กอนการสัมภาษณ ใหผูปกครองกรอกแบบการ     

ซักประวัติ  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กมากที่สุด สัมภาษณครูประจําชั้น หรือครูประจําวิชา 

เกี่ยวกับลักษณะการอยูรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน และในโรงเรียน 



 38 

 ขั้นที่ 5 นํารายชื่อเด็กที่ไดรับการตัดสินวามีปญหาในการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคมาเปนกลุมตัวอยางจํานวน 2 คน โดยเลือกจากเด็กที่มีปญหารุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่

ความถี่บอยที่สุด  

 เด็กคนที่ 1 เปนนักเรียนชาย กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2          

ปการศึกษา 2550 คัดแยกโดยการใชแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดานของ     

ดร.ผดุง อารยะวิญู มีระดับสติปญญา = 92.9 โดยเรียนรวมกับเด็กปกติแบบเต็มเวลา ไมมีครู

การศึกษาพิเศษชวยเหลือเร่ืองการเรียน   

 เด็กเปนคนพูดนอย คอนขางเกเร ด้ือเงียบ เมื่อถูกเพื่อนกระเซาเยาแหยจะโมโหงาย และ

ตอบโตเพื่อนโดยการตบตี เด็กรูสึกสนุกสนานหากครูทําโทษเพื่อน เด็กรูสึกชอบใจและอยากจะทํา

โทษเสียเอง  เวลาเรียนไมคอยสนใจครูพูด มักทําอะไรตามใจตนเอง ชอบแกลงเพื่อนโดยการเอา

สมุดหรือหนังสือตีศีรษะเพื่อน เอาปากกาหรือดินสอสะกิดเพื่อน ใหเพื่อนหันมามอง และตองการ

ชวนเพื่อนเลน ดึงเกาอี้ ใหเพื่อนลม เอาเทาแหยไปใตโตะเพื่อตองการเตะขาเพื่อน ชอบหนีเรียน ไม

คอยทํางานสงครูตรวจ และมักจะไมเขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืน 

 ความสามารถปจจุบัน เขียนตามคําบอกได เขียนผิดเปนบางคํา มีความจําดี อานคํา

ยากไดแตออกเสียงผิดเปนบางคํา บวกลบเลขได คูณและหารโจทยปญหาที่ไมซับซอนได   

 ปญหาที่สําคัญของเด็กคนนี้คือ การตีเพื่อนดวยการใชมือ ปากกา สมุด หรือดินสอ หาก

ไมพอใจเพื่อน และการไมรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น หมายถึง นักเรียนยืมของของเพื่อนไมเปน หาก

ตองการยืมของของเพื่อน เด็กจะไมขอแตจะดึงมาใชทันที ผูวิจัยไดทําการคัดแยกโดยการใชแบบ

สํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดานของ ดร.ผดุง  อารยะวิญู พบวาเด็กมีปญหา

ทางดานพฤติกรรมมากเปนอันดับ1 และรองลงมาคือปญหาทางดานคณิตศาสตร 

 เด็กคนที่ 2 เปนนักเรียนชาย กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2550 คัดแยกโดยการใชแบบสํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดานของ ดร.

ผดุง อารยะวิญู  มีระดับสติปญญา = 97.3 โดยเรียนรวมกับเด็กปกติแบบเต็มเวลา ไมมีครู

การศึกษาพิเศษชวยเหลือเร่ืองการเรียน   

 เปนคนพูดมาก สนิทกับเพื่อนกลุมเดิม ๆ เมื่อเจอครูในโรงเรียนเด็กมักจะเดินทําเสียงดัง

แปลก ๆ ซึ่งเปนเสียงที่ไมสุภาพ เชน เอื๊อก ๆ แหวะ ๆ เพื่อตองการใหครูหันไปมอง ถาเดินสวนทาง

กับครูเชิดหนาทําตัวงอและแกวงแขนไปมาจนกวาครูจะเดินผานไป เวลาเรียนในหองเรียนจะไม

สบตาครู หากครูซักถามจะไมตอบคําถามครู แตจะสงเสียงดังเปนการอุทานขึ้นมาเปนบางครั้ง เชน 

เบื่อโวย! นาเบื่อจัง! ข้ีครานโวย! เปนตน จนเพื่อน ๆ หันมามอง หรือหากนั่งกับเพื่อนขาง ๆ ก็จะคุย
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และเลนกันเสียงดัง จนเพื่อน ๆ เกิดความรําคาญ บางคนอาจเสียสมาธิขณะนั่งเรียน เวลาพูดกับ

เพื่อน มักใชคําแทนเพื่อนวา”มึง” และจะแทนตัวเองวา “กู” ไมมีความรับผิดชอบงานที่ส่ัง และขาด

เรียนบอย 

 ความสามารถปจจุบัน เขียนตามคําบอกได เขียนคํายากผิดบางเปนบางคํา อานคํา 

งายๆ ไดถูกตอง อานคํายากไดแตมีบางคําที่นักเรียนอานผิด บวก-ลบ เลขได คูณและหารเลขที่ไม

ซับซอนได 

 ปญหาที่สําคัญของเด็กคนนี้คือ ไมรูวิธีที่จะพูดคุยกับครูหรือทักทายครู ใชคําพูดที่ไม

เหมาะสมหรือไมสุภาพกับเพื่อนเสมอ ๆ ผูวิจัยไดทําการคัดแยกโดยการใชแบบสํารวจเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรูเฉพาะดานของ ดร.ผดุง  อารยะวิญู พบวาเด็กมีปญหาทางดานพฤติกรรม

มากเปนอันดับ 1 และรองลงมาคือมีปญหาดานคณิตศาสตร 
 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

 1. เรื่องราวทางสังคม ซึ่งใชในการฝกทักษะทางสังคมแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู

จํานวน 2 เร่ือง 

 2. แผนการสอน แผนการสอนเรื่องราวทางสังคม จํานวน 2 แผน 

 3. แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ใช

แบบบันทึกพฤติกรรมแบบความถี่ ในการบันทึกพฤติกรรมทั้ง 2 พฤติกรรม คือ การทํารายเพื่อน 

และการพูดจาไมสุภาพ   
 
3.  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
  
 3.1 เรื่องราวทางสังคม  
 ที่ใชในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ใชในการวิจัย

คร้ังนี้ มีลําดับข้ันตอนในการสราง ดังภาพประกอบ 2   
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ศึกษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

 
สรางเรื่องราวทางสังคมในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

แกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 

 
นําเรื่องราวทางสังคมในการลดพฤติกรรมที่ไมพงึประสงค 

ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 
 

ปรับปรุงเรื่องราวทางสังคมในการลดพฤติกรรม 
ที่ไมพึงประสงคตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 

 
 

นําไปใชจริงกับเด็กกลุมตัวอยาง 
 

ภาพประกอบ 2 ลําดับข้ันตอนในการสรางเรื่องราวทางสังคมที่ใชในการวิจัย 

 

 จากภาพประกอบ 2 แสดงลําดับข้ันตอนในการสรางเรื่องราวทางสังคมที่ใชในการวิจัยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทาง และสราง

กรอบในการสรางเรื่องราวทางสังคม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

 2. สรางเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไมพึงประสงคแก เด็กที่มีปญหา     

ทางการเรียนรู  ผูวิจัยเขียนเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่งใชเร่ืองราวทาง

สังคมที่มีภาพการตูนและคําบรรยายประกอบ จํานวน 2 เร่ือง 

  3. นําเรื่องราวทางสังคมที่ใชในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ   ผูวิจัยนําเรื่องราวทางสังคมในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปใหผูเชี่ยวชาญดาน

การศึกษาพิเศษจํานวน 3 คน (ดังรายนามภาคผนวก ก หนา 67) ตรวจสอบความเหมาะสม และ
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ใหคําแนะนําในการสรางเรื่องราวทางสังคมแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค 

 4. ปรับปรุงเรื่องราวทางสังคม ในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหา

ทางการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยไดนําคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง

เร่ืองราวทางสังคมในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู   

 5. นําเรื่องราวทางสังคมที่ใชลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปใชกับกลุมตัวอยางผูวิจัยได

นําเรื่องราวทางสังคมที่ใชลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปใชกับกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไวจํานวน 2 

คน เพื่อศึกษาผลการใชเร่ืองราวทางสังคมในการลดพฤติกรรม ที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหา

ทางการเรียนรู 
  
 3.2  แผนการสอน  
 ที่ใชในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ใชในการวิจัย

คร้ังนี้ มีลําดับข้ันตอนในการสราง ดังภาพประกอบ 3  

 
ศึกษาทฤษฎ ีเอกสาร ที่เกี่ยวของกับแผนการสอน 

 
 

ทําแผนการสอนเพื่อลดพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงค 
แกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

 

 

 

นําแผนการสอนในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 

 

 

ปรับปรุงแผนการสอนในการลดพฤตกิรรมที่ไมพึงประสงค 
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

นําไปใชจริงกับเด็กกลุมตัวอยาง 
 

ภาพประกอบ 3 ลําดับข้ันตอนในการสรางแผนการสอนที่ใชในการวิจยั 
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 จากภาพประกอบ 3 แสดงลําดับข้ันตอนในการสรางแผนการสอนที่ใชในการวิจัยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทาง และสราง

กรอบในการสรางแผนการสอน เพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่

มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

     2.  สรางแผนการสอนเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

ผูวิจัยเขียนแผนการสอนเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่งใชเร่ืองราวทางสังคมที่มีภาพการตูน

และคําบรรยายประกอบ จํานวน 2 เร่ือง 

      3.  นําแผนการสอนที่ใชในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  

ผูวิจัยนําแผนการสอนในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ

จํานวน 3 คน (ดังรายนามภาคผนวก ก หนา 67) ตรวจสอบความเหมาะสม และใหคําแนะนําใน  

การเขียนแผนการสอนแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

 4.  ปรับปรุงแผนการสอน ในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนําคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแผนการ

สอนในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู   

 5.  นําแผนการสอนที่ใชลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปใชกับกลุมตัวอยาง ผู วิ จั ย ไดนํ า

แผนการสอนที่ใชลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปใชกับกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไวจํานวน 2 คน 

เพื่อศึกษาผลการใชแผนการสอนในการลดพฤติกรรม ที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรู 

 

 3.3  แบบบันทึกพฤติกรรม 
 ที่ใชในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ใชในการวิจัย

คร้ังนี้ มีลําดับข้ันตอนในการสราง ดังภาพประกอบ 4   
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ศึกษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 

สรางแบบบนัทึกพฤตกิรรมในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
แกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

 

 

 

นําแบบบันทกึพฤติกรรมในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 

 

 

ปรับปรุงแบบบันทึกพฤตกิรรมในการลดพฤติกรรม 
ที่ไมพึงประสงคตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 

 

 

 

นําไปใชจริงกับเด็กกลุมตัวอยาง 
 

ภาพประกอบ 4 ลําดับข้ันตอนในการสรางแบบบันทกึที่ใชในการสงัเกตพฤติกรรม 

 

 จากภาพประกอบ  4 แสดงลําดับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทาง และสราง

กรอบในการสรางแบบบันทึกพฤติกรรม เพื่อใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรูและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

     2.  สรางแบบันทึกพฤติกรรมเพื่อใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคกับเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรู  ผูวิจัยสรางแบบบันทึกพฤติกรรมเพื่อใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค  

      3.  นําแบบบันทึกพฤติกรรมที่ ใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ ไมพึงประสงคไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  ผูวิจัยนําแบบบันทึกพฤติกรรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
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ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษจํานวน 3 คน (ดังรายนามภาคผนวก ก หนา 67) ตรวจสอบ             

ความเหมาะสม และใหคําแนะนําในการสรางแบบบันทึกพฤติกรรม 

 4.  ปรับปรุงแบบบันทึกพฤติกรรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มี

ปญหาทางการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ผูวิจัยไดนําคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมา

ปรับปรุงแบบบันทึกพฤติกรรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรู   

 5. นําแบบบันทึกพฤติกรรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไปใชกับ  กลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยไดนําแบบบันทึกพฤติกรรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปใชกับ   

กลุมตัวอยางที่คัดเลือกไวจํานวน 2 คน เพื่อศึกษาผลการใชแบบบันทึกพฤติกรรม 

  

 การสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  มีวิธีการดังนี้ 

 1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค   

 2.  เลือกวิธีที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางในการวิจัย  โดยการสังเกตพฤติกรรมเปาหมาย

และบันทึกลงในแบบบันทึก  ใชการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมแบบความถี่ (Frequency 

Recording) ในการสังเกตผูวิจัยไดฝกผูรวมสังเกต จํานวน 1 คน และไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ

นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตามเปนอยางดี ซึ่งใชผูรวมสังเกตรวมผูวิจัยดวยแลวรวมเปน 2 คน   

 

  ตัวอยางแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห อําเภอทาแพ 

จังหวัดสตูล 
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  ตัวอยางแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
 

แบบบันทกึพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู  

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550  

โรงเรียนตัรกีย้ะตุลอุมมะห อําเภอทาแพ จงัหวัดสตูล 
 

คนที่ 1 สัปดาหที่ 1 
 

     ชื่อผูถูกสังเกต       เดก็คนที ่1             ชื่อผูสังเกต  นางจารณีุ  เด็นจ ิ

     สถานที ่ในหองเรียน                          พฤติกรรมทีสั่งเกต  การทาํรายเพื่อน 

     เวลาที่ใชในการสงัเกต 08.30-09.00 น. 

 

   

    

    

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5  ตัวอยางแบบสังเกตและบนัทกึพฤติกรรม 

 
 การสังเกตพฤติกรรม 
 1.  ผูวิจัยและผูรวมสังเกตทําการศึกษาพฤติกรรมเปาหมายและคํานิยามศัพทของ

พฤติกรรมใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจตรงกัน 

 2.  ผูวิจัยและผูรวมสังเกต ฝกทําการสังเกตพฤติกรรมเปาหมายในเด็กคนอื่นที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง 

 3.  ผูวิจัยและผูรวมสังเกต ทําการฝกการสังเกตจนกวาจะไดคาความเชื่อมั่นระหวางผู

สังเกต 80% ข้ึนไป 
 

วัน / เดือน / ป ความถี่ของพฤติกรรม รวม 

3 / 7 / 49 ///////// 9 

4 / 7 / 49 /////// 7 

5 / 7 / 49 ////////// 10 

6 / 7 / 49 //////// 8 

7 / 7 / 49 /////// 7 
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 วิธีการหาคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกต (Interobserver Reliability) โดยใชวิธีหา

คารวม (Gross Method) โดยผูสังเกตแตละคนตางบันทึกพฤติกรรมลงในแบบบันทึก 

เชน   

 # ผูสังเกตคนที่ 1 บันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 13 คร้ัง 

 # ผูสังเกตคนที่ 2 บันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 11 คร้ัง                                                                  
  

 การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกตคือ 
 

 คาต่ํา x 100   

 
คาความเชื่อมัน่ (IOR)  = 

คาสูง   

 

 ดังนั้นจากตัวอยาง การหาคาความเชื่อมั่น %85100
13
11

=×=   คาความเชื่อมั่นที่

ตองการคือ รอยละ 80 ในตัวอยางนี้ไดคาความเชื่อมั่นรอยละ 85 ซึ่งหมายความวา ทั้งสองคน

บันทึกพฤติกรรมไดสอดคลองกันถึงรอยละ 85 ซึ่งถือวาเพียงพอ 

 
4.  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษารายกรณี  ซึ่งผูวิจัยใชการวิจัยทางการศึกษาพเิศษในแบบ

กลุมตัวอยางเดี่ยว ประเภทของการวิจัยแบบสลับกลับ ABA (Reversal Design) เพื่อเปรียบเทียบ

ความ สามารถในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู โดยใชเร่ืองราว

ทางสังคม แบบแผนการทดลองรูปแบบนี้แบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ มีข้ันตอนดังนี้  

 ระยะที่ 1 (A) ระยะเสนฐานพฤติกรรม หาเสนฐานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเปนเวลา 2 

สัปดาห (สัปดาหที่ 1-2 ระยะเวลาที่ทําการสังเกตพฤติกรรม ระหวางวันที่ 22 ตุลาคม 2550 – วันที่ 

2 พฤศจิกายน 2550) เพื่อศึกษาพื้นฐานของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคกอนการทดลอง 

 ระยะที่ 2 (B) ระยะทดลอง โดยใชเร่ืองราวทางสังคมกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

เปนเวลา 6 สัปดาห (สัปดาหที่ 3-8 ระยะเวลาที่ทําการทดลองใชเร่ืองราวทางสังคม ระหวางวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2550 – วันที่ 14 ธันวาคม 2550) ใชผลการสังเกตพฤติกรรมของแตละคนเขียนกราฟ 

เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในระยะทดลอง 

 ระยะที่ 3 (A) ระยะหลังการทดลองใชเวลา 2 สัปดาห (สัปดาหที่ 9-10 ระยะเวลาที่ใช

หลัง      การทดลอง ระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2550 – วันที่ 28 ธันวาคม 2550) เพื่อติดตามผล

ของการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลังการทดลอง 



 47 

            

 ระยะทดลอง  ระยะเสนฐาน 

พฤติกรรม       

ระยะหลังการทดลอง 

(Follow up) 

            

            

            

2 สัปดาห  6 สัปดาห  2 สัปดาห   

            
            คว

าม
ถี่ข
อง
พฤ
ติก
รร
มท

ี่ไม
พึง
ปร
ะส
งค
 

        1         2         3         4         5         6         7        8         9        10 
 

ภาพประกอบ 6  แสดงระยะตาง ๆ ของการทดลองแบบสลับกลับ (ABA) 

 

5.  การบันทึกและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสังเกตพฤติกรรมเปาหมายและบันทึกลงในแบบบันทึก โดยใชการสังเกตและบันทึก

การสังเกตแบบความถี่ (Frequency Recording) วิธีนี้คือ ผูสังเกตจะเฝาสังเกตและนับจํานวนการ

เกิดของพฤติกรรมเปาหมายวา เกิดขึ้นกี่คร้ังในระยะเวลาที่กําหนด (ประเทือง ภูมิภัทราคม. 2540: 

76-77) ผูวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรม 2 สัปดาห จํานวน 10 วัน วันละ 30 นาที ระหวางเวลา 

08.30 ถึงเวลา  09.00 น. 
  
 สถานที่ที่ใชในการสังเกตพฤติกรรม 
 สถานที่ที่ใชในการสังเกตพฤติกรรม คือ ในหองเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 1 ชวงเวลาใน

การสังเกตพฤติกรรมจะเปนเวลาเรียนคาบแรกของแตละวัน ซึ่งอยูในชวงเวลา 08.30 – 09.00 น. 

ในหองเรียนของนักเรียนจะเปนหองที่มีทั้งนักเรียนผูชายและนักเรียนผูหญิง การจัดโตะนั่งเรียนนั้น

ผูชายทั้งหมดนั่งอยูฝงซายมือครู และนักเรียนผูหญิงนั่งอยูฝงขวามือของครูทั้งหมด โดยการนั่ง

เรียนไมไดจับคูกันนั่ง ผูชายจะจัดโตะเปนหนากระดานเรียงสี่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี 44 

คน) นักเรียนชาย 30 คน และนักเรียนหญิง 14 คน ผูชายจัดโตะได 5 แถว สวนผูหญิงจัดโตะนั่ง

เปน หนากระดานเรียงสาม และจัดได 4 แถว รอบหองเรียนจะมีรูปภาพตาง ๆ เปนการตกแตง

หองเรียนดวยฝมือของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เอง เพราะในโรงเรียนมีโครงการประกวด

หองเรียนทุก ๆ ภาคเรียน 
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6.  วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังนี้ 

 1. เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหออกหนังสือเชิญผูเชีย่วชาญ

ใน การตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน 3 คน และขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาที่ผูวิจัยคัดเลือก เพื่อ

ขอความอนุเคราะหในการดําเนินการทดลองกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ผูวิจัยคัดเลือกไว 

 2. สรางความคุนเคยกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ผูวิจัยคัดเลือกไวมาดําเนินการ

ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 

 3. ดําเนินการทดลองใชเร่ืองราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยผูวิจัย

เปนผูดําเนินการทดลอง ใชเวลาสัปดาหละ 5 วัน (จันทร-ศุกร) วันละ 50 นาที ชวงเวลาที่ทําการ

ทดลอง คือ  เวลากอนเขาเรียนตอนเชา 20 นาที เวลาพักเที่ยง 20 นาที และเวลาหลังเลิกเรียนตอน

เย็นเปนการทบทวนอีก 10 นาที โดยทําการทดลองคนที่ 1 ใชเวลาครึ่งแรก และทําการทดลองคนที่ 

2 ใชเวลาครึ่งหลัง และทําตลอดทุก ๆ ชวงเวลาของการทดลอง (เชา เที่ยง เย็น) และใชระยะเวลา

ในการทดลอง 10 สัปดาห  

 4. ผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเปาหมายกอนลงมือเก็บขอมูลจริง 

 5. สรุปผลการวิจัย นําเสนอผลการทดลองเปนแผนภูมิกราฟ แสดงการลด พฤติกรรมที่ 

ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูโดยใชเร่ืองราวทางสังคม ใชกราฟเสนแบบ สลับ

กลับ ABA (Reversal Design) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมกอนและหลังการลดพฤติกรรมที่

ไมพึงประสงคโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 
 

7.  การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย และแสดงเปนแผนภูมิ (Graph) วิเคราะหขอมูลจากการ

พิจารณาดูจากกราฟ (Visual inspection) (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล. 2543: 212;  อางอิงจาก 

Alberto; & Troutman. 1995: 140–146, 198) 
 

 

 

 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มี

ปญหาทาง การเรียนรูหลังการสอน โดยใชเร่ืองราวทางสังคม และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระหวางกอนและหลังการสอนโดยใชเร่ืองราวทาง

สังคม ซึ่งผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับหัวขอดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดบันทึกและรวบรวมขอมูลจํานวนความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่

มีปญหาทางการเรียนรูทั้งกอนการใชเร่ืองราวทางสังคมระหวางการใชเร่ืองราวทางสังคม และหลัง

การใชเร่ืองราวทางสังคม แลวนําเสนอแผนภูมิกราฟเปนรายบุคคล โดยนําความถี่ที่ไดจากการ

สังเกตมาแสดงเปนรายบุคคลและภาพรวมดังตาราง 1-3 และภาพประกอบ 7-9 
 

ตาราง 1  ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 
คร้ังที ่ ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 

1 15   

2 12   

3 13   

4 12   

5 10   

6 11   

7 13   

8 9   

9 11   

10 13   

คาเฉลี่ย 11.9   
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 
คร้ังที ่ ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 

11  13  

12  12  

13  11  

14  11  

15  10  

16  12  

17  12  

18  11  

19  11  

20  12  

21  10  

22  9  

23  9  

24  8  

25  8  

26  9  

27  8  

28  9  

29  7  

30  7  

31  7  

32  7  

33  7  

34  5  
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 
คร้ังที ่ ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 

35  6  

36  6  

37  5  

38  5  

คาเฉลี่ย  6.5  

39   4 

40   4 

41   4 

42   4 

43   3 

44   3 

45   3 

46   3 

47   3 

48   3 

คาเฉลี่ย   3.4 
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แผนภูมิแสดงความถ่ีของพฤติกรรมเด็กคนที่ 1
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ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 

  

 จากตาราง 1 และภาพประกอบ 7 พบวา เด็กคนที่ 1 ในระยะเสนฐาน (A1) (สัปดาหที่ 

1-2) ซึ่งทําการสังเกตพฤติกรรมจํานวน 10 คร้ัง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มีคาความถี่เฉลี่ย 11.9 

คร้ัง/วัน ในชวงที่ใชวิธีการจัดกระทํา (B) (สัปดาหที่ 3-8) ซึ่งใชเวลาในการสังเกตพฤติกรรมจํานวน 

30 คร้ัง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ มีคาความถี่เฉลี่ย 6.5 คร้ัง/วัน ในระยะ

ระงับการจัดกระทํา (A2) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลังการทดลองลดลงโดยมีคาความถี่เฉลี่ยเปน 

3.4 คร้ัง/วัน 
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ตาราง 2  ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 2 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 2 
คร้ังที ่ ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 

1 10   

2 8   

3 10   

4 7   

5 9   

6 11   

7 9   

8 10   

9 8   

10 10   

คาเฉลี่ย                9.2   

11  10  

12  9  

13  10  

14  9  

15  8  

16  7  

17  8  

18  8  

19  7  

20  7  

21  8  

22  8  
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 2 
คร้ังที ่ ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 

23  7  

24  8  

25  7  

26  6  

27  5  

28  6  

29  6  

30  5  

31  5  

32  5  

33  5  

34  5  

35  5  

36  5  

37  6  

38  5  

คาเฉลี่ย  5  

39   5 

40   5 

41   5 

42   4 

43   4 

44   4 

45   4 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 2 
คร้ังที ่ ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 

46   4 

47   4 

48   4 

คาเฉลี่ย   4.3 

 
 

แผนภูมิแสดงความถี่ของพฤติกรรมเด็กคนที่ 2
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ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 2 

 

 จากตาราง 2 และภาพประกอบ 8 พบวา เด็กคนที่ 2 ในระยะเสนฐาน (A1) (สัปดาหที่ 

1-2) ซึ่งทําการสังเกตพฤติกรรมจํานวน 10 คร้ัง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มีคาความถี่เฉลี่ย 9.2 

คร้ัง/วัน ในชวงที่ใชวิธีการจัดกระทํา (B) (สัปดาหที่ 3-8) ซึ่งใชเวลาในการสังเกตพฤติกรรมจํานวน 

30 คร้ัง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ มีคาความถี่เฉลี่ย 5 คร้ัง/วัน ในระยะ

ระงับการจัดกระทํา (A2) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลังการทดลองลดลงโดยมีคาความถี่เฉลี่ยเปน 

4.3 คร้ัง/วัน 
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ตาราง 3  ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 และคนที่ 2 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 
คร้ังที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 

1 15 10     

2 12 8     

3 13 10     

4 12 7     

5 10 9     

6 11 11     

7 13 9     

8 9 10     

9 11 8     

10 13 10     

คาเฉลี่ย 11.9 9.2     

11   13 10   

12   12 9   

13   11 10   

14   11 9   

15   10 8   

16   12 7   

17   12 8   

18   11 8   

19   11 7   

20   12 7   

21   10 8   

22   9 8   



 57 

ตาราง 3   (ตอ) 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 
คร้ังที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 

23   9 7   

24   8 8   

25   8 7   

26   9 6   

27   8 5   

28   9 6   

29   7 6   

30   7 5   

31   7 5   

32   7 5   

33   7 5   

34   5 5   

35   6 5   

36   6 5   

37   5 6   

38   5 5   

คาเฉลี่ย   6.5 5   

39     4 5 

40     4 5 

41     4 5 

42     4 4 

43     3 4 

44     3 4 
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ตาราง 3   (ตอ) 

 

ความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

ระยะที ่1 

ระยะกอนใชวธิีการจัดกระทาํ 

ระยะที ่2 

ระยะการจัดกระทํา 

ระยะที ่3 

ระยะระงับการจัดกระทํา 
คร้ังที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 

45     3 4 

46     3 4 

47     3 4 

48     3 4 

คาเฉลี่ย     3.4 4.3 

 

 

 

แผนภูมิแสดงความถ่ีของพฤติกรรมเด็กคนที่ 1
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แผนภูมิแสดงความถี่ของพฤติกรรมเด็กคนที่ 2
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ภาพประกอบ 9 กราฟแสดงความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 และเด็กคนที่ 2 
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 จากตาราง 3 และภาพประกอบ 9 พบวา เด็กคนที่ 1 และ เด็กคนที่ 2 ในระยะเสนฐาน 

(A1) (สัปดาหที่ 1-2) ซึ่งทําการสังเกตพฤติกรรมจํานวน 10 คร้ัง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค มี

คาความถี่เฉลี่ย 9.2 - 11.9 คร้ัง/วัน ในชวงที่ใชวิธีการจัดกระทํา (B) (สัปดาหที่ 3-8) ซึ่งใชเวลาใน

การสังเกตพฤติกรรมจํานวน 30 คร้ัง พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ มีคาความถี่

เฉลี่ย 5 - 6.5 คร้ัง/วัน ในระยะระงับการจัดกระทํา (A2) พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลังการทดลอง

ลดลงโดยมีคาความถี่เฉลี่ยเปน 3.4 - 4.3 คร้ัง/วัน สรุปไดวาเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ไดรับ

การสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคมมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง 

 จากภาพประกอบ 5 เด็กคนที่ 1 มีความถี่ของพฤติกรรมการทํารายเพื่อนในชวงระยะเสน

ฐานมากที่สุดมี 15 คร้ัง/วัน และเด็กคนที่ 2 มีความถี่ของพฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพชวงระยะ

เสนฐานมากที่สุดมี 11 คร้ัง/วัน ในระยะการจัดกระทําความถี่ของพฤติกรรมการทํารายเพื่อนของ

เด็กคนที่ 1 ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีความถี่ตํ่าสุด 5 คร้ัง/วัน และเด็กคนที่ 2 มีความถี่ของ

พฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพในระยะ การจัดกระทําลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีความถี่ตํ่าสุด 5 คร้ัง/

วัน เชนกัน แตเมื่อเปรียบเทียบการลดลงของความถี่ของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กทั้ง       

2 คน พบวาเด็กคนที่ 1 ความถี่ของพฤติกรรมการทํารายเพื่อนลดลง 10 คร้ัง เด็กคนที่ 2 ความถี่

ของพฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพลดลง 6 คร้ัง สรุปไดวาในระยะการจัดกระทําความถี่ของ

พฤติกรรมการทํารายเพื่อนของเด็กคนที่ 1 มีความถี่ลดลงมากกวาพฤติกรรม  การพูดจาไมสุภาพ

ของเด็กคนที่ 2 สวน ในระยะระงับการจัดกระทําพบวา ความถี่ของพฤติกรรมการทํารายเพื่อนของ

เด็กคนที่ 1 ลดลงเหลือ 3 คร้ัง/วัน สวนเด็กคนที่ 2 มีความถี่ของพฤติกรรมการพูดจาไมสุภาพลดลง

เหลือ 4 คร้ัง/วัน  

 สรุปไดวา การใชเร่ืองราวทางสังคมสามารถลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กคนที่ 1 

และเด็กคนที่ 2 ดังนี้ 

 เด็กคนที่ 1 ผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมมีความถี่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นสูงสุด 15 

คร้ัง/วัน หลังการทดลองโดยใชเร่ืองราวทางสังคมมีความถี่ของพฤติกรรมลดลงเหลือ 3 คร้ัง/วัน 

แสดงวาเด็กคนที่ 1 มีความถี่ของพฤติกรรมลดลงจํานวน 12 คร้ัง 

 เด็กคนที่ 2 ผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมมีความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสูงสุด 11 

คร้ัง/วัน หลังการทดลองโดยใชเร่ืองราวทางสังคมมีความถี่ของพฤติกรรมลดลงเหลือ 4 คร้ัง/วัน 

แสดงวาเด็กคนที่ 2 มีความถี่ของพฤติกรรมลดลงจํานวน 7 คร้ัง  



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดตัง้จุดมุงหมายไวดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการสอน

โดยการใชเร่ืองราวทางสังคม 

 2.  การเปรียบเทยีบพฤตกิรรมที่ไมพงึประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระหวาง

กอนและหลังการสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั  เปนเดก็ที่มปีญหาทางการเรียนรูที่มพีฤตกิรรมที่ไมพงึ

ประสงค มีระดับสติปญญาปกติ และไมมคีวามพิการซ้าํซอน ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชัน้

ที่ 3)   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย คือ เดก็ทีม่ีปญหาทางการเรียนรูทีม่ีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค มีระดับสติปญญาปกติและไมมีความพิการซ้าํซอน กาํลังเรียนอยูชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที ่2   ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 คน กลุมตัวอยางทั้ง 2 คน เปนนักเรยีนจากโรงเรียน 

ตัรกี้ยะตุลอุมมะห อําเภอทาแพ จงัหวัดสตูล เลือกโดยวธิีเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
                1. ตัวแปรตน  ไดแก  เร่ืองราวทางสงัคม (Social Stories) 

 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมที่ไมพงึประสงคของเด็กทีม่ีปญหาทางการเรียนรูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีไ่ดรับการสอนโดยใชเร่ืองราว

ทางสังคมมพีฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี ้

 1. เร่ืองราวทางสงัคม ซึง่ใชในการฝกทกัษะทางสงัคมแกเดก็ที่มีปญหาทางการเรียนรู

จํานวน 2 เร่ือง 
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 2. แผนการสอน แผนการสอนเรื่องราวทางสังคม จํานวน 2 แผน 

 3. แบบบันทกึพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ใชแบบบันทึก

พฤติกรรมแบบความถี ่ในการบันทึกพฤตกิรรมทั้ง 2 พฤติกรรม คือ การทํารายเพื่อน และการพูดจา

ไมสุภาพ   
  

แบบแผนการทดลอง 

 การวิจยัในครัง้นี้เปนการศึกษารายกรณี ซึง่ผูวิจยัใชการวิจัยทางการศกึษาพิเศษในแบบ

การวิจยัแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว ประเภทของการวิจยัแบบสลับกลับ ABA (Reversal Design) เพือ่

เปรียบเทยีบความสามารถในการลดพฤตกิรรมที่ไมพงึประสงคแกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู โดย

ใชเร่ืองราวทางสังคม แบบแผนการทดลองรูปแบบนี้แบงการทดลองออกเปน 3 ระยะ มีข้ันตอนดังนี้  

 ระยะที่ 1 (A) ระยะเสนฐานพฤติกรรม หาเสนฐานพฤตกิรรมที่ไมพงึประสงคเปนเวลา 2 

สัปดาห (สัปดาหที่ 1-2 ระยะเวลาทีท่ําการสังเกตพฤติกรรม ระหวางวนัที ่22 ตุลาคม 2550 – วนัที่ 

2 พฤศจิกายน 2550) เพื่อศึกษาพื้นฐานของพฤตกิรรมที่ไมพงึประสงคกอนการทดลอง 

 ระยะที่ 2 (B) ระยะทดลอง โดยใชเร่ืองราวทางสังคมกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

เปนเวลา 6 สัปดาห (สัปดาหที่ 3-8 ระยะเวลาที่ทําการทดลองใชเร่ืองราวทางสังคม ระหวางวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2550 – วันที่ 14 ธันวาคม 2550) ใชผลการสังเกตพฤติกรรมของแตละคนเขียนกราฟ 

เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในระยะทดลอง 

 ระยะที่ 3 (A) ระยะหลังการทดลองใชเวลา 2 สัปดาห (สัปดาหที่ 9-10 ระยะเวลาที่ใช

หลังการทดลอง ระหวางวันที่ 17 ธันวาคม 2550 – วันที่ 28 ธันวาคม 2550) เพื่อติดตามผลของ

การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหลังการทดลอง 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนนิการทดลองดังนี ้

 1.  เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหออกหนังสือเชิญผูเชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน 3 คน และขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาที่ผูวิจัยคัดเลือก เพื่อ

ขอความอนุเคราะหในการดําเนินการทดลองกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่ผูวิจัยคัดเลือกไว 

 2.  สรางความคุนเคยกับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ที่ผูวิจัยคัดเลือกไวมาดําเนินการ

ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 

 3.  ประเมินความสามารถในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยใชเร่ืองราวทางสังคม 
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 4. ดําเนินการทดลองโดยใชเร่ืองราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดย

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลอง ใชเวลาสัปดาหละ 5 วัน (จันทร-ศุกร) วันละ 50 นาที ชวงเวลาที่ ทํา

การทดลอง คือ  เวลากอนเขาเรียนตอนเชา 20 นาที เวลาพักเที่ยง 20 นาที และเวลาหลังเลิกเรียน

ตอนเย็นเปนการทบทวนอีก 10 นาที โดยทําการทดลองคนที่ 1 ใชเวลาครึ่งแรก และทําการทดลอง

คนที่ 2 ใชเวลาครึ่งหลัง และทําตลอดทุก ๆ ชวงเวลาของการทดลอง (เชา เที่ยง เย็น) และใช

ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห  

 5.  ผูวิจัยสงัเกตและบันทึกพฤตกิรรมเปาหมายกอนลงมือเกบ็ขอมูลจริง 

 6.  สรุปผลการวิจัย นําเสนอผลการทดลองเปนแผนภูมิกราฟ แสดงการลดพฤติกรรมที่              

ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูโดยใชเร่ืองราวทางสังคม ใชกราฟเสนแบบสลบักลบั 

ABA (Reversal Design) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคกอนและหลังการทดลองโดย

ใชเร่ืองราวทางสังคม 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูโดยใช

เร่ืองราวทางสังคม จํานวน 2 คน สรุปผลไดดังนี้ 

 เด็กคนที่ 1 ผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมมีความถี่ของพฤติกรรมเกิดขึ้นสูงสุด 15 

คร้ัง/วัน หลังการทดลองโดยใชเร่ืองราวทางสังคมมีความถี่ของพฤติกรรมลดลงเหลือ 3 คร้ัง/วัน 

แสดงวาเด็กคนที่ 1 มีความถี่ของพฤติกรรมลดลงจํานวน 12 คร้ัง 

 เด็กคนที่ 2 ผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมมีความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสูงสุด 11 

คร้ัง/วัน หลังการทดลองโดยใชเร่ืองราวทางสังคมมีความถี่ของพฤติกรรมลดลงเหลือ 4 คร้ัง/วัน 

แสดงวาเด็กคนที่ 2 มีความถี่ของพฤติกรรมลดลงจํานวน 7 คร้ัง 

  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูโดย

ใชเร่ืองราวทางสังคม พบวาเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไดแก 

การทํารายเพื่อน และการพูดจาไมสุภาพลดลง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยไดต้ังไว ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก เมื่อไดรับการสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคม เด็กสามารถเรียนรูมีวิธีการที่ดีในการ

ติดตอทักทายเพื่อนหรือชวนเพื่อนเลนไดจากเรื่องราวทางสังคม การสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคม
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นั้นเปนเหมือนการยกตัวอยางใหนักเรียนเห็นเรื่องราวของตนเองโดยผานหนังสือการตูน ทําให

เขาใจงาย เร่ืองราวทางสังคมทําใหเด็กไดเรียนรูถึงพฤติกรรมที่พึงประสงคที่เด็กควรกระทํา ซึ่งเปน

พฤติกรรมที่เปนการคาดหวังของสังคม นอกจากนี้การใชเร่ืองราวทางสังคมที่มีขอความเล็กนอย 

พรอมทั้งมีภาพประกอบที่ชัดเจน เขาใจงาย เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ทําใหนักเรียนสามารถจํา 

และเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น อีกทั้ง ลักษณะของเรื่องราวทางสังคมเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกบัตัว

เด็กเอง ไมใชเร่ืองราวของเด็กทั่วไป ตัวเด็กรับรูและเขาใจถึงพฤติกรรมที่ดีที่เด็กควรกระทําได ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ รุจิรา คุมเจริญ (2528 : 28-30) ที่ไดทําการสอนเด็กโดยการนําภาพสี 

3 ประเภท คือ ภาพถาย ภาพวาดลายเสนเหมือนจริง และการตูน มาใชเพื่อศึกษาความคงทนใน

การเรียนรูของเด็กเรียนชา ผลปรากฏวา ภาพเหมือนจริงและการตูน มีความคงทนในการเรียนรู

ดีกวาภาพถาย แสดงวาภาพวาดลายเสนเหมือนจริงและภาพการตูนซึ่งมีลักษณะของภาพที่งาย ๆ 

ไมสลับซับซอน และไมมีรายละเอียดมากนัก ชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก  

 ถึงแมวางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคมแกเด็กที่มีปญหาทางการ

เรียนรูนั้นไมคอยมีปรากฏ แตจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองราวทางสังคมกับเด็กออทิสติกมากมาย  

เชน  นอรริส; และเดททิโล (Norris; & Dattilo. 1999 : ERIC) ไดศึกษาผลกระทบของการใช

เร่ืองราวเกี่ยวกับสังคม ในการชวยเหลือทักษะทางสังคมใหแกเด็กออทิสติก เพศหญิงอายุ 8 ขวบ 

คนหนึ่งเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาพบวาการชวยเหลือดวยเรื่องราวเกี่ยวกับสังคม

เมื่อส้ินสุดการทดลอง พบวาปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ที่ไมเหมาะสมของเด็กคน

นี้ลดลง และงานวิจัยของ คุทเลอร; และคณะ (Kuttler, Myles; & Carlson.1998) ทดลองใชชุด   

วิธีเร่ืองราวเกี่ยวกับสังคมแบบสื่อทางสายตา (Visual schedule) กับเด็ก 1 คน โดยใชวิจัย       

แบบ    A-B-A-B design เพื่อแกไขการแสดงอารมณฉุนเฉียวของเด็กออทิสติก เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวัน ผลทดลองพบวา เด็กลดพฤติกรรมฉุนเฉียวลง และงานวิจัยของ        

พวงเพชร  ฟูวงคสิทธิ์ (2546 : 80) ไดศึกษาผลการสอนทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกที่มีความ

บกพรองดานทักษะทางสังคม เปนนักเรียนชายจํานวน 2 คน โดยใชการวิจัยแบบ A-B-A-B design 

ผลการทดลองพบวา เด็กออทิสติกทั้งสองคนมีทักษะทางสังคมในการรับรูอารมณของผูอ่ืนดีข้ึน 

 จากการผลศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชเร่ืองราวทางสังคมแกเด็กที่มี

ปญหาทาง การเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไดแก การทํารายเพื่อน และการพูดจาไมสุภาพ

ลดลง 
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ขอสังเกตจากการวิจัย 
 การสอนเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยใชเร่ืองราวทาง

สังคมนั้น  ผลการทดลองปรากฏวาเรื่องราวทางสังคมดึงดูดความสนใจจากการใชภาพประกอบ

และใชสีสันที่เปนธรรมชาติในการระบายสีตัวละครใหรูปภาพใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 

และขอความในการบรรยายภาพมีเพียงเล็กนอย ทําใหเด็กไมเบื่อและไมรูสึกอึดอัดที่จะตองอาน

ซ้ําๆ บอย ๆ ทําใหเด็กมีความสนใจเรื่องราวทางสังคม  สังเกตจากเมื่อครูใหเด็กอานเรื่องราวทาง

สังคมแลวเด็กจะใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

ขอเสนอแนะ 
 การนําเรื่องราวทางสังคมไปใช ผูสอนควรศึกษาวิธีการสอนใหเขาใจถูกตองกอนการนํา

ส่ือไปใช  ผูสอนควรรูวิธีการสอน ควรเขาใจธรรมชาติและปญหาของเด็กเปนอยางดี เพราะเรื่องราว

ทางสังคมเปนเรื่องราวของตัวเด็กเอง การเขียนเรื่องราวทางสังคม ควรเขียนในลักษณะที่เปนตัว

เด็กเอง เพื่อที่จะทําใหเด็กรับรูวาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเองโดยตรง นอกจากนี้ ผูเขียนควรมี

วิธีการเขียนหรือวิธีการอธิบายเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธมาสูตัวเด็กเพื่อใหเด็กมีความรูสึกดีไปกับ

เร่ืองราวนั้น ๆ ใหได เพราะเด็กบางคนอาจไมยอมรับหรือไมชอบเร่ืองราวของตัวเองในทางลบ ซึ่ง

อาจมีปญหาในการสอนได และเพื่อใหเด็กเขาใจเรื่องราวที่อานไดเปนอยางดี ไมควรจํากัดเวลาใน

การอานของเด็ก ถามีคํายาก ใหใชภาษาที่เด็กสามารถอานไดเอง และอธิบายความสัมพันธ

ระหวางคําบรรยายและรูปภาพใหเด็กเขาใจไดงายขึ้น ควรใหโอกาสกับเด็กไดอานบอย ๆ และ

สม่ําเสมอ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูผูสอนควรที่จะสอนเรื่องเดิมซ้ํา ๆ หลาย ๆ คร้ังจึงจะชวยให

เด็กจําและเรียนรูไดดี 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาการใชเร่ืองราวทางสังคมโดยมีการตูนเปนภาพประกอบไปทดลองใชกับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่นๆ หรือเด็กปกติที่มีปญหาในเรื่องของพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค เพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเหลานั้นตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจเครื่องมือที่ใชในการทดลอง  
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ตาราง 4   แสดงคะแนนที่ไดจากความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน ที่ตรวจสอบคาดัชนี

ความแมนยาํตรงเชิงเนื้อหาของเรื่องราวทางสงัคม 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
เร่ืองที ่

คนที1่ คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R IOC หมายเหต ุ

1 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 

2 +1 +1 +1 +3 1.0 นําไปใชได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ลักษณะ Profile ของเด็กทีม่ีปญหาทางการเรยีนรู 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

 

ลักษณะ Profile ของทีม่ีปญหาทางการเรียนรูคนที ่1 
 

                                                                     ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 
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ลักษณะ Profile ของทีม่ีปญหาทางการเรียนรูคนที ่2 

 

                                                                                           ตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

 
- เรื่องราวทางสังคม 
- แผนการสอนเรื่องราวทางสงัคม 
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 การทักทายกัน เพื่อที่จะพูดคุยกัน หรือเลนดวยกันเปนสิ่งดี โดยทั่วไป

แลว คนเรามักทักทายกันดวยการเรียกชื่อ 

 

 

 

 

 

 

เอา ! ฟตตะ 

เฮ ! ซอและ 
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หรือยกมือไหวสวัสดี ซ่ึงเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับและเขาใจกัน   

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดี! สมชาย สวัสดี! ซอและ 
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ฉันเองก็อยากจะทักทายเพื่อที่จะพูดคุยและเลนกับเพื่อน 
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เมื่อกอนฉันนึกสนุก ฉันเคยเอาหนังสือไปตีที่ศีรษะเพื่อน  
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เอาดินสอไปสะกิดเพื่อนบาง โยกเกาอี้เพื่อนบาง 
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หรือบางครั้ง ฉันก็ไปดีดหูเพื่อนบาง เพื่อทักทายเขา หรือตองการชวนเขา

เลน 
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แตฉันลืมคิดไปวาการทําอยางนั้นทําใหเพื่อนเจ็บ รําคาญและรูสึกโกรธฉันได 

 

 

 

 

 

 

โอย!! 
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และถาหากเพื่อนทําอยางนี้กับบาง ฉันคงเจ็บ รําคาญ และรูสึกโกรธเชนกัน 
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คราวหนา ถาฉันตองการทักทายเพื่อน หรือชวนเขาเลน 
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 ฉันจะเรียกชื่อเพื่อนอยางสุภาพ ฉนัจะสะกิดเขาเบา ๆ และบอกเขาวา

ฉันตองการอะไร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เธอไปเลนกับ

ฉันไหม? ดีจัง! เราไปเลน

ดวยกนัเถอะ 
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เพื่อนจะไดพูดดี ๆ กับฉัน เขาจะไดไมโกรธฉัน และเราจะไดเลนดวยกัน

ได 

 

 

 

 

 

 

 

ไปเลนฟุตบอล

ดวยกนัมั้ย? 
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ฉันคงมีความสุขมากเมื่อถึงเวลานั้นและเพื่อน ๆ คงจะมีความสุขเชนกัน 
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การทักทายกัน เพื่อที่จะพูดคุยกัน หรือเลนดวยกันเปนสิ่งที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดี! สมชาย สวัสดี! ซอและ 
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คนอิสลามเมื่อเจอกันจะทักทายกันดวยการใหสลาม หรอืเรียกชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัสลามูอาลัยกุม วาอาลยักุมุสลาม 
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แตเมื่อเจอเพื่อนตางศาสนาอาจจะเรียกชื่อพรอมยิ้มให   
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ฉันเองก็อยากจะทักทายเพื่อที่จะพูดคุยและเลนกับเพื่อนบาง 
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เมื่อกอนฉันจะพูดเสียงดัง หรือตะโกนใสเพื่อน หรือใชคําพูด หยาบคาย  

เพื่อตองการใหเพื่อนสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฮ!..เฮ!..เฮ! 
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แตฉันลืมคิดไปวา การทําอยางนั้นทําใหเพื่อนรําคาญ และรูสึกโกรธ 

และอาจไมพูดกับฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นารําคาญ! 
อยาไปพูดกับมันเลย 
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และถาหากเพื่อนพูดเสียงดัง หรือตะโกนใสฉันบาง ฉันคงรูสึก

รําคาญ และรูสึกโกรธเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หยี!้..รําคาญ 

หวีด! ๆ ๆ ๆ  
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คราวหนา ถาฉันตองการคุยกับเพื่อน หรือชวนเขาเลน ฉันจะเรียกชื่อ

เพื่อนอยางสุภาพโดยจะแทนตัวเพื่อนวาเธอ และแทนตัวเองวาฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอา ! ฟตตะ 

เฮ ! ซอและ 
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 ฉันจะไมพูดเสียงดังหรือตะโกนใสเพื่อน และจะไมพูดหยาบคายกับ

เพื่อนอีก 
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เพื่อนจะไดพูดดีกับฉัน เขาจะไดไมโกรธฉัน และเราจะไดเลนดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปเลนฟุตบอล

กันมัย้? 
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ฉันคงมีความสุขเมื่อถึงเวลานั้นและเพื่อน ๆ คงจะมีความสุขเชนกัน 
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แผนการจัดการเรียนรู  
การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

โดยใชเร่ืองราวทางสงัคม 

เรื่องราวทางสังคมเรื่อง  “การทกัทายหรือการชวนเพื่อนเลน“            เวลา 50 นาท ี

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 นักเรียนรูวาการเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนนัน้จะตองทกัทายเพื่อนและพดูจา

กับเพื่อนดี ๆ 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อนักเรยีนไดฟงหรืออานเรื่องราวทางสังคม เร่ืองการทกัทายหรือการชวนเพื่อนเลน

แลว นกัเรียนสามารถตอบคําถามและทาํกิจกรรมเพื่อทักทายหรือชวนเพื่อนเลนได 

 
สาระการเรียนรู 
 1. อานหนังสอืการตูนที่ครูนํามาใหและบอกไดวาการทักทายเพื่อนที่ดีควรทาํอยางไร 

 2. บอกไดวาถาตองการชวนเพื่อนเลนครั้งตอไปจะตองทาํอยางไรเพื่อนจะไดไมโกรธและ

เลนดวยกันอยางมีความสุข 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนํา 
 ครูและนักเรียนอภิปรายเกีย่วกับคําวา”เพือ่น” โดยครูเลาถึงเพื่อนที่ครูสนิทใหนกัเรียน 

ฟงโดยสังเขป 1 คน วาเปนคนที่ครูประทบัใจ เจอกนัที่ไหน อยางไร และตอนนี้ครูและเพื่อนก็ยงัคบ

กันอยู ทกุครั้งที่เจอกนัครูและเพื่อนจะดีใจตางคนตางยิม้ใหกันเสมอ  เมื่อครูเลาจบ  

 ครูก็จะถามนกัเรียนวา นกัเรียนหละมีเพื่อนหรือไม? (นกัเรียนตอบ)  

 และมีกี่คน? (นักเรียนตอบ)  

 เวลาที่นกัเรียนเจอเพื่อนอนัดับแรกนักเรียนจะทักทายเพื่อนอยางไร? (นักเรียนตอบ) เมื่อ

นักเรียนบอกวธิีการทักทายเพื่อนของตนเองแลว ใหครูบอกวิธีการทกัทายเพื่อนที่ถูกตองและเปนที่

ยอมรับของคนทัว่ไป เชน การยิ้ม การเรียกชื่อ หรือหากเปนเพื่อนอิสลามดวยกันเมื่อเจอกันอาจจะ

ใหสลามตอกนัก็ได ซึง่เปนสิ่งที่ดีและเขาใจกัน   
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 ขั้นลงมือปฏบัิติ 
 1.  ครูบอกวาวนันี้ครูมีหนังสือการตูนรูปภาพสวย ๆ นารัก ๆ มาใหนกัเรยีนอาน  ซึง่ 

เนื้อหาของการตูนเลมนี้จะบอกถึงวิธีการทกัทายเพื่อนและการชวนเพือ่นเลนกับเรา  วาเรา 

จะตองทาํอยางไรบาง  เรามาอานและดูรูปภาพสวย ๆ กนัเลยนะคะ  

 2.  โดยครูนําหนงัสือภาพประกอบเรื่องราวทางสังคม เร่ืองการทักทายหรือการชวนเพื่อน

เลนยืน่ใหนักเรียนและบอกวาลองเปดดูซิคะ 

 3. ครูใหนกัเรยีนเปดหนงัสอืหนาแรกและใหนักเรียนอาน (ถาคําไหนนักเรียนอานไมได

ครูอานใหฟง) พรอมกับอธิบายเนื้อหาและรูปภาพ จนถงึหนาสุดทาย 

  
 ขั้นสะทอนความคิด 
 ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับเนื้อหาเรื่องการทักทายหรือการชวนเพือ่นเลน เชน  ครูต้ัง

คําถามวา  “การที่นกัเรียนตองการจะชวนเพื่อนเลนนั้นเมื่อเจอเพื่อนนกัเรียนจะตองทําอยางไร“ 

 1. “การทักทายเพื่อนที่ดีควรทําอยางไรบาง“ 

 2. “การที่เราเอาหนังสือไปตีศีรษะเพื่อนเปนสิ่งที่ควรทาํหรือไม“ 

 3. “ถาเพื่อนเอาหนังสือมาตีเรา เราจะรูสึกอยางไร” 

 4. “ถาเราตองการชวนเพื่อนเลนเราควรทําอยางไรบาง“ 

 5. “เพื่อนๆ จะรูสึกอยางไร ถานักเรียนเรียกชื่อเพื่อนอยางสุภาพเมื่อตองการชวนเพื่อนเลน”            

 
 ขั้นนําไปประยุกตใช 
 ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปขอดีของการทกัทายเมื่อตองการชวนเพื่อนเลน 

 ครูใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติโดยใหนักเรียนเดินมาเจอกนัและทกัทายกนัดวย 

การเรียกชื่อ  และยกมือไหว  

 
สื่อการเรียนการสอน 
 หนงัสือภาพประกอบเรื่องราวทางสงัคม เร่ือง”การทักทายหรือการชวนเพื่อนเลน” 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีการวัดผลประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2. บันทกึพฤติกรรมการสนทนาและการตอบคําถาม 



 105 

 เครื่องมือการวัดและประเมนิผล 

 1. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2. แบบบันทกึพฤติกรรมการสนทนาและตอบคําถาม 

 เกณฑการวัดและประเมินผล 

 1. เมื่อนักเรยีนเจอเพื่อนนักเรียนสามารถจะทกัทายเพื่อนดวยวิธกีารทีถู่กตองได 

 2. นักเรียนสามารถพูดทักทายเพื่อนและชวนเพื่อนเลนดวยกันได   

 
บันทึกผลหลงัสอน 
 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการสนทนาและตอบคําถาม 
เร่ืองราวทางสงัคม   

เร่ืองการทักทายหรือการชวนเพื่อนเลน 

 

ชื่อ-นามสกุล.........................................................ชั้น............โรงเรียน...................................... 

 

พฤติกรรมการตอบ 
คําถาม 

ขอที่ 
 

ตอบ ไมตอบ 
รายละเอียดพฤติกรรมของเด็ก 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

 

 

       ลงชื่อ ................................  ผูบันทกึ 

              ........./............./......... 
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แผนการจัดการเรียนรู  
การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

โดยใชเร่ืองราวทางสงัคม 

เรื่องราวทางสังคมเรื่อง  “การทกัทายหรือการชวนเพื่อนคุย“              เวลา 50 นาท ี

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  นักเรียนสามารถพูดทักทายหรือชวนเพื่อนคุยเพื่อทาํกิจกรรมรวมกับเพือ่นได   

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อนักเรยีนไดฟงหรืออานเรื่องราวทางสังคม เร่ืองการทกัทายหรือการชวนเพื่อนคยุแลว 

นักเรียนสามารถตอบคําถามและทํากิจกรรมเพื่อทกัทายหรือชวนเพื่อนคุยได 

               
สาระการเรียนรู 
 1. อานหนังสอืการตูนที่ครูนํามาใหและบอกไดวาการทักทายเพื่อนที่ดีควรทาํอยางไร 

 2. บอกไดวาถาตองการชวนเพื่อนคุยครัง้ตอไปจะตองทําอยางไรเพื่อนจะไดไมรําคาญ

และจะคุยกับเราดวยด ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนํา 
 ครูและนักเรียนอภิปรายเกีย่วกับคําวา”เพือ่น” โดยครูเลาถึงเพื่อนที่ครูสนิทใหนกัเรียน 

ฟงโดยสังเขป 1 คน วาเปนคนที่ครูประทบัใจ เจอกนัที่ไหน อยางไร และตอนนี้ครูและเพื่อนก ็

ยังคบกนัอยู ทกุครั้งที่เจอกันครแูละเพื่อนจะดีใจตางคนตางยิม้ใหกนัเสมอ  เมื่อครูเลาจบ  

 ครูก็จะถามนกัเรียนวา นกัเรียนหละมีเพื่อนหรือไม? (นกัเรียนตอบ)  

 และมีกี่คน? (นักเรียนตอบ)  

 เวลาที่นกัเรียนเจอเพื่อนอนัดับแรกนักเรียนจะทักทายเพื่อนอยางไร? (นักเรียนตอบ) เมื่อ

นักเรียนบอกวธิีการทักทายเพื่อนของตนเองแลว ใหครูบอกวิธีการทกัทายเพื่อนที่ถูกตองและเปนที่

ยอมรับของคนทัว่ไป เชน การยิ้ม การเรียกชื่อ หรือหากเปนเพื่อนอิสลามดวยกันเมื่อเจอกันอาจจะ

ใหสลามตอกนัก็ได ซึง่เปนสิ่งที่ดีและเขาใจกัน   
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 ขั้นลงมือปฏบัิติ 
 1.  ครูบอกวาวนันี้ครูมีหนังสือการตูนรูปภาพสวย ๆ นารัก ๆ มาใหนกัเรยีนอาน  ซึง่ 

เนื้อหาของการตูนเลมนี้จะบอกถึงวิธีการทกัทายเพื่อนและการชวนเพือ่นคุยกับเรา  วาเรา 

จะตองทาํอยางไรบาง  เรามาอานและดูรูปภาพสวย ๆ กนัเลยนะคะ  

 2.  โดยครูนําหนงัสือภาพประกอบเรื่องราวทางสังคม เร่ืองการทักทายหรือการชวนเพื่อน

คุยยื่นใหนกัเรียนและบอกวาลองเปดดูซิคะ 

 3.  ครูใหนักเรียนเปดหนงัสือหนาแรกและใหนกัเรียนอาน (ถาคําไหนนกัเรยีนอานไมได

ครูอานใหฟง) พรอมกับอธิบายเนื้อหาและรูปภาพ จนถงึหนาสุดทาย 

  
 ขั้นสะทอนความคิด 
 ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับเนื้อหาเรื่องการทักทายหรือการชวนเพือ่นคุย เชน ครูต้ัง

คําถามวา “การที่นักเรยีนตองการจะชวนเพื่อนคุยนัน้เมือ่เจอเพื่อนนักเรียนจะตองทาํอยางไร“ 

 1. “ถาเจอเพื่อนที่เปนอิสลามดวยกนั หนจูะตองทาํอยางไร “ 

    2. “ถาหนูเจอเพื่อนตางศาสนา หนูจะตองทําอยางไร” 

        3. “ถาเพื่อนไมสนใจทีห่นูพดู หนจูะตองทาํอยางไร “ 

   4. “เพื่อนๆ และคุณครูจะเปนอยางไร ถาหนูไมพูดคําหยาบ และไมพูดเสียงดังเวลา

เพื่อนไมสนใจหน ู“ 

    5. “คนที่รูจักทกัทายเพื่อน และ พูดจาสุภาพเปนคนอยางไร “ 

 
 ขั้นนําไปประยุกตใช 
 ครูใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติโดยใหนักเรียนเดินมาเจอกนัและทกัทายกนั อยาง 

นอย 3 คร้ัง โดยใหเจอกนัดวยการยิม้  การเรียกชื่อ  และการใหสลามตอกัน  

 

หมายเหต ุ* การใหสลาม ใชคําวา “อัสลามูอาลัยกมุ”  แปลวา ขอความสันติสุขจงมแีดทาน 

                  และคนที่ไดยนิจะตอบรับวา “วาอาลยักุมุสสลาม”  แปลวา และขอความสันติสุข 

                  จงมีแดทานเชนกัน 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 หนงัสือภาพประกอบเรื่องราวทางสงัคม เร่ือง”การทักทายหรือการชวนเพื่อนคุย” 
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การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีการวัดผลประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2. บันทกึพฤติกรรมการสนทนาและการตอบคําถาม 

 เครื่องมือการวัดและประเมนิผล 

 1. ผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

 2. แบบบันทกึพฤติกรรมการสนทนาและตอบคําถาม 

 เกณฑการวัดและประเมินผล 

 1. เมื่อนักเรยีนเจอเพื่อนนักเรียนสามารถจะทกัทายเพื่อนดวยวิธกีารทีถู่กตองได 

 2. นักเรียนสามารถพูดทักทายหรือชวนเพื่อนคุยเพื่อทาํกิจกรรมรวมกับเพือ่นได   

 
บันทกึผลหลงัสอน 
 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกพฤติกรรมการสนทนาและตอบคําถาม 
เร่ืองราวทางสงัคม เร่ืองการทักทายหรือการชวนเพื่อนคยุ 

 

ชื่อ – นามสกลุ ........................................................ชัน้..........โรงเรียน................................. 

 

พฤติกรรมการตอบ 
คําถาม 

 
ขอที่ 

 ตอบ ไมตอบ 
รายละเอียดพฤติกรรมของเด็ก 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

 

 

       ลงชื่อ ................................  ผูบันทกึ 

              ........./............./......... 

                       

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมลูในการวิจัย 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
   

ชื่อ - ชื่อสกลุ    นางจารุณี  เดน็จ ิ

วัน เดือน ป เกิด   13  พฤษภาคม  2520 

สถานที่เกิด    57 หมู 4 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล 

ที่อยูปจจุบัน    231 หมู 10 ตําบลทาแพ  อําเภอทาแพ จงัหวัดสตูล 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครูเอกชน 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนตรักีย้ะตุลอุมมะห ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ   

     จังหวัดสตูล 
ประวัติการศกึษา   

พ.ศ. 2539     ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  

จาก  โรงเรยีนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ

พ.ศ. 2543   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร) 

  จาก  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน ี

พ.ศ. 2551   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

  จาก  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
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