รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ
สอนวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๖๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กที่มีปั ญ หาทางการเรียนรู้เป็ น เด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยา
ส่งผลให้มีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า ได้แก่ ด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การ
เขียน การสะกดคาหรือการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ไม่รวมปัญหาทางการเรียนรู้ที่มีสาเหตุมาจาก
ความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ร่างกาย ความ
บกพร่องทางสติปัญญา ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาจากสิ่งแวดล้อ ม หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งนี้
เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ จะมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือสูงกว่าปกติ (ดารณี ศักดิ์ศิริผล.
๒๕๕๕: ๑๓; สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. ๒๕๕๒; U.S. Department of Education. ๒๐๐๖) เด็กกลุ่ม
นี้เรียนรวมอยู่ในชั้นเรียนกับเด็กปกติทั่วไป แต่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ทั้งๆ ที่มีระดับสติปัญญาปกติ
หรือบางคนอาจมีสติปัญญาสูงกว่าปกติ ซึ่งปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนเป็นปัญหาที่พบมาก
ที่สุดและมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ใ นระดับประถมศึกษา
อย่างไรก็ตามเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้บางคนนอกจากจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้วยังมีภาวะ
สมาธิสั้นร่วมด้วย ซึ่งภาวะสมาธิสั้นเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของสมองบางส่วน ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียน พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมกับ ผู้อื่น เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถควบคุมตนเอง
ให้มีความสนใจหรือมีสมาธิในสิ่งที่กาลังกระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดและมีพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่ง กลุ่ม
อาการสมาธิ สั้ น ประกอบด้ ว ย ๓ กลุ่ ม อาการใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ ขาดสมาธิ ( Attention deficit) ซน/อยู่ ไม่ นิ่ ง
(Hyperactivity) และหุนหันพลันแล่น/วู่วาม (Impulsivity) กลุ่มอาการสมาธิสั้นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กก่อน
อายุ ๗ ปี เด็กที่อยู่ในกลุ่มอาการขาดสมาธิจะมีลักษณะวอกแวกง่าย ขาดความตั้งใจในการทางาน มีอาการ
เหม่อลอย ฝันกลางวัน ทางานไม่เสร็จ ผลงานไม่เรียบร้อย ขี้ลืม ทาของใช้ส่วนตัวหายบ่อยๆ ลักษณะเหมือน
ไม่ฟังเวลาพูดด้วยและสั่งให้ทางานอะไร มักจะลืมทา หรือทา ครึ่งๆ กลางๆ สาหรับเด็กที่มีอาการหุนหันพลัน
แล่นจะมีลักษณะวู่วาม ใจร้อน อารมณ์หุนหันพลันแล่น ทาก่อนคิด ไม่คิดถึงผลที่ตามมา ขาดความระมัดระวัง
ซุ่มซ่าม รอคอยไม่ได้ พูดโพล่ง พูดแทรก มักตอบคาถามที่ยังถามไม่จบ หรือเข้าร่วมวงเล่นกับอื่นโดยไม่ขอ
ก่อน ส่วนเด็กที่มีอาการซนจะมีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง ยุกยิกตลอดเวลา นั่งนิ่งไม่ค่อยได้ ต้องลุกเดินหรือขยับตัว
ไปมา เล่ น เสี ย งดั ง พู ด ไม่ ห ยุ ด ชอบเล่ น หรือ แหย่ ผู้ อื่ น ชอบเล่ น ผาดโผน และมั ก ประสบอุบั ติ เหตุบ่ อ ยๆ
จากความไม่ ร ะมั ด ระวั ง (ดารณี อุ ทั ย รั ต น กิ จ ,ช าญ วิ ท ย์ พ รน ภ ดลและคณ ะ. ๒ ๕ ๕ ๐ : ๑ -๔ )
การคัดกรองหรือคัดแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และสมาธิสั้นเบื้องต้นจะดาเนินการ โดยครูด้ว ย

การใช้แบบคัดกรอง แบบประเมิน แบบสารวจ หรือแบบตรวจสอบรายการ สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
แบบคัดกรองที่นามาใช้ทั่วไป ได้แก่ แบบคัดกรองของรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจและคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม สมาธิสั้น และบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ
ที่เรียกว่า KUS-SI Rating Scales : ADHD/LD/Autism (PDDS) เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มี
ภาวะสมาธิสั้นร่วมด้วยจะทาให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้มากกว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ
เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเพียงอย่างเดียว อีกทั้งการช่วยเหลือ การจัดการเรียนการสอนก็จะต้องปรับให้เหมาะสม
กับเด็กแต่ละคน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น จะเป็นข้อมูล
ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทุกหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มนี้ในการวางแผนการช่วยเหลือและ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ต่อไป ซึ่งทุกปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานั้น จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทาให้
เด็กไม่สามารถเรียนหนังสือ โดยใช้วิธีเดียวกับเด็กปกติทั่วไปได้ จึงจาเป็นต้องให้บริการทางการศึกษาที่แตกต่าง
ไปจากเด็กปกติทั่วไป
การใช้ เทคนิ ค การสอนแบบบทบาทสมมุ ติ เป็ น วิธี ก ารสอนที่ ให้ ผู้ เรีย นได้ ฝึ ก การแสดงออกตาม
สถานการณ์ที่กาหนดไว้เพื่อเป็นประสบการณ์ที่จะนาไปแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตจริง อีกทั้งการสอน
โดยใช้บทบาทสมมุติเป็นการให้ผู้แสดง แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิด ทัศนคติต่าง ๆ ออกมาเพื่อเป็นแนว
ทางการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นการใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกด้วยตัวของผู้เรียนเอง ได้ฝึกการวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่น ได้เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรม
ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้เ ทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ในการพัฒนาทักษะทางสังคม
การปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน และการมีความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้เทคนิควิธีการสอนแบบ
บทบาทสมมุติ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความ
รับผิดชอบ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงภาวะของตนเองและผู้อื่น
เข้าใจในพฤติกรรมของตนและผู้อื่นที่แสดงออก ทั้งนี้การใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ เป็นวิธีการที่ทา
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ ในบทเรียน อีกทั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนยังมีรูปแบบวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อให้ นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน มีการใช้การเสริมแรงในกระบวนการสอน
กระตุ้นให้ นั กเรีย นเกิดความสนใจในการเรียน จนทาให้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เกิด การ
พัฒนาทักษะทางสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม การมีความรับผิดชอบ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
บทบาทสมมุติ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีพัฒนาการทางด้านทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น
2) เป็ น แนวทางให้ ครูผู้ส อนน าเทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กกลุ่มอื่นๆ ได้
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จานวน ๕ คน
ตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางด้านสังคม การมีค่านิยมพื้นฐาน และการมีความรับผิดชอบ
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๒
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ
2. แบบประเมินทักษะทางสังคม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
๑. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาทักษะทางสังคม (Achievement Test) ก่อนเรียนและ
หลังเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖/๒ เป็ น ข้ อ สอบปรนั ย แบบเติ ม ค าตอบ
(Completion) จานวน ๑๐ ข้อ ๓๐ คะแนน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
๑. ค่าร้อยละ (Percentage)
๒. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
๓. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลอง กับกลุ่มเป้าหมาย ตามลาดับดังนี้
๑. ก่อนการทดลอง
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นข้อสอบ
ปรนัยแบบเติมคาตอบ (Completion) จานวน ๑๐ ข้อ ๓๐ คะแนน
๒. ดาเนินการทดลอง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจานวน ๑ แผน
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรูปแบบในการสอน คือ รูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
๓. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
เมื่อสิ้นสุดการทดลองได้ทาการวัดผลหลังการทดลอง (Post-test) โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
หลังเรียน จากนั้นนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติต่อไป
๔. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย
นาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาคะแนนมาเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
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จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จานวน 5 คน ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งใช้แบบทดสอบบทบาทสมมุติ เรื่อง พัฒนาทักษะทางสังคม การปลูกฝัง ค่านิยม และการมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ ก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย น โดยใช้ บทบาทสมมุ ติ คะแนนเต็ ม ๑๐ คะแนน คะแนนเฉลี่ ย
ก่อนเรียน เท่ากับ ( X = ๑๒.๒๐) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ ( X = ๒๒.๒๐) คะแนนทดสอบก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๗ และหลังเรีย นคิด เป็น ร้อ ยละ ๗๔.๐๐ ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๓.๓๓
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจั ยพบว่า การใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ เป็น วิธีการสอนที่ส ามารถพัฒ นา
ทักษะทางสังคม การปลูกฝังค่านิยม และการมีความรับผิดชอบ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ของ
นั กเรีย นที่มีความบกพร่องทางการเรีย นรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ให้ มีทั กษะทางสั งคม เพิ่ มขึ้น ร้อยละ
๓๓.๓๓
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจั ย เรื่อ งการพั ฒ นาทั ก ษะทางสั งคม การปลู กฝั งค่ านิ ย ม และการมี ความรับ ผิ ด ชอบของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ
ผู้วิจัยพบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ ในด้านทักษะทางสังคมที่ดี ได้นั้นต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ
ดังนี้
๑.๑ การจัดกิจกรรมการสอนในแต่ละครั้ง ควรเน้นกิจกรรมที่เร้าความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
๑.๒ การใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมได้
อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับการดัดแปลงและการนาไปใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการ
๒. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ การใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติ สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ เนื่องจากเทคนิคการสอนในรูปแบบนี้ ช่วยเปิดโอกาสให้ นักเรียนรู้จักกล้า
แสดงออก รู้จักคิดด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้สามารถ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีผ่านการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับการฟัง การใช้รูปภาพประกอบ การ
สัมผัส และการลงมือทา

