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 การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ 

(Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” 

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ

หลังการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 

“เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” และ2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการ 

จัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง 

“เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” กลุ่มตัวอย่าง ในการด าเนินการครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 

และ 1/2  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฎสุนันทา 

จ านวน 60 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดการทดลองตามแบบแผนการ

วิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ

สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลวิจัยพบว่า 

1. ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ 

(Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทน า 

 การวางรากฐานให้เด็กมีทักษะทางสังคมที่ดีนั้น นอกจากจะช่วยให้สามารถสื่อสารความต้องการของ

ตนเองได้ตรงจุด รู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ เข้าใจ และเห็นใจคนรอบข้าง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข ยังเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วยเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย จึงจ าเป็นที่ต้องใช้

เวลาบ่มเพาะ และอาศัยความอดทนและตั้งใจของพ่อแม่ ในการสอนบ่อยๆ ในทุกครั้งที่มีโอกาส ที่ส าคัญคือ

เด็กในวัยชั้นประถมศึกษาตอนต้นอยู่ในช่วงชอบเลียนแบบคนรอบข้าง ผู้เกี่ยวข้องต้องเป็นต้นแบบที่ดี และชี้ให้

เขาดูตัวอย่างที่น่าปฏิบัติตาม เพื่อให้เด็กค่อยๆ ซึมซับทักษะทางสังคมที่ดีและเหมาะสมต่อไป เพราะคนที่จะ

ประสบความส าเร็จในชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องหน้าที่การงาน ไม่ใช่แค่เพราะเก่งรอบรู้ แต่หมายรวมถึง

การมีทักษะทางสังคมที่ดีด้วย โดยอาจกล่าวได้ว่า ทักษะทางสังคม เป็นกลุ่มทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร

ระหว่างกันในสังคม เป็นทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการ เข้าใจ และประสาน ความรู้สึก ความต้องการ 

ตลอดจนแก้ปัญหาและจัดการกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสังคม ทักษะทางสังคม ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร 

การพูด การฟัง การท างานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม ความสามารถในการรู้จักผู้อ่ืน และการคิดค านึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกให้เกิดขึ้นเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย 

ทั้งวัยเด็กที่ต้องการการพ่ึงพา การเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต วัยรุ่นที่ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนฝูงคนรอบข้าง วัย

ผู้ใหญ่ที่เริ่มสร้างครอบครัวและต้องการความส าเร็จในหน้าที่การงาน ทักษะสังคมเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องได้รับ

การฝึกฝนอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ (http://www.kriengsak.com/node/1646) 

  จากประสบการณ์การสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มากกว่า 2 ปี พบว่า เด็กประถมศึกษาปี

ที่ 1 ส่วนมากประสบปัญหาการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ในสถานการณ์ทางสังคมซึ่งพวกเขาต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ หรือรับมือกับคนอ่ืนๆ เท่าที่ควร เนื่องจาก จากสภาพครอบครัวของสังคมไทยในปัจจุบัน มักจะ

เป็นครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับบุตรหลาน เนื่องด้วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจที่จะต้องดิ้นรน

ท ามาหากิน อีกทั้งสภาพความห่างเหินแตกแยกระหว่างคนในสังคม มีผลท าให้คนในชุมชนและสังคมมีปัญหา

สายสัมพันธ์ที่อ่อนแอลง (กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ. 2554 : 1) รวมทั้งในภาวะปัจจุบันเป็นโลกยุคไซเบอร์หรือยุคไร้

สายในปัจจุบันที่สร้างโลกเสมือนให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปหาเพ่ือนคุยแก้เหงาในโลกเสมือนนี้แทนโลกแห่งความจริง 

สภาพการณ์เหล่านี้ ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ที่ก าลังเติบขึ้นมานั้นมีทักษะในการเข้าสังคมที่ถดถอยลงอย่างมี

นัยส าคัญ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดเพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยทั้งต่อตัวเด็กเอง

และต่อสังคมในภาพรวม ทั้งนี้เนื่องจากทักษะสังคมเป็นทักษะที่น ามาซึ่งความสุขและเป็นใบเบิกทางแห่ง

ความส าเร็จในชีวิต เปิดให้เกิดมิตรภาพ เปิดประตูสู่มิตรภาพและโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม 

(http://www.kriengsak.com/node/1646) 

ดังนั้นทักษะทางสังคมจึงเป็นทักษะส าคัญที่ควรฝึกฝนและเรียนรู้การเข้าสังคมตั้งแต่วัยเด็กเม่ือเริ่มจ าความได้ 

เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญอันน ามาซึ่งความสุขความส าเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

พัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning 

Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” เพ่ือศึกษาและเป็น

แนวทางในการน าไปขยายผลต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์เพ่ือการวิจัย เพ่ือ 
1) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ทางสังคม”  

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1) ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วม
เรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” อยู่
ในระดับมากขึ้นไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง ในการด าเนินการครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2  ที่ก าลัง 

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฎสุนันทา จ านวน 60 คน ที่ได้มา
โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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2. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 
4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง รวมจ านวน 8 ครั้ง  

3. เนื้อหา 
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ

สถานการณ์จ าลอง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ใน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมโดยเฉพาะจึงก าหนดขอบเขตของการวัด
ทักษะทางสังคม 3 ด้าน คือการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  

4. ตัวแปรที่จะศึกษา 
4.1 ตัวแปรอิสระ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” 

4.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางสังคม ได้แก่ 
4.2.1 การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
4.2.2 การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน 
4.2.3 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีการด าเนินการดังนี้  

 1. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together 
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Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการ
ประเมินทักษะทางสังคมก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
  2.2 ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละผู้เรียน 
  2.3 นักเรียนแบ่งหน้าที่กันในกลุ่ม และร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมาย จากครูผู้สอน 
 โดยผู้วิจัยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างานกลุ่มร่วมกันให้เกิดผลดี และมีเกิดความราบรื่นในการท างาน 
เช่น  
  - การรับฟังเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
  - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 
  - สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม 
  - ซักถามข้อสงสัย ระหว่างการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม 
  2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมาน าเสนองาน (Present) และแสดงสถานการณ์จ าลองตามท่ี
ก าหนดให้ ทีละกลุ่ม 
  2.5 ผู้วิจัยให้แรงเสริมด้วยการกล่าวชื่นชมในเชิงบวก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และเปิด
โอกาสให้นักเรียนคนอื่น สามารถแสดงความคิดเห็น หรือกล่าวชื่นชมการรายงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้เช่นกัน 
  2.6 สังเกตและบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม
ของนักเรียน 

3. ด าเนินการประเมินทักษะทางสังคมหลังเรียน และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้   

4. ตรวจสอบผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล  
 
สถิติที่ใช้การวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ วิธีการวิเคราะห์มีดังนี้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
1.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้มารวบรวมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือน ามา 

วิเคราะห์โดยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลต่อทักษะทางสังคม ก่อนและหลังการทดลองทั้งกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ใช้สถิติทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยการ 
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ทดสอบค่าที (t-test) 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใช้ แบบ t-test for one sample dependent 

ผลการวิเคราะห์ 
ตาราง 1 เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 

การทดสอบ n 
X  S.D. t df p 

ก่อนเรียน 60 2.52 .23    
    6.50** 59 .00 
หลังเรียน 60 2.90 .19    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของทักษะทางสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ 

(Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” ของกลุ่มอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ

สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของคะแนนความพึงพอใจ 

ข้อที่ รายการ 
X  S.D. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชือ่มโยงเนื้อหากับชีวิตจริง 4.36 .55 มาก 

2 กิจกรรมส่งเสริมให้เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 4.31 .65 มาก 
3 กิจกรรมทุกข้ันตอนน่าสนใจ ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย 

และช่วยในการจ าเนื้อหา 
4.30 .53 มาก 

4 กิจกรรมส่งเสริมการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ร่วมกันเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม 

4.33 .65 มาก 

5 การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.39 .56 มาก 
 รวม 4.34 .59 มาก 
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จากตาราง  2  พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย แผนการ

จัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ

ร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” 

โดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก  ( 59.0..,34.4  DSX ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ

มากทุกข้อ โดยมีความพึงพอใจต่อการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มากที่สุด (

56.0..,39.4  DSX ) รองลงมาได้แก่ การเกิดทักษะวิธีการคิดและเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริง   (

55.0..,36.4  DSX ) และกิจกรรมส่งเสริมการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองร่วมกันเป็นคู่ หรือเป็น

กลุ่ม  ( 65.0..,33.4  DSX ) กิจกรรมส่งเสริมให้เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  ( 65.0..,31.4  DSX ) และ

กิจกรรมทุกข้ันตอนน่าสนใจ ชวนให้ติดตามไม่เบื่อหน่าย และช่วยในการจ าเนื้อหา  ( 53.0..,30.4  DSX )  

ตามล าดับ  

ตาราง 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อต่อการเรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together 

Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  

แผนการจัดการเรียนรู้ฯ ค่าร้อยละ 
X  S.D. t p ระดับ 

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ 

(Learning Together Technique) ร่วมกับ

สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง

สังคม” 

85.25 4.35 .56 11.03** .00 มาก 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning 

Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26  คิดเป็นร้อยละ 85.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึง
พอใจ ต่อการเรียนรู้ ด้วยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์
จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  อยู่ในระดับมากข้ึนไป (สูงกว่าร้อยละ 80) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วม
เรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ 
(Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์

จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  ซึ่งเมื่อน าผลคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่ามีการ 

เปลี่ยนแปลงของผลคะแนนในทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ วรรณนภา บุญลาโภ (2556: บทคัดย่อ) การศึกษา
ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบ
พฤติกรรม (Video Modeling) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (Video Modeling) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลองสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่นะดับ .01 สอดคล้องกับ อัญชลี ยิ่งรักพันธุ์ (2550: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง  เพ่ือพัฒนาจิต
สาธารณะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่ได้รับการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิค การประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1สัปดาห์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2552: 371-372) ที่กล่าวว่า 
การสอนโดยใช้สถานการณ์จาลอง เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น ระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะทาให้นักเรียน ได้ฝึก
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ยังท าให้ทราบว่า นักเรียนสามารถเลียนแบบพฤติกรรม
เป้าหมายได้ถูกต้องหรือไม ่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จดจ า และสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในสถานการณ์จริง
ได้ ดังนั้นการสอนที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ
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สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” จึงเป็นวิธีสอนที่เหมาะสมในการสอนนักเรียนที่มีปัญหา
ทักษะทางสังคมให้เกิดการสร้างพฤติกรรมใหม่ และการใช้สถานการณ์จ าลองก็จะช่วยตรวจสอบว่า นักเรียน
สามารถแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้การสอนตามขั้นตอนของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique)  ที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้น จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จดจ า และแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามต้นแบบได้ เริ่มจากแบ่ง
หน้าที่กันในกลุ่ม และร่วมกันท างาน การรับฟังเพ่ือนร่วมกลุ่ม ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม ซักถามข้อสงสัย ระหว่างการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม รวมทั้งการเสริมแรง การ
กล่าวชื่นชมการรายงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนได้เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียน  ส าหรับขั้นฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง เป็นการท าให้ผู้วิจัยสามารถประเมินได้ว่าการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ 
(Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”นั้นมี
ประสิทธิภาพหรือไม ่

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนสมมติฐานได้ว่า ข้อที่ 1 ที่ว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together 

Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together 
Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  ทีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์

จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” ที่เน้นการท างานร่วมกันร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ซึ่งเป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแบบคละ

ความสามารถ เปิดโอกาสให้ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้

นักเรียนมีความเป็นตัวของตัวเอง เกิดความภาคภูมิในในผลการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้การเรียนรู้ แบบร่วม

เรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” ที่

สร้างขึ้นยังมีรากฐานมาจากทฤษฎี   การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้จากสถานการณ์ 

(Situated Leaning) และทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) (Bennett ; & Holman. 2002 : 165-166) จึงมี

ส่วนที่ท าให้นักเรียน เกิดความพอใจได้เรียนรู้จากวิธีการใหม่ๆ มีความตื่นเต้น พอใจในการได้พบและเก็บสิ่งใหม ่ 
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนสมมติฐานได้ว่า ข้อที่ 2 ที่ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนขั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับ
สถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  มีผลต่อทักษะทางสังคมในด้านการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  หากจะน าโปรแกรมนี้ไปใช้เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมให้ครบทั้ง 3 ด้าน ควร
เพ่ิมกิจกรรมและระยะเวลาของการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนให้มาก
ขึ้น 

2. ในการวิจัยครั้งนี้มีเวลาในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning Together 
Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” อย่างจ ากัด ท าให้บางครั้งเวลาในการ
เก็บข้อมูลต้องล่าช้าเนื่องจากตรงกับเวลาเรียนของนิสิต หากเป็นไปได้ควรจัดเวลาในการท ากิจกรรมในช่วง
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลนั้นสามารถด าเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

ข้อแนะน าในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู ้(Learning Together Technique) 

ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม”  เพ่ือศึกษาผลของการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้วิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วม

เรียนร่วมรู้ (Learning Together Technique) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง “เพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม” ที่มี

ผลต่อทักษะทางสังคม 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน และการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางด้านทักษะสังคมของ

วัยรุ่นในด้านอ่ืนๆ ที่ต้องการ_ 
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