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บทคดัยอ่ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับ

การเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจ านวน 3 คน และนักศึกษาพิเศษ
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 4 คน รวมนักศึกษาพิเศษทั้งหมด 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กิจกรรม
กลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล คือหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

โดยใช้เทคนิคชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของ
นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคมนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถใน การปรับตัวทางสังคม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจา, การเสริมแรงทางสังคม, การปรับตัวทางสังคม 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the effects of group work using verbal prompting 

technique with social reinforcement on social adaptability of special students in Kamphaeng Phet 
Rajabhat University. The sample of this research included seven special students, three visually 
impaired and four physically handicapped students. The instruments used in this research were 

statistic in data analysis by mean (), standard deviation (S.D.) 
The result of this study indicated   
The result of comparison of social adaptability between before and after participation in 

group activities to improve social adaptability of special students in Kamphaeng phet Rajabhat 
University found that after participating in group activities to improve the ability of social adjustment 
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for special students, the average score on social adaptability was higher than before participating in 
group activities to improve social adaptability. Overall, the difference was statistically significant at 
.01 level. 

Keyword : the effects of verbal prompting technique, social reinforcement, social adaptability                    

of disabled 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การจัดการศึกษาส าหรับคนที่มีความบกพร่อง ถือเป็นอีกหน่ึงวิธีที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ไทยที่บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับการศึกษาของคนที่มีความบกพร่อง โดยมาตรา 49 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า             
“…ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจาก
รัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน” (สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, 2551: 33) เพราะหากคนที่มีความ
บกพร่องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาให้ดีที่สุด ก็จะสามารถกลับกลายเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติได้ และสังคมไทยปัจจุบันก็เปิดโอกาสให้คนที่มีความบกพร่องมีสิทธิได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติ ดังปรากฏให้เห็นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ว่าปัจจุบัน
มีคนที่มีความบกพร่องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ านวนหน่ึง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นสถาบันอุดมศึกษา จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนที่มีความบกพร่องอย่างทั่วถึงและครบถ้วนทุกประเภทความของความ
บกพร่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทาง  การศึกษาให้กับผู้ที่มีความ
บกพร่องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  

การจัดการศึกษาในลักษณะของการจัดการเรียนรวมน้ัน ถือว่าเป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถจัดบริการให้กับ
บุคคลที่มีความบกพร่องหลายประเภทได้รับการศึกษา ปัจจุบันมีผู้ที่มีความบกพร่องจ านวนไม่มากนักที่จะได้รับ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากปัญหาต่างๆ ในหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาเก่ียวกับ
ตัวเอง ปัญหาเก่ียวกับสถานศึกษา หรือแม้กระทั่งโอกาสที่สังคมจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มน้ี  ซ่ึงปัญหาทั้งหลายเหล่าน้ี
เป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาคนที่มีความบกพร่อง ในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรี
น้ัน นักศึกษาประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านการเรียน ส่วนตัว และสังคม กล่าวคือ  ในการเรียนของ
นักศึกษาน้ัน จะต้องเรียนโดยความยากล าบากอันเกิดจากความไม่เข้าใจทางด้านภาษา หรืออุปสรรคของความ
บกพร่องที่มีต่อการเรียนต่างๆ ส่วนในด้านส่วนตัวนักศึกษาบางรายไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนได้ 
รวมทั้งยังต้องประสบกับปัญหาสังคม คือ นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ จากสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบันน้ี ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาที่ มีคนที่ มีค วามบกพร่องเข้าไป
ท าการศึกษาอยู่ ควรมีการพัฒนาคนที่มีความบกพร่องทางหน่ึง คือ การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม
ของตนให้เหมาะสมซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้โดยวิถีธรรมชาติ โดยทั่วไปมนุษย์จะมีการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ พึ่งพา แลกเปลี่ยน และอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและสงบสุข 

ในการสอนนักศึกษาพิเศษ หากผู้สอนทราบเก่ียวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษา
พิเศษจะท าให้ เช่น วิธีการชี้แนะด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีการหน่ึงที่มีผลต่อการเพิ่ม



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

394 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

พฤติกรรมวิธีหน่ึงที่ส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมได้มากขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังที่สมโภชน์ เอ่ียม
สุภาษิต (2549: 254) ได้กล่าวไว้ว่า การปรับพฤติกรรมสามารถใช้ได้ทั้งในการลดพฤติกรรมหรือในการเพิ่มพฤติกรรม 
พฤติกรรมใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นดังการศึกษาของ ศศิธร สังข์อู๋  (2548: 57) ได้
ด าเนินการศึกษาผลของการใช้การชี้แนะโดยใช้ตัวแบบและการเสริมแรงทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นแบบร่วมมือ
กันของเด็กออทิสติกอายุ 10-16 ปี จ านวน 6 คน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ใช้การชี้แนะ
ด้วยการเสนอตัวแบบเพียงอย่างเดียว ระยะที่ 2 ใช้การเสริมแรงทางบวกเพียงอย่างเดียว ระยะที่ 3 ใช้การชี้แนะด้วย
การเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวก และระยะที่ 4 เป็นระยะควบคุม ผลการศึกษาพบว่า การใช้การชี้แนะ
ด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงท าให้เด็กมีพฤติกรรมการเล่น
แบบร่วมมือเพิ่มขึ้น และการใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างเดียวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพลองลงมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันหน่ึงที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความบกพร่องได้เข้ามาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และมีความพยายามที่จะท าให้คนที่มีความบกพร่องสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ ซ่ึงให้การช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาพิเศษจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
แบ่งเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 3 คน และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 
4 คน (โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2557) แต่ในการจัดการศึกษา
ให้กับนักศึกษาพิเศษน้ี พบว่ามีปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาพิเศษกลุ่มน้ี มีอายุระหว่าง 18-22 
ปี ก าลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่น และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ ค่านิยมและอุดมคติ โดย
มีสาเหตุจากการที่ร่างกายและต่อมต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้อาจเกิดความผิดพลาดกับชีวิตในวัยน้ีได้ 
นอกจากน้ียังมีความรู้สึกนึกคิดที่ผิดไปจากปกติ เพราะความบกพร่องไม่ ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะหรือสาเหตุใดก็ตาม 
ย่อมมีผลกระทบต่อคนที่มีความบกพรองทั้งทางตรงและทางอ้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม นอกจากความ
บกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว คนทั่วไปมักมองคนที่มีความบกพร่องว่าเป็นคนที่ขาดความสามารถ ไร้ประโยชน์ ท าให้คนที่มี
ความบกพร่องรู้สึกอับอาย คิดว่าตนเองเป็นคนไร้สมรรถภาพ ไม่มีคุณค่า ไม่มีประโยชน์ และคิดว่าเป็นความผิดของ
ตนเองที่ท าให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน จนท าให้ความพึงพอใจในชีวิตของตนเองลดลงและต้องการแยกตัวออกจากสังคม อีก
ทั้งยังมีแนวโน้มของอาการทางสุขภาพกาย หรือความกลัวอันเป็นผลของปัญหาที่เกิดกับตัวเอง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ในการวิจัยครั้งน้ีในฐานะผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และสอนเก่ียวกับศาสตร์ทางจิตวิทยา
กับนักศึกษาพิเศษ ได้สังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มน้ี ประกอบกับได้สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนๆ     
ที่ รับผิดชอบในการสอนนักศึกษาพิเศษกลุ่มน้ี เก่ียวกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาพิเศษมีทักษะการปรับตัวทางสังคมต่ า สังเกตได้จากเวลาให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
นักศึกษาที่มีความพิเศษมักจะแยกตัว ไม่กล้าขอเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ ไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อน เวลาถามก็ไม่กล้าพูด 
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวและอายเพื่อน เน่ืองจากรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย กลัวเพื่อนๆ รังเกียจ และไม่ให้    
การยอมรับ ส่งผลให้มีผลการเรียนต่ า และใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม ซ่ึงปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่ควรหาแนวทางแก้ไข โดยเร่งด่วน เน่ืองจากหากเรามีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนแล้ว ก็จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไป  
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของ
นักศึกษาพิเศษโดยใช้การชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิเศษด้านการปรับตัวทางสังคมให้มีความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของไทยในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย          

จดุมุง่หมายของการวิจยั 
 เพื่อศึกษาผลของการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สมมติฐานการวิจัย 
หลังได้รับการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม นักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรมีความสามารถในการปรับตัวทางสังคมเพิ่มขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยเรื่องน้ีศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัย  ราช

ภัฏก าแพงเพชร 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
จ านวน 3 คน และนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 4 คน รวมนักศึกษาพิเศษทั้งหมด 7 คน ผู้วิจัย
ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ขอบเขตตัวแปร  
    ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ          
 1. นักศึกษาพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 2 ประเภท คือ 
        1.1 นักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 3 คน 
        1.2 นักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 4 คน 

2. การชี้แนะด้วยวาจา หมายถึง การใช้ค าพูดต่างๆ ให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
มากขึ้น และช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ลง 

3. การเสริมแรงทางสังคม หมายถึง การให้ค าชมเชยหลังจากนักศึกษาแสดงพฤติกรรมเป้าหมายอย่าง 
สม่ าเสมอ 

4. ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการการแสดงออกของนักศึกษาใน 
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การพยายามที่จะปฏิบัติตนเองให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความสมดุล
ของชีวิตเป็นผลให้เกิดความสุขกาย สบายใจ ประสบความส าเร็จในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งการปรับตัว ออกเป็น 4 ด้าน คือ   

   4.1 ด้านการเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ในการเรียน มี
ความขยัน มีสมาธิ ติดตามการเรียนได้ทันเวลา กล้าอภิปรายและซักถามเก่ียวกับเน้ือหาความรู้กับ อาจารย์ ทบทวน
บทเรียน การเตรียมความพร้อมในการเรียน   
        4.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างมีความสุข เข้ากับ
เพื่อนได้ดี เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การให้ความช่วยเหลือเพื่อน การแสดงความห่วงใยซ่ึงกัน
และกัน การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือในการทางาน มีความม่ันใจใน
ตนเอง   
         4.3 ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม รู้จัก ควบคุมอารมณ์และ
ความต้องการของตนเอง เป็นคนมองโลกในแง่ดี ยอมรับตนเอง ตามสภาพ    ความเป็นจริง รู้จักข้อดีข้อบกพร่องของ
ตนเอง มีการนับถือตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  
       4.4 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การรู้จักการเป็นผู้ตาม
และผู้นาที่ดี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความสามารถ
ของนักศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาพิเศษที่มี ความบกพร่องทางการมองเห็น

การชีแ้นะดว้ยวาจารว่มกบั

การเสรมิแรงทางสงัคม 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการปรบัตวัทางสงัคม 
- ดา้นการเรยีน 
- ดา้นมนุษยสมัพันธ ์
- ดา้นอารมณ ์
- ดา้นการเข้ารว่มกจิกรรม  
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จ านวน 3 คน และนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 4 คน รวมนักศึกษาพิเศษทั้งหมด 7 คน ผู้วิจัย
ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคม กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม รายละเอียด ดังน้ี     
 1. แบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคม 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมได้ ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  2. กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 สรุปขั้นตอนการสร้างกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมได้ 
ดังต่อไปน้ี 
 

ศึกษาเอกสาร ต ารา 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นิยามความหมาย
องค์ประกอบของการ

ปรับตัวทางสังคม 

สร้างแบบสอบถามวัด

ความสามารถในการปรับตัว

ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา

ที่ใช้ และความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

คัดเลือกแบบสอบถามที่มี    

ความตรงเชิงเน้ือหาตาม     

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบสอบถามที่ผ่าน

การคัดเลือกไปทดลอง

ใช้หาอ านาจจ าแนกของ

และหาค่าความเชื่อม่ัน 

ได้แบบสอบถามวัดความสามารถ

ในการปรับตัว 

ภาพ 2 แสดงการสรา้งแบบสอบถามวดัความสามารถในการปรบัตวัทางสงัคม ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร์างแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคม 
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   3. การรวบรวมข้อมูล 

ภาพ 3 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
 3.1 เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ โดยท าหนังสือขออนุญาต และขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรในการเก็บข้อมูล และด าเนินการทดลอง 

3.2 ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในขั้นตอนของการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทดลอง  

3.3 ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มทดลองท าแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมก่อนการทดลอง 
และเก็บเป็นคะแนนก่อนการทดลอง ( Pretest ) 

3.4 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง จ านวน 7 คน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคม จ านวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1.30  ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 
ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยทดลองแบบ Pretest- One-Group Pretest-Posttest 
Design                
 3.5 ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มทดลองท าแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมหลังการทดลอง 
และเก็บเป็นคะแนนหลังการทดลอง ( Posttest )       
 3.6 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งของกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล         
 การวิจัยในครั้งน้ื ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี     
 1. ข้อมูลทั่วไปไปของนักศึกษากลุ่มทดลอง ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าร้อยละ  

2. ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัก าแพงเพชรท าการวิเคราะห์

โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน เม่ือหาค่าได้แล้วท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก่อน
และหลังการทดลองโดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ผูวิ้จัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ค่าสถิติพื้นฐาน 

     ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสรางกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม 

ศึกษาเอกสาร ต ารา 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นิยามความหมายของ
ความสามารถในการปรับตัว

ทางสังคม การชี้แนะด้วยวาจา 
และการเสริมแรงทางสังคม 

สังคม 

สร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัว 

ทางสังคม 

ตรวจสอบความเหมาะสม

สอดคล้อง 
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ได้กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาความสามารถใน
การปรับตัวทางสังคม 
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    1.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  : 105) ใช้สูตร 

     
X

X
N


=

       
   เม่ือ  X     แทน   คะแนนเฉลี่ย 

            X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
              N     แทน   จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  : 106) ใช้สูตร  

     

2 2( )
. .

( 1)

N X X
S D

N N

 − 
=

−  
   เม่ือ S.D  แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละคนใน 
       กลุ่มตัวอย่าง 

    (X)2  แทน   ก าลังสองของผลรวมของคะแนนแต่ละคนใน 
       กลุ่มตัวอย่าง 
    N  แทน  จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 

 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมุติฐานในการวิจัย 
 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม  
โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2540, หน้า 240) 

      t  =    1

)( 22

−

− 



n

DDn

D

 
   เม่ือ  df  =    n -1 
     D    =    แทนค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
     n     =    แทนจ านวน คู่ 
 
 
 
 
 ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับ        
การเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
โดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ดัง
แสดง  ในตารางที่ 1  
 ตารางที ่1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ทางสังคม 

     ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

     1.  เพศ 
              ชาย                                                           
           หญิง 
          รวม   

 
        3                                                    
        4   
        7 

 
42.86                  
57.14           
100.00 

2.  คณะที่ศึกษา 
               ครุศาสตร ์
               มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                              

       4 
       1 
       1 
 
       1                          

57.13 
14.29 
14.29 
 
14.29 

           รวม               7        100.00 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรส่วน
ใหญ่ ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.13 รองลงมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
โดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     

องค์ประกอบ 
ความสามารถในการปรับตัวทาง

สังคม 

การทดสอบ n x  S.D. t p-value 

1. การปรับตัวด้านการเรียน ก่อนการทดลอง 7 0.11 0.32 5.29** .00 

หลังการทดลอง 7 0.63 0.49 

2. การปรับตัว 
    ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ก่อนการทดลอง 7 0.26 0.45 7.85** .00 

หลังการทดลอง 7 0.96 0.19 

3. การปรับตัวด้านอารมณ์ ก่อนการทดลอง 7 0.37 0.49 4.56** .00 
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรง
ทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทาง
สังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่ างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อความสามารถ 

ในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดย 
ใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม พบว่า 
นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วน
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 57.13 รองลงมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29 
  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มโดย 
ใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของ
นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ย

หลังการทดลอง 7 0.81 0.40 

4. การปรับตัว 
   ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

ก่อนการทดลอง 7 0.65 0.43 4.59** .00 
 หลังการทดลอง 7 0.85 0.48 

ความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมโดยรวม 

ก่อนการทดลอง 7 0.74 0.45 13.00** .00 

หลังการทดลอง 7 2.48 0.43 
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ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกองค์ประกอบ 

การอภปิรายผล 
 ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อความสามารถ
ในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยใช้เทคนิคการชี้แนะทางวาจา โดยผู้วิจัยและสมาชิกในกลุ่มผลัดกัน
ท าหน้าที่ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ประกอบการคิดตัดสินใจในการปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับที่ Mink, Owen and Mink (1993) ได้กล่าวถึง การชี้แนะว่าเป็นกระบวนการของบุคคลที่ เรียกว่า ผู้
ชี้แนะ (coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ชี้แนะช่วยให้ บุคคลได้บรรลุเป้าหมาย
การท างานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการน้ีเป็นการสร้างให้บุคคลมีความเข็มแข็งขึ้น ได้แสดงความสามารถ
และเกิดความภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเป็นผลต่อการท างานที่จะตามมา กระบวนชี้แนะจึงเป็นกระบวนการเสริมพลังอ านาจ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กองศรี เชิญชม (2547) ได้ศึกษาผลของการใชโปรแกรมการชี้แนะทางวาจาที่มีต
อพฤติกรรม ความรับผิดชอบตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับ
โปรแกรมการชี้แนะดวยวาจามีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอการเรียนในระยะทดลองเพิ่มขึ้นจากระยะเสนฐานอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ใช้เทคนิคการเสริมแรงทางสังคมเข้ามาร่วมด้วยกับการใช้เทคนิค
การขี้แนะด้วยวาจา ทั้งน้ีเพราะการเสริมแรงทางสังคมด้วยการยิ้ม การชมเชย หรือการพูดให้ก าลังใจ การยอมรับ การ
กอดสามารถกระตุ้นให้ผู้รับรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมดีขึ้นและส่งเสริมให้การ
ปรับตัวทางสังคมทั้งด้านการเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้นและมีความถี่
เพิ่มขึ้น  

ประกอบกับกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่เกิดจากความพอใจและยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม โดยที่สมาชิกกลุ่มมีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกัน และอยู่ ในวัย
เดียวกัน ดังน้ัน สมาชิกกลุ่มจะไม่รู้สึกแปลกแยก หรือโดดเดี่ยวเพียงล าพัง และเน่ืองด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  มี
ขั้นตอนในการพัฒนานักศึกษาพิการทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นปฐมนิเทศ 2) ขั้นการสร้างสัมพันธภาพ 3) ขั้นรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อน (การปรับตัวด้านมนุษยสัมพันธ์) 4) ขั้นกล้าเผชิญความจริง (การปรับตัวด้านอารมณ์)           
(การปรับตัวด้านการเรียน) 5) ขั้นรับผิดชอบตนเอง (การปรับตัวด้านการเข้าร่วมกิจกรรม) 6) ขั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
7) ขั้นรับฟังความรู้สึกของเพื่อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.และ 8) ขั้นยุติการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซ่ึงใช้เวลาใน    
การเข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเน่ืองนาน 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ถึง 2 ชั่วโมง โดยทั้ง 8 ขั้นตอนน้ี ท าให้นักศึกษาพิเศษ
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สามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนได้ กล้าเปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือค าวิพากษ์วิจารณ์ กล้าเผชิญความจริงกับ
ปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง และกล้าที่จะรับผิดชอบตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการเรียน ด้าน          
มนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้นักศึกษาพิเศษมีความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีความคิด ความสามารถที่จะท างานต่างๆ ได้
ส าเร็จไม่ได้ด้อยไปกว่านักศึกษาปกติที่เรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดการยอมรับตนเอง ท าให้ความรู้สึกที่คิดว่าตนเองด้อยกว่า
คนอ่ืนลดลงเรื่อยๆ จนไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคนอ่ืน และเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาตนเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน
ได้ ดังที่มาสโลว์ (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2550: 159; อ้างอิงจาก Maslow. 1995) ได้กล่าวถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ในขั้นที่ 4 คือ ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า ซ่ึงความต้องการน้ี จะประกอบด้วยความต้องการที่จะ
ประสบความส าเร็จ ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่า และมีเกียรติ ต้องการได้รับการยกย่อง
จากผู้อ่ืน ผู้ที่มีความปรารถนาในความต้องการน้ี จะเป็นผู้ทีมีความม่ันใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่า  
 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม 
เป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาพิเศษให้ได้รับประโยชน์ ในเรื่องของความสามารถในการปรับตัวทางสังคม            
เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น จึงน าไปสู่ความรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง ซ่ึง               
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของคนๆ น้ัน มิใช่ความต้องการของบุคคลอ่ืน
หรือคนภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่ยั่งยืน จึงต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมหรือ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกสนใจหรือต้องการอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง และคงทนต่อไปซ่ึงปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ แรงสนับสนุนหรือแบบอย่างจากเพื่อน ครอบครัว และบุคคลแวดล้อม ตลอดจนระบบการบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ผู้รับผิดชอบควรมีความรู้เรื่องคนที่มีความบกพร่องและการบริการ  ซ่ึงสอดคล้องกับ                     
ผลการศึกษาของวิลเลี่ยม (Williams, Fred D. 1997) ที่พบวา ในการจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษจ าเปนตอง       
มีการแต งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องน้ี โดยตรง มีการก าหนดพันธกิจและจุดมุ งหมายในการจัดบริการของ
มหาวิทยาลัยอย างชัดเจน ต องมีผู ประสานงานบริการที่ มีความรู เรื่องคนที่ มีความบกพร่องและการบริการ                   
มีการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใหนักศึกษาสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษา
และการใชชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยได อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สาลินี เก้ือเกียรติวงศ์          
(2547, น .  1) ที่ ไ ด้ กล่ า ว ว่ า  ก า ร จั ดบ ริ ก า รท า งการศึ กษาด้ าน อิน เ ต อร์ เ น็ ต ให้ กั บ นักศึ กษาพิ ก า ร ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มพูนความรู้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีผลท าให้
นักศึกษาที่มีความบกพร่องมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง หากการด าเนินกิจกรรมทั้งหลายในชีวิตประจ าวันสามารถที่จะ
กระท าได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน ท าให้การปรับตัวทางสังคมด้านการเรียนดีขึ้น 
  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม 
มาใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีก าลังใจ และมีความ ม่ันใจในตนเอง มุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองจากบุคคลที่ มี
เอกลักษณ์แห่งความล้มเหลวมาเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์แห่งความส าเร็จ เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน มีความสามารถ
ในการเรียนดีขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน มีอารมณ์?ม่ันคง และกล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน ยอมรับในผลการ
กระท าของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองต่อไป  

ข้อเสนอแนะ  
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  ควรศึกษาวิธีการจัดกิกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมอย่างละเอียดก่อน
น าไปใช้จริง เพื่ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 2. เน่ืองจากการจัดกิกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ไดน าเทคนิคการชี้แนะทาง
วาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม จึงควรค านึงถึงการใชภาษาที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 3. ส าหรับผูที่จะน ากิจกรรมกิกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมไปใชน้ัน กอนการ
น าไปใชจริงควรจะทดลองทดลองน ากิจกรรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ที่มี ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง 
เพื่อเปนการเสริมสรางความม่ันใจแกผูด าเนินกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปรับตัวทางสังคมในหน่วยสังคมที่กว้างขึ้นของนักศึกษาพิเศษ เช่น การ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป
ในอนาคต           
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการน ากิจกรรมกลุ่มไปใช้เป็นเทคนิคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านอ่ืนๆ ของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เช่น การเชื่อม่ันในตนเอง เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพิเศษเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น 
 3. ควรมีการติดตามผลเป็นระยะหลังทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพการใช้กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะ 
ด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในทุก 3 เดือน และ 6 เดือน  
 4. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกาษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม 
และช่วยเหลือให้นักศึกษาพิเศษปรับตัวทางสัมคมด้านการเรียนได้ดีขึ้น เช่น สอนเสริมให้นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เตรียมหนังสือและใบงานที่เป็นอักษรเบรลล์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมหรับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
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