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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนพิการซ้อน     
โดยใช้กิจกรรมเล่านิทาน  และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  ก่อนและหลังใช้กิจกรรมการเล่านิทาน  โดยใช้นักเรียนพิการซ้อนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน 1 คน  เลือกโดยวิธีเจาะจง  ระยะเวลาต้ังแต่ เดือนสิงหาคม 2562 – เดือน
มีนาคม  2563  โดยใช้เวลาครั้งละ 20 นาที  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
  ด าเนินการโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทักษะทางสังคม ก่อน และ 
หลัง การจัดกิจกรรมเล่านิทาน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
ทักษะสังคม   หนังสือนิทาน   และแบบสังเกตพฤติกรรม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรม  ตลอดระยะเวลาในการทดลอง  แล้วเปรียบเทียบข้อมูล  น าเสนอข้อมูลด้วย
กราฟและการบรรยาย  ผลวิจัยพบว่า 
  การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนพิการซ้อน  โดยการจัดกิจกรรมเล่านิทาน ตลอด
ระยะเวลาท่ีนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเล่านิทานอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางวินัยในตนเองโดยมีวินัยสูงขึ้น หากนักเรียนได้รับการส่งเสริมจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
จะสามารถพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้โดยไม่จ ากัดความด้อยทางสังคม ดังนั้น ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องสามารถศึกษาเป็นแนวทางจัดกิจกรรมส าหรับเด็กพิการซ้อนโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานในการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการ  ช่วงวัย  ความสนใจ  และจัดกิจกรรมในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน 
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Abstract 

  The purpose of this research to study the social skills development of double 
disabled students By using story telling activities. And to compare the social skills of 
students with intellectual disabilities Before and after using storytelling activities  
By using double-disabled students at the Special Education Center in Singburi  
1 person.   Choose by specific method Duration from August 2019 - March 2020, using 20 
minutes each time, 3 times a week 
  Conducted by comparing methods, observing student behavior, social skills before 
and after organizing story telling activities. The research instruments were composed of 
Individual Implementation Plan ( IIP)  In social skills, Story book and behavior observation 
form. Data were analyzed using basic data from behavior observation forms Throughout the 
trial period and compare the data.  Present data with graphs and lectures the research 
found that 
  The development of social skills of double disabled students By using story telling 
activities Throughout the period that the students experience continuous storytelling 
Causing students to change their self-discipline with higher discipline If students receive 
continuous support from parents Will be able to develop oneself and be with other people   
in the society without limitation of social impairment. Related parties can be studied as        
a guide to organizing activities for double disabled children by using story-telling activities    
in managing teaching and learning in accordance with the development, Age, Interest and 
organize activities at times that are appropriate for the needs of students. 


