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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมต่อครู ผสู ้ อน และ 2)ศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้าง
ความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมต่อเด็กที่มีภาวะออทิ
ซึ มสเปกตรั ม กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ 1) ครู ผูส้ อนจานวน 3 คน และ 2)เด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรั ม
จานวน 3 คน การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ ยว (Single Subject Design) รู ปแบบหลายเส้นฐานข้าม
บุคคล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณและคุณภาพโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าพิสัย ค่ามัธยฐาน และการบรรยายแบบเชิ ง
พรรณนา ผลการวิจยั พบว่า 1) ครู ผสู ้ อนมีความสามารถและมีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้างทักษะวิชาการ
และสังคมให้กบั เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวม 2) เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมมีทกั ษะ
ทางวิชาการและสังคมเพิ่มมากขึ้นหลังได้รับโปรแกรมและผ่านเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือร้อยละ 70
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the effect of program development teachers’ abilities to
enhance academic skills and social skills of children with autism spectrum disorder in inclusive classes 2) to study
the effect of the program on the academic skills and social skills development of children with autism spectrum
disorder. The target groups used in this study were three teachers and three children with autism spectrum disorder.
The research use the Single Subject Design (Multiple-Baseline Design across Individuals)Analysis of quantitative and
qualitative data by means of averages, percentages, median ranges, and and descriptive statistics. The results of the
study were as follow: 1) the teacher found that after training, using the program. Teachers have skills to manage the
learning and teaching to enhance the academic and social skills of children with autism spectrum disorders. 2) After
using the program found average score of the academic skills and social skills assessment form for three children with
autism spectrum disorders pass the criteria (70%).

คาสาคัญ: เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ทักษะทางวิชาการและทักษะสังคม การเรี ยนรวม
Keywords: Children with autism spectrum disorders, Academic skills and social skills, Inclusive classes
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บทนา
ในปั จจุบนั เด็กที่ มีความต้องการจาเป็ นพิเศษเข้าเรี ยนในรู ปแบบการศึ กษาในระบบมากขึ้น สถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้จดั การศึกษาแบบเรี ยนรวม (Inclusive Education) โดยเปิ ดรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษเข้า
เรี ยนรวมกับเด็กปกติ ซึ่ งถือเป็ นการช่วยพัฒนาและฟื้ นฟูศกั ยภาพของเด็กกลุ่มนี้ ให้เติบโตไปเป็ นกาลังในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัมถือว่าเป็ นกลุ่มเด็กที่ มีความต้องการจาเป็ นพิเศษประเภทหนึ่ ง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดไว้ ปั จจุบนั พบว่าแนวโน้มของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมเพิ่มมากขึ้น จาก
ข้อมูลสถิ ติขององค์การอนามัยโลกที่ ได้ประมาณการเกี่ ยวกับเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรั มทั่วโลก พบว่าจากเด็ก
จานวน 160 คน จะมีเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัมจานวน 1 คน พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงที่ อตั ราส่ วน 4-5:1
(World Health Organization, 2017) ในขณะเดียวกันสถิติภาวะออทิซึมสเปกตรัมของประเทศไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน โดยจากผลการสารวจอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2553 สานักงานสถิติแห่ งชาติ ได้รายงานความชุกของ
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมทัว่ ประเทศว่ามีอตั รา 4.64 : 10,000 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) และในปี พ.ศ. 2560 กรม
สุขภาพจิตคาดการณ์วา่ มีเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในอัตรา 6 : 1,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ซึ่งประมาณการคร่ าวๆ
ได้วา่ มีเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในประเทศไทยจานวน 300,000 กว่าคน (กรมสุขภาพจิต, 2560)
เด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัมจะมีความผิดปกติของระบบการทางานของสมองบางส่ วน ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ด
ความบกพร่ องทางทางด้านต่างๆ เช่น ความบกพร่ องด้านพัฒนาการภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ทาง
วิธีการรั กษาที่ เหมาะสมคื อ การบาบัดรั กษาด้านต่างๆ เข้าด้วยกันแบบบู รณาการ โดยดู ที่ความบกพร่ องและความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมแต่ละคน ซึ่ งบางครั้งในการบาบัดรักษาอาจต้องใช้ยาร่ วมด้วย
รวมไปถึงการใช้การฝึ กสอนด้านการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านวิชาการและสังคม
ซึ่งสามารถทาได้ผ่านกระบวนการการศึกษาแบบเรี ยนรวม (ทวีศกั ดิ์ สิ ริรัตน์เรขา, 2560) การจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม
ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ ได้เรี ยนรวมกับกลุ่มเพื่อนนักเรี ยนปกติ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับ
กลุ่มเพื่อน เกิดการพัฒนาทักษะทั้งด้านทักษะทางวิชาการและสังคม มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ได้ดีกว่า เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ สามารถดารงชี วิตและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้
ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ อย่างไรก็ตามการศึกษาแบบเรี ยนรวมที่มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องอาศัยการทางานอย่างร่ วมมือ
จากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นตัวหลักสู ตร ความพร้อมของโรงเรี ยน การให้การสนับสนุ นของผูบ้ ริ หาร การให้ความ
ร่ วมมือของผูป้ กครอง ตัวของนักเรี ยนเอง รวมถึงความรู ้ความสามารถและทักษะของครู ผสู ้ อน ซึ่ งครู ผูส้ อนจะต้องมี
ความเข้าใจในความต้องการจาเป็ นพิเศษเฉพาะของนักเรี ย นแต่ละคน และมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
และกิ จกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการและระดับความสามารถของเด็กนักเรี ยนปกติและนักเรี ยนที่มีความพิการ
หรื อมีความต้องการจาเป็ นพิเศษ (กระทรวงศึกษาธิ การ สานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543) จากงานวิจยั
ของ ดารณี อุทยั รัตนกิจและคณะ ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเรี ยนรวม พบว่าครู
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมดังกล่าว สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมได้เป็ นอย่าง
ดี (ดารณี และคณะ, 2546) รวมทั้งผลการวิจยั ของ ปิ ยะวรรณ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสาเร็ จของการบูรณาการ
นักเรี ยนที่มีภาวะออทิซึมในชั้นเรี ยนรวม พบว่า ครู ผสู ้ อนเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสาคัญของจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมของ
นักเรี ยนที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม บทบาทของครู นอกจากจัดการเรี ยนการสอนแล้วยังต้องเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
ในชั้นเรี ยนและเป็ นตัวกลางระหว่างเด็ก ผูป้ กครองและโรงเรี ยนในด้านผูป้ ระสานความร่ วมมือที่ดีอีกด้วย (ปิ ยะวรรณ,
2557)
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ผูว้ ิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาความสามารถครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเรี ยนรวม เพราะเมื่อครู ผสู ้ อนมี
ความสามารถ ย่อมส่ งผลต่อนักเรี ยนที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัมในการปรับตัวให้เข้ากับบริ บทโลกและการศึกษาที่ มี
การเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริ ง ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะพัฒนารู ปแบบโปรแกรมเสริ มสร้าง
ความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคม ให้ครู มีความรู ้
ความเข้าใจและกลไกการเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะทางวิชาการและสังคมได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยน
รวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมต่อครู ผสู ้ อน
2. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยน
รวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมต่อเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
วิธีการวิจยั
กลุ่มเป้าหมาย
1. ครู ที่ ท าหน้า ที่ ดู แ ลเด็ ก ที่ มี ภ าวะออทิ ซึ ม สเปกตรั ม ของโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ฝ่ าย
ประถมศึกษา (มอดินแดง) จานวน 3 คน
2. คนเด็กนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ ่วงชั้นที่1 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3) ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์วา่ มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม จานวน 3 คน โดยทาการเลือก
แบบเจาะจง
ตัวแปรในการวิจยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทาง
วิชาการและสังคม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถของครู ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะ
ทางวิชาการและสังคมให้แก่เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวม
2.2 ทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั แบ่งเป็ นการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วนคือ 1) ข้อมูลของครู ผูส้ อน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการนิ เทศ
ครู ผสู ้ อนในระหว่างการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผูส้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้
มีทกั ษะทางวิชาการและสังคม และ2)ข้อมูลของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว
(Single Subject Design) รู ปแบบหลายเส้นฐานข้ามบุคคล (Multiple-Baseline Design across Individuals) รู ปแบบ A-B
(ผดุง, 2546) ในการเก็บข้อมูลของเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรั ม ซึ่ งรู ปแบบหลายเส้นฐานข้ามบุคคลเป็ นวิธีการวัด
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างหลายคน จากนั้นทาการทดลองที ละคนในช่วงเวลาที่ แตกต่างกัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมี 2
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ระยะ คือ 1)ระยะก่อนใช้วธิ ีการจัดกระทา (A) หมายถึง ข้อมูลในระยะเส้นฐาน (Baseline) ช่วงที่ยงั ไม่มีการใช้โปรแกรม
เสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคม และ
2)ระยะการจัดกระทา (B) หมายถึง ระยะทดลอง (Treatment) มีการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่
มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคม
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) โปรแกรมเสริ มสร้ างความสามารถครู ผูส้ อนเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มี
ทักษะทางวิชาการและสังคม เป็ นขั้นตอนการฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวม ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก
การเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะทางวิชาการและ
สังคมให้แก่เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมโดยแบ่งออกเป็ น 2 โมดูลได้แก่ 1)การสร้างความรู ้ความเข้าใจและกลไกการ
เรี ยนรู ้ของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมและ
กลไกการเรี ยนรู ้ให้กบั ครู ผสู ้ อน และ 2) การสอนทักษะทางวิชาการและสังคม เป็ นการสอนทักษะทางวิชาการและสังคม
ประกอบไปด้วยประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ1)อารมณ์ทางสังคม(Social Emotion) ประกอบไปด้วยอารมณ์ ดีใจ เสี ยใจ
และโกรธ 2) เพื่อน (Friends) ประกอบไปด้วย การแบ่ งปั นเพื่อน (Sharing with Friends) และเพื่อนช่ วยเรี ยน (Peer
Tutoring) 3) การเชื่ อ มโยงการเปลี่ ย นผ่า น (Transition Plan) เปลี่ ย นกิ จ กรรมจากกิ จ กรรมหนึ่ ง สู่ อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง
ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนวิชา เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนครู และเปลี่ยนสถานที่
2) แบบนิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวม เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินความสามารถ
และทักษะของครู ผสู ้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างทักษะทางวิชาการและสังคมให้แก่เด็กที่มีภาวะออทิซึม
สเปกตรัม ประกอบด้วย 1) แบบนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวมซึ่งแบ่งออกเป็ น4 ด้านย่อยได้แก่
1.ด้านการวางแผนและการออกแบบการเรี ยนรู ้ 2.ด้า นการดาเนินการการจัดการเรี ยนรู ้ 3.ด้านคุณลักษณะของการเป็ นครู
และ4.ด้านการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอน และ 2) แบบสังเกตการสอนซึ่งเป็ นแบบการสังเกตการเรี ยนการสอน
ของครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวม
3) แบบประเมิ นทักษะทางวิชาการและสังคมในเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรั ม เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้
ประเมินทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัม ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะทาง
วิชาการและสังคม 2) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
ขณะได้รับโปรแกรมในชั้นเรี ยนรวม
โดยมื อดังกล่าวได้รับ การแก้ไขตามค าแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาเสนอต่อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านภาษา ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่ใช้ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมและมี
ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั หรื อไม่ และดาเนิ นการตรวจหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective
Congruence: IOC ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องในครั้งนี้ พบว่าข้อคาถามทุกข้อมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.8 – 1 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่ามีความสอดคล้องกับเนื้ อหาและวัตถุประสงค์สามารถนาไปใช้ใน
การวิจยั ได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การเก็ บ ข้อมู ล ของครู ผูส้ อน ผูว้ ิจัย ด าเนิ นการเก็บข้อ มู ลของครู ผูส้ อน 3 คน ผูว้ ิจัยใช้วิธีการนิ เทศ
ครู ผสู ้ อนในระหว่างการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้
มีทกั ษะทางวิชาการและสังคม โดยใช้แบบนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวม ซึ่งประกอบด้วย 1) แบบ
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นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวม 2)แบบสังเกตการสอน โดยผูว้ จิ ยั ทาการนิเทศครู ผสู ้ อนคนละ 2 ครั้ง
โดยครู คนที่1ทาการนิเทศในสัปดาห์ที่2 และสัปดาห์ที่ 6 ครู คนที่ 2 ทาการนิเทศในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6 ครู คนที่
3 ทาการนิเทศในสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 6 รวมเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 6 ครั้ง
2 ) การเก็บข้อมูลของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลของเด็กที่มีภาวะออทิซึม
สเปกตรัม3ราย ก่อนการใช้โปรแกรม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในระยะเส้นฐานของการทดลอง (Baseline)โดยใช้แบบประเมิน
ทักษะทางวิชาการและสังคมในเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ซึ่ งประกอบด้วย 1)แบบประเมินทักษะทางวิชาการและ
สังคม 2)แบบสังเกตพฤติกรรรมในชั้นเรี ยน โดยเด็กคนที่ 1 เก็บข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ 1 จานวน 5 ครั้ง จนกระทัง่ ได้
ข้อมูลคงที่ของทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กคนที่ 1 เด็กคนที่ 2 เก็บข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 จานวน10 ครั้ง
จนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลคงที่ของของทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กคนที่ 2 เด็กคนที่ 3 เก็บข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ 1-3
จานวน 15 ครั้ง จนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลคงที่ของทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กคนที่ 3 รวมเก็บข้อมูลทั้งสิ้ น 30 ครั้ง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลของเด็กที่มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัมระหว่างได้รับโปรแกรม เพื่อใช้เป็ นมูลในระยะการจัด
กระทา (Treatment) โดยใช้แบบประเมินทักษะทางวิชาการและสังคมในเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบประเมินทักษะทางวิชาการและสังคม 2) แบบสังเกตพฤติกรรรมในชั้นเรี ยนโดยเด็กคนที่ 1 เก็บข้อมูลในช่วง
สัปดาห์ที่2-6 จานวน 25 ครั้ง รวมเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 60 ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
แบ่ งการวิเคราะห์ ขอ้ มูลออกเป็ น ข้อมูลเชิ งปริ มาณและข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ข้อมูลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติ
พื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าพิสยั และค่ามัธยฐาน โดยนาคะแนนที่ได้จากแบบนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อน
ในชั้นเรี ยนรวม มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อทราบผลคะแนนการพัฒนาความสามารถของครู ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนรวม และนาคะแนนที่ ได้จากและแบบประเมินทักษะทางวิชาการและสังคมในเด็กที่ มีภาวะออทิซึม
สเปกตรัมในระยะเส้นฐาน (Baseline) และในระยะการจัดกระทา (Treatment) มาหาค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบเพื่อทราบ
ผลการพัฒนาของทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรัม ข้อมูลเชิ งคุณภาพได้จาก 1) แบบ
สังเกตการสอน 2) แบบสังเกตพฤติกรรรมในชั้นเรี ยน และ3)จากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยผูว้ ิจยั ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้การบรรยายเชิงพรรณนา
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการทดลอง
โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฝ่ ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น ภาคเรี ยนที่ 1/2561
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1. ผลการใช้ โปรแกรมเสริมสร้ างความสามารถครู ผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้ มี
ทักษะทางวิชาการและสั งคมต่ อครู ผู้สอน จากแบบนิ เ ทศการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ผู ้ส อนในชั้ น เรี ย นรวมพบ
ค่ า เฉลี่ ย ด้านการวางแผนและการออกแบบการเรี ยนรู ้ ด้า นการดาเนิ นการการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านคุณลักษณะของการ
เป็ นครู และด้านการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอน ของครู ท้ งั 3 คน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของการนิเทศครู ผสู ้ อนทั้ง 3คน
แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของการนิเทศครู ผสู ้ อนทั้ง 3คน
1
2
3
4

ด้านการวางแผนและการออกแบบการเรี ยนรู ้
ด้า นการดาเนินการการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านคุณลักษณะของการเป็ นครู
ด้านการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอน

ครู คนที่ 1 ครู คนที่ 2 ครู คนที่ 3
82.50
95.00
92.50
75.00

77.50
87.50
95.00
72.50

72.50
82.50
90.00
72.50

จากตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่า ด้านการวางแผนและการออกแบบการเรี ยนรู ้ ด้า นการดาเนิ นการการจัดการ
เรี ยนรู ้ ด้านคุณลักษณะของการเป็ นครู และด้านการสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอน ครู ท้ ั ง 3คนมี ค่ า เฉลี่ ย ผ่า น
เกณฑ์ที่ กาหนดไว้คื อ ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 70 จากข้อมูลข้างต้น พบว่าครู ท้ งั 3 คนสามารถวางแผนและออกแบบการ
เรี ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมให้เข้ากับบริ บทของวิชาที่ตนเองสอนได้เป็ นอย่างดี มีการปรับใช้สถานการณ์
ทัว่ ไปในห้องเรี ยนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและสังคม ให้กบั เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้น
เรี ยนรวมได้ สามารถวิเคราะห์ จัดการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยนได้ และเสนอแนะแนวทางในการป้ องกันและ
จัดการกับปั ญหาครั้งต่อไป
2 ผลการใช้ โปรแกรมเสริ มสร้ างความสามารถครู ผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรั มในชั้ นเรี ยนรวมให้ มี
ทักษะทางวิชาการและสังคมต่ อเด็กทีม่ ภี าวะออทิซึมสเปกตรัม โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถ
ครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคม และใช้แบบประเมินทักษะทาง
วิชาการและสังคมในเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในการวัดผล ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ 1)ระยะเส้นฐาน
(Baseline) และ2)ระยะใช้โปรแกรม (Treatment) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็ก
ที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมต่อเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวัดผลประกอบไปด้วย 1)แบบแบบประเมินความก้าวหน้าทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิ
ซึมสเปกตรัม และ2)แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบสังเกตที่ผวู ้ จิ ยั ใช้บนั ทึกพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะออทิ
ซึมสเปกตรัมในขณะที่ครู จดั การเรี ยนการสอน
ตารางที่ 2

ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสัย และคะแนนต่าสุ ด-สู งสุ ด ในระยะเส้นฐานและระยะใช้โปรแกรม ของเด็กที่มี
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 1

ร้ อยละของค่ าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กทีม่ ภี าวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่ 1
คนที่ 1
ระยะเส้ นฐาน
ระยะใช้ โปรแกรม
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสยั สูงสุด-ต่าสุด มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสยั
สูงสุด-ต่าสุด
41.25
41.50 3.75 40.00-43.75
76.25
79.85
30.00 67.50-97.50
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จากข้อมูลตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลจากระยะเส้นฐานและระยะใช้โปรแกรมจะเห็นได้วา่ เด็ก
คนที่ 1 มี ค่ าคะแนนทัก ษะทางวิช าการและสัง คมในระยะการใช้โ ปรแกรมสู ง กว่า ระยะเส้นฐาน จากการสั ง เกต
พฤติ ก รรมนัก เรี ย น พบว่าเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 1 มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเด็กที่มี
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมสามารถอ่านโจทย์คณิ ตศาสตร์ ได้ ตีความโจทย์เป็ นและสามารถคิดคานวณได้อย่างถูกต้อง รู ้จกั
แสดงสี หน้าและท่าทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้และเรี ยนรู ้ที่จะให้การ
ช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรี ยน มีการเตรี ยมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านชั้นเรี ยน โดยมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับการ
เรี ยนวิชาถัดไป รู ้จกั ครู ผสู ้ อนและสถานที่เรี ยนวิชาถัดไป และใช้เวลาในการทาธุระส่วนตัวก่อนไปเรี ยนวิชาถัดไปได้อย่าง
เหมาะสม จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุ ปเป็ นกราฟเส้นได้ดงั รู ปภาพที่ 1

A

B
ระยะเส้ นฐาน
ระยะใช้ โปรแกรม

ภาพที่ 1

ตารางที่ 3

ร้อยละของค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่ 1 คนในระยะ
เส้นฐานและระยะใช้โปรแกรม
ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสัย และคะแนนต่าสุ ด-สู งสุ ด ในระยะเส้นฐานและระยะใช้โปรแกรม ของเด็กที่มี
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 2

ร้ อยละของค่ าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กทีม่ ภี าวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่ 2
คนที่ 2
ระยะเส้ นฐาน
ระยะใช้ โปรแกรม
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสยั
สูงสุด-ต่าสุด มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสยั
สูงสุด-ต่าสุด
43.75 43.50 6.50 40.00-46.50
74.37
76.81 26.25 66.25-92.50
จากข้อมูลตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลจากระยะเส้นฐานและระยะใช้โปรแกรมจะเห็นได้วา่ จะ
เห็ นได้ว่า เด็กคนที่ 2 มีค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมในระยะการใช้โปรแกรมสู งกว่าระยะเส้นฐาน จากการ
สั ง เกตพฤติ ก รรมนัก เรี ย น พบว่าเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 2 มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมเพิ่มมากขึ้น โดย
เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมสามารถอ่านหนังสื อตามที่กาหนดให้ได้ สามารถจับใจความสิ่ งที่อ่านหรื อฟังได้ เขียนตาม
คาบอกได้อย่างถูกต้อง รู ้จกั แสดงสี หน้าและท่าทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
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ได้และเรี ยนรู ้ที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรี ยน มีการเตรี ยมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านชั้นเรี ยน โดยการเตรี ยม
อุปกรณ์ข้ ึนมาวางไว้บนโต๊ะ รู ้จกั ครู ผสู ้ อนและสถานที่เรี ยนวิชาถัดไป และใช้เวลาในการทาธุระส่ วนตัวก่อนไปเรี ยนวิชา
ถัดไปได้อย่างเหมาะสม จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุ ปเป็ นกราฟเส้นได้ดงั รู ปภาพที่ 2

B

A

ระยะเส้ นฐาน
ระยะใช้ โปรแกรม

ภาพที่ 2

ร้อยละของค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่ 2 คนในระยะ
เส้นฐานและระยะใช้โปรแกรม

ตารางที่ 4 ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสยั และคะแนนต่าสุด-สูงสุด ในระยะเส้นฐานและระยะใช้โปรแกรม ของเด็กที่มีภาวะ
ออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 3
ร้ อยละของค่ าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กทีม่ ภี าวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่ 3
คนที่ 3
ระยะเส้ นฐาน
ระยะใช้ โปรแกรม
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย พิสยั สูงสุด-ต่าสุด มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย
พิสยั
สูงสุด-ต่าสุด
41.25 40.66 6.25 37.50-43.75
81.25
77.83
27.50 60.00-87.50
จากข้อมูลตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลจากระยะเส้นฐานและระยะใช้โปรแกรมจะเห็นได้วา่
จะเห็นได้วา่ เด็กคนที่ 3 มีค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมในระยะการใช้โปรแกรมสูงกว่าระยะเส้นฐาน จากการ
สัง เกตพฤติ กรรมนักเรี ย น พบว่า เด็ ก ที่ มี ภ าวะออทิ ซึ ม เสปกตรั ม คนที่ 3สามารถออกเสี ย งค าศัพ ท์ 1-2 พยางค์เ ป็ น
ภาษาอังกฤษได้ สามารถเขียนตามรอยประคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเลขและคาศัพท์ทว่ั ไป) รู ้จกั กล่าว
ทักทายและการขอบคุณเพื่อนเป็ นภาษาอังกฤษแบบง่าย มีการแสดงออกทางอารมณ์ทางสังคมที่เหมาะสม แสดงสี หน้า
และท่าทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนได้และเรี ยนรู ้ที่ขอบคุณเพื่อนที่ให้การ
ช่วยเหลือตน รับรู ้การเปลี่ยนผ่านในชั้นเรี ยนคือรู ้วา่ คาบถัดไปต้องเรี ยนวิชาอะไร และใช้เวลาในการทาธุระส่ วนตัวก่อน
ไปเรี ยนวิชาถัดไปได้อย่างเหมาะสม จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุ ปเป็ นกราฟเส้นได้ดงั รู ปภาพที่ 3

1737

HMO32-9

B

A

ระยะเส้ นฐาน
ระยะใช้ โปรแกรม

ภาพที่ 3 ร้อยละของค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม คนที่ 3 คนในระยะเส้น
ฐานและระยะใช้โปรแกรม
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มี
ภาวะออทิ ซึมสเปกตรั มในชั้นเรี ยนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคมต่อครู ผูส้ อน และ 2. เพื่อศึ กษาผลการใช้
โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและ
สังคมต่อเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) ผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผสู ้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มี
ทักษะทางวิชาการและสังคมต่อครู ผูส้ อน พบว่าโปรแกรมเสริ มสร้ างความสามารถครู ผูส้ อนเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึม
สเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มีทกั ษะทางวิชาการและสังคมช่วยเพิ่มความสามารถของครู ผสู ้ อนในการจัดการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนรวม ดังนี้ จากแบบนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนรวม พบว่าด้านการวางแผนและการ
ออกแบบการเรี ยนรู ้ ครู คนที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.50 ครู คนที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.50 และครู คนที่3มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 ซึ่งจะเห็นได้วา่ ครู ท้ งั 3คนมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ด้านการ
ดาเนินการการจัดการเรี ยนรู ้ ครู คนที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 ครู คนที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ87.50 และครู คน
ที่ 3มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.50 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าครู ท้ งั 3 คนมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70
ด้านคุณลักษณะของการเป็ นครู ครู คนที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.50 ครู คนที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 และครู
คนที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 ซึ่งจะเห็นได้วา่ ครู ท้ งั 3 คนมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือไม่ต่ากว่าร้อยละ70 ด้าน
การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอน ครู คนที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ครู คนที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.5
และครู คนที่ 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.5 ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ครู ท้ งั 3คนมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือไม่ต่ากว่าร้อย
ละ70 จากแบบสังเกตการณ์สอนพบว่าครู ผสู ้ อนทั้ง3คนสามารถวางแผนและออกแบบการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้
โปรแกรมให้เข้ากับบริ บทของวิชาที่ตนเองสอนได้เป็ นอย่างดี มีการปรับใช้สถานการณ์ทวั่ ไปในห้องเรี ยนในการจัด
กิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและสังคม ให้กับเด็กที่ มีภาวะออทิ ซึมสเปกตรั มในชั้นเรี ยนรวมได้ สามารถ
วิเคราะห์ จัดการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนได้ และเสนอแนะแนวทางในการป้ องกันและจัดกับปั ญหาครั้งต่อไป
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารณี และคณะ (2546) ที่ ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของครู ผูส้ อนใน
โรงเรี ยนเรี ยนรวม โดยได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนเรี ยนรวม โรงเรี ยนสาธิ ต
แห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ องการจัดการเรี ยนรวมในโรงเรี ยนและการพัฒนาของครู เพื่อการเรี ยนสู งสุ ดของ
นักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่าครู ที่ได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมดังกล่าว สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็กที่มีภาวะ
ออทิซึมสเปกตรัมได้เป็ นอย่างดี และการศึกษาของ วิลดั ดา และคณะ (2556) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการผลของการใช้
โปรแกรมพัฒนาครู ดา้ นการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ผลการศึกษาพบว่าหลังได้รับโปรมแกรมครู มีความสามารถในการดูแลและให้การช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
2) ผลการใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความสามารถครู ผูส้ อนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรี ยนรวมให้มี
ทักษะทางวิชาการและสังคมต่อเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมพบว่าโปรแกรม ช่วยเพิ่มทักษะทางวิชาการและสังคมของ
เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ดังนี้ จากแบบประเมินความก้าวหน้าทักษะทางวิชาการและสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิ
ซึ มสเปกตรัมพบว่า เด็กที่ มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่1 มีค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมในระยะเส้นฐานมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.50 และระยะใช้โปรแกรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.85 เด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 2 มีค่าคะแนน
ทักษะทางวิชาการและสังคมในระยะเส้นฐานมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.50 และระยะใช้โปรแกรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.81 เด็ก
ที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนที่ 3 มีค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมในระยะเส้นฐานมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.66และ
ระยะใช้โปรแกรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.83 ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า เด็ ก ทั้ง 3คนมี ค่ า เฉลี่ ย ทัก ษะทางวิ ช าการและสั ง คมใน
ระยะใช้โ ปรแกรมเพิ่ ม มากขึ้ น และผ่ า นเกณฑ์ที่ กาหนดไว้คื อ ไม่ ต่า กว่า ร้ อ ยละ 70 จากการสังเกตพฤติกรรมชั้น
เรี ยน พบว่าเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมทั้ง 3 คน ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและสังคม กล่าวคือ มีการฝึ กการ
อ่านออกเสี ยง การคิดคานวณ และการเขียนที่สอดคล้องกับวิชาที่เรี ยน ได้เรี ยนรู ้วธิ ีการแสดงออกทางอารมณ์ทางสี หน้าที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เรี ยนรู ้วธิ ีการขอความช่วยเหลือ และการกล่าวขอบคุณผูท้ ี่ให้การช่วยเหลือตน รวมทั้งได้
เรี ยนรู ้ที่จะให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่น อีกทั้งมีการเตรี ยมพร้อมการเปลี่ยนผ่านในชั้นเรี ยน ทั้งการเปลี่ยนวิชา เปลี่ยนสถานที่
และเปลี่ยนครู ผสู ้ อน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐวัฒน์ (2554) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของการใช้
โปรแกรมส่ งเสริ มทักษะทางสังคม เพื่อฝึ กทักษะทางสังคมให้แก่ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมของโรงพยาบาลยุวป
ระสารทไวทโยปถัมภ์ ที่ มีอายุ 10-16 ปี เรี ยนร่ วมกับเด็กในโรงเรี ยนปกติ ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มที่ ได้รับโปรแกรม
ส่ งเสริ มทักษะทางสังคม มีทกั ษะทางสังคมดีข้ ึนอย่างมีนยั สาคัญ และการศึ กษาของ วุฒิชยั (2556) ที่ ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับการใช้บตั รคาร่ วมกับสถานการณ์จาลองในการฝึ กทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ที่มีอายุ
12-16 ปี ของโรงเรี ยนมหรรณพาราม ผลการศึ กษาพบว่าหลังได้รับการสอนโดยใช้บตั รพลังและสถานการณ์จาลอง เด็ก
นักเรี ยนที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมมีทกั ษะทางสังคมที่สูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.ปิ ยะวรรณ ศรี สุรักษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คาแนะนาและให้ความ
ช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการทาวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณดร.ธิรากร มณี รัตน์ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา
และให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สุวรี ฤกษ์จารี ที่ได้กรุ ณาเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ผศ. อารี พาวัฒนา อาจารย์พรมณี หาญหัก และดร.ธิรากร มณี รัตน์ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือในการทาวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และขอขอบใจ
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นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ ายประถมศึกษา (มอดินแดง) และฝ่ ายการศึกษาพิเศษ
(ศูนย์วจิ ยั ออทิสติก)ที่ให้ความร่ วมมือย่างดียง่ิ ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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