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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทางวิชาการและสงัคมต่อครูผูส้อน และ 2)ศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้าง
ความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทางวชิาการและสงัคมต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมสเปกตรัม  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 1) ครูผูส้อนจ านวน 3 คน และ 2)เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 
จ านวน 3 คน การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกใชว้ิจยัแบบกลุ่มตวัอย่างเด่ียว (Single Subject Design) รูปแบบหลายเส้นฐานขา้ม
บุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าพิสัย ค่ามธัยฐาน และการบรรยายแบบเชิง
พรรณนา ผลการวจิยัพบวา่ 1) ครูผูส้อนมีความสามารถและมีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทกัษะวิชาการ
และสังคมให้กบัเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวม 2) เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมมีทกัษะ
ทางวชิาการและสงัคมเพ่ิมมากข้ึนหลงัไดรั้บโปรแกรมและผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อร้อยละ 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%).  
 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั:  เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ทกัษะทางวชิาการและทกัษะสงัคม การเรียนรวม 
Keywords: Children with autism spectrum disorders, Academic skills and social skills, Inclusive classes 
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บทน า 
ในปัจจุบนั เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเขา้เรียนในรูปแบบการศึกษาในระบบมากข้ึน สถานศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนไดจ้ดัการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) โดยเปิดรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเขา้
เรียนรวมกบัเด็กปกติ  ซ่ึงถือเป็นการช่วยพฒันาและฟ้ืนฟูศกัยภาพของเด็กกลุ่มน้ีให้เติบโตไปเป็นก าลงัในการพฒันา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมถือว่าเป็นกลุ่มเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษประเภทหน่ึง
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดไว ้ ปัจจุบนัพบวา่แนวโนม้ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมเพ่ิมมากข้ึน  จาก
ขอ้มูลสถิติขององค์การอนามยัโลกท่ีไดป้ระมาณการเก่ียวกับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมทั่วโลก พบว่าจากเด็ก
จ านวน 160 คน จะมีเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมจ านวน 1 คน พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงท่ีอตัราส่วน 4-5:1 
(World Health Organization, 2017) ในขณะเดียวกนัสถิติภาวะออทิซึมสเปกตรัมของประเทศไทยก็มีแนวโนม้เพ่ิมมาก
ข้ึนเช่นกนั  โดยจากผลการส ารวจอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไดร้ายงานความชุกของ
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมทัว่ประเทศวา่มีอตัรา 4.64 : 10,000 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) และในปี พ.ศ. 2560 กรม
สุขภาพจิตคาดการณ์วา่มีเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในอตัรา 6 : 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ซ่ึงประมาณการคร่าวๆ
ไดว้า่ มีเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในประเทศไทยจ านวน 300,000 กวา่คน (กรมสุขภาพจิต, 2560)   

เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมจะมีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความบกพร่องทางทางดา้นต่างๆ เช่น ความบกพร่องดา้นพฒันาการภาษา ดา้นสังคมและการปฏิสัมพนัธ์สัมพนัธ์ทาง 
วิธีการรักษาท่ีเหมาะสมคือ การบ าบัดรักษาด้านต่างๆ เขา้ด้วยกันแบบบูรณาการ โดยดูท่ีความบกพร่องและความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมแต่ละคน ซ่ึงบางคร้ังในการบ าบดัรักษาอาจตอ้งใชย้าร่วมด้วย 
รวมไปถึงการใชก้ารฝึกสอนดา้นการเรียนรู้ ในการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะดา้นวิชาการและสังคม  
ซ่ึงสามารถท าไดผ้่านกระบวนการการศึกษาแบบเรียนรวม (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2560) การจดัการศึกษาแบบเรียนรวม
ส่งผลใหผู้เ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ไดเ้รียนรวมกบักลุ่มเพ่ือนนกัเรียนปกติ เกิดการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบั
กลุ่มเพ่ือน เกิดการพฒันาทกัษะทั้งดา้นทกัษะทางวชิาการและสงัคม มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
ไดดี้กวา่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
ตามศกัยภาพท่ีตนเองมีอยู ่ อยา่งไรก็ตามการศึกษาแบบเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัการท างานอยา่งร่วมมือ
จากหลายปัจจยั  ไม่ว่าจะเป็นตวัหลกัสูตร ความพร้อมของโรงเรียน การให้การสนับสนุนของผูบ้ริหาร การให้ความ
ร่วมมือของผูป้กครอง ตวัของนักเรียนเอง รวมถึงความรู้ความสามารถและทกัษะของครูผูส้อน ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมี
ความเขา้ใจในความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะของนกัเรียนแต่ละคน  และมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและระดบัความสามารถของเด็กนกัเรียนปกติและนกัเรียนท่ีมีความพิการ
หรือมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (กระทรวงศึกษาธิการ ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา , 2543) จากงานวิจยั
ของ ดารณี อุทยัรัตนกิจและคณะ  ไดศึ้กษาการใชโ้ปรแกรมพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนรวม พบวา่ครู
ท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ยโปรแกรมดงักล่าว สามารถจดัการเรียนการสอนใหก้บัเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมไดเ้ป็นอยา่ง
ดี (ดารณี และคณะ, 2546)  รวมทั้งผลการวิจยัของ ปิยะวรรณ (2557) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความส าเร็จของการบูรณาการ
นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิซึมในชั้นเรียนรวม พบวา่ ครูผูส้อนเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัของจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของ
นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม บทบาทของครูนอกจากจดัการเรียนการสอนแลว้ยงัตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
ในชั้นเรียนและเป็นตวักลางระหวา่งเด็ก ผูป้กครองและโรงเรียนในดา้นผูป้ระสานความร่วมมือท่ีดีอีกดว้ย (ปิยะวรรณ, 
2557) 
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ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาความสามารถครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนรวม เพราะเม่ือครูผูส้อนมี
ความสามารถ  ยอ่มส่งผลต่อนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในการปรับตวัให้เขา้กบับริบทโลกและการศึกษาท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างแท้จริง ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบโปรแกรมเสริมสร้าง
ความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทางวิชาการและสังคม ให้ครูมีความรู้
ความเขา้ใจและกลไกการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะทางวชิาการและสงัคมได ้

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียน
รวมใหมี้ทกัษะทางวชิาการและสงัคมต่อครูผูส้อน  

2. เพื่อศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียน
รวมใหมี้ทกัษะทางวชิาการและสงัคมต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม  
 

วธีิการวจิยั 
  กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  ครูท่ีท าหน้าท่ีดูแลเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฝ่าย
ประถมศึกษา (มอดินแดง) จ านวน 3 คน  

2. คนเด็กนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่่วงชั้นท่ี1 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3) ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัโรคจากแพทยว์า่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม จ านวน 3 คน โดยท าการเลือก
แบบเจาะจง 
  ตวัแปรในการวจิยั 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   
  โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทาง

วชิาการและสงัคม 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1  ความสามารถของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะ 
ทางวชิาการและสงัคมใหแ้ก่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวม 
    2.2 ทกัษะทางวชิาการและสงัคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 
 
ระเบียบวธีิวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัแบ่งเป็นการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ขอ้มูลของครูผูส้อน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการนิเทศ
ครูผูส้อนในระหวา่งการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้
มีทกัษะทางวชิาการและสังคม และ2)ขอ้มูลของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิจยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเด่ียว 
(Single  Subject Design) รูปแบบหลายเส้นฐานขา้มบุคคล (Multiple-Baseline Design across Individuals) รูปแบบ A-B  
(ผดุง, 2546) ในการเก็บขอ้มูลของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ซ่ึงรูปแบบหลายเส้นฐานขา้มบุคคลเป็นวิธีการวดั
พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างหลายคน จากนั้นท าการทดลองทีละคนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมี 2 
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ระยะ คือ 1)ระยะก่อนใชว้ธีิการจดักระท า (A) หมายถึง ขอ้มูลในระยะเสน้ฐาน (Baseline) ช่วงท่ียงัไม่มีการใชโ้ปรแกรม
เสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทางวิชาการและสังคม  และ
2)ระยะการจดักระท า (B) หมายถึง ระยะทดลอง (Treatment) มีการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ี
มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทางวชิาการและสงัคม   
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1) โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มี
ทกัษะทางวิชาการและสังคม  เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมครูผูส้อนในชั้นเรียนรวม ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลไก
การเรียนรู้ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะทางวิชาการและ
สังคมให้แก่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมโดยแบ่งออกเป็น 2 โมดูลไดแ้ก่  1)การสร้างความรู้ความเขา้ใจและกลไกการ
เรียนรู้ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมและ
กลไกการเรียนรู้ใหก้บัครูผูส้อน และ 2) การสอนทกัษะทางวชิาการและสงัคม เป็นการสอนทกัษะทางวชิาการและสังคม 
ประกอบไปดว้ยประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ1)อารมณ์ทางสังคม(Social Emotion) ประกอบไปดว้ยอารมณ์ ดีใจ เสียใจ
และโกรธ 2) เพื่อน (Friends) ประกอบไปด้วย การแบ่งปันเพ่ือน (Sharing with Friends) และเพ่ือนช่วยเรียน (Peer 
Tutoring) 3) การเช่ือมโยงการเปล่ียนผ่าน (Transition Plan) เปล่ียนกิจกรรมจากกิจกรรมหน่ึงสู่ อีกกิจกรรมหน่ึง 
ประกอบไปดว้ยการเปล่ียนวชิา เปล่ียนเวลา เปล่ียนครูและเปล่ียนสถานท่ี 

   2) แบบนิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในชั้นเรียนรวม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินความสามารถ
และทกัษะของครูผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะทางวิชาการและสงัคมใหแ้ก่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
สเปกตรัม ประกอบดว้ย 1) แบบนิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในชั้นเรียนรวมซ่ึงแบ่งออกเป็น4 ดา้นยอ่ยไดแ้ก่   
1.ดา้นการวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้ 2.ด้านการด าเนินการการจดัการเรียนรู้ 3.ดา้นคุณลกัษณะของการเป็นครู
และ4.ดา้นการสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน  และ 2) แบบสงัเกตการสอนซ่ึงเป็นแบบการสงัเกตการเรียนการสอน
ของครูผูส้อนในชั้นเรียนรวม 
 3) แบบประเมินทักษะทางวิชาการและสังคมในเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม   เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ประเมินทกัษะทางวิชาการและสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม  ประกอบดว้ย  1) แบบประเมินทกัษะทาง
วชิาการและสงัคม 2) แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน ซ่ึงเป็นแบบการสงัเกตพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
ขณะไดรั้บโปรแกรมในชั้นเรียนรวม 

 โดยมือดังกล่าวได้รับการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ดา้นภาษา ดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาท่ีใชว้่ามีความสอดคลอ้งเหมาะสมและมี
ความครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัหรือไม่ และด าเนินการตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective 
Congruence: IOC ผลการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งในคร้ังน้ีพบวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่
ในช่วงระหวา่ง 0.8 – 1 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคส์ามารถน าไปใชใ้น
การวจิยัได ้
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ในการด าเนินการวจิยัผูว้จิยัไดแ้บ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  1) การเก็บขอ้มูลของครูผูส้อน ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลของครูผูส้อน 3 คน ผูว้ิจัยใช้วิธีการนิเทศ
ครูผูส้อนในระหวา่งการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้
มีทกัษะทางวชิาการและสงัคม  โดยใชแ้บบนิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในชั้นเรียนรวม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) แบบ
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นิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในชั้นเรียนรวม 2)แบบสงัเกตการสอน โดยผูว้จิยัท าการนิเทศครูผูส้อนคนละ 2 คร้ัง 
โดยครูคนท่ี1ท าการนิเทศในสปัดาห์ท่ี2 และสปัดาห์ท่ี 6  ครูคนท่ี 2 ท าการนิเทศในสปัดาห์ท่ี 3 และสปัดาห์ท่ี 6  ครูคนท่ี 
3 ท าการนิเทศในสปัดาห์ท่ี 4 และสปัดาห์ท่ี 6  รวมเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 6 คร้ัง  
  2 ) การเก็บขอ้มูลของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม   ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
สเปกตรัม3ราย ก่อนการใชโ้ปรแกรม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในระยะเส้นฐานของการทดลอง (Baseline)โดยใชแ้บบประเมิน
ทกัษะทางวิชาการและสังคมในเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ซ่ึงประกอบดว้ย  1)แบบประเมินทกัษะทางวิชาการและ
สังคม 2)แบบสังเกตพฤติกรรรมในชั้นเรียน โดยเด็กคนท่ี 1 เก็บขอ้มูลในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 จ านวน 5 คร้ัง  จนกระทัง่ได้
ขอ้มูลคงท่ีของทกัษะทางวิชาการและสังคมของเด็กคนท่ี 1  เด็กคนท่ี 2 เก็บขอ้มูลในช่วงสัปดาห์ท่ี 1-2 จ านวน10 คร้ัง 
จนกระทัง่ไดข้อ้มูลคงท่ีของของทกัษะทางวิชาการและสังคมของเด็กคนท่ี 2 เด็กคนท่ี 3 เก็บขอ้มูลในช่วงสัปดาห์ท่ี 1-3 
จ านวน 15 คร้ัง จนกระทัง่ไดข้อ้มูลคงท่ีของทกัษะทางวิชาการและสังคมของเด็กคนท่ี 3 รวมเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 30 คร้ัง 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมระหว่างไดรั้บโปรแกรม เพ่ือใชเ้ป็นมูลในระยะการจดั
กระท า (Treatment) โดยใชแ้บบประเมินทกัษะทางวชิาการและสงัคมในเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ซ่ึงประกอบดว้ย  
1) แบบประเมินทกัษะทางวิชาการและสังคม 2) แบบสังเกตพฤติกรรรมในชั้นเรียนโดยเด็กคนท่ี 1 เก็บขอ้มูลในช่วง
สปัดาห์ท่ี2-6 จ านวน 25 คร้ัง  รวมเก็บขอ้มูลทั้งส้ิน 60 คร้ัง  

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น ขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้สถิติ

พ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าพิสยั และค่ามธัยฐาน โดยน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบนิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน
ในชั้นเรียนรวม  มาหาค่าเฉล่ียเพ่ือทราบผลคะแนนการพฒันาความสามารถของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนรวม  และน าคะแนนท่ีไดจ้ากและแบบประเมินทกัษะทางวิชาการและสังคมในเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
สเปกตรัมในระยะเส้นฐาน (Baseline) และในระยะการจดักระท า (Treatment) มาหาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบเพ่ือทราบ
ผลการพฒันาของทกัษะทางวิชาการและสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้าก 1) แบบ
สังเกตการสอน 2) แบบสังเกตพฤติกรรรมในชั้นเรียน และ3)จากแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยผูว้ิจยัได้
เก็บรวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์และใชก้ารบรรยายเชิงพรรณนา   
 สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าการทดลอง 
    โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยั ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จงัหวดัขอนแก่น  ภาคเรียนท่ี 1/2561 
 
ผลการวจิยั 

 ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
1.  ผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในช้ันเรียนรวมให้มี

ทักษะทางวิชาการและสังคมต่อครูผู้สอน  จากแบบนิ เทศการจ ัดการเ รียนรู้ของครูผู ้สอนในชั้ น เ รียนรวมพบ
ค่าเฉลี่ยดา้นการวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้  ด้านการด าเนินการการจดัการเรียนรู้  ดา้นคุณลกัษณะของการ
เป็นครู และดา้นการสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน ของครูทั้ง 3 คน ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียร้อยละของการนิเทศครูผูส้อนทั้ง 3คน  
 

แสดงค่าเฉล่ียร้อยละของการนิเทศครูผูส้อนทั้ง 3คน  ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2 ครูคนท่ี 3 

1 ดา้นการวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้  82.50 77.50 72.50 
2 ด้านการด าเนินการการจดัการเรียนรู้ 95.00 87.50 82.50 
3 ดา้นคุณลกัษณะของการเป็นครู 92.50 95.00 90.00 
4 ดา้นการสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน 75.00 72.50 72.50 

    
จากตารางท่ี 1  จะเห็นไดว้่า ดา้นการวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้  ด ้านการด าเนินการการจดัการ

เรียนรู้  ดา้นคุณลกัษณะของการเป็นครู และดา้นการสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน   ครูทั้ ง3คนมีค่าเฉลี่ยผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวค้ือไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70   จากขอ้มูลขา้งตน้ พบวา่ครูทั้ง 3 คนสามารถวางแผนและออกแบบการ
เรียนการสอนโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมให้เขา้กบับริบทของวิชาท่ีตนเองสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  มีการปรับใชส้ถานการณ์
ทัว่ไปในหอ้งเรียนในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะทางวชิาการและสงัคม ใหก้บัเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้น
เรียนรวมได ้ สามารถวิเคราะห์ จดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนได ้และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและ
จดัการกบัปัญหาคร้ังต่อไป  

2 ผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในช้ันเรียนรวมให้มี
ทกัษะทางวชิาการและสังคมต่อเดก็ทีม่ภีาวะออทซึิมสเปกตรัม โดยผูว้จิยัไดท้ าการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถ
ครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้ทกัษะทางวชิาการและสงัคม และใชแ้บบประเมินทกัษะทาง
วิชาการและสังคมในเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในการวดัผล  ผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 1)ระยะเส้นฐาน 
(Baseline) และ2)ระยะใชโ้ปรแกรม (Treatment) โดยผูว้ิจยัไดท้ าการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็ก
ท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทกัษะทางวิชาการและสงัคมต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวดัผลประกอบไปดว้ย 1)แบบแบบประเมินความกา้วหนา้ทกัษะทางวชิาการและสงัคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมสเปกตรัม  และ2)แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน ซ่ึงเป็นแบบสงัเกตท่ีผูว้จิยัใชบ้นัทึกพฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมสเปกตรัมในขณะท่ีครูจดัการเรียนการสอน  

 
ตารางที ่2 ค่ามธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสัย และคะแนนต ่าสุด-สูงสุด ในระยะเส้นฐานและระยะใชโ้ปรแกรม ของเด็กท่ีมี

ภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี 1  
 

ร้อยละของค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสังคมของเดก็ทีม่ภีาวะออทซึิมสเปกตรัม คนที ่1 

คนที ่1 ระยะเส้นฐาน ระยะใช้โปรแกรม 
 มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั สูงสุด-ต ่าสุด มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั สูงสุด-ต ่าสุด 
 41.25 41.50 3.75 40.00-43.75 76.25 79.85 30.00 67.50-97.50 
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จากขอ้มูลตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลจากระยะเสน้ฐานและระยะใชโ้ปรแกรมจะเห็นไดว้า่ เด็ก
คนท่ี 1 มีค่าคะแนนทักษะทางวิชาการและสังคมในระยะการใช้โปรแกรมสูงกว่าระยะเส้นฐาน  จากการสัง เกต
พฤติกรรมนักเรียน พบวา่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี 1 มีทกัษะทางวิชาการและสังคมเพ่ิมมากข้ึน โดยเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมสามารถอ่านโจทยค์ณิตศาสตร์ได ้ตีความโจทยเ์ป็นและสามารถคิดค านวณไดอ้ย่างถูกตอ้ง รู้จกั
แสดงสีหน้าและท่าทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนไดแ้ละเรียนรู้ท่ีจะให้การ
ช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน  มีการเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนผ่านชั้นเรียน โดยมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนวชิาถดัไป รู้จกัครูผูส้อนและสถานท่ีเรียนวชิาถดัไป  และใชเ้วลาในการท าธุระส่วนตวัก่อนไปเรียนวิชาถดัไปไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  จากขอ้มูลดงักล่าว  สามารถสรุปเป็นกราฟเสน้ไดด้งัรูปภาพท่ี 1 

 

 
 
ภาพที ่1 ร้อยละของค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสงัคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม   คนท่ี 1 คนในระยะ

เสน้ฐานและระยะใชโ้ปรแกรม 
 

ตารางที ่3   ค่ามธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสัย และคะแนนต ่าสุด-สูงสุด ในระยะเส้นฐานและระยะใชโ้ปรแกรม ของเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี 2 

  
ร้อยละของค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสังคมของเดก็ทีม่ภีาวะออทซึิมสเปกตรัม คนที ่2 

คนที ่2 ระยะเส้นฐาน ระยะใช้โปรแกรม 
 มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั สูงสุด-ต ่าสุด มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั สูงสุด-ต ่าสุด 

43.75 43.50 6.50 40.00-46.50 74.37 76.81 26.25 66.25-92.50 
  
จากขอ้มูลตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้า่ เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลจากระยะเสน้ฐานและระยะใชโ้ปรแกรมจะเห็นไดว้า่ จะ

เห็นไดว้่า เด็กคนท่ี 2 มีค่าคะแนนทกัษะทางวิชาการและสังคมในระยะการใชโ้ปรแกรมสูงกว่าระยะเส้นฐาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบวา่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี 2 มีทกัษะทางวิชาการและสังคมเพ่ิมมากข้ึน โดย
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมสามารถอ่านหนงัสือตามท่ีก าหนดใหไ้ด ้สามารถจบัใจความส่ิงท่ีอ่านหรือฟังได ้เขียนตาม
ค าบอกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รู้จกัแสดงสีหนา้และท่าทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน

ระยะเส้นฐาน

ระยะใช้โปรแกรม

A B 
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ไดแ้ละเรียนรู้ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน  มีการเตรียมความพร้อมในการเปล่ียนผา่นชั้นเรียน  โดยการเตรียม
อุปกรณ์ข้ึนมาวางไวบ้นโตะ๊  รู้จกัครูผูส้อนและสถานท่ีเรียนวชิาถดัไป  และใชเ้วลาในการท าธุระส่วนตวัก่อนไปเรียนวิชา
ถดัไปไดอ้ยา่งเหมาะสม  จากขอ้มูลดงักล่าว  สามารถสรุปเป็นกราฟเสน้ไดด้งัรูปภาพท่ี 2 

 

 
 
ภาพที ่2  ร้อยละของค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสงัคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม   คนท่ี 2 คนในระยะ

เสน้ฐานและระยะใชโ้ปรแกรม 
 

 ตารางที ่4  ค่ามธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั และคะแนนต ่าสุด-สูงสุด ในระยะเสน้ฐานและระยะใชโ้ปรแกรม ของเด็กท่ีมีภาวะ 
                  ออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี 3  
 

 ร้อยละของค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสังคมของเดก็ทีม่ภีาวะออทซึิมสเปกตรัม  คนที ่3 

คนที ่3 ระยะเส้นฐาน ระยะใช้โปรแกรม 
 มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั สูงสุด-ต ่าสุด มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย พิสยั สูงสุด-ต ่าสุด 

41.25 40.66 6.25 37.50-43.75 81.25 77.83 27.50 60.00-87.50 
 
จากขอ้มูลตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลจากระยะเส้นฐานและระยะใชโ้ปรแกรมจะเห็นไดว้า่ 

จะเห็นไดว้า่ เด็กคนท่ี 3 มีค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสงัคมในระยะการใชโ้ปรแกรมสูงกวา่ระยะเสน้ฐาน  จากการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่าเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมเสปกตรัมคนท่ี 3สามารถออกเสียงค าศัพท์1-2 พยางค์เป็น
ภาษาองักฤษได ้ สามารถเขียนตามรอยประค าศพัท์ภาษาองักฤษ (ศพัท์ท่ีเก่ียวกบัตวัเลขและค าศพัท์ทัว่ไป) รู้จกักล่าว
ทกัทายและการขอบคุณเพ่ือนเป็นภาษาองักฤษแบบง่าย มีการแสดงออกทางอารมณ์ทางสังคมท่ีเหมาะสม แสดงสีหนา้
และท่าทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนไดแ้ละเรียนรู้ท่ีขอบคุณเพ่ือนท่ีใหก้าร
ช่วยเหลือตน  รับรู้การเปล่ียนผา่นในชั้นเรียนคือรู้วา่คาบถดัไปตอ้งเรียนวชิาอะไร และใชเ้วลาในการท าธุระส่วนตวัก่อน
ไปเรียนวชิาถดัไปไดอ้ยา่งเหมาะสม  จากขอ้มูลดงักล่าว  สามารถสรุปเป็นกราฟเสน้ไดด้งัรูปภาพท่ี 3 

ระยะเส้นฐาน

ระยะใช้โปรแกรม

A B 
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ภาพที ่3 ร้อยละของค่าคะแนนทกัษะทางวชิาการและสงัคมของเดก็ท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม     คนท่ี 3 คนในระยะเสน้
ฐานและระยะใชโ้ปรแกรม 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษาผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคมต่อครูผูส้อน และ 2.  เพื่อศึกษาผลการใช้
โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทกัษะทางวิชาการและ
สงัคมต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1)  ผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมใหมี้
ทักษะทางวิชาการและสังคมต่อครูผูส้อน  พบว่าโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
สเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทกัษะทางวิชาการและสังคมช่วยเพ่ิมความสามารถของครูผูส้อนในการจดัการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนรวม ดงัน้ี  จากแบบนิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในชั้นเรียนรวม พบวา่ดา้นการวางแผนและการ
ออกแบบการเรียนรู้  ครูคนท่ี 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.50 ครูคนท่ี 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.50 และครูคนท่ี3มี
ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.50 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ครูทั้ง3คนมีค่าเฉล่ียผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70  ดา้นการ
ด าเนินการการจดัการเรียนรู้  ครูคนท่ี 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 95  ครูคนท่ี 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ87.50 และครูคน
ท่ี3มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.50 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าครูทั้ง 3 คนมีค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
ดา้นคุณลกัษณะของการเป็นครู  ครูคนท่ี 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.50  ครูคนท่ี 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 95 และครู
คนท่ี3มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 90 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ครูทั้ง 3 คนมีค่าเฉล่ียผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อไม่ต ่ากวา่ร้อยละ70 ดา้น
การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอน  ครูคนท่ี 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75  ครูคนท่ี 2 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.5 
และครูคนท่ี 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 72.5 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ครูทั้ง3คนมีค่าเฉล่ียผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ70  จากแบบสงัเกตการณ์สอนพบวา่ครูผูส้อนทั้ง3คนสามารถวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนโดยประยกุตใ์ช้
โปรแกรมให้เขา้กบับริบทของวิชาท่ีตนเองสอนไดเ้ป็นอย่างดี  มีการปรับใชส้ถานการณ์ทัว่ไปในห้องเรียนในการจดั
กิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะทางวิชาการและสังคม ให้กับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมได้  สามารถ
วิเคราะห์ จดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนได ้และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนัและจดักบัปัญหาคร้ังต่อไป 

ระยะเส้นฐาน

ระยะใช้โปรแกรม

A B 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดารณี และคณะ (2546) ท่ีได้ศึกษาการใช้โปรแกรมพฒันาศักยภาพของครูผูส้อนใน
โรงเรียนเรียนรวม โดยไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนรวม  โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เร่ืองการจดัการเรียนรวมในโรงเรียนและการพฒันาของครูเพ่ือการเรียนสูงสุดของ
นกัเรียน  ผลการวิจยัพบวา่ครูท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ยโปรแกรมดงักล่าว สามารถจดัการเรียนการสอนใหก้บัเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึมสเปกตรัมไดเ้ป็นอยา่งดี และการศึกษาของ วลิดัดา และคณะ (2556) ท่ีไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการผลของการใช้
โปรแกรมพฒันาครูดา้นการศึกษาพิเศษในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ผลการศึกษาพบวา่หลงัไดรั้บโปรมแกรมครูมีความสามารถในการดูแลและให้การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

2)  ผลการใชโ้ปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผูส้อนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มี
ทกัษะทางวชิาการและสงัคมต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมพบวา่โปรแกรม ช่วยเพ่ิมทกัษะทางวิชาการและสงัคมของ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ดงัน้ี จากแบบประเมินความกา้วหนา้ทกัษะทางวิชาการและสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมสเปกตรัมพบว่า เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี1 มีค่าคะแนนทกัษะทางวิชาการและสังคมในระยะเส้นฐานมี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 41.50 และระยะใชโ้ปรแกรมมีค่าเฉล่ียร้อยละ 79.85  เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี2 มีค่าคะแนน
ทกัษะทางวิชาการและสังคมในระยะเส้นฐานมีค่าเฉล่ียร้อยละ 43.50 และระยะใชโ้ปรแกรมมีค่าเฉล่ียร้อยละ 76.81  เด็ก
ท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมคนท่ี 3 มีค่าคะแนนทกัษะทางวิชาการและสังคมในระยะเส้นฐานมีค่าเฉล่ียร้อยละ 40.66และ
ระยะใชโ้ปรแกรมมีค่าเฉล่ียร้อยละ 77.83  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเด็กทั้ ง3คนมีค่าเฉล่ียทักษะทางวิชาการและสังคมใน
ระยะใช้โปรแกรมเพิ่มมากข้ึนและผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไวค้ือไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  จากการสังเกตพฤติกรรมชั้น
เรียน พบวา่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมทั้ง 3 คน ไดรั้บการพฒันาทกัษะทางวิชาการและสังคม กล่าวคือ มีการฝึกการ
อ่านออกเสียง การคิดค านวณ และการเขียนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาท่ีเรียน ไดเ้รียนรู้วธีิการแสดงออกทางอารมณ์ทางสีหนา้ท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้วธีิการขอความช่วยเหลือ และการกล่าวขอบคุณผูท่ี้ใหก้ารช่วยเหลือตน รวมทั้งได้
เรียนรู้ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น อีกทั้งมีการเตรียมพร้อมการเปล่ียนผา่นในชั้นเรียน ทั้งการเปล่ียนวิชา เปล่ียนสถานท่ี
และเปล่ียนครูผูส้อน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐวฒัน์  (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้
โปรแกรมส่งเสริมทกัษะทางสังคม เพ่ือฝึกทกัษะทางสังคมใหแ้ก่ผูป่้วยท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมของโรงพยาบาลยวุป
ระสารทไวทโยปถมัภ์ ท่ีมีอายุ 10-16 ปี เรียนร่วมกบัเด็กในโรงเรียนปกติ  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรม
ส่งเสริมทกัษะทางสังคม  มีทกัษะทางสังคมดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และการศึกษาของ วุฒิชยั (2556) ท่ีไดท้ าการศึกษา
เก่ียวกบัการใชบ้ตัรค าร่วมกบัสถานการณ์จ าลองในการฝึกทกัษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม ท่ีมีอายุ 
12-16 ปี ของโรงเรียนมหรรณพาราม ผลการศึกษาพบวา่หลงัไดรั้บการสอนโดยใชบ้ตัรพลงัและสถานการณ์จ าลอง เด็ก
นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิซึมสเปกตรัมมีทกัษะทางสงัคมท่ีสูงข้ึน 
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นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) และฝ่ายการศึกษาพิเศษ
(ศูนยว์จิยัออทิสติก)ท่ีใหค้วามร่วมมือยา่งดียิง่ในการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล   
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