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                                                                    ABSTRACT 

These objectives of this research were 1) to study Social Skill Development for an Autistic Student in an 

Inclusive Classroom: a Case of the Demonstration School Ramkhamhaeng University 2) to develop the social 

contexts of those 3) to study the results of the social contexts story, too. The samples comprised of 3 groups 

those were teachers, staff affricated in this field and the students whom as the experimental group. Research 

Tools were designed by the research in      3 types; 1social skill problems survey questionnaire which consisted 

of social. 2 contexts story, lesson plan and students behaviors’ record forms. Frequency, Percentage and Means 

are employed for data analysis. 

 Research Results 

 1. Queue for buying at the cooperative stores, before, during and breaking action  to  5.80, 2.14 and 

0.00.  

2. learning before during breaking action  to 3.48, 0.40 and 0.10. 

3. Team working and breaking action  to 0.80 0.10 and 0.00. 

 

Keywords: Social Skil, Autistic, Inclusive 

  

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมท่ีเป็นปัญหาของนักเรียนออทิสติกเรียนร่วม ใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 2) เพื่อพัฒนาเร่ืองราวทางสังคมส าหรับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วม ใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง และ3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาเร่ืองราวทางสังคมส าหรับนักเรียนออทิสติก

เรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อาจารย์

ผู้สอนเด็กออทิสติกเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง กลุ่มท่ี 2 อาจารย์ทางด้านการศึกษาพิเศษ และ
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กลุ่มท่ี 3 นักเรียนออทิสติกเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่ง เป็นกลุ่มทดลองสอนเร่ืองราวทาง

สังคมท่ีเป็นปัญหา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด คือ แบบส ารวจปัญหาทักษะทางสังคม เร่ืองราวทางสังคม 

แผนการสอน และแบบบันทึกพฤตกิรรม การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบว่า 

3.1 เร่ืองการเข้าคิวเพื่อซือ้อุปกรณ ์การเรียนท่ีร้านสหกรณ์ ระยะก่อนการจัดท า ระยะการจัดท า  และระยะ

หยุดการจัดท า มคี่าเฉลี่ย ตามล าดับ 5.80, 2.14 และ 0.00  

3.2 เร่ืองการเรียนในห้องเรียน ระยะก่อนการจัดท า ระยะการจัดท า และระยะหยุดการจัดท า   มีค่าเฉลี่ย 

ตามล าดับ 3.48 , 0.40 และ 0.10  

3.3 เร่ืองการท างานกลุ่ม ระยะก่อนการจัดท า ระยะการจัดท า  และระยะหยุดการจัดท า มีค่าเฉลี่ย ตามล าดับ 0.80, 

0.10 และ0.00 

 

ค าส าคัญ: ทักษะทางสังคม,  ออทิสติก, การเรียนร่วม 

 

บทน า  

การศึกษาถือเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความ สามารถ ท่ีจะด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังสามารถปรับตัวได้

อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถแข่งขัน  กับ

นานาชาติได้ (ศิวาภรณ์ อ้วนวิจิตรและ คณะ, 2544, 

หนา้ 1) (Siwaporn Ouanvijit and Group , 2001, p.1)                   

กา รศึ กษาพิ เ ศษ ใ นปร ะ เทศ ไทย  ไ ด้ รั บ

แรงผลักดันจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.  2542 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2545 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 

2551 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ท่ีได้ก าหนดไว้

ชัดเจนว่า ให้รัฐจัดการศึกษาให้กับคนไทยทุกคนทุกกลุ่ม 

ไม่เว้นแม้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส โดยระบุไว้ว่า 

“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส

เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ

สองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อยา่งทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่

เก็บคา่ใชจ้่าย” ตัง้แตแ่รกเกิดหรือพบความพิการ ซึ่งเป็น

การเปิดโอกาสให้ทุคนรวมท้ังเด็กพิเศษได้รับการศึกษา

เท่าเทียมกัน และเด็กพิเศษมีโอกาสเข้าสู่ระบบโรงเรียน

มากขึ้น (ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 16) (Padung 

Arayawinyu , 1999 , p.16) บุคคลพิการดังกล่าวนั้น 

คณะอนุกรรมการคัดเลือก และจ าแนกความพิการเพื่อ

รับการศึกษา  ได้ก าหนดบุคคลท่ีมีความบกพร่องท่ี

ต้องการได้รับการศึกษาพิเศษไว้ 9 ประเภท คือ  1) 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น   2) บุคคลท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยิน  3) บุคคลท่ีมีความ

บกพร่องทางสตปัิญญา  4) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือสุขภาพ 5) บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    

6) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) 

บุ ค ค ล อ อ ทิ ส ติ ก  9 )  บุ ค ค ล พิ ก า ร ซ้ อ น 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 8)( Ministry of 

Education, 2003 , p. 8) 

เด็กออทิสติก จัดเป็นเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษประเภทหนึ่งท่ีมีความบกพร่องของพัฒนาการ 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านปฏิสัมพันธ์
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ทางสังคม และด้านพฤติกรรม (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2545, 

หนา้ 29) (Penkhae Limsila, 2002, p.29)  

 จากรายงานของสถาบันสุขภาพจิต แห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2007 มี

ประชากรท่ีเป็น ออทิสติกอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน เมื่อ

เทียบกับจ านวนประชากรท้ังประเทศแล้วมีอัตราส่วนสูง

กว่า 1:100 (Autism Society of America, 2007)   ตอ่ในปี 

2008 พบว่ามีอัตราส่วนเป็น 1:150 (National Institutes 

of Mental Health, 2008) และในปีเดียวกันสมาคม    

ออทิสติกแห่งชาติ (National Autism Society) ของ

ประเทศอังกฤษพบว่ามีอัตราส่วนถึง 1:100 (The 

National Autistic Society, 2008) ซึ่งข้อมูลการส ารวจ

ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ ส ารวจในกลุ่มเด็กท่ียังอยู่ในวัย

เรียน นั่นแสดงวา่อาจจะมีบุคคลออทิสติกในวัยผู้ใหญ่อีก

จ านวนไมน่อ้ยท่ียังตกหลน่จากผลการส ารวจใน รายงาน

ของแต่ละประเทศ ส่วน ความชุกของออทิสติกใน

ประเทศ ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ประมาณ 1 : 1,000 

อัตราส่วนท่ีพบใน เด็กชายต่อเด็กหญิง เท่ากับ 4-5 :1 

(พุทธิดา (นามปากกา), 2550, หน้า 25) ( Puthida 

(Penname), 2007, p. 25) จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นแสดง ให้เห็นว่า อัตราส่วนเด็ก    ออทิสติกต่อ

จ านวนประชากรของแต่ละประเทศมีการเพิ่มขึ้น    เร่ือย 

ๆ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ส่วนจ านวนเด็กออทิ

สตกิในโรงเรียนน้ันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พื้นฐาน กระทรวงศึกษา ส ารวจข้อมูลนักเรียนออทิสติก

ในปีการศึกษา 2542 จนถึงปีการศึกษา 2547 พบว่ามี

จ านวนเพิ่มขึ้นจาก 1,375 คน เป็น 3,778 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 17.4 และมีเด็กออทิสติกเข้าเรียนในโรงเรียนแกน

น า จัดการเรียนร่วม ในปีการศึกษา 2547 จ านวน 518 

คน (ณัฐวุฒิ รัตนภิรมณ์, 2553 , หน้า 2)(Natthawut 

Rattanapirom , 2010 , p. 2) 

 จ านวนนักเรียนออทิสติก ท่ีเข้าเรียนในระบบ

โรงเรียนเป็นจ านวนมาก มีความบกพร่องในด้านทักษะ

ทางสังคม ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ออทิสติก (เพ็ญแข  ลิ่มศิลา, 2545, หน้า 29)( Penkhae 

Limsila, 2002 , p.29) และมักพบว่าเด็กออทิสติกท่ีเข้า

เรียนในโรงเรียนร่วมมักจะไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจาก

มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดทักษะทางสังคม (ดารณี อุทัย

รัตนกิจ, 2545, หน้า 6) (Daranee Uthairatanakij , 

2002) โดยขาดความเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม การสร้าง

ปฏสิัมพันธ์ไม่เป็น ไม่สนใจสิ่งท่ีเกิดขึ้นรอบตัวหรือบุคคล

รอบข้าง มีขอบเขตจ ากัดในการแสดงออกทางสีหน้า   

และสื่ออารมณ์ ขาดกระบวนการคิดท่ีเป็นนามธรรม ท า

ให้เกิดความยุ่งยากต่อความ สัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

(Greene, 2001, p. 35) จากพฤติกรรมดังกล่าวท าให้เด็ก

ออทิสติก ไมเ่ป็นท่ียอมรับของเพื่อนและบุคคลท่ัวไป ไม่มี

เพื่อนมี ปัญหาในการปรับตัว ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

และมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นขาดโอกาสในการ

เรียนรู้ ซึ่งพบวา่นักเรียนออทิสติกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นต้องการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความสับสน

ยุ่งยาก (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2545, หน้า 38)( Penkhae 

Limsila, 2002 , p. 38)     

ทักษะทางสังคมเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นใน

การด ารงชีวิตของมนุษย์ คนท่ีจะประสบความส าเร็จได้

นอกมีความสามารถในการท างานแล้ว จ าเป็นต้องมี

ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วย 

นั้นหมายถึงต้องมีทักษะทางสังคมท่ีดีด้วย (Cook, 1996, 

p. 96) แต่เด็กออทิสติกไม่สามารถท าในสิ่งเหล่านี้ได้ 

เนื่องจากธรรมชาติของออทิสติกเหมือนมีก าแพงกั้น

ระหว่างเด็กออทิสติกกับสังคมรอบข้าง การพัฒนาทักษะ

ทางสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้เด็กออทิสติ ออกจาก

โลกของตนเอง และเข้ามาอยู่ ร่ วมกับผู้อื่นได้สร้าง

ความคุ้นเคยและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นเกิดการเรียนรู้ต่าง 

ๆ ได้พัฒนาตนเองได้ (อุมาพร  ตรังคสมบัติ, 2545, หน้า

98)( Umaporn. Trungkasombat, 2002, p.98) 

เร่ืองราวทางสังคม คือการบอกบทบาททาง

สังคมเพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกเข้าใจกฎกติกา และ

บทบาททางสังคม วัฒนธรรมและการเข้าใจเกี่ยวกับ
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จิตใจคนอื่น ว่ารู้สึกนึกคิดอย่างไร และเด็กควรจะปฏิบัติ

ตนอย่างไร (Gray, 2000, p.124) เร่ืองราวทางสังคมจะ

ช่วยให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถ

มองเห็นภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในสังคม ท า

ให้เกิดประสบการณ์รับรู้ความรู้สึกของบุคคลอื่น  และ

เกิดการตอบสนองท่ีดี ซึ่งเป็นการเตรียมเด็กให้เผชิญกับ

สภาพการณ์จริง (พัชรี     จิ๋วพัฒนกุล, 2549, หน้า 78)( 
Patcharee Jewpattanakun, 2006 , p. 78)  

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยในฐานะผู้สอน

วชิาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติก และกรรมการ

โครงการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง   จึงสนใจศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคม

นั ก เ รี ยนออ ทิสติ ก เ รี ยน ร่ วม  ใน โ ร ง เ รี ยนสา ธิ ต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อน าผลการวิจัย   ไปใช้

พัฒนานักเรียนออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยรามค าแหง ให้มีทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม

ตอ่ไป  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนนิการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey 

research) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมท่ีเป็นปัญหา 

ของนักเรียนออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง จากอาจารย์ผู้สอนเด็กออทิ

สติกเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง      

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ท้ัง 10     กลุ่มสาระ 

ด้วยแบบส ารวจ 

ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) เพื่อพัฒนาเร่ืองราวทางสังคม ส าหรับใช้ใน

การพัฒนาทักษะทางสังคมท่ีเป็นปัญหา ของนักเรียน

ออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง โดยการน าปัญหาทักษะทางสังคม ในระยะท่ี 

1   มาสร้างเร่ืองราวทางสังคม  

ระยะที่ 3 เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว 

หลายพฤติกรรม (Single Subject Design Across 

Behavior) รูปแบบ A – B – A เพื่อศึกษาผลของการใช้

เร่ืองราวทางสังคมไปใช้กับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วม 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 แบง่ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนการจัดท า (A1) ผู้วิจัย และ

ผู้ช่วยนักวิจัย สังเกตการณ์ปฏิบัติตน เกี่ยวกับทักษะทาง

สังคมท่ีเป็นปัญหา ในสถานการณ์ท่ีก าหนด สังเกต และ

บันทึกพร้อมกันในช่วง เวลาเดียวกัน แล้วน าผลการ

สังเกตพฤตกิรรมมาหาค่าความเท่ียงตรงระหว่างผู้สังเกต 

2 คน ก าหนดคา่ความเช่ือมั่นระหว่างผู้สังเกต 2 คน โดย

ใช้ค่า IOR (Inler Observer Reliability) ท่ีได้มากกว่า 80 

ขึ้นไปจนกระท้ังได้ข้อมูลท่ีคงท่ีเพื่อให้ได้เส้นฐานของ

พฤตกิรรม  

ขั้นท่ี 2 การจัดท า (B) อ่านเร่ืองราวทางสังคม

ให้นักเรียนออทิสติกท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างฟัง ทุกวัน วันละ 

2 คร้ัง คือ ก่อนเวลาเข้าชั้นเรียนในตอนเช้า และก่อน

เวลาเข้าชั้นเรียนในตอนบ่าย  ในวิชาและสถานการณ์ ท่ี

สังเกต ท่ีละเร่ือง วันละเร่ือง เร่ืองละ 2 คร้ัง   ใช้เวลา 5 

นาที บรรยากาศในการอ่านเ ร่ืองราวทางสังคมให้

นักเรียนออทิสติกฟังในสถานท่ีท่ีสงบ และบรรยากาศ

เป็นกันเอง อ่านได้ หลาย ๆ รอบ เพื่อทบทวนเร่ือง และ

อาจมี  การถามนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวบ้าง ตาม

ความเหมาะสม อ่านเร่ืองราวทางสังคมสามารถสังเกต

พฤติกรรมท่ีแสดงออกใกล้เคียงกับนักเรียนปกติ และ

สั ง เกตการณ์ปฏิ บัติ ตนทาง ทักษะทางสั งคม  ใน

สถานการณ์ท่ีก าหนดตามเร่ืองราวทางสังคมท่ีอ่านให้ฟัง 

  ขั้นท่ี 3 หยุดการจัดท า (A2) เป็นระยะหยุดการ

จัดกระท า (หยุดอ่านเร่ืองราวทางสังคม)  และสังเกต

พฤติกรรมการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะทางสังคมใน

สถานการณ์ท่ีก าหนดตามเร่ืองราวทางสังคมท่ีอ่าน เพื่อ

สั ง เกตความคงอยู่ ในพฤติกรรมแต่ละสัปดาห์  จน

พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาเกี่ยวกับทักษะทางสังคม 
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ของนักเรียนออทิสติก ที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งลดพฤตกิรรมลง 

ถึงระดับเส้นฐาน 

เมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้วน าผลจากการสังเกต และ

บันทึกพฤติกรรมทางสั งคมมาวิ เคราะห์  และสรุป

ผลการวิจัย โดยน ามาหาค่าเฉลี่ยของจ านวนคร้ังการเกิด

พฤติกรรมเป้าหมาย แสดงข้อมูลด้วยตาราง และกราฟ 

สรุปผลการวิจัยโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของจ านวน

ครัง้การเกิดพฤตกิรรมเป้าหมาย ในแต่ละขัน้ตอนการวจิัย 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมนักเรียน     

ออทิสติกเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหงท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ เมื่อต้องรอคอยจะ

ลุกขึ้นเดินไปท่ีอื่น  คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา คือ          

เมื่อท างานกลุ่มจะลุกออกจากกลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ 

70.00 ไมข่ออนุญาต เมื่อลุกจากที่น่ัง/ออกนอกห้องเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 60.00  ท าแต่กิจกรรมท่ีตนเองสนใจ คิด

เป็นร้อยละ 50.00 เดินหนเีมื่อไม่ชอบ เดินไปมาในขณะท่ี

ผู้อื่นท ากิจกรรม และใช้ก าลัง เช่น ตีเพื่อน ท าลายข้าว

ของ  คิดเป็นร้อยละ 40.00 ซึมเศร้าแยกตัวจากผู้อื่น   

เฉยเมย เมื่อผู้อื่นเดอืดร้อนหรือเสียใจ และแสดงออกโดย

ค าพูด เช่น โกรธ กลัว รัก ชอบ คิดเป็นร้อยละ 30.00 

แสดงออกโดยใชส้ีหนา้ทา่ทางเช่น โบกมือปฏิเสธ คิดเป็น

ร้อยละ 20.00 และไมบ่อกความรู้สึกได้ เช่น เบ่ือ เหนื่อย 

ไมช่อบ คิดเป็นร้อยละ 10.00 

2. ผลการศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียน

ออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง การเข้าคิวเพื่อซื้ออุปกรณ์ การเรียนท่ีร้าน

สหกรณ์ ก่อนการจัดท า (A1) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.80 ระยะ

การจัดท า (B) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 และระยะหยุดการ

จัดท า (A2) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00  การเรียนในห้องเรียน 

ก่อนการจัดท า (A1) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ระยะการ

จัดท า (B) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 และระยะหยุดการจัดท า 

(A2) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.10 และการท างานกลุ่ม ก่อนการ

จัดท า (A1) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 ระยะการจัดท า (B) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.10 และระยะหยุดการจัดท า (A2) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 

 

สรุปและวิจารณ์ 

 1. จากผลการศึกษาทักษะทางสังคมนักเรียน

ออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหงที่เป็นปัญหา คือ เมื่อต้องรอคอยจะลุกขึ้นเดิน

ไปท่ีอื่น เมื่อท างานกลุ่มจะลุกออกจากกลุ่ม ไม่ขอ

อนุญาต เมื่อลุกจากท่ีนั่ง/ออกนอกห้องเรียน ท าแต่

กิจกรรมท่ีตนเองสนใจ เดินหนีเมื่อไม่ชอบ เดินไปมาใน

ขณะที่ผู้อ่ืนท ากิจกรรม และใชก้ าลัง เช่น ตีเพื่อน ท าลาย

ข้าวของ ซึมเศร้าแยกตัวจากผู้อื่น เฉยเมย เมื่อผู้อื่น

เดอืดร้อนหรือเสียใจ และแสดงออกโดยค าพูด เช่น โกรธ 

กลัว รัก ชอบ แสดงออกโดยใช้สีหน้าท่าทางเช่น โบกมือ

ปฏเิสธ และไมบ่อกความรู้สกึได้ เชน่ เบ่ือ เหน่ือย ไมช่อบ 

สอดคล้องกับผลการส ารวจของ (ณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ 

,2553)( NATTHAWUT RATTANAPIROM , 2010) ท่ีพบว่า 

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาทักษะทางสังคมมากท่ีสุด ของ

นักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 

คือ ด้ายการควบคุมตนเอง ได้แก่พฤติกรรมนั่งรวมกลุ่ม

แตไ่มท่ ากิจกรรม เม่ือตอ้งรอคอย พฤติกรรมการใช้เวลา

มากหรือน้อยเกินไปในการท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

พฤตกิรรมการแสดงอาการเศร้า หรือคับข้องใจเมื่อผู้อื่น

ไม่เข้าใจในสิ่งท่ีตนต้องการ และพฤติกรรมการพูด

สอดแทรกขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุในขณะท่ีผู้อื่นฟังครูสอน 

ด้ายการสื่ อสารความหมายกับบุคคลอื่น  “ได้แก่

พฤติกรรมการยืนดูผู้อื่นเล่นและหยอกล้อกัน โดยไม่เข้า

ไปร่วมวง หรือมสี่วนร่วมพฤตกิรรมการท ากิจกรรม หรือ

เล่นคนเดียวในเวลาว่าง หรือเวลาพักกลางวัน และ

พฤติกรรมการไม่พูดปลอบ หรือให้ก าลังใจเพื่อนเมื่อ

เพื่อนเศร้า ด้านการท างานร่วมกับบุคคลอื่น ได้แก่
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พฤตกิรรมการเพกิเฉยเมื่อเพื่อนขอความช่วยเหลอื แม้ว่า

ความชว่ยเหลอืน้ัน ๆ ตนเอง ท าได้ พฤติกรรมการไม่เป็น

ผู้เร่ิมลงมือท า  หรือน ากิจกรรมให้ผู้อื่นท าตาม และ

พฤตกิรรมการสนใจเฉพราะความคิดเห็นของตนเอง และ

สอดคล้องกับ พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2546) (Patcharee 

Jewpattanakun, 2006) ท่ีพบว่า นักเรียนออทิสติกท่ี

เรียนอยู่ ระดับมัธยมศึกษา มีปัญหาทักษะทางสังคม 

ด้านการควบคุมตนเอง การสื่อความหมายกับบุคคลอื่น 

และการท างานร่วมกับบุคคลอื่น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

ภาวะท่ีสมองท างานผิดปกติท าให้ มีความบกพร่องของ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) การสื่อสารใน

สั ง ค ม  ( Social Communication)  แ ล ะ จิ น ต น า ก า ร 

(Imagination) ซึ่งเรียกว่า Triad of Impairments (The 

National Autistic Society, 2000; Jennifer et al, 2007) 

2. ผลการศึกษาทักษะทางสังคม ของนักเรียน

ออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง การเข้าคิวเพื่อซื้ออุปกรณ์ การเรียนท่ีร้าน

สหกรณ์ มีพฤติกรรมเดินออกจากแถวท่ีเข้าคิว ก่อนการ

จัดท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.80 คร้ัง ระยะการจัดท า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 คร้ัง และระยะหยุดการจัดท า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 คร้ัง  การเรียน ในห้องเรียน มี

พฤติกรรมลุกเดินออกจากโต๊ะท่ีนั่งของตน ก่อนการ

จัดท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 คร้ัง ระยะการจัดท า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 คร้ัง และระยะหยุดการจัดท า 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.10 คร้ัง การท างานกลุ่ม มีพฤติกรรม

ไม่ช่วยเพื่อนท างานกลุ่ม ก่อนการจัดท า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.80 คร้ัง ระยะการจัดท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.10 คร้ัง 

และระยะหยุดการจัดท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 คร้ัง 

แสดงให้เห็นว่าเร่ืองราวทางสังคมท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถ

ลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็กออทิสติ และเพิ่ม

ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกได้ สอดคล้องกับ

ผลการวจิัยของ กนกกร ศาลางาม (2556) ที่ศกึษาพบวา่ 

เด็กออทิสติกเป้าหมายมีพฤติกรรมการควบคุมตนเอง 

โดยไม่แย่งอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียน หลังอ่าน

เร่ืองราวทางสังคม เร่ืองขอยืมของกันนะ ระยะก่อนการ

จัดกระท า มีค่าเฉลี่ยของความถี่ในการแย่งอุปกรณ์การ

เรียน 5.26 คร้ัง ในระยะการจัดกระท า มีค่าเฉลี่ย 1.78 

คร้ัง และในระยะหยุดการจัดกระท า มีค่าเฉลี่ย 0.00 

คร้ัง พฤติกรมการควบคุมตนเอง โดยไม่แย่งของเล่น

เพื่อนในห้องเรียน หลังอ่านเร่ืองราวทางสังคม เร่ืองเล่น

ด้วยกันนะ ระยะก่อนการจัดกระท า   มีค่าเฉลี่ยของ

ความถี่ในการแย่งของเล่นเพื่อนในห้องเรียน 3.37 คร้ัง 

ในระยะการจัดกระท า มคี่าเฉลี่ย 0.30 คร้ัง และในระยะ

หยุดการจัดกระท า มคี่าเฉลี่ย 0.10 พฤติกรมการควบคุม

ตนเอง โดยไม่แย่งของเล่นเพื่อนนอกห้องเรียน หลังอ่าน

เร่ืองราวทางสังคม เร่ืองเล่นด้วยกัน  ก็ได้ ระยะก่อนการ

จัดกระท า มคี่าเฉลี่ยของความถี่ในการแย่งของเล่นเพื่อน

นอกห้องเรียน 2.15 คร้ัง ในระยะการจัดกระท า มี

ค่าเฉลี่ย 0.30 คร้ัง และในระยะหยุดการจัดกระท า      

มีค่าเฉลี่ย 0.00 และสอดคล้อง(ณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ , 

2553) (NATTHAWUT RATTANAPIROM, 2010)  จาก

การศึกษาทักษะทางสังคม พฤติกรรมการลุกออกจากท่ี

ของนักเรียนออทิสติกเป้าหมาย พบว่า ทักษะทางสังคม 

พฤติกรรมการลุกออกจากท่ี ของนักเรียน เป้าหมาย 

ลดลงอย่ า ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด  แล ะ ใ ช้ ร ะย ะ เ วลาอั นสั้ น 

เช่นเดียวกับ (เสาวภา สุขเฉลิมชัย , 2550)(Saowapa 

Sukchalermchai, 2007) ท่ีศึกษาทักษะการรอคอยของ

เด็กออทิสติกโดยการสอนเร่ืองราวทางสังคม พบว่า เด็ก

ออทิสติกมีทักษะการรอคอยสูงขึ้น เมื่อได้รับการสอน

โดยเร่ืองราวทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียรู้

ของแบนดูราท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นจะเรียนรู้

จากการเรียนแบบ และการสนองตอบความต้องการของ

ตนเอง (Self-efficacy) (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2545)      

(Sriruan kaewkungwal,2002) ซึ่งเด็กออทิสติกเป้าหมาย

ไดเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบผ่านเร่ืองราวทางสังคมท่ี

ผู้วิจัยอ่านให้ฟังท าให้การพัฒนาทักษะทางสังคมนักเรียน

ออทิสติกเรียนร่วม ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง พัฒนาขึ้นหลังใช้วิธีการเร่ืองราวทางสังคม 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่าหลังอ่านเร่ืองราวทาง

สังคมให้เด็กออทิสติกเป้าหมายฟังแล้วเด็กมีพฤติกรรม

ท่ีเป็นปัญหาทักษะทางสังคมลดลง ดังนั้นควรแนะน าให้

ครูผู้ปกครอง น าไปใช้ฝึกทักทางสังคมกับเด็กพิเศษ

ประเภทอื่น ๆ ท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ 

 2. จากผลการวิจัยพบว่าหลังอ่านเร่ืองราวทาง

สังคมให้เด็กออทิสติกเป้าหมายฟังแล้วเด็กมีพฤติกรรม

ท่ีเป็นปัญหาทักษะทางสังคมลดลง  ดังนั้นควรน า

เร่ืองราวทางสังคมท่ีพัฒนาขึ้นมานี้ไปใช้กับเด็กออทิสติก

คนอื่น ๆ  ท่ีมีปัญหาทักษะทางสังคนเหมือน ๆ หรือ

คล้ายคลงึกัน  

 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาการใช้เร่ืองราวทางสังคน ร่วมกับ

วธีิการแบบอื่น ในการพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็ก

ออทิสติก 

 2. ควรศึกษาการใช้สื่อมัลติมิเดียเพื่อเพิ่มความ

นา่สนใจให้แก่เร่ืองราวทางสังคม เช่น การสร้างเร่ืองราว

ทางสังคมในรูปแบบ VDO ภาพเคลื่อนไหวหรือ

ภาพประกอบเสียงซึ่งอาจจะเหมาะสม และทันสมัย

ส าหรับเด็ก   ออทิสติกระดับมัธยมศกึษา 

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการสอนเรือนรางทาง

สั งคมโดยใช้ภาพกา ร์ตูนกับภาพเลื่ อนไหวเพื่ อดู

ประสิทธิภาพว่า แบบไหนมีความเหมาะสมกับเด็ก     

ออทิสติกระดับมัธยมมากกวา่กัน 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

กนกกร  ศาลางาม. (2556). การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก โดยใช้เรื่องราวทางสังคม . 

วทิยานพินธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

กระทรวงศึกษาธกิาร, คณะอนุกรรมการการคัดเลอืกและจ าแนกความพกิารเพื่อการศึกษา. (2546). คู่มอืการคัด 

 แยกและส่งต่อคนพิการเพื่อการศกึษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพร้าว. 

ณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์. (2553). การพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับ

มัธยมศกึษา โดยใช้เรื่องราวทางสังคม. วิทยานพินธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

ดารณี อุทัยรัตนกิจ. (2545). จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเข้าข่ายออทิสซึ่ม. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ 

เรื่อง ครู  หมอ พ่อแม่ : มิติการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก .  ก รุง เทพมหานคร : 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ผดุง อารยะวญิญู. (2542). การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกตกิับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ.กรุงเทพมหานคร:  

ส านักพิมพแ์วน่แก้ว. 

พัชรี จิ๋วพัฒนกุล. (2549). การพัฒนาแบบฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก . ปริญญา

นพินธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, มหาวทิยาลัยศรีนครนิทร์วโิรฒ. 

พุทธิดา (นามปากกา). (2550). ก้าวไปกับลูกออทิสติก. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์พินิจการพมิพ.์ 

เพ็ญแข  ลิ่มศลิา. (2545). คู่มอืฝึกและดูแลเด็กออทิสติกส าหรับผู้ปกครอง.สมุทรปราการ:โรงพยาบาลยุวประ 

สารทไวทโยปถัมภ.์ 



               Rajapark Journal Vol.12 No. 26 May-August  2018 
                                            “ความรูม้รีากฐานมาจากจติส านกึ” 

 

[383] 
วารสารรชัต์ภาคย ์ปีที ่12 ฉบบัที่ 26 พฤษภาคม-สงิหาคม 2561 TCI กลุม่ที ่2 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 

ศิวาภรณ์ อ้วนวิจิตรและคณะ. (2544). การศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษเรียนร่วมปกตใินโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

พิษณุโลก. ปริญญานพินธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร์ทรวโิรฒ. 

ศรีเรือน  แก้วกังวาน. (2545). จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ .(พมิพค์รัง้ท่ี 3).กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพพ์มิพด์ี. 

เสาวภา สุขเฉลิมชัย. (2550). การศึกษาทักษะการรอคอยของเด็กออทิสติก โดยสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม . 

วทิยานพินธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. 

อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ (2545). ช่วยลูกออทิสติก คู่มือส าหรับพ่อแม่ผู้ไม่ยอมแพ้.  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาครอบครัว. 

 

Reference 

Autism Society of America (ASA). (2007).What is Autism? [online]. Available from: http://www.autism-

Society.org. [January 10, 2010]. 

Cook, K.M. (1996). Resource Manual for the Development and Evaluation of Special Programs for  

Exceptional Students. Florida: The Orange County Public School System. 

Daranee Uthairatanakij. (2002). How do Autism children know? Documentation of the Workshop on  

Teachers of Parents : The Development of Autistic Potential.  Bangkok : Kasetsart University. 

Gray, Carol. (2000). The New Social Story Book Illustrated Edition. Arlington: Future Horizons Inc. 

Greene S. (2001). Social Skill Intervention for Children with Autism and Autism and Asperger  

Disoder. In Heather Miller-Kuhaneck (ed.). Autism a Comprehensive Occupational Therapy Approach. 

Bethesda: The American Occupational Therapy Association. 

Kanokkorn Salayhom. (2013). Development of social skills of children with autism. Use social stories.  

Master of Education Thesis, Khon Kaen University. 

Ministry of Education, Subcommittee Selection and classification of disabilities for education. (2003). Disclosure  

and Disclosure Guide for Education Bangkok. Kurusapa Printing Ladphrao. 

NATTHAWUT RATTANAPIROM.(2010). Development of social skills for autistic students in secondary  

school. Using social stories, Education: Master's thesis, Khonkaen University. 

Padung Arayawinyu. (1999). Joint learning between normal children and children with special needs.  

Bangkok : Wankaew Edutainment. 

Patcharee Jewpattanakun. (2006). Development of social skills training for autistic children.  

Ph.D.,Srinagarindra University. 

Penkhae Limsila. (2002). A Guide  to Autistic Parenting and Caring.Samut Prakan: Yuwaprasart  

Waithayopathum Hospital. 

Puthida (Penname). (2007). Move on with your autistic child. Bangkok: Pimpinij printing. 

http://www.autism-society.org/
http://www.autism-society.org/


               Rajapark Journal Vol.12 No. 26 May-August  2018 
                                            “ความรูม้รีากฐานมาจากจติส านกึ” 

 

[384] 
วารสารรชัต์ภาคย ์ปีที ่12 ฉบบัที่ 26 พฤษภาคม-สงิหาคม 2561 TCI กลุม่ที ่2 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 

Saowapa Sukchalermchai. (2007) .A study on waiting skills of the Children with Autism by using social  

stories. Master of Education Thesis, Srinakharinwirot University. 

Siwaporn Ouanvijit and Group. (2001). A study of problems and instructional management for special  

needs children in elementary schools under the Jurisdiction of Phitsanulok Provincial  

Primary Education.Education: Master's degree thesis, Srinakharinwirot University. 

Sriruan kaewkungwal. (2002).Child Psychology.(3rd Edition). Bangkok: Printing Publishing House. 

The National Autistic Society. (2000).Therapies. Retrieved July 16.2005, From http//www.oneorld.org/autisim-

uk.html. 

Umaporn. Trungkasombat. (2002).Helps children with autism. A guide for parents who do not give up.  

Bangkok: Center for Family Research and Development. 

 


	cover_issue_11462_en_US
	การพัฒนาทักษะทางสังคมนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยใช้วิธีการเรื่องราวทางสังคม

