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  The purpose of this research was to compare social skills of autistic students 

before and after using power card accompanied with simulation situations. The 

participants of the study were 3 autistic students. The students, aged between 12-16 

years old, were studying in Semester 2 of the academic year 2012 in the mainstreaming 

program of Mahannoparam School. The research method was Single Subject Design    

(A-B-A).   The experiment lasted for 4 weeks (24 sessions, 2 sessions a day, 3 days a 

week). Instruments used in the research were Power Card, activity plans, interval 

recording and social skills evaluation forms. The data were analyzed using mean.( X )     

  Results of the research  indicated  that : 

  Social skills of autistic students after using power cards accompanied with 

simulation situations were higher than those before the treatment. 
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บทที่  1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา   

 สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบนั ส่วนมากจะเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีพ่อแม่มกัไม่ค่อยมี

เวลาให้กบับตุรหลานมากนกั เน่ืองด้วยความจําเป็นทางเศรษฐกิจท่ีต้องดิน้รนทํามาหากิน อีกทัง้

สภาพความห่างเหินแปลกแยกระหว่างคนในสงัคมท่ีไม่รู้จกัแม้กระทัง่เพ่ือนบ้านท่ีอยู่ติดกนัโดยไม่

เคยแม้แต่จะพูดคุยกัน ส่งผลให้คนในชุมชนและสังคมมีปัญหาในเร่ืองของสัมพันธภาพท่ีเร่ิม

อ่อนแอลง จากผลการเปล่ียนแปลงสภาพทางสงัคมของคนในชมุชนดงักลา่ว ส่งผลกระทบต่อเด็ก

และเยาวชนจํานวนมากในปัจจบุนัจะมีลกัษณะของการกลายเป็นผู้ ท่ีไม่สนใจปัญหาสงัคม มีชีวิต

อยู่เพ่ือตนเอง เป็นหลกั ไม่สนใจสภาพสงัคมส่วนรวม สภาพการณ์เหล่านี ้ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ท่ี

กําลงัเติบโตขึน้มานัน้มีทกัษะในการเข้าสงัคมท่ีถดถอยลงอย่างเห็นได้ชดั และเก่ียวเน่ืองกนัไปกบั

ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลท่ีเกิดเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก ซึง่เป็นเร่ืองท่ีน่าห่วงใยทัง้ตอ่ตวัเด็ก

เองและต่อสงัคมในภาพรวม ทัง้นีเ้น่ืองจากทักษะสงัคมเป็นทักษะท่ีก่อให้เกิดความสุขและเป็น

ใบเบิกทางแห่งความสําเร็จในชีวิต เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่มิตรภาพและโอกาส

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานสําคญัของการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ

ของคนในสงัคม ดงันัน้ทกัษะทางสงัคมจึงเป็นทกัษะสําคญัท่ีผู้ เก่ียวข้องต้องให้ความสําคญัและ

ปลกูฝังให้เกิดขึน้กบัเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นรากฐานสําคญัอนันํามาซึ่งความสขุความสําเร็จใน

ชีวิตเม่ือเตบิโตขึน้ตอ่ไปในอนาคต สอดคล้องกบัผลการศกึษาของสถาบนัวิจยันโยบายสาธารณชน

ของประเทศองักฤษ (การศึกษาวนันี,้ 2551) ท่ีพบว่า การมีทักษะในการเข้าสงัคมถือเป็นปัจจัย

สําคญัท่ีจะช่วยเหลือเดก็ให้ประสบความสําเร็จในอนาคต แตกตา่งจากความเช่ือท่ีผ่านมาท่ีมองว่า

ความสามารถในการเรียนในชัน้เรียนเท่านัน้ท่ีเป็นตวับง่ชีค้วามสําเร็จของเดก็ 

ทกัษะสงัคม (social skills) เป็นกลุม่ของทกัษะตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิสมัพนัธ์และการ

ส่ือสารระหว่างกนัในสงัคม อนัได้แก่ ทกัษะการส่ือสาร การพดู การฟัง การทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

ฯลฯ รวมทัง้ความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีหลากหลาย รวมทัง้ กฎ กติกาต่าง ๆ ใน

สังคม ความสามารถในการรู้จักผู้ อ่ืน และการคิดคํานึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าใจ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในทางบวกให้เกิดขึน้ ดงันัน้ทกัษะทางสงัคมจึงเป็นทกัษะท่ี

สําคญัและจําเป็นสําหรับทุกเพศทุกวยั ทัง้วยัเด็กท่ีต้องการการพึ่งพา การเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต 

1 



2 

วยัรุ่นท่ีต้องการการยอมรับจากเพ่ือนฝูงคนรอบข้าง วยัผู้ ใหญ่ท่ีเร่ิมสร้างครอบครัวและต้องการ

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงานจึงกล่าวได้ว่า ทกัษะสงัคมเป็นทักษะท่ีจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน

อยา่งเป็นระบบเช่นเดียวกบัทกัษะอ่ืน ๆ ในชีวิตของคนเราโดยทัว่ไป 

   เด็กออทิสติกหรือเด็กท่ีมีภาวะออทิสซมึเป็นเด็กท่ีมีความผิดปกติทางพฒันาการในด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม การส่ือความหมาย และพฤติกรรม  รวมทัง้การขาดจินตนาการ โดยจะ

ปรากฏให้เห็นได้ในระยะ 3  ปีแรกของชีวิต (ทวีศกัดิ์  สิริรัตน์เรขา, 2549) เด็กออทิสติกบางคนไม่

สามารถพูด ได้เลย หรือพูดแบบนกแก้วนกขุนทอง หรือบางคนพูดได้ดีแต่ไม่สนใจคนรอบข้าง 

แยกตวัจากกลุ่ม ไม่สามารถเล่นกบัเพ่ือนวยัเดียวกนัได้นาน มีพฤติกรรมซํา้ๆ หรือสนใจสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดมากเกินกว่าปกติชอบมองวตัถท่ีุเคล่ือนไหว หรือวตัถท่ีุหมนุๆ  มีความลา่ช้าหรือมีความผิดปกติ

ในด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และโต้ตอบกับคนรอบข้าง  มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรับรู้ต่อ

การเร้าประสาทรับความรู้สกึต่างจากคนปกติ เช่น กลวันาฬิกาโบราณแตไ่ม่กลวัสิ่งท่ีน่ากลวั  การ

วิ่งออกไปนอกถนนเพ่ือดูป้ายทะเบียนรถแล้วมาจดบนัทึก บางคนมีความจําดีแต่จําสิ่งท่ีไม่เป็น

สาระสําคญัท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ (เพ็ญแข  ลิม่ศลิา, 2544: 10)  

เด็กออทิสติกสว่นใหญ่ขาดทกัษะทางสงัคมซึง่เป็นปัญหามลูฐาน (ผดงุ อารยะวิญ�แูละ

คณะ, 2546: 1) สง่ผลให้มีปัญหาทางสงัคม มีพฤตกิรรมท่ีแปลกๆ ซํา้ๆ เดก็ออทิสติกจะไม่สามารถ

แสดงพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่รู้แบบแผนของการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เช่น ไมรู้่วา่ทําไมเราต้องทกัทายคน ทําไมต้องหยดุคยุกบัคน ทําไมต้องแบง่ปัน 

เด็กออทิสติกจะไม่สามารถกระทําสิ่งเหล่านีไ้ด้เหมือนคนปกติ อันเน่ืองมาจากความบกพร่อง

ทางการรู้คิดเก่ียวกบัสงัคม การเรียนรู้ กฎ ระเบียบ แบบแผนของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (สขิุริน  

เย็นสวสัดิ,์ 2553: 68) ดงันัน้เดก็ออทิสตกิจงึจําเป็นต้องได้รับการพฒันาทกัษะทางสงัคม  

 ลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นมกัทําให้นักเรียนออทิสติกไม่เป็นท่ี

ต้องการหรือยอมรับของเพ่ือน ดงันัน้ หลกัสูตรสําหรับนักเรียนออทิสติกจึงไม่ควรเน้นเฉพาะ

กิจกรรมในชัน้เรียนหรือด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้น

ในเร่ืองของการพฒันาทกัษะทางสงัคมและอารมณ์ เพ่ือท่ีจะช่วยให้นกัเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่

ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ (ดารณี  อทุยัรัตนกิจ,2545: 33) การสอนให้นกัเรียนออทิสติกมีความ

เข้าใจกฎเกณฑ์ มารยาททางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน เช่น การทําความเคารพคณุครู 

คณุพ่อคณุแม่ การทกัทาย การกล่าวขอบคณุ ฯลฯ จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีต้องสอนควบคู่ไปกบัทกัษะ

ทางวิชาการ สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการหลกัสตูรสําหรับบุคคลออทิสติก พ.ศ. 2554 ท่ีมี

จดุมุง่หมายเน้นการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขความบกพร่องตามความต้องการจําเป็นพิเศษของ
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ผู้ เรียน รวมทัง้การพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามข้อจํากัดและความแตกต่างกัน ทัง้

ลกัษณะอาการและระดบัความรุนแรงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคล เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความ

พร้อมในพฒันาการด้านต่างๆ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุเช่นเดียวกับ

นกัเรียนปกตทิัว่ไป โดยสมรรถนะของผู้ เรียนในด้านทกัษะทางสงัคมท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรสําหรับ

บคุคลออทิสตกิ จํานวน 5 สาระการเรียนรู้ คือ 1) การรับรู้การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึ

ของผู้ อ่ืน  2) การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  3) การปฏิบตัิตนในสงัคม 4) การเล่น  และ 5) การปฏิบตัิ

ตามกตกิาของสงัคม (สํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2554: 10) 

   นกัเรียนออทิสติกเม่ือเข้าไปเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมมกัจะมีปัญหาในเร่ืองการปฏิบตัิ

ตนตามกติกาของสงัคม คือ การลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน  การออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้

ขออนญุาต การขาดระเบียบวินยัเม่ือต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ  และการเข้าแถวตามลําดบัในการ

ซือ้อาหาร ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางสงัคมท่ีไม่เหมาะสม ขาดความมีระเบียบวินยัของการ

เป็นนักเรียนท่ีดี จึงมีความจําเป็นท่ีต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกล่าว โดยสอนให้นักเรียน                

ออทิสตกิเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบตัตินตามกตกิาของสงัคมในโรงเรียน  มีทกัษะทางด้านสงัคมท่ีดี 

สามารถแก้ปัญหาและเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงได้  วิธีการสอนโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) เป็น

กิจกรรมหนึ่งท่ีใช้ในการฝึกทกัษะเพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัการปฏิบตัิตนตามกติกาของสงัคมในโรงเรียน 

(Gagnon, Elisa et al, 2004: 103-109)  ซึง่การสอนด้วยบตัรพลงัเป็นการนําบคุคลหรือตวัการ์ตนู

ท่ีนกัเรียนช่ืนชอบมาเป็นตวัแบบในการสอน  บตัรพลงัมีลกัษณะเป็นบตัรขนาดเลก็เท่านามบตัร ใช้

ในการสอนนักเรียนแอสเพอร์เกอร์ ให้แสดงออกทางสงัคมได้ถูกต้องเหมาะสม ภายในบตัรพลงั

ประกอบด้วยรูปการ์ตนูท่ีนกัเรียนชอบและข้อความประมาณ1-3 ข้อ ท่ีบอกว่าการ์ตนูท่ีปรากฏอยู่

ในบตัรจะแสดงออกอย่างไรจึงจะเหมาะสมในทางสงัคม การ์ตนูนัน้จะต้องเป็นการ์ตนูท่ีนกัเรียน

ชอบมากท่ีสดุ หากไมใ่ช่การ์ตนูอาจเป็นบคุคลท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุอาจเรียกได้ว่าเป็น “พระเอก

ในดวงใจ” หรือ Hero ของนกัเรียน นอกจากใช้สอนทกัษะทางสงัคมแล้ว บตัรพลงัอาจใช้สอนการ

วางตน การแสดงออก การประพฤติตน การใช้ภาษาและหลกัสตูรแฝง (Hidden Curriculum) ได้

อีกด้วย  (ผดงุ อารยะวิญ� ูและคณะ, 2551: 3) ซึง่สเปนเซอร์และคณะ (Spencer et al, 2008:  

2-3) ได้ดําเนินการวิจยัเชิงทดลองโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) เพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของ

นกัเรียนออทิสติก ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนออทิสติกมีทกัษะทางสงัคม คือ สามารถเล่นกับ

เพ่ือนในสนามเด็กเล่นได้นานขึน้ และในหลกัการของบตัรพลงันัน้จะประกอบด้วยรูปภาพบคุคลท่ี

เป็นพระเอกในดวงใจ และข้อความท่ีกําหนดให้เด็กได้ปฏิบตัิตาม ซึ่งเหมาะสมกบัธรรมชาติของ

เด็กออทิสติกท่ีมักจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีหากนําเสนอสิ่งเร้าท่ีกระทบกับสายตาของเด็ก ดังท่ี                
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สมพร หวานเสร็จ, 2552: 25 ได้กล่าวว่า ลกัษณะเดน่ของเด็กออทิสติกนัน้จะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่าน

การมอง การช่วยเหลือสําหรับเดก็ออทิสตกิท่ีไมมี่ภาษาพดูจะใช้กลวิธีการรับรู้ผา่นการมอง (Visual 

Strategies) และบคุคลออทิสติกจํานวนมากเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุจากภาพ  ซึง่สอดคล้องกบัท่ีอาพร ตรี

สนู (2550) ได้ศกึษาผลของการใช้ชดุการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผา่นการมองในการพฒันาทกัษะ

ทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก พบว่าหลงัการทดลองใช้ชดุการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการ

มองทําให้ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียน  ออทิสตกิสงูขึน้มากกวา่ก่อนการทดลอง เป็นต้น  

 ในขณะเดียวกนั การสอนทกัษะทางสงัคมจําเป็นต้องจดัสถานการณ์เพ่ือฝึกให้นกัเรียน

ได้มีประสบการณ์ในการแสดงออกทางสงัคม การจัดสถานการณ์จําลองท่ีมีความใกล้เคียงกับ

สถานการณ์จริง จึงใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการสอน  เพราะการใช้สถานการณ์จําลองเป็น

กระบวนการท่ีสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ เรียน ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง เกิดความเข้าใจ

สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงชีวิตจริง กระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน กระบวนการส่ือสาร กระบวนการ

แก้ปัญหา และกระบวนการคิด ดงัท่ี สวุิทย์ มลูคํา (2545: 74) ให้ความหมายของการจดัรูปแบบ

สถานการณ์จําลองว่าเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนจดัให้ผู้ เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จําลองท่ีสร้าง

ขึน้มา ซึ่งสถานการณ์จําลองนัน้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ทัง้

สภาพแวดล้อมและปฏิสมัพนัธ์โดยการมีบทบาท ข้อมลู และกติกาไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิด

แก้ปัญหา และตดัสินใจจากสภาพการณ์ท่ีเขากําลงัเผชิญอยู่ ซึ่งผู้ เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทัง้หมดท่ี

ได้รับปฏิบตัิหน้าท่ีตามสถานการณ์นัน้ให้ดีท่ีสดุ สอดคล้องกบั สขุสม สิวะอมรรัตน์ (2552: 34) ได้

ศึกษาผลของการใช้สถานการณ์จําลองท่ีมีต่อความสามารถในการทํางานกลุ่มของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเลียบราษฎร์บํารุง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัเรียนกลุม่

ทดลองมีความสามารถในการทํางานกลุ่มมากขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หลงัจาก

ได้รับการใช้สถานการณ์จําลอง นอกจากนี ้อริสา โสคําภา (2551: 56) ได้วิจยัเชิงทดลองพฒันา

พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัออทิสติก โดยใช้การจดักิจกรรมเลา่นิทานร่วมกบัสถานการณ์

จําลอง พบว่า พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ มากกว่าก่อนการ

ทดลอง 

 จากการท่ีผู้วิจยัมีหน้าท่ีปฏิบตักิารสอนนกัเรียนออทิสตกิประจําโรงเรียนมหรรณพาราม 

พบว่านกัเรียนออทิสติกมีปัญหาการปฏิบตัิตามกฏิกาทางสงัคม คือ นกัเรียนลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครู

กําลงัสอน  ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้ขออนญุาต ขาดระเบียบวินยัเม่ือต้องเข้าแถวเคารพธงชาต ิ 

และไมเ่ข้าแถวตามลําดบัในการซือ้อาหาร 
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 จากความสําคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้บัตรพลัง 

(Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ทําการสอนทกัษะทางสงัคมให้กบันกัเรียนออทิสติก 

เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เป็นท่ี

ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการฝึกทกัษะ

ทางสงัคมของครูผู้สอนนกัเรียนออทิสตกิตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

            เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้บตัร

พลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

 

คาํถามในการวิจัย 

 ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ หลงัการสอนโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) 

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองหรือไม ่

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

 ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ หลงัการสอนโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) 

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนกัเรียนท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติก 

หรือมีภาวะออทิสซมึ ไมมี่ปัญหาด้านสขุภาพ มีความสามารถในการเข้าใจภาษา อ่านและเขียนได้ 

สามารถพูดส่ือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้ กําลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น          

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมหรรณพาราม ในโครงการเรียนร่วม สงักัด

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 1 

โรงเรียน จํานวน 3 คน 

 

ตวัแปรที่ศึกษา 

 ตวัแปรต้น ได้แก่ การใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

 ตวัแปรตาม ได้แก่  ทกัษะทางสงัคม  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

   1.  ทกัษะทางสงัคม หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําของนักเรียนออทิสติกท่ี

สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยวดัจากแบบสงัเกต

และบนัทกึพฤตกิรรมหลงัการทดลอง ซึง่ทกัษะทางสงัคมในท่ีนีแ้บง่ออกเป็น  4 ด้านดงันี ้

    1.  การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน   

    2.  การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

    3.  การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ              

    4.  การเข้าแถวซือ้อาหาร 

   2.  การฝึกทักษะทางสังคม หมายถึง การท่ีผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการสอนโดยใช้บัตรพลัง 

(Power Card) ร่วมกับสถานการณ์จําลองเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมแก่นกัเรียนออทิสติกให้

สามารถปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน โดยใช้ระยะเวลา

ในการฝึกทัง้สิน้  16  ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 

   3.  บตัรพลงั หมายถึง บตัรท่ีมีขนาด 9 x 6 เซนติเมตร ซึ่งภายในบตัรจะบรรจุรูป

การ์ตูน หรือรูปบุคคลท่ีนกัเรียนช่ืนชอบมากท่ีสดุ หรืออาจเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นพระเอกใน

ดวงใจของนักเรียน พร้อมทัง้มีการเขียนคําอธิบาย หรือข้อความสัน้  ๆ ท่ีจะแสดงให้เห็นถึง

พฤติกรรม หรือการกระทําของตวัการ์ตูน หรือภาพบุคคลอนัเป็นไปตามกติกาการปฏิบตัิตนใน

สังคมอย่างเหมาะสม ได้แก่ การไม่ลุกจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกําลังสอน  การขออนุญาตออกจาก

ห้องเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาต ิและการเข้าแถวซือ้อาหาร 

   4.  การใช้บตัรพลงั หมายถึง การใช้ภาพบคุคล หรือตวัการ์ตนูท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ หรือ

เป็นบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนท่ีสามารถชกัจงูให้เกิดการกระทําพฤตกิรรมตา่ง ๆ ได้ มาประกอบ

กบัข้อความประมาณ 1-3 ข้อความเพ่ือสอนการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ทัง้ภายใน

และภายนอกห้องเรียน 

   5.  การใช้สถานการณ์จําลอง หมายถึง การสร้างเหตุการณ์หรือสมมติเหตุการณ์ท่ี

ใกล้เคียงกบัสถานการณ์จริงท่ีนกัเรียนจะปฏิบตัิหรือทํากิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

เพ่ือสอนการปฏิบตัตินตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.  ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติกเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ หลงัจากได้รับ

การสอนโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

 2.  เป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนนกัเรียนออทิสตกิในการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาการพัฒนาทักษะทางสงัคมของนักเรียนออทิสติกชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

โดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
  1.  นกัเรียนออทิสตกิ  

    1.1  ความหมายของนกัเรียนออทิสตกิ 

     1.2  สาเหตขุองการเกิดภาวะออทิสซมึ 

   1.3  ลกัษณะ อาการและระดบัความรุนแรงของภาวะออทิสซมึ 

     1.4 ลกัษณะ อาการของแอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) 

    1.5 การคดัแยกนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ 

    1.6 การสอน การฝึก และการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ   

  2.  ทกัษะทางสงัคม 

    2.1 ความหมายของทกัษะทางสงัคม 

    2.2 ความสําคญัของทกัษะทางสงัคม 

    2.3 ทกัษะพืน้ฐานทางสงัคม 

    2.4 ความบกพร่องทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ 

    2.5 วิธีสอนทกัษะทางสงัคม 

    2.6 ขัน้ตอนการสอนทกัษะทางสงัคม 

    2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางสงัคม       

  3.  บตัรพลงั (Power Card) 

      3.1 ความหมายของบตัรพลงั (Power Card) 

      3.2 สว่นประกอบของบตัรพลงั 

      3.3 หลกัการของบตัรพลงั 

        3.4 ขัน้ตอนในการสร้างบตัรพลงั 

       3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับตัรพลงั 
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  4.  สถานการณ์จําลอง 

 4.1 ความหมายของสถานการณ์จําลอง 

 4.2 จดุประสงค์ของการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

 4.3 องค์ประกอบของสถานการณ์จําลอง 

 4.4 การสร้างสถานการณ์จําลอง 

 4.5 การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

 4.6 ประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จําลอง 

 4.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สถานการณ์จําลอง 
 

1. นักเรียนออทสิตกิ 

 1.1  ความหมายของนักเรียนออทสิตกิ 

    นกัการศกึษาหรือนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความหมายของเดก็ออทิสตกิไว้ดงันี ้

    กลุยา ก่อสวุรรณ (2553: 6) กลา่วไว้ว่า นกัเรียนออทิสติกจะต้องมีความบกพร่อง

หลกั 3 ด้าน คือ ด้านการส่ือสาร ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านพฤติกรรม เช่น ชอบแสดง

พฤตกิรรมซํา้ๆ ไมช่อบการเปล่ียนแปลงกิจวตัรประจําวนั ไมส่บตาผู้คนอยูใ่นโลกสว่นตวัของตนเอง 

ไมส่ามารถส่ือความหมายกบับคุคลรอบข้าง เลน่กบัใครไมเ่ป็น  

            ดารณี อทุยัรัตนกิจ (2547: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ 

จะมีพฒันาการท่ีผิดปกติซึ่งมีจดุกําเนิดจากประสาทชีววิทยา และส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ของบคุคลในการส่ือสาร ความคิดและความรู้สกึ การใช้จินตนาการ การสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน                              

การเปล่ียนแปลง การรับสมัผสัและการรับรู้ความเป็นไปรอบตวัและยงัไมมี่ทางรักษาให้หายขาดได้    

    รจนา  ทรรทรานนท์ (2547: 11) ได้กล่าวว่า  เด็กออทิสติก หรือ เด็กท่ีมีภาวะ             

ออทิสซมึจะมีพฤติกรรมผิดปกติ  ซึง่แสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรมว่าไม่สามารถพฒันาทางด้าน

สังคมและอารมณ์ มีความบกพร่องทางด้านภาษา  การส่ือความหมายอย่างรุนแรงและขาด

จินตนาการซึง่พฒันามาจาก   การเรียนรู้ตามวยัอย่างเหมาะสม  พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกบ่งถึง

ความผิดปกติของการพฒันาการท่ีเห็นได้ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวยัเด็กตอนต้น  ออทิสซึมเป็นได้กบั

เด็กทุกชาติทุกภาษา ไม่จํากัดว่า พ่อ แม่ เป็นใคร มีพืน้ฐานการศึกษาและฐานะความเป็นอยู่

อยา่งไร เดก็ผู้ชายเป็นออทิสซมึมากกวา่เดก็ผู้หญิงในอตัราสว่น 4:1        

       ผดงุ อารยะวิญ�แูละคณะ (2546: 1) ได้ให้ความหมายว่า นกัเรียนออทิสติกเป็น

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึ่งนักเรียนกลุ่มนีมี้ความบกพร่องทาง
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พฒันาการอยา่งรุนแรงในด้าน การส่ือความหมาย ทัง้การใช้สีหน้าท่าทางหรือการใช้ภาษาถ้อยคํา                   

มีปัญหาทางพฤตกิรรม สงัคม และมีพฤตกิรรมท่ีแปลกๆ ซํา้ๆ    

       กระทรวงศกึษาธิการของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education, อ้างถึง

ใน ศรีเรือน แก้วกังวาม, 2548) ให้ความหมายของนักเรียนออทิสติกว่าออทิสซึม คือ ความ

บกพร่องทางพฒันาการด้านการส่ือสารด้วยภาษาถ้อยคํา และไม่ใช้ถ้อยคํา ด้านความสมัพนัธ์กบั

ผู้ อ่ืนๆ และมกัสงัเกตเห็นอาการเหล่านีไ้ด้ชดัเจนตัง้แต่อายกุ่อน 3 ปี ความบกพร่องดงักล่าวมี

ผลกระทบตอ่การพฒันาการตา่งๆ หลายด้าน นกัเรียนกลุม่นีช้อบทําอะไรซํา้ๆ ชอบการเคล่ือนไหว

แบบใดแบบเดียว หมกมุน่กบัสิง่ใดสิง่หนึง่อยา่งมากมีความพอใจกบัสิง่แวดล้อมท่ีซํา้ซากจําเจ 

    สรุปได้ว่า นกัเรียนออทิสติก หมายถึง นกัเรียนท่ีมีความผิดปกติทางพฒันาการท่ี

แสดงพฤติกรรมให้เห็นว่า นักเรียนไม่สามารถพัฒนาด้านสังคม การส่ือความหมาย ขาด

จินตนาการมีพฤติกรรมความเข้าใจและกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างจํากดั และซํา้ๆ ซึง่มีสาเหตุ

เก่ียวข้องกบัความผิดปกติทางด้านกายภาพ เน่ืองจากสมองบางส่วนทําหน้าท่ีผิดปกติไป ทัง้นี ้

จะต้องแสดงอาการก่อนอาย ุ3 ปี 
 
  1.2  สาเหตุของการเกิดภาวะออทสิซมึ  

    ปัจจบุนัมีการศกึษาถึงสาเหตขุองภาวะออทิสซมึ แตย่งัไม่พบสาเหตขุองปัญหาท่ี

แน่นอน โดยมีนกัวิชาการและองค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้กลา่วถึงสาเหตขุองการเกิดภาวะออทิสซมึ 

ดงันี ้       

       เพ็ญแข  ลิ่มศิลา (2545: 24) ได้กลา่วถึง ภาวะออทิสซมึว่ามีสาเหตมุาจากภาวะ

ต่างๆ มากมาย สิ่งใดก็ตามท่ีทําให้พัฒนาการทางสมองผิดปกติไป อาจเกิดได้ตัง้แต่ระหว่าง

นกัเรียนท่ีอยู่ในครรภ์มารดา ระหว่างการคลอด หรือภายหลงัการคลอด เช่น มารดาท่ีเป็นโรคหดั

เยอรมนัระหวา่งการตัง้ครรภ์ นกัเรียนท่ีเป็นโรคทิวเบอร์รัส สเคอร์โรลิส ตัง้แตกํ่าเนิด นกัเรียนท่ีขาด

ออกซิเจนระหว่างคลอดการเจ็บป่วยของนกัเรียนภายหลงัการคลอด เช่นโรคไข้สมองอกัเสบแม้แต่

การเป็นหดั ไอกรน ท่ีมีภาวะแทรกซ้อน ก็อาจเป็นสาเหตทํุาให้สมองผิดปกติได้  มีหลกัฐานหลาย

อยา่งท่ีแสดงวา่ นกัเรียน ออทิสตกิมีความผิดปกติทางหน้าท่ีของสมอง เช่น นกัเรียนออทิสติก ร้อย

ละ 25-30 จะมีอาการของโรคลมชกัในระยะเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น จากการตรวจคล่ืนสมองด้วยไฟฟ้าใน

นกัเรียนออทิสติกอยู่ 2 แห่ง  คือ บริเวณท่ีควบคมุด้านความจํา อารมณ์ และแรงจูงใจส่วนอีก

บริเวณหนึง่จะควบคมุเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย  ลกัษณะของเซลล์สมองทัง้สองแห่งเป็น

เซลล์ท่ีไม่พฒันาไปตามวยัของนกัเรียน  สาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบักรรมพนัธุ์เน่ืองจากพบนกัเรียนออทิ

สติกในคู่แฝดจากไข่ใบเดียวกันมากกว่าคู่แฝดท่ีเกิดจากไข่คนละใบ  อตัราส่วนของนกัเรียนออทิ
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สติกในพ่ีน้องท้องเดียวกนัพบถึง 1: 50 สว่นในนกัเรียนทัว่ไปพบ 1: 2,000 เคยมีรายงานถึงสาร

บางอย่างท่ีเป็นตวันําทางแน่นอนในนกัเรียนออทิสติก มีความผิดปกติในระบบภูมิต้านทาน คือ

ระบบภมูิต้านทานกลบัไปทําลายระบบประสาทของตนเอง อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถบอกได้ถึง

สาเหตสุง่เสริมท่ีจะทําให้นกัเรียนเป็นออทิสตกิอยูแ่ล้วมีอาการมากขึน้   

       ศรีเรือน  แก้วกงัวาน (2548: 209) ได้สรุปแนวคิด และสาเหตขุองภาวะออทิสซึม 

ไว้ดงันี ้ 

         1.  สาเหตขุองภาวะจิตใจ เช่ือวา่ ภาวะออทิสซมึในนกัเรียนเกิดจากความสมัพนัธ์

ทางลบในครอบครัว  นกัเรียนใช้กลไกป้องกันตวัแบบหลบไปอยู่ในโลกของตวัเอง เพ่ือหลีกเล่ียง

ความรู้สึกกดดนั และการปฏิเสธของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  แนวคิดนีไ้ม่ได้รับการยอมรับมากนกัใน

ปัจจบุนัแตย่งัได้รับความสนใจอยู ่  

        2.  สาเหตทุางชีววิทยา งานวิจยัในปัจจบุนัจํานวนมากให้ความสนใจสาเหตขุอง

ภาวะ ออทิสซมึในแง่ชีววิทยาโดยเฉพาะปัจจยัทางด้านยีนปัจจบุนันีมี้การยอมรับกนัมากกว่าเป็น

สาเหตสํุาคญั เกิดจากความผิดปกติของสมองสว่นกลาง (Central nervous system) ซึง่อาจเกิด

จากเซลล์สมองท่ีผิดปกติ และความสมดลุของสารเคมีของระบบประสาท การศึกษาด้านสาเหตุ

ของออทิสซึมนัน้ มกัไม่ได้เป็นการศึกษาเพ่ือหาสาเหตแุต่เป็นการหาปัจจยัท่ีพบร่วมกนั โดยสรุป

ไมไ่ด้วา่เป็นเหตหุรือเป็นผล หรือกลไก การสรุปวา่เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเป็นสาเหตจุึงเป็นเร่ืองไม่ถกูต้อง 

รายงานพบว่า อบุตัิการณ์ออทิสซมึในประชากรทัว่ไปในอตัราสว่น 1: 1,000 แตพ่บอตัราการเกิด

ซํา้ในลกูคนถดัไปจากครอบครัว ท่ีมีลกูคนท่ีหนึง่เป็นออทิสซมึแล้วสงูถึงร้อยละ 6-8 ข้อมลูทางพนัธุ

ศาสตร์ในปัจจุบนัพบความสมัพนัธ์ระหว่างยีนบนโครโมโซมบางตําแหน่งกับลกัษณะออทิสติก

ได้แก่ ตําแหน่งท่ี 15q 11-13, 7q และ 16p ท่ีส่งผลกระทบตอ่การพฒันาทกัษะทางภาษาของ

นกัเรียนออทิสติกอีกทัง้ผลการศกึษาในฝาแฝดท่ีมีรหสัพนัธุกรรมเหมือนกนัมีโอกาสเป็นออทิสติก

สงูกวา่แฝดไมเ่หมือนกนัอยา่งชดัเจน  

   อญัชลี สารรัตนะ (2553: 65) ได้กลา่วถึง ภาวะออทิสซมึว่าในปัจจบุนัยอมรับว่า               

ออทิสซมึเกิดเพราะความบกพร่องของระบบประสาท ทําให้ผู้ เป็นแสดงความผิดปกติท่ีแตกตา่งกนั

อย่างหลากหลาย ตัง้แต่รุนแรงมากถึงรุนแรงน้อยผู้ เป็นจะมีข้อจํากดัหลายอย่าง หรือแม้กระทัง่มี

ความสามารถบางอย่างท่ีเกินระดบัของคนปกติ สําหรับปัจจยัทางการเลีย้งดนูัน้ ไม่ใช่สาเหตุ

โดยตรง แตเ่ป็นสาเหตสุง่เสริมท่ีจะทําให้นกัเรียนท่ีเป็นออทิสตกิอยูแ่ล้วมีอาการมากขึน้หรือช่วยให้

อาการของนกัเรียนดีขึน้ได้  
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 สรุปได้วา่ สาเหตขุองภาวะออทิสซมึนัน้ได้มีการศกึษาค้นคว้ากนัมากมายแตย่งัไม่

สามารถสรุปชีช้ดัได้วา่เกิดจากสาเหตใุด แตเ่ช่ือวา่น่าจะเกิดจากสาเหตขุองความผิดปกตใินการทํา

หน้าท่ีของสมอง สารเคมีในสมอง หรือความผิดปกติในระบบภมูิต้านทาน ซึง่อาจเกิดขึน้ระหว่าง

การตัง้ครรภ์ ระหว่างคลอด หรือภายหลงัคลอด ส่งผลให้บุคคลออทิสติกมีความบกพร่องของ

พฒันาการด้านตา่งๆ ทําให้มีพฤตกิรรมแตกตา่งจากคนทัว่ไป 

 

 1.3  ลักษณะ อาการ และระดบัความรุนแรงของภาวะออทสิซมึ  

        แพทย์ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการ ได้กล่าวถึงลกัษณะอาการของนกัเรียนออทิสติ

กวา่มีลกัษณะอาการตา่งๆ ดงันี ้ 

    เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2545: 15 - 20) ได้กลา่วว่า นกัเรียนออทิสติมีลกัษณะอาการ 3 

ด้าน ดงันี ้1) ความผิดปกติของการใช้ภาษา และการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไม่สามารถส่ือ

ความหมายได้ 2) ความผิดปกติของการสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืน ไม่สนใจสงัคมรอบข้าง 3) 

ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ คือ มีพฤติกรรมซํา้ๆ และเปล่ียนแปลงได้ยาก หรือมี

ความสนใจในเร่ืองตา่งๆ จํากดั  

                      กุลยา ก่อสวุรรณ  (2553: 6-9) ได้กล่าวว่า กลุ่มอาการออทิสซึม หรือ เอเอสดี 

แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีก 5 ประเภท ได้แก่ 1) ออทิสติก ดิสออเดอร์ (Autistic Disorder) 

นกัเรียนจะต้องมีความบกพร่อง 3 ด้าน คือ ความบกพร่องด้านการส่ือสาร ด้านปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคม และด้านพฤติกรรม 2) เเอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) มีอาการออทิสซมึทกุอย่าง

ยกเว้นว่ามีระดับสติปัญญาพัฒนาการทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือบางคนอาจมีระดับ

สติปัญญาสงูกว่านกัเรียนปกติด้วยซํา้ไป 3) ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder หรือ 

CDD) จะสญูเสียความสามารถทางภาษาการรับรู้และการพดู ทกัษะทางสงัคม การใช้กล้ามเนือ้

และการควบคมุระบบขบัถ่าย 4) เร็ตต์ (Rett’s disorder) พบได้ไม่บ่อยนกั มกัเกิดกบัเพศหญิง 

นกัเรียนจะสญูเสียความสามารถในการใช้มือ ทกัษะทางสงัคมและการพดูเร่ิมถดถอย 5) พีดีดี 

นอส (PDD NOS) จะมีอาการรุนแรงน้อยกวา่ออทิสซมึเร่ิมเกิดอาการหลงัอาย ุ30 เดือน จะมีระดบั

เชาวน์ปัญญาสงูกวา่มีความสามารถในการใช้ภาษาในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนดีกวา่  

   ผดงุ อารยะวิญ�แูละคณะ (2546: 65-67) ได้กลา่วว่า ลกัษณะของแตล่ะระดบั

อาการในนกัเรียนออทิสติก แพทย์ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการได้จําแนกอาการของภาวะออทิสซมึ

เป็น 3 ระดบั ดงันี ้
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                      1. กลุม่ท่ีมีอาการน้อย จะมีระดบัสติปัญญาปกติ หรือสงูกว่าปกติ มีพฒันาการ

ทางภาษาดีกวา่กลุม่อ่ืน แตย่งัมีความบกพร่องในทกัษะด้านสงัคม การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สกึของ

บคุคลอ่ืน  

                      2. กลุม่ท่ีมีอาการปานกลาง จะมีความลา่ช้าในพฒันาการด้านภาษาการส่ือสาร 

ทกัษะทางสงัคม การเรียนรู้รวมทัง้ด้านการช่วยเหลือตนเอง และมีปัญหาพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง

พอสมควร  

                      3. กลุ่มท่ีมีอาการรุนแรง กลุ่มนีจ้ะมีความลา่ช้าในพฒันาการเกือบทกุด้านและ

อาจเกิดร่วมกบัภาวะอ่ืนๆ เช่น ปัญญาอ่อน รวมทัง้มีปัญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรง ด้านภาษาและ

สงัคมพฒันาได้น้อย  

          ดงันัน้สรุปได้ว่า นกัเรียนออทิสติกแต่ละคนจะมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั            

มากบ้างน้อยบ้าง ขึน้อยูก่บัระดบัความรุนแรงของแตล่ะบคุคล ลกัษณะและอาการดงักลา่วถือเป็น

ภาพรวมของนกัเรียนออทิสตกิ  

 

 1.4  ลักษณะ อาการ ของแอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) 

   กลยุา ก่อสวุรรณ (2553: 78-79) ได้กลา่วว่า นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์เป็นนกัเรียน

ประเภทหนึง่ท่ีอยูใ่นกลุม่ของนกัเรียนออทิสตกิ และปัจจบุนันีเ้ราพบนกัเรียนแอสเพอร์เกอร์มากขึน้

เร่ือยๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนปกตเิพราะนกัเรียนแอสเพอร์เกอร์นัน้จดัอยูใ่นกลุม่นกัเรียนออทิสตกิท่ี

มีความสามารถสงู (High-function Autism) นกัเรียนเหลา่นีจ้ึงดเูหมือนนกัเรียนปกติท่ีฉลาด แตมี่

ปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมแปลกๆ อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามถึงแม้นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์จะเป็น

นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่งแต่ก็อยู่ในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถสงู โดยมี

ลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

   1.  การเคล่ือนไหว นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่เคล่ือนไหวหรือใช้กล้ามเนือ้

มดัใหญ่ได้ไม่ดีนกั นักเรียนจึงมกัดูงุ่มง่ามซุ่มซ่าม อวยัวะส่วนต่างๆ ประสานสมัพนัธ์ไม่ดีเท่าไร 

และมีปัญหาด้านการทรงตวั นักเรียนแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่จึงมีปัญหาเวลาเล่นเกม หรือทํา

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเคล่ือนไหว ปัญหาเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อชีวิตของนกัเรียนแอส

เพอร์เกอร์ในด้านการเขียน กีฬา ศลิปะ ทกัษะทางสงัคม และอ่ืนๆ 

   2.  ระดบัสติปัญญาสําหรับนกัเรียนแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่นัน้ เป็นนกัเรียนท่ีมี

ระดบัสติปัญญาตัง้แต่ระดบัปานกลางถึงฉลาดมากก็ได้ นกัเรียนเหล่านีห้ลายคนมกัไม่มีปัญหา

ทางการเรียน โดยเฉพาะวิชาท่ีต้องอาศยัการจดจํา แต่ปัญหาท่ีพบบ่อยมกัเป็นปัญหาทางสงัคม

และพฤตกิรรมเสียมากกวา่  
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   3.  ภาษาและการส่ือสาร นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์เร่ิมพดูได้ในวยัท่ีใกล้เคียงกบั

นกัเรียนปกต ิพอ่แมจ่งึไมเ่ห็นความผิดปกติทางการพดูเดน่ชดันกั เม่ือโตขึน้นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์

จะมีลกัษณะการพูดท่ีเหมือนผู้ ใหญ่หรือนักเรียนท่ีโตกว่า พฒันาด้านภาษาพูดจะสงูกว่าวยัเขา 

ดงันัน้เม่ือพิจารณาการพดูแล้ว ผู้ปกครองหรือครูมกัคิดว่าเป็นนกัเรียนฉลาด แตอ่ย่างไรก็ตามการ

พดูของนกัเรียนเหลา่นีจ้ะมีลกัษณะ 4 ประการ ดงันี ้

    3.1 นํา้เสียงและระดบัเสียงของนกัเรียนแอสเพอร์เกอร์จะราบเรียบมกัไม่มี

เสียงสงูต่ําเช่นคนทัว่ไป แตจ่ะเป็นเสียงท่ีมีระดบัเดียว (Monotone) ทัง้ประโยค 

    3.2 นักเรียนแอสเพอร์เกอร์มกัขาดความต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีสนทนา ทําให้

กลายเป็นคนท่ีพูดแต่เร่ืองท่ีตนเองสนใจเท่านัน้ โดยไม่สนใจว่าผู้ ฟังว่าจะสนใจหรือไม่ แม้ว่าคู่

สนทนาจะพยายามเปล่ียนหวัข้อหรือประเด็นในการสนทนาไปแล้ว นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์ก็มกัจะ

กลบัมาพดูเร่ืองเดมิท่ีตนเองสนใจ 

    3.3 นกัเรียนเหลา่นีข้าดทกัษะในการผลดัเปล่ียนการสนทนาระหว่างคูส่นทนา

ด้วยกนั ดงันัน้ บคุคลแอสเพอร์เกอร์จะพดูประโยคยาวๆ และมกัพดูอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่เปิดโอกาส

ให้คูส่นทนาได้พดูบ้าง 

    3.4 นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์บางคนใช้ไวยากรณ์ในการพดูได้ดี แตม่กัมีปัญหา

ด้านการใช้สรรพนาม โดยการใช้สรรพนามบุรุษท่ีสองหรือท่ีสามแทนบุรุษท่ีหนึ่ง ยกตวัอย่างเช่น 

นกัเรียนอาจเรียกแทนตวัเองว่าเธอเพราะเคยได้ยินครูเรียกว่าเธอบ่อยๆ เช่น “เธอช่วยลบกระดาน

ให้ครูหน่อยนะ” เป็นต้น นอกจากนีน้กัเรียนแอสเพอร์เกอร์อาจมีปัญหาในเร่ืองความคิดรวบยอด 

การสรุปใจความสําคญั การสงัเคราะห์เนือ้หาจากเร่ืองท่ีอา่นซึง่นกัเรียนอาจจะมีจดุออ่นในด้านนี ้

   4. พฤตกิรรมซํา้ๆ และความสนใจแปลกๆ นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์มกัสนใจเร่ืองใด           

เร่ืองหนึง่เป็นพิเศษและความสนใจจะจํากดัอยูเ่ร่ืองนัน้ โดยไมส่นใจเร่ืองอ่ืนเลย ผู้ปกครองสามารถ

สงัเกตได้จากบทสนทนาของเขา คือ นกัเรียนจะพูดแต่เร่ืองท่ีตนเองสนใจลกัษณะเหล่านีอ้าจจะ

เห็นได้ไม่ชัดเจนในวัยนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนแอสเพอร์เกอร์หลายคนอาจจะสนใจ

ไดโนเสาร์หรือตวัการ์ตนูบางอย่าง เช่น เบ็นเท็น มากๆ แต่เน่ืองจากไดโนเสาร์หรือการ์ตนูต่างๆ 

เหล่านัน้จะเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอยู่แล้วทําให้สงัเกตได้ไม่ชดั แต่เราจะสงัเกต

นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์ได้เด่นชัดขึน้เม่ือโตขึน้ และมกัพูดเร่ืองท่ีเขาสนใจอยู่บ่อยๆ โดยไม่สนใจ

ปฏิกิริยาของผู้ ฟัง เช่น นกัเรียนสนใจเร่ืองง ูก็จะพดูแตเ่ร่ืองงบูอ่ยๆ โดยไม่สนใจว่าผู้สนทนาจะเห็น

ด้วยหรือไม ่เป็นต้น 
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  5. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์จะมีความบกพร่องด้านทกัษะทาง

สงัคมอย่างเด่นชดั แต่ปัญหาไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนแต่เกิดจากความไม่

เข้าใจกฎเกณฑ์ของสงัคม เน่ืองจากกฎเหล่านีเ้ป็นเร่ืองยุ่งยากซบัซ้อน และเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ               

ตามสถานการณ์ของสงัคม ตวัอยา่งเช่น การวิ่งเลน่ในสนามนกัเรียนเลน่ถือวา่เหมาะสม แตเ่ม่ืออยู่

ในห้องเรียนการวิ่งเล่นนัน้ไม่ควรทําเพราะถือว่าไม่เหมาะสมเสียแล้ว หรือการยกมือไหว้เป็นการ

ทกัทายหรือการลาก็จริง แต่เราใช้กบัผู้ ท่ีอายมุากกว่าหรืออายเุท่ากนั ไม่จําเป็นต้องทํากบันกัเรียน

ท่ีอายนุ้อยกว่า เป็นต้น ไม่มีใครเขียนสิ่งเหล่านีไ้ว้เป็นกฎชดัเจน ทกัษะเหล่านีเ้กิดจากการสงัเกต

และการเลียนแบบพฤตกิรรมของคนอ่ืนๆ ในสงัคม แตน่กัเรียนแอสเพอร์เกอร์ไมส่ามารถเรียนรู้ตาม

ธรรมชาติได้เช่นนกัเรียนทัว่ไป นอกจากนี ้ทกัษะสงัคมยงัเก่ียวข้องกบัการใช้ท่าทาง และการแปล

ความหมายของท่าทาง สีหน้าแววตา การเคล่ือนไหวอีกด้วยความบกพร่องด้านปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคมและทกัษะทางสงัคมยงัเกิดจากการขาดทกัษะในการริเร่ิม เช่น ไม่สามารถเร่ิมต้นชวนคนอ่ืน

พดูด้วยนอกจากเป็นการพูดแบบลอยๆ เท่านัน้ รวมถึงการสามารถคาดเดาความรู้สึกหรือเดาใจ

ผู้ อ่ืนได้   จากการสงัเกตการกระทํา หรือเนือ้หาท่ีพดูถึง เม่ือมีการสนทนาด้วย ตวัอย่างเช่น ขณะท่ี

พดูออกไปผู้ ฟังสนใจหรือพอใจเร่ืองท่ีเขาพดูหรือไม่ปัญหาเหล่านีอ้าจดเูหมือนเร่ืองเล็กเม่ือเขายงั

เดก็ ผู้ปกครองหลายคนจึงมองข้ามไปเม่ือโตขึน้ก็จะดีเอง เม่ือนกัเรียนเข้าสูว่ยัเรียนนกัเรียนมกัพบ

ปัญหาในการเลน่ การเข้ากลุม่และการทํางานร่วมกบัเพ่ือนๆ ในชัน้เรียนมากขึน้ เพราะนกัเรียนจะ

คิดเหมือนกบัคนท่ีเอาแตใ่จตนเอง ไม่คํานึงถึงจิตใจผู้ อ่ืนโดยทัว่ไป นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์คิดแบบ

ตรงไปตรงมา คิดอย่างไรต้องเป็นอย่างนัน้ ไม่ชอบการเปล่ียนแปลงและไม่ยืดหยุ่น ยึดตนเองเป็น

ศูนย์กลางและขาดทักษะในการเข้าใจสีหน้าหรือท่าทีของคนอ่ืนเช่น เม่ือผู้ ใหญ่แสดงสีหน้าไม่

พอใจ นักเรียนอาจจะมอง   ไม่ออกหรือไม่เข้าใจ พ่อแม่อาจสังเกตได้ว่า เม่ือนักเรียนแสดง

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้ อ่ืน แล้วผู้ ใหญ่แสดงสีหน้าหรือสายตาไม่พอใจ เป็นการเตือน

แบบไม่ใช้คําพดู แต่นกัเรียนกลบัทําไม่รู้ไม่ชีแ้ละแสดงพฤติกรรมนัน้ต่อไปอีก นัน่เป็นเพราะเขาไม่

เข้าใจสีหน้าหรือสายตาท่ีแสดงออกนัน้ว่าผู้ ใหญ่หมายความว่าอย่างไร นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์ห

ลายคนมกัเป็นนกัเรียนท่ีสนใจใฝ่เรียน โดยเฉพาะวิชาท่ีตนเองสนใจอยา่งมาก นกัเรียนมกัถกูเพ่ือน

ล้อเลียนหรือถกูรังแกเพราะนกัเรียนมกัมีพฤติกรรมหรือความคิดท่ีแปลกๆ พฤติกรรมเหล่านีเ้กิด

จากความไมรู้่จกัยืดหยุน่ตอ่บคุคลและสถานการณ์ตา่งๆ นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์สว่นใหญ่รู้ดีว่าเขา

แตกต่างจากนกัเรียนทัว่ไปยิ่งฉลาดมาก ยิ่งไวต่อความรู้สึก ดงันัน้เม่ือถกูเพ่ือนๆ ล้อเลียนมากๆ 

นกัเรียนมกัรู้สกึว่าตวัเองไม่มีคณุค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวยัรุ่นและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นนกัเรียน

ทัว่ไปมกัเรียนรู้ด้านทกัษะทางสงัคมได้ดีขึน้เม่ืออายมุากขึน้ แตปั่ญหาด้านทกัษะทางสงัคมกลบัทํา
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ให้นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์เจอปัญหาขดัแย้งมากขึน้ นกัเรียนจงึมกัมีความกงัวล ไมส่บายใจ เก็บกด 

และความเครียดเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีก้ารท่ีนกัเรียนไม่สามารถสร้างสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนได้ ทําให้

นกัเรียนแอสเพอร์เกอร์หลายคนมีภาวะซมึเศร้า ซึง่บางครัง้จําเป็นต้องได้รับการบําบดัทางยาด้วย

ลกัษณะทางวิชาการนกัเรียนแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่ได้เข้าเรียนในชัน้เรียนปกติ ซึง่เป็นการเรียน

ร่วมหรือเรียนรวมกบันกัเรียนทัว่ไป การเรียนแบบนีถื้อว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบันกัเรียน

แอสเพอร์เกอร์มากกว่าการเรียนในชัน้เรียนพิเศษ เพราะนกัเรียนเหล่านีจ้ะมีระดบัสติปัญญาปกติ

ถึงฉลาด มีความจําเป็นเลิศ และมีลักษณะประกอบอ่ืนท่ีช่วยให้ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนดีขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือเม่ือนักเรียนเหล่านีใ้ช้คําศพัท์ท่ียากๆ เป็นคําศพัท์ท่ีสูงกว่าวัยได้อย่าง

คล่องแคล่ว ครูจึงคิดว่าเขาเข้าใจสิ่งท่ีครูพูดได้เป็นอย่างดี และคาดหวังในความสามารถของ

นกัเรียนเหลา่นีม้ากกวา่ความสามารถท่ีแท้จริงของเขา มีบอ่ยครัง้ท่ีเม่ือครูอธิบายอะไรด้วยประโยค

ยาวๆ หรือหลายๆ คําสัง่พร้อมๆ กัน นักเรียนจะทําเหมือนหูทวนลมเหมือนไม่ฟังหรือไม่ทําตาม

คําสัง่ ทําให้ดเูหมือนเป็นนกัเรียนดือ้ ทัง้ท่ีความจริงแล้วนกัเรียนอาจจะไม่เข้าใจก็เป็นได้ อนัท่ีจริง

นักเรียนแอสเพอร์เกอร์มักประสบปัญหาในการเรียนเสมอ เพราะครูผู้ สอนมักไม่เข้าใจความ

ต้องการพิเศษของนักเรียนเหล่านี ้นักเรียนแอสเพอร์เกอร์ไม่เข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เช่น คํา

อุปมาอุปไมย คําพงัเพย สุภาษิต นอกจากนี ้ยังมีปัญหาด้านทักษะทางสงัคม ความสนใจซํา้ๆ 

ความไม่ยืดหยุ่น ทักษะในการแก้ปัญหาไม่ดี ไม่มีทักษะในการจัดระเบียบงาน ไม่สามารรถ

แยกแยะสิ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงออกจากสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้อง และไม่สามารถนําความรู้หรือทักษะท่ี

เรียนมาไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนท่ีเหมาะสมนักเรียนเหล่านีจ้ะประสบ

ความสําเร็จในชัน้เรียนได้ และมีจํานวนไมน้่อยท่ีเข้ารับการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได้ 

 

  1.5  การคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะออทสิซมึ   

   มีผู้ พัฒนาแบบทดสอบเพ่ือใช้ช่วยในการคัดกรองออทิสซึมสําหรับพ่อแม่

ผู้ปกครองและแพทย์ แบบทดสอบสําหรับตรวจคดักรองออทิสซมึท่ีมีมาตรฐานและใช้กนัแพร่หลาย

ในตา่งประเทศ ได้แก่ Checklist of Autism in Toddlers (CHAT), Modified Checklist for 

Autism in Toddlers (M-CHAT), Autism Behavior Checklist (ABC), Childhood Autism 

Rating Scale (CARS) เป็นต้น 

  ชาญยทุธ์ ศภุคณุภิญโญ (2554: 35-36) ได้กลา่วว่า แบบคดักรองภาวะออทิสซมึ

ในประเทศไทยท่ีใช้คดักรองบคุคลท่ีมีภาวะออทิสซมึ มีดงันี ้
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  1. แบบคดักรองโรคออทิสซมึในเด็กอายรุะหว่าง 1-6 ปี กรมสขุภาพจิต กระทรวง

สาธารณสขุ มีข้อคําถามสําหรับผู้ปกครอง 10 ข้อ สําหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุเพ่ือค้นหาเด็กท่ีมี

ภาวะเส่ียงตอ่ออทิสซมึ 

 2. แบบคดักรอง Pervasive Developmental Disorders Screening 

Questionnaire (PDDSQ) พัฒนาโดย นพ.ชาญวิทย์ พรนภาดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทย์ศริิราชพยาบาล ซึง่ดดัแปลงจากแบบคดักรอง CHAT, M-CHAT, CARS, PDDST และ 

ASQ เพ่ือให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เป็นแบบสอบถามสําหรับผู้ปกครองทัง้สิน้ 40 ข้อ 

ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ฉบบั คือ PDDSQ 1-4 สําหรับเด็กอาย ุ12-47 เดือน และ PDDSQ 

4-18 สําหรับเด็กอาย ุ4-18 ปี โดยท่ี PDDSQ 1-4 มีค่าความไวร้อยละ 82 และคา่ความจําเพาะ

ร้อยละ 94 สว่น PDDSQ 4-18 มีคา่ความไวร้อยละ 77 และคา่ความจําเพาะร้อยละ 94 

                      อย่างไรก็ตามแบบคัดกรองออทิสซึมดังกล่าวท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการ

ประเมินเบือ้งต้นสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีมีความวิตกกังวลหรือสงสยั สําหรับแพทย์เวชปฏิบตัิ

ทั่วไป กุมารแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลและส่งต่อผู้ เช่ียวชาญ ไม่สามารถนํามาใช้เป็น

มาตรฐานวินิจฉยัโรคออทิสซมึได้ จําเป็นต้องพบแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือประเมินโดยละเอียด  

 

     1.6  การสอน การฝึก และการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะออทสิซมึ 

    นกัการศกึษาหรือนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องได้เสนอแนะการสอน วิธีการฝึก และการ

ให้ความช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสตกิ ไว้ดงันี ้

                  กลุยา ก่อสวุรรณ (2553: 62-64) ได้เสนอเทคนิคการสอนเดก็ท่ีมีภาวะออทิสซมึไว้

ดงันี ้

                    1. สอนเป็นกิจวตัร หมายถึง การสอนอย่างสม่ําเสมอ สอนให้บ่อยเท่าท่ีจะมี

จงัหวะและโอกาสท่ีจะสอนได้  

           2. สอนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระทดัรัด ใช้ภาษาท่ีเหมาะกบัระดบัความเข้าใจ  

                        3. ใช้ส่ือทางสายตา วตัถจุริง รูปภาพ หรือตวัหนงัสือนัน้ เป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ี

เดก็เห็นแล้วเข้าใจได้ง่าย  

   4. สอนด้วยสิ่งท่ีเด็กสนใจ หากสงัเกตเห็นว่าเด็กสนใจอะไรเป็นพิเศษ แล้วนําสิ่ง

นัน้มาประกอบการสอนด้วย เดก็จะสนใจเรียนรู้มากขึน้ 

   5. สอนในสถานการณ์จริง เพ่ือให้เด็กสามารถนําสิ่งท่ีสอนไปใช้ในสถานการณ์

จริงได้  
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   ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา (2548: 14-15) ได้กล่าวว่า การฝึกเด็กออทิสติกโดยใช้

โปรแกรมการบําบดัสามารถปฏิบตัไิด้หลายวิธี ซึง่สามารถสรุปการรักษา ได้ดงันี ้ 

            1.  การบําบดัทางชีวภาพ ได้แก่ การให้ยามกัจะใช้ในกรณีท่ีเด็กมีอาการชกั 

ก้าวร้าว อยูไ่มน่ิ่ง ตลอดจนปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤตกิรรมอ่ืนๆ  

   2.  พฤติกรรมบําบดั เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมเพ่ือลดพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ 

โดยใช้วิธีการกระตุ้นพฒันาการและพฤติกรรมบําบดั ซึ่งมีพืน้ฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ ได้แก่ 

การฝึกกิจกรรมอยา่งเป็นระบบระเบียบและชดัเจน เพ่ือให้เดก็เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและไมส่บัสน  

      3. พฒันาการบําบดั เด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องของพฒันาการ ดงันัน้                  

การสง่เสริมพฒันาการท่ีบกพร่องไป จงึเป็นสิง่ท่ีจําเป็นโดยเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือเดก็อายยุงัน้อย  

   4. กิจกรรมบําบดั การจดักิจกรรมบําบดัในเดก็ออทิสติกมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันา          

การรับรู้เบือ้งต้นท่ีจะสง่ผลไปสูก่ารมีสมาธิในการทํากิจกรรมตา่งๆ 

   5. การบําบดัทางจิตใจ เช่น การบําบดัด้วยวิธีกอด (Holding Therapy) มีแนวคิด

ความเช่ือว่าเด็กออทิสติกไม่มีสายสมัพนัธ์กับพ่อแม่ เด็กถอยหนีจากผู้คน เพราะรู้สึกว่าไม่มีใคร

ต้อนรับ  

      6. การบําบดัทางเลือก (Alternative therapy) ปัจจบุนัยงัมีการบําบดัทางเลือก

อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กออทิสติกได้พฒันาการเรียนรู้ ลดปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม 

เช่น ศลิปะบําบดั ดนตรีบําบดั การเลน่บําบดั สตัว์เลีย้งบําบดั อาชาบําบดั เป็นต้น   

            นิรมล พจันสนุทร (2554: 41) ได้กลา่วว่า การบําบดัเด็กท่ีมีภาวะออทิสซมึควรทํา

เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ การฝึกท่ีได้ผลดีควรทําตัง้แต่เด็กยงัเล็ก โดยเฉพาะฝึกในเด็กออทิสติกท่ี

อายไุมเ่กิน 1 ปี ถ้าได้รับการฝึกเตม็ท่ีจะได้ผลดี  

  กรองทอง จุลิรัชนีกร (2554: 29-30) ได้นําเสนอแนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมี

ภาวะออทิสซมึไว้ดงันี ้

  1. นําเดก็ออกจากโลกของตวัเองสูส่งัคมในบ้าน การกระตุ้นประสาทสมัผสัทางผิว

กายเพ่ือให้รับรู้ถึงความใกล้ชิดระหว่างบคุคล (การนวด การอุ้ม การกอด) การกระตุ้นทางตา (การ

มองจ้องบุคคล) การกระตุ้นทางหู (การฝึกการกระซิบ) การกระตุ้นทางจมูก (กลิ่นอาหาร) การ

กระตุ้นทางลิน้  (รู้รสชาตขิองอาหาร)  

  2. สอนให้เด็กรู้จกัตนเองและบคุคลในครอบครัว ฝึกให้เด็กรับรู้ตวัเองว่าช่ืออะไร

  3. การหนัตามเสียงเรียก เพ่ือฝึกให้เดก็รู้จกัช่ือของตนเอง 
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  4. การจบัมือเด็กให้ทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองเด็กจะไม่สามารถชีบ้อกความ

ต้องการของตนเองได้ จงึใช้วิธีจบัมือให้ทําสิง่นัน้แทน 

   5. การฝึกกิจวตัรประจําวนั เร่ิมฝึกให้เดก็รู้จกัสิง่ของเคร่ืองใช้ 

    6. การเลน่ ฝึกให้เดก็รู้จกัเลน่ของเลน่ จะเป็นการเช่ือมโยงการมีปฏิสมัพนัธ์ 

   7. ฝึกการสื่อสารด้วยการใช้ท่าทาง เพ่ือให้เด็กสามารถบอกความต้องการของ

ตนเอง  

    8. การรับรู้การแสดงออกทางสีหน้า ฝึกให้เด็กสามารถรับรู้อารมณ์และความ

ต้องการ เพ่ือให้เดก็อยูใ่นสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

  ผดงุ อารยะวิญ� ู(2546 : 29 – 92) ได้กล่าวถึง วิธีช่วยเหลือเด็กออทิสติกไว้ 10 

วิธีได้แก่  

  1. ทีช (TEACCH)  

  2. เพ็กส์ (PECS)  

  3. การอา่นจิตใจ (Mind Reading)  

  4. เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม (Social Story)  

  5. กิจกรรมบนพืน้ฐาน (Floor time)  

  6. ฟาสท์ฟอร์เวิด (Fast For Word)  

  7. การวิเคราะห์พฤตกิรรมประยกุต์ (Applied Behavior Analysis)  

  8. การใช้ประสาทการรับรู้ร่วมกนั (Sensory integration)  

  9. กิจกรรมบําบดั (Occupational Therapy)  

  10. หนงัสือการ์ตนู (Comic Book)  

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการช่วยเหลือเด็กออทิสติกโดยวิธีเพ็กส์ (PECS) ย่อมาจาก 

Picture Exchange Communication System เป็นการสอนการส่ือสารกบัเด็กออทิสติกโดยใช้

ภาพ ในการส่ือสารจะเร่ิมจากการแลกเปล่ียนภาพระหว่างคู่สนทนา 2 คน โดยไม่มีการพดูคยุ ถดั

จากนัน้ครูจะเร่ิมพดูคยุกบัเด็กทีละน้อย เพ่ือใช้สอนการส่ือสารระหว่างเด็กออทิสติกกบัผู้ปกครอง

กบัครู หรือกบัผู้ อ่ืนโดยใช้รูปภาพ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ เน้นให้เด็กส่ือสารกบัผู้ อ่ืนในชีวิตประจําวนัได้ 

ซึง่เม่ือเด็กเข้าใจกระบวนการส่ือสาร และสามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนด้วยภาพได้แล้วขัน้ต่อไปคือการ

สอนเดก็ให้สามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยการพดู  

  สถาบนัราชานกุลู (2555: 20 - 21) ได้กลา่วถึงปัญหาการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก 

และวิธีการช่วยเหลือไว้ดงันี ้ 
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  1. ปัญหาระยะความสนใจสัน้ เด็กออทิสติกมกัมีปัญหาเร่ืองการคงความสนใจใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เปล่ียนความสนใจบ่อย ดึงความสนใจให้มาสนใจสิ่งท่ีครูกําลังสอนได้ยาก 

โดยเฉพาะเดก็ออทิสตกิท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 5 ปี พบวา่มีพฤตกิรรมท่ีไมอ่ยูน่ิ่ง มีการเคล่ือนไหวทกุสว่น

ของร่างกายมากผิดปกติ เป็นการเคล่ือนไหวท่ีปราศจากจุดมุ่งหมาย วอกแวกง่ายต่อสิ่งแวดล้อม

รอบตวัเขา 

  2. ปัญหาในการส่ือความหมาย และภาษาของเด็กออทิสติก เด็กออทิสติกจะมี

ปัญหาในการส่ือสาร ไม่สามารถเข้าใจความหมายของคําพูดหรือคําสัง่ได้ดีเท่ากับเด็กปกติวัย

เดียวกนั มกัถามคําถามท่ีซํา้ซาก และไมส่นใจในคําตอบ มีภาษาพดูของตนเองท่ีคนทัว่ไปไมเ่ข้าใจ 

  3. เดก็เรียนรู้ผา่นตวัหนงัสือหรือการสอนบรรยายได้ไม่ดี แตเ่ด็กจะจําได้ดีเม่ือเห็น

เป็นภาพ เดก็สามารถจําบคุคลได้โดยการจดจําเก่ียวกบัรายละเอียดตา่ง ๆ เพราะเด็กจะจําสิ่งตา่ง 

ๆ เป็นภาพ การใช้ภาพท่ีเหมือนของจริงประกอบการสอน จะได้ผลดีกว่าการสอนด้วยคําพดูอย่าง

เดียว  เดก็จะเรียนรู้จากรูปธรรมมากกวา่นามธรรม 

  4. เด็กจะขาดความสามารถในการสร้างจินตนาการ เด็กจะมีการเล่นท่ีซํา้ ๆ 

ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลา เด็กออทิสติกจะเล่นสมมติไม่เป็น การเล่นสมมตินัน้เป็นการพัฒนาท่ี

ผสมผสานกนัระหว่างความนึกคิด และการส่ือความหมาย ซึง่จะแก้ได้ยาก ท่ีเคยใช้ได้ผล คือ การ

วาดภาพเหมือนเหมือนของจริง และการเชิดหุ่นในการเล่านิทานจะช่วยให้เด็กออทิสติกเล่นโดย

การสมมตไิด้ดีขึน้ 

  5. เด็กมีปัญหาในการแสดงออกด้านอารมณ์ เด็กจะไม่สามารถแสดงสีหน้า

ท่าทางให้เห็นชดัเจนว่ามีความสขุหรือมีอารมณ์เศร้าหรือมีความกลวัหรืออารมณ์โกรธ เด็กจะยิม้

ไม่เป็น บางคนร้องไห้ไม่มีนํา้ตา หรือแสดงอารมณ์ไม่สมเหตุสมผล ผู้ ฝึกสอนเด็กควรยิม้ให้เด็ก   

บ่อย ๆ แสดงสีหน้าให้เด็กเห็นว่าเรายินดี เม่ือเขากระทํากิจกรรมท่ีสอนได้ พร้อมทัง้กล่าวชมเชย

หรือตบมือไห้  

  สํานกับริหารการศึกษาพิเศษ (2555: 14-17) ได้เสนอเทคนิคการสอนสําหรับ

บุคคลออทิสติก กล่าวไว้ว่า เน่ืองจากเด็กออทิสติกแต่ละคนมีความแตกต่างกันทัง้ระดบัความ

บกพร่อง ความสามารถ วิธีการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะบคุคล นอกจากนีแ้บบ

การเรียนรู้ของเดก็แตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั ซึง่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ 

  ตวัอย่างเช่น เด็กบางคนมองเห็นแล้วทําเลียนแบบได้ดี บางคนต้องทําไปพร้อม ๆ 

กับผู้ สอน บางคนต้องการความช่วยเหลือด้วยการทําซํา้ ๆ พร้อมคําชีแ้นะอย่างละเอียดทีละ

ขัน้ตอนจากง่ายไปยาก ในการสอนเด็กออทิสติกจึงจําเป็นต้องใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มี
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ทัง้การผสมผสาน และยืดหยุ่นตามศกุยภาพ และความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาของ

เด็ก ทัง้ในการช่วยเหลือกระตุ้นพฒันาการ และการพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้วิชาการไปพร้อม 

ๆ กันแทรกอยู่ตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ต้องให้เด็กมีส่วนร่วม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิ โดยใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ 

อย่างเหมาะสมจึงจะช่วยให้บุคคลออทิสติกมีพัฒนาการไปสู่การเรียนท่ีต้องการได้ ดงัเทคนิค

สําคญัในการสอนเดก็ออทิสตกิ ดงันี ้

  1.  การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 

       การวิเคราะห์งาน เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษวิธี

หนึ่ง ซึ่งครูวางแผนการสอนอย่างดีมีเป้าหมาย และแบ่งกิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่งเป็นขัน้ตอน

ย่อย ๆ จากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้ตอนสดุท้าย และสอนไปตามลําดบัขัน้ตอนทีละขัน้จนเด็กทําได้

สําเร็จ ดงันัน้การวิเคราะห์งานจึงจดัเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ีงท่ีครูจะต้องนํามาใช้ในการเรียนการ

สอนเพ่ือให้การสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ ซึง่มีวิธีวิเคราะห์งานดงันี ้

       1. ครูจะแบง่งานแตล่ะงานเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ ได้มากเท่าท่ีครูคดิวา่จําเป็น 

      2. ครูจะระบทุกัษะยอ่ยท่ีเป็นขัน้ตอนสําคญัไว้วา่คืออะไร 

       3. สอนให้เดก็ทํางานท่ีกําหนดให้ได้สําเร็จ 

       4. แก้ไขดดัแปลง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับเด็กบางคนท่ีต้องเรียนรู้

ทกัษะย่อยแต่ละขัน้ของงาน แต่บางคนฝึกงานบางชิน้ไม่ได้ กรณีนีต้้องตัง้วตัถุประสงค์ใหม่แทน

วตัถปุระสงค์เดมิท่ีวางไว้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ 

  2.  การสาธิต และการเลียนแบบ (Modeling and Imitation)  

       กระบวนการสาธิตท่ีใช้สอนให้เลียนแบบมีมากมายหลายกระบวนการ แต่

กระบวนการท่ีถือว่าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องหรือพิการ                           

มี 3 กระบวนการ ดงันี ้

       1. การสาธิตนําทกุขัน้ตอน (Antecedent modeling) เป็นวิธีการสาธิตท่ีผู้สอน

จะสาธิตแต่ละขัน้ตอนตามลําดบัก่อน แล้วรอให้ผู้ เรียนสนองตอบในแต่ละขัน้ การสาธิตรูปแบบนี ้

จะเกิดความผิดพลาดน้อยมาก เพราะจะมีการสาธิตเพ่ือการสนองตอบท่ีถกูต้องก่อนท่ีผู้ เรียนจะ

พยายามเลียนแบบ ทัง้นีห้ากให้มีการสาธิตนําทุกขัน้ตอน ร่วมกับการให้สิ่งเสริมแรงท่ีมี

ประสิทธิภาพ และผู้ เรียนให้ความสนใจต่อพฤติกรรมตอบสนองท่ีเป็นแม่แบบแล้ว การเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนจะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้น้อยท่ีสดุหรือไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ เลย วิธีการสาธิตนํา

ทกุขัน้ตอน มีดงันี ้
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   1. ครูสาธิตพฤตกิรรมตอบสนองท่ีถกูต้อง 

          2. ครูขอให้ผู้ เรียนตอบสนอง/กระทําตาม 

          3.  ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง/กระทําตามท่ีถกูต้อง 

          4.  ครูชมผู้ เรียนท่ีตอบสนอง/กระทําตามได้ถกูต้อง 

  ในกรณีท่ีผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมตอบสนองผิด ครูสามารถสาธิตพฤติกรรม

ตอบสนองท่ีถกูต้องได้อีกครัง้ และขอให้นกัเรียนตอบสนอง/กระทําตามใหม่รูปแบบการสาธิตนํา

ทกุขัน้ตอนนีส้ามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสอนทกัษะทางวิชาการ และพฤติกรรมทาง

สงัคม 

      2.  การสาธิตเม่ือการตอบสนองผิดพลาด (error-dependent modeling) เป็น

วิธีการสอนท่ีครูสาธิตก็ต่อเม่ือผู้ เรียนตอบสนองหรือกรทําผิดพลาดเท่านัน้ หากผู้ เรียนสามารถ

ตอบสนองหรือกระทําถกูต้องจะไมมี่การสาธิตเกิดขึน้ กระบวนการนีมี้ขัน้ตอนดงันี ้

          1. ครูบอกให้ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ 

    2. ผู้ เรียนตอบสนอง/กระทําถกูต้อง 

          3. ครูกลา่วชมเชยผู้ เรียน 

          4. ครูบอกให้ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมอีกหนึง่พฤตกิรรม 

          5. ผู้ เรียนตอบสนอง/กระทําผิดพลาด 

          6. ครูสาธิตพฤตกิรรมท่ีถกูต้องให้ด ู

          7. ครูบอกให้ผู้ เรียนตอบสนอง/กระทําตาม 

          8. นกัเรียนตอบสนอง/กระทําตามถกูต้อง 

          9. ครูกลา่วชมเชยผู้ เรียน 

   การสาธิตเม่ือตอบสนองผิดพลาดนี ้อาจนําไปใช้เม่ือต้องการทบทวนเร่ืองท่ี

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว ครูไม่ควรใช้การสาธิตรูปแบบนีบ้่อย ๆ เม่ือต้องการสอนพฤติกรรมใหม่ ๆ 

โดยเฉพาะกบัผู้ เรียนท่ีมีความกงัวลใจสงู เม่ืออยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ หรือผู้ เรียนท่ีมีความคบั

ข้องใจสูงหลังจากท่ีทําผิด การท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้ ครูต้องจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้มี

ประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จ เน่ืองจากเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่จะไม่เกิดการ

เรียนรู้จากการปฏิบตัสิิง่ผิดหรือจากการทําผิดหลาย ๆ ครัง้ ซึง่เปรียบเสมือนการได้สิ่งเสริมแรงการ

ตอบสนองท่ีไมเ่หมาะสม 

  3. การสาธิตบางส่วน (Partial modeling) เป็นวิธีการสาธิตการตอบสนองท่ี

ถกูต้องเพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งจะนําไปใช้ได้ในกรณีท่ีครูต้องการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้
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ได้มากท่ีสดุ การสาธิตรูปแบบนีจ้ะสามารถกระตุ้นเตือนผู้ เรียนให้ตอบสนองอย่างถกูต้อง โดยไม่

ต้องสาธิตพฤตกิรรมตอบสนองท่ีถกูต้องทัง้หมด 

          ดงันัน้สรุปได้ว่า การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึเป็นการผสมผสานวิธีการ

ต่างๆ ร่วมกนัไป ซึ่งจําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เป็นต้นว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

บคุลากรทางการแพทย์ และผู้ปกครองท่ีจะมีความเข้าใจและเห็นใจเด็กออทิสติก ยอมรับในสิ่งท่ี             

เด็กเป็น และเข้าใจธรรมชาติของเด็กออทิสติก ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพของ

เด็กออทิสติกแต่ละคน ซึ่งในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้เลือกใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกับ

สถานการณ์จําลอง เพ่ือเพิ่มทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ 

 

2. ทกัษะทางสังคม 

  2.1  ความหมายของทกัษะทางสังคม  
   นกัการศกึษาหรือนกัวิชาการได้ให้ความหมายของทกัษะทางสงัคมไว้ ดงันี ้

           สมพร หวานเสร็จ  (2552 : 30) ได้ให้ความหมายทักษะทางสงัคม 1เป็น

ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม ให้ความร่วมมือในการทํางาน

ร่วมกันในลักษณะกลุ่ม รู้จักบทบาทของตนเอง และการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนได้อย่างถูกต้องรวมถึง

ความสามารถของสมองในการเข้าใจความคิด ความต้องการ ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้ อ่ืน ท่ี

สง่ผลให้บคุคลแสดงพฤตกิรรม อารมณ์ และความรู้สกึได้เหมาะสมกบัสถานการณ์    

     ปัทมา บนัเทิงจิต (2548 : 21) ได้ให้ความหมายทักษะทางสงัคม 1เป็น

ความสามารถในการปรับตวัของบคุคลให้อยู่ในสงัคมได้อย่างเหมาะสม รู้จกัผิดชอบ รู้จกับทบาท

หน้าท่ีของตนเอง  และการปฏิบัติต่อผู้ อ่ืน ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สงัคมไมเ่ป็นภาระแก่สงัคม  

      พวงเพชร ฟูวงค์สิทธ์ิ (2546 : 37) กล่าวว่า ทักษะทางสงัคม หมายถึง 

ความสามารถในการอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ รู้จกัผิดชอบ รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จกั

ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง รู้จักปฏิบัติต่อผู้ อ่ืน ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม และสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สงัคม 

          สรุปได้วา่ ทกัษะทางสงัคม หมายถึง ความสามารถในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม

ได้อย่างมีความสขุ เป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน รู้จกับทบาทของตนในสงัคม สามารถปรับตวัให้เข้ากบั

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ รู้จกัแก้ปัญหา และควบคมุตวัเอง ซึง่ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ให้

ความหมายของทกัษะทางสงัคม ไว้ว่า เป็นการแสดงออกหรือการกระทําของนกัเรียนออทิสติกท่ี
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สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยวดัจากแบบสงัเกต

และบนัทกึพฤตกิรรมหลงัการทดลอง  

 

       2.2  ความสาํคัญของทกัษะทางสังคม 

   ทักษะทางสังคมจําเป็นสําหรับคนทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนออทิสติกเพราะ

นกัเรียนจะเรียนร่วมกบัเพ่ือนในชัน้เรียนได้อยา่งมีความสขุหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัทกัษะทางสงัคมของ

นกัเรียนออทิสติกด้วย นกัวิชาการและผู้ เก่ียวข้องได้ให้ข้อคิดเห็นของความสําคญัของทกัษะทาง

สงัคมไว้ ดงันี ้ 

     กลุยา ก่อสวุรรณ (2553: 326) ทกัษะทางสงัคม เป็นทกัษะท่ีจําเป็นในการดําเนิน

ชีวิตในสงัคมสําหรับทกุคน เน่ืองจากทกัษะทางสงัคมนีเ้ป็นปัจจยัท่ีทําให้ผู้ อ่ืนในสงัคมนัน้ๆ ยอมรับ

บคุคลนัน้หรือไม่ เช่น คนรอบข้างจะชอบหรือพอใจคบหาสมาคมกบับคุคลนัน้หรือไม่ นายจะจ้าง

งานหรือไม่ ขึน้อยู่กับทกัษะของบุคคลนัน้ๆ ด้วย ดงันัน้ ทุกคนจึงจําเป็นต้องมีทกัษะทางสงัคมท่ี

เหมาะสม เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างสมัพนัธภาพและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  

   กระทรวงศกึษาธิการ (2554: 6) ผู้ เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และครู ควรปลกูฝัง

ทักษะทางสังคมให้เกิดขึน้กับเด็ก ร่วมกับทักษะด้านอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นใบเบิกทาง

สําคญัสู่ความสขุความสําเร็จของเด็กต่อไปในอนาคต รวมทัง้เพ่ือการปฏิบตัิต่อกนัในสงัคมอย่าง

ถกูต้องเหมาะสมอนัเป็นเหตท่ีุนํามาซึง่ความสงบสขุของสงัคมในภาพรวม  

  สรุปได้ว่า ทกัษะทางสงัคมมีความสําคญัต่อการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ก่อให้เกิดการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี

ความสขุ  

    2.3  ทกัษะทางสังคมเบือ้งต้น 

   ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีสําคญัของบคุคล ซึง่ควรได้รับการฝึกฝนและ

ปลกูฝังเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ และสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม 

 สปราฟคนิ เกอร์เชอร์ และโกลด์สไตน์ (Sprafkin, Gershaw & Goldstein,  1993: 

63) ได้แบง่ทกัษะทางสงัคมไว้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

  1. การเร่ิมต้นทกัษะทางสงัคม ได้แก่  การเร่ิมต้นสนทนา  การฟัง การจบการ

สนทนา  การขอความช่วยเหลือ การปฏิบตัติามคําสัง่ การชมเชย การขอบคณุ การขอโทษ  

  2. ทักษะเพ่ือการจัดการกับความรู้สึก ได้แก่ การแสดงความรู้สึก การเข้าใจ

ความรู้สึกผู้ อ่ืน การเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับการสนทนาท่ีเคร่งเครียด การตอบสนองต่อความ

ล้มเหลว 
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  3. ทักษะในการกล้าแสดงออก ได้แก่ การยืนหยัดในสิทธิของตน การช่วยผู้ อ่ืน 

การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความไม่พอใจ การตอบสนองต่อสิ่งท่ีทําให้ไม่พอใจ การเจรจา การ

ควบคมุตนเอง การจงูใจ การตอบสนองตอ่การจงูใจ การจดัการกบัความกดดนัภายในกลุม่ 

  4. ทกัษะการแก้ปัญหา ได้แก่ การลําดบัความสําคญัก่อนหลงั การตดัสินใจ การ

กําหนดเป้าหมาย การมีสมาธิในการทํางาน การให้รางวลัตนเอง 

   แกรนดิน (Grandin 2000, อ้างถึงใน พวงเพชร ฟวูงศ์สิทธ์ิ, 2546: 39) อธิบายว่า 

ทกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตประจําวนั ได้แก่ 

 1. การคอย ( Waiting) 

 2. การผลดักนั ( Taking Turns) 

 3. การเปล่ียนแปลง ( Transitions) 

 4. การเปล่ียนหวัข้อสนทนา ( Changing the topic in conversation) 

 5. การสิน้สดุ ( Finishing) 

 6. การเร่ิมต้น ( Initiating) 

 7. ความยืดหยุน่ ( Being flexible) 

 8. ความเงียบ ( Being Quiet) 

   เวสวดู (Westwood, 1997: 77-78) ได้แบง่ทกัษะทางสงัคมพืน้ฐาน ดงันี ้

 1. การสบตากบัคูส่นทนาอยา่งเหมาะสม 

 2. การรับรู้ การแสดงออกทางสีหน้าอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 3. การใช้ระดบัเสียงการพดู ไมค่วรดงัหรือคอ่ยจนเกินไป 

 4. การรู้จกัแสดงความยินดีกบัผู้ อ่ืน 

 5. การรู้จกัสนทนากบัผู้ อ่ืน แสดงความรู้สกึ ถาม ฟัง แสดงความสนใจ และมี 

การตอบสนองตอ่คําถาม 

 6. การยืนในระยะเหมาะสมกบัคูส่นทนา และไมค่วรสมัผสักบัคูส่นทนาแบบไม่

เหมาะสม 

 7. การเลน่และการทํางานกบัผู้ อ่ืน เช่น เลน่ตามกตกิา แบง่ปัน ช่วยเหลือกนั 

การประนีประนอม การแสดงความยินดีกบัผู้ อ่ืน รู้จกัขอโทษและขอบคณุ 

 8. การมีความตัง้ใจท่ีจะฟัง 

 9. สามารถควบคมุความโกรธ ความก้าวร้าว ความขดัแย้งในใจ มีนํา้ใจเป็น

นกักีฬา 
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 10. แตง่กายสะอาด มีสขุภาพอนามยัดี 

   สรุป ทกัษะทางสงัคมเบือ้งต้น ได้แก่ การรู้จกัปฏิบตัิตามกฎ กติกา การมีมารยาท

ทางสงัคม การรู้จกัสนทนา ความยืดหยุ่น การรู้จกัควบคมุตนเอง การรู้จกัการรอคอย การใช้ระดบั

เสียงท่ีเหมาะสมในการพดู การรู้จกัดแูลสขุอนามยัและการแตง่กายของตนเอง 

  2.4  ความบกพร่องทกัษะทางสังคมของนักเรียนที่มีภาวะออทสิซมึ 

 นักการศึกษาหรือนักวิชาการได้กล่าวถึงความบกพร่องทักษะทางสังคมของ

นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ ไว้ดงันี ้

 อญัชลี สารรัตนะ (2553: 67) ได้กลา่วว่า ภาวะออทิสซมึจะมีความผิดปกติด้าน

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยเป็นความผิดปกติท่ีเก่ียวกบัความยากลําบากในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทัง้

ในการเป็นผู้ เร่ิมต้นและเป็นผู้ตอบสนอง เช่น เร่ิมต้นคยุ ถามและตอบ เร่ิมการเล่น ตอบสนองต่อ

ท่าทางต่างๆ ไม่สบตาเวลาคยุกบับุคคลอ่ืน ไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน ซึ่งส่งผลต่อการหาเพ่ือน

และคงความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ไม่เข้าใจว่าต้องทําอะไรหรือพดูอย่างไรในสถานการณ์ท่ีอยู่กบัผู้ อ่ืน

ในสงัคม (Social Situations) เช่น ไม่ยิม้ทกัทาย ไม่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนั 

ไม่ตอบสนองเสียงเรียก ไม่แสดงออกทางสีหน้า กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ ไม่เข้าใจ

ระเบียบ กตกิาตา่งๆ เอาแตใ่จตนเอง  

 กลุยา ก่อสวุรรณ (2553: 34) ได้กลา่ววา่ คนรอบข้างจงึมกัมองว่า เด็กเหลา่นีไ้ม่มี

มารยาท ไม่รู้จักกาลเทศะ หรืออาจถูกมองว่าทําอะไรเคร่งครัดมากเกินไปหรือบางคนเรียกว่า 

“เว่อร์” เกินไปก็ได้ แต่เป็นการไม่รู้จกักาลเทศะ ขาดมารยาท ท่ีเกิดจากความบกพร่องของระบบ

ประสาทท่ีสง่ผลตอ่การรู้คดิ ไมใ่ช่จากการขาดการอบรมสัง่สอน  

 ผดงุ อารยะวิญ� ูและคณะ (2546: 68) ได้กลา่ววา่ ความบกพร่องทางทกัษะทาง

สงัคมของเดก็ท่ีมีภาวะออทิสซมึ แสดงออกมาให้เห็นในด้านตอ่ไปนี ้

        1. ไม่เข้าใจการสนทนาหรือภาษาท่าทาง (Nonverbal Interactions) เช่น สีหน้า 

ท่าทางการสบตาผู้ ท่ีกําลงัพดูด้วย  

        2. การสร้างและคงความสมัพนัธ์ (Reciprocal Interactions) อนัเน่ืองมาจากขาด

ความ สามารถในการเข้าใจภาษา โดยเฉพาะภาษาท่ีเป็นนามธรรม การพดูในระดบัเสียงท่ีผิดปกติ

จากคนทั่วไป การพูดทวนคํา การพูดไม่เข้ากับบริบท และขาดความสามารถในการเข้าใจ

ความรู้สกึ ความคดิ ความต้องการของผู้ อ่ืน  

        3. มีความยากลําบากหรือไม่สามารถเข้าใจความคิด ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ไม่

เข้าใจวา่การกระทําของตนเองมีผลกระทบกบัผู้ อ่ืนอยา่งไร  
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        4. มีความยากลําบากในการแก้ปัญหา (Problem Solving) 

        5. ขาดความสามารถในการคดิสิง่ท่ีเป็นนามธรรมและการคดิเช่ือมโยง  

        6. มักมีความเครียดและกังวลกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีพบ เพราะไม่

สามารถเข้าใจเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีพบ เช่น เห็นเพ่ือนหวัเราะ แตไ่ม่เข้าใจว่าเพ่ือนหวัเราะ

เร่ืองขําขนัเพราะตนเองไมเ่ข้าใจเร่ืองขําขนั อยากเลน่กบัเพ่ือนแตไ่มรู้่จะเลน่อยา่งไร  

                    7. ไมเ่ข้าใจอารมณ์และการกระทําของตนเอง (Lack of Understanding of Self) 

    ซึง่ในงานวิจยันี ้พบว่า นกัเรียนออทิสติกมีความบกพร่องในทกัษะทางสงัคม คือ 

การไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน  การขออนุญาตออกจากห้องเรียน การเข้าแถวเคารพธง

ชาต ิการเข้าแถวซือ้อาหาร 

 2.5  วิธีสอนทกัษะทางสังคม 

 เทียมใจ พิมพ์วงค์ (2541: 23) การฝึกทกัษะทางสงัคมทําได้ 2 วิธี คือ 

 1. การฝึกโดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนตามปกติ วิธีนีเ้ป็นการฝึก

พร้อมๆกบัการเรียนการสอนเนือ้หาวิชาตามหลกัสตูรปกติ ครูสามารถนําไปบรูณาการกบัการสอน

ทกุกลุ่มประสบการณ์ เนือ้หาวิชาเหมือนเดิม จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนและเทคนิควิธีท่ีจะ

ช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะทางสงัคมไปด้วยขณะเรียน หลกัสตูรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533)ได้กําหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถส่งเสริมทกัษะ

ทางสงัคมได้ คือ 

  1.1  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง จัดเนือ้หาให้

สอดคล้องกบัการดํารงชีวิตและให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้โดยการลงมือปฏิบตัจิริง 

  1.2  การจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธี

สอนให้เหมาะสมกบัเนือ้หา และจดุประสงค์ การวิเคราะห์รวมทัง้สถานการณ์ในชีวิตจริงสรุปได้ว่า 

วิธีสอนทกัษะทางสงัคมทําได้ 2 วิธี คือ สอนโดยบรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอนตามปกติ และ

จดักิจกรรมสอนทกัษะทางสงัคมโดยตรง โดยการใช้กิจกรรมสอนต่างหากแยกจากการเรียนการ

สอนเนือ้หาวิชาตามปกต ิซึง่เป็นกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพการดําเนินชีวิตประจําวนัของนกัเรียน 

 2. การจดักิจกรรมฝึกทกัษะทางสงัคมโดยตรง โดยการใช้กิจกรรมการฝึกตา่งหาก

แยกจากการเรียนการสอนเนือ้หาวิชาปกติ เป็นกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กับสภาพการดําเนินชีวิตของ

นกัเรียน เช่น 

 2.1 การฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 2.2 การให้นกัเรียนได้รับผิดชอบทํางานสว่นรวมของชัน้เรียนหรือโรงเรียน 
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 2.3 การให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน 

 2.4 การพานกัเรียนไปทศันศกึษาสถานท่ีสําคญั การอยูค่า่ยพกัแรม 

 2.5 การให้นกัเรียนได้ร่วมทํากิจกรรมเสริมหลกัสตูรในรูปแบบตา่งๆ 

       2.6  ขัน้ตอนการสอนทกัษะทางสังคม 

 เคเชอร์ (Kaser,  2007: online) ได้นําเสนอขัน้ตอนการสอนทกัษะทางสงัคมไว้ 7 

ขัน้ ดงันี ้

 1. การนําเสนอทักษะทางสังคม โดยอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

(Definition) 

 2. การแสดงทกัษะทางสงัคมเป็นตวัแบบให้ผู้ เรียน โดยลําดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ี

ชดัเจน (Modeling) 

 3. การให้ผู้ เรียนได้ฝึกแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการแสดงบทบาทสมมติเป็น

กลุม่หรือเป็นคู ่เพ่ือฝึกฝนการใช้ทกัษะ (Rehearse or Role Play) 

 4. การทบทวนทกัษะท่ีได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์ท่ีครูกําหนดขึน้หรือสถานการณ์

จริงในขณะอยู่ท่ีโรงเรียน เพ่ือนกัเรียนจะสามารถนําทกัษะท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ 

(Reviewing) 

 5. การให้ข้อมลูย้อนกลบัหรือสะท้อนความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน เม่ือ

ผู้ เรียนนําทกัษะทางสงัคมไปใช้ (Feedback) 

 6. การชีแ้นะผู้ เรียนถึงการใช้ทกัษะทางสงัคมในเวลาท่ีเหมาะสมหรือยํา้เตือน

ผู้ เรียนถึงขัน้ตอนในการปฏิบตั ิ(Prompting) 

 7. การเสริมแรงเม่ือผู้ เรียนมีการใช้ทกัษะทางสงัคมอย่างเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้

ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ (Reinforcing) 

   ขัน้ตอนในการฝึกทกัษะทางสงัคมท่ีกลา่วมาพอสรุปได้ดงันี ้เลือกทกัษะท่ีสําคญัท่ี

จะสอน ทําให้ด ูแล้วให้เด็กทําเลียนแบบ ฝึกซ้อม ทําการประเมินผลว่าดีขึน้หรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

ให้แรงเสริมเด็กอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เด็กสามารถรักษาทกัษะนัน้ไว้จนเป็นพฤติกรรมได้ ซึง่ใน

งานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิโดยให้นกัเรียนปกติสาธิตตามขัน้ตอน

ท่ีปรากฏในบตัรพลงัจากนัน้จงึให้นกัเรียนออทิสตกิปฏิบตัติามในสถานการณ์จําลองท่ีกําหนดให้ 

           2.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทกัษะทางสังคม       

   ปิยฉตัร ไทยสมบรูณ์ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาทกัษะทางสงัคม ด้านการรับรู้

อารมณ์ของเด็กออทิสติก โดยการอ่านจิตใจท่ีใช้การสอนด้วยภาพวาดลายเส้นและภาพถ่าย กลุ่ม

ตวัอยา่ง  เป็นเดก็ออทิสตกิ อาย ุ4-6 ปี ท่ีไมมี่ความพิการซํา้ซ้อน จํานวน 6 คน จากศนูย์การศกึษา
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พิเศษสว่นกลาง ผลการวิจยัพบว่า การสอนทกัษะทางสงัคมด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก 

โดยการอ่านจิตใจด้วยภาพวาดลายเส้นและภาพถ่ายมีผลต่อทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก 

ดงันี ้ทกัษะทางสงัคมด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก โดยวิธีการอ่านจิตใจท่ีใช้การสอนด้วย

ภาพวาดลายเส้นสงูกว่าก่อนการสอน และทกัษะทางสงัคมด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก

โดยวิธีการอา่นจิตใจท่ีใช้การสอนด้วยภาพถ่ายสงูกวา่ก่อนการสอน 

   ปัทมา บนัเทิงจิต (2548: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาทกัษะทางสงัคมด้านการเล่นกับ

เพ่ือนของเดก็ออทิสตกิโดยการจดักิจกรรมการละเลน่พืน้บ้านของไทยประกอบกบัการส่ือด้วยภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือนโดยการจดักิจกรรม

การละเล่นพืน้บ้านของไทยประกอบกบัการส่ือด้วยภาพ มีทกัษะทางสงัคมด้านการเล่นกบัเพ่ือน

สงูขึน้ 

   ชาริณี หว้าจีน (2548: บทคดัย่อ) ศกึษาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกในชัน้

เรียนร่วมระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 จากการจดักิจกรรมกลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือน ผลการวิจยัพบว่า เด็ก

ออทิสตกิท่ีได้รับการสอนทกัษะทางสงัคมโดยกิจกรรมกลุม่เพ่ือนช่วยเพ่ือนมีทกัษะทางสงัคมดีขึน้ 

 

3. บตัรพลัง (Power Card) 
  3.1  ความหมายของบัตรพลัง (Power Card) 

   ผดงุ อารยะวิญ� ูและคนอ่ืนๆ (2551: 3-4) ได้ให้ความหมายของบตัรพลงัไว้ดงันี ้           

บตัรพลงัเป็นบตัรขนาดเล็กเท่านามบตัร ใช้ในการสอนเด็กแอสเพอร์เกอร์ ให้แสดงออกทางสงัคม

ได้ถกูต้องเหมาะสม ภายในบตัรพลงัประกอบด้วยรูปการ์ตนูท่ีเด็กชอบและข้อความประมาณ 1-3 

ข้อท่ีบอกวา่การ์ตนูท่ีปรากฏอยูใ่นบตัรจะแสดงออกอยา่งไรจงึจะเหมาะสมในทางสงัคม การ์ตนูนัน้

จะต้องเป็นการ์ตนูท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุ หากไมใ่ช่การ์ตนูอาจเป็นบคุคลท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุอาจเรียก

ได้ว่าเป็น “พระเอกในดวงใจ” หรือ Hero ของเรา นอกจากใช้สอนทกัษะทางสงัคมแล้ว บตัรพลงั

อาจใช้สอน    การวางตน การแสดงออก  การประพฤติตน  การใช้ภาษา หลกัสตูรแฝง (Hidden 

curriculum) ได้อีกด้วย บตัรพลงัช่วยเด็กได้ 3 ด้านเป็นอย่างน้อย 1) พฤติกรรม (หรือทกัษะ) ทาง

สงัคม 2) กิจวตัรประจําวนั 3) ภาษา (ความหมายของคํา ประโยค คําพงัเพย) 

  3.2  ส่วนประกอบของบัตรพลัง 

   ผดงุ อารยะวิญ� ูและคนอ่ืนๆ (2551: 5) ได้กล่าวว่าบตัรพลงัประกอบด้วย 2 

สว่น คือ 
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   1. คําบรรยายประกอบ เป็นการเขียนคําอธิบาย หรือข้อความสัน้ ๆ ท่ีจะแสดงให้

เห็นถึงพฤติกรรม หรือการกระทําของตวัการ์ตนู หรือภาพบคุคลอนัเป็นไปตามกติกาการปฏิบตัิตน

ในสงัคมอยา่งเหมาะสม 

   2. ตวับตัร เป็นการกําหนดขนาดท่ีเหมาะสมของบตัรไว้ประมาณ 9 x 6 เซนตเิมตร               

ซึง่ภายในบตัรจะบรรจรูุปการ์ตนู หรือรูปบคุคลท่ีนกัเรียนช่ืนชอบมากท่ีสดุ หรืออาจเป็นบคุคลท่ีมี

ลกัษณะเป็นพระเอกในดวงใจของนกัเรียน 

  3.3  หลักการของบัตรพลัง 

    ผดงุ อารยะวิญ� ูและคนอ่ืนๆ (2551: 6) ได้กลา่วถึงหลกัในการสร้างบตัรพลงัไว้

ดงันี ้

   1. เดก็จะต้องมีพระเอกในดวงใจ (Hero) ถ้าไมมี่ Hero ไมส่ามารถใช้บตัรพลงัได้ 

   2. พระเอกในดวงใจ (Hero) อาจเป็นการ์ตนู สําหรับเดก็ชัน้ประถมศกึษา หรือเป็น

นกัร้อง ดารา สําหรับเดก็วยัรุ่น หรืออาจเป็น พระ นกับวช พอ่แม ่หรือบคุคลท่ีเดก็นบัถืออยา่งสงู 

   3. เด็กท่ีเช่ือฟัง พระเอกในดวงใจ (Hero) และปฏิบตัิตามพระเอกในดวงใจ ยึด

พระเอกในดวงใจ เป็นแบบอยา่ง 

   4. ครูและผู้ปกครองจะต้องค้นหาให้พบว่าใครเป็นพระเอกในดวงใจ (Hero) 

สําหรับเดก็ 

   5. บตัรมีขนาดเหมาะท่ีจะพกพาได้ เช่น ใสใ่นกระเป๋าเสือ้หรือกระเป๋ากางเกง ควร

มีสีสวยงาม และทําด้วยวสัดท่ีุสวย คงทน 

   6. เดก็ใช้บตัรนีท้กุครัง้ท่ีเขาประสบความยุง่ยากหรือประสบปัญหาท่ีครูต้องแก้ไข 

   7. พระเอกในดวงใจ (Hero) สําหรับเดก็แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั 

   8. การสร้างบตัรพลงั ควรทําเฉพาะสําหรับเด็กแตล่ะคน สําหรับแต่ละพฤติกรรม

ซึง่แตล่ะคนยอ่มไมเ่หมือนกนั 

   ในการวิจยัครัง้นีพ้ระเอกในดวงใจ (Hero) ท่ีนํามาใช้สร้างบตัรพลงัสําหรับกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้ 3 คน จะมีความแตกตา่งกนัไปตามความชอบ และความสนใจของกลุม่ตวัอย่างแตล่ะ

คนเพ่ือให้นกัเรียนออทิสติกนัน้ปฏิบตัิตามพระเอกในดวงใจ (Hero) และยึดเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง 
 

  3.4  ขัน้ตอนในการสร้างบัตรพลัง 

    ผดงุ อารยะวิญ� ูและคนอ่ืนๆ (2551: 7) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการสร้างบตัรพลงั

ไว้ดงันี ้



30 

   1. เลือกพฤติกรรมหรือทกัษะของเด็กท่ีครูควรแก้ไข ควรเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นไป

ตามเกณฑ์ของบตัรพลงั คือ ทกัษะทางสงัคม การประพฤติปฏิบตัิตนในสงัคม ทกัษะการใช้ภาษา

เป็นต้น 

   2. ทกัษะนัน้พอจะแก้ไขได้ 

   3. เลือกแก้ไขทีละทกัษะ (ทีละพฤตกิรรม) 

   4. ค้นหาพระเอกในดวงใจ (Hero) ของเดก็ให้พบ 

   5. ลงมือสร้างบตัรพลงั 

   6. นําบตัรพลงัไปทดลองใช้ตามสถานการณ์ท่ีเลือกไว้ 

   7. บนัทกึพฤตกิรรมวา่มีการเปล่ียนแปลงหรือไม ่เดก็เร่ิมมีทกัษะหรือยงั 

   8. ฝึกปฏิบตัไิปเร่ือยๆ จนกวา่เดก็จะมีทกัษะ 

   9. ให้เราเสริมแรงทนัทีเม่ือเด็กเร่ิมมีทกัษะ แรงเสริมจะเป็นสิ่งท่ีเด็กชอบมากท่ีสดุ 

ครูควรเลือกไว้ 5 อยา่ง และเรียงตามลําดบัเร่ิมจากสิง่ท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุ 

   10. เม่ือเด็กมีทกัษะแล้วให้เลิกใช้บตัรพลงั ครูอาจนําบตัรนีไ้ปทดลองใช้ในการ

หรือสร้างเสริมพฤตกิรรมอ่ืน 

  3.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้บัตรพลัง  

   เอลิซา่ และคณะ (Elisa et al. 2004:  Abstract) ได้ศกึษาผลของการใช้บตัรพลงั 

(Power Card) ในการเพิ่มทกัษะทางสงัคมท่ีเหมาะสมในสนามเด็กเล่น ผลการศกึษาพบว่า โฮ

เวนท์ (Owen) นกัเรียนออทิสติกท่ีสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดของเวลาท่ีใช้ในการเลน่ได้ดีมาก 

อีกทัง้ยงัมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนขณะเล่นได้เป็นอย่างดี และยงัสามารถส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมชัน้ของ

เขาได้ดียิ่งขึน้ 

   สเปนเซอร์และคณะ (Spencer et al. 2008: 2-3) ได้ดําเนินการวิจยัเชิงทดลองใช้

บตัรพลงั (Power Card) เพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ผลการทดลองพบว่า

นกัเรียนออทิสตกิมีทกัษะทางสงัคม คือ สามารถเลน่กบัเพ่ือนในสนามเด็กเลน่ได้นานขึน้ อย่างไรก็

ตามลกัษณะเด่นของนกัเรียนออทิสติกนัน้จะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านการมองเห็น การรับรู้ทางสายตา 

(Visual Perception) เป็นกระบวนการของสมองในการแปลความหมายของข้อมลูท่ีได้รับจาก

สายตาซึง่เป็นลกัษณะเด่นของนกัเรียนออทิสติก ท่ีสามารถรับรู้ความคิด ความจํา ความเข้าใจสิ่ง

ตา่งๆ ในความสมัพนัธ์กบัภาพโดยการมอง (Visuospatial Relationships)  

   สรัุสวดี ว่องไว (2553: 69) ได้ศกึษาพฤติกรรมในการซือ้และรับประทานอาหาร

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้บตัรพลงั 
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(Power Card) ผลการทดลองพบว่า พฤติกรรมในการซือ้อาหารและการรับประทานอาหารของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีภาวะออทิสตกิหลงัการสอนตรงร่วมกบัการใช้บตัรพลงัสงูขึน้ 

 

4. สถานการณ์จาํลอง 
       4.1  ความหมายของสถานการณ์จาํลอง 

          สถานการณ์จําลองเป็นเทคนิคหนึง่ท่ีสามารถนํามาใช้ในการสอน ซึง่นกัการศกึษา

และผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความหมายของสถานการณ์จําลองไว้อยา่งสอดคล้องกนั ดงันี ้  

      ไสว ฟักขาว (2544: 22) ให้ความหมายของวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง

ไว้วา่ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีพยายามให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีมีความใกล้เคียง

กบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ โดยการสร้างสถานการณ์จําลองขึน้ในห้องเรียน แล้วให้ผู้ เรียนแสดง

บทบาทของตนเองตามสถานการณ์นัน้                   

      สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 74) ได้ให้ความหมายของสถานการณ์

จําลองไว้ว่า  สถานการณ์จําลอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ สอนให้ผู้ เรียนเข้าไปอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีสร้างขึน้มา  ซึ่งสถานการณ์นัน้จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัสภาพความเป็นจริงมาก

ท่ีสดุ ทัง้สภาพแวดล้อมและปฏิสมัพนัธ์โดยมีการกําหนดบทบาท  ข้อมลูและกติกาไว้เพ่ือให้ผู้ เรียน

ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและตดัสินใจจากสภาพการณ์ท่ีเขากําลังเผชิญอยู่  ซึ่งผู้ เรียนจะต้องใช้

ข้อมลูทัง้หมดท่ีได้รับประกอบกบัวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามสถานการณ์นัน้ให้ดี

ท่ีสดุ ซึง่การเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์จําลองจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดีและ

สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้  

      ทิศนา แขมมณี  (2552: 89) ได้ให้ความหมายของสถานการณ์จําลองไว้ว่า 

หมายถึงกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด โดย

ให้ผู้ เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ข้อมลู และกติกาการเล่น ท่ีสะท้อนความเป็นจริง 

และมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นัน้ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลใน

ความเป็นจริง ในการตดัสินใจและแก้ปัญหาตา่งๆ ซึง่การตดัสินใจนัน้จะสง่ผลถึงผู้ เลน่ในลกัษณะ

เดียวกนักบัท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง  

       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2552: 5-64) ได้ให้ความหมายของสถานการณ์

จําลองไว้ทํานองเดียวกันว่า หมายถึง  การนําเอาสถานการณ์จริงมาจัดใหม่ แต่พยายามให้มี

สภาพใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ แล้วให้ผู้ เรียนอยู่ในสถานการณ์นัน้ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ

ปฏิบตัิงาน การจดัสถานการณ์จําลองให้ผู้ เรียน จะทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกการแก้ปัญหา การ
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ควบคุมสถานการณ์ การตดัสินใจ ตลอดจนการทํางานเป็นกลุ่มภายใต้สภาพแวดล้อมสมจริง 

ทกัษะท่ีได้รับจากการฝึกฝนดงักล่าวแล้ว จะทําให้เขาคุ้นเคยและเม่ือพบกับสถานการณ์คล้ายๆ 

กนัก็จะสามารถควบคมุสถานการณ์นัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานการณ์จําลองในการซือ้

ขาย สถานการณ์จําลองในการรบกบัข้าศกึ สถานการณ์จําลองในการบริหาร เป็นต้น  

 จากการศกึษาความหมายของสถานการจําลองดงักลา่ว สรุปได้ว่า สถานการณ์

จําลองเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่ง โดยการจดัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเลียนแบบให้เหมือน

หรือใกล้เคียงสภาพการณ์จริง โดยผู้ เรียนแสดงบทบาทและสามารถคิดตดัสินใจในการแก้ปัญหา

จากสถานการณ์ท่ีตนกําลงัเผชิญอยู่ และทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การ

ปฏิบตัิจริงต่อไป ซึง่ในงานวิจยันีผู้้วิจยัได้การสร้างเหตกุารณ์หรือสมมติเหตกุารณ์ท่ีใกล้เคียงกบั

สถานการณ์จริงท่ีนกัเรียนจะปฏิบตัิหรือทํากิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือสอนการ

ปฏิบตัตินตามกฎระเบียบท่ีกําหนดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

 

         4.2  จุดประสงค์ของการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลอง 

 นักการศึกษาและผู้ เ ช่ียวชาญได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการสอนโดยใช้

สถานการณ์จําลองไว้ดงันี ้

 เสริมศรี  ลกัษณศิริ  (2540: 271)  ได้เสนอจุดประสงค์ของการใช้สถานการณ์

จําลองเพิ่มเตมิจาก สวุิทย์ มลูคํา และ อรทยั มลูคํา ไว้วา่ เพ่ือเป็นการเปล่ียนกิจกรรมการสอนจาก

การยดึผู้สอนเป็นศนูย์กลางมาเป็นการสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 

    สวุิทย์ มลูคํา และอรทยั มลูคํา (2545: 73-74) ได้เสนอจดุประสงค์ของการสอน

โดยใช้สถานการณ์จําลองไว้ในทํานองเดียวกนั สรุปได้ดงันี ้

                   1. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง  เกิดความเข้าในสถานการณ์ต่างๆ 

หรือ เร่ืองท่ีมีตวัแปรจํานวนมากท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน 

                   2. เพ่ือฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม  การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม  การ

ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

 3. เพ่ือฝึกการคิดวินิจฉัย แก้ปัญหา กล้าแสดงออก ควบคุมสถานการณ์ การ

ตดัสนิใจในสถานการณ์ท่ีผู้ เรียนอาจพบได้ในชีวิตจริง 

 ทิศนา แขมมณี  (2552: 89) กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

เป็นวิธีการท่ีมุง่ช่วยให้ผู้ เรียนรู้สภาพความเป็นจริง และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์หรือเร่ืองท่ีมี

ตวัแปรจํานวนมากท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน  
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 เชย์ (Shay. 1980, อ้างถึงใน กนกรัตน์ พงษ์สมทุร,  2537: 32 – 33) กลา่วว่า 

สถานการณ์จําลองสร้างขึน้เพ่ือ 

 1. ใช้ในการสร้างบรรยากาศในความเป็นกนัเอง (To Break the Ice) ใช้

สถานการณ์จําลองในการแนะนําให้นกัเรียนรู้จกัซึง่กนัและกนั และรู้จกักนัมากขึน้ หรือใช้แนะนํา

วิชาท่ีเรียน กิจกรรมบางอย่างสามารถใช้การสร้างบรรยากาศเพ่ือช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

ห้องเรียน  การเลือกใช้สถานการณ์จําลองเพ่ือความมุ่งหมายนี ้ควรมีข้อจํากดัเป็นกิจกรรมสัน้ๆ ท่ี

ควรจะกระทําให้แล้วเสร็จใน 1-2 ชัว่โมง ของการเรียนการสอน 

 2. เพ่ือท่ีจะบอกความจริง (To Impart Facts) สถานการณ์จําลองมกัไม่ใช้เด่ียวๆ 

ในการสอนความรู้เก่ียวกบัข้อเท็จจริง มีสถานการณ์จําลองมากมายท่ีออกแบบ เพ่ือใช้ในการให้

ข้อมลู โดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือทําให้นกัเรียนมีความรู้และประสบการณ์มากขึน้ 

 3. เพ่ือพฒันาความรู้สึกหนกัแน่น (To Develop Emphatic Sensitivity) 

สถานการณ์จําลองส่วนมากมกัถกูออกแบบมา เพ่ือให้นกัเรียนได้รับรู้และตระหนกัเก่ียวกบัเร่ือง

วฒันธรรม ความเป็นอยู่ สถานการณ์จําลองจะช่วยให้นกัเรียนมีสายตากว้างไกล ส่งเสริม

พฒันาการการรับรู้ท่ีถกูต้องมากยิ่งขึน้ ทําให้เข้าใจและมีเหตผุลมากยิ่งขึน้ 

 4. เพ่ือสํารวจอนาคต (To Explore the Future) สถานการณ์จําลองท่ีใช้ใน

ห้องเรียนออกแบบเพ่ือทํานาย หรือเพ่ือเพิ่มประสบการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอนาคต ให้กบันกัเรียนได้

จดัฉากหรือสถานการณ์บางอย่างท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ถกูจําลองอยู่ในแบบจําลองหรือความคิด

รวบยอด ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และเพิ่มความสามารถในการท่ีจะตอ่สู้กบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีถกูควบคมุ ทําให้มีความสามารถในการแก้ปัญหามากขึน้ และมีความสามารถใน

การประเมินผลระยะยาวของการกระทําตา่งๆ 

 

        4.3  องค์ประกอบของสถานการณ์จาํลอง 

 สุวิทย์ มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 74) กล่าวว่า สถานการณ์จําลองมี

องค์ประกอบ ดงันี ้

1. สถานการณ์ ข้อมลู บทบาท และกตกิาท่ีสะท้อนความเป็นจริง 

2. ผู้ เรียนทําหน้าท่ีแสดงบทบาทตา่งๆ ตามท่ีกําหนดไว้ 

3. การแก้ปัญหาหรือการตดัสนิใจท่ีเกิดจากวิจารณญาณของผู้แสดง 

4. การอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ ข้อมลู กตกิา บทบาท หรือการแสดง 

พฤตกิรรมและผลการแสดงเพ่ือการเรียนรู้  

 



34 

   4.4  การสร้างสถานการณ์จาํลอง 

 นกัการศกึษาและผู้ เช่ียวชาญได้กลา่วถึงการสร้างสถานการณ์จําลอง ไว้ดงันี ้

 สวุิทย์ มลูคํา และ อรทยั มลูคํา (2545: 75-76) ได้กล่าวว่า การสร้างสถานการณ์

จําลองท่ีดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ใช้สามารถเข้าใจโครงสร้างและการทํางานได้ง่าย 

2. มีจดุประสงค์และเป้าหมายท่ีแน่นอนชดัเจน 

3. ไมมี่จดุบอดหรือข้อผิดพลาดในการทํางาน 

4. ผู้ใช้สามารถควบคมุสถานการณ์และใช้งานได้อยา่งสะดวก 

5. ให้ผลลพัธ์ตามวตัถปุระสงค์ 

6. สามารถนําไปปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพ่ือใช้ระบบงานอ่ืนได้ง่าย 

7. สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้ ตัง้แตปั่ญหาท่ีง่ายจนถึงปัญหาท่ีมีความยุง่ยาก 

ซบัซ้อนมากขึน้  

 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2552: 5-65) ได้กลา่วว่า การสร้างสถานการณ์

จําลองหรือเกมจําลองสถานการณ์นัน้ ผู้สอนอาจร่วมกับกลุ่มผู้สอน หรือบางครัง้อาจให้ผู้ เรียน

ร่วมกนัสร้างได้ด้วย โดยผู้สอนควรคํานงึถึงคําถามก่อนการสร้างบทเรียน ดงันี ้ 

 1. บทเรียนท่ีสร้างเป็นสถานการณ์ท่ีจะสอนให้ประโยชน์อะไรกบัผู้ เรียน 

 2. บทเรียนท่ีจะสร้างขึน้นัน้มีวตัถปุระสงค์อย่างไร วตัถปุระสงค์นัน้สอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้ เรียนหรือไม ่

 3. สถานการณ์จําลองท่ีจะสร้างนัน้สะท้อนให้เห็นถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม

จริงอยา่งไรบ้าง 

 4. ผู้ เรียนแตล่ะคนหรือกลุม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างไรบ้าง ความสมัพนัธ์นัน้ๆ ให้

ประโยชน์มากน้อยเพียงใดแก่ผู้ เรียน  

 ทเวลเกอร์ (Twelker 1969: 64-70, อ้างถึงใน สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, 2518: 26) 

กลา่วถึงหลกัการท่ีจะนํามาใช้พิจารณาออกแบบสถานการณ์จําลองเพ่ือพฒันาการสอนโดยสรุปวา่ 

ผู้สอนจะต้องพิจารณาถึงเนือ้หาท่ีต้องการสอน วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ผลดีท่ีสดุ และทําอย่างไร

ระบบท่ีออกแบบจงึจะสมบรูณ์ โดยมีลําดบัขัน้ตอนในการออกแบบสถานการณ์จําลองดงันี ้

1. วางขอบเขตปัญหาการสอน สิง่ท่ีจําเป็นจะต้องรู้ในการกําหนดปัญหาอยา่ง 

หนึ่งอย่างใดแล้ว ควรจะใช้อะไรเป็นเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้หรือการ

แก้ปัญหาเหลา่นัน้ หรือจะใช้อะไรเป็นแรงจงูใจ และผู้ กําหนดปัญหาจะต้องรู้ให้ลกึซึง้ว่าปัญหาคือ
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อะไร ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้มีความมุ่งหมายอย่างไร เราจะอาศยัอะไรเป็นสภาพแวดล้อมท่ีจะช่วยให้

เข้าใจปัญหา 

2. พิจารณาสภาพของระบบท่ีจะนํามาใช้ในสถานการณ์ ผู้ออกแบบจะต้อง 

พิจารณาวา่จะใช้กบัผู้ เรียนก่ีคนและใช้กําลงัคนเท่าไร ใช้เคร่ืองมืออะไรช่วย ใช้วิธีการอย่างไร วสัดุ

อปุกรณ์อะไร หลกัการดําเนินงานจะเป็นไปในรูปใด และจะสร้างปรัชญาการสอนในแนวใด หรือ

กล่าวโดยสรุปก็คือ จะต้องคํานึงถึงส่วนประกอบต่างๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยในการวางขอบเขตของ

ปัญหาได้เหมาะสมและถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ 

 3. ปรับสภาพการเข้าสู่ปัญหา เพ่ือท่ีจะให้ปัญหานัน้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เรา

จะต้องอาศยัสภาพการณ์ท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกบัปัญหา หรือเลือกวิธีการท่ีจะช่วยนํา

ปัญหาไปสูจ่ดุหมายปลายทางท่ีกําหนดไว้ 

 4. กําหนดวตัถปุระสงค์เฉพาะ ต้องกําหนดออกมาในรูปของพฤตกิรรมท่ีวดัได้ 

 5. กําหนดเกณฑ์ในการวดัผล เน่ืองจากการวดัผลแบบนีจ้ะต้องใช้วดัพฤตกิรรม 

ของผู้ เรียนจงึต้องสร้างเกณฑ์ออกเป็น 2 แบบ คือ 

5.1 วดัผลขัน้สดุท้ายในการเรียนรู้ 

5.2 วดัขีดระดบัความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 6.  เสนอผลของสถานการณ์จําลอง ผลของสถานการณ์จําลองมีข้อได้เปรียบ

วิธีการเรียนรู้แบบอ่ืนอีกหลายอยา่ง คือ 

      6.1 สามารถสร้างอารมณ์และสร้างทศันคตใิห้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 6.2 สถานการณ์จําลองสามารถรวบรวมพฤตกิรรมท่ีจะชีค้วามสามารถของ 

ผู้ เรียนและความจําไว้ด้วยกันได้คือ ผู้ เ รียนจะมีพัฒนาการทัง้ด้านความจําและพัฒนาขีด

ความสามารถ 

  6.3 สถานการณ์จําลองจะจงูใจให้ผู้ เรียนประกอบกิจกรรมได้นาน 

  6.4 ผู้ เ รียนจะสามารถเลือกตอบสนองต่อสภาวการณ์ทางสังคมจาก

สถานการณ์จําลองได้ 

 6.5 สถานการณ์จําลองจะช่วยปรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียนให้ 

เข้ากนัได้เป็นอยา่งดีและเป็นไปตามท่ีต้องการ 

   6.6 สถานการณ์จําลองจะดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนไว้ได้ทัง้ในการทํา

แบบฝึกหดัและแม้แตใ่นการเรียนเนือ้หาหลายอยา่ง 
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   6.7 สถานการณ์จําลองสามารถท่ีจะชกัจงูผู้ เรียนให้เข้าสู่พฤติกรรมท่ีต้องการ

ได้ 

   7.  กําหนดชนิดของเคร่ืองมือ ท่ีจะนํามาสร้างเป็นส่วนของสถานการณ์จําลอง 

เช่น ใช้เคร่ืองมือช่วยสอน หรือส่ืออยา่งอ่ืนๆ เช่น เกมส์ สถานการณ์จําลอง เป็นต้น 

          8. เลือกส่ือหลายๆ อย่างเข้ามาใช้ เลือกเอาส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเป็น

เคร่ืองมือพฒันาสถานการณ์จําลอง 

 9. พัฒนาระบบสถานการณ์จําลอง แก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละขัน้ตอนเพ่ือให้

สถานการณ์จําลองสมบรูณ์ท่ีสดุ 

   10. ทดลองใช้สถานการณ์จําลอง เพ่ือหาข้อจํากดัของสถานการณ์จําลองท่ีสร้าง

ขึน้ อาจทดลองกบัคนกลุม่เล็ก หรือแบบหนึ่งตอ่หนึ่งก็ได้ การทดลองอาจจะทําได้ทัง้แบบเปิดและ

แบบปิดคือให้ผู้ รับการทดสอบทําเคร่ืองหมายในท่ีๆ เป็นปัญหา และอาจใช้วิธีเปิดอภิปรายกับ

ผู้สร้างโดยตรง 

   11. เปล่ียนแปลงแก้ไขสถานการณ์จําลอง หลังจากการทดลอง ถ้าหากพบ

ข้อบกพร่อง ต้องนํากลบัมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามท่ีต้องการ 

 12. ใช้สถานการณ์จําลอง เป็นส่วนหนึ่งของการสอนจริงเพ่ือตรวจสอบ

ประสทิธิภาพ 

   13. ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในอนาคต ซึ่งมกัจะ

พบความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เม่ือเป็นเช่นนีเ้ราจึงต้องเตรียมปรับปรุงสถานการณ์จําลองให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอ   

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552: 65-67) ได้เสนอขัน้ตอนในการสร้าง

สถานการณ์จําลองไว้ในทํานองเดียวกนั ดงันี ้

 1. ขัน้สํารวจและวิเคราะห์ ก่อนสร้างสถานการณ์จําลองต้องศกึษาและสํารวจ

จดุประสงค์ว่าต้องการให้ผู้ เรียนเรียนรู้เร่ืองใดบ้าง ศกึษาสถานการณ์ตา่งๆ เม่ือได้พิจารณาและ

ศกึษาเป็นอย่างดีแล้ว จึงนํามาวิเคราะห์ว่า สถานการณ์จําลองนัน้จะมีผลต่อการเรียนรู้อะไร และ

จะให้ผลเสียอะไร สถานการณ์ท่ีนํามาวิเคราะห์นัน้ใกล้เคียงกับความจริงแค่ไหน เพ่ือให้

สถานการณ์นัน้มีประโยชน์ตอ่การเรียนรู้มากท่ีสดุ 

    2. ขัน้การกําหนดจดุประสงค์ การกําหนดจดุประสงค์นัน้มุ่งให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมอะไร เม่ือผู้ เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์แล้ว ผู้ เรียนจะเป็นอย่างไร การสร้างสถานการณ์

จําลองจงึต้องสร้างให้ตรงกบัจดุประสงค์ 
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 3. ขัน้การเลือกสถานการณ์ สถานการณ์ท่ีเป็นจริงและสามารถจําลองมาใช้ในชัน้

เรียนต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และมีการดดัแปลงให้เหมาะกับการใช้ในชัน้เรียน โดย

สถานการณ์จําลองนัน้ได้เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ ตดัสินใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ

ทกัษะท่ีต้องการใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

 4.  ขัน้กําหนดโครงสร้างของสถานการณ์จําลอง การกําหนดโครงสร้างของ

สถานการณ์จําลองประกอบด้วยสิง่ท่ีสําคญั ดงันี ้

      4.1 การกําหนดจดุประสงค์ของสถานการณ์จําลอง 

      4.2 การกําหนดบทบาทของผู้ ร่วมกิจกรรมแตล่ะคน 

     4.3 การเตรียมข้อมลู เนือ้หาขา่วสารท่ีจําเป็น  

      4.4 การกําหนดสถานการณ์ตา่งๆ ให้เห็นเหมือนจริงในสงัคม 

       4.5 การลําดบัขัน้ของเหตกุารณ์ เวลา และปัญหาจากสถานการณ์ 

      4.6 การสรุปและอภิปราย เม่ือจบสถานการณ์ 

 5. ขัน้การสร้างและออกแบบส่ือการเรียนและสร้างกฎเกณฑ์ การสร้างและ

ออกแบบส่ือการเรียนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบกิจกรรม เช่น บตัรคํา รูปภาพ บตัรคําสัง่ 

เป็นต้น  ส่ือการเรียนจะสอดคล้องกบัจดุประสงค์ท่ีกําหนดในกิจกรรม ควรวางเง่ือนไขแตล่ะขัน้ของ

การแสดงวา่ต้องกําหนดการเลน่ตามลําดบัเหตกุารณ์นัน้ๆ อยา่งไร 

 6. ขัน้การทดลองใช้ เม่ือสร้างสถานการณ์เสร็จแล้ว ควรนําสถานการณ์จําลองนัน้          

ไปใช้กบันกัเรียนกลุม่อ่ืนเพ่ือตรวจข้อบกพร่อง ด้านวิธีการ ภาษา ตลอดจนการใช้ส่ือและเง่ือนไข

ตา่งๆ ว่า ควรแก้ไขและปรับปรุงในแง่ใดบ้าง เพ่ือให้ได้สถานการณ์จําลองท่ีสมบรูณ์ เหมาะท่ีจะ

นําไปใช้กบันกัเรียนแตล่ะวยัได้อยา่งเหมาะสม  

 

           4.5  การสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลอง 

 สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 75-80) ได้เสนอขัน้ตอนการสอนโดยใช้

สถานการณ์จําลองไว้ ดงันี ้

 1. ขัน้เตรียมการ 

  ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จําลองท่ีจะใช้จดัการเรียนรู้  ซึ่งผู้สอนอาจจะสร้าง

สถานการณ์ขึน้เอง หรือเลือกสถานการณ์จําลองท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว รวมทัง้การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 

สิ่งจําเป็นต่างๆ และสถานท่ี ในขัน้ตอนนีผู้้สอนจะต้องศึกษา และทําความเข้าใจในสถานการณ์

จําลองนัน้ และควรจะทดลองปฏิบตัิด้วยตนเองเพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาอปุสรรค ข้อขดัข้องตา่งๆ 

จะได้จดัเตรียมหาทางป้องกนัหรือแก้ไขไว้ 
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  2. ขัน้นําเสนอสถานการณ์จําลองและแนวทางปฏิบตั ิ 

         โดยปกติสถานการณ์จําลองส่วนใหญ่จะมีความซับซ้อนพอสมควร  การ

นําเสนอสถานการณ์จําลอง บทบาท และกตกิาตา่งๆ จงึจําเป็นท่ีผู้สอนต้องมีการเตรียมการอยา่งดี 

ผู้สอนจดัเตรียมข้อมลูทกุอย่างไว้ให้พร้อม ในการนําเสนอสถานการณ์นัน้ๆ ผู้สอนจะต้องเสนอให้

เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอน โดยเร่ิมด้วยการบอกเหตุผล วตัถุประสงค์ ภาพรวมของสถานการณ์

จําลองทัง้หมด แล้วจึงให้ข้อมลูรายละเอียดท่ีจําเป็น เช่น บทบาท กติกา พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้

ผู้ เรียนหรือผู้แสดงซกัถาม เพ่ือความเข้าใจได้ 

         3. ขัน้มอบหมายบทบาทให้ผู้ เรียน  

         เม่ือผู้ เรียนเข้าใจภาพรวม บทบาท กติกาของสถานการณ์จําลอง ผู้ เรียนทกุคน

ควรได้รับบทบาทในการแสดงซึ่งผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกบทบาทเอง หรือผู้สอนอาจ

เป็นผู้ กําหนดบทบาทให้ผู้ เรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งบางครัง้ผู้ เรียนบางคนอาจจะได้รับ

บทบาทท่ีเหมาะสมกบับคุลิกภาพหรือใกล้เคียงกบัชีวิตจริงของตน แตบ่างคนอาจจะได้รับบทบาท

ไมต่รงกบับคุลกิภาพหรือแตกตา่งจากชีวติจริง จะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แนวคดิใหม่ๆ  ขึน้มาได้ 

 4. ขัน้แสดง  

  ในขัน้นีผู้้ เรียนท่ีร่วมแสดงในสถานการณ์จําลองจะต้องใช้ข้อมลูท่ีให้ไว้ 

ประกอบกบัวิจารณญาณของตวัเอง เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีหรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์นัน้ให้ดีท่ีสดุ 

โดยผู้ เรียนจะต้องพิจารณาวา่  

    จะพดูอะไร  

 จะพดูกบัใคร  

 จะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกบับทบาทอยา่งไร  

สว่นผู้สอนควรจะทําหน้าท่ี  

   ควบคมุ ตดิตามคอยสงัเกตพฤตกิรรมของผู้แสดงอยา่งใกล้ชิด  

   จดบนัทกึข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนไว้  

   ให้คําปรึกษาหารือตามความจําเป็น ช่วยแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

   กําหนดวา่จะเร่ิม และการยตุกิารแสดงเม่ือไร 

        5.  ขัน้อภิปราย  

         เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์จําลอง เป็นวิธีการท่ีมุ่งให้

ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัสภาพความเป็นจริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสถานการณ์

จําลองขึน้มา ดังนัน้ หลังจากแสดงแล้วจึงจําเป็นต้องมีการอภิปรายประเด็นการเรียนรู้จาก
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สถานการณ์ในเร่ืองนัน้ๆ อะไรบ้างเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นัน้สิ่งเหล่านีจ้ะทําให้

ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ 

6. ขัน้สรุป และประเมินผล  

 ผู้สอน ผู้ เรียนสรุปสาระสําคญั และประเมินผลการเรียนรู้ 

   ทิศนา แขมมณี (2552: 90-92) ได้กล่าวว่า การใช้วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์

จําลองให้มีประสทิธิภาพ ต้องประกอบไปด้วยเทคนิควิธีสอน ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเตรียมการ 

  ผู้ สอนเตรียมสถานการณ์จําลองท่ีจะใช้สอน โดยอาจสร้างขึน้เอง เพ่ือให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยตรง ผู้ สร้างจะต้องมีความรู้ ความเข้าในการสร้างรวมทัง้มี

ประสบการณ์ในสถานการณ์นัน้ในความเป็นจริง หรือผู้สอนอาจเลือกสถานการณ์จําลองท่ีมีผู้สร้าง

ไว้แล้ว หากตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ สถานการณ์จําลองท่ีวางจําหน่ายมีจํานวนไม่น้อย 

ผู้ สอนสามารถศึกษาได้จากรายการและคําอธิบายซึ่งจะบอกวัตถุประสงค์ และลักษณะของ

สถานการณ์จําลองไว้ สถานการณ์จําลองโดยทัว่ไปมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ เป็นสถานการณ์จําลองแท้ 

กบัสถานการณ์จําลองแบบเกม หรือท่ีเรียกกนัวา่ เกมจําลองสถานการณ์ สถานการณ์จําลองแท้จะ

เป็นสถานการณ์การเลน่ท่ีให้ผู้ เรียนได้เลน่ เพ่ือเรียนรู้ความจริง เช่น ผู้สอนอาจจําลองสถานการณ์

ในประวตัิศาสตร์ขึน้มาให้ผู้ เรียนเล่น  โดยผู้ เรียนจะต้องใช้ข้อมลูท่ีเป็นจริงของสถานการณ์นัน้ใน

การตดัสินใจในเหตกุารณ์ต่างๆ  ส่วนเกมจําลองสถานการณ์ มีลกัษณะเป็นเกมการเล่น แต่เกม

การเล่นนีมี้ลกัษณะท่ีสะท้อนความเป็นจริง ในขณะท่ีเกมธรรมดาทั่วๆ ไป อาจจะไม่ได้สะท้อน

ความเป็นจริงอะไร เกมจําลองสถานการณ์นีมี้อยู่  2 ประเภท คือ เป็นเกมจําลองสถานการณ์แบบ

ไม่มีการแข่งขนั เช่น เกมจําลองสถานการณ์การเลือกตัง้ เกมจําลองสถานการณ์การเลือกอาชีพ 

เป็นต้น และเกมจําลองสถานการณ์แบบมีการแขง่ขนั เชน่ เกมจําลองสถานการณ์มลภาวะเป็นพิษ 

เกมจําลองสถานการณ์การค้าขาย  

 เ ม่ือมีสถานการณ์จําลองแล้ว ผู้ สอนจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจใน

สถานการณ์จําลองนัน้ และควรลงเล่นด้วยตนเอง เพ่ือจะได้ทราบถึงอปุสรรคข้อขดัข้องต่างๆ ใน

การเลน่จะได้จดัเตรียมการป้องกนัหรือแก้ไขไว้ให้พร้อมเพ่ือช่วยให้การเลน่เป็นไปอย่างสะดวกและ

ราบร่ืน ต่อจากนัน้จึงจดัเตรียมวสัด ุอุปกรณ์ในการเล่น ไว้ให้พร้อม รวมทัง้การจดัสถานการณ์ท่ี

เลน่เอือ้อํานวยตอ่การเลน่ 

 

 



40 

 2.  การนําเสนอสถานการณ์จําลอง บทบาท และกตกิา 

  เน่ืองจากสถานการณ์จําลองสว่นใหญ่จะมีความซบัซ้อนพอสมควรไปถึงระดบั

มาก การนําเสนอสถานการณ์ บทบาท และกติกาจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างดี ผู้สอนควร

นําเสนออย่างเป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนไม่สบัสน และควรจัดข้อมูลทุกอย่างไว้ให้พร้อมในการ

นําเสนอ ผู้ สอนควรเร่ิมด้วยการบอกเหตุผล และวัตถุประสงค์กว้างๆ แก่ผู้ เรียนว่าการเล่นใน

สถานการณ์จําลองนีจ้ะให้อะไร และเหตุใดจึงมาเล่นกันต่อไปจึงให้ภาพรวมของสถานการณ์

จําลองทัง้หมด แล้วจึงให้รายละเอียดท่ีจําเป็น เช่น กติกา บทบาท เม่ือทกุคนเข้าใจพอสมควรแล้ว

จงึให้เลน่ได้ 

 3.  การเลือกบทบาท 

  เม่ือผู้ เรียนเข้าใจภาพรวม และกติกาแล้วผู้ เรียนทกุคนควรได้รับบทบาทในการ

เล่น    ซึ่งผู้ เรียนอาจเป็นผู้ เลือกเอง หรือในบางกรณีครูอาจกําหนดบทบาทให้ผู้ เรียนบางคนรับ

บทบาทบางบทบาท ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความต้องการหรือความจําเป็นของ

ผู้ เรียนคนนัน้ 

 4.  การเลน่ในสถานการณ์จําลอง 

  ในขณะท่ีผู้ เรียนกําลงัเล่นในสถานการณ์จําลองนัน้ ผู้สอนควรติดตามอย่าง

ใกล้ชิด เพ่ือสงัเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้ เรียน และจดบนัทึกข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้ เรียนไว้ นอกจากนัน้ต้องคอยดแูลให้การเลน่ดําเนินไปอยา่งไมต่ดิขดั ให้คําปรึกษาตาม

ความจําเป็น รวมทัง้ช่วยแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

 5.  การอภิปราย 

  เน่ืองจากการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองเป็นการสอนท่ีมุ่งช่วยผู้ เรียนให้มี             

ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นจริงท่ีสถานการณ์นัน้จําลองขึน้มา ดงันัน้การอภิปรายจึงควรมุ่ง

ประเดน็ไปท่ีการเรียนรู้ความเป็นจริงวา่ ในความเป็นจริงสถานการณ์ในเร่ืองนัน้ๆ เป็นอย่างไร และ

อะไรเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นัน้ๆ ซึ่งผู้ เรียนควรได้เรียนรู้จากการเล่นของตนใน

สถานการณ์นัน้ จึงทําให้เกิดความเข้าใจอย่างลกึซึง้ เม่ือได้เรียนรู้ความเป็นจริงแล้ว การอภิปราย

อาจขยายต่อไปว่าเราควรจะให้สถานการณ์นัน้คงอยู่ หรือเปล่ียนแปลงเป็นอย่างไร และจะทํา

อยา่งไรจงึจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ได้  

 

           4.6  ประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จาํลอง  

 ทิศนา แขมมณี (2552: 371-372) ได้นําเสนอประโยชน์ของสถานการณ์จําลองไว้

ดงันี ้
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  1. เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์ซบัซ้อนได้อยา่งเข้าใจ 

เกิดความเข้าใจ เน่ืองจากได้มีประสบการณ์ท่ีเห็นประจกัษ์ชดัด้วยตนเอง 

 2. เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก ผู้ เรียนได้เรียนอย่างสุนก

สนาน   การเรียนรู้มีความหมายตอ่ตวัผู้ เรียน 

 3. เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ จํานวนมาก เช่น 

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน กระบวนการส่ือสาร กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา  

และกระบวนการคดิ เป็นต้น นบัเป็นวิธีเรียนท่ีได้ความรู้แบบคงทน 

 4. เป็นวิธีท่ีมีประสทิธิภาพมากสําหรับผู้ เรียนท่ีมีแรงจงูใจต่ํา 

 5. ทําให้เข้าใจสถานการณ์จริงได้ก่อนปฏิบตัจิริง 

 6. ช่วยนําสถานการณ์ท่ีมีข้อจํากดัในการปฏิบตัิจริงมาฝึกได้ก่อนใช้ทกัษะขัน้สงู

ในสถานการณ์จริงตอ่ไป            

       มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  (2552: 5-64) ได้กลา่วว่า ประโยชน์ของวิธีสอน

โดยใช้สถานการณ์จําลองวา่มีคณุคา่ตอ่ตวัผู้ เรียนหลายประการ ดงันี ้ 

 1. ได้รับความรู้ ขณะท่ีผู้ เรียนปฏิบตักิิจกรรมการเรียนการสอนสถานการณ์จําลอง

นัน้ผู้ เรียนจะเรียนรู้ในเนือ้หาสาระจากบทเรียนนัน้ๆ ไปด้วย ทําให้เกิดมโนคติในเนือ้หาวิชานัน้ ๆ 

 2. ได้พฒันากระบวนการทางความคิดโดยเฉพาะการแก้ปัญหา และการตดัสินใจ 

สถานการณ์จําลองมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เรียนรู้เก่ียวกบัการแก้ปัญหาท่ีตนเผชิญอยู ่

รวมทัง้การฝึกทกัษะของการตดัสินใจอย่างมีเหตผุล กิจกรรมข้อนีผู้้สอนจะช่วยให้พฒันาผู้ เรียน

ด้วยการชีแ้นะ และคอยกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นของตนอยา่งเตม็ท่ี 

 3. เข้าใจโครงสร้าง ระบบของสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองเพราะสถานการณ์

จําลองหรือท่ีจดัเป็นเกมจําลองสถานการณ์บางบทได้จําลองสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมมา

ไว้ในห้องเรียน สภาพการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้าง และระบบสังคมไว้ด้วย

นอกเหนือจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ สิง่นีเ้องท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ไปด้วยในตวั 

 4. ฝึกฝนการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น การร่วมมือกับกลุ่ม การยอมรับมติของกลุ่ม        

การแข่งขนั การติดต่อ การส่ือความคิด การประสานงานกบัผู้ อ่ืน รวมทัง้เข้าใจกฎเกณฑ์ เง่ือนไข

ของสงัคม ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

 5. ได้ฝึกฝนการเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์ การฝึกฝนเช่นนีจ้ะทําให้ผู้ เรียนเป็นคนใจ

เย็น มีเหตผุล และมีสตเิม่ือเผชิญกบัสภาพการณ์หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ 
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 6. ได้พัฒนาทัศนคติและค่านิยมของตนเองจากการเรียนการสอน โดยใช้

สถานการณ์จําลองหรือเกมจําลองสถานการณ์จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจตนเองมากขึน้ เม่ือต้องเผชิญ

กบัสถานการณ์ท่ีจําลองมา 

 7. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมสว่นใหญ่ในการสอนโดยใช้

สถานการณ์จําลองหรือเกมจําลองสถานการณ์นัน้ ผู้ เรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการเอง ผู้สอนจะเป็นผู้

แนะนําช่วยเหลือ การสอนด้วยวิธีการดงักล่าวเหมาะสมกบัผู้ เรียนมาก เพราะเป็นการจดัสภาพ

การเรียนการสอนให้กบัผู้ เรียนโดยการเสนอประสบการณ์ตรง คือสภาพการเรียนการสอนท่ีมีสภาพ

คล้ายความเป็นจริงมากท่ีสดุ ทําให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้น กระฉบักระเฉง และมีความสนใจ

ในการเรียนอยา่งมาก 

 

 4.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้สถานการณ์จาํลอง 

       การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสถานการณ์จําลองนัน้ได้ทําการวิจยัในหลายๆ รูปแบบท่ี

แตกตา่งกนั ดงันี ้

  พอร์รี และพาร์สนั (Perry & Parsons, 2006: 1) ได้ดําเนินการวิจยัเชิงทดลองฝึก

อาชีพโดยเปรียบเทียบกลุม่ตวัอยา่ง เป็นบคุคลออทิสตกิประเภทรุนแรง กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย

กลุ่มควบคมุให้การฝึกอาชีพก่อนเข้าทํางาน และกลุ่มทดลองให้การฝึกอบรมทกัษะอาชีพก่อนเข้า

ทํางานโดยใช้สถานการณ์จําลอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีทกัษะการทํางานดีกว่ากลุ่ม

ควบคมุ 

   จากการศึกษาและทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดงัท่ีได้นําเสนอ

ข้างต้นทัง้หมดแล้ว ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาผลของการใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองเพ่ือฝึก

ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โดยได้กําหนดกรอบแนวคิด

การวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 

  

 

 

 
แผนภมูิที่  1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

การใช้บตัรพลงั (Power Card)  

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

 

ทกัษะทางสงัคม 4 ด้าน 

1. การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

2. การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

3. การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ

4. การเข้าแถวซือ้อาหาร 
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บทที่ 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

  การศึกษาการพัฒนาทักษะทางสงัคมของนักเรียนออทิสติกชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

โดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 

Research) มีขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั ดงันี ้

  1.  ตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษา 

  2.  ตวัแปรท่ีศกึษา 

  3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

  5.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  6.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. ตวัอย่างที่ใช้ศึกษา 

  ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นออทิ

สตกิ  หรือมีภาวะออทิสซมึ ซึง่ไมมี่ปัญหาด้านสขุภาพ และมีความสามารถในการเข้าใจภาษา โดย

สามารถอา่นและเขียนได้  สามารถพดูส่ือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้ กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนมหรรณพาราม ในโครงการ

เรียนร่วม สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 1 โรงเรียน จํานวน 3 คน มีขัน้ตอนในการคดัเลือกดงันี ้

 1.  เป็นนกัเรียนออทิสตกิท่ีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ 

 2.  มีอายรุะหวา่ง 12-16 ปี 

 3.  พดูส่ือสารเป็นประโยคได้ 

 4.  สามารถอา่นเขียนหนงัสือได้ 

 5.  มีความสามารถในการเข้าใจภาษา 

 6.  สามารถเรียนร่วมในชัน้เรียนปกตไิด้ 

 7.  ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นกัเรียนเข้ารับการทดลองอยา่งตอ่เน่ือง 
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 ข้อมลูตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษามีดงันี ้

 นกัเรียนคนท่ี 1 เพศชาย  อายุ 14 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 

โดยเรียนร่วมกบัเด็กปกติแบบเต็มเวลา และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศกึษาพิเศษ 

สามารถส่ือสารโดยการพดูได้ดี ความสามารถปัจจบุนั คือ สามารถอา่นและเขียนได้ มีสมาธิในการ

ทํางานถ้าเป็นงานท่ีชอบ แต่ไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ต้องมีการแนะนํา อีกทัง้มีปัญหา

การปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน  

การออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้ขออนุญาต การขาดระเบียบวินัยเม่ือต้องเข้าแถวเคารพธงชาต ิ 

และการเข้าแถวตามลําดบัในการซือ้อาหาร 

 นักเรียนคนท่ี 2 เพศชาย อายุ 14 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 

โดยเรียนร่วมกบัเด็กปกติแบบเต็มเวลา และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศกึษาพิเศษ 

มีสมาธิในการเรียน สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ เข้าใจการอ่านเนือ้เร่ืองในหนังสือได้ดี 

สามารถส่ือสารเป็นประโยคได้ และมีความเข้าใจภาษาพดูและภาษาเขียน มีปัญหาในการปฏิบตัิ

ตามกติกาของสงัคมทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน  การออก

จากห้องเรียนโดยไมไ่ด้ขออนญุาต การขาดระเบียบวินยัเม่ือต้องเข้าแถวเคารพธงชาต ิ และการเข้า

แถวตามลําดบัในการซือ้อาหาร 

  นกัเรียนคนท่ี 3 เพศชาย อายุ 14 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 

โดยเรียนร่วมกบัเด็กปกติแบบเต็มเวลา และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศกึษาพิเศษ 

ไมค่อ่ยมีสมาธิในการเรียน มีพฤตกิรรมอยูไ่มน่ิ่ง ชอบเดนิไปมาระหว่างท่ีครูสอน มกัจะลกุจากท่ีนัง่

ในขณะท่ีครูสอน ขาดระเบียบวินยัในการเข้าแถวเคารพธงชาติ มกัจะแทรกแถวในการซือ้อาหาร 

สามารถส่ือสารเป็นประโยคได้ เข้าใจภาษาพดูและภาษาเขียน มีปัญหาในการปฏิบตัิตามกติกา

ของสงัคมทัง้ในและนอกห้องเรียน  
 

2. ตวัแปรที่ศกึษา 

  ตวัแปรต้น ได้แก่ การใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

  ตวัแปรตาม ได้แก่  ทกัษะทางสงัคม  
 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  มีดงันี ้

  1.  บตัรพลงั (Power Card) ประกอบด้วย 

     1.1  บตัรพลงัท่ีใช้ในการสอนทกัษะ เร่ือง การไมล่กุจากท่ีขณะท่ีครูกําลงัสอน 

       1.2  บตัรพลงัท่ีใช้ในการสอนทกัษะ เร่ือง การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 
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   1.3  บตัรพลงัท่ีใช้ในการสอนทกัษะ เร่ือง การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ    

      1.4  บตัรพลงัท่ีใช้ในการสอนทกัษะ เร่ือง การเข้าแถวซือ้อาหาร 

  2.  แผนการจดักิจกรรม 

  3. แบบบนัทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา และแบบประเมินความสามารถทักษะทาง

สงัคม 
 

4. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

   การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือสําหรับการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างบตัรพลงั (Power 

Card) แผนการจดักิจกรรม แบบบนัทกึพฤตกิรรม และแบบประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคม 

ในการปฏิบตัตินตามกตกิาของสงัคม โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้

  1.  บตัรพลงั (Power Card) 

   1.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างและการใช้บตัรพลงัเพ่ือเป็น

ส่ือการสอนเร่ืองการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม ของสเปนเซอร์และคณะ (Spencer.; et al. 2008.) 

                1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาทักษะทาง

สงัคม 

                  1.3  กําหนดรูปแบบของบตัรพลงัและเนือ้หาของการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม 

ได้แก่ การไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน การขออนญุาตออกจากห้องเรียน การเข้าแถวเคารพ

ธงชาต ิและการเข้าแถวซือ้อาหาร  

       1.4  สร้างบตัรพลงั โดยใช้ตวัการ์ตนูหรือบุคคลท่ีเด็กช่ืนชอบเป็นตวัเอกของเร่ือง 

โดย Hero ของเดก็แตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกนัไปตามความชอบ และความสนใจของเด็กแตล่ะ

คน         ตรงกบัเร่ืองท่ีต้องการฝึก จดัทําเป็นแผ่นบตัร มีขนาดประมาณ 9x6 เซนติเมตร จํานวน 4 

เร่ือง 

                    1.5  นําบตัรพลงัท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอผู้ เช่ียวชาญได้แก่ ครูการศกึษาพิเศษ 

จํานวน 1 คน อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

พิเศษ จํานวน 2 คน รวม 3 คน ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหวา่งเนือ้หาในบตัรพลงัและวตัถปุระสงค์ รวมถึงความเหมาะสมของภาษา  

   1.6  นําบตัรพลงัท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กบันกัเรียนทีมีภาวะ  

ออทิสซมึท่ีไม่ใช่ตวัอย่างท่ีโรงเรียนสวุรรณพลบัพลาพิทยาคม จํานวน 3 คน โดยปรับเปล่ียน Hero 

ไปตามความชอบและความสนใจของเดก็ทัง้ 3 คน 
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 2.  แผนการจดักิจกรรม มีลําดบัขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

      2.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสถานการณ์จําลอง 

     2.2  กําหนดจุดประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม  เ นื อ้หาในแต่ละแผนมี

รายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม ได้แก่ การไม่ลกุออกจากท่ีนัง่ขณะท่ีครู

กําลงัสอนการขออนญุาตออกจากห้องเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาต ิและการเข้าแถวซือ้อาหาร 

    2.3 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ให้กับนกัเรียน             

ออทิสตกิ ซึง่มีขัน้ตอนการสอนตามลําดบัดงันี ้ คือ ขัน้นํา ขัน้สอน และขัน้สรุป 

  2.4  ดําเนินการเขียนแผนการจดักิจกรรม การช่วยเหลือการปฏิบตัิตามกติกาทาง

สงัคม จํานวน 4 แผน ดงันี ้
 

ตารางท่ี 1 แผนการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ 
 

แผนการจัดกจิกรรม เนือ้หา 
เคร่ืองมือที่ใช้สังเกตและบันทกึ

พฤตกิรรม 

ท่ี 1 
การไมล่กุออกจากท่ีนัง่ 

ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

แบบบนัทกึพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่

ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

ท่ี 2 การขออนญุาตออกนอกห้องเรียน 
แบบประเมินความสามารถการขอ

อนญุาตออกจากห้องเรียน 

ท่ี 3 การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ
แบบประเมินความสามารถการเข้าแถว

เคารพธงชาต ิ

ท่ี 4 การเข้าแถวซือ้อาหาร 
แบบประเมินความสามารถการเข้าแถว

ซือ้อาหาร 

 

            2.5 นําแผนการจดักิจกรรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ จํานวน             

1 คน อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 

จํานวน 2 คน รวม 3 คน เพ่ือตรวจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด้านเนือ้หา การใช้ภาษาความเหมาะสม

ของกิจกรรม แล้วปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องเหมาะสมตามคําแนะนําของ

ผู้ เช่ียวชาญ  

          2.6 นําแผนการจัดกิจกรรมท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ

นกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซึมท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีโรงเรียนสวุรรณพลบัพลาพิทยาคม ผลจากการ
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นําไปทดลองใช้ มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองของเวลา จึงได้ปรับระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม

แตล่ะขัน้ตอนในแผนการจดักินกรรมให้เหมาะสมมากขึน้ ดงันี ้ในขัน้ท่ี 1 ขัน้นําใช้เวลา 5 นาที ขัน้

ท่ี 2 ขัน้สอนใช้เวลา 40 นาที ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรุปให้เวลา 5 นาที ก่อนนําไปใช้กบัตวัอยา่งตอ่ไป    

    3.  แบบบนัทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา และแบบประเมินความสามารถทกัษะทาง

สงัคม มีลําดบัขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

    3.1 การสร้างแบบบนัทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา ใช้สงัเกตพฤติกรรมการไม่ลกุ

จากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

     3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีพฤติกรรม             

การลกุออกจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนของเด็กออทิสติก เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบบนัทึก

พฤติกรรม โดยเลือกใช้การสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา บนัทึกพฤติกรรมวนัละ 50 

นาที แบ่งเป็น 10 ช่วง ผู้สงัเกตจะสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมเป็นเวลาทุกๆ 5 นาที วนัละ 1 ครัง้ 

รวม 5 ครัง้ 

     3.1.2  จัดทําแบบบนัทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา โดยกําหนดเกณฑ์

รายละเอียดในการบนัทกึและให้คะแนนดงันี ้

              1 คะแนน หมายถงึการเกิดพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงั

สอน 

              0 คะแนน หมายถึงเกิดพฤตกิรรมการลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

     3.1.3 ผู้วิจยัและผู้ช่วยผู้วิจยัศกึษาเพ่ือสร้างความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการ

วิจัย นิยามของพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกําลงัสอน และวิธีการบนัทึกในแบบ

สงัเกตก่อน ลงมือเก็บข้อมลูจริง จํานวน 5 ครัง้ เพ่ือหาคา่ความเท่ียงระหวา่งผู้สงัเกต 

     3.1.4 นําแบบบนัทกึพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน ท่ีสร้าง

ขึน้เสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการวัดผลประเมินผล จํานวน 3 คน พิจารณา

ตรวจสอบเพ่ือความถกูต้องเหมาะสม 

     3.1.5 แก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

    เกณฑ์ในการให้คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตามกติกาของสังคมของ

สถานการณ์การไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกําลงัสอน จากการใช้บตัรพลงั (Power Card) 

ร่วมกบัสถานการณ์จําลองก่อนและหลงัการทดลอง โดยการนําคะแนนท่ีนกัเรียนปฏิบตัิตามกติกา

ของสงัคมได้ถกูต้องมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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    1 - 2.9  คะแนน หมายถงึ  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคม (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) อยูใ่นระดบัดีมาก 

    3 – 4.9 คะแนน หมายถึง   นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคม (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) อยูใ่นระดบัดี 

    5 – 6.9 คะแนน หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคม  (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

        7 – 8.9 คะแนน หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤติกรรมในการปฏิบตัิตามของ

สงัคม  (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) อยูใ่นระดบัพอใช้ 

    9 – 10.9  คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคม (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

    3.2  การสร้างแบบประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกฏ

กตกิาของสงัคมซึง่มี 3 ทกัษะ คือ การขออนญุาตออกจากห้องเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ และ

การเข้าแถวซือ้อาหาร มีขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้

   3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบประเมินความสามารถ

ทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกฏกตกิาของสงัคม 

         3.2.2 กําหนดจดุมุ่งหมายในการประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคมและ

ดําเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม โดยกําหนดเป็นการบันทึก

ความสามารถในการปฏิบตัิตามกฏกติกาของสงัคมของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึในสถานการณ์

ตา่งๆ ตามท่ีกําหนด ซึง่มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้ 

             0 คะแนน หมายถงึนกัเรียนไมแ่สดงพฤตกิรรมท่ีกําหนดให้ 

               1  คะแนน  หมายถึงนกัเรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีกําหนดให้                  

    3.2.3 นําแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม ในการปฏิบัติตาม

กติกาของสงัคมไปให้ผู้ เช่ียวชาญได้แก่ ครูการศกึษาพิเศษ จํานวน 1 คน อาจารย์ประจําภาควิชา

จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษาพิเศษ จํานวน 2 คน รวม 3 คน พิจารณา

ความสอดคล้องกบัเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น ดงันี ้  

           +1  เม่ือแน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคมในการ

ปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมสอดคล้องกบัเนือ้หา ท่ีได้ตัง้ไว้ 

               0   เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคมในการ

ปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมสอดคล้องกบัเนือ้หา ท่ีได้ตัง้ไว้ 
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                    -1  เม่ือแน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถทักษะทางสงัคมในการ

ปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมไมส่อดคล้องกบัเนือ้หา ท่ีได้ตัง้ไว้ 

    นําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ไปหาค่าดชันีความ

สอดคล้อง(IOC)  ถ้าค่าดัชนีท่ีคํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า แบบประเมิน

ความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม ท่ีได้ตัง้ไว้นัน้สอดคล้องกบัเนือ้หา

สามารถนําไปใช้ได้ ผลการพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) รายการประเมินทุกข้อท่ีคํานวณได้

เท่ากบั 1.00 อยูใ่นเกณฑ์ความเท่ียงตรง ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก 

      3.2.4 นําแบบประเมินทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมท่ี

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบันกัเรียนปกตท่ีิไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

    3.2.5 นําแบบประเมินทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมท่ี

ปรับปรุงแก้ไข ไปจดัทําเป็นฉบบัจริงเพ่ือนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

          เกณฑ์ในการประเมินผลคะแนนทกัษะทางสงัคมด้านการขออนุญาต

ออกจากห้องเรียน จากการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองก่อนและหลงั

การทดลอง โดยการนําคะแนนท่ีนกัเรียนปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมได้ถกูต้องมาเปรียบเทียบกบั

เกณฑ์ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

   9.9 – 12.3 คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัดีมาก 

  7.4 – 9.8  คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัดี 

  4.9 – 7.3  คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2.5 – 4.8  คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียน ออทิสตกิอยูใ่นระดบัพอใช้ 

   0– 2.4  คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

          เกณฑ์ในการประเมินผลคะแนนทักษะทางสังคมด้านการเข้าแถว

เคารพ  ธงชาติจากการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองก่อนและหลงัการ

ทดลอง โดยการนําคะแนนท่ีนักเรียนปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้ถูกต้องมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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   9.9 – 12.3 คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัดีมาก 

  7.4 – 9.8  คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิในระดบัดี 

  4.9 – 7.3   คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.5 – 4.8   คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัพอใช้ 

0 – 2.4  คะแนน หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

        เกณฑ์ในการประเมินผลคะแนนทกัษะทางสงัคมด้านการเข้าแถวซือ้

อาหารจากการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองก่อนและหลงัการทดลอง 

โดยการนําคะแนนท่ีนกัเรียนปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมได้ถกูต้องมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซึ่งมี

รายละเอียด ดงันี ้

  9.9 – 12.3 คะแนน หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัดีมาก 

 7.4 – 9.8  คะแนน หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัดี 

 4.9 – 7.3 คะแนน หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.5 – 4.8 คะแนน หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติามกตกิา 

ของสงัคมด้านการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัพอใช้ 

  0– 2.4 คะแนน หมายถงึ การแสดงพฤตกิรรมการปฏิบตัติาม 

กตกิาของสงัคมด้านการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5.1  แบบแผนการวิจัย 

         การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบ Single Subject Design เป็นแบบ A-B-A 

Design 
 

 

                                  ระยะตดิตามผล 

                               ระยะการทดลอง 

                 ระยะเส้นฐาน   
     

                        A1              B    A2 
    

                         จํานวน 5 ครัง้                  จํานวน 24 ครัง้                  จํานวน 5 ครัง้ 
 

 ระยะท่ี 1 ระยะเส้นฐาน (A1) สงัเกตทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม

ของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ เม่ือยงัไม่มีการฝึกกลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษา โดยมีการบนัทึกทกุวนัเป็น

เวลา 1 สปัดาห์ติดต่อกนั ตัง้แต่วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เร่ิมวนัท่ี 7 มกราคม ถึง 11 มกราคม 2556 

เวลา 10.10 – 11.00 น. เป็นจํานวน 5 ครัง้ 

 ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง (B) ดําเนินการจดักิจกรรมการใช้บตัรพลงั (Power Card) 

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง สปัดาห์ละ 3 วนั ในวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ วนัละ 2 ครัง้ในระหว่างเวลา

12.10-13.00 น. และเวลา 15.10-16.00 น. รวม 24 ครัง้ ดงันี ้พฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ี

ครูกําลงัสอน ทดลองในวนัท่ี 14, 16 และ 18 มกราคม 2556 พฤติกรรมการขออนุญาตออกจาก

ห้องเรียน ทดลองในวนัท่ี 21, 23 และ 25 มกราคม 2556 พฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาต ิ

ทดลองในวนัท่ี 28, 30 มกราคม และ 1 กุมภาพนัธ์ 2556 และพฤติกรรมการเข้าแถวซือ้อาหาร 

ทดลองในวนัท่ี 4, 6 และ 8 กมุภาพนัธ์ 2556 

 ระยะท่ี 3 ระยะติดตามผล (A2) ระยะหลงัการทดลอง ใช้เวลา 1 สปัดาห์ ตัง้แต ่วนั

จนัทร์ถึงวนัศกุร์ เพ่ือติดตามผลความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม

ของนกัเรียนออทิสติก โดยติดตามผลทุกพฤติกรรม ในวนัท่ี 11, 12, 13, 14 และ 15 กุมภาพนัธ์ 

2556 เป็นจํานวน  5 ครัง้ 

 

  5.2  วิธีดาํเนินการทดลอง 

       5.2.1 ขัน้ก่อนการทดลอง 
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   1. ทําหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขออนญุาต

ผู้บริหารโรงเรียนมหรรณพาราม  ดําเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรียนท่ีมีภาวะ  

ออทิสซมึ 

   2. ทําเร่ืองขออนญุาตจากผู้ปกครองนกัเรียนปกตท่ีิเป็นผู้ช่วยฝึก 

    3. ทําเร่ืองขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีภาวะออทิสซึมเพ่ือให้ความ

ยินยอมในการใช้เป็นตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษา 

   5.2.2  ขัน้ดําเนินการทดลอง 

   1. ระยะเส้นฐานสงัเกตความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตาม

กติกาของสงัคมของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซึม ทัง้ 3 คน โดยสงัเกตทีละคน แต่ยงัไม่มีการจดั

กระทําใดๆ  ทัง้ 4 สถานการณ์ ได้แก่ การไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน การขออนญุาตออก

จากห้องเรียน  การเข้าแถวเคารพธงชาต ิและการเข้าแถวซือ้อาหาร การสงัเกตเป็นระยะเวลา 5 วนั  

      2. เร่ิมดําเนินการทดลอง โดยการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะทาง

สงัคมโดยการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง กําหนดการฝึกทีละทกัษะใช้

เวลาในการฝึกทกัษะละ 1 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั ในวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ วนัละ 2 ครัง้ เป็นระยะเวลา 4 

สัปดาห์ เป็นจํานวน 24 ครัง้ และบันทึกผลลงในแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมิน

ความสามารถทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมของแต่ละสถานการณ์ทุกครัง้ท่ี

ฝึก ตารางการฝึกทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมมี ดงันี ้ 
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ตารางท่ี 2 การกําหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะของนกัเรียนออทิสตกิ 
 

สัปดาห์ วัน เวลา แผนการจัดกจิกรรม 

1   ระยะเส้นฐาน 

 

2 

จนัทร์ 12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

เร่ือง การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

 

พธุ 

 

ศกุร์ 

 

 

 

3 

จนัทร์ 12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

เร่ือง การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

 

พธุ 

 

ศกุร์ 

 

 

 

4 

จนัทร์ 

 

พธุ 

 

ศกุร์ 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

เร่ือง การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ

 

5 

จนัทร์ 

 

พธุ 

 

ศกุร์ 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

12.10-13.00 น. 

15.10-16.00 น. 

เร่ือง การเข้าแถวซือ้อาหาร 

6   ระยะตดิตามผล 

 



54 

 3. หลงัการฝึกแตล่ะทกัษะ ผู้วิจยัติดตามโดยการสงัเกต ใน 1 สปัดาห์ตอ่มา พร้อมกบั

จดบนัทึกผลลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคม ในการ

ปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมของแตล่ะสถานการณ์ เป็นระยะเวลา 5 วนั  

    4. นําข้อมลูท่ีได้จากแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความสามารถทกัษะทาง

สงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมของแต่ละสถานการณ์ของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึแต่

ละคนมาทําการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  6.1 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นสถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย (Mean) 

                        N
X

X ∑=  

 

                    เม่ือ         X    แทน   คะแนนเฉล่ียของความสามารถทกัษะทางสงัคมในการ 

                                                           ปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม  

  ∑ X  แทน   ผลรวมของคะแนนความสามารถทกัษะทางสงัคมในการ 

                                                          ปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม 

             N  แทน   จํานวนครัง้ท่ีทําการบนัทกึ 
 

   6.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถความสามารถทกัษะทาง

สงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม เป็นการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Vallidity) โดยใช้สตูร IOC (พวงรัตน์ ทวีรัตน์�.  2540: 117) 

     IOC   =  
N

R∑  

 

     เม่ือ        IOC   แทน   ค่าดัช นีสอดคล้องระหว่ าง เ นื อ้หากับแบบประ เมิน

ความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม ของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึ 

          ∑R    แทน   ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

          N     แทน   จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

 
 



55 

  6.3 การวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ระหว่างผู้สงัเกต (Inter Observer Reliability) โดยใช้

สตูร IOR (สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต. 2549: 78) 
 

                          A       

                       A+D   
 

       เม่ือ     A =   การบนัทกึได้ตรงกนัระหวา่งผู้สงัเกต 2 คน ในแตล่ะช่วงของเวลา 

                D =   การบนัทกึไมต่รงกนัระหวา่งผู้สงัเกต 2 คน ในแตล่ะช่วงของเวลา 

       หาความเช่ือมัน่ระหว่างผู้สงัเกตท่ีคํานวณได้จะต้องมีค่าตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป                        

จงึจะถือวา่เช่ือถือได้ (Kazdin. 2002: 59) 

  

 

สตูร  IOR    = x 100 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น  ก่อนและหลงัการฝึกโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกับ

สถานการณ์จําลอง 

  ผลการวิเคราะห์การฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ตอนต้น โดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง โดยแบง่การทดลองออกเป็น 3 

ระยะ ดงันี ้ 

 ระยะท่ี 1 ระยะเส้นฐาน (A1) เป็นระยะท่ีผู้วิจยัได้สงัเกตความสามารถทกัษะทางสงัคม

ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ในขณะท่ียงัไม่มีการฝึกกลุ่มตวัอย่างท่ี

ศกึษา โดยได้บนัทึกความถ่ีของพฤติกรรมของนกัเรียนในแต่ละทกัษะท่ีฝึกทกุวนั เป็นระยะเวลา 1 

สปัดาห์ ตัง้แต่วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที จํานวน 5 ครัง้  ระยะท่ี 2 ระยะ

ทดลอง (B) เป็นระยะท่ีผู้ วิจยัได้ดําเนินการจดักิจกรรมการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกับ

สถานการณ์จําลอง โดยผู้ วิจยัได้สงัเกตและบนัทึกผลการแสดงพฤติกรรมของนกัเรียน ในแต่ละ

ทกัษะท่ีฝึก เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ในวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 

50 นาที ในระหว่างเวลา12.10-13.00 น. และเวลา 15.10-16.00 น. จํานวน 24 ครัง้ ระยะท่ี 3 

ระยะติดตามผล (A2) เป็นระยะท่ีผู้วิจยัติดตามผลหลงัการฝึกทกัษะทางสงัคมทัง้ 4 ทกัษะท่ีได้มี

การฝึก และได้บนัทกึผลการแสดงพฤติกรรมของนกัเรียน ในแตล่ะทกัษะ เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ 

ตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที จํานวน 5 ครัง้ เพ่ือตดิตามผลความสามารถ

ทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ 

 ผู้วิจยัได้นําข้อมลูคะแนนของการฝึกทกัษะทางสงัคมแต่ละทกัษะได้นํามาวิเคราะห์หา

คา่เฉล่ียในแตล่ะระยะการทดลองทัง้ 3 ระยะ โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 3  แสดงคา่ความถ่ี และคา่เฉล่ียความถ่ีของคะแนนพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครู   

                กําลงัสอนของนกัเรียนออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงั ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง    
                  

คนท่ี 
ระยะเส้นฐาน (A1) 

1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 2 3 2 4 2 13 2.6 

2 2 1 2 1 2 8 1.6 

3 3 1 2 3 2 11 2.2 

 ระยะการทดลอง (B) 

 1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

1 5 6 7 7 8 9 42 8.4 

2 6 6 7 7 7 8 41 8.2 

3 6 6 7 8 8 9 44 8.8 

 ระยะติดตามผล (A2) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 8 8 8 8 9 41 8.2 

2 8 9 8 8 9 42 8.4 

3 8 8 8 8 9 41 8.2 

                                     

    จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียความถ่ีของพฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงั

สอนในช่วงระยะเวลา 50 นาที ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็น 3 ระยะ การทดลองพบผลในแตร่ะยะ ดงันี ้

ผลการสงัเกตในระยะเส้นฐาน (A1) พบว่ามีคา่คะแนนเฉล่ียความถ่ีของพฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ี

นั่งขณะท่ีครูกําลังสอนของนักเรียนออทิสติก โดยใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จําลอง ของ

นกัเรียนคนท่ี 1 - 3 เท่ากับ 2.6,  1.6 และ 2.2 ตามลําดบั ส่วนในระยะการทดลอง (B) ผู้ วิจยัได้

ดําเนินการจดักิจกรรมโดยใช้บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลอง พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีค่า

คะแนนเฉล่ียความถ่ีของพฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกําลงัสอนของนกัเรียนออทิสติก 

โดยใช้บตัรพลงั ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง เท่ากบั 8.4, 8.2 และ 8.8 ตามลําดบั ในขณะท่ีในระ

ตดิตามผล (A2) พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 – 3 มีคา่คะแนนเฉล่ียความถ่ีของพฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ี

นัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนของนกัเรียนออทิสติก โดยใช้บตัรพลงั ร่วมกับสถานการณ์จําลอง เท่ากับ 

8.2, 8.4 และ8.2  ซึ่งผู้ วิจยัได้นําเสนอคะแนนค่าเฉล่ียความถ่ีของพฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ีนั่ง
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ขณะท่ีครูกําลังสอนของนักเรียนออทิสติกโดยใช้บัตรพลัง ร่วมกับสถานการณ์จําลอง ในการ

ทดลองของนกัเรียนแตล่ะคนทัง้ 3 ระยะ ปรากฏตามแผนภาพท่ี 1 – 3 ดงันี ้

 

แผนภาพท่ี 1 กราฟแสดงคา่ความถ่ีของพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนของ 

                   นกัเรียนออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2  กราฟแสดงคา่ความถ่ีของพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนของ 

                    นกัเรียนออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 

คะแนน 

จํานวนครัง้ 

 
 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 

คะแนน 

จาํนวนคร้ัง 
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แผนภาพท่ี 3 กราฟแสดงคา่ความถ่ีของพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนของ 

                   นกัเรียนออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4   แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียน            

                 ออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง    

 

คนท่ี 
ระยะเส้นฐาน (A1) 

1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 4 3 2 4 3 16 3.2 

2 6 5 5 6 6 28 5.6 

3 8 7 7 6 7 35 7.0 

 ระยะการทดลอง (B) 

 1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

1 10 11 12 12 12 12 69 11.5 

2 9 10 10 10 11 11 61 10.1 

3 9 10 10 10 11 12 62 10.3 

 ระยะติดตามผล (A2) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 12 11 10 11 11 55 11.0 

2 11 10 10 11 10 52 10.4 

3 12 12 11 11 12 58 11.6 

 
 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) 
ระยะติดตามผล (A2) 

คะแนน 

จาํนวนคร้ัง 
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  จากตารางท่ี 2 พบว่า คา่คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการขออนญุาตออกจากห้องเรียน               

ซึ่งผู้ วิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ การทดลองพบผลในแต่ระยะ ดงันี ้ผลการสงัเกตในระยะเส้นฐาน 

(A1) พบว่ามีคา่คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิ

สติก    โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ของนกัเรียนคนท่ี 1 - 3 เท่ากบั 3.2, 5.6 และ 

7.0 ตามลําดับ ส่วนในระยะการทดลอง (B) ท่ีผู้ วิจัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้บัตรพลัง

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการการขอ

อนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง เท่ากบั 

11.5, 10.1 และ 10.3 ตามลําดบั ในขณะท่ีในระติดตามผล (A2) พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีค่า

คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการการขออนุญาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก  โดยใช้บตัร

พลงัร่วมกับสถานการณ์จําลองตามลําดบั เท่ากับ 11.0, 10.4 และ 11.6  ซึ่งผู้ วิจัยได้นําเสนอ

คะแนนค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียนออทิสติก โดยใช้

บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลองในการทดลองของนกัเรียนแต่ละคนทัง้ 3 ระยะ ปรากฏตาม

แผนภาพท่ี 4 - 6 ดงันี ้  

 

แผนภาพท่ี 4 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียน                 

                   ออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 
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แผนภาพท่ี 5 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียน                 

                   ออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการขออนญุาตออกจากห้องเรียนของนกัเรียน                 

                     ออทิสตกิ โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 
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ตารางท่ี 5 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิ                    

                 โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง    
 

คนท่ี 
ระยะเส้นฐาน (A1) 

1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 4 2 4 2 3 15 3.0 

2 5 4 4 5 5 23 4.6 

3 5 5 4 5 5 24 4.8 

 ระยะการทดลอง (B) 

 1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

1 9 10 11 12 12 12 66 11.0 

2 10 10 11 12 12 12 67 11.1 

3 11 12 12 12 12 12 71 11.8 

 ระยะติดตามผล (A2) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 12 12 11 12 12 59 11.8 

2 12 11 11 12 12 58 11.6 

3 12 11 12 12 11 58 11.6 

 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า คา่คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ การทดลองพบผลในแต่ระยะ ดงันี ้ผลการสงัเกตในระยะเส้นฐาน (A1) พบว่ามี

ค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสติก  โดยใช้บตัรพลงั

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ของนกัเรียนคนท่ี 1 - 3 เท่ากบั 3.0, 4.6 และ 4.8 ตามลําดบั ส่วนใน

ระยะการทดลอง (B) ผู้ วิจัยได้ดําเนินการจดักิจกรรมโดยใช้บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลอง 

พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติของนกัเรียน

ออทิสติก  โดยใช้บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลอง  เท่ากับ 11.0, 11.1 และ 11.8 ตามลําดบั 

ในขณะท่ีในระติดตามผล (A2) พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้า

แถวเคารพธงชาติของนกัเรียนออทิสติก  โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง  เท่ากบั 11.8, 

10.6 และ 11.6  ตามลําดบั ซึง่ผู้วิจยัได้นําเสนอคะแนนค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพ

ธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิ  โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองในการทดลองของนกัเรียน

แตล่ะคนทัง้ 3 ระยะ  ปรากฏตามแผนภาพท่ี  7 - 9 ดงันี ้  
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แผนภาพท่ี 7  แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิ                    

                    โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 8 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิ                    

                     โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 
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แผนภาพท่ี 9 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวเคารพธงชาตขิองนกัเรียนออทิสตกิ                    

                      โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิ                    

                 โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง    

  

คนท่ี 
ระยะเส้นฐาน (A1) 

1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 2 4 2 3 2 13 2.6 

2 5 5 4 5 5 24 4.8 

3 6 6 5 6 5 28 5.6 

 ระยะการทดลอง (B) 

 1 2 3 4 5 6 รวม เฉล่ีย 

1 9 9 10 11 12 12 63 10.6 

2 9 9 10 12 12 12 64 10.7 

3 10 10 12 12 12 12 68 11.3 

 ระยะติดตามผล (A2) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉล่ีย 

1 12 12 11 11 12 58 11.6 

2 12 12 12 11 12 59 11.8 

3 12 12 12 12 12 60 12.0 

 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 
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  จากตารางท่ี 4 พบว่า คา่คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวซือ้อาหาร ซึง่ผู้วิจยัได้               

แบง่ออกเป็น 3 ระยะ การทดลองพบผลในแตร่ะยะ ดงันี ้ผลการสงัเกตในระยะเส้นฐาน (A1) พบว่า

มีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนักเรียนออทิสติก โดยใช้บัตรพลัง

ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ของนกัเรียนคนท่ี 1 - 3 เท่ากบั 2.6, 4.8 และ 5.6 ตามลําดบั สว่นระยะ

การทดลอง (B) ท่ีผู้วิจยัได้ดําเนินการจดักิจกรรมโดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลอง พบว่า

นกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีคา่คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสติก โดยใช้

บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลอง เท่ากับ 10.6, 10.7 และ 11.3 ตามลําดบั ในขณะท่ีในระ

ติดตามผล (A2) พบว่านกัเรียนคนท่ี 1 - 3 มีค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวซือ้อาหาร

ของนกัเรียนออทิสติก โดยใช้บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลอง ตามลําดบั เท่ากบั 11.6, 11.8 

และ 12.06 ซึ่งผู้ วิจยัได้นําเสนอคะแนนค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียน

ออทิสติก โดยใช้บตัรพลงัร่วมกับสถานการณ์จําลอง ในการทดลองของนักเรียนแต่ละคนทัง้ 3 

ระยะ ปรากฏตามแผนภาพท่ี  10 – 12 ดงันี ้  

 

แผนภาพท่ี 10  แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิ                    

                      โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 
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แผนภาพท่ี 11 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิ                    

                     โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 12 แสดงคา่คะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารของนกัเรียนออทิสตกิ                    

                     โดยใช้บตัรพลงัร่วมกบัสถานการณ์จําลองของนกัเรียนคนท่ี 3 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 

จาํนวนคร้ัง 

คะแนน 

จาํนวนคร้ัง 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 

ระยะเสน้ฐาน (A1) ระยะการทดลอง (B) ระยะติดตามผล (A2) 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของการฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียน   

     ออทิสตกิ (ระหวา่งระยะเส้นฐาน (A1) กบัระยะตดิตามผล (A2) )โดยใช้บตัรพลงั     

                ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

 

คนท่ี 
การไมล่กุออกจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน การขออนญุาตออกนอกห้องเรียน 

A1 การแปลผล A2 การแปลผล A1 การแปลผล A2 การแปลผล 

1 2.6 พอใช้ 8.2 ดีมาก 3.2 พอใช้ 11.0 ดีมาก 

2 1.6 พอใช้ 8.4 ดีมาก 5.6 ปานกลาง 10.4 ดีมาก 

3 2.2 พอใช้ 8.8 ดีมาก 7.0 ปานกลาง 11.6 ดีมาก 

คนท่ี 
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเข้าแถวซือ้อาหาร 

A1 การแปลผล A2 การแปลผล A1 การแปลผล A2 การแปลผล 

1 3.0 พอใช้ 11.8 ดีมาก 2.6 พอใช้ 11.6 ดีมาก 

2 4.6 พอใช้ 11.6 ดีมาก 4.8 พอใช้ 11.8 ดีมาก 

3 4.8 ปานกลาง 11.6 ดีมาก 5.6 ปานกลาง 12.0 ดีมาก 

 

  จากตาราง 7 พบว่าคะแนนเฉล่ียของผลการฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก 

ระยะเส้นฐาน (A1) และระยะติดตามผล (A2) โดยการใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จําลอง                   

ของนักเรียนจํานวน 3 คน ในทักษะทัง้ 4 ด้าน เป็นดงันี ้ พฤติกรรมการไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครู

กําลงัสอน ระยะติดตามผล (A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.2, 8.4 และ 8.8 ตามลําดบั ซึง่สงูขึน้

จากระยะเส้นฐาน (A1) ท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.6, 1.6 และ 2.2 ตามลําดบั สว่นทกัษะการขอ

อนญุาตออกนอกห้องเรียน ระยะติดตามผล (A2) มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.0, 10.4 และ 11.6 

ตามลําดบั ซึ่งสูงขึน้กว่าระยะเส้นฐาน (A1) ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.2, 5.6 และ 7.0  

ตามลําดบั และทกัษะการเข้าแถวเคารพธงชาติ ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 

11.8, 11.6 และ 11.6 ตามลําดบั ซึง่สงูขึน้กว่าระยะเส้นฐาน (A1) ท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.0, 

4.6 และ 4.8 ตามลําดบั ในขณะท่ีทกัษะการเข้าแถวซือ้อาหาร ระยะติดตามผล (A2) มีคา่คะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 11.6, 11.8 และ 12.0 ตามลําดบั ซึ่งสงูขึน้ กว่าระยะเส้นฐาน (A1) ท่ีมีค่าคะแนน

เฉล่ียเท่ากบั 2.6, 4.8 และ 5.6 ตามลําดบั  
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แผนภาพท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการฝึกทักษะทางสงัคมของนกัเรียน                     

                      ระยะเส้นฐาน (A1) และระยะติดตามผล (A2) โดยการใช้บัตรพลังร่วมกับ 

           สถานการณ์จําลอง ของนกัเรียนคนท่ี 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 14   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียน                     

                       ระยะเส้นฐาน (A1) และระยะตดิตามผล (A2) โดยการใช้บตัรพลงัร่วมกบั 

      สถานการณ์จําลอง ของนกัเรียนคนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย 

พฤติกรรม พฤติกรรม 

คะแนนเฉล่ีย 

พฤติกรรม 
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แผนภาพท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลการฝึกทักษะทางสงัคมของนักเรียน                     

                      ระยะเส้นฐาน (A1) และระยะติดตามผล (A2) โดยการใช้บัตรพลังร่วมกับ    

                      สถานการณ์จําลอง ของนกัเรียนคนท่ี 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้นําเสนอข้างต้น แสดงให้เก็นว่าผลจาก

การฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก โดยการใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จําลอง 

สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกให้สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ี

กําหนดขึน้ทัง้ภายใน และภายนอกห้องเรียนได้ ตามท่ีผู้วิจยัได้กําหนดขึน้เพ่ือเป็นสถานการณ์ใน

การฝึกของการวิจยัครัง้นีไ้ด้ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีผู้วิจยัได้ตัง้ไว้ 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย 

พฤติกรรม 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง การฝึกทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติกโดยใช้บตัรพลงั (Power 

Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ก่อนและ

หลงัการฝึกโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง โดยการวิจยัครัง้นีไ้ด้กําหนด

สมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก หลังการฝึกโดยใช้บัตรพลัง 

(Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง  

 ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นนักเรียนท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น              

ออทิสติก หรือมีภาวะออทิสซมึ ซึง่ไม่มีปัญหาด้านสขุภาพ และมีความสามารถในการเข้าใจภาษา 

โดยสามารถอ่านและเขียนได้ สามารถพูดส่ือสารได้และช่วยเหลือตนเองได้ กําลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนมหรรณพาราม ใน

โครงการเรียนร่วม สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 3 คน  

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บตัรพลงั (Power Card) แผนการจดักิจกรรม แบบ

บนัทกึพฤตกิรรมแบบช่วงเวลา และแบบประเมินทกัษะทางสงัคม 

  ขัน้ตอนการดําเนินการทดลอง ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียน

ท่ีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ว่าเป็นออทิสติก หรือมีภาวะออทิสซมึ ซึ่งกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนมหรรณพาราม สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จํานวน 3 คน โดยดําเนินการทดลองแบบ Single Subject 

Design รูปแบบ ABA Design ใช้ระยะเวลาในการทดลองช่วงระยะเส้นฐาน 1 สปัดาห์ ช่วงทดลอง 

4 สัปดาห์ และช่วงระยะติดตามผล 1 สัปดาห์ รวมทัง้สิน้ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งมี

รายละเอียดดงันี ้ 

 1. ระยะเส้นฐาน เป็นระยะท่ีผู้วิจยัสงัเกตการแสดงพฤติกรรมเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคม

ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ทัง้ 3 คน โดยสงัเกตทีละคน แต่ยงัไม่มี

การจดักระทําใด ๆ และได้สงัเกตเป็นระยะเวลา 5 วนั ตัง้แตว่นัท่ี 7 มกราคม พศ. 2556 ถึงวนัท่ี 11 

มกราคม พ.ศ. 2556 ระหวา่งเวลา 10.10 – 11.00 น.   

     2. ระยะดําเนินการทดลอง เป็นระยะท่ีผู้วิจยัได้ดําเนินการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ฝึก

ทกัษะทางสงัคมโดยการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกับสถานการณ์จําลอง โดยผู้ วิจัยได้
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กําหนดการฝึกทีละทกัษะ และใช้เวลาในการฝึกแต่ละทกัษะ เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 

3 วนั คือในวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ ซึง่แตล่ะวนัจะให้เวลา วนัละ 2 ครัง้ ระหว่างเวลา 12.10-13.00 น. 

และเวลา 15.10-16.00 น. รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 4 สปัดาห์ คือเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 14 มกราคม พศ. 

2556 จนถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และบนัทึกผลลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบ

ประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมของแตล่ะสถานการณ์ทกุครัง้ท่ีฝึก  

  3. ระยะติดตามผล เป็นระยะท่ีผู้ วิจัยได้ติดตามผลหลังจากการฝึก โดยการสังเกต                    

เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จํานวน 5 วัน ตัง้แต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พศ. 2556 ถึงวันท่ี 15 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 10.10 - 11.00 น. พร้อมกบัจดบนัทึกผลลงในแบบสงัเกต

พฤติกรรม และแบบประเมินทักษะทางสังคม ในการปฏิบัติตามกติกาของสังคมของแต่ละ

สถานการณ์ 

  จากนัน้ผู้ วิจยัได้นําผลคะแนนท่ีได้จากการฝึกทัง้ 3 ระยะมาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และจดัทํากราฟเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบผลการฝึกทกัษะทาง

สงัคมโดยการใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ตลอดการทดลองทัง้ 3 ระยะ 

  

สรุปผลการวิจัย   

  ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น หลงัการสอนโดย

ใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั

ท่ีตัง้ไว้ 

 

อภปิรายผล 

 จากการดําเนินการวิจยัในครัง้นีเ้พ่ือศกึษาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก  ก่อน 

และหลงัการฝึกโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ผลการวิจยัพบว่า 

ทกัษะทางสงัคม ของนกัเรียนออทิสติก หลงัการฝึกสงูขึน้กว่าก่อนการฝึก โดยใช้บตัรพลงั (Power 

Card) ร่วมกับสถานการณ์จําลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ว่า ทักษะทางสังคมของ

นกัเรียนออทิสตกิ หลงัการฝึกโดยใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลองสงูขึน้กว่า

ก่อนการทดลอง ทัง้นีเ้น่ืองจากการใช้บตัรพลงั (Power Card) สามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือ

สําคญัต่อการชักจูง กระตุ้นให้เกิดการแสดงพฤติกรรมตามท่ีผู้ วิจัยได้วางเป้าหมายไว้ในการฝึก

ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสตกิ และผู้วิจยัได้นําบตัรพลงั (Power Card) มาเป็นต้นแบบเพ่ือ

ชักจูง และกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบตัิตาม พฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีผู้ วิจัยได้กําหนดขึน้ทาง

สงัคมด้วยการฝึกอย่างละเอียด และเป็นลําดบัขัน้ตอนอย่างชัดเจน ซึ่งก่อนการจัดทําบตัรพลงั 
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(Power Card) ผู้ วิจยัได้สํารวจพระเอกในดวงใจของนกัเรียนแต่ละคน ว่าช่ืนชอบบุคคลใดมาก

ท่ีสุดเพ่ือจะนํามาเป็นต้นแบบสําคญัในบตัรพลงั (Power Card) และได้ดําเนินการวิเคราะห์

พฤติกรรมของแต่ละทกัษะทางสงัคม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) มาสร้าง

เป็นข้อความท่ีชกัจูงให้เกิดการกระทําทําพฤติกรรมตามข้อตกลงในรายละเอียดของพฤติกรรมท่ี

ผู้วิจยัคาดหวงัในแตล่ะทกัษะ อยา่งชดัเจน และในขณะเดียวกนัผู้วิจยัก็ได้สร้างสถานการณ์จําลอง

โดนเป็นการจัดประสบการณ์ตรงท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจําวันตาม

ทกัษะทางสงัคมท่ีได้กําหนดไว้ทัง้หมดใน 4 ทกัษะของการวิจยัในครัง้นีม้าร่วมในการฝึกทกัษะทาง

สงัคมในครัง้นีด้้วย ซึ่งสถานการณ์จําลองนัน้จะเป็นการจําลองสถานการณ์เสมือนจริงท่ีนกัเรียน

จะต้องเผชิญอยูใ่นชีวิตประจําวนัในขณะท่ีต้องดําเนินชีวิตอยูใ่นโรงเรียนทกุวนั อนัได้แก่ การนัง่อยู่

ในห้องเรียนขณะท่ีครูกําลงัสอน การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า และการเข้าแถวซือ้อาหารใน

ตอนกลางวนั  ซึ่งการสร้างสถานการณ์จําลองดงักล่าว จะเป็นการช่วยส่งเสริมประสบการณ์ตรง

ให้กบันกัเรียน และเอือ้ตอ่การแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบท่ีเป็นพระเอกในดวงใจท่ีอยู่ในบตัรพลงั

ของการฝึกพฤติกรรมในแตล่ะทกัษะท่ีผู้วิจยัได้นําเสนอให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในครัง้แรกของ

การฝึกก่อนหน้านัน้ แล้วดังนัน้เม่ือนักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรม หรือฝึกปฏิบัติตาม

สถานการณ์ท่ีผู้ วิจยัได้กําหนดขึน้ควบคู่กันไป จึงทําให้นกัเรียนมีทกัษะทางสงัคมสงูขึน้กว่าก่อน

การฝึก ในขณะเดียวกันการท่ีผู้ วิจัยได้ดําเนินการฝึกทักษะทางสังคม ทัง้ 4 ทักษะดังกล่าว               

ในลกัษณะของการทําซํา้ ๆ หลาย ๆ ครัง้ ซึง่จะเห็นได้จาก แผนการจดักิจกรรมในแตล่ะทกัษะ แผน

ละ 1 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ซึง่ช่วงระยะเวลาดงักล่าวน่าจะช่วย

ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมแตล่ะด้านได้เป็นอย่างดี จึงสง่ผลให้ทกัษะทางสงัคมของ

นกัเรียนออทิสติกหลงัฝึกสงูขึน้กว่าก่อนการฝึก ทัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ เอลิซ่า และคณะ 

(Elisa et al. 2004:  Abstract) ได้ศกึษา ถึงประสิทธิผลของบตัรพลงั (Power Card) ในการเพิ่ม

ทกัษะทางสงัคมท่ีเหมาะสมในสนามเด็กเล่น พบว่า โอเวน (Owen) นกัเรียนออทิสติกสามารถ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของเวลาท่ีใช้ในการเล่นได้ดีมาก อีกทัง้ยงัมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนขณะเล่นได้

เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนีย้งัสามารถส่ือสารกับเพ่ือนร่วมชัน้ของเขาได้ดียิ่งขึน้ และยัง

สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีสเปนเซอร์และคณะ (Spencer et al. 2008: 2-3) ได้ดําเนินการวิจยัเชิง

ทดลองใช้บตัรพลงั (Power Card) เพ่ือพฒันาทักษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติก ผลการ

ทดลองพบวา่นกัเรียนออทิสตกิมีทกัษะทางสงัคม คือ สามารถเลน่กบัเพ่ือนในสนามเดก็เลน่ได้นาน

ขึน้ และผลการวิจัยยงัพบอีกว่าลกัษณะเด่นของนกัเรียนออทิสติกนัน้จะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านการ

มองเห็น การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) เป็นกระบวนการของสมองในการแปล
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ความหมายของข้อมลูท่ีได้รับจากสายตาซึง่เป็นลกัษณะเด่นของนกัเรียนออทิสติก ท่ีสามารถรับรู้

ความคิด ความจํา ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ในความสัมพันธ์กับภาพโดยการมอง (Visuospatial 

Relationships) นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบัสรัุสวดี ว่องไว (2553: 69) ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมใน

การซือ้และรับประทานอาหารของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีภาวะออทิสติก จากการสอน

ตรงร่วมกบัการใช้บตัรพลงั (Power Card) ผลการทดลองพบว่า พฤติกรรมในการซือ้อาหารและ

การรับประทานอาหารของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีภาวะ ออทิสติกหลงัการสอนตรง

ร่วมกบัการใช้บตัรพลงัสงูขึน้ 

  

ข้อสังเกตจากการวิจัย 

 จากการดําเนินการทดลอง ทัง้ 3 ระยะ พบว่านกัเรียนออทิสติกมีทกัษะทางสงัคมใน

การปฏิบตัิตามกติกาทางสงัคมดีขึน้ โดยเม่ือนกัเรียนเข้าไปเรียนร่วมในชัน้เรียนปกติ พบว่าคณุครู

ประจําวิชา คณุครูประจําชัน้ เพ่ือนร่วมชัน้เรียนล้วนเร่ิมยอมรับ และครูผู้สอนได้กล่าวชมเชยว่า

นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตนตามกติกาท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ หรือรบกวน

ชัน้เรียนในขณะท่ีครูสอนเหมือนท่ีผ่านมาในระยะก่อนการทดลอง ในขณะเดียวกันในส่วนของ

นกัเรียนออทิสติกก็มีความสขุขึน้ และหนัมาสนใจจดจ่ออยู่กบับทเรียนท่ีครูสอนมากยิ่งขึน้ ซึง่เม่ือ

ได้พิจารณาในประเดน็รายละเอียดของนกัเรียนออทิสติกท่ีเป็นตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้เป็นราย

กรณีพบวา่ 

 นกัเรียนคนท่ี 1 เม่ือเร่ิมการทดลองนกัเรียนสามารถปรับตวั และปฏิบตัิตามกติกาทาง

สงัคมท่ีผู้วิจยัได้กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี โดยในระหว่างการทดลองนกัเรียนมีความช่ืนชอบในบตัร

พลงั (Power Card) และอยากใช้บตัรพลงั (Power Card) เพราะภาพท่ีปรากฏในบตัรพลงันัน้เป็น

ภาพพระเอกในดวงใจท่ีตนช่ืนชอบ และเม่ือนักเรียนเข้าไปเรียนในชัน้เรียนร่วม ครูประจําวิชา

ชมเชยว่านกัเรียนสามารถปฏิบตัิตามกติกาท่ีครูกําหนดในชัน้เรียน และเป็นท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ 

ร่วมชัน้เรียน 

 นกัเรียนคนท่ี 2 เม่ือเร่ิมการทดลองนกัเรียนยงัไม่สามารถปรับตวัได้ดีเท่าท่ีควร แตเ่ม่ือ

นกัเรียนได้เห็นบตัรพลงั (Power Card) นักเรียนเกิดความต้องการอยากใช้บตัรพลงั (Power 

Card) เพราะว่าเห็นรูปภาพพระเอกในดวงใจของตน จึงพยายามปฏิบตัิตามกติกาทางสงัคมท่ี

ผู้วิจยัได้กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี และเม่ือนกัเรียนเข้าไปเรียนในชัน้เรียนร่วม ครูประจําวิชาชมเชย



74 
 

ว่านกัเรียนสามารถปฏิบตัิตามกติกาท่ีครูกําหนดในชัน้เรียน และเป็นท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ ร่วมชัน้

เรียนเป็นอยา่งดี 

 นกัเรียนคนท่ี 3 เม่ือเร่ิมการทดลองนกัเรียนสามารถปรับตวั และปฏิบตัิตามกติกาทาง

สงัคมท่ีผู้วิจยัได้กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจยัสงัเกตได้ว่านกัเรียนมกัจะแสดงอาการต่ืนเต้น

ทกุครัง้ท่ีได้ใช้บตัรพลงั (Power Card) และมานัง่รอก่อนเวลาท่ีกําหนดเพ่ือท่ีจะทดลองทกุครัง้ และ

เม่ือนกัเรียนเข้าไปเรียนในชัน้เรียนร่วม ครูประจําวิชาได้มีการชมเชยวา่นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตาม

กตกิาท่ีครูกําหนดในชัน้เรียน และเป็นท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ ร่วมชัน้เรียนในเวลาตอ่มา 

 ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงสรุปได้ว่า การใช้บตัรพลงั (Power Card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง 

สามารถพฒันาทักษะทางสงัคมของนักเรียนออทิสติกในด้านการไม่ลุกจากท่ีนั่งขณะท่ีครูกําลงั

สอน การขออนุญาตออกนอกห้องเรียน การเข้าแถวเคารพธงชาติ และการเข้าแถวซือ้อาหาร ได้

เป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

              ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

              1.  การฝึกทกัษะทางสงัคมเพ่ือเป็นการสง่เสริมพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ และการจดัการ

กบัพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียนออทิสตกิ ครูผู้สอนจําเป็นจะต้องใช้เทคนิคบตัรพลงั (Power 

card) ควบคู่ไปกับการสร้างสถานการณ์จําลอง เน่ืองจากนกัเรียนจะได้เห็นแบบอย่างการแสดง

พฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ของพระเอกในดวงใจจากบตัรพลงั (Power card) แตใ่นขณะเดียวกนัครูก็

จะต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงพฤติกรรมดงักลา่วผ่านประสบการณ์ตรงท่ีครูได้สร้างขึน้จาก

สถานการณ์จําลองควบคูก่นัไป 

  2.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลครูท่ีทําหน้าท่ีเป็น

ครูผู้ สอนในสาขาการศึกษาพิเศษ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกับการใช้บตัรพลงั (Power 

card) ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษอย่างทั่วถึง เพ่ือครูผู้สอนเหล่านัน้จะได้มีแนวทางในการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่เดก็พิเศษได้มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

  ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 

  ควรนําบตัรพลงั (Power card) ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ไปประยกุต์กบันกัเรียนท่ีมี

ความต้องการพิเศษในกลุม่อ่ืน ๆ เช่น เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัพอเรียนได้ 
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http://www.happyhomeclinic.com/08-specialchildscreen.htm
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แบบบนัทกึพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีขณะท่ีนัง่ครูกําลงัสอนแบบช่วงเวลา 

(สถานการณ์ท่ี 1 :  การลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) 

ช่ือนกัเรียน........…………..............................สถานท่ี............................................................ 

วนัท่ี............ เดือน ........……........……….....พ.ศ. ............................................................... 

ช่ือผู้สงัเกต.............……..............................เวลาเร่ิม....................... เวลาหยดุ........................ 

 

คาํชีแ้จง  ให้สงัเกตพฤติกรรมการไม่ลกุออกจากท่ีนัง่ในชัน้เรียนของนกัเรียน จํานวน10 ครัง้ รวม

เวลา 

                 ในการบนัทกึ 50 นาที แตล่ะครัง้มีช่วงเวลาห่างกนั 5 นาที โดยบนัทกึคะแนน ดงันี ้

 1  คะแนน  หมายถงึการเกิดพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

 0  คะแนน  หมายถงึเกิดพฤตกิรรมการลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 
 

พฤตกิรรม  :  การไมล่กุออกจากท่ีนัง่ในชัน้เรียน 
 

ช่วงเวลา 
5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

5 

นาที 

รวม 

ครัง้ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวน

ครัง้ 

คะแนน 

พฤติกรรมการ

ไมล่กุจากท่ีนัง่

ขณะท่ีครูกําลงั

สอน 

            

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้
 

 ต่ํากวา่ 2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการไมล่กุออกจากท่ีนัง่ใน 

         ชัน้เรียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

    3 - 4 คะแนน หมายถึง นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการไมล่กุออกจากท่ีนัง่ในชัน้เรียน 

   อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 5 - 6 คะแนน หมายถงึ  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการไมล่กุออกจากท่ีนัง่ในชัน้เรียน 

   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 



83 

     7 - 8 คะแนน หมายถงึ  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการไมล่กุออกจากท่ีนัง่ในชัน้เรียน 

   อยูใ่นระดบัดี 

 9 - 10 คะแนน หมายถงึ นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการไมล่กุออกจากท่ีนัง่ในชัน้เรียน 

   อยูใ่นระดบัดีมาก 

เกณฑ์คะแนน และการแปลผล 
 

 1 - 2.9   คะแนน หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิาของ 

     สงัคม (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน)  

     อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 3 – 4.9   คะแนน หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิาของ 

     สงัคม(การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน)  

     อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 5 – 6.9   คะแนน หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิา 

    ของสงัคม    (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน)  

    อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     7 – 8.9   คะแนน หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามของสงัคม 

             (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) อยูใ่นระดบัดี 

 9 – 10.9  คะแนน  หมายถึง  นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมในการปฏิบตัติามกตกิาของ 

     สงัคม (การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน)  

    อยูใ่นระดบัดีมาก 
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แบบประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม  

(สถานการณ์ท่ี 2:  การขออนญุาตออกจากห้องเรียน) 

คําชีแ้จง 

 1. แบบประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ของสถานการณ์การ

ขออนญุาตออกจากห้องเรียนนีแ้บง่เป็น 2 สว่น สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  

 2. สว่นท่ี 2 ทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ของสถานการณ์การขอ

อนญุาตออกจากห้องเรียน โดยใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือนกัเรียน.........................................นามสกลุ..............................................อาย.ุ................ปี 

ช่ือผู้ประเมิน..................................... สถานท่ี........................วนัท่ี.....................เวลา................ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมของสถานการณ์การขออนญุาต 

  ออกจากห้องเรียน     
 

ท่ี 
การปฏิบติัตามกติกาของสงัคมของสถานการณ์การขออนญุาต 

ออกจากห้องเรียน 

ความสามารถ 

แสดง

พฤติกรรม 

ไมแ่สดง

พฤติกรรม 

1 ยกมือขึน้เม่ือต้องการลกุจากท่ีนัง่ ……….… ……….… 

2 รอจงัหวะให้ครูมองและพยกัหน้า ……….… ……….… 

3 เลือกบตัรท่ีเป็นกิจกรรมท่ีถกูกําหนดขึน้ตามข้อตกลง ……….… ……….… 

4 ชบูตัรท่ีเลือกไว้ให้ครูเหน็ ……….… ……….… 

5 รอจงัหวะให้ครูมองและหรือพยกัหน้าหรือพดูอนญุาต ……….… ……….… 

6 ลกุขึน้ยืนท่ีโต๊ะ ……….… ……….… 

7 ยกมือขึน้ไหว้ครูท่ีโต๊ะ ……….… ……….… 

8 คอ่ย ๆ เดินออกไปทํากิจกรรมตามท่ีได้ขออนญุาตไว้ในเวลาท่ีกําหนด ……….… ……….… 

9 ออกไปทํากิจกรรมตามท่ีได้ขออนญุาตไว้ในเวลาท่ีกําหนด ……….… ……….… 

10 กลบัเข้ามาท่ีห้องเรียนโดยมายืนรออยูห่น้าประตหู้องเรียน ……….… ……….… 

11 ยกมือไหว้เพ่ือเป็นการขออนญุาตเข้าห้องเรียน ……….… ……….… 

12 เดินเข้าไปนัง่ในท่ีนัง่ของตนเองให้เรียบร้อย ……….… ……….… 
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เกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้

11-12 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการขออนุญาตออกจากห้องเรียน      

                 อยูใ่นระดบัดีมาก 

 9-10 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการขออนุญาตออกจากห้องเรียน      

                                                       อยูใ่นระดบัดี 

 7-8 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการขออนุญาตออกจากห้องเรียน      

                                                       อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5-6 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการขออนุญาตออกจากห้องเรียน      

                                                       อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 ต่ํากว่า 5 คะแนน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการขออนุญาตออกจากห้องเรียน      

                                                       อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 

เกณฑ์คะแนน และการแปลผล 

9.8 – 12.2 คะแนน  หมายถึง ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การขออนุญาตออกจาก 

ห้องเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 

7.4 – 9.7  คะแนน  หมายถึง ทักษะทางสงัคมของสถานการณ์การขออนุญาตออกจาก 

ห้องเรียนอยูใ่นระดบัดี 

4.9 – 7.3  คะแนน  หมายถึง ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การขออนุญาตออกจาก 

ห้องเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.5 – 4.8  คะแนน  หมายถึง ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การขออนุญาตออกจาก 

ห้องเรียนอยูใ่นระดบัพอใช้ 

0 – 2.4   คะแนน  หมายถึง ทักษะทางสงัคมของสถานการณ์การขออนุญาตออกจาก 

ห้องเรียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม  

(สถานการณ์ท่ี 3:  การเข้าแถวเคารพธงชาต)ิ 

คําชีแ้จง 

 1. แบบประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม ของสถานการณ์การเข้าแถว

เคารพธงชาตนีิแ้บง่เป็น 2 สว่น สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  

 2. ส่วนท่ี 2 ทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ของสถานการณ์การเข้าแถว

เคารพธงชาต ิ โดยใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือนกัเรียน.............................................นามสกลุ..............................................อาย.ุ................ปี 

ช่ือผู้ประเมิน.......................................... สถานท่ี........................วนัท่ี.....................เวลา................ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวเคารพ 

              ธงชาต ิ
 

ท่ี 
การปฏิบติัตามกติกาของสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถว 

เคารพธงชาติ 

ความสามารถ 

แสดง

พฤติกรรม 

ไมแ่สดง

พฤติกรรม 

1 เดินไปสนามเม่ือได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน ……….… ……….… 

2 ยืนเข้าแถวท่ีห้องของตนเองตามตําแหน่งท่ีกําหนดให้ด้วยความสํารวม

และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
……….… ……….… 

3 ยืนตวัตรงแล้วเปลง่เสียงร้องเพลงชาติเม่ือได้ยินคําสัง่จนจบเพลง ……….… ……….… 

4 พนมมือและเปลง่เสียงสวดมนต์ตามผู้ นําด้วยความสํารวม ……….… ……….… 

5 กลา่วคําแผเ่มตตาตามผู้ นําด้วยความสํารวม ……….… ……….… 

6 เปลง่เสียงกลา่วคําปฏิญาณตนตามผู้ นําด้วยความสํารวม ……….… ……….… 

7 นัง่สมาธิด้วยความสํารวมตามคําสัง่ของผู้ นํา ……….… ……….… 

8 ทํากิจกรรม “หยดุทกุงานอา่นทกุคน” อยา่งตัง้ใจและจดจ่อตามเวลาท่ี

กําหนดให้ 
……….… ……….… 

9 ฟังครูเวรประจําวนัอบรมหน้าเสาธงด้วยความตัง้ใจโดยไมพ่ดูคยุหรือเลน่ ……….… ……….… 

10 ชมกิจกรรมเผยแพร่ของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยความตัง้ใจโดยไม่

พดูคยุ     หรือเลน่ 
……….… ……….… 

11 เดินไปพบครูท่ีปรึกษาเพ่ือร่วมกิจกรรมโฮมรูมตามท่ีครูนดัหมาย ……….… ……….… 

12 เดินไปยงัห้องเรียนท่ีต้องเรียนในชัว่โมงแรกได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ……….… ……….… 
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เกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้

11-12 คะแนน  หมายถึ ง  ก ารแสดงพฤ ติก รรมการการ เ ข้ าแถว เคารพธงชาต ิ     

                  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 9-10 คะแนน  หมายถึ ง  ก ารแสดงพฤ ติก รรมการการ เ ข้ าแถว เคารพธงชาต ิ     

                                                        อยูใ่นระดบัดี 

 7-8 คะแนน  หมายถึ ง  ก ารแสดงพฤ ติก รรมการการ เ ข้ าแถว เคารพธงชาต ิ     

                                                        อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5-6 คะแนน  หมายถึ ง  ก ารแสดงพฤ ติก รรมการการ เ ข้ าแถว เคารพธงชาต ิ     

                                                        อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 ต่ํากว่า 5 คะแนน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการการเข้าแถวเคารพธงชาต ิ     

                                                        อยูใ่นระดบัต้องปรับปรุง 

 

เกณฑ์คะแนน และการแปลผล 

9.8 – 12.2 คะแนน  หมายถึง   ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ    

อยูใ่นระดบัดีมาก 

7.4 – 9.7   คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ                

อยูใ่นระดบัดี 

4.9 – 7.3   คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ      

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.5 – 4.8   คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ                         

อยูใ่นระดบัพอใช้ 

0 – 2.4     คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ                   

อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม  

(สถานการณ์ท่ี 4:  การเข้าแถวซือ้อาหาร) 

คําชีแ้จง 

 1. แบบประเมินทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ของสถานการณ์การ

เข้าแถวซือ้อาหารนีแ้บง่เป็น 2 สว่น สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  

 2. สว่นท่ี 2 ทกัษะทางสงัคม ในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม ของสถานการณ์การเข้า

แถวซือ้อาหาร โดยใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือนกัเรียน.............................................นามสกลุ..............................................อาย.ุ................ปี 

ช่ือผู้ประเมิน.......................................... สถานท่ี........................วนัท่ี.....................เวลา................ 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร 
 

ท่ี การปฏิบติัตามกติกาของสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร 

ความสามารถ 

แสดง

พฤติกรรม 

ไมแ่สดง

พฤติกรรม 

1 เดินไปท่ีร้านอาหารท่ีต้องการจะซือ้ ……….… ……….… 

2 เดินไปหยดุยืนท่ีจดุทางเข้าเพ่ือเตรียมตอ่แถว ……….… ……….… 

3 ยืนตอ่แถวอยูด้่านหลงัของคนท่ีมาก่อน ……….… ……….… 

4 ขยบัเดินตามคนท่ีอยูด้่านหน้าของตนไปเร่ือยๆ ……….… ……….… 

5 สัง่อาหารท่ีต้องการจะรับประทานด้วยเสียงดงัชดัเจน ……….… ……….… 

6 ยืนรอรับอาหารท่ีตนเองสัง่ ……….… ……….… 

7 เตรียมเงินสําหรับจ่ายคา่อาหารเอาไว้ในมือ ……….… ……….… 

8 รับอาหารท่ีตนเองสัง่จากแมค้่า ……….… ……….… 

9 จ่ายเงินคา่อาหารและรับเงินทอน (ถ้ามี) พร้อมตรวจสอบความถกูต้อง ……….… ……….… 

10 เดินออกจากร้านอาหารตามช่องทางออกท่ีกําหนดให้ ……….… ……….… 

11 
เดินไปหยิบช้อนและส้อมท่ีโรงเรียนได้จดัเตรียมไว้วางไว้ในจานอาหารท่ี

ซือ้ 
……….… ……….… 

12 เดินถือจานอาหารไปวางท่ีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วนัง่ลงเพ่ือเตรียม

รับประทาน 
……….… ……….… 
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เกณฑ์การให้คะแนนมีดงันี ้

11-12 คะแนน    หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารอยใูนระดบัดีมาก 

 9-10 คะแนน    หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารอยใูนระดบัดี 

 7-8 คะแนน    หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารอยใูนระดบั 

     ปานกลาง 

 5-6 คะแนน    หมายถึง  การแสดงพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารอยใูนระดบัพอใช้ 

 ต่ํากวา่ 5 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมการเข้าแถวซือ้อาหารอยใูนระดบั 

    ต้องปรับปรุง 

 

เกณฑ์คะแนน และการแปลผล 

9.8 – 12.2 คะแนน  หมายถึง   ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร                 

อยูใ่นระดบัดีมาก 

7.4 – 9.7   คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร                 

อยูใ่นระดบัดี 

4.9 – 7.3   คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร                 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.5 – 4.8   คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร                 

อยูใ่นระดบัพอใช้ 

0 – 2.4     คะแนน  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมของสถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร                 

อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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ภาคผนวก ข 

  - ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดัชนี ความสอดคล้องของ

แผนการจดักิจกรรม  (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 - ผลการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของแบบ

ประเมินทกัษะทางสงัคม (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 

                 แผนการจดักิจกรรม  (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

แผนท่ี / สาระสําคญั 
ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1.  การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครู   

     กําลงัสอน 

      

  

     1.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     1.2 กิจกรรมการเรียน 

           การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     1.3 ส่ือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     1.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. การขออนญุาตออกจาก   

    ห้องเรียน 

      

   

     2.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.2 กิจกรรมการเรียน 

            การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.3 ส่ือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3. การเข้าแถวเคารพธงชาติ       

     3.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     3.2 กิจกรรมการเรียน 

          การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     3.3 ส่ือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     3.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4.  การเข้าแถวซือ้อาหาร       

     4.1 จดุประสงค์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     4.2 กิจกรรมการเรียน 

          การสอน  

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     4.3 ส่ือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     4.4 การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 9  ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของ 

                แบบบนัทกึพฤตกิรรมการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

                          

 

พฤติกรรมการลกุออกจากท่ีนัง่ในชัน้

เรียนของนกัเรียนขณะท่ีครูกําลงัสอน 

 

ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. การเขียนคําชีแ้จงในแบบประเมิน 

2. การออกแบบตารางการสํารวจ 

    พฤติกรรม 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 1 ใช้ได้ 

3 1 ใช้ได้ 

3. การกําหนดช่วงเวลาในการสงัเกต  

    พฤติกรรม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 10  ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของแบบ  

                  แบบประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคม สถานการณ์การขออนญุาตออกจาก 

                  ห้องเรียน (IOC)  โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

พฤติกรรม 
ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. การปฏิบติัตามกติกาของสงัคมของ

สถานการณ์การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

      

   

   1.1 ยกมือขึน้เม่ือต้องการลกุจากท่ีนัง่ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.2 รอจงัหวะให้ครูมองและพยกัหน้า 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.3 เลือกบตัรท่ีเป็นกิจกรรมท่ีถกูกําหนดขึน้ 

         ตามข้อตกลง 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.4 ชบูตัรท่ีเลือกไว้ให้ครูเหน็ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.5 รอจงัหวะให้ครูมองและหรือพยกัหน้า      

         หรือพดูอนญุาต 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.6 ลกุขึน้ยืนท่ีโต๊ะ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.7 ยกมือขึน้ไหว้ครูท่ีโต๊ะ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.8 คอ่ย ๆ เดินออกไปทํากิจกรรมตามท่ีได้           

          ขออนญุาตไว้ในเวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.9 ออกไปทํากิจกรรมตามท่ีได้ขออนญุาต 

         ไว้ในเวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.10 กลบัเข้ามาท่ีห้องเรียนโดยมายืนรออยู่ 

         หน้าประตหู้องเรียน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.11 ยกมือไหว้เพ่ือเป็นการขออนญุาตเข้า 

         ห้องเรียน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   1.12 เดินเข้าไปนัง่ในท่ีนัง่ของตนเองให้ 

         เรียบร้อย 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของแบบ 

                 ประเมินทกัษะทางสงัคม สถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ(IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

พฤติกรรม 
ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม 
คา่ 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

2. การปฏิบติัตามกติกาของสงัคมของสถานการณ์ 

    การเข้าแถวเคารพธงชาติ 

2.1 เดินไปสนามเม่ือได้ยินเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

  

3 1 ใช้ได้ 

2.2 ยืนเข้าแถวท่ีห้องของตนเองตามตําแหน่งท่ี 

      กําหนดให้ด้วยความสํารวม และเป็นระเบียบ 

      เรียบร้อย 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.3 ยืนตวัตรงแล้วเปลง่เสียงร้องเพลงชาติเม่ือได้ 

      ยินคําสัง่จนจบเพลง 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.4 พนมมือและเปลง่เสียงสวดมนต์ตามผู้ นําด้วย 

      ความสํารวม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.5 กลา่วคําแผเ่มตตาตามผู้ นําด้วยความสํารวม 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.6 เปลง่เสียงกลา่วคําปฏิญาณตนตามผู้ นําด้วย 

      ความสํารวม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.7 นัง่สมาธิด้วยความสํารวมตามคําสัง่ของผู้ นํา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.8 ทํากิจกรรม “หยดุทกุงานอา่นทกุคน” อยา่ง  

      ตัง้ใจและจดจ่อตามเวลาท่ีกําหนดให้ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.9 ฟังครูเวรประจําวนัอบรมหน้าเสาธงด้วยความ 

      ตัง้ใจโดยไม่พดูคยุหรือเลน่ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.10 ชมกิจกรรมเผยแพร่ของประเทศสมาชิก 

      อาเซียนด้วยความตัง้ใจโดยไมพ่ดูคยุ หรือเลน่ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.11 เดินไปพบครูท่ีปรึกษาเพ่ือร่วมกิจกรรมโฮมรูม 

      ตามท่ีครูนดัหมาย 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.12 เดินไปยงัห้องเรียนท่ีต้องเรียนในชัว่โมงแรก  

      ได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 12  ผลการประเมินคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของแบบ 

                  ประเมินทกัษะทางสงัคม สถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร(IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

พฤติกรรม 
ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 

รวม 
คา่ 

IOC 
สรุปผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

3. การปฏิบติัตามกติกาของสงัคมของ

สถานการณ์การเข้าแถวซือ้อาหาร 

3.1 เดินไปท่ีร้านอาหารท่ีต้องการจะซือ้ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

3 

 

1 

 

ใช้ได้ 

3.2 เดินไปหยดุยืนท่ีจดุทางเข้าเพ่ือเตรียมตอ่

แถว 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.3 ยืนตอ่แถวอยูด้่านหลงัของคนท่ีมาก่อน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.4 ขยบัเดินตามคนท่ีอยูด้่านหน้าของตนไป

เร่ือยๆ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.5 สัง่อาหารท่ีต้องการจะรับประทานด้วยเสียง

ดงัชดัเจน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.6 ยืนรอรับอาหารท่ีตนเองสัง่ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.7 เตรียมเงินสําหรับจ่ายคา่อาหารเอาไว้ในมือ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.8 รับอาหารท่ีตนเองสัง่จากแมค้่า 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.9 จ่ายเงินคา่อาหารและรับเงินทอน (ถ้ามี) 

พร้อมตรวจสอบความถกูต้อง 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.10 เดินออกจากร้านอาหารตามช่องทางออกท่ี

กําหนดให้ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.11 เดินไปหยิบช้อนและส้อมท่ีโรงเรียนได้ 

จดัเตรียมไว้วางไว้ในจานอาหารท่ีซือ้ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3.12 เดินถือจานอาหารไปวางท่ีโต๊ะรับประทา

อาหารแล้วนัง่ลงเพ่ือเตรียมรับประทาน 

 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

แผนการจดักิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 

เร่ือง การฝึกทกัษะทางสงัคม : การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน      

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น           เวลา 50  นาที 

______________________________________________________________________ 
 

จุดประสงค์ 

 เพ่ือให้นกัเรียนสามารถปฏิบตัติามกฎ กตกิาการไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนได้

อยา่งถกูต้อง 

 

เนือ้หา 

การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขัน้นํา 

  1. ครูสนทนากบันกัเรียนในประเด็นท่ีว่า ในขณะท่ีครูกําลงัสอนอยู่ในห้องเรียน

นกัเรียนควรทําอยา่งไร (ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ หรือครูเรียกถามทีละคน) 

  2. ในขณะท่ีครูกําลงัสอนอยูใ่นห้องเรียนนกัเรียนควรจะลกุจากท่ีนัง่แล้วเดินไปมา

ได้หรือไม ่(ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ หรือครูเรียกถามทีละคน) 

  3. ครูสรุปประเดน็คําตอบของนกัเรียนให้เช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีสอน เช่น ในขณะท่ี

ครูกําลงัสอนอยูใ่นห้องเรียนนกัเรียนต้องตัง้ใจเรียน และไมล่กุออกจากท่ีนัง่   

  4. ครูแจ้งสิง่ท่ีจะเรียนให้นกัเรียนทราบ คือ การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

 2. ขัน้สอน   

1. ครูจดัสถานการณ์จําลองเป็นห้องเรียน 

  2. ครูแสดงให้นักเรียนเห็นถึงวิธีการไม่ลุกจากท่ีนั่งในขณะท่ีครูกําลงัสอน โดย

หยิบบตัรพลงั เร่ือง การไม่ลกุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอนขึน้มาอ่านออกเสียงพร้อมทัง้สาธิตแล้ว

ให้นกัเรียนสงัเกตการแสดงของครู 

  3. ครูมอบบตัรพลงัให้นกัเรียนแต่ละคน และให้นกัเรียนอ่านข้อความในบตัรพลงั

ของตนเองให้ครูฟังทีละคน  
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                     (ด้านหน้าของบตัร)                                                             (ด้านหลงัของบตัร) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    ตวัอยา่ง บตัรพลงัของนกัเรียน 

 

  4. ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนปฏิบตัติามข้อความท่ีปรากฏอยูใ่นบตัรพลงัของตน 

  5.  ครูสัง เกตการปฏิบัติของนักเ รียน และบันทึกผลลงในแบบประเมิน

ความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัติามกตกิาของสงัคม (สถานการณ์ท่ี 1 : การไม่ลกุจาก

ท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน) 

 3. ขัน้สรุป 

  ครูสรุปถึงขัน้ตอนและวิธีนั่งเรียนอยู่ท่ีโต๊ะเรียนของตนเองโดยไม่ลุกจากท่ีนั่ง

ขณะท่ีครูกําลงัสอนวา่นกัเรียนควรปฏิบตัอิยา่งไรจงึจะถกูต้อง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. บตัรพลงั เร่ือง การไมล่กุจากท่ีนัง่ขณะท่ีครูกําลงัสอน 

 2. การสร้างสถานการณ์จําลองในห้องเรียน 

การประเมินผล 

จากการสงัเกต และประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนท่ีปฏิบตัิตามได้

ถกูต้อง 
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แผนการจัดกจิกรรมที่ 2 

เร่ือง การฝึกทกัษะทางสงัคม : การขออนญุาตออกจากห้องเรียน      

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น           เวลา 50  นาที 

_____________________________________________________________________ 
 

จุดประสงค์ 

เพ่ือให้นกัเรียนสามารถปฏิบตัติามกฎ กตกิาการขออนญุาตออกจากห้องเรียนได้อยา่ง

ถกูต้อง 

 

เนือ้หา 

การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขัน้นํา 

  1. ครูสนทนากบันกัเรียนในประเด็นท่ีว่า ในขณะท่ีครูกําลงัสอนอยู่ในห้องเรียน

นกัเรียนควรทําอยา่งไร (ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ หรือครูเรียกถามทีละคน) 

  2. หากนกัเรียนต้องการออกจากห้องเรียนเพ่ือไปทําธุระส่วนตวั ได้แก่การขอไป              

ด่ืมนํา้ หรือการขอไปเข้าห้องนํา้ ขณะท่ีครูกําลงัสอนอยู่นกัเรียนควรปฏิบตัิอย่างไร (ครูเรียกถามที

ละคน)  

  3. ครูสรุปประเดน็คําตอบของนกัเรียนให้เช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีสอน เชน่ ถ้า

ต้องการขอไปด่ืมนํา้ หรือต้องการขอไปห้องนํา้ นกัเรียนต้องขออนญุาตออกจากห้องเรียน  

  4. ครูแจ้งสิง่ท่ีจะเรียนให้นกัเรียนทราบ คือ การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

 2. ขัน้สอน 

  1. ครูจดัสถานการณ์จําลองเป็นห้องเรียน 

  2. ครูบอกนักเรียนว่าถ้าต้องการไปด่ืมนํา้ หรือเข้าห้องนํา้ นักเรียนจะต้องหยิบ

บตัรภาพท่ีแสดงถึงความต้องการ โดยชบูตัรท่ีเลือกไว้ให้ครูเห็น และรอจนกว่าครูพยกัหน้าหรือพดู

อนญุาต 

  3. ครูแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงวิธีการขออนุญาตออกจากห้องเรียน โดยหยิบบตัร

พลงั เร่ือง การขออนญุาตออกจากห้องเรียนขึน้มาอ่านออกเสียงพร้อมทัง้สาธิตท่าทางทกุขัน้ตอน 

แล้วให้นกัเรียนสงัเกตการแสดงของครู 
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  4. ครูมอบบตัรพลงัให้นกัเรียนแต่ละคน และให้นกัเรียนอ่านข้อความในบตัรพลงั

ของตนเองให้ครูฟังทีละคน  

 

                (ด้านหน้าของบตัร)                                                        (ด้านหลงัของบตัร) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             ตวัอยา่ง บตัรพลงัของนกัเรียน 

 

  5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบตัิตามขัน้ตอนการขออนุญาตออกจากห้องเรียน

ตามบตัรพลงัของตนเอง 

  6.  ครูสัง เกตการปฏิบัติของนักเ รียน และบันทึกผลลงในแบบประเมิน

ความสามารถทักษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม (สถานการณ์ท่ี 2 : การขอ

อนญุาตออกจากห้องเรียน) 

 3. ขัน้สรุป 

  ครูสรุปถึงขัน้ตอนและวิธีการขออนญุาตออกจากห้องเรียนว่านกัเรียนควรปฏิบตัิ

อยา่งไรจงึจะถกูต้อง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. บตัรพลงั เร่ืองการขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

 2. บตัรภาพการด่ืมนํา้ และการเข้าห้องนํา้ 

 3. การสร้างสถานการณ์จําลองในห้องเรียน 
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การประเมินผล 

 จากการสังเกต และประเมินความสามารถทักษะทางสังคมของนักเรียนท่ีปฏิบัติตาม

ขัน้ตอนได้ถกูต้อง 

 
 
บัตรภาพการฝึกทกัษะทางสังคม : การขออนญุาตออกจากห้องเรียน 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บตัรภาพการขออนญุาตด่ืมนํา้ 

บตัรภาพการขออนญุาตเข้าห้องนํา้ 

บตัรภาพการขออนญุาตเข้าห้องนํา้ 
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บตัรภาพการขออนญุาตเลน่คอมพิวเตอร์ 

บตัรภาพการขออนญุาตรับประทานอาหาร 
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แผนการจัดกจิกรรมที่ 3 

เร่ือง การฝึกทกัษะทางสงัคม : การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ      

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น           เวลา 50  นาที 

_____________________________________________________________________ 
 

จุดประสงค์ เพ่ือนกัเรียนสามารถปฏิบตัติามกฎ กตกิาการเข้าแถวเคารพธงชาติได้อยา่งถกูต้อง 

 

เนือ้หา 

การเข้าแถวเคารพธงชาต ิ

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขัน้นํา 

  1. ครูเปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนให้นกัเรียนฟัง และถามนกัเรียนว่า ทกุเช้าเม่ือได้ยิน

เสียงเพลงมาร์ชโรงเรียน นกัเรียนควรทําอยา่งไร (ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ หรือครูเรียกถามทีละคน) 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนในประเด็นท่ีว่า ในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า 

นกัเรียนจะต้องปฏิบตัอิยา่งไร (ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ หรือครูเรียกถามทีละคน) 

  3.  ครูสรุปประเด็นคําตอบของนกัเรียนให้เช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีสอน เช่น เม่ือเข้า

แถวเคารพธงชาตินกัเรียนจะต้องยืนตรงแล้วเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ และปฏิบตัิกิจกรรมหน้าเสา

ธงด้วยความตัง้ใจโดยไมพ่ดูหรือเลน่ 

 4. ครูแจ้งสิง่ท่ีจะเรียนให้นกัเรียนทราบ ถึงสิ่งท่ีควรจะปฏิบตัิในการเข้าแถวเคารพ      

ธงชาต ิและการปฏิบตักิิจกรรมหน้าเสาธง 

 2. ขัน้สอน 

1. ครูจดัสถานการณ์จําลองการเข้าแถวเคารพธงชาตท่ีิหน้าเสาธงของโรงเรียน 

  2. ครูแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงวิธีการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยหยิบบตัรพลงั เร่ือง 

การเข้าแถวเคารพธงชาติขึน้มาอ่านออกเสียง พร้อมทัง้สาธิตการปฏิบัติกิจกรรมขณะเข้าแถว

เคารพธงชาตทิกุขัน้ตอน แล้วให้นกัเรียนสงัเกตการแสดงของครู 

  3. ครูมอบบตัรพลงัให้นกัเรียนแต่ละคน และให้นกัเรียนอ่านข้อความในบตัรพลงั

ของตนเองให้ครูฟังทีละคน  
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               (ด้านหน้าของบตัร)                                                        (ด้านหลงัของบตัร) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                            ตวัอยา่ง บตัรพลงัของนกัเรียน 

 

  4. ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนปฏิบตัิตามขัน้ตอนการเข้าแถวเคารพธงชาติ ตามบตัร

พลงัของตนเอง 

  5.  ครูสัง เกตการปฏิบัติของนักเ รียน และบันทึกผลลงในแบบประเมิน

ความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม (สถานการณ์ท่ี 3:  การเข้าแถว

เคารพธงชาต)ิ 

 3. ขัน้สรุป 

  ครูสรุปถึงการเข้าแถว และการปฏิบตัิกิจกรรมการเคารพธงชาติว่านักเรียนควร

ปฏิบตัอิยา่งไรจงึจะถกูต้อง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. บตัรพลงั เร่ืองการข้าแถวเคารพธงชาต ิ

 2. แผน่ ซีดีเพลงมาร์ชโรงเรียน 

 3. การสร้างสถานการณ์จําลองในห้องเรียน 

การประเมินผล 

 จากการสงัเกต และประเมินความสามารถทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนท่ีปฏิบตัิกิจกรรม

การเคารพธงชาตไิด้ถกูต้อง 
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แผนการจัดกจิกรรมที่ 4 

เร่ือง การฝึกทกัษะทางสงัคม : การเข้าแถวซือ้อาหาร      

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น           เวลา 50  นาที 

______________________________________________________________________ 
 

จุดประสงค์ 

เพ่ือให้นกัเรียนสามารถปฏิบตัติามกฎ กตกิาการเข้าแถวซือ้อาหารได้อยา่งถกูต้อง 

 

เนือ้หา 

การเข้าแถวซือ้อาหาร  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ขัน้นํา 

  1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า ถ้าต้องการซือ้อาหารท่ีอยาก

รับประทาน เช่น อยากรับประทานข้าวมนัไก่ นกัเรียนจะต้องทําอย่างไร (ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบ 

หรือครูเรียกถามทีละคน) 

  2. ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นท่ีว่า เม่ือต้องการซือ้อาหารในตอนพัก

กลางวนัแล้วพบวา่มีเพ่ือน ๆ คนอ่ืนกําลงัยืนรอซือ้อาหารอยู่นกัเรียนควรจะทําอย่างไร (ให้นกัเรียน

ช่วยกนัตอบ หรือครูเรียกถามทีละคน) 

  3. ครูสรุปประเด็นคําตอบของนักเรียนให้เช่ือมโยงกับเนือ้หาท่ีสอน เช่น ถ้า

นกัเรียนต้องการซือ้อาหารท่ีอยากรับประทานต้องเดินไปท่ีร้านท่ีขายอาหารท่ีจะซือ้ หากพบว่ามี

เพ่ือน ๆ ยืนรอซือ้อาหารอยู่นกัเรียนต้องยืนต่อแถวอยู่ด้านหลงัของคนท่ีมาก่อนแล้วเดินตามคนท่ี

อยูด้่านหน้าของตนเองไปเร่ือย ๆ และสัง่อาหารท่ีตนเองต้องการจะรับประทานด้วยเสียงดงัชดัเจน 

  4. ครูแจ้งสิง่ท่ีจะเรียนให้นกัเรียนทราบ คือ สิ่งท่ีนกัเรียนควรปฏิบตัิในการเข้าแถว

ซือ้อาหารท่ีโรงเรียน 

 2. ขัน้สอน 

  1. ครูจดัสถานการณ์จําลองการเข้าแถวซือ้อาหารท่ีโรงอาหารของโรงเรียน 

  2. ครูแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงวิธีการเข้าแถวซือ้อาหาร โดยหยิบบตัรพลงั เร่ืองการ

เข้าแถวซือ้อาหารขึน้มาอ่านออกเสียงพร้อมทัง้สาธิตการปฏิบตัิการเข้าแถวซือ้อาหารทุกขัน้ตอน 

แล้วให้นกัเรียนสงัเกตการแสดงของครู 
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  3. ครูมอบบตัรพลงัให้นกัเรียนแต่ละคน และให้นกัเรียนอ่านข้อความในบตัรพลงั

ของตนเองให้ครูฟังทีละคน  

 

                (ด้านหน้าของบตัร)                                                        (ด้านหลงัของบตัร) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           ตวัอยา่ง บตัรพลงัของนกัเรียน 

 

  4. ครูให้นกัเรียนแต่ละคนปฏิบตัิตามขัน้ตอนการเข้าแถวซือ้อาหารตามบตัรพลงั

ของตนเอง 

5.  ครูสัง เกตการปฏิบัติของนักเ รียน และบันทึกผลลงในแบบประเมิน

ความสามารถทกัษะทางสงัคมในการปฏิบตัิตามกติกาของสงัคม (สถานการณ์ท่ี 4 : การเข้าแถว

ซือ้อาหาร) 

 3. ขัน้สรุป 

  ครูสรุปถึงขัน้ตอนและวิธีการเข้าแถวซือ้อาหารว่านกัเรียนควรปฏิบตัิอย่างไรจึงจะ

ถกูต้อง 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. บตัรพลงั เร่ืองการเข้าแถวซือ้อาหาร 

 2. การสร้างสถานการณ์จําลองในห้องเรียน 

การประเมินผล 

จากการสงัเกต และประเมนิความสามารถทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนท่ีปฏิบตัติาม

ขัน้ตอนได้ถกูต้อง 
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