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คําสําคญั :  ความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อืน / เดก็ออทิสติก / การสอนตรง / สือวีดิทศัน์ 

 หทัยทิพย์  หนูมงกุฎ : การสอนตรงร่วมกับสือวิดีทัศน์เพือเพิมความสามารถรับรู้
อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สมทรัพย์ สขุอนันต์ และ       
อ.ดร. กมล โพธิเย็น. 124 หน้า. 
 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของ
เดก็ออทิสติก ก่อนและหลงัการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์  ตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา เป็นเดก็ออทิ
สติก กําลงัศกึษาอยู่ทีห้องเรียนคูข่นานสําหรับบคุคลออทิสติก  โรงเรียนวดัเสาธง อําเภอบางปลา
ม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 1 ภาคเรียน
ที 2 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 2 คน ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง กลุ่มเล็ก 
ดําเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที เครืองมือทีใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สือวีดิทัศน์ และแบบประเมินความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ผู้ อืน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ 

         ผลการวิจยัพบวา่   

  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก  หลังการสอนตรงร่วมกับ                 
สือวีดิทศัน์สงูขนึกว่าก่อนการสอน  และมีความคงทนของความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ของเดก็ออทิสติก 
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 HATAITIP  NUMONGGUD : DIRECT  INSTRUCTION  AND  VIDEO  LESSONS  

FOR  AN  INCREASING  OF  AUTISTIC  CHILDREN’S  ABILITY  TO  PERCEIVE  

EMOTION  OF  THE  OTHERS. THESIS ADVISER :  ASST. PROF. SOMSAP SOOKANAN  

Ph.D. AND KAMOL PHOYEN  Ed.D. 124 pp. 

 The  purpose  of  this  research  was  to  compare  autistic children’s ability  to 

perceive emotion of the others before  and  after  direct instructions and video lessons.  

The samples were two autistic children from a parallel classroom of  Watsaothong 

School, Bangplama District, Suphanburi Province. The research method was Small n 

experimental research design.  The  experiment  lasted  for  4  weeks  (3  days  a  week, 

50  minutes a  day).  Instruments used in the research were activity plans, video lessons 

and   perceive emotion of the others evaluation forms.  The data   were   analyzed  by 

percentage (%) . 
             Results of the research indicated that  :  

  Autistic children’s ability to perceive emotion of the others after direct 

instruction and video lessons were higher than those before teaching .  Also,  there  was  

a persistence  in the  ability  of  autistic  children  to  perceive  emotion  of  the  others . 

 
 
 
 

 

 

Department of Psychology and Guidance             Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature ………………………………..                              Academic Year 2014   

Thesis Advisors’ signature 1………………….……………  2………………….……………… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สมทรัพย์  สุขอนันต์  อาจารย์ทีปรึกษาหลกัในการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.กมล         
โพธิเย็น อาจารย์ทีปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  
ประเสริฐสขุประธานการสอบวิทยานิพนธ์ ทีกรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ อย่างดียิงมาโดยตลอด ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซงึ และขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาส
นี และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์  ดร. สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีได้ให้
คําแนะนําเพิมเติมในการปรับปรุงแก้ไขจนวิทยานิพนธ์เลม่นีมีความสมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์  อาจารย์ ดร.สมพร  
หวานเสร็จ และอาจารย์พูลศรี กองหอม เป็นอย่างสงูทีกรุณาเป็นผู้ เชียวชาญให้คําแนะนํา และ
ข้อคิดในการสร้างเครืองมือทีใช้ในการทําวิจยัครังนี 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุรพล  รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนวัดเสาธง           
อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ ทีให้ความอนเุคราะห์สถานทีทําการทดลอง ในการทําวิจยัครังนี 

 สดุท้ายขอขอบคณุคณุพ่อ คณุแม ่และครอบครัว ทีเป็นกําลงัใจในการศึกษาครังนีจน
สามารถประสบความสําเร็จ  
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