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 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 . 
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บทที 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 ความสําเ ร็จและความสุขของมนุษย์มิได้ขึนอยู่กับความฉลาดทางสติปัญญา                      
(Intelligence Quotient) เพียงอย่างเดียว แต่ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) จะ
เป็น  สิงทีช่วยเสริมสร้างให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ยิงขึน หากเปรียบเทียบกับการ
พิจารณารับคนเข้าทํางานคณุสมบตัิทีสําคญัอย่างหนึง คือ ต้องพิจารณาระดบัสติปัญญา หรือ IQ 

แต่เมือเข้าไปทํางานแล้วความเจริญก้าวหน้า การได้เลือนขนั เลือนตําแหน่ง มีความสุข เป็นที            
ชืนชอบรักใคร่ ของบคุคลรอบข้างก็ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ เป็นปัจจัยสนับสนุนที
สําคัญ โดยความฉลาดทางอารมณ์นนัสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ด้วยการฝึกหัด ฝึก
ปฏิบัติ อันจะทําให้ความฉลาดทางอารมณ์นันเพิมพูนและช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสุข เกิด
ความสําเร็จและมีคณุภาพ (อารี พันธ์มณี,  : 1) โดยความฉลาดทางอารมณ์นันเป็น
ความสามารถหรือศกัยภาพของบุคคลในการรับรู้อารมณ์ของตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง 
สามารถควบคมุจดัการกบัอารมณ์ของตนเองและแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม รวมถึงรับรู้อารมณ์
ของผู้ อืน ตอบสนองอารมณ์และความต้องการของผู้ อืนได้ถกูต้อง 
 การรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน คือ  การเข้าใจ และบอกถึงอารมณ์ของผู้ อืนได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามชนิดของอารมณ์ ซึงการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกัน แต่ละคนเรียนรู้
ทีจะตอบสนองต่อสิงเร้าทางอารมณ์ในรูปแบบทีไม่เหมือนกันบนฐานของอารมณ์ทีติดตัวมาแต่
กําเนิดทีต่างกัน ซึงฐานของอารมณ์เหล่านันอาจจะพัฒนาได้เพิมขึน ลดน้อยถอยลง หรือ
เปลียนแปลงไป นอกจากนนัแล้วสิงทีพึงนึกถึงเสมอก็คือ คนแตล่ะคนมีการตอบสนองทางอารมณ์
ตอ่สิงเร้าชนิดเดียวกนัไมเ่หมือนกนั ทงัในลกัษณะอารมณ์และความเข้มของอารมณ์ คนแตล่ะคนมี
วิธีการจดัการกบัอารมณ์ของตนแตกตา่งกนัไป 

 เดก็ออทิสติกหรือเดก็ทีมีภาวะออทิสซึมซึงเป็นเดก็ทีมีความผิดปกติทางพัฒนาการใน
ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การสือความหมาย และพฤติกรรม  รวมทงัการขาดจินตนาการ โดยจะ
ปรากฏให้เห็นได้ในระยะ 3  ปีแรกของชีวิต (ทวีศกัดิ  สิริรัตน์เรขา, 2549 : online) มีลกัษณะทาง
พฤติกรรม และอารมณ์ทีบกพร่อง  เช่น ยึดติดไมย่อมเปลียนแปลงในชีวิตประจําวนั  มีความสนใจ
แคบ  หมกมุน่กบัสิงของบางอย่าง  เดก็บางคนแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกับวยั  บางครัง
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ร้องไห้หรือหัวเราะโดยไม่มีเหตุผล บางคนมีปัญหาด้านการปรับตัว  เมือมีการเปลียนแปลง
สิงแวดล้อมตา่งๆ  จะอาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น  ร้องไห้  ทําลายข้าวของ (สมพร  
หวานเสร็จ, 2552: 5)  

 การรับรู้อารมณ์ของคนปกติทัวไปนนั ทอมป์สนั (Thompson, 1962 : 72) กล่าวว่า 
ระหว่าง  2 ปีแรกของชีวิต ทารกแรกเกิดจะมีสภาวะอารมณ์ตืนตวั ตอบสนองต่อสิงเร้ารอบข้าง 
อารมณ์ตืนตวันีจะพัฒนาไปเรือย ๆ และนําไปสู่อารมณ์หลกั 2 ด้าน คือ อารมณ์พอใจเป็นสุข 
(Delight) และอารมณ์ไม่พอใจเป็นทุกข์ (Distress) โดยทีเด็กจะแสดงอารมณ์พอใจออกมาด้วย
การผอ่นคลาย (Relax) การยิม การออกเสียงรับตอบสนองตอ่สถานการณ์ทีเขาพอใจ สว่นอารมณ์
ทีไม่พอใจ เด็กจะแสดงออกมาโดยการร้องไห้ อายุประมาณ 6 เดือน อารมณ์ไม่พอใจจะแยก
ออกมาเป็นอารมณ์อืน ๆ คือ อารมณ์กลวั และโกรธ  

 ปัญหาการรับรู้อารมณ์ เป็นปัญหาพืนฐานสําคัญของเด็กออทิสติกประการหนึง                         
ซึงเด็กออทิสติกเหล่านีมักจะขาดความเข้าใจในเรืองของการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน  การสืออารมณ์                    
ทางใบหน้าทําได้ในขอบเขตจํากัด และไม่เหมาะสม  ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ทีเกิดขึน เด็ก         
ออทิสติกจํานวนมากไม่สามารถรับรู้การแสดงอารมณ์ทางสีหน้าได้ เนืองจากเด็กออทิสติกไม่
สามารถอ่านจิตใจ และอารมณ์จากการแสดงออกทางสีหน้า ซึงเกิดจากการขาดกระบวนการ
ความคิดซึงเป็นนามธรรม จึงเห็นได้เสมอวา่เดก็ออทิสติกจะหวัเราะ เมือเห็นแมกํ่าลงัร้องไห้ แม้แต่
เดก็ออทิสติกทีสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ก็ยังหัวเราะเมือเห็นเพือนถูกครูลงโทษ (เพ็ญแข              
ลิมศิลา, 2545 : 27)   จากลกัษณะของพฤติกรรมต่างๆ ทีกล่าวมามกัทําให้เด็กออทิสติกไม่เป็นที
ต้องการหรือยอมรับของเพือน ดงันนัหลกัสตูรสําหรับเดก็ออทิสติกจึงไมค่วรเน้นเฉพาะกิจกรรมใน
ชนัเรียนหรือด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่กิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นในเรืองของการ
พฒันาทกัษะทางสงัคมและอารมณ์ เพือทีจะช่วยให้เด็กสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ (ดารณี อทุยัรัตนกิจ, 2545 : 33) 

 ตวัอย่างของการวิจัยในครังนีเป็นเด็กออทิสติก เพศหญิง จํานวน 2 คน ซึงเรียนอยู่          
ในห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก  โรงเรียนวัดเสาธง อําเภอบางปลาม้า  จังหวัด
สพุรรณบุรี สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 มีความบกพร่อง
ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน เช่น เด็กไม่สามารถบอกได้ถึง อารมณ์ดีใจ อารมณ์เสียใจ อารมณ์
โกรธ และอารมณ์กลวัของผู้ อืน  สง่ผลให้เดก็ออทิสติกทงั 2 คน มีข้อจํากดัในการอยู่ร่วมกบัผู้ อืนใน
สงัคม  และยงัเป็นข้อจํากัดในการส่งต่อผู้ เรียนไปเรียนร่วมในชนัเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติ  จาก
ปัญหาดงักลา่วมีความจําเป็นทีต้องสอนให้เดก็ออทิสติกเกิดการเรียนรู้ในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน 
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เพือทีจะเชือมโยงสู่ชีวิตจริงได้ ซึงผู้ วิจัยเห็นว่า การสอนตรงโดยการให้รายละเอียดในสิงทีสอน
อย่างมีลําดบัขนึตอนทีชดัเจนและการใช้สือวีดิทศัน์เพือแสดงภาพเคลือนไหว เพือสือสารถึงข้อมลู 
เรืองราวทีต้องการสอนให้แก่ผู้ เรียน น่าจะเป็นวิธีการสอนให้เดก็ออทิสติกสามารถรับรู้อารมณ์ของ
ผู้ อืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามระดับความรุนแรงของอาการที
แสดงออกและมีสภาพปัญหาทีแตกต่างกัน แนวทางการเลือกวิธีการสอนจึงย่อมแตกต่างกัน 
เพือให้เหมาะสมกบัเดก็ออทิสติกแตล่ะคน ซึงครูต้องเลือกวิธีการสอนทีเหมาะและส่งเสริมให้เด็ก
ออทิสติกเรียนรู้และสามารถเชือมโยงสู่ชีวิตจริงได้ ซึงวิธีการสอนตรง (Direct Instruction) เป็น
วิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพวิธีหนึง  โดยวิธีการสอนนีจะเน้นกิจกรรมทีชัดเจนเป็นการฝึกปฏิบัติ
อย่างสมําเสมอโดยเรียงลําดบัขนัตอน   การสอนตามความยากง่ายอย่างเป็นระบบ และมีครูคอย
ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ซึงครูจะคอยให้คําแนะนําแก้ไขเมือนักเรียนทําไม่ถูกต้อง และเสริมแรง
ทนัทีเมือนกัเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง (นพดล  ฤมิสตรี,  2555,  อ้างถึงใน National Institute Direct 

Instruction, 2005 : online) และจากการวิเคราะห์งานวิจัยจํานวน 37 เรือง โดยเปรียบเทียบ
วิธีการสอนตรงกบัวิธีการสอนแบบอืนๆ พบวา่ วิธีการสอนตรงเกียวข้องและมีประโยชน์กบันกัเรียน
ทีมีความต้องการพิเศษมาก    (Adams; Engelmann, 1996)  ในขณะทีสือทีจะนํามาประกอบการ
เรียนการสอนนนั คือ สือวิดีทศัน์ซึงเป็นสือการเรียนการสอนประเภทหนึงทีเหมาะกับเด็กออทิสติก 
โดยคอร์เบท และ อบัดลุลาห์ (Corbett and Abdullah, 2005 : online) กล่าวไว้ว่า สือวิดีทัศน์ได้
แนวคิดมาจาก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory, 1977) ของ แบนดรูา ซึง
นําเสนอไว้วา่โดยส่วนใหญ่แล้ว พฤติกรรมมนุษย์นนัเกิดจากการสงัเกตและเลียนแบบบุคคลอืน  
การเรียนรู้จากการสงัเกตทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางพฤติกรรม โดยปัจจัยทีจะทําให้เกิดการ
เรียนรู้นนัจะต้องทําให้เด็กสนใจในตวัผู้แสดงทีอยู่ในวีดิทัศน์และสามารถจดจําภาพทีเห็นไว้ใน
สมอง แล้วสามารถดงึมาใช้ในเวลาทีต้องการจากนนัก็จะสามารถสร้างแบบจําลองพฤติกรรมนนั
มาใช้กบัตวัเอง ภาพทีจดจําไว้จะถกูนํามาแปลงเป็นพฤติกรรม สดุท้ายคือเกิดแรงจงูใจ มีเหตผุลที
จะเรียนรู้พฤติกรรมนนัสอดคล้องกับ ลิส นูปู (Liis Noupuu, 2009) ได้ดําเนินการศึกษากับเด็ก
ออทิสติกโดยใช้วิดีทศัน์ ฝึกให้มีความเป็นระเบียบและแสดงออกทางกลไกของร่างกายในการเล่น
เกม พบวา่ วีดิทศัน์สามารถช่วยในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี อีกทงัสอดคล้องกับ
การรับรู้ของเดก็ออทิสติกทีเรียนรู้ได้ดีผา่นการมองเห็น (ผดงุ อารยะวิญ  ูและคณะ, 2551 : )  

 นอกจากนี การใช้วีดิทัศน์ประกอบการสอนจะเป็นเครืองมือทีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างง่ายดายและชดัเจนมากขนึ เพราะวีดิทศัน์นีจะมีประโยคกํากบัลําดบัเรืองอธิบายว่า 
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ใคร ทําอะไร ทีไหน และเดก็สามารถบอกถึงอารมณ์และความรู้สกึดีใจ เสียใจ โกรธ กลวั (Adams, 
1997 : 10) ทีมีตวัแบบแสดงสีหน้าท่าทาง นําเสียงและคําพูด ซึงถือเป็นนวตักรรมทางการสอน
แบบหนึงทีมีประสิทธิภาพใช้ในการสร้างทักษะในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนออทิสติก โดยการ
บันทึกวิดีโอบุคคลหรือกลุ่มคนทีแสดง แสดงออกอารมณ์ ผ่านทางสีหน้าท่าทาง คําพูด  และ
นําเสียง เด็กจะได้ชมลกัษณะของบุคคลเหล่านีผ่านทางจอทีวีหรือคอมพิวเตอร์ จากนนั เด็กจะ
เรียนรู้พฤติกรรมเหลา่นนัทีพวกเขาได้เห็น วิดีทัศน์แสดงแบบพฤติกรรม สามารถใช้สอนได้หลาย
ทกัษะ ไมว่า่จะเป็นทกัษะทางสงัคม ทักษะการสือสาร หรือทักษะการเล่นกีฬา (วิกิพีเดีย, 2011 : 

online) 
 จากการศกึษาการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความสามารถ

การรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติกจากการสอนตรงร่วมกับการใช้สือวีดิทัศน์เพือให้เด็กออทิ
สติกได้พฒันาทกัษะทางสงัคมในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนโดยการบอกถึงอารมณ์เหล่านนัได้และ
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนในสงัคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสขุตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก ก่อนและ

หลงัการสอนตรงร่วมกบัสือด้วยวีดิทศัน์ 

2. เพือศกึษาความคงทนของความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก
หลงัการทดลอง 
 
คาํถามการวจิัย 

1. ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสติก หลงัการสอนตรงร่วมกับสือ
ด้วยวีดิทศัน์ สงูขนึกวา่ก่อนสอนตรงร่วมกบัสือด้วยวีดิทศัน์หรือไม ่

2. ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสติก มีความคงทนหลงัการสอน
ตรงร่วมกบัสือด้วยวีดิทศัน์หรือไม ่
 
สมมุติฐานในการวจิัย 

1. ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก  หลงัการสอนตรงร่วมกับ                 
สือวีดิทศัน์สงูขนึกวา่ก่อนการสอน 
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2. ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสติก มีความคงทนหลงัการสอน
ตรงร่วมกบัสือด้วยวีดิทศัน์ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา  
 ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
คดัเลือกจากเดก็ออทิสติกทีกําลงัศกึษาอยู่ทีห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนวดั
เสาธง อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 เพศหญิง จํานวน  คน มีวยัใกล้เคียงกัน มี
ปัญหาคล้ายคลงึกนั สามารถพดูออกเสียงได้  เป็นเดก็ออทิสติกทีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์  ไมม่ี
ความพิการซ้อน อายุ 8 ปี  สามารถพูดสือสารได้ และช่วยเหลือตนเองได้  มีปัญหาด้านการรับรู้
อารมณ์ผู้ อืน  

 
ตัวแปรทีศึกษา 

  ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  การสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ 

  ตวัแปรตาม   ได้แก่  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์  หมายถึง  การทีเด็กออทิสติกเข้าใจโดยบอกถึง
อารมณ์ของผู้ อืนด้วยวาจาได้อย่างถูกต้องตรงตามชนิดของอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ดีใจ อารมณ์
เสียใจ อารมณ์โกรธ และอารมณ์กลวั หลงัจากการดวีูดิทัศน์ทีครูสร้างขนึ ซึงลกัษณะอารมณ์  มี
ดงันี 

  1.1  อารมณ์ดีใจ หมายถึง ความรู้สึกทีเกิดขนึเมือได้รับสิงทีต้องการหรือสิงทีพึง
พอใจซึงเกียวข้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์ และบุคคล แสดงออกมาทีใบหน้าในลกัษณะยิม 
หวัเราะ  
  1.2  อารมณ์เสียใจ หมายถึง ความรู้สึกทีเกิดขนึเมือไม่ได้รับสิงทีต้องการหรือต้อง
สญูเสียสิงทีรัก ชอบ หรือพอใจซึงเกียวข้องกบัสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบุคคล แสดงออกมาที
ใบหน้าในลกัษณะหน้าเศร้า ร้องไห้  
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  1.3  อารมณ์โกรธ หมายถึง ความรู้สกึทีเกิดขนึเมือมีสิงทีสร้างความไม่พอใจอย่าง
รุนแรงซึงเกียวข้องกบัสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบคุคล แสดงออกมาทีใบหน้าในลกัษณะหน้านิว
คิวขมวด 

  1.4  อารมณ์กลวั หมายถึง ความรู้สึกทีเกิดขนึเมือพบกับสิงทีไม่ชอบหรือคกุคาม
ทางจิตใจอย่างไมต่งัใจหรือไมไ่ด้คาดคิดมาก่อนวา่จะเจอในสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบคุคล ซึง
แสดงออกมาในลกัษณะสะดุ้ง ตาเหลือก  
 2.  การสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์  หมายถึง  แนวทางทีผู้ วิจัยจัดการเรียนรู้ทีเน้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีชัดเจน โดยเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติอย่างสมําเสมอร่วมกับการใช้วีดิทัศน์ 
เพือแสดงตวัอย่างของอารมณ์ประเภทตา่ง ๆ  โดยมีลําดบัขนัตอน ดงันี                     

   2.1  ขันนําเข้าสู่บทเรียน  เป็นขันทีผู้ วิจัยสร้างความเข้าใจและอธิบายถึง
จดุมุง่หมายของบทเรียน รวมทงักระตุ้นความสนใจเกียวกบัเนือหาของบทเรียน   

   2.2  ขนันําเสนอเนือหา เป็นขนัทีผู้ วิจัยใช้วีดิทัศน์ทีได้สร้างขึนเป็นสือในการ
จดัการเรียนรู้เพือใช้สอนนกัเรียนออทิสติกให้เข้าใจอารมณ์ดีใจ อารมณ์เสียใจ อารมณ์โกรธ และ
อารมณ์กลวั ของผู้ อืน ลกัษณะของวีดิทศัน์เพือแสดงภาพเคลือนไหว ประมาณ 3-5 นาที แสดงให้
เห็นวา่ มีความรู้สกึอย่างไร และฝึกให้เดก็ตอบคําถามจากวีดิทศัน์ทีดไูด้อย่างถูกต้อง ซึงมีทงัหมด 
4 ชดุได้แก่  

 วีดิทศัน์ชดุที 1 บอกอารมณ์ดีใจของผู้ อืน  
 วีดิทศัน์ชดุที 2 บอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน  
 วีดิทศัน์ชดุที 3 บอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน  
 วีดิทศัน์ชดุที 4 บอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน      

   2.3  ขนัตรวจสอบความเข้าใจ เป็นขนัทีผู้ วิจัยตงัคําถามให้เด็กตอบในเรืองทีได้
เรียนรู้ไปแล้วเพือตรวจสอบความเข้าใจ   

   2.4   ขนัฝึกโดยมีครูแนะนํา เป็นขนัทีผู้ วิจยักําหนดภาพให้เดก็ตอบวา่ภาพทีครูให้
นกัเรียนดนูนัได้แก่อารมณ์ชนิดใดซึงครูคอยให้การช่วยเหลือหรือชีแนะ และเมือเด็กตอบแล้วเด็ก
จะต้องได้รู้คําตอบของเด็กว่าถูกต้องหรือไม่ เมือเด็กทําได้ถูกต้องครูต้องให้การตอบสนองต่อ
คําตอบนนัทนัที เช่น “ดีมาก” “ถกูต้อง”  

  2.5   ขนัฝึกด้วยตนเอง เป็นขนัทีผู้ วิจยัให้เดก็ทําแบบฝึกหดัตามใบงานทีครูเตรียมไว้
โดยให้เดก็ได้ฝึกทกัษะนนัด้วยตนเอง  
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  2.6   ขนัสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นขนัทีผู้ วิจัยและเด็กร่วมทบทวนความรู้
จากทีได้เรียนไปและประเมินผลจากสิงทีเรียนไป 

 3. ความคงทนของความสามารถในการรับรู้อารมณ์  หมายถึง   การทีเด็กออทิสติก
เข้าใจโดยบอกถึงอารมณ์ของผู้ อืนด้วยวาจาได้อย่างถูกต้องตรงตามชนิดของอารมณ์ ได้แก่ 
อารมณ์ดีใจ อารมณ์เสียใจ อารมณ์โกรธ และอารมณ์กลัว หลงัจากการดูวีดิทัศน์ทีครูสร้างขึน  
หลงัการทดลองแล้ว 4 สปัดาห์ 
 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิัย 
 1.  เดก็ออทิสติกสามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนได้ถูกต้องตามชนิดของอารมณ์มากขนึ 
หลงัจากได้รับการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ 

 2.  เป็นแนวทางให้ ครู ผู้ปกครอง และผู้ ทีเกียวข้องกับเด็กออทิสติกในการพัฒนา
ความสามารถการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนโดยการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์  
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บทที  2 

แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิัยทีเกียวข้อง 
 

 การศึกษาความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อืน ของเด็กออทิศทิกโดยใช้วิธีการสอนตรง
ร่วมกับสือวีดิทัศน์ ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง และได้นําเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี 

 1.  เอกสารทีเกียวข้องกบัเดก็ออทิสติก 

  1.1  ความหมายของเดก็ออทิสติก 

  1.2  สาเหตกุารเกิดภาวะออทิสซึม 

  1.3  ลกัษณะ อาการ และระดบัความรุนแรงของภาวะออทิสซึม 

  1.4  การวินิจฉยัและคดัแยกเดก็ออทิสติก 

  1.5  ปัญหาการเรียนรู้ของเดก็ออทิสตกิ 

  1.6  การช่วยเหลือเดก็ออทิสติก 

 2.  การรับรู้อารมณ์ 

  2.1  การรับรู้อารมณ์ 
   2.2  การรับรู้ทางอารมณ์ของเดก็ออทิสติก 
   2.3  การสอนให้รับรู้อารมณ์ 
   2.4  การรับรู้ผา่นการมองของเดก็ออทิสติก 

   2.5  สือสนบัสนนุการรับรู้ผา่นการมอง 
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1.  เอกสารทีเกียวข้องกับเดก็ออทสิตกิ 

 

1.1   ความหมายของเด็กออทสิตกิ 

 นกัการศกึษาหรือนกัวิชาการทีเกียวข้องได้ให้ความหมายของเดก็ออทิสติกไว้ดงันี 

 กลุยา ก่อสวุรรณ (2553: 6) กลา่วไว้วา่ นกัเรียนออทิสติกจะต้องมีความบกพร่องหลกั 
3 ด้าน คือ ด้านการสือสาร ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านพฤติกรรม เช่น ชอบแสดง
พฤติกรรมซําๆ ไมช่อบการเปลียนแปลงกิจวตัรประจําวนั ไมส่บตาผู้คนอยู่ในโลกสว่นตวัของตนเอง 

ไมส่ามารถสือความหมายกบับคุคลรอบข้าง เลน่กบัใครไมเ่ป็น  

  สมพร  หวานเสร็จ (2552: 2) ได้ให้ความหมายของเด็กออทิสติกไว้ว่า เด็กออทิสติก 
หมายถึง เด็กทีมีความบกพร่องทางพัฒนาการอย่างรุนแรงด้านปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมหรือขาด
ทกัษะทางสงัคมด้านการสือความหมาย หรือ ขาดทักษะด้านการติดต่อสือสาร และมีพฤติกรรม    
ซํา ๆ บางคมอาจมีพฒันาการลา่ช้าหรือเร็วกวา่เดก็ทวัไป โดยเฉพาะพฒันาการทางภาษา การพูด 
การแสดงท่าทางทีบอกความหมายตา่ง ๆ มกัพบเห็นอาการเหลา่นีได้ชดัเจน ตงัแตว่ยัเด็กเล็กก่อน
อาย ุ3 ขวบ 

 มลูนิธิออทิสติกไทย (2550: 7) ได้ให้ความหมายของเด็กออทิสติกไว้ว่า เด็กออทิสติก  
หมายถึง เป็นความผิดปกติทางพฒันาการอย่างรุนแรง ซึงสง่ผลตอ่พฒันาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก
ทงัด้านภาษา การสือสาร การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและพฤติกรรม โดยจะปรากฏให้เห็นได้ชดัเจน
ในช่วงก่อนอาย ุ3 ปี และทําให้การทํางานในหน้าทีบางสว่นของสมองผิดปกติไป 

 กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา(U.S. Department of Education) ให้
ความหมายของเดก็ออทิสติกว่าออทิสซึม คือ ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านการสือสารด้วย
ภาษาถ้อยคําและไม่ใช้ถ้อยคํา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ อืนๆ และมกัสงัเกตเห็นอาการเหล่านีได้
ชดัเจนตงัแตอ่ายกุ่อน 3 ปี ความบกพร่องดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่การพฒันาการต่างๆ หลายด้าน 
เดก็กลุม่นีชอบทําอะไรซําๆ ชอบการเคลือนไหวแบบใดแบบเดียว หมกมุ่นกับสิงใดสิงหนึงอย่าง
มาก มีความพอใจกบัสิงแวดล้อมทีซําซากจําเจ (อ้างถึงใน  ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2548)  

 ผดงุ อารยะวิญ ู (2546: 1) ได้ให้ความหมายของเด็กออทิสติกไว้ว่า เด็กออทิสติก 
หมายถึง เด็กทีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึง  เด็กกลุ่มนีต้องการการศึกษา
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พิเศษ ในลกัษณะทีแตกตา่งไปจากการศกึษาทีให้กบัเดก็ปกติเพราะเดก็กลุม่นีมีความบกพร่องใน
พฒันาการด้านการสือความหมาย   ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีหน้าท่าทางหรือการใช้ภาษาถ้อยคํา มี
ปัญหาทางพฤติกรรม มีปัญหาทางสงัคม มีพฤติกรรมแปลก ๆ ซํา ๆ  

 แพทย์ผู้ เชียวชาญและนักวิชาการในประเทศไทยทีสนใจศึกษาเกียวกับเด็กออทิสติก 
ได้ให้ความหมายวา่ เดก็ออทิสติก หมายถึง เด็กทีมีพัฒนาการทางด้านภาษา การพูด การแสดง
ท่าทางทีบอกความหมายตา่งๆ ช้ากวา่เด็กปกติ แยกตวัจากสงัคมอนัเนืองมาจากภาวะออทิสซึม  
ซึงเป็นอาการผิดปกติทางพฒันาการของเดก็พฒันาการประสาทการรับรู้ทํางานผิดปกติ  ทําให้การ
แปลผลข้อมลูจากประสาทสมัผสัผิดไปจากปกติ ส่งผลต่อพัฒนาการทางการพูดและภาษา หรือ 
เดก็ออทิสติก หมายถึง เดก็ทีมีความผิดปกติและความล่าช้าทางพัฒนาการด้านสงัคม  ด้านการ
สือความหมาย ภาษา  ด้านอารมณ์ พฤติกรรมและการจินตนาการ   อาจจะมีหรือไมม่ีปัญญาอ่อน
ร่วมด้วย และมกัพบเห็นอาการเหลา่นีได้ชดัเจนก่อนอาย ุ3 ขวบ (เพ็ญแข  ลิมศิลา, 2545; อมุาพร  
ตรังคสมบตัิ, 2545; ชาตรี  วิฑรูชาติ, 2546; จอม  ชมุช่วย, 2545) 
  จากการศกึษาความหมายของเด็กออทิสติก ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  เด็กออทิสติก 
หมายถึง เดก็ทีมีความต้องการพิเศษทางการศกึษาประเภทหนึงทีมีความบกพร่องหลกั 3 ด้าน คือ 
ด้านการสือสาร ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านพฤติกรรม  ซึงส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ของเดก็มกัพบเห็นอาการเหลา่นีได้ชดัเจน ตงัแตว่ยัเดก็เลก็ก่อนอาย ุ3 ขวบ 
 

1.2  สาเหตุของการเกดิภาวะออทสิซมึ 

  จากการศกึษาถึงสาเหตขุองภาวะออทิสซึม  ผู้ศกึษาวิจยัได้กลา่วถึงสาเหตแุละปัจจัย
ทีเกียวข้องกบัเดก็ออทิสติกไว้ ดงันี   

วิง (Wing, 1996: 79) กล่าวว่า สาเหตขุองเด็กออทิสติก เกิดจากความผิดปกติที
สมองมีปัญหาระหว่างคลอดและสาเหตุทางพันธุกรรม และรูปแบบเฉพาะของครอบครัว เป็น
สาเหตหุนึงทีไมช่ดัเจนนกั โดยรวมแล้วสาเหตขุองเดก็ออทิสติกนนัซบัซ้อนมาก โดยเฉพาะในด้าน
พนัธกุรรมนนัมีมากกวา่หนึงพนัธกุรรม ทีมผู้ศกึษาวิจยัในประเทศตา่งๆ ได้พยายามศึกษาเจาะจง
ไปทีโครโมโซมและพนัธกุรรมทีมีพยาธิสภาพ โดยเฉพาะการอธิบายลกัษณะของเดก็ออทิสติก   
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  เพ็ญแข  ลิมศิลา (2545 : 24) ได้กล่าวถึง ภาวะออทิสซึมว่ามีสาเหตมุาจากภาวะ
ต่างๆ มากมาย สิงใดก็ตามทีทําให้พัฒนาการทางสมองผิดปกติไป อาจเกิดได้ตงัแต่ระหว่าง
นกัเรียนทีอยู่ในครรภ์มารดา ระหวา่งการคลอด หรือภายหลงัการคลอด เช่น มารดาทีเป็นโรคหัด
เยอรมนัระหวา่งการตงัครรภ์ นกัเรียนทีเป็นโรคทิวเบอร์รัส สเคอร์โรลิส ตงัแตกํ่าเนิด นกัเรียนทีขาด
ออกซิเจนระหวา่งคลอดการเจ็บป่วยของนกัเรียนภายหลงัการคลอด เช่นโรคไข้สมองอกัเสบแม้แต่
การเป็นหดั ไอกรน ทีมีภาวะแทรกซ้อน ก็อาจเป็นสาเหตทํุาให้สมองผิดปกติได้  มีหลกัฐานหลาย
อย่างทีแสดงวา่ นกัเรียน ออทิสติกมีความผิดปกติทางหน้าทีของสมอง เช่น นกัเรียนออทิสติก ร้อย
ละ 25-30 จะมีอาการของโรคลมชกัในระยะเริมเข้าสู่วยัรุ่น จากการตรวจคลืนสมองด้วยไฟฟ้าใน
นักเรียนออทิสติกอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณทีควบคุมด้านความจํา อารมณ์ และแรงจูงใจส่วนอีก
บริเวณหนึงจะควบคมุเกียวกบัการเคลือนไหวของร่างกาย  ลกัษณะของเซลล์สมองทงัสองแห่งเป็น
เซลล์ทีไมพ่ฒันาไปตามวยัของนกัเรียน  สาเหตทีุเกียวข้องกบักรรมพนัธุ์เนืองจากพบนักเรียนออทิ
สติกในคูแ่ฝดจากไขใ่บเดียวกนัมากกว่าคู่แฝดทีเกิดจากไข่คนละใบ  อตัราส่วนของนักเรียนออทิ
สติกในพีน้องท้องเดียวกันพบถึง 1: 50 ส่วนในนักเรียนทัวไปพบ 1: 2,000 เคยมีรายงานถึงสาร
บางอย่างทีเป็นตวันําทางแน่นอนในนักเรียนออทิสติก มีความผิดปกติในระบบภมูิต้านทาน คือ
ระบบภมูิต้านทานกลบัไปทําลายระบบประสาทของตนเอง อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถบอกได้ถึง
สาเหตสุง่เสริมทีจะทําให้นกัเรียนเป็นออทิสติกอยู่แล้วมีอาการมากขนึ   

 แนวคิด และสาเหตขุองภาวะออทิสซึม สรุปได้ดงันี  
 1.  สาเหตขุองภาวะจิตใจ เชือวา่ ภาวะออทิสซึมในนกัเรียนเกิดจากความสมัพันธ์ทาง
ลบในครอบครัว  นักเรียนใช้กลไกป้องกันตัวแบบหลบไปอยู่ในโลกของตัวเอง เพือหลีกเลียง
ความรู้สึกกดดัน และการปฏิเสธของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  แนวคิดนีไม่ได้รับการยอมรับมากนักใน
ปัจจบุนัแตย่งัได้รับความสนใจอยู่  (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล : ) 
 2.  สาเหตทุางชีววิทยา งานวิจัยใหม่จํานวนมากให้ความสนใจสาเหตขุองภาวะออทิ
สซึม ในแง่ชีววิทยาโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านยีน  ปัจจุบันนีมีการยอมรับกันมากกว่าเป็นสาเหตุ
สําคญัเกิดจากความผิดปกติของสมองสว่นกลาง (Central nervous system) ซึงอาจเกิดจากเซลล์
สมองทีผิดปกติและความสมดลุของสารเคมีของระบบประสาท การศกึษาด้านสาเหตขุองออทิสซึม
นนั  มกัไมไ่ด้เป็นการศึกษาเพือหาสาเหตแุต่เป็นการหาปัจจัยทีพบร่วมกัน โดยสรุปไม่ได้ว่าเป็น
เหตหุรือเป็นผล หรือกลไก การสรุปว่าเรืองใดเรืองหนึงเป็นสาเหตจุึงเป็นเรืองไม่ถูกต้อง รายงาน
พบวา่ อบุตัิการณ์ออทิสซึมในประชากรทวัไปในอตัราส่วน 1: 1,000 แต่พบอตัราการเกิดซําในลกู
คนถดัไปจากครอบครัว ทีมีลกูคนทีหนึงเป็นออทิสซึมแล้วสงูถึงร้อยละ 6-8 ข้อมลูทางพันธุศาสตร์
ในปัจจุบันพบความสัมพันธ์ระหว่างยีนบนโครโมโซมบางตําแหน่งกับลักษณะออทิสติกได้แก่ 
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ตําแหน่งที 15q 11-13, 7q และ 16p ทีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน
ออทิสติกอีกทงัผลการศึกษาในฝาแฝดทีมีรหัสพันธุกรรมเหมือนกันมีโอกาสเป็นออทิสติกสงูกว่า
แฝดไมเ่หมือนกนัอย่างชดัเจน (ทวีศกัดิ  สิริรัตน์เรขา, 2548 : 13)   
  ในปัจจบุนัได้มีการยอมรับสาเหตขุองออทิสซึมวา่ ออทิสซึมเกิดเพราะความบกพร่อง
ของระบบประสาท ทําให้ผู้ เป็นแสดงความผิดปกติทีแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ตงัแต่รุนแรง
มากถึงรุนแรงน้อย  ผู้เป็นจะมีข้อจํากดัหลายอย่าง หรือแม้กระทังมีความสามารถบางอย่างทีเกิน
ระดบัของคนปกติ (อญัชลี   สารรัตนะ, 2553 : 65) สําหรับปัจจัยทางการเลียงดนูนั ไม่ใช่สาเหตุ
โดยตรง แตเ่ป็นสาเหตสุง่เสริมทีจะทําให้นกัเรียนทีเป็นออทิสติกอยู่แล้วมีอาการมากขนึหรือช่วยให้
อาการของนกัเรียนดีขนึได้ (สถาบนัสขุภาพนกัเรียนแห่งชาติมหาราชินี,  2546 : 10) 
  จากการศกึษาสาเหตขุองการเกิดภาวะออทิสซึม ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้วา่ สาเหตขุอง
ภาวะออทิสซึมมีการศกึษาค้นคว้ากนัมากมายแตย่งัไมส่ามารถสรุปชีชดัได้ แตเ่ชือวา่น่าจะเกิดจาก
สาเหตขุองความผิดปกติในการทําหน้าทีของสมอง สารเคมีในสมอง หรือความผิดปกติในระบบภมูิ
ต้านทาน ซึงอาจเกิดขนึระหว่างการตงัครรภ์ ระหว่างคลอด หรือภายหลงัคลอด ส่งผลให้บุคคล
ออทิสติกมีความบกพร่องของพฒันาการด้านตา่งๆ ทําให้มีพฤติกรรมแตกตา่งจากคนทวัไป 

 

1.3  ลักษณะ อาการ และระดับความรุนแรงของภาวะออทสิซมึ  
  บุคคลออทิสติก มีลกัษณะอาการทีแตกต่างกันตามระดับความรุนแรง และมีความ
แตกตา่งจากเดก็ปกติมากน้อยขนึอยู่กบัภาวะของแตล่ะคน  จากการบูรณาการเอกสารหลายเล่ม
ทําให้ได้ภาพรวมของลกัษณะและอาการของเด็กออทิสติก  ดงันี  (ผดงุ  อารยะวิญ ู และคณะ, 
2546; สถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ,  2546; American Psychiatric Association, 

2000) 
  1.3.1 ความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  เด็กมีความบกพร่องในการมีปฎิ
สมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัสิงแวดล้อม  เช่น  ไม่มองสบตาผู้ อืน  ไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าหรือ
กริยาท่าทางจึงไมส่ามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนได้  เลน่กบัเพือนไมเ่ป็น  ไมส่นใจทีจะทํางาน
กบัใครมกัอยู่ในโลกของตนเอง 
  1.3.2 ความบกพร่องทางการสือสาร เป็นความบกพร่องทงัด้านการใช้ภาษา ความ
เข้าใจภาษา  การสือสาร  การสือความหมาย  เดก็จะมีความล่าช้าทางภาษาและการพูดในหลาย
ระดบั ตงัแตไ่มส่ามารถพดูสือความหมายได้เลย หรือพูดได้บ้างแต่ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกับ
ผู้ อืนได้อย่างเข้าใจและเหมาะสม   บางคนจะมีลกัษณะการพดูแบบเสียงสะท้อนหรือพดูเลียนแบบ  
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ทวนคําพดู หรือพดูซําแตใ่นเรืองทีตนเองสนใจ  การใช้ภาษาพดูมกัจะสลบัหน้าทีของคําในประโยค 
ระดบัเสียงทีพดูอาจจะมีความผิดปกติ  บางครังพดูในระดบัเสียงเดียว   
           1.3.3 ลกัษณะทางพฤติกรรมและอารมณ์ทีบกพร่อง  บุคคลออทิสติกจะมีพฤติกรรม
ซําๆ ผิดปกติ เช่น  เล่นมือ  โบกมือไปมา หรือหมนุตัวไปรอบๆ ยึดติดไม่ยอมเปลียนแปลงใน
ชีวิตประจําวนั  มีความสนใจแคบ  หมกมุน่กบัสิงของบางอย่าง  เดก็บางคนแสดงออกทางอารมณ์
ไมเ่หมาะสมกบัวยั  บางครังร้องไห้หรือหัวเราะโดยไม่มีเหตผุล  บางคนมีปัญหาด้านการปรับตวั
และมีการเปลียนแปลงสิงแวดล้อมต่างๆ จะอาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น  ร้องไห้  
ทําลายข้าวของ  เป็นต้น 

    1.3.4 ความบกพร่องด้านการเลียนแบบและจินตนาการ  เด็กบางคนต้องกระตุ้นจึงจะ
เลียนแบบได้  เช่น  เลียนแบบการเคลือนไหว  การพูด  บางคนไม่สามารถเลียนแบบได้แม้นการ
กระทําทีง่ายๆ การขาดทกัษะการเลียนแบบจงึเป็นพืนฐานสําคญัของการเลน่  ทําให้เดก็ขาดทกัษะ
การเลน่  ในด้านจินตนาการไมส่ามารถแยกเรืองจริงหรือเรืองสมมตุิได้  เชือมโยงความเข้าใจของ
เหตกุารณ์หนึงไปยงัเหตกุารณ์อืนไม่ได้  มีความยุ่งยากในการเข้าใจสิงทีเป็นนามธรรม  การเล่น
สมมตุิ  การจดัระบบความคิด  การจดัลําดบัความสําคญัก่อนหลงั  การวางแผนการคิด การสร้าง
จินตนาการจากภาษา ซึงสง่ผลตอ่การเรียนของเดก็ออทิสติก   
   1.3.5 ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ประสาทสมัผสั การใช้ประสาทสมัผสัทงัห้า ได้แก่ 
การรับรู้ทางสายตา  การตอบสนองตอ่การฟัง  การสมัผสั  การรับกลินและรส  มีความแตกต่างกัน
ในแตล่ะบคุคลบางคนชอบมองวตัถหุรือแสงมากกวา่มองเพือน  ไม่มองตาผู้ อืนบางคนเอาสิงของ
มาส่องดใูกล้ๆ ตา      บางคนตอบสนองต่อเสียงผิดปกติ  เช่น  ไม่หันตามเสียงเรียกทังทีได้ยิน  
บางคนจะปิดห ู เมือได้ฟังเสียงบางเสียง  ต่อต้านการสมัผสั  หลีกเลียงการดมกลินและการรับรส  
บางคนตอบสนองไวหรือช้ากวา่หรือแปลกกวา่ปกติ  เช่น  ดมของเลน่  ดมรองเท้า  หรือเลน่แปลกๆ 
เป็นต้น 

  1.3.6 ความบกพร่องด้านการใช้อวยัวะตา่งๆ อย่างประสานสมัพันธ์  การใช้ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายรวมถึงการประสานสมัพนัธ์ของกลไกกล้ามเนือมดัใหญ่และมดัเลก็  มีการเคลือนไหวที
งุ่มง่ามผิดปกติไม่คล่องแคล่ว  ท่าทางการเดินหรือการวิงดแูปลกๆ การใช้กล้ามเนือมดัเล็ก เช่น  
การหยิบจบัช้อนส้อมไมป่ระสานกนั  เป็นต้น   
  1.3.7 ลกัษณะอืน ๆ ของบคุคลออทิสติก  บางคนมีพฤติกรรมทีผิดปกติ ในขณะทีบาง
คนเชืองช้า  งุ่มง่าม  บางคนไม่ตอบสนองความรู้สึกต่อความเจ็บปวด  เช่น ดึงผม หรือกัดเนือ
ตนเองโดยไมแ่สดงอาการเจ็บปวด   
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  จากการรายงานลกัษณะเดน่ของบุคคลออทิสติกทีนายแพทย์  ลีโอ แคนเนอร์ กราซิง 

(Grazing,  2002) กลา่วไว้  มีดงันี  มีการแยกตวัอย่างเดน่ชดั  สว่นใหญ่เป็นความบกพร่องในด้าน    
การปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม  มีความผิดปกติในด้านภาษา บคุคลออทิสติกมีความผิดปกติด้านภาษา
ประมาณร้อยละ   ซึงมีระดบัตงัแตไ่มพ่ดู  สบัสนในการใช้คํา  พดูภาษาเฉพาะของตนเอง พดูซํา
หรือ พดูเลียนคําพดูผู้ อืน  มีประมาณร้อยละ  ทีระดบัสติปัญญาดี  สามารถพดูและมีพฒันาการ
ทางภาษา   มีความยึดมนัในการกระทําเดิมๆ บุคคลออทิสติกมกัจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่
ชอบการเปลียนแปลงและยึดมันกับกิจวตัรประจําวัน  เช่น  ใช้แก้วใบเดิม  เสือผ้าชุดเดิม  วาง
สิงของทีเดิม  ถ้ามีการเปลียนแปลงเด็กจะโมโหฉนุเฉียวรุนแรง  ขาดการเล่นอย่างมีจินตนาการ  
ขาดความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ขนั  ขาดการเล่นในรูปแบบของเกม หรือไม่มีจินตนาการใน
การเลน่  การปรากฏของอาการเห็นได้ตงัแตย่งัเลก็ ความผิดปกติของภาวะออทิสซึมปรากฏให้เห็น
ชดัเจนก่อนอาย ุ 36  เดือน ซึงพบวา่เดก็มีพฒันาการในด้านตา่งๆ ทีช้ากวา่พฒันาการปกติ  มีการ
แสดงอารมณ์ทีเกรียวกราดฉนุเฉียวหรือหงดุหงิดไมพ่อใจ  เช่น  การเปลียนแปลงกิจวตัรประจําวนั  
เด็กจะมีอารมณ์โกรธโมโหรุนแรงและคงอยู่เป็นเวลานาน มีความสามารถด้านหนึงด้านใดเป็น
พิเศษ  ซึงบ่อยครังทีผู้ปกครองคิดว่าเป็นเด็กอจัฉริยะ เช่น มีพรสวรรค์ในการวาดภาพ  การเล่น
ดนตรี หรือการคํานวณ เป็นต้น  มีเชาว์ปัญญาตํากว่าเกณฑ์  บุคคลออทิสติกประมาณร้อยละ            
75 – 80 มีเชาว์ปัญญาตํากว่า  70  ส่วนใหญ่จะมีระดบัเชาว์ปัญญาประมาณ  35 – 50  แต่มี
บุคคลออทิสติกบางคนทีมีเชาว์ปัญญาสงู หรือกลุ่มทีเรียกว่า  High Functioning  Autism และ
พบวา่เดก็กลุ่มนี มีความสามารถในด้านการแสดงออกทางภาษามากกว่าความสามารถในด้าน
รับรู้ทางภาษา  ลักษณะอืน ๆ ทีเกียวข้องกับความเป็นออทิสซึม  บุคคลออทิสติกจะแสดง
พฤติกรรมทีเป็นปัญหา  เช่น  ความก้าวร้าว  มีอาการตืนเต้น  วิตกกงัวล  สมาธิสนั  มีพฤติกรรมทํา
ร้ายตนเอง  มีความฉนุเฉียว  ตอบสนองต่อสิงเร้า เช่น  แสง  เสียง  หรือสมัผสับางอย่างผิดปกติ  
ชอบหรือกลัวอย่างไม่สมเหตุผลมีการแสดงออกทางอารมณ์ทีไม่เหมาะสมกับบริบท  หรือไม่
ตอบสนองทางอารมณ์กบัสิงแวดล้อม  เป็นต้น   
 ผดุง  อารยะวิญ ู (2542 : 158-160) ได้กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีลักษณะทาง
พฤติกรรมจําแนกย่อยๆ ได้หลายประการ แต่สามารถจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมได้  4 ลกัษณะ
ใหญ่ ๆ ได้แก่ . ปัญหาในการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนหรือสิงทีอยู่รอบตวั  2. ปัญหาในด้านการ
พดูและภาษา เด็กออทิสติกมีปัญหาทาง การพูดและภาษามากกว่าร้อยละ 50 .ปัญหาในด้าน
พฒันาการ . ปัญหาในการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสมตอ่สิงทีอยู่รอบตวั     
 นอกจากนี  มีผู้ ทีกลา่วถึงลกัษณะอาการของเดก็ออทิสติก ว่ามีลกัษณะอาการ 3 ด้าน 
ดงันี 1. พฒันาการทางภาษาช้า  2. พฒันาการทางสงัคมช้า 3. พฤติกรรมผิดปกติ คือ พฤติกรรม
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ซําๆ และเปลียนแปลงได้ยาก (สนัติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ. 2546: online; ดารารัตน์ สตัตวชัราเวช. 
2546: online; ชาตรี วิฑรูชาติ. 546)  
 นิรมล  พจันสนุทร (2547: 3) กลา่ววา่ เดก็ออทิสติกมีอาการตงัแต่มากไปหาน้อยและ
แตกต่างกันไป นอกจากนีเด็กออทิสติกยังสามารถมีพัฒนาการทีดีขึนเรือยๆ  ดังนันอาการจึง
เปลียนไปตามวยัของเดก็ ทําให้การวินิจฉยัของแพทย์จึงแตกตา่งกนัไป ขนึกบัวา่พบเดก็เมือวยัใด  
 สมาคมจิตแพทย์อเมริกันจึงจัดกลุ่มว่า เป็นออทิสติกสเปคตรัม (Autistic Spectrum) 
ซึงสเปคตรัม หมายถึง เฉดสี ในทางศพัท์แพทย์จัดให้กลุ่ม พีดีดี นอส (PDDS หรือ Pervassive 

Developmental Disorder) และแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ของ พีดีดี นอส ตามอาการหรือเฉดสีทีเป็น 
เช่น  ออทิสติก   แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม  พีดีดี นอส  (กรณีทีมีอาการคล้ายออทิสติกแต่มีอาการ
น้อยกวา่)  ในออทิสติกเองก็ยงัมีอาการแบ่งเป็นระดบัเช่น (High function autistic) คือออทิสติกที
มีความสามารถดี อาการไมรุ่นแรง เฉลียวฉลาด บางรายมีระดบัความสามารถตํา มีเชาวน์ปัญญา
บกพร่องด้วย    
 ชาญวิทย์  พรนภดล (2545:145-150) ได้กล่าวถึง ประเภทและอธิบายความหมาย
กลุม่อาการออทิสซึม ตามการจําแนกของ DSM IV ดงันี 

 1.  ออทิสติก ดิสออเดอร์ (Autistic Disorder) วิง (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2545 :       
145-150, อ้างอิงจาก Wing, 1996 : 350) ได้แบ่งผู้ ป่วยออทิสซึมออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพฤติกรรม
และความสามารถในการติดตอ่สือสารกบัผู้ อืน ดงันี 

  กลุ่มแยกตัว (Aloof) คือ กลุ่มผู้ ป่วยทีชอบอยู่คนเดียว ไม่เข้าหาบุคคลอืนด้วย
ตวัเองก่อน ไมต้่องการเข้ากลุม่หรือติดตอ่กบัผู้ อืน 

   กลุม่อยู่เฉย (Passive) คือ กลุม่ผู้ป่วยทีมกัไมเ่ข้าหาบคุคลอืนด้วยตนเองก่อน แต่
ไมป่ฏิเสธทีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืนเวลาทีผู้นนัเข้ามาหาหรือชกัชวน  
      กลุม่เข้าหาคนแตม่ีพฤติกรรมแปลกแยก  (Active but odd) คือ ผู้ ป่วยดตูลกและ
น่าสงสารในเวลาเดียวกนั ผู้ป่วยกลุม่นีอยากมีเพือน และมกัพยายามเข้าหาบคุคลอืน แตเ่นืองจาก
ทกัษะความเข้าใจทางสงัคมและความสามารถในการใช้ภาษาทีมีจํากดั ทําให้วิธีการทีผู้ ป่วยกลุม่นี 
ใช้เวลาเข้าหาผู้ อืนดแูปลกประหลาดในสายตาผู้ อืน ถูกผู้ อืนล้อเลียนอยู่เสมอ    เวลาคยุกับเพือน
ผู้ป่วยก็มกัจะพูดถึงแต่สิงทีตนเองสนใจ พีดีดี นอส (PDD NOS) และเอสเพอร์เกอร์ (Asperger’ 

disorder) มกัจะถกูจดัอยู่ในกลุม่ที 2 และ 3 มากกวา่กลุม่ที 1 

 2. แร็ท ดิสออเดอร์ (Rett’s  disorder) การเจริญเติบโตของศีรษะเริมหยุดชะงักที
อาย ุ5 เดือน ถึง 4 ปี ทําให้ศีรษะเติบโตช้าและเริมสญูเสียความสามารถในการใช้มือ ทักษะทาง
สงัคมและการพดูเริมถดถอย 
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 3. ซายฮูด ดิสอินติเกรทีฟ (Childhood Disintegrative Disorder หรือ CDD) จะ
สญูเสีย ความสามารถทางภาษาทงัการรับรู้และการพูด ทักษะทางสงัคม ความสามารถในการ
ปรับตวั การเลน่ ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ ความสามารถในการควบคมุระบบขบัถ่าย  

                 4. เอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) มีอาการออทิสซึมทุกอย่าง ยกเว้นว่ามี
ระดบัเชาวน์ปัญญาพัฒนาการทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในวยัเด็กจะมีอาการซนหุนหันพลัน
แลน่และขาดสมาธิ เมืออายุมากขนึจะมีความสนใจอยากมีเพือนแต่มกัจะไม่เข้าใจสถานการณ์
สงัคม ไมรู้่วา่จะปฏิบตัิกบัผู้ อืนอย่างไร และไมส่ามารถรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อืนไว้ได้ 

              5. พีดีดี นอส (PDD NOS) จะมีอาการรุนแรงน้อยกวา่ออทิสซึม เริมเกิดอาการหลงัอายุ 
30 เดือน จะมีระดบัเชาวน์ปัญญาสงูกวา่ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสือสารกับ
ผู้ อืนดีกวา่และมีโอกาสเสียงตอ่การเกิดจากการชกัตํากวา่ผู้ป่วยออทิสซึม 

 จากการศกึษาลกัษณะ อาการ และระดบัความรุนแรงของภาวะออทิสซึม ผู้ วิจยัสามารถ
สรุปได้วา่ ลกัษณะและอาการดงักลา่วเป็นภาพรวมของเดก็ออทิสติก เดก็ออทิสติก  แต่ละคนจะมี
ลกัษณะพฤติกรรมทีแตกตา่งกนัมากบ้างน้อยบ้าง ขนึอยู่กบัระดบัความรุนแรงของแตล่ะบคุคล  
 

1.4 การวนิิจฉัย และคัดแยกเด็กออทสิติก 
 เพ็ญแข ลิมศิลา (2545 :  15 -20) กล่าวว่า การวินิจฉัยโรคออทิสซึมมีวิธีการปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี 

 1.4.1 การซกัถามประวตัิอย่างละเอียดจากพ่อแมห่รือผู้ใกล้ชิดเด็กเกียวกับประวตัิการ
ตงัครรภ์ของมารดา การคลอด การเลยีงด ูพฒันาการด้านร่างกาย สงัคม และสือความหมาย  จาก  
การแสดงพฤติกรรมของเด็กขณะทีอยู่บ้าน  การมีบุคคลในครอบครัวมีปัญหาเหมือนเด็กหรือไม่  
และประวตัิการเจ็บป่วยของเดก็ การกระทบกระเทือนตอ่สมอง 
 1.4.2 การตรวจและประเมินเพือการวินิจฉยั แพทย์ควรให้เด็กเดิน วิงและเล่นได้อย่าง
อิสระ 

 1.4.3  การสงัเกตพฤติกรรมเพือการวินิจฉยั โดยสงัเกตวา่พบพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี 
ในลกัษณะทีมากหรือน้อยเกินไป 

   1. ด้านร่างกายถ้ามีขนาดเลก็หรือใหญ่เกินไปมกัเกียวข้องกบัปัญหาของสขุภาพ
และปัญหาการรับประทานอาหาร เช่น เคียวอาหารไมเ่ป็น กลืนลําบาก คายอาหารไม่เป็น บางคน
รับประทานอาหารไมรู้่จกัอิม 

    2. การเคลือนไหวร่างกายมีความผิดปกติ เช่น วิงหรือเดินอย่างไม่มีจุดหมาย
โยกตวั กระดิกนิว โบกมือไปมา บางคนนิงเฉย บางคนงุ่มง่ามหกล้มบ่อย การแสดงออกทางสงัคม
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และความสมัพนัธ์กบับคุคล เดก็อาจแสดงพฤติกรรม  แบบ คือ อาจแยกตวัโดดเดียวหรือสมยอม
จนเหมือนตุ๊กตาทีไมม่ีชีวิตจิตใจหรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนมากเกินไปโดยแสดงให้เห็นพฤติกรรมที
ผิดปกติ 

    3. การตอบสนองตอ่การใช้ตา เช่นหลีกเลียงการสบตา จ้องมองแบบผิดปกติ
มองเลือนลอย ชอบมองแสงสวา่งหรือสิงของทีหมนุ ๆ มองสิงของใกล้ตามากเกินไป 

    4. การตอบสนองต่อการฟัง ไม่ตอบสนองต่อเสียงบุคคลหรือตอบสนองเสียง
บางเสียงมากเกินไป 

    5. การตอบสนองตอ่รส กลิน สมัผสั ดมหรือเลียสิงทีไมใ่ช่อาหาร ชอบหมกมุ่น
ต่อการสมัผสับางอย่างแต่ไม่รับการสมัผสัจากบุคคล บางคนทนต่อความเจ็บปวดและบางคน
แสดงความเจ็บปวดมากเกินไป การสือความหมาย ไม่สามารถสือความหมาย ไม่เข้าใจสีหน้า
ท่าทางของผู้ อืน พดูไมไ่ด้ พดูเลียนแบบ บางคนพดูซําซาก 

    6. พฤติกรรมซํา ๆ จะแสดงไมเ่หมือนกนั เช่น ชอบดโูฆษณาทางทีวีซํา ๆ ต้อง 

นงัทีเดิมทกุครัง 
    7. การจินตนาการ ไมส่ามารถสมมตุิในการเลน่ เลน่ของเลน่ไมเ่ป็น 

    8. การปรับตวัต่อสิงแวดล้อมและการแสดงออกทางอารมณ์ เด็กจะปรับตัว
ยากเมือมีการเปลียนแปลงสิงแวดล้อม แสดงออกไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีอารมณ์
เปลียนแปลง 
โดยไมท่ราบเหตผุล 

    9. ด้านสติปัญญา มีความสามารถด้านตา่ง ๆ ลา่ช้า แตม่ีความสามารถพิเศษ
บางด้านโดดเดน่ 

 1.4.4  การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการหรือ
เครืองมือพิเศษไมใ่ช่เพือการวินิจฉยั แตทํ่าเพือประกอบการรักษา 

 1.4.5  การตรวจสอบทางจิตวิทยาเพือดคูวามสามารถของระดบัสติปัญญา ทําเมือเด็ก
สามารถพดูได้และเรียนรู้ได้แล้ว 

 1.4.6 การตรวจสอบการได้ยิน 

 เนอร์คอมบีและคนอืน ๆ (Nurcombe  et al., 2000 : 547) กล่าวว่า ในการวินิจฉัย
ภาวะออทิสซึมจะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิตของ
สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (DSM IV) โดยแพทย์ผู้ เชียวชาญในประเทศไทยกําหนดพฤติกรรมที
สําคญัได้ใช้เป็นเกณฑ์ ดงันี  
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ตารางที   พฤติกรรมบ่งชีภาวะออทิสซึม 

หวัข้อ คําอธิบายหวัข้อ 

. จํานวนข้อทีบ่งชี 1. ต้องมีลกัษณะอย่างน้อย  ข้อ จากลกัษณะบ่งชี  ข้อ   
    ในข้อ ก. ข. และ ค. รวมกนั 

2. ต้องมีลกัษณะอย่างน้อย  ข้อในข้อ ก.  
3. ต้องมีลกัษณะอย่างน้อย  ข้อ ในข้อ ข. และ ค. 

. ข้อบ่งชี ก. ข. และ ค. 
   ก. ความบกพร่องในพฤติกรรม
สงัคมด้านตา่งๆ 

 

 

 

 

 

. มีความบกพร่องในพฤติกรรมสือสารทีไมใ่ช่ภาษาพดู
หลายๆ อย่างรวมกนั เช่น การแสดงออกสีหน้า ภาษกาย 
การสบตา การสือสารด้วยภาษาท่าทาง 
. ไมส่ามารถสร้างสมัพนัธ์กบัเพือนร่วมวยัได้อย่าง
เหมาะสม 

. ไมรู้่จกัหาความสนกุ ความสนใจ และความสําเร็จ 
(Accomplishment) ร่วมกบัคนอืนได้ (เช่น แสดงออกไมไ่ด้ 
เลน่กบัเพือนไมไ่ด้ ชีวตัถทีุตนสนใจไมไ่ด้ )  
. ไมม่ีปฏิกริยาตอบโต้ – แลกเปลียนเชิงสงัคม และอารมณ์
กบับบคุคลอืน ทงัคนร่วมวยัและคนตา่งวยั (ไมรู้่จกัให้ ไม่
รู้จกัรับ) 

   ข. ความบกพร่องในพฤตกิรรม
ด้านภาษา 

. มีพฒันาการพดูช้าหรือไมม่ีพฒันาการใดๆ เลย (ทงันีไม่
นบัความพยายามในการชดเชยโดยวิธีอืนๆ เช่น การใช้
ท่าทาง) 
. ในกรณีทีมีการพฒันาภาษาพดูได้บ้างก็ไมส่ามารถทีจะ
เริมต้นการสนทนาหรือดําเนินการสนทนา 

. การใช้คําพดูซําๆ ภาษาซําๆ ใช้ภาษาแปลกๆ 

. ขาดความสามารถในการเลน่หลายอย่าง เชน่ เลน่สมมตุิ 
เลน่เลียนแบบเชิงสงัคม ทีเหมาะสมกบัวยัของตนเอง 
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ตารางที   พฤติกรรมบ่งชีภาวะออทิสซึม  (ตอ่) 
หวัข้อ คําอธิบายหวัข้อ 

   ค. มีพฤติกรรมซําซากจําเจ ไมกี่
อย่างทงัในด้านความสนใจและ
กิจกรรม 

. หมกมุน่กบัสิงใดสิงหนึง หรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง
ซําๆ อย่างผิดปกติวิสยั 

. ขาดความยืดหยุ่นกับกิจวัตรประจําวันหรือประเพณี
พิธีกรรม 

. มีกิริยาอาการทางการเคลือนไหวซําๆ เป็นแบบเดียวกัน 
เช่น ลบูหน้า ดดันิว กดันิว สลดัมือ ฯลฯ 

. หมกมุน่ไมยื่ดหยุ่นกบัชินส่วนของวตัถุ สิงของ เครืองเล่น 
เช่น รถ เกม 

. มีความผิดปกติหรือความลา่ช้า
ในพฒันาการด้านตา่งๆ อย่างน้อย 
 ด้าน 

. ด้านสงัคม    . ด้านภาษา   . ด้านการเลน่สมมตุิ 
และ . ต้องแสดงออกตงัแตก่่อนอาย ุ  ขวบ 

. ความผิดปกติดงักลา่วต้องไมใ่ช่
ลกัษณะความผิดปกติตามคํา
นิยามของ Ratt’ s Disorder หรือ 
Childhood Disintegrative 

Disorder 

 

 

ทีมา :  Nurcombe  et al. (2000)  
 

 จากการศกึษาการวินิจฉยั และคดัแยกเด็กออทิสติก ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ข้อบ่งชี
ในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึม เพราะเด็กออทิสติกอาจมีอาการบางอย่างร่วมกับเด็กประเภทอืน 
เช่น เดก็ปัญญาออ่น เดก็สมาธิสนั เด็กทีมีความผิดปกติทางภาษา ดงันนัจึงเป็นต้องมีข้อบ่งชีใน
การวินิจฉัยโดยแพทย์ และมีแพทย์ลงความเห็นอย่างน้อย  คน (  ใน )โดยมีลักษณะ
ข้อบกพร่อง  ข้อ ในด้านพฤติกรรมสงัคม ด้านภาษา พฤติกรรมซํา  ๆ และมีความผิดปกติหรือ
ความลา่ช้าในพฒันาการด้านตา่ง ๆ อย่างน้อย  ด้าน    
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1.5 ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กออทสิติก 

  เดก็ออทิสติกมีปัญหาความบกพร่องในหลายๆ ด้าน ซึงความบกพร่องเหล่านนัทําให้
เดก็ออทิสติกมีปัญหาในการเรียนรู้ ซึงอมุาพร ตรังคสมบตัิ (2546:85-91) ได้สรุปสิงทีเป็นอปุสรรค
ในการเรียนรู้ของเดก็ออทิสติกไว้ดงันี 

 1.5.1 ความบกพร่องในการคิด 

    1. การคิดเชิงนามธรรม เดก็ออทิสติกมีความจํากดัในการคิดแบบนามธรรม การ
คิดรวบยอดและการเข้าใจความหมาย เดก็จะไมส่ามารถสรุปความคิดรวบยอด ไม่เข้าใจหลกัการ
และเหตุผลได้ดีเหมือนเด็กทัวไปการทําความเข้าใจกับความหมายทีซ่อนเร้นอยู่เป็นสิงทียาก
สําหรับเดก็ออทิสติก 

    2. การเชือมโยงและบรูณาการความคิด การเรียนรู้ทีเกิดขนึในชีวิตเด็กออทิสติก
เป็นประสบการณ์โดดๆ ทีไม่เชือมโยงกัน (Unrelated experience) ทงันีเพราะเด็กออทิสติกไม่
สามารถเชือมโยง หรือบรูณาการความคิดเข้าด้วยกัน คําๆ หนึงมีความหมายเพียงอย่างเดียว ไม่
อาจมีความหมายอืนได้ การทีไมส่ามารถเข้าใจเหตกุารณ์ หรือสิงทีเกิดขนึในภาพรวมได้ ทําให้เด็ก
ออทิสติกไมเ่ข้าใจโลกรอบตวั และมองดโูดลกแตกตา่งจากคนทวัไป 

    3. การประยุกต์การเรียนรู้จากสถานการณ์หนึงไปอีกสถานการณ์หนึง การ
เรียนรู้ของเด็กออทิสติกเป็นแบบจําเพาะ สิงทีเรียนรู้ในสถานการณ์หนึงไม่ถูกส่งต่อไปสู่อีก
สถานการณ์หนึง เดก็ทวัไปเรียนรู้เกียวกับโลกรอบตวัผ่านทางการสงัเกต การตีความหมาย และ
การเลียนแบบผู้เลียงด ูซึงเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้จากสถานการณ์ (จากสถานการณ์ของผู้ อืน) 
มาสูอี่กสถานการณ์หนึง (สถานการณ์ของตนเอง) ลกัษณะการเรียนรู้แบบจําเพาะนี ทําให้เด็กไม่
สามารถนําสิงทีเรียนรู้จากทีบ้านไปใช้ทีโรงเรียน หรือนําสิงทีเรียนรู้จากโรงเรียนไปใช้ทีบ้านได้ ใน
ปัจจบุนัการสอนเดก็ออทิสติกจึงเน้นการสอนในสถานการณ์จริง 
    4. ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เด็กออทิสติกมีความจํากัดในความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ วิธีคิดจะจํากดัอยู่เฉพาะสิงทีเคยเรียนรู้มาก่อนเท่านนั เด็กไม่สามารถ
คิดหาทางออก หรือมีความคิดใหม่ๆ ทีอยู่นอกเหนือสิงทีเคยเ รียนรู้หรือประสบการณ์เก่า ไม่
สามารถขยายสิงทีเคยเรียนรู้หรือเข้าใจมาสร้างเป็นสิงใหม ่สิงทีเรียนรู้นนัจะอยู่ในบริบทเดิมเท่านนั 

    5. การจดัระบบและลําดบัขนัตอน เดก็ออทิสติกมกัมีปัญหาในการจัดระบบ ซึง
หมายถึงการจดัลําดบัความสําคญั การจัดระเบียบของสิงต่างๆ และการวางแผนเพือทําให้บรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนียังมีปัญหาในการเรียงลําดบัขนัตอน โดยมกัจะเรียงขนัตอนของสิงต่างๆ 
สบัสน เช่น ใสร่องเท้าก่อนใสถ่งุเท้า 
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 1.5.2 ความบกพร่องในการรับรู้สิงเร้า 

    1. การเลือกสนใจสิงเร้าเฉพาะอย่าง เด็กจะเพ่งเล็งหรือสนใจเฉพาะสิงเร้าหรือ
สญัญาณอนัหนึง และจะไมแ่สดงอาการสนใจสิงเร้าหรือสญัญาณอืนๆ การทีเดก็รับรู้ได้เพียงอย่าง
เดียว ทําให้การเรียนรู้ของเด็กไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะการเรียนทีอาศยัเทคนิคการกระตุ้นหรือส่ง
สญัญาณให้เดก็ทํา ผลเสียคือ พฒันาการทางภาษาจะล่าช้าไม่เกิดการเชือมโยงสิงใหม่ๆ และทํา
ให้เดก็มีปัญหาในปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

    2. การมีสิงเร้ามากเกินไป เดก็ออทิสติกไมส่ามารถแยกแยะ วิเคราะห์ และเลือก
การตอบสนองทีเหมาะสมต่อสิงเร้าทีเข้ามาพร้อมกันหลายๆ อย่างได้ ซึงการกระตุ้นจากสิงเร้า
รอบตวัมากเกินไปจะทําให้เดก็เกิดความสบัสนได้ 

    3. การเพ่งเลง็รายละเอียดมากเกินไป เดก็ออทิสติกจะสงัเกตรายละเอียดได้ แต่
สิงทีเป็นปัญหาคือ เด็กไม่เข้าใจว่ารายละเอียดเหล่านันสําคัญอย่างไร และมักเลือกสนใจ
รายละเอียดทีผิด เช่น เพ่งดลูายเส้นของทางม้าลายโดยไมส่นใจรถทีกําลงัแลน่มา 

    4. ขาดสมาธิ เด็กออทิสติกมกัมีสมาธิจดจ่อได้นานในสิงทีตนสนใจ แต่สิงทีไม่
สนใจจะมีสมาธิเพียงชวัครู่ และเมือสิงเร้าหลายสิงเกิดขนึพร้อมกนั เดก็จะไมส่ามารถคงสมาธิไว้ได้
เลย 

 1.5.3 การมีความกังวลมากเกินไป เด็กออทิสติกมกัมีความกังวล โดยเฉพาะความ
กงัวลเกียวกบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

 1.5.4 การรับรู้ทางประสาทสมัผสัผิดปกติ การรับรู้ทางประสาทสมัผสัผิดปกติ ทําให้
เดก็ออทิสติกเกิดการถอยหนี หรือเกิดการตืนเต้นมากจนเรียนรู้ไมไ่ด้ 

 1.5.5 การแสดงความต้องการสิงต่างๆ มากเกินกว่าปกติเวลาต้องการสิงใด เด็กออทิ
สติกจะแสดงความอยากได้มาก โดยจะพยายามให้ได้สิงทีต้องการ ลกัษณะดงักล่าวทําให้เกิด
พฤติกรรมซําๆ และหมกหมุน่ จนมีผลทําให้การเรียนรู้สิงตา่งๆ ไมก้่าวหน้าเท่าทีควร 
 1.5.6 การยอมแพ้และถอยหนี เมือเจอปัญหาหรือสิงยาก เดก็ออทิสติกจะยอมแพ้ ไม่มี
ความพยายามจะทําให้ได้ หากเดก็ทําบางสิงไมส่ําเร็จ เด็กอาจแสดงพฤติกรรมถดถอย 

 1.5.7 การขาดการริเริมและจงูใจ เดก็ออทิสติกมกัมีลกัษณะเหมือนขาดแรงจูงใจ หรือ
การกระตุ้นภายในตนเอง ซึงการขาดแรงจูงใจนอกจากเด็กจะแสดงออกมาในลกัษณะตดัสินใจ
ไมไ่ด้ ลืม หรือไมก่ระตือรือร้น ยงัแสดงออกมาในลกัษณะดือ ไม่ฟัง ไม่สนใจ เหม่อลอย หรืออ่อน
ล้า 

 จากการศกึษาปัญหาการเรียนรู้ของเดก็ออทิสติก ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาการ
เรียนรู้ของเด็กออทิสติกนันมีหลากหลายด้าน  ในแต่ละด้านก็จะส่งผลรบกวนต่อระดับ
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ความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็ก โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรืองของการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอืน และด้านภาษา 

 

1.6  การช่วยเหลือเด็กออทสิติก 

 ผดงุ  อารยะวิญ  ู(2542: 122-125) สรุปการช่วยเหลือเดด็ออทิสติกดงันี 

 1.6.1 หากเดก็ออทิสติกมีความบกพร่องขนัรุนแรง การช่วยเหลือควรเป็นแบบตวัต่อตวั            
การเรียนร่วมจึงเป็นวิธีการทีไมเ่หมาะสม เมือเดก็มีทกัษะมากขนึ จึงอาจพิจารณาให้เรียนร่วมได้ 

 1.6.2 การสอนเด็กออทิสติกควรเน้นทักษะทีจําเป็น ได้แก่ ทักษะในการดํารงชีวิต 
ทกัษะการใช้ภาษาทีจําเป็นในการเรียน และทกัษะทีจําเป็นในการประกอบอาชีพ 

                 1.6.3 ในทกัษะด้านภาษาควรเน้นการรับรู้ทางภาษาและการแสดงออกทางภาษาใน
ลกัษณะทีง่ายๆ ไมส่ลบัซบัซ้อน 

 1.6.4 จัดกิจวัตรประจําวันให้เป็นระบบและดําเนินการตามเดิมทุกวนั หากมีการ
เปลียนแปลงจะต้องบอกและอธิบายให้เดก็ทราบอย่างชดัเจน 

 1.6.5 ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรรมควบคูไ่ปกบัการสอน 

 1.6.6 หลีกเลียงการลงโทษ การลงโทษบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับเด็กประเภทนี 
อาจทําให้ปัญหากลบัเลวร้ายยิงขนึ อย่างน้อยควรเปลียนเป็นการให้แรงเสริมแทนการลงโทษ 

 1.6.7 เด็กออทิสติกจํานวนมากมกัขาดทักษะในการสร้างปฏิสมัพันธ์กับเด็กอืนการ
จัดการเรียนการสอนจึงควรให้เพือนเป็นแบบอย่างมากทีสดุ เท่าทีจะสามารถจะทําได้ และการ
จดัการเรียนการสอน ควรเน้นทกัษะทางสงัคมด้วยเช่นเดียวกนั 

 1.6.8 พยายามเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมทีก่อให้เกิด หรือส่งเสริมการแสดง
พฤติกรรมทีไมพ่ึงประสงค์ของเดก็ 

 1.6.9 เลือกใช้วิธีปรับพฤติกรรมทีเหมาะสมกบัเดก็ 

 1.6.10 หากเดก็นงัโยกตวัไปมาสมําเสมอในห้องเรียนหรือเมือประกอบกิจกรรม อาจสงั
ให้เดก็หยดุพฤติกรรมนนั หรือเพิกเฉยตอ่พฤติกรรมนนัเสีย   วิธีการดงักล่าวอาจไม่ทําให้เด็กหยุด
พฤติกรรม โยกตวั ครูอาจเลือกใช้วิธีใหม ่เช่น เลือกกิจกรรมทีเด็กสนใจ ซึงครูจะต้องมีข้อมลูก่อน
วา่เดก็ชอบอะไรบ้าง ครูอธิบายให้เพือนร่วมห้องเข้าใจและให้การช่วยเหลือแก่เดก็ 

 1.6.11 เดก็ออทิสติกอาจกดัเดก็ปกติ ซึงครูบางคนอาจนําเด็กไปนอกห้อง หรือลงโทษ
เดก็ด้วย วิธีอืน ซึงอาจไมไ่ด้ผลครูจึงจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชียวชาญให้มาช่วยเดก็ใน
บางเวลาหรืออาจให้เดก็ออทิสติกเลือกนงัเรียนกบัเพือนทีเขาชอบและสามารถสือสารกนัรู้เรือง 
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 1.6.12 เด็กออทิสติกบางคนอาจพูดตามหรือเลียนเสียงพูดของเด็กปกติ ครูจะต้อง
ชีแจงให้เด็กปกติเข้าใจว่า เขาไม่มีความประสงค์จะล้อเลียนเด็กปกติ  แต่การพูดตามอาจเป็น
ลกัษณะของเดก็ประเภทนี 

 1.6.13 เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรู้ช้า เด็กใช้เวลานานมากในการแสดงทักษะที
ง่าย ๆ ครูบางคนอาจลดจดุประสงค์ทางพฤติกรรมลง ลดเนือหาวิชาลง ซึงอาจทําให้เด็กสอบผ่าน
เกณฑ์ได้ง่ายขนึ ความจริงแล้วครูอาจช่วยเดก็ได้โดยการสือสารทางสายตา นนัคือให้เดก็เรียนจาก
ภาพ ประกอบวีดิทศัน์ หรือแผน่ใส หรือครูอาจใช้ดนตรีประกอบการสอน 

 1.6.14 เดก็อาจขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิงในสภาวะทีมีเสียงรบกวนครู
อาจให้เดก็งดร่วมกิจกรรมซึงเป็นวิธีการทีไมเ่หมาะสม ครูอาจเลือกวิธีการอืน เช่น ให้เด็กสวมหูฟัง
เพือป้องกนัเสียงรบกวน หรือเดก็ฟังเพลงจากเทปในกิจกรรมทีมีเสียงดนตรี 
 การช่วยเหลือเด็กออทิสติกทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหลายด้าน ดังนันการปรับ
พฤติกรรมทีมีปัญหา  การสง่เสริมฟืนฟแูละพฒันาพฤติกรรมทีเหมาะสมจึงจําเป็นตอ่เดก็ออทิสติก  
การดําเนินการดังกล่าว จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเกียวข้องใกล้ชิดกับเด็ก   
โดยเฉพาะฝ่ายพ่อ แม ่ผู้ปกครอง แพทย์ จิตแพทย์ นกับําบดั และครู อาจารย์ต้องประสานงานกัน
อย่างสมําเสมอและตอ่เนือง  
 พ่อ แม ่เป็นครูคนแรกของลกู ต้องเอาใจใสใ่ห้ความอบอุน่ รู้จกัวิธีสงัเกตพฒันาการของ
ลกู เพือเป็นข้อมูลในการรักษาบําบัดพฤติกรรมทีเป็นปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมทีเหมาะสม 
รวมทงัช่วยฝึกลกูให้ปฏิบตัิตามคําแนะนําของแพทย์และนักบําบัด พ่อแม่ของเด็กออทิสติก ต้องมี
ความอดทนสงู เข้มแขง็ ทําใจยอมรับสภาพความจริงทีเกิดขนึ ปรับสถานการณ์ภายในบ้านให้ทุก
คนมีสว่นร่วมในการเลียงดเูดก็ออทิสติก  ฝ่ายแพทย์ หมายถึง กมุารแพทย์  จิตแพทย์  พยาบาลจิต
เวช  นกัจิตวิทยา นักฝึกพูด นักบําบัดทงัหลาย ต้องร่วมมือประสานกับพ่อแม่ และครู ช่วยรักษา
บําบดัให้คําแนะนําฝึกอบรมเพือลดพฤติกรรมทีเป็นปัญหา เสริมสร้างทักษะการช่วยตวัเอง และ
ทกัษะอืนๆ เป็นต้น 

 ครูและบคุลากรในโรงเรียน  ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรืองของเด็กออทิสติก มี
จิตใจทีเมตตาเห็นใจและต้องการจะให้ความช่วยเหลือ  ต้องมีความอดทนในการช่วยปรับเปลียน
พฤติกรรม  เสริมสร้างทกัษะใหม่ๆ  และให้การศกึษาพิเศษ ตามความถนดัของเดก็แตล่ะคน  
 เดก็ออทิสติกสว่นใหญ่จะไมอ่ยู่นิง  ซุกซนมาก สมาธิสนั แยกตวั ไม่พูดถ้าไม่ได้รับการ
ปรบัพฤติกรรมและฝึกพดูให้สือสารติดตอ่กบัผู้ อืนได้  ดงันนัเดก็ออทิสติกจึงต้องได้รับการช่วยเหลอื
จากทกุฝ่าย ถ้าเด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มทีตงัแต่เด็ก  เมือโตเป็นผู้ ใหญ่จะสามารถอยู่ใน
สงัคมได้ใกล้เคียงกบัคนปกติ  
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                 การบําบดัรักษาอาการของเดก็ออทิสติกนนั  สามารถปฏิบตัิได้หลายวิธี โดยจากหลาย
วิชาชีพ ซึงสามารถสรุปการรักษาได้ดงันี  (เพ็ญแข  ลิมศิลา, 2545;  ดารารัตน์ สตัตวชัราเวช , 
2546 และทวีศกัดิ   สิริรัตน์เรขา, 2548)  

 1.  การบําบดัทางชีวภาพ ได้แก่ การให้ยามกัจะใช้ในกรณีทีเดก็มีอาการชกั ก้าวร้าวอยู่
ไ ม่ นิ ง ตลอดจน ปัญหาทาง ด้ าน อา รมณ์  พฤ ติก ร รม อืนๆ  นอก จาก นี ก า ร นํ า  HEG 

(Hemoencephalogram) มาใช้ซึงเป็นการทํา blood brain exercise ในสมองทงัสองซีกจะช่วยให้
มีการไหลเวียนของเลือดภายในสมอง   ดีขึน ในเด็กออทิสติกจะเพิมการกระตุ้นทีบริเ วณ 
Broa’area ซึงเป็นสมองส่วนทีควบคมุการพูด ขณะรักษา HEG (Hemoencephalogram) มีการ
บนัทึกกราฟคลืนความคิดทีสามารถบอกความก้าวหน้าในการรักษาแตล่ะครัง  
 2. พฤติกรรมบําบัด เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมเพือลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ การ
ปรับพฤติกรรมต้องมีการวางแผนร่วมกนักบัผู้ปกครองหรือผู้ดแูลเดก็ ตลอดจนผู้ทีเกียวข้องกับเด็ก
ทงัหมด เพือให้การบําบดัเป็นไปอย่างตอ่เนืองและสร้างพฤติกรรมใหมที่พึงประสงค์  
 3. พฒันาการบําบดั เดก็ออทิสติกจะมีความบกพร่องของพฒันาการ ดงันนัการสง่เสริม
พฒันาการทีบกพร่องไป จึงเป็นสิงทีจําเป็น โดยเริมตงัแตเ่มือเดก็อายยุงัน้อย ยิงผู้ปกครองทราบได้
เร็วมากเท่าใดวา่ลกูเป็นออทิสติก และเริมการบําบดัทีถกูต้องได้เร็วมากเท่านนั โอกาสในการทีเด็ก
จะเรียนรู้ พฒันาและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติจะมีมากยิงขนึ การส่งเสริมพัฒนาการ
ได้แก่ 
      1. การสง่เสริมการใช้กล้ามเนือตา่งๆ ของร่างกายไมว่า่จะเป็นกล้ามเนือมดัเล็กหรือ
กล้ามเนือมดัใหญ่ ในการดํารงชีวิตหรือการทํากิจวตัรประจําวนัตา่ง ๆ เช่นการทรงตวั การเดิน การ
ก้าวข้ามสิงกีดขวาง การใช้ช้อนรับประทานอาหาร การแตง่ตวั เป็นต้น  
   2. การสง่เสริมทกัษะทางภาษา  ได้แก ่  การช่วยเหลือเดก็ให้มีการสือสาร  โดยใช้
วิธีการ  ทีเด็กถนัด เช่น การสือสารด้วยภาพ (PECS : The Picture Exchange Communication 

System) อรรถบําบดั (Speech Therapy) และสง่เสริมให้เดก็มีประสบการณ์ทีดีในการพูดสือสาร 
เพือลดปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือกระตุ้น
ความสนใจในการเรียนคําศพัท์  ซึงจากการศึกษาของสขิุริน  เย็นสวสัดิ (2548: บทคดัย่อ)  ได้
ศกึษา ทกัษะการสือสารของเดก็ออทิสติกจากการสอนโดยการใช้ป้ายกระดานสือสาร   ผลการวิจยั
พบว่า   ทักษะการสือสารแบบการใช้ภาษาท่าทาง ของเด็กออทิสติก  จากการสอนโดยใช้ ป้าย
กระดานสือสารสงูขนึ สว่นทกัษะการสือสารโดยใช้ภาษาพดู ของเดก็ออทิสติกจากการสอนโดยใช้
ป้ายกระดานสือสารไมเ่ปลียนแปลง   
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   3. การจัดการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นการเรียนร่วมกับเด็กปกติในกรณีทีเด็ก
สามารถนงัเรียนได้ และไมม่ีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมมากนัก อีกทงัยังสามารถทีจะ
เรียนรู้ร่วมกบัเดก็ปกติอืนได้  ซึงจะสร้างโอกาสให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ทักษะทางสงัคมมากขนึ 
ในกรณีทีเด็กไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ซึงเนืองมาจากมีปัญหาทางด้านการรับรู้หรือ
ปัญหาทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมมาก  การจดัการศกึษาควรเป็นในรูปการจัดชนัเรียนพิเศษ 
โดยมีครูทีได้รับการฝึกทางด้านการศึกษาพิเศษ  ทงันีสามารถกระทําได้ทงัในโรงพยาบาลหรือ
โรงเรียนปกติ ซึงชาริณี  หว้าจีน (2548: บทคดัย่อ) ได้ทําการศึกษาทักษะสงัคมของเด็กออทิสติก
ในชนัเรียนร่วมระดบัชนัประถมศกึษาปีที 6  จากกิจกรรมกลุ่มเพือนช่วยเพือน  ผลการวิจัยพบว่า 
เดก็ออทิสติกทีได้รับการสอนทกัษะทางสงัคมโดยกิจกรรมกลุม่เพือนช่วยเพือนมีทกัษะทางสงัคมดี
ขนึ 

    4. กิจกรรมบําบัด  การจัดกิจกรรมบําบัดในเด็กออทิสติกมีวัตถุประสงค์เพือ
พฒันาการรับรู้เบืองต้นทีจะสง่ผลไปสูก่ารมีสมาธิในการทํากิจกรรม การควบคมุความตงัใจ  ความ
มีคณุคา่ในตนเอง ความเชือมนัในตนเอง  ความสามารถทางด้านการเรียน  ความสามารถในการ
คิดเชิงนามธรรม   ตลอดจนความถนัดของร่างกาย สมอง (สร้อยสดุา วิทยากร. 2544) โดยมี
หลักการทํากิจกรรมบําบัดเพิมการใช้พลังงานเด็ก  (Physical exertion) การผ่อนคลาย 
(Relaxation) การฝึกควบคุมตนเอง   (Self control) และการส่งเสริมให้ทํากิจกรรมอย่างมี
เป้าหมาย (Purposeful activity) วิธีการช่วยเหลือโดยการใช้บูรณาการประสาทสมัผสันนัได้มี
งานวิจยัในด้านนีมากมาย เช่น  ศิริพร สริุยา (2548: บทคดัย่อ) ได้การศกึษาความสามารถในการ
สบตาของเดก็ออทิสติก ระดบัชนัอนบุาลจากการใช้กิจกรรมประสาทรับรู้ร่วมกนั และการเสริมแรง
ทางบวก ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ออทิสติกทีได้รับการฝึกด้วยการใช้กิจกรรมประสาทรับรู้ร่วมกนัและ
การเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการสบตามากขนึ  
   5. การบําบัดทางเลือก (Alternative therapy)  ปัจจุบันยังมีการบําบัดทางเลือก        
อืน ๆ เพือสง่เสริมให้เดก็ออทิสติกได้พฒันาการเรียนรู้  ลดปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม  
ช่วยให้เดก็สามารถดํารงชีวิตประจําวนัได้มากทีสดุ  สําหรับปัญหาทางอารมณ์เป็นปัญหาทีสําคญั
อย่างหนึงของเด็กออทิสติก คือ เด็กไม่รู้จักควบคมุอารมณ์ของตนเอง ไม่เข้าใจความรู้สึก และ
อารมณ์ของผู้ อืน ดังนัน  การช่วยเหลือด้านการรับรู้อารมณ์ จึงเป็นเรืองสําคัญอย่างยิง ได้มี
การศกึษาความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก ทีได้รับการสอนโดยหนังสือการ์ตนู 
ผลการวิจัยพบว่า เด็กออทิสติก ทีได้รับการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนมีความสามารถในรับรู้
อารมณ์สงูขนึในระดบัคะแนน ร้อยละ 60 ขนึไป และความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิ
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สติก หลงัการสอนโดยใช้หนงัสือการ์ตนูสงูกว่าก่อนสอนโดยหนังสือการ์ตนู (บุญล้อม ด้วงวิเศษ, 
2550 : บทคดัย่อ) 
   จากการศกึษาการช่วยเหลือเดก็ออทิสติก ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ว่า การช่วยเหลือ
เดก็ออทิสติกจําเป็นต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ ซึงมีความแตกตา่งจากเดก็ปกติ โดยให้เหมาะสม
กับวยั ความสามารถทางอารมณ์ สงัคม และสติปัญญาของเด็กแต่ะคน ซึงความแตกต่าง ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้แกครอง และความร่วมมือจากบุคลากรด้านต่างๆ เช่น แพทย์ 
นกัจิตวิทยา ครู นกักิจกรรมบําบดั เพือให้เดก็ออทิสติกนนัมีพฒันาการทีดีและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อืนได้อย่างมีความสขุ 

 

2. การรับรู้อารมณ์ 
 

2.1  การรับรู้อารมณ์ 

 ศรีเรือน แก้วกังวาล (2545 : 152) กล่าวว่า อารมณ์เป็นกระบวนการทางจิต(mental 

processes) ประเภทหนึง ซึงเกิดจากการตอบสนองต่อสิงกระตุ้ นทังภายในตน (เช่น ความ
เจ็บปวด คา่นิยม ความจํา การย้อนระลกึถึงอดีต ฯลฯ) และสิงกระตุ้นภายนอกตน (เช่น ภาพทีรับรู้
จากโทรทัศน์ คนกําลังทะเลาะกัน ความขดัแย้งทีทํางาน เสียงทีหนวกหู ความร้อน บทเพลงที
รืนรมย์ไพเราะ ฯลฯ) อารมณ์เป็นพฤติกรรมทีเกียวพันซับซ้อนระหว่างสภาพร่างกาย (เช่น สมอง, 
ประสาทรับความรู้สึก) และกระบวนการคิด (Cognitive process) อารมณ์และความคิดจึงไม่
สามารถแยกออกจากกนัได้โดยเดด็ขาด อารมณ์อาจแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 1.  อารมณ์ทางบวก เช่น ความสนกุ ความชืนชม ความรัก ความตืนเต้นทางเพศ ฯลฯ 

2. อารมณ์ทางลบ เช่น ความโกรธ ความกลวั  ความวิตกกงัวล ฯลฯ 

 นกัจิตวิทยายอมรับวา่ พืนฐานทางอารมณ์ของแตล่ะบคุคลเป็นสิงทีติดตวัมาแตกํ่าเนิด 
ดงันนัแตล่ะคนจึงมีแนวโน้มของนิสยัทางอารมณ์แตกตา่งกนัมาตงัแตเ่กิด เราแต่ละคนเรียนรู้ทีจะ
ตอบสนองตอ่สิงเร้าทางอารมณ์ในรูปแบบทีไมเ่หมือนกนับนฐานของอารมณ์ทีติดตวัมาแตกํ่าเนิดที
ตา่งกนั ซึงฐานของอารมณ์เหลา่นนัอาจจะพัฒนาได้เพิมขนึ ลดน้อยถอยลง หรือเปลียนแปลงไป 
นอกจากนนัแล้วสิงทีพึงนึกถึงเสมอก็คือ คนแต่ละคนมีการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิงเร้าชนิด
เดียวกนัไมเ่หมือนกนั ทงัในลกัษณะอารมณ์และความเข้มของอารมณ์ คนแตล่ะคนมีวิธีการจดัการ
กบัอารมณ์ของตนแตกตา่งกนัไป 
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 ทอมป์สนั (Thompson, 1962 : 72) กล่าวว่า ระหว่าง 2 ปีแรกของชีวิต ทารกแรกเกิด
จะมีสภาวะอารมณ์ตืนตวั ตอบสนองต่อสิงเร้ารอบข้าง อารมณ์ตืนตวันีจะพัฒนาไปเรือย ๆ และ
นําไปสู่อารมณ์หลัก 2 ด้าน คือ อารมณ์พอใจเป็นสขุ (Delight) และอารมณ์ไม่พอใจเป็นทุกข์ 
(Distress) โดยทีเด็กจะแสดงอารมณ์พอใจออกมาด้วยการผ่อนคลาย (Relax) การยิม การออก
เสียงรับตอบสนองตอ่สถานการณ์ทีเขาพอใจ สว่นอารมณ์ทีไม่พอใจ เด็กจะแสดงออกมาโดยการ
ร้องไห้ อายุประมาณ 6 เดือน อารมณ์ไม่พอใจจะแยกออกมาเป็นอารมณ์อืน ๆ คือ อารมณ์กลวั 
และโกรธ  
 จากการศกึษาการรับรู้อารมณ์ ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า อารมณ์เป็นกระบวนการทาง
จิตประเภทหนึง ซึงเกิดจากการตอบสนองตอ่สิงกระตุ้นทงัภายในตนและสิงกระตุ้นภายนอกตน แต่
ละคนมีแนวโน้มของนิสยัทางอารมณ์แตกตา่งกนัมาตงัแตเ่กิด และมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของ
ตนแตกต่างกันไป ซึงอารมณ์พืนฐานตงัแต่ทารกมีอารมณ์หลกั 2 ด้าน คือ อารมณ์พอใจเป็นสขุ 
(Delight) และอารมณ์ไม่พอใจเป็นทุกข์ (Distress) โดยทีเด็กจะแสดงอารมณ์พอใจออกมาด้วย
การผอ่นคลาย (Relax) การยิม การออกเสียงรับตอบสนองตอ่สถานการณ์ทีเขาพอใจ สว่นอารมณ์
ทีไม่พอใจ เด็กจะแสดงออกมาโดยการร้องไห้ อายุประมาณ 6 เดือน อารมณ์ไม่พอใจจะแยก
ออกมาเป็นอารมณ์อืน ๆ คือ อารมณ์กลวั และโกรธ 

 
2.2 การรับรู้ทางอารมณ์ของเด็กออทสิติก  
  เฮาลิน โคเฮน และแฮดวิน (Howlin, Cohen and Hadwin, 2002 : 2-1, 23-31) 
กล่าวว่า เด็กสามารถอ่านจิตใจได้ (Mind Reading) แม้ในเด็กทารกก็สามารถแยกแยะอารมณ์
ทางสีหน้าได้วา่ ดีใจ เสียใจ โกรธ กลวั เดก็ปกติ อาย ุ  ปี สามารถคาดเดาวา่สถานการณ์อย่างไรมี
ผลตอ่อารมณ์(เช่นสถานการณ์ดีทําให้มีความสขุ แตถ้่ามีสิงไม่ดีเกิดขนึทําให้ไม่มีความสขุ)และมี
ความต้องการปรารถนา(เช่นเมือได้รับการตอบสนองจะเกิดความรู้สึกดีใจ ถ้าไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็จะรู้สึกเสียใจ) เด็กปกติอายุ -  ปี สามารถคาดได้ว่าผู้ อืนต้องการและเชือว่ารู้สึก
อย่างไร ความเชือมมีผลตอ่อารมณ์ (เช่นเมือคิดวา่ได้สิงทีต้องการก็มีความสขุ แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ก็
เสียใจ)เด็กออทิสติกจะสามารถคาดเดาบทบาททางด้านอารมณ์ ความเชือ ได้น้อยกว่าเด็กทีมี
ความบกพร่องด้านการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญั  เดก็ออทิสติกจะเข้าใจอารมณ์ง่าย ๆ เช่น ต้องการ 
หรือไมต้่องการเมือซบัซ้อนขนึจะไมเ่ข้าใจ 
 ความบกพร่องหลายอย่างในด้านสงัคมและความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนเป็นลกัษณะเดน่ของ
เด็กออทิสติก (Teplin, 1999 : 591) ความบกพร่องในการรับรู้ความรู้สึก อารมณ์ และความ
เจ็บปวดของผู้ อืน การไม่สบตา ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก ไม่สามารถมีหรือแสดงความสนใจ
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ร่วมกับผู้ อืนได้ ทําให้เด็กออทิสติกมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้ อืน เพราะเด็กจะเล่นกับเพือนวัย
เดียวกนัไมเ่ป็น เดก็บางคนทีมีอาการรุนแรงอาจแสดงความสนใจ อยากเข้าไปเลน่กบัเพือน แตไ่มรู้่
จะเริมอย่างไร (ชาญวิทย์  พรนภดล, 2545 : 2) จากคํากล่าวข้างต้นจะพบว่าปัญหาในการเข้า
สงัคมเป็นมลูฐาน (รากเหง้า) ของออทิซึม กุญแจทีจะนําไปสู่ความเข้าใจทางสงัคมทีมีผลต่อการ
พัฒนาทงัหมดคือ ทฤษฎีของจิตใจ (Theory of Mind) ทีนักการศึกษาต่าง ๆ ได้อธิบายเกียวกับ
ทฤษฎีของจิตใจ (Theory of Mind) ไว้ดงันี 

 ทฤษฎีของจิตใจ (Theory of Mind) จะอธิบายถึงความสําคญัของการขาดการรับรู้
ความเข้าใจทางสงัคม และความสามารถในการเข้าใจถึง เบืองหลงัพฤติกรรมออทิซึมทีไม่สามารถ
อ่านจิตใจของผู้ อืน  กรีน อ้างถึง โคเฮน (Greene, 2001 : 153; citing Cohen, 1999) ใช้ทฤษฎี
ของจิตใจ (Theory of Mind) อธิบายถึงความบกพร่องทางสงัคมของเดก็ออทิสติกว่า เป็นความไม่
สามารถทีจะเข้าใจได้วา่ผู้คิดอย่างไรมีความรู้สกึ มีความตังใจ หรือมีแรงจูงใจอะไรทีอยู่เบืองหลงั
พฤติกรรมทีแสดงออกมา ความไมส่ามารถในสว่นนีเรียกว่า “ใจบอด” (Mild blindness) ซึงในคน
ปกติจะสามารถ “อ่าน” สีหน้าท่าทางพฤติกรรม ของคนอืนได้ เมือเราเห็นคนอืน เราสามารถตงั
สมมตุิฐานขนึในใจได้เองวา่ คน ๆ นนักําลงัคิดวางแผนจะทําอะไร และรับรู้ได้ถึงอารมณ์เจตนาซึง
ซ่อนอยู่ภายใน ริชาร์ด (Richard,  2000 : 130-136) ได้กล่าวว่า Theory of Mind เป็นแนวคิดทาง
จิตวิทยา ซึงเกียวกับพัฒนาการของความเข้าใจความคิดผู้ อืน เริมมาจาก Charle’s Darwin’s 

Theory of Evolution ซึงมนษุย์จะวิวฒัน์ความเป็นสตัว์สงัคมมากขนึตามกาลเวลาพัฒนาการของ 
Theory of Mind ทําให้เราเข้าใจถึง ความตงัใจ และความรู้สึก การกระตุ้นทีอยู่เบืองหลงัของ
พฤติกรรมทีแสดงออกทฤษฎีของจิตใจ (Theory of Mind) จะอธิบายถึงความสําคญัของการขาด
การรับรู้ความเข้าใจทางสงัคม และความสามารถในการเข้าใจถึง เบืองหลงัพฤติกรรมออทิซึม ทีไม่
สามารถอา่นจิตใจของผู้ อืน  หรือใจบอด (Mild Blindness) เป็นผลจากความแตกตา่งด้านการรับรู้ 
2 ด้าน คือ Folk Psychology กบัFolk Physics 

 1.  Folk Psychology เป็นด้านทีเป็น ความเข้าใจในกลไกของการทํางานของคน 
(People Work) พัฒนาการทีทําให้เข้าใจสถานะ  แนวโน้ม ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล
จินตนาการ การสือสาร ซึงจะด้อยประสิทธิภาพในออทิสติก 

 2.  Folk Physics เป็นด้านการทํางานของสิงต่าง ๆ (Things Work) พัฒนาการในการ
เข้าใจหลกัการทีควบคมุสิงตา่ง ๆ เช่น ฟิสิกส์ เลข กลศาสตร์ ออทิสติกจะมี Folk Physics สงูมาก
เกือบจะเรียกได้วา่พฒันาด้านเดียวทงัสองด้านนีเป็นอิสระต่อกัน และมีพัฒนาการของตวัเอง ซึง
ทําให้ได้ผลทีแตกต่างกันออกไปคนส่วนใหญ่จะมีสองด้านนีเท่ากัน บางคนอาจจะมี Folk 
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Psychology มากกวา่ Folk Physics ซึงจะทําให้มีเหตผุลดี แตไ่มเ่ก่งด้านกลไก แตบ่างคนก็มี Folk 

Psychology น้อยกวา่ Folk Physics ทําให้ถกูวินิจฉยัวา่เป็นออทิซึม 

 

ตาราง 2 พฒันาการ Folk Psychology 

 

อาย ุ ทกัษะ พฤติกรรม 

-  เดือน ความสนใจร่วม การมองของลกูตาล การชีสิงทีต้องการ 
-  เดือน เลน่หลอกๆ เลน่ตามจินตนาการและปฎิสมัพนัธ์

สงัคม 

 เดือน พดูจากใจ ใช้คําพดูแทนความในใจ เช่นคิดวา่ เธอ
นอนอยู ่

 เดือน เห็น รู้ เห็นอะไรสามารถรู้ได้วา่คืออะไร 
ความรู้ทีมาจากการรับรู้ 

46 เดือน Deception พยายามทําให้ผู้ อืนเชือในสิงทีผิด 

หลอกลวง, ตบตา, เลห์่เพทบุาย 
 

          ทีมา :  Richard. (2000) . Theory of Mind, in The Source for Treatment 

Methodologies in Autism. 132  

 

 เฮาลิน โคเฮน และแฮดวิน (Howlin, Cohen and Hadwin. 2002  : 7-11) ได้อธิบายวา่ 
Mild Blindness คือ ความไม่สามารถเข้าใจจิตใจของตนเองและผู้ อืน ทําให้ส่งผลกระทบต่อ
พฒันาการด้านสงัคมและด้านการสือสารตงัแต่เด็กจนไปสู่ชีวิตผู้ ใหญ่ ซึงในเด็กปกติอายุ  ปีจะ
เลน่สมมตุิเป็น แตใ่นเดก็ออทิสติกทีมีอายสุมองมากกวา่  ปี จะมีการเล่นสมมตุิเล็กน้อยหรือไม่มี
เลย ซึงมีน้อยกวา่ในกลุม่ของเดก็ทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ตวัอย่างของใจบอดของเดก็ออทิ
สติกจากคลินิก มีดงัตอ่ไปนี 

 1. ไมร่ับรู้ตอ่ความรู้สกึของผู้ อืน 

 2.  ไมส่ามารถพิจารณาไตร่ตรองสิงทีคนอืน ๆ รู้ 
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 .  ไมส่ามารถทีจะรักษามิตรภาพโดยการอา่นจิตใจและตอบสนองอย่างตงัใจ 

 .  ไมส่ามารถทีจะอา่นระดบัเสียงความสนใจของคูส่นทนาได้ 

 5.  ไมส่ามารถทีจะสืบหาความหมายวา่คนพดูหมายความวา่อย่างไร 
 6.  ไมส่ามารถทํานายความคิดและการกระทําของผู้ อืน 

 7.  ไมส่ามารถเข้าใจความเชือทีผิด 

 8.  ไมส่ามารถทีจะเข้าใจเรืองโกหกได้ 

 9.  ไมส่ามารถเข้าใจเหตผุลการกระทําของคน 

 10) ไมส่ามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ทีไมไ่ด้เขียนหรือธรรมเนียมประเพณี 

 แกรนดิน (Grandin, 2000 : Online) ได้อธิบายว่าทักษะด้าน Folk Psychology จะไม่
มีในเดก็ออทิสติกซึงจําเป็นต้องกระตุ้นสิงเหล่านีให้เกิดขนึ ปัจจุบันยังไม่มีหลกัสตูรเฉพาะในการ
สอนเดก็ออทิสติก การสอนทีมีประสิทธิภาพคือ การจัดแผนการสอนเป็นรายบุคคล ซึงขนึอยู่กับ
ความต้องการและความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยศึกษาประวัติและรายละเอียด
ทางการศกึษาของเดก็ โดยใช้ 

 1.  จดุแขง็และความต้องการของเดก็ 

 2.   เป้าหมายและจดุประสงค์ระยะสนัระยะยาว ซึงครอบคลมุถึง 
   2.1  การพฒันาการสือสาร 
   2.2  การจดัการเรียนการสอนเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 

   2.3  การพฒันาการด้านสงัคมและพฤติกรรมควรเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สิงแวดล้อมทีหลากหลาย 

  2.4  มีความเข้าใจด้านสิงแวดล้อมมากขนึ 

  2.5  มีพฒันาการด้านการควบคมุตนเองและจดัการตนเอง 
 เฮาลิน โคเฮน และแฮดวิน (Howlin, Cohen amd Hadwin. 2000 : 2-23, 23-31) ให้

ความหมายของทฤษฎีของจิตใจ (Theory of Mind) หมายถึง ความสามารถทีจะเข้าใจถึงจิตใจ
ของผู้ อืน (เช่นความคิดความเชือ ความต้องการ ความสนใจ) และสามารถใช้ข้อมลูเหล่านนัมา
อธิบายในสิงทีเขาพดูหรือพฤติกรรมทีแสดงออกและทํานายสิงทีเขาจะทําอะไรตอ่ไปเมือเดก็เริมพดู
หรือส่งเสียง คําพูดหรือเสียงของเด็กจะแสดงให้เห็นถึงสภาวะหรือระดบัจิตใจของเด็ก ( Mental 
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State) ในเด็กปกติอายุระหว่าง 18-30 เดือน สามารถแสดงถึงแต่ละสภาวะของระดบัจิตใจได้
ตงัแต่สภาวะของอารมณ์ ความต้องการ ความเชือ ความคิด ความฝัน การสมมุติ ผู้ เชียวชาญ
การศกึษาพบวา่ทฤษฎีของจิตใจ (Theory of Mind) ของเด็กถูกพัฒนาขนึตามอายุ และใช้ทฤษฎี
ของจิตใจ (Theory of Mind) เป็นตวักลางในการอา่นจิตใจ (Mind Reading) แทน  

 ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบุรี (2554 : 6) ได้เสนอแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริมและพฒันาศกัยภาพสําหรับบคุคลออทิสติก กลา่วว่า การ
รับรู้อารมณ์ของเดก็ออทิสติก เป็นสว่นหนึงของทกัษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา คือ การ
รับรู้และแสดงออกทางภาษามีความจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน เพือใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้สกึนึกคิด หรือแสดงออกถึงความเข้าใจในการรับรู้ทางภาษาและการสือสาร แบ่งออกเป็น 

1.  การรับรู้และเข้าใจภาษา 
  1.1  การรับรู้เสียง เชน่ มองตามเสียง หนัตามเสียงทีคุ้นเคย หนัตามเสียงเพลง 
หนัตามเสียงเรียกชือ แสดงปฏิกิริยาตอบรับตอ่เสียงทีได้ยิน   เป็นต้น 

   1.2  การรับรู้สีหน้า ท่าทาง เชน่ รับรู้วา่สา่ยหน้าคือการปฏิเสธ การพยกัหน้าคือ
ตอบรับ รู้วา่ผู้ อืนยิมคือดีใจ รู้วา่ผู้ อืนร้องไห้คือเสียใจ รับรู้การแสดงสีหน้าวา่หน้าบึงคือโกรธ เป็น
ต้น 

   1.3  การรับรู้คําพูด เช่น ปฏิบัติตามคําสงัในชีวิตประจําวนั สนองตอบต่อคําพูด
ของผู้ อืน เป็นต้น 

  2.  การแสดงออกทางภาษา 

       2.1  การแสดงสีหน้า ท่าทาง เช่น แสดงสหีน้าดีใจ โกรธ  หรือท่าทาง พยกัหน้า  
สา่ยหน้าแทนการสือสารให้ผู้ อืนเข้าใจได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

       2.2  การสือสารโดยใช้รูปภาพ สญัลกัษณ์ เช่น ใช้รูปภาพ หรือภาพสญัลกัษณ์ 
สือสารเพือแสดงความต้องการของตนเองให้ผู้ อืนเข้าใจ เพือสือสารให้ผู้ อืนเข้าใจ เป็นต้น 

        2.3  การพดู เชน่ เลียนแบบเสียง ออกเสียงคํา วลี หรือประโยคง่ายๆ  บอกชือวตัถ ุ
หรือสิงของ  เลา่เกียวกบัเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนัหรือสิงทีสนใจ  เป็นต้น 

โดยมีพฒันาการทีคาดหวงั ดงันี 
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ทักษะการรับรู้และเข้าใจภาษา 

ตารางที  3  ทกัษะการรับรู้และเข้าใจภาษา 

ที เนือหา พัฒนาการทีคาดหวัง 
1. การรับรู้เสียง - สามารถมองตามเสียง  

- สามารถหนัตามเสียง (เสียงทีคุ้นเคย  
เสียงเพลง  เสียงเรียกชือ) 

- สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบรับตอ่เสียงทีได้
ยิน 

2. การรับรู้สีหน้า  ท่าทาง - สามารถเข้าใจความหมายท่าทางของผู้ อืน 
เช่นพยกัหน้าคือการตอบรับ  การสา่ยหน้าคือ
การปฏิเสธ  เป็นต้น 

- สามารถรับรู้การแสดงสีหน้า  และอารมณ์
ของผู้ อืน เช่นแสดงสีหน้ายิมคือดีใจ               
หน้าบึงคือโกรธ   เป็นต้น 

. การรับรู้คําพดู - สามารถหนัตามเสียงเรียกชือ 

- สามารถชีวตัถหุรือรูปภาพตามคําบอก 

- สามารถปฏิบตัิตามคําสงั  
  

 ทีมา  :  ศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 5 จงัหวดัสพุรรณบรีุ (2554) 
 
 สรุปได้วา่  การรับรู้อารมณ์ของเดก็ออทิสติก  เป็นสว่นหนึงของทกัษะการรับรู้และ การ
แสดงออกทางภาษา คือ การรับรู้และแสดงออกทางภาษามีความจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวนั  
เพือใช้ในการถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิด หรือแสดงออกถึงความเข้าใจในการรับรู้ทางภาษาและการ
สือสาร  
 

.  การสอนให้รับรู้อารมณ์ 

 ในการทําความเข้าใจด้านอารมณ์ได้แบ่งระดบัการศกึษาไว้ 5 ระดบั คือ 
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 ระดับที 1 การจดจําการแสดงออกทางใบหน้าจากภาพถ่าย เมือเห็นใบหน้าจาก
ภาพถ่ายแล้ว สามารถบอกได้วา่ ภาพใบหน้าทีปรากฏเป็นการแสดงออกของอารมณ์ดีใจ เสียใจ
โกรธหรือกลวั/ตกใจ ดงัภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  ภาพถ่ายแสดงอารมณ์ ดีใจ เสียใจ โกรธ กลวั/ตกใจ 

ทีมา :  Howlin P, Cohen S. Baron amd Julie Hadwin. (2002). Teaching Children with 

Autism to  Mind Read. Chichester : John Wiley & Sons. 

 

  ระดบัที 2 การจดจําการแสดงออกทางใบหน้าจากรูปการ์ตนู เมือเห็นภาพใบหน้าจาก
รูปการ์ตนูแล้ว สามารถบอกได้ว่า ภาพใบหน้ารูปการ์ตนูทีปรากฏเป็นการแสดงออกของอารมณ์             
ดีใจ เสียใจ โกรธหรือกลวั/ตกใจ  
 ระดบัที 3 ลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ทีเป็นพืนฐานของอารมณ์ อารมณ์จะเกิดขนึ 

เมือถูกกระตุ้นโดยสถานการณ์ เช่น กลวัเมือมีอบุัติเหตุเกิดขนึ ในระดบันี เด็กควรทีจะสามารถ
ทํานายได้วา่ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงทําให้เคนเราเกิดความรู้สกึมาได้อย่างไร โดยดเูนือหาจาก
ภาพ  
 ระดบัที 4 ความปรารถนา ความต้องการเป็นพืนฐานของอารมณ์ อารมณ์เกิดขนึเมือ
ความปรารถนาหรือความต้องการของคนเราได้รับการตอบสนองหรือไม่ ระดบันีเด็กควรทีจะ
สามารถบ่งบอกถึงลกัษณะของความรู้สกึ เช่น ดีใจหรือเสียใจได้ โดยขนึอยู่กบัความปรารถนาหรือ
ความต้องการของคนๆ นนัได้รับการตอบรับหรือไม ่
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 ระดบัที 5 ความเชือเป็นพืนฐานของอารมณ์ อารมณ์เกิดขึนจากอะไรก็ตามทีเราคิด
แม้ว่าสิงทีเราคิดนันจะขัดแย้งกับความเป็นจริงก็ตาม เด็กจะถูกกระตุ้ นโดยให้ดูภาพ 3 ภาพ
ตามลําดบั 

แล้วแปลหรือทํานายความรู้สกึจากภาพของการ์ตนูทีแสดง ซึงดไูด้จากประสบการณ์ความเชือต่อ
สิงทีเขาปรารถนานนัๆ ได้รับการตอบสนองเป็นทีพึงพอใจหรือไม่ 
 จากการศกึษาการสอนให้รับรู้อารมณ์ ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้วา่ ความบกพร่องทางด้าน
ทักษะสงัคมเป็นปัญหาในการเข้าสงัคมของเด็กออทิสติก เนืองมาจากเด็กออทิสติกไม่สามารถ
เข้าใจจิตใจของตนเองและผู้ อืน ดงันนัจึงควรสอนเพือ ให้เด็กออทิสติกรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้ อื น
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ โกรธ กลวั  ตกใจ 

 

2.4 การรับรู้ผ่านการมองของเด็กออทสิตกิ   
 สมพร หวานเสร็จ (2551 : 25) กล่าวว่า  บุคคลออทิสติกจํานวนมากเรียนรู้ได้ดีทีสดุ

จากภาพ ถ้าเขาสามารถเข้าใจสิงทีผู้ อืนต้องการให้เขาทํา เขาสามารถปฏิบตัิได้เช่นเดียวกบัเดก็คน
อืนๆ และถ้าบคุคลออทิสติกไมเ่ข้าใจเขาจะไม่ปฏิบัติตามกฎหรือคําสงั บุคคลออทิสติกอาจมีการ
กรีดร้องหรือเดินหนี หรือทําอย่างอืนทีเขากําลังทําอยู่โดยไม่สนใจสิงใด การใช้ภาพจะช่วยให้
บุคคลออทิสติกเข้าใจเรืองราวต่างๆในโลกได้ดี การใช้ภาพจะช่วยให้ปฏิบัติตามกฎได้ถูกต้อง 
เข้าใจวา่เขาถกูคาดหวงัให้ทําอะไรรู้วา่เหตกุารณ์อะไรจะเกิดขนึกบัเขาในแตล่ะวนั เข้าใจวา่จะต้อง
ทํางานให้เสร็จสมบรูณ์ก่อนจึงจะไปเลน่ได้ และบอกคนอืนๆ ได้ว่าเขาทํางานเสร็จแล้วหรือรับรู้ว่า
จะต้องเปลียนกิจกรรมจากกิจกรรมหนึงไปอีกกิจกรรมหนึงซึงมีทางเลือกเกียวกบัสิงทีเขาอยากทํา
อยากได้ 

 การเรียนรู้ผา่นการมอง จะทําให้เกิดการเปลียนพฤติกรรม กระบวนการคิด โครงสร้าง
ความคิดสมองสว่นบคุคล อนัเนืองมาจากการรับรู้ทางสายตาหรือจากการมองเห็น การเรียนรู้ของ
บุคคลออทิสติกส่วนใหญ่เกิดจากการจดจํา สิงของทีเป็นจริง สิงของจําลอง ภาพเคลือนไหว 
ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ป้ายโฆษณา สญัลกัษณ์ และโลโก้ตา่ง ๆ ซึงทําให้บคุคลออทิสติก
เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม สง่เสริมกระบวนการคิดในสมอง 
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2.5 สือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองของเดก็ออทสิติก   
 สือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง หมายถึง สิงของทีเป็นสิงของทีเป็นจริง สิงของ

จําลอง ภาพเคลือนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพลายเส้น ป้ายโฆษณา สญัลกัษณ์ ซึงนํามาจัดทํา
อย่างเป็นระบบเพือนําเสนอให้บคุคลเกิดการเรียนรู้จากการมองเห็น สือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
การมองจะเป็นสิงทีช่วยให้บุคคลออทิสติก เข้าใจคําศัพท์ได้ดีขึน นักวิชาการเกียวกับบุคคล               
ออทิสติกจํานวนมากได้ให้คํานิยามเกียวกับสือสนับสนุนการเ รียนรู้ผ่านการมองในบุคคล               
ออทิสติกว่า เป็นเครืองทีสามารถช่วยให้บุคคลออทิสติกสามารถดําเนินกิจกรรมหรือเหตกุารณ์
ระหว่างวนัได้สําเร็จ เข้าใจกรอบของเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและประยุกต์องค์
ความรู้ทีเรียนรู้มาแล้วจากสือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สิงแวดล้อมในขณะนนั (Watson, 1989; Hodgdon, 1995; Quill, 1997; Buffington,Krantz, 

McClannahan, and Poulson, 1998; Winter, 2003 ; Bergeson et al, 2008) 
 สือสนบัสนนุการเรียนรู้ผา่นการมองช่วยพฒันาความสามารถของเดก็ได้ดงันี 

(Hodgdon, 1995 ; Quill, 1997; Winter, 2003,  อ้างถึงใน สมพร หวานเสร็จ, 2551)  
 1.  สามารถทําตามกฎระเบียบ มารยาททางสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

 2.  เข้าใจสถานการณ์ทีมีการนํารูปภาพหรือสือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองมา
กําหนดพฤติกรรมตามลําดบั เดก็จะรับรูวา่มีเหตกุารณ์อะไรเกิดขนึในระหวา่งวนัและสามารถบอก
คนอืนได้ว่าวันนีทําอะไรมาแล้วบ้าง เข้าใจวิธีการทํางานทีสมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการเล่น หรือ
สือสารกบัคนอืนได้สําเร็จด้วยตนเอง 

 3.  สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสิงทีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว ผา่นกิจกรรมการใช้
รูปภาพสนบัสนนุการเรียนรู้ผา่นการมองไปสูกิ่จกรรมอืน ๆ ทีมีเป้าหมายคล้ายคลงึกนั 

 4.  สามารถสร้างทางเลือกทีหลากหลายเกียวกบัสิงทีต้องการ ผา่นการสือสารโดยใช้
รูปภาพสนบัสนนุการเรียนรู้ผา่นการมอง 

 จากการศกึษาการรับรู้ผา่นการมองของเด็กออทิสติก ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า บุคคล
ออทิสติกจํานวนมากเรียนรู้ได้ดีทีสดุจากภาพโดยการเรียนรู้ผ่านการมอง  ซึงมีสือสนับสนุนการ
เรียนรู้ผา่นการมอง ได้แก่ สิงของทีเป็นจริง สิงของจําลอง ภาพเคลือนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพ
ลายเส้น ป้ายโฆษณา สัญลักษณ์  ทําให้เด็กออทิสติกสามารถทําตามกฎระเบียบ เข้าใจ
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สถานการณ์ สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสิงทีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว ผ่านกิจกรรมการใช้
รูปภาพได้ 
 

2.5 งานวจัิยทีเกียวข้องกับการรับรู้อารมณ์  

 รจเรข แสงนิล (2548 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรือง การศกึษาความสามารถในการรับรู้และ
เข้าใจอารมณ์คูส่นทนาในการใช้วิธีสอนอา่นจิตใจสําหรับเดก็ออทิสติก การวิจยัครังนีมีจดุมุง่หมาย
เพือศกึษาความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์คู่สนทนาในการใช้วิธีสอนอ่านจิตใจ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา คือ เดก็นกัเรียนทีเป็นออทิสติก ทีมีความบกพร่องด้านทักษะทางสงัคม 
ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์คู่สนทนา เป็นนักเรียนชาย 3 คน ระดบัชนัประถมศึกษา ภาค
เรียนที  2 ปีการศกึษา 2547 โรงเรียนวดัเลียบราษฎร์บํารุง เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร เลือกโดย
วิธีเจาะจง (Purposive Samping) ได้รับการทดลองสอนโดยวิธีสอนอ่านจิตใจเป็นระยะเวลา 3 

สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 1 ครัง ครังละ 30 นาที กลุม่ตวัอย่างได้รับการทดลองทงัหมด 16 

ครัง แบบแผนการศึกษาครังนีคือ  Single Subject Design แบบ ABA Design ผลการศึกษา 
พบวา่ นกัเรียนออทิสติกคนที 1, ออทิสติกคนที 2 และ ออทิสติกคนที 3 ทีได้รับการสอนโดยวิธีอา่น
จิตใจ (mind reading) มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์คูส่นทนาสงูขนึ 

 บุญล้อม ด้วงวิเศษ  (2550 : บทคดัย่อ). ได้วิจัยเรืองการศึกษาความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ของเดก็ออทิสติก ทีได้รับการสอนโดยหนังสือ การวิจัยครังนีมีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพือ
ศึกษาความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก ทีได้รับการสอนโดยหนังสือการ์ตูน              

2. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติกก่อนและหลงัการสอนโดย
หนงัสือการ์ตนู กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย เป็นเด็กออทิสติกทีมีความบกพร่องทางทักษะสงัคม 

ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน ช่วงอาย ุ6-10 ปี จํานวน 3 คน ทีอยู่ในโปรแกรมของศนูย์การศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร แบบแผนการทดลอง 
เป็นการวิจัยแบบ Single Subject Design รูปแบบ Multiple –Baseline Design across 

Subjects เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ 1. แผนการสอนการรับรู้อารมณ์ 2. แบบทดสอบ
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์  3.หนังสือการ์ตูน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์การ
เปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนโดยการพิจารณาด้วยสายตา ( Visual Inspection) และนําเสนอ
ข้อมลูด้วยกราฟผลการวิจยัปรากฏดงัตอ่ไปนี  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก 

ทีได้รับการสอนโดยหนังสือการ์ตนูสงูขนึในระดบัคะแนนร้อยละ  60 ขนึไป ความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ของเดก็ออทิสติกหลงัการสอนโดยหนงัสือการ์ตนูสงูกวา่ก่อนสอนโดยหนงัสือการ์ตนู 
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   ปิยฉตัร ไทยสมบรูณ์. (2551: บทคดัย่อ). ได้วิจยัเรือง การศกึษาทักษะทางสงัคม ด้าน
การรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติกโดยการอ่านจิตใจ  ทีใช้การสอนด้วยภาพวาดลายเส้นและการ
วิจยัครังนี มีจดุมุง่หมายเพือศกึษาทกัษะทางสงัคม ด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก โดยวิธี
อา่นจิตใจ ทีใช้การสอนด้วยภาพวาดลายเส้นและภาพถ่าย กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี 

เป็นเดก็ออทิสติก อาย ุ4 - 6 ปี ทีไม่มีความพิการซําซ้อน จํานวน 6 คน จากศนูย์การศึกษาพิเศษ 

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)กําหนดการทดลองตาม
แผนการวิจยั แบบกลุ่มตวัอย่างเดียว (Single Subject Design) โดยวิธีหลายเส้นฐานต่างบุคคล 

(Multiple Baseline Across Individual) ดําเนินการทดลองสปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที รวม
ทงัหมด 12 สปัดาห์ผลการวิจยัพบวา่  ทกัษะทางสงัคมด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก โดย
วิธีการอา่นจิตใจทีใช้ การสอนด้วยภาพวาดลายเส้นสงูกวา่ก่อนการสอน ทกัษะทางสงัคมด้านการ
รับรู้อารมณ์ของเดก็ออทิสติก โดยวิธีการอา่นจิตใจ ทีใช้การสอนด้วยภาพถ่ายสงูกวา่ก่อนการสอน 

 

3. การสอนตรง 
 

3.1  ความหมายของการสอนตรง 
   ผดงุ อารยะวิญ ู (2544 : 60) กล่าวว่า การสอนตรง เป็นกระบวนการแบบหนึงทีมี
ขนัตอนการสอนทีครูจะต้องปฏิบตัิตามแตล่ะขนั เมือเดก็มีทกัษะแต่ละขนัแล้ว จึงจะให้เด็กเรียนรู้
ในขนัทีสงูขนึมีการกําหนดจุดประสงค์ในการสอนทีชัดเจน เน้นการนําวิธีการสอนแบบวิเคราะห์
งานมาใช้ มีการบนัทึกความก้าวหน้าของเดก็อย่างมีระบบและวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กมาร่วมใช้
ด้วย 

   วีระเดช เชือนาม (2545 : 230) กล่าวว่า การสอนตรง เป็นรูปแบบการสอนทีมี
เป้าหมายเพือฝึกทกัษะหรือให้ความรู้เบืองต้นแก่ผู้ เรียนเพือให้มีพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ทีได้
กําหนดการเรียนการสอน เน้นการฝึกและเสริมแรงในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบัติงาน ให้ผู้ เรียน
สามารถทํางานได้อย่างมีลําดบัขนัตอน การฝึกจะแบ่งออกเป็นทักษะย่อยเรียงตามลําดบัความ
ซบัซ้อนของทกัษะ  

   สถาบนัวิจยันโยบายวิสคอนซิน (Wisconsin Policy Research Institute, 2001: 3) ได้
เขียนไว้ในรายงานของสถาบนัเกียวกบัการนําวิธี การสอนตรง ในการสอนอ่านเบืองต้น โดยได้ให้
คํานิยามการสอนตรง ไว้วา่ เป็นการสอนทกัษะในการปรับตวัและการฝึกปฏิบตัิ ซึงให้ความสําคญั
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กบัการสอนกลุม่ย่อย โดยครูคอยดแูลอย่างใกล้ชิดและระมดัระวงั มีการออกคําสงัทีชดัเจน และได้
นําการวิเคราะห์งานมาร่วมด้วย  
   สถาบันการสอนตรงแห่งชาติ (National Institute Direct Instruction, : Online) 
ได้อธิบายวา่  การสอนตรง เป็นวิธีการสอนทีเน้นการจดักิจกกรมทีชัดเจน เป็นการฝึกปฏิบัติอย่าง
สมําเสมอ โดยเรียงลําดบัขนัตอนตามความยากง่ายอย่างเป็นระบบ และมีครูคอยให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด ซึงครูจะให้คําแนะนําแก้ไขเมือนักเรียนทําไม่ถูกและให้แรงเสริมทันที เมือนักเรียน
ปฏิบตัิได้ถกูต้อง  
   จากการศึกษาความหมายของการสอนตรง ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสอนตรง 
หมายถึง การสอนทีมุง่ให้นกัเรียนเกิดทกัษะในด้านตา่งๆ ภายในเวลาทีจํากดั โดยมีลําดบัขนัตอน
ทีชดัเจน การเร่งจังหวะให้เร็วในการฝึกปฏิบัติเพือให้นักเรียนเกิดความชํานาญและครูให้ข้อมลู
ย้อนกลบัทนัที จะสอนในกลุม่ย่อย และนําเอาวิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานมาใช้ร่วมด้วย โดยมีครู
เป็นผู้คอยดแูลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด  
 

3.2 ขนัตอนการสอนตรง 
   การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนทีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างมากวิธี
หนึง การสอนตรงเน้นกระบวนการสอนทีเร็ว (Fast-paced) ทีมีความต่อเนืองตามลําดับ (Well 

sequenced) และทําให้นกัเรียนจดจอ่กบับทเรียน (Highly-focused) วิธีนีมกันํามาใช้สอนนกัเรียน
กลุ่มเล็ก โดยมีขันตอนวิธีการสอน ดังที มาร์ชอง-มาร์เทลลา แนนซีและคณะ(Marchand-

Martella,Nancy E, Slocum, and Martella: 2004) นําเสนอดงันี 

   3.2.1 การนําเข้าสู่บทเรียน (Anticipatory set) เป็นการเริมต้นสอนบทเรียนนนัๆ โดย
ครูสร้างความเข้าใจและอธิบายถึงจดุมุง่หมายของบทเรียนนนั เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้ได้ดีถ้า
ได้รับ การเตรียมความพร้อม และจดัระเบียบหวัข้อทีจะเรียน ส่วนการนําเข้าสู่บทเรียน ครูควรจะ
ปฏิบตัิดงันี 

     1. ดึงความสนใจของนักเรียน เริมด้วยการสอนทีตรงเวลา ครูเต็มไปด้วยความ
กระตือรือร้น ให้สัญญาณว่าบทเรียนจะเริมขนึแล้ว เช่น “ฟังครูนะ” หรือ “เราจะเริมกันเลยนะ” 
เพือให้นกัเรียนสนใจ จดจ่อกบัสิงทีครูจะนํามาสอน  
     2. ทบทวนสิงทีได้เรียนไปเมือครังทีแล้ว โดยถามคําถามสําคญัเพือทบทวนสิงที
นกัเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว พร้อมเชือมโยงบทเรียนใหมก่บัสิงทีเรียนไปแล้ว หรือสิงทีจําเป็นในอนาคต 
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     3. ถ้าเป็นไปได้ ครูควรเตือนหรือทบทวนกฎสําคัญของห้องในระหว่างทีมี               
การเรียนการสอน เช่น “จําไว้นะ วา่เราจะต้องฟังความคิดเห็นของคนอืน” “ไมวิ่จารณ์ความคิดเห็น
ของคนอืน” เป็นต้น 

     4. กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของบทเรียนอย่างรวบรัด ครูอาจเขียนวตัถุประสงค์ของ
บทเรียนบนกระดานเตรียมไว้ก่อน ถ้าครูต้องการเขียนหวัข้อทีจะสอนและวตัถปุระสงค์ในการเรียน
ครูจะต้องทําให้เสร็จเสียก่อนทีนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ไม่เช่นนันจะเสียเวลาในการเรียนมาก
เกินไป นอกจากนีครูอาจเขียนประเด็นสําคัญในบทเรียนทีนักเรียนจําเป็นต้องรู้บนกระดานไว้
ลว่งหน้าด้วย 

      5. เน้นให้เหน็วา่ บทเรียนมีความสําคญัอย่างไร และทําไมนกัเรียนจะต้องเรียนให้
เชือมโยงกบัสิงทีนกัเรียนทําในชีวิตประจําวนั หรือสิงทีเขาเรียนรู้ไปแล้ว 

     เมือนักเรียนได้รับการแนะนําและทราบถึงวตัถุประสงค์ของบทเรียนนนั รวมถึง
ทราบความสําคญัของเนือหาทีจะเรียนเรียบร้อยแล้ว ครูก็จะเริมสอนเนือหาทีเตรียมไว้ 

   1.3.2 เนือหา (Content) ครูจําเป็นทีต้องอธิบายเนือหาให้ชัดเจน เรียบเรียงเนือหา
อย่างดี อธิบายทีละขนัตอนด้วยภาษาทีนักเรียนเข้าใจง่าย อธิบายศพัท์ใหม่ และทบทวนหรือยํา
ประเด็นสําคัญของเนือหา หากเนือหาเป็นเรืองทียุ่งยากซับซ้อน ครูต้องวิเคราะห์งาน (Task 

Analysis) คือ ทําเป็นขนัตอนย่อยๆ ทีเรียงกันตามลําดบั มีการยกตวัอย่างประกอบทีเข้าใจง่าย 
และสามารถดงึความสนใจของนกัเรียนไปทีประเดน็สําคญัของเนือหานนั  
   1.3.3 การตรวจสอบความเข้าใจ (Check for Understanding) ครูตรวจสอบความ
เข้าใจของนกัเรียนได้ด้วยการตงัคําถาม คําถามทีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ครูวิเคราะห์นักเรียนได้
ว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนหรือไม่ คําถามทีดีจะช่วยให้นักเรียนตอบได้อย่างถูกต้องและมุ่งไปที
ประเดน็ใจความสําคญัของเนือหาในบทเรียนนนั นอกจากนี การถามยําจะช่วยให้นกัเรียนมีความ
กระฉบักระเฉงและตืนตวั ครูควรเตรียมคําถามก่อนเพือให้ถามคําถามทีมีความหมายและมีวิธีการ
ตอบคําถามทีชัดเจน หากครูไม่ได้เตรียมตงัคําถาม คําถามทีครูคิดขณะนนัแล้วถามอาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสม และหากนักเรียนอยู่ในระยะรับความรู้ใหม่ คําถามทีครูใช้ควรเป็น
คําถามทีให้คําตอบทีตรงประเดน็และมีคําตอบเดียวตามเนือหาทีได้เรียนรู้มา ในระยะนีการตอบ
คําถามควรเป็นการใช้ความคิดระดบัตําเพือให้นกัเรียนได้รับความสําเร็จคือตอบได้ถกูต้อง จนกว่า
นักเรียนจะมีความรู้ทีแน่นอน คําถามจึงค่อยๆ เปลียนไปเป็นคําถามเปิด ทีให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นซึงใช้ความคิดระดบัสงู 
   หากครูต้องการให้นักเรียนหันมาให้ความสนใจกับคําถาม ครูอาจจะตงัคําถามแล้ว
คอ่ยเรียกชือนกัเรียนให้ตอบ นอกจากนี ครูอาจใช้คําถามทีต้องการคําตอบสนัๆ เพียงคําเดียวหรือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

สองคําและให้นกัเรียนตอบทีละคน หรืออีกวิธีหนึงคือ ครูตงัคําถามและให้เวลานักเรียนคิดระยะ
หนึงแล้วให้ทกุคนตอบพร้อมกนัก็ได้ แตไ่มว่า่ครูจะทําวิธีใดก็ตาม ครูต้องให้เวลาเพียงพอทีนกัเรียน
จะคิดเพือตอบคําถามอย่างน้อยครูควรให้เวลาประมาณ 3-5 วินาที สําหรับคําถามทีใช้ความคิด
ระดบัตํา และควรให้เวลามากขนึสําหรับคําถามทีต้องใช้ความคิดระดบัสงู ในกรณีทีนักเรียนตอบ
คําถามไม่ได้หรือไม่ถูกต้องครูอาจชีแนะโดยขยายเวลาให้นักเรียนได้คิดมากขึน หรือตงัคําถาม
เพิมเติมเพือให้นกัเรียนตอบได้ถกูต้อง 
   1.3.4 การฝึกโดยมีครูแนะนํา (Guided Practice) ถึงแม้ว่า การอธิบายเนือหาให้
ชดัเจนแล้วนนัช่วยให้นกัเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียนได้แล้วก็จริง แตที่จําเป็นมากไปกวา่
นนัคือ การให้นกัเรียนได้มีโอกาสฝึกทําทกัษะทีได้เรียนรู้ใหมน่นัโดยมีครูคอยให้การช่วยเหลือหรือ
ชีแนะ ครูควรถามคําถามเพือให้นกัเรียนตอบได้ถกูต้องและนกัเรียนควรได้รับข้อมลูป้อนกลบัทันที
ทีตอบคําถาม การตังคําถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับจึงเป็นทักษะสําคัญของครูทีทํางาน
เกียวข้องกับนักเรียนทีมีความบกพร่อง ซึงในการฝึกฝนนันนักเรียนควรได้รู้คําตอบของเขาว่า
ถกูต้องหรือไม ่เมือนกัเรียนตอบคําถามได้ถกูต้อง ครูต้องให้การตอบสนองตอ่คําตอบนนัทันที เช่น 
“ดีมาก” “ถกูต้อง” ซึงการฝึกเช่นนีทําให้นกัเรียนทกุคนในชนัเรียนได้ยินคําตอบทีถกูต้องไปด้วย ถ้า
ครูจะให้คําชมเชยแก่คําตอบทีถูกต้อง ครูควรทําทันทีและชมเชยอย่างจริงใจ เพราะจะช่วยให้
นกัเรียนเข้าใจวา่คําตอบนนัถกูต้อง แตห่ากไมถ่กูต้อง ครูควรช่วยให้นกัเรียนแก้ไขหรือตอบคําถาม
ใหมใ่ห้ถกูต้องเร็วทีสดุเท่าทีจะทําได้ เพราะจะทําให้นกัเรียนสบัสนและตอบผิดตอ่ไป นอกจากนีครู
ควรจะเฉลยคําตอบทีถูกต้องแล้ว ครูควรชีแนะประเด็นทีสําคัญของเนือหานนัและเปิดโอกาส
นกัเรียนได้ตอบให้ถกูต้อง อย่างไรก็ตามเมือนกัเรียนตอบคําถามไม่ถูกต้อง ครูอาจเฉลยคําตอบที
ถกูทนัทีโดยไมทํ่าให้นกัเรียนอบัอายหรือรู้สกึเสียหน้า และครูอาจถามคําถามนนัอีกครังในช่วงท้าย
ของการเรียนเพือตรวจสอบวา่นกัเรียนเข้าใจเรืองนีหรือไม่ 
 1.3.5 การฝึกฝนด้วยตนเอง (Independent Practice) เมือนักเรียนตอบคําถามได้
ถูกต้องในขนัการฝึกฝนโดยมีครูชีแนะ ครูจะต้องให้โอกาสเด็กได้ฝึกทักษะนนัด้วยตนเองเพราะ                   
การฝึกฝนด้วยตนเองทําให้นกัเรียนเกิดความชํานาญในทักษะทีได้เรียนรู้ใหม่ ครูต้องวางแผนจัด
กิจกรรมให้นกัเรียนรักษาความรู้ทีเรียนไปนนัไว้ให้ได้ ยิงไปกว่านนั การฝึกฝนด้วยตนเองทําให้ครู
ประเมินผลได้วา่การสอนในบทเรียนนนับรรลวุตัถปุระสงค์ทีวางไว้หรือไม่ คําถามควรจะเกียวข้อง
หรือคล้ายกบัคําถามทีครูใช้ในช่วงการฝึกฝนโดยครูคอยชีแนะด้วย บางครังครูอาจใช้กิจกรรมการ
ฝึกฝนด้วยตนเองในห้องเรียน เพือเป็นการฆ่าเวลาและทําให้นักเรียนมีงานทําจะได้ไม่รบกวนชนั
เรียนเท่านนั วิธีคิดเช่นนีไม่ถูกต้อง การฝึกฝนด้วยตนเองควรจะใช้เพือจะช่วยให้นักเรียนมีความ
ชํานาญในทกัษะทีเพิงได้เรียนรู้นนัมากขนึ หรือทําให้ความรู้ทีเรียนมานนัยังคงอยู่ต่อไปโดยไม่ลืม 
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นอกจากนี ถ้าการทําแบบฝึกหดัไมเ่หมาะสมกบับทเรียนนนั ครูควรเลือกใช้กิจกรรมใหม่แทน และ
เมือนกัเรียนทํางานทีได้รับมอบหมายซึงถือเป็นการฝึกฝนด้วยตนเองเสร็จ ครูควรตรวจสอบความ
เข้าใจ โดยการเฉลยพร้อมกันทงัห้องใน 2 - 3 ข้อแรก แล้วให้เด็กฝึกฝนด้วยตนเองในข้อทีเหลือ 
โดยครูอาจมอบหมายงานให้เดก็กลุม่หนึงทําอย่างอิสระในขณะทีครูสามารถใช้เวลาส่วนนนัดแูล
เดก็กลุม่อืนให้ทํางานในระดบัของตนได้  ครูจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเขาจะต้องทํางานให้
เสร็จในเวลาทีครูกําหนด นอกจากนี ถ้านกัเรียนทํางานอย่างอิสระได้ด้วยดี ครูควรกําหนดกติกาที
เหมาะสมสําหรับนกัเรียนทีทํางานเสร็จก่อนเดก็คนอืนๆ เช่น หากทํางานเสร็จแล้วนกัเรียนสามารถ
เลือกทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึงทีครูกําหนดให้เช่น อ่านหนังสือนิทาน ระบายสี หรือต่อภาพจิก
ซอว์เงียบๆ กิจกรรมเหลา่นีไมร่บกวนเดก็คนอืนๆ ทีกําลงัทํางาน  
   ในช่วงเวลาฝึกฝนด้วยตนเองนนั งานนนัไม่จําเป็นต้องเป็นใบงานเสมอไป ครู
หรือเพือนๆ สามารถช่วยแนะนําและให้โอกาสนกัเรียนทีมีความบกพร่องได้ฝึกตอบคําถามได้ และ
เดก็ควรได้รับข้อมลูป้อนกลบัแบบทนัที 

   คําสังสําหรับการฝึกฝนด้วยตนเอง สําหรับนักเรียนทีมีความต้องการพิเศษ 
คําสงัจะต้องชดัเจนและเฉพาะเจาะจง ครูต้องระบคุําสงัทีเหมาะสมสําหรับการฝึกฝนด้วยตนเองให้
เดก็ทราบดงันี 

   1. ก่อนบอกคําสงั ครูต้องให้นกัเรียนสนใจและตงัใจฟังเสียก่อน 

   2. ขณะบอกคําสงั ครูต้องสงัเกตวา่ นกัเรียนแตล่ะคนดสูบัสน หรือไมไ่ด้ตงัใจฟัง
เมือครูพดูหรือไม ่

   3. ให้นักเรียนทบทวนคําสงัอีกครังหลงัจากทีครูพูดจบ โดยเฉพาะนักเรียนทีมี
ปัญหาในการทบทวนคําสงั 

   4. ถามนักเรียนเพือตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ว่าต้องทําอะไร ครูควร
ถามทีละขนัตอน 

   5. ครูร่วมกับนักเรียนทังกลุ่ม หรือทังชนัเรียนตอบคําถามหรือทําแบบฝึกหัด
ประมาณ  -  ข้อ ก่อนทีจะปลอ่ยให้นกัเรียนแตล่ะคนทําด้วยตนเอง 

   6. ให้ตวัอย่างทีชดัเจนบนกระดาน 

   7. เดินดรูอบๆ ขณะทีนกัเรียนทําแบบฝึกหดั 

   8. ถ้าครูไมส่ามารถเดินดนูกัเรียนรอบๆ ห้องได้ ครูควรบอกนักเรียนว่า เมือเขา                
มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ เขาควรทําอย่างไร เช่น ตรวจสอบกับเพือนหรือถามจาก
เพือน  
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 1.3.6 การสรุป (Closure) ครูต้องทบทวนประเด็นสําคญัทีได้เรียนมาเพือเป็นการสรุป
บทเรียน โดยครูอาจถามให้นกัเรียนสรุปเรืองทีเรียนมา ตวัอย่างเช่น ให้นักเรียนอ่านคําศพัท์ทีเพิง
เรียนรู้ในบทเรียนนนั ครูอาจจะยํานกัเรียนในเรืองทีได้เรียนรู้มา หรือครูอาจตรวจสอบว่านักเ รียน
เข้าในคําสงัหรือไม ่โดยให้นกัเรียนทบทวนสิงทีครูได้สงัไป หรือโดยการสุ่มเรียกชือเพือนในชนัให้
พดูทบทวนแล้วให้เดก็ตรวจสอบตนเอง และท้ายสดุ ครูอาจเตือนวา่นกัเรียนต้องทําอะไรตอ่ไป เช่น 
“เก็บสมดุวิชาภาษาไทย แล้วหยิบหนงัสือคณิตศาสตร์ขนึมา” 

  การประเมินผลการสอน นอกจากการสอนด้วยขนัตอนทงั  ขนัของวิธีการสอน
ตรงแล้ว ครูต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบว่า นักเรียนบรรลวุตัถุประสงค์ทีตงัไว้ในบทเรียนนัน
หรือไม ่ครูอาจใช้กระบวนการทีสะท้อนการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการทดสอบเป็นระยะ การสงัเกต
ขณะทีเรียน และการทําแบบฝึกหัด รวมถึงการทดสอบหลงัจากสอนจบแล้วเพือดูผลการเรียน
ทังหมด ครูควรรวบรวมข้อมูลทุกวันเพราะจะทําให้ครูสามารถปรับเปลียนแผนการสอนให้
สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียนได้ ตวัอย่างเช่น ถ้านกัเรียนสามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง
ถึงร้อยละ  -  ขนึไป ครูอาจใช้วิธีการสอนทีใช้อยู่ได้ แตถ้่านกัเรียนสว่นใหญ่ทําผิดบ่อย ครูควร
ตรวจสอบปัจจยัทีเป็นตวัแปรตา่งๆ โดยใช้คําถามดงันี 

   1. วตัถปุระสงค์ของบทเรียนนีเหมาะสมหรือไม่ 
   2. นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนหรือไม่ 
   3. นกัเรียนมีทกัษะทีจําเป็นก่อนทีจะเรียนรู้ทกัษะใหมห่รือไม่ 
   4. ตวัอย่าง หรือ คําอธิบาย หรือ การสาธิตของครูชดัเจนหรือไม่ 
   5. นกัเรียนได้รับการเฉลยหรือให้ข้อมลูป้อนกลบัสําหรับคําตอบแต่ละข้อทันที

หรือไม ่

   6. แบบฝึกหดัทีครูคอยชีแนะนนัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของบทเรียนหรือไม่ 
 

3.3 ประโยชน์การสอนตรง 
   อลาบาม่า เฟรดเดอเรชัน (Alabama Federation, : Online) ได้นําเสนอถึง
ประโยชน์ของการสอนตรงไว้ว่า การสอนตรงมีความสําคญัเป็นอย่างยิง เนืองจากมีหลกัฐาน
ทางการวิจัยพบว่าการสอนตรงจะช่วยให้เด็กทีมีปัญหาในการเรียนรู้ประสบความสําเร็จทาง
วิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และยังช่วยให้เด็กทีมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ เช่น ชอบ
ก่อกวนในชนัเรียนสามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลงได้ ดงันนัการสอนตรงจึงมีความสําคญั
กบัเดก็ทีเรียนออ่น เพราะการสอนตรงมีขนัตอนทีชัดเจนและต้องมีการสอนตามลําดบั และทําให้
นกัเรียนทราบวา่เรียนหนงัสืออย่างไรจึงจะสามารถเข้าใจเนือหาทีเรียนได้อย่างกระจ่างแจ้ง 
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   จะเห็นวา่การสอนตรง ช่วยนกัเรียนสามารถฝึกทักษะจนเกิดความชํานาญและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา การสอนตรงจะเกิดประโยชน์สงูสดุก็ต่อเมือ ครูและนักเรียน
ปฏิบตัิตามขนัตอนจนครบถ้วน    

 

3.4 งานวจิัยทีเกียวข้องกับการสอนตรง  

   สรุัสวดี ว่องไว (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมในการซือและ
รับประทานอาหารของนกัเรียนชนัประถมปีที 5 ทีมีภาวะออทิสติกจากการสอนตรงร่วมกับการใช้ 
บัตรพลงั (Power Card) โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพือการศึกษาพฤติกรรมในการซือและ
รับประทานอาหารของนกัเรียนชนัประถมปีที  ทีมีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับการใช้
บัตรพลัง (Power Card) ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมในการซืออาหารของนักเรียนชัน
ประถมศกึษาปีที  ทีมีภาวะออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลงั (Power Card) อยู่
ในระดบัดี พฤติกรรมในการซืออาหารของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีภาวะออทิสติกหลงั
การสอนตรงร่วมกบัการใช้บตัรพลงั (Power Card) สงูขนึ  พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที  ทีมีภาวะออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกบัการใช้บัตรพลงั (Power 

Card) อยู่ในระดบัดี และพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ที
มีภาวะออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกบัการใช้บตัรพลงั (Power Card) สงูขนึ  
   อดมั และอิงเกิลแมน (Adams  and Engelmann, 1996 : unpaged) ได้วิเคราะห์
งานวิจยัจํานวน 37 เรือง โดยเปรียบวิธีการสอนตรงกับการสอนแบบอืนๆ พบว่า วิธีการสอนตรง
เกียวข้อง และมีประโยชน์กบันกัเรียนทีมีความต้องการพิเศษมาก 

   คกุ (Cook, 2005 : Abstract) ได้ศกึษาผลการใช้โปรแกรมการสอนอ่านแบบสอนตรง
กบันกัเรียนกลุม่เสียงทีมีปัญหาในการอา่นทีตํากวา่ระดบัชนัเรียน -  ชนัปี โดยเฉพาะการอา่นจบั
ใจความ มีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาวิธีการสอนดีไอจะช่วยให้นกัเรียนกลุม่เสียงมีทกัษะในการอ่านดี
ขนึหรือไม ่โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนทีมีปัญหาในการอา่นทีตํากว่าในระดบัชนัเรียน -  ชนัปี 
สอนอา่นโดยใช้วิธีการสอนแบบสอนตรง ใช้เวลาการสอนวนัละ  นาที เป็นเวลา  วนั รูปแบบ                     
การทดลองเป็นแบบ One Group Pretest and Posttest เครืองมือทีใช้ในการทดสอบเป็น
แบบทดสอบของวู้ดค็อก (Woodcock Reading Mastery Test) เพือวดัความสามารถในการอ่าน
จบัใจความผลการวิจยั พบวา่ กลุม่เดก็เสียงมคีวามสามารถในการอา่นดีขนึโดยเฉลีย 2.7 ชนัปี 
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4. สือวีดิทัศน์ 
 

4.1 ความหมายของสือวีดิทัศน์เพือการศึกษา 
 วีดีทัศน์เพือการศึกษาเป็นสือการเรียนการสอนรูปแบบหนึง ซึงมีบทบาทมากใน
ปัจจบุนั ได้มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกนั คือ 

 กิดานนัท์ มลิทอง (2543 : 198) ได้กลา่วถึง การใช้วีดิทัศน์เพือให้ความรู้ในการศึกษา
และใช้ในการสอนโดยตรงเป็นการให้ความสะดวกทงัผู้สอนและผู้เรียน ทงันีสามารถสง่การสอนไป
ยังผู้ เรียนทีอยู่ห่างไกลได้ ผู้สอนสามารถบันทึกการสอนของตนไว้ใช้สอนได้อีก หรือจะขอยืมวีดิ
ทศัน์จากแหลง่อืนมาใช้สอนในห้องเรียน  สามารถเลือกดภูาพทีต้องการโดยการบังคบัแถบเทปให้
เลือนเดินหน้า ถอยหลงั ดภูาพช้าหรือหยุดดเูฉพาะภาพได้ แต่ภาพทีหยุดดจูะไม่คมชัดเท่าทีควร 
ในเครืองเลน่บางชนิดยงัปรับภาพให้ขยายเพือดไูด้ใหญ่ชดัเจนยิงขนึ การบนัทึกวีดีทศัน์เพือใช้เป็น
บทเรียนสามารถทําได้ในห้องสตดูิโอหรือภาพในห้องปฏิบตัิการ 
 จดุเดน่ของวิดิทศัน์ และข้อดีทีใช้วีดิทศัน์ในการเรียนการสอนจนสามารถตดัต่อส่วนที
ไมต้่องการหรือเพิมเติมสว่นใหมล่งไปได้และสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงันี 

 1.  สามารถใช้สภาพการณ์ทีผู้ เรียนมีจํานวนมาก และผู้สอนมีข้อจํากดั เพราะสามารถ
แพร่ภาพและเสียงไปตามห้องเรียนตา่ง ๆ และผู้เรียนทีอยู่ตามบ้านได้ 

 2.  เป็นสือการสอนทีสามารถนําสือหลายอย่างมาใช้ร่วมกันได้สะดวก ในรูปแบบสือ
ประสม 

 3.  เป็นสือทีช่วยเพิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้โดยเชิญผู้ เชียวชาญ หรือผู้
ทีมีความสามารถพิเศษในแตล่ะแขนงวิชา มาสอนโดยใช้วีดิทศัน์ได้ 

 4.  สามารถสาธิตได้อย่างชดัเจนเพือให้ผู้ เรียนเห็นสิงทีต้องการเน้น โดยใช้เทคนิคการ
ถ่ายใกล้ (Close up) เพือขยายภาพหรือวสัดใุห้ผู้ เรียนเห็นทวัถึงกนัอย่างชดัเจน  
 5.  ช่วยปรับปรุงเทคนิคการสอนของครูประจําและครูฝึกสอน 

 6.  เป็นสือทีสามารถนํารูปธรรม มาประกอบการสอนได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ เรียน
ได้รับความรู้ทีทนัสมยั 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( : - ) ได้กลา่วถึง คณุคา่ข้อดีและ
ประโยชน์ของเทปโทรทศัน์ในด้านการศกึษาพฒันาประเทศ ซึงพอสรุปได้ดงันี 

 1.  ใช้เทปโทรทศัน์บนัทึกรายการสอนทีครูต้องสอนเรืองเดียวกนัซําหลายรอบ 

  2.  บนัทึกสิงทีจะเอาไว้ศกึษา เอาไว้พิจารณาหรือเอาไว้ให้รู้ผลวา่เป็นอย่างไร 
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 3.  บันทึกรายการใหม่สนั ๆ เฉพาะเรืองนําไปเสริมในรายการทีสอน และยังบันทึก
รายการโทรทศัน์ได้โดยตรง  เพือนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนตอ่ไป 

 4.  บนัทึกรายการจากภาพยนตร์ สามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวก 

 5.  แนวโน้มของราคาเทปโทรทศัน์ในอนาคตจะถกูลง 
 6.  เทปโทรทศัน์ราคาถกูกวา่ฟิล์มภาพยนตร์และเทปโทรทัศน์ทีบันทึกไว้แล้วสามารถ
ลบทิงแล้วยงับนัทึกใหมไ่ด้หลายครัง เป็นการประหยดัคา่ใช้จ่าย 

 7.  สามารถตดัตอ่ส่วนทีถ่ายทําไม่ได้ออกไปได้ ซึงทําให้การดําเนินเรืองราบรืนดีกว่า
การออกรายการสด 

 8.  บนัทึกภาพแล้วสามารถชมได้ทนัทีไมต้่องผา่นขนัตอนอืน ๆ อีก 

 9.  มีขนาดเลก็และสะดวกตอ่การเคลือนย้าย 

 จากความสําคัญของวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนนนั กล่าวได้ว่า วีดิทัศน์เป็นสือที
สามารถนําเสนอได้ทงัภาพ เสียง แสง สี ไปพร้อม ๆ กนั กระตุ้นและดึงดดูความสนใจต่อผู้ เรียน ที
สําคญัสามารถรวมเอาสือหลากหลายชนิดไว้ในวีดิทศัน์เพียงชินเดียว ทําให้ดึงดดูความสนใจของ
ผู้เรียนและยงัใช้สอนผู้เรียนได้ทงัรายบคุคล กลุม่ผู้ ทีเรียนขนาดเลก็และกลุ่มผู้ เรียนขนาดใหญ่ อีก
ทงัสามารถเปิดชมได้ทุกเวลาตามต้องการและสามารถบังคบัการเลือนลําดบัภาพเดินหน้า ถอย
หลงั หรือหยดุดภูาพก็ได้ 

 

4.2 ประโยชน์และคุณค่าของสือวีดิทัศน์ประกอบการสอน 

     ในปัจจบุนั วีดิทศัน์ได้ถกูนํามาใช้กนัอย่างแพร่หลายในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น
การสอนในโรงเรียนหรือการสอนนอกระบบโรงเรียน  ซึงซึงนักการศึกษาหลายๆ ท่านได้กล่าวถึง
ความสําคญัของวีดิทศัน์ตอ่การเรียนการสอนไว้ ดงันี 

          วาสนา ชาวหา (2525 : 116) ได้กลา่วคณุคา่ของวีดิทัศน์ต่อการเรียนไว้  6 ประการซึง
พอสรุปได้ดงันีคือ 

 1. ใช้กับผู้ เรียนจํานวนมากๆ และผู้สอนมีจํานวนจํากัด เพราะสามารถแพร่ภาพและ
เสียงไปถึงในห้องเรียนตา่งๆ และในบ้านในเวลาเดียวกนั 

 2. ช่วยเพิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยให้ผู้ อืนมีความสามารถพิเศษในแต่ละ
แขนงวิชามาเป็นผู้สอนแล้วบนัทึกเทป 

 3. แสดงการสาธิต (Demonstrate) ได้อย่างชัดเจน สามารถให้ผู้ เรียนได้เห็นสิงที
ต้องการเน้นได้ใช้เทคนิคการถ่ายใกล้ (Close up) เพือขยายภาพหรือสิงของให้ผู้ เรียนได้เห็นทัวถึง
กนัทกุคนและชดัเจน 
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 4. ช่วยปรับปรุงเทคนิคของครูประจําการและครูฝึกสอน เช่น ในการสอนแบบจุลภาค 

(Micro Teaching) 

 5. ช่วยให้มีความรู้ทันสมยัและทันต่อการเปลียนแปลงของสงัคม  เพราะสามารถนํา
ภาพและเสียงของเหตกุารณ์ทีเกิดขนึหรือเรืองราวทีอยู่ไกลๆ มาให้ชมได้ 

 6. เป็นสือการสอนทีสามารถนําสือหลายอย่างใช้กันได้อย่างสะดวกเป็นการใช้สือ
ประสมเพือให้เกิดการเรียนรู้ทีสมบรูณ์ 

 สดัทัด ภิบาลสขุ (2527: 24) ได้ให้ความเห็นเกียวกับวีดิทัศน์ต่อการเรียนการสอนว่า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวีดิทัศน์กําลงัเข้ามามีบทบาททางด้านการเรียนการสอนมากขนึ  เพราะ
สามารถจะนําไปใช้ได้ในทุกระดับชนั  สามารถใช้ได้กับวิชา โดยอาจใช้วีดิทัศน์เพือประโยชน์
ทางด้านการศกึษา ดงันี 

 1. พฒันาการสอนโดยใช้วีดิทศัน์บนัทึกการสอนเอาไว้เพือให้ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร ได้ทบทวนและพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดยิีงขนึ 

 2. ช่วยในการประเมินผลการกระทําของตนเองและเปิดโอกาสให้มกีารแก้ไข 

ปรับปรุงการกระทําให้ดียิงขนึ 

 3. สามารถใช้กลุม่ผู้ เรียนตา่งๆ ได้กลา่วคือ 

     3.1 การศกึษามวลชนโดยผลิตรายการแล้วสง่ให้สถานีเป็นผู้สง่กระจายสาร 
    3.2 การศกึษากบักลุม่ปัจจบุนัใช้ได้ผลมากเพราะมีผลย้อนกลบั (Feedback) 

    3.3 การศกึษารายบคุคล โดยการผลิตรายการเพือการศกึษารายบคุคล ให้แต่ละคน
ได้ศกึษา 

 ฉลองชัย สรุวฒันบูรณ์ (2528 : 301-302) ได้ให้ความเห็นถึงคณุค่าของโทรทัศน์ต่อ
การศกึษาและฝึกอบรมไว้วา่ 

 1. ขยายภาพให้เห็นชดัเจน จะขยายใหญ่เพียงใด หรือชดัเจนเพียงใดจากต้นฉบบัตา่งๆ 

โดยอาศยัเลนส์ของกล้องตามทีต้องการใช้งานได้ 

 2. สามารถรับภาพจากแหล่งเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน  ทําให้ผู้ เรียนจํานวนมากได้
เห็นการนําเสนอบทเรียนในเวลาเดียวกนัและได้รับประสบการณ์ร่วมกนั 

 3. เครืองรับโทรทศัน์จะห่างจากกล้องถ่ายโทรทศัน์เท่าไหร่ก็ได้และสามารถส่งบทเรียน
ไปได้ทกุหนทกุแห่ง 

 4. ในการแสดงภาพให้เห็นนนั สามารถรวมภาพต่างๆ จากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 

เช่น นําภาพ 2 ภาพ จากทีตา่งกนัให้เห็นบนจอเดียวกนั หรือซ้อนข้อความเข้ากบัภาพได้ 
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 5. สามารถเก็บขา่วสาร โดยการบนัทึกวิดิโอเทป แล้วจะเปิดหรือดเูมือใดก็ได้สามารถ
นําวีดิโอเทปใช้ในห้องเรียนหรือห้องปฏิบตัิการภาคสนามหรือบนัทึกการประกอบกิจกรรมการเรียน
ของผู้เรียนก็ได้ และสามารถฉายดผูลการฝึกปฏิบตัิเพือการปรับปรุงแก้ไขได้สะดวก 

 6. รายการถ่ายทอดสดตา่งๆ ทําให้เห็นเหตกุารณ์ได้ทนัเหตกุารณ์ 

 7. โทรทศัน์ช่วยในการสือความหมายในการเรียนการสอนได้หลายประการดงันี 

 8. เครืองรับโทรทศัน์ทําให้ผู้ เรียนมีความตงัใจเรียนดขีนึ เพราะวา่เครืองรับโทรทศัน์มีทงั
ภาพและเสียงในเวลาเดียวกนั 

 9. ครูทีสอนบทเรียนทางโรทศัน์ทีดีจะทําให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึเป็นกนัเองคล้ายๆ ครูพูด
กบันกัเรียนแบบในชนัเรียน ด้วยวิธีการมองเลนส์กล้องโทรทศัน์ 

 10. โทรทศัน์ช่วยในการสอนได้ฉบัพลนั บทเรียนทีเสนอได้ฉบัพลนัราวกบัว่าเหตกุารณ์
ในบทเรียนกําลงัเกิดขนึตามเวลาทีกําหนดนนัจริง 

 11. โทรทศัน์ช่วยในการเรียนการสอนเนือหาได้เป็นหมวดหมู่ หรือสรุปได้ง่ายขนึ เช่น 

วิธีวิเคราะห์เหตกุารณ์หรือวตัถุสิงของ สามารถลําดบัความคิดรวบยอดทีกระจัดกระจายให้เป็น
กลุม่ทีมีความสมัพนัธ์ตอ่เนืองกนัเป็นสว่นรวมได้ 

 12. โทรทัศน์ช่วยทําให้ครูได้มีเวลาสําหรับจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพขนึ  

เช่น ใช้สอนนกัเรียนเป็นกลุม่ย่อย หรือให้ดบูทเรียนจากวีดิโอเทปสําหรับนกัเรียนกลุ่มหนึงในขณะ
เดียวกับครูก็สามารถดูแลให้คําแนะนําปรึกษาสําหรับนักเรียนกลุ่มทีจะอภิปรายหรือทํางานที
มอบหมาย หรือเป็นรายบคุคลสําหรับนกัเรียนคนอืนๆ ก็ได้ 

 จากการศึกษาประโยชน์และคุณค่าของสือวีดิทัศน์ประกอบการสอน ผู้ วิจัยสามารถ
สรุปได้วา่ สือวีดิทศัน์มีประโยชน์และคณุคา่ตอ่การสอน  ช่วยทําให้ครูได้มีเวลาสําหรับจดัการเรียน
การสอนได้มีประสิทธิภาพขนึ เพือให้เกิดการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน สามารถใช้การสอนตรงร่วมกับ
สือวีดิทศัน์ให้เกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพมากขนึ 

 ผู้ วิจยัจึงสนใจทีจะศกึษาความสามารถการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติกจากการ
สอนตรงร่วมกบัการใช้สือวีดิทศัน์เพือให้เดก็ออทิสติกได้พฒันาทกัษะทางสงัคมในการรับรู้อารมณ์
ของผู้ อืนโดยการบอกถึงอารมณ์เหลา่นนัได้และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนในสงัคมได้อย่างเหมาะสม
และมีความสขุตอ่ไป 
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
 

  ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ 

 

การรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน 

. อารมณ์ดีใจ 

. อารมณ์เสียใจ 

. อารมณ์โกรธ 

. อารมณ์กลวั 
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บทที  
วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 การศกึษาความสามารถการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสติกจากการสอนตรงร่วมกบั                
สือวิดีทศัน์ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง กลุม่เลก็ (Small n Design)มีขนัตอนการดําเนินการวิจยั ดงันี 

  1. ตวัอย่างทีใช้ศกึษา 
  2. ตวัแปรทีศกึษา 
  3. เครืองมือทีใช้ในการทดลอง 
  4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ตัวอย่างทีใช้ศึกษา 
 ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
คดัเลือกจากเด็กออทิสติกทีกําลงัศึกษาอยู่ทีห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก  โรงเรียน               
วดัเสาธง อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบุรี สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 เพศหญิง จํานวน  คน มีวยัใกล้เคียงกัน                   
มีปัญหาคล้ายคลึงกัน สามารถพูดออกเสียงได้  เป็นเด็กออทิสติกทีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์                
ไมม่ีความพิการซ้อน อายุ 8 ปี  สามารถพูดสือสารได้ และช่วยเหลือตนเองได้  มีปัญหาด้านการ
รับรู้อารมณ์ผู้ อืน ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ให้นกัเรียนเข้ารับการทดลองอย่างตอ่เนือง 
    ข้อมลูตวัอย่างมีดงันี 
 นักเรียนคนที 1 เพศหญิง  อายุ 8 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 
และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศึกษาพิเศษ สามารถสือสารโดยการพูดได้ 
ความสามารถปัจจบุนั คือ ไม่มีสมาธิในการทํางาน เล่นคนเดียว เล่นกับเพือนได้ไม่นาน อีกทงัมี
ปัญหาเมืออยู่ทีห้องเรียนคูข่นานสําหรับบคุคลออทิสติก คือ ไมส่ามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน  
 นักเรียนคนที 2 เพศหญิง อายุ 8 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม 
ได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศึกษาพิเศษ สามารถสือสารโดยการพูดได้ พูดเป็นคํา 
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ความสามารถปัจจบุนั คือ ไม่มีสมาธิในการทํางาน เล่นคนเดียว เล่นกับเพือนได้ไม่นาน อีกทงัมี
ปัญหาเมืออยู่ทีห้องเรียนคูข่นานสําหรับบคุคลออทิสติก คือ ไมส่ามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน 
  

2. ตัวแปรทีศึกษา 
  ตวัแปรต้น ได้แก่ การสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ 

 ตวัแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 
 

3. เครืองมือทีใช้ในการทดลอง 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  มีดงันี 

  1. แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน  แผน 
  2. สือวีดิทศัน์ ประกอบด้วย 

  2.1 วีดิทศัน์ บอกอารมณ์ดีใจของผู้ อืน  
  2.2 วีดิทศัน์ บอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน  
  2.3 วีดิทศัน์ บอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน  
  2.4 วีดิทศัน์ บอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน 
   3. แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน  
 

4. การสร้างและพัฒนาเครืองมือ 
   การสร้างและพัฒนาเครืองมือสําหรับการศึกษาครังนี ผู้ วิจัยได้สร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้   เรืองการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน สือวีดิทัศน์ และแบบทดสอบความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ผู้ อืน โดยมีขนัตอนการดําเนินการ ดงันี 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์ผู้ อืน จํานวน  แผน ซึงมีขนัตอน ดงันี  

   1.1 ศกึษาหลกัสตูรการช่วยเหลือ พัฒนาศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมสําหรับ
บคุคลออทิสติก พทุธศกัราช  ในทกัษะทางสงัคม เรืองการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน และวิเคราะห์             
จนได้เนือหาทีใช้ในการวิจยั ตลอดจนการกําหนดจํานวนชวัโมงการจดัการเรียนรู้ ดงันี 
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ตารางที 4  การกําหนดเนือหาแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 

ทักษะ สาระการเรียนรู้ เนือหาทีใช้ในการวจิยั จาํนวน 
ชวัโมง 

ทกัษะทางสงัคม การรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน . การรับรู้อารมณ์ดีใจของผู้ อืน  
 

 

. การรับรู้อารมณ์เสียใจของผู้ อืน 

 
 

. การรับรู้อารมณ์โกรธของผู้ อืน   

. การรับรู้อารมณ์กลวัของผู้ อืน 

 
 

 
    1.2 ศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัทีเกียวข้องกับวิธีการสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์ 
และออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ ซึงประกอบด้วยหัวข้อ
ตา่งๆ ดงันี 

     1. สว่นนํา  
     2. สาระสําคญั 
     3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
     4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการใช้วิธีการสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์            
ซึงประกอบไปด้วย  ขนัตอน ดงันี    

      4.1 ขนันําเข้าสูบ่ทเรียน 

      4.2 ขนันําเสนอเนือหา ด้วยสือวีดิทศัน์  

      4.3 ขนัตรวจสอบความเข้าใจ 

      4.4 ขนัฝึกโดยมีครูแนะนํา 

      4.5 ขนัฝึกด้วยตนเอง 
      4.6 ขนัสรุปและประเมินผลการเรียนรู้ 
     5. สือการเรียนรู้ 
          6. การวดัประเมินผล 
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                  1.3  ดําเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ โดยแบ่งเนือหาออกเป็น 4 แผน แผนละ 
 ชวัโมง 

       1.4 นําร่างแผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์ผู้ อืน ไปให้ผู้ เชียวชาญ ได้แก่ 
ผู้เชียวชาญด้านการสอนเด็กออทิสติก จํานวน 1 คน ผู้ เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 

คน และผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยา จํานวน 1 คน รวมจํานวน  คน ตรวจพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ด้านเนือหา การใช้ภาษา พิจารณาตรวจสอบเพือดคูวามเหมาะสม        
   1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผู้เชียวชาญ และนําแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับเด็กออทิสติก จํานวน  คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
นําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างตอ่ไป 

 2. สือวีดิทศัน์ มีลําดบัขนัตอนการสร้างดงันี 

      2.1 ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับวิธีการจัดทําวีดิทัศน์ เนือหา
สาระหรือประเด็นในการจัดทําวีดิทัศน์ของ Professional Development in Autism ( . 
ออนไลน์) 
     2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับเด็กออทิสติกทีมีปัญหาทักษะทาง
สงัคมในด้านการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน    

    2.3 กําหนดเนือหาของวีดิทศัน์ โดยเลือกสอนการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนทีสอดคล้องกับ
เรืองราวจริงในชีวิตประจําวนั และเป็นปัญหาหลกัของเด็กออทิสติก ได้แก่ การรับรู้อารมณ์ดีใจ 
เสียใจโกรธ และกลวั ทงัลกัษณะของสีหน้าท่าทาง และคําพดูนําเสียง  
     2.4 ออกแบบจัดทําบทวีดิทัศน์ โดยวางรูปแบบโครงเรืองและจัดทําบท เพือให้
เนือหาของวีดิทัศน์นนัถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับเด็กออทิสติก โดยใช้สํานวนสนทนา
สําหรับการพดูคยุ ซึงจะบอกสีหน้าท่าทาง คําพดูนําเสียงทีผู้แสดงจะต้องพดูในวีดิทศัน์ตงัแตต้่นจน
จบพร้อมกบับอกรายละเอียดลกัษณะของภาพและเสียง ฉาก สภาพบรรยากาศในฉาก กิริยา และ
อารมณ์ของผู้แสดง หลงัจากถ่ายทําวีดิทศัน์เสร็จ นําวีดิทศัน์มาตดัต่อเพือจัดลําดบัภาพให้เนือหา
ในแตล่ะสว่นมีความสอดคล้องตอ่เนืองกนั สามารถถ่ายทอดเรืองราวและสือความหมายได้อย่าง
ชดัเจนกบัเดก็ออทิสติก 

   2.5 ดําเนินการสร้างวีดิทัศน์ โดยถ่ายทําเป็นวีดิทัศน์ตามบททีเขียนไว้แล้วนําวีดิ
ทศัน์ทงั  เรืองทีถา่ยทําขนึ เสนอตอ่ผู้ เชียวชาญ ได้แก่ ผู้เชียวชาญด้านการถ่ายทําวีดิทศัน์ จํานวน 
1 คน และผู้เชียวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน รวมจํานวน 3 คน เพือตรวจสอบความ
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สอดคล้องระหวา่งเนือหาในวีดิทศัน์และจดุประสงค์ รวมถึงความเหมาะสมของเนือหา แล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ        

    2.6 นําวีดิทัศน์ไปทดลองใช้กับเด็กออทิสติกทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีรับบริการที                 
โรงเรียนสพุรรณบรีุปัญญานกุลู  ชนัประถมศกึษาปีที  2  จํานวน 1 คน เพือหาความบกพร่องของ
สือแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการทดลองกบัตวัอย่างตอ่ไป 

   3. แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน  โดยผู้ วิจัยสร้างขึน มี
ขนัตอนการสร้าง ดงันี 

    3.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 

    3.2 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถ
ในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน 

    3.3 สร้างแบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน โดยผู้ วิจยัสร้างขนึ 
จํานวน  ข้อ 
  3.4 แล้วนําไปให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบเพือพิจารณาความสอดคล้องให้ตรงเนือหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ผู้ เชียวชาญ ได้แก่ ผู้ เชียวชาญด้านจิตวิทยา จํานวน 1 คน 
ผู้เชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล จํานวน 1 คน และผู้เชียวชาญด้านการศกึษาพิเศษ จํานวน 
1 คน  รวมจํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบเพือดคูวามถูกต้องเหมาะสม และทําการพิจารณา
แบบประเมินกบัความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น 
(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 48) ดงันี 

     คะแนน + 1 สําหรับข้อสอบทีมนัใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   คะแนน     0 สําหรับข้อสอบทีไมแ่น่ใจวา่วดัได้ตรงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   คะแนน -   1 สําหรับข้อสอบทีแน่ใจวา่วดัไมต่รงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   บนัทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชียวชาญแตล่ะท่านในแต่ละข้อจากนนันํา
ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ ไปหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบประเมิน
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ถ้าค่าดชันีทีคํานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ .50 แสดงว่า แบบ
ประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน ทีได้ตงัไว้นัน สอดคล้องกับเนือหา สามารถ
นําไปใช้ได้ 
   3.5 คัดเลือกแบบประเมินทีผ่านการพิจารณาจัดทําแบบประเมิน จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วยข้อคําถามเกียวกบัสถานการณ์แสดงอารมณ์ดีใจ 5 ข้อ อารมณ์เสียใจ 5 ข้อ อารมณ์
โกรธ 5 ข้อ และอารมณ์กลวั 5 ข้อ รวมทงัสนิ 20 ข้อ  
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1  แบบแผนการวจิัย 
         การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง ได้ใช้แบบการวิจยัเชิงทดลอง กลุม่เลก็ 
(Small n experimental research design)  

  5.2  วธีิดําเนินการทดลอง 
        5.2.1 ขนัก่อนการทดลอง 
    1. ทําหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือขออนุญาต
ผู้บริหารโรงเรียนวัดเสาธง อําเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ  เขต 1  ดําเนินการทดลองกบัตวัอย่างซึงเป็นเดก็ออทิสติก 
     2. ทําเรืองขออนญุาตผู้ปกครองเดก็ออทิสติก  
    5.2.2  ขนัดําเนินการทดลอง 
    1. นําแบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน ไปทดสอบกับ
ตวัอย่างก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนทีผู้ วิ จัย            
สร้างขนึ 

    2. ดําเนินการทดสอบย่อยก่อนเรียน แล้วดําเนินการสอนการรับรู้ทาง
อารมณ์ของผู้ อืนจากการใช้วิธีการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ ด้วยตวัเองกบัตวัอย่างเป็นระยะเวลา 
4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 0 นาที ทกุวนัองัคาร วนัพธุ และพฤหสับดี เวลา 15.30 - 16.20 
น. จํานวนทงัสนิ 4 แผนการสอน และดําเนินการทดสอบย่อยหลงัเรียนของแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ทกุวนัศกุร์ของแตล่ะสปัดาห์ ตามกําหนดการสอน ดงันี 
 

ตารางที 5  การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการสอนการรับรู้ทางอารมณ์ของผู้ อืนจากการใช้
วิธีการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ 
สัปดาห์ที วัน เดือน ปี แผนการจัดการเรียนรู้/ทดสอบย่อย 

 

วนัจนัทร์  ที  2  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์ดใีจ 
วนัองัคาร ที  3  ก.พ.  2558 
วนัพธุ  ที  4  ก.พ.  2558 

วนัพฤหสับดี ที  5  ก.พ.  2558 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์ดใีจ 
 

วนัศกุร์ ที  6  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์ดใีจ 
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สัปดาห์ที วัน เดือน ปี แผนการจัดการเรียนรู้/ทดสอบย่อย 

2 

วนัจนัทร์  ที  9  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์เสียใจ 
วนัองัคาร ที  10  ก.พ.  2558 
วนัพธุ  ที  11  ก.พ.  2558 

วนัพฤหสับดี ที  12  ก.พ.  2558 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์เสียใจ 
 

วนัศกุร์ ที  13  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์เสียใจ 

3 

วนัจนัทร์  ที  16  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์โกรธ 
วนัองัคาร ที  17  ก.พ.  2558 
วนัพธุ  ที  18  ก.พ.  2558 

วนัพฤหสับดี ที  19  ก.พ.  2558 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์โกรธ 
 

วนัศกุร์ ที  20  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์โกรธ 

4 

วนัจนัทร์  ที  23  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์กลวั 
วนัองัคาร ที  24  ก.พ.  2558 
วนัพธุ  ที  25  ก.พ.  2558 

วนัพฤหสับดี ที  26  ก.พ.  2558 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง การรับรู้อารมณ์กลวั 
 

 วนัศกุร์ ที  27  ก.พ.  2558 ทดสอบย่อยหลงัเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์กลวั 

 

   3. เ มือดําเ นินการทดลองครบ  4 สัปดาห์  แล้วจึงทําการทดสอบ
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน หลงัการทดลองโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ของผู้ อืนทีสร้างขนึซึงเป็นแบบทดสอบชดุเดียวกบัทีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง 

   4. เมือดําเนินการทดลองครบ 4 สปัดาห์และทดสอบความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ของผู้ อืน หลังการทดลองแล้ว เว้นระยะ 4 สปัดาห์ ดําเนินการทดสอบอีกครัง เพือ
ตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้แบบแผนการทดลองในครังนี โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนทีสร้างขนึซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที
ใช้ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
    6.1 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพของเครืองมือ  
      การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน
เป็นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงเชิงพินิจ โดยการหาดชันีความสอดคล้อง (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ. :  - ) ดงันี 

    IOC    =  
N

R
 

 เมือ  IOC    แทน  คา่ดชันีสอดคล้องทีมีอยู่ระหวา่ง -  ถึง  

                R   แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชียวชาญ 

          N  แทน   จํานวนผู้เชียวชาญ  
6.2  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นสถิติพืนฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ 

  

                   เมือ        P แทน คา่ร้อยละ 

   f แทน คะแนนความสามารถทีเดก็ทําได้ถกูต้อง 
   N แทน จํานวนข้อทงัหมด 

  6.3  การเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลงัการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ 

   1. แสดงผลคะแนนเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ภาพรวม ของเดก็ออทิสติก ก่อนและหลงัการทดลอง 
  2. แสดงผลคะแนนเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่
ละอารมณ์ ได้แก่  อารมณ์ดีใจ  อารมณ์เสียใจ  อารมณ์โกรธ  และอารมณ์กลวั  ของเดก็ออทิสติก 
ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
  3. แสดงผลคะแนนของระยะความคงทนหลงัการทดลอง  4  สปัดาห์  ระหวา่ง
คะแนนหลงัการทดลองและสินสดุการทดลอง 
    

100
N
fp

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยเรือง การสอนตรงร่วมกับสือวิดีทัศน์เพือเพิมความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ของเดก็ออทิสติก  มีผลการวิเคราะห์และนําเสนอดงันี 
  ตอนที 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ภาพรวม ของเดก็ออทิสติก ก่อนและหลงัการทดลอง 
  ตอนที 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่
ละอารมณ์  ได้แก่   อารมณ์ดีใจ   อารมณ์เสียใจ   อารมณ์โกรธ   และอารมณ์กลัว   ของ                      
เดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
  ตอนที 3  แสดงผลคะแนนของระยะความคงทนหลงัการทดลอง  4  สปัดาห์ ระหว่าง
คะแนนหลงัการทดลองและสินสดุการทดลอง 
 

 

58 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนภาพรวมของเด็ก
ออทิสติก ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
ตารางที  6  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนภาพรวม ของ
เดก็ออทิสติก ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 
นกัเรียน คะแนน

เตม็ 
คะแนนก่อน
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงั
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลตา่ง เพิมขนึ
ร้อยละ 

คนที  1 20 6 30 12 60 6 30 
คนที  2 20 7 35 12 60 5 25 

 
  จากตารางที  6  พบวา่  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน โดยการใช้การสอนตรง
ร่วมกับสือวิดีทัศน์ ผลคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็น              
ร้อยละ  30 และ  35  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 
2  คิดเป็นร้อยละ  60  ซึงผลต่างของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 
และคนที 2 เท่ากับ  6  และ  5  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  30  และ  25  ตามลําดบั  แสดงเป็น
แผนภาพ  ดงันี   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภาพที 2  แผนภมูิแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ภาพรวม ของเดก็ออทิสติก ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

ร้อยละ 

นักเรียน นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที  2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่ละ
อารมณ์ ได้แก่  อารมณ์ดีใจ  อารมณ์เสียใจ  อารมณ์โกรธ  และอารมณ์กลวั  ของเด็กออทิสติก 
ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
ตารางที  7  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่ละ
อารมณ์ ได้แก่  อารมณ์ดีใจ  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ดีใจ 
นกัเรียน คะแนน

เตม็ 
คะแนนก่อน
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงั
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลตา่ง เพิมขนึ
ร้อยละ 

คนที  1 5 1 20 3 60 2 40 
คนที  2 5 2 40 4 80 2 40 

 
 จากตารางที  7  พบว่า  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ดีใจ  โดยการใช้การสอนตรง
ร่วมกบัสือวิดีทศัน์ ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อนการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็น
ร้อยละ  20 และ  40  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และ
คนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60 และ  80  ตามลําดบั ซึงผลตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากบั  2 เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  40  แสดงเป็นแผนภาพ  ดงันี
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภาพที 3  แผนภมูิแท่งแสดงผลคะแนนเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ผู้ อืนในแตล่ะอารมณ์ ได้แก่  อารมณ์ดีใจ  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ตารางที 8  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่ละ
อารมณ์ ได้แก่  อารมณ์เสียใจ  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์เสียใจ 
นกัเรียน คะแนน

เตม็ 
คะแนนก่อน
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงั
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลตา่ง เพิมขนึ
ร้อยละ 

คนที  1 5 1 20 2 40 1 20 
คนที  2 5 2 40 3 60 1 20 

 
  

นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

ร้อยละ 

นักเรียน นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที  8  พบวา่  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์เสียใจ  โดยการใช้การสอน
ตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์ ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อนการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิด
เป็นร้อยละ  20 และ  40  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 
และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  40 และ  60  ตามลําดบั ซึงผลต่างของคะแนนก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  1 เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  20  แสดงเป็น
แผนภาพ  ดงันี 
 
แผนภาพที 4  แผนภมูิแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ในแตล่ะอารมณ์ ได้แก่  อารมณ์เสียใจ  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
 
 

นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

ร้อยละ 

นักเรียน นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9  แสดงผลคะแนนเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่ละ
อารมณ์ ได้แก่  อารมณ์โกรธ  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์โกรธ 
นกัเรียน คะแนน

เตม็ 
คะแนนก่อน
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงั
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลตา่ง เพิมขนึ
ร้อยละ 

คนที  1 5 0 0 3 60 3 60 
คนที  2 5 3 60 3 60 0 0 

 
 จากตารางที  9  พบวา่  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์โกรธ  โดยการใช้การสอนตรง
ร่วมกบัสือวิดีทศัน์ ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อนการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็น
ร้อยละ  0 และ  60  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และ
คนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60 ซึงผลตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียนคนที 
1 และคนที 2 เท่ากบั  3  และ  0  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  60  และ  0  แสดงเป็นแผนภาพ  ดงันี 
 

แผนภาพที 5 แผนภมูิแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ในแตล่ะอารมณ์ ได้แก่  อารมณ์โกรธ  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

ร้อยละ 

นักเรียน นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 10  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรบัรู้อารมณ์ผู้ อืนในแตล่ะ
อารมณ์ ได้แก่  อารมณ์กลวั  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  กอ่นและหลงัการทดลอง 
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์กลวั 
นกัเรียน คะแนน

เตม็ 
คะแนนก่อน
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงั
การทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลตา่ง เพิมขนึ
ร้อยละ 

คนที  1 5 1 20 3 60 2 40 
คนที  2 5 2 40 3 60 1 20 

 
  จากตารางที  10  พบว่า  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์กลวั  โดยการใช้การสอน
ตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์ ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อนการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิด
เป็นร้อยละ  20 และ  40  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 
และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60 ซึงผลตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียน
คนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  2  และ  1  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  40  และ  20  แสดงเป็นแผนภาพ  
ดงันี 
 
แผนภาพที 6  แผนภมูิแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ในแตล่ะอารมณ์ ได้แก่  อารมณ์กลวั  ของเดก็ออทิสติก ระหวา่ง  ก่อนและหลงัการทดลอง 
 
 
 

 
 
 

นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

ร้อยละ 

นักเรียน นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

ตอนที  3  เมือดําเนินการทดลองครบ 4 สปัดาห์และประเมินความสามารถในการ 
รับรู้อารมณ์ของผู้ อืน หลงัการทดลองแล้ว เว้นระยะ 4 สปัดาห์ ดําเนินการประเมินอีกครัง เพือ
ตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้แบบแผนการทดลองในครังนี โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนทีสร้างขนึซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที
ใช้ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  ผลทีได้ดงันี 
 
ตารางที 11  แสดงผลคะแนนของระยะความคงทนหลงัการทดลอง  4  สปัดาห์  ระหวา่งคะแนน
หลงัการทดลองและสินสดุการทดลอง   
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 
นกัเรียน คะแนน

เตม็ 
คะแนน
หลงัการ
ทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงั
การทดลองโดย
การเว้นระยะ  4  

สปัดาห์ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลตา่ง เพิมขนึ
ร้อยละ 

คนที  1 20 12 60 14 70 2 10 
คนที  2 20 12 60 13 65 1 5 
 
  จากตารางที  11  พบว่า  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน โดยการใช้การสอน
ตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์ หลงัการทดลองเพือตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้
แบบแผนการทดลองในครังนี  โดยเว้นระยะ 4 สปัดาห์ ผลคะแนนการทดสอบหลังการทดลอง
นักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60  ผลคะแนนการทดสอบหลงัการทดลอง โดยเว้น
ระยะ  4  สปัดาห์  นกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  70 และ  65  ตามลําดบั  ซึงผลต่าง
ของคะแนนนักเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  2  และ  1  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  10  และ 5   
ตามลําดบั  แสดงเป็นแผนภาพ  ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

แผนภาพที 7  แผนภมูิแท่งแสดงผลคะแนนของระยะความคงทนหลงัการทดลอง  4  สปัดาห์ 
ระหวา่งคะแนนหลงัการทดลองและสินสดุการทดลอง   
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

ร้อยละ 

นักเรียน นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 12  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของ                     
เด็กออทิสติกระหว่างคะแนนก่อนการทดลอง  คะแนนหลังการทดลองและคะแนนสินสุด                     
การทดลอง   
 

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 
นกัเรียน คะ 

แนน
เตม็ 

คะแนน
ก่อนการ
ทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
หลงัการ
ทดลอง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนหลงัการ
ทดลองโดยการ
เว้นระยะ  4  
สปัดาห์ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คนที  1 20 6 30 12 60 14 70 
คนที  2 20 7 35 12 60 13 65 
 
  จากตารางที  12  พบว่า  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน โดยการใช้การสอน
ตรงร่วมกบัสือวิดีทัศน์ ผลคะแนนก่อนการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ 30 
และ  35 ผลคะแนนหลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ 60  ผลคะแนนหลงั
การทดลองเพือตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้แบบแผนการทดลองใน
ครังนี  โดยเว้นระยะ 4 นักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  70 และ  65  แสดงเป็น
แผนภาพ  ดงันี 
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แผนภาพที 8  แผนภมูิแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ของเด็กออทิสติกระหว่างคะแนนก่อนการทดลอง  คะแนนหลังการทดลองและคะแนนสินสุด                     
การทดลอง   
 
 ร้อยละ 

นักเรียน 
นกัเรียนคนที 1 นกัเรียนคนที 2 

นักเรียน

   ส
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บทที 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเรือง การสอนตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์เพือเพิมความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ของเดก็ออทิสติกครังนีได้กําหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน
ของเดก็ออทิสติก  หลงัการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์สงูขนึกวา่ก่อนการสอน 
 ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
คดัเลือกจากเดก็ออทิสติกทีกําลงัศกึษาอยู่ทีห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนวดั
เสาธง อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557 เพศหญิง จํานวน  คน มีวยัใกล้เคียงกัน มี
ปัญหาคล้ายคลงึกนั สามารถพดูออกเสียงได้  เป็นเดก็ออทิสติกทีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์  ไมม่ี
ความพิการซ้อน อาย ุ8 ปี ได้  สามารถพดูสือสารได้ และช่วยเหลือตนเองได้  มีปัญหาด้านการรับรู้
อารมณ์ผู้ อืน ซึงนกัเรียนคนที  เพศหญิง  อาย ุ8 ปี ได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์วา่มีภาวะออทิสซมึ 
และได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจากครูการศกึษาพิเศษ สามารถสือสารโดยการพดูได้ ปัญหาใน
ปัจจบุนั คือ ไมม่ีสมาธิในการทํางาน เลน่คนเดียว เลน่กับเพือนได้ไม่นาน อีกทงัมีปัญหาเมืออยู่ที
ห้องเรียนคูข่นานสําหรับบคุคลออทิสติก คือ ไมส่ามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน นักเรียนคนที 2 เพศ
หญิง อาย ุ8 ปี ได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์วา่มีภาวะออทิสซึม ได้รับบริการสอนเสริมวิชาการจาก
ครูการศกึษาพิเศษ สามารถสือสารโดยการพูดได้ พูดเป็นคํา ปัญหาในปัจจุบัน คือ ไม่มีสมาธิใน
การทํางาน เลน่คนเดียว เลน่กับเพือนได้ไม่นาน อีกทงัมีปัญหาเมืออยู่ที ห้องเรียนคู่ขนานสําหรับ
บคุคลออทิสติก คือ ไมส่ามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้   สือวีดิทัศน์  แบบประเมิน
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน  
 ขนัตอนการดําเนินการทดลอง ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลองกับตวัอย่าง  ดงัทีระบุไว้
ข้างต้น เป็นการวิจยัเชิงทดลอง กลุม่เลก็ (Small n Design) โดยนําแบบทดสอบความสามารถใน
การรับรู้อารมณ์ทีผู้ วิจัยสร้างขนึ ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างก่อนการทดลอง จากนนัดําเนินการ
ทดสอบย่อยก่อนเรียนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์   และ
ดําเนินการสอนการรับรู้ทางอารมณ์ของผู้ อืนทงั  4  อารมณ์  สปัดาห์ละ  1  อารมณ์  คือ  อารมณ์
ดีใจ  อารมณ์เสียใจ  อารมณ์โกรธ  และอารมณ์กลวั  ใช้วิธีการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์   
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ตวัอย่างถูกสอนเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วนัละ 0 นาที ทุกวนัอังคาร วนัพุธ 
และพฤหสับดี เวลา 15.30 - 16.20 น. จํานวนทงัสนิ 4 แผนการจดัการเรียนรู้ จากนนัได้ดําเนินการ
ทดสอบย่อยหลงัเรียนของแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ทกุวนัศกุร์ของแตล่ะสปัดาห์  เมือดําเนินการ
ทดลองครบ 4 สปัดาห์ แล้วจึงทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน หลงัการทดลอง
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนทีผู้ วิจยัสร้างขนึ  ซึงเป็นแบบทดสอบ
ชดุเดียวกบัทีใช้ทดสอบกอ่นการทดลอง หลงัจากนนัผู้ วิจยัได้เว้นระยะเวลา  4 สปัดาห์  ดําเนินการ
ทดสอบอีกครัง เพือตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้แบบแผนการทดลอง
ในครังนี โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนทีผู้ วิจัยสร้างขึนซึงเป็น
แบบทดสอบชดุเดียวกบัทีใช้ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
  จากนันผู้ วิจัยได้นําผลคะแนนทีได้จากการสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์  มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลียร้อยละ และจัดทําแผนภูมิแท่งเพือเปรียบเทียบความ
แตกตา่งของคะแนนความสามารถการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสติกก่อนและหลงัการทดลอง 
 
สรุปผลการวจิัย   
  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติกหลังการสอนตรงร่วมกับ                 
สือวีดิทศัน์สงูขนึกวา่ก่อนการสอน ซึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัทีตงัไว้  โดยมีรายละเอียด
ดงันี   ผลคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  30 และ  
35  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  
60  ซึงผลตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  
6  และ  5  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  30  และ  25  ตามลําดบั  และความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ผู้ อืน โดยการใช้การสอนตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์ หลงัการทดลองเพือตรวจสอบความคงทนของการ
เรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้แบบแผนการทดลองในครังนี   โดยเว้นระยะ 4 สปัดาห์ ผลคะแนนการ
ทดสอบหลังการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60  และ  65 ตามลําดับ                    
ผลคะแนนการทดสอบหลงัการทดลอง โดยเว้นระยะ  4  สปัดาห์  นักเรียนคนที 1 และคนที 2                    
คิดเป็นร้อยละ  70 และ  65  ตามลําดบั  ซึงผลตา่งของคะแนนนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  
2  และ  1  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  10  และ 5   ตามลําดบั 
 
อภปิรายผล 

 จากการดําเนินการวิจยัในครงันี  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ผู้ อืนของเดก็ออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์สงูขนึกวา่ก่อนการสอน  ซึงสอดคล้องกับ
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สมมติฐานทีตงัไว้ว่า ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติกหลงัการสอนตรง
ร่วมกบัสือวีดิทศัน์สงูขนึกวา่ก่อนการสอน  ทงันีเนืองจากการสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์  สามารถ
นํามาใช้เป็นเครืองมือสําคญัตอ่การรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสติกตามทีผู้ วิจัยได้ตงัเป้าหมาย
ไว้ในการสอนเรืองการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติกได้เป็นอย่างดี  โดยทีผู้ วิจัยได้นําวิธีการสอน
ตรงมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ทีเน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีชดัเจน  เน้นให้ผู้ เรียนฝึก
ปฏิบตัิอย่างสมําเสมอร่วมกบัการใช้สอืวีดิทศัน์ เพือแสดงตวัอย่างของอารมณ์ประเภทต่าง ๆ   ซึง
บคุคลออทิสติกจํานวนมากเรียนรู้ได้ดีทีสดุจากภาพโดยการเรียนรู้ผา่นการมอง  ซึงมีสือสนับสนุน
การเรียนรู้ผา่นการมอง ได้แก่ สิงของทีเป็นจริง สิงของจําลอง ภาพเคลือนไหว ภาพถ่าย ภาพวาด 
ภาพลายเส้น ป้ายโฆษณา สัญลกัษณ์ ทําให้เด็กออทิสติกสามารถทําตามกฎระเบียบ เข้าใจ
สถานการณ์ สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสิงทีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว ผ่านกิจกรรมการใช้
รูปภาพได้  การสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์มีลําดบัขนัตอน ดังนี  ขนัที  1  จะเป็นขนันําเข้าสู่
บทเรียน โดยในขนันีเป็นขนัทีผู้ วิจัยสร้างความเข้าใจและอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
รวมทงักระตุ้นความสนใจเกียวกบัเนือหาของบทเรียน   ขนัที  2 จะเป็นขนันําเสนอเนือหา ซึงเป็น
ขนัทีผู้ วิจัยใช้วีดิทัศน์ทีได้สร้างขนึเป็นสือในการจัดการเรียนรู้ทีเพือใช้สอนนักเรียนออทิสติกให้
เข้าใจอารมณ์ดีใจ อารมณ์เสียใจ อารมณ์โกรธ และอารมณ์กลวั ของผู้ อืน ลกัษณะของวีดิทศัน์เพือ
แสดงภาพเคลือนไหว ประมาณ 3-5 นาที  แสดงให้เห็นว่า มีอารมณ์อย่างไร และฝึกให้เด็กตอบ
คําถามจากวีดิทศัน์ทีดไูด้อย่างถกูต้อง ซึงมีทงัหมด  4 ชุดได้แก่  วีดิทัศน์ชุดที 1 บอกอารมณ์ดีใจ
ของผู้ อืน วีดิทศัน์ชุดที 2 บอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน  วีดิทัศน์ชุดที 3 บอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน 
วีดิทศัน์ชดุที 4 บอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน  จากนนัในขนัที  3  จะเป็นขนัตรวจสอบความเข้าใจ   ซึง
เป็นขนัทีผู้ วิจยัตงัคําถามให้เดก็ตอบในเรืองทีได้เรียนรู้ไปแล้วเพือตรวจสอบความเข้าใจ  สว่นในขนั
ที  4 ขนัฝึกโดยมีครูแนะนํา ซึงเป็นขนัทีผู้ วิจยักําหนดภาพให้เด็กตอบว่าภาพทีครูให้นักเรียนดนูนั
ได้แก่อารมณ์ชนิดใดซึงครูคอยให้การช่วยเหลือหรือชีแนะ และเมือเด็กตอบแล้วเด็กจะต้องได้รู้
คําตอบของเดก็วา่ถกูต้องหรือไม ่เมือเดก็ทําได้ถกูต้องครูต้องให้การตอบสนองต่อคําตอบนนัทันที 
เช่น “ดีมาก” “ถกูต้อง” จากนนัในขนัที  5  ขนัฝึกด้วยตนเอง ซึงเป็นขนัทีผู้ วิจยัให้เดก็ทําแบบฝึกหดั
ตามใบงานทีครูเตรียมไว้โดยให้เดก็ได้ฝึกทกัษะนนัด้วยตนเอง และขนัที  6 ขนัสรุปและประเมินผล
การเรียนรู้ ซึงเป็นขนัทีผู้ วิจยัและเดก็ร่วมทบทวนความรู้จากทีได้เรียนไปและประเมินผลจากสิงที
เรียนไป จะเห็นได้ว่า  ขนัตอนการสอนทงั  6  ขนัตอนนี  เป็นขนัตอนการสอนทีมีการเน้นยําและ
ทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ตลอด  ในขณะเดียวกนัการทีผู้ วิจยัได้ดําเนินการสอนตรงร่วมกบั
สือวิดีทศัน์เพือเพิมความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก ในลกัษณะของการทําซํา ๆ 
หลาย ๆ ครัง ซึงจะเห็นได้จาก แผนการจัดกิจกรรมในแต่ละแผน  โดยดําเนินการ  แผนละ  
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สปัดาห์ สปัดาห์ละ  วนั ครังละ  นาที ซึงช่วงระยะเวลาดงักล่าวน่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
รับรู้อารมณ์ผู้ อืนในแต่ละอารมณ์ได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ทักษะทางสังคมของนักเรียนด้าน
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก หลงัการสอนตรงร่วมกับสือด้วยวีดิทัศน์ 
สงูขนึกวา่ก่อนสอนตรงร่วมกบัสือด้วยวีดิทศัน์  โดยความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน โดยการ
ใช้การสอนตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์  ผลคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 
2 คิดเป็นร้อยละ  30 และ  35  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 
และคนที 2  คิดเป็นร้อยละ  60  ซึงผลตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนกัเรียน
คนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  6  และ  5  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  30  และ  25  ตามลําดับ  
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ดีใจ  โดยการใช้การสอนตรงร่วมกับสือวิดีทัศน์ ผลคะแนนการ
ทดสอบย่อยก่อนการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  20 และ  40  ตามลําดบั  
ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60 และ  80  
ตามลําดบั ซึงผลตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 
เท่ากบั  2 เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  40  ซึงระหวา่งทําการทดลอง  นกัเรียนทงัสองคนได้พยายามทํา
ท่าทางดีใจโดยการแสดงออกมาทีใบหน้าในลกัษณะยิม หรือใช้นิวชีของมือทงัสองข้างชีไปทีมมุ
ปากพร้อมกบัการยิมแล้วพดูวา่ ดีใจ  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์เสียใจ  โดยการใช้การสอน
ตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์ ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อนการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิด
เป็นร้อยละ  20 และ  40  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 
และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60 และ  80  ตามลําดบั ซึงผลต่างของคะแนนก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากบั  1 เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  20  ซึงระหวา่งทําการ
ทดลอง  นกัเรียนทงัสองคนได้พยายามทําท่าทางเสียใจโดยการแสดงออกมาทีใบหน้าในลกัษณะ
หน้าเศร้า ร้องไห้ และกํามือทงัสองข้างไปปิดทีตา พร้อมบอกว่า  เสียใจ ร้องไห้  ความสามารถใน
การรับรู้อารมณ์โกรธ  โดยการใช้การสอนตรงร่วมกับสือวิดีทัศน์ ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อน
การทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  0 และ  60  ตามลําดบั  ผลคะแนนการ
ทดสอบย่อยหลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60 ซึงผลต่างของคะแนน
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  3  และ  0  ตามลําดบั  
เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  60  และ  0  ตามลําดบั  ซึงระหวา่งทําการทดลอง  นกัเรียนคนที 1 สามารถ
จดจ่ออยู่กับสือวีดิทัศน์ทีครูนําเสนอได้นานกว่านักเรียนคนที 2 ซึงมีความสนใจในขณะทีครู
ดําเนินการสอนเป็นระยะๆในระหวา่งนนัก็ให้ความสนใจต่อสิงแวดล้อมรอบห้องเรียนอยู่บ่อยครัง  
เช่น  มองไปรอบๆ ห้องเรียน  หรือมองหน้าต่าง  จนทําให้ครูต้องเรียกชืออยู่หลายๆ ครัง  จึงจะ
กลบัมาสนใจบทเรียน  ความสามารถในการรับรู้อารมณ์กลวั  โดยการใช้การสอนตรงร่วมกับสือ
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วิดีทศัน์           ผลคะแนนการทดสอบย่อยก่อนการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อย
ละ  20 และ  40  ตามลําดบั  ผลคะแนนการทดสอบย่อยหลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 
2 คิดเป็นร้อยละ  60 ซึงผลต่างของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลองนักเรียนคนที 1 
และคนที 2 เท่ากับ  2  และ  1  เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  40  และ  20  ซึงระหว่างทําการทดลอง  
เมือดวีูดิทศัน์แล้วนกัเรียนทงัสองคนจะนงัดเูฉย ๆ ไมแ่สดงท่าทางร่วมด้วย  บางครังก็แสดงสีหน้า
งนุงง  ในวีดิทศัน์ชดุที  4 เรืองการรับรู้อารมณ์กลวั ได้สร้างสถานการณ์กลวัสตัว์ ซึงเด็กออทิสติก
สว่นมากชอบสตัว์  เมือดําเนินการทดลองอาจจะไม่ได้ผลเพราะนักเรียนไม่เคยกลวัสตัว์และเมือ
ผู้ วิจัยดําเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์แล้ว จะดําเนินการประเมินความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ของผู้ อืน หลงัจากดําเนินการทดลองแล้วอีกครังหนึง โดยได้เว้นระยะเวลาถึง 4 สปัดาห์  
เพือตรวจสอบถึงความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกทัง 2 คน พบว่า  ในระหว่างเว้น
ระยะเวลาถึง 4 สปัดาห์ เมือนกัเรียนออทิสติกไปรับประทานอาหารทีโรงอาหารของโรงเรียน  มีผู้
ยืนขนมให้กับเด็กออทิสติก  เด็กออทิสติกคนที 1  ได้แสดงท่าทางดีใจโดยการแสดงออกมาที
ใบหน้าในลกัษณะยิม  และบอกวา่  ดีใจ   เดก็ออทิสติกคนที 2 ยงัไมแ่สดงออกถึงอารมณ์ดีใจแต่ก็
ยืนมือรับขนมและนงัรับประทานปกติ  หลงัจากนนัเมือประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์
ของผู้ อืน เพือตรวจสอบความคงทนของการเรียนรู้ทีเกิดขนึจากการใช้แบบแผนการทดลองในครังนี  
ผลคะแนนการทดสอบหลงัการทดลองนกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  60  ผลคะแนน
การทดสอบหลงัการทดลอง โดยเว้นระยะ  4  สปัดาห์  นกัเรียนคนที 1 และคนที 2 คิดเป็นร้อยละ  
70 และ  65  ตามลําดบั  ซึงผลต่างของคะแนนนักเรียนคนที 1 และคนที 2 เท่ากับ  2  และ  1  
เพิมขนึคิดเป็นร้อยละ  10  และ 5   ตามลําดบั  สอดคล้องกับสมมติฐานทีตงัไว้ว่า ความสามารถ
ในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเด็กออทิสติก  มีความคงทนหลงัการสอนตรงร่วมกับสือด้วยวีดิทัศน์  
โดยรูปแบบการสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์ทําให้เด็กออทิสติกสามารถเรียนรู้ในเรืองการรับรู้
อารมณ์ของผู้ อืนได้เป็นอย่างดีจึงทําให้เกิดความคงทนในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อืนได้ทังนี
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สรุัสวดี วอ่งไว (2553 : บทคดัย่อ) ทีได้ศกึษา เรืองการศึกษาพฤติกรรม
ในการซือและรับประทานอาหารของนกัเรียนชนัประถมปีที  ทีมีภาวะออทิสติกจากการสอนตรง
ร่วมกบัการใช้ บตัรพลงั (Power Card) โดยมีจดุมุง่หมายของการวิจยัเพือการศึกษาพฤติกรรมใน
การซือและรับประทานอาหารของนักเรียนชนัประถมปีที  ทีมีภาวะออทิสติก จากการสอนตรง
ร่วมกบัการใช้บตัรพลงั (Power Card) ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมในการซืออาหารของนักเรียน
ชนัประถมศกึษาปีที  ทีมีภาวะออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลงั (Power Card) 
อยู่ในระดบัดี  กล่าวคือพฤติกรรมในการซืออาหารของนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที  ทีมีภาวะ
ออทิสติกหลงัการสอนตรงร่วมกับการใช้บัตรพลงั (Power Card) สงูขนึ  นอกจากนียังสอดคล้อง
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กับผลวิจัยของ อดมั และอิงเกิลแมน (Adams; Engelmann, 1996 : unpaged) ทีได้วิเคราะห์
งานวิจยัจํานวน 37 เรือง โดยเปรียบวิธีการสอนตรงกับการสอนแบบอืนๆ พบว่า วิธีการสอนตรง
เกียวข้อง และมีประโยชน์กบันกัเรียนทีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างมาก  
 
ข้อสังเกตจากการวจิัย 
 ในระยะของการดําเนินการทดลองโดยการสอนตรงร่วมกับสือวีดิทัศน์เพือเพิม
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน  พบว่า  นักเรียนออทิสติกเกิดการเรียนรู้อารมณ์ของผู้ อืน
สงูขนึ  ผู้ วิจยัพบข้อสงัเกตทีน่าสนใจดงันี 

1. นกัเรียนคนที 1 มีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนเพิมสงูกวา่นกัเรียนคนที   
2 เนืองจากระหว่างดําเนินการทดลอง  นักเรียนคนที 1 สนใจสือวีดิทัศน์  ในส่วนของ
ภาพเคลือนไหวและเพลงประกอบสือวีดิทศัน์มากกวา่นกัเรียนคนที  2  นอกจากนียังสงัเกตเห็นว่า  
นกัเรียนคนที 1 สามารถจดจ่ออยู่กบัสือวีดิทศัน์ทีครูนําเสนอได้นานกวา่นกัเรียนคนที 2 อีกด้วย   
 2.  นกัเรียนคนที 2  มีความสนใจในขณะทีครูดําเนินการสอนเป็นระยะๆในระหว่างนนั
ก็ให้ความสนใจต่อสิงแวดล้อมรอบห้องเรียนอยู่บ่อยครัง  เช่น  มองไปรอบๆห้องเรียน  หรือมอง
หน้าตา่ง  จนทําให้ครูต้องเรียกชืออยู่หลายๆ ครัง  จึงจะกลบัมาสนใจบทเรียน 
 3.  นกัเรียนคนที 1 และนกัเรียนคนที  2  ชอบวีดิทศัน์ชดุที  1  เรืองการรับรู้อารมณ์ดีใจ
และวีดิทศัน์ชดุที  2 เรืองการรับรู้อารมณ์เสียใจ  โดยสงัเกตจากการเรียนการสอน  โดยนักเรียนจะ
พยายามทําท่าทางตามวีดิทศัน์  ในขณะทีอีก 2 อารมณ์ คือ อารมณ์โกรธและอารมณ์กลวั เมือดู
วีดิทัศน์แล้วนักเรียนจะนังดูเฉย ๆ ไม่แสดงท่าทางร่วมด้วย  บางครังก็เกิดอาการสีหน้างุนงง              
ในวีดิทศัน์ชดุที  4 เรืองการรับรู้อารมณ์กลวั ได้สร้างสถานการณ์กลวัสตัว์ ซึงเดก็ออทิสติกสว่นมาก
ชอบสตัว์  เมือดําเนินการทดลองอาจจะไมไ่ด้ผลเพราะนกัเรียนไมเ่คยสตัว์ 
   
ข้อเสนอแนะ 
              ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
  1.  ครูอาจจะมีการสร้างแรงจงูใจเพือชกัจงูเดก็ก่อนการดวีูดิทศัน์หรือให้แรงเสริมเมือดู
วีดิทศัน์เสร็จ เช่น การชมเชย หรือให้ขนมเป็นรางวลั 
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  2.  เมือนักเรียนไม่จดจ่อกับบทเรียน ครูควรกระตุ้นเตือนเป็นระยะๆ  เพือให้เด็กหัน
กลบัมาสนใจบทเรียน 
  3.  ควรปรับปรุงวีดิทศัน์ชดุที  3  เรือง  การรับรู้อารมณ์โกรธ และวีดิทัศน์ชุดที  4  เรือง  
การรับรู้อารมณ์กลวั  ให้มีความชดัเจนและน่าสนใจ  เพือจะสือความหมายของอารมณ์ดงักลา่วได้
อย่างเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครังต่อไป 

1.   ควรนําวิธีการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ไปประยกุต์ใช้ในการสอนการรับรู้อารมณ์
อืน ๆ  เช่น  การรับรู้อารมณ์ตกใจ  ฯลฯ 

2.   ควรนําวิธีการสอนตรงร่วมกบัสือวีดิทศัน์ไปประยกุต์ใช้ในการสอนการรับรู้อารมณ์
ดีใจ  การรับรู้อารมณ์เสียใจ  การรับรู้อารมณ์โกรธ  และการรับรู้อารมณ์กลัว  ไปประยุกต์ใช้กับ
นกัเรียนทีมีความต้องการพิเศษในกลุม่อืน ๆ เช่น  เดก็ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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ภาคผนวก  ก 
         แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 
          แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้อืน 
 
ลักษณะทัวไปของแบบประเมิน 
  แบบประเมินนีเป็นแบบประเมินทีผู้ วิจัยสร้างขึน  ใช้กับเด็กออทิสติกด้านการรับรู้
อารมณ์ ซึงแบบประเมินนีใช้วดัความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน ได้แก่ อารมณ์ดีใจ เสียใจ 
โกรธ และกลวั ประกอบด้วยภาพแสดงอารมณ์ จํานวน  ชดุ  มีจํานวน  20  ข้อ 
จุดมุ่งหมายของแบบประเมิน 
  แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนนี ผู้ วิจัยจัดทําขนึเพือใช้ในการวดั
ความสามารถด้านการรับรู้อารมณ์ ของเดก็ออทิสติกด้านการรับรู้อารมณ์ผู้ อืน 
การเตรียมการประเมิน 
  1. ผู้ดําเนินการประเมิน ต้องศกึษาแบบประเมินให้เข้าใจ เพือให้เกิดความชํานาญใน
การใช้แบบประเมิน 
  2. จดัเตรียมอปุกรณ์ทีใช้ในการประเมิน 
   2.1 สือวีดิทัศน์แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนอารมณ์ดีใจ 
เสียใจ โกรธ และกลวั  
   2.2 ปากกา ดินสอ ยางลบ 
   2.4 แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ 
  3. การเตรียมสถานที 
     3.1 สถานทีไมค่วรมีเสียงรบกวน 
   3.2 จดัโต๊ะ 1 ตวั เก้าอี 2 ตวั สําหรับผู้ดําเนินการประเมินและผู้รับการประเมิน 
คาํชแีจง สําหรับผู้ดําเนินการประเมิน 
  . ผู้ดําเนินการประเมินเปิดสือวีดิทศัน์แสดงอารมณ์ ให้เดก็ด ู
  . ให้เดก็ตอบวา่สือวีดิทศัน์ทีผู้ดําเนินการประเมินให้ดนูนัแสดงอารมณ์ใด 
  . ผู้ประเมินบันทึกคะแนนความเข้าใจเกียวกับการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนทีเด็กออทิสติก
ตอบตามเกณฑ์ทีกําหนด ลงในแบบประเมิน 
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน 
  1. เมือนกัเรียนตอบได้ถกู 1 ภาพ ให้คะแนน 1 คะแนน 
  2. เมือนกัเรียนตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

แบบประเมินความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้อืน 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……………………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีประเมิน...........………………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนน……………………………..……………………….…………… 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 ดีใจ   
2 เสียใจ   
3 โกรธ   
4 เสียใจ   
5 กลวั   
6 ดีใจ   
7 กลวั   
8 โกรธ   
9 ดีใจ   

10 กลวั   
11 โกรธ   
12 เสียใจ   
13 ดีใจ   
14 โกรธ   
15 กลวั   
16 เสียใจ   
17 เสียใจ   
18 โกรธ   
19 ดีใจ   
20 กลวั   

รวม   

คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้อืน 
 
การเตรียมการประเมิน 
  1. ผู้ดําเนินการทดสอบ ต้องศกึษาแบบประเมินให้เข้าใจ เพือให้เกิดความชํานาญใน
การใช้แบบทดสอบ 
  2. จดัเตรียมอปุกรณ์ทีใช้ในการประเมิน 
   2.1 สือวีดิทศัน์แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนก่อนและท้าย
แผนการจดัการเรียนรู้แตแ่ผน 
   2.2 ปากกา ดินสอ ยางลบ 
   2.4 แบบทดสอบความสามารถในการรับรู้อารมณ์ 
  3. การเตรียมสถานที 
     3.1 สถานทีไมค่วรมีเสียงรบกวน 
   3.2 จดัโต๊ะ 1 ตวั เก้าอี 2 ตวั สําหรับผู้ดําเนินการประเมินและผู้รับการประเมินคํา
ชแีจง สําหรับผู้ดําเนินการทดสอบ 
  . ผู้ดําเนินการประเมินเปิดสือวีดิทศัน์แสดงอารมณ์ ให้เดก็ด ู
  . ให้เดก็ตอบวา่สือวีดิทศัน์ทีผู้ดําเนินการทดสอบให้ดนูนัแสดงอารมณ์ใด 
  . ผู้ประเมินบันทึกคะแนนความเข้าใจเกียวกับการรับรู้อารมณ์ผู้ อืนทีเด็กออทิสติก
ตอบตามเกณฑ์ทีกําหนด ลงในแบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การตัดสินการทดสอบ 
  1. เมือนกัเรียนตอบได้ถกู 1 ภาพ ให้คะแนน 1 คะแนน 
  2. เมือนกัเรียนตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

แบบทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์ดีใจ 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน….…………………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........……………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 ดีใจ   
2 ดีใจ   
3 ดีใจ   
4 ดีใจ   
5 ดีใจ   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน............................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์ดีใจ 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….……………..….…………อาย…ุ……………ปี……….…….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........……………….……………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 ดีใจ   
2 ดีใจ   
3 ดีใจ   
4 ดีใจ   
5 ดีใจ   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์เสียใจ 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….………………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........………………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..…………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 เสียใจ   
2 เสียใจ   
3 เสียใจ   
4 เสียใจ   
5 เสียใจ   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์เสียใจ 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….……………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........……………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 เสียใจ   
2 เสียใจ   
3 เสียใจ   
4 เสียใจ   
5 เสียใจ   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

แบบทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์โกรธ 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….……………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........……………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 โกรธ   
2 โกรธ   
3 โกรธ   
4 โกรธ   
5 โกรธ   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์โกรธ 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….……………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........……………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 โกรธ   
2 โกรธ   
3 โกรธ   
4 โกรธ   
5 โกรธ   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

แบบทดสอบย่อยก่อนเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์กลัว 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….……………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........……………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 กลวั   
2 กลวั   
3 กลวั   
4 กลวั   
5 กลวั   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 

แบบทดสอบย่อยหลังเรียน เรือง การรับรู้อารมณ์กลัว 
ชือ – สกลุ  นกัเรียน……….……………………….…………อาย…ุ…………ปี………….เดือน 
วนั/เดือน/ปี ทีทดสอบ...........………………………………………………………………………. 
 ชือผู้สงัเกตและบนัทกึผลคะแนนการทดสอบ…………………..…………………….…………… 
 

ที สือวีดิทัศน์แสดงอารมณ์ 
ผลการประเมิน 

ถกู (1 คะแนน) ผิด (0 คะแนน) 
1 กลวั   
2 กลวั   
3 กลวั   
4 กลวั   
5 กลวั   

รวม   
 

พฤติกรรมนักเรียน............................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้………………คะแนน     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 
   ผลการประเมินค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ
แผนการจดัการเรียนรู้ (IOC) โดยผู้เชียวชาญ 
  ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของแบบ
ประเมิน  (IOC) โดยผู้เชียวชาญ 

      ผลการประเมินค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของวีดิ
ทศัน์  (IOC) โดยผู้เชียวชาญ 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 7 ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันี ความสอดคล้องของ 
                 แผนการจดัการเรียนรู้ (IOC) โดยผู้เชียวชาญ 

แผนที / สาระสําคญั 
ความคิดเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม 
คา่ 

IOC 
สรุปผล 

คนที  1 คนที 2 คนที 3 

.  การรับรู้อารมณ์ดีใจ       

     .  จดุประสงค ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

. การรับรู้อารมณ์เสียใจ       

     2.  จดุประสงค ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     2.  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

. การรับรู้อารมณ์โกรธ       

     3.  จดุประสงค ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที / สาระสําคญั 
ความคิดเหน็ของผู้เชียวชาญ 

รวม 
คา่ 

IOC 
สรุปผล 

คนที  1 คนที 2 คนที 3 

.  การรับรู้อารมณ์กลวั       

     .  จดุประสงค ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  กิจกรรมการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  สือการเรียนการสอน  1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

     .  การประเมินผล 1 1 1 3 1 ใช้ได้    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8  ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของ 
                แบบประเมิน (IOC) โดยผู้เชียวชาญ 
                          

พฤติกรรม ความคิดเหน็ผู้ เชียวชาญ รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

1.แบบประเมินความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ผู้ อืน 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2.แบบทดสอบย่อยความสามารถใน
การรับรู้อารมณ์ของผู้ อืน ก่อน-หลงั 

      

 2.1 แบบทดสอบย่อย
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ดีใจ
ของผู้ อืน ก่อน-หลงั 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 2.2 แบบทดสอบย่อย
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์เสียใจ
ของผู้ อืน ก่อน-หลงั 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 2.3 แบบทดสอบย่อย
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์โกรธ
ของผู้ อืน ก่อน-หลงั 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 2.4 แบบทดสอบย่อย
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์กลวั
ของผู้ อืน ก่อน-หลงั 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9 ผลการประเมินคา่ความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยหาจากดชันีความสอดคล้องของ 
                วีดิทศัน์ (IOC) โดยผู้เชียวชาญ 
 

วีดิทศัน์ 
ความคิดเหน็ผู้ เชียวชาญ 

รวม คา่ IOC สรุปผล 
คนที 1 คนที 2 คนที 3 

. การรับรู้อารมณ์ดีใจ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

. การรับรู้อารมณ์เสียใจ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

. การรับรู้อารมณ์โกรธ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4.การรับรู้อารมณ์กลวั 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจดัการเรียนรู้ที  
การสอนตรงร่วมกบัสือวิดีทศัน์เพือเพิมความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้ อืนของเดก็ออทิสตกิ 

เรือง     การรับรู้อารมณ์ดีใจ          ชนัเตรียมความพร้อม         เวลา    นาที
............................................................................................................................................. 
 
สาระสาํคัญ 
 อารมณ์ดีใจ คือ ความรู้สกึทีเกิดขนึเมือได้รับสิงทีต้องการหรือสิงทีพึงพอใจ  ในขณะที
เกียวข้องกับสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบุคคล โดยการแสดงออกของอารมณ์ดีใจนนัจะแสดง
ออกมาทีใบหน้าในลกัษณะยิม หวัเราะ  อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนัมีความสขุ  
 
เนือหา 

 การรับรู้อารมณ์ดีใจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้    

 เพือให้นกัเรียนสามารถบอกถึงอารมณ์ดใีจของผู้ อืนด้วยวาจาได้อย่างถูกต้องหลงัจาก
การดวีูดิทศัน์ทีครูสร้างขนึ  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขนัที 1 ขนันําเข้าสู่บทเรียน  
 . ครูกลา่วสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
 2. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียน  เช่น  “ถ้านกัเรียนได้รับของรางวลั  

นกัเรียนจะดีใจหรือไม”่ “ถ้านกัเรียนได้รับขนม  นกัเรียนจะดีใจหรือไม”่  
ขนัที  ขนัสอน 

 3. ครูให้นกัเรียนชมวิดทีศัน์ เรือง อารมณ์ดีใจ โดยเปิดให้ชมติดตอ่กนั  2 รอบ เพือให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจถึงการแสดงอารมณ์ดีใจจากผู้แสดง 

 4. ครูตงัคําถามให้นกัเรียนตอบให้ถกูต้องจากในเรืองทีได้เรียนรู้ เรือง อารมณ์ดีใจ ใน
วีดิทศัน์วา่ คือ เกิดเหตกุารณ์อะไรขนึ  และบคุคลในเรืองนีรู้สกึอย่างไร  

 5. ครูเฉลยคําตอบให้นกัเรียนพร้อมทงักลา่วชมเชยเมือนกัเรียนกลา่วถกูต้อง  
 6. นกัเรียนทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์ดีใจของผู้ อืน โดยใช้เวลาปรมาณ  5  นาที 
 7.ครูเฉลยใบงานเรือง การบอกอารมณ์ดีใจของผู้ อืน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขนัที 3 ขนัสรุป 
 8.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  การแสดงอารมณ์ดใีจจะแสดงออกมาทีใบหน้าใน

ลกัษณะยิม หวัเราะ  อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนัมีความสขุ 
 
สือการเรียนการสอน 

 1.  วีดิทศัน์ชดุที 1 บอกอารมณ์ดีใจของผู้ อืน  
 2.  ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์ดใีจของผู้ อืน 

 
การประเมินผล 

 การตอบคําถามจากการทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์ดีใจของผู้ อืนได้อย่างถกูต้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์ดีใจของผู้อืน 
คาํสัง จงบอกว่า  ภาพใดแสดงอารมณ์ดีใจ 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  3 ภาพที  4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  
        
        
 
 
 
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  3 ภาพที  4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. 

           
           
           
           
              
 
      
 
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  3 ภาพที  4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิหลงัเรียน  เรือง การรับรู้อารมณ์ดใีจ 

ข้อ 
ผลการประเมิน 

ผิด (0 คะแนน) ถกู (1 คะแนน) 
1   
2   
3   

รวมคะแนนทงัหมด  
 
การวดัและประเมินผล 

1.  การวดั 
 นกัเรียนตอบได้ถกูจะได้  1  คะแนน  หากนกัเรียนตอบผิดจะได้  0  คะแนน 
2.  การประเมิน 
 นกัเรียนจะต้องได้  2  คะแนนขนึไปจึงถือวา่ผา่น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 

แผนการจัดการเรียนรู้ที 2 
การสอนตรงร่วมกับสือวดีิทัศน์เพือเพมิความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้อืนของเดก็ออทสิติก 
เรือง     การรับรู้อารมณ์เสียใจ          ชนัเตรียมความพร้อม         เวลา    นาที
.............................................................................................................................................. 
 
สาระสาํคัญ 

อารมณ์เสียใจ คือ ความรู้สกึทีเกิดขนึเมือไมไ่ด้รับสิงทีต้องการหรือต้องสญูเสียสิงทีรกั 
ชอบ หรือพอใจ  ในขณะทีเกียวข้องกบัสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบคุคล แสดงออกมาทีใบหน้า
ในลกัษณะหน้าเศร้า ร้องไห้ อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนัมีความทกุข์  
 
เนือหา 

 การรับรู้อารมณ์เสียใจ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้    

 เพือให้นกัเรียนสามารถบอกถึงอารมณ์เสียใจของผู้ อืนด้วยวาจาได้อย่างถกูต้อง
หลงัจากการดวีูดิทศัน์ทีครูสร้างขนึ  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขันที  ขันนําเข้าสู่บทเรียน  
 . ครูกลา่วสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
 2. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียน  เช่น  “ถ้านกัเรียนโดนตําหนิ  

นกัเรียนจะเสียใจหรือไม”่ “ถ้านกัเรียนโดนด ุ นกัเรียนจะเสียใจหรือไม่”  
 ขนัที  ขนัสอน 

 3. ครูให้นกัเรียนชมวิดทีศัน์ เรือง อารมณ์เสียใจ โดยเปิดให้ชมติดตอ่กนั  2 รอบ เพือให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจถึงการแสดงอารมณ์เสียใจจากผู้แสดง 

 4. ครูตงัคําถามให้นกัเรียนตอบให้ถกูต้องจากในเรืองทีได้เรียนรู้ เรือง อารมณ์เสียใจ 
ในวีดิทศัน์วา่ คือ เกิดเหตกุารณ์อะไรขนึ  และบคุคลในเรืองนีรู้สกึอย่างไร  

 5. ครูเฉลยคําตอบให้นกัเรียนพร้อมทงักลา่วชมเชยเมือนกัเรียนกลา่วถกูต้อง  
 6. นกัเรียนทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน โดยใช้เวลาประมาณ  5  

นาที 
 7.ครูเฉลยใบงานเรือง การบอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขนัที 3 ขนัสรุป 
 8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  การแสดงอารมณ์เสียใจจะแสดงออกมาทีใบหน้าใน

ลกัษณะหน้าเศร้า ร้องไห้ อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนัมีความทกุข์ 
 
สือการเรียนการสอน 

 1.  วีดิทศัน์ชดุที 2 บอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน  
 2.  ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืน 

 
การประเมินผล 

 การตอบคําถามจากการทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์เสียใจของผู้ อืนได้อย่าง
ถกูต้อง    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์เสียใจของผู้อืน 
คาํสัง  จงบอกว่า  ภาพใดแสดงอารมณ์เสียใจ 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  3 ภาพที  4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  

           
           
           
           

           
          

ภาพที  2 

ภาพที  4 

ภาพที  1 

ภาพที  3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. 

           
           
           
           
              
 
      
 
 
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  3 ภาพที  4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมนิหลงัเรียน  เรือง การรับรู้อารมณ์เสียใจ 

ข้อ 
ผลการประเมิน 

ผิด (0 คะแนน) ถกู (1 คะแนน) 
1   
2   
3   

รวมคะแนนทงัหมด  
 
 
การวดัและประเมินผล 

1.  การวดั 
   นกัเรียนตอบได้ถกูจะได้  1  คะแนน  หากนกัเรียนตอบผิดจะได้  0  คะแนน 
2.  การประเมิน 

 นกัเรียนจะต้องได้  2  คะแนนขนึไปจึงถือวา่ผา่น 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 3 
การสอนตรงร่วมกับสือวดีิทัศน์เพือเพมิความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้อืนของเดก็ออทสิติก 
เรือง     การรับรู้อารมณ์โกรธ          ชนัเตรียมความพร้อม         เวลา    นาที
............................................................................................................................................. 
 
สาระสาํคัญ 

 อารมณ์โกรธ คือ ความรู้สกึทีเกิดขนึเมือมีสิงทีสร้างความไมพ่อใจอย่างรุนแรง  ในขณะ
ทีเกียวข้องกบัสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบคุคล แสดงออกมาทีใบหน้าในลกัษณะหน้านิวคิว
ขมวด  อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนัไมพ่อใจ 
 
เนือหา 
 การรับรู้อารมณ์โกรธ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้    

 เพือให้นกัเรียนสามารถบอกถึงอารมณ์โกรธของผู้ อืนด้วยวาจาได้อย่างถกูต้องหลงัจาก
การ ดวีูดิทศัน์ทีครูสร้างขนึ  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขันที  ขันนําเข้าสู่บทเรียน  
 . ครูกลา่วสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
 2. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียน  เช่น  “ถ้านกัเรียนโดนแย่งขนม  

นกัเรียนจะโกรธหรือไม”่ “ถ้านกัเรียนโดนแย่งของ  นกัเรียนจะโกรธหรือไม่”  
 ขนัที  ขนัสอน 

 3. ครูให้นกัเรียนชมวิดทีศัน์ เรือง อารมณ์โกรธ โดยเปิดให้ชมติดตอ่กนั  2 รอบ เพือให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจถึงการแสดงอารมณ์โกรธจากผู้แสดง 

 4. ครูตงัคําถามให้นกัเรียนตอบให้ถกูต้องจากในเรืองทีได้เรียนรู้ เรือง อารมณ์โกรธ ใน
วีดิทศัน์วา่ คือ เกิดเหตกุารณ์อะไรขนึ  และบคุคลในเรืองนีรู้สกึอย่างไร  

 5. ครูเฉลยคําตอบให้นกัเรียนพร้อมทงักลา่วชมเชยเมือนกัเรียนกลา่วถกูต้อง  
 6. นกัเรียนทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน โดยใช้เวลาประมาณ  5  

นาที  
 7.ครูเฉลยใบงานเรือง การบอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขนัที 3 ขนัสรุป 
 8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  การแสดงอารมณ์โกรธจะแสดงออกมาทีใบหน้าใน

ลกัษณะหน้านิวคิวขมวด  อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนัไมพ่อใจ 
 
สือการเรียนการสอน 

 1. วีดิทศัน์ชดุที 3 บอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน  
 2. ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์โกรธของผู้ อืน 

 
การประเมินผล 

 การตอบคําถามจากการทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์โกรธของผู้ อืนได้อย่างถกูต้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์โกรธของผู้อืน 
คาํสัง  จงบอกว่า  ภาพใดแสดงอารมณ์โกรธ 
 
1.  

           
           
           
              
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  4 ภาพที  3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. 

           
           
           
           
              
 
      
 
 
 
 

ภาพที  1 ภาพที  2 

ภาพที  3 ภาพที  4 

   ส
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3. 
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แบบประเมนิหลงัเรียน  เรือง การรับรู้อารมณ์โกรธ 

ข้อ 
ผลการประเมิน 

ผิด (0 คะแนน) ถกู (1 คะแนน) 
1   
2   
3   

รวมคะแนนทงัหมด  
 
 
การวดัและประเมินผล 

1.  การวดั 
 นกัเรียนตอบได้ถกูจะได้  1  คะแนน  หากนกัเรียนตอบผิดจะได้  0  คะแนน 
2.  การประเมิน 
 นกัเรียนจะต้องได้  2  คะแนนขนึไปจึงถือวา่ผา่น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 4 
การสอนตรงร่วมกับสือวดีิทัศน์เพือเพมิความสามารถรับรู้อารมณ์ผู้อืนของเดก็ออทสิติก 
เรือง     การรับรู้อารมณ์กลวั          ชนัเตรียมความพร้อม         เวลา    นาที
............................................................................................................................................. 
 
สาระสาํคัญ 

 อารมณ์กลวั หมายถึง ความรู้สกึทีเกิดขนึเมือพบกบัสิงทีไมช่อบหรือคกุคามทางจิตใจ
อย่างไมต่งัใจหรือไมไ่ด้คาดคิดมาก่อนวา่จะเจอในสถานการณ์ เหตกุารณ์ และบคุคล  ในขณะที
แสดงออกมาในลกัษณะสะดุ้ง ตาเหลือก อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนักงัวลใจ 
 
เนือหา 

 การรับรู้อารมณ์กลวั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้    

 เพือให้นกัเรียนสามารถบอกถึงอารมณ์กลวัของผู้ อืนด้วยวาจาได้อย่างถูกต้องหลงัจาก
การดวีูดิทศัน์ทีครูสร้างขนึ  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขนัที  ขนันําเข้าสู่บทเรียน  
 . ครูกลา่วสวสัดีทกัทายนกัเรียน 
 2. ครูพดูคยุกบันกัเรียนเพือเชือมโยงไปสูก่ารเรียน  เช่น  “ถ้านกัเรียนเหน็สนุขัเห่าจะ

เข้ามากดั  นกัเรียนจะกลวัหรือไม”่  
 ขนัที  ขนัสอน 

 3. ครูให้นกัเรียนชมวิดทีศัน์ เรือง อารมณ์กลวั โดยเปิดให้ชมติดตอ่กนั  2 รอบ เพือให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจถึงการแสดงอารมณ์กลวัจากผู้แสดง 

 4. ครูตงัคําถามให้นกัเรียนตอบให้ถกูต้องจากในเรืองทีได้เรียนรู้ เรือง อารมณ์กลวั ใน
วีดิทศัน์วา่ คือ เกิดเหตกุารณ์อะไรขนึ  และบคุคลในเรืองนีรู้สกึอย่างไร  

 5. ครูเฉลยคําตอบให้นกัเรียนพร้อมทงักลา่วชมเชยเมือนกัเรียนกลา่วถกูต้อง  
 6. นกัเรียนทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน โดยใช้เวลาประมาณ  5  

นาที 
 7.ครูเฉลยใบงานเรือง การบอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน 
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 ขนัที 3 ขนัสรุป 
 8.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่  การแสดงอารมณ์กลวัจะแสดงออกมาในลกัษณะ

สะดุ้ง ตาเหลือก อนัจะทําให้เจ้าของอารมณ์นนักงัวลใจ 
 
สือการเรียนการสอน 

 1.  วีดิทศัน์ชดุที 4 บอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน  
 2.  ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์กลวัของผู้ อืน 

 
การประเมินผล 

การตอบคําถามจากการทําใบงาน เรือง การบอกอารมณ์กลวัของผู้ อืนได้อย่างถูกต้อง 
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ใบงาน เรือง การบอกอารมณ์กลัวของผู้อืน 
คาํสัง จงบอกว่า  ภาพใดแสดงอารมณ์กลัว  
 
1. 
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แบบประเมนิหลงัเรียน  เรือง การรับรู้อารมณ์กลวั 

ข้อ 
ผลการประเมิน 

ผิด (0 คะแนน) ถกู (1 คะแนน) 
1   
2   
3   

รวมคะแนนทงัหมด  
 
 
การวดัและประเมินผล 

1.  การวดั 
 นกัเรียนตอบได้ถกูจะได้  1  คะแนน  หากนกัเรียนตอบผิดจะได้  0  คะแนน 
2.  การประเมิน 

 นกัเรียนจะต้องได้  2  คะแนนขนึไปจึงถือวา่ผา่น 
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