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บทคัดย่อ 

การวจิยัครั 
งนี
  มวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื�อพฒันารปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดย
ใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตที�มคีุณภาพและ2) เพื�อศกึษาประสทิธผิลของการใชร้ปูแบบการอบรมผูป้กครอง
ของบคุคลออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  เป็นการวจิยัและพฒันาม ี3 ระยะดงันี
  

ระยะที� 1 ศกึษาความตอ้งการจาํเป็นในการสรา้งรปูแบบ โดย 1) สงัเคราะหเ์อกสารที�เกี�ยวขอ้ง 2) 
สนทนากลุ่มและสอบถามปญัหา ความตอ้งการและแนวทางในการแกป้ญัหา ระยะที� 2  พฒันารปูแบบ โดย
จดัทาํร่างรูปแบบผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญและทดลองใชรู้ปแบบกบัปกครองของบุคคลออทสิตกิ
ซึ�งมอีายุตั 
งแต่แรกเกดิถงึเจด็ปีที�มารบับรกิารในศนูยก์ารศกึษาพเิศษ จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 15 คน  โดย
วจิยัปฏบิตักิาร 3 วงจร  ระยะที�  3  นํารปูแบบไปใช ้โดยการวจิยัทดลองแบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนหลงั กบั
ผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิอายตุั 
งแต่แรกเกดิถงึเจด็ปีที�มารบับรกิารในศนูย์การศกึษาพเิศษ จาํนวน  30 
คน เครื�องมอืที�ใชค้อื แบบทดสอบความสามารถ  แบบวดัเจตคติและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติพิื
นฐานและสถติทิดสอบ Wilcoxon Matched Pairs Sign Rank Test และวเิคราะหเ์นื
อหา 

ผลการศึกษา ดงันี
  
1) รูปแบบการอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที�มีคุณภาพ

ประกอบดว้ย 1)  หลกัสตูรการอบรม เรื�อง การบรูณาการประสาทความรูส้กึ  2)  กจิกรรมการเรยีนรู ้ม ี5  
ขั 
นตอน คอื  (1) สาํรวจปญัหา  (2)  ศกึษาบทเรยีน  (3)  แลกเปลี�ยนแนวทาง (4)  วางแผนแกไ้ข   (5)  
ตั 
งใจจนสาํเรจ็ โดยศกึษาดว้ยตนเองจากเอกสารและภาพประกอบ โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู วดีทีศัน์ เวป็
ไซดท์ี�เกี�ยวขอ้ง การปฏบิตัจิรงิโดยใชแ้บบประเมนิและโปรแกรมการปฏบิตั ิรวมทั 
งแลกเปลี�ยนเรยีนรูบ้น
กระดานสนทนา และ 3) การประเมนิผล ความสามารถ เจตคตแิละความพงึพอใจของเขา้อบรม    

2) ประสทิธผิลของรปูแบบฯ คอื ผูป้กครองมคีวามสามารถและมเีจตคตใินการแกป้ญัหาการบูร
ณาการประสาทความรู้สึกหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที�
ระดบั .05 และมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก บุคคลออทสิตกิมปีญัหาการบรูณาการประสาทความรูส้กึทั 
ง
เป็นรายบุคคลและในภาพรวมลดลง 
                                                           
1 นกัศกึษาปรญิญาเอก สาขาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2 รองศาสตราจารย ์ประธานหลกัสตูร สาขาวชิาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
3 ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ โรงเรยีนพบิลูประชาสรรค ์ กรงุเทพมหานคร 
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The purposes of this research were 
(1) to develop an electronic-training model 
for  autistic’s parents : ETAP  Model, and 
(2) to study the effectiveness of  the  
electronic-training  model for autistic’s 
parents: ETAP model. This research  and 
development consisted of three phases as  
follows: 

Phase 1: Needs were studied to 
formulate the model  by 1) synthesizing 
related documents and researches, and 2) 
investigating  needs and guidelines  of 
problem solving from the samples were  
110  parents selected  by simple random 
sampling technique. The focus group 
discussion was organized for ten specialists 
of autistic education. The data were 
analyzed with basic statistics. 

Phase 2: A tentative model was 
constructed and verified by experts. The 
tentative model was tried out in three 
action research loops. The samples were 
15 parents of the autistic children aged 
from newly born to seven years old. The 
parents were willing to develop the model 
in Khon Kaen Special Education Center.  

Phase 3: The model obtained from 
phase 2 was applied to one sample group 
of 30 autistic’s parents  in North-eastern 
Thailand. The samples were selected by 
simple random sampling technique. The 
tools were the summated six rating scale 
questionnaire of abilities and attitudes, and 
the summated five rating scale 
questionnaire of satisfaction of the parents. 
The data were analyzed with basic 
statistics and the Wilcoxon pair sign rank 
test statistic method.  The data from the 
web board were also analyzed. 

The results of the research were as 
follows. 

1) The quality electric-training model 
for the autistic’s parents was developed, 
consisting of three main components; 1) 
curriculum of sensory integration  training for  
autistic’s parents, 2) internet network 
activities, and 3)  learning assessment. There 
were five internet network activities; 1) Sam-
ruaj-pan-ha: seek sensory integration 
problems,2) Suk-sa-bot-rian:  industriously 
study to understand how to  help autistic 
children, 3) Laek-plian-naew-tang:participate 
in web board, 4) wang-pan-kae-kai: plan to 
help autistic children and 5)  tang-jai-jone-
sam-ret:  overcome the problems by 
following the plan to success. The learning 
activities also included reading documents 
illustrated with pictures, playing the 
information programs, playing videos, 
accessing related websites, practicing 
according to the  evaluation form and practice 
programs, and exchanging ideas through the 
web board. Through  the KKU ClassNett 
system. The abilities, attitudes, and satisfaction of 
the parents were evaluated to investigate the 
effectiveness of the training model.  

2) The posttest results of autistic’s 
parents problem solving skills  and  attitudes  
at  learning through the electronic-training  
model for  autistic’s parents were significantly 
higher than  those of the  pretest at .05 level.  

3) The abilities, attitudes, and satisfaction 
of the parents were evaluated to investigate 
the effectiveness of the training model. The 
autistic’s parents were positively satisfied with 
learning through the  electronic-training  
model at high level. It was also found that the 
autistic children, both individually and overall, 
had less trouble of sensory integration. 



บทนํา 

 สงัคมปจัจบุนัเป็นสงัคมโลกาภวิตัน์ ที�มกีารพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ มกีารค้นพบความรูอ้ยู่ตลอดเวลา และมกีาร
เชื�อมโยงขอ้มลูขา่วสารรวมกนัเป็นเครอืขา่ยทั �วโลก  สง่ผลใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อเศรษฐกจิ  สงัคมและ
การศกึษาเป็นอย่างมาก  ทั 
งดา้นการแลกเปลี�ยนขอ้มลู   การสบืคน้เอกสาร ตํารา งานวจิยัหรอืเอกสารประกอบการเรยีนรูต่้างๆ 
เนื�องจากอํานวยสะดวกดา้นเวลาและสนบัสนุนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทาํใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูไ้ดง้่าย สะดวกและรวดเรว็ 
เพยีงแค่มอุีปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบการรบัส่งผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเทา่นั 
น     
           ในประเทศองักฤษ พบว่า ประชาชนรอ้ยละ 69.90  มคีอมพวิเตอรใ์ชท้ี�บา้น เพื�อประโยชน์ในการสบืคน้ขอ้มลูทั 
งเรื�องการ
เรยีน  การทาํงานและเรื�องที�สนใจผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Facer et al, 2001; Wellington, 2001)  สาํหรบัประเทศไทย สาํนักงานสถติิ
แหง่ชาต ิ(2553) ได้สาํรวจครวัเรอืนไทย ในปี 2552 พบว่า รอ้ยละ 20.3 มคีอมพวิเตอร์ใช ้  รอ้ยละ 20.1  ใชอ้นิเทอร์เน็ต  ใน
จาํนวนนี
รอ้ยละ 51.3  อยู่ในวยัทาํงาน  รอ้ยละ 52.3 ใชอ้นิเตอรเ์น็ตจากที�บา้น รอ้ยละ 37.0  ใชใ้นสถานที�ทาํงาน เพื�อการคน้หา
ข้อมูล รับ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหง่ชาต,ิ2552)   ดงันั 
นการสง่เสรมิการเรยีนรูท้ ี�เขา้ถงึครอบครวัหรอืในบา้นเพื�อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมภูมปิญัญาและการ
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�องตลอดชวีติ จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งนําเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมาใช ้       
        พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบบัที� 2)  พ.ศ.2545  มุ่งเน้นการจดัการศกึษา
เพื�อปวงชนอย่างเทา่เทยีมและทั �วถงึ เพื�อใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงของโลกและไดก้าํหนดใหม้กีารนําเทคโนโลยมีาใชเ้พื�อ
การศกึษาโดยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมสีทิธไิดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอที�จะ
ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื�องมอืในการศกึษาและการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื�องตลอดชวีติ ซึ�งคณะรฐัมนตรไีด้
กาํหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT 2010 Policy Framework) โดย
ใหค้วามสาํคญักบับทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในฐานะเป็นเครื�องมอืขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศ ในทกุดา้น    
          รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 สนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครวั ชมุชน องค์กรชุมชน องคก์รเอกชน 
องค์กรวิชาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสงัคมอื�น มีสทิธิได้รบัการสนับสนุนจากรฐัให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี
ยงดบูุคคลซึ�งอยู่ในความดูแลรบัผดิชอบรวมทั 
งครอบครวัหรอืผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิ กเ็ป็น
ผู้ที�ต้องมคีวามรูใ้นการดูแลบุตรเช่นกนั แต่ปจัจุบนัพบว่า ในประเทศไทย ยงัขาดแหล่งเรยีนรู ้ตําราภาษาไทย  ผู้ปกครองมี
ความยุ่งยากในการทาํความเขา้ใจและนํามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบับรบิทของตนเอง  มคี่าใชจ่้ายค่อนขา้งสงูในการรบับรกิารฝึกจาก
ทมีสหวชิาชพี  การจา้งพี�เลี
ยงดูแล ทั 
งนี
ประกอบกบัความรูเ้กี�ยวกบั บุคคลออทสิตกิยงัไม่แพร่หลายทําใหค้นในสงัคมมคีวาม
ยุ่งยากในการชว่ยเหลอื   ผูป้กครองสว่นใหญ่จงึเหน็ว่าควรมแีหล่งเรยีนรูเ้พื�อใหผู้้ปกครองมแีนวทางในการพฒันาศกัยภาพลูกได้
ดว้ยตนเอง มผีูเ้ช ี�ยวชาญใหค้าํแนะนํา ปรกึษา สามารถแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างกนั ผ่านทางสื�อ อนิเตอรเ์น็ตเพราะสามารถ
เขา้ถงึประชาชนไดจ้าํนวนมากและเนื�องจากปจัจุบนัอตัราการแพร่กระจายของบุคคลอทสิตกิเพิ�มขึ
นอย่างรวดเรว็    ศูนย์ป้องกนั
และควบคุมโรค (Centers for Disease Control and Prevention) (2010) ของประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ประมาณการอตัราการ
แพรก่ระจายของโรคออทสิซึ�มเพิ�มขึ
น 1 : 110 ของอตัรากาํเนดิประชากร และจะเกดิขึ
นกบัผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง 4 เท่า  สาํหรบั
ประเทศไทยพบการแพรก่ระจายของโรคออทซิมึในเดก็ อาย ุ1-5  ปี มคีวามชกุของโรค เท่ากบั 9.9 : 10,000 คนและมคีวามเสี�ยง
ต่อโรคออทซิึ�มจากการคดักรอง 4.4:1,000 หรอื 1 : 227  (ศรวีรรณา  พูลสรรพสทิธิ lและคณะ, 2548) โดยเกดิจากความผดิปกติ
ทางชวีวทิยาโดยแสดงออกทางพฤตกิรรมทางการรบัความรูส้กึ ที�ผดิปกตใินลกัษณะต่างๆ (Sensory symptoms)   ซึ�งส่งผลต่อ
การเรยีนรู ้ทกัษะการดําเนินชวีติในสงัคม (Lord, 1995; Smith, Tristram  and Michelle, 2000)  ส่งผลใหบุ้คคลออทสิตกิมกีาร



เรยีนรูล้ดลง  (Adrien et al., 1993; Ornitz, Lane, Sugiyama & de Traversay, 1993; Baranek, 1999; Yeung-Courchesne & Courchesne, 
1997; Belsky, 1998 and Tomchek & Dunn, 2007)   
          การสง่เสรมิการบรูณาการประสาทความรูส้กึ (Sensory Integration) เป็นแนวทางหนึ�งในการพฒันาบคุคลออทสิตกิให้
สามารถรบัรูส้ ิ�งแวดลอ้มและเป็นการวางรากฐานการเรยีนรูใ้นขั 
นสงู  โดยชว่งอายุที�สามารถสง่เสรมิกระบวนการรบัความรูส้กึไดด้ที ี�สุด 
คอื ชว่งปฐมวยัหรอือายุแรกเกดิถงึเจด็ปี โดยเฉพาะประสาทความรูส้กึ 3 ดา้น คอื 1) การรบัรูก้ลา้มเนื
อเอน็และขอ้ต่อ 
(Proprioceptive sense) 2)  ดา้นการทรงตวั (Vestibular sense)  และ 3) ดา้นผวิกาย (Tactile sense) (Ayres, 1972, 1979  and 
Terri, 2006) ซึ�งชว่งอายุนี
เดก็จะอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง  
       จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที� 10 (2550-2554) ได้กําหนดใหค้นไทยมคีุณธรรม นําความรู ้รอบ
รูเ้ท่าทนัโลกและพฒันาสงัคมไทย ดงันั 
นรูปแบบการอบรมผู้ปกครองผ่านการเชื�อมโยงเครอืข่าย เป็นการส่งเสรมิใหผู้ป้กครอง
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองไดทุ้กเวลา ทกุสถานที� ตามความตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครองแต่ละคนและสามารถสื�อสารกนัผ่าน
กระดานสนทนา จากที�กล่าวมาผู้วิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบการอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทสิติกโดยใช้เครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ต (Electronic Training Autistic’s Parent Model : ETAP Model) เพื�อใหผู้ป้กครองมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
สามารถแกป้ญัหาและสามารถจดักจิกรรมสง่เสรมิการบรูณาการประสาทความรูส้กึในบคุคลออทสิตกิตั 
งแต่แรกเริ�ม  
 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั    
1. เพื�อพฒันารปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (ETAP Model) ที�มคุีณภาพ 
2. เพื�อศกึษาประสทิธผิลของการใชร้ปูแบบการอบรมผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิโดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (ETAP 
Model) 
 

สมมติฐานของการวิจยั  
1.  ผูป้กครองมคีวามสามารถก่อนและหลงัการใชร้ปูแบบการอบรมผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
(ETAP Model) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
2. ผูป้กครองมเีจตคตก่ิอนและหลงัการใชร้ปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต(ETAP 
Model) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
       การวจิยัครั 
งนี
 ใชร้ปูแบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development)  พรอ้มทั 
งไดนํ้ากระบวนการวจิยั
ปฏบิตักิาร (Action Research) มาใชใ้นขั 
นตอนการพฒันารปูแบบการอบรมผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ย
อนิเตอรเ์น็ตม ีผูว้จิยัมวีธิดีาํเนินการวจิยั ดงันี
 
      ขั )นตอนและแผนการวิจยั 
      การวจิยันี
แบ่งเป็น 3 ระยะและใชก้ระบวนการวจิยัปฏบิตักิาร 3 วงจรในระยะที� 2 ซึ�งเป็นขั 
นตอนการพฒันารปูแบบ 
เพื�อใหไ้ดร้ปูแบบการอบรมผูป้กครองที�มคีุณภาพ  รายละเอยีดดงัภาพที� 1 

 

 
 





       ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
      ประชากร  ไดแ้ก ่  
       ผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิซึ�งมอีายุตั 
งแต่แรก
เกดิถงึเจด็ปีและมปีญัหาในดา้นการบรูณาการประสาท
ความรูส้กึ ที�มารบับรกิารในศนูยก์ารศกึษาพเิศษ สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั 
นพื
นฐาน ในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ   จาํนวน  155   คน   
         กลุม่ตวัอยา่ง แยกตามระยะการวจิยั ดงันี
 

ระยะที� 1 การศึกษาความต้องการจาํเป็น 
กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย 

            1) กลุ่มตวัอย่างที�เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม คอื
ผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิซึ�งมอีายุตั 
งแต่แรกเกดิถงึเจด็ปี 
และมปีญัหาในด้านการบูรณาการประสาทความรูส้กึ ที�มา
รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส ังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั 
นพื
นฐาน  ในภาคตะวนัออก เฉยีง
เหนือ   กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตาราง  Krejcie, 
R.V. and Morgan D.W. (1970 ;  อา้งถงึใน บุญชม  ศรี
สะอาด, 2543)  เลือกแบบบงัเอิญ จากผูป้กครองที�มารบับรกิาร 
ในชว่งตั 
งแต่วนัที� 1  พฤษภาคม ถงึ 30  มถิุนายน พ.ศ. 2552 
จากศนูยก์ารศกึษาพเิศษระดบัเขตการศกึษา ศนูย์ละ 10  คน 
รวม  30  คน  ศูนย์การศกึษาพเิศษประจําจงัหวดั ศูนย์ฯละ  
5  คน รวม 80 คน  รวมจาํนวนทั 
งสิ
น  110  คน   
       2) กลุ่มตวัอย่างที�เกบ็ขอ้มลูโดยการสนทนากลุ่ม ม ี
2 กลุ่ม ประกอบดว้ย    
          2.1)  ผู้เชี�ยวชาญ ซึ�งทาํงานเกี�ยวขอ้งกบับุคคล   
ออทิสติก ได้แก่  กุมารแพทย์ นักกายภาพบําบัด          
นกักจิกรรมบาํบดั ครกูารศกึษาพเิศษ และนักจติวทิยา เลอืก
แบบเจาะจง มาด้านละ 2 คน จากผู้ที�มปีระสบการณ์ในการ
ส่งเสรมิศกัยภาพบุคคลออทสิตกิ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
และปฏิบัติหน้าที�อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวม
จาํนวน 10  คน 
         2.2) ผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก เลือกแบบ
เจาะจงจากผูป้กครองที�อยู่ในระหว่างการดูแลบุคคลออทสิตกิ
อายุตั 
งแต่แรกเกิดถึงเจ็ดปีซึ�งมีปญัหาในด้านการบูรณา 
การประสาทความรู้สกึและเป็น  ผู้ที�มารบับรกิารในศูนย์
การศกึษาพเิศษ  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั 
นพื
นฐาน  ในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ  อย่างสมํ�าเสมอ  
ต่อเนื�องไม่น้อยกวา่หกสปัดาห ์ จาํนวน 10 คน 
       ระยะที�  2 การพฒันารูปแบบ  กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิซึ�งมอีายุตั 
งแต่แรกเกดิถึง
เจด็ปีและมปีญัหาในดา้นการบูรณาการประสาทความรูส้กึ 
ที�มารบับรกิารในศูนย์การศึกษาพิเศษ สงักดัสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั 
นพื
นฐาน ในจงัหวัดขอนแก่น  
เลือกแบบเจาะจงจาก ผู้ที�มีความสามารถในการใช้
คอมพวิเตอร์ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตและสมคัรใจเขา้
รว่มอบรมฯ จาํนวน  15  คน 
       ระยะที� 3  การนํารูปแบบไปใช้ กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิซึ�งมอีายุตั 
งแต่แรกเกดิถึง
เจด็ปีและมปีญัหาในด้านการบูรณาการประสาทความรู้สกึ ที�มา
รบับรกิารในศนูย์การศกึษาพเิศษ สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั 
นพื
นฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เลอืกมาโดย
การสุ่มแบบบังเอิญ  จากผู้ที�มคีวามสามารถในการใช้
คอมพวิเตอร์ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตและสมคัรใจเขา้
รว่มอบรมฯ  จาํนวน 30 คน  
       ตวัแปรที�ศึกษา 
       ตวัแปรต้น   ไดแ้ก ่รปูแบบการอบรมผูป้กครองของ
บุคคลออทสิตกิโดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต(ETAP 
Model) 
       ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ประสทิธผิลที�เกดิจากการใช้
รปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดยใช ้
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ประกอบดว้ย   
 1. ความสามารถในการแกป้ญัหาการบรูณาการ
ประสาทความรูส้กึในบุคคลออทสิตกิของผูป้กครอง 
 2.  เจตคตขิองผูป้กครองต่อการแก้ปญัหาการ  
บรูณาการประสาทความรูส้กึของบุคคลออทสิตกิ 
 3. ความพงึพอใจของผูป้กครองบุคคลออทสิตกิ
ต่อการใชร้ปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิ
โดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
 

เครื�องมือการวิจยั  
 ในการวจิยัพฒันารปูแบบการอบรมผูป้กครอง
ของบุคคลออทสิตกิโดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมี
เครื�องมอืที�ใชแ้บ่งตามระยะในการวจิยั  ดงันี
 



การวจิยัระยะที�  1  ศกึษาความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันารูปแบบการอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทสิตกิ
โดยใช ้เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต เครื�องมอืที�ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูที�ผูว้จิยัพฒันาขึ
น ไดแ้ก่  

1)  แบบสาํรวจระดบัความตอ้งการแกป้ญัหา

การบรูณาการประสาทความรูส้กึของบุคคลออทสิตกิมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .97    
 2)  แนวคําถามการสนทนากลุ่มผู้ปกครอง
บุคคลออทสิตกิเกี�ยวกบัแนวทางการพฒันารูปแบบการ
อบรมผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช้ เครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ต 
 3)  แนวคาํถามการสนทนากลุ่มของผูเ้ชี�ยวชาญ
เกี�ยวกบัแนวทางในการพฒันารปูแบบการอบรม
ผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
 การวิจ ัยระยะที� 2 พฒันารูปแบบการอบรม
ผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
ที�มคีุณภาพ  เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่   
 1)  แบบประเมนิระดบัความเหมาะสมของรปูแบบ
การอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทสิติกโดยใช้ เครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ต เป็นแบบประเมนิมาตรประมาณค่า 3 ระดบั  

2)  แบบบนัทกึการสง่งานเป็นแบบตรวจตรวจสอบ
รายการสง่งานตามกจิกรรมการอบรม 
 3)  แบบประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบ  
ประกอบดว้ย   
       3.1)  แบบประเมนิความสามารถในการ
แกป้ญัหาการบรูณาการประสาทความรูส้กึ เป็นแบบทดสอบ
เชงิปฏบิตั ิ เป็นแบบสอบถามแบบจาํกดัคาํตอบ โดยใหเ้ลอืก

คาํตอบถกูหรอืผดิ  จาํนวน 30 ขอ มีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .94 (พวงรตัน์  ทวรีตัน์
,2540 ) 
      3.2)  แบบวดัเจตคตเิกี�ยวกบัการแกป้ญัหา
การบรูณาการประสาทความรูส้กึของบุคคลออทสิตกิ 
เป็นแบบมาตรสว่นประมาณค่าแบบจดัประเภท  แบ่งเป็น 
6 ระดบั  จาํนวน 10 ขอ้ มีคาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเทากับ .97 (พวงรตัน์  ทวรีตัน์,2540 ) 

      3.3)  แบบบนัทกึผลการฝึกปฏบิตักิบับุคคล
ออทิสติกเป็นแบบบันทึกแบบมีโครงสร้างประกอบด้วย  
ประเด็นปญัหาด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก  
กจิกรรมที�ใชส้่งเสรมิ ความถี�ในการใช ้และผลการใชก้จิกรรม
สง่เสรมิการรบัรูป้ระสาทความรูส้กึ   
      3.4)  แบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อ
รปูแบบเป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณค่าแบบกําหนด
ตวัเลขแทนคุณลกัษณะ 5  ระดบัจํานวน 14  ขอ้มีคา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .93 (พวงรตัน์ 
ทวรีตัน์,2540 ) 
 การวิจัยระยะที�  3   ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ
อบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
ในศนูย์การศกึษาพเิศษ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เครื�องมอืที�
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชเ้ครื�องมอืเดยีวกบัที�ใชใ้นการ
ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบ ในระยะที� 2 ไดแ้ก ่  
  1)  แบบประเมนิความสามารถในการแกป้ญัหา
การบรูณาการประสาทความรูส้กึ 
  2)  แบบวดัเจตคตเิกี�ยวกบัการแกป้ญัหาการบรูณา
การประสาทความรูส้กึของบคุคลออทสิตกิ 
  3)  แบบบนัทกึผลการฝึกปฏบิตักิบับคุคลออทสิตกิ    
  4)  แบบสอบถามความพงึพอใจที�มตีอ่รปูแบบ 
 

ประโยชน์ที�ได้รบัจากการวิจยั 
 จากการวจิยัครั 
งนี
 ไดร้บัประโยชน์ คอื 

1. บุคคลออทสิตกิ ไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการบรูณาการ
ประสาทความรูส้กึอย่างเหมาะสมโดยผูป้กครอง 

2.  ผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิมคีวามตระหนกัถงึ
ความสาํคญัในการแลกเปลี�ยนการเรยีนรูก้บัผูอ้ ื�น 

3. ผลการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบการ
อบรมผูป้กครองของเดก็พกิารประเภทอื�นๆ และในเนื
อหาอื�น
โดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตต่อไป 

4. ผลการวจิยัเป็นแนวทางในการสรา้งสงัคมแหง่
การเรยีนรูต้ลอดชวีติและองคค์วามรูใ้หม ่เกี�ยวกบัการ
พฒันาศกัยภาพคนพกิารโดยเครอืขา่ยพ่อแมผ่่านสื�อ
อนิเตอรเ์น็ต   
 
 



 
 
 
 
 

ผลการวิจยั  พบวา่ 
1. รปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิ

โดยใช ้เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต(ETAP Model) ที�มคีุณภาพ   

ดงัภาพที� 2  ประกอบดว้ย   
1.1 หลกัสตูรการอบรมผูป้กครองของบุคคลออทสิตกิ 

เรื�อง การบรูณาการประสาทความรูส้กึ   
1.2  กจิกรรมการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ขั 
นตอนในการเรยีนรู ้ 5  ขั 
นตอน คอื  
1) สาํรวจปญัหา หมายถงึ  กจิกรรมที�

ผูป้กครองคน้หาปญัหาการบรูณาการประสาทความรูส้กึ
ของบุคคลออทสิตกิโดยใชแ้บบสาํรวจปญัหา 

2) ศกึษาบทเรยีน หมายถงึ กจิกรรมที�
ผูป้กครองศกึษาองค์ความรูแ้ละหลกัการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทสิตกิ และแนวทาง
การแกป้ญัหาการบูรณาการประสาทความรูส้กึ 

3)  แลกเปลี�ยนแนวทาง หมายถึง  กิจกรรมที�
ผูป้กครองนําปญัหาของบุคคลออทสิตกิมาแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
คดิหาแนวทางแกไ้ขเพื�อใหไ้ดข้อ้สรปุรว่มกนัอย่างต่อเนื�อง       

4) วางแผนแก้ไข หมายถึง กิจกรรมที�
ผู้ปกครองกําหนดวัตถุประสงค์  กิจกรรม ระยะเวลาการ
แกป้ญัหา ของบคุคลออทสิตกิ  

5) ตั 
ง ใจจนสํา เร็จ  หมายถึง   กิจกรรมที�
ผู้ ป กค ร อ ง  ศึก ษ าด้ ว ย ตน เ อ ง จ าก เ อกส า ร และ
ภาพประกอบ โปรแกรมนําเสนอขอ้มลู วดีทีศัน์ เวป็ไซด์
ที�เกี�ยวข้อง การปฏิบัติจริงโดยใช้แบบประเมินและ
โปรแกรมการปฏิบัติ บันทึกผลการแก้ปญัหา รวมทั 
ง
แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้แบ่งปนัประสบการณ์การแกป้ญัหาร่วมกนั
บนกระดานสนทนา 

1.3 การประเมนิประสทิธผิลการอบรม ประกอบดว้ย 
การประเมนิความสามารถของผูป้กครอง เจตคตแิละความ
พงึพอใจของผูป้กครอง  
 
 

 
ภาพที� 2  รปูแบบการอบรมผูป้กครองของบุคคล

ออทสิตกิโดยใชเ้ครอืขา่ยอนิเตอรท์ี�มคีุณภาพ 
 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้รปูแบบ

การอบรมผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกโดยใช้ 

เครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต (ETAP Model) 

ผลจากการนํารูปแบบการอบรมผู้ปกครองของ

บุคคลออทสิตกิโดยใช้เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตไปใช ้พบว่า 

ผูป้กครองมคีวามสามารถในการแก้ปญัหา และมเีจตคตใิน

การแก้ปญัหาการบูรณาการประสาทความรูส้กึหลงัการใช้

รปูแบบสงูกว่าก่อนการใชร้ปูแบบอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ที�ระดบั .05  รวมทั 
งมคีวามพงึพอใจต่อการใชรู้ปแบบ อยู่ใน

ระดบัมาก และพบว่าบุคคลออทสิตกิมปีญัหาการบูรณาการ

ประสาทความรูส้กึทั 
งเป็นรายบุคคลและในภาพรวมลดลง 

ข้อเสนอแนะการวิจยั 

1. ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบการอบรมผูป้กครอง
ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตใหค้รบทกุประเภทความพกิาร 

2. ควรมกีารศกึษาชดุอุปกรณ์การแกป้ญัหาการบรูณา
การประสาทความรูส้กึ สาํเรจ็รปู โดยพจิารณาตามความ
จาํเป็นของปญัหา เพื�อใหส้ามารถนําไปใชแ้กป้ญัหาของบุคคล
ออทสิตกิไดท้นัททีี�รูป้ญัหา 

3. ควรมกีารพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน
สาํหรบัผูป้กครองของบคุคลออทสิตกิ เรื�อง การ    บรูณาการ
ประสาทความรูส้กึ โดยพจิารณาใหค้รบทกุประเภทความพกิาร 



4. ควรมกีารขยายผลการศกึษาไปสู่บุคลากรที�มหีน้าที�
ดูแลเดก็พกิารเพื�อสรา้งความมั �นใจและเป็นผูนํ้าในการพฒันา
งานผูพ้กิารต่อไป 
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