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ชื�อเรื�อง การพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก                             
ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ผู้วิจัย         นางสมพร   หวานเสร็จ  

ปีที�ศึกษา       2552 

หน่วยงาน    ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น 

บทคัดย่อ 

การวจิยั ครั-งนี-มีวตัถุประสงค ์คือ  1)  เพื3อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครอง
ของบุคคลออทิสตกิ ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ  2)  เพื3อศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบชุมชน 
การเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  จงัหวดัขอนแก่นและ                
3) เพื3อศึกษาผลของการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ไปใช้ใน
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัอื3น  การวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ  

ระยะที3  1  ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สาํหรับผู้ปกครองของ
บุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ  วิธีดาํเนินการวิจยั  คือ  1)  สาํรวจปัญหาและระดบัความตอ้งการ
จาํเป็นของผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษโดยใช้แบบสาํรวจ
ความคิดเห็นของผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิ    2)  สนทนากลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติก
เกี3ยวกับแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครองเพื3อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก
และ3)  สนทนากลุ่มบุคลากร ผูใ้หบ้ริการเกี3ยวกบัแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง
เพื3อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 1)  ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  เลือกแบบ
เจาะจง จากผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที3 มารับบริการที3ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ  ประจาํจงัหวดัในเครือข่าย
เขตการศึกษา  9  จาํนวน 8  จงัหวดั ไดแ้ก่  กาฬสินธ์ุ  ขอนแก่น เลย  มหาสารคาม สกลนคร   อุดรธานี  
หนองคายและหนองบวัลาํภู จาํนวน 120  คน  2)  ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก เลือกแบบเจาะจงโดยใช้
เกณฑ ์คอื เป็นผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที3มารับบริการอยา่งสมํ3าเสมอ  อยา่งน้อยสัปดาห์ละ 3 วนั
และต่อเนื3องกนัไม่ตํ3ากวา่ 1  ปี จาํนวน 10  คน และ  3) บุคลากรผูใ้ห้บริการ ที3ทาํงานเกี3ยวขอ้งกบั
บุคคลออทิสติก ไดแ้ก่ นกักิจกรรมบาํบดั นกัจิตวทิยา  นกักายภาพบาํบดั  ครูการศึกษาพิเศษ  ครูฝึกพูด 
มีเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ มีประสบการณ์ในการส่งเสริมศกัยภาพบุคคลออทิสติก อยา่งต่อเนื3องมาอยา่งนอ้ย 
2  ปี  จาํนวน 10  คน เครื3องมือที3ใชใ้นการวิจยัในขั-นตอนนี-   คอื แบบสอบถามปัญหาและระดบัความ
ตอ้งการจาํเป็นและแนวคาํถามการสนทนากลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติกและบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  
เกี3ยวกบัแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครองเพื3อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทสิติก  
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ระยะที3 2   พฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์
การศึกษาพิเศษที3มีประสิทธิผล   วิธีดาํเนินการวิจยั  คือ  1) จดัทาํร่างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับ
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษโดยสงัเคราะห์เอกสารงานวจิยัที3เกี3ยวขอ้งและ
และขอ้มลูที3ไดจ้ากการศึกษาในระยะที3 1  ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบโดยใชแ้บบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี3ยวชาญจาํนวน 7  คนแลว้ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ชี3ยวชาญ  2)  พฒันาและหาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรบัผูป้กครองของ
บุคคลออทสิติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โดย ใชก้ระบวนการวิจยัปฏิบตัิการ  3 วงจร  เครื3องมือที3ใชใ้น 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลที3ผูว้จิยัพฒันาขึ-น ไดแ้ก่ แบบวดัความรู้ความเขา้ใจเกี3ยวกบัการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทสิติก  แบบวดัเจตคติ แบบสอบถามความพึงพอใจที3มีต่อรูปแบบ และแบบรายงานผลการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 

ระยะที3 3  ศึกษาผลของการใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก
ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษอื3น  อีก 3  จงัหวดั  คือ เลย อุดรธานีและกาฬสินธุ์โดยใชเ้ครื3องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบวดัความรู้ความเขา้ใจเกี3ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก  แบบวดัเจตคติ  
แบบสอบถามความพึงพอใจที3มีต่อรูปแบบ และแบบรายงานผลการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิ 

 ผลการวจิยัพบวา่   
จากการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สาํหรับผูป้กครองของ

บุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ในระยะที3 1 พบวา่   ผูป้กครองของบุคคลออทิสติกส่วนใหญ่ที3มา
รับบริการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีความยุง่ยากในการช่วยเหลือบุคลออทิสติก ไม่มีความมั3นใจเกี3ยวกบั
วิธีการช่วยเหลือ แม้วา่จะไดรั้บคาํแนะนาํจากผูใ้ห้บริการอย่างสมํ3าเสมอ แต่มกัจะพบปัญหาใหม่เรื3อย ๆ 
และบางปัญหาแมจ้ะแกไ้ขแลว้แต่อาจเกิดขึ-นอีก ไดโ้ดยเฉพาะปัญหาทางพฤติกรรม  บุคลากรผูใ้ห้บริการ
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ผูป้กครองมีส่วนสาํคญัมากในการฝึกบุคคลออทิสติกเพราะสามารถฝึกเด็ก
ไดซ้ํ-า  ๆใน ทกุเวลา ทุกสถานที3 ทาํใหก้ารฝึกเป็นไปอยา่งต่อเนื3องและเด็กมีพฒันาการดีขึ-นอยา่งชดัเจน   
ผลจากการศึกษาในระยะที3 2 พบว่า รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิ ใน
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประกอบดว้ยมี   4  องค์ประกอบ คือ  1)  ข ั-นตอน  2) ระบบสังคม  3) หลกัการ
ตอบสนอง  และ 4)  ระบบสนบัสนุน ซึ3งมีรายละเอียด ดงันี-  

1.  ขั-นตอน  ในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์
การศึกษาพเิศษ มี 7 ข ั-นตอน คือ 1)  ศึกษาพากเพียร หมายถึง กิจกรรมที3ผูป้กครองทาํร่วมกนัใน การศึกษา
องค์ความรู้และหลกัการที3เกี3ยวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพของบคุคลออทิสติก  2)  เรียนรู้ปัญหา  
หมายถึง กิจกรรมที3ผูป้กครองช่วยกนัระดมความคดิเกี3ยวกบัปัญหาของบุคคลออทิสติกและครอบครัว  
จดักลุ่มและจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา แลกเปลี3ยนเรียนรู้ร่วมกนัและทาํความเขา้ใจเกี3ยวกบั
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ปัญหาที3เกิดขึ-น 3)  ศึกษาขอ้ดี  หมายถงึ  กิจกรรมที3ผูป้กครองระดมความคดิหาจดุเด่นหรือพรสวรรค์
ของบุคคลออทสิติกและครอบครัว  4)  มีส่วนร่วมคิด หมายถึง กิจกรรมที3ผูป้กครองแลกเปลี3ยน
ประสบการณ์และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั สร้างยุทธศาสตร์และกาํหนดแผนในการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคคลออทิสตกิ  5)  พิชิตทางตนั หมายถึง กิจกรรมที3ผูป้กครองนาํเทคนิควธีิการที3ไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัไปใชแ้ก้ปัญหาของบุคคลออทิสติก  6)  มุ่งมั3นช่วยเหลือ หมายถึง กิจกรรมที3ผูป้กครองนาํ
อุปสรรคที3พบขณะช่วยเหลอืบุคคลออทิสติกมาแลกเปลี3ยนเรียนรู้ คดิและแกไ้ขปัญหาเพื3อหาขอ้สรุป
ร่วมกนัอย่างต่อเนื3อง 7)  เอื-อเฟื- อผูอื้3น หมายถึง กิจกรรมที3ผูป้กครองนาํประสบการณ์ที3เป็น
ความสําเร็จมาเป็นแบบอยา่งและเผยแพร่ใหแ้ก่ผูป้กครองคนอื3นๆ  ไดรั้บทราบ  

2. ระบบสงัคม คือ ผูป้กครองตอ้งเคารพซึ3งกนัและกนั  ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื3น มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี3ยนเรียนรู้ มุ่งเนน้การพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี3ยวกบัการช่วยเหลือ
บุคคลออทสิติกโดยมีบุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษเป็นฝ่ายสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก ซึ3ง
ในการทาํกิจกรรมร่วมกันตอ้งเป็นไปอย่างต่อเนื3องและสมํ3าเสมอ 

3.  หลกัการตอบสนอง คือ บุคลากรผูใ้หบ้ริการตอบสนองต่อผูป้กครองโดยไม่บงัคบั ใหก้าํลงัใจ
และกระตุน้ใหผู้ป้กครองร่วมมือกนัแลกเปลี3ยนเรียนรู้แนวทางและวธีิการในการแกปั้ญหาและพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกอย่างเตม็ความสามารถ 

4. ระบบสนบัสนุน คือ สิ3งอาํนวยความสะดวก สื3อ บริการและความช่วยเหลืออื3นใดทางการศึกษา 
เช่น สื3อสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง อุปกรณ์ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ   ระบบกล่องงาน เทคนิคการ
สื3อสารโดยการแลกเปลี3ยนภาพ การจดัสภาพแวดลอ้มเป็นโครงสร้าง บริการฝึกพูด ตลอดจนกระบวนการ
จดัการที3ส่งเสริมใหก้ารพฒันาชุมชนการเรียนรู้สําหรับปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
บรรลุเป้าหมายและบุคคลออทิสติกไดร้ับการพฒันาศกัยภาพตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

จากการศกึษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรูส้ําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิ 
ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  จงัหวดัขอนแก่น พบว่า  ผูป้กครองมคีวามสามารถ คือมีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะ
และมีเจตคติที3ดีในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกสูงขึ-น  และมีความพึงพอใจตอ่การใช้รูปแบบ อยู่ใน
ระดบัมากที3สุด  และพบวา่บุคคลออทิสติกมีความกา้วหนา้ตามพฒันาการทั-งเป็นรายบุคคลและในภาพรวม 

ในระยะที3 3 การศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สาํหรับผูป้กครองของ          
บุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 3 แห่ง คือ จงัหวดัเลย  อุดรธานีและกาฬสินธุ ์  พบวา่   ผูป้กครอง
มีความรู้ ความเขา้ใจ  มีทกัษะและมีเจตคติที3ดีในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก และมีความพึง
พอใจต่อการใช้รูปแบบ อยู่ในระดบัมากที3สุดและพบวา่บุคคลออทิสติกมีความกา้วหนา้ตามพฒันาการ
ทั-งเป็นรายบุคคลและในภาพรวม 
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Abstract  

             The objectives were: 1) to develop  learning community model for  parents  of  autistic children  in 
Special Education Center, 2) to study effectiveness of    learning community model  implementation in 
Khon Kaen Special Education Center, and  3) to study effectiveness  of  learning community  model   
implementation in  other Special Education Centers. This research was conducted in 3 phases : 

Phase 1: The contexts, problems, and needs were studied from related research literature 
and needs of concerned persons. One hundred parents of autistic children and ten service providers were 
purposively selected as samples.  The data were collected by survey  questionnaires  and structured 
questions for focus group discussions.   

Phase 2:  The model development  process composed of  2 steps :  1)  A tentative model  was 
obtained by  analyzing  and synthesizing  reviewed literature and needs of concerned persons and 
verified by 7 experts.. The research content validity was verified by 7 experts, and 2) A participatory 
action research process was implied to develop the model in Khon Kaen Special Education Center.   
The model’s effectiveness was studied on understandings, practical skills, attitudes, and satisfaction of 
parents of autistic children. The data were collected by   implementing questionnaires, and the structured 
questions for focus group discussions, the structured participative observation forms, and the autistic 
children progress reports. 

Phase 3: The model obtained from phase 2 was applied in 3 Special Education Centers; Loei, 
Udon Thani, and Kalasin.  

The results of the study signify that;  
1. The learning community model for parents of autistic children in Special Education Center 

was obtained. There were  three effective factors to the model ; collaboration, continuous activities, and 



 

จ

facilitators, with  7 steps:  1)  Suk Sa Paak Pean: industriously study to understand how to  help 
autistic children, 2) Rian Roo Pan Ha : learn to manage autistic children’s problems, 3) Suk Sa 
Khaw Dee:  study the strengths of  autistic children, 4) Mii Suan Ruam Kid : participate in group 
activities, 5) Pi Chit Thang Tan: overcome the problems by following the plan, 6) Mung  Man 
Chuay Lua :  share ideas, and commit to helping the autistic children, and 7) Eua  Fua  Phu Un : 
Be considerate to other parents of autistic children. Promote one’s success to other parents and the 
public. 

2.  The learning community model for parents of autistic children implemented in Khon Kaen 
Special Education Center was highly effective.  The understandings, practical skills, attitudes, and 
satisfaction of parents of autistic children were increased. The autistic children improved their 
potentiality. The parents and service providers were highly satisfied to participate in the model 
activities, and autistic children progress.   

3.  The learning community model for parents of autistic children applied in three provincial 
special education centers was effective. The model was compatible for service providers. The 
parents and staff were highly satisfied with the model activities. Every trait of the autistic 
children’s potentiality was improved based on their developmental stage both individually and 
overall. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจยัครั- งนี- สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างยิ3งจากผู ้เกี3ยวข้องหลายฝ่าย  
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร. ผดุง อารยะวญิyู ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม และ  
ศาสตราจารยว์ริิยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ  ที3กรุณาใหค้าํแนะนาํและให้ขอ้คิด ตลอดจนกาํลงัใจที3มีคุณค่า
ในการทาํวิจยัครั- งนี-  ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึ- งในความกรุณาที3ไดรั้บเป็นอย่างยิ3ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณหญงิกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา ผูบ้งัคบับญัชาที3เป็นตน้แบบให้
ผูว้จิยัไดเ้รียนรู้ แนวทางในการบริหารงานและมีแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานวิจยัเพื3อพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรียนในรูปแบบที3หลากหลายและส่งเสริมใหผู้ว้จิยัไดรั้บโอกาสในการศึกษาและ
แลกเปลี3ยนเรียนรู้เพิ3มเติมประสบการณ์เสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ นายธีระ จนัทรรัตน์ที3
กรุณาสนบัสนุนและใหค้าํแนะนาํในการบริหารและพฒันางานวจิยัครั- งนี- ให้สําเร็จลงดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร. เพญ็ณี แนรอท รองศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี สารรัตนะ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วลัภา  อารียรั์ตน์ รองศาสตราจารย์สุวรี ศิวะแพทย ์ ดร.แสงสุรีย ์ดวงคาํนอ้ย 
คุณชูศกัดิz  จนัทยานนท ์และแพทยห์ญิงสุรีพร ดนุภทัรชยั ที3ไดก้รุณาเป็นผูเ้ชี3ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบและความตรงเชิงเนื-อหาของเครื3องมือที3ใชใ้นการวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะที3
เป็นประโยชน ์อย่างยิ3งตลอดระยะเวลาดาํเนินการวจิยั   

ขอกราบขอบพระคุณผูป้กครองของบุคคลออทิสติกและบคุลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่นและศูนยก์ารศึกษาพเิศษประจาํจงัหวดัเลย อุดรธานีและกาฬสินธ์ุ
ทุกคนที3เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คอยช่วยเหลอืให้กาํลงัใจและใหข้อ้เสนอแนะที3เป็นประโยชน์
ในการทาํวิจยั   ผูว้จิยัรําลึกถึงนํ-าใจอนัดีงามของท่านอยูเ่สมอ 
 ขอขอบพระคุณมูลนิธิสากลเพื3อคนพิการและสมาคมวิจยัทางการศึกษาพิเศษที3ให้ทุน
สนับสนุนการทําวิจยัและทุนเผยแพร่งานวิจยัในการประชุม International Conference on 
Educational Research (ICER) 2009 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
 ที3สุดนี-ผูว้จิยัขอนอ้มระลกึถึงพระคุณของนางเพญ็ประภา และคุณประยูร องัสนนัท ์มารดา
และบิดา ที3ไดใ้หก้าํเนิดและอบรม  เลี-ยงดู หลอ่หลอม ใหผู้ว้จิยัมีความเพียร   มีกาํลงัใจและประสบ
ผลสําเร็จในการทาํวิจยัครั- งนี-   และขอขอบพระคุณกลัยาณมิตร พี3 เพื3อนและนอ้งทุกคนที3ใหก้ารสนบัสนุน
และเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดียิ3งเสมอมา 
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