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บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 (2550-2554) ไดก้าํหนดวสัิยทศัน์ประเทศไทย 
มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society)”   คนไทยมีคุณธรรม นาํความรู้  
รอบรู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและ
เป็นธรรม สิ�งแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย ั�งยืน อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศ
ที�มีธรรมาภิบาล  ดาํรงไวซึ้�งระบอบประชาธิปไตยที�มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมขุ และอยู่ในประชาคม
โลกอยา่งมีศกัดิOศรี โดยมีเป้าหมายการพฒันาคุณภาพของคน ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาเนน้ให ้ 
คนไทยไดรั้บการพฒันาทัPงทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพและมีความ
มั�นคงในการดาํรงชีวติครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บัตนเองที�จะนาํไปสู่         
ความเขม้แขง็ของครอบครัว ชุมชน และสงัคมไทย เพิ�มยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและสังคมไทย
สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาคนที�มีคุณธรรมนาํความรู้ ส่งเสริมให ้        
คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างตอ่เนื�องตลอดชีวติและสามารถจดัการองคค์วามรู้ทัPงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและ
องค์ความรู้สมยัใหม่ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) โดยให้ความสําคญั
กบับา้นหรือครอบครัว ซึ� งเป็นสถาบนัแห่งแรกที�ใหก้ารศึกษาแก่บุคคล และเป็นปัจจยัสําคญัในสังคม
ที�ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นแหล่งที�ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมแบบแผนการดาํเนินชีวติ และเป็นแหล่งที�
บุคคลสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างต่อเนื�องตลอดชีวติพ่อแมผู่ป้กครองจึงมีบทบาทสําคญัในการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทัPงที�บา้น โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)     

การพฒันาใหส้ถานศึกษาเป็น  “องค์กรแห่งการเรียนรู้”   เป็นการปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาจากแนวทางดาํเนินการแบบเดิมที�สถานศึกษาเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ 
ไปสู่การพฒันาใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้   มีบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้สําหรับ
ครูผูส้อน นกัเรียนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคน โดยมีการแลกเปลี�ยนมุมมอง  ประสบการณ์ระหว่างกนั   การร่วม
สร้างความรู้ใหม่ ซึ�งผูน้าํมีบทบาทสําคญัในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที�ประกอบดว้ยเครือข่ายสังคมใน
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ�งที�คนในสังคมมีความสัมพนัธ์กนัทัPงระดบัความรู้ อิทธิพลจูงใจภายใน
และพลงัขบัเคลื�อนของกลุ่มที�เกิดจากการมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั การสร้างค่านิยมและการยอมรับ
สมาชิกทุกคนมีผลต่อผลสมัฤทธิOของกลุ่ม โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ควรเริ�มจาก การสร้างฐาน  
ความรู้ที�ใกลเ้คียงกนัแก่กลุ่มสมาชิกทัPงผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมีบรรยากาศการมี
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ส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย  การสร้างชุมชนใหป้ระสบความสําเร็จอยู่ที�การสร้างความรู้สึกเป็น              
ส่วนหนึ�งของการทาํเป้าหมายกลุ่มใหส้ําเร็จ (Stewart,2008) 
  หลกัการที�สําคญั 5 ประการที�นาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างรวดเร็ว  ราบรื�นและมีประสิทธิผลต่อการพฒันา
นวตักรรมที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นกัเรียนและการสร้างสถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนการเรียนรู้ คือ 1) ความรอบรู้แห่งตน  (Personal  mastery)                 
2)  แบบแผนความคิดอ่าน(Mental  model)  3) วสิัยทศัน์ร่วม(Shared  vision)  4)  การเรียนรู้ของทีม 
(Team  learning) และ5) การคดิอย่างเป็นระบบ (Systems  thinking)(Senge  et  al.,  1994 อ้างถึงใน สุเทพ 
พงศศ์รีวฒัน,์ 2551) ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ MacNeil and Maclin(2004) พบวา่ การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ในสถานศึกษาที�มีความเป็นประชาธิปไตยจาํเป็นตอ้งมีการสร้างภาวะผูน้าํโดยใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายไดมี้โอกาสแลกเปลี�ยนวสิัยทศันแ์ละค่านิยม การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักิจกรรม
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และตดัสินใจร่วมกันรวมทัPงการอบรมใหค้วามรู้และส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื�อง   โดยในการจดักิจกรรมใหร้วมตวักนัมีปัจจยัที�คาํนึงถึง 4  ประการ คือ 1)  ความเป็นสมาชิก 
2) มีอิทธิพลโน้มนา้ว  3) เติมเต็มความตอ้งการจาํเป็นเฉพาะบุคคล  4)  แลกเปลี�ยนประสบการณ์ อารมณ์  
เหตุการณ์  โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก (Senge,  1990)  ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ตอ้งอยู่บนพืPนฐาน
ของความศรัทธา  มีความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม  มีความปรารถนาในการทาํงานและช่วยเหลือกนั  
นอกจากนัPนชุมชนแห่งการเรียนรู้ยงัทาํใหส้มาชิกไดรั้บสิ�งที�ตอ้งการ  โดยไดร้ับจากการแสดงความคิดเห็น  
การสอบถามขอ้มูลเฉพาะและมีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ทางอารมณ์  โดยรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้  
ควรประกอบดว้ย  1)  กระบวนวิชาที�มีการเชื�อมต่อ  2)   กลุ่มการเรียนรู้  3)   กลุ่มผูที้�มารับบริการใหม่     
4) ชุมชนการเรียนรู้แห่งสหวทิยาการและ5)  กลุ่มความร่วมมือทางการศึกษา  (Sergiovanni,1993; Hord, 1997; 
Morrison, 2002; Allio, 2004) ซึ� งในกระบวนการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผูเ้กี�ยวขอ้งหรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในสถานศึกษาควรประกอบดว้ย 1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญแลกเปลี�ยนปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขระหว่างกนั 2)  การเปิดกวา้งใหมี้การปฏิสัมพนัธ์ในหมู่ผูเ้กี�ยวขอ้งมากขึPน เพื�อลดความรู้สึก
โดดเดี�ยว  ในการเผชิญปัญหาจากการเลีPยงดูบุตรหลาน  3)  การรวมกลุ่มเพื�อเนน้เรื�องการเรียนรู้ของกลุ่ม
ผูเ้กี�ยวขอ้ง 4) การร่วมมือร่วมใจกนัในหมู่ผูป้ระกอบวชิาชีพ และ 5) การแลกเปลี�ยนในประเด็นที�เป็น
ค่านิยมและกลยุทธ์ร่วมกนั   ซึ� งเชื�อวา่การสร้างชุมชนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที�สร้างความเขม้แข็ง
ทางร่างกายและจิตใจแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนได ้ (Marquardt, 1996;  Oztel & Hinz, ,2001; Leithwood, et. al, 
2003; Cranston, 2007; Cormier, 2008) 
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บุคคลออทิสติกเป็นบุคคลที�มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึ�งในกลุ่มบกพร่อง

ทางพฒันาการดา้นการสื�อสาร  การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมกบับุคคลอื�น ตลอดจนมีพฤติกรรมแปลกๆ  
เนื�องจากมีความผิดปกติของระบบการทาํงานของสมองและสภาพทางชีววิทยาโดยแสดงอาการทาง         
การรับความรู้สึก(Sensory symptoms) ที�ผิดปกติในลกัษณะต่างๆ ปัจจุบนัอตัรา การแพร่กระจายของ
บุคคลออทสิติกเพิ�มขึPนอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศอเมริกาพบอตัราการแพร่กระจายของภาวะออทิสซึม
เพิ�มขึPนประมาณร้อยละ 10-17  ต่อปี หรือ 1:150  ของอตัรากาํเนิดประชากรและเกิดขึPนกบัผูช้ายมากกว่า
ผูห้ญิง  4  เท่า  สําหรับประเทศไทยการแพร่กระจายของออทสิซึมในเดก็  อายุ  1-5  ปี  มีความชุก 
เท่ากบั  9.9 : 10,000  คน  และมีความเสี�ยงต่อโรคออทิสซึมจากการคดักรอง 4.4 : 1,000  หรือ 1 : 227    
(ศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิO และคณะ,  2548)   

ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกซึ�งมีความยากลาํบากในการดาํเนินชีวติอย่างรอบดา้น  มีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลสูง  จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการที�หลากหลาย  ตอ้งอาศยัเวลาในการพฒันานาน  และใช้
ความถี�ในการจดักิจกรรมฝึกฝนที�มากพอจึงจะสามารถช่วยใหบุ้คคลออทิสติกพฒันาและดาํเนินชีวติได้
อย่างอสิระ   ผูป้กครองเป็นบุคคลที�สามารถรับรู้และเขา้ใจปัญหาต่าง ๆไดด้ทีี�สุดและเป็นผูที้�มีความใกลชิ้ด  
รับรู้พฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนการตอบสนองต่อพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลออทิสติกได้
เป็นอย่างดี  แต่จากการศึกษาพบว่าผูป้กครองไม่รู้วา่ควรจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึPนอย่างไร  ปัญหาใดที�
ควรเป็นปัญหาสําคญัอนัดบัแรกๆ  ที�ควรแก้ไขก่อน ในแต่ละวธีิการที�ใชช่้วยเหลอืมีจุดสิPนสุดเมื�อใด  
และจะทาํอย่างไรบา้งในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใหป้ระสบความสําเร็จไดด้ว้ยตนเองทัPงที�
บา้นและในชุมชน(ศูนยว์จิยัและพฒันาการจดัการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเดก็ออทิสติก 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549; สมพร หวานเสร็จ, 2551)  
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาในสังกดัสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัPนพืPนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ  มีบทบาทหนา้ที�ใหบ้ริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ�มแก่คนพิการทุกประเภทและทุกระดบัความพิการต ัPงแต่แรกพบความพิการจนตลอดชีวติ  
เพื�อใหค้นพิการสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ย่างอิสระ  รวมทัPงสนบัสนุนการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอธัยาศัย  ใหบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก  สื�อ  บริการและความช่วยเหลอือื�นใดทางการศึกษา  
จดัการอบรมใหก้บัผูป้กครอง  ครูผูส้อนและบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ  
วจิยัและพฒันา เผยแพร่ความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษต่อสาธารณชน  แต่เนื�องจากขอ้จาํกดัในดา้นจาํนวน 
ของบุคลากรที�ใหบ้ริการประกอบกบัประสบการณ์ในการทาํงานของบุคลากรส่วนใหญ่ยงัมีนอ้ยจึง
เป็นขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงการปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9  
จงัหวดัขอนแก่น, 2549) จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งระดมทรัพยากรและองค์ความรู้จากทกุภาคส่วนในสงัคม
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เพื�อช่วยเหลอืและสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยใหผู้ป้กครองและ
ครอบครัวมีส่วนร่วม  (ศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิOและคณะ,  2548)  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9 
จงัหวดัขอนแก่น(2550)ไดส้ร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับคนพิการโดยการบริหารจดัการแบบ
มีส่วนร่วมขึPนและพฒันาสื�อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที�เกี�ยวกบัการพฒันาศกัยภาพคนพิการตลอดจน
พฒันากระบวนการทาํกิจกรรมที�กระตุน้พฒันาการเด็กพิการโดยผูป้กครองและบุคลากรในศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ  เพื�อใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั ซึ�งภายใตค้วามเชื�อที�ว่าหากผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีโอกาสไดแ้ลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการพฒันาศกัยภาพของเด็กพิการกบักลุ่มผูป้กครองและผูใ้ห้บริการ
อย่างเหมาะสมและต่อเนื�องแลว้ จะช่วยใหเ้กิดกระบวนการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กพิการแต่ละบุคคล  
 การพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษครัPงนีP
เป็นการพฒันาไปพร้อมกบัการปฏิบติังานประจาํที�พึงกระทาํภายใตน้โยบายการพฒันาศกัยภาพเดก็
พิการแบบมีส่วนร่วมโดยเจาะจงกลุ่มผูป้กครองที�มีประสบการณ์ในการเลีPยงดูบุคคลออทิสตกิซึ�งรบัรู้
และเขา้ใจเกี�ยวกับปัญหา การจดัการกบัปัญหาตลอดจนความยุ่งยากที�เกิดจากการมีสมาชิกในครอบครัว
เป็นบุคคลออทสิติกเช่นเดียวกนัมาทาํกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั  การพฒันารูปแบบชุมชน
การเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จึงเป็นการนาํศกัยภาพที�มีอยู่
ภายในกลุ่มผูป้กครองร่วมกบับุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก  
โดยปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศูนยก์ารศึกษาพิเศษใหเ้ป็น “ ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ซึ� ง

เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ที�มีความความเขม้แขง็และยั�งยนืต่อไป  
 

2.  คําถามการวจัิย   

 2.1  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 2.2  ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรบัผูป้กครองของบุคคลออทสิติก ใน
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  จงัหวดัขอนแก่น  เป็นอย่างไร 
 2.3  ประสิทธิผลของการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์
การศึกษาพิเศษไปใช้ในจงัหวดัอื�นเป็นอยา่งไร 
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3.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 3.1 เพื�อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
3.2   เพื�อศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สาํหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก 

ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9  จงัหวดัขอนแก่น                                                                             
3.3   เพื�อศึกษาผลของการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิไปใช้

ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัอื�น   
  

4.  ขอบเขตการวจิัย    

 การวิจยัครัP งนีP   ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา  (Research and Development)   พร้อมทัPงไดน้าํ
กระบวนการวจิยัปฏิบติัการ  (Action Research)  มาใชใ้นขัPนตอนการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ซึ� งการศึกษามี  3  ระยะ  คือ 
 4.1  ระยะที�  1  ศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง

ของบุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ   
  4.1.1  กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  

   1)  ในการศึกษาความตอ้งการจาํเป็น  เพื�อการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับ
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  โดยใชแ้บบสอบถาม  กลุ่มตวัอย่างเลอืกแบบเจาะจง  จากผูป้กครอง
ของบุคคลออทิสตกิ  ที�มารับบริการที�ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  9  จ ังหวดัขอนแก่น
และจงัหวดัในเครือข่ายอีก 7 จังหวดั คือ เลย อุดรธานี กาฬสินธ์ุ  หนองคาย  หนองบัวลาํภู  
สกลนครและมหาสารคาม ในระหวา่งวนัที�  1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2549  ถึง  วนัที�  30  มกราคม พ.ศ.  2550   
จาํนวน  120  คน       
   2)  ในการศึกษาความตอ้งการจาํเป็นเพื�อการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับ
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก โดยการสนทนากลุ่มผูเ้กี�ยวข้อง  2  กลุ่ม กลุ่มตวัอย่าง  ดงันีP  

        2.1)  ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก เลือกแบบเจาะจงโดยใชเ้กณฑใ์นการเลือก   คือ 
เป็นผูป้กครองของบคุคลออทิสตกิที�มารับบริการอยา่งสมํ�าเสมออย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนัและ
ต่อเนื�องกนัไม่ต ํ�ากวา่ 1 ปี ที�ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  จงัหวดัขอนแก่น ในปีการศึกษา 2549  
จาํนวน 10 คน  

        2.2)  บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ที�ทาํงานเกี�ยวขอ้งกบับคุคลออทิสติก ไดแ้ก่ นกัจิตวทิยา    
นกักิจกรรมบาํบดั  นกักายภาพบาํบดั  ครูการศึกษาพิเศษ  ครูฝึกพูด  เลือกแบบเจาะจงโดยใชเ้กณฑใ์น  
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การเลือก คอื มีประสบการณ์ในการส่งเสริมศกัยภาพบคุคลออทิสติกอย่างตอ่เนื�องมาอย่างนอ้ย  2  ปี  
จาํนวน 10  คน  
 4.2  ระยะที�  2  พัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก  ใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษที�มีประสิทธิผล 
  4.2.1  กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  
   ผูป้กครองและบุคคลออทิสติก  เลอืกแบบเจาะจง  จากผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที�มา
รับบริการที�ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น  อยา่งสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  
3  วนัและต่อเนื�องไม่ตํ�ากว่า  3  เดือน  มีรายละเอียดดงันีP  
    1)  ในการพฒันารูปแบบโดยใชว้ิจยัปฏิบติัการ  วงจรที�  1  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ผูป้กครอง
และบุคคลออทิสติก ซึ�งมารับบริการที�ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9 จงัหวดัขอนแก่น อยา่งสมํ�าเสมอ
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ3 วนัและต่อเนื�องไม่ตํ�ากว่า 3 เดือนในระหวา่งวนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ.  2549   ถึง  วนัที�  25  
กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2550   จาํนวน 10  คน 
      2)  ในการพฒันารูปแบบ  โดยใชว้จิยัปฏิบติัการ  วงจรที� 2  กลุ่มตวัอย่าง     คือ ผูป้กครอง
และบุคคลออทิสตกิ  ซึ�งมารับบริการที�ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา   9  จงัหวดัขอนแก่น อยา่งสมํ�าเสมอ
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนัและต่อเนื�องไม่ตํ�ากว่า  3  เดือน ในระหว่างวนัที�  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  ถึง วนัที�  
31 ธนัวาคม  พ.ศ.  2550  จาํนวน  10  คน 
    3)  ในการพฒันารูปแบบ  โดยใช้วิจยัปฏิบติัการ  วงจรที� 3  กลุ่มตวัอย่าง คอื  
ผูป้กครองและบุคคลออทิสติก  ซึ� งมารับบริการที�ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  9  จงัหวดั
ขอนแก่น  อยา่งสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนัและต่อเนื�องไม่ตํ�ากว่า 3  เดือนในระหว่างวนัที�        
1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที�  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2552  จาํนวน 10  คน 
 4.3  ระยะที�  3   ศึกษาผลของการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก  

ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอื�น 
  4.3.1  กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ผูป้กครองและบุคคลออทิสติกซึ�งมารับบริการที�ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
จงัหวดัเลย  อุดรธานีและกาฬสินธ์ุ  อย่างสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  3  วนัและต่อเนื�องไม่ตํ�ากว่า         
3  เดือน ในระหว่างวนัที�  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวนัที�  30   มกราคม  พ.ศ.  2552  จงัหวดัละ  10 คน 
รวมจาํนวน 30 คน 
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5.   นิยามศัพท์เฉพาะที�ใช้ในการวิจัย  

 5.1  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
หมายถึง  แนวทางในการจดักิจกรรมที�ก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่การเรียนรู้ของกลุ่มผูป้กครองของ
บุคคลออทิสติกที�นาํบุคคลออทิสติกมารับบริการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  สังกดัสํานกังานคณะ กรรมการ
การศึกษาข ัPนพืPนฐาน ประกอบดว้ย  4  องค์ประกอบ  คือ 1)  ข ัPนตอน  2) ระบบสังคม  3) หลกัการ
ตอบสนอง  และ 4)  ระบบสนบัสนุน  ซึ� งมีรายละเอียด ดงันีP  
  5.1.1  ขั9นตอน หมายถึง  ลาํดบัขัPนของกิจกรรมที�จดัขึPนเพื�อใหผู้ป้กครองของบุคคล 
ออทิสติกไดรั้บประสบการณ์  ความรู้  ทกัษะและพฒันาเจตคติจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  รับฟัง
บรรยาย การสาธิต  การอภิปราย  การตอบและถามคาํถาม  การลงมือปฏิบติั  รวมทัPงการนาํเสนอ
ขอ้มูล และความคิดเห็นตลอดจนความสําเร็จจากการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกในระหวา่งการ
พฒันาชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองบุคคลอออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ข ัPนตอน
ประกอบดว้ย  

 1)  ศึกษาพากเพียร  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรม อบรมใหค้วามรู้ผูป้กครองเกี�ยวกบั
เทคนิค วธีิการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิและกิจกรรมที�ผูป้กครองกระทาํร่วมกนัในการศึกษา
องค์ความรู้และหลกัการที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก  
   2) เรียนรู้ปัญหา  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมโดยผูป้กครองช่วยกนัระดมความคิด
เกี�ยวกบัปัญหาของบุคคลออทสิติกและครอบครัว  จดักลุ่มและจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหา 
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัและทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึPน 
   3) ศึกษาข้อด ี  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมโดยผูป้กครองช่วยกนัระดมความคิดหา
จุดเด่นหรือพรสวรรค ์ของบุคคลออทิสติกและของครอบครัว เพื�อนาํมาใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ใน             
การพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก 

 4) มีส่วนร่วมคิด  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมที� ผูป้กครองไดแ้ลกเปลี�ยนประสบการณ์และ
หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั สร้างยุทธศาสตร์และกาํหนดแผนในการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก 
   5) พิชิตทางตัน หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมโดยผูป้กครองนาํเทคนิควิธีการที�ไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัไปใชแ้ก้ปัญหาของบุคคลออทิสติก 
   6)  มุ่งมั�นช่วยเหลือ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมโดยผูป้กครองนาํอุปสรรคที�พบขณะ
ช่วยเหลือบุคคลออทิสติกมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ คิดหาแนวทางแกไ้ขเพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปร่วมกนัอย่างต่อเนื�อง 
   7)  เอื9อเฟื9 อผู้อื�น หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมโดยผูป้กครองสามารถแลกเปลี�ยนเรียนรู้
เผยแพร่ความสําเร็จ เป็นแบบอยา่งหรือเป็นผูน้าํในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกแก่ผูป้กครองคนอื�นได ้ 
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5.1.2 ระบบสังคม  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่ม
ของผูป้กครองของบุคคลออทิสติกซึ� งเกิดขึPนอย่างต่อเนื�อง สมํ�าเสมอมีความเหมาะสมและส่งเสริม
ใหเ้กิดประสิทธิผลในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้  ไดแ้ก่ การที�ผูป้กครองแสดงออกโดยการเคารพซึ�งกนั
และกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น มส่ีวนร่วมในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ มุ่งเนน้การพฒันาความรู้ 
ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบัการช่วยเหลอืบุคคลออทิสติกโดยมีบุคลากรของศูนยก์ารศึกษา
พิเศษเป็นฝ่ายสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก ซึ�งในการทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ้งเป็นไปอย่างต่อเนื�อง
และ สมํ�าเสมอ 
  5.1.3  หลักการตอบสนอง  หมายถึง แนวทางที�เหมาะสมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที�
เกิดขึPนของกลุ่มผูป้กครองและบุคลากรผู้ใหบ้ริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษในระหวา่งการพฒันา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรบัผูป้กครองของบุคคลออทิสติกไดแ้ก่ การที�บุคลากรผูใ้หบ้ริการตอบสนอง
ต่อผูป้กครองโดยไม่บงัคบั ใหก้าํลงัใจและกระตุน้ใหผู้ป้กครองร่วมมือกนัแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวทาง
และวิธีการในการแกปั้ญหาและพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกอยา่งเต็มความสามารถ 

5.1.4  ระบบสนับสนุน  หมายถึง ปัจจยัที�ส่งเสริมให้การพฒันาชุมชนการเรียนรู้สําหรับ
ปกครองของบคุคลออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ บรรลเุป้าหมายและบุคคลออทสิติกไดรั้บ            
การพฒันาศกัยภาพตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ สิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและ
ความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา เช่น สื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง อุปกรณ์ในการทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ  ระบบกล่องงาน เทคนิคการสื�อสารโดยการแลกเปลี�ยนภาพ การจดัสภาพแวดลอ้มเป็นโครงสร้าง
บรรยากาศที�เอืPอต่อการเรียนรู้  บริการฝึกพูด  ตลอดจนกระบวนการจดัการที�ส่งเสริม 

 5.2  ประสิทธิผลที�เกิดจากการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  ผลที�เกิดขึPนหลงัการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของ
บุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษไดแ้ก่  ความสามารถของผูป้กครองใน การพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกหลงัการใช้รูปแบบ  ระดับความพึงพอใจของผู ้ปกครองต่อรูปแบบ และ
ความก้าวหน้าของบุคคลออทิสติกก่อนและหลังการใช้รูปแบบดังรายละเอียดต่อไปนีP  
  5.2.1 ความสามารถของผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกหลังการใช้รูปแบบ   
หมายถึง  ความรู้  ความเขา้ใจและเจตคติในการประเมินปัญหา   การจดักิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพที�เหมาะสม
สําหรับบุคคลออทิสติก  วดัจากแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ และแบบวดัเจตคติที�ผูว้จิยัพฒันาขึPน 
  5.2.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อรูปแบบ หมายถึง ระดบัของความรู้สึกดา้นบวกและยอมรับ
ต่อกระบวนการจดักิจกรรมและองคป์ระกอบต่างๆ  ในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครอง
ของบุคคลออทิสตกิ  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษวดัจากแบบประเมินความพึงพอใจที�ผูว้ิจยัพฒันาขึPน 
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  5.2.3  ความก้าวหน้าของบุคคลออทิสติกก่อนและหลังการใช้รูปแบบ  หมายถึง พัฒนาการ
ของบุคคลออทิสติกก่อนและหลังจากผู้ปกครองเ ข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบชุมชน
การเ รียน รู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 5.3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หมายถึง   สถานศึกษาในสังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัPนพืPนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหนา้ที�ใหบ้ริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ�มแก่คนพิการทุกประเภทและทุกระดบัความพิการ สนบัสนุนการจดัการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั  ใหบ้ริการสิ�งอาํนวยความสะดวก  สื�อ  บริการและความช่วยเหลอือื�นใด
ทางการศึกษา  จดัการอบรมให้กบัผูป้กครองและบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทาง
วชิาการ วจิยัและพฒันา  เผยแพร่ความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษ  
 5.4   ผู้ปกครอง หมายถงึ บิดา มารดา หรือบุคคลซึ�งทาํหนา้ที�รับผดิชอบในการดูแลบุคคลออทิสติก 

  5.5  บุคคลออทิสติก  หมายถึง บุคคลที�มีความบกพร่องทางพฒันาการ  ดา้นทกัษะทางสังคม ดา้น
ทกัษะการติดต่อสื�อสาร  ภาษา การพูด  และมีพฤติกรรมซํPาๆ หรือผิดปกติ อาการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นได้
ชดัเจนตัPงแต่วยัเด็กเล็กก่อนอายุ  3 ขวบ ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยว่์าเป็นบุคคลออทิสติก  
  5.6  บุคลากรผู้ให้บริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  บุคลากรที�ใหบ้ริการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติก ไดแ้ก่  ครูผูส้อน นกักิจกรรมบาํบดั  นกัจติวทิยา  นกัแก้ไขการพูดและนกักายภาพบาํบดั   

6. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 จากการวจิยัครัPงนีPคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์ คือ 
6.1 บุคคลออทิสติก  ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสมและต่อเนื�องโดยผูป้กครอง 

มีส่วนร่วมในการพฒันา 
  6.2 ไดรู้ปแบบการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ที�เหมาะสมซึ�งเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ
และสร้างความเขม้แข็งใหก้บักลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติก 
  6.3  ผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิมีความรู้ความเขา้ใจและมีเจตคติที�เหมาะสมเกี�ยวกบั          
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก  มีทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นและตระหนกัถึงความสําคญัใน
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัผูอ้ื�น 

6.4  เป็นแนวทางในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติรวมทัPงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและ
องค์ความรู้ใหม่  เกี�ยวกบัการพฒันาศกัยภาพคนพิการโดยเครือข่ายพ่อแม่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกนั 

6.5 เป็นแนวทางในการนาํนโยบายวา่ดว้ยการจดัการศึกษาโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมมาใช ้
6.6  เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของคนพิการ

ประเภทอื�นๆ  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษหรือหน่วยงานอื�น ๆ  ได ้


