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เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวจิยัครังนี  ผูวิ้จยัไดศึ้กษาวเิคราะห์เอกสารและงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้ง มีรายละเอียด ดงันี  

1.  หลกัการและแนวคิดเกี!ยวกบัชุมชนการเรียนรู้ 
2.  หลกัการและแนวคิดเกี!ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 
3.  หลกัการและแนวคิดเกี!ยวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ ่
4.  หลกัการและแนวคิดเกี!ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครอง 
5.  บริบทของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่นและศูนยก์ารศึกษา 

พิเศษประจาํจงัหวดัในเครือข่าย 
6.  งานวจิยัที!เกี!ยวขอ้ง 
7.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

1.  หลักการและแนวคิดเกี�ยวกับชุมชนการเรียนรู้ 
1.1  ความหมาย 

   ชุมชนการเรียนรู้  หมายถึง  การอยู่ร่วมกนัของบุคคลซึ!งมีคุณลกัษณะของความเอืออาทร 
(Caring)  มีการเรียนรู้ (Learning) มีความเป็นวิชาชีพ (Professional) มีความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการ 
หรือมีวิทยสัมพนัธ์ต่อกนั (Collegiality) มีจิตใจใฝ่การแสวงหา คาํตอบ (Inquiring)  และมีบรรยากาศ 
ของการมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งเป็นกนัเอง  มีวตัถุประสงคช์ดัเจน  เป็นสถานที!ซึ! งสมาชิกทุกคนยดึเหนี!ยว  
ผูกพนัต่อกนัดว้ยอุดมการณ์ร่วม (Shared ideology) และมีแนวทางปฏิบติัของตนเองที!ใช ้เพื!อเป็น
เครื!องสนบัสนุนใหเ้กิดการเป็นชุมชนขึน  ทังนีรวมถึงมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั จะช่วยให้ทุกคนรวมกนั
เป็นชุมชนและใหก้ารช่วยเหลือต่อกนั มีความเขา้ใจถึงเหตุผลและความจาํเป็นของการตอ้งดาํรงชีวติ 
และการทาํงานร่วมกนัแบบชุมชน(สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2551; Senge, 1990; Sergiovanni ,1992 ; 
Wallace  et  al, 1997) 
 1.2  ความสําคัญของชุมชนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

  การจดัการศึกษาที!มีจุดเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและมุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลานัน 
สถานศึกษาควรมีบทบาทเป็นชุมชนการเรียนรู้ที!ชดัเจนและเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมรวมทังพฒันา  
เป็นอุดมการณ์ที!นาํไปสู่การปฏิบตัิได้ ประกอบดว้ย 1) ปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างที!ดีต่อผูอ้ื!น  2)  
การประพฤติและปฏิบติัเพื!อสังคมเป็นจุดหมายปลายทาง 3)  ตอ้งไม่ใช่ปฏิบตัิเพื!อตนเองเท่านันแต่
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ทาํเพื!อรักษาคุณงามความดีนันดว้ยและ 4) ความเอืออาทร ซึ!งมีรายละเอียดดงันี  (สุเทพ พงศ์
ศรีวฒัน์, 2551; Senge, 1990; Sergiovanni ,1998 ; Wallace ,et al, 1997) 
   1.2.1  การปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอย่างที!ดีต่อผูอ้ื!น  โดยสมาชิกต่างร่วมกนัยึดมั!นต่อขอ้
ผูกพนัที!ตอ้งแสดงพฤติกรรมแบบอยา่งที!ดี ตอ้งสนใจและกระตือรือร้นต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดจน
ทฤษฎีใหม่ๆ ที!เกี!ยวกบัการพฒันา มิใช่เพียงแคผู่กพนัต่อการพฒันาเทคนิควธีิสอนใหม่เฉพาะงาน
ส่วนตน แต่ตอ้งช่วยทาํใหส้มาชิกทุกคนร่วมกนัพฒันาปรับปรุงวธีิสอน และการปฏิบตัิงานใหดี้ยิ!งขึนไป
ดว้ยความห่วงใยต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย สมาชิกจะแบ่งปันและแลกเปลี!ยนดา้นเทคนิควิธีการ
สอนระหวา่งกนัอย่างเปิดเผย การไปเยี!ยมเยยีนเพื!อสังเกตการณ์สมาชิกคนอื!นอย่างสะดวกใจ  
ตลอดจนมีการเชิญผูเ้ชี!ยวชาญดา้นเทคนิควธีิสอนแบบใหม่มาสาธิตการสอนให้คนอื!นๆ ไดช้ม ซึ!ง 
Luis and  Kruse (1995) มองปรากฏการณ์ดงักล่าวว่าเป็นวิธีการที!ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี!ยวใน
การสอนของครูให้นอ้ยลง และเกิดมีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบของกลุ่มที!มีต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนทังสถานศึกษา 
   1.2.1 การประพฤติและปฏิบติัเพื!อสังคมเป็นจดุหมายปลายทาง  เป็นการมุ่งไปสู่การใหบ้ริการ 
ของสถานศึกษาที!ยดึความสําคญัของงานใหบ้ริการแก่นกัเรียน แก่ผูป้กครอง  ตลอดจนชุมชนรอบ
สถานศึกษาไดค้รบถว้นแลว้ซึ!งแสดงวา่สถานศึกษานันสามารถยกระดบัวชิาชีพของตนไดสู้งขึน
จนถึงระดบัสามารถเป็น “ผูค้อยใหบ้ริการดูแล หรือ Stewardship” ซึ! งมีหลกัการสําคญัคอื ยดึการทาํ
ประโยชน์ เพื!อคนอื!นเหนือประโยชนส่์วนตน (Service above self) 

 1.2.3  ตอ้งไม่ใช่ปฏิบติัเพื!อตนเองเท่านันแต่ที!ทาํเพื!อรักษาคุณงามความดีนันดว้ย  คือ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที! “สืบเสาะคน้หาในสิ!งที!ถกูตอ้งดีงามยิ!งขึน”  โดยสมาชิกของชุมชน
จะใคร่ครวญตรวจสอบวฒันธรรมของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื!อง เพื!อดูวา่วฒันธรรมมีอะไรบา้งที!
ส่งเสริมใหวิ้สยัทศันข์องสถานศึกษาบรรลผุลและไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเพียงไร  ส่วนคาํวา่ “ สืบเสาะ
คน้หา หรือ Inquiry ” หมายความวา่ ภารกิจทุกดา้นที!สถานศึกษาดาํเนินการอยู่นัน จะตอ้งไดรั้บการดแูล
ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื!อการปรับปรุงแกไ้ข จนเชื!อไดว่้าภารกิจแต่ละดา้นเหล่านีเป็นไปเพื!อ
ความดีงามของส่วนรวมและสามารถสนองตอบต่อวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาไดด้ว้ย  ในสถานศึกษาที!
เป็น “สถานศึกษาที!มุ่งการสืบเสาะคน้หา (Inquiring school)” จะมุ่งพฒันาเป้าหมายให้สูงขึนตลอดเวลาเมื!อ
เทียบกบัปัจจบุนั อกีทังบรรดาสมาชิกของชุมชนและผูม้ส่ีวนไดเ้สียจะมีโอกาสไดร่้วมกนัพิจารณาวา่  
มีปัจจยัใดบา้งที!ควรส่งเสริมเพื!อช่วยใหชุ้มชนแห่งการเรียนรู้มีประสิทธิผลมากยิ!งขึน เช่น ช่วยระบุถงึ
ความจาํเป็นของสถานศึกษาที!ตอ้งพฒันาบุคลากรในประเดน็ใดบา้งและจะทาํให้บรรลผุลไดอ้ยา่งไร 
หรือช่วยหาผูเ้ชี!ยวชาญใหเ้ขา้มาช่วยเหลอืเพื!อยกระดบัผลการปฏิบติังานใหสู้งยิ!งขึน เป็นตน้  มีการ
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เนน้สร้างยุทธศาสตร์การพฒันาที!กาํหนดร่วมกนัขึนเองมากกวา่การใชยุ้ทธศาสตร์ที!กาํหนดใหโ้ดย
หน่วยงานภายนอกชุมชนแห่งการเรียนรู้นัน 

 1.2.4  ความเอืออาทร  เป็นคุณลกัษณะที!สําคญัยิ!งของสถานศึกษาในฐานะที!เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้คือ “การมีจริยธรรมแห่งความเอืออาทร (Ethic of caring)” โดยสถานศึกษาตอ้งปรับเป็น
ชุมชนแห่งความเอืออาทร (Caring communities) ที!ซึ! งผูมี้ส่วนไดเ้สียทังหลายแสดงออกถึงความห่วงใย
ต่อความเป็นอยู่ที!ดีของผูอ้ื!นโดยเฉพาะต่อบรรดานกัเรียนเป็นหลกั  ซึ! งการแสดงออกถึงความเอือ
อาทรเช่นนี  บ่งบอกถึงการมีค่านิยมร่วมกนัที!สะทอ้นออกมาในเชิงปฏิบติัต่างๆ และจากค่านิยมร่วม
เหล่านี  ก่อใหเ้กิด “พลงัอาํนาจเชิงคุณธรรม (Moral authority)” ขึนในสถานศึกษาไดต่้อไปในที!สุด 

 1.3  องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้   
  หวัใจของการสร้างชุมชนการเรียนรู้อยูที่!การเสริมสร้างหลกัการสําคญั  5  ประการใหเ้กิดผล
จริงจงัในการนาํไปปฏิบตัิ ไดแ้ก่  1)  ความรอบรู้แห่งตน (Personal  mastery)  2)  แบบแผนความคิด
อ่าน (Mental  model)  3)  วสิัยทศัน์ร่วม (Shared  vision)      4)  การเรียนรู้ของทีม (Team  learning)  
และ5)  การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems  thinking) ซึ! งในการประยุกต์ใช้หลกัการ 5 ประการเพื!อ
สร้างสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ (Learning  school)  มดีงันี   (Senge  et  al.,  1994 อา้งถึงใน สุเทพ 
พงศ์ศรีวฒัน,์ 2551) 
   1.3.1  ความรอบรู้แห่งตน  หมายความวา่  ทุกคนที!อยู่ในสถานศึกษาที!เป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้จะตอ้งเขา้ใจว่า  ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างผลงานหรือความสําเร็จของ
สถานศึกษาโดยรวม  ครูแต่ละคนจะตอ้งตระหนกัวา่  ตนตอ้งปฏิบติังานในฐานะเป็นสมาชิกของ
ทีมงานที!จะตอ้ง  ร่วมกนันาํพาและยกระดบัผลสมัฤทธิo ของนกัเรียน  ตลอดจนความสําเร็จของ
ผูป้กครองและของชุมชนใหสู้งขึน  ความรอบรู้แห่งตน  จงึหมายความว่า  ครูทุกคนจะตอ้งมีพนัธะ
ผกูพนัตอ่การประกอบวชิาชีพครูของตนเยี!ยงมืออาชีพ  และตอ้งเป็นสมาชิกที!ดี  เพื!อช่วยเหลือให้
ทีมงานของตนมีผลงานระดบัสูงยิ!งขึนเท่าที!จะทาํได ้ ครูแต่ละคนจะตอ้งมีความผูกพนัต่อเพื!อน
ร่วมงานด้วยการสร้างบรรยากาศที!ดีของที!ทาํงาน  และร่วมมือร่วมใจกันยกระดบัคุณภาพการเรียน
การสอนของนกัเรียนใหดี้ที!สุด  การสร้างความรอบรู้แห่งตนของครูก็คือ  การร่วมการเรียนรู้ไป
กบันกัเรียน ครูจึงมีบทบาทตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ (Teachers  as  learners)ในขณะที!ปฏิบติังานสอนอีกดว้ย 
   1.3.2   ตอ้งมีแบบแผนความคดิอ่าน  หมายถึง  ความเชื!อที!ฝังลกึอยู่ภายในบุคคล  ที!มีต่อสิ!ง
ต่างๆ  จึงเป็นปทสัถานที!มีลกัษณะไม่เป็นคาํพูด(Unspoken  norms)  แต่มีอิทธิพลในการกาํหนดวา่
สถานศึกษาของตนจะดาํเนินการต่อภารกิจต่างๆ อยา่งไร  เช่น  แบบแผนความคิดอ่านของคนที!
เป็นนกัการศึกษา จะตอ้งตอบตนเองให้ไดว้า่ ในฐานะที!เป็นมืออาชีพตนจะมีหลกัคิดและวิธีการจดั
กิจกรรมดา้นการเรียนรู้  การสอน  การบริหารพฤติกรรมบุคคลในสถานศึกษา  ตลอดจนการใชภ้าวะ
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ผูน้ ําไดอ้ยา่งไร เนื!องจากแบบแผนความคิดอ่านเหล่านีมกัไม่ไดถู้กหยิบยกขึนมาพิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมเพียงไร  มีอะไรบา้งที!สถานศึกษาไดท้าํ  หรือมีอะไรบา้งที!ควรทาํแต่ยงัไม่ไดท้าํ  
ดงันันถา้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้แลว้  ประเดน็ต่างๆ ที!เป็นแบบแผนความคิดอา่นจะถูก
นาํมาพิจารณาตรวจสอบร่วมกนัโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เช่น  สิ! งที!สถานศึกษาเชื!อและใชเ้ป็น
แนวทางจดัการศึกษาอยู่มีความสอดคลอ้งกบัสิ!งที!เป็นวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาซึ! งทุกฝ่ายร่วม
กาํหนดขึนหรือไม่หรือนกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างเตม็ศกัยภาพหรือไม่  และ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผู้ปกครองและชุมชนเพียงไร   ตลอดจนกฎเกณฑ ์ ระเบียบปฏิบติั  
และวธีิการต่างๆ  ที!สถานศึกษาใชด้าํเนินการอยู่นันมีความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัความเชื!อตาม  
วถิีชีวติและวสิัยทศัน์ที!สังคมคาดหวงัต่อสถานศึกษาหรือไม่เพียงไร  
   1.3.3  ตอ้งสร้างวิสยัทศันร่์วมของสถานศึกษา หมายถึง  ภาพในอนาคตของสถานศึกษาที!
ทุกคนร่วมกนัวาดฝันและปรารถนาที!จะใหเ้กิดขึนจริงกบัสถานศึกษาของตน  วสิัยทศัน์ร่วมจึงทรง
พลงัและช่วยยึดเหนี!ยวทุกคนใหเ้กิดความเป็นนําหนึ!งใจเดียวขึนและมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายที!จะ 
ตอ้งกา้วไปใหถ้ึง  ดงันันวสิัยทศัน์ร่วมจึงเป็นพลงัขบัเคลื!อน ให้ภารกิจทุกอย่างของสถานศึกษามุ่ง
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน วสิัยทศัน์ร่วมมิไดเ้กิดขึนหรือเป็นของผูห้นึ! งผูใ้ด โดยเฉพาะวิสัยทศัน์ร่วม
ที!ดีควรมีความชดัเจนทังเป้าหมายและแนวทางที!สามารถบรรลุไดจ้ริงและไม่ควรเป็นเพียงแต่
ขอ้ความสันๆที!กระชบัชดัเจนดึงดูดใจเท่านันแต่ควรมีพลงัในการกาํกบัพฤติกรรมของบุคคลให้
ปฏิบติังานสอนไดต้รงกบัความคาดหวงัอยา่งมีความหวงัและมีความเตม็ใจที!จะปฏิบตัิภารกิจทัง
ของส่วนตนและของทีมงานโดยเตม็ความสามารถ  โดยยึดหลกัการทาํเพื!อส่วนรวมร่วมกนั 

   1.3.4  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้แบบทีม เป็นปัจจยัสําคญัสําหรับสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  
เป็นที!ประจกัษว์า่  ผลงานที!เกิดจากการทาํงานร่วมกนัแบบทีมย่อมมากกวา่ผลรวมของงานที!แต่ละ
คนทาํ ซึ!งเรียกวา่เป็นการได ้ “ พลงัทวีคูณ หรือ Synergy ”  ทังนี เพราะการเรียนรู้ที!สมาชิกแต่ละ
คนไดร้ะหวา่งทาํงานแบบทีมทาํใหเ้กิดการเพิ!มทกัษะและศกัยภาพเฉพาะตนมากยิ!งขึนซึ!งส่งผลให้
เกิดการพฒันาทกัษะและศกัยภาพโดยรวมของทีมสูงขึนตามไปดว้ย 
   1.3.5  พฒันาการคิดอย่างเป็นระบบ  หมายถึง  ความสามารถของสมาชิกในองคก์าร
แห่งการเรียนรู้  ที!สามารถมองเห็นองค์การในลกัษณะของภาพรวมซึ!งประกอบขึนจากองค์ประกอบ
ย่อยต่างๆ ซึ!งในสถานศึกษาที!เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นัน การปฏิบติังานของครูแตล่ะคนมีแนวโนม้ว่า
ทาํไดด้ ี มคีวามสัมพนัธ์เชื!อมโยงต่อการดาํเนินภารกิจโดยรวมทังหมดของสถานศึกษา  การคิดอย่างเป็น
ระบบของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  กคื็อ  สมาชิกจะมีทกัษะในการพิจารณาเห็นความสัมพนัธ์ของ
ส่วนย่อยที!มีต่อองคร์วมของสถานศึกษา  และใหก้ารยอมรับว่าถา้การดาํเนินงาน  ณ จุดใดจุดหนึ!ง
เกิดปัญหาขึน ก็จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของจุดอื!นดว้ย  การคิดอย่างเป็นระบบเป็น
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วธีิการคิดของบุคคลในการมองสิ!งต่างๆ  ในลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนย่อยกบัส่วนรวม
(Part – whole  relationship)ทาํใหแ้ต่ละคนมองภาพรวมของสถานศึกษาขณะปฏิบตัิงานไดช้ดัเจน 
 การพฒันาใหส้ถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้นัน  จาํเป็นตอ้งปรับภายในสถานศึกษาใน
ประเดน็ต่อไปนี  คือ การเรียนการสอนตอ้งเนน้การยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  (Learner – centered)  
มากกวา่ยึดผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง (Teacher – centered) ในการดาํเนินงานตอ้งกระตุน้การยอมรับ
และใหค้วามสําคญัของความหลากหลาย (Diversity)  แทนการทาํแบบเดียวกนั  (Homogeneity)  
สร้างความเขา้ใจและยอมรับวา่  ในการเปลี!ยนแปลงนัน ทุกองค์ประกอบจะตอ้งเกี!ยวพนัและส่งผล
กระทบต่อกนัตลอดเวลา  ดงันันการจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียน จะตอ้งละเวน้การสอนแบบที!มุ่งเนน้
ความจาํ ขอ้เทจ็จริง หรือการใหผู้เ้รียนพยายามคน้หาเฉพาะคาํตอบที!ถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียวเท่านัน   
ตอ้งช่วยกนัให้ทุกคนร่วมกนัเรียนรู้เพื!อแสวงหาและคน้ควา้ทดลองหาทฤษฎีใหม่ๆ ที!สามารถนาํมาใช้
ในทางการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม และอยา่งกวา้งขวางโดยสมาชิกของสถานศึกษาและตอ้งบูรณาการ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา เขา้กบัเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคม  เช่น  เชื!อมโยงสถานศึกษาเขา้
กบัครอบครัว  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ  ทังภาคเอกชนและภาครัฐที!ประกอบเป็นชุมชนโดยรวม   
 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาที!จดัการศึกษาสําหรับเดก็พิการที!มีความตอ้งการจาํเป็น
พิเศษและควรไดรั้บการศึกษาเป็นพิเศษซึ!งตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทังครู หมอและ
พ่อแม่ ในรูปแบบที!หลากหลายทังการศึกษาในระบบสําหรับเดก็ปฐมวยั การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัซึ!งมีครูผูส้อนที!เป็นทังครูในวชิาชีพทังครูการศึกษาพิเศษ นกักิจกรรมบาํบดั 
นกักายภาพบาํบดั พยาบาล นกัจติวทิยาที!มีความรู้อยา่งชดัเจนในสาขาที!เรียนรู้มาแตอ่าจขาดประสบการณ์
ในการเลียงดูและช่วยเหลือเดก็ในขณะที!พ่อแม่ซึ!งเป็นครูคนแรกที!มีประสบการณ์โดยตรงกบัเด็ก
และรู้จกัเด็กเป็นอย่างดี ดงันันการสังคมของสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ย่อมทาํใหเ้กิด
คุณภาพ คนในชุมชนเกิดความรอบรู้แห่งตน มีแบบแผนความคิดอ่านมีวสิัยทศันร่์วมกนั เกิดการ
เรียนรู้ของทีม  และมีการคิดอย่างเป็นระบบไดซึ้!งจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและย ั!งยืนต่อไป 
 

2.  หลักการและแนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 

 2.1 ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับบุคคลออทิสติก 

  ในปี ค.ศ. 1943  Leo  Kanner ไดน้าํเสนอผลการศึกษาเดก็ที!มีลกัษณะพิเศษจาํนวน  11  คน  
ซึ! งมีพฤติกรรมไม่เหมือนกับเด็กทั!วไป คือ เด็ก 7 ใน 11 คน มีความบกพร่องทางระบบประสาทการรับ
ความรู้สึก  หลีกเลี!ยงการเขา้กลุ่มหรือเล่นกับคนอื!น  ไม่ชอบใหใ้ครสัมผสัตวั  หมุนหรือโยกตวัอยา่ง
ไม่มีความหมาย ทาํอะไรซํ าๆ  บางคนพูดโดยใชเ้สียงระดบัเดียว ไม่มีเสียงสูง เสียงตํ!า พูดทวนคาํผูอื้!น
แต่ไม่เขา้ใจความหมาย มีความยุง่ยากในการตอบคาํถาม  เมื!อโกรธจะโวยวายหรือทาํร้ายตนเองอยา่ง
รุนแรง  บางคนก็มีพรสวรรคท์างดา้นดนตรี วาดภาพและ คาํนวณ   Kanner  เรียกอาการของเดก็กลุ่มนี
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วา่ ออทิสซึม ซึ!งหมายถึง  อาการที!สนใจแต่ตนเองโดยไม่สนใจติดต่อกบัโลกภายนอก  และหลงัจาก
รายงานการวจิยัของ Kanner ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดส่้งผลใหแ้พทยแ์ละนกัวชิาการต่าง ๆ  ความสนใจ
ศึกษาเรื!องราวของบุคคลออทิสติกมากขึน  (Carol , 2005; Tomchek  and Dunn, 2007) 
 2.2 ความหมายและลักษณะของบุคคลออทิสติก 

  บุคคลออทิสติก ไดแ้ก่ บุคคลที!มีความผิดปกติของระบบการทาํงานของสมองบางส่วนซึ!ง
ส่งผลต่อความบกพร่องทางพฒันาการดา้นภาษา ดา้นสังคมและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและมี
ขอ้จาํกดัดา้นพฤติกรรมหรือมีความสนใจจาํกดัเฉพาะเรื!องใดเรื!องหนึ!ง โดยความผิดปกตินันคน้พบได้
ก่อนอายุ 30  เดือน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สอดคลอ้งกบัสมาคมจิตวทิยาอเมริกา (The  Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-IV; American Psychiatric Association ;APA,1995)  
ที!ใหค้าํจาํกดัความของ  ออทิสซึมวา่เป็นความผิดปกติของพฒันาการแบบกระจาย  (Pervasive   
Developmental  Disorder; PDD)  ซึ! งแสดงความผิดปกติดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ความผิดปกติ
ดา้นการสื!อความหมาย  มีพฤติกรรมซํ าๆ  มีความสนใจอย่างจาํกดั  พบได ้ ก่อนอาย ุ 36  เดือน  
สอดคลอ้งกบั Wetherby  and  Prizant  (2005)  ให้ความหมาย วา่ออทิสติกเป็นกลุ่มอาการที!มีความ
ผิดปกติสมองส่งผลใหม้ีพฒันาการล่าช้า  3  ดา้นหลกัๆ  คือ 1) มีความผิดปกติดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ้ื!น  2)  มคีวามผิดปกติดา้นการสื!อความหมายทังมภีาษาพูดและไม่มีภาษาพูดหรือสื!อสารไดจ้าํกดั  
3) พฤติกรรมซําๆ  เพญ็แข  ลิ!มศิลา  (2540)  กล่าววา่  บุคคลออทิสติกมีความผิดปกติและความล่าช้า
ทางพฒันาการดา้นสังคม  ดา้นการสื!อความหมาย  ภาษาและการจินตนาการ  มีสาเหตุเกี!ยวกบัความ
ผิดปกติทางกายภาพ  เนื!องจากมีหนา้ที!ของสมองบางส่วนทาํงานผิดปกติไป  
 จากที!กล่าวมาแลว้ทังหมดนันสรุปไดว่้า  บุคคลออทิสติก  หมายถึงเด็กที!มีความบกพร่องทาง
พฒันาการอย่างรุนแรงในดา้นสูญเสียปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมหรือขาดทกัษะทางสังคมด้านการสื!อ
ความหมายหรือขาดทกัษะดา้นการติดต่อสื!อสาร  และมีพฤติกรรมซํ าๆ บา้งก็มีพฒันาการตํ!าหรือ
สูงกวา่เดก็ทั!วไป  โดยเฉพาะพฒันาการทางภาษา  การพูด  การแสดงท่าทางที!บอกความหมายต่างๆ มกั
พบเห็นอาการเหล่านีไดช้ดัเจน ตังแต่วยัเด็กเล็กก่อนอายุ 3  ขวบ  

 2.3  ลักษณะและอาการของบุคคลออทิสติก 
  บุคคลออทิสติก  มีลกัษณะอาการที!แตกต่างกนัตามระดบัความรุนแรงและมีความแตกต่าง
จากเด็กปกติมากน้อยขึนอยูก่บัภาวะของแต่ละคน  ลกัษณะอาการของบุคคลออทิสติกมีดงันี   (ผดุง  
อารยะวญิyูและคณะ, 2546;  ดารารัตน์  สัตตวชัราเวช, 2546 ; สาริณี  รุ่งศรี, 2548; American 
Psychiatric Association, 2000)   
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   2.3.1  ความบกพร่องดา้นปฏิสัมพนัธ์สังคม  เดก็มีความบกพร่องในการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกบัสิ!งแวดลอ้ม  เช่น  ไม่มองสบตา  ไม่มีการแสดงออกทางสีหนา้กิริยาท่าทาง  จึงไม่
สามารถผูกพนักบัใคร  เล่นกบัเพื!อนไม่เป็น  ไม่สนใจที!จะทาํงานกบัใคร  มกัจะอยูใ่นโลกของตวัเอง 
   2.3.2   ความบกพร่องทางการสื!อสาร  เป็นความบกพร่องทังดา้นการใชภ้าษา  ความ
เขา้ใจภาษา  การสื!อสาร  ความหมาย  การใชภ้าษา เด็กจะมีความล่าชา้ทางภาษาและการพูดใน
หลายระดับตังแต่ไม่สามารถพูดสื!อความหมายไดเ้ลย  หรือพูดไดบ้า้งแต่ไม่สามารถสนทนา
โตต้อบกบัผูอ้ื!นไดอ้ย่างเขา้ใจและเหมาะสม  บางคนจะมีลกัษณะการพูดแบบเสียงสะทอ้น หรือ
พูดเลยีนแบบ  ทวนคาํพูด  หรือพูดซํ าแต่ในเรื!องที!ตนเองสนใจ  การใชภ้าษาพูดมกัจะสลบัสรรพนาม  
ระดบัเสียงที!พูดอาจจะมีความผิดปกติ  บางคนพูดในระดบัเสียงเดียว 
   2.3.3  ลกัษณะทางพฤติกรรมและอารมณ์ที!บกพร่อง บุคคลออทิสติกจะมีพฤติกรรมซํ าๆ  
ผิดปกติ  เช่น  เล่นมือ  โบกมือไปมา  หรือหมุนตวัไปรอบๆ  ยึดติดไม่ยอมเปลี!ยนแปลงในชีวติ 
ประจาํวนั  มีความสนใจแคบ  หมกมุ่นติดสิ!งของบางอย่าง  เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณ์ไม่
เหมาะสมกบัวยั  บางครั งร้องไหห้รือหัวเราะโดยไม่มีเหตุผล  บางคนมีปัญหาด้านการปรับตวัเมื!อ
มีการเปลี!ยนแปลง  สิ!งแวดลอ้มต่างๆ จะอาละวาดหรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว  เช่น  ร้องไห ้  ดิน 
   2.3.4  ความบกพร่องทางดา้นการเลียนแบบและจินตนาการ เดก็บางคนตอ้งกระตุน้จึง
จะเล่นเลียนแบบได ้ เช่น  เลียนแบบการเคลื!อนไหว  การพูด บางคนไม่สามารถเลียนแบบไดแ้มก้าร
กระทาํ ที!ง่ายๆ การขาดทกัษะการเลียนแบบซึ!งเป็นพืนฐานที!สําคญัของการเล่นทาํใหเ้ดก็ขาดทกัษะ
การเล่นในดา้นจินตนาการ  ไม่สามารถแยกเรื!องจริงเรื!องสมมุติได ้ ประยกุตวิ์ธีการเหตุการณ์หนึ!ง
ไปยงัเหตุการณ์อื!นไม่ได ้มีความยุ่งยากในการเขา้ใจสิ!งที!เป็นนามธรรม การเล่นสมมติ การจดัระบบ
ความคิด ลาํดบัความสําคญัก่อนหลงั การวางแผนการคิด จินตนาการจากภาษาส่งผลต่อการเรียนรู้ 
   2.3.5  ความบกพร่องดา้นการเรียนรู้ทางประสาทสัมผสั  การใชป้ระสาทสัมผสัทัง 5   
การรับรู้ทางสายตา  การตอบสนองต่อการฟัง  การสัมผสั การรับกลิ!นรส  มีความแตกต่างกนัใน
แต่ละบุคคล  บางคนชอบมองวตัถุหรือแสงมากกวา่มองเพื!อน  ไม่มองตาผูอ้ื!น  บางคนเอาสิ!งของ
มาส่องดูใกล้ๆ  ตา  บางคนตอบสนองต่อเสียงผิดปกติ  เช่น  ไม่หนัตาเสียงเรียกทังที!ไดย้ิน  บางคน
ฟังเสียงบางเสียงไม่ไดจ้ะปิดหู  ต่อตา้นการสัมผสั   หลีกเลี!ยงการดมกลิ!นและรับรส   บางคน
ตอบสนองไวหรือชา้กวา่หรือแปลกกวา่ปกติ  เช่น  ดมของเล่น  ดมรองเทา้  หรือเล่นแปลกๆ 
   2.3.6  ความบกพร่องดา้นการใชอ้วยัวะต่างๆ อยา่งประสานสัมพนัธ์  การใช้ส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย  รวมถึงการประสานสัมพนัธ์ของกลไกกลา้มเนือมดัใหญ่และมดัเลก็มีความบกพร่อง
บางคนมีการเคลื!อนไหวที!งุ่มง่ามผิดปกติ  ไม่คล่องแคล่ว  ท่าทางการเดินหรือการวิ!งดูแปลกๆ  
การใชก้ลา้มเนือมดัเลก็  เช่น  การหยิบจบัช้อนส้อมไม่ประสานกนั 
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   2.3.7  ลกัษณะอื!นๆ บุคคลออทิสติกบางคนมีพฤติกรรมผิดปกติ  ในขณะที!บางคน
เชื!องชา้  งุ่มง่าม  บางคนไม่ตอบสนองความรู้สึกต่อความเจบ็ปวด  เช่น  ดึงผมหรือกดัเนือตนเอง
โดยไม่แสดงอาการเจบ็ปวด  

 ในเด็กทั!วไปจะมีลกัษณะเฉพาะของตนเองทุกคน แต่สําหรับบุคคลออทิสติกบางคนจะ
พฒันาบางเรื!องซึ!งเป็นลกัษณะเด่นหรือดีกวา่เด็กทั!วไป  เช่น 1) ความสามารถในการสนใจรายละเอียด
และจดจ่ออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ!งที!สนใจไดน้านและต่อเนื!องกว่าเดก็ในวยัเดียวกนั 2) 
ความเป็นอจัฉริยะที!มีผลต่อปัจจยัในการเรียนรู้และทกัษะ ถา้ผูส้อนหรือผูที้!เกี!ยวขอ้งใชกิ้จกรรมที!
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ เช่น การใชสื้!อการสอนหรืออุปกรณ์ที!สนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
(Visual  material) ก็จะช่วยบุคคลออทิสติกให้พฒันาไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ 3) มุมมองที!แตกต่างจากคนอื!น
เกี!ยวกบัสิ!งต่าง ๆ รอบตวั แต่บุคคลออทิสติกส่วนใหญ่มีจุดดอ้ยคือ ความสามารถในถ่ายโยง
ความสามารถเดิมไปยงัทกัษะใหม่ไดน้อ้ย (DfES Publication ,  2006) 

ดงันันครอบครัวจงึควรมีการเตรียมความพร้อมเพื!อส่งเสริมทกัษะตามพฒันาการใหบุ้คคล
ออทิสติกสามารถปรับตวัและแสดงพฤติกรรมที!เหมาะสมเป็นที!ยอมรับในสังคมได ้

 2.4  สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 
  การเกิดภาวะออทิสซึม ในขณะนีนกัวจิยักาํลงัศึกษากนัอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง  แต่จากการศึกษา
คน้ควา้ในปัจจุบนัพอจะสรุปปัจจยัสําคญัต่างๆ ที!เป็นการสนบัสนุนสาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม
น่าจะเกี!ยวขอ้งกบัพยาธิสภาพทางสรีระวทิยา (Pathophysiology)  ของระบบประสาทส่วนกลาง 
รวมทังปัจจยัอื!นๆ ที!น่าจะเกี!ยวขอ้ง (อุมาพร  ตรังคสมบติั, 2545 ; เพญ็แข  ลิ!มศิลา, 2545;  ชาญยุทธ์  
ศุภคุณภิญโญ , 2547; นิรมล พจันสุนทร, 2547; ทวีศกัดิo    สิริรัตนเ์รขา, 2548; Pierangelo, 2003; 
Leventhal and Rubin, 2005) 
 วินดัดา  ปิยะศิลป์ (2543) กล่าววา่ ปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุที!แทจ้ริงของโรคออทิสซึม เพียงแต่
ทราบวา่เป็นความบกพร่องของสมองที!ทาํหนา้ที!เกี!ยวกบัระบบประสาทสัมผสัและการรับรู้  ซึ!ง
สาเหตุของโรคสรุปไดเ้ป็น  3  รูปแบบ  คือ   
  1)  มีพยาธิสภาพที!ผิดปกติในสมอง  จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการเฉพาะออกมาพบอาการ
ออทิสติกร่วมกบัที!มีเนือสมองอกัเสบในวยัทารก  เดก็ที!เกิดจากแม่เป็นหดัเยอรมนัขณะตังครรภ์  เดก็ที!
ขาดอากาศขณะคลอด เป็นตน้ เมื!อตรวจคลื!นสมองมกัพบวา่มีความผิดปกติไดสู้งบางรายงานพบ
ผิดปกติชดัเจนจากการตรวจเอก็ซเรยพิ์เศษที!ระบบประสาท 
  2) ไม่มีพยาธิสภาพชดัเจน แต่มีผลกระทบต่อการทาํงานของสมองโดยพบทางสารเคมีที!มี
ระดบัผิดปกติ  ซึ!งขณะนีอยู่ในระหว่างการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง 
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 3 ) กรรมพนัธ์ุ อาจป็นสาเหตุที!อยูเ่บืองหลงั  เนื!องจากพบโรคนี ร่วมกบัโรคที!มีความ
ผิดปกติทางกรรมพนัธ์ุ  เช่น  Tuberous Sclerosis, Fragile Syndromeซึ!งโรคทางกรรมพนัธุ์ที!มี
ความผิดปกติของเนือสมองและผิวหนงัและพบบุคคลออทิสติกในครอบครัวเดียวกนัได ้
 ชาญยุทธ์  ศุภคุณภิญโญ (2547) กล่าววา่  ปัจจบุนัยงัไม่ทราบสาเหตุที!ชดัเจนเกี!ยวกบัการเกิด
โรคออทิสซึม  แต่เชื!อวา่มาจาก ปัจจยัดา้นพนัธุกรรมซึ!งอาจเกิดจากความผิดปกติของยีนหลายๆ
ยีนร่วมกนั   ปัจจยัทางสิ!งแวดลอ้ม  เช่น การไดรั้บยาบางชนิดขณะตังครรภ์ การติดเชือหดัเยอรมนั
ของมารดา  มารดาที!มีภาวะแทรกซ้อนระหวา่งตังครรภแ์ละการคลอด  มีรายงานการศึกษาภาวะ
ภูมิคุม้กนัที!เขา้กนัไม่ไดข้องมารดาและทารกในครรภ ์ทาํใหเ้กิดการทาํลายเซลประสาทของทารก
ตวัอ่อนหรืออาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง  ซึ! งพบความผิดปกติไดห้ลากหลายแต่ไม่
เฉพาะเจาะจงและยงัสรุปแน่ชดัไม่ได ้ มีรายงานการศึกษาพบความผิดปกติทังทางกายวิภาค  
ชีวภาพ  และสารเคมีในระบบประสาทสมอง  จากการตรวจด้วยเครื!องตรวจร่างกายโดยการสร้าง
ภาพเหมือนจริง(Magnetic Resonance Imaging:MRI) พบวา่สมองของบุคคลออทิสติก มีขนาด
ใหญ่กวา่เดก็ปกติที!บริเวณ  กลีบสมองส่วนทา้ยทอย (Occipital Lobe)  และกลีบสมองส่วนขมบั
(Temporal Lobe)   นอกจากนียงัพบความผิดปกติของระดบัสารเคมีในสมอง  เช่น เซโรโทนิน 
(Serotonin) โดปามีน  (Dopamine)  เป็นตน้ บุคคลออทสิติกบางรายมีคลื!นไฟฟ้าสมองผิดปกติ บาง
รายมีอาการชกัร่วมดว้ย ส่วนปัจจยัทางครอบครัวและการเลียงดูแตเ่ดิมเชื!อว่าเป็นสาเหตุหนึ!งของ
การเกิดโรคออทิสซึมแต่ปัจจุบนัไม่เชื!อวา่เกี!ยวขอ้งโดยตรง 
 นิรมล พจันสุนทร  (2547)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของโรคออทสิซึม ว่า ยงัไม่ทราบสาเหตุที!แน่นอน  
ว่าอะไรที!ทาํให้ระบบประสาทในสมองของบุคคลออทิสตกิมีความผิดปกติ แต่เชื!อวา่อาจมาจาก      
2  เหตุรวมกนั  คือ  สาเหตุจากภายใน  คือ พนัธุกรรม  และสาเหตุจากสิ!งแวดลอ้ม ซึ!งอาจมีพนัธุกรรม
เป็นตวักาํหนด และจะแสดงอาการออทิสติกไดเ้มื!อสิ!งแวดลอ้มบางอยา่งมากระตุน้ เช่น  การคลอดยาก 
ความเครียด  ภาวะการเลียงดูที!ขาดการกระตุน้พฒันาการ  
 ทวศีกัดิo    สิริรัตน์เรขา (2548)  กล่าวถึงสาเหตขุองโรคออทิสติก วา่ยงัไม่ทราบสาเหตขุองความผดิปกติ
ที!ช ัดเจน ปัจจุบนัมีหลกัฐานสนบัสนุนวา่เกิดจากการทาํงานของสมองและปัจจยัทางชีววทิยาผิดปกติ 
มากกวา่เป็นผลมาจากสิ!งแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นต่างๆที!เชื!อว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคออทิสติก คือ 
  1)  ดา้นพนัธุกรรม (Genetic Factor) เด็กฝาแฝดที!เป็นออทิสติก จะ ถูกควบคุมโดยปัจจยัดา้น
พนัธุกรรมสูงมาก  ในครอบครัวที!มีบุตรเป็นโรคออทิสติก ลาํดบัที! 1 เพิ!มความเสี!ยงตอ่การเกิดโรค
ออทิสติก หรือกลุ่มโรคคลา้ยออทสิติก (Autistic Like) ในบุตรคนต่อไปและศึกษาโครโมโซม และ
โครโมโซม 15q 11-13, 7q และโครโมโซม 16p มีความ เกี!ยวโยงกบั การเกิดโรค   ออทิสติก 
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  2)  ดา้นเภสัชวทิยาระบบประสาท (Neuropharmacological Study) บุคคลออทิสติก
บางคนมีสารเคมีสื!อประสาท ซีโรโทนิน (Serotonin) โดยมีระดบัในเกล็ดเลือดสูงขึน แต่ยงัไม่
สามารถอธิบายเหตุผลที!ชดัเจนได ้วา่เกิดจากอะไร  

  3)  คลื!นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography - EEG)  บุคคลออทสิติกบางคนมีความ
ผิดปกติของคลื!นไฟฟ้าสมอง มากกวา่ประชากรปกติ แต่ไม่พบลกัษณะจาํเพาะที!อธิบายความ
ผิดปกติของการทาํงานของสมองได ้ 

  4)  ภาพฉายระบบประสาท (Neural Imaging) บุคคลออทิสติกบางคนมีความผิดปกติ
หลากหลายรูปแบบ แต่ยงัคลุมเครืออยู่ ไม่สามารถอธิบายไดช้ดัเจน 

  5)  พยาธิวิทยาระบบประสาท (Neuropathological Study) บุคคลออทิสติกบางคนมี
จาํนวนเซลล์เปอร์คินเจ (Purkinje cell)  ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ประสาทสั!งการและเซลล์ประสาท
ประสานงาน ที!ลดลง แต่ยงัไม่มีหลกัฐานสรุปชดัเจน 

  6)  การศึกษาปริมาตรของสมอง (Study of Brain Volume) บุคคลออทิสติกบางคนมี
ปริมาตรของสมองเพิ!มขึน ยกเวน้สมองส่วนหนา้ (Frontal Lobe) และพบวา่เส้นรอบวงของศีรษะ 
ปกติในตอนแรกเกิด แลว้เริ!มมากผิดปกติในช่วงวยัเดก็ตอนตน้ถึงตอนกลาง 
 สรุปไดว่้าปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุที!ชดัเจนเกี!ยวกบัการเกิดโรคออทิสซึม  แต่เชื!อวา่มาจาก 
ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม ซึ! งอาจเกิดจากความผิดปกติของยนีหลายๆ ยีนร่วมกบัปัจจยัทางสิ!งแวดลอ้ม  
เช่น  การไดรั้บยาบางชนิดขณะตังครรภ์ การติดเชือหดัเยอรมนัของมารดา  มารดาที!มีภาวะแทรกซอ้น
ระหวา่งตังครรภ์และการคลอดหรืออาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง  ซึ! งพบความ
ผิดปกติไดห้ลากหลายแต่ไม่เฉพาะเจาะจงและยงัสรุปแน่ชัดไม่ได ้ส่วนปัจจยัทางครอบครัวและ
การเลี ยงดูแต่เดิมเชื!อวา่เป็นสาเหตุหนึ!งของการเกิดโรคออทิสซึมแต่ปัจจุบนัไม่เชื!อวา่เกี!ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการเกิดโรคออทิสซึม   

 2.5  ระดับความรุนแรงของภาวะออทิสซึม 
  ภาวะออทิสซึมเป็นอาการที!มีลกัษณะแตกต่างกนัไดม้าก หลากหลายและมีความรุนแรง
แตกต่างกนัหลายระดบั สามารถแบ่งอาการของภาวะออทิสซึมเป็น  3  ระดบั  คือ 1) อาการรุนแรงนอ้ย  
เดก็มกัจะมสีติปัญญาดี  พฒันาการทางภาษาดีพอใชส้ามารถเรียนรวมกบัเดก็ปกติได ้ บางรายเรียนจบ
ปริญญาเอก 2) อาการรุนแรงปานกลาง  เด็กกลุ่มนี มีพฒันาการทางสังคมและภาษาที!จาํกดั  เรียน
หนงัสือไดไ้ม่สูงเท่ากลุ่มแรก  แต่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดร้ะดบัหนึ!ง และ 3) อาการรุนแรงมาก  
เด็กกลุ่มนีมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย  ภาษาและสังคมพฒันาไดน้อ้ยมาก  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ตอ้งมีผูดู้แล  เด็กกลุ่มนีพบไม่มากนกั (อุมาพร  ตรังคสมบตั,ิ 2545; ผดุง   อารยะวญิyู และคณะ, 2546; 
ชาญยุทธ์  ศุภคุณภิญโญ , 2547; นิรมล พจันสุนทร, 2547;ทวีศกัดิo    สิริรัตน์เรขา,2548)   
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 2.6  ระบาดวทิยาของภาวะออทิสซึม 
  Centers for Disease Control and Prevention (2007) ไดเ้สนอขอ้มูลการแพร่กระจายของ
โรคออทิสซึม วา่อตัราการแพร่กระจายของโรคเท่ากบั 1 : 150 ของกาํเนิดประชากร โดยอตัราการ
เกิดขึนไม่เกี!ยวขอ้งกบัเชือชาติ เผ่าพนัธ์ุ หรือสถานะชนชันทางสังคม ฐานะครอบครัว หรือระดบั
การศึกษาของบิดามารดา และจะเกิดขึนกบัผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง ราว 4  เท่า โดยอตัราการแพร่กระจาย
ของโรคออทิสซึม มีแนวโนม้สูงขึนประมาณร้อยละ 10-17  ต่อปี    
  ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขไดท้าํการศึกษาความชุกของโรคออทิซึม  โดยสถาบนั
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2546)  ศึกษาพบวา่ สัดส่วนของการเกิดโรคออทิสซึมในสังคม
เท่ากบั  4-5 : 10,000  พบในเดก็ชายมากกวา่เดก็หญิง ประมาณ 4  เท่า และ ศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิo
และคณะ (2548)  ไดศ้ึกษาในเดก็กลุ่ม อายุ 1-5  ปี พบวา่  มีความชุกของโรคออทิสซึม เท่ากบั            
9.9 : 10,000 คน และพบเดก็ที!มีความเสี!ยงต่อโรคออทิสซึม  จากการคดักรอง 4.4 :1,000 หรือ 1: 227   

  2.7  การวินิจฉัยภาวะออทิสซึม 
  เกณฑก์ารวินิจฉยับุคคลออทิสติกในคู่มือที!เรียกวา่ Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental แบ่งความผิดปกติเป็น  5  ประเภทมีลกัษณะเฉพาะตามเกณฑส์ําหรับใชใ้นการวนิิจฉัย จึง
มีความเหมือนและความแตกต่างกนัดงันี  (อญัชลี สารรัตนะ,2550) 
   2.7.1  Autism or Autistic Disorder  เป็นคาํที!ถูกใชเ้รียกคลุม ASD ทังห้าประเภท 
ไดแ้ก่  1)  ปัญหาการสื!อสาร  ร้อยละ 50 จะไม่ใชก้ารพูดในการสื!อสาร  อีกร้อยละ 50 จะพูดแต่
เป็นการพูดซํ าคาํที!คนอื!นพูดไป(Echolalia)   2)   ปัญหาในการเขา้สังคม  บุคคลออทิสติก จะมีโลก
ของตวัเอง ไม่สนใจสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัคน  3)  ปัญหาในการสนใจสิ!งใดสิ!งหนึ!ง เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั โดยทาํอะไรซํ าๆ เช่นโบกมือไปมาตลอดเวลา  เล่นของเล่นที!หมุน  ๆเพียงอยา่งเดียวหรือเรียง
ของเล่นเป็นแบบเดียวเสมอและทาํซํ าๆหากไปขดัจงัหวะหรือห้ามไม่ให้ทาํแสดงพฤติกรรมจะไม่พอใจ    
การวนิิจฉัยเด็กจะไม่ใชค้ะแนนระดบัสติปัญญา(IQ)  แต่เด็กส่วนมากคือร้อยละ 75  จะปัญญาอ่อน อีก
ร้อยละ 25 มีระดบัสติปัญญาปกติ  จึงทาํให้เกิดคาํวา่ ออทิสติกกลุม่ความสามารถต ํ!า (Low-functioning 
autism) และออทิสติกกลุ่มความสามารถสูง (High-functioning autism) ออทิสซึมกลุ่มความสามารถสูง 
จะใช้กบับุคคลออทิสติก ที!ไม่มีอาการปัญญาอ่อนร่วมอยูด่ว้ย  และพบวา่ร้อยละ 5 ในจาํนวนออทิสติก
ทังหมดเป็นผูค้งแก่เรียน กลุ่มนีจะสามารถจาํวนัสําคญัในประวติัศาสตร์ได้ นบัจาํนวนไมจ้ิมฟันที!
ตกลงพืนได ้หรือจาํเบอร์ลอตเตอรี! ที!ถกูรางวลัได ้ บางคนมีความเป็นเลิศทางดนตรี  การวาดภาพ  
แก้ปัญหาโจทยค์ณิตศาสตร์ยากๆได ้ แต่ไม่สามารถทาํสิ!งง่ายๆ ที!คนทั!วไปทาํได ้เช่น ไม่สามารถ
แยกความแตกต่างระหวา่งม้าและววัไดจ้นกระทั!งจบอนุบาล 
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   2.7.2  Childhood Disintegrative Disorder (CDD) เป็นความผิดปกติที!มีลกัษณะคลา้ย
บุคคลออทิสติกมากที!สุดแต่จะพฒันาให้ดีขึนไดล้าํบากกวา่ และหายากกว่า ลกัษณะเด่นคือเด็ก
ประเภทนีจะเหมือนเดก็ปกติทุกประการ จนกระทั!ง อาย ุ5-6 ขวบ จะปรากฏลกัษณะความผิดปกติ
เหมือนบุคคลออทิสติก  อนัเนื!องความถดถอยของพฒันาการที!เป็นมาเรื!อยๆ 
    2.7.3  Asperger’s Syndrome เป็นความผิดปกติเกี!ยวกับการเข้าสังคม  อธิบายเป็น
คนแรกโดยนายแพทยฮ์นัแอสเพอเกอร์(Han Asperger) ว่าเป็นอาการอย่างหนึ! งในกลุ่มผู ้ที!มี
ปัญหาในการเข้าสังคม  มีพฤติกรรมและ ความสนใจผิดปกติ คือจะจาํกดัตวัเอง ไม่ยุ่งกบัใคร 
เขา้ใจหนงัสือตามตวัหนงัสือ จึงมีความยากในการสร้างความคิดรวบยอด ( Form  concept ) หรือ
จดัหมวดหมู่ของความคิดรวบยอด การแปลความท่าทางต่างๆ  การเขา้ใจเรื!องที!คนอื!นพูดหรือเล่น
ดว้ย  ตลอดจนมีความลาํบากหรือความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึก หรือความคิดของผูอ้ื!น  
   2.7.4  Rett’s syndrome บางทีเรียกว่า Rett’s disorder เป็นความผิดปกติที!มาจาก
พนัธุกรรม  พบมามากกว่า 40 ปี โดยแอนเดรีย เรท(Andreas Rett) แพทยช์าวออสเตรียนจะพบใน
เด็กผูห้ญิงมากกวา่ พฤติกรรมโดยทั!วไปคือ จะทาํพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ!งซํ า ๆ และโดยมาก
จะเป็นการบิดมือ (Hand wringing) และควบคุมกลา้มเนือไม่ค่อยได ้บกพร่องทางการสื!อสารและ
การเขา้สังคม จึงทาํใหว้เิคราะห์ Rett’s syndrome  เป็นออทิสซึม  แต่ตามอาการแลว้จะต่างกนั  คือ
ออทิสซึม จะไม่บิดมือและจะมีทกัษะทางกลา้มเนือที!ดีกวา่ส่วน Rett’s syndrome  จะปัญญาอ่อน
รุนแรงกวา่ออทิสซึม 
   2.7.5  Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified (PDD-NOS)  
เป็นความผิดปกติในการสื!อสาร การเขา้สังคม และการสนใจเฉพาะบางสิ!งบางอย่าง  ซึ! งอาจไม่
ครบทังสามดา้นและไม่รุนแรงเท่าอีก 4 ประเภทที!กล่าวมา 
 ในการศึกษาของนกัวชิาการหลายคน พบวา่ ก่อนที!ทังเดก็และผูใ้หญ่จะไดรั้บการวนิิจฉัยว่า
เป็นบุคคลออทิสติกนัน ส่วนใหญ่แสดงความผิดปกติของกระบวนรับสัมผสัและมีการตอบสนอง
ต่อการรับสัมผสัแตกต่างจากบุคคลอื!นที!อยู่ในวยัเดียวกนัเสมอ (Ornitz, 1989; Ornitz, Lane, Sugiyama, 
and  de Traversay, 1993; Yeung-Courchesne and  Courchesne, 1997 ; Adrien et al., 1993 ; 
Baranek, 1999 ;  Lord, 1995) 
 จากที!กล่าวมาแลว้ทังหมดนันสรุปไดว่้า อตัราการเกิดโรคออทิสซึมมีแนวโนม้เพิ!มสูงขึน 
อย่างรวดเร็ว ทังนีอาจเนื!องมาจากเกณฑก์ารวินิจฉัยที!กวา้งและละเอยีดมากขึน นอกจากนีจาก
การศึกษาที!ผ่านมายงัไม่สามารถระบุสาเหตุที!ชดัเจนไดส่้งผลใหก้ารป้องกนัการเกิดโรคไดย้าก 
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 2.8  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก                                                                     
 เนื!องจากยงัไม่สามารถสรุปไดว้า่ อะไรคือสาเหตุที!ทาํใหเ้กิดภาวะออทิสซึม การรักษา

บุคคลออทิสติก จึงจาํเป็นตอ้งให้การรักษาตามอาการที!ปรากฏหรืออาการที!ตรวจพบเช่นเดียวกบั
บุคคลปกตทิั!วไป โดยผสมผสานวธีิต่างๆ ร่วมกนั ไดแ้ก่  ดา้นการรักษาดว้ยยา  การใช้พฤติกรรมบาํบดั  
การฝึกพูด    การพฒันาศกัยภาพทางการเรียนรู้ การฝึกกิจวตัรประจาํวนั การเรียนร่วมกบัเด็กปกติ
และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม โดยการรักษาดว้ยยาจะอยู่ในดุลยพินิจของแพทยที์!พิจารณาเห็นว่า
จาํเป็นเท่านัน  แนวทางในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกพอสรุปได้ดงันี  (ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตร, 
2543 ;  กรมสุขภาพจติ, 2544;  ดารารัตน์   สตัตวชิราเวช , 2546; นิรมล พจันสุนทร, 2547)  
   2.8.1  การส่งเสริมศกัยภาพครอบครัว (Family Empowerment) ครอบครัวมีบทบาทสําคญั
ที!สุดในการดูแลเดก็  ส่งเสริมใหก้ระบวนการรักษามีประสิทธิภาพมากขึน ผูใ้ห้บริการควรพูดคุยถึง สิ!งที!
ผูป้กครองเป็นกงัวล ให้คาํปรึกษาเกี!ยวกบัความตอ้งการของเด็กและครอบครัว  เสนอแนวทางการดูแล
รักษาที!เป็นไปได ้ลดอาการซึมเศร้าของผูป้กครอง  กิจกรรมที!ผูป้กครองควรใช้ฝึกบุคคลออทสิติก  มีดงันี  
คือ  1.1)  การกระตุน้ประสาทสัมผสัทังหา้ซึ!งเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในบา้น กิจกรรมทุกอย่าง
ที!นาํมาใช้ในการกระตุน้บุคคลออทิสติก  มีประโยชน์ต่อการพฒันาสมองของเด็กใหตื้!นตวัและทาํหนา้ที!
ไดอ้ย่างมีศกัยภาพเนื!องจากบุคคลออทิสติกจะแสดงพฤตกิรรมไม่รับรู้ ไม่ตอบสนองหรือตอบสนอง
นอ้ยหรือมากไปในสิ!งเร้าประสาทสัมผสัทังหา้ 1.2) ส่งเสริมการเลียนแบบการเคลื!อนไหว  บุคคล
ออทิสติกมีปัญหาการรับรู้เรื!องขอ้ต่อและการเคลื!อนไหวร่างกายประสานกนัทังสองข้าง ส่งผลให้
ยุ่งยากในการเคลื!อนไหวตามจงัหวะ การ เคลื!อนไหวที!ซบัซ้อน หรือเลียนแบบการทาํกิจกรรม จึงตอ้งจบั
มือคนที!อยูใ่กลไ้ปทาํสิ!งนันแทน  กิจกรรมนีผูป้กครองตอ้งกระตุน้เตือนและสร้างแรงเสริมในการ
ลงมือทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง  1.3)   ฝึกการหนัตามเสียงเรียกเพื!อฝึกใหเ้ดก็รู้จกัชื!อของตนเอง 
ตอบสนองต่อเสียงเรียกชื!อ โดยการหนัตามเสียง เป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็พฒันาทางดา้นการสื!อสาร
และทาํใหเ้ดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอื!นมากขึน 1.4) การฝึกกิจวตัรประจาํวนั  เช่นสอนใหรู้้จกัสิ!งของ  
การทาํความสะอาดร่างกาย การฝึกการแต่งกายการฝึกใชช้อ้นรับประทานอาหาร การฝึกการขบัถา่ย  
1.5)  การฝึกการเล่นและการรับรู้ทางอารมณ์  เช่น การเล่นของเลน่ เนื!องจากบุคคลออทิสตกิขาด
จินตนาการ อยู่ในโลกส่วนตวั ไม่รู้สึกสนุกสนานในการเล่นกบัเดก็ทั!วไป  กิจกรรมการฝึกตอ้งเริ!ม
จากการเล่นที!มีส่วนร่วมไม่มากอาจจะเล่นใกล้ๆ  กบัเพื!อนก่อน แลว้ค่อย เพิ!มการเล่นที!มีกติกาอย่าง
ง่ายและซบัซอ้นมากขึน 1.6) การสื!อสารโดยใชภ้าษาท่าทางบุคคลออทิสติกที!มีปัญหาการสื!อสารมกัจะ
มีปัญหาทางอารมณ์ตามมา ในการฝึกควรเริ!มจากการใช้ภาษาท่าทางก่อน เพื!อเป็นการสื!อความหมาย 
บอกถึงความตอ้งการบุคคลออทิสติกใหไ้ดก่้อนการสื!อสารดว้ยคาํพูด ซึ!งเป็นการนาํทางใหเ้ดก็
สามารถพูดไดเ้ร็วขึน 1.7)  การรับรู้การแสดงอารมณ์ทางสีหนา้  บุคคลออทิสติกมีปัญหาในการสร้าง
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กระบวนการคิดที!เป็นนามธรรม  สังเกตจากบุคคลออทิสติกจะหวัเราะที!แม่ร้องไห ้หวัเราะเมื!อเพื!อนถูก
ทาํโทษ ในการฝึกควรฝึกทนัทีในสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบอกถึงการแสดงสีหน้าที!เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ หรือฝึกโดยการสร้างสถานการณ์ขึนมาเพื!อใหเ้ด็กเรียนรู้ก่อนเกิดสถานการณ์จริงและ
สามารถทาํไดโ้ดยอตัโนมตัิ  (เพญ็แข  ลิ!มศิลา,  2545; ดารารัตน์ สัตตวชัราเวช,  2546; ทวศีกัดิo    สิริรัตนเ์รขา, 
2548;  ศูนยสุ์ขภาพจิตที! 2  กระทรวงสาธารณสุข, 2548)    
   2.8.2  การใชพ้ฤติกรรมบาํบดั (Behavioral Therapy) ควรปรับตังแต่อายนุ้อยๆ และทาํ
อย่างต่อเนื!องโปรแกรมส่วนใหญ่  ประกอบดว้ย  กระบวนการฝึกปรับพฤติกรรมและการวเิคราะห์
พฤติกรรมแบบประยุกต์โดยมีวตัถุประสงค์เพื!อส่งเสริมพฤติกรรมที!เหมาะสม หยุดพฤติกรรมที!
เป็นปัญหา และสร้างพฤติกรรมใหม่ที!ตอ้งการ  พฤติกรรมบาํบดั ช่วยเสริมทกัษะดา้นภาษา ดา้น
สังคม และทกัษะอื!น  ๆนอกจากนี   ยงัช่วยลดระดบัความเครียดของผูป้กครองดว้ยโปรแกรมที!น่าสนใจ 
คือโปรแกรมของโลวาส(Lovass)เป็นการฝึกเดก็แบบเขม้ขน้ โดยใช้หลกัการวเิคราะห์พฤติกรรม
แบบประยุกต์ เนน้การฝึกตวัต่อตวัที!บา้น อย่างเขม้ข้นและต่อเนื!อง ใชเ้วลา 40 ชั!วโมงต่อสัปดาห์ 
โปรแกรมนีทาํใหบุ้คคลออทิสติกที!รับการฝึกมีความสามารถในการเรียนรู้ และเชาวน์ปัญญาดีขึน 
สามารถไปเรียนรวมกบัเด็กปกติได ้ 

 2.8.3  ส่งเสริมทกัษะการสื!อสาร  ทังความเขา้ใจและการใชภ้าษา ถา้เดก็พูดไดเ้ร็ว 
โอกาสที!จะมีพฒันาการทางภาษาใกลเ้คียงปกติก็จะเพิ!มมากขึน ในขณะเดียวกนัการใชภ้าษาที!ไม่
เหมาะสมก็ลดลงดว้ย ดงันันการฝึกและแกไ้ขการพูด จึงมีความสําคญั  เป็นวธีิการสื!อความหมายที!
สําคญัที!สุด แต่ถา้บุคคลออทิสติกยงัไม่สามารถพูดได้ ก็จาํเป็นตอ้งหาวธีิการอื!นมาทดแทนการพูด
เพื!อใหบุ้คคลออทิสตกิสามารถบอกความตอ้งการของตนเองได ้ซึ!งเรียกวธีิการเหล่านีวา่ การสื!อสาร
ทางเลือก(Augmentative and Alternative Communication : AAC) เพื!อใชท้ดแทนการพูดเป็นการ
ชั!วคราว หรือโดยถาวรในรายที!มีความบกพร่องทางการพูดอยา่งรุนแรง  

 2.8.4  การฝึกฝนทกัษะสังคม (Social Skill Training)  เป็นทกัษะที!สําคญัของบุคคล
ออทิสติก ดงันันจึงตอ้งใหก้ารพฒันาศกัยภาพดา้นนี เป็นพิเศษ เพื!อใหพ้วกเขาสามารถดาํเนินชีวติ
อยู่ในสงัคมไดใ้กลเ้คียงปกติที!สุด การฝึกฝนทกัษะสังคม ทาํไดโ้ดยจาํลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ทางสังคมต่างๆ ให ้เพื!อใหท้ดลองปฏิบติัจนเกิดความชาํนาญ หรือการสอนโดยจดจาํรูปแบบบท
สนทนา ในสถานการณ์ต่าง ๆ นาํมาใชโ้ดยตรง  

 2.8.5  การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational 
Program) การจดัการศึกษามีบทบาทสําคญั ในการเพิ!มทกัษะพืนฐานดา้นสังคม การสื!อสารและ
ทกัษะทางความคิด ซึ! งทาํใหเ้กิดผลดีในระยะยาว โดยเนือหาหลกัสูตรจะเนน้การเตรียมความพร้อม 
เพื!อใหเ้ดก็สามารถใชช้ีวติประจาํวนัจริงๆ ได้ แทนการฝึกแต่เพียงทกัษะทางวิชาการเท่านัน ครู
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ตอ้งออกแบบการสอนใหเ้หมาะสมกบัจุดเด่น จุดดอ้ย และความสนใจของเด็กแต่ละคน เพื!อให้
เกิดการเรียนรู้ที!ง่ายไม่สับสน มุ่งหมายที!จะใหเ้ด็กสามารถนาํทกัษะที!ได้จากชันเรียนไปใช้ในชีวิต
จริงๆ นอกห้องเรียน ขอ้สําคญัคือควรใหเ้ด็กมีโอกาสทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัเดก็ปกติ  ปัจจุบนัมี
โปรแกรมการสอนในหอ้งเรียนที!น่าสนใจ คือ TEACCH program (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication handicapped Children) เนน้การสอนอยา่งมีระบบระเบียบ 
เป็นหวัใจสําคญั โดยมีการจดัหอ้งเรียนใหเ้ป็นระบบ จดัตารางเวลาของกิจกรรมต่างๆแน่นอนและ
มีความคาดหวงัที!ชดัเจน ทาํใหเ้ด็กรู้วา่เขาตอ้งทาํอะไรบา้ง วธีิการสอนจะเนน้ใชภ้าพมากกว่าเสียง 
สอนใหสื้!อสารโดยใช้รูปหรือสัญลกัษณ์ต่าง  ๆ  

 2.8.6  การรักษาดว้ยยา (Pharmacotherapy)  ปัจจบุนัยงัไม่พบว่ามียาตวัใดที!ช่วยแกไ้ข
ความบกพร่องดา้นการสื!อสารและดา้นสังคม ส่วนยาที!พบว่ามีประโยชน์ในการลดพฤติกรรมอยู่
ไม่นิ!ง หุนหนัพลนัแล่น กา้วร้าว และหมกมุ่น คือ กลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า กลุ่ม SSRI (Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitor) และกลุ่มยารักษาโรคจิต 

 จากที!กล่าวมาสรุปไดว่้าสาเหตุการเกิดของโรคไม่สามารถชีชดัลงไปว่าเกิดจากสาเหตุ
ใดแน่นอน ดงันัน การช่วยเหลือบุคคลออทิสติกการรักษาจงึทาํไดเ้พียงรักษาตามอาการ โดยเริ!ม
จากบุคคลในครอบครัวตอ้งยอมรับและเขา้ใจถึงความตอ้งการจาํเป็นและขอ้จาํกดัของบุคคลออทสิติก
ก่อนแลว้จึงสอนทกัษะพืนฐานที!จาํเป็นในการดาํเนินชีวติประจาํวนั  นาํบุคคลออทิสติกออกสู่
สังคมภายนอก เรียนรู้วฒันธรรมในสังคม ความร่วมมือจากบุคคลที!เกี!ยวขอ้งทุกภาคส่วน เช่น กุมารแพทย ์ 
จิตแพทย ์ พยาบาลจิตเวช  นกัโสตสัมผสัวิทยา  นกัฝึกพูด  นกัแก้ไขการพูด  นกักิจกรรมบาํบดั  
นกักายภาพบาํบดั  นกัจิตวทิยา   นกัการศึกษา เช่น ครูการศึกษาพิเศษ  ครูการศึกษาทั!วไป  ครอบครัว
และชุมชนเช่นพ่อ-แม่  พี!นอ้ง  ญาติ  อาสาสมคัร  บุคคลทั!วไปในสังคม  รวมทังองคก์รทังภาครัฐ
และเอกชนอื!น ๆ ในการกระตุน้พฒันาการบุคคลออทิสติกทุกดา้นทังการรับรู้ประสัมผสั สังคม  
ภาษาและการสื!อความหมาย  การปรับพฤติกรรมและอารมณ์  การรับรู้การเรียนรู้  การเล่นและ
จินตนาการ  การช่วยเหลือตนเอง  การศึกษา  การประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติในสังคมทังนี
รวมถึงการสร้างเสริมทศันคติที!ดีของบุคคลในสังคมที!มีต่อบุคคลออทิสติก ซึ!งส่งผลต่อการ
แสดงออกของสมาชิกภายในครอบครัวและในสงัคมเพื!อช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคลออทิสติก
สามารถช่วยเหลือตนเองและดาํเนินชีวติอยา่งเป็นอิสระได ้
 

3. หลักการและแนวคิดเกี�ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
 การศึกษาตลอดชีวิตเป็นสิ!งสําคญัและจาํเป็นในการดาํเนินชีวติของมนุษยเ์พื!อการมีคุณภาพชีวิตที!ดี
การส่งเสริมเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่ส่วนมากใชก้ระบวนการอบรมซึ!งเป็นการจดัการเรียนรู้หลงัวยัเรียนตาม
วตัถุประสงคข์องผูเ้รียนเพื!อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ  ความคิด  เจตคติ   คุณค่า  ความสนใจ  
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มุมมองและวสิัยทศัน์ที!จะช่วยให้การทาํงานหรือการทาํกิจกรรมสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดีตามจุดมุ่งหมาย    
ดงันันในการจดัทาํหลกัสูตรและการจดักิจกรรมฝึกอบรมจึงตอ้งคาํนึงถึงหลกัการทางจิตวทิยาของผูใ้หญ่
ดว้ย (สุวฒัน ์วฒันวงศ์ , 2545) ทฤษฎีการเรียนรู้ที!ตอ้งคาํนึงถึงและใช้ในการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
  3.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ในแนวที�เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ�งเร้ากับการตอบสนองต่อสิ�งเร้า 
(Stimulus-Response Learning Theories) ซึ! งเชื!อว่าพฤติกรรมของมนุษยที์!แสดงออกเกิดจากแรงผลกัดนั
ภายนอก ประกอบดว้ยทฤษฎี  S-R bond  ของ Edward  Thorndike   ที!มีแนวคิดว่ามนุษยจ์ะเรียนรู้
เมื!อมีความพร้อม  (The law  of  readiness ) ไดรั้บการฝึกฝน  (The  law of exercise) และขึนอยู่
กบัผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ!งเร้ากบัการตอบสนองต่อสิ!งเร้า  (The law of  effect)  ทฤษฎี
การเรียนรู้ในแนวพฤติกรรมนิยมของ John Watson และ Edwin  Guthrie  ที!เชื!อวา่สิ!งจาํเป็นใน
การเรียนรู้ของมนุษย ์คือ 1)  ระบบเครื!องรับรู้ ไดแ้ก่ การรับรู้ทางประสาทสัมผสั 2)  ระบบเครื!อง
นาํความรู้ไดแ้ก่ เส้นประสาท   3)ระบบสะพานเชื!อม  ไดแ้ก่ สมองกบัตวัเชื!อมโยงและ 4) ระบบ
การตอบสนอง ไดแ้ก่  กลา้มเนือและต่อมต่างๆ  การเรียนรู้เป็นการเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมอนั
เนื!องมาจากสิ!งเร้า ซึ! งถา้สถานการณ์ ที!เป็นตวัเร้าถูกตามดว้ยการตอบสนองที!ถูกตอ้งจะเกิดการ
เรียนรู้และนาํความรู้นันมาใชใ้นสถานการณ์ต่อๆ มาอีก   (ชูชยั  สมิทธิไกร,  2548) 

 ทฤษฎีการเสริมแรงของ Clark Hull  เชื!อวา่  มนุษยจ์ะดินรนต่อสู้และปรับตวัใหเ้ขา้กบั  
สภาพแวดลอ้มเพื!อความอยู่รอด  การเสริมแรงบ่อย  ๆในช่วงเวลาที!เหมาะสมจะทาํให้เกิดการเรียนรู้และ
มีพฤติกรรมนันซํ า ๆ อีก  การเรียนรู้และจดจาํในช่วงเวลาสัน  ๆจะไดผ้ลดีกวา่ใชเ้วลาช่วงยาว   ดงันันจึง
ควรมีช่วงหยดุพกัไม่ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ติดต่อกนัยาวนานเกินไป ทฤษฎีการเรียนรู้  การเสริมแรง
ในเชิงปฏิบติัการของ B.F.Skinner มีแนวคิดวา่ตวัเสริมแรงจะช่วยทาํให้พฤติกรรมที!ตอบสนอง  ต่อสิ!งเร้า
ยงัคงมีต่อไป   ถา้ไม่ไดรั้บการกระตุ้นต่อเนื!องพฤติกรรมนันอาจถูกลบไปได ้  ถา้ตอ้งการให้มนุษย์
เปลี!ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใดจงึควรใช้การเสริมแรงและถา้ไม่ตอ้งการให้พฤติกรรมใดเกิดอีกก็
กระทาํไดโ้ดยไม่ใชก้ระบวนการเสริมแรง การใชท้ฤษฎีเสริมแรงเพื!อการฝึกอบรมตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรม
ที!ตอ้งการให้เกิดรางวลัที!ใหเ้พื!อเสริมแรงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและใหใ้นช่วงเวลา
และมีจาํนวนครั งที!เหมาะสมดว้ย (Goldstein, 1993)   
  3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้อันเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงภายใน  ซึ! งเชื!อวา่การเรียนรู้ ของ
มนุษยเ์กิดจากการเปลี!ยนแปลงภายในโครงสร้างของสติปัญญาหรือเกิดจากแรงจูงใจภายในของ
แต่ละบุคคล ประกอบดว้ย ทฤษฎีของ Gestalt  (Gestalt Theories)  เชื!อว่าการเรียนรู้เกิดจากการ
รับรู้สิ!งเร้าในลกัษณะส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ย มนุษยจ์ะพยายามจดัรูปแบบของสนามแห่งการรับรู้
แห่งกฎ  3  ประการ  โดยจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้  เมื!อ 1)  มีความใกลช้ิด  (The law  of  proximity)   
2) มีความเหมือนและคลา้ยคลึงหรือคุน้เคย (The law of  similarity and  familiarity)  เพราะ
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ความคุ้นเคยจะเป็นตวัช่วยเชื!อมโยงประสบการณ์เก่าและใหม่เขา้ดว้ยกนัเป็นอย่างดี และ 3)มี
ความต่อเนื!อง (The law of  continuation) ทฤษฎีสนาม (Field Theory)  ของ Kurt Lewin เชื!อวา่
พฤติกรรมที!แสดงออกของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที!ไดพ้บเห็นการแสดงบทบาทของ
สิ!งต่าง ๆ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ!งแวดลอ้ม ความสําเร็จเป็นแรงจูงใจที!สําคญัมากกวา่การให้รางวลั 
การมีส่วนร่วมและระดบัความตอ้งการของผูเ้รียนมีผลต่อความสําเร็จดว้ย ทฤษฎีเป้าหมายของ 
Edward Tolman  (Tolman’s Purposive Theory หรือGoal-Setting Theory ) เชื!อวา่การแสดง
พฤติกรรมของมนุษยน์ันมกัมีเป้าหมาย การดาํเนินการใด ๆ เพื!อใหบ้รรลุเป้าหมาย    เป็นการเรียนรู้
ที!เกิดจากแรงจูงใจภายในตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล  ซึ! งเป้าหมายที!มีความชดัเจนเจาะจงและทา้ทาย 
จะนาํไปสู่การปฏิบติัที!ดีกวา่เป้าหมายที!ง่ายหรือขาดความชดัเจน(ชูชยั  สมิทธิไกร , 2548) 
  3.3  ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่   

 เนื!องจากผูใ้หญผ่า่นการเรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวติมามาก สภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและลกัษณะการเรียนรู้แตกต่างจากเดก็มากมาย   การนาํเอาทฤษฎีการเรียนการสอนเดก็มา
ประยกุต์ใชก้บัผูใ้หญ่จงึมีขอ้จาํกดั ผูใ้หญ่มกัจะเรียนรู้ไดดี้โดยมีแรงจงูใจจากภายในมากกว่า ในการจดั
สภาพการเรียนการสอนผูใ้หญ ่  ผูส้อนควรทาํหนา้ที!เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยริเริ!ม
สร้างบรรยากาศในกลุ่มช่วยให้แต่ละคนเขา้ใจจดุมุ่งหมายของกลุ่ม  ใชค้วามตอ้งการของผูเ้รียนใหม้ี
ความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จดัหาทรัพยากรเพื!อการเรียนรู้ที!
หลากหลายและกวา้งขวาง ทาํตวัเป็นเสมือนแหล่งทรพัยากรที!ยืดหยุ่นสาํหรับการเรียนรู้ ยอมรับการ
แสดงออก ความรู้สึกนึกคิด และเจตคติของผูเ้รียน ปฏิบติัตนเป็นส่วนหนึ!งของกลุ่มไม่ใชอ้าํนาจเผดจ็
การในหอ้งเรียน และตอ้งแจง้ใหผู้เ้รียนรับรู้ขอ้จาํกดัของตนดว้ย (Carl Rogers, 1951 อา้งถึงใน สุวฒัน ์
วฒันวงศ ์, 2545) 
   Carl Rogers (1951)และEdward Lindeman (1926)  (อา้งถึงใน สุวฒัน ์วฒันวงศ์, 
2545)   ไดส้รุปแนวคิดเกี!ยวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวส้อดคลอ้งกนัว่า ผูใ้หญ่จะเรียนเมื!อมีความ
ตอ้งการและสนใจจะเรียน จึงควรจดักิจกรรมโดยยึดเอาสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและใช้
วธีิการวเิคราะห์ คน้หาความจริงจากประสบการณ์ของผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นหลกัมากกวา่ยึด
เนือหาวชิาที!กาํหนดขึนอยา่งเดียว  ผูใ้หญ่มีความตอ้งการจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self - directed) 
มากกวา่ใหค้นอื!นสอน ชีนาํหรือควบคุม บทบาทของผูส้อนจึงควรเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและ
มีส่วนร่วมในกระบวนการคน้หาจริงมากกวา่ถ่ายทอดความรู้  ผูใ้หญ่มีความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลมาก ถา้มีวยัต่างกนัมากการอบรมตอ้งยืดหยุ่นทังดา้นเนือหา  เวลา  สถานที!และอตัราเร็วใน
การเรียนรู้  ผูใ้หญ่จะต่อตา้นสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มที!ถูกข่มขูแ่ละปฏิเสธกิจกรรมที!จะทาํให้
เกิดการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างภายในของเขา แต่จะปรับตวัเขา้กับสภาพแวดลอ้มที!อบอุ่น 
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ปลอดภยัปราศจากการข่มขู่  ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้ที!สุดในสภาพการณ์ที!น่ารื!นรมยแ์ละพอใจที!จะ
เรียน   ฉะนันการจูงใจและการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ!งจาํเป็นดว้ยเช่นกนั    ผูเ้รียนจะเรียนรู้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเมื!อทราบขอ้มูลยอ้นกลบัจากการปฏิบติังานที!ไดท้าํไปแลว้ว่าดีเพียงไร 
และถา้จะใหไ้ดดี้ยิ!งขึนควรเป็นข้อมูลยอ้นกลบัในรูปของการเสริมแรง การบอกจุดประสงคก่์อน
เป็นสิ!งจาํเป็นเพราะเมื!อรู้วา่ตอ้งการอะไรหรือรู้วา่จาํเป็นตอ้งเรียนรู้อะไรแลว้จะปฏิบติัตามความ
ตอ้งการนัน ๆ ดว้ยวธีิของตนเอง การจดัใหมี้โอกาสฝึกปฏิบติักิจกรรมทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ดีหรือ
เพิ!มมากขึน การอบรมผูใ้หญ่ไม่ควรทาํเหมือนผูใ้หญ่เป็นเดก็เพราะผูใ้หญ่มีความเคารพตนเอง 
สามารถรับผิดชอบ  กาํหนดวธีิของตนเองไดแ้ละต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  
ผูใ้หญ่มกัไม่สนใจเรียนรู้เนือหาที!เป็นขอ้เทจ็จริงเชิงทฤษฎีหรือตวัเลขมาก ๆ  แต่สนใจแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงที!มีคุณค่าต่อตนเองมากกวา่ ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดเ้ร็วและง่ายกว่า เมื!อเขาสามารถผสมผสาน
ความคิดใหมก่บัความรู้เดิมได ้นกัพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งคน้หาวิธีที!จะเชื!อมโยงสิ!งที!จะเสนอใหม่
และสิ!งที!ผูเ้รียนรู้มาก่อนใหเ้ขา้กนัได(้Smith and Delahaye,1988 อา้งถึงใน สมพร หวานเสร็จ, 2545) 
ขอ้เทจ็จริง แนวคิด และความคิดรวบยอดทังหลายนันควรเกี!ยวโยงกบัสิ!งที!ผูใ้หญ่เคยรู้หรือมี
ประสบการณ์มาแลว้ การเปิดโอกาสให้ผูใ้หญ่ไดค้น้พบตวัเอง เรียนรู้ดว้ยตวัเองจะเป็นกิจกรรมที!
แต่ละคนสามารถรับผิดชอบดว้ยตวัเองในสัดส่วนเวลาของตนเองโดยมีผูเ้ชี!ยวชาญหรือผูรู้้คอยแนะนาํ 
ซึ!งการเรียนโดยวธีินีผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เพราะแต่ละคนล้วนมคีวามลุม่ลึกของตวัเองดว้ยกนัทังนันแต่
ละคนจะเริ!มตน้เหมือนกนัหรือกระตือรือร้นสูงสุดเหมือนกนั ผูใ้หญ่ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
ขณะที!การใชภ้าษาท่าทาง และสื!อทศันูปกรณ์ที!หลากหลายจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มากกวา่สื!อที!
เป็นภาษาเขียน กระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะไดผ้ลดีมากที!สุดเมื!อการเรียนรู้ สามารถนาํไป
ประยุกต์ใชไ้ด ้การอบรมควรเริ!มตน้จากภาพรวมก่อนค่อยระบุส่วนย่อยทลีะส่วนทีละขันตอนแลว้ตาม
ดว้ยการแสดงใหเ้ห็นภาพรวมอกีครัง  (นนทวฒัน์   สุขผล ,  2543 ; สมพร  หวานเสร็จ , 2545) 
   พืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผูใ้หญ่สมยัใหม่ (Modern Adult Learning 
Theory) ซึ! งมีสาระสําคญัดงัต่อไปนี  (สุวฒัน ์วฒันวงศ์, 2545)  คือ  1) ความตอ้งการและความ
สนใจ (Need and Interests) ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ ถา้หากวา่ตรงกบัความ
ตอ้งการและความสนใจในประสบการณ์ที!ผ่านมา  ผูใ้หญ่จะเกิดความพึงพอใจเพราะฉะนันควรจะ
มีการเริ!มตน้ในสิ!งเหล่านี อย่างเหมาะสม   โดยเฉพาะการจดักิจกรรมที!หลากหลายตอ้งคาํนึงถึงสิ!ง
นี เสมอ  2) สถานการณ์ที!เกี!ยวขอ้งกบัชีวติผูใ้หญ่ การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะไดผ้ลดีถา้หากถือเอาตวั
ผูใ้หญ่เป็นศูนยก์ลางในการเรียนการสอน ดงันันการจดัหน่วยการเรียนที!เหมาะสมเพื!อการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ควรจะยึดถือสถานการณ์ทังหลายที!เกี!ยวขอ้งกบัชีวติผูใ้หญ่เป็นหลกัสําคญั  3)  การวเิคราะห์
ประสบการณ์ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ผูใ้หญ่แต่ละคนอยา่งละเอียดวา่ส่วนไหนของ
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ประสบการณ์ที!จะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนไดบ้า้งแลว้จึงหาทางนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อไป 4)  ผูใ้หญ่ตอ้งการเป็นผูน้าํตนเอง (Self-directing) ความตอ้งการที!อยู่ในส่วนลึกของผูใ้หญ่
ก็คือ การมีความรู้สึกตอ้งการที!จะสามารถนาํตนเองได ้เพราะฉะนันบทบาทของผูส้อนควรจะอยู่
ในกระบวนการสืบหาหรือคน้หาคาํตอบร่วมกนัแลว้ทาํหนา้ที!ประเมินผลเท่านัน  5)  ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะมีเพิ!มมากขึนเรื!อยๆ ในแต่ละบุคคลเมื!อมีอายเุพิ!ม
มากขึนเพราะฉะนันการสอนนกัศึกษาผูใ้หญ่จะตอ้งจดัเตรียมการ ทังดา้นความรู้ ทกัษะหรือ
เทคนิคเฉพาะตวั เจตคติ ประสบการณ์ และอตัราการหลงลืมซึ!งอาจเกิดขึนอย่างรวดเร็วหรือในทนัที
หลงัการอบรมก็ได ้วทิยากรจึงควรหาเทคนิคใหเ้กิดการเรียนรู้และจาํไดง่้าย เช่น นาํเสนอสาระใน
เรื!องเดียวกนัซํ า ๆ แต่เปลี!ยนวิธีการนาํเสนอซึ!งช่วยให้จาํไดไ้ม่ลืมง่าย ทุกสิ!งทุกอย่างจะง่ายต่อการ
เรียนรู้และการยอมรับของผูใ้หญ่ ถา้หากการกระทาํหรือสิ!งนันไม่ขดักบัสิ!งที!ไดเ้คยเรียนรู้หรือมี
ประสบการณ์มาก่อน  (ดนยั  เทียนพุฒ, 2540 ; สุวฒัน์ วฒันวงศ์ , 2545) 

 3.4  หลักการจัดอบรมสําหรับผู้ใหญ่ 
        การจดัการอบรมเพื!อสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่(Adult learning) นัน ผูจ้ดัอบรม

ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ  ดงันี   1)  ให้ความสําคญักบัการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผูฝึ้กอบรม
ควรมีทศันคติที!ดีต่อผู่ร่วมอบรมและมีความกระตือรือร้น ใส่ใจการร่วมกิจกรรมของผูร่้วมอบรม 
2) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ตอ้งมีความพร้อม ผูร่้วมอบรมสามารถทาํความเขา้ใจและเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ไดง่้าย บรรยากาศเป็นกนัเอง ไม่เคร่งเครียดกระตุน้ให้ผูร่้วมอบรมซึ!งมีประสบการณ์มากได้
แสดงความคิดเห็นหรือดึงศกัยภาพในตนเองออกมาผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์สองทาง  3)  ความ
ตอ้งการในการเรียน ของแต่ละบุคคลโดยคาํนึงถึงรูปแบบการเรียนของผูร่้วมอบรม 4)  ความรู้เดิม
และประสบการณ์เดิม เนื!องจากผูใ้หญ่จะมีประสบการณ์หรือความรู้มาก่อนอยู่บา้งแลว้การจดัการ
อบรมควรมีการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้โดยมีการแลกเปลี!ยนประสบการณ์ตามหวัขอ้หรือ
เรื!องที!ตอ้งการอบรม 5)  เนือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ เนือหาที!นาํมาใชก้บัผูร่้วมอบรมที!เป็น
ผูใ้หญ่นันควรสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนัและมีความหมายต่อการปฏิบตัิงาน โดยผูจ้ดัควรมีการ
สอบถามความตอ้งการก่อนหรือการทดลองทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เพื!อใหผู้ร่้วมอบรมรู้ว่าควร
เพิ!มเติมองคค์วามรู้หรือปรับปรุงเปลี!ยนแปลงพฤตกิรรม หรือวิธีการคิดอย่างไร บางครั งอาจจะใหผู้ใ้หญ่
ประเมินตนเองทังก่อนและหลงัแลว้ใหผู้ใ้หญ่เสนอความก้าวหนา้และผลที!เกิดขึนต่อตนเอง 6)  ปัญหา
ที!เกิดขึนจริงและการประยุกต์  ผูจ้ดัอบรมควรเสนอเนือหาที!เป็นประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนั โดยให้
ผูร่้วมอบรมร่วมอภิปราย  สาธิตและนาํเสนอสิ!งที!ไดรู้้หรือเคยมีประสบการณ์เกี!ยวกบัเรื!องนันและ
นาํเสนอสิ!งที!ไดเ้รียนรู้จากการอบรมและจะนาํไปสู่การประยุกต์เขา้กบัภาระความรับผิดชอบหรือ
ปรับเปลี!ยนพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบนั  7)  สติปัญญาและสภาพร่างกาย  การจดั
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กิจกรรมการอบรมควรใชเ้ทคนิคการมีส่วนร่วม ซึ!งประกอบดว้ยวธีิการ คือ การมีส่วนร่วมดว้ยวาจา 
การมีส่วนร่วมดว้ยวธีิการเขียน  การมีส่วนร่วมดว้ยกิจกรรมกลุ่ม   และการมีส่วนร่วมดว้ยร่างกาย  
เช่น  การใชเ้ครื!องมือ การเคลื!อนไหว   8) เวลาที!ใชใ้นการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าสมองของ
คนเราสามารถเรียนรู้ไดดี้หากมีการหยุดพกัระยะสันๆ เพราะจะทาํใหส้มองซึมซบัความรู้ไดด้ี การ
สอนผูใ้หญ่ที!มีประสบการณ์มาแลว้ ผูอ้บรมควรมีการนาํเสนอภาพรวม เพื!อให้ผูใ้หญ่เชื!อมโยง
ความสัมพนัธ์สิ!งที!จะเรียนกบัประสบการณ์เดิมที!มี จากนันแบ่งการอบรมเป็นหวัขอ้ย่อยๆ ใช้เวลา
การบรรยายไม่นานมีการทาํกิจกรรมหรือพกัเป็นระยะและไม่ควรใชเ้วลาในการบรรยายติดต่อกนั
นานเกิน 20 นาที โดยเผื!อเวลาสําหรับการอภิปรายแลกเปลี!ยนร่วมกนั และมีเวลาใหผู้อ้บรมคิด
ทบทวนสิ!งที!อบรมไป  9)  การฝึกปฏิบติัหรือการประยุกต ์เขา้กบัชีวิตจริง เทคนิคการฝึกอบรมนัน
ควรเนน้ที!การฝึกซํ า (Repetition)  เพื!อใหเ้กิดความชดัเจนและตกผลึกองคค์วามรู้  เช่น การใหดู้สื!อ
วดิีทศัน์ที!สามารถดูไดห้ลายๆครั ง  หรือการทบทวนบทเรียนหลงัเรียนหรือมีการฝึกบ่อย  ๆโดยใช้
แบบฝึกจาํนวนมากที!หลากหลาย  10)  การวดัสมรรถภาพหรือผลงาน (สุวฒัน์ วฒันวงศ์, 2545 ; ชูชยั  
สมิทธิไกร, 2548 ; เสน่ห์  จุย้โต, 2548 ) 

 บทบาทของการจดัการศึกษา  คือ  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเจริญเติบโต  ทัง 
ร่างกาย อารมณ์  สังคม Joyce, Weil, Calhoun (2004) ไดน้าํเสนอรูปแบบการสอนที!มีองคป์ระกอบ 
คือ ขันตอนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง  และระบบสนบัสนุน  
 
4.  หลักการและแนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยผู้ปกครอง 
 ปัจจุบนับทบาทของครอบครัวในการจดัการศึกษาที!เปลี!ยนจากผูรั้บบริการเพียงอย่างเดียวมาเป็น 
ผูร่้วมจดับริการพฒันาศกัยภาพทาํใหเ้กิดผลดีต่อเดก็ที!มีความบกพร่องทางสติปัญญาในความดูแล 
มีผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบญัญติัฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงต่าง ๆ  ซึ! งมีสาระสําคญั
ดงันี  คือ   
  4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัิสิทธิของคนพิการใน
ดา้นความเสมอภาคในการรับการศึกษา สิทธิที!จะไดรั้บสิ!งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ
และความช่วยเหลือจากรัฐไวใ้นมาตรา 49 ,54 และ 80 
  4.2 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  2550 ไดบ้ญัญติัสิทธิ
ของคนพิการที!ไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา 15 และ 16 การกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ 
โครงการ หรือวธีิปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐ องคก์รเอกชน หรือบุคคลใดในลกัษณะที!เป็นการ
เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทาํมิได ้
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4.3  พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ไดย้ําเนน้อย่างชดัเจนเกี!ยวกบัสิทธิ
และบทบาทของครอบครัวที!เอือใหค้นพิการไดรั้บโอกาสทางการศึกษา   โดยครอบครัวและสังคม
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเอือต่อการพฒันาความสามารถของเด็กไทยทุกคน ให้พฒันาได้
อย่างเตม็ศกัยภาพตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยไดร้ับการสนบัสนุนและส่งเสริมอย่าง
เต็มที!จากรัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการไดใ้หก้ารสนบัสนุนจดัสิ!งอาํนวยความสะดวก สื!อ  บริการ
และความช่วยเหลืออื!นใดทางการศึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและมีกฎกระทรวงรองรับ   มี
ความเป็นอิสระในการจดัการ  สามารถจดัหลกัสูตรที!ยดืหยุน่ หลากหลายสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคลและจดัในลกัษณะการให้การศึกษาและการพฒันาศกัยภาพควบคู่
กนัไปได ้สามารถจดัการโดยระบบเครือข่าย มีการใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนประสานงานและ
กาํกบัดูแลที!เป็นรูปธรรมมากขึน  นอกเหนือจากกฎเกณฑแ์ละมาตรฐานตามกรอบวธีิการในระบบ
การศึกษาที!ใชก้นัทั!วไป   ภายใตเ้อกภาพของชาติและ    ศีลธรรมอนัดีงามของสังคมไทย ทังนี เชื!อ
ว่าจะส่งผลใหเ้ดก็ไทยทั!วไป ผูพิ้การและผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที!ดีและพึ!งตนเองไดต่้อไป 

4.4  พระราชบญัญตัิการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 กาํหนดใหส้ํานกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษมีหนา้ที! ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาเอกชน องคก์ร
ทอ้งถิ!น รวมทังบุคคล ครอบครัว ที!จดัการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 จากการคน้ควา้วรรณกรรม เอกสาร ตาํราที!เกี!ยวขอ้ง พบวา่ นกัวชิาหลายท่านไดก้ลา่วถึงการพฒันา
คุณภาพของเดก็วา่ควรเริ!มตน้ที!พ่อแม่โดยใหค้วามรู้แก่พ่อ  แม่ ผูป้กครองถงึวิธีการอบรมเลียงดเูด็กที!
ถกูตอ้งเหมาะสม เพื!อนาํไปใช้ในการอบรมเลียงดูเดก็   มีงานวจิยัที!ยืนยนัวา่ พ่อ แม่ เป็นผูมี้บทบาทใน
การเลี ยงดลููกมากที!สุด มาตังแต่ระยะเริ!มแรกของชีวติของเดก็  (วงเดือน เดชะรินทร์, 2546; สมพร  
หวานเสร็จ, 2545; อรทยั  ทองเพชร, 2545; อชิยา  เขื!อนมั!น, 2545)  
 ปัจจยัที!ส่งเสริมให้การทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองและบุคลากรผูใ้หบ้ริการไดผ้ลดีมากขึน 
คือ 1) ผูป้กครองมีความรู้เพียงพอเกี!ยวกบัพฒันาการของเดก็ 2) วฒันธรรมพืนฐานของครอบครัว
กาํหนดใหผู้ห้ญิงตอ้งรู้เกี!ยวกบัการช่วยเหลือดูแลพฒันาการของบุตรเอง เช่น  การเดิน  การแต่งตวั  
การกินอาหาร เป็นตน้ 3) ผูป้กครองยินดีที!จะทาํงานร่วมกบัผูป้กครองคนอื!น ๆ  ที!อยู่ในสภาพการณ์
เดียวกนั  ผูป้กครองรู้จกับุตรของตนดีกวา่คนอื!น ๆ และลดขอ้จาํกดัของครอบครัวได้ พ่อแม่
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ควรใหเ้วลาในการฝึกฝนบุตรเพื!อใหมี้พฒันาการทุกดา้นดีที!สุด
เท่าที!จะทาํไดร้วมทังการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมได้ ตอ้งเป็นกาํลงัใจในการทาํงานของบุตรจน
สําเร็จ ทาํใหเ้ด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั   เชื!อมั!นในตนเอง  บรรยากาศผ่อนคลาย  สนุกสนาน
เพลิดเพลินและเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจที!อยากเรียนรู้ ซึ!งการช่วยเหลือบตุรในระยะแรกเริ!มทาํ
ไดด้งันี  คือ  ฝึกแต่ละครั งไม่ควรมากหรือยากเกินไป  จดัลาํดบัจากง่ายไปหายาก เวลาในการฝึก
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ควรเริ!มจากระยะสันๆก่อนและเลิกทนัทีเมื!อเดก็เบื!อหน่าย ผูป้กครองตอ้งใหเ้วลาในการรอคอย
การตอบสนองของเดก็ ใหโ้อกาสเดก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวทังในบา้นและนอก
บา้น ให้โอกาสเด็กรับผิดชอบกิจกรรมของครอบครัวตามความสามารถของเดก็ทาํตวัอย่างให้เด็ก
เลียน แบบก่อน ถา้เดก็ทาํไม่ไดใ้หช่้วยจนเดก็ทาํสําเร็จ   เพื!อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ตอ่ไป 
ควรให้โอกาสเด็กไดเ้ล่นอย่างมีอสิระเสรีบา้ง    ใหเ้ดก็ไดช่้วยเหลอืตนเองให้มากที!สุด ใหเ้ด็กได้
เรียนรู้และแกปั้ญหาขอ้ผิดพลาดดว้ยตนเองบา้ง การสร้างเงื!อนไขหรือระเบียบวนิยัตอ้งคงเส้นคง
วาและมีกฎเกณฑที์!ชดัเจนใหเ้ด็กไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัตามได ้เพื!อไม่ใหผู้ป้กครองทอ้แทแ้ละหมด
กาํลงัใจ ควรกาํหนดจุดประสงคที์!เป็นไปได ้ซึ!งบุตรสามารถปฏิบติัได ้ผูป้กครองควรมีอิสระ
สําหรับตนเองและบุตร เพื!อพกัผ่อน สร้างอารมณ์ขนั พบปะเพื!อนฝูงและผูป้กครองที!มีปัญหา
คลา้ยกนับา้งเพื!อจะไดไ้ม่รู้สึกโดดเดี!ยวจนเกินไป (Woolfson., 1991; Werner, 1998; Wenger, 1998) 
 Turner (1998) ไดใ้หข้อ้เสนอวา่การทาํงานร่วมกับผูป้กครองเป็นเรื!องละเอียดอ่อนตอ้งระมดัระวงั
ใหม้าก โดยเฉพาะในการกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพของเด็กสิ!งสําคญัคือทาํใหผู้ป้กครอง
รู้สึกภูมิใจในตนเอง จุดมุ่งหมายที!กาํหนดขึนควรเป็นระยะสันที!มีโอกาสทาํสําเร็จไดง้่าย พยายาม
หลีกเลี!ยงจุดมุ่งหมายที!ยากเพื!อไม่ให้ผูป้กครองมีความรู้สึกลม้เหลว และในการทาํงานร่วมกบั
ผูป้กครองนัน   
  Roffey (2001) กล่าววา่ การช่วยเหลือระยะแรกเริ!มใหม้ีประสิทธิผลผูใ้ห้บริการต้องตระหนกัถึง
ความสําคญัในการทาํงานร่วมกบัผูป้กครอง ผูใ้หบ้ริการตอ้งไม่ตดัสินตอ้งไวต่อความรู้สึกและให้
ความสนใจกระบวนการและเนือหาของการสนทนาให้มากนอกจากการใช้ทกัษะของสัมพนัธภาพ
เท่านัน ยงัจาํเป็นตอ้งทราบถึงโครงสร้างขององค์กร นโยบายที!เหมาะสมดว้ย และทาํงานร่วมกนั
ทังที!บา้นและที!โรงเรียน   
 สมพร  หวานเสร็จ (2548) กล่าวว่า ครอบครัวมีบทบาทสําคญัในการพฒันาศกัยภาพบุคคล
ออทิสติกตังแต่แรกเริ!ม     จึงควรมีการจดัทาํแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ!มเฉพาะ
ครอบครัว เพื!อใหมี้กระบวนการร่วมมือที!เหมาะสมและเป็นการประเมินศกัยภาพและความพร้อม
ของแตล่ะครอบครัวมีกิจกรรมและเทคนิคในการใหบ้ริการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัวในการใหบ้ริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ!ม ดงันี  1) การให้คาํปรึกษา เทคนิคการใหบ้ริการแนะนาํเกี!ยวกบัความรู้เรื!อง
คนพิการ แนะนาํวธีิปฏิบติัต่อบุตรหลาน ที!มีความพิการในเบืองตน้  แนะนาํเกี!ยวกบัสิทธิและ
ผลประโยชน์ต่าง  ๆ แนะนาํเกี!ยวกบั การดาํเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกบัคนอื!นในชุมชน  การติดต่อกบั
หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งในการให้บริการ  2)  การสร้างความเชื!อมั!นใหก้บัผูป้กครองในการดูแลบุตร
หลานที!มีความพิการ  ในการใหค้วามรู้ผูป้กครอง   ควรมีเอกสารความรู้ที!ใชภ้าพหรือภาษาง่าย ๆ 
ประกอบ การฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือคนพิการใหก้บัผูป้กครอง การฟื นฟูสมรรถภาพ พูดคุย
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ซกัถามปัญหาหลงัจากฝึกปฏิบติัเพื!อใหผู้ป้กครองมีความเชื!อมั!นวา่ทาํได ้  เยี!ยมบา้นและใหก้าํลงัใจ   
3)  การติดตามและประเมินผลบุคลากรที!ใหบ้ริการควรจดัทาํแบบประเมินการติดตามผลให้
ครอบคลุมตามจุดประสงคข์องการใหบ้ริการ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 
ติดตามผลทางจดหมายหรือทางโทรศพัท ์ เยี!ยมบา้น สัมภาษณ์ สังเกตและแนะนาํแกไ้ขปรับปรุง  
วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลตามความเห็น  นาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการให้บริการต่อไป  
และ 4)  การอบรมผูป้กครองให้สามารถพฒันาศกัยภาพบุตรดว้ยตนเอง   
 ดารารัตน์  สัตตวชัราเวช (2546) และทวศีกัดิo    สิริรัตน์เรขา(2548) ไดเ้สนอแนะวธีิการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกที!มีประสิทธิภาพ  ดงันี  1) ฝึกพ่อแม่ใหม้คีวามสามารถกระตุน้พฒันาการ ตามขันตอน  
2)  ใช้พฤติกรรมบาํบดั เพื!อปรับเปลี!ยนพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงค ์และ พฒันาการเรียนรู้ ฝึกให้
ช่วยตนเอง ในชีวติประจาํวนั ฝึกเปล่งเสียง  3) ฝึกพูดโดยนกัอรรถบาํบดั 4) การจดัการศึกษาพิเศษ
เฉพาะบุคคล  5) จดัการเรียนร่วมสําหรับเด็กที!มีความสามารถสูง และ สติปัญญาดี  6) การรักษา
โดยใช้ยา สําหรับเดก็ที!มีอาการสมาธิสัน ชกั  หรืออาการซึมเศร้าและ7)  ฝึกอาชีพที!จาํเป็นและ
ขันตอนไม่ยุ่งยากบุคคลออทิสติกสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 จากที!กล่าวมาการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกควรเริ!มตังแต่แรกพบความบกพร่องโดยผูป้กครอง
มีส่วนร่วม  มีความรู้  ความเขา้ใจและมีความมั!นใจในการช่วยเหลือบุตร ดงันันการอบรมใหค้วามรู้
ผูป้กครอง ควรประกอบดว้ย  ความรู้เกี!ยวกบัลกัษณะปัญหา เทคนิควิธีการแกปั้ญหา และมีช่วงเวลาให้
ผูป้กครองมีโอกาสไดแ้ลกเปลี!ยนประสบการณ์ทังความรู้และวธีิการพฒันาศกัยภาพตามความ
ตอ้งการของบุคคลออทิสติกแต่ละคนร่วมกบัผูเ้ชี!ยวชาญและผูป้กครองดว้ยกนั  
 

5.  บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่นและศูนย์การศึกษาพิเศษ   

      ประจําจังหวัดในเครือข่ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 

 5.1 บริบทของศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น   

  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น สังกดัสํานกับริหารงานการศึกษา
พิเศษ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ!มและเตรียม
ความพร้อมให้คนพิการ ที!มารับบริการทังประเภทประจาํและไป-กลบั รวมทังใหก้ารสนบัสนุน
การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการทังในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั จดัสิ!งอาํนวยความ
สะดวก สื!อ บริการและความช่วยเหลืออื!นใดทางการศึกษาและจดัในรูปแบบคูปองการศึกษา 
สนบัสนุนใหโ้รงเรียนในเขตพืนที!บริการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการส่งต่อสําหรับนกัเรียนพิการทุกประเภท บุคลากรประกอบดว้ยครูการศึกษาพิเศษ 
ทีมสหวิทยาการ ไดแ้ก่ นกักายภาพบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั นกัจิตวิทยา นกัสังคมสงเคราะห์ 
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พยาบาลวชิาชีพและบุคลากรสนบัสนุนการจดัการศึกษาไดแ้ก่ พนกังานพิมพเ์บรลล ์ ภารโรง 
พนกังานขบัรถ คนครัว มีอาคารสํานกังานและทาํการฟื นฟูสมรรถภาพผูพิ้การ รวมทังเตรียมความ
พร้อมนกัเรียนพิการ บา้นพกัสําหรับนกัเรียนและครอบครัว โรงประกอบเลียงและเรือนพยาบาล 
   5.1.1 สถานที�ตัCง 

       ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 9  จงัหวดัขอนแก่น   ตังอยู่เลขที! 761 หมู่ 14 
ซอยปัญญา    ถนนมิตรภาพ   ตาํบลศิลา  อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  มีเนือที!ท ังหมด  7 ไร่           
78 ตารางวา โดยมีเขตติดต่อ   คือ ทิศเหนือ ตรงขา้มกบัค่ายพระราม 6 ทิศใต ้ติดกบัโรงเรียนศรี
สังวาลยข์อนแก่น   ทิศตะวนัออก ติดกบัศูนยช่์างบาํรุงที! 6   และทิศตะวนัตก ติดกบัสํานกังาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 7 หมายเลขโทรศพัทที์!ติดต่อ คือ 0-4323-9055 โทรสาร   0-4323-9073 
ไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส์   kksped9@hotmail.com  และ เวบ็ไซด ์   http://www.kksped9.go.th 
   5.1.2 เขตพืCนที�การให้บริการ 
                ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  จงัหวดัขอนแก่นใหบ้ริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ!ม  และเตรียมความพร้อมเดก็พิการทางการศึกษา อายแุรกเกิด – 18 ปี  ส่งต่อโรงเรียนเรียน
ร่วม  โดยครอบคลุมพืนที!การใหบ้ริการในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  8 จงัหวดั 
ไดแ้ก่  ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  เลย  อุดรธานี  มหาสารคาม  หนองคาย  หนองบวัลาํภู และ สกลนคร 

 5.1.3 วัตถปุระสงค์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ   บทบาทหน้าที�และยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการ 

                  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค ์คือ 1)  เพื!อจดั
การศึกษาในลกัษณะศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ!มแก่คนพิการทุกประเภท 2)  เพื!อขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ผูพิ้การทุกประเภท 3)เพื!อสนบัสนุนการเรียนการสอน  การจดัสื!อ  จดั
สิ!งอาํนวยความสะดวก การให้บริการและความช่วยเหลือที!เกี!ยวขอ้ง รวมทังจดัครูเดินสอนใหค้น
พิการ และสถานศึกษา  4)   เพื!อเป็นศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้และจดัอบรมผูป้กครอง รวมทังบคุลากร
ที!เกี!ยวขอ้งดา้นการศึกษาและแนวทางในการพฒันาเด็กพิการ และ 5)  เพื!อคน้ควา้วจิยัและพฒันา
งานวชิาการดา้นการศึกษาเพื!อคนพิการ 
                วสิัยทศัน์ที!พฒันาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขต
การศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น คือ   “ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เป็นศูนยพ์ฒันาศกัยภาพผู ้
พิการและเตรียมความพร้อมเด็กพิการในระยะแรกเริ!ม ส่งเสริม สนบัสนุนการเรียนรวม ให้บริการสิ!ง
อาํนวยความสะดวก สื!อ บริการ และความช่วยเหลอือื!นใดทางการศึกษา รวมทังเป็นศูนยท์รัพยากรการ
เรียนรู้เกี!ยวกบัคนพิการ มุ่งให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ มาตรฐานสู่สากล เพื!อใหค้นพิการทุกคนใน
เขตพืนที!บริการไดรั้บการพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ สามารถดาํรงชีวติอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งอสิระ” 
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               พนัธกิจ ของ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น คอื 1)   
ฟื นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมผูพิ้การตังแต่ระยะแรกเริ!ม   2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาแบบเรียนร่วม 3)  ประสานงานกบัองคก์รที!เกี!ยวขอ้งเพื!อการพฒันาผูพิ้การ  4)  รณรงคใ์หเ้กิด
การฟื นฟูสมรรถภาพผูพิ้การ โดยครอบครัว และชุมชน  5)  เป็นศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ดา้น
การศึกษาเพื!อคนพิการ ในการฝึกอบรม เป็นแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ วิจยัพฒันาและผลิตสื!อในการ
พฒันาศกัยภาพคนพิการ   6)   เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ บทบาทและกิจกรรมของศูนยฯ์ สู่ชุมชน และ  
7) พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ ที!เหมาะสมในการทาํงานให้บริการผูพิ้การแบบมีส่วนร่วม 

         บทบาทหนา้ที!มี ดงันี  
       1) จดัการศึกษาในลกัษณะศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ!มและ

เตรียมความพร้อมของคนพิการ 
     2) วางแผน กาํหนดโยบายและแผนงานการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาเพื!อ คนพิการแห่งชาติ และนาํนโยบายระดบัชาติไปสู่การปฏิบติั 
     3) จดัทาํ ส่งเสริมและประสานงาน การจดัทาํโปรแกรมการศึกษา

เฉพาะบุคคลใหแ้ก่คนพิการ 
     4) จดัระบบส่งต่อคนพิการ ประสานงานและกาํกบัดูและการจดั

การศึกษาเพื!อคนพิการในเขตการศึกษาที!รับผิดชอบ 
     5) จดัระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน สิ!งอาํนวยความสะดวก จดัสื!อ 

บริการและความช่วยเหลืออื!นใด รวมถงึการจดัครูเดินสอนและอาสาสมคัรแก่คนพิการและสถานศึกษา 
     6) วจิยัและพฒันาหลกัสูตร รูปแบบการศึกษา สิ!งอาํนวยความสะดวก 

สื!อและอุปกรณ์ สําหรับคนพิการทุกประเภท 
     7) พฒันาและฝึกอบรมบุคลากรที!จดัการศึกษาเพื!อคนพิการ 
     8) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการ 

             9) เป็นศูนยข์อ้มูลรวมทังจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาเพื!อ
คนพิการระดบัเขตการศึกษา 
             10) ประสานงานดา้นการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการกบัหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง 
             11) จดัทาํและจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการ 
             12) จดัทาํรายงานการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการในเขตการศึกษา 
                   13) จดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั เพื!อคนพิการในจงัหวดัที!
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ตังอยู่ 
             14) ปฏิบติัหนา้ที!อื!นตามที!ไดรั้บมอบหมาย 
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 เพื!อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ศูนยฯ์ ไดก้าํหนด
ยุทธศาสตร์ไวด้งันี  

 ยุทธศาสตร์ที! 1 ประสานการใช้ทรัพยากรจากทุกส่วนในสังคมมาช่วยจดัการศึกษาเพื!อคนพิการ 
 ยุทธศาสตร์ที! 2 ส่งเสริมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล การให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ!ม จดัทาํแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว การฟื นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน และการเตรียมความพร้อมเพื!อเขา้สู่ระบบการศึกษาแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตร์ที!  3 ส่งเสริมและสนบัสนุน การให้บริการสื!อ สิ!งอาํนวยความสะดวก บริการ
และความช่วยเหลืออื!นใดทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที! 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษใหมี้
มาตรฐาน ทนัสมยัและมีความเป็นสากล 

  ยุทธศาสตร์ที!  5  พฒันาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและผูเ้กี!ยวขอ้งใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2  บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดในเครือข่ายในเขตการศึกษา 9 

  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจงัหวดั สังกดัสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ไดรั้บอนุมติัให้จดัตังเมื!อวนัที!  31 
กรกฎาคม  พ.ศ.  2543  เปิดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ!มและเตรียมความพร้อมใหค้นพิการ 
ที!มารับบริการทังประเภทไป - กลบั  จดัหาสิ!งอาํนวยความสะดวก สื!อ บริการและความช่วยเหลือ
อื!นใดทางการศึกษา  รวมทังใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการทังในระบบ  นอก
ระบบและตามอธัยาศยั  สนบัสนุนใหโ้รงเรียนในเขตพืนที!บริการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีบทบาทหนา้ที!ดงันี    
   5.2.1 จดัการศึกษา ในลกัษณะศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเริ!ม และบริการเฉพาะครอบครัว 

   5.2.2 วางแผน กาํหนดนโยบายและวางแผนจดัการศึกษา เพื!อคนพิการใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการแห่งชาติ และนาํนโยบายระดบัชาติไปสู่การปฏิบติั 

   5.2.3 จดัทาํส่งเสริม และประสานงาน การจดัทาํโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualize Education Program : IEP) ให้แก่คนพิการและแผนบริการเฉพาะครอบครัว 

   5.2.4 จดัระบบส่งต่อคนพิการ ประสานงานและกาํกบัดูแล การจดัการศึกษาเพื!อคน
พิการในจงัหวดัที!รับผิดชอบจดัระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน จดัสื!อ สิ!งอาํนวยความสะดวก 
บริการและความช่วยเหลือ อื!นใด รวมถึงการจดัครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา 
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   5.2.5 เป็นศูนยข์อ้มูล รวมทังจดัระบบขอ้มูล สารสนเทศดา้นการศึกษาเพื!อคนพิการ 
ระดบัจงัหวดั และเขตพืนที!การศึกษา 

               5.2.6  ประสานงานดา้นการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการ กบัหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง 
                           5.2.7  จดัทาํและจดัสรรงบประมาณ สนบัสนุนการจดัการศึกษาเพื!อคนพิการ 
                           5.2.8  จดัทาํรายงาน การจดัการศึกษาเพื!อคนพิการ ในจงัหวดัและเขตพืนที!การศึกษา 

               5.2.9  จดัการศึกษานอกระบบ และตามอธัยาศยัเพื!อคนพิการในจงัหวดั และเขตพืนที!การศึกษา 
               5.2.10  จดัการศึกษาให้แก่เดก็เจบ็ป่วยเรื อรังในโรงพยาบาลในจงัหวดั 
               5.2.11 ปฏิบตัิหนา้ที!อื!นตามที!ไดร้ับมอบหมาย 
 ในการวจิยัครั งนีผูว้จิยัไดน้าํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ไปใชเ้พื!อศึกษาผลของการนาํรูปแบบ ไปใช้
ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัเลย  อุดรธานีและกาฬสินธ์ุ  มีบริบทของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ทัง 3 จงัหวดั  ดงันี  

 5.3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดเลย 
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัเลย ต ังอยูที่!สํานกังานสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  เลขที! 99/1  
ถนนเลย – ด่านซ้าย  ตาํบลกุดป่อง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเลย   มีวสิัยทศัน์ คือ มุ่งมั!นในการใหบ้ริการทาง
การศึกษาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการเพื!อใหเ้ป็นองคก์รยอดเยี!ยม 
เพยีบพร้อมขอ้มูลสารสนเทศ มีเจตคติที!ดีประสานช่วยเหลอืผูเ้กี!ยวขอ้งทุกหน่วยงานประชาสัมพนัธ์
อย่างทั!วถึง บริการประทบัใจ  ให้บริการครอบคลุม 13  อาํเภอ  3  เขตพืนที!การศึกษา  
(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเลย, 2551) 

 5.4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุดรธานี 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจาํจงัหวดัอุดรธานี  ตังอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนโสตศึกษา
จงัหวดัอุดรธานี  ถนนเลี!ยงเมือง  ตาํบลหนองบวั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี มีวสิัยทศัน์  คือ  
เป็นหน่วยงานหลกัที!เข้มแข็งในการพฒันาคนพิการทุกประเภท  โดยประสานงานและ  ส่งเสริม
กบัหน่วยงานอื!น รวมทังการสร้างเครือข่ายใหทุ้กส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพฒันาคนพิการ  
ใหไ้ดรั้บบริการอยา่งทั!วถึง  และมีคุณภาพ  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้!นไดอ้ย่างมีความสุข  ใหบ้ริการ
ครอบคลุม 20 อาํเภอ  4  เขตพืนที!การศึกษา (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัอุดรธานี, 2551) 
 5.4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจงัหวดักาฬสินธ์ุ    ต ังอยู่เลขที!  400  ถนนถีนานนท์  หมู่ที!  1  
ตาํบลยางตลาด  อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์  มีวิสัยทศัน์  คือ  ผูพิ้การในเขตพืนที!ใหบ้ริการ
ไดรั้บการศึกษาอย่างทั!วถึงเต็มตามศกัยภาพ ทังในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั มีพฒันาการ
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ที!ดีขึน ช่วยเหลือตนเองได ้สามารถดาํรงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ใหบ้ริการครอบคลุม 
18  อาํเภอ  3  เขตพืนที!การศึกษา (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดักาฬสินธ์ุ, 2551) 

 

6.  งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 ในการวจิยัครังนีไดศ้ึกษางานวิจยัที!เกี!ยวขอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  
  นิพนธ์ เสือกอ้น (2545)  ไดศ้ึกษาความเป็นหุน้ส่วนการบริหารของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขันพืนฐานดว้ยการวจิยัปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม กรณีศึกษาการจดัทาํธรรมนูญโรงเรียน  
ดาํเนินการวจิยัเชิงคุณภาพและนาํกระบวนกร A-I-C มาประยุกตใ์ชใ้นการกาํหนดความตอ้งการ 
การวางแผนปฏิบติัการ การปฏิบติัตามแผน การวเิคราะห์ SWOT และหลกัการระดมสมองมา
กระตุน้ใหเ้กิดความเป็นหุน้ส่วนในการบริหาร ผลการวจิยัพบวา่ ความเป็นหุน้ส่วนสร้างไดจ้าก
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) บุคคลที!มีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ต่อกนัถึงขันแสดงความสัมพนัธ์
แนบแน่น  ความเคารพนับถือกนั  ความไวว้างใจกนัและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  
มีความเสมอภาค ซึ!งเกิดจากการเจรจาต่อรองจนไดข้อ้ยติุที!ยอมรับร่วมกนั 2) ผูป้ระสานงานดา้น
วชิาการ ช่วยกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์  และ3)   กระบวนการทํางานร่วมกนัมีระยะเวลานาน
เพียงพอ ต่อเนื!องจนภารกิจที!เป็นความผูกพนัร่วมกนัสําเร็จอยา่งมีประสิทธิผล   ประสิทธิผลของ
ความเป็นหุน้ส่วนการบริหารเกิดจากผลของการมีส่วนร่วมแบบความเป็นหุน้ส่วนการบริหารซึ! ง
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ความเป็นเจ้าของภารกิจร่วมกนัและเกิดสัมพนัธภาพที!ดีระหว่าง
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเพิ!มขึน 
  สมพร  หวานเสร็จ (2545)  ไดพ้ฒันาหลกัสูตรการอบรมผูป้กครอง ในการฟื นฟูสมรรถภาพเด็ก
ที!มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปฐมวยั  การวิจยัแบ่งเป็น 3   ระยะ  คือ ระยะที! 1  ศึกษา
ความต้องการจาํเป็นในการอบรม  และขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร      ระยะที! 2 พฒันา
หลกัสูตร แบ่งเป็น 3 ขันตอนย่อย    คือ  1) จดัทาํโครงร่างหลกัสูตรและประเมินโครงร่างของ
หลกัสูตรโดยผูเ้ชี!ยวชาญสาขาต่างๆ  2) พฒันาชุดฝึกอบรม ซึ!งประกอบดว้ย คู่มือการใชห้ลกัสูตร 
สื!อ   CD-ROM บนัทึกผูป้กครองและเครื!องมือประเมินผล โดยสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม และ 3) ทดลองใช้หลกัสูตรโดยใชรู้ปแบบการทดลอง One Group Pretest-Posttest 
Design  เครื!องมือที!ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัพฒันาขึนเอง ไดแ้ก่ (1) แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ (2) แบบวดัเจตคติ   (3) แบบสัมภาษณ์และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัการอบรม  
โดยใช้  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed  Ranks  Test  ระยะที! 3 นาํหลกัสูตรไปใชข้ยายผล 
โดยใช้รูปแบบการทดลอง One Group Pretest - Posttest  Design ผลการวจิยัครังนี  ทาํให้ได้
หลกัสูตรอบรมผูป้กครองในการฟื นฟูสมรรถภาพเดก็ที!มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
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ปฐมวยั ซึ! งเป็นหลกัสูตรที!ไดรั้บการพฒันาขึนตามหลกัวชิาการดา้นการพฒันาหลกัสูตร ชุด
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 95.43/94.50 และมีค่าดชันีประสิทธิผล 0.853 สาระสําคญัของหลกัสูตร
บรรจุลงไวใ้น CD-ROM ทังหลกัสูตรและชุดฝึกอบรม  สามารถใชใ้นการฝึกอบรมผูป้กครองใหมี้
ความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติในการฟื นฟูสมรรถภาพเดก็บกพร่องทางสติปัญญาระดบัปฐมวยั
สูงขึน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05 รวมทังมีทกัษะในการจดักิจกรรรมฟื นฟูสมรรถภาพ
กลา้มเนือมดัใหญ่ กลา้มเนือมดัเลก็ ความเขา้ใจภาษาและการใช้ภาษา ตลอดจนทกัษะทางสังคม
และการช่วยเหลือตนเองสูงขึนดว้ย 
  นฤมล  ขวญัคีรี (2541) ไดศึ้กษาบทบาทของผูป้กครองในการใหค้วามช่วยเหลือตังแต่
ระยะแรกเริ!มของบุคคลออทิสติกระดบัปฐมวยัในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 150 คน  พบวา่
ผูป้กครองส่วนใหญ่ส่งเสริมพฒันาการเด็กทัง 4 ดา้น ปัญหาพฤติกรรมของบุคคลออทิสติกระดบั
ปฐมวยัที!พบบ่อยไดแ้ก่ อารมณ์รุนแรงกรีดร้อง ทาํฤทธิoทาํเดช  ทาํร้ายตวัเอง เคลื!อนไหวผิดปกติ 
รับประทานอาหารยาก  กา้วร้าวและทาํลายของ 
  ศุภรัตน์  เอกอศัวนิ (2541) ไดป้ระเมินผลโครงการฝึกผูป้กครองเป็นผูร่้วมรักษาของ
โรงพยาบาลกลางวนัศูนยสุ์ขวทิยาจิต  จากผูป้กครองของบุคคลออทิสติก จาํนวน 74  คน พบวา่ 
ผูป้กครองมีความมั!นใจในการฝึกเด็กเอง ร้อยละ 79 สามารถถ่ายทอดวธีิฝึกใหส้มาชิกคนอื!นใน
ครอบครัวได ้ร้อยละ 59  พอใจในการบริการมากถึง ร้อยละ 86  และมีความสุขเพิ!มขึน ร้อยละ 87 

   รุจา  ภู่ไพบูลย์ (2541) แบ่งประเภทของครอบครัวโดยจาํแนกตามโครงสร้างเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ครอบครัวเดี!ยว ประกอบดว้ย พ่อและแม่ และ2) ครอบครัวขยาย ประกอบดว้ย พ่อแม่ และคนอื!น ๆ 
อยู่ร่วมดว้ย   จาํแนกตามที!อยูอ่าศยัเป็น 3 ประเภท คือ  1) อยู่ร่วมกบัครอบครัวฝ่ายชาย 2) อยู่ร่วมกบั
ครอบครัวฝ่ายหญิง  และ  3)   แยกไปต่างหาก   จาํแนกตามความเป็นใหญ่ในครอบครัว แบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ 1) บิดาหรือสามีเป็นใหญ่ไดแ้ก่ ครอบครัวคนจีน  และ2)มารดาหรือภรรยาเป็นใหญ่  
ไดแ้ก่ เอสกิโมบางเผ่า  เป็นตน้ 
  อรสิริ ภิเศก (2542)  ไดศึ้กษาแบบแผนการเผชิญปัญหาของครอบครัว  ที!ตอ้งดูแลลูก 
ออทิสติก และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นบุคคลออทิสติกและการสะสม
ความเครียดของครอบครัวที!มีผลต่อแบบแผนการเผชิญปัญหาของครอบครัว เลือกแบบเจาะจง
จากครอบครัวในกลุ่มของศูนยสุ์ขวทิยาจิต  กรุงเทพมหานคร จาํนวน 104  ครอบครัว การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  โดยใช้วธีิการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถาม  วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุ  ผลการวจิยัพบวา่ ครอบครัวของบุคคลออทิสติก ร้อยละ 52.9 และร้อยละ 47.1 
ใชแ้บบแผนการเผชิญปัญหาแบบการเพิ!มความเขา้ใจเกี!ยวกบัสถานการณ์การดูแลสุขภาพใน
ระดบัสูงแต่ใช้พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบการสร้างความเขม้แข็งแห่งตนเองในระดบัปานกลาง 
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สําหรับปัจจยัที!มีอิทธิพลต่อแบบแผนการเผชิญปัญหาโดยรวมของครอบครัวพบวา่ ความยดืหยุ่น
ของครอบครัวสามารถอธิบายความผนัแปรของการใชแ้บบแผนการเผชิญปัญหาโดยรวมของ
ครอบครัวไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.002)  โดย ร้อยละ 13.93 จากการวจิยันี มีขอ้เสนอแนะ
ว่าควรมีการสนับสนุนใหค้รอบครัวกลมเกลียวเป็นอนัหนึ!งอนัเดียวกนั และมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี!ยนบทบาทของสมาชิกในครอบครัว 
  นงพิมล  นินิตอานนัท ์(2544) จดัทาํโครงการพฒันาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน
และชุมชน ในกระบวนการวนิิจฉยัชุมชน ของนกัเรียนพยาบาลกองทพับกชันปีที! 4 วิทยาลยัพยาบาล
กองทพับก ดว้ยการประยกุตจ์ดัการเรียนรู้แบบสะทอ้นคิด (Reflective learning) และการเรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างนกัศึกษากบัชุมชน (Participatory learning) และกระบวนการพยาบาลโดยมี
ข ันตอนการเรียนรู้ดงันี  คือ 1) การประเมินปัญหาชุมชน 2) การวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
3) การดาํเนินการแกไ้ขปัญหา และ 4) การประเมินผล จากการพฒันาดงักล่าว พบว่าผูเ้รียนมีความ
พึงพอใจที!ตนเองและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกระบวนการวนิิจฉยัชุมชนทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองหลายประการ ไดแ้ก่ การรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าต่อชุมชนมีการพฒันาดา้นความรู้
และทกัษะการปฏิบติัพยาบาลทุกสาขา บุคลิกภาพและวุฒภิาวะทางอารมณ์การคิดเชิงวเิคราะห์
และการคิดแก้ปัญหา 

สุวพีร์   จนัทรเจษฎา (2547)  ไดศ้ึกษา รูปแบบการให้ขอ้มูลแก่สมาชิกในครอบครัวผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง พบวา่ รูปแบบการใหข้อ้มูลแก่สมาชิกในครอบครัวผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง  หอผูป่้วยวกิฤต ประกอบดว้ย แนวทางการปฏิบตัิงาน คู่มือการปฏิบตัิงาน วีดิทศัน์เรื!อง 
คาํแนะนําสําหรับญาติผูป่้วยและแบบกาํกบัการปฏิบติังาน ซึ! งมีผลใหค้วามวติกกงัวลของสมาชิก
ในครอบครัวหลงัการใชรู้ปแบบลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 และสมาชิกใน
ครอบครัวมีความพึงพอใจในการจดัการรูปแบบของพยาบาลหลงัใช้รูปแบบสูงกวา่ก่อนใชรู้ป
แบบอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 
  อรุณรัตน์ โยธินวฒันบาํรุง (2548)  ไดพ้ฒันาโปรแกรมการช่วยเหลือครอบครัวโดยมี
ข ันตอนของกิจกรรม คือ  1) การสอนและปฐมนิเทศก่อนเขา้เยี!ยมตามแนวคิดการเตรียมบุคคล
ก่อนการเผชิญเหตุการณ์ที!เป็นความเครียดด้วยการใหข้อ้มูลของ Leventhal and Johnson (1983)  
ร่วมกบัแนวคิดเกี!ยวกบัการปฐมนิเทศสมาชิกในครอบครัวผูป่้วยวกิฤตของ Chavez and Faber 
(1987) โดยการสอนเป็นรายบุคคลในบริเวณสถานที!จดัไวใ้หใ้ชเ้วลาประมาณ 25-30 นาที
ประกอบดว้ย การใหข้อ้มูลดา้นกระบวนการเกี!ยวกบัสภาพผูป่้วย การวนิิจฉยัโรค การพยากรณ์
โรค แผนการรักษา สภาพแวดลอ้มทั!วไป อุปกรณ์ และเครื!องมือ เครื!องใช ้บุคลากรที!ปฏิบติังาน 
กิจกรรมการพยาบาล กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่างๆ ในหอผูป่้วยวกิฤตและการใหข้อ้มูลดา้น
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ความรู้สึก ไดแ้ก่ การบอกและอธิบายถึงเหตุการณ์หรือสิ!งเร้าที!จะทาํใหค้รอบครัวเกิดความรู้สึก
ตกใจ สับสน กลวั กงัวล    เป็นห่วง  ความรู้สึกผิด หมดหนทาง ไร้คุณค่า 2) การพยาบาลแบบ
สนบัสนุน เป็นกิจกรรมพยาบาลตามความตอ้งการของสมาชิกครอบครัวผูป่้วยโดยให้บริการ
รายบุคคลทุกครั งที! สมาชิกครอบครัวผูป่้วยเขา้เยี!ยมผูป่้วยในระยะวกิฤต ใชเ้วลา 20-30 นาที 
ประกอบดว้ย 2.1) การอยู่ใกลชิ้ดกบัผูป่้วยโดยยืดหยุน่เวลาเยี!ยมใหน้านขึนและอนุญาตใหเ้ยี!ยม
ผูป่้วยบ่อยๆ กรณีพิเศษเมื!อมีเหตุจาํเป็นโดยไม่รบกวนการทาํงานของพยาบาล   2.2)  การไดรั้บ
ความมั!นใจว่าผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งดีจากแพทยแ์ละพยาบาลโดยแนะนาํแพทยแ์ละพยาบาลที!ให้การ
รักษาให้สมาชิกในครอบครัวรู้จกัและใหค้าํยืนยนัว่าจะดูแลผูป่้วยให้ดีที!สุด   2.3) การไดรั้บความสุข
สบาย โดยจดัสถานที!รอเยี!ยมใหส้ะดวก ไม่แออดั แนะนาํวธีิการสอบถามขอ้มูลและอาการผูป่้วย
ทางโทรศพัท ์แนะนําสถานที!จดัจาํหน่ายอาหารในโรงพยาบาล ร้านสหกรณ์ หอ้งนํา และสถานที!
พกัสําหรับสมาชิกครอบครัวที!อยู่ไกล  2.4)  การไดรั้บกาํลงัใจและระบายความรู้สึก  เมื!อเผชิญ
ความเครียด  จดัเวลาและสถานที!เป็นสดัส่วน เปิดให้ซกัถามปัญหาและขอ้สงสัย รวมทังกลไกใน
การแก้ปัญหาและช่วยในการคน้พบปัญหาทางแกปั้ญหา  2.5) การใหแ้หล่งประโยชน์โดยใหค้าํชี แนะ 
การรวบรวมและหาแหล่งสนบัสนุนทางสังคมที!ครอบครัวผูป่้วยมีหรือสามารถหาได้จากหน่วยงานใน
โรงพยาบาลหรือองค์กรอื!น รวมทังใหโ้อกาสในการทาํกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื!อ  เพื!อ
สนบัสนุนดา้นจิตใจแก่ครอบครัว   3) สนบัสนุนกิจกรรมการพยาบาลเมื!อเขา้เยี!ยมโดยใหม้ีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผูป่้วย ดูแลการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั พูดคุยใหก้าํลงัใจโดยอธิบายและ
สาธิตการมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยเป็นรายบุคคลขณะเยี!ยมผูป่้วยและใหค้รอบครัวลงมือปฏิบติัไป
พร้อมๆ กนัใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที 

Neef (1995) ศึกษาการฝึกบิดามารดาแบบปิรามิดโดยเพื!อนช่วยเพื!อนในผูป้กครองของ
บุคคลออทิสติก  จาํนวน  26  คน พบวา่ผูป้กครองสามารถเรียนรู้และจดจาํวิธีการฝึกไปสอนต่อได ้ 
ในลกัษณะกลุ่มปิรามิด  เดก็ที!ไดรั้บการฝึกจากนกัวชิาชีพและผูป้กครองพฒันาขึนทุกราย 
   O’Toole (1995)  พบว่า ผูป้กครองของบุคคลออทิสติกจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอบรมเพื!อให้มี
ความรู้  มีทกัษะและมีความตระหนกัในเรื!องต่อไปนี   คือ 1) พฒันาการของเด็กทั!ว ๆ ไป  ซึ! งโดย
ส่วนใหญ่เดก็ทุกคนจะพฒันาไปตามลาํดบัขันของพฒันาการ 2) ผูป้กครองตอ้งเชื!อวา่เด็กจะพฒันาไดเ้ร็ว
ถา้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการฝึกและพฒันาศกัยภาพเด็กแลว้ประสิทธิผลการอบรมจะเกิดขึนกบัเด็ก  3) 
บุคคลออทิสติกควรไดร้ับโอกาสในการพฒันาศกัยภาพโดยผูป้กครองควรยอมรับว่าการเปลี!ยนแปลง
สิ!งแวดลอ้มหรือบริบทในชีวิตประจาํวนัเป็นสิ!งที!ช่วยพฒันาศกัยภาพใหเ้ดก็เรียนรู้ไดดี้และมากขึน  

 Alaska Legal Resource Centre (2005) กล่าววา่  การใหค้วามรู้หรือจดักิจกรรมการอบรม
ใหผู้ป้กครองที!มีปัญหาคลา้ย ๆ กนัไดแ้ลกเปลี!ยนประสบการณ์ในการแกปั้ญหาและเรียนรู้สิ!งดีๆ 
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ซึ!งกนัและกนัเป็นสิ!งจาํเป็น การช่วยเหลือ มกัมีขอ้จาํกดัตามความแตกต่างของแต่ละครอบครัว ซึ!ง
บางครอบครัวไม่สามารถปฏิบติัตามโปรแกรมดงัที!คาดหวงัได ้จงึควรพยายามใหทุ้กคนในบา้น
และชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือดว้ย   เช่น  หากิจกรรมที!เหมาะสมซึ!งผูใ้หญ่และเดก็ทุก
คนสามารถทาํร่วมกนัไดเ้ป็นส่วนหนึ!งของกิจกรรมฟื นฟูสมรรถภาพ และยงัไดเ้สนอวา่  ควรให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเห็นดว้ยกบัจดุมุ่งหมายในแต่ละขอ้ก่อนลงมือปฏิบติัทุกครั ง ในการ
ทาํใหผู้ป้กครองเห็นความสําคญัและเรียนรู้วธีิการช่วยเหลือบุตรนันทีมงานตอ้งคาํนึงถึงกระบวนการที!
เหมาะสมในแต่ละราย สื!อ สิ!งพิมพ์ซึ!งอาจเหมาะสมและมีประโยชน์กบับางครอบครัวเท่านันแต่ไม่ใช่กบั
ทุกครอบครัว  การพูดคุยกนั  การสังเกตและรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกนั โดยการเรียนรู้
อาจเกิดขึนที!บา้นหรือที!ใดก็ไดจ้ากการทาํงานร่วมมือกนัระหว่างบุคลากรและผูป้กครองของเดก็  
ผูป้กครองส่วนใหญ่ที!มาขอรับบริการจากสถานบริการมกัมาจากการแนะนาํและส่งตอ่ ไม่ไดเ้กิดจาก
ความตอ้งการที!แท้จริงและมีเป้าหมายชดัเจนก่อนมารับบริการ  ซึ! งมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ
ผูป้กครองดว้ย ดงันันในบางครอบครัวอาจจาํเป็นตอ้งไดร้ับคาํแนะนาํเป็นพิเศษแลว้แต่กรณี 

Bosworth  (1995) ศึกษาคุณลกัษณะของครูที!มีความเอืออาทรจากการสัมภาษณ์นกัเรียน
ระดบั 6 – 8 ทังชายและหญิงจาํนวน 100 คน พบว่า ลกัษณะที!สําคญัของครูที!มีความเอืออาทร
จาํแนกเป็นดา้น ครูที!ช่วยเหลือเรื!องการเรียนใหค้วามสําคญักบัความเป็นบุคคลของนกัเรียนแตล่ะ
คน แสดงออกซึ!งความเคารพในตวันกัเรียน มีความอดทน ให้คาํอธิบายกบังานที!ให ้ติดตามความ
เขา้ใจของเด็ก และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที!สนุกสนาน ลกัษณะของครูที!มีความเอืออาทร 
ช่วยเหลือปัญหาส่วนตวัของเดก็ ให้คาํแนะนาํและแนวทางการดาํเนินชีวติและอุทิศตนเองให้กบั
นกัเรียน  ในดา้นบุคลิกภาพส่วนตวัของครูที!เอืออาทร คือ เป็นคนที!ใจดี สุภาพ ชอบช่วยเหลือเด็ก
นกัเรียน เชื!อในความสามารถและความสําเร็จของนกัเรียนและอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกบันกัเรียน 

Battistich (1997) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้สึกวา่โรงเรียนเป็นเสมือนชุมชน 
(School as a community) ดา้นความเอืออาทรและการสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลจาก
นกัเรียนระดบั 5 – 6 (อายุ 11 – 12 ปี) จาํนวน 1,434 คน ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนที!นกัเรียนมี
ความรู้สึกวา่โรงเรียนเป็นชุมชนมากกวา่ มีความรู้สึกเอืออาทรมากกวา่ มีพฤติกรรมการใช้ยาเสพ
ติดและการเบี!ยงเบนน้อยกว่า 

Rimland (1965 อา้งอิงใน Smith, 1998) เป็นนกัจิตวทิยาชาวอเมริกามีลูกเป็นออทิสติกได้
ทุ่มเทศึกษาวจิยัเกี!ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใน ประเดน็ต่างๆ และร่วมมือกบัพ่อแม่คน
อื!นๆ จนสามารถจดัตัง สมาคมเดก็ออทิสติกระดบัชาติ (National Society of Autistic Children)  
ปัจจุบนัเปลี!ยนชื!อเป็น Autism Society of America ในค.ศ. 1990   เพื!อส่งเสริมสนบัสนุนองค์
ความรู้  สื!อ สิ! งอาํนวยความสะดวกสําหรับบุคคลออทิสติก นอกจากนียงัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
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ผลของการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ของ

ผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์

การศึกษาพิเศษ 
1. ความสามารถของผูป้กครองในการ

พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 

2. ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครองของ
บุคคลออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

3. ความก้าวหนา้ของบคุคลออทิสติกหลงั
การใชรู้ปแบบ 

 

ชุมชนการเรียนรู้ของผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก 

 ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบดว้ย 7 
ขันตอน ดงันี  

1)  ศึกษาพากเพียร  
2)  เรียนรู้ปัญหา   
3)  ศึกษาขอ้ดี   
4)  มีส่วนร่วมคิด   
5)  พิชิตทางตนั   
6)  มุ่งมั!นช่วยเหลือ     
7)  เอือเฟื อผูอื้!น   

ความบกพร่องอื!นๆ ไดแ้ก่  เดก็ที!มีความบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย พฤติกรรมหรืออารมณ์  
(Kauffman, 1997 อา้งอิงใน Smith,1998) ดว้ย   

William J and Beth (2009)  ศึกษา การใหค้วามรู้แก่ครอบครัวโดยการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้โดยสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและผูใ้หก้ารศึกษาแก่ครอบครัวพบว่า การให้ความรู้แก่
ครอบครัวโดยการสร้างชุมชนการมีส่วนร่วมโดยรูปแบบการใหก้ารศึกษาแก่ครอบครัว  ผูใ้ห้
อาํนวยความสะดวกและใหก้ารศึกษาแก่ครอบครัวควรทาํหนา้ที!ประสานงานใหเ้กิดการมีส่วน
ร่วมและกิจกรรมในมิติต่างๆ สําหรับกลุ่มครอบครัว  ซึ! งไม่มีหลกัสูตรที!แน่นอนแต่ตอ้งมีเทคนิค
ในการทาํใหเ้กิดความร่วมมือในกลุ่มเกี!ยวกบัหวัขอ้ที!ชดัเจนของกลุ่ม  ซึ! งเป็นประเดน็ที!ไดรั้บการ
คดัเลือกจากกลุ่ม  มีการอธิบายเกี!ยวกบัหลกัการและใจความสําคญัของบทเรียน  มีการนาํเสนอ
ขอ้มูลการประเมิน  การแสดงความคิดเห็นที!ครอบครัวสามารถเรียนรู้ที!จะนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ 
และการตอบสนองของครอบครัวเกี!ยวกบัรูปแบบที!หลากหลายของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
7. กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

คว าม ต้อ งก ารจํ า เ ป็ นใ นก าร พัฒน า

รูปแบบชุมชนการเรียน รู้ของผู้ปกครองของ

บุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ   
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