
บทที�  4 

ผลการวจิัย 

 ในการวจิยัพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั  
ดงันี+ 
1. ผลการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก   ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

 1.1   ผลการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง

ของบุคคลออทิสติก ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  นาํเสนอตามลาํดบัดงันี+  
  1.1.1   ในการสํารวจปัญหาและระดบัความตอ้งการจาํเป็นของผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นผูป้กครองของบุคคลออทิสติก 
จาํนวน 120  คน  มีผลปรากฏ ดงัตารางที5  3- 4 
 

ตารางที�  3   สถานภาพของผูป้กครองที5ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน (N=120คน) ร้อยละ 

 

เพศ 

ชาย 9 7.5 

หญิง 111 92.5 

อายุ 

ตํ5ากวา่ 30 ปี 16 13.3 
31-40  ปี 33 27.5 
41-50 ปี 38 31.7 
51 ปีขึ+นไป 33 27.5 

ความเกี�ยวข้องกับ
บุคคลออทิสติก 

 

บิดา 2 1.7 
มารดา 68 56.7 
ญาติ 41 34.2 
ผูดู้แลเดก็ 9 7.5 

ระยะเวลาในการ
ดูแลบุคคลออทิสติก 
 

ตํ5ากวา่ 1 ปี 12 10.0 
2-5  ปี 84 70.0 
6-10 ปี 16 13.3 
11 ปีขึ+นไป 8 6.7 
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จากตารางที5 3 พบวา่  สถานภาพของผูป้กครองที5ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 92.5 และ 7.5  ตามลาํดบั  ผูป้กครองที5ตอบแบบสอบถามส่วนใหญอ่ายุอยู่
ในช่วง  41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  31.7  อยู่ในช่วงอาย ุ31-40 ปีและช่วงอาย ุ51 ปีขึ+นไป  คิดเป็น   
ร้อยละ 27.5  และช่วงอายุตํ5ากวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3   ผูป้กครองที5ตอบแบบสอบถามมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลออทสิติกโดยส่วนใหญเ่ป็นมารดา  คิดเป็นร้อยละ 56.7 ญาติคิดเป็นร้อยละ  
34.2  ผูดู้แลเดก็คิดเป็นร้อยละ 7.5 และเป็นบิดาคิดเป็นร้อยละ 1.7 ในเรื5องของระยะเวลาในการดูแล
บุคคลออทิสติก  ส่วนใหญ่ดูแลเด็กมาเป็นระยะเวลา 2-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 70  ดูแลเด็กมาเป็น
ระยะเวลา  6-10  ปี คิดเป็นร้อยละ  13.3  ดูแลเด็กมาเป็นระยะเวลาต ํ5ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 10  
และดูแลเด็กมาเป็นระยะเวลา  11 ปีขึ+นไป คิดเป็นร้อยละ 6.7   

สรุปจากผลการศึกษาสถานภาพของผูป้กครองที5ตอบแบบสอบถามพบวา่  โดยส่วนใหญ่
สถานภาพของผูป้กครองของบุคคลออทิสติกเป็นเพศหญิง  อายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี  โดยส่วนใหญ่
เป็นมารดา  และดูแลเด็กมาเป็นระยะเวลา 2 – 5 ปี  
 

ตารางที� 4   ระดบัของปัญหาและความตอ้งการในการแกปั้ญหาของผูป้กครองของบคุคลออทิสติก                  
                   ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเครือข่าย   
 

ที� รายการประเมิน 
ระดับปัญหา 

ระดับความต้องการ 
ในการแก้ปัญหา 

Χ  S.D. แปลความ 
Χ  S.D. แปลความ 

1 ขาดความมั5นใจในการพฒันาศกัยภาพ      
บุคคลออทิสติกดว้ยตนเอง 

4.33 .59 มาก 4.27 .89 มาก 

2 ขาดความรู้ในการจดัการกบัปัญหาที5เกิดขึ+น
เกี5ยวกบับุคคลออทิสติก 

4.37 .61 มาก 4.34 .86 มาก 

3 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติก 

4.17 .64 มาก 4.34 .78 มาก 

4 ขาดความรู้ในการนาํจุดเด่นหรือพรสวรรค์
ของบุคคลออทิสตกิมาใชใ้นการพฒันา
ศกัยภาพ 

4.33 .83 มาก 4.23 .81 มาก 

5 ขาดการติดต่อและแลกเปลี5ยนประสบการณ์
อยา่งต่อเนื5องระหว่างผู้ปกครองดว้ยกนั 

4.40 .88 มาก 4.43 .76 มาก 
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ตารางที� 4   ระดบัของปัญหาและความตอ้งการในการแกปั้ญหาของผูป้กครองของบคุคลออทิสติก                  
                   ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเครือข่าย (ต่อ) 

ที� รายการประเมิน 
ระดับปัญหา 

ระดับความต้องการ 

ในการแก้ปัญหา 

Χ  S.D. แปลความ 
Χ  S.D. แปลความ 

6 ขาดการแลกเปลี5ยนผลการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกกบั ผูมี้ประสบการณ์หรือ
ผูเ้ชี5ยวชาญ 

4.33 .75 มาก 4.69 .58 มากที5สุด 

7 ขาดตวัอยา่งหรือตน้แบบในการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติก 

4.30 .59 มาก 4.72 .56 มากที5สุด 

8 ขาดแหล่งเรียนรูเ้กี5ยวกบัการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติก 

4.33 .87 มาก 4.30 .74 มาก 

9 ขาดทกัษะในการประเมินความสามารถ
และการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติ
กอยา่งถูกตอ้ง 

4.40 .61 มาก 4.28 .89 มาก 

10 ขาดความต่อเนื5องในการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสตกิ 

4.30 .83 มาก 4.38 .72 มาก 

เฉลี�ยรวม 4.33 .59 มาก 4.39 .63 มาก 

 
 จากตารางที5  4  พบวา่ระดบัปัญหาของผูป้กครองของบุคคลออทสิติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเครือข่ายโดยภาพรวมมีค่าเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก (Χ=
4.33) และระดบัความตอ้งการในการแกปั้ญหามีค่าเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก  (Χ=4.39) โดยในดา้น
ระดบัปัญหาเรียงลาํดบัค่าเฉลี5ยจากมากไปนอ้ย ได้ดงันี+   ขาดการติดต่อและแลกเปลี5ยนประสบการณ์
อย่างต่อเนื5องระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัและ ขาดทกัษะในการประเมินความสามารถและการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทสิติกอยา่งถกูตอ้ง มีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมาก (Χ=4.40)  ขาดความรู้ในการ
จดัการกบัปัญหาที5เกิดขึ+นเกี5ยวกบัออทิสติก มค่ีาเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก (Χ=4.37) ขาดความมั5นใจใน
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกดว้ยตนเอง มีค่าเฉลี5ยอยู่ในระดบัมาก (Χ=4.33)  ขาดความรู้ในการ
นาํจุดเด่นหรือพรสวรรคข์องบุคคลออทิสติกมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพ มีค่าเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก  
(Χ= 4.33)  ขาดการแลกเปลี5ยนผลการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกกบัผูม้ีประสบการณ์หรือ
ผูเ้ชี5ยวชาญ และขาดแหล่งเรียนรู้เกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก มีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ใน
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ระดบัมาก (Χ= 4.33)  ขาดตวัอย่างหรือตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกและขาดความ
ต่อเนื5องในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก มีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมาก (Χ=4.30) และขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิอยู่ในระดบัม (Χ=4.17) 
 ในดา้นระดบัความตอ้งการในการแก้ปัญหา  โดยภาพรวมพบวา่ระดบัความตอ้งการในการ
แก้ปัญหาอยู่ในระดบัมาก (4.39)  เรียงลาํดบัค่าเฉลี5ยมากไปนอ้ย ไดด้งันี+   ขาดตวัอย่างหรือตน้แบบใน
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกมค่ีาเฉลี5ยอยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.72)  ขาดการแลกเปลี5ยนผล
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกกบัผูมี้ประสบการณ์หรือผูเ้ชี5ยวชาญ มีค่าเฉลี5ยอยู่ในระดบัมาก
ที5สุด (Χ=4.69) ขาดการติดต่อและแลกเปลี5ยนประสบการณ์อย่างต่อเนื5องระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนั 
มีค่าเฉลี5ยอยู่ในระดบัมาก  (Χ=4.43) ขาดความต่อเนื5องในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก มีค่าเฉลี5ย 
อยู่ในระดบัมาก  (Χ=4.38)  ขาดความรู้ในการจดัการกบัปัญหาที5เกิดขึ+นเกี5ยวกับออทิสติกและขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก มค่ีาเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมาก  (Χ=4.34)  
ขาดแหล่งเรียนรู้เกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก  มีค่าเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก (Χ=4.30)  
ขาดทกัษะในการประเมินความสามารถและการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกอย่างถูกตอ้งมี
ค่าเฉลี5ยอยู่ในระดบัมาก (Χ=4.28)  ขาดความมั5นใจในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกดว้ย
ตนเอง มีค่าเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก (Χ=4.27)  ขาดความรู้ในการนาํจุดเด่นหรือพรสวรรคข์องบุคคล
ออทิสติกมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพ มค่ีาเฉลี5ยอยูใ่นระดบัมาก  (Χ=4.23) 
 โดยสรุปปัญหาและความตอ้งการในการแกปั้ญหาของผูป้กครอง คือ ขาดการติดต่อและ
แลกเปลี5ยนประสบการณ์อยา่งต่อเนื5องระหว่างผูป้กครองดว้ยกนั  ขาดทกัษะในการประเมินและการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกอยา่งถกูตอ้งและผูป้กครองตอ้งการตวัอย่างหรือตน้แบบในการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติก  
 1.1.2  ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกบัแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของ 
ผูป้กครองเพื5อพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกจากการสนทนากลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติก 
จาํนวน  10  คน ปรากฏผลดงันี+  
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ตารางที� 5   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี5ยวกบัแนวทางในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง
เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติกจากการสนทนากลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติก    

     

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

1 ท่านคิดว่าการช่วยเหลือบุคคลออทสิติกของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  จงัหวดั 
ขอนแก่น ในปัจจุบนัเป็นอย่างไรบา้ง  ในประเด็นต่อไปนี+  
  1)  การติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลเกี5ยวกบัการใหบ้ริการ  
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  1)  การติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี5ยวกบัการใหบ้ริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  พบวา่  ผูป้กครองทกุคนตอบว่าการติดต่อ
สอบถามขอ้มลูเกี5ยวกบัการใหบ้ริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษมี
ความสะดวกดี ไดรั้บการแนะนาํเป็นอยา่งด ี

  2)  การประเมิน
ความสามารถพื+นฐานของ
บุคคลออทิสติก 
 

2)  การประเมินความสามารถพื+นฐานของบุคคลออทิสติก   
พบวา่  ผูป้กครองทุกคนตอบวา่ไดรั้บการประเมินจากนกัวชิาชีพ  
และครูหลายคน  ไดรั้บการประเมนิในหลายๆ ดา้น  ทั+งดา้น
กลา้มเนื+อมดัใหญ่  กลา้มเนื+อมดัเลก็   ความเขา้ใจภาษาและการ
ใชภ้าษา  สังคมและการช่วยเหลอืตนเอง  แต่มีผูป้กครองบางคน
ที5ใหข้อ้มูลเพิ5มเติมวา่การประเมินจากนกัวชิาชีพค่อนขา้งล่าชา้
เนื5องจากนกัวชิาชีพไม่ค่อยมีเวลาวา่ง 

  3)  การจดัทาํแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

  3)  การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  พบวา่  
ผูป้กครองร้อยละร้อย ตอบวา่ บุคคลออทิสตกิไดร้ับการจดัทาํ
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยผูป้กครอง  ทุกคนไดเ้ขา้
ร่วมการจดัทาํแผนฯ ดว้ย  และทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น
ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลดว้ย 

  4)  การจดัหาสิ5งอาํนวย
ความสะดวก สื5อ บริการ
และความช่วยเหลอือื5นใด
ทางการศึกษา 

  4)  การจดัหาสิ5งอาํนวยความสะดวก  สื5อ  บริการและความ
ช่วยเหลอือื5นใดทางการศึกษา พบวา่ ผูป้กครองบางคนเป็นผู้
ตดัสินใจวา่ตอ้งการสื5อ บริการฯ  อะไรบา้ง   ในขณะที5ผูป้กครอง
ส่วนใหญ่ตอ้งการคาํแนะนาํในการจดัหาสิ5งอาํนวยความสะดวก  
สื5อ  บริการและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษาจากครู 
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ตารางที� 5  ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกบัแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครองเพื5อ 
                    พฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติกจากการสนทนากลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติก (ตอ่)    
 

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

1 ท่านคิดว่าการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  
จงัหวดัขอนแก่น ในปัจจุบนัเป็นอย่างไรบา้ง  ในประเดน็ต่อไปนี+ (ต่อ) 
  5)  การใหบ้ริการพฒันา
ศกัยภาพตามความ
ตอ้งการจาํเป็น 
 

  5)  การใหบ้ริการพฒันาศกัยภาพตามความตอ้งการจาํเป็น  
พบวา่  ผูป้กครองร้อยละร้อยตอบวา่ครูใหบ้ริการสอนบุคคล
ออทสิติกทุกวนั  และบางวนัมีการบา้นใหผู้ป้กครองนาํกลบัไป
ทาํที5บา้น  บางวนันดัสอนรายบุคคล 

  6)  การประเมินผลการ
พฒันาศกัยภาพเดก็ 

  6)  การประเมินผลการพฒันาศกัยภาพ  พบว่า  ผูป้กครองร้อยละ
ร้อยตอบวา่   ไดรั้บการประเมินผลการพฒันาเป็นระยะ  โดยมีการ
ประเมินความก้าวหนา้  และทบทวนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั+ ง 

2 ท่านมีปัญหาในการ
ช่วยเหลอืบุคคลออทิสติก 
อย่างไรบา้ง 

   ผูป้กครองส่วนใหญ่ ขาดความรู้ในการช่วยเหลอืเดก็ที5บา้น
อย่างถูกวธีิและไม่แน่ใจวา่วธีิที5ทาํถูกตอ้งหรือไม่  ผูป้กครองบาง
คนไม่มีเวลามารับบริการที5ศูนยฯ์ อยา่งต่อเนื5อง เนื5องจากบา้นอยู่
ไกล  และตอ้งทาํงานจึงไม่มีเวลานาํลูกมารับบริการ   ผูป้กครอง
บางคนไม่มีสื5ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็กที5บา้น ทาํใหไ้ม่ได้
ช่วยเหลอืเดก็อย่างต่อเนื5อง   ผูป้กครองบางคนตอบวา่  เมื5อเกิด
ปัญหาในการช่วยเหลือเดก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครและไม่แน่ใจวา่
วิธีการช่วยเหลอืเดก็ที5ทาํอยูถู่กตอ้งหรือไม่ 

3 ท่านคิดว่าผูป้กครองของ 
บุคคลออทิสติกควร
ร่วมมือกบับุคลากรที5
ใหบ้ริการในการ
ช่วยเหลือบุคคลออทิสติก  
อย่างไรบา้ง 

 ผูป้กครองส่วนใหญ่ตอบวา่  ควรช่วยควบคุมดแูลบุคคลออทิ
สติกใหป้ฏิบตักิิจกรรมตามที5ครูสอนเมื5ออยูใ่นชั+นเรียน  และ
ผูป้กครองบางคนตอบวา่  ควรสอนลูกในเวลาวา่ง  แต่ตอ้งไดรั้บ
คาํแนะนาํจากครูเกี5ยวกบัวธีิการสอน    
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ตารางที� 5  ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกบัแนวทางในการพฒันาชุมชนรูปแบบการเรียนรู้ของผูป้กครอง
เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติกจากการสนทนากลุ่มผูป้กครองของบุคคลออทิสติก (ต่อ)    

 

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

4 ท่านคิดวา่
ผูป้กครอง
ของ
บุคคล
ออทิสติก
ควรมี
ส่วน
ช่วยเหลอื
กนั
อย่างไร
บา้ง 

    ผูป้กครองส่วนใหญ่ตอบวา่  ควรช่วยให้คาํแนะนาํเกี5ยวกบัการช่วยเหลือบุคคล
ออทิสติกระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนัและผูป้กครองบางคนตอบวา่ควรช่วยดูแลลูกให้
ระหว่างที5ผูป้กครองอีกคนไปทาํธุระ  ผูป้กครองหลายคนตอบวา่  ผูป้กครองควร
ช่วยกนัพฒันาศกัยภาพเดก็ และควรแลกเปลี5ยนความรู้  วธีิการแกปั้ญหาระหวา่งกนั 

5 ท่าน
ตอ้งการ
ใหศู้นย์
การศึกษา
พิเศษ
สนบัสนุน
อะไรบา้ง
ในการ
พฒันา
ศกัยภาพ
บุคคล
ออทิสติก 

  ผูป้กครองบางคนตอบวา่  ควรสนบัสนุนเรื5องสื5ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือบุคคล
ออทิสติก เช่น พาผลิตสื5อ  หรือให้ยืมสื5อ  เพื5อนาํกลบัไปพฒันาเดก็ที5บา้น  ในขณะที5
ผูป้กครองบางคนเสนอว่าควรมีการส่งเสริมใหผู้ป้กครองทาํกิจกรรมร่วมกนัเวลา
ว่างเพื5อลดความเครียดจากการดแูลลูก  ผูป้กครองทุกคนเห็นวา่ผูป้กครองควร
รวมกลุ่มกนัเพื5อแลกเปลี5ยนความคิดเห็น  ความรู้และสื5ออปุกรณ์ต่างๆ ในการ
ช่วยเหลอืบุคคลออทิสติกร่วมกนั  เนื5องจากผูป้กครองหลายคนนาํเดก็ไปรับบริการ
หลากหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาล  คลนิิกฝึกพูด ทาํใหผู้ป้กครองมีความรู้และสื5อใน
การพฒันาเด็กหลากหลายจึงควรนาํมาแบ่งปันหรือแลกเปลี5ยนกนั 

6 ท่านคิดวา่
ถา้มีการ
รวมกลุ่ม

ผูป้กครองหลายคนเสนอวา่ควรมีการรวมกลุ่มผูป้กครองจาํนวนไม่มากจนเกินไป 
ประมาณ 10 คน  เพื5อแลกเปลี5ยนความรู้ในการช่วยเหลือเดก็ระหว่างกนั  ผูป้กครองหลาย
คนเสนอวา่ควรรวมกลุ่มกนัเพื5อผลิตสื5อในการพฒันาเด็ก  ผูป้กครองบางคนเสนอวา่การ
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ของ
ผูป้กครอง
ควรมี
รูปแบบ
ของกลุ่ม
อย่างไร 

รวมกลุ่มควรมีบรรยากาศที5เป็นกนัเองมีการติดต่อกนัเป็นระยะเมื5อมีปัญหาสามารถ
ปรึกษากนัได ้ ร่วมกนัแกปั้ญหาเดก็ไปพร้อมๆ กนัซึ5งจะทาํให้ผูป้กครองรู้สึกไม่อา้งวา้ง  
ผูป้กครองทุกคนเห็นวา่ครูหรือบุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษจะตอ้งมีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนสื5อ  อุปกรณ์  และให้ความรู้แก่ผูป้กครอง   

 
 จากตารางที5  5  พบว่า  แนวทางในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของ
บุคคลออทิสติก  มีดงันี+   1)  กิจกรรมหรือขั+นตอนของชุมชนการเรียนรู้  ควรประกอบดว้ย  การ
ร่วมกนัแกปั้ญหาของบุคคลออทิสตกิ  การผลติสื5อในการพฒันาบุคคลออทิสติก การส่งเสริมให้
ผูป้กครองพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกดว้ยตนเอง  การแบ่งปันความรู้หรือสื5อระหวา่งผูป้กครอง 
2)  สมาชิกกลุ่มควรมีประมาณ  10  คน มีบรรยากาศเป็นกนัเอง เนน้การแลกเปลี5ยนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
3)  มีครูหรือบุคลากรศูนยก์ารศึกษาพิเศษเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม
ของผูป้กครอง 4)  มีการสนบัสนุนสื5อ  อุปกรณ์  และความรู้ในการพฒันาศักยภาพเด็กจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
  1.1.3   ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกบัแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง
เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก  จากการสนทนากลุ่มบุคลากร ผูใ้หบ้ริการที5ทาํงาน
เกี5ยวขอ้งกบับุคคลออทิสติก  ไดแ้ก่  นกักิจกรรมบาํบดั นกัจิตวทิยา  นกักายภาพบาํบดั       ครู
การศึกษาพิเศษ  ครูฝึกพูด  มีเกณฑใ์นการคดัเลอืก คอื มีประสบการณ์ในการส่งเสริมศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกอยา่งตอ่เนื5องมาอยา่งนอ้ย  2  ปี  จาํนวน 10  คน ปรากฏผลดงันี+  
ตารางที�  6   ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกับแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง 

    เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก จากการสนทนากลุ่มบุคลากร 
 

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

1 ท่านคิดวา่การช่วยเหลือบุคคลออทิสตกิของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดั
ขอนแก่น ในปัจจุบนัเป็นอย่างไรบา้ง  ในประเด็นต่อไปนี+ 

   1)  การติดตอ่สอบถามขอ้มูล
เกี5ยวกบัการใหบ้ริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
 

 ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลเกี5ยวกบัการใหบ้ริการของ
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  พบวา่บุคลากรทุกคนตอบว่า
บุคลากรทุกคนในศูนยฯ์ สามารถใหข้อ้มูลเกี5ยวกบัการ
ใหบ้ริการแก่ผูป้กครองและผูเ้กี5ยวขอ้งไดโ้ดยการสอบถาม  
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โดยตรงหรือทางโทรศพัท ์

   2)  การประเมินความสามารถ
พื+นฐานของบุคคลออทิสติก 

  ในการประเมินความสามารถพื+นฐานของบุคคลออทิสติก
พบวา่บุคลากรทกุคนตอบวา่มีทีมสหวชิาชีพ ไดแ้ก่       
นกักายภาพบาํบดั นกักิจกรรมบาํบดั นกัจิตวทิยา  และครู
การศึกษาพิเศษ รับผิดชอบการประเมินความสามารถ 
พื+นฐานของบุคคลออทิสติกใหค้รอบคลุมทุกดา้น  และมี
การใชแ้บบประเมินที5เป็นมาตรฐาน   

ตารางที�  6   ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกับแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง 
  เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทสิติก จากการสนทนากลุ่มบุคลากร  (ต่อ) 

 

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

   3)  การจดัทาํแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

บุคลากรทุกคนเห็นวา่  ควรมีการจดัทาํแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคลใหก้บับุคคลออทิสติกทุกคนที5มา
รับบริการที5ศูนยฯ์ โดยทีมนกัวชิาชีพที5ประเมิน
ความสามารถพื+นฐานของเดก็ร่วมกบัผูป้กครองและมี
การทบทวนแผนฯ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั+ง 

   4)  การจดัหาสิ5งอาํนวยความ
สะดวก  สื5อ บริการและความ
ช่วยเหลอือื5นใดทางการศึกษา 

 บุคลากรส่วนใหญ่จดัหาสิ5งอาํนวยความสะดวกฯ ใหก้บั
บุคคลออทิสติกตามความตอ้งการจาํเป็นโดยเสนอผ่าน
การประชุมแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  ในขณะที5
บุคลากรบางคนตอบวา่  การจดัหาเกิดจากนกัวชิาชีพเป็น
ผูป้ระเมินและใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครอง ซึ5 งผูป้กครอง
จะเป็นผูต้ดัสินใจเป็นคนสุดทา้ย 

   5)  การใหบ้ริการพฒันาศกัยภาพ  
ตามความตอ้งการจาํเป็น 
 

  บุคลากรทกุคน  ตอบวา่  บุคลากรครู  นกัวชิาชีพ
ใหบ้ริการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกตามแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยจดัการเรียนการสอนใน
แต่ละชั+นเรียน   

   6)  การประเมินผลการพฒันา
ศกัยภาพเดก็ 
 

 บุคลากรบางคน  ตอบวา่  มีการประเมินผลการพฒันา
ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  และบางคนตอบ
ว่า  มีการประเมินความกา้วหนา้ของพฒันาการร่วมดว้ย  
โดยมีการประเมินผลเป็นระยะทุก 3 เดือน 
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2 ท่านมีปัญหาในการช่วยเหลือ
บุคคลออทิสติกอยา่งไรบา้ง 

บุคลากรส่วนใหญ่ตอบวา่ ผูป้กครองไม่ใหค้วามร่วมมือใน
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก  เช่น  ไม่ปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํที5ให้  ไม่นาํกิจกรรมหรือสื5อที5ครูใหไ้ปสอนต่อที5
บา้น ไม่ช่วยควบคุมดูแลเด็กขณะทาํกิจกรรมบุคลากรหนึ5ง
คนตอบวา่  การสื5อสารระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูป้กครองไม่
ตรงกนั  เกี5ยวการใชเ้ทคนิคการสอนบุคคลออทิสติก ซึ5 งอาจ
เนื5องมาจากผูป้กครองมีความลาํบากในการทาํความเขา้ใจ 

ตารางที�  6   ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกับแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง 
เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก จากการสนทนากลุ่มบุคลากร  (ต่อ) 

 

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

2 ท่านมีปัญหาในการช่วยเหลือ
บุคคลออทิสติกอยา่งไรบา้ง 
(ต่อ) 

เกี5ยวกบัเทคนิคการช่วยเหลอืหรืออาจมาจากผูใ้หบ้ริการ
เองที5ดอ้ยประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เกี5ยวกบั
เทคนิคการช่วยเหลือบุคคลออทิสติก  บุคลากรบางคน
ตอบว่า  บุคคลออทิสติกมารับบริการไม่ต่อเนื5อง  ทาํให้
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกไม่ไดผ้ลเท่าที5ควร 

3 ท่านคิดวา่ผูป้กครองของบุคคล 
ออทิสติกควรร่วมมือกบั 
บุคลากรที5ใหบ้ริการในการ 
ช่วยเหลอืบุคคลออทิสติก  
อย่างไรบา้ง 

   บุคลากรบางคนตอบวา่  ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมใน
การประเมินปัญหาของบุคคลออทิสติกอย่างถูกตอ้ง   
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี5ยวกบัการ
จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลใหม้ากขึ+นกว่า  
ที5เป็นอยู่  บุคลากรบางคนตอบว่า  ผูป้กครองควรมีส่วน
ร่วมในการกระตุน้พฒันาการบุคคลออทิสติกตาม
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  และตามคาํแนะนาํ
ของครู  โดยช่วยควบคุมบุคคลออทิสติกขณะทาํกิจกรรม
ในชั+นเรียน  และนาํสื5อหรือกิจกรรมที5ครูแนะนาํกลบัไป
ทาํที5บา้นอยา่งสมํ5าเสมอ   บุคลากรบางคนตอบวา่  
ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการจดัหาสื5ออปุกรณ์ที5
สามารถจดัหาไดที้5บา้น  รวมทั+งใหค้วามร่วมมือกบั
บุคลากรในการปรับสภาพแวดลอ้มที5บา้นใหเ้หมาะสม
กบัการช่วยเหลือบุคคลออทิสติก   บุคลากรบางคนตอบ
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ว่า  ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการบนัทึกผลการพฒันา
ศกัยภาพบคุคลออทิสติกที5ผูป้กครองนาํกลบัไปสอนที5
บา้นและรายงานผลใหก้บัครูไดท้ราบเป็นระยะเพื5อใหมี้
ขอ้มลูที5ตรงกนัในการพฒันาศกัยภาพเดก็ 

 

 
 

ตารางที�  6   ผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลเกี5ยวกับแนวทางในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ของผูป้กครอง 
  เพื5อพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทสิติก จากการสนทนากลุ่มบุคลากร  (ต่อ) 

 

ที� ประเด็น สรุปผลการสนทนากลุ่ม 

4 ท่านคิดวา่ผูป้กครองของบุคคล
ออทิสติกควรมีส่วนช่วยเหลอื
กนัอย่างไรบา้ง 

บุคลากรส่วนใหญ่ตอบวา่  ผูป้กครองควรใหข้อ้มูล
เกี5ยวกบัเทคนิคที5ตนใชก้บับุคคลออทิสติกแลว้ประสบ
ความสําเร็จ  และผูป้กครองควรให้กาํลงัใจซึ5งกนัและกนั   
รวมทั+ง ผูป้กครองควรให้ยืมหรือแลกเปลี5ยนเอกสาร  
หนงัสือความรู้ หรือสื5ออุปกรณ์ระหวา่งกนั 

5 ท่านตอ้งการให้ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษสนบัสนุนอะไรบา้งใน
การพฒันาศกัยภาพบุคคล   
ออทิสติก 

บุคลากรส่วนใหญ่ตอบวา่  ควรจดัอบรมใหค้วามรู้
เกี5ยวกบัเทคนิคการช่วยเหลอืบุคคลออทิสตกิและการ
ผลิตสื5อให้กบัผู้ปกครองโดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื5อให้ผูป้กครองนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  ควรจดัให้
ผูป้กครองมีการรวมกลุ่มกนั  เพื5อแลกเปลี5ยนความรู้
ระหวา่งกนัหรือระหวา่งครูกบัผู้ปกครองเพราะ
ผูป้กครองหลายคนมคีวามรู้จากการดูแลเดก็มานาน    
และนาํเดก็ไปรับบริการพฒันาศกัยภาพหลายแห่งจงึมี
มุมมองที5หลากหลายหากนาํมาแลกเปลี5ยนกนัจะเป็น
ประโยชน์มาก  หรือรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมผลิตสื5อ 
บุคลากรบางคนตอบวา่  ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการ
ฝึกอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติกที5อายุมากแลว้ 

6 ท่านคิดวา่ถา้มีการรวมกลุม่ของ
ผูป้กครองควรมีรูปแบบของ

  ควรมีผูป้กครองรวมกลุ่มประมาณ 10-12 คน  ควรเน้น
ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการคิดวเิคราะห์ปัญหา 
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กลุ่มอย่างไร วิธีการแก้ปัญหาของบุคคลออทิสติกดว้ยตนเอง  ควรมี
การแลกเปลี5ยนเรียนรู้  มีกิจกรรมกระตุน้ใหผู้ป้กครอง
คิดถึงขอ้ดีของบุคคลออทิสตกิและนาํมาใชใ้นการพฒันา
บุคคลออทสิติก  รวมถึงควรส่งเสริมให้ผูป้กครองทาํ
กิจกรรมในเชิงบาํเพญ็ประโยชน์แก่ผูป้กครองออทิสติก
อื5น  ๆซึ5งจะช่วยให้ผูป้กครองรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 

 

จากตารางที5 6  พบวา่  บุคลากร มีความเห็นเกี5ยวกบัแนวทางในการพฒันารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ดงันี+    1)  กิจกรรมหรือขั+นตอนของรูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ฯ  ควรประกอบดว้ย   การเรียนรู้ปัญหาและวธีิการแก้ปัญหาของบุคคลออทิสติกร่วมกนั   มีการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื5อง   มีการทาํกิจกรรมที5เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื5น  และมีการคน้หา
ขอ้ดีของบุคคลออทิสติก  2) กลุ่มผูป้กครองควรมีจาํนวน ประมาณ 10-12   เนน้การแลกเปลี5ยนเรียนรู้
ระหว่างกนั   ผูป้กครองมีโอกาสในการรับและใหค้วามรู้หรือสื5อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  มีการยอมรับซึ5ง
กนัและกนั  3)   ผูป้กครองควรเป็นผูท้ี5มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา  วเิคราะห์สาเหตุ และคิดวธีิการ
แก้ปัญหาดว้ยตนเอง  รวมถึงผูป้กครองตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใหม้ากที5สุด  
โดยมีครูและผูป้กครองในกลุ่มเป็นที5ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ  4)  มีการสนบัสนุนสื5อ  อุปกรณ์  และ
ความรู้ในการพฒันาศกัยภาพเดก็จากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และผูป้กครองบางคนที5มีศกัยภาพสามารถ
จดัหาสื5อ  อุปกรณ์ไดด้ว้ยตนเอง 
 1.1.3  จากการศึกษาและวเิคราะห์เอกสารงานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งและขอ้มูลพื+นฐานทุกดา้นจากขอ้มูลที5
ศึกษาไดจ้ากการวจิยัระยะที5 1 ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้แลว้ ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์  ร่างรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ   ซึ5 งมีองค์ประกอบ  คือ 
 1)  ข ั+นตอน ซึ5งมี 6   ข ั+นตอนย่อย คือ 1.1)  เรียนรู้ปัญหา  1.2)  ศึกษาขอ้ดี  1.3)  มีส่วนร่วมคิด  
1.4)  พิชิตทางตนั  1.5)  มุ่งมั5นช่วยเหลือ   1.6)  เอื+อเฟื+ อผูอ้ื5น  

2)  ระบบสงัคมเนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองกบับุคลากร 
 3)  หลกัการตอบสนอง เนน้ให้บุคลากรผูใ้ห้บริการส่งเสริมและกระตุน้ผูป้กครอง  ในการร่วมมือ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 
 4)  ระบบสนบัสนุน เนน้การสนบัสนุน สิ5งอาํนวยความสะดวก สื5อ บริการและความช่วยเหลือ
อื5นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงที5จดัใหบุ้คคลออทิสติกตามความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคล  
เมื5อนาํร่างรูปแบบไปใหผู้เ้ชี5ยวชาญจาํนวน  7 ท่าน ตรวจสอบและแบบประเมินระดบัคุณภาพของ
รูปแบบในภาพรวม อยู่ในระดบั ดี และไดเ้สนอแนะเพิ5มเติมรายละเอียดต่าง ๆ  ซึ5 งผูว้จิยัไดป้รับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะเพิ5มเติมดงักล่าวแลว้ ดงันี+ 
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  4.1)   ข ั+นตอน  จากรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ที5มี 6 ข ั+นตอน  ไดแ้ก่  เรียนรู้ปัญหา     ศึกษาขอ้ดี  มี
ส่วนร่วมคิด  พิชิตทางตนั  มุ่งมั5นช่วยเหลือ  และเอื+อเฟื+ อผูอ้ื5น  ระยะเวลาในแต่ละข ั+นตอนควรมีมากพอที5
ผูป้กครองจะไดเ้รียนรู้แนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก 
  4.2)  ระบบสังคม วทิยากรควรเป็นผูเ้ชี5ยวชาญและมีความรู้ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิ
สติกเป็นอย่างดี รวมทั+งเป็นผูที้5สามารถตอบคาํถามของผูป้กครอง  บุคลากร     ผูใ้หบ้ริการควรมี
บุคลกิภาพอบอุ่น  เขา้กบัผูป้กครองไดง้่าย  และเป็นที5ไวว้างใจของผูป้กครอง 
  4.3)  หลกัการตอบสนอง บุคลากรผูใ้หบ้ริการควรเป็นผูที้5มคีวามสามารถในการกระตุน้ให้
ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกนั  กิจกรรมควรมีการส่งเสริมให้
ผูป้กครองทาํกิจกรรมร่วมกนั 
  4.4)  ระบบสนบัสนุน สถานที5ในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของ
บุคคลออทิสติกควรเป็นสถานที5ที5เหมาะสม   ควรมีการจดัเตรียมสิ5งอาํนวยความสะดวก  สื5อ  บริการและ
ความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษาใหเ้พียงพอและตรงกบัความตอ้งการจาํเป็นของบุคคลออทิสติก  โดย
ผูป้กครองควรเลอืกปัญหาที5ตอ้งการแก้ไข  

ทั+งนี+ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขใหม้ีความสมบูรณ์ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี5ยวชาญเพื5อใหไ้ดรู้ปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ผูป้กครองสําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติกและนาํไปทดลองใชแ้ละพฒันา
ดว้ยวธีิวจิยัปฏิบติัการ รวม 3 วงจร  
 

2.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ใน   

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวดัขอนแก่น   
  

 การศึกษาประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคล  ออทิ
สติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น  ผูวิ้จยัใชก้ระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ 3 วงจร  โดยในแต่ละวงจรของการวจิยัปฏิบติัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับ
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ประกอบดว้ย 4  ข ั+นตอน  คือ  ข ั+นวางแผน (Plan)   ข ั+นปฏิบติัการ 
(Act)  ข ั+นสังเกตการณ์ (Observe)และขั+นสะทอ้นผลการปฏิบตักิาร (Reflect)  
 2.1  ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น วงจรที� 1   

        เมื5อนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติกมาทดลองใชก้บั
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 10 
คน  ซึ5งใชร้ะยะเวลา 24  สัปดาห์ ปรากฏดงันี+  
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 2.1.1  การวางแผน  (Plan)    ดาํเนินการโดยวางแผนการใชรู้ปแบบ  คดัเลอืกผูป้กครอง  
ชี+แจงผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัเกี5ยวกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั  รูปแบบ  แนะนาํวิธีการเรียนรู้และ
บทบาทของผูเ้กี5ยวขอ้งในการทาํกิจกรรมตามรูปแบบ  จดัเตรียมหลกัสูตรอบรม แผนการจดั
ประสบการณ์  สื5อ แหล่งเรียนรู้ และแบบประเมิน  

 2.1.2  การปฏิบติั (Act)     ผูวิ้จยัดาํเนินกิจกรรมตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับ 
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ดงันี+    

ข ั+นที5 1  เรียนรู้ปัญหา   ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัจดักิจกรรมโดยการนาํเสนอและ 
ชี+แจงปัญหาที5เกิดขึ+นกบับุคคลออทิสติกแก่ผูป้กครอง 

 ข ั+นที5 2   ศึกษาขอ้ดี   ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัจดักิจกรรมโดยให้ผูป้กครองร่วมกนัคิดและ
วเิคราะห์เกี5ยวกบัขอ้ดีหรือจุดเด่นและจุดดอ้ยของบุคคลออทิสติก  

 ข ั+นที5 3   มีส่วนร่วมคิด  ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัจดักิจกรรมโดยใหผู้ป้กครองร่วมกนัคิด
และวางแผนการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทสิติกจากปัญหาที5ผูว้จิยันาํเสนอต่อผูป้กครองจาก              
ข ั+นเรียนรู้ปัญหาไปพร้อมๆ กนัทีละขอ้  

 ข ั+นที5 4   พิชิตทางตนั  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจดัทาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิ
สติกร่วมกบัผูป้กครอง โดยกาํหนดปัญหา กิจกรรมหรือสื5อที5ใชใ้นการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิ
สติก โดยผูป้กครองนาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกไปปฏิบติัเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
และบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพ  

 ข ั+นที5 5  มุ่งมั5นช่วยเหลอื ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัจดักิจกรรมใหผู้ป้กครองนาํเสนอผลการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก  

 ข ั+นที5 6  เอื+อเฟื+ อผูอ้ื5น ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัจดักิจกรรม โดยให้ผูป้กครองร่วมกนันาํเสนอ
ประสบการณ์ความสําเร็จในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใหแ้ก่ผูป้กครองของบุคคลออทิสติกคน
อื5น  ๆไดร่้วมอภิปรายและแลกเปลี5ยนเรียนรู้ประสบการณ์แห่งความสําเร็จและขยายมุมมองการ
เผยแพร่ความสําเร็จแก่ผูป้กครองบุคคลออทิสตกิคนอื5นที5ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม 

2.1.3  การสังเกต (Observe) ในระหวา่งการดาํเนินกิจกรรมตามรูปแบบ  ผูว้จิยัและผูร่้วม
วจิยัทาํการประเมินโดยใช้  แบบสังเกตการมีส่วนร่วม  พบวา่  ในข ั+นที5 1  เรียนรู้ปัญหา   สังเกต
พบวา่ ในประเดน็การแลกเปลี5ยนความคิดเห็น ผูป้กครองส่วนใหญ่ร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี5ยน
ความคิดเห็นกบัวทิยากร  โดยผูป้กครองหลายคนพยายามอธิบายปัญหาของบุตรหลานตน  ใน
ประเดน็การตอบคาํถามพบวา่ ผูป้กครองแต่ละท่านต่างมีส่วนร่วมและแสดงความกระตือรือร้นเพื5อ
ตอบคาํถามชี+แจงปัญหาของบุตรหลานของตนเอง เพื5อใหผู้ป้กครองคนอื5นเขา้ใจปัญหาที5เกิดขึ+น  
และในประเดน็การร่วมทาํกิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ  พบวา่ ผู้ปกครองทุกคนให้
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ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมจนครบขั+นตอนของกิจกรรม โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอยา่ง
กระตือรือร้น 

 ในขั+นที5 2  ศึกษาขอ้ดี  ผลการสังเกตพบวา่ผูป้กครองต่างร่วมกนัอภิปรายและคน้หา
จุดเด่นหรือพรสวรรคแ์ละจุดดอ้ยของบุคคลออทิสติก  จากการสังเกตบุตรหลานของตนและจาก
การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลออทิสตกิอื5นๆ  ที5เคยพบ เช่น การจดจาํสัญลกัษณ์ต่างๆ ไดแ้ม่นยาํ  
และบางครั+งทาํใหผู้ป้กครองหวัเราะมีความสุขในพฤติกรรมของบุคคลออทิสติก  
    ในขั+นที5 3  มีส่วนร่วมคิด  ผลการสังเกตพบวา่ ในประเดน็การแลกเปลี5ยนความคิดเห็น 
ผูป้กครองร่วมกนัเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคคลออทิสติก โดยผูป้กครองส่วนใหญ่  นาํ
แนวทางดงักล่าวมาจากประสบการณ์ของตนเองและจากความรู้ที5ไดร้ับจากการบรรยายของ
วทิยากร  ผูป้กครองทุกคนมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในทุกขั+นตอนของกิจกรรม   
   ในขั+นที5 3  พิชิตทางตนั   ผลการสังเกตพบวา่ ผูป้กครองรู้สึกกระตือรือร้น   มีความ
มั5นใจในการจดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกที5บา้น ผูป้กครองยงัขาดแนวทางในการ
ปรับสภาพแวดลอ้ม รวมทั+งการแลกเปลี5ยนประสบการณ์ระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนัในช่วงของการ
นาํแผนการพฒันาศกัยภาพไปสู่ปฏิบติั และพบวา่ ปัญหาของบุคคลออทิสติกเกิดขึ+นอยู่ตลอดเวลา  
ดงันั+นจึงควรมีการรวมกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื5องหรือ 
   ในขั+นที5 4  มุ่งมั5นช่วยเหลอื ผลการสังเกตพบวา่ ผูป้กครองพยายามนาํเสนอผลการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกที5ผ่านมา และแลกเปลี5ยนประสบการณ์การนาํแผนไปสู่ปฏิบติัของ
ตนเองกบัผูป้กครองคนอื5น  แต่ยงัใหค้วามสําคญักบับุคลากรผูใ้ห้บริการมากกวา่ขอ้เสนอแนะจาก
ผูป้กครองที5เป็นสมาชิก  รู้สึกไม่มั5นใจในขอ้เสนอแนะจากการอภิปรายระหวา่งผูป้กครองดว้ยกัน 

 ในขั+นที5 5 เอื+อเฟื+ อผูอื้5น ผลการสังเกตพบวา่ ผูป้กครองมีความรู้สึกภูมิใจและมั5นใจใน
การนาํเสนอวธีิการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกแก่บุคคลอื5น ใหค้วามสําคญักบัการแลกเปลี5ยน
ความรู้ ประสบการณ์และนาํความรู้ที5ไดจ้ากการอภิปรายร่วมกนัไปเผยแพร่แก่ผูป้กครอง  คนอื5นที5
ไม่ใช่สมาชิก 

 จากการศึกษาความสามารถของผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกหลงัการ
ใชรู้ปแบบ  โดยใช้แบบวดัความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิและแบบวดั
เจตคติเกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติก  ปรากฎผลดงันี+  
    1)  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคล
ออทิสติกก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ ของผูป้กครองจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 10 คน มีผลปรากฏ 
ดงัตารางที5  7 
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ตารางที�  7   การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช ้ 

     ในวงจรที5 1  
 

 

คนที� 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที� 

ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั
เครื�องหมาย 

T 

บวก ลบ ก่อนอบรม
(X) 

หลังอบรม
(Y) 

1 12.00 18.00 -6 2 

 
0 

-2 

0** 

2 11.00 18.00 -7 5.5 -5.5 
3 11.00 19.00 -8 9.3 -9.3 
4 13.00 19.00 -6 2 -2 
5 12.00 20.00 -8 9.3 -9.3 
6 11.00 19.00 -8 9.3 -9.3 
7 12.00 19.00 -7 5.5  -5.5 
8 12.00 19.00 -7 5.5  -5.5 
9 13.00 20.00 -7 5.5  -5.5 
10 12.00 18.00 -6 2  -2 

Mdn 11.5 19      
** มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 
 

จากตารางที5 7  พบว่า  ผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิ  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการนาํรูปแบบไปใชเ้มื5อทดสอบโดยใช ้ Wilcoxon Matched  Pairs  
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Signed Ranks  Test  แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนความรู้หลงัการอบรมสูงขึ+นอย่างมีนยัสําคญัที5
ระดบั .05    

  2)  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครอง จาํนวน  10  คน ที5
นาํรูปแบบไปใช้  มีผลปรากฏ ดงัตารางที5 8 

 

 

 

 
ตารางที�   8   การเปรียบเทยีบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช้            

       ในวงจรที5 1 
 

 

คนที� 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 

คะแนน 

(X-Y) 

อันดบัที� 

ของความ 

แตกต่าง 

อันดบั

เครื�องหมาย 

T 

บวก ลบ ก่อนอบรม
(X) 

หลังอบรม
(Y) 

1 41.00 56.00 -15 4  
 
 

0 

-4  
 
 

0** 

2 42.00 58.00 -16 8 -8 
3 41.00 56.00 -15 4 -4 
4 42.00 58.00 -16 8 -8 
5 42.00 58.00 -16 8 -8 
6 40.00 56.00 -16 8 -8 
7 41.00 57.00 -16 8  -8  
8 41.00 56.00 -15 4  -4  
9 43.00 57.00 -14 2  -2  
10 43.00 56.00 -13 1  -1  

Mdn 42 56.5      
** มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 
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จากตารางที5 8  พบว่าผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  มีคะแนน  
เจตคติก่อนและหลงัการใช้รูปแบบเมื5อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  
Test  แลว้แตกต่างกนั โดยมีคะแนนเจตคติหลงันาํรูปแบบไปใช้สูงขึ+นอย่างมีนยัสําคญัที5ระดบั .05    
  3)  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคล
ออทิสติก   ผูวิ้จยัไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองโดยใชแ้บบประเมินความ          พึงพอใจ
หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบของผูป้กครองจาํนวน  10  คน  ดงัตารางที5 9 
 
 
 
 

ตารางที� 9  ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิที5นาํรูปแบบไปใช ้ ในวงจรที5 1 
 

ที� รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลความ 

1 
เนื+อหาและความรู้เกี5ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก
ที5ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 

4.80 .42 มาก 

2 วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.60 .52 มากที5สุด 

3 
ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมคีวามสามารถในการ 
จดักิจกรรม 

4.60 .52 มากที5สุด 

4 รูปแบบและขั+นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.40 .52 มาก 
5 สื5อประกอบการจดักิจกรรม  4.30 .48 มาก 
6 เทคนิคและกระบวนการที5ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.50 .53 มาก 
7 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี5ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 4.70 .48 มากที5สุด 
8 การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 4.70 .48 มากที5สุด 
9 ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.40 .52 มาก 

10 ประโยชน์ที5ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.30 .48 มาก 
เฉลี�ย 4.53 .15 มากที�สุด 

 

 จากตารางที5 9  พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองของบคุคลออทิสติกที5นาํรูปแบบไปใช ้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.53) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี+    เนื+อหาและความรู้
เกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติกที5ผูป้กครองไดร้ับจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียน
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รู้อยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.80) การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี5ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั
และการวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหามค่ีาเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=
4.70)  วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมี
ความสามารถในการจดักิจกรรมมีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.60)  เทคนิคและ
กระบวนการที5ใช้ในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก  (Χ=4.50)  รูปแบบและขั+นตอน
การจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ และช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ มีค่าลี5ยเท่ากนั
อยู่ในระดบัมาก (Χ=4.40)  สื5อประกอบการจดักิจกรรมและประโยชน์ที5ไดรั้บจากการจดักิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ฯ มค่ีาเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมาก (Χ=4.30)   
 4)  ความก้าวหน้าของบุคคลออทิสติกก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  ผูว้จิยัศึกษาผลการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครองที5เกิดจากการใช้รูปแบบ  ดงัตารางที5  10 
ตารางที� 10 เปรียบเทียบผลความก้าวหนา้ตามพฒันาการของบุคคลออทสิติก  ในวงจรที5 1  
 

ทักษะ 
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ  

ผลต่าง ก่อน หลัง 

กลา้มเนื+อเลก็ 0.20 4.00 3.80 
กลา้มเนื+อใหญ ่ 0.10 4.00 3.90 
ภาษาและการสื5อสาร 0 3.60 3.60 
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 0.10 3.70 3.60 
ค่าเฉลี�ย 0.10 3.90 3.80 

 

จากตารางที510 พบว่า  บุคคลออทิสติกทั+ง  10 คน  ที5ผูป้กครองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก มีคะแนนเฉลี5ยก่อนการพฒันาไม่สามารถทาํกิจกรรมได้
(Χ=0.10)  หลงัจากผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  พบวา่ บุคคลออทสิติกมีคะแนน
ความสามารถเฉลี5ยอยู่ในระดบั ทาํไดด้ว้ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว (Χ=3.90)  เมื5อพิจารณาตามทกัษะ
พบวา่ บุคคลออทิสติกมีความสามารถหลงัการพฒันา โดยเฉลี5ยเพิ5มขึ+นทุกทกัษะตามลาํดบัความต่าง
ของค่าเฉลี5ย จากมากไปหานอ้ย คือ  กลา้มเนื+อใหญ่  (3.90)  กลา้มเนื+อเลก็ (3.80)  ภาษาและการสื5อสาร   
และสังคมและการช่วยเหลือตนเองมผีลต่างเท่ากนั (3.60)    

 ในการนาํเสนอความกา้วหนา้ของบุคคลออทสิติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้เป็นรายกรณี ในวงจรที5 1 นาํเสนอ  กรณีที5 1 ส่วนกรณีที5 2  ถึงกรณีที5 10   นาํเสนอ
ไวใ้นภาคผนวก ฉ  
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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที� 1 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)  นอ้งเกศ 
        เลขประจําตัวประชาชน  0-0000-00000-00-1 
       วัน/เดือน/ปีเกิด   3   เมษายน 2546       อายุ   4    ปี    ศาสนา   พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที5 ........ หมู่ที5.....  ชื5อหมูบ่า้น.........    ตาํบล........      
                         อาํเภอคอนสาร    จงัหวดัชยัภูมิ   รหสัไปรษณีย ์  36180  

  ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก       

2.  ความสามารถพืMนฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

1)   ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก   สามารถร้อยลกูปัดขนาด  0.5  นิ+วได ้5  เม็ด   แต่ยงัไม่สามารถใช ้                  
กรรไกรตดักระดาษตามเส้นตรงไดส้มวยั 

2)  ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่   สามารถเดินบนกระดานทรงตวัได ้ กระโดดอยู่กบัที5ได ้แต่ยงัไม่ 
สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดส้มวยั 
        3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร  สามารถปฏิบติัตามคาํสั5งง่ายๆ ได ้  แต่ยงัไม่สามารถชี+ ส่วน
ต่างๆ  ของร่างกายไดส้มวยั 

4)   ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   ถอดเสื+อยืดไดเ้อง   แต่ยงัไม่สามารถถอด
เสื+อผ่าหน้าและปลดกระดุมถอดเสื+อหนา้ไดส้มวยั 
         จุดเด่น    ความจาํด ี  
             จุดด้อย   ไม่เขา้ใจคาํสั5ง   ทาํตามคาํสั5งไม่ได ้  
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    จุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื5อที5ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถ
ตามพฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอียดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก     

      

เกณฑ์ในการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   มีดงันี+   
ระดบั    0   หมายถึง  ทาํไม่ได ้ 
ระดบั 1    หมายถึง    ทาํได ้โดยการจบัมือทาํ/พาทาํ 
ระดบั 2   หมายถึง     ทาํได ้โดยการกระตุน้เตือน  
ระดบั 3   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเอง    
ระดบั 4   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว  
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บันทึกผลการพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก 

 ชื�อ-สกลุ ( นามสมมุติ) นอ้งเกศ  เพศ   หญิง                     วันเดือนปีเกิด   3   เมษายน    2546                              อายุ   4     ปี 
 วันที�เริ�มต้นพัฒนา             2   เมษายน  2550               วันที�สิMนสุดการพัฒนา  3  สิงหาคม  2550             ใช้เวลา       18      สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพัฒนา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 

หลังพัฒนา 

ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก 
สามารถตดักระดาษตามเส้นตรงยาว   
10   เซนติเมตรได ้

0 1.  ตดัหลอด 
2.  ตดักระดาษขนาด 2 เซนติเมตรใหข้าดจากกนั 
3.  ตดักระดาษตามเส้นตรงยาว 10 เซนติเมตร 

สามารถตดักระดาษตามเสน้ตรง 
ยาว  10 เซนติเมตรไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
คล่องแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่ 
สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไกล  
15-20  เซนติเมตรไดเ้อง 

0 
 
 

1.  กระโดดไปขา้งหนา้ตามจุดที5กาํหนด    
2.  กระโดดไปขา้งหนา้ตามจงัหวะกลอง 
3.  กระโดดตามจงัหวะเพลง   “กระต่าย” 

สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดไ้กล 20  
เซนติเมตร ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

4 
 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 
สามารถชี+ส่วนต่างๆ  ของร่างกายได ้ 
6 – 10  ส่วน 

0 1.  ประกอบภาพอวยัวะลงในกรอบ 
2.  ชี+อวยัวะของร่างกายตามคาํบอก 10 ส่วน 

สามารถชี+อวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
10 ส่วนไดด้ว้ยตนเอง 

3 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ

ตนเอง   
สามารถปลดกระดุมและถอดเสื+อผ่าหนา้ได ้

1 1.  ถอดเสื+อผ่าหนา้ไดเ้อง 
2.  ถอดกระดุมขนาดใหญ่จากชุดฝึกจาํลอง 
3.  ปลดกระดมุและถอดเสื+อผ่าหนา้ 

สามารถถอดกระดมุและถอดเสื+อผ่าหนา้
ไดด้ว้ยตนเอง 

3 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก   กรณทีี�  1   น้องเกศ 

ระหว่างวนัที�  2    เมษายน   2550    ถึง   วนัที�   3   สิงหาคม   2550   เป็นเวลา   18   สัปดาห์ 

 

-1

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

กล้ามเนืMอเลก็ กล้ามเนืMอใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลอืตนเอง
 

 

จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งเกศมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื+อเลก็  กลา้มเนื+อใหญ่  
ภาษาและการสื5อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที5ดีขึ+นตามลาํดบั  

ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก  พฒันาจากการที5นอ้งเกศไม่สามารถใชก้รรไกรตดักระดาษให้ขาดจาก
กนัได้  เมื5อพฒันาไปได ้12 สัปดาห์  พบวา่นอ้งเกศสามารถใชก้รรไกรตดักระดาษตามเส้นตรงได้
ดว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา 14  สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่  พฒันาจากการที5นอ้งเกศไม่สามารถกระโดดไปขา้งหนา้ได ้    
เมื5อพฒันาไปได ้10 สัปดาห์พบวา่  น้องเกศสามารถกระโดดไปขา้งหนา้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถ
ทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา 12 สัปดาห์     

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที5นอ้งเกศไมส่ามารถชี+อวยัวะในร่างกายของตนเอง
ได ้เมื5อพฒันาไปได ้18 สัปดาห์พบว่านอ้งเกศสามารถชี+อวยัวะในร่างกายได ้ 6-10 ส่วน ไดด้ว้ยตนเอง 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง พฒันาจากการที5น้องเกศถอดกระดุมและถอด
เสื+อผ่าหน้าไดโ้ดยตอ้งจบัมือทาํ เมื5อพฒันาไปได ้ 18 สัปดาห์  พบวา่นอ้งเกศสามารถถอดกระดุม
และถอดเสื+อผ่าหนา้ไดด้ว้ยตนเอง   
 

ระดับความสามารถ 

สัปดาห์ที� 
 

0 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ  กรณีที� 1  น้องเกศ 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนืMอเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนืMอใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ตัดหลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดกระดาษให้ขาดจากกัน 

 
กระโดดเพลง “กระต่าย” 

 

 
 

กระโดดตามจังหวะกลอง 

 

 
 

กระโดดบนแผ่นสติกเกอร์ 

  

ติดภาพอวัยวะร่างกาย 

     
 

  ชีMอวยัวะตามคําบอก 

 
 
 
 
 
 
 

ตัดกระดาษเป็นเส้นตรง 

 

 

 

 
 

  ปลดกระดุมและถอดเสืMอผ่าหน้า 
 

 
 

 
 

 
  ถอดกระดุมชุดฝึกจําลอง 
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 2.1.4  การสะทอ้นผลปฏิบติัการ  (Reflect)  ในการวจิยัปฏิบตัิการวงจรที5 1 ผูป้กครองและ
บุคลากร   ไดร่้วมกนัดาํเนินการและประชุมสรุปประเมินผลการใชรู้ปแบบ และวเิคราะห์ผล พบวา่ 
ควรปรับปรุง  ดงันี+  

  1)   ข ั+นตอน  คือ  จากรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ที5มี 6 ข ั+นตอน  ไดแ้ก่  เรียนรู้ปัญหา   
ศึกษาขอ้ดี  มีส่วนร่วมคิด  พิชิตทางตนั  มุ่งม ั5นช่วยเหลือ  และเอื+อเฟื+ อผูอื้5น  ควรมีการปรับเปลี5ยนเพิ5มเติม
โดยการอบรมให้ความรู้เกี5ยวกับบุคคลออทิสติกและแนวทางการช่วยเหลือแก่ผู ้ปกครอง
ซึ5งควรปรับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ใหมี้  7   ข ั+นตอน  ดงันี+  
      1.1)   ศึกษาพากเพียร   

  1.2)   เรียนรู้ปัญหา   
  1.3)   ศึกษาขอ้ดี   
  1.4)   มีส่วนร่วมคิด   
  1.5)   พิชิตทางตนั   
  1.6)  มุ่งมั5นช่วยเหลือ   

1.7) เอื+อเฟื+ อผูอ้ื5น 
 ในขั+นตอนแต่ละขั+นตอนใชเ้วลานานจนเกินไปโดยเฉพาะในขั+นตอนเรียนรู้ปัญหา  ควรใหผู้ป้กครอง
มีส่วนร่วมในการประเมินปัญหาของบุคคลออทิสติกดว้ยตนเองและลดระยะเวลาในขั+นตอนนี+ลง   ใน
ขั+นตอนมีส่วนร่วมคิด  การให้ผูป้กครองร่วมกนัคิดวิธีการแกปั้ญหาทีละขอ้ร่วมกนัใชเ้วลามากและผูป้กครอง
หลายคนมีส่วนร่วมน้อย  ควรปรับเป็นการร่วมกนัคิดวธีิการแกปั้ญหาในกลุ่มย่อย  4-5  คนแลว้ใหแ้ต่ละ
กลุ่มย่อยนาํเสนอวธีิการแกปั้ญหาเพื5อเป็นการกระชบัเวลาและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคิดวธีิการ
แก้ปัญหาร่วมกนัอย่างทั5วถึง  ในข ั+นตอนพิชิตทางตนัใช้ระยะเวลามากเกินไปบุคคลออทิสติกบางคน
สามารถทาํกิจกรรมที5กาํหนดให้ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างคล่องแคล่วแต่ยงัไม่มีการปรับแผนการพฒันา
ศกัยภาพใหม่  และในผูป้กครองบางคนที5มีปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพก็ยงัไม่มีโอกาสนาํ
ปัญหามาแลกเปลี5ยนเพื5อหาวธีิการแก้ปัญหาร่วมกนั  จึงควรมีการปรับลดระยะเวลาในขั+นตอนพิชิตทาง
ตนัใหน้้อยลงประมาณ 2  สัปดาห์  ในขั+นมุ่งมั5นช่วยเหลือ  จากการที5ผูป้กครองนาํผลการพฒันาศกัยภาพ
มานาํเสนอควรมีการเพิ5มการนาํเสนอปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกดว้ย  
เพราะผูป้กครองบางคนประสบปัญหาในการนาํแผนพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกไปใชท้าํให้
บุคคลออทิสติกไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าที5ควร  จงึควรใหผู้ป้กครองนาํเสนอปัญหาและอุปสรรคใน
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกเพื5อให้วทิยากรช่วยแนะนาํวธีิการแกปั้ญหาที5เกิดขึ+น 

 2)  ควรปรับปรุงระบบสังคม  บรรยากาศในการดาํเนินกิจกรรมแต่ละขั+นตอนวิทยากรควร
เป็นกนัเองกบัสมาชิกชุมชนใหม้ากขึ+น และบุคลากรผูใ้หบ้ริการควรมีทาํหนา้ที5อาํนวยความสะดวก  
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ประจาํในกลุ่มย่อยเพื5อใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครองในการทาํกิจกรรมในกลุ่มยอ่ยอย่างทั5วถึงและ
ผู ้ปกครองควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มให้มากขึ+นโดยวิทยากรอาจช่วยกระตุ้นผูป้กครอง
มีส่วนร่วมใหม้ากขึ+น มีการเปลี5ยนผูป้กครองมานาํเสนอขอ้มูลในแต่ละกลุ่มเพื5อใหผู้ป้กครองได้
แสดงออกอย่างทั5วถึง   
   3)   หลกัการตอบสนองควรให้ผู ้ปก ครองได้ฝึกปฏิบัติให้มาก เพื5อให้เกิด
ประสบการณ์และสามารถนาํไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกได้เอง  ได้แก่  
วเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง  และพยายามคิดวิธีการแก้ปัญหาเบื+องตน้ดว้ยตนเองรวมถึงการกระตุน้  
ให้ผูป้กครองรับฟังความคิดเห็นของผูป้กครองด้วยกันมากขึ+น  เพราะผู้ปกครองมกัรอคาํตอบ
จากวิทยากรและไม่มั5นใจความคิดเห็นของผูป้กครองคนอื5น  วิทยากรจึงควรเนน้ยํ+าหรือสนบัสนุน  
แนวทางแก้ปัญหาของผูป้กครองใหผู้ป้กครองดว้ยกนัเกิดความมั5นใจ  เนื5องจากระยะเวลาในขั+น
พิชิตทางตันค่อนข้างนานทาํให้ผู้ปกครองหละหลวมในการพัฒนาศักยภาพเด็ก วิทยากร
จึงต้องปรับปรุงแบบบันทึกผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้ง่ายต่อการบันทึก
ของผู้ปกครองและกระตุ้นให้ผู ้ปกครองบันทึกผลการพัฒนาอย่างสมํ5าเสมอ 
   4)  ระบบสนบัสนุน ควรมีการสอนผูป้กครองผลติสื5อพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก โดย
ใหผู้ป้กครองกาํหนดปัญหาของบุคคลออทิสติกที5จะแกไ้ขใหช้ดัเจน  เนื5องจากปัญหาของบุคคล
ออทิสติกมีมากจงึควรกาํหนดปัญหาที5จะแกไ้ขใหช้ดัเจนและใหผู้ป้กครองผลิตสื5อหรือจดัหาสื5อ  หรือ  
เลือกสื5อใหต้รงกบัปัญหาและควรมีการสัมภาษณ์ผูป้กครองเกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคคลออทิสติก 
 2.2  ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น วงจรที� 2   

        ผู้วจิยันาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิมาทดลองใชก้บั
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 10  
คน  ซึ5งใชร้ะยะเวลา 20  สัปดาห์ ปรากฏดงันี+  

 2.2.1  การวางแผน  (Plan)  
   ดาํเนินการโดยวางแผนการใชรู้ปแบบ   ชี+แจงผูม้ีส่วนร่วมใหเ้ขา้ใจเกี5ยวกบั  

วตัถุประสงคก์ารวจิยั รูปแบบ  แนะนาํวธีิการเรียนรู้และบทบาทของผูเ้กี5ยวขอ้งในการทาํกิจกรรม
ตามรูปแบบ จดัเตรียมหลกัสูตรอบรม แผนการจดัประสบการณ์ สื5อ แหล่งเรียนรู้ และแบบประเมิน  

 2.2.2  การปฏิบติั  (Act)   
   ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัดาํเนินกิจกรรมตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับ 

ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ดงันี+    
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 ขั+นที5 1  ศึกษาพากเพียร ดาํเนินกิจกรรมโดยการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผูป้กครอง
เกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติก ซึ5งเนื+อหาประกอบดว้ย การให้ความรู้ทั5วไปเกี5ยวกบั
บุคคลออทิสติกและทฤษฎี  กรอบแนวคิดตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือบุคคลออทิสตกิแก่
ผูป้กครอง  

 ขั+นที5 2  เรียนรู้ปัญหา โดยจดักิจกรรมใหผู้ป้กครองร่วมกนัวเิคราะห์และประเมินปัญหา
ของบุคคลออทิสตกิไปพร้อมกนั 

 ขั+นที5 3  ศึกษาขอ้ดี ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัจดักิจกรรมโดยใหผู้ป้กครองร่วมกนัคิดและ
วเิคราะห์เกี5ยวกบัขอ้ดีหรือจุดเด่นและจุดดอ้ยของบุคคลออทิสติก  

 ขั+นที5 4  มีส่วนร่วมคิด   ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัจดักิจกรรมโดยให้ผูป้กครองเกิดการ
แลกเปลี5ยนประสบการณ์ในการแกปั้ญหาบุคคลออทิสติกร่วมกนัคิดและวางแผนการพฒันาศกัยภาพ  
ของบุคคลออทิสตกิโดยแบ่งผูป้กครองออกเป็นกลุ่มยอ่ย และมีสมาชิกกลุม่ละ 4-5  คน และแตล่ะ
กลุ่มยอ่ยส่งตวัแทนนาํเสนอต่อกลุ่มใหญ่    

  ขั+นที5 5  พิชิตทางตนั   ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจดัทาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก
ร่วมกบัผู้ปกครอง โดยกาํหนดปัญหา กิจกรรมหรือสื5อที5ใชใ้นการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 
โดยผูป้กครองนาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกไปปฏิบติัเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ และ
บนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาที5เกิดขึ+นระหว่างการนาํกิจกรรมไปใช้
ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก   
   ข ั+นที5 6  มุ่งมั5นช่วยเหลอื ผูวิ้จยัและผู้ร่วมวจิยัจดักิจกรรมใหผู้ป้กครองนาํเสนอ  
ผลการพฒันา ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก  

 ขั+นที5 7  เอื+อเฟื+ อผูอ้ื5น ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัจดักิจกรรมโดยใหผู้ป้กครองนาํเสนอ
ประสบการณ์ความสําเร็จในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใหแ้ก่ผูป้กครองของบุคคลออทิสติกอื5น  ๆ 

 2.2.3  การสังเกต (Observe)     
       ในขั+นเรียนรู้ปัญหา ผลการสังเกตพบวา่ ในประเด็นการแลกเปลี5ยนความ 
คิดเห็นผูป้กครองทุกคนต่างพยายามนาํเสนอปัญหาที5เกิดขึ+นจริงกบัลูกหลานของตนเอง โดยอธิบาย
ปัญหาอย่างละเอียด  ในประเดน็การนาํเสนอพบว่า ผูป้กครองทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ
ปัญหาครบทุกคนโดยอธิบายปัญหาและยกตวัอย่างโดยละเอียด  ส่วนในประเดน็การตอบคาํถาม
พบวา่ ผูป้กครองต่างมีส่วนร่วมในการตอบปัญหา โดยนาํคาํตอบมาจากประสบการณ์และจาก
ความรู้เดิมที5เคยคน้ควา้หรือไดร้ับมาก่อนทั+งจากแพทยแ์ละจากบุคคลากรศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และ
ในประเดน็การร่วมทาํกิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ พบวา่ผูป้กครองทุกคนใหค้วาม
ร่วมมือและร่วมกิจกรรมจนครบขั+นตอนอย่างกระตือรือร้น   ข ั+นศึกษาขอ้ดี ผลการสังเกตพบวา่
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ผูป้กครองต่างร่วมกนัอภิปรายและคน้หาจุดเด่นหรือพรสวรรคแ์ละจดุดอ้ยของบุคคลออทิสติก
ภายในกลุ่มยอ่ยโดยเป็นขอ้มูลบุตรหลานของตนและการสงัเกตเห็นพฤติกรรมของบุคคลออทสิติก
อื5นๆ ที5เคยพบ เช่น จุดเด่นของบุคคลออทสิติกคือ มีระเบียบ น่ารัก และบางครั+ งทาํให้ผูป้กครองมี
ความสุขคลายความเศร้าในพฤติกรรมบางอย่างเช่น ปลอบเมื5อแม่ร้องไห ้ขณะที5มีการนาํเสนอต่อ
กลุ่มใหญ่  ผูป้กครองแต่ละคนแสดงการยอมรับและเห็นดว้ย   ในขั+นมีส่วนร่วมคิด  ผลการสังเกต
พบวา่ ในประเดน็การแลกเปลี5ยนความคิดเห็น ผูป้กครองร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
เดก็ โดยผูป้กครองส่วนใหญ่นาํมาจากประสบการณข์องตนเองและจากความรู้ที5ไดรั้บจากการ
บรรยายของวทิยากร  ในประเดน็การนาํเสนอพบว่าตวัแทนผูป้กครองออกมานาํเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา โดยสามารถอธิบายวธีิการไดอ้ย่างชดัเจน พร้อมยกตวัอย่างประกอบและกระตุน้ให้
สมาชิกภายในกลุ่มอธิบายปัญหาของบุตรหลานของตนตอ่กลุ่มใหญเ่พิ5มเติม ส่วนในประเดน็การ
ตอบคาํถามพบวา่ ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการตอบคาํถามโดยนาํมาจากประสบการณ์การสอนบุตร
หลานของตนเอง  สามารถตอบคาํถามไดต้รงประเด็นและอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ และใน
ประเดน็การร่วมทาํกิจกรรมของผูป้กครอง พบว่าผูป้กครองทุกคนมีความกระตือรือร้น และมีส่วน
ร่วมในทุกข ั+นตอนของกิจกรรม   ผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองพบวา่  ในประเดน็การพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกปกครองทั+ง 10 คน  นาํกิจกรรมการแก้ปัญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก
ครบทุกกิจกรรม  โดยผูป้กครอง จาํนวน 1 คน  ระบุวา่ไดน้าํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปใช้ในการ
พฒันาศกัยภาพทุกวนั โดยวนัจนัทร์- ศุกร์   ทาํกิจกรรมวนัละ 1 ครั+ ง  วนัเสาร์ -  อาทติย ์ทาํกิจกรรม
วนัละ 3-4 ครั+ ง  ผูป้กครองจาํนวน 2  คนระบุวา่ทาํกิจกรรมทุกวนั วนัละ 3 ครั+ ง และผูป้กครอง
จาํนวน 7 คนระบุวา่นาํไปทาํทุกวนั วนัละ 1 ครั+ ง  ส่วนในประเด็นสถานที5ในการนาํกิจกรรมการแกปั้ญหา
ไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิ พบวา่ผูป้กครองจาํนวน 7 คนนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกทั+งที5บา้นและที5ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ส่วนผูป้กครอง 3 คนนาํกิจกรรมการแกปั้ญหา
ไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิเฉพาะที5บา้นเพราะไม่มเีวลามาที5ศูนย์ฯ  ในประเดน็วิธีการ พบวา่
ผูป้กครองทั+ง10 คนนาํกิจกรรมบตัรภาพเพื5อพฒันาทกัษะการสื5อสาร เช่น การออกเสียงบอกชื5อภาพ 
การแลกภาพกบัสิ5งของที5ตอ้งการ ในประเดน็บุคคลที5มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา พบว่า ครอบครัว
ของบุคคลออทิสตกิ  จาํนวน 6  ราย  ระบุวา่ แม่เป็นผูท้าํกิจกรรมการแกปั้ญหาบุคคลออทิสตกิดว้ย
ตนเองไม่มีคนช่วย  และครอบครัวจาํนวน  1 ราย  ระบุวา่ บุคคลที5มีส่วนร่วมในการพฒันาบคุคล
ออทิสติก คือ ป้า  แม่ และพ่อ  ครอบครัว จาํนวน 2 ราย ระบุวา่บุคคลที5มส่ีวนร่วมในการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติก คือ แม่และนา้ ส่วนครอบครัวอีก 1 ราย  ระบุวา่ บุคคลที5มีส่วนร่วมในการ
พฒันาเป็นอยา่งมาก คอื ยายและตา    
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 ในประเดน็อุปสรรคและปัญหาในการนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก 
พบวา่ผูป้กครองจาํนวน 9 คนระบุวา่ มีปัญหาจากตวัเด็กเอง เช่น เอาแต่ใจ โมโหง่าย ไม่นิ5ง ไม่ชอบ
การสัมผสั กลวัแป้งและทราย ส่วนผูป้กครองจาํนวน 1 คนระบุวา่ไม่มีปัญหาในการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติก และในประเดน็ผูป้กครองมีความตอ้งการความช่วยเหลืออื5นใดเพิ5มเติมในการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก พบวา่ ผูป้กครองตอ้งการความรู้และสื5อเพื5อพฒันาทกัษะการสื5อสาร 

 จากการศึกษาความสามารถของผูป้กครองจากการใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สาํหรับ
ผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ในวงจรที5 2  ปรากฏผล  ดงันี+  
    1)  ผูว้จิยัศึกษาความสามารถของผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกโดย
ใชแ้บบวดัความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติก  จาํนวน 10 คน  ที5นาํ
รูปแบบไปใช้  มีผลปรากฏ ดงัตารางที5  11 
 

ตารางที� 11  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช ้  

       ในวงจรที5 2 
 

 

คนที� 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 

คะแนน 

(X-Y) 

อันดบัที� 
ของความ 

แตกต่าง 

อันดบั

เครื�องหมาย 

T 

บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 

หลังอบรม

(Y) 

1 14.00 18.00 -4 2  
 
 
 

0 

-2  
 
 
 

0** 

2 12.00 19.00 -7 9.5 -5.5 
3 13.00 19.00 -6 6 -9.3 
4 14.00 18.00 -4 2 -2 
5 13.00 19.00 -6 6 -9.3 
6 14.00 20.00 -6 6 -9.3 
7 13.00 18.00 -6 6 -5.5 
8 12.00 18.00 -6 6 -5.5 
9 14.00 18.00 -4 2 -5.5 
10 11.00 18.00 -7 9.5 -2 
Mdn 14 18  

** มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 
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จากตารางที5 11 พบว่าผูป้กครองของบุคคลออทิสติกในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการนาํรูปแบบไปใชเ้มื5อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon   Matched   
Pairs  Signed Ranks Test  แลว้แตกต่างกัน โดยมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจหลงัการอบรมสูงขึ+น
อย่างมีนยัสําคญัที5ระดบั .05    

 2)  เปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัโดยใชแ้บบวดัเจตคติเกี5ยวกบัการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช ้ จาํนวน  10  คน มผีลปรากฏ ดงัตารางที5 12 
 

ตารางที� 12  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช ้  
      ในวงจรที5 2 
 

 

 

คนที� 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 
คะแนน 

(X-Y) 

อันดบัที� 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั

เครื�องหมาย 
 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 

หลังอบรม

(Y) 

1 42.00 57.00 -15 4.5  
 
 
 

0 

-4.5  
 
 
 

0** 

2 41.00 58.00 -17 9.5 -9.5 
3 42.00 57.00 -15 4.5 -4.5 
4 42.00 56.00 -14 1.5 -1.5 
5 43.00 57.00 -14 1.5 -1.5 
6 41.00 58.00 -17 9.5 -9.5 
7 41.00 57.00 -16 7.5 -7.5 
8 42.00 58.00 -16 7.5 -7.5 
9 43.00 58.00 -15 4.5 -4.5 
10 42.00 57.00 -15 4.5 -4.5 

Mdn 42.50 57.00  
** มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 

จากตารางที5 12 พบว่าผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีคะแนนเจตคติ
ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบเมื5อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  
แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนเจตคติหลงัร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ สูงขึ+นอยา่งมนียัสําคญัที5
ระดบั .05    
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  3)  ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครอง
ของบุคคลออทิสตกิ  โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบของ
ผูป้กครองจาํนวน  10  คน  ดงัตารางที5 13 
 

ตารางที�  13  ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิที5นาํรูปแบบไปใช ้ ในวงจรที5 2 
 

ที� รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลความ 

1 เนื+อหาและความรู้เกี5ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก
ที5ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 

4.60 .52 มากที5สุด 

2 วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.60 .52 มากที5สุด 
4 รูปแบบและขั+นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.70 .48 มากที5สุด 
5 สื5อประกอบการจดักิจกรรม 4.70 .48 มากที5สุด 
6 เทคนิคและกระบวนการที5ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการ

เรียนรู้ 
4.60 .52 มากที5สุด 

7 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี5ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 4.70 .48 มากที5สุด 
8 การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 4.80 .42 มากที5สุด 
9 ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.30 .67 มาก 

10 ประโยชน์ที5ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.90 .32 มากที5สุด 
เฉลี�ย 4.67 .20 มากที�สุด 

 

จากตารางที5 13  พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองของบคุคลออทิสติกที5นาํรูปแบบไปใช ้
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.67) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี+    ประโยชน์ที5
ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ  อยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.90)  ผูอ้าํนวยความสะดวก
ในการจดักิจกรรมมีความสามารถในการจดักิจกรรมและการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหามีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.80) รูปแบบและขั+นตอนการจดักิจกรรมชุมชน
การเรียนรู้ฯ  สื5อประกอบการจดักิจกรรมและการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี5ยนประสบการณ์
ระหว่างกนัมีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยูใ่นระดบัมากที5สุด (Χ=4.70)  เนื+อหาและความรู้เกี5ยวกบัการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกที5ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ   วทิยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคและกระบวนการที5ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการ
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เรียนรู้มีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยูใ่นระดบัมากที5สุด (Χ=4.60)  ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 
อยู่ในระดบัมาก (Χ=4.30)   

 4)  ผูว้จิยัศึกษาผลการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครองที5เกิดจากการใช้
รูปแบบโดยศึกษาความกา้วหนา้ของบุคคลออทสิติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
รูปแบบ  ปรากฏผลดงัตารางที5  14 

 

ตารางที� 14 เปรียบเทียบผลความก้าวหนา้ตามพฒันาการของบุคคลออทสิติก  ในวงจรที5 2 
 

ทักษะ 
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ  

ผลต่าง ก่อน หลัง 

กลา้มเนื+อเลก็ 0.10 4.00 3.90 
กลา้มเนื+อใหญ ่ 0.10 4.00 3.90 
ภาษาและการสื5อสาร 0 4.00 4.00 
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 0 4.00 4.00 
ค่าเฉลี�ย 0.05 4.00 3.93 

 

จากตารางที514 พบว่า  บุคคลออทิสติกทั+ง 10 คน  ที5ผูป้กครองใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก มีคะแนนเฉลี5ยก่อนการพฒันาไม่สามารถทาํกิจกรรมได้
(Χ=0.05)  หลงัจากผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ  พบว่า บุคคลออทิสตกิมีคะแนน
ความสามารถเฉลี5ยอยู่ในระดบั ทาํไดด้ว้ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว (Χ=4.00)  เมื5อพิจารณาตามทกัษะ
พบวา่ บุคคลออทิสติกมีความสามารถหลงัการพฒันา โดยเฉลี5ยเพิ5มขึ+นทุกทกัษะตามลาํดบัความต่าง
ของค่าเฉลี5ย จากมากไปหานอ้ย คือ  ภาษาและการสื5อสารและสังคมและการช่วยเหลอืตนเองมี
ผลต่างเท่ากนั (4.00)  กลา้มเนื+อเลก็และกลา้มเนื+อใหญ่มีผลต่างเท่ากนั (3.90)  

 ในการนาํเสนอผลความกา้วหน้าของบุคคลออทิสติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้เป็นรายกรณี ในวงจรที5 2  นาํเสนอ  กรณีที5 11  ส่วนกรณีที5 12   ถึงกรณีที5  
20   นาํเสนอไวใ้นภาคผนวก ฉ  
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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที� 11 
 

1.   ข้อมูลส่วนบุคคล 

       ชื�อ-สกุล (นามสมมุติ)   นอ้งไอออ้น 
       เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-01-1 
       วัน/เดือน/ปีเกิด   7  สิงหาคม  2546   อายุ   5   ปี    ศาสนา  พุทธ 
       ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที5 ........ หมู่ที5.....  ชื5อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                                                อาํเภอหว้ยผึ+ง     จงัหวดักาฬสินธ์ุ      รหสัไปรษณีย ์46240   
           ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก       

2.  ความสามารถพืMนฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

 1)  ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก    สามารถใชก้รรไกรตดักระดาษให้ขาดไดโ้ดยเปิด – ปิดกรรไกร   1 
ครั+ ง  แต่ยงัไม่สามารถตดักระดาษเป็นรูปวงกลมไดส้มวยั 
 2)  ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่   สามารถเดินขึ+น-ลงบนัไดแบบไม่สลบัเทา้ได ้แต่ยงัไม่สามารถเดินขึ+นลง
บนัไดโดยสลบัเทา้ไดส้มวยั 
 3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   สามารถปฏิบติัตามคาํสั5งง่ายๆ ได ้แต่ยงัไม่รู้จกัอวยัวะไดส้มวยั 
       4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    สามารถถอดถุงเทา้และรองเทา้ได ้แต่ยงัไม่
สามารถสวมถุงเทา้และรองเทา้ไดด้ว้ยตนเอง 
        จุดเด่น    พูดตามไดดี้  สนใจทาํกิจกรรมใหม่ๆ 
        จุดด้อย   ไม่นิ5ง  มกัเดินไปมา  ทาํกิจกรรมไดไ้ม่นาน 
 จุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื5อที5ใชใ้นการพฒันาความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอยีดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   
              

 เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ  มีดงันี+   
ระดบั    0   หมายถึง  ทาํไม่ได ้ 
ระดบั 1    หมายถึง    ทาํได ้โดยการจบัมือทาํ/พาทาํ 
ระดบั 2   หมายถึง     ทาํได ้โดยการกระตุน้เตือน  
ระดบั 3   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเอง    
ระดบั 4   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว  
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แบบบันทึกผลการพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก 

ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ)   นอ้งไอออ้น   เพศ  ชาย             วันเดอืนปีเกิด   7  สิงหาคม  2546                อายุ   5     ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา         28  มกราคม  2551              วันที�สิMนสุดการพัฒนา 30  พฤษภาคม   2551 ใช้เวลา    16    สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพฒันา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก 
สามารถตดักระดาษเป็นวงกลมได ้

0 1.ตดักระดาษรูปสามเหลี5ยม 
2. ตดักระดาษรูปสามเหลี5ยม 
3. ตดักระดาษเป็นวงกลม 

สามารถตดักระดาษเป็นวงกลมไดด้ว้ย
ตนเองอย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่ 
สามารถเดินขึ+นลงบนัไดสลบัเทา้ 

0 1.  เดินสลบัเทา้ขา้มสิ5งกีดขวาง 
2.  เดินขึ+นและลงบนัไดโดยสลบัเทา้ 

สามารถเดินขึ+นและลงบนัไดโดยสลบั
เทา้ไดด้ว้ยตนเองอย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 
สามารถชี+ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ได ้6 – 10 ส่วน 

0 1.  ประกอบภาพอวยัวะลงในกรอบ 
2.  ชี+อวยัวะของร่างกายตามคาํบอก 10  ส่วน 

สามารถชี+อวยัวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได ้10 ส่วน 
 

4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ

สามารถสวมถุงเทา้และรองเทา้ได ้
1 1.  สวมถุงเทา้ 

2.  สวมรองเทา้ 
 

สามารถสวมถุงเทา้และรองเทา้ได้
อย่างคลอ่งแคล่ว 

4 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  กรณีที� 11   น้องไออ้อน 

ระหว่างวนัที�  28  มกราคม  2551   ถึงวันที�  30  พฤษภาคม   2551  เป็นเวลา    16   สัปดาห์ 

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

กล้ามเนืMอเลก็ กล้ามเนืMอใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 
 จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งไอออ้นมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื+อเลก็  กลา้มเนื+อใหญ่  
ภาษาและการสื5อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที5ดีขึ+นตามลาํดบั  
 ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก   พฒันาจากการที5นอ้งไอออ้นไม่สามารถใชก้รรไกรตดักระดาษเป็นวงกลม
ได ้ เมื5อพฒันาไปได ้ 8 สัปดาห์  พบวา่นอ้งไอออ้นสามารถใชก้รรไกรตดักระดาษเป็นวงกลมได้
ดว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา 12 สัปดาห์    
 ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่  พฒันาจากการที5นอ้งไอออ้นไม่สามารถเดินขึ+นและลงบนัไดโดยสลบัเทา้
ได ้ เมื5อพฒันาไปได ้ 10  สัปดาห์  พบวา่นอ้งไอออ้นสามารถเดินขึ+นและลงบนัไดโดยสลบัเทา้ได้
ดว้ยตนเอง และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 14 สัปดาห์ 
 ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที5นอ้งไอออ้นไม่สามารถชี+อวยัวะในร่างกายได ้   
เมื5อพฒันาไป  8  สัปดาห์  พบวา่นอ้งไอออ้นชี+อวยัวะในร่างกายไดถู้กตอ้ง  และสามารถทาํได้
คล่องแคล่วในเวลา  10  สัปดาห ์
 ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที5นอ้งไอออ้นสวมถุงเทา้และรองเทา้
ไดโ้ดยผูป้กครองจบัมือทาํ  เมื5อพฒันาไปได ้ 10 สัปดาห์  พบวา่นอ้งไอออ้นสามารถสวมถุงเทา้และ
รองเทา้ไดด้ว้ยตนเอง   และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา  12  สัปดาห์ 
 

 ระดับความสามารถ 

 สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที�  11   น้องไออ้อน 

    ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนืMอเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนืMอใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวมถุงเท้า 
 

           สวมรองเท้า 

 
ประกอบภาพอวัยวะร่างกาย 

 
 

ชีMอวัยวะตามคําบอก 

 
เดินข้ามสิ�งกีดขวาง 

 

เดินขึMน -ลงบันไดโดยสลบั

 
 

 

ตัดกระดาษรูปสี�เหลี�ยม 

 

 
 

 

ตัดกระดาษรูปสามเหลี�ยม 

 

 
 
 
 
 

ตัดกระดาษเป็นวงกลม 
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 2.2.4  การสะทอ้นผลปฏิบตักิาร (Reflect) ในการวจิยัปฏิบติัการวงจรที5 2  ผูป้กครองและ
บุคลากรไดร่้วมกนัดาํเนินการและประชุมสรุปประเมินผลการใชรู้ปแบบ และวเิคราะห์ผล พบวา่ ควร
ปรับปรุง ดงันี+    

  1)  ข ั+นตอน  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้มีความเหมาะสมดแีลว้คือมีขั+นตอน  7  
ข ั+นตอน  ไดแ้ก่  ศึกษาพากเพียร  เรียนรู้ปัญหา  ศึกษาขอ้ดี  มีส่วนร่วมคิด  พิชิตทางตนั  และมุ่งมั5น
ช่วยเหลือ   แต่ในขั+นตอนการศึกษาพากเพียรควรเพิ5มเนื+อหาเกี5ยวกบัการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก 
ดว้ยเพื5อใหผู้ป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกซึ5งเป็นพื+นฐาน 
สําคญัในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก     ในข ั+นตอนเรียนรู้ปัญหา   ควรมีการจดักิจกรรมกลุ่ม
สมัพนัธ์ใหผู้ป้กครองไดรู้้จกัและคุน้เคยกนัมากขึ+นก่อนทาํกิจกรรมร่วมกนัและควรปรับเปลี5ยนให้
ผูป้กครองมส่ีวนร่วมและไดแ้ลกเปลี5ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัมากขึ+นโดยการใหผู้ป้กครองร่วมกนั
ระดมปัญหาของบุคคล ออทิสติกใหไ้ดม้ากที5สุดและนาํเสนอตอ่กลุ่มใหญ่   ในขั+นตอนมีส่วนร่วม
คิด   การให้ผูป้กครองแบ่งกลุ่ม  ยอ่ย 4-5 คนช่วยกนัคิดวิธีการแกปั้ญหาใชเ้วลามากจนเกินไป  ควร
มีการแบ่งปัญหาให้แต่ละกลุ่มคิดแต่ละปัญหาแลว้มานาํเสนอ  และสมาชิกในชุมชนช่วยกนัคิดวธีิการ
แก้ปัญหาเพิ5มเติมโดยมีวทิยากรใหค้าํแนะนาํเพิ5มเติมเกี5ยวกบัวธีิการแกปั้ญหาเพื5อเป็นการยนืยนั
ความคิดของผูป้กครองทาํให้ผูป้กครองมั5นใจมากขึ+นในการนาํวธีิการแกปั้ญหาไปใช ้ ในขั+นตอน
พิชิตทางตนั  ควรให้ผูป้กครองผลิตสื5อสําหรับใชใ้นการแกปั้ญหา  และแนะนาํวธีิการใชสื้5อ  การ
ประเมินผล  และใหผู้ป้กครองบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพเป็นประจาํ และควรกระชบัเวลาในการ
พฒันาใหส้ั+นเขา้เพื5อจะไดน้าํผลการพฒันา และปัญหาอุปสรรคมาคุยกนัเร็วขึ+น  ในขั+นมุ่งมั5น
ช่วยเหลือ  เมื5อผูป้กครองมานาํเสนอปัญหาอุปสรรคในการพฒันาบุคคลออทิสติกควรใหผู้ป้กครอง
มีส่วนร่วมในการคิดวธีิการแกปั้ญหาและอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพ  โดยให้ผูป้กครองร่วมกนั
คิดวธีิการแก้ปัญหาโดยอาจนาํเสนอจากประสบการณข์องตนเองหรือจากความรู้เดิม  ในขั+นเอื+อเฟื+ อ
ผูอ้ื5น  ควรมีการลดระยะเวลาในการทาํกิจกรรมใหก้ระชบัขึ+น  
    2)  ระบบสงัคม ควรมีการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในช่วงก่อนเริ5มกิจกรรมหรือ
ในช่วงพกัรับประทานอาหารว่างเพื5อให้ผูป้กครองสนิทสนมกนัมากขึ+น  และการบรรยายโดย
วทิยากร ควรบรรยายสลบักบัการฉายวดิีทศัน์เพื5อใหผู้ป้กครองสนใจการบรรยายมากขึ+น  การ
แบ่งกลุ่มย่อยไม่ควรมีการเปลี5ยนกลุม่บ่อยๆ เพราะจะทาํให้ผูป้กครองเสียเวลาในการปรับตวั  แต่
วทิยากรควรกระตุน้ใหผู้ป้กครองทุกคนในกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการนาํเสนอปัญหาตอ่สมาชิก
ชุมชน ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษควรมีบุคลากรผูใ้หบ้ริการอาํนวยความสะดวกในการจดัเตรียม
สถานที5  เตรียมสื5ออุปกรณ์  รวมถึงเป็นผูป้ระสานงานกบัผูป้กครองและทาํหนา้ที5เป็นผูช่้วยวทิยากร
ในการใหค้าํแนะนาํ กบัผูป้กครอง 



 94

  3)  หลกัการตอบสนอง ผูป้กครองพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกไม่ต่อเนื5อง  
วทิยากรจึงจาํเป็นตอ้งอธิบายใหผู้ป้กรองเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาบุคคลออทิสติกอยา่ง
ต่อเนื5อง  และเขม้ขน้  สอบถามถึงการบนัทึกผลการพฒันาอยา่งต่อเนื5องและควรมีการส่งเสริมให้
ผูป้กครองผลิตสื5อดว้ยตนเองรวมถึงสามารถประยกุตห์าสื5อในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก
ดว้ยตนเองได ้

  4)  ระบบสนบัสนุน ควรส่งเสริมใหผู้ป้กครองรู้จกัวธีิเลือกสื5อที5เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาแต่ละปัญหาเนื5องจากสื5อมีหลากหลายรูปแบบผูป้กครองจงึตอ้งมีทกัษะในการเลือกใชสื้5อ    
ควรส่งเสริมใหผู้ป้กครองสามารถประยกุตใ์ชสื้5อที5หาง่ายในทอ้งถิ5น  โดยการนาํเสนอตวัอย่างสื5อ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใหผู้ป้กครองรู้จกัให้มาก  และควรมีการนาํเสนอตวัอย่างการปรับ
สภาพแวดลอ้มบา้น  การดดัแปลงอุปกรณ์เพื5อใช้ในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก   

 

 2.3  ประสิทธิผลของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกในศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น วงจรที� 3   
  เพื5อใหรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติกมีประสิทธิภาพมากยิ5งขึ+น
ไดน้าํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติกมาทดลองใชก้บัผูป้กครอง  ของ
บุคคลออทิสติก  ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9   จาํนวน 10 คน ซึ5งใชร้ะยะเวลา 15 
สัปดาห์ ปรากฏผลดงันี+  

2.3.1  การวางแผน  (Plan)  ดาํเนินการโดยวางแผนการใชรู้ปแบบ   ชี+แจงผูมี้ส่วนร่วมให้
เขา้ใจเกี5ยวกบั วตัถุประสงค์การวจิยั รูปแบบ  แนะนาํวธีิการเรียนรู้และบทบาทของผู้เกี5ยวขอ้ง  ในการ
ทาํกิจกรรมตามรูปแบบ จดัเตรียมหลกัสูตรอบรม แผนการจดัประสบการณ์ สื5อ แหล่งเรียนรู้ และ
แบบประเมิน  

2.3.2  การปฏิบติั  (Act)  ผูวิ้จยัและผูร่้วมวจิยัดาํเนินกิจกรรมตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก  ดงันี+    
   ข ั+นที5 1 ศึกษาพากเพียร ดาํเนินกิจกรรมโดยการอบรมบรรยายใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง   
เกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก ซึ5งเนื+อหาประกอบดว้ย การให้ความรู้ทั5วไปเกี5ยวกบั
บุคคลออทิสติก ทฤษฎี กรอบอา้งอิงการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก แนวคิด และตลอดจนแนว
ทางการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกแก่ผูป้กครอง  
   ข ั+นที5 2  คือขั+นเรียนรู้ปัญหา โดยจดักิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ใหผู้ป้กครองไดรู้้จกัและ 
คุน้เคยกนั และใหผู้ป้กครองร่วมกนัวิเคราะห์ ประเมินและระดมปัญหาของบุคคลออทิสติกให้
ไดม้ากที5สุด และนาํเสนอต่อสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
   ข ั+นที5 3  คือขั+นศึกษาขอ้ดี ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัจดักิจกรรมโดยให้ผูป้กครอง 
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ร่วมกนัคิดและวเิคราะห์เกี5ยวกบัขอ้ดีหรือจุดเด่นและจดุดอ้ยของบุคคลออทิสติก  
   ข ั+นที5 4  คือขั+นมีส่วนร่วมคิด   ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัจดักิจกรรมโดยใหผู้ป้กครอง 
เกิดการแลกเปลี5ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาบุคคลออทิสติก   ร่วมกนัคิดและวางแผนการ
พฒันาศกัยภาพของบคุคลออทิสตกิ โดยผูว้จิยัแบ่งปัญหาที5ไดจ้ากการระดมความคิดในขั+นเรียนรู้
ปัญหาออกเป็น 3  ดา้น คือปัญหาดา้นสังคม ปัญหาดา้นพฤติกรรม และปัญหาดา้นการสื5อสาร และ
แบ่งผูป้กครองออกเป็นกลุ่มย่อย และมสีมาชิกกลุ่มละ 4-5  คน ผูวิ้จยัแบ่งปัญหาให้แต่ละกลุ่ม และ
แต่ละกลุ่มยอ่ยส่งผูแ้ทนนาํเสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกต่อกลุ่มใหญ่ และ
สมาชิกในชุมชนช่วยกนัคิดวธีิการแก้ปัญหาเพิ5มเตมิ 
   ข ั+นที5 5 คือขั+นพิชิตทางตนั   ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัจดัทาํแผนการพฒันาศกัยภาพ         
บุคคลออทิสติกร่วมกบัผูป้กครอง โดยกาํหนดปัญหา กิจกรรมหรือสื5อที5ใช้ในการพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติก และใหผู้ป้กครองผลิตสื5อสําหรับใชใ้นการแกปั้ญหา และแนะนาํวิธีการใชสื้5อ    
การประเมินผล โดยผูป้กครองนาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกไปปฏิบตัเิป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ และบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนบนัทึกอุปสรรคและปัญหาที5เกิดขึ+นระหวา่งการ
นาํกิจกรรมไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกเป็นประจาํอยา่งตอ่เนื5อง 
   ข ั+นที5 6 มุ่งม ั5นช่วยเหลือ ผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัจดักิจกรรมให้ผูป้กครองนาํเสนอ   
ผลการพฒันา ปัญหา และอุปสรรคในการพฒันาศกัยภาพบคุคลออทิสติก เพื5อใหส้มาชิกกลุ่ม
ร่วมกนัวเิคราะห์และนาํเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนั  
   ข ั+นที5 7 คือข ั+นเอื+อเฟื+ อผูอื้5น ผูว้จิยัและผูร่้วมวิจยัจดักิจกรรมโดยใหผู้ป้กครองนาํเสนอ   
ประสบการณ์ความสําเร็จในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกใหแ้ก่ผูป้กครองของบุคคลออทิสติกอื5น  ๆ 
  2.3.3  การสังเกต (Observe)  ผลการสังเกตในขั+นเรียนรู้ปัญหา  พบวา่ในประเดน็การ
แลกเปลี5ยนความคิดเห็น ผูป้กครองทุกคนแลกเปลี5ยนความคิดเห็นและร่วมกนัเสนอปัญหาขณะ
ระดมสมองในการรวบรวมปัญหาของเด็กออทิสติกภายในกลุ่มยอ่ย โดยมีการอภิปรายซกัถามเพื5อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งกนั ในประเด็นการนาํเสนอพบว่า ผูป้กครองไดร่้วมแสดงความ
คิดเห็นวา่บุคคลที5ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเดก็คือ ครู หมอ และพ่อแม่  เพราะทุกคนตอ้ง
ร่วมมือกนัเพื5อให้การพฒันาศกัยภาพนั+นสมบรูณ์  ส่วนในประเดน็การตอบคาํถามพบวา่ ผูป้กครอง
พยายามมีส่วนร่วมในการตอบคาํถามและสามารถตอบไดต้รงประเดน็โดยนาํมาจากประสบการณ์
ของตนเองและเชื5อมโยงจากความรู้ที5ไดรั้บจากการบรรยาย และในประเดน็การร่วมทาํกิจกรรมของ
ผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ พบวา่ผูป้กครองทุกคนใหค้วามร่วมมือและร่วมกิจกรรมจนครบทกุ
ขั+นตอน  ในขั+นศึกษาขอ้ดี  พบว่าผูป้กครองต่างร่วมกนัอภิปรายและนาํเสนอจุดเด่นหรือพรสวรรค์
และจุดดอ้ยของบุคคลออทิสตกิภายในกลุ่มยอ่ย โดยนาํขอ้มูลมาจากบุตรหลานของตนเองและจาก
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การสังเกตเห็นพฤตกิรรมของบุคคลออทิสติกอื5นๆ ที5เคยพบ เช่น จุดเด่นของบุคคลออทิสติกคือ มี
ความจาํดี ไม่ทาํตนเป็นคนเกเร ไม่ทาํใหผู้อื้5นเดอืดร้อนและขณะที5มีการนาํเสนอต่อกลุ่มใหญ่
ผูป้กครองแต่ละท่านแสดงการยอมรับและเห็นดว้ย  ในขั+นมีส่วนร่วมคิด   พบวา่ ในประเดน็การ
แลกเปลี5ยนความคิดเห็น ผูป้กครองร่วมกนัเสนอปัญหาของเดก็ เช่น ปัญหาเดก็ไม่นิ5ง  ผูป้กครอง
ท่านหนึ5งไดใ้หค้วามเห็นเกี5ยวกบัเรื5องนี+ วา่ การวิ5งไม่ใช่ปัญหาที5แก้ไม่ได ้ ผูป้กครองตอ้งหาสิ5งที5เด็ก
สนใจใหท้าํใหเ้ลน่ เด็กก็จะวิ5งนอ้ยลง และผูป้กครองอกีท่านเสนอวา่เดก็บางคนอาจสนใจอยากเล่น
อิสระของตนเอง เป็นตน้  ในประเดน็การนาํเสนอ พบว่าตวัแทนผูป้กครองออกมานาํเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา โดยสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนในประเด็นการตอบ
คาํถามพบวา่ ผูป้กครองบางท่านสามารถอธิบายแนวทางพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติกไดต้รง
ประเดน็ เช่น ปัญหาเรื5องตอบคาํถามไม่ไดอ้าจจะเกิดจากเดก็ไม่เขา้ใจคาํศพัทห์รือไม่เขา้ใจคาํถาม 
หรือตอบไดว่้า  การโวยวาย หรือไม่ชอบสัมผสัของเหนียวๆ เด็กอาจจะมีปัญหามีภาวะไวต่อผิวสัมผสั 
เป็นตน้   และในประเดน็การร่วมทาํกิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ พบวา่ผูป้กครองได้
ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเกี5ยวกบัปัญหาของลูกเป็นอย่างดีและมีความกระตือรือร้นใน
การทาํกิจกรรมจนครบทุกขั+นตอน  ผลการสัมภาษณ์ในขั+นมุ่งมั5นช่วยเหลือ พบวา่ ในประเด็นการ
นาํกิจกรรมการแก้ปัญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิผูป้กครองทั+ง  10 คนไดน้าํกิจกรรมการ
แก้ปัญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก โดยผูป้กครองจาํนวน 9 คน  นาํกิจกรรมการแก้ปัญหา
ไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิครบทกุกิจกรรมและผูป้กครองจาํนวน 1 คน  ระบุวา่นาํกิจกรรม
การแก้ปัญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิไม่ครบทุกกิจกรรม เนื5องจากเดก็ไม่ยอมใหค้วาม
ร่วมมือในบางกิจกรรม และนอกจากนี+พบวา่ผูป้กครองจาํนวน 8 คนระบุว่าไดน้าํกิจกรรมการ
แก้ปัญหาไปใชใ้นการพฒันาศกัยภาพทุกวนัฝึกทุกวนั วนัละ 1 ครั+ ง  และผูป้กครองจาํนวน 2 คน
ระบุวา่นาํไปฝึกสัปดาห์ละ 2-3 ครั+ ง  และในประเด็นช่วงเวลาที5นาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติก พบวา่ผูป้กครองจาํนวน 1 คน  นาํกิจกรรมการแก้ปัญหาไปพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกในช่วงเวลาเช้า ผูป้กครองจาํนวน 2 คนนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปทาํในช่วงเวลา
ก่อนนอน ผูป้กครองจาํนวน 2 คนทาํกิจกรรมในช่วงเวลาบ่ายและผู้ปกครองจาํนวน 5 คนทาํกิจกรรม
ในช่วงเวลาเยน็ ส่วนในประเดน็สถานที5ในการนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคล
ออทิสติก พบวา่ผูป้กครองจาํนวน3 คนนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทสิติก
ทั+งที5บา้นและศูนยก์ารศึกษาพิเศษและผูป้กครองจาํนวน 7 คน  นาํกิจกรรมการแก้ปัญหาไปพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกเฉพาะที5บา้น  ในประเดน็ดา้นวธีิการนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติก พบวา่ผูป้กครองทั+ง10 คนนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันาศกัยภาพ
บุคคลออทิสติกโดย การนาํกิจกรรมบตัรภาพไปใชเ้พื5อพฒันาทกัษะการสื5อสาร เช่น สอนคาํศพัท์
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เพิ5มเพื5อลดปัญหาการพดูตามของเด็ก และตอ้งเน้นย ํ+าบอกคาํพูดที5ถูกตอ้งประกอบภาพ หรือใช้การ
แลกภาพกบัสิ5งของที5ตอ้งการ ฝึกการปฏิบติัตามคาํสั5งง่ายๆ เช่น ช่วยหยิบจานใหแ้ม่หน่อย เอานม
ไปเก็บในตูเ้ยน็ และการใชกิ้จกรรมแกปั้ญหาเรื5องการไม่ชอบใส่เสื+อผา้ใหม่ๆ โดยการพาเดก็ไป
เลือกชื+อเสื+อผา้ดว้ยและชมเด็กทุกครั+งที5ตอ้งเปลี5ยนหรือใส่เสื+อผา้ที5ชื+อมาใหม่  เดก็จงึจะยอมใส่ หรือ
การใชก้ิจกรรมการบูรณาการการรับรู้สัมผสั โดยฝึกการชิมอาหารที5หลากหลาย เพื5อแก้ปัญหากิน
อาหารยาก และฝึกทกัษะทางสังคมโดยจดัให้บา้นเป็นที5ทาํกิจกรรมของเด็กๆ และชวนญาติๆ 
มาร่วมทาํกิจกรรม หรือพาเด็กทาํกิจกรรม เช่น ชวนร้องเพลง  
  ในประเดน็บุคคลที5มส่ีวนร่วมในการนาํกิจกรรมการแกปั้ญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก 
พบว่าครอบครัวของบุคคลออทิสติกจาํนวน2 ราย ระบุว่าแม่เป็นผู ้ทาํกิจกรรมการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง และครอบครัวจาํนวน 1 ราย ระบุวา่บุคคลที5มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมคือแม่และพ่อ  
ครอบครัวจาํนวน 1 ราย ระบุวา่บุคคลที5มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมคือนา้และพี5ชาย  ครอบครัว
จาํนวน 1 ราย ระบุวา่บุคคลที5มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมคือแม่ และตา ยาย ครอบครัวจาํนวน 4 ราย 
ระบุวา่บุคคลที5มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมคือแม่และพี5สาว และครอบครัวจาํนวน  1 ราย ระบุวา่
บุคคลที5มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมคือ ย่าและพ่อแม่   และในประเด็นอุปสรรคและปัญหาในการ
นาํกิจกรรมการแก้ปัญหาไปพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสตกิ พบว่าผูป้กครองจาํนวน   4  คนระบุวา่
มีปัญหาจากตวัเดก็เองเช่น มีสมาธิไม่นาน ไมนิ่5ง  หากหงุดหงิดจะร้องไหเ้ป็นเวลานาน ไม่ยอมทาํ
กิจกรรม ไม่ยอมสื5อสารเป็นภาษาพูด ส่วนผูป้กครองจาํนวน 4  คนระบุว่าสื5อรูปภาพยงัมีน้อยไม่
เพียงพอไม่หลากหลาย กิจกรรมกล่องงานยงัมีน้อย สื5อรูปภาพไม่ครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมและ
ผูป้กครอง จาํนวน 2  คนระบุวา่ไม่มีเวลาในการทาํกิจกรรม  และไม่มีบุคคลในครอบครัวช่วยเหลือ
ในการฝึกอย่างจริงจงั และในประเดน็ผูป้กครองมีความตอ้งการความช่วยเหลืออื5นใดเพิ5มเติมในการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก พบวา่  ผูป้กครองทั+ง 10 คน  ระบุวา่ตอ้งการความรู้และสื5อเพื5อฝึก
ทกัษะการสื5อสาร 

ผลการสัมภาษณ์ในขั+นเอื+อเฟื+ อผูอ้ื5น  พบวา่ ในประเด็นการแลกเปลี5ยนเรียนรู้จากผู้อื5น 
ผูป้กครองจาํนวน 10  คน ระบุวา่ไดแ้ลกเปลี5ยนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา จากประสบการณ์ของ
ผูป้กครองที5เขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ แตล่ะคน ส่วนในประเดน็โอกาสในการช่วยเหลือผูอื้5นพบว่า 
ผูป้กครองจาํนวน 1 คน ระบุวา่ผูป้กครองไดน้าํสื5อแฟ้มภาพแนะนาํใหก้บัผูป้กครองที5รู้จกัและมี
ปัญหาคลา้ยคลึงกนั เพื5อนาํไปใชใ้นการสอนทกัษะการสื5อสาร  ผูป้กครองจาํนวน 4 คน ระบุวา่ได้
แนะนาํผูป้กครองในชุมชนหรือผูป้กครองซึ5งพบที5โรงพยาบาลที5มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ ใหม้ารับ
บริการที5ศูนยฯ์ โดยการเล่าประสบการณ์ วธีิการสอนของศูนยฯ์ ให้ฟัง และผูป้กครองจาํนวน 5 คน 
ระบุวา่มีโอกาสแนะนาํวธีิการแก้ไขและการสอนเดก็แก่ผูป้กครองที5มีปัญหาคลา้ยคลึงกนั และใน
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ประเดน็ของการวางแผนการใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื5น  พบว่า  ผูป้กครองจาํนวน 9 คน ระบุว่าในข ั+นแรก
ควรสังเกตลูกและฝึกกระตุน้พฒันาการโดยแนะนาํจากประสบการณ์ของตนเอง ผูป้กครองจาํนวน 1 
คน ระบุวา่ตนจะเริ5มจากการพูดคุยและอธิบายเกี5ยวกบัวิธีการสอนใหก้บัครูที5บา้นเพื5อให้ไปแนะนาํ
ผูป้กครองที5มีลูกมีพฤติกรรมไม่นิ5งเหมือนลูกของตนเอง  

จากการศึกษา ความสามารถของผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก  ปรากฏผลดงันี+  
1) ผูวิ้จยัศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของ 

ผูป้กครองจงัหวดัขอนแก่น  โดยใชแ้บบวดัความรู้ความเขา้ใจเกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพของบุคคล
ออทิสติก  จาํนวน 10 คน ที5นาํรูปแบบไปใช้  มีผลปรากฏ ดงัตารางที5 15 

 

 ตารางที� 15  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช ้ 

       ในวงจรที5 3 
 

 

คนที� 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที� 

ของความ 

แตกต่าง 

อันดบั

เครื�องหมาย 

T 

บวก ลบ ก่อนอบรม
(X) 

หลังอบรม
(Y) 

1 12.00 19.00 -7 7  
 
 
 

0 

-7  
 
 
 
0** 

2 13.00 20.00 -7 7 -7 
3 14.00 19.00 -5 1.5 -1.5 
4 12.00 18.00 -6 4 -5 
5 13.00 18.00 -5 1.5 -1.5 
6 12.00 19.00 -7 7 -7 
7 13.00 19.00 -6 4 -4 
8 12.00 20.00 -8 9 -9 
9 12.00 18.00 -6 4 -4 
10 11.00 20.00 -9 10 -10 

Mdn 12.50 19.00  
** มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 
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จากตารางที5 15  พบวา่ผูป้กครองที5นาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของ               
บุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการนาํรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ฯ ไปใชเ้มื5อทดสอบโดยใช้    Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  แลว้
แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจหลงัการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้สูงขึ+นอยา่งมี
นยัสําคญัที5ระดบั .05    

 2)  ผูว้จิยัศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครอง จาํนวน  10  คน 
ที5นาํรูปแบบไปใช้  มีผลปรากฏ ดงัตารางที5 16 

 

ตารางที� 16  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครองที5นาํรูปแบบไปใช ้            
                    ในวงจรที5 3 

 

 

คนที� 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที� 

ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั
เครื�องหมาย 

 
T 

บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 

หลังอบรม

(Y) 

1 41.00 57.00 -16 3  
 
 
 

0 

-3  
 
 
 

0** 

2 41.00 58.00 -17 6 -6 
3 40.00 57.00 -17 6 -6 
4 40.00 58.00 -18 9.5 -9.5 
5 42.00 59.00 -17 6 -6 
6 43.00 58.00 -15 1.5 -1.5 
7 40.00 57.00 -17 6 -6 
8 41.00 58.00 -17 6 -6 
9 42.00 57.00 -15 1.5 -1.5 
10 40.00 58.00 -18 9.5 -9.5 

Mdn 40 58  
** มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 

จากตารางที5 16  พบว่าผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีคะแนน   
เจตคติก่อนและหลงัการใช้รูปแบบเมื5อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  
แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนเจตคตหิลงันาํชุมชนการเรียนรู้ไปใช้ สูงขึ+นอย่างมีนยัสําคญัที5ระดบั .05    
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  3)  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคล
ออทิสติก  ผูว้จิยัไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจหลงัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบของผูป้กครองจาํนวน  10  คน  ดงัตารางที5 17 
 

ตารางที� 17  ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที5นาํรูปแบบไปใช ้ ในวงจรที5 3 
 

ที� รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลความ 

1 เนื+อหาและความรู้เกี5ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก
ที5ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 

4.70 .48 มากที5สุด 

2 วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.60 .52 มากที5สุด 
3 ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมคีวามสามารถในการ 

จดักิจกรรม 
4.60 .52 มากที5สุด 

4 รูปแบบและขั+นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.60 .52 มากที5สุด 
5 สื5อประกอบการจดักิจกรรม  4.80 .422 มากที5สุด 
6 เทคนิคและกระบวนการที5ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.70 .482 มากที5สุด 
7 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี5ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 4.70 .482 มากที5สุด 
8 การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 4.70 .48 มากที5สุด 
9 ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.70 .48 มากที5สุด 
10 ประโยชน์ที5ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.70 .48 มากที5สุด 

เฉลี�ย 4.68 .30 มากที�สุด 
 

 จากตารางที5 17  พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทสิติกที5นาํรูปแบบไปใช ้โดย
ภาพรวม  อยู่ในระดบัมากที5สุด (Χ=4.68)  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี+  สื5อประกอบ  การ
จดักิจกรรม อยูใ่นระดบัมากที5สุด (Χ=4.80)  เนื+อหาและความรู้เกี5ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคล
ออทิสติกที5ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ เทคนิคและกระบวนการที5ใชใ้น
การจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี5ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั  
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ
และประโยชน์ที5ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ มีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมากที5สุด 
(Χ=4.70) วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรมมีความสามารถในการจดักิจกรรมมีค่าเฉลี5ยเท่ากนัอยูใ่นระดบัมากที5สุด  (Χ=4.60)   



 101

 4)  ความก้าวหนา้ของบุคคลออทิสติกก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  ผูวิ้จยัศึกษาผลการ
พฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครองที5เกิดจากการใช้รูปแบบ  ดงัตารางที5  18 

 

ตารางที� 18 เปรียบเทียบผลความก้าวหนา้ตามพฒันาการของบุคคลออทสิติก  ในวงจรที5 3 
 

ทักษะ 
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ  

ผลต่าง ก่อน หลัง 

กลา้มเนื+อเลก็ 0.10 3.90 3.80 
กลา้มเนื+อใหญ ่ 0 4.00 4.00 
ภาษาและการสื5อสาร 0 3.70 3.70 
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 0.10 3.60 3.50 
ค่าเฉลี�ย 0.05 3.77 3.72 

 

จากตารางที518 พบว่า  บุคคลออทิสติกทั+ง  10 คน  ที5ผูป้กครองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก มีคะแนนเฉลี5ยก่อนการพฒันาอยู่ในระดบั ไม่สามารถทาํ
กิจกรรมได ้(Χ=0.05)  หลงัจากผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  พบว่า บุคคลออทิสตกิ
มีคะแนนความสามารถเฉลี5ยอยู่ในระดบั ทาํไดด้ว้ยตนเองอย่างคลอ่งแคล่ว (Χ=3.77)  เมื5อพิจารณา
ตามทกัษะพบว่า บุคคลออทิสติกมีความสามารถหลงัการพฒันา โดยเฉลี5ยเพิ5มขึ+นทุกทกัษะตามลาํดบั  
ความต่างของค่าเฉลี5ย จากมากไปหานอ้ย คือ  ทกัษะกลา้มเนื+อใหญ่ (4.00)  ทกัษะกลา้มเนื+อเลก็
(3.80)  ภาษาและการสื5อสาร(3.70)  และสังคมและการช่วยเหลือตนเอง (3.50)   

 ในการนาํเสนอความกา้วหนา้ของบุคคลออทสิติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้เป็นรายกรณี ในวงจรที5 3  นาํเสนอ  กรณีที5 21  ส่วนกรณีที5 22   ถึงกรณีที5  30   
นาํเสนอไวใ้นภาคผนวก ฉ  
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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที�มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที�  21 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 

        ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ )  นอ้งชมพู 
        เลขประจําตัวประชาชน  0-0000-00000-02-1 
       วัน/เดือน/ปีเกิด  10  สิงหาคม 2546      อายุ  5    ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที5 ........ หมู่ที5.....  ชื5อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                                                      อาํเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40000           
       ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ   บุคคลออทิสติก       
 

2.  ความสามารถพืMนฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 

        1)  ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก ใชมื้อหยิบวตัถุใส่ขนาดถว้ยเล็กได ้ แต่ร้อยลูกปัดขนาดเลก็ยงัได้
สมวยั 
        2)  ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่   ปั5นจกัรยานไดด้ว้ยตนเองอยา่งคล่องแคล่ว  แต่ไม่สามารถปั5น
จกัรยาน   หลบหลีกสิ5งกีดขวางได ้
              3)  ทักษะภาษาและการสื�อสาร   ตอบคาํถามง่ายๆ ได ้   แต่ไม่สามารถเล่าเหตุการณ ์
ที5เกิดขึ+นในอดีตได ้    

4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง    สวม- ถอดเสื+อยืดไดเ้องแต่ไม่สามารถถอด 
และติดกระดุมขนาดใหญ่ไดด้ว้ยตนเอง      
        จุดเด่น     สื5อสารบอกความตอ้งการของตนเองได ้
        จุดด้อย   กลวัไม่มีเหตุผล  ไม่ชอบการเปลี5ยนแปลง 
             จุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื5อที5ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม 
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอียดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   
             

เกณฑ์ในการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ มีดงันี+   
ระดบั    0   หมายถึง  ทาํไม่ได ้ 
ระดบั 1    หมายถึง    ทาํได ้โดยการจบัมือทาํ/พาทาํ 
ระดบั 2   หมายถึง     ทาํได ้โดยการกระตุน้เตือน  
ระดบั 3   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเอง    
ระดบั 4   หมายถึง   ทาํได ้ดว้ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว  
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บันทึกผลการพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก 

ชื�อ-สกุล ( นามสมมุติ )     นอ้งชมพู  เพศ  หญิง                        วันเดอืนปีเกิด   10 สิงหาคม 2546                     อายุ    5     ปี 
วันที�เริ�มต้นพัฒนา              21  กรกฎาคม  2551                   วันที�สิMนสุดการพัฒนา    10  ตุลาคม  2551  ใช้เวลา        12        สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพัฒนา 
กิจกรรมและสื�อที�ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 
หลังพัฒนา 

ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก 
สามารถร้อยลกูปัดขนาดเลก็ได ้

0 1.  หยิบลูกปัดขนาดเลก็กดลงกล่อง 
2.  ต่อไส้ดินสอ 
3.  ร้อยลูกปัดขนาดเลก็ 

สามารถร้อยลกูปัดขนาดเลก็ไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่ 

สามารถปั5นจกัรยานหลบหลีกสิ5งกีด
ขวางได ้

0 1.  วิ5งหลบหลีกสิ5งกีดขวาง 
2.  ปั5นจกัรยานตามทศิทางที5กาํหนด 
3. ปั5นจกัรยานหลบหลีกสิ5งกีดขวาง 

สามารถปั5นจกัรยานหลบหลีกสิ5งกีดขวาง
ไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื�อสาร 
สามารถเล่าเหตุการณ์ที5เกิดขึ+นใน
อดีตได ้

0 1.  ตอบคาํถามจากภาพถ่ายของตนเอง 
2.  เล่าเหตกุารณ์ที5เกิดขึ+นในอดีต 

สามารถบอกว่าใคร  ทาํอะไร ที5ไหน จาก
ภาพถ่ายของตนเองได ้

3 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ

ตนเอง   
สามารถถอด- ใส่กระดุมขนาดใหญ่ได ้

0 1.  ปลดกระดุมขนาดใหญ ่
2.  ติดกระดุมขนาดใหญ ่

สามารถปลดและติดกระดุมขนาดใหญ่ได้
ดว้ยตนเอง 

3 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  กรณีศึกษาที� 21  น้องชมพู 

ระหว่างวนัที�  21  กรกฎาคม  2551 ถึงวันที�  10  ตุลาคม  2551   เป็นเวลา   12   สัปดาห์ 

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12

กล้ามเนืMอเล็ก กล้ามเนืMอใหญ่

ภาษาและการสื�อสาร สังคมและการช่วยเหลอืตนเอง

 
จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งชมพูมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื+อเลก็  กลา้มเนื+อ

ใหญ่  ภาษาและการสื5อสาร  สังคมและการช่วยเหลอืตนเองที5ดีขึ+นตามลาํดบั  
ทักษะกล้ามเนืMอเล็ก  พฒันาจากการที5นอ้งชมพูไม่สามารถร้อยลูกปัดขนาดเลก็ได ้ เมื5อ 

พฒันาไปได ้6 สัปดาห์พบวา่นอ้งชมพูสามารถร้อยลกูปัดขนาดเลก็ไดด้ว้ยตนเองและสามารถทาํได้
คล่องแคล่วในเวลา 10  สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนืMอใหญ่  พฒันาจากการที5นอ้งชมพูไม่สามารถปั5นจกัรยานหลบหลีกสิ5งกีด
ขวางไดด้ว้ยตนเองเมื5อพฒันาไปได ้8  สัปดาห์พบวา่  นอ้งชมพูสามารถปั5นจกัรยานหลบหลีกสิ5งกีด
ขวางไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ลอ่งแคล่วในเวลา 10 สัปดาห์     

ทักษะภาษาและการสื�อสาร  พฒันาจากการที5นอ้งชมพูไม่สามารถเล่าเหตกุารณ์ที5เกิดขึ+นใน
อดีตได ้ เมื5อพฒันาไป  10  สัปดาห์พบว่านอ้งชมพูสามารถเล่าเหตุการณ์ที5เกิดขึ+นในอดีตจาก
ภาพถ่ายได ้   

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  พฒันาจากการที5นอ้งชมพูไม่สามารถปลดและ
ติดกระดุมขนาดใหญ่ไดเ้มื5อพฒันาไปได ้ 10 สัปดาห์  พบวา่นอ้งชมพูสามารถปลดและติดกระดุม
ขนาดใหญ่ไดด้ว้ยตนเอง   

 
 

 ระดับความสามารถ 

สัปดาห์ที� 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที�ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที� 21   น้องชมพู 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนืMอเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนืMอใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื�อสาร 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

หยิบลูกปัดกดลงกล่อง 

 
 
 

 
 

ต่อไส้ดินสอ 

 
 
 
 

 
 
 

ร้อยลูกปัดขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 

 
ปั�นจักรยานตามทิศทางที�กําหนด 

 
 
 
 
 
 

 

    วิ�งหลบหลีกสิ�งกีดขวาง 

 
 
 
 
 
 
 

ตอบคําถามจากภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
เล่าเหตุการณ์จากอดีตจากภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 

 

ปั�นจักรยานซิกแซก 
 

 
 

ถอดกระดุมชุดฝึกจําลอง 


