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 2.3.4  สะทอ้นผลปฏิบตัิการ  (Reflect)  ในการวจิยัปฏิบติัการวงจรที(  3  ผูป้กครองและ
บุคลากรไดร่้วมกนัดาํเนินการและประชุมสรุปประเมินผลการใชรู้ปแบบ และวเิคราะห์ผล พบวา่ ควร
ปรับปรุง ดงันี7  

 1)  ข ั7นตอน  คือ  ขั7นตอนรูปแบบชุมชนการเรียนรู้มีความเหมาะสมดี  แต่ควรมีการสร้าง
ความตระหนกัใหก้บัผูป้กครองในการมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก  โดยการใหดู้
วดิีทศัน์ตวัอย่างผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที(ช่วยเหลือลูกจนประสบผลสําเร็จ  เพื(อใหผู้ป้กครอง
เกิดกาํลงัใจในการพฒันาบุคคลออทิสติก   และเพิ(มเนื7อหาเกี(ยวกบัการบาํบดัทางเลอืกของบุคคล
ออทิสติกเพื(อให้ผูป้กครองมีความรู้และเกิดมุมมองที(หลากหลายในการเลือกการบาํบดัทางเลือก
ใหแ้ก่บุคคลออทิสติกในขั7นตอนศึกษาพากเพียร  ในขั7นเรียนรู้ปัญหา    ควรเพิ(มการมีส่วนร่วมใหก้บั
ผูป้กครองมากขึ7น  โดยการปรับใหผู้ป้กครองระดมปัญหาของบุคคลออทิสติกเป็นกลุ่มยอ่ย  4-5  คนก่อน  
แลว้จึงนาํเสนอปัญหาต่อสมาชิก  โดยใหส้มาชิกช่วยกนัร่วมกนัวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและจดักลุ่ม
ปัญหาแต่ละปัญหาใหเ้ป็นกลุ่มปัญหาโดยมีบุคลากรผูใ้หบ้ริการเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํที(ถกูตอ้งเพื(อให้
ผูป้กครองมั(นใจมากขึ7นในการจดักลุ่มปัญหา  นอกจากนี7ควรวิเคราะห์ปัญหาหรือขอ้จาํกดัของครอบครัว 
และผูป้กครอง  จดัลาํดบัความยุ่งยากของปัญหาจากมากไปหานอ้ยเพื(อใหค้รอบคลุมประเด็นที(
สําคญัและนาํไปสู่การหาแนวทางการช่วยเหลือบุคคลออทิสติกอยา่งรอบดา้น และในขั7นนี7ควรมี
การนาํเสนอวีดิทศัน์ตวัอย่างพฤติกรรมปัญหาของบุคคลออทสิติกเพื(อให้ผูป้กครองไดร่้วมกนัวเิคราะห์
พฤติกรรมปัญหาจากกรณีตวัอย่าง  ในขั7นศึกษาขอ้ดี ควรเพิ(มการวเิคราะห์เกี(ยวกบัขอ้ดีหรือจุดเด่น
และจุดดอ้ยของครอบครัวบุคคลออทิสติกเพื(อใหค้รอบคลุมประเด็นมากยิ(งขึ7น  ในขั7นมีส่วนร่วมคิด  
เมื(อมีการจดักลุ่มปัญหาแลว้นาํเสนอต่อสมาชิกในกลุ่มโดยเมื(อแต่ละกลุ่มนาํเสนอปัญหาครบแลว้ทีม
วทิยากรควรจดัพิมพ์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาให้กบัผูป้กครองทุกคน  และควรมีการนาํเสนอตวัอย่าง
ผูป้กครองที(เคยวธีิการแกปั้ญหามาแลว้ประสบความสําเร็จให้ผูป้กครองไดท้ราบเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาดว้ย  โดยอาจนาํเสนอในรูปแบบวดิีทศัน์หรือเด็กจริงก็ได ้ ในขั7นพิชิตทางตนั  การใหผู้ป้กครอง
ทาํสื(อในการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกควรมีการจดัใหเ้ป็นระบบ  เช่น  การสอนทกัษะกลา้มเนื7อ
ใหญ่ใชสื้(ออะไรบา้งตามลาํดบัขั7นตอน  และมีการใช้รูปภาพประกอบสื(อการสอนใหม้ากขึ7น  ในข ั7น
มุ่งมั(นช่วยเหลือ  ควรให้ผูป้กครองไดดู้วดิีทศัน์หรือพูดคุยกบัผูป้กครองที(ประสบความสําเร็จวา่ผูป้กครอง
ที(ประสบความสําเร็จเคยพบปัญหาอะไรมาบา้งและแก้ปัญหาอย่างไรบา้ง  และทีมวิทยากรควรมีการให้
กาํลงัใจผูป้กครองใหม้ากขึ7นโดยการพูดชมเชย  หรือให้สมาชิกชื(นชมผูป้กครองที(ร่วมมือกนัพฒันา
ศกัยภาพเดก็  เพื(อใหผู้ป้กครองมีความมุ่งมั(นที(จะช่วยเหลือบุตรต่อไป   

 2)  ระบบสังคม  การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์บางครั7 งควรจดัเป็นกิจกรรมการ
เคลื(อนไหวเพื(อใหผู้ป้กครองมีความกระตือรือร้นและสดชื(นขึ7น  ในการจดักลุ่มยอ่ยวทิยากรควรมี
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ประสบการณ์ในการจดักลุ่มโดยมีการสังเกตผูป้กครองบางคนจะมีลกัษณะเป็นผูน้ํา  บางคนพูดมาก  
บางคนไม่พูด  ไม่แสดงออก  ในการจดักลุ่มแต่ละกลุ่มทีมวิทยากรควรกระตุน้ใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมให้กิจกรรมใหม้ากที(สุด บุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษนอกจากทาํหนา้ที(เป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ผูป้กครอง
ดว้ย  โดยควรมีบุคลากรของศูนย ์ 3-4  คนต่อหนึ(งชุมชนการเรียนรู้  และร่วมแลกเปลี(ยนประสบการณ์  
ใหก้บัผูป้กครอง  เพื(อใหชุ้มชนการเรียนรู้มีความย ั(งยนื  ควรมีการตั7งชื(อกลุ่ม  และกรรมการกลุ่ม  
ซึ( งประกอบดว้ยบุคลากรของศูนยแ์ละผูป้กครองในการวางแผนการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื(องต่อไป 

 3)  หลกัการตอบสนอง ควรมีการนาํเสนอกรณีศึกษาผูป้กครองที(ประสบความสําเร็จ
จากการพฒันาศกัยภาพผูป้กครองหลงัจากเขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ผูป้กครองแลว้เพื(อเป็นการ
กระตุน้ใหผู้ป้กครองเห็นโอกาสประสบความสําเร็จ และมีกาํลงัใจในการพฒันาเดก็ ควรมีการ
กระตุน้ใหผู้ป้กครองเกิดการแลกเปลี(ยนปัญหาและแนวทางแกไ้ขระหวา่งกนัใหม้ากขึ7นเพื(อให้
ผูป้กครองมแีนวทางการแกปั้ญหาและสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาในการพฒันาเดก็ได ้

 4)  ระบบสนบัสนุน  นอกจากการส่งเสริมใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยนเรียนรู้ปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาระหวา่งกนัแลว้ควรส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีการแลกเปลี(ยนหรือการเอื7อเฟื7 อ  โดย
ใหย้ืมสื(ออุปกรณ์ระหวา่งกลุม่ และควรมีการฉายวดิีทศัน์ในการปรับสภาพแวดลอ้มและการจดัหา
สื(อโดยผูป้กครอง 

จากการวเิคราะห์และสะทอ้นผลการวจิยัการปฏิบติัการจากวงจรที( 1 ถึง วงจรที( 3 ทาํใหไ้ด้
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทสิติกที(สมบูรณ์และเป็นที(พึงพอใจของ
ผูป้กครองมี   4   องค์ประกอบ คือ 

1)  ขั�นตอน ในการพฒันาชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ   มี 7 ข ั7นตอน   คือ         

     1.1)   ศึกษาพากเพียร  หมายถึง  กิจกรรมที(ผูป้กครองทาํร่วมกนั  ศึกษาองคค์วามรู้ 
หลกัการที(เกี(ยวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก  

     1.2)   เรียนรู้ปัญหา  หมายถึง  กิจกรรมที(ผูป้กครองระดมสมองและกาํหนดประเด็น
ปัญหาของบุคคลออทิสติก  ขอ้จาํกดัของครอบครัว และผูป้กครองจดัลาํดบัความยุ่งยากของปัญหา
จากมากไปหานอ้ย  

     1.3)  ศึกษาขอ้ดี  หมายถึง  กิจกรรมที(ผูป้กครองระดมสมองแสวงหาพรสวรรค์หรือสิ(งที(
เป็นจุดเด่นของบุคคลออทิสติกและครอบครัว   

     1.4)  มีส่วนร่วมคิด หมายถึง  กิจกรรมที(ผูป้กครองแลกเปลี(ยนประสบการณ์และหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั สร้างยุทธศาสตร์และกาํหนดแผนในการพฒันาบุคคลออทิสติก 
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     1.5)  พิชิตทางตนั หมายถึง กิจกรรมที(ผูป้กครองนาํเทคนิควธีิการที(ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัไป
ใชแ้กปั้ญหาของบุคคลออทิสตกิ   

     1.6)  มุ่งมั(นช่วยเหลือ หมายถึง  กิจกรรมที(ผูป้กครองนาํอุปสรรคที(พบขณะช่วยเหลอื
บุคคลออทิสติกมาแลกเปลี(ยนเรียนรู้ ร่วมกนัคิดและแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเนื(อง           

     1.7)  เอื7อเฟื7 อผูอื้(น หมายถึง  กิจกรรมที(ผูป้กครองนาํประสบการณ์ที(เป็นความสําเร็จมา
เป็นแบบอยา่งและเผยแพร่ใหแ้ก่ผูป้กครองคนอื(นๆ ไดรั้บทราบดว้ย   
 2) ระบบสังคม  ในระหวา่งการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ใน
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ   ผูป้กครองตอ้งเคารพซึ(งกนัและกนั โดยเน้นความสําคญัของผูป้กครองแต่ละ
คนว่า เป็นผูมี้ความรู้เกี(ยวกบับุคคลออทิสติกที(เป็นลกูหรือหลานของตนมากที(สุด  ตอ้งยึดหลกัการ ทาํ
กิจกรรมร่วมกนัแบบประชาธิปไตย  ยอมรับฟังความคิดเห็นของอกีฝ่ายหนึ(ง กลา้ที(จะเจรจาต่อรอง 
และเมื(อมีขอ้สรุปตรงกันแลว้ตอ้งรกัษากติกาความร่วมมือในการทาํกิจกรรมระหวา่งผูป้กครอง  กบั
ผูป้กครองดว้ยกนัโดยมีบคุลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษเป็นฝ่ายสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 
ซึ(งในการทาํกิจกรรมร่วมกนัตอ้งเป็นไปอย่างต่อเนื(องและสมํ(าเสมอ 
           3) หลักการตอบสนอง ในระหวา่งการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ สําหรับผูป้กครองของบุคคล
ออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ   บุคลากรผูใ้หบ้ริการตอ้งตอบสนองต่อผูป้กครองโดยไม่บงัคบั   
แต่ใหก้าํลงัใจและกระตุน้ใหผู้ป้กครองร่วมมือกนัแลกเปลี(ยนเรียนรู้แนวทางและวธีิการในการ
แก้ปัญหาและพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกอยา่งเต็มความสามารถ 
           4) ระบบสนับสนุน ในระหว่างการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ สําหรับผูป้กครองของบุคคล
ออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จาํเป็นตอ้งมีระบบสนบัสนุน คือ สิ(งอาํนวยความสะดวก สื(อ 
บริการและความช่วยเหลืออื(นใดทางการศึกษา เช่น สื(อสนบัสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง  จกัรยาน 
บริการฝึกพูด เป็นตน้ เพื(อให้ผูป้กครองสามารถนาํไปสร้างสื(อและจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้
บุคคลออทิสติกไดรั้บสิ(งอาํนวยความสะดวกสื(อบริการและความช่วยเหลืออื(นใดตามความ
ตอ้งการจาํเป็นของแต่ละบุคคลและไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพ 
 

3.    ผลของการนํา รูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ไปใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดอื1น   จาํนวน 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัอุดรธานี  เลยและกาฬสินธ์ุ  นาํเสนอตามลาํดบัดงันี7  
   3.1   ประสิทธิผลของการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ใน
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ไปใช้ที( ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเลย ปรากฏ ผลดงันี7  
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 3.1.1  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ไปใช ้จงัหวดัเลย  จาํนวน  10  คน ที(นาํรูปแบบไปใช้  มีผลปรากฏ          
ดงัตารางที( 19 

 

   ตารางที1 19  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํรูปแบบไปใช้   
        ในจงัหวดัเลย 

 

 
คนที1 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่างของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดับที1 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดับเครื1องหมาย 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม(X) หลังอบรม(Y) 

1 12.00 19.00 -7 4.5  
 
 
 

0 

-4.5  
 
 
 

0** 

2 13.00 20.00 -7 4.5 -4.5 
3 11.00 19.00 -8 8 -8 
4 12.00 18.00 -6 2 -2 
5 13.00 18.00 -5 1 -1 
6 12.00 19.00 -7 4.5 -4.5 
7 12.00 19.00 -7 4.5 -4.5 
8 12.00 20.00 -8 8 -8 
9 12.00 20.00 -8 8 -8 
10 11.00 20.00 -9 10 -10 

Mdn 12.00 19.00  
** มีนยัสาํคญัที(ระดบั .05 
 

จากตารางที( 19  พบวา่ผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิ ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ ไปใชเ้มื(อทดสอบโดยใช ้   
Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนความรู้ความเข้าหลงั
การอบรมสูงขึ7นอย่างมีนยัสําคญัที(ระดบั .05    

 3.1.2  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติของผูป้กครองบุคคลออทิสตกิก่อนและหลงัการ 
จาํนวน 10  คน ที(เขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทสิติก  มี
ผลปรากฏ ดงัตารางที( 20 
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ตารางที1 20  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํรูปแบบไปใช้  ในจงัหวดัเลย 
 

 
คนที1 

 
คะแนนทดสอบ 

ผลต่าง
ของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที1 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั
เครื1องหมาย 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 
หลังอบรม

(Y) 
1 42.00 57.00 -15 3  

 
 
 

0 

-3  
 
 
 

0** 

2 41.00 58.00 -17 9 -9 
3 42.00 57.00 -15 3 -3 
4 43.00 58.00 -15 3 -3 
5 42.00 59.00 -17 9 -9 
6 43.00 58.00 -15 3 -3 
7 42.00 57.00 -15 3 -3 
8 41.00 58.00 -17 9 -9 
9 42.00 58.00 -16 6.5 -6.5 
10 42.00 58.00 -16 6.5 -6.5 

Mdn 41.50 58.00  
** มีนยัสาํคญัที(ระดบั .05 
 

จากตารางที( 20    พบว่าผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํ
จงัหวดัเลย มีคะแนนเจตคติก่อนและหลงัการใช้รูปแบบเมื(อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon Matched  Pairs  
Signed Ranks  Test  แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนเจตคติหลงันาํชุมชนการเรียนรู้ไปใช้ สูงขึ7นอย่างมี
นยัสําคญัที(ระดบั .05    
  3.1.3  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองของบุคคล
ออทิสติก   ผูวิ้จยัไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจหลงัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบของผูป้กครองจาํนวน  10  คน  ดงัตารางที( 21 
 
 
 
 



 110

ตารางที1  21  ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิที(นาํรูปแบบไปใช ้ ในจงัหวดัเลย 
 

ที1 รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลความ 
1 เนื7อหาและความรู้เกี(ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก

ที(ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 
4.70 .48 มากที(สุด 

2 วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.70 .48 มากที(สุด 
3 ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมคีวามสามารถในการ 

จดักิจกรรม 
4.70 .48 มากที(สุด 

4 รูปแบบและขั7นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.40 .52 มาก 
5 สื(อประกอบการจดักิจกรรม  4.70 .48 มากที(สุด 
6 เทคนิคและกระบวนการที(ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.60 .52 มากที(สุด 
7 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 4.70 .48 มากที(สุด 
8 การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 4.70 .48 มากที(สุด 
9 ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.70 .48 มากที(สุด 

10 ประโยชน์ที(ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.40 .52 มาก 
เฉลี1ย 4.63 .24 มากที1สุด 

  

จากตารางที( 21  พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองของบคุคลออทิสติกที(นาํรูปแบบไปใช ้
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.63) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี7  เนื7อหาและความรู้  
เกี(ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกที(ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ   
วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้   ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมีความสามารถ  
ในการจดักิจกรรม  สื(อประกอบการจดักิจกรรม  การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยนประสบการณ์
ระหว่างกนั การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและช่วงเวลาในการจดักิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ฯ มค่ีาเฉลี(ยเท่ากนัอยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.70) เทคนิคและกระบวนการที(ใชใ้น
การจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  อยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.60)  ประโยชน์ที(ไดรั้บจากการจดั
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ  อยู่ในระดบัมาก (Χ=4.40)   

 3.1.4  ความก้าวหนา้ของบคุคลออทิสติกก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  ผูวิ้จยัศึกษาผล
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครองที(เกิดจากการใช้รูปแบบ  ดงัตารางที(  22 
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ตารางที1 22 เปรียบเทียบผลความก้าวหนา้ตามพฒันาการของบุคคลออทสิติก  ในจงัหวดัเลย 
 

ทักษะ 
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ  

ผลต่าง ก่อน หลัง 
กลา้มเนื7อเลก็ 0.30 2.80 2.50 
กลา้มเนื7อใหญ ่ 0.10 3.00 2.90 
ภาษาและการสื(อสาร 0.30 2.90 2.60 
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 0.00 2.60 2.60 
ค่าเฉลี1ย 0.20 2.80 2.60 

 

จากตารางที( 22 พบว่า  บุคคลออทสิติกทั7ง 10 คน  ที(ผูป้กครองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก มีคะแนนเฉลี(ยก่อนการพฒันาไม่สามารถทาํกิจกรรมได้
(Χ=0.20)  หลงัจากผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  พบวา่ บุคคลออทสิติกมีคะแนน
ความสามารถเฉลี(ยอยู่ในระดบั ทาํไดด้ว้ยการกระตุน้เตอืน (Χ=2.80)  เมื(อพิจารณาตามทกัษะพบวา่ 
บุคคลออทิสติกมีความสามารถหลงัการพฒันา โดยเฉลี(ยเพิ(มขึ7นทุกทกัษะตามลาํดบัความต่างของ
ค่าเฉลี(ย จากมากไปหาน้อย คือ  ทกัษะกลา้มเนื7อมดัใหญ่ (2.90)  ภาษาและการสื(อสารและสังคม
และการช่วยเหลือตนเองมผีลต่างของค่าเฉลี(ยเท่ากนัคือ  (2.60)  ทกัษะกลา้มเนื7อกลา้มเนื7อเลก็ (2.50)  

 ในการนาํเสนอประสิทธิผลความกา้วหนา้ของบุคคลออทิสติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้
ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้เป็นรายกรณีในจงัหวดัเลย  นาํเสนอ  กรณีที( 31 ส่วนกรณีที( 32   ถึง
กรณีที(  40   นาํเสนอไวใ้นภาคผนวก ฉ  
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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที1มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที1 31 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
   ชื1อ-สกุล (นามสมมุติ)  นอ้งเทอร์โบ 
      เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-03-1 
       วัน/เดือน/ปีเกิด  30 ตุลาคม 2537         อายุ  15  ปี    ศาสนา พุทธ 
       ที1อยู่ที1สามารถติดต่อได้  บา้นเลขที( ........ หมู่ที(.....  ชื(อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                      อาํเภอเมือง      จงัหวดัเลย    รหสัไปรษณีย ์  40220 
        ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ  บุคคลออทิสติก       
 

2.  ความสามารถพื�นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 
        1)  ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก สามารถเขียนคาํที(มีความหมายง่ายๆ ได ้เขียนชื(อตนเองเป็น 
ภาษาองักฤษได ้สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ไดแ้ต่ ไมส่ามารถเขียนสรุปใจความไดส้มวยั 
        2)  ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ สามารถทาํกายบริหารเบื7องตน้ เตน้ประกอบจงัหวะเพลงและเล่น 
ฟุตบอลไดแ้ต่ กระโดดเชือกยงัไม่ได ้

3)  ทักษะภาษาและการสื1อสาร สามารถปฏิบติัตามคาํสั(ง รู้จกัสิ(งของและบุคคลในชีวติประจาํวนั 
บอกความตอ้งการของตนเอง ถาม ตอบคาํถามง่ายๆ ที(ไม่ซบัซ้อนได ้อ่านหนงัสือเป็นประโยคไดแ้ต่ไม่
เขา้ใจในประโยคหรือวลีที(ไม่คุน้เคย และใชค้าํพูดเพื(อสื(อสารโตต้อบไม่เป็น ถามไม่เป็น 
        4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัร 
ประจาํวนัไดเ้อง ไม่รู้จกัการรอคอย เลน่คอมพิวเตอร์ของครูโดยไม่ได้รับอนุญาต 
         จุดเด่น   สามารถลงโปรแกรม ประกอบคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์และใชโ้ปรแกรม  
กูเกิลเอิร์ทและ  Microsoft word ได ้
             จุดด้อย  หมกมุ่นในสิ(งที(ตนเองชอบมากๆ 

     จุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื(อที(ใชใ้นการพฒันา ความสามารถ 
ตามพฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอียดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก  

     เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถตามจุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ  มีดงันี7   
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 

ชื1อ-สกุล (นามสมมุติ)    เทอร์โบ  เพศ  ชาย        วัน/เดือน/ปีเกิด         30  ตุลาคม 2537        อายุ   15   ปี    
วันที1เริ1มต้นพัฒนา               9 มีนาคม 2552    วันที1สิ�นสุดการพัฒนา    29   พฤษภาคม 2552  ใช้เวลา    12    สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 

ก่อนพฒันา กิจกรรมและสื1อที1ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 
คะแนน 

หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก 
สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์สรุปใจความ
จากยอ่หนา้เรื(องที(อ่านได ้

0 1.  พิมพ์สรุปใจความนิทาน 
2.  พิมพ์สรุปใจความข่าว 

สามารถพิมพค์อมพิวเตอร์สรุปใจความ
เรื(องสั7นๆ เช่น นิทานกระต่ายกบัเต่า กากบั
หงส์ หมากบัเงา 

3 

ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ 
สามารถกระโดดเชือก 

0 1. กระโดดขา้มสิ(งกีดขวาง 
2. กระโดดเชือก 

สามารถกระโดดเชือกติดต่อกนั 2 ครั7 งได้
ดว้ยตนเอง   

3 

ทักษะภาษาและการสื1อสาร 
สามารถสร้างประโยคในการตอบ
คาํถามได ้

1 1. การใชส้มุดภาพ 
2. ตารางภาพ   
3. การใชแ้ถบสร้างประโยค 

สามารถใชต้ารางภาพและแถบสร้าง
ประโยคในการตอบคาํถามการทาํกิจกรรม
หรือกิจวตัรประจาํวนัที(ทาํในแต่ละวนัได ้

3 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง   
สามารถขออนุญาตเมื(อตอ้งการเล่น
คอมพิวเตอร์ของครูได ้

0 1. เรื(องราวทางสังคม เรื(องการขออนุญาต 
2. power card การเล่นคอมพิวเตอร์ 

สามารถขออนุญาตเมื(อตอ้งการเล่น
คอมพิวเตอร์ของครูได ้แตเ่มื(อไม่มีคนอยูก่็
จะพยายามเขา้ไปหยิบจบัเครื(อง 

3 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก กรณีที1 31 น้องเทอร์โบ 
วันที1    9   มีนาคม   2552   ถึงวันที1    29   พฤษภาคม  2552    เป็นเวลา    12     สัปดาห์ 

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12

กล้ามเน ื�อเล็ก กล้ามเน ื�อใหญ่

ภาษาและการสื1อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

 จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งเทอร์โบมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื7อเลก็   
กลา้มเนื7อใหญ่  ภาษาและการสื(อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที(ดีขึ7นตามลาํดบั  
 ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก พฒันาจากการที(นอ้งเทอร์โบไม่สามารถพิมพส์รุปใจความเรื(องที(อ่านได ้
โดยเมื(อพฒันาไปได ้12 สัปดาห์พบว่านอ้งเทอร์โบ สามารถพิมพค์อมพิวเตอร์สรุปใจความเรื(อง
สั7นๆ เช่น นิทานกระต่ายกบัเต่า กากบัหงส์ หมากบัเงาไดด้ว้ยตนเอง  
 ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ พฒันาจากการที(นอ้งเทอร์โบไม่สามารถกระโดดเชือกได ้เมื(อพฒันาไปได ้
12 สัปดาห์พบว่านอ้งเทอร์โบสามารถทาํกิจกรรมสามารถกระโดดเชือกตดิตอ่กนั 2 ครั7 งไดด้ว้ย
ตนเอง   
 ทักษะภาษาและการสื1อสาร พฒันาจากการที(นอ้งเทอร์โบไม่สามารถใชค้าํพูดเพื(อสื(อสารโตต้อบ
ไม่เป็น ถามไม่เป็นเมื(อพฒันาไปได ้12 สัปดาห์พบวา่นอ้งเทอร์โบสามารถใช้ตารางภาพและแถบ
สร้างประโยคในการตอบคาํถามการทาํกิจกรรมหรือกิจวตัรประจาํวนัที(ทาํในแต่ละวนัไดด้ว้ย
ตนเอง 
 ทักษะสังคมและการช่วยเหลือตนเอง พฒันาจากการที(นอ้งเทอร์โบไม่รู้จกัการรอคอย และเล่น
คอมพิวเตอร์ของครูโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เมื(อพฒันาไปได ้12 สัปดาห์พบวา่นอ้งเทอร์โบสามารถขอ
อนุญาตเมื(อตอ้งการเล่นคอมพิวเตอร์ของครูไดด้ว้ยตนเอง 
 

สัปดาห์ที1 

ระดับความสามารถ 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที1ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที1 31  น้องเทอร์โบ 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื�อเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื1อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กระโดดข้ามสิ1งกีดขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมุดรูปภาพ 

 
แถบสร้างประโยค 

 

 

สมุดบันทึก  

 
 
 
 
 

อ่านเรื1องราวทางสังคม 
 

 
 

อ่าน Power card 
 

 

พิมพ์คอมพิวเตอร์  

 
 

ตารางภาพ 

 
 

กระโดดเชือก 
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ผูป้กครองที(เขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ  ในจงัหวดัเลยไดร่้วมกนัตั7งชื(อกลุ่มและการวาง
แผนการทาํกิจกรรมเพื(อเอื7อเฟื7 อผูอ้ื(น ในชื(อกลุ่ม   “ชุมชนคนพิเศษ” 
  3.2   ประสิทธิผลของการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก 
ในศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ไปใชท้ี( ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัอุดรธานี    ปรากฏผลดงันี7 
   3.2.1  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ไปใช ้จงัหวดัอุดรธานี  จาํนวน  10  คน มีผลปรากฏ ดงัตารางที( 23 

 

  ตารางที1 23  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํรูปแบบไปใช ้  
                       ในจงัหวดัอุดรธานี 
 

 
คนที1 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 
คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที1 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั
เครื1องหมาย 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 
หลังอบรม

(Y) 
1 12.00 19.00 -7 5.5 0 -5.5  

 2 13.00 20.00 -7 5.5 -5.5 
3 12.00 19.00 -7 5.5  -5.5  

0** 4 12.00 18.00 -6 2 -2 
5 12.00 18.00 -6 2 -2 
6 12.00 19.00 -7 5.5 -5.5 
7 11.00 19.00 -8 8.5 -8.5 
8 12.00 20.00 -8 8.5 -8.5 
9 12.00 18.00 -6 2 -2 
10 11.00 20.00 -9 10 -10 

Mdn 12.00 19.00  
** มีนยัสาํคญัที(ระดบั .05 

จากตารางที( 23  พบวา่ผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิ ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ ไปใชเ้มื(อทดสอบโดยใช ้   
Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนความรู้ความเข้าใจ
หลงัการอบรมสูงขึ7นอย่างมีนยัสําคญัที(ระดบั .05    
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 3.2.2  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครอง จาํนวน  10  คน ที(นาํ
รูปแบบไปใช้  โดยใชแ้บบวดัเจตคติของผูป้กครองเกี(ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติก  มี
ผลปรากฏ ดงัตารางที( 24 
 

ตารางที1 24  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํรูปแบบไปใช ้  
      ในจงัหวดัอุดรธานี 
 

 
 

คนที1 

 
คะแนนทดสอบ 

ผลต่าง
ของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที1 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั
เครื1องหมาย 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 
หลังอบรม

(Y) 
1 41.00 57.00 -16 4  

0 
-4  

2 42.00 58.00 -16 4 -4 
3 40.00 57.00 -17 7  -7  

 
0** 

4 41.00 58.00 -17 7 -7 
5 42.00 57.00 -15 1.5 -1.5 
6 42.00 58.00 -16 4 -4 
7 40.00 58.00 -18 9.5 -9.5 
8 41.00 58.00 -17 7 -7 
9 42.00 57.00 -15 1.5 -1.5 
10 40.00 58.00 -18 9.5 -9.5 

Mdn 40 58  
** มีนยัสาํคญัที(ระดบั .05 
 

จากตารางที( 24 พบว่าผูป้กครองที(นาํใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของ                
บุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัอุดรธานี  มีคะแนนเจตคติก่อนและหลงัการ
ใชรู้ปแบบเมื(อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  แลว้แตกต่างกนั  
โดยมีคะแนนเจตคติหลงันาํชุมชนการเรียนรู้ไปใช ้สูงขึ7นอย่างมีนยัสําคญัที(ระดบั .05    
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 3.2.3  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผู ้ปกครองของบุคคล        
ออทิสติก   ผูว้จิยัไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจหลงัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบของผูป้กครองจาํนวน  10  คน  ดงัตารางที( 21 
 

ตารางที1 25  ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที(นาํรูปแบบไปใช ้  
      ในจงัหวดัอุดรธานี 
 

ที1 รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลความ 
1 เนื7อหาและความรู้เกี(ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก

ที(ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 
4.70 .48 มากที(สุด 

2 วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.70 .48 มากที(สุด 
3 ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมคีวามสามารถในการ 

จดักิจกรรม 
4.70 .48 มากที(สุด 

4 รูปแบบและขั7นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.80 .42 มากที(สุด 
5 สื(อประกอบการจดักิจกรรม  4.70 .48 มากที(สุด 
6 เทคนิคและกระบวนการที(ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.60 .52 มากที(สุด 
7 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 4.80 .42 มากที(สุด 
8 การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 4.70 .48 มากที(สุด 
9 ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.70 .48 มากที(สุด 

10 ประโยชน์ที(ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.70 .48 มากที(สุด 
เฉลี1ย 4.71 .21 มากที1สุด 

 

จากตารางที( 25  พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองของบคุคลออทิสติกที(นาํรูปแบบไปใช ้
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.71) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี7  รูปแบบและ
ขั7นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ  การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยนประสบการณ์
ระหว่างกนัมีค่าเฉลี(ยเท่ากนั อยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.80)  เนื7อหาและความรู้เกี(ยวกบัการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลออทิสติกที(ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ  วทิยากรมีความ 
สามารถในการถ่ายทอดความรู้   สื(อประกอบการจดักิจกรรม สื(อประกอบการจดักิจกรรม  การวเิคราะห์
ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ ประโยชน์ที(ไดรั้บ
จากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ มีค่าเฉลี(ยเท่ากนั อยู่ในระดบัมากที(สุด       (Χ=4.70)   
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 3.2.4  ความก้าวหนา้ของบคุคลออทิสติกก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  ผูวิ้จยัศึกษาผล
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครองที(เกิดจากการใช้รูปแบบ  ดงัตารางที(  26 

 

ตารางที1 26 เปรียบเทียบผลความก้าวหนา้ตามพฒันาการของบุคคลออทสิติก  จงัหวดัอุดรธานี 
 

ทักษะ 
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ  

ผลต่าง ก่อน หลัง 
กลา้มเนื7อเลก็ 0.10 2.90 2.80 
กลา้มเนื7อใหญ ่ 0.00 3.00 3.00 
ภาษาและการสื(อสาร 0.40 2.40 2.00 
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 0.00 2.00 2.00 
ค่าเฉลี1ย 0.12 2.57 2.45 

 

จากตารางที( 26 พบว่า  บุคคลออทสิติกทั7ง 10 คน  ที(ผูป้กครองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก มีคะแนนเฉลี(ยก่อนการพฒันาไม่สามารถทาํกิจกรรมได้
(Χ=0.12)  หลงัจากผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  พบวา่ บุคคลออทสิติกมีคะแนน
ความสามารถเฉลี(ยอยู่ในระดบั ทาํไดด้ว้ยการกระตุน้เตอืน (Χ=2.57)  เมื(อพิจารณาตามทกัษะพบวา่ 
บุคคลออทิสติกมีความสามารถหลงัการพฒันา โดยเฉลี(ยเพิ(มขึ7นทุกทกัษะตามลาํดบัความต่างของ
ค่าเฉลี(ย จากมากไปหาน้อย คือ  ทกัษะกลา้มเนื7อมดัใหญ่ (3.00)  ทกัษะกลา้มเนื7อกลา้มเนื7อเลก็(2.80)  
ภาษาและการสื(อสารและสังคมและการช่วยเหลอืตนเองมีผลต่างของค่าเฉลี(ยเท่ากนัคอื  (2.00)  

 ในการนาํเสนอประสิทธิผลความกา้วหนา้ของบุคคลออทิสติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้
ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้เป็นรายกรณี ในจงัหวดัอุดรธานี  นาํเสนอ  กรณีที( 41 ส่วนกรณีที( 42   
ถึงกรณีที(  50   นาํเสนอไวใ้นภาคผนวก ฉ  
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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที1มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที1 41 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ชื1อ-สกุล (นามสมมุติ)   นอ้งต๋อง 
        เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-04-1 
       วัน/เดือน/ปีเกิด  16  มิถุนายน  2540   อายุ 12  ปี    ศาสนา พุทธ 
        ที1อยู่ที1สามารถติดต่อได้  บา้นเลขที( ........ หมู่ที(.....  ชื(อหมูบ่า้น.........    ตาํบล...........      
                                อาํเภอ เมือง      จงัหวดัอุดรธานี    รหสัไปรษณีย ์41000 
        ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ  บุคคลออทิสติก       
 

2.  ความสามารถพื�นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 
        1)  ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก    สามารถจบัดินสอในท่ากาํขีดเขียนเส้นขยกุขยิกได ้ แต่ไม่ 
สามารถระบายสีในกรอบได ้
        2)  ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่   สามารถเดินและวิ(งได ้ แต่ไม่สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ได ้ 
เคลื(อนไหวไม่คล่องแคล่ว           

3)  ทักษะภาษาและการสื1อสาร   สามารถบอกความตอ้งการโดยจงูมือได ้  แต่ยงัพูดคาํที(มี 
ความหมายไม่ได ้บอกความตอ้งการโดยใช้คาํพูดไม่ได ้
       4)  ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  สามารถรับประทานอาหารและดื(มนํ7าจากแกว้ได ้ 
แต่ไม่สามารถลา้งมือไดด้ว้ยตนเอง 
        จุดเด่น    สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
        จุดด้อย   ไม่นิ(ง ไม่สบตา 
        จุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื(อที(ใช้ในการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอียดในบนัทึกผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   
              

 เกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจุดประสงค์ในการพฒันาศกัยภาพ มีดงันี7   
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 

ชื1อ-สกุล (นามสมมุติ)   นอ้งต๋อง เพศ    ชาย       วัน/เดือน/ปีเกิด             16   มิถุนายน  2540            อายุ 12  ปี    
วันที1เริ1มต้นพัฒนา           23  มีนาคม  2552        วันที1สิ�นสุดการพัฒนา   12   มิถุนายน  2552            ใช้เวลา  12   สัปดาห์  

 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 
ก่อนพฒันา กิจกรรมและสื1อที1ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 
หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก 
สามารถระบายสีอยูใ่นกรอบได ้

0 1. ระบายสีในกรอบพลาสติกลูกฟูก 

2.  ระบายสีภาพที(มีขอบนูน 

3.  ระบายสีรูปภาพ 

สามารถระบายสีในกรอบไดด้ว้ยตนเอง 3 

ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ 
สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ได ้

0 1. ปั(นจกัรยานสองลอ้แบบมีลอ้ช่วย 
2.  ปั(นจกัรยานสองลอ้ 

สามารถปั(นจกัรยานไดด้ว้ยตนเอง  3 

ทักษะภาษาและการสื1อสาร 
สามารถชี7ภาพไดถ้กูตอ้งเมื(อเอ่ยชื(อ 

0 1. ชี7ภาพในสมุดภาพ 
2. ชี7ภาพจากบตัรภาพ 
 

สามารถชี7ภาพไดถ้กูตอ้งเมื(อเอ่ยชื(อโดย
การกระตุน้เตือนดว้ยการชี7นาํ  

2 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง   
สามารถลา้งมือไดด้ว้ยตนเอง 

0 1. ลา้งมือโดยใชภ้าพขั7นตอนการลา้งมอื 
   

สามารถลา้งมือไดโ้ดยการกระตุน้เตือน
ดว้ยวาจา 

2 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสตกิ  กรณีที1 41  น้องต๋อง 
วันที1   23   มีนาคม   2552    ถึงวันที1   12  มิถุนายน   2552   เป็นเวลา  12 สัปดาห์ 

  

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12

กล้ามเนื�อเล็ก กล้ามเนื�อใหญ่

ภาษาและการสื1อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 

 จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งต๋องมีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื7อเลก็ กลา้มเนื7อใหญ ่ 
ภาษาและการสื(อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที(ดีขึ7นตามลาํดบั  
 ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก   พฒันาจากที(นอ้งต๋องไม่สามารถระบายสีในกรอบได้  เมื(อพฒันาไปได ้12 
สัปดาห์  พบว่านอ้งต๋องสามารถระบายสีในกรอบไดด้ว้ยตนเอง 
 ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่   พฒันาจากที(นอ้งต๋องไม่สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ได ้ เมื(อพฒันาไปได ้ 
12 สัปดาห์  พบว่าเดก็สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ไดด้ว้ยตนเอง    
      ทักษะภาษาและการสื1อสาร   พฒันาจากที(นอ้งต๋องไม่สามารถชี7ภาพไดถ้กูตอ้งเมื(อเอ่ยชื(อ เมื(อ
พฒันาไปได ้12 สัปดาห์  พบว่านอ้งต๋องสามารถชี7ภาพไดถู้กตอ้งเมื(อเอ่ยชื(อโดยการกระตุน้เตือน
ดว้ยการชี7นาํ 
 ทักษะสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   พฒันาจากที(นอ้งต๋องไม่สามารถลา้งมือไดด้ว้ยตนเอง 
เมื(อพฒันาไปได ้12 สัปดาห์  พบว่านอ้งต๋องสามารถลา้งมือไดโ้ดยการกระตุน้เตือนดว้ยวาจา 

 
 
 

 ระดับความสามารถ 

สัปดาห์ที1 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที1ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที1 41   น้องต๋อง 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื�อเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื1อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 

 
 
 
 

 
 
 

 
ปั1นจักรยานที1มีล้อช่วย 

 
ปั1นจักรยานสองล้อ 

 
ระบายสีในกรอบพลาสติกลูกฟูก 

 
 

ระบายสีภาพที1มีขอบนูน 

 
 

ระบายสีรูปภาพ 

 
ชี�ภาพจากบัตรภาพ 

 

ชี�ภาพในสมุดภาพ 

 
ดึงแขนเสื7อขึ7น 

���� 
 

 
หมุนก๊อก 

���� 

 
ถูสบู ่

���� 

 
ลา้งนํ7าสะอาด 

���� 

 
เช็ดผา้สะอาด 

���� 

 
ลา้งนํ7าสะอาด 

���� 
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ผูป้กครองที(เขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ  ในจงัหวดัอุดรธานีไดร่้วมกนัตั7งชื(อกลุ่มและการวาง
แผนการทาํกิจกรรมเพื(อเอื7อเฟื7 อผูอ้ื(น ในชื(อกลุ่ม   “สานรักสานฝัน” 
  3.3   ประสิทธิผลของการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก 
ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ไปใชท้ี( ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ปรากฏผลดงันี7 

 3.3.1  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํ
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ไปใช ้จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน  10   คน มีผลปรากฏ ดงัตารางที( 27 
 

ตารางที1  27  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํรูปแบบไปใช ้  
       ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 

 
คนที1 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่าง

ของ 
คะแนน 
(X-Y) 

อันดบัที1 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดบั
เครื1องหมาย 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม

(X) 
หลังอบรม

(Y) 
1 12.00 19.00 -7 6.5  

 
 
 

0 

-6.5  
 
 
 

0** 

2 13.00 18.00 -5 1.5 -1.5 
3 12.00 19.00 -7 6.5 -6.5 
4 12.00 18.00 -6 3.5 -3.5 
5 13.00 18.00 -5 1.5 -1.5 
6 12.00 19.00 -7 6.5 -6.5 
7 11.00 19.00 -8 9.5 -9.5 
8 12.00 19.00 -7 6.5 -6.5 
9 12.00 18.00 -6 3.5 -3.5 
10 11.00 20.00 -9 9.5 -9.5 

Mdn 11.50 19.00  
** มีนยัสาํคญัที(ระดบั .05 
 

จากตารางที( 27  พบวา่ผูป้กครองของบุคคลออทิสตกิในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการนาํรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ฯ ไปใชเ้มื(อทดสอบโดยใช ้   
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Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  แลว้แตกต่างกัน  โดยมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจ
หลงัการอบรมสูงขึ7นอย่างมีนยัสําคญัที(ระดบั .05    

 3.3.2  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครอง จาํนวน  10  คน ที(นาํ
รูปแบบไปใช้  มีผลปรากฏ  ดงัตารางที(  28 
 

ตารางที1 28  การเปรียบเทียบคะแนนเจตคติก่อนและหลงัของผูป้กครองที(นาํรูปแบบไปใช ้            
      ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

 
คนที1 

 

คะแนนทดสอบ 
ผลต่างของ 

คะแนน 
(X-Y) 

อันดับที1 
ของความ 
แตกต่าง 

อันดับเครื1องหมาย 

T 
บวก ลบ ก่อนอบรม(X) หลังอบรม(Y) 

1 40.00 58.00 -18 10  
 
 
 

0 

-10  
 
 
 

0** 

2 42.00 58.00 -16 3 -3 
3 40.00 57.00 -17 7 -7 
4 42.00 58.00 -16 3 -3 
5 42.00 58.00 -16 3 -3 
6 41.00 58.00 -17 7 -7 
7 40.00 57.00 -17 7 -7 
8 41.00 58.00 -17 7 -7 
9 42.00 57.00 -15 1 -1 
10 41.00 58.00 -17 7 -7 

Mdn 41.00 58.00  
** มีนยัสาํคญัที(ระดบั .05 
 

จากตารางที( 28    พบว่าผูป้กครองของบุคคลออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีคะแนนเจตคติ
ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบเมื(อทดสอบโดยใช ้   Wilcoxon Matched  Pairs  Signed Ranks  Test  
แลว้แตกต่างกนั  โดยมีคะแนนเจตคติหลงันาํชุมชนการเรียนรู้ไปใช ้สูงขึ7นอย่างมีนยัสําคญัที(
ระดบั .05    
 3.3.3  ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิ
สติก   ผูว้จิยัไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองโดยใชแ้บบประเมนิความพึงพอใจหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมรูปแบบของผูป้กครองจาํนวน  10  คน  ดงัตารางที( 29 
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ตารางที1 29  ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทิสติกที(นาํรูปแบบไปใช ้                             
            ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 

ที1 รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. 
แปล
ความ 

1 เนื7อหาและความรู้เกี(ยวกบัการพฒันาศักยภาพบุคคลออทิสติก
ที(ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 

4.90 .32 มากที(สุด 

2 วทิยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.40 .52 มาก 
3 ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมคีวามสามารถในการ 

จดักิจกรรม 
4.40 .52 มาก 

4 รูปแบบและขั7นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.50 .53 มากที(สุด 
5 สื(อประกอบการจดักิจกรรม  4.60 .52 มากที(สุด 
6 เทคนิคและกระบวนการที(ใชใ้นการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 4.50 .53 มากที(สุด 
7 การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยนประสบการณ์ระหวา่งกนั 4.60 .52 มากที(สุด 
8 การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 4.40 .52 มาก 
9 ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.60 .52 มากที(สุด 

10 ประโยชน์ที(ไดรั้บจากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 4.60 .52 มากที(สุด 
เฉลี1ย 4.55 .26 มากที1สุด 

 

 จากตารางที( 29  พบวา่ ความพึงพอใจของผูป้กครองของบุคคลออทสิติกที(นาํรูปแบบไปใช้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.55) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี7  เนื7อหาและความรู้
เกี(ยวกบัการพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกที(ผูป้กครองไดรั้บจากการร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ 
อยู่ในระดบัมากที(สุด (Χ=4.90)  สื(อประกอบการจดักิจกรรม การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแลกเปลี(ยน
ประสบการณ์ระหวา่งกนั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯและประโยชน์ที(ไดรั้บ
จากการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯ มีค่าเฉลี(ยเท่ากนั  อยูใ่นระดบัมากที(สุด (Χ=4.60)  รูปแบบ
และขั7นตอนการจดักิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ฯและเทคนิคและกระบวนการที(ใชใ้นการจดักิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้มีค่าเฉลี(ยเท่ากนั  อยู่ในระดบัมาก (Χ=4.50) วิทยากรมีความสามารถในการถา่ยทอด 
ความรู้   ผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมมีความสามารถในการ จดักิจกรรมและการวเิคราะห์
ปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหามีค่าเฉลี(ยเท่ากนั  อยู่ในระดบัมาก  (Χ=4.40)   
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 3.3.4  ความก้าวหนา้ของบคุคลออทิสติกก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ  ผูวิ้จยัศึกษาผล
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกโดยผูป้กครองที(เกิดจากการใช้รูปแบบ  ดงัตารางที(  30 
 

ตารางที1 30 เปรียบเทียบผลความก้าวหนา้ตามพฒันาการของบุคคลออทสิติก  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

ทักษะ 
ความก้าวหน้าตามพัฒนาการ  

ผลต่าง ก่อน หลัง 
กลา้มเนื7อเลก็ 0.20 3.50 3.30 
กลา้มเนื7อใหญ ่ 0.10 3.70 3.60 
ภาษาและการสื(อสาร 0.40 3.30 2.90 
สังคมและการช่วยเหลือตนเอง 0.00 3.40 3.40 
ค่าเฉลี1ย 0.07 3.47 3.40 

 

จากตารางที( 30  พบวา่ บุคคลออทสิติกทั7ง 10 คน  ที(ผูป้กครองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้
สําหรับผูป้กครองของบุคคลออทิสติก มีคะแนนเฉลี(ยก่อนการพฒันาไม่สามารถทาํกิจกรรมได้
(Χ=0.07)  หลงัจากผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้  พบวา่ บุคคลออทสิติกมีคะแนน
ความสามารถเฉลี(ยอยู่ในระดบั ทาํไดอ้ย่างคล่องแคล่ว (Χ=3.47)  เมื(อพิจารณาตามทกัษะพบว่า 
บุคคลออทิสติกมีความสามารถหลงัการพฒันา โดยเฉลี(ยเพิ(มขึ7นทุกทกัษะตามลาํดบัความต่างของ
ค่าเฉลี(ย จากมากไปหาน้อย คือ  ทกัษะกลา้มเนื7อมดัใหญ่ (3.60)  สังคมและการช่วยเหลอืตนเอง 
(3.40)  ทกัษะกลา้มเนื7อกลา้มเนื7อเลก็ (3.30)  ภาษาและการสื(อสาร (2.90) 

 ในการนาํเสนอประสิทธิผลความกา้วหนา้ของบุคคลออทิสติกก่อนและหลงัผูป้กครองเขา้
ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้เป็นรายกรณี ในจงัหวดักาฬสินธุ์  นาํเสนอ  กรณีที( 51 ส่วนกรณีที( 52   
ถึงกรณีที( 50  นาํเสนอไวใ้นภาคผนวก ฉ  
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แผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนที1มีความต้องการจําเป็นพิเศษ   กรณีที1 51 
 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื1อ-สกุล (นามสมมุติ)  นอ้งอู๋ 

        เลขประจําตัวประชาชน 0-0000-00000-05-1 
        วัน/เดือน/ปีเกิด  3  ตุลาคม  2545       อายุ  7    ปี    ศาสนา  พุทธ 
        ที1อยู่ที1สามารถติดต่อได้   บา้นเลขที( ........ หมู่ที(.....  ชื(อหมู่บา้น.........    ตาํบล...........      
                อาํเภอ ยางตลาด     จงัหวดักาฬสินธ์ุ   รหสัไปรษณีย ์ 46210 
        ความบกพร่อง/ประเภทความพิการ  บุคคลออทิสติก       

2.  ความสามารถพื�นฐานก่อนการพัฒนาศักยภาพ 
        1)   ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก   สามารถระบายสีภาพได ้  แต่ยงัไม่สามารถระบายสีภาพที(มี
รายละเอียดได ้
         2)  ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่   สามารถปั(นจกัรยานที(มีลอ้ช่วยได ้  ปั(นจกัรยานสองลอ้ไม่ได ้

3)  ทักษะภาษาและการสื1อสาร   สามารถบอกชื(อคาํศพัทไ์ด ้แต่ยงัไม่บอกชื(อสีไม่ได ้
        4)    ทกัษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   สามารถเล่นกบัเพื(อนที(สนิทได ้ แต่ยงัไม่
สามารถเล่นแบบผลดักนัเล่นตามกติกาได ้           
        จุดเด่น   เล่นกบัเพื(อนเป็นกลุ่มได ้ พูดได ้
        จุดด้อย   ใชมื้อขีดเขียนยงัไม่คลอ่งแคล่ว 

จุดประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   กิจกรรมและสื(อที(ใชใ้นการพฒันา    ความสามารถตาม
พฒันาการหลงัการพฒันา   แสดงรายละเอียดในบนัทกึผลการพฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติก   

 

เกณฑ์ในการประเมินระดบัความสามารถ   ตามจดุประสงคใ์นการพฒันาศกัยภาพ   มีดงันี7   
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 

ชื1อ-สกุล (นามสมมุติ)   นอ้งอู๋  เพศ  ชาย         วัน/เดือน/ปีเกิด   3  ตุลาคม  2545                      อายุ   7     ปี 
วันที1เริ1มต้นพัฒนา               6  เมษายน  2552              วันที1สิ�นสุดการพัฒนา    26  มิถุนายน   2552  ใช้เวลา    12    สัปดาห์  
 

จุดประสงค์ในการพัฒนา 
คะแนน 
ก่อนพฒันา กิจกรรมและสื1อที1ใช้ในการพัฒนา ความสามารถหลังการพัฒนา 

คะแนน 
หลังพฒันา 

ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก 
สามารถระบายสีภาพที(มีรายละเอียดได ้

0 1.  ระบายสีภาพที(ไม่มีรายละเอียด 
2.  ระบายสีภาพที(มีรายละเอียด 
 

สามารถระบายสีภาพที(มีรายละเอียด
ไดอ้ย่างคลอ่งแคล่ว 

4 

ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่ 
สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ได ้

1 1.  ปั(นจกัรยานสองลอ้ที(มีลอ้ช่วย 
2.  ปั(นจกัรยานสองลอ้ 

สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว 

4 

ทักษะภาษาและการสื1อสาร 
สามารถบอกชื(อสีได ้

0 1.  จดักลุ่มสี 4 สี 
2.  จบัคู่สี 
2. บอกชื(อสี 

สามารถบอกชื(อสี 4 สีไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 

4 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง   
สามารถเล่นแบบผลดักนัเล่นตามกติกา
ได ้

0 1.  เล่นเป็นกลุม่ตามกติกา 
2.  เล่นแบบผลดักนัเล่น 
3.  เล่นเกมแบบผลดักนัเล่นตามกติกา 

 
สามารถเล่นแบบผลดักนัเล่นตาม
กติกาได ้

4 
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ผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก   กรณีที1    51    น้องอู๋ 
ระหว่างวนัที1   6  เมษายน  2552   ถึงวันที1      26  มิถุนายน   2552    เป็นเวลา     12    สัปดาห์ 

 

0

1

2
3

4

5

0 2 4 6 8 10 12

กล้ามเนื�อเลก็ กล้ามเนื�อใหญ่

ภาษาและการสื1อสาร สังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 

 
จากกราฟแสดงให้เห็นวา่  นอ้งอู๋ มีพฒันาการทางดา้นทกัษะกลา้มเนื7อเลก็  กลา้มเนื7อใหญ่  

ภาษาและการสื(อสาร  สังคมและการช่วยเหลือตนเองที(ดีขึ7นตามลาํดบั  
ทักษะกล้ามเนื�อเล็ก  พฒันาจากการที(นอ้งอู๋ไม่สามารถระบายสีภาพที(มีรายละเอียดได ้  

เมื(อพฒันาไปได ้6 สัปดาห์  พบวา่นอ้งอู๋สามารถระบายสีภาพที(มีรายละเอียดไดด้ว้ยตนเอง  และ
สามารถปั(นจกัรยานไดค้ล่องแคล่วในเวลา 10 สัปดาห์    

ทักษะกล้ามเนื�อใหญ่  พฒันาจากการที(นอ้งอู๋ไม่สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ได ้   เมื(อพฒันา
ไปได ้ 10 สัปดาห์พบวา่  นอ้งอู๋สามารถปั(นจกัรยานสองลอ้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถทาํได้
คล่องแคล่วในเวลา  12 สัปดาห์     

ทักษะภาษาและการสื1อสาร  พฒันาจากการที(นอ้งอู๋ไม่สามารถบอกชื(อสีได ้ เมื(อพฒันา 
ไป  6  สัปดาห์  พบว่านอ้งอู๋สามารถบอกชื(อสีไดด้ว้ยตนเองและสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วใน 
เวลา  8  สัปดาห์ 

ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง พฒันาจากการที(นอ้งอู๋ไม่สามารถเล่นแบบผลดั
กนัเลน่ตามกติกาได ้ เมื(อพฒันาไปได ้ 10  สัปดาห์  พบวา่นอ้งอู๋สามารถเล่นแบบผลดักนัเลน่ตาม
กติกาไดด้ว้ยตนเอง  และสามารถทาํไดค้ล่องแคล่วในเวลา 12 สัปดาห์ 
 

 ระดับความสามารถ 

 

0 

 สัปดาห์ที1 
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ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมที1ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ   กรณีที1  51  น้องอู๋ 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื�อเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื�อใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาและการสื1อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง 
 

 
 
 
 

 

 
 

ระบายสีภาพขนาดใหญ่ 
 

ระบายสีภาพที1มีรายละเอียด 

ปั1นจักรยานที1มีล้อช่วย 

 

 
ปั1นจักรยานสองล้อ 

 
 

จัดกลุ่มสี 4 สี 
 

 

บอกชื1อสี 

 
 

เล่นตัวปัZมเป็นกลุ่ม ผลัดกันเล่นกระโดดเชือก 

 
 

เล่นเกมส์กระดาน 

 
 

จับคู่สี 
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ผูป้กครองที(เขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้ฯ  ในจงัหวดักาฬสินธุ์ไดร่้วมกนัตั7งชื(อกลุ่มและการ
วางแผนการทาํกิจกรรมเพื(อเอื7อเฟื7 อผูอ้ื(น ในชื(อกลุ่ม   “สายใยรักเพื1อเด็กพิเศษ” 
  3.4  ผลการเรียนรู้ของผูป้กครองที(เขา้ร่วมชุมชนการเรียนรู้เกี(ยวกบัการแกปั้ญหาของบุคคล
ออทิสติก ในศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเลย  อุดรธานีและกาฬสินธ์ุ 
    3.4.1  ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา  ดา้นสื(อสาร 

 1)  ไม่เขา้ใจคาํสั(งปฏิบตัิตามคาํสั(งไม่ได ้    
  1.1)  สอนให้เดก็ปฏิบติัตามคาํสั(งโดยเริ(มจากง่ายๆ โดยมีภาพประกอบ  

เช่น  ตบมือ  สวสัดี  แลว้จึงเพิ(มความยากขึ7น  โดยหากเด็กทาํไม่ไดใ้หท้าํใหดู้  และจบัมือเด็ก 
      1.2) ใชรู้ปภาพชี7แนะพฤติกรรม เช่น รูปตารางกิจกรรมประจาํวนั  รูปภาพ
วเิคราะห์งาน 

  1.3)  สอนคาํศพัท์เพิ(มเติม  
   2) ไม่พูด  พูดไม่ชดั 

2.1) ใชภ้าพสอนคาํศพัทเ์พิ(มเติม   ฝึกชี7 รูปภาพเพื(อบอกความตอ้งการ   
  2.2)  ใชก้ารสื(อสารทางเลือก  ไดแ้ก่  เครื(องโอภาปราศรัย การใชภ้าพ 

   2.3)  ผูป้กครองพูดกบัเด็กบ่อยๆฝึกพูดโดยเริ(มตน้จากการบริหารอวยัวะใน
การพูด  ใชป้ากทาํท่าทางต่างๆ 

  2.4)  ฝึกบริหารรูปปาก เช่น  การฝึกเป่า  ดูด ใชล้ิ7นเลยีริมฝีปาก (อมยิ7ม เยลลี()   
   2.5)  สอนทาํรูปปากใหช้ดัเจน  สอน ใหเ้ด็กพูดตาม ชา้ ๆ  ชดัๆ 

   3)  พูดซํ7 าๆ คาํเดิม  ใชค้าํที(ไม่มีความหมายแทนคาํพูดเพื(อบอกความตอ้งการ  
พูดภาษาของตนเองที(ผูอ้ื(นไมเ่ขา้ใจความหมาย(มีคาํศพัทน์อ้ย/ การพูดไม่สมวยั) 

   3.1)  สอนพูดคาํศพัทต่์างๆ  เพิ(มขึ7นรูปภาพ สอนคาํศพัท์ ใชภ้าพในการ
สื(อสาร 

3.2) ใชภ้าพกระตุน้เตือนยบัยั7งการพูดคาํเดิม 
3.3) เบี(ยงเบนความสนใจโดยเปลี(ยนกิจกรรมหรือเปลี(ยน 

สภาพแวดลอ้มเมื(อเด็กกาํลงัจะพูดเรื(องเดิม 
   3.4)  แก้ไขคาํพูดที(ถกูตอ้งใหก้บัเดก็ทนัทีในสถานการณ์นั7น 

  3.5)  ดูอินเตอร์เน็ต ดูวดีีโอสนทนา ฝึกเลียนแบบ ใหสิ้(งเสริมแรง 
  3.6)  ไม่ตอบสนองเมื(อเดก็พูดคาํที(ไม่มีความหมาย  แต่พยายามกระตุน้

เตือนใหเ้ด็กพูดคาํที(มคีวามหมายแทน 
    4)  พูดเป็นคาํๆ  ไม่พูดเป็นประโยค   ตอบคาํถามที(ซบัซ้อนไม่ได ้
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4.1) เพิ(มคาํศพัท์โดยใชส้มุดภาพสื(อสาร หรือแผ่นพบัโฆษณา  นิตยสาร 
4.2) ฝึกสร้างประโยคง่าย ใชแ้ถบสร้างประโยคและให้เดก็พูดตาม  เช่น  

ฉนัขอ.....  ฉนัมี.......  ฉนัไป...............ฉนักิน.......................  เป็นตน้ 
    4.3)  ใหเ้ดก็เล่าเรื(องจากภาพ โดยใช้แถบประโยค 

   5)  บอกความตอ้งการของตนเองไม่ได ้ชี7 นิ7วหรือจบัมือใหผู้อื้(นทาํในสิ(งที(ตอ้งการ 
5.1) สอนทกัษะการสื(อสารโดยการใชภ้าพ บอกความตอ้งการ 

    5.2)  สังเกตและนาํเดก็ทาํในสิ(งที(ถูกตอ้งร่วมกบัการใชภ้าษา 
    5.3)  วางเงื(อนไขใหเ้ด็กออกเสียงก่อนจงึใหใ้นสิ(งที(ตอ้งการ 
  6)  พูดตามแบบนกแกว้นกขุนทองถาม 
   6.1)  สอนการพูดโตต้อบโดยมีผูถ้ามและมีตวัแบบในการตอบ เช่น พูดแลว้ 

ตอบให ้แลว้ให้เดก็ตอบตาม (เมื(อเดก็ไม่รู้คาํตอบ) โดยตอ้งถามแลว้ตอบใหท้นัที 
 6.2)  ใชภ้าพแสดงการพูดโตต้อบ Speech balloon   

    6.3)    เล่นสมมุตโิดยมีการพูดโตต้อบกนั เช่น ใชบ้ทบาทสมมติโดยใช้ตุก๊ตา 
      6.4)  ตอ้งบอกเดก็ว่านี(คือคาํถาม นี(คือคาํตอบ 

         6.5)สอนคาํศพัท์เพิ(มเติมโดยใช ้สมุดภาพสื(อสาร และแผน่สร้างประโยค 
         6.6)  สอนต่อเนื(องซํ7 าๆ บ่อยๆ ในการใชค้าํถาม 

       7)  พูดดว้ยเสียงระดบัเดียวกนัไม่มีสูงตํ(า 
7.1) ใชเ้สียงดนตรีสูงตํ(าให้เดก็เลียนเสียงสูงเสียงต ํ(า 
7.2) สังเกตการณ์ขยบัริมฝีปากของเด็กถา้เดก็ขยบัริมฝีปากนอ้ยให้สอน

ใหข้ยบัริมฝีปากใหม้ากขึ7น 
 8)  ไม่แสดงสีหนา้   ความรู้สึก  

8.1) ดูภาพเหตุการณ์และอารมณ์ต่างๆ พร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
  8.2)  สอนให้รับรู้อารมณ์ของผูอ้ื(น โดยแสดงสีหนา้และอารมณ์อย่างมากใหด้ ู

   8.3)  เลียนแบบการแสดงสีหนา้ในกระจกเงา 
8.4) กระตุน้โดยการให้สัมผสัที(หลากหลาย หนกัแน่น 

 9)  อ่าน  เขียนคาํศพัทไ์ดแ้ต่ที(ไม่รู้ความหมาย 
9.1) ใชรู้ปภาพประกอบการอ่าน การเขียน 

 9.2)  แสดงบทบาทสมมุติตามเรื(องที(อ่าน 
 10)  สื(อสารไม่เหมาะสม  เช่น  หยกิคนอื(น เพื(อทกัทาย  ตะโกน อาละวาด

ทาํลายขา้วของเมื(อถูกขดัใจ หรือไม่ตอ้งการทาํตามคาํสั(ง / หากถูกขดัใจจะตบมือและทาํร้ายผูอ้ื(น 
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  10.1)  ยบัย ั7งพฤติกรรมที(เกิดขึ7นก่อน   
  10.2)  สอนทกัษะการสื(อสาร  ภาพ (สอนอย่างต่อเนื(อง) 
  10.3)  หลีกเลี(ยงสิ(งที(ทาํใหไ้ม่พอใจ 
  10.4)  เรื(องราวทางสังคม ใชภ้าพกระตุน้เตือนหรือใชบ้ตัรพลงั (Power card) 
  10.5)  เพิกเฉย  ไม่สนใจต่อพฤติกรรม อธิบายใหเ้ขา้ใจเหตผุลโดยใช ้

11)  พูดได้แต่ไม่ยอมพูด  ใชท่้าทางบอกความตอ้งการแทนการพูด 
  11.1)  วางเงื(อนไขใหเ้ดก็พูดก่อนจึงไดใ้นสิ(งที(ตอ้งการ 

   11.2)  ใหสิ้(งเสริมแรงที(ชอบเมื(อพูดอย่างถูกตอ้ง 
  11.3)  ถามบ่อยๆ อยา่งมีความหมาย 

   12)  เรียกไม่หนั ไม่สนใจเสียงเรียก 
   12.1)  ฝึกฟังเสียงโดยใช ้head phoneและการตอบสนองตอ่เสียง 

มีรางวลั  ของเลน่ ขนม ใชภ้าพเพื(อสื(อสารกบัเด็ก 
          12.2)  เกมกระซิบขา้งหู 
 3.4.2  ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหา  ดา้นสังคม 
   1)  พฤตกิรรมไมพึ่งประสงค์  เช่น ขบัถ่ายไม่เป็นที( ถอดเสื7อผา้เมื(อไม่ไดด้งัใจ  
หงุดหงิดง่าย เมื(อทาํงานไม่เสร็จ  เปลี(ยนแปลงยาก ไม่ยดืหยุน่ กรีดร้องเมื(อไม่พอใจ ส่งเสียงดงั
ตลอดเวลา 
    1.1) ใชภ้าพตารางกิจกรรม ตารางประจาํสัปดาห์ หรือปฏิทินกิจกรรม 
    1.2) วเิคราะห์งาน สอดคลอ้งกบัความสามารถของบุคคลออทิสติก  
    1.3)  เรื(องราวทางสังคม ( social story) 
    1.4)  วางเงื(อนไขและใชภ้าพเพื(อกระตุน้เตือน 
    1.5)  ใหท้างเลอืกที(หลากหลาย ใชค้าํสั(งสั7น ชดัเจน  

1.6) ใหท้าํกิจกรรมในลกัษณะเดียวกนัแต่ทาํอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
   2)  สะบดัมือ,    เล่นนิ7ว,  มกัใชมื้อเคาะโต๊ะ หรือใช้วตัถุเคาะ 

2.1)  หิ7ว / ถือ/ ลาก/ จูงสิ(งของที(มีนํ7าหนกั เช่น หิ7วกระเป๋า เขน็รถเขน็ หรือ 
กิจกรรมที(มีการดึงดนัขอ้ต่อ เช่น โหน/ปีนป่าย/เล่นไถนา 

2.1)  เล่นเครื(องดนตรี  เช่น  ตีกลอง  คีบอร์ด 
2.2)  นวดกระตุน้ขอ้ตอ่ที(มอื 
2.3)  ใหเ้ด็กทาํกิจกรรมหรือถือของไวใ้นมือเพื(อใหมื้อไม่วา่ง 
2.4)  ใหเ้ดินลว้งกระเป๋า จบัมือเดิน สะบดัมือใหดู้หรือสะบดัมือใหโ้ดนตวั 
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    3)  การรับรู้ประสาทสัมผสัผิดปกต ิบุคคลออทสิติก แสดงพฤติกรรมที(ผิดปกติ แยกตาม
การรับสัมผสั ดงันี7  

  3.1)  สมัผสัผิวกายผิดปกติ  เช่น    ไม่ชอบตดัผม ตดัเลบ็ยาก  แปรงฟันยาก  ชอบ
สมัผสัมากกว่าปกติ โคลน ทราย ชอบเลน่โคลนเละๆ เขย่งเทา้ ไม่ยอมใหสั้มผสั ไม่ยอมใส่เสื7อแขนยาว  
กดันิ7วมือ  กดัเลบ็  ไม่ชอบสัมผสัของลื(นๆ เละๆ  ชอบกอดแรงๆ ไม่กลวัเจบ็หรือไมช่อบการกอดรดั 

วิธีการแก้ไข 
3.1.1)  นวดตวั 
3.1.2) ใหก้ิจกรรมที(ใชมื้อสัมผสัวสัดุที(หลากหลาย เช่น เล่นทรายเปียก ระบาย

สีดว้ยนิ7วมือ 
3.1.3) หากิจกรรมที(กระตุน้ผิวสัมผสัดา้นผิวกายเช่นมว้นผา้ห่ม 
3.1.4) ใชโ้ลช ั(นนวดตามตวัและขอ้ต่อดว้ยนํ7าหนกัที(แนบแน่นมั(นคง/ใชผ้า้รัด

แน่นๆ/ฝึกผิวสัมผสัที(หลากหลาย 
3.1.5) สวมเสื7 อผา้ฝ้ายรัดตวั เกมเขา้ตม้มดั ถูตวัดว้ยบวบ 
3.1.6) ใหโ้อกาสเดก็ใหสั้มผสักบัวตัถุที(หลากหลาย เช่น นวดแป้ง เลน่กาว 

ปั7นแป้ง ระบายสีดว้ยนิ7วมือ เลน่ทรายเปียก 
3.1.7) ใชน้ํ7าอุ่นหรือผา้ชุบนํ7าอุ่นเพื(อให้เดก็ลดความตื(นตวัหรือไวต่อการ

สมัผสั เช่น ถูตวัหรือแปรงฟัน  
3.1.8)  ทาํกิจกรรมที(มีการกดสัมผสับริเวณปลายนิ7ว เช่น เล่นแป้งเปียก กาว 

แกะสติกเกอร์ ปะติดดินนํ7 ามนั หาของในถงัขา้วสาร มกักะโรนี 
-  สมัผสัการรับรู้ขอ้ต่อ เช่น   ตบมือ  ชอบกระโดดมากกวา่ปกติ และกระโดดไปมา   

         วิธีการแก้ไข 
          1)  นวดขอ้เทา้ เตะบอล กระโดด เดินขา้มสิ(งกีดขวาง 
          2) ใชเ้พลงที(มีท่าทางกระโดด 
          3)  จบัไวใ้ชภ้าพกระตุน้เตือนเพื(อบอกห้าม บอกใหรู้้วา่อนัตราย 
          4)  กระตุน้ขอ้ต่อ เช่น นั(งหอ้ยขาเตะบอล ขาดนัของหนกั ปั(นจกัรยานมีคนซ้อน  
3.2  สมัผสัการทรงตวั  พฤติกรรมที(เป็นปัญหา เช่น  โยกตวั  ชอบตีลงักา/ ดูวตัถุที(เคลื(อนไหว 

เอียงตามองวตัถุ  หมุนตวัมากกว่าปกติ กลิ7งตวักบัพื7นเอาใบไมม้าสะบดัดู  วิ(งส่ายหวั กลวัความสูง 
เมื(อเทา้พน้จากพื7น   
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 วิธีการแก้ไข 
3.2.1) เล่นเครื(องเล่นสนามสําหรับปีนป่าย เช่น  มา้โยก   ชิงช้า  มา้หมุน  นั(ง/นอนโยก

บนบอล กลิ7งตวัเก็บของ กลิ7งตวัในถงักลิ7ง  ตีลงักา 
3.2.2) เล่นกระดานลื(น  เล่นไมก้ระดก  เครื(องเล่นสนาม 
3.2.3) กระโดดบนเทมโพรีน โซฟา เบาะ ที(นอน ยางรถยนต์ จบัตวักระโดด 
3.2.4) บอกใหห้ยุด หาสิ(งของที(สนใจ สัมผสัแตะที(หลงั 
3.2.5) เล่นกระดานลื(น ชิงชา้ 
3.2.6) กลิ7งตวัเก็บของ กลิ7งตวัในถงักลิ7ง เล่นพนัตวัดว้ยผา้ห่ม นั(งมา้หมุน 

  4)  ไม่กลวัอนัตราย มีด วิ(งชนรถ แหย่ปลัnกไฟ    
 4.1)  จบัไวใ้ชภ้าพกระตุน้เตอืนเพื(อบอกห้าม บอกใหรู้้วา่อนัตราย 

4.2)  เรื(องราวทางสังคม ( social story) 
  5)  มีพฤติกรรมซํ7าๆ ซื7อของเดิมๆ    

 5.1)  เบี(ยงเบนความสนใจโดยใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมอื(นๆ ที(หลากหลาย 
   5.2) เรื(องราวทางสังคม ( social story) 
   5.3)  งดใหสิ้(งนั7นและใหท้างเลอืกที(หลากหลายและมีลกัษณะที(ใกลเ้คียงกนั 

    5.4) นาํสิ(งใหม่ใหค้วบคู่กนักบัสิ(งที(เด็กชอบ 
  6)  ตื(นตวัเมื(อเจอสิ(งแวดลอ้มใหม่ 

6.1)  บอกล่วงหนา้ใหเ้ดก็เตรียมตวัใหเ้ด็กคลายความตื(นเตน้ โดยใชต้ารางบอก 
กิจกรรมหรือสถานที(จะไป 
     6.2)  จบัมือ จบัแขนให้หยดุดู แลว้บอกวา่รอบๆมีอะไรบา้ง 
     6.3)  พาไปในสิ(งแวดลอ้มใหม่ๆบ่อยๆ 

6.4)  เบี(ยงเบนความสนใจเดก็โดยใชเ้งื(อนไข  
 3.4.3  ปัญหาและวธีิการแก้ปัญหา  ปัญหาดา้นสังคม 

1)  มกัแยกตวัไม่สังคมกบัผูอ้ื(น  ไม่เล่นกบัเพื(อน  ชอบอยูค่นเดียว 
 1.1)   เปิดโอกาสใหเ้ดก็เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็นประจาํ 
 1.2)   เขา้ไปเลน่กบัเดก็ หาสิ(งที(สนใจใหเ้ดก็ทาํ 
 1.3)   หากปัญหาเกิดจากการรับรู้สัมผสัผิวกายควรใชกิ้จกรรม เล่นทราย   

ระบายสีบนแขนขาลาํตวั  นวดตวัดว้ยโลชั(น การลบูตวัอย่างแผ่วเบา ถูตวัดว้ยนํ7าเยน็ หรือกิจกรรมที(
เคลื(อนไหวเร็วๆ ทาํใหต้ื(นตวั เป็นตน้ 

  2)  ไม่รู้จกัการแบ่งปันสิ(งของให้กบัผูอ้ื(น   มกัแยง่สิ(งของจากผูอ้ื(น 
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 2.1)  สอนให้ขอทุกครั7งเมื(ออยากไดสิ้(งของและใหสิ้(งเสริมแรง 
 2.2)  ยบัย ั7งพฤติกรรมโดยใชแ้ผ่นป้ายกระตุน้เตือน 
 2.3)  ใหเ้ล่นเป็นกลุ่มที(มีการแลกเปลี(ยนสิ(งของ 

      2.4)  สอนให้รู้จกัแบ่งปันผูอื้(น โดยใชก้ารเสริมแรง 
 2.5)  ใชเ้รื(องราวทางสังคม (Social Story) 

 3)  ไม่ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของสังคม 
 3.1)  กาํหนดกติการ่วมกนัโดยใช้ภาพ  หรือตวัหนงัสือ 

 4)  มกัทาํลายสิ(งของสมบติัสาธารณะ 
 4.1)  ยบัย ั7งโดยการเบี(ยงเบนความสนใจใหท้าํในสิ(งที(ถูกตอ้ง 
 4.2)  สอนโดยใชก้ารเล่านิทานเปรียบเทียบ หรือใชเ้รื(องราวทางสังคม (Social Story) 

 5)  ไม่กลวัสิ(งที(เป็นอนัตราย 
 5.1)  ปล่อยให้เดก็เผชิญกบัสถานการณ์ที(เป็นอนัตรายบา้งแต่ตอ้งอยูใ่นความ 

ดูแลของผูใ้หญ ่
   5.2)  นาํภาพสัญลกัษณ์หา้มหรืออนัตรายมาติดไวที้(อุปกรณ์ที(เป็นอนัตราย หรือ

ใชภ้าพสอนสิ(งที(เป็นอนัตราย และไม่เป็นอนัตราย 
   5.3)  ใชเ้รื(องราวทางสังคม (Social Story) 
 6)  กลวัในสิ(งที(ไม่ควรกลวั 

 6.1)  ใหเ้ด็กคุน้เคยกบัสิ(งที(กลวัทีละนอ้ยโดยอยู่ในความดูแลอย่างใกลชิ้ดของ 
ผูป้กครอง   

 6.2)  ใชสิ้(งที(เดก็ชอบเป็นพเิศษควบคู่กบัสิ(งที(เด็กไม่ชอบ 
 7)  เล่นไม่เป็น เลน่ของเล่นไม่เป็น 

 7.1)  สาธิตวธีิการเลน่ให้กบัเด็กโดยการสาธิตหรือการใช้ภาพและผูป้กครอง 
ร่วมเล่นกบัเดก็  

 7.2)  ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้ล่นร่วมกบัเพื(อนเป็นประจาํ 
 8)  รอคอยไม่ได ้

 8.1)  สอนให้เดก็รอคอยโดยการค่อยๆ เพิ(มเวลาการรอคอย 
 8.2)  ใชภ้าพกระตุน้เตอืนให้เดก็รอ 
 8.3)  ใชเ้รื(องราวทางสังคม (Social Story) 

 9)  ทกัทายผูอ้ื(นไม่เป็น 
 9.1)  ผูป้กครองทกัทายผูอ้ื(นเป็นตวัอย่างใหเ้ดก็ดูและใหท้าํตามหากทาํไม่ไดใ้ห ้
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จบัมือทาํ  และตอ้งทาํเป็นประจาํ 
 9.2)  ใชเ้รื(องราวทางสังคม (Social Story) 

 10) ชอบกอดหอมเพื(อน แต่ใหเ้พื(อนกอดไม่ได ้   
 10.1)  บอกคนรอบขา้งเพื(อใหผู้อ้ื(นเขา้ใจ   
 10.2) ใชกิ้จกรรมกระตุน้ประสาทสัมผสัผ่านผิวกาย เช่น การนวดตวัดว้ยบอล 

โดยให้แรงกดที(มั(นคง การพนัตวัดว้ยผา้ห่ม การใหส้ัมผสัพื7นผิวที(หลากหลาย เช่นการเล่นทราย กาว 
ถูตวัดว้ยบวบหรือฟองนํ7 าขณะอาบนํ7า 

 10.3)  ใชเ้รื(องราวทางสังคม (social story) 
 11) หยิบของผูอ้ื(นเมื(อตอ้งการ โดยไม่ไดร้ับอนุญาต   

 11.1)  จบัมือเพื(อหยุดพฤติกรรมนั7นทนัที แลว้บอกวา่อนันี7ไม่ใช่ของเรา , ใช ้
เรื(องราวทางสังคม (social story) และPower card 

 11.2)  บอกเด็กวา่สิ(งของไม่ใช่ของเรา  ขอคนื 
 11.3)  สอนทนัที ให้ใช้เงินแลกเปลี(ยน 
 12) เลียนแบบพฤติกรรมที(ไม่ดีจากคนอื(น 

 12.1) พยายามบอกวา่อะไรดีหรือไม่ดี 
 12.2)  ใชพ้าวเวอร์การ์ดในการสอน  โดยตอ้งกาํหนดพฤติกรรม 

 13) เดินตามเมื(อมีคนเรียกชื(อโดยไม่สนิทสนมกนั 
 13.1)  บอกบ่อยๆ วา่อยา่ไปกบัคนอื(น 
 13.2)  เอาภาพสมาชิกในบา้นมาประกอบการสอนว่า ไปกบัคนนี7ได ้
 13.3) ใชก้ารเล่าเรื(องราวทางสังคม ( Social story) 

 14) ชอบกอดเด็กผูห้ญิง จบัป้ายต่างๆ ที(ตดิหนา้อกเสื7อผูห้ญิง 
 14.1)  ใชก้ารเล่าเรื(องราวทางสังคม (Social story) 

 15) เลียนแบบพฤติกรรมทาํร้าย ชกต่อยจากภาพ หรือหนงัสือภาพที(อ่าน 
 15.1) ไม่ใหดู้ภาพที(มีความรุนแรง ใหดู้อย่างอื(น 
 15.2)  ใหดู้ภาพพฤติกรรมที(ดี 

 16)  ไม่มองหนา้ ไม่สบตา   
 16.1)  เรียกซํ7 า จบัหนา้หนัมอง การแตะหนา้ใหม้อง 
 16.2)  ของเล่นมีแสง เช่น เล่นไฟฉายตอนกลางคืน ในหอ้งมืด 
 16.3)  มองรูปภาพหรือสิ(งที(สนใจ 
 16.4)  เล่นจะ๊เอ๋  ใชรู้ปภาพที(ชดัเจนและสีสนัต์กระตุน้สายตา 


