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Background Telling social stories is a new intervention for autistic children

drawing them from the world of themselves to improve their social

skills and to promote their appropriate behaviors so that they can

live in the society and have the interaction with friends and others.

The researcher was interested to study this new intervention to

improve behaviors of autistic children. The data obtained could

pave the way to arrange suitable activities for the improvement of

autistic children.

Objectives The purposes of these study were to explore and to compare

behaviors of autistic  children before and after receiving social

stories interventions.

Design Experimental study without control group.

Setting Educational Research Center for Children with Special Needs

(autistic children), Laboratory School, Kasetsart University,

academic year 2009.
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Sample Participants were 12 elementary students, grade 1 and 2 at

the Educational Research Center for Children with Special Needs

(autistic children), Laboratory School, Kasetsart University,

academic year 2009.

Materials and Methods The research instruments were: Demographic Questionnaire,

School Situation Questionnaire, Home Situation Questionnaire,

eight social stories intervention. Data was analyzed by descriptive

statistics such as data percentage, mean and standard deviation

as per accordance to collected data. To compare behaviors of

autistic children before and after receiving social stories

Interventions; data of which was analyzed by pair t–test.

Result The result of this study shows;

1.  Assessment by teacher: behaviors of autistic children after

receiving social stories interventions were statistically significantly

(p <.001) better than before. After 1 month of follow up it was

found that inappropriate behaviors of the 11 autistic children were

reduced.

2. Assessment by parents: behaviors of autistic children after

receiving social stories interventions and 1 month follow up was

not statistically significantly different.

Conclusion From the teacher’s assessment, it was found that autistic children’s

behaviors showed better tendency after receiving social stories

and statistical significance was better after 1-month follow up.

Most autistic children (11 from 12 participants) had less

inappropriate behaviors than before. However, from the parents’

assessment, it was found that autistic children’s behavior after

receiving social stories showed no statistically significant difference

both immediately after the intervention and after 1 month follow up.
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สาเหตุการทำวิจัย เนื่องจากวิธีเรื่องราวทางสังคมเป็นแนวทางใหม่ในการช่วยเหลือ

เด็กออทิสติกให้ออกจากโลกของตนเอง มีการพัฒนาทักษะทาง

สังคมพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับ

เพือ่น ๆ และบคุคลในสงัคม ดงันัน้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศกึษา

ผลของการนำวิธีเรื่องราวทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรม

ของเด็กออทิสติกเพื ่อนำ ผลมาใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทาง

ในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ ในการพฒันาเดก็ออทสิตกิตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการได้รับวิธี

เรื่องราวทางสังคมและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

ก่อนและหลังการได้รับวิธีเรื่องราวทางสังคม

รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental without

control group)

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กออทิสติกที่เรียนอยู่ในห้องเรียนโครงการ

การศึกษาพิเศษ ศูนย์วิจัยเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ในระดบัช้ันประถมปท่ีี 1 และชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 2  โรงเรยีนสาธติ

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ในปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คน เครื ่องมือที ่ใช้คือแบบ

ประเมินพฤตกิรรมเด็กท่ีโรงเรียนในแตล่ะสถานการณ ์ แบบประเมิน

พฤติกรรมเด็กที่บ้านในแต่ละสถานการณ์  กิจกรรมเรื่องราวทาง

สังคม 8 เรือ่ง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive

Statistic)  ได้แก่ ค่าอัตราส่วนร้อยละ  ค่าคะแนนเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ตามความเหมาะสมของชนิดข้อมูล และเปรียบเทียบ

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกก่อนและหลังได้รับการสอนเรื่องราว

ทางสงัคมโดยใช ้Paired  t - test

:

:

:

:
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ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของเด็กออทิสติกจากการประเมิน

ของอาจารย์มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าเดิมหลังได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคมและหลังติดตาม 1 เดือนพฤติกรรมของเด็กออทิสติกดีขึ้น

กวา่เดมิอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิp <.001 เดก็ออทสิตกิสว่นใหญ่

(11 คน จาก 12 คน) มีพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคล์ดลง พฤตกิรรม

ของเด็กออทิสติกจากการประเมินของผู้ปกครองหลังได้รับการสอน

เรื่องราวทางสังคม  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท้ังจากการประเมนิทนัทแีละหลงัจากตดิตามไปเปน็เวลา 1 เดอืน

สรุป หลังได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคมเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมดีขึ้น

กว่าก่อนได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคมอาจเนื่องมาจากปัจจัย

หลายประการ เช่น  เรื ่องราวทางสังคมที่สร้างขึ้นจากSchool

Situations Questionnaire  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่โรงเรียนเป็น

ส่วนใหญ่และเด็กทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน  การเสริมแรง

โดยการให้ดาว สติกเกอร์ มีส่วนช่วยให้เด็กควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้นและผลของวุฒิภาวะ

ซึ ่งเด็กโตขึ ้นสามารถปรับตัวกับสิ ่งแวดล้อมได้มากขึ ้นและมี

วุฒิภาวะมากขึ ้นทำให้เด็กสามารถควบคุมการแสดงออกของ

พฤติกรรมได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น

คำสำคัญ เดก็ออทสิตกิ, วธิเีรือ่งราวทางสงัคม, พฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิ.:

:

:
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ในสภาพสังคมปัจจุบันมีเด็กที่มีความต้องการ

การช่วยเหลือพิเศษอยู่หลายกลุ่มหนึ่งในจำนวนนั้น คือ

เด็กออทิสติก เด็กออทิสติก (Autistic child) เป็นกลุ่ม

อาการผิดปกติของพัฒนาการแบบแพร่กระจาย (Pervasive

Developmental Disorder) ซึ่งเป็นความผิดปกติของ

พัฒนาการอย่างรุนแรงในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการ

สื่อสารภาษาและสังคม(1)   ปัญหาด้านสัมพันธภาพกับ

ผู้อื ่นนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญของเด็กออทิสติก  ซึ่งเด็ก

ออทิสติกมักมีพฤติกรรมแยกตัวจากกลุ่มไม่สนใจคนรอบ

ข้าง  ไม่สามารถเล่นกับเพ่ือนวัยเดียวกันได้นาน   การพูดคุย

สื่อสารโต้ตอบกับคนรอบข้างได้น้อยหรือไม่ได้เลย เด็ก

ออทิสติกขาดความเข้าใจกฏเกณฑ์ทางสังคม  การสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ไม่เป็นธรรมชาติ พฤติกรรมทางสังคมที่แสดง

ออกไม่เหมาะสมกับ วัย ไม่สนใจสิ่งที ่เกิดขึ ้นรอบข้าง

แม้แต่บุคคลในครอบครัว มีขอบเขตจำกัดในการแสดง

สีหน้าและการสื่ออารมณ์ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ไม่

สามารถรับรู ้การแสดงอารมณ์ทางใบหน้าและท่าทาง

เพราะอ่านจิตใจ  คนไม่เป็น( 2 )  การสอนทักษะทางสังคม

โดยใช้วิธีเรื่องราวทางสังคม (Social  stories) เป็นอีกวิธี

การหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและพัฒนา

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกได้  โดยกำหนดเรื่องราวหรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมมาสอนเด็ก โดยเน้นเรื ่อง

ทักษะทางสังคมที่สำคัญรวมถึงปฏิกริยาที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นจากเด็กทั่วไป  และเด็กออทิสติกเอง  รวมถึงเหตุผล

ที่แสดงปฏิกริยาโต้ตอบเช่นนั้น  เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติก

สามารถเขา้ใจสถานการณท่ี์เกิดข้ึนในสังคม เข้าใจอารมณ์

ความรู้สึกของผู้อื่นและวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถาน

การณ์นั้น ๆ เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกสามารถปรับตัวเข้า

กับเพื่อนในห้องเรียนและใช้ชีวิต   อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข( 3 )  วิธีการเรื่องราวทางสังคม (Social  stories)

มีพื้นฐานมาจากทฏษฎีจิตใจ (Theory of Mind )  โดย

แครอล เกรย์ ได้พัฒนาเทคนิคเรื่องราวทางสังคมขึ้นในปี

ค.ศ. 1991 เพื่อจะช่วยให้บุคคลออทิสติกอ่านและเข้าใจ

สถานการณ์ทางสังคมได้  เป็นการนำเรื่องราวทางสังคม

มาใช้สอนทักษะทางสังคมให้แก่บุคคลออทิสติกให้สามารถ

มีปฏสัิมพนัธก์บับุคคลอืน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถตอบ

คำถาม  ใคร  อะไร  ท่ีไหน และทำไม ในสถานการณท์าง

สังคมได้ เรื่องราวทางสังคมควรเป็นเรื่องสั้น ๆ กล่าวถึง

ลักษณะเฉพาะหรืออธิบายสถานการณ์ ความคิดรวบยอด

หรือทักษะทางสังคมซึ่งอาจเขียนโดยบุคคลที่รับผิดชอบ

หรือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับบุคคลออทิสติก  ซึ่ง

สามารถแต่งเรื่องได้มากมาย  โดยนำสถานการณ์ที่เป็น

ปัญหามาตั้งเป็นหัวข้อและเขียนเรื ่องราวทางสังคมขึ้น

เพื่อช่วยให้บุคคลออทิสติกได้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

อย่างถกูตอ้ง(4)  เน่ืองจากวธีิเร่ืองราวทางสงัคมเปน็แนวทาง

ใหม่ในการช่วยเด็กออทิสติกให้ออกจากโลกของตนเอง

มีการพัฒนาทักษะทางสังคมพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม

สามารถใชชี้วิตในสังคมรว่มกับเพ่ือน ๆ  และบุคคลในสงัคม

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการนำวิธี

เรื่องราวทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก

ออทิสติกเพื่อนำผลมาใช้เป็นข้อมูล  และเป็นแนวทางใน

การจดักจิกรรมตา่ง ๆ ในการพฒันาเดก็ออทสิตกิตอ่ไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental study without control group) โดยนักเรียน

ออทิสติกที่ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัยในระดับ

ช้ันประถมศกึษาปีท่ี1 และช้ันประถมศกึษาปีท่ี 2   ห้องโครง

การการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา

2552 จำนวน 12 คนเปน็ชาย 9 คนเปน็หญงิ 3 คน  จะได้

รับการสอนเรือ่งราวทางสงัคมจำนวน 8 เรือ่ง  โดยใชเ้วลา

ในการสอนสปัดาหล์ะ 2 คร้ัง คร้ังละ 30  นาท ี  เป็นเวลา

ทั้งหมด 4 สัปดาห์  ระยะเวลาการสอนเรื่องราวทางสังคม

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552  ถึง เดือน มกราคม 2553

การประเมินพฤติกรรมเด็กที่บ้านจะประเมินโดยผู้ปกครอง

ของเด็ก  และที่โรงเรียนจะประเมินโดยอาจารย์ประจำชั้น

การประเมนิพฤตกิรรมของเดก็จะประเมนิทัง้หมด 4 คร้ัง

ครัง้ที ่1 กอ่นสอนเรือ่งราวทางสงัคม 1 เดอืน

ครัง้ที ่2 ก่อนสอนเรื่องราวทางสังคมเรื่องที่1
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ครัง้ที ่3 หลงัสอนเรือ่งราวทางสงัคมเรือ่งที ่8

ครัง้ที ่4 หลังจากสอนเรือ่งราวทางสงัคมเรือ่งท่ี 8

เป็นเวลา 1 เดอืน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive

Sampling) จากนักเรียนออทิสติกที่ผู้ปกครองยินยอมให้

เขา้รว่มวจัิยจำนวน 12 คน ตามเกณฑก์ารคดัเลอืกดงันี้

1. เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพิเศษ ในชั้นประถม

ศกึษาปทีี ่1 และ ช้ันประถมศกึษาปทีี ่2 ปีการศกึษา 2552

มีอาการออทิสซึ ่มที ่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล

ยุวประสาทไวทโยปถัมป์

2. เป็นนักเรียนออทิสติกที่สามารถพูดสื่อสารได้

สามารถฟงัเรือ่งและตอบคำถามได้

3. เป็นนักเรียนออทิสติกที่เรียนอยู่ในห้องเรียน

โครงการการศึกษาพิเศษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

และประถมศกึษาปทีี ่2 ทีผู้่ปกครองยนิยอมใหเ้ขา้รว่มวจัิย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ของเด็กที่ผู ้วิจัย

จัดทำขึ้นเองประกอบด้วย เพศ  อายุ  ชั้นเรียน  ศาสนา

การวินิจฉัย การรักษาที ่ได้ร ับ ข้อมูลของผู ้ปกครอง

จำนวน 20 ข้อ

2. Home Situations Questionnaire  เป็นแบบ

ประเมินปัญหาพฤติกรรมของเด็กที ่แสดงออกเวลาอยู่

บ้านซึ่งสัมพันธ์กับกิจวัตรประจำวันของครอบครัว แบ่ง

ออกเป็นข้อคำถามโดยการตอบ มี  และ  ไม่มี  และแบ่ง

เป็น Rating Scale แบ่งจากระดับความรุนแรงของ

พฤติกรรมน้ัน ๆ  แบ่งเป็นระดับ 1 - 9   จากระดับความรุนแรง

น้อยไปสู่ความรุนแรงมาก เมื่อรวมคะแนนแล้วคะแนน

ที่สูงเกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 93  ถือว่าอาการมีความรุนแรง

ถึงระดับมีความสำคัญทางคลินิกโดย Green และ

Altepter (5) ได้ทำการทดสอบในเดก็อาย ุ4 - 11 ปีจำนวน

995 คนโดยเป็นเด็กชาย 505 คน และเป็นเด็กหญิง

490  คน พบว่าค่าความแปรปรวนของชุดทดสอบอยู่ใน

ระดับใช้งานได้ดี แบบทดสอบ HSQ ฉบับภาษาไทยแปล

โดยณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่า

ความเชื ่อมั ่นทางสถิติของแบบสอบถาม เพื ่อวัดความ

สอดคลอ้ง ในชดุเดยีวกนั (internal consistency)  โดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s   Alpha

Coefficient) มีค่าความเชือ่ม่ันเทา่กบั0.910

3. School Situations Questionnaire เป็นแบบ

ประเมินปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกเวลาอยู่ที่

โรงเรียนซึ่งสัมพันธ์กับกิจวัตรประจำวันเด็กที่โรงเรียน

แบ่งออกเปน็ขอ้คำถามโดยการตอบ  มี และ ไม่มี  และแบง่

เป็น Rating Scale แบ่งจากระดับความรุนแรงของ

พฤตกิรรมนัน้ ๆ แบ่งเปน็ระดบั 1- 9 จากระดบัความรนุแรง

ตารางที ่1. ค่าคะแนนพฤติกรรมเด็กตามแบบประเมิน Home Situation Questionnaire เมื่อเทียบ

เป็นเปอร์เซ็นไทล์

ช่วงคะแนน เทียบเป็นเปอร์เซ็นไทล์ ระดับความรุนแรงของพฤติกรรม

0  - 36 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 0  -  25 น้อยมาก

37 – 72      คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 26  -  50 น้อย

73  - 108 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 51 – 75 ปานกลาง

109 – 132 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 76 - 92 มาก

133 – 144 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 93 – 100 มากที่สุดถึงระดับมีความสำคัญทางคลินิก
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น้อยไปสู่ความรุนแรงมากเมื่อรวมคะแนนแล้วคะแนนที่

สูงเกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 93 ถือว่าอาการมีความรุนแรง

ถึงระดับมีความสำคัญทางคลินิก โดยGreen และ

Altepter (5) ได้ทำการทดสอบในเด็กอายุ 4 - 11 ปี

จำนวน 995 คนโดยเปน็เดก็ชาย 505  คนและเปน็เดก็หญงิ

490  คน พบว่าค่าความแปรปรวนของชุดทดสอบอยู่ใน

ระดับใช้งานได้ดี แบบทดสอบ HSQ ฉบับภาษาไทยแปล

โดย ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่า

ความเชื ่อมั ่นทางสถิติของแบบสอบถาม เพื ่อวัดความ

สอดคล้องในชุดเดียวกัน (internal consistency) โดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha

Coefficient )มีคา่ความเชือ่ม่ันเทา่กบั 0.910

4. แผนการจัดกิจกรรมเรื ่องราวทางสังคม 8

กิจกรรม ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นโดยใช้แนวทางการเขียน

เร ื ่องราวทางสังคมของเกรย์ (Gray) (6) ใช้แนวทาง

ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมของเชียร์ (Sears’s Learning

Theory)(7) ทฤษฎีการเร ียนรู ้ เช ิงสังคมของแบนดูร ่า

(Bandura’s Social Learning Theory) (7) ทฤษฎขีองจติใจ

(Theory of Mind) (8) และแนวทางการสร้างทักษะทาง

สังคมพืน้ฐานในการเรยีนรวมสำหรบันักเรยีนระดบัประถม

ศึกษาท่ีจำเป็นสำหรับเด็กออทิสติกท่ีเร่ิมเข้าสู่ระบบโรงเรียน

Ginnis และ Goldsteinmu อ้างถึงในอรธิดาประสาร (9)

คือ ทักษะการดำรงชีวิตในห้องเรียน ทักษะการสร้าง

สัมพันธภาพเป็นแกนหลัก โดยมีหัวข้อกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะทางสังคม ในด้านการควบคุมอารมณ์ และการ

แสดงออกของอารมณท่ี์เหมาะสมกบัสถานการณ ์   การเข้า

สังคมห้องเรียนใหม่  การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ใน

ห้องเรียนและการปฎิบัติตนในห้องเรียน ก่อนนำแผน

กิจกรรมท้ัง 8 กิจกรรมมาใช้ผู้วิจัยได้นำแผนการจดักิจกรรม

ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบทางด้านการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม

กับเด็กออทิสติกโดยมีเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. การใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย

ของเด็ก 2. ภาพประกอบสอดคล้องและเหมาะสมกับ

เรื่อง 3. เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเด็ก

ซึ่งเรื่องราวทางสังคมทั้ง 8 เรื่องได้รับการตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในแต่ละหัวข้อผ่านอยู่ในเกณฑ์ดี

เนื ้อหา ภาษา ภาพประกอบสอดคล้องและเหมาะสม

สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยได้

การวิเคราะห์ทางสถิติ

1. ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic)

โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเพื ่อบรรยาย

ลักษณะ ของขอ้มูล

2. ใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ใช้

paired t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

พฤติกรรมก่อนและหลังการทดลอง

ตารางที ่2. ค่าคะแนนพฤติกรรมเด็กตามแบบประเมิน School Situation Questionnaire เมื่อเทียบ

เป็นเปอร์เซ็นไทล์

ช่วงคะแนน เทียบเป็นเปอร์เซ็นไทล์  ระดับความรนุแรงของพฤตกิรรม

0  - 22.5 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 0  -  25 น้อยมาก

23 – 45 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่  26  -  50 น้อย

46  - 67.5 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่  51  –  75 ปานกลาง

68  – 82 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 76  -  92 มาก

83  -  90 คะแนน เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่ 93  – 100 มากที่สุดถึงระดับ

มีความสำคัญทางคลินิก
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ผลการวิจัย

1. ปัจจยัสว่นบคุคลของเดก็ออทสิติก

ตารางที ่3. จำนวนและร้อยละจำแนกตามข้อมูลทั ่วไปของเด็กออทิสติกระดับชั ้นป. 1 ป. 2

โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศนูยวิ์จัยและพฒันาการศกึษา (N = 12)

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย 9 75.0

หญิง 3 25.0

อายุ

นอ้ยกวา่  7 ปี 3 25.0

7.1 – 8 ปี 6 50.0

8.1 – 9 ปี 2 16.7

9.1 – 10 ปี 1 8.3

Mean =  7.06   S.D. =   0.900

ศาสนา

พุทธ 12 100

บุตรคนที่

คนที ่ 1 7 58.3

คนที ่ 2 3 25.0

คนที ่ 3 1 8.3

คนที ่ 5 1 8.3

ระดับชั้นเรียน

ป. 1 7 58.3

ป. 2 5 41.7

ประเภทความบกพร่อง

Autistic Disorder 10 83.3

PDD-NOS 2 16.7

ระดับสติปัญญา

เหนือเกณฑ์เฉลี่ย 2 16.7

เกณฑ์เฉลี่ย 7 58.3

ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 3 25.0

ระดับการได้ยิน

ปกติ 7 58.3

มีต่อเสียงทุกชนิด 1 8.3

มีปฏิกิริยาเฉพาะเสียงดัง 2 16.7

มีปฏิกิริยาต่อเสียงบางชนิด 2 16.7
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2. ปัจจยัสว่นบคุคลของผูป้กครองเดก็ออทสิติก

ตารางที ่3. จำนวนและร้อยละจำแนกตามข้อมูลทั ่วไปของเด็กออทิสติกระดับชั ้นป. 1 ป. 2

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศกึษา (N = 12) (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ

การมองเห็น

ปกติ 12 100

โรคประจำตัว

ไม่มี 10 83.3

มี 2 16.7

การดูแลจากแพทย์

ไม่ระบุ 2 16.7

การรับประทานยา 2 16.7

การกระตุ้นพัฒนาการ 2 16.7

การฝึกพูด 3 25.0

รับประทานยา  ฝึกพดู 1 8.3

รับประทานยา กระตุน้พฒันาการ ฝึกพดู 1 8.3

รับประทานยา ปรับพฤตกิรรม กระตุน้พฒันาการ ฝึกพดู 1 8.3

ตารางที ่4. จำนวนและร้อยละจำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กออทิสติกระดับชั้น ป.1 ป.2

โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศนูยว์จัิยและพฒันาการศกึษา (N =12)

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ

ความสัมพันธ์กับเด็ก

บิดา          2 16.7

มารดา 10 83.3

อายุ

นอ้ยกวา่เทา่กบั 40  ปี 8 66.7

41 – 45  ปี 3 25.0

      มากกวา่  45  ปี 1 8.3

ศาสนา

พุทธ 12 100

สถานภาพสมรส

อยู่รวมกัน 10 83.3

แยกกันอยู่ 1 8.3

หม้าย 1 8.3
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3.พฤติกรรมของเดก็ออทสิติกกอ่นและหลงัการได้รับ

วิธีเรื่องราวทางสังคม

จากรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

จากการประเมินทั้ง 4 ครั้ง โดยอาจารย์ประจำชั้นมีค่า

คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงหลัง

จากได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคม

จากรูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

จากการประเมนิโดยผูป้กครองทัง้ 4 ครัง้ มีคา่คะแนนเฉลีย่

คองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการ

สอนเรื่องราวทางสังคม

4. เปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กออทิสติกก่อนและหลัง

การไดรั้บวธิเีรือ่งราวทางสงัคม

4.1 พฤติกรรมที่โรงเรียนประเมินโดยอาจารย์ประจำ

ชั้น

จากตารางที ่ 5 พบว่าค่าเฉลี ่ยของคะแนน

พฤติกรรมเด็กออทิสติกหลังได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคมเรื่องที่ 8 (ประเมินครั้งที่ 3) มีค่าน้อยกว่าก่อนได้รับ

การสอนเรือ่งราวทางสงัคมเรือ่งที ่1 (ประเมนิครัง้ที ่2) แต่

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที ่ 6 พบว่าค่าเฉลี ่ยของคะแนน

พฤติกรรมเด็กออทิสติกหลังได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคม 1 เดือน (ประเมินครั้งที่ 4) มีค่าน้อยกว่าหลังได้รับ

การสอนเรื่องราวทางสังคมเรื่องที่ 8 (ประเมินครั้งที่ 3)

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

ตารางที ่4. จำนวนและร้อยละจำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กออทิสติกระดับชั้น ป.1 ป.2

โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ศูนย์วิจัยและพฒันาการศกึษา (N =12) (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ

ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 8.3

ปริญญาตรี 3 25.0

ปริญญาโท 7 58.3

ปริญญาเอก 1 8.3

อาชีพ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2 16.7

พนักงานบริษัท 2 16.7

รับจ้าง 1 8.3

ธุรกิจส่วนตัว 5 41.7

รับราชการ 1 8.3

รัฐวิสาหกิจ 1 8.3

รายได ้(บาท/เดือน)

25,000 – 50,000 บาท 3 25.0

มากกวา่ 50,000 บาท 9 75.0

ความพอเพียงของรายได้

พอใช้มีเงินเก็บ 8 66.7

พอใช้ไม่มีเงินเก็บ 4 33.3

โรคประจำตัว

ไม่มี 11 91.7

มี 1 8.3
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รูปที่ 1. กราฟแทง่แสดงคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมทัง้ 4 ครัง้ ทีป่ระเมนิโดยอาจารยป์ระจำชัน้

รูปท่ี 2. กราฟแทง่แสดงคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมทัง้ 4 ครัง้ ท่ีประเมนิโดยผูป้กครอง
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ตารางที่ 5. แสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของพฤติกรรมก่อนได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคม ครั้งที่ 1 และ หลังได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคมเรื่องที่ 8 จากการประเมินของ

อาจารย์ประจำชั้น

กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D t p - value

ประเมนิครัง้ที ่2 12 19.625 9.617

ประเมนิครัง้ที ่3 12 14.750 8.553 1.983 0.073

* p <0.05

ตารางที ่6. แสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของพฤติกรรมหลังได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคม ครั้งที่ 8 และหลังได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคม 1 เดือนจากการประเมินของ

อาจารย์ประจำชั้น

กลุ่มทดลอง  จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D t p - value

ประเมนิครัง้ที ่3 12 14.750 8.553

ประเมนิครัง้ที ่4 12 9.083 5.767 4.512 0.001*

* p <0.01

รูปที ่3. กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยผลรวมพฤติกรรมก่อนและหลังการสอนเรื่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก ที่ประเมิน

โดยอาจารย์ประจำชั้น
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จากรูปที่ 3 พบว่าเมื ่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการได้รับการสอนเรื่องราว

ทางสังคมจากการประเมนิพฤติกรรมของอาจารย์ประจำช้ัน

เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 11 คน

คิดเปน็ 91.6 % มีพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงคเ์พิม่ข้ึน 1 คน

คิดเปน็ 8.3 %

4.2 พฤติกรรมที่บ้านประเมินโดยผู้ปกครอง

จากตารางที ่ 7 พบว่าค่าเฉลี ่ยของคะแนน

พฤติกรรมเด็กออทิสติกหลังได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคมเรื่องที่ 8 (ประเมินครั้งที่ 3) มีค่ามากกว่าก่อนได้รับ

การสอนเรือ่งราวทางสงัคมเรือ่งที ่1 (ประเมนิครัง้ที ่2) แต่

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที ่ 8 พบว่าค่าเฉลี ่ยของคะแนน

พฤติกรรมเด็กออทิสติกหลังได้รับการสอนเรื ่องราวทาง

สังคม1 เดือน (ประเมินครั้งที่ 4) มีค่ามากกว่าหลังได้รับ

การสอนเรือ่งราวทางสงัคมเรือ่งที ่ 8 (ประเมนิครัง้ที ่ 3) แต่

ไม่มีนยัสำคัญทางสถิติ

จากรูปที่ 4 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของ

เด็กออทิสติกก่อนและหลังการได้รับการสอนเรื ่องราว

ทางสังคมจากการประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครอง เด็ก

ออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 2 คน คิดเป็น

16.6 % มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 9 คน คิด

เป็น 75.0 % มีพฤติกรรมคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 1 คน

คิดเปน็ 8.3 %

ตารางที ่7. แสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของพฤติกรรมก่อนได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคม ครั้งที่ 1 และหลังได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคมเรื่องที่ 8 จากการประเมินของ

ผู้ปกครอง

กลุ่มทดลอง    จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D t p - value

ประเมนิครัง้ที ่2 12 12.916 5.316

ประเมนิครัง้ที ่3 12 16.500 11.293 -1.203 0.254

* p <0.05

ตารางที ่8. แสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของพฤติกรรมหลังได้รับการสอนเรื่องราวทาง

สังคม ครั้งที่ 8 และหลังได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคม  1  เดือนจากการประเมินของ

ผู้ปกครอง

ประเมนิครัง้ที ่3 12 16.500 11.293

ประเมนิครัง้ที ่4 12 17.250 9.808 -0.277 0.787

กลุ่มทดลอง จำนวน ค่าเฉลี่ย S.D t p - value

* p <0.05
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สรุปผลการวิจัย

1. พฤติกรรมของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการได้การ

สอนเรื ่องราวทางสังคมจากการประเมินของอาจารย์

ประจำชัน้ทัง้ 4 คร้ัง พบวา่

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่0 – 25  ซ่ึงหมายความวา่ความรนุแรงของ

พฤติกรรมที ่ไม่พึงประสงค์นั ้นมีน้อยมาก แต่จากการ

ประเมินในแต่ละครั้งก็จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม

ส่วนใหญ่จะลดลง โดยภาพรวมแล้วพฤติกรรมของเด็ก

ออทสิตกิสว่นใหญย่งัอยูใ่นชว่งของเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่0 – 25

คอื ความรนุแรงของพฤตกิรรมนัน้นอ้ยมาก

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกหลังได้รับการสอน

เรื่องราวทางสังคมมีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของพฤติกรรม

น้อยกว่าก่อนได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคมและดีขึ้น

กว่าเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังจากติดตามไป

เป็นเวลา 1 เดอืน

จากการประเมนิของผูป้กครอง พบว่า

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่0 - 25  ซ่ึงหมายความวา่ความรนุแรงของ

พฤตกิรรมทีมี่นอ้ยมาก แตโ่ดยภาพรวมแลว้พฤตกิรรมของ

เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงของเปอร์เซ็นไทล์ที่

0 - 25  คือ ความรนุแรงของพฤตกิรรมนัน้นอ้ยมาก

พฤติกรรมของเด็กออทิสติกหลังได้รับการสอน

เรื่องราวทางสังคมมีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของพฤติกรรม

มากกวา่กอ่นไดรั้บการสอนเรือ่งราวทางสงัคมความรนุแรง

ของพฤติกรรมหลังได้ร ับการสอนเรื ่องราวทางสังคม

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีความแตกต่าง

อย่างนัยสำคัญทางสถิติทั้งจากการประเมินทันทีและหลัง

จากตดิตามไปเปน็เวลา 1 เดอืน

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนออทิสติกก่อนและ

หลังการได้รับวิธีเรื่องราวทางสังคม

พฤตกิรรมทีโ่รงเรยีน

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กออทิสติกก่อน

และหลังการได้รับการสอนเรื ่องราวทางสังคมจากการ

ประเมินพฤติกรรมของอาจารย์ประจำชั้น  เด็กออทิสติกมี

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 11 คน คิดเป็น 91.6 %

มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 1 คน คิดเป็น 8.3 %

รูปที ่4. กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนและหลังการสอนเรื ่องราวทางสังคมของเด็กออทิสติก ที่ประเมินโดย

ผู้ปกครอง
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นักเรียนออทิสติกส่วนใหญ่มีคะแนนความรุนแรงของ

พฤตกิรรมอยูใ่นชว่งเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 0 - 25  ซ่ึงหมายความ

ว่าความรุนแรงของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นั้นมีน้อยมาก

ทั้งก่อนและหลังการได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคม

เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ (11 คน จาก 12 คน) มี

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงจากการประเมนิโดยอาจารย์

ประจำชั้น

ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเด็กออทิสติกหลัง

ได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคม มีค่าน้อยกว่าก่อนได้รับ

การสอนเรื่องราวทางสังคม หมายความว่าพฤติกรรมที่ไม่

พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกลดลงหลังจากได้รับการสอน

เรื่องราวทางสังคม เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้วไม่แตก

ตา่งกนั

พฤตกิรรมทีบ้่าน

จากการประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครอง  เด็ก

ออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 2 คน คิดเป็น

16.6 % มีพฤติกรรมที ่ไม่พึงประสงค์เพิ ่มขึ ้น 9 คน

คิดเปน็ 75.0 % มีพฤตกิรรมคงเดมิไม่เปล่ียนแปลง 1  คน

คิดเปน็ 8.3 %  นักเรยีนออทสิติกส่วนใหญมี่คะแนนความ

รุนแรงของพฤติกรรมอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 0  - 25

ซ่ึงหมายความวา่ความรนุแรงของพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์

นั้นมีน้อยมากทั้งก่อนและหลังการได้รับการสอนเรื่องราว

ทางสังคมค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเด็กออทิสติก

หลังได้รับการสอนเรื่องราวทางสังคม มีค่ามากกว่าก่อน

ไดรั้บการสอนเรือ่งราวทางสงัคม หมายความวา่พฤตกิรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับ

การสอนเรื่องราวทางสังคม เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้ว

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

การที่เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่โรงเรียนดีขึ ้น

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง อาจเนื่องมาจากสาเหตุ

ต่อไปนี้

1. เรื่องราวทางสังคมทั้ง 8 เรื่องได้สร้างขึ้นจากหัวข้อใน

แบบประเมนิ  School  Situations Questionnaire  ซ่ึงจะ

ครอบคลุมในส่วนของพฤติกรรมของนักเรียนที่โรงเรียน

เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมของเด็ก

ที่บ้าน เรื่องราวทางสังคมทั้ง 8 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักเรียน

ทุกคนคุ้นเคยและมีการฝึกฝนจนเป็นกิจวัตรประจำวัน

ซ่ึงปัทมา บุญตันบุตร (10 ) ได้กล่าวไว้ว่า เม่ือเด็กอยู่ในสถาบัน

ที่ฝึกเด็กจะยอมให้สอนทักษะต่าง ๆ แต่โดยดีและจะทำ

ได้ดีกว่าที่บ้าน ซึ่ง สอดคล้องกับวิณี  ชิดเชิดวงศ์ (11) ได้

กล่าวไว้ว่าเด็กมักแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันในสภาวะ

แวดล้อมที่แตกต่างกันข้อมูลนี ้แสดงให้เห็นว่า  เด็กมี

การเรียนรู้ทางสังคมโดยอาศัยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่

เด็กอาศัยอยู่ กล่าวคือที่โรงเรียนมีข้อตกลงและกฎเกณฑ์

ทางสงัคมทีชั่ดเจนและมกีารฝึกฝนจนเปน็กิจวัตรประจำวนั

ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสังคม  และปฏิบัติจนเกิดเป็น

ความเคยชนิแตเ่ม่ือเดก็อยูท่ี่บ้าน  เดก็ไดรั้บความเปน็อิสระ

กฎเกณฑข์องทีบ้่านไมชั่ดเจนเทา่ทีโ่รงเรยีน การเลีย้งดเูดก็

ของแต่ละบ้านมีความแตกต่างกัน ทางบ้านไม่ได้นำเรื่อง

ราวทางสังคมกลับไปสอนทบทวนที่บ้านและฝึกพฤติกรรม

ที่เหมาะสมเหมือนกับอยู่ที่โรงเรียน ทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อ

เนื่องทำให้พฤติกรรมที่บ้านของเด็กออทิสติกมีพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ลดลง

2. ในการสอนเรื่องราวทางสังคมผู้วิจัยได้นำรูปแบบและ

เทคนคิในการสอนหลาย ๆ รูปแบบมาใชใ้นการจดักจิกรรม

การสอนเรื ่องราวทางสังคม เช่น  เกมเรียงลำดับภาพ

เกมถูกผิด หรือสิ่งที่เด็กมีความสนใจในขณะนั้น มาช่วย

กระตุ้นความสนใจของเด็กนอกเหนือจากการอ่านอย่าง

เดียว การจัดกิจกรรมที่หลากหลายช่วยกระตุ้นการเรียนรู้

ของเดก็ สอคดลอ้งกบั ศรีเรือน  แกว้กงัวาล ( 12 ) ได้กล่าว

ไว้ว่า เด็กออทิสติกมักขาดความสามารถในการเชื่อมโยง

ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่และขาดแรงกระตุ้นกับแรงเสริม

ทางสังคม  การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กออทิสติกนั้นควรทำ

ซ้ำ ๆ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กออทิสติกมี

ลักษณะการกระทำและความสนใจซ้ำซาก

3. การเสริมแรงมีบทบาทสำคัญในการทำให้พฤติกรรมที่

เหมาะสมคงอยู่ได้นานขึ้นในการจัดกิจกรรมทุกครั้งผู้วิจัย
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จะให้การเสริมแรงพฤติกรรมให้แก่เด็กเป็น   ดาว    สติกเกอร์

รูปต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมทุกครั้งเด็กออทิสติกทุกคนจะ

ตั้งใจทำกิจกรรมและพยายามทำพฤติกรรมที่เหมาะสม

หลังจากท่ีเด็กได้รับการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมหน่ึงแล้ว

ถ้าพฤติกรรมไม่ได้รับการกระตุ้นไว้ บางครั้งพฤติกรรม

นั้นจะไม่แข็งขันและอาจหยุดไปได้ ดังนั้นเราจะใช้  การ

เสริมแรงพฤติกรรมทางบวก เช่น การให้คำชมเชย การ

ให้รางวัล เพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่เราต้องการมากขึ้น ( 13)

สอดคล้องกับสมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต( 14) ได้กล่าวไว้ว่า

เทคนคิการเพิม่พฤตกิรรม คอื  การเสรมิแรงทางบวก  เพือ่

เพิ่มความถี่ของการเกิดพฤติกรรมและในบางครั้งก็เกิด

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ซึ่งก็เป็นอาการของออทิสซึ่ม เรา

ต้องใช้เทคนิคการลดพฤติกรรมและปรับพฤติกรรมให้

เหมาะสมและสิ่งที่เราควรคำนึงถึงในการทำกิจกรรมกับ

เด็ก  เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด คือ  ความพร้อมของ

ตัวเด็ก  บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  อารมณ์ความรู้สึก

จะต้องดี สื่อให้เด็กรับรู้ถึงความสุขที่มีอยู่ในสังคมซึ่งจะ

ทำให้ดึงเด็กออกจากโลกของตัวเองได้

4. การสอนเรื่องราวทางสังคมมีส่วนช่วยให้นักเรียนจดจำ

ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีต้องทำไดถู้กต้องมากขึน้เพราะนกัเรียนสามารถ

อ่านและมีภาพประกอบให้เห็นการกระทำท่ีชัดเจน  เร่ืองราว

ทางสังคมเป็นการเรียนรู้โดยตัวแบบ (learning  through

modeling ) ( 7) การสงัเกต ไดแ้กก่ารตัง้ใจสงัเกตเพือ่ใหไ้ด้

การรับรู้ที่ถูกต้อง กระบวนการจดจำ การคงความจำใน

กิจกรรมทีเ่ลยีนแบบพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม  การเรยีนรูโ้ดย

การสังเกตซึ่งประกอบด้วยการวาดภาพในใจและคำพูด

ทำให้เด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น

5. จากการประเมินของอาจารย์ประจำชั้นทันทีหลังจาก

สอนเรื่องราวทางสังคมเรื่องที่ 8 (ประเมินครั้งที่ 3) พบ

ความแตกต่างในการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก

ออทิสติกเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อประเมินหลังจากที่สอน

เรื ่องราวทางสังคมไปแล้ว 1 เดือน (ประเมินครั ้งที ่ 4)

เห็นผลได้ชัดเจนคือ พฤติกรรมที ่ไม่พึงประสงค์ลดลง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  อาจมีสาเหตุมาจากเด็ก

ออทิสติกสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น

มีความพร้อมและมีวุฒิภาวะมากขึ้น  ทำให้สามารถที่จะ

แสดงออกได้ตามธรรมชาติตามช่วงอายุที่พึงควรจะแสดง

ออกได้ตามลักษณะของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับ สมศรี

ปาณะโตษะ (15 ) ได้กล่าวไว้ว่าอาร์โนลด์ กีเซล (Arnold

Gesell 1880 - 1961)  ซ่ึงเปน็นกัจติวทิยาทีมี่ความเชือ่ใน

เรื่องของความเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะ ให้ความหมาย

ของวุฒิภาวะไว้ว่า “วุฒิภาวะเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติอย่างมีระเบียบโดยไม่เกี่ยวโยงกับสิ่งเร้า

ภายนอกเลย” เขาเชือ่วา่พฤตกิรรมของเดก็จะเกีย่วขอ้งกบั

สรีระวิทยา กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อต่าง ๆ

ของร่างกาย ฯลฯ จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขึ ้น เช่น

เด็กจะพูดได้ก็ต่อเมื ่อมีความพร้อมด้านกล้ามเนื้อปาก

เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู ้จะไม่เกิดหากร่างกายยังมีมี

ความพรอ้ม ถา้รา่งกายพรอ้มมีวฒิุภาวะทีพ่รอ้มการเรยีนรู้

ของเด็กก็จะเกิดขึ้นและสามารถแสดงออกของพฤติกรรม

ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม

6. ข้อจำกัดของงานวิจัยในครั้งนี้คือ การวิจัยนี้เป็นการ

วิจัยที่ไม่มีกลุ่มควบคุม  ซึ่งอาจมีผลต่อการแปลผลข้อมูล

ดังนั้น เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรใช้กลุ่มประชากรทีมี่จำนวนมากขึน้และ ควรศกึษากลุ่ม

ประชากรเปน็ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุม่ควบคมุ

ข้อเสนอแนะ

1. การนำเรื ่องราวทางสังคมไปใช้เพื ่อให้เกิดเห็นผลที่

ชัดเจนยิ่งขึ้นควรแต่งเรื่องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้อง

การจะปรับให้มากที่สุด

2. การใช้ภาพประกอบที ่ช ัดเจนเป็นส่วนช่วยให้เด็ก

ออทิสติกเรียนรู้และจดจำเรื่องราวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะ

ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายจริง ๆ เด็กออทิสติกจะเรียนรู้

ได้เร็วขึ้น

3. ควรมีการศึกษาการใช้เรื ่องราวทางสังคมในเด็กที่มี

ความต้องการความช่วยเหลือพิเศษในกลุ่มอื่นต่อไป

4. ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการสอนเพื่อให้พฤติกรรมนั้นคง

อยู่ไดน้านขึน้จากการสอนซำ้ ๆ และการทบทวน

5. ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าทางบ้านและทางโรงเรียน
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การพฒันาพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิโดยใชว้ธิเีรือ่งราวทางสงัคม

ร่วมมือกันโดยจัดกิจกรรมและสร้างกฎเกณฑ์และข้อ

ตกลงที่สอดคล้องกันอาจมีส่วนช่วยให้เด็กออทิสติกมี

การพฒันาพฤตกิรรมทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  ท้ังทีบ้่าน

และที่โรงเรียน
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