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  ตลอด  11 ปี ท่ีผ่านมาของ “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ”  โดยมีฉบับ
ปฐมฤกษ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548  วารสารฯ ได้รับการรับรองในอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(Thai- Journal Citation Index: TCI) ครั้งแรกใน ปี 2552  อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  และกลุ่ม 1  ปี 
พ.ศ. 2555 และ 2559 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า ทุกๆ 4 - 5 ปี วารสารได้มีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีขึ้นโดย
ล าดับ โดยความพยายามมุ่งมั่นของกองบรรณาธิการในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการจัดระบบและความต่อเนื่องของ
การจัดการ รวมท้ังการคัดกรองผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้น ท่ีส าคัญ คือได้รับความสนใจจาก
นักวิจัย นักวิชาการด้านคนพิการ ความพิการท่ัวประเทศ ท่ีส่งผลงานท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพมาตีพิมพ์ใน
วารสารนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีมีส่วนท าให้วารสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  วารสารฯ มีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการมากขึ้น และเป้าหมาย
คือการอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในอนาคต  โดยขยายขอบเขตของเนื้อหาและโอกาส
การเข้าถึงของนักวิชาการไทยและวิชาการต่างประเทศ ท้ังในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน และท่ัวโลก ในงานวิชาการ
ด้านคนพิการ ความพิการไทยและต่างประเทศให้มากขึ้น ดังนั้นวารสารฉบับนี้ ก็ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ท่ีผนวก
และเปิดโอกาสให้ผู้เขียนสามารถส่งงานเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวม 10 เรื่อง อยู่ในฉบับเดียวกัน 
โดยมีงานเขียนท่ีเป็นภาษาไทยจ านวน 7 เรื่อง และงานเขียนท่ีเป็นภาษาอังกฤษจ านวน 3 เรื่อง นอกจากนี้ใน
ฉบับนี้มีงานเขียนท่ีน่าสนใจท่ีหลากหลายท้ังด้านประเภทความพิการ คือ คนพิการทางการได้ยิน ออทิสติก   
และพิการทางการเห็น  ในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเรียนรู้ สื่อทางเลือก อาชีพ สุขภาวะ ทักษะ
ทางสังคมของคนพิการ ดนตรีบ าบัด เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  และบทบาทของครูและผู้ปกครองต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  เป็นต้น    
  กองบรรณาธิการจึงหวังว่า ท่านผู้อ่านคงได้รับประโยชน์จากงานเขียน งานวิชาการท่ีบรรจุอยู่ใน
วารสารฉบับนี้   และถือเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของวารสาร และวงการวิชาการด้านคนพิการ
และความพิการไทย และการเข้าถึงของนักวิชาการต่างประเทศท้ังในฐานะผู้อ่านและผู้เขียนเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับนี้ ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์และชื่อของวารสาร ที่ว่า  “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาคนพิการ”  และขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนส่งเสริม ค้ าหนุนให้วารสารฯ พัฒนามาโดยล าดับ และหวังว่าจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ตามวงรอบแห่งการพัฒนาในอีกไม่เกิน 
4 - 5 ปีข้างหน้า    

                                                                              รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี 
                    บรรณาธิการ 

                                                                           ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับ

พฤติกรรมเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นการวิจัยและพัฒนา มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การศึกษา
สภาพปัญหา สมรรถนะท่ีต้องการจําเป็นและวิธีการพัฒนา จากการวิเคราะห์เอกสาร สํารวจจากผู้ปกครอง
ของเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษจํานวน 10 คน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองออทิสติกท่ีเป็นเลิศจํานวน 
2 คน 2) การสร้างรูปแบบโดยการนําผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบและเอกสาร
ประกอบการใช้รูปแบบได้แก่ ชุดฝึกอบรม ตรวจสอบร่างรูปแบบและเอกสารประกอบการใช้รูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน แล้วจึงปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 3) การทดลองใช้รูปแบบกับผู้ปกครองของเด็ก
ออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษจํานวน 5 คน 4) การประเมินรูปแบบโดยประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จํานวน 1 คน ครู 7 คน ผู้ปกครอง 11 คน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 13 คน 

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก 
โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม การสอนงานและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ โดย
ใช้โปรแกรมการฝึกอบรม จํานวน 3 โปรแกรม โปรแกรมละ 1 โปรแกรมละ 1 เดือน รวม 3 เดือน ผลการ
ทดลองพบว่าผู้ปกครองในกลุ่มทดลอง จํานวน 5 คนเกิดสมรรถนะ 5 ด้านคือ ทักษะ ความรู้ อัตมโนทัศน์ 
แรงจูงใจ และบุคลิกประจําตัว ผู้ปกครองทุกคนมีสมรรถนะสูงข้ึนท้ัง 5 ด้าน หลังการทดลอง และส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกทุกคนมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนท้ัง 5 ด้าน คือ การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ
มัดเล็กและสติปัญญา การรับรู้ภาษา การใช้ภาษา สังคมและการช่วยเหลือตนเอง การประเมินรูปแบบ   
โดยประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารได้นํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรม
เด็กออทิสติกไปใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  
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The Development of Autistic’s Guardians Competency in  
Behavior Modification for Autistic 

 
Kanyanut Sittiyos1,Manit Chaiyakit2 

1, 2 Human Resources Development Faculty of Education Naresuan University 
 

Abstract 
 This research aims to investigate the development of autistic’s guardians 
competency in behavior modification for autistic model in special education. Research 
and development had four steps: 1) A study of the problem of competency requirements 
and methods development using document analysis, a survey of 10 parents of children 
with autism in Special Education and interviews with 2 parents of autistic in relation to 
best practice 2) creating a form by a process to synthesize the information from step 1. 
Drafting of forms and documentation formats, including training kit, check the form and 
documentation forms by 5 experts were then revised based on feedback. 3) Trial style 
with 5 parents of children with autism in Special Education, 4) evaluation model by 
assessing the satisfaction of the 1 Administration Special Education 7 teachers and 11 
parents. A total of 13 people were involved. 
 The results showed that the model developed competencies in the behavior of 
parents of children with autism. Using the workshop process Participation Coaching and 
support from experts. Using the number of training programs 3 takes on trial for 3 months, 
results showed that parents in the experimental group, 5 patients the efficacy of 5 aspects 
of skill, knowledge, self-concept, motivation and personality identification. Every parent 
has a higher competency after treatment and affects for the learning behavior of children 
with autism, people with developmental higher. Evaluation model by assessing the 
satisfaction of the Administration Special Education Teachers and parents were involved. 
Satisfaction was high. The Administration Special Education had taken the development of 
autistic’s guardians competency in behavior modification for autistic model to a special 
education center. 
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บทนํา 
 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี เ ด็ ก พิ ก า ร จํ า น ว น 
1,478,662 คน National Statistical Office 
(2015) และในจํานวนนี้แยกออกเป็นออทิสติก คือ
เด็ก ท่ีพัฒนาการ ท่ีผิดปกติ ซ่ึง มีจุด กํา เนิดจาก
ป ร ะ ส า ท ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ความสามารถของบุคคลในการสื่อสารความคิดและ
ความรู้สึก การใช้จินตนาการ การสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน การเปลี่ยนแปลง การรับสัมผัส และการ
รับรู้ความเป็นไปรอบตัว และมีพฤติกรรมผิดปกติ
หลายพฤติกรรมท่ีซํ้าซ้อน ท่ีบ่งบอกลักษณะของ
ออทิสซึม ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชัด และ
ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ นักวิชาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ ในการประเมินและวินิจฉัยเด็กเล็กท่ี
เป็นออทิสติกได้อย่างน่าเชื่อถือ เม่ือเด็กอายุได้ 2 
ขวบ Authairattanakit (2013) กล่าวว่าลักษณะ
สําคัญของเด็กออทิสติกท้ังทางสังคม ปัญหาทาง
ภาษา พฤติกรรมซํ้าๆ คือการมีความผิดปกติในด้าน
พัฒนาการอย่างรอบด้าน แสดงอาการอย่างชัดเจน
ในวัยเด็กก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมและการสื่อสารส่งผลให้มีพฤติกรรมความ
สน ใ จแ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท่ี ผิ ด ปก ติ มี ชื่ อ เ รี ย ก ใ น
ภาษาอังกฤษว่า "Pervasive Developmental 
Disorders" (The American Psychiatric 
Association's Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders-Fourth Edition, 
2014)  
 ปัจจุ บันประเทศไทยมีผู้ ป่วยออทิสติก 
ประมาณ 370,000 คน ซ่ึงพบว่าประชาชนยังเข้าใจ
เรื่องนี้น้อย ทําให้เด็กออทิสติกเข้าถึงบริการของรัฐ

น้อยมากเพียงประมาณ ร้อยละ 15 โดยจาก
รายงานจํานวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตของประเทศท่ี
กระจายตามเขตสาธารณสุขรายจังหวัด ปี 2555 มี
ผู้ป่วยออทิสติกเข้าถึงบริการจํานวน 25,537 ราย 
คิดเป็นอัตรา 39.74 ต่อประชากรแสนคน (Choc- 
damrongsuk, 2014) เด็กออทิสติกมีโอกาสพบใน
ครอบครัวท่ีมีระดับการศึกษาสูงถึงระดับการศึกษา
ตํ่า ทุกระดับฐานะและอาชีพ ปัญหาท่ีผ่านมาพบว่า
เด็กออทิสติกได้เข้ารับบริการความช่วยเหลือของรัฐ
น้อยมากเพียงประมาณร้อยละ 15 ของจํานวนเด็ก
ออทิสติก  (Pangjan, 2014) อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีหน้าตาน่ารักเหมือนเด็ก
ปกติท่ัวไปคือมีพัฒนาการทางด้านร่างกายท่ีพัฒนา
ไปตามปกติ ไม่มีลักษณะหน้าตาท่ีเป็นเอกลักษณ์
พิเศษ ดังเช่น เด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมแต่มีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีผิดปกติคือ ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่
สามารถพูดและสื่อสารได้ ชอบเล่นคนเดียว มี
พฤติกรรมแปลกซ่ึงจําแนกความบกพร่องออกเป็น 
2 ด้าน ดังนี้คือ ความบกพร่องในการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม และการสื่อความหมายได้เหมาะสมตาม
วัย รวมถึงมีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความ
สนใจ เป็นแบบแผนซํ้าๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่องและ
ไม่ยืดหยุ่น สําหรับสาเหตุการเกิดออทิสซึมนั้นเกิด
จากทางพันธุกรรมซ่ึงอยู่ ในระหว่างการศึกษา 
ค้นคว้า ยังไม่พบคําตอบท่ีชัดเจน แต่พบว่าฝาแฝด
จากไข่ใบเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งเป็นออทิสติก อีกคน
จะเป็นด้วย ผลการศึกษาของ Bauman (1991) 
พบว่า เด็กออทิสติก มีความผิดปกติในสมอง 3 แห่ง 
คือ ลิมบิค ซิสเตม (limbic system), ซีรีเบลลัม 
(cerebellum) และซีรีเบลล่าเคิลคูส (cerebellar- 
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circuits) ปัจจุบันพบว่า พ้ืนท่ีในสมองท้ัง 3 แห่ง มี
ความผิดปกติ ดังนี้จะมีเพอร์กินจ์ เซล (Purkinje 
cells) เหลือน้อยมาก ยังคงเหลือ "วงจร" เซล
ประสาท ซ่ึงจะพบได้แต่ในตัวอ่อนเท่านั้น "วงจร" 
เซลประสาทท่ีเหลือนี้จะเชื่อมต่อกับระบบประสาท
ส่วนกลางท้ังหมด มีเซลประสาทเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวน
มากในบริเวณ limbic system, hippocampus 
และ amygdala จากการค้นพบนี้ Bauman 
สรุปว่า ออทิสซึม มีความผิดปกติด้านพัฒนาการ
ของสมองต้ังแต่ยังเป็นตัวอ่อน ในระยะ 30 สัปดาห์
ของการต้ังครรภ์ ความผิดปกตินี้ ส่งผลให้ Limbic 
system ไม่มีการพัฒนา limbic system เก่ียวข้อง
กับพฤติกรรม การรับรู้ และความจํา เม่ือบริเวณนี้
ผิดปกติจึงมีผลให้ ความสัมพันธ์ทางสังคม ภาษา 
และการเรียน ผิดปกติไปด้วย  
 ผลการวิจัยยืนยันอย่างชัดเจนว่าการให้
การศึกษาแบบเข้มกับเด็กออทิสติก ต้ังแต่วัยเด็ก
เล็กในช่วงอายุก่อน 5 ปี ช่วยให้เด็กออทิสติก มี
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย่าง
เด่นชัด แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการวินิจฉัยต้ังแต่ยังเล็ก 
เด็กจะขาดโอกาสท่ีจะเรียนรู้ทักษะท่ีจําเป็นต่อ
การ ศึกษาเ ม่ือ เขาโต ข้ึน  ดั งนั้ นการให้ความ
ช่วยเหลือเด็กออทิสติกต้ังแต่เด็กยังเล็ก จึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญของการบําบัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Strain, Wolery, & Izeman 1998) ผลของการให้
การศึกษาและการบําบัดรักษาท่ีเหมาะสมต้ังแต่เด็ก
ยังเล็ก ทําให้เด็กจํานวนหนึ่งพัฒนาข้ึนมาสู่ระดับ
เ กื อ บ จ ะ ป ก ติ ห รื อ ป ก ติ ใ น ห ล า ย ๆ  ก ร ณี 
องค์ประกอบสําคัญของโปรแกรมท่ีสามารถบําบัด
เด็กได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ คือ ความเข้มของ

จํานวนชั่วโมงสอนโดยบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม
เฉพาะทาง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และ
เริ่มต้นการช่วยเหลือต้ังแต่ก่อนวัยเรียน Dawson 
and Osterling (1997) การจัดโปรแกรมเพ่ือให้
การ ศึกษา เ ก่ียว กับการดูแล เ ด็กออทิสติกแ ก่
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกจะทําให้ความเครียดของ
ผู้ปกครองลดลงและทําให้ผู้ปกครองสามารถดูแล
เด็กออทิสติกไ ด้อย่ าง มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(Sandersand & Woolley 2005) 
 ผู้ปกครองเด็กออทิสติกไม่เข้าใจพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกท่ีมีลักษณะของ
ปัญหาพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันเป็นปัญหาเฉพาะ
บุคคลซ่ึงเกิดจากการบูรณาการระบบประสาทของ
เด็กออทิสติกแต่ละคนผิดปกติจึงมีปัญหาพฤติกรรม
ท่ีหลากหลายซ่ึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาต่อการ
ดํา เนินชี วิตและการเรียนรู้ของเ ด็กออทิสติก 
Likanapichitkul (2012) กล่าวว่า กลยุทธการปรับ
พฤติกรรมสําหรับเด็กออทิสติกจึงเป็นกระบวนการ
ท่ีมีประโยชน์ท้ังในด้านพัฒนาการของเด็กและการ
แก้ปัญหาท่ีรบกวนครอบครัว ความรู้ พ้ืนฐานท่ี
จําเป็นคือเรื่องของเทคนิคพฤติกรรมศาสตร์ ความ
เข้าใจอาการและวิธีการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
และนอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วสิ่ งสําคัญ
สําหรับการปรับพฤติกรรมคือบรรยากาศ อารมณ์
ความรู้สึกต้องดี สื่อให้เด็กรับรู้ถึงความสุขท่ีมีอยู่ใน
สังคมและการดึงเด็กออกมาจากโลกของตนเอง 
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและแนวทางแก้ไขจําแนก
ต ามส า เ ห ตุ หลั ก  ดั ง นี้  คื อ  พฤ ติ ก ร รมจ าก
ประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้มีจุดต้ังต้นเหมือน
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เด็กปกติ และพฤติกรรมอีกกลุ่มหนึ่งเกิดจากอาการ
ของโรค การปรับพฤติกรรมได้ผลกับกลุ่มพฤติกรรม
ท่ีไม่ใช่อาการของโรคมากกว่าพฤติกรรมจาก
อารมณ์ พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็กออทิสติกท่ี
ทําให้เกิดการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหาไว้อย่างหลากหลายการศึกษาวิจัยกว่า 5 
เรื่องพบว่าการเด็กออทิสติกมีปัญหาพฤติกรรม
หลายประการซ่ึงในงานวิจัยดังกล่าวได้โดยใช้ การ
วิ เ คร าะห์พฤ ติกรรม เชิ งป ระยุ ก ต์  ( Applied 
Behavior Analysis: ABA) เป็นการวิเคราะห์
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และการบําบัดพฤติกรรม
โดยการให้สิ่ง เสริมแรงเพ่ือให้เ กิดพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองทางสังคมท่ีเหมาะสม Skinner (1931) 
การพัฒนาเด็กออทิสติกท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
โดยใช้พฤติกรรมวิเคราะห์เชิงประยุกต์ ABA 
(Applied Behavior Analysis) ด้วยวิธีการบําบัด
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ชีวิตประจําวันเด็กออทิสติก การเสริมแรงทางบวก
ด้วยการชมเชยเม่ือเด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมให้เด็กออทิสติกมีทักษะการดําเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมโดยการให้บริการอย่างเข้ม 30-40 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์และพบว่าเด็กออทิสติกอายุตํ่ากว่า 
5 ปี มีพัฒนาการทางด้านภาษา การเรียนรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตดีข้ึนนอกจากนี้พบการใช้ 
เทคนิคพฤติกรรมวิเคราะห์เชิงประยุกต์ ABA ร่วม
ด้วยสําหรับการปรับพฤติกรรมร่วมกับมีการต่อต้าน
โดยการลงโทษ หากมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
Lovass (1987) เด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาพฤติกรรม
และการพัฒนาการล่าช้าทางการสื่อสาร ทําให้
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีภาวะความเครียดสูง 

ส่งผลต่อสมรรถนะการดูแลเด็กออทิสติกในระดับ
ตํ่า (Hassall, Rose, & McDonald, 2005) จาก
การสํารวจครอบครัวท่ีมีลูกเป็นเด็กออทิสติก 383 
ครอบครัวท่ีได้รับโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็น
หลักในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนบนพบว่า ผู้ปกครอง
เด็กออทิสติกท่ีมีการศึกษาสูง สามารถดูแลเด็กออ 
ทิสติกได้ดี โดยร่วมมือกับผู้บําบัดในการใช้กิจกรรม
การสื่อสารด้วยภาพ (PECS) และพาเด็กไปรับ
บริการฝึกกระตุ้นพัฒนาการท่ีหลากหลาย เช่น การ
ฝึกพูด การบูรณาการรับความรู้สึก การกระตุ้น
พัฒนาการ และจิตบําบัด ทําให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้
มีพัฒนาการทางภาษาและสังคมดีข้ึนมากกว่าเด็ก
ออทิสติกท่ีมีผู้ปกครองการศึกษาตํ่าหรือมีข้อจํากัด
ในการพาเด็กออทิสติกไปรับบริการท่ีหลากหลายจึง
มักพบว่า เด็กออทิสติกกลุ่มหลังนี้มีพัฒนาการทาง
ภาษาและสังคมท่ีล่าช้ากว่า (Thomas, 2007) เด็ก
ออทิสติกท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการบําบัดและมีพฤติกรรมการดูแลท่ีดี มีความ
รับผิดชอบต่อเด็กออทิสติกสูง เด็กออทิสติกมีทักษะ
การสื่อสารท่ีดีมาก เริ่มต้ังแต่ ปีท่ี 1, 10 และ16 
เม่ือเปรียบเทียบกับเด็กออทิสติกท่ีมีผู้ปกครองมี
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อการดูแลเด็กตํ่า (Sillerand 
& Sigman, 2002)  
 นอกจากนี้มีผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกและการนิเทศ
การสอนของครูท่ีรับผิดชอบสอนเด็กออทิสติกซ่ึง
ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าท่ีในทีมนิเทศการสอนของครูท่ี
รับผิดชอบสอนเด็กออทิสติกและในฐานะนัก
กิจกรรมบําบัดในศูนย์การศึกษาพิเศษได้สังเกต
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พฤติกรรมการสอนพบว่าครู ต้องจัดการเรียนรู้
สําหรับเด็กออทิสติกได้ครั้งละ 1 คน แต่พบว่า ครู
ต้องรับผิดชอบเป็นครูประจําสอนเด็กออทิสติกครั้ง
ละประมาณ 4 - 5 คน เด็กออทิสติกจํานวน 3 - 4 
คนท่ียังไม่ได้เรียนอยู่ระหว่างรอนั้นผู้ปกครองต้อง
ช่วยควบคุมเพราะเด็กออทิสติกแต่ละคนมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมไม่เหมือนกัน เช่น ซน ไม่อยู่นิ่ง วิ่ง 
บางครั้งกรีดร้อง โวยวาย ซ่ึงพบว่าผู้ปกครองแต่ละ
คนมีความสามารถดูแลควบคุมท่ีจํากัดและยังขาด
ความรู้ขาดทักษะในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา ในบางครั้งพบว่าผู้ปกครองบางคนจัดการ
กับพฤติกรรมเด็กออทิสติกไม่เหมาะสม เช่น ดึงผม
แล้วตบหน้า ดุ และตีอย่างรุนแรง เป็นต้น สําหรับ
สมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติกของศูนย์การศึกษาพิเศษนั้นจําเป็นต้อง
แก้ปัญหาให้ผู้ปกครองสามารถปรับพฤติกรรมของ
เด็กออทิสติกได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือพัฒนาเด็ก
ออทิสติกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและครูเพ่ือให้เด็กออทิ
สติกสามารถมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและความ
พร้อมในการเรียนรู้ตามกิจกรรมในหลักสูตรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษอันประกอบไปด้วย 5 ทักษะ 
คือ ทักษะการรับรู้และเข้าใจภาษา ทักษะอารมณ์
สังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะกล้ามเนื้อ
เล็กและสติปัญญา และทักษะการเคลื่อนไหว ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2556) ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครอง โดยการจัดการ
ฝึกอบรมการกระตุ้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
เ ด็กออทิส ติกให้บรรลุ ผลและความสามารถ
แก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกท่ีเกิดข้ึนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้สร้างและพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมเป็นสื่อการเรียนรู้สําหรับ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการ
ฝึกอบรมประกอบกิจกรรมในการฝึกอบรม และ
พัฒนาความสามารถให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
สามารถท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ในชุดฝึก
อบรมพัฒนาสมรรถนะในการปรับพฤติกรรมของ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษอันมี
ส่วนสําคัญเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย ระยะเวลา สถานท่ี 
และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัย
สร้างและพัฒนาข้ึนท่ีประกอบด้วย 3 โปรแกรม 
โดยสอดแทรกเรื่องการปรับพฤติกรรมตามแนวคิด
ของ (Lovass, 1987) ไปในทุกกิจกรรม  
 ผู้ วิ จั ยจึ งสน ใจ ท่ีจะ ศึกษาการ พัฒนา
สมรรถนะผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิ
สติกโดยการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือตอบคําถามการวิจัย จึง
ต้องศึกษาว่าในปัจจุบันผู้ปกครองเด็กออทิสติกใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีสภาพปัญหาในการปรับ
พฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง ควรมีกระบวนการ 
พัฒนาสมรรถนะของการปรับพฤติกรรมของ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ
อย่างไร กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช้
ไ ด้จริ งหรื อ ไ ม่  ผลของการ พัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
สามารถพัฒนาเด็กออทิสติกให้สูงข้ึนได้อย่างไร เด็ก 
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ออทิสติกท่ีผู้ปกครองได้รับการพัฒนาสมรรถนะมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

รูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการปรับ
พฤติกรรมของผู้ปกครอง 
1.สมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติก 
2.ระบบการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของ
ผู้ เชี่ยวชาญ การสอนงาน การมีส่วนร่วม การ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมตนเอง ปรับวิธีการ
ดูแลเด็ก ปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

การปรับพฤติกรรม และการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออ-     

ทิสติก 

การพัฒนาสมรรถนะ

ผู้ปกครอง 

 สภาพ ปัญหา สมรรถนะการ

ปรับพฤติกรรมของผู้ปกครอง

เด็กออทิสติก 

ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก 

ออทิสติก 

1.สมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติก ด้านความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
บุคลิกประจําตัว 
2.พัฒนาการของเด็กออทิสติกจํานวน 5 ด้าน คือ 
การเคลื่อนไหว(กล้ามเนื้อใหญ่) กล้ามเนื้อเล็กและ
สติปัญญา การรับรู้ภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือ
ตนเองและสังคม 
3.คุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะ
การปรับพฤติกรรมของผู้ปกครอง ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้ 

ชุดฝึกอบรมการพัฒนา
หลักสูตรและชุดฝึกอบรม 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ก่อนและหลังการฝึกอบรมเปรียบเทียบความรู้ของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก 
ทักษะของผู้ปกครองเด็กออทิสติก เป็นการประเมิน
ท่ี เ ก่ียว ข้องกับการนําความรู้ ท่ี ไ ด้รับจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติจริง ผลลัพธ์รวมท่ีได้
จากรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองใน
การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกโดยการประเมิน
พัฒนาการของเด็กออทิสติกเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการฝึกการอบรมการวิ เคราะห์ ข้อมูล นํา
ข้อความท่ีได้จากการจดบันทึกใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แปลผลตามความ
คิดเห็นต่างๆ ตามลักษณะของปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในส่วนการประเมินความพึงพอใจ
มีความหมายของอันดับคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา สมรรถนะท่ี
ต้องการจําเป็นและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
ของศูนย์การศึกษาพิเศษจากการศึกษาวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์  เอกสารงานวิจัย ท่ี เ ก่ียว ข้อง
เ ก่ียวข้อง การสํ ารวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็น สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปกครองท่ีมี
ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และพบว่า 
สมรรถนะท่ีต้องการจําเป็น ด้านสภาพปัญหาของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่า สมรรถนะท่ี
ต้องการจําเป็นของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรม
เด็กออทิสติก 5 ด้าน  

 1) สมรรถนะของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ในด้านทักษะ มี 3 องค์ประกอบ คือ การปรับ
พฤติกรรม การสื่อสารทางสังคม การกระตุ้น
กระบวนการผสมผสานการรับความรู้สึก (SI) 
 2) สมรรถนะของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ในด้านความรู้ มี 3 องค์ประกอบ คือ กระบวน
ผสมผสานการรับความรู้สึก เทคนิคการปรับ
พฤติกรรม การสื่อสารทางสังคม 
 3) สมรรถนะของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ในด้านอัตมโนทัศน์มี 3 องค์ประกอบ คือ การ
พัฒนาทัศนคติด้านบวก สมรรถนะในด้านค่านิยมใน
การมีส่วนร่วมกับครูหรือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา
เด็กออทิสติก สมรรถนะผู้ปกครองเด็กออทิสติกใน
เรื่องภาพลักษณ์การยอมรับก่อนว่าลูกมีความ
บกพร่อง 
 4) สมรรถนะของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ในด้าน แรงจูงใจ มี 2 องค์ประกอบ คือ การสร้าง
กําลังใจให้กับตนเองของผู้ปกครองและแรงจูงใจใน
การมีส่วนร่วมกับครู  
 5) สมรรถนะของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ในด้านบุคลิกลักษณะประจําตัวมี 2 องค์ประกอบ 
คือ ความอดทนและเอาใจใส่การดูแลท่ีดี  
 วิธีการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกท่ีนํามาใช้ในการวิจัยนี้
มี 4 วิธี ได้แก่ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ 3) การสอนงาน 4) การมี
ส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือครู 
 2 .  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยการร่างรูปแบบและ
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ชุดฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ ตรวจสอบร่าง
รูปแบบ โปรแกรมการฝึกอบรมโดยอิงผู้เชี่ยวชาญ
(connoisseurship) จํานวน 5 คน  ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ และทดลองใช้รูปแบบ (Small 
Group Try-out and Revised) พบว่ารูปแบบ
สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครองวัตถุประสงค์ในการปรับพฤติกรรมของ
เด็กออทิสติกของศูนย์การศึกษาพิเศษ กระบวนการ
ของรูปแบบภาพรวมคือการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก 
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ  
 โปรแกรมท่ี 1 เป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือปรับ
ตนเองของผู้ปกครองในทักษะในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมเกิดข้ึนจากพฤติกรรมอาการของโรค คือ 
พฤติกรรม ซน ไม่อยู่นิ่ง ไม่มองหน้า ไม่สบตา ให้
ผู้ปกครองและเด็กออทิสติกได้ปรับตัวเองในการทํา
ข้ันพ้ืนฐานมุ่งประเด็นไปสู่การแก้ปัญหาพฤติกรรม
พ้ืนฐานของเด็กออทิสติกโดยเน้นให้ผู้ปกครองการ
ร่ วมมือกับผู้ เชี่ ยวชาญหรือครู ในการกระ ตุ้น
กระบวนการผสมผสานการรับความรู้สึก(SI) ในข้ัน
นี้อาจต้องปรับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เม่ือเด็ก
ออทิสติกเกิดการต่อต้านรุนแรง เช่น กรีดร้อง 
โวยวาย ไม่ยอมทําตามคําสั่ง โดยให้ผู้ปกครอง
สามารถมีส่วนร่วมกับครู  
 โปรแกรมท่ี 2 เพ่ือให้ผู้ปกครองปรับวิธีการ
ดูแลเด็กออทิสติกสามารถเริ่มต้นจัดการปรับ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ได้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือครู
สอนงานให้กับผู้ปกครองซ่ึงอยู่ร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนในทักษะ 5 ด้าน คือ 1)การพัฒนา
ทักษะเคลื่อนไหว 2) การพัฒนาทักษะการรับรู้

ภาษาและการใช้ภาษา 3) การพัฒนาทักษะอารมณ์
สังคม 4) การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง 5) 
ทักษะกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญา  
 โ ป ร แ ก ร ม ท่ี  3  เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ ป ก ค ร อ ง มี
สมรรถนะในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกได้
อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง มุ่งพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้และการปรับตัวเด็กออทิสติสให้มีความพร้อม
ในการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ และการพัฒนา
ผู้ปกครองให้สามารถมีส่วนร่วมกับครูในชั้นเรียน
อนุบาลและประคับประคองให้ เ ด็กออทิสติก
สามารถปรับตัวและเรียนร่วมกับเพ่ือนท่ีเป็นเด็ก
ปกติได้อย่างเหมาะสม วิธีการดําเนินงานตาม
โปรแกรมทุกวัน ประกอบด้วย 1) การเล่าสู่กันฟัง  
2) การแสดงให้ดู 3) การลงมือทําพร้อมกัน 4) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การสรุปผลการพัฒนาเด็ก
ออทิสติกแต่ละคน 
 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิ
สติกของศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่า ค่าคะแนน
สมรรถนะผู้ปกครองทุกคน หลังใช้รูปแบบสูงกว่า
ก่อนใช้รูปแบบในทุกสมรรถนะและพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติกได้รับการปรับทําให้เด็กออทิสติกทุกคนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 5 ทักษะ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประยุกต์ (Applied 
Behavior Analysis: ABA) ประกอบด้วย ด้าน
ทักษะ ด้านความรู้ ด้านอัตมทัศน์ ด้านแรงจูลใจ 
และด้านบุคลิกประจําตัว  ซ่ึงผลการเปรียบเทียบสร
รมถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติกท่ีเข้าร่วมการทดลองรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก   
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ท่ีเข้าร่วมรับการทดลองรูปแบบพบว่าคะแนนหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกคน เฉลี่ย 
ร้อยละ 60  
 4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออ-     
ทิสติกของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 4 
ส่วน  
 ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินปฏิกิริยาผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ท่ีรู้สึกพึง
พอใจต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครอง
ในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก  
 1)  ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 7 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก ได้บรรจุโครงการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ ปกครองในการปรั บ
พฤติกรรมเด็กออทิสติกเป็นงานต่อเนื่องของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
 2) ผลการประเมินปฏิกิริยาผู้บริหาร ครู
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองเด็กออทิสติก ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องโดยประเด็นสํารวจความพึงพอใจ มี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 อยู่ในระดับมาก พบว่า มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 2 รายการ คือ ระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม และให้บริการด้วยความ
เสมอภาคสําหรับผู้ปกครองและเด็กออทิสติกทุกคน 
มีค่าเฉลี่ย 4.75 พบว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกก่อนการอบรมมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 1.66 ในระดับน้อย  

 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินการเรียนรู้โดยให้
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกตอบแบบสอบถามก่อนและ
หลังการฝึกอบรมเปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครอง
ในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก พบว่าค่า
คะแนนสมรรถนะการเรียนรู้ ท้ัง 5 ด้านของ
ผู้ปกครองทุกคนหลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้
รู ป แ บ บ ทุ ก สั ป ด า ห์ แ ล ะ ทุ ก เ ดื อ น  ผ ล ก า ร
เปรียบเทียบทักษะของผู้ปกครองในการปรับ
พฤติกรรมเด็กออทิสติกท่ี เ ข้าร่วมการทดลอง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมเด็ก ท่ีเข้าร่วมรับการทดลองรูปแบบ
พบว่าคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองทุกคน เฉลี่ยร้อยละ 60 
 ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินทักษะของ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก เป็นการประเมินท่ีเก่ียวข้อง
กับการนําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติจริง พบว่าค่าคะแนนทักษะของ
ผู้ปกครองทุกคน หลังใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบผลการเปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครองใน
การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกท่ีเข้าร่วมการ
ทดลองรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครอง
ในการปรับพฤติกรรมเด็ก ท่ีเข้าร่วมรับการทดลอง
รูปแบบพบว่าคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองทุกคน เฉลี่ย ร้อยละ 60  
 ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินผลลัพธ์รวมท่ีได้
จากรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองใน
การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกโดยการประเมิน
พัฒนาการของเด็กออทิสติกเปรียบเทียบก่อน เดือน
ท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 การฝึกการอบรม จํานวน 
5 คน พบว่า เด็กออทิสติกท้ัง 5 คนมีพัฒนาการ
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สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบก่อนการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ ปกครองในการปรั บ
พฤติกรรมเด็กออทิสติก เม่ือประเมินพัฒนาการใน
เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 มีพัฒนาการสูงข้ึน
เป็นลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
ของศูนย์การศึกษาพิเศษมีความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ และมีประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู้ปกครองและเด็กออทิสติกท่ีมีความรู้และทักษะใน
การปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกทําให้ผู้ปกครอง
เกิดทัศนคติท่ีดี  มีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับครู
ในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก  จนเกิดเป็น
บุคลิกของผู้ปกครองเด็กออทิสติกท่ีมีมีความอดทน
และดูแลเอาใจใส่เด็กออทิสติกอย่างเหมาะสมซ่ึง
ผลกระทบเกิดกับเด็กออทิสติกโดยตรงคือทําให้เด็ก
ออทิส ติก มีพฤติกรรม ท่ี เหมาะสมมากและมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน รูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับ
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกของศูนย์การศึกษา
พิเศษเป็นรูปแบบท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนํา
รูปแบบไปใช้พัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกของศูนย์การศึกษา
พิเศษได้โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่ วนร่ วม โ ดย เน้ นกา ร พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครอง 5 ด้าน ในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิ
สติกให้มีพัฒนาการท้ัง 5 ด้านดีข้ึน โดยใช้โปรแกรม
การฝึกอบรม จํานวน 3 โปรแกรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ปรับตนเอง 2) ปรับวิธีการ

ดูแลเด็กออทิสติก 3) ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เ ด็กออทิสติกร่ วมกับครูอย่ าง เหมาะสม โดย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะท่ีต้องการ
จําเป็นและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครอง 
การประชุมเชิงปฏิ บั ติการ การสนับสนุนจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงาน การสอนงาน การมีส่วน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือครู ท่ีมีประสิทธิผลสามารถ
นําไปใช้ได้จริงและก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ปกครองและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ออทิส ติกไ ด้ ทุกคนการ พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกเป็นการปรับตนเองของ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกให้เกิดภาวะผู้นําและเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อเด็กออทิสติก ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Panichpol (2014) ซ่ึงมองการสร้างผู้นําเชิงระบบ
ไม่ใช่เพียงเทคนิคหรือเพียงว่าได้จัดหลักสูตรอบรม
แล้วแต่ต้องมองต้นไม้ท้ังต้นและบริบทของมัน คือ
ต้ังแต่เมล็ดพันธุ์ ราก ลํา ต้น ก่ิง ก้าน ใบ ผล ดิน 
น้ํา อากาศมิฉะนั้นอาจไปทําอะไรท่ีก้านเล็กๆ ก้าน
หนึ่ง แล้วคิดว่าได้ทําท้ังหมดแล้ว และสิ่งสําคัญคือ 
การสร้างผู้นําท่ี มีฐาน อยู่ ในการปฏิบัติจริงคือ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกของศูนย์การศึกษา
พิเศษซ่ึงมีโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองจํานวน 
3 โปรแกรม ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ซ่ึง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Pangsricot and Maput (2012) ท่ี
ได้พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและศึกษาผลการใช้
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานโดยใช้
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แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุ่มอย่างง่าย จํานวน 108 คน และสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล จํานวน 19 คน ท่ีประกอบด้วย ผู้ปกครอง 
ครู และผู้บริหาร ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า 
รูปแบบ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Schultz, Schmidt, and 
Stichter (2011) พบว่า ผู้ปกครองของเด็กท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรม และมีปัญหาในบางทักษะ เรียนรู้
ในโปรแกรมการเรียนการสอนโดยผู้ปกครองท่ีจะ
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ 
ความสามารถในทางการคิดและความพร้อมทาง
วิชาการ จากการทบทวนวรรณกรรม 77 ฉบับ ท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในเรื่องโปรแกรมการฝึกอบรม
ผู้ปกครองพบว่าโปรแกรมท่ีจะมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูและส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของเด็ก การเลี้ยงเด็กออทิสติกมีความ
แตกต่างกันในแต่ละคนและเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
ผู้ปกครองท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีดีท่ีจะเข้าใจว่า
ผู้ปกครองสามารถท่ีจะให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือท่ีจําเป็นสําหรับเด็กในการพัฒนาและ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อพัฒนาการของเด็ก  

สมรรถนะของผู้ ปกครองในการปรับ
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกของศูนย์การศึกษา
พิเศษหลังการใช้รูปแบบกับก่อนการใช้รูปแบบ
พบว่าค่าคะแนนสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกหลังการทดลองใช้
รูปแบบมีค่าสูงกว่าก่อนการพบว่า สมรรถนะของ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

ก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯมีคะแนนในช่วงร้อยละ 
20 - 35  แต่การวัดสมรรถนะของผู้ปกครองในการ
ปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกหลังจากการใช้
รูปแบบฯค่าคะแนนระหว่างในช่วงร้อยละ 60 - 95 
ซ่ึงผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
คะแนนสมรรถนะของผู้ปกครองเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ 
40 - 60 ท้ังนี้เป็นเพราะผู้ปกครองได้ปรับตนเอง
และปรับทักษะการดูแลเด็กออทิสติกท่ีเกิดข้ึน
สัมพันธ์กับการเรียนรู้  ซ่ึงการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองเด็กทิสติกผู้วิจัยใช้รูปแบบของการเรียนรู้
ผู้ ใหญ่เนื่องจากผู้ปกครองเด็กออทิสติกมีความ
ต้องการและมีความสนใจในเรื่องในการปรับ
พฤติกรรมของเด็กออทิสติกจากสภาพปัญหาการ
ดูแลเด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาพฤติกรรมมีความ
ยุ่งยากมากผู้ปกครองขาดความรู้และผู้ปกครองจึงมี
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกเพ่ือแก้ปัญหาเด็ก
ออทิสติกสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ผู้ใหญ่ท่ี
กล่าวว่า ความต้องการและความสนใจ (Need and 
Interests) เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญสํ า ห รั บ ก า ร เ รี ย น รู้  
ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
หากการเรียนรู้นั้นตรงกับความต้องการและความ
สนใจ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life 
Situations) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดีถ้าหาก
ถือเอาตัวผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน 
(Life-Centered) การวิเคราะห์ประสบการณ์ 
(Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ ท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดสําหรับ
ผู้ใหญ่ สอดคล้องกับ Keen et al. (2005) ได้ศึกษา
งานวิจัยผลกระทบในการมุ่งบําบัดผู้ปกครองเด็ก 



วารสารวิทยาลยัราชสดุา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 15  หน้า 17   

 

ท่ีได้รับการวินิจฉัยมาแล้ว    6   เดือน ว่าเป็นเด็ก
ออทิสติกเก่ียวกับเรื่องความเครียดและสมรรถนะ
การดูแล วัตถุประสงค์ของการรักษาคือเพ่ือลด
ความเครียดของผู้ปกครองและเพ่ิมสมรรถนะใน
การดูแลเด็กออทิสติกในกิจวัตรประจําวันของ
ครอบครัว ซ่ึงหลายครอบครัวได้รับการสนับสนุน
จากผู้เชี่ยวชาญโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การเยี่ยมบ้าน 10 ครั้งหรือการเรียนรู้แบบนําตนเอง
จากการดูวิดิโอท่ีเป็นการบําบัดแบบพ้ืนฐาน ผล
การศึกษาพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับก่อนการบําบัดสําหรับเด็กท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเด็กมีการพัฒนา
ในเรื่องสังคมและการสื่อสารดีข้ึนและทําให้ปัญหา
ความเครียดของผู้ปกครองลดลงและสอดคล้องกับ 
McConachie and Diggle (2006) ยังได้ทําการ
สํารวจวรรณกรรมวิจัยอย่างกว้างขวางจํานวน 
15,000 บทความ พบว่า มี 71 บทความท่ีได้รับการ
ตรวจสอบและใช้ ในการศึกษาโปรแกรมการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กออทิสติกและพบ
หลักฐานท่ีแสดงว่าการฝึกอบรมผู้ปกครองท่ีมี
ประสิทธิภาพจะทําให้ทักษะการสื่อสารทางสังคม
ของเด็กออทิสติกดีข้ึนนอกจากนี้ ความรู้ทักษะและ
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนในผู้ปกครอง
หลังจากท่ีเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง
มีผลในเชิงบวกเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กั บ ผู้ ป ก ค ร อ ง  ยิ่ ง ไ ป ก ว่ า นั้ น  Dillenburger, 
Keenan, Gallagher, and McElhinney (2004) 
ได้ทําการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับความถ่ีและระยะเวลา
ของการฝึกอบรมแก่ผู้ปกครองโดยการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า 40% ของบทความวิจัยท่ีมีอยู่ไม่

มีข้อมูลรายงานว่าใช้ระยะเวลาและความถ่ีเท่าไร 
และ 23% ข้อมูลท่ีตรวจสอบความถ่ีของการ
ฝึกอบรมช่วงท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 25 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่พบว่าการมี
ส่ ว น ร่ ว มข อ ง ผู้ ป กค รอ ง เ ป็ น สิ่ ง ท่ี สํ า คั ญ ใ น
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและการฝึกอบรมผู้ปกครองเป็นปัจจัย
สําคัญต่อประสิทธิผลของการดูแลเด็ก 
 ผลการประเมินผลรวมท่ีได้จากรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้ ปกครองในการปรั บ
พฤติกรรมเด็กออทิสติกโดยการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กออทิสติกเปรียบเทียบก่อนการใช้รูปแบบฯ
และระหว่างการใช้รูปแบบฯ เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 
เดือนท่ี 3 โดยฝึกการอบรมผู้ปกครองในการปรับ
พฤติกรรมเด็กออทิสติก จํานวน 5 คน พบว่า เด็ก
ออ ทิ ส ติ ก ท้ั ง  5 คน  มี พัฒนาการสู ง ข้ึ น เ ม่ื อ
เปรี ยบ เ ทียบ ก่อนการ ใช้ รู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติกเ กิดจากผลกระทบท่ีผู้ปกครองเ กิด
สมรรถนะในการดูแลเด็กออทิสติกทําให้ผู้ปกครอง
สามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
ร่วมกับครูอย่ างเหมาะสมทําให้การประเ มิน
พัฒนาการในเดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 มี
พัฒนาการเกิดผลความก้าวหน้ากับเด็กออทิสติกใน
เชิงประจักษ์ ส่งผลให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการ   
ท้ัง 5 ด้าน คือ การเคลื่อนไหว (Gross Moter) 
กล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญา (Fine Moter) การ
รับรู้ภาษา (Receptive Language) การใช้ภาษา 
(Expressive Language) และการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม (Personal Socail) ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของมอริสัน (Morrison, 2000) 
ท่ีว่าวิธีการมีส่วนร่วมโดยเน้น การพัฒนาเป็นการมี
ส่วนร่วมท่ี มุ่งพัฒนาคุณภาพครอบครัว ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปกครองโดยตรง ผู้ปกครองท่ีเข้าร่วม
จะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นการสร้างเสริมครอบครัว 
และการท่ีจะสร้างความร่วมมือใดๆ ทุกฝ่ายควรมี
ความเข้าใจท่ีตรงกัน Hastings and Brown 
(2002) ได้รายงานว่าผู้ บําบัดท่ีทํางานร่วมกับ
ครอบครัวของเด็กออทิสติกมักจะสังเกตเห็นว่า
ผู้ปกครองท่ีมีสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมี
แนวโน้ม ท่ีจะทํา ให้ เ กิดการ เปลี่ ยนแปลง ต่อ
พัฒนาการของเด็กและได้รับอนุญาตให้ออกจาก
โปรแกรมการบําบัดภาวะออทิสซึมเร็วกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ปกครองท่ีไม่มีสมรรถนะในการ
จัดการกับปัญหาของเด็กออทิสติก นอกจากนี้ผล
จากการรับรู้ความสามารถท่ีเ พ่ิมข้ึนทําให้ เ กิด
ความสุขในการดูแลเด็กและมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 
นอกจากนี้ Mocil (2006) ยังพบว่า การฝึกอบรม 

ผู้ปกครองเก่ียวกับสื่อสาร (FCT)ทําให้มีศักยภาพท่ี
จะส่งผลกระทบต่อทักษะการสื่อสารท่ีดีข้ึนและลด
ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก  
 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควร มีการ ศึกษาความต้องการ พัฒนา
สมรรถนะของผู้ปกครองด้านทักษะการใช้สื่ อ
เทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษาของเด็กออทิสติก 
 2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกของ
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกท่ีอยู่ตามบ้าน หรือในศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน 
 3. ควรมีการวิจัยการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ออทิสติกการด้วยเทคนิคการฝึกอบรมแบบอ่ืนๆ 
เช่น โปรแกรมการศึกษาด้วยตนเอง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการด้านอาชีพและปัญหา 
ในการประกอบอาชีพของผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ
ด้านอาชีพและปัญหาในการประกอบอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาการประกอบอาชีพของผู้พิการส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาในระดับปัจจัย เช่น เงินทุน ความรู้และ
ทักษะในอาชีพ สวัสดิการต่างๆ การช่วยเหลือจึงยังคงเป็นการสงเคราะห์เพ่ือให้ผู้พิการไม่เป็นภาระกับ
ครอบครัวและสังคมมากนัก ตลอดจนทําให้ผู้พิการเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความพยายามท่ีจะ
พัฒนาการประกอบอาชีพและผลงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงให้กับผู้
พิการยังเป็นความจําเป็นและพบผู้พิการประเภทออทิสติกมีจํานวนร้อยละ 7.75 ของผู้พิการทุกประเภท 
การพัฒนาบุคคลออทิสติกด้านอาชีพเป็นความต้องการของผู้ปกครองและครูท่ีดูแลนักเรียนเหล่านี้ และ
จําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเฉพาะสําหรับบุคคลออทิสติกเพ่ือให้บุคคลออทิสติกสามารถทํางาน  
สื่อสาร ปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนและทํางานได้เหมาะสม สําหรับอุปสรรคท่ีสําคัญต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน คือระดับความรุนแรงของภาวะออทิซึม  
 
คําสําคัญ: ความต้องการด้านอาชีพของผู้พิการ, บุคคลออทิสติก, ภาวะออทิซึม 
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Abstract 

The objectives of this research were:  1) to study the current state, vocational 
needs, and problem in occupation of the Disabilities in North-Eastern Thailand and 2) to 
study the current state, vocational needs, and problem in occupation of the persons with 
Autism: A Case Study, Khon Kaen Province.  The research findings found that most of the 
problem in occupation of Disabilities were basic needs level such as capital, knowledge, 
occupational skill, and welfare etc. The support still need to help the Disabilities not to 
be burden of family or society, to make them more self esteem and attempt to develop 
the occupation and performance to be efficient further. Quality Educational management 
thoroughly for Disabilities was necessary. It was also found that there were 7.75% of 
persons with Autism from all kinds of Disabilities. For current state, vocational needs and 
problem in occupation for persons with Autism found that parents and teachers of 
persons with autism need the occupational development for Autisms.  Furthermore, it was 
necessary to develop specific vocational curriculum for Autisms to be able to work, 
communicate, adjust themselves with others, and work appropriately. The severity of 
Autism was the major obstacle on work practice ability 
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บทนํา  
       มนุษย์ ทุกคนมี ศัก ด์ิศรี เ ท่า เ ทียมกันและ
สามารถพัฒนาศักยภาพได้หากได้รับโอกาสอย่าง
เสมอภาคเพ่ือนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มนุษย์
จึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สังคมใด
ก็ตามท่ีมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และมีความสมบูรณ์พร้อมท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ สังคมนั้นมีแนวโน้มท่ีจะมีความเจริญก้าวหน้า
มากกว่าสังคมอ่ืนๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ
การทําให้มนุษย์มี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพใน
ด้านการทํางานเพ่ือพัฒนาตนเองครอบครัว สังคม
และประเทศชาติรวมท้ังการมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์และมีคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในแต่ละประเทศจําเป็นต้องเริ่มพัฒนา
ต้ังแต่ เ กิดและต่อเนื่ องจนถึงตาย สํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้กําหนดความจําเป็นพ้ืนฐานหลักๆ ไว้ 6 
ประการ ได้แก่ ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การ
ประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
จัดการท้องถ่ินหรือบ้านเมือง  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และจิตใจในการอยู่ร่วมกันอย่าง
เ ป็นสุ ข  อย่ า ง ไร ก็ตามไ ม่ว่ าสั งคมจะมีความ
เจริญก้าวหน้ามากเพียงใด จะต้องประกอบด้วย
ประชากรกลุ่มหนึ่ ง ซึงถูกเรียกว่า “คนพิการ” 
รวมอยู่ในสังคมนั้น ซึงควรได้รับการดูแลเพ่ือพัฒนา
เช่นกัน เพ่ือให้คนพิการมีศักยภาพท่ีสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดําเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ตลอดจน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 
        การดําเนินงานด้านคนพิการท้ังในประเทศ
และระดับนานาชาติได้พัฒนาอย่างมาก สําหรับ

ประเทศไทยได้มีการวางแนวทางของดําเนินการ
เก่ียวกับคนพิการ ดังนี้ 
        รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติว่าบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการทุพพลภาพหรืออยู่
ในภาวะยากลําบากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความ
คุ้มครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ     
 พระ ร าช บัญ ญั ติ กา ร ศึกษาแห่ ง ช า ติ 
พ .ศ .2542 แ ล ะ ท่ี แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  (ฉ บั บ ท่ี  2)            
พ.ศ.2545 มาตรา10 วรรคสาม ระบุว่า “การ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ให้จัดต้ังแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่ อ  บริ การ   และความช่ วย เหลือ อ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวง
ท่ีเก่ียวข้อง บัญญัติให้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้คนพิการได้รับโอกาส สวัสดิการ 
กา รส่ ง เ ส ริ ม  กา ร พิ ทัก ษ์สิ ท ธิ และการ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพคนพิการ และได้กําหนดความหมายคํา
สําคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับคนพิการ ดังนี้  คนพิการ 
หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้
ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
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พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้  หรือความ
บกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ 
และมีความจําเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้ตามประเภทและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ประกาศ ซ่ึงมีผลให้เกิดการส่งเสริม
คุณภาพชี วิ ตคนพิการ เ กิด ข้ึน  คือ  การ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การส่งเสริม
และการพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการ
สามารถดํารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแห่งความเป็น
มนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป มีส่วนร่วมทาง
สังคมอย่างเ ต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ และในมาตรา 23 กําหนดให้มีการ
จัดต้ัง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ” เพ่ือเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเก่ียวกับการ
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การ
ส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ 
รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง อีกท้ังได้มีการกําหนด
บทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน 
อาทิ มาตรา 24 ท่ีมาและรายได้ของกองทุน มาตรา 
25 และมาตรา 26 คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุน และอํานาจหน้าท่ี รวมถึงมาตรา 30 ท่ี
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุนเพ่ือทําหน้าท่ีในการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุน 
        ในระดับนานาชาติคือปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) เป็นกฎบัตรถึงความเชื่อม่ันใน
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ในศักด์ิศรีและคุณค่าของ
ตัวบุคคลและในความเสมอกันแห่งสิทธิ  และ
ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน (World 
Declaration on Education for All) ซ่ึงระบุว่า
ผู้ด้อยโอกาสทุกคนมีสิทธิท่ีได้รับการศึกษาตามท่ี
พวกเขาต้องการ พ่อแม่ผู้ปกครองมีสิทธิโดยชอบ
ธรรมท่ีจะได้รับคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับรูปแบบ
การศึกษา ท่ี เหมาะสมท่ีสุด กับความต้องการ 
สภาพแวดล้อมและความประสงค์ของเด็ก จากผล
การสํารวจทางสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 พบว่า จํานวนประชากรประมาณ 65.5 
ล้านคน เป็นผู้ท่ีพิการประมาณ 1.6 ล้านคน หาก
พิ จ า ร ณ า เ ฉ พ า ะ ผู้ พิ ก า ร  พ บ ว่ า  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีคนพิการสูงสุด ร้อยละ 
41.25 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 24.73 
ภาคกลางและตะวันออก ร้อยละ 21.98 ภาคใต้ 
ร้อยละ 11.84  ตามลําดับ และผู้พิการท่ีมีอายุ
มากกว่า 15 ปี ยังไม่มีงานทําประมาณร้อยละ 64 
       เม่ือพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นแล้ว แสดงให้
เห็นว่าจํานวนคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศ และผู้พิการส่วนมาก
ยังไม่มีงานทํา ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาผู้พิการตาม
ปรัชญาแนวคิดและกฎหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้นให้
มีประสิทธิภาพ สามารถฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้นั้น
จําเป็นต้องมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ
จําเป็นด้านอาชีพของผู้พิการแต่ละประเภท และ
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ข้อจํากัด ความถนัดของการประกอบอาชีพในแต่ละ
ประเภทความพิการเพ่ือให้ผู้พิการดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป สามารถหา
รายได้เพ่ือหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็น
ภาระแก่ครอบครัวและสังคมต่อไป ประกอบกับ 
ในช่วงก่อนประกาศเรื่องประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ (ฉบับท่ี 2) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2555 บุคคล
ออทิสติกเป็นความพิการท่ีจัดในกลุ่มบกพร่อง
ทางการสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม ต่อมาได้
แยกออกมาเป็นความพิการเฉพาะประเภทหนึ่ง 
เรียกว่า ความพิการทางออทิสติก ตามประกาศลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จึงทําให้จํานวน
บุคคลท่ีมีความพิการทางออทิสติกไม่ชัดเจน จึงเห็น
ความจําเป็นในการศึกษาข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันของผู้
พิการทุกประเภทท่ีรวมบุคคลออทิสติกเพ่ือเป็น
สารสนเทศในการช่วยเหลือด้านอาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการด้าน
อาชีพและปัญหาในการประกอบอาชีพของผู้พิการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการด้าน
อาชีพ และปัญหาในการประกอบอาชีพสําหรับ

บุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยดําเนินการเป็น 2 ระยะ และ

นําเสนอตามลําดับดังนี้ 
การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ความต้องการด้านอาชีพของคนพิการ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร 
ประชากรในการศึกษา คือประชากรผู้พิการท่ีอยู่ใน
วั ย ทํ า ง า น  ( อ า ยุ  1 8  ปี  ข้ึ น ไ ป )  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 360,275 คน และ
กําหนดขอบเขตการศึกษาจากผู้พิการเฉพาะใน 3 
จังหวัด ท่ีเป็นท่ีต้ังของศูนย์การศึกษาพิเศษระดับ
เขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
จั งหวั ดขอนแก่น ( ศูนย์การ ศึกษาพิ เศษเขต
การศึกษา 9) จังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 10) และจังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11) เพราะเป็น
จังหวัดท่ีดูแลรับผิดชอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดจํานวนประชากรในการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ประเภทความพิการ ขอนแกน่ อุบลราชธาน ี นครราชสีมา รวม 
1. พิการทางการมองเห็น 4,432 4,171 6,278 14,881 
2. พิการทางการไดย้ิน/สื่อความหมาย 4,426 4,405 4,325 13,156 
3 พิการทางการเคลื่อนไหว/ร่างกาย 13,013 10,894 17,416 41,323 
4. พิการทางจิตใจ/พฤติกรรมหรือออทิสติก 2,643 1,594 2,690 6,927 
5. พิการทางสติปัญญา 2,142 1,978 2,985 7,105 
6. พิการทางการเรยีนรู ้ 10 5 17 32 
7. พิการซ้อน 2876 1,815 2,744 7,435 

รวม 29,542 24,862 36,455 90,859 
 
 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้
ต า ร า ง สํ า เ ร็ จ รู ป ข อ ง  ท า โ ร่  ย า ม า เ น่ 

(Yamane,1973) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
400 คนและจําแนกตามประเภทคนพิการได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 

ลําดับท่ี ประเภทความพิการ ขอนแกน่ อุบลราชธาน ี นครราชสีมา รวม 
1. พิการทางการมองเห็น 19 18 27 64 
2. พิการทางการไดย้ิน/สื่อความหมาย 19 19 19 57 
3 พิการทางการเคลื่อนไหว/ร่างกาย 57 48 77 182 
4. พิการทางจิตใจ/พฤติกรรมหรือออทิสติก 12 7 12 31 
5. พิการทางสติปัญญา 9 9 13 31 
6. พิการทางการเรยีนรู ้ 1 1 1 3 
7. พิการซ้อน 12 8 12 32 

รวม 129 110 161 400 
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 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้พิการ สภาพปัจจุบันความต้องการด้าน
อาชีพและปัญหาในการประกอบอาชีพของคน
พิการในวัยทํางาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานด้าน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ การดํารงชีวิต 
ประเภทของความพิการ ลักษณะความพิการ 
ประเภทของอาชีพ จํานวนรายได้/เดือน ท่ีอยู่ 
ภาระหนี้สิน  การรับบริการ กู้ยืมกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้พิการ และข้อมูลการรับการแนะแนว
อาชีพ สภาพปัจจุบันได้แก่ ได้แก่ งานท่ีมีนายจ้าง 
งานท่ีไม่มีนายจ้าง การวมกลุ่มอาชีพ และความ
ต้องการจําเป็นด้านอาชีพ 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดําเนินการสร้างและพัฒนาตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ศึกษางานวิจัยและทฤษฎี ท่ี เ ก่ียว ข้อง
ตลอดจนได้ลงไปสอบถามสภาพคนพิการกับ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการ
กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 
 3.1 กําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ และ
กรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือนํามาเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถาม ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ ก ร อ บ แ น ว คิ ด  ไ ด้
แบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พิการ  
ส่วนท่ี 2 สภาพปัจจุบันและความต้องการ 
ส่วนท่ี 3 แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 3.2 ร่วมพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาในกลุ่ม
ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย  ห ลั ง จ า ก นั้ น นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ

ตรงเชิงโครงสร้างและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง  
 3.3 นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้
กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด 
เพ่ือสังเกตปฏิกิริยาของผู้ตอบแบบสอบถามว่ามี
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ข้ อ คํ า ถ า ม ห รื อ ไ ม่  รู้ สึ ก ว่ า
แบบสอบถามนี้ถามได้ครอบคลุมและมีประโยชน์
ต่อผู้พิการหรือไม่ ผู้พิการใช้เวลาในการตอบนาน
หรือไม่ แล้วนําข้อมูลส่วนท่ีเป็นแบบประมาณค่าไป
หา ค่ า ค่ า สั มปร ะสิ ท ธิ์ ค ว า ม เ ท่ี ย ง  ด้ ว ยสู ต ร
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Alpha 
Cronbach Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เท่ียงเท่ากับ 0.82  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
        4.1 ติดต่อเจ้าหน้าท่ีสํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ตคนพิการประจํ าจั งหวั ด
ขอนแก่นอุบลราชธานี และนครราชสีมา ในเดือน 
กันยายน พ.ศ.2555 เพ่ือขอข้อมูลเก่ียวกับผู้พิการ
ในแต่ละจังหวัด 
        4.2 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังผู้
พิการตามท่ีอยู่ ท่ีผู้ พิการให้ ไว้ตามฐานข้อมูล
ทะเบียนคนพิการ จํานวน 800 ฉบับ พร้อมแนบ
ซองติดแสตมป์ท่ีจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งกลับถึงผู้วิจัย ดําเนินการระหว่าง
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 
2555 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้    
  5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ
ประกอบอาชีพของคนพิการในวัยทํางาน โดย 
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หาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และนําเสนอเป็น
ตารางและแผนภูมิ     
  5.2 ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพของ
คนพิการในวัยทํางาน โดยค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อย

ละ และนําเสนอเป็นตารางและแผนภูมิสําหรับ
แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) จะให้ค่าคะแนนความคิดเห็นและ
แปลความหมาย ดังนี้ 

  

คะแนนความคิดเห็น การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
      มากท่ีสุด     ให้มีค่าคะแนนเท่ากับ   5     4.51-5.00                มากท่ีสุด 
      มาก           ให้มีค่าคะแนนเท่ากับ   4     3.51-4.50                มาก 
      ปานกลาง    ให้มีค่าคะแนนเท่ากับ   3     2.51-3.50                ปานกลาง 
      น้อย          ให้มีค่าคะแนนเท่ากับ   2     1.51-2.50                น้อย 
      น้อยท่ีสุด     ให้มีค่าคะแนนเท่ากับ   1     1.00-1.50                น้อยท่ีสุด 

 

 การวิจัยระยะท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ความต้องการด้านอาชีพและปัญหาในการประกอบ
อาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น เ ป็นการ ศึกษาเชิ ง คุณภาพโดยใช้
การศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม ดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม-เดือน
พฤษภาคม 2556 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เลือกเจาะจง
จากผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก 7 คนและ
ครูผู้สอนงานอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก 7 คน 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนรวมสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วยสภาพการจัด
การศึกษา ความต้องการด้านอาชีพและปัญหา 
ในการฝึกอาชีพของบุคคลออทิสติก 
 3. เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น เ ก็บ ร ว บร วม ข้อ มู ล 
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์และประเด็นคําถาม
สําหรับการสนทนากลุ่ม อย่างละ 1 ชุด 
 4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ มีข้ันตอนการ
สร้างและพัฒนาดังนี้ 
  

  
 4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษา
ความต้องการ การพัฒนาหลักสูตร การสร้างแบบ
สัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่ม 
 4.2 นําร่างแบบสัมภาษณ์และประเด็น
คําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือขอความเห็นเ ก่ียวกับความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยและความเหมาะสม เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขร่างประเด็นการสนทนากลุ่ม ก่อน
นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.3 จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้ประกอบการ
สนทนากลุ่ม ได้แก่ กล้องวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง 
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล อุปกรณ์ในการจดบันทึก 
รวมท้ังจัดทําแบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยติดต่อผู้ปกครอง
ของบุคคลออทิสติก และครูผู้สอนงานอาชีพสําหรับ
บุคคลออทิสติก เ พ่ือกําหนดวันและเวลาและ
สถานท่ีสําหรับการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ปกครอง 2 
ครั้ง และครูผู้สอนงานอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก 
1 ครั้ง รวมท้ังขอสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลท่ีรวบรวมได้ 
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ท้ั งหมดมาอ่านอย่ างละเ อียดและจัด ทํา ดัชนี 
(index) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรท่ี
ต้องการศึกษา แล้วนํามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
เรียบเรียงและนําเสนอตามลําดับหัวข้อดังนี้  
      6.1 องค์กรหรือหน่วยงานในเขตอําเภอเมือง
ขอนแก่นท่ีดูแลบุคคลออทิซึมในวัยทํางาน 
   6.2 ความต้องการด้านอาชีพและปัญหาในการ
ฝึกอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก 

   7. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาระยะท่ี 1 นําเสนอตามลําดับ
ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน จากการตอบแบบ 
สอบถามคนพิการในวัยทํางาน ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจํานวน 400 ฉบับ พบข้อมูลดังตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ  

หญิง 160 40 
ชาย 240 60 
อายุ   
15 - 25 ปี 68 17 
26 - 35 ปี 71 17.75 
36 - 45 ปี 93 23.25 
46 - 55 ปี 74 18.5 
56 - 60 ปี 94 23.5 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา                       196 49 
มัธยมศึกษา 76 19 
อาชีวะ   (ปวช./ปวส.)                    25 6.25 
ปริญญาตรี                                  25 6.25 
ร.ร. สารพัดช่าง                           23 5.75 
สูงกว่าปริญญาตร ี 18 4.5 
อ่ืนๆ 37 9.25 
สถานภาพ 
โสด 220 55 
สมรส 180 45 
การดํารงชีวิต   
อาศัยอยู่กับครอบครัว 252 63 
ดํารงชีวิตอิสระ 148 37 
ประเภทของความพิการ 
ความพิการทางการเห็น 43 10.75 
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย                          41 10.25 
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรอืร่างกาย      127 31.75 
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม          40 10 
ความพิการทางสตปัิญญา 38 9.5 
ความพิการทางด้านการเรยีนรู ้                   20 5 
ความพิการทางออทิสติก                                               31 7.75 
พิการซ้อน 40 10 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (60%) และส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด (55%) มีอายุระหว่าง 56-60 ปี 
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 23.5 ส่วนใหญ่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 31.75และเป็นผู้พิการ ประเภทออ 
ทิสติก 31 คน คิดเป็น ร้อยละ7.75  ด้านความ
พิการ ส่วนใหญ่พิการภายหลังคิดเป็นร้อยละ 51 
ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49 ด้านการ 

 
ดํารงชีวิต ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่กับครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 63 และประกอบอาชีพอิสระมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 43.75 มีรายได้เฉลี่ย 3,248 บาทต่อ
เดือนมีภาระหนี้สินเฉลี่ย 33,033 บาท ส่วนใหญ่
ร้อยละ 74 ไม่เคยยืมเงินกองทุนฟ้ืนฟู  และไม่ได้รับ
การแนะแนวอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 71    

ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพการประกอบอาชีพ
ของคนพิการจําแนกตามงานท่ีมีนายจ้าง ไม่มี
นายจ้างและรวมกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความพิการ 
พิการแต่กําเนิด 196 49 
พิการภายหลัง 204 51 
ประเภทอาชีพ 
รัฐบาลเป็นผู้จ้าง 50 12.5 
เอกชนเป็นผู้จ้าง 65 16.25 
อ่ืนๆ (อาชีพอิสระ) 175 43.75 
กรณีว่างงาน 110 27.5 
รายได้เฉลี่ย 3,248  
ภาระหน้ีสินเฉลี่ย 33,033  บาท  
การยืมกองทุนฟ้ืนฟู 
เคยยืมกองทุนฟ้ืนฟู 104 26 
ไม่เคยยืมกองทุนฟ้ืนฟู 296 74 
ได้รับการแนะแนวด้านอาชีพ 
ได้รับ 116 29 
ไม่ได้รับ 284 71 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของคนพิการ 
     ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับผู้ท่ีมีนายจ้างจากผู้ตอบแบบสอบถาม 115 คน 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้พิการท่ีทํางานแบบ

มีนายจ้างมีความคิดเห็นในระดับมาก 8 ข้อ สูงสุด
สามอันดับคือ ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
(M =4.06, SD =0.82)   ได้รับความยุติธรรมจาก
นายจ้าง (M = 4.00, SD =0.71)  ได้รับการปฏิบัติ

ท่ีดีจากนายจ้าง ( M = 3.99, SD = 0.66)  

 
ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มี 5 ข้อ สูงสุด

สามอันดับคือ  มีความสามารถในการสื่อสารกับ
เพ่ือนร่วมงาน (M = 3.49, SD =1.31)  ความ
สะดวกของสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน  (M = 
3.30, SD = 0.87) ความสะดวกในการเดินทางจาก
ท่ีบ้านมายังท่ีทํางาน (M = 3.18, SD = 0.83)  

  
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของคนพิการ 
      ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สําหรับผู้ท่ีไม่มีนายจ้าง จํานวน 172 คน    
 

งา
นท

ีไ่ม่
มีน

าย
จ้า

ง 

ประเด็นศึกษา M SD แปลผล 

1. ท่านมีทุนในการดําเนินงาน 1.85 0.11 น้อย 

2. ความรู้ความชํานาญในงานอาชีพ 3.26 1.60 
ปาน
กลาง 

3. ท่านมีทกัษะในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหา 1.81 0.58 น้อย 
4. ท่านมีตลาดในการส่งสินค้า 2.16 0.85 น้อย 

งา
นที่

มีน
าย

จ้า
ง 

ประเด็นศึกษา M SD แปลผล 

1. ท่านได้รับโอกาสจากนายจ้างในการทํางาน 3.75 0.77 มาก 
2. ท่านได้รับความยุติธรรมจากนายจ้าง 4.00 0.71 มาก 
3. ท่านได้รับการปฏิบัติท่ีดีจากนายจ้าง 3.99 0.66 มาก 
4. ท่านได้รับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาตนเองเก่ียวกับงาน 3.65 0.94 มาก 
5. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งงานเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน 3.53 1.12 มาก 
6. ท่านได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 3.12 1.36 ปานกลาง 
7. ท่านได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 4.06 0.82 มาก 
8. ท่านได้รับการปฏิบัติท่ีดีจากเพ่ือนร่วมงาน 3.76 0.66 มาก 
9. ท่านมีความสามารถในการสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน 3.49 1.31 ปานกลาง 
10. ความสะดวกในการเดินทางจากท่ีบ้านมายังท่ีทํางาน 3.18 0.83 ปานกลาง 
11. ความสะดวกของสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีทํางาน 3.30 0.87 ปานกลาง 
12. ความสะดวกในการเดินทางไปอบรม/เรียนรู ้ 3.15 1.24 ปานกลาง 
13. ความสะดวกเก่ียวกับการดาํรงชีพ  3.58 0.94 มาก 
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  จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้พิการท่ีไม่มีนายจ้าง
มีความคิดเห็นในระดับน้อย 3 ข้อ ตามลําดับดังนี้ มี
ทักษะในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหา (M = 
1.81, SD = 0.58)   มีทุนในการดําเนินงาน 

(M = 1.85, SD = 0.11)  และมีตลาดในการส่ง
สินค้า (M = 2.16, SD = 0.85)  และในระดับปาน
กลางคือมีความรู้ความชํานาญในงานอาชีพ (M = 
3.26, SD = 1.6

 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของคนพิการในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการรวมกลุ่มอาชีพ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 26 คน    
 

กา
รร

วม
กล

ุม่อ
าช

ีพ 

ประเด็นศึกษา M SD แปลผล 

1. ท่านมีทุนในการดําเนินงาน 1.88 0.43 น้อย 

2. ความรู้ความชํานาญในงานอาชีพ 2.77 1.07 ปานกลาง 

3. ท่านมีทักษะในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหา 1.65 1.13 น้อย 

4. ท่านมีตลาดในการส่งสินค้า 1.25 0.59 น้อยมาก 

5. ท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการและ   
    แก้ปัญหา 

1.50 0.95 น้อยมาก 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่าผู้พิการท่ีประกอบ

อาชีพแบบรวมกลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นเห็นใน
ระดับน้อยมาก 2 ข้อตามลําดับดังนี้ ตลาดในการส่ง
สินค้าค่า (M =1.25, ค่า SD = 0.59) และด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
(M =1.50, ค่า SD = 0.95) ด้านท่ีอยู่ในระดับ 
น้อย 2 ข้อตามลําดับดังนี้ คือด้านการมีทุนในการ
ดําเนินงาน (M =1.88, ค่า SD 0.43 ) และทักษะใน
การบริหารจัดการและการแก้ปัญหา (M = 1.65, 
ค่า SD = 1.13)  และด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง
คือมีความรู้ความชํานาญในงานอาชีพ (M =2.77, 
ค่า SD = 1.07)นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ต่อไปนี้ 
1. ด้านความต้องการและปัญหาหรืออุปสรรคด้าน
ต่างๆ ดังนี้  

1.1 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
อิสระเป็นของตนเอง และขาดเงินทุนในการนํามา
ปรับปรุงกิจการเดิม ต้องการให้รัฐบาลเข้ามามีส่วน
ช่วยเหลือเก่ียวกับการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์
ของผู้พิการ ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพท้ังใน
ส่วนของการเพ่ิมวงเงินในการกู้ยืมและระยะเวลาใน
การผ่อนผัน รวมท้ังเพ่ิมเงินรายเดือนของผู้พิการ        

    1 .2 มี ปัญหาสุขภาพและต้องการ
สวั ส ดิการ ด้านสุขภาพ หรือ เทคโนโลยี และ
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เครื่องช่วยอํานวยความสะดวก 
1.3 ต้องการความรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีจัด

อบรมเก่ียวกับการฝึกอาชีพเช่น การอบรมด้านงาน
ฝีมือช่างต่างๆ การนวดแผนไทย การตัดเย็บผ้า การ
เลี้ยงสัตว์ การเกษตร งานจักสาน ค้าขายเป็นต้น 
รวมท้ังความรู้ด้านสิทธิและความเสมอภาค  และ
ควรจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้อาชีพอิสระท่ี
หลากหลายและใกล้บ้านตลอดจนจัดอบรมให้

ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวเก่ียวกับการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ พิการ เ พ่ือพัฒนาผู้ พิการไปสู่การ
พ่ึงตนเองได้     

ผลการศึกษาระยะท่ี 2 มีตามลําดับดังนี้ 
 2.1 จํานวนคนพิการในวัยทํางาน (อายุ 18  

ปี ข้ึนไป) ในจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามประเภท 
ความพิการ

 
ตารางท่ี 7 จํานวนคนพิการในวัยทํางาน (อายุ 18 ปี ข้ึนไป) ในจังหวัดขอนแก่น จําแนกตามประเภทความ

พิการ 

 
จากตารางพบว่าคนพิการท่ีมีภาวะออทิซึม

เป็นความพิการท่ีถูกจัดรวมอยู่ในความพิการทาง
จิตใจและพฤติกรรม ต้ังแต่ปี 2537 ถึง 2554 มี
จํานวน 2643 คน คิดเป็นร้อยละ  8.95 และจาก
ข้อมูลของพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดขอนแก่น จําแนกผู้พิการประเภทออทิซึมใน
วัยทํางานได้จํานวน 1,025 คน 
    2.2 องค์กรหรือหน่วยงานในเขตอําเภอเมือง
ขอนแก่นท่ีดูแลผู้พิการทางออทิสติกในวัยทํางาน
ประกอบด้วย1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก
โรงเรียนสาธิต มอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2) ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น 3) 
บ้านเติมเต็มสําหรับบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  
ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานท้ัง 3 ดังกล่าว มี
ลักษณะการฝึกอาชีพไปในทํานองเดียวกันในด้าน
ประเภทของอาชีพ วิธีสอนเน้นการสาธิต ใช้คําสั่ง 
และฝึกให้บุคคลออทิสติกลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
แต่ก็พบว่าบุคคลออทิสติกยังไม่สามารถใช้ทักษะ

ประเภทความพิการ จํานวน ร้อยละ 
1. ความพิการทางการเห็น 4,432 15.00 
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสือ่ความหมาย 4,426 14.98 
3. ความพิการการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 13,013 44.05 
4. ความพิการทางจิตใจ พฤติกรรมหรือออิสติก 2,643 8.95 
5. ความพิการทางสติปัญญา 2,142 7.25 
6. ความพิการทางการเรียนรู ้ 10 0.03 
7. พิการซ้อน 2,876 9.74 

รวม 29,542 100 
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ดังกล่าวไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้ ยังต้องมีผู้
ควบคุมตลอดการปฏิบัติงาน ผลงานท่ีได้โดยเฉพาะ
การเกษตร ใช้รับประทานกันเองในกลุ่ม ส่วน
ผลงานท่ีเป็นงานประดิษฐ์พบว่ายังไม่สามารถนําไป
เป็นอาชีพได้  การจําหน่ายมีวัตถุประสงค์เป็นการ
โชว์ผลงานและความสามารถของบุคคลออทิสติก
เป็นหลัก และจําหน่ายในวงแคบ จึงเป็นเพียงการ
ช่วยซ้ือด้วยความสงสารหรือการให้กําลังใจยังไม่
สามารถพัฒนาสู่การหาตลาดได้มากนัก   
       2.3 ความต้องการจําเป็นด้านอาชีพและ
ปัญหาในการฝึกอาชีพสําหรับผู้พิการทางออทิสติก 
โดยการสนทนากลุ่มผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก
และครูของศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
พิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก โรงเรียน
สาธิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลการศึกษามี
ตามลําดับดังนี้  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดต้ังข้ึนโดยความ
พยายามของผู้ปกครองเด็กออทิสติกท่ีอาศัยอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่นท่ีจัดต้ังเป็นชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกในการเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ต้ังแต่ ปี 2543 และได้มีความ
เคลื่อนไหวตามลําดับจนได้รับงบประมาณจากทาง
ราชการ ในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์วิจัย
และพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้กับ
เด็กออทิสติก ในปีแรกรับนักเรียนออทิสติกจํานวน 
5 คน ปัจจุบันมีนักเรียนออทิสติก 15 คน ศูนย์วิจัย
ฯ ยังไม่มีหลักสูตรพ้ืนฐานอาชีพสําหรับนักเรียน
ออทิสติกท่ีจัดทําข้ึนอย่างเป็นระบบ แต่มีแนวคิด
และกิจกรรมท่ีจัด ข้ึนมาเ พ่ือฝึกอาชีพสําหรับ
นัก เ รี ยนออทิส ติก ไ ด้แ ก่  อาชีพ ทํ าการะบู ร 

ประดิษฐ์เทียนหอม โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ออทิสติกกลุ่มท่ีไม่สามารถเรียนร่วมได้จํานวน 7 
คน การจัดกิจกรรมทําเป็นระยะสั้น เฉพาะกิจและ
นําจําหน่ายในโอกาสท่ีได้รับเชิญร่วมงานอบรม
สัมมนาหรือจัดนิทรรศการ ผลการจัดกิจกรรม
พบว่านักเรียนออทิสติกยังไม่สามารถปฏิบัติงานท่ี
มอบหมายให้ได้รวมท้ังไม่สามารถทํางานอย่างอิสระ
ด้วยตนเอง ยังต้องมีอาจารย์คอยดูแลให้คําแนะนํา
ผลงานจึงจะสําเร็จเรียบร้อย หากไม่มีอาจารย์คอบ
ควบคุม บางคนก็ทํางานไม่ครบทุกข้ันตอนทําให้
งานไม่เสร็จ หรือบางคนก็ไม่ปฏิบัติเลย ประกอบกับ
อายุของนักเรียนออทิสติกท้ัง 7 คน อยู่ในวัยท่ีพ้น
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน  ผู้ปกครอง
จึงมีความต้องการหลักสูตรฝึกอาชีพ เพ่ือให้บุตร
ของตนสามารถอยู่ในศูนย์วิจัยฯ ต่อไปได้   

ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติกท้ัง 7 คนมี
ความรู้สึกเศร้าเม่ือทราบว่าลูกมีความผิดปกติ และ
ความผิดปกตินั้นเรียกว่าภาวะออทิซึม โดยการ
วินิจฉัยจากแพทย์ หลังจากทราบลักษณะของภาวะ
ออทิซึมผู้ปกครองได้พยายามหลายวิธีในการบําบัด 
รักษา ช่วยเหลือให้บุตรสามารถพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ และพยายามหาโอกาสและช่องทางตาม
สิทธิท่ีระบุไว้ในกฎหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยโดย 
โรงเรียนสาธิต รับบุตรเข้าเรียนร่วม ผู้ปกครองมี
ความกังวลว่าใครจะดูแลบุตรให้หากตนเองต้อง
เสียชีวิตก่อนบุตร จึงมีความต้องการท่ีจะให้บุตรมี
อาชีพ หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากท่ีสุด 
สามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้สําเร็จ และอาชีพท่ี
ผู้ปกครองต้องการคืออาชีพอิสระท่ีบุตรสามารถทํา
ได้ท่ีบ้าน ( 5 คน) เช่น ขายของชํา และอาชีพท่ีทํา
ร่วมกับเพ่ือนในหน่วยงานต่างๆ หรือในสถาน



หน้า 36  วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 15 

 

ประกอบการ ( 2 คน) เช่นทําเครื่องประดับ 
ประกอบสิ่งของต่างๆนอกจากการฝึกอาชีพแล้ว
ผู้ปกครองของนักเรียนออทิสติกท้ัง 7 คน ยัง
ต้องการให้บุตรมีทักษะทางสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ และยังมีความหวังว่าบุตร
ของตนเองจะมีอาการดีข้ึน และท่ีต้องการมากท่ีสุด
คือต้องการให้รัฐบาลและมหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณและบุคคลากรในการจัดต้ังสถาบันท่ีจะ
ทําการวิจัยเก่ียวกับออทิสติกต้ังแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิต ท่ีประกอบด้วยความร่วมมือทางการแพทย์ 
การศึกษา การอาชีพ จัดสวัสดิการและท่ีพํานัก
สําหรับดูแลบุคคลออทิสติก และฝึกอาชีพ 

สําหรับครู 7 คนท่ีสอนนักเรียนออทิสติก
ท้ัง 7 คน นั้นมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ปกครอง
นักเรียนและตัวนักเรียนเองเป็นอย่างดีต้ังแต่เริ่ม
ก่อต้ังศูนย์วิจัยฯ จึงมีความรัก ความเมตตาและมี
ความพยายามท่ีจะช่วยเหลือนัก เรียนตาม ท่ี
ปกครองต้องการ ครู ท้ัง 7 คน เห็นด้วยกับการ
พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับนักเรียนท้ัง 7 คน 
และยินดี เข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ท้ังการ
จัดทํา การใช้และการประเมินหลักสูตร และครูทุก
คนมีความเชื่อว่านักเรียนออทิสติกท้ัง 7 คน มี
ศั ก ย ภ า พ ท่ี จ ะ ฝึ ก อ า ชี พ ท่ี เ ป็ น พ้ื น ฐ า น สู่ 
การประกอบอาชีพได้หากมีข้ันตอนหรือหลักสูตรท่ี
ชัดเจนและสามารถนําไปใช้ได้จริง เหมาะสมกับ
ระดับความรุนแรงของภาวะออทิซึมและพฤติกรรม
ของนักเรียนออทิสติกแต่ละคน หลักสูตรควรต่อ
ยอดทักษะท่ีนักเรียนเคยได้รับการฝึกฝนมาแล้ว 
เช่น การร้อย การพัน การตัก การหมุน เป็นต้น 
หลักสูตรควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีข้ันตอนใน
การปฏิบัติไม่มาก  ใช้เวลาไม่มาก และมีการฝึกวินัย

ในการปฏิบัติงาน และการปรับพฤติกรรมควบคู่ไป
ด้วย 

สําหรับสภาพปัญหาคือระดับความรุนแรง
ของภาวะออทิ ซึม  ท่ี เ ป็น อุปสรรคสํ า คัญ ต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงผู้ปกครอง
รั บทราบ ดีว่ า บุต รหลานของตน ไ ม่ สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความละเอียดอาศัยสมาธิและ
ความจดจ่ออยู่กับงานได้นานเหมือนคนปกติ  รวม
ไปถึงงานท่ีมีความซับซ้อนในการทํางาน เช่น การ
ทอนเงิน การสื่อสาร แต่ก็ยังมีความหวังว่าหากมี
หลักสูตรและการจัดระบบความช่วยเหลือ ท่ี
สอดคล้องกับภาวะออทิซึม ก็จะทําให้บุตรหลาน
สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน
สังคมได้  สังคมให้โอกาสและโอบอุ้มบุคคลออทิ
สติกมากข้ึน     
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  1. ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ของผู้ พิการในสาม
จังหวัด ( ขอนแก่น นครราสีมาและอุบลราชธานี) 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 60 
มากกว่าเพศหญิงซ่ึงมีร้อยละ 40 สอดคล้องกับ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการของ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ท่ีพบผู้พิการเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
และอาจเป็นผลเนื่องจากเพศชายไปขอข้ึนทะเบียน
คนพิการมากกว่า เพราะสังคมไทยผู้ชายได้รับการ
ย ก ย่ อ ง ใ ห้ เ ป็ น หั ว ห น้ า ค ร อ บ ค รั ว   ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 56-60 ปี,36-
45 ปี คิดเป็นร้อยละ23.5 และ 23.25 ตามลําดับ
รองลงมาคืออายุระหว่าง 46-55, 26-35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 และ 17.75 ตามลําดับ  ซ่ึงในช่วงวัย
ดังกล่าวเป็นวัยผู้ใหญ่ วัยทํางานท่ีต้องหารายได้ 
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เลี้ ยงตนเองและครอบครัว  ส่ วนใหญ่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 31.75 น้อยท่ีสุดคือผู้พิการทางการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 5 และเป็นผู้พิการทางออ-  
ทิสติก 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.75 ด้านความ
พิการ ส่วนใหญ่พิการภายหลังคิดเป็นร้อยละ 51 
และพิการแต่กําเนิด  คิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากผู้
มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
จํานวนมากท่ีมาพิการภายหลังอันเนื่องจากประสบ
อุบัติเหตุจึงทําให้มีจํานวนมากท่ีสุด สําหรับความ
พิการทางการเรียนรู้และผู้พิการทางออทิสติก 31 
เป็นความพิการท่ีพบน้อยท่ีสุดเนื่องจากความพิการ
ท้ังสองประเภทนี้เป็นความพิการท่ีเพ่ิงจัดเข้าเป็น
ความ พิการตามประกาศ เรื่ อ งประ เภทและ
หลั ก เกณฑ์คว าม พิการ  ปี  พ .ศ . 2555  ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
พิเศษ พ.ศ. 2551 ประกอบกับความพิการทางการ
เรียนรู้และพิการทางออทิสติกเป็นความพิการท่ีเกิด
จากความผิดปกติของระบบการทํางานของสมอง
บางส่วน ผู้เป็นจึงมีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมือน
คนปกติ (invisible disabilities) ผู้เป็นจึงยังไม่มา
จดทะเบียนคนพิการจึงทําให้มีจํานวนน้อยท่ีสุด ซ่ึง
ต่างจากความพิการประเภทอ่ืนท่ีสามารถเห็น
ลักษณะความพิการทางกายภาพได้ชัดเจน เช่น
พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว พิการ
ทางการเห็น การได้ยินและดาวน์ซินโดรม เป็นต้น 

ด้ า น ร ะ ดั บ ก า ร ศึ กษ า  ส่ ว น ให ญ่ จ บ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 49 ซ่ึงสอดคล้องกับระดับอายุท่ีพบมากทีสุดคือ
อายุระหว่าง 56-60 ปี ซ่ึงวัยเด็กของคนวัยนี้ได้รับ

การศึกษาเพียงระดับประถมเท่านั้นตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ท่ีกําหนดให้การศึกษา
ภาคบังคับท่ีระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ท่ีกําหนดให้การศึกษา
ภาคบังคับท่ีระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7  และ
พระราชบัญญัติการประถมศึกษาพ.ศ.2523 มาตรา 
8 ท่ีกําหนดให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือจิตใจไม่ต้องเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับได้
หากผู้ปกครองร้องขอต่อคณะกรรมการการ
ประถมศึกษา ทําให้ผู้ปกครองไม่ส่งบุตรท่ีมีความ
พิการเข้าเรียนในโรงเรียน จึงส่งผลให้คนพิการท่ี
เรียนในระดับอาชีวะและอุดมศึกษามีจํานวน
น้อยลงมาเรื่อยๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยม
น้อยท่ีสุดคือสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
4.50  รองลงมาคือ อาชีวะ มีเพียงร้อยละ 6.25 
และสารพัดช่างมีเพียงร้อยละ 5.75 ผลท่ีเกิดข้ึนนี้
จึงเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของคนพิการ
ตามมา เพราะขาดการพัฒนาศักยภาพด้วยระบบ
ของการศึกษา   
          ด้านการดํารงชีวิต ส่วนใหญ่  อาศัยอยู่กับ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 63  และประกอบอาชีพ
อิสระมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 ซ่ึงสอดคล้อง
กับสภาพท่ีปรากฏในสังคมว่าคนพิการยังถูกกีดกัน
จากระบบ คนพิการยังไม่ได้การส่งเสริมอาชีพอย่าง
จริงจัง จึงจําเป็นต้องอยู่กับครอบครัวและหาอาชีพ
อิสระทํา ซ่ึงท้ังหมดนํามาสู่การมีรายได้น้อย โดย
พบว่ามีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 3,248 บาทต่อ
เดือน มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 33,033 บาท ส่วนใหญ่
ร้อยละ 74 ไม่เคยยืมเงินกองทุนฟ้ืนฟูและไม่ได้รับ
การแนะแนวอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 7 
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2. ด้านข้อมูลสภาพการประกอบอาชีพ
สภาพการประกอบอาชีพของผู้ พิการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจําแนกได้เป็น 3 กลุ่มคืออาชีพ
ท่ีมีนายจ้าง ร้อยละ 36.75 อาชีพท่ีไม่มีนายจ้าง 
ร้อยละ 54.87 และการรวมกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 8.30 
จากจํานวนนี้แสดงว่ายังมีองค์กรหลายองค์กรท่ีผู้
พิการยังไม่สามารถเข้าไปทํางานได้ ผู้พิการจึงต้อง
ประกอบอาชีพอิสระและรวมกลุ่มอาชีพกันเองใน
หมู่ผู้พิการ สําหรับผู้พิการท่ีมีนายจ้างพบว่าผู้พิการ
ท่ีประกอบอาชีพแบบมีนายจ้างเห็นว่าตนเองมี
สถานภาพเป็นท่ียอมรับอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ จาก 
13 ข้อ ซ่ึงแสดงว่าผู้พิการท่ีมีนายจ้างรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับการยอมรับและมีสถานภาพในท่ีทํางานเหมือน
ผู้ท่ีไม่พิการ ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มี 5 ข้อ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมใน
การทํางานซ่ึงสามารถปรับปรุงและจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้พิการได้  
          สําหรับผู้พิการท่ีประกอบอาชีพแบบไม่มี
นายจ้างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถของ
ตนเองในระดับน้อย 3 ข้อ ตามลําดับดังนี้ ทักษะใน
การบริหารจัดการและการแก้ปัญหา การหาทุนใน
การดําเนินงาน และหาตลาดในการส่งสินค้า ความ
คิดเห็นในระดับปานกลางคือมีความรู้ความชํานาญ
ในงานอาชีพ  

ส่วนผู้พิการท่ีประกอบอาชีพแบบรวมกลุ่ม
อาชีพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยมาก 2 ข้อ
ตามลําดับดังนี้ การหาตลาดในการส่งสินค้าและ
ความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา 
ด้านท่ีอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ ตามลําดับดังนี้ คือ
ด้านการมีทุนในการดําเนินงานและทักษะในการ
บริหารจัดการและการแก้ปัญหา ในระดับปานกลาง
คือมีความรู้ความชํานาญในงานอาชีพ ซ่ึงมีลักษณะ

คล้ายกับผู้พิการท่ีประกอบอาชีพแบบไม่มีนายจ้าง 
คือขาดความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
เงินทุนในการดําเนินการและตลาดในการส่งสินค้า 

 จากผลการวิจัยท้ังหมดพบว่าปัญหาการ
ประกอบอาชีพของผู้พิการส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาใน
ระดับปัจจัย เช่น เงินทุน ความรู้และทักษะในอาชีพ 
สวัสดิการต่างๆ  จึงทําให้การประกอบอาชีพของผู้
พิการยังไม่สามารถก้าวไปถึงประสิทธิภาพ และ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมได้ การช่วยเหลือจึงยังคงเป็น
การสงเคราะห์ เ พ่ือให้ผู้ พิการไม่ เ ป็นภาระกับ
ครอบครัวและสังคมมากนัก ตลอดจนทําให้ผู้พิการ
เห็นคุณค่าของตนเอง และมีความพยายามท่ีจะ
พัฒนาการประกอบอาชี พและผลงาน ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 3. ด้านกรณีศึกษาบุคคลออทิสติก 

การพัฒนาบุคคลออทิสติกด้านอาชีพเป็น
ความต้องการของผู้ปกครองและครูท่ีดูแลนักเรียน
เหล่านี้ และจําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
เฉพาะสําหรับบุคคลออทิสติกเพ่ือให้บุคคลออทิ
สติกสามารถทํางานได้  สื่อสารและปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืนได้ และทํางานได้เหมาะสมสอดคล้องกับกับ
ลักษณะความบกพร่อง 3 ด้านของบุคคลออทิสติก 
คือความบกพร่องด้านการสื่อสาร การเข้าสังคมและ
ด้านพฤติกรรมอันเนื่องจากบุคคลออทิสติกเป็น
บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการทํางานของ
สมองบางส่วน ซ่ึงส่งผลต่อความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และมีข้อจํากัดด้านพฤติกรรม หรือมี
ค ว า ม ส น ใ จ เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ ง ห นึ่ ง 
(Announcement of Ministry of Education 
on “Type and Principles for Organizing 
Education for the Disabled, 2009) นอกจากนี้ 
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ความสําเร็จในการฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิ
สติกจะเกิดข้ึนได้จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและ
ทํางานร่วมกันกับผู้เก่ียวข้องหลายภาคส่วน 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  มีความจําเป็นต้องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และท่ัวถึงให้กับผู้พิการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดับประเทศและระดับ
จังหวัด หรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง จึง
ควรจัดทําฐานข้อมูลด้านคนพิการเก่ียวกับแหล่งฝึก
อาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพ แหล่งงานท่ีรับคนพิการ 
เครือข่ายด้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การ
เชื่ อมฐานข้อมูล ต่ างๆ การกระจาย การใช้
สารสนเทศเก่ียวกับผู้พิการท่ีมีการจัดทําไว้ร่วมกัน 
เพ่ือให้การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการสามารถจัดได้ท่ัวถึง สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการและเกิดประสิทธิภาพ  
          ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ ห่ ง
ราชอาณาจักร พ .ศ .2550  พระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ ท้ัง 3 ฉบับ ( พ.ศ.2542, พ.ศ. 
2545 และ พ.ศ. 2553), พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 ล้วนเป็นกฎหมายท่ีนําไปสู่นโยบายและ
การปฏิบัติท่ีคํานึงถึงสิทธิของคนพิการตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Declaration of 
Human Right, 1948) และการจัดการศึกษา
สําหรับผู้ มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (World 
Conference on Special Needs Education, 
1994) เพ่ือมุ่งส่งเสริมนโยบาย Education for All  
จึงทําให้ประเทศไทยต้องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้

พิการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การคุ้มครอง
แรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานทํา และการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้พิการ  และ
ทําต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต แต่จากผลการวิจัย
พบว่าปัญหาการประกอบอาชีพของผู้พิการส่วน
ใหญ่ยังเป็นปัญหาในระดับปัจจัย เช่น เ งินทุน 
ความรู้ ทักษะในอาชีพ และความต้องการสวัสดิการ
ต่างๆ จึงทําให้การประกอบอาชีพของผู้พิการยังไม่
สามารถก้าวไปถึงประสิทธิภาพ และพัฒนาเป็น
นวัตกรรมได้ การช่วยเหลือจึ งยั งคงเป็นการ
สงเคราะห์เพ่ือให้ผู้พิการไม่เป็นภาระกับครอบครัว
และสังคมมากนัก ตลอดจนทําให้ผู้พิการเห็นคุณค่า
ของตนเอง และมีความพยายามท่ีจะพัฒนาการ
ประกอบอาชีพและผลงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
จึงควรจัดทําฐานข้อมูลด้านคนพิการเก่ียวกับแหล่ง
ฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพ แหล่งงานท่ีรับคน
พิการ เครือข่ายด้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
การเชื่อมฐานข้อมูลต่างๆ การกระจาย การใช้
สารสนเทศเก่ียวกับผู้พิการท่ีมีการจัดทําไว้ร่วมกัน 
เพ่ือให้การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการสามารถจัดได้ท่ัวถึง สอดคล้องกับ
ประเภทความพิการและเกิดประสิทธิภาพ  
 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมการวิจัย
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ การจัดการ
ศึกษา การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ สําหรับผู้
พิการทางออทิสติก เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีท้าทายให้
เร่งดําเนินการ 
  ตามรายงานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ 
ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ พบว่าจํานวนผู้พิการทางออทิสติก
ยังมีน้อยหากเม่ือเทียบกับความพิการชนิดอ่ืนๆ  ใน 
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งานวิจัยนี้พบประมาณร้อยละ 8 ของผู้ พิการ
ท้ังหมดทุกประเภท  ซ่ึงในสภาพจริงแล้วควรมี
จํานวนมากกว่านี้ อันเนื่องจากสํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติได้จัดคนพิการนี้
รวมในประเภทความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าภาวะออทิซึมเป็นโรคหรือ
อาการท่ีเพ่ิงมีรายงานทางการแพทย์โดย หมอเด็ก
ชาวสวิสชื่อ Eugen  Bluer ในปี 1911 และระบุว่า
เป็น โรคจิตเภท (schizophrenia) และได้มีการ
อธิบายมากข้ึนโดย Leo, Kanner หมอเด็กแห่ง
มหาวิทยาลัย John  Hopkin  ในปี 1943 แต่จน
ปัจจุบันยังไม่สามารถหาวิธีรักษาได้ แต่พบว่าสาเหตุ
เกิดจากระบบประสาทในสมองและปัญหาสาร
ชีวเคมีในสมอง  ประกอบผู้มีภาวะออทิซึมจะมี
ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าเหมือนคนปกติ ท่ี
เรียกว่า invisible disability (Sanrattana, 2008) 
ซ่ึงต่างจากผู้พิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว 
การมองเห็น การได้ยินและสติปัญญาท่ีสามารถเห็น
ลักษณะความพิการได้ชัด (visible disability) จึง
ทําให้ข้อมูลด้านจํานวนมีน้อยกว่าความพิการ
ประเภทอ่ืนและน้อยกว่าสภาพจริง  และจาก
รายงานการวิจัยพบมีผู้ป่วย ออทิสติกในประเทศ
ไทยคิดเป็นสัดส่วน 10: 10,000 (Prince of 
Songkla University, 2010) สําหรับในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยออทิสติกเพ่ิมข้ึนทุกปี ในปี 
2008 พบ Autistic Spectrum Disorder ใน
สัดส่วน 1: 88 คน ( Autistic เป็นประเภทหนึ่งใน 
Autistic Spectrum Disorder ) การส่งเสริมการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการแพทย์ การ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ

ด้านต่างๆ สําหรับบุคคลออทิสติกเ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคคลกลุ่มนี้ จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายให้เร่ง
ดําเนินการ  
 3. ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสําหรับ
บุคคลออทิสติกท่ีเน้นการฝึกงานพ้ืนฐานอาชีพต้ังแต่
นักเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา เพ่ือให้ทาง
โรงเรียน ครู  และผู้ปกครองไ ด้แนวทางการ
ประยุกต์ใช้ และนําไปบรรจุไว้ในแผนการศึกษา
เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล  (Individualize Education 
Program) ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กําหนดให้
สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
ประกาศกระทรวง 
 4. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมการใช้ระบบ 
Internet, social media เช่น face book 
website เป็นช่องทางในขยายตลาดเพ่ือรองรับ
สินค้าของผู้พิการ 
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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบและพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ใน
แผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ซ่ึงเป็นหนึ่งในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน โดยดําเนินการผ่านระบบเว็บไซต์ เพ่ือสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้และฝึกหัดงานวิชาชีพด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ  การศึกษานี้ได้เลือกโรงเรียน
นครราชสีมาปัญญนุกูลเป็นต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์บทเรียนและการเรียนรู้วิชาท่ีใช้
ศึกษา และจากนั้นสร้างสื่อวีดิทัศน์แบบร่างเพ่ือใช้สํารวจด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ในกลุ่ม
ตัวอย่างจากวิธีการสุ่มแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากครูผู้สอนและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน  
และนํามาปรับปรุงแก้ไขจนได้สื่อวีดิทัศน์จากการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน  หลังจากนั้นนํามาแสดง
บนระบบเว็บไซต์ท่ีได้พัฒนาแล้ว และสุดท้ายเป็นการประเมินผลของงานวิจัยท่ีได้พัฒนาข้ึนนี้ และ
ผลการวิจัยทําให้ได้สื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมแผนการเรียนรู้วิชาวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ผ่านระบบ
เว็บไซต์สําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน และผลงานวิจัยนี้ได้ทําการประมวลผลจากการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิผลจากผู้สอนและผู้เรียน พบว่า การทํางานบนระบบเว็บไซต์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับมาก แสดงว่าผลงานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถนําไปใช้งานท่ีโรงเรียน
นครราชสีมาปัญญานุกูลได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 
คําสําคัญ: การสอนบนระบบเว็บไซต์,  สื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม,  นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน   
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาการสอนอย่างมสี่วนร่วมดว้ยสื่อวีดิทัศน์ในแผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู  
ผ่านระบบเวบ็ไซต์สําหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญนุกูล  
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Abstract  
  The objective of this research is to design and todevelop the participated 
instruction with video’s media on learning of subject, “Beautiful Flower with Young’s 
Hand”, is one of learning group of career and technology for hearing impaired students on 
website. Herewith they can learn and practice on creating various flower patterns. 
Nakornrachasima Special Education School was selected as a pilot study. This 
methodology started to analyze lesson and learning of such the studied subject. Then 
draft of video’s media was created to survey with unstructured interview in sample size 
based on purposive sampling from instructors and hearing impaired students. All of these 
were improved to obtain the participated video’s media after that it was displayed on the 
developed web. Finally, this web-based instruction with such participation was evaluated 
by efficient and effectiveness. The result is the participated video’s media on learning 
plan of subject, “Beautiful Flower with Young’s Hand”, was developed for hearing 
impaired students on web. This web-based instruction was assessed efficient by experts 
and effectiveness by instructors and students. The output was found that web based 
instructor was in good level of efficient and effectiveness assessment, defined as this 
research is able to implement efficiently and effectively in Nakornrachasima Special 
Education School. 
 

Keywords: Web Based Instruction, The Participated Video’s Media, Hearing Impaired Students
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บทนํา 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 2 กล่าวว่า “การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นพิเศษ” (Prateeppornsak, 2005)  ซ่ึง
นํามาสู่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีประกาศ
ใน พ.ศ. 2542 ว่า “คนพิการทุกคนท่ีอยากเรียน 
ต้องได้เรียน” นับเป็นการเร่งขยายโอกาสและ
บริการการศึกษาสําหรับคนพิการให้ท่ัวถึงและมี
คุณภาพมากข้ึน ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ท่ี
จะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือคนพิการ ซ่ึง
ก่อให้เกิดการเร่งส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเพ่ือ
คนพิการ ท้ังในรูปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะ
ความพิการและการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
(The Centre for Educational Technology,  
2007) และในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  (Information 
Communication and Technology : ICT) ได้
เข้ามามีบทบาทต่อระบบการจัดการศึกษาของไทย
อย่างมาก รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไป
ยังผู้เรียน ดังเช่น Saksiri and Supajanya (2006) 
อ้างถึงใน Malitong (1993)  ไว้ว่าการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
จําเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามา
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ี

มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกได้มี
การนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปิด
โอกาสให้คนหูหนวกได้เรียนรู้ตามความสามารถ 
และความถนัดของตนเอง และการนําเสนอเนื้อหา
ส่วนใหญ่ใช้การรับรู้ทางสายตา ซ่ึงเป็นวิธีการ
สื่ อสาร ท่ีคนหูหนวกสามารถเ ข้า ถึง ไ ด้ ดี ท่ีสุ ด
นอกจากนี้ Prateeppornsak (2005) ได้กล่าวถึง
สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับคนหูหนวก ได้แก่ 
โปรแกรมชุดการเรียนหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
วิชาต่างๆ เพ่ือให้คนหูหนวกสามารถศึกษาหรือ
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นับว่าเป็นสื่อท่ีมีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน 
โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียจะช่วย
เสริมพัฒนาการทางการรับรู้ของคนหูหนวกท่ีอาศัย
ประสาทสัมผัสทางตาได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ
รูปแบบของสื่อแบบมัลติมีเดียท่ีมีท้ังตัวหนังสือ 
รูปภาพท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพ 
จากวีดิทัศน์ ซ่ึงเป็นภาพการแสดงท่าภาษามือใน
เนื้อหาต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจ
เ รื่ อ ง ร าว ใน เนื้ อหาวิ ช า ท่ีสอนไ ด้ ดีกว่ าแบบ
ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวหรือตัวหนังสือกับภาษา
มือ นอกจากนี้การนําเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ 
(Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนําไป
ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง  
  ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตมาวิจัย โดยพัฒนาใน



วารสารวิทยาลยัราชสดุา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 15  หน้า 45  

 

รูปแบบของการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างครูท่ีสอนและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยินผ่านระบบเว็บไซต์ในโรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุกูล การศึกษานี้ได้เลือกแผนการเรียนรู้วิชา
ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และการเลือก
แผนการเรียนรู้วิชานี้มาจากการมีส่วนร่วมของท้ัง
ครูและนักเรียน รวมถึงคุณลักษณะสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้
บนเว็บท่ีได้มาการพัฒนาข้ึนสําหรับงานวิจัยนี้ ท้ังนี้
เพ่ือเป็นการพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยสื่อวีดิทัศน์
ของแผนการ เ รี ยนรู้ วิ ช านี้  ซ่ึ งจะไ ด้นํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างแท้จริ ง  นอกจากนี้ยั ง เ ป็นแนวทางหรือ
กรณีศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน ในแผนการเรียนรู้วิชาดอกไม้สวยด้วยมือหนู 
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วมในแผนการเรียนรู้วิชาดอกไม้สวยด้วยมือ
หนู ผ่านระบบเว็บไซต์  
 3. หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมบน
ระบบเว็บไซต์   
 

นิยามศัพท์  
 1. การพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วม หมายถึง การสอนด้วยสื่อวี ดิ ทัศน์ ท่ี
พัฒนาการสอนจากการสํารวจโดยการสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้างด้วยกลุ่มตัวอย่างของวิธีการสุ่ม
แบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงในครูและนักเรียน
ท่ีบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญนุกูล จังหวัดนครราชสีมา  
 2 .  นั ก เ รี ย น ท่ี บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น  
หมายถึง  นักเรียนท่ีมีประสาทหูเสีย หรือ ประสาท
หูพิการท้ัง 2 ข้าง ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญา
นุกูล จังหวัดนครราชสีมา  
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 1. หลักการมีส่วนร่วม 
  Batori (2003) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า
เป็นกระบวนการเฉพาะหรือกลุ่มท่ีรวมกันเพ่ือ
สื่ อสาร กัน  เ พ่ือปฏิสั ม พันธ์ ระหว่ า ง กัน  เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือสร้างองค์ความ 
รู้ เพ่ือทําการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยกัน สําหรับ 
Laemlak (2010) ได้อ้างถึงความหมายของการมี
ส่วนร่วมจากแหล่งต่างๆ อาทิเช่น Wisalaporn 
(1994) Phoprasra (1998) และ Pawutnunt 
(1998) เป็นต้น และสามารถสรุปความหมายของ
การมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมทํากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง
หรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการท่ีผู้นําสามารถ
นํามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจ
ให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้แรงจูงใจใน
การทํางานมากข้ึน การเข้าไปมีส่วนร่วมยังทําให้
บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดี
ข้ึน ส่งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการทํางานเกิด
ความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจท่ีตนเองมีส่วน
ร่วมมีแรงใจท่ีจะมุ่งสู่ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน
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 ในขณะท่ี Wongsaitong (2011) อ้างถึงใน 
Tacharin (1984) ในการอธิบายถึงลักษณะของ
การมีส่วนร่วม คือ 1) ร่วมทําการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวม
ตลอดจนความต้องการของชุมชน 2) ร่วมคิดหา
และสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชน หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของ
ชุมชน 3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ปัญหาและ
สนองความต้องการของชุมชน 4) ร่วมตัดสินใจใน
การใช้ทรัพยากรจํากัด ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ 6) ร่วมลงทุนในกิจกรรม
โครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของ
ตนเองและหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 8) ร่วมควบคุม ติดตาม
ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและ
กิจกรรมท่ีได้ทําไว้ท้ังโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้
ประโยชน์ตลอดไป  
 2. หลักการการผลิตสื่อวีดีโอ 
  คําว่า “วีดิทัศน์” มีความหมายตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Video Tape” ซ่ึงมีความหมาย
ว่ าแถบบันทึกวี ดิ ทัศน์  แถบบันทึกภาพ เทป
บันทึกภาพ เทปวีดิทัศน์ ซ่ึงแต่เดิมคําว่า Video 
เป็นภาษาลาติน แปลว่า “I see = ฉันเห็น” เม่ือมา
เป็นภาษาไทยก็ใช้คําว่า “ภาพ” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2525 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแนะนําให้ใช้
คําว่า “ภาพทัศน์” โดยอาศัยบัญญัติคําใกล้เคียงกับ

ภ า พ ย น ต ร์  คํ า นี้ ป ร า ก ฏ ใ น เ อ ก ส า ร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระท่ัง พ.ศ. 
2530 ราชบัณฑิตสถานได้บัญญัติคําว่า “วีดิทัศน์” 
แทนคําว่า Video คําว่า วีดิ มาจากคําว่า วิติ ซ่ึง
แปลว่า รื่นรมย์ หรือชวนให้รื่นรมย์ จึงทําให้ใช้คํา
ว่าวีดิทัศน์ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (Arrirat & 
Pralabraksa, 2008 อ้ า ง ถึ ง ใ น  Phomwong, 
1997)    
  ประสิทธิผลของสื่อ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ 
เป็นโครงสร้าง พ้ืนฐานของการเรียนการสอน 
หมายความว่า ถ้าเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียน
จะรับข้อมูลจากผู้สอน นําไปคิด และมีปฏิกิริยา
สนองตอบต่อผู้สอน จากนั้นจึงรับข้อมูลจากผู้สอน
กลับมาสู่ตนอีกครั้ง โทรทัศน์และวีดิทัศน์ เป็นสื่อท่ี
มี อํ านาจมากในการช่ วย เสริ ม  และทดแทน
ภาระหน้าท่ีในการสื่อสารข้ันท่ีหนึ่ งของผู้สอน 
เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับครูแล้ว โทรทัศน์วีดิทัศน์
สามารถเ พ่ิม พูนประสบการณ์ของผู้ เ รี ยนให้
กว้างขวางกว่าใน 3 ด้าน คือ 1) ประสบการณ์ใน
มิติแห่งความจริง (Reality) 2) ประสบการณ์ในมิติ
แห่งความจริง (Time) และ 3) ประสบการณ์ในมิติ
ของสถานท่ี (Space) (Boonruan, 2012 อ้างถึงใน 
Utomchan, 1995) นอกจากนี้การผลิตวีดิทัศน์ใน
การศึกษานั้น เ ป็นเรื่องของการสื่ อสาร การ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลัก ข้ันตอน
การผลิตนั้นเหมือนกับการผลิตรายการวีดิทัศน์
ท่ัวไป แต่จะแตกต่างกันท่ีรายละเอียดความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และการสื่อความหมายเพ่ือการเรียนรู้ 
การสอน รายการวีดิทัศน์ ท่ีมีคุณภาพนั้นต้องสื่อ
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ความหมายหรือถ่ายทอดความรู้ ต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์หลักท่ี ต้ังเอาไว้  (Mediathailand, 
2012) ประกอบกับการศึกษาเอกสารประกอบการ
ส อ น ข อ ง  Nuansakul (2008) แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการอบรมของ Arrirat and Pralabraksa 
(2008) สามารถสรุปข้ันตอนการผลิตรายการ
ออกเป็น 3 ข้ันตอนใหญ่ หรือเรียกว่า “3P” คือ 1) 
ข้ั น ต อ น ก่ อ น ก า ร ผ ลิ ต  (Pre-Production) 2) 
ข้ันตอนการผลิต (Production) และ 3) ข้ันตอน
หลังการผลิต (Post Production) และการเผยแพร่ 
(Distribution)  
 3. หลักการการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์บนเว็บ 
  Buajama (2012) ได้กล่าวถึงวีดิทัศน์บน
อินเทอร์เน็ต หรือ Video on Web คือ ระบบการ
แพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์จากคลังข้อมูลวีดิทัศน์ 
(Video Server) สู่ผู้ชมท่ีอยู่ในเครือข่ายสื่อสาร 
ผ่านระบบจัดการข้อมูลวีดิทัศน์แบบทยอยส่งเรื่อยๆ 
หรื อ วี ดิ ทั ศน์ แบบสายธ าร  (Streaming) โ ดย
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเนื้อหาวีดิทัศน์ได้ตาม
ประสงค์โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี การจัดการ
ศึกษาต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการจึงจะ
ได้ผลดี ซ่ึงก็คือ “คอมพิวเตอร์และวีดิทัศน์” จาก
ความสามารถในการจัดเก็บและส่งข้อมูลของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้จัดเก็บและส่งข้อมูลวีดิ
ทัศน์ตามคําร้ องขอไ ด้  ท้ั งนี้ ยั ง ไ ด้นํ าสื่ อผสม 
(Multimedia) เข้ามาใช้ในงานนําเสนอในหลาย
รูปแบบ เนื่องจากสามารถทําให้ผู้รับชมจํานวนมาก
เข้าถึงในการนําเสนอเพียงครั้งเดียว และการใช้

สื่อผสม ประเภทวีดิทัศน์เพ่ือใช้ในการนําเสนอผ่าน 
ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ในระบบ
อินทราเน็ตและอินเทอร์เนต ซ่ึงเป็นระบบเครือข่าย
ท่ีมีการนํามาประยุกต์ใช้มากท่ีสุดอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบัน และสามารถสรุปภาพรวมของหลักการการ
พัฒนาสื่อวีดิทัศน์บนเว็บดังภาพท่ี 1  
  สําหรับวิธีการส่งข้อมูลภาพและเสียง ผ่าน
เว็บเบราเซอร์ มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการนําข้อมูลส่งไปยังโปรแกรมท่ี
ใช้นําเสนอสื่อนั้นๆ และ 2) สายธารท่ีอาศัยสื่อ
มัล ติ มี เ ดียผ่ านเซิร์ฟเวอร์  (Streaming media 
server) ซ่ึ งจะใช้ เ ซิร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะในการ
ให้บริการข้อมูลภาพและเสียง อย่างไรก็ตามสอง
ประเภทดังกล่าวได้นํามาแตกย่อยๆ ของวิธีการได้
อีก ดังนี้  
  1) สายธารด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Streaming  
with web server) การใช้ไฟล์สื่อมัลติมีเดียบนเว็บ 
เซิร์ฟเวอร์ เริ่มจากทําการแปลงภาพและเสียงให้อยู่
ในรูปแบบสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับการส่งข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตโดยพิจารณาจากความกว้างของแบนด์ 
(Bandwidth) เช่น 28.8 33.6 56.6 กิโลบิตต่อ
วินาที สําหรับโมเด็ม โดยท่ัวไปทําการอัพโหลดแฟ้ม
มัลติมีเดียไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ และสร้างเว็บเพจท่ี
ระบุ URL ของแฟ้มมัลติมีเดียนั้นๆ เม่ือมี การ
เรียกใช้งานแฟ้มมัลติมีเดีย client-side player จะ
ทํางานและเริ่มดาวน์โหลดแฟ้มมัลติมีเดีย เม่ือแฟ้ม
ท้ังหมดดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วจึงทําการเล่นไฟล์
นั้นๆ  
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ภาพท่ี 1:  ระบบการแพร่ภาพและเสียงวีดิทัศน์

วีดิโอบนเว็บเบราเซอร์  

(Video on Web Browser) 

คลังข้อมูลวีดิทัศน์  

(Video Server) 

ผู้ใช้ (Users)  

ดึงข้อมูลจากภาพ 

วิธีการส่งขอ้มูลภาพและเสียงโดย

วีดิทัศนแ์บบสายธาร 

(Streaming) 

1. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  

2. สายธารทีอ่าศัยส่ือมัลติมีเดียผ่าน

เซิร์ฟเวอร ์(Streaming media server)   

1. สายธารด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร ์(Streaming with web server)   

2. สายธารด้วยการอาศัยการให้บรกิารส่ือมลัติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Streaming with streaming media 

server)  

3. สายธารด้วยการอาศัยซอฟต์แวร์ของส่ือมัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร ์(Streaming media server 

software)  

4. ซอฟทแ์วรท์ี่ให้บริการส่ือมัลติมเีดียผ่านอนิเทอรเ์นต็ (Windows media services) 

5. รูปแบบข้อมูลสําหรับเผยแพร่ถาพและเสียงบนระบบเครอืข่าย (Advanced Streaming Format : ASF)  

เลือกประเภทส่ง

ข้อมูลภาพและเสียง 

เลือกวิธ๊การส่งข้อมูลภาพและเสียง 
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   2) สายธารด้วยการอาศัยการให้บริการสื่อ
มัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Streaming with 
streaming media server) ข้ันตอนเบ้ืองต้นของ
การเตรียมแฟ้มมัลติมีเดีย เหมือนกับการเตรียม
สําหรับใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่จะแตกต่างตรงท่ีว่า
แฟ้มท่ีได้จะอัพโหลดไปยังสายธารท่ีอาศัยสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ผ่ า น เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์  แ ล ะ 
เว็บเซิร์ฟเวอร์  อาจจะอยู่บนระบบปฏิบัติการ
เซิร์ฟเวอร์ (Server Machine) ท่ีให้บริการตัว
เดียวกันก็ได้ เม่ือแฟ้มมัลติมีเดียถูกเรียกใช้งาน  
และเว็บเบราเซอร์จะส่งไฟล์ขนาดเล็กท่ีเรียกว่า 
Meta File ไปยัง Client Player ซ่ึงใน meta file 
นี้จะระบุปลายทางไปยังสื่อมัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ 
หลังจากนั้น client player จะติดต่อสื่อมัลติมีเดีย
ผ่านเซิร์ฟเวอร์ โดยตรงโดยไม่ผ่านเว็บเบราเซอร์อีก 
การส่งข้อมูลถึงแม้ว่าสื่อมัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ 
สามารถท่ีจะใช้ HTTP/TCP เหมือนกับเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ก็สามารถใช้ protocol อ่ืนๆ เพ่ือ
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ด้  เ ช่ น  User Datagram 
Protocol (UDP)  
  3) สายธารด้วยการอาศัยซอฟต์แวร์ของสื่อ
มัลติมีเดียผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Streaming media 
server software) ปัจจุบันซอฟต์แวร์สําหรับ
ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย มาจาก 2 บริษัทใหญ่ คือ 
ไมโครซอฟต์คอปอเรชั่น และเรียลเน็ตเวิคอินคอร์
ปอเรชั่น โดยมีซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวกับการสายธารผ่าน
สื่อมัลติมีเดียหลายตัว แต่ละตัวมักจะมีจุดเด่นใน
การใช้งานต่างกันเช่น การบริการผ่านสื่อมัลติมีเดีย
ของไมโครซอฟต์ จะใช้ได้ดีในอินเทอร์เนต หรือ เธีย
เตอร์ท่ีแสดงร่วมกัน (Netshow theater) ท่ี

ต้องการความกว้างของแบนด์สูงและเหมาะกับ
อินทร า เ นต  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม ซอฟ ต์ แ ว ร์ ข อ ง
ไมโครซอฟต์ มักจะสนับสนุนเฉพาะแพลตฟอร์มวิน 
32 เท่านั้น และสําหรับเรียลเน็ตเวิคอินคอร์
ปอเรชั่น ซอฟต์แวร์จะแบ่งขีดความสามารถการใช้
งานผ่านการอนุญาต (License) ท่ีได้ขอซ้ือใช้งาน
ซอฟต์แวร์จะสนับสนุนแพลตฟอร์มท่ีมีเกือบท้ังหมด 
เช่น Unix Solaris ฯลฯ  
 4) ซอฟท์แวร์ท่ีให้บริการสื่อมัลติมีเดียผ่าน
อินเทอร์เน็ตบนวินโดส์ (Windows media 
services) 
 5) รูปแบบข้อมูลสําหรับเผยแพร่ถาพและ
เสียงบนระบบเครือข่าย (Advanced Streaming 
Format: ASF)  
 6) รูปแบบไฟล์ภาพสําหรับเผยแพร่ถาพ
และเสียงบนระบบเครือข่าย 
 7) โปรโตคอลท่ีบริการสื่อมัลติมีเดียผ่าน
อินเทอร์เน็ตบนวินโดส์ใช้ในการติดต่อระหว่างส่วน
ต่างๆ ในระบบ  
  8) การติดต่อระหว่าง media player กับ 
windows media server 
  Watcharin and Muajob (2010) กล่าวถึง 
เว็บ (web) ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีเก็บข้อมูลข่าวสารท่ีเชื่อมต่อ
กันทางอิเทอร์เน็ตโดยกําหนด URL (คําว่า เว็บ มักจะ
ใช้สับสนกับคําว่าอินเทอร์เน็ต โดยจริงๆ แล้ว เว็บเป็น
เพียงแค่การบริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น) และมี
มาตรฐานท่ีใช้ในเว็บ 3 มาตรฐานหลัก คือ   
  1) URL (Uniform Resource Locator) 
เป็นระบบมาตรฐานท่ีใช้กําหนด ตําแหน่งท่ีอยู่ 
(Address) ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 
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เช่น URL ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน คือ 
http://www.sci.rmuti.ac.th/  
  2) HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) เป็นโปรโตคอลสําหรับเปิดดูข้อมูลจาก
เว็บ ซ่ึงเรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตาม
ด้วย URL ในช่องกรอกท่ีอยู่ด้านบนของโปรแกรม
เว็บเบราเซอร์ 
  3) HTML (HyperText Markup  
Language) เป็นภาษาท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้      

สร้างเว็บเพจ หรือ ข้อมูลอ่ืนท่ีเรียกดูผ่านทางเว็บเบ
ราเซอร์ ตังอย่างโครงสร้างไฟล์ html  
 <html>  
 <head>  
 <title>hello</title> 
 </head>  
 <body>hello<br>My name is ….. 
 </body>  
 </html>  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 2
 
 

 
 

ภาพท่ี 2: กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 
 

 
 
 

ข้อมูลวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู วิเคราะหบ์ทเรียนและการเรียนรู้เพ่ือจัดทําสื่อวีดิ

ทัศน์ฉบับบร่าง 

สื่อวีดิทัศน์ฉบับบร่าง 

การสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างครูและ

นักเรียนเพ่ือจัดทําส่ือวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมโดยการ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างด้วยกลุ่มตัวอย่างแบบมี

จุดประสงค์เฉพาะเจาะจง 

ผลการสํารวจ 

ผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม 

สื่อวีดิทัศน์อย่างมสี่วนร่วม ประเมิน

การพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ผ่านระบบเว็บไซต์ 

ระบบเว็บไซต์สําหรับพัฒนาการ

สอนด้วยสื่อวีดีโออย่างมสี่วนร่วม 

ผ่าน ไม่ผ่าน แก้ไข 

ประเมิน

ผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน แก้ไข 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ ครู ท่ีสอนและนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยินท่ีเรียนวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน
นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา  
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมี
จุดประสงค์เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นกลุ่มครู ท่ีสอนและกลุ่มนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินในระดับมัธยมต้นท่ีเรียนวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใน
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จํานวนกลุ่มละ 
10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน เพ่ือใช้ใน
การสํ ารวจความคิด เห็น เ ก่ียว กับการพัฒนา
คุณลักษณะสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่ม
ครูและกลุ่มนักเรียนในการสอนวิชาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิผลของสื่อวีดิทัศน์บนเว็บด้วย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  2.1 สื่อวีดิทัศน์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาการสอนในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   
  2.2 ระบบเว็บไซต์เพ่ือการพัฒนาการสอน
ด้วยสื่อวีดิทัศน์ในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   
  2.3 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง 
(Unstructured Interview) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้สอน
ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนและกลุ่มนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยินต่อการเลือกวิชาในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน์และคุณลักษณะท่ีใช้ในการนําเสนอ
บนสื่อวีดิทัศน์ในงานวิจัยนี้ โดยเน้น 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านขนาดจอภาษามือ 2) ด้านตัวอักษร และ 3) 
ด้านภาษา (คําบรรยาย)   
  2.4 แบบทดสอบการเรียนของวิชาดอกไม้
สวยด้วยมือบนระบบเว็บไซต์  
  2.5 แบบสอบถาม (Questionnaire) มี
วัต ถุประสงค์ เ พ่ือใช้ ในการประเ มินผลความ
เหมาะสมของการสอนวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู 
ด้วยสื่อวีดิทัศน์บนระบบเว็บไซต์สําหรับนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน โดยอาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
และกลุ่มผู้ใช้ (ครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยิน) ดังนั้นจึงมีแบบสอบถาม 2 ชุดสําหรับ 2 กลุ่ม
ดังกล่าว ดังนี้   
   2 . 5 . 1  แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มี 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถตามความต้องการของผู้ ใช้  (User 
Requirements) 2) ด้านความสามารถในการทํางาน
ตามหน้าท่ีของระบบ (System Functions) 3) ด้าน
ความสะดวกและง่ ายต่ อการใช้ งาน (System 
Usability) 4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของ
ระบบ (System Responsiveness) และ 5) ด้านการ
รักษาความปลอดภัย (System Securities)  
  2 . 5 . 2  แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลจากครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถตาม
ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements) 2) 
ด้านความสามารถในการทํางานตามหน้าท่ีของ
ระบบ (System Functions) 3) ด้านความสะดวก
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และง่ายต่อการใช้งาน (System Usability) และ 
4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของระบบ 
(System Responsiveness)  
 3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย  
  3.1 การผลิตสื่อวีดิทัศน์แบบมีส่วนร่วมบน
ระบบเว็บไซต์เพ่ือพัฒนาการสอนในวิชาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ทํา
การวางแผนการผลิตแบบ 3P ประกอบด้วย  
   3.1.1 ก่อนการผลิต เป็นการวางแผนและ
การจัดทําเนื้อหาด้วยการเขียนสคริปวิดีทัศน์แบบมี
ส่วนร่วมมาจากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
จากกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง 
คือ กลุ่มครูผู้สอนจํานวน 10 คน และ กลุ่มนักเรียน
ท่ีบกพร่องทางการได้ยินจํานวน 10 คน ซ่ึงการ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย ลักษณะการเรียนรู้ปัจจุบัน
ท่ีมีต่อการสอนในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
เป็นต้น และจากข้อมูลท่ีได้เหล่านี้  ผู้ วิจัยและ
ทีมงานจึงได้นํามาผลิตสื่อวีดิทัศน์แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างครูและนักเรียน โดยเลือกวิชา ดอกไม้สวย
ด้วยมือเรา มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการสอน
อย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ผ่านระบบเว็บไซต์ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ 1) ตอนการสาธิตการ 
ทําท่ีคาดผมติดดอกไม้ 2) ตอนการสาธิตวิธีการทํา
ก๊ิบเสียบผมติดดอกไม้ 3) ตอนการสาธิตการทํา
หมวกติดดอกไม้ 4) ตอนการสาธิตการทํากระจกติด

ดอกไม้ และ 5) ตอนการสาธิตการทํากระเป๋าติด
ดอกไม้ และท้ัง 5 ตอนดังกล่าวได้นํามาเขียนสคริป
วีดิทัศน์ดังตัวอย่างท่ีแสดงในตารางท่ี 1  
    3.1.2 การผลิต (Production) เป็นการนําการ
วางแผนและสคริปวีดิทัศน์มาปฏิบัติผลให้เกิดรูปธรรม 
ดังภาพท่ี 3  
   3.1.3 หลังการผลิต (Post-Production) เป็น
การเข้าสู่ขบวนการตัดต่อวีดิ ทัศน์ ด้วยโปรแกรม 
EDIUS  โดยตัดต่อลําดับภาพ ลงเสียง ทําให้ได้สื่อวีดิ
ทัศน์ท่ีเหมาะสมจากการมีส่วนร่วมระหว่างครูและ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินเพ่ือพัฒนาการสอน
วิชาในกลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จากนั้นนําไปพัฒนาบนระบบเว็บไซต์ ซ่ึง
อาศัยหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และหลักการ
ออกแบบเนื้อหาบนระบบเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมสําหรับ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือให้นักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงเนื้อหาของวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
มีการกําหนดสิทธิการใช้งานของระบบเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  
   ระดับท่ี 1 เป็นสิทธิของผู้ ดูแลระบบ 
(Administrator) โดยสามารถเข้าไปจัดการข้อมูล
สมาชิกจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้งาน กําหนดสิทธิ์
การใช้งานผู้ใช้  
  ระดับท่ี 2 เป็นสิทธิของครูท่ีสอนนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน สามารถจัดการข้อมูลคู่มือ 
จัดการข้อมูลภาษามือ จัดการแผนการจัดการเรียนรู้
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ตารางท่ี 1  ตัวอย่างการเขียนสคริปวิดีทัศน์วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือ ในตอนการสาธิตการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้  

- สคริปวีดิทัศน์เพ่ือการนําเสนอวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- ตอนท่ี 1 คือ การสาธิตการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้  
- ผู้ดําเนินรายการ สาธิต  ภาษามือ คือ นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ    
- เสียงพากย์ คือ อาจารย์สายสมร  เพชรอยู่   
- จัดทําโดย ทีมงานวิจัยของภาควิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

ท่ี ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ คําบรรยาย/ดนตร ี
1 ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
2 ตราสญัลักษณส์าขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
3 ร่วมกับตราสญัลักษณ ์(1, 2 และโรงเรียนนครราชสมีาปัญญานุกูล) ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
4 การนําเสนอ ดนตรตีื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 

5 

 

- ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
- เสียงบรรยายคําอ่านประกอบกับมี
ภาษามืออธิบายตามท้ังภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย  

ท่ี ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ คําบรรยาย/ดนตร ี

6 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

7 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

8 

 

เสียงบรรยาย คําอ่าน 
ประกอบกับ มีภาษามืออธิบายตาม
ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

9 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

10 

 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
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11 

 
 
 

เสียงบรรยาย คําอ่านประกอบกับ มี
ภาษามืออธิบายตามท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

12 

 

- ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
- การนําเสนอวิดโีอนําเสนอโชว์
ผลงาน 

13 

 
 
 

- ดนตรีตื่นเต้นเร้าใจ/ดึงดูด 
- การนําเสนอวิดโีอนําเสนอโชว์
ผลงาน 

 จบ  

 
 

    

    

 
ภาพท่ี 3:  การถ่ายทําสื่อวีดิทัศน์วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหน ูตอนการสาธิตการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้ 
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   ระดับท่ี 3 เป็นสิทธิของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน สามารถจัดการข้อมูลของตนเอง 
รับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนจัดการเรียนรู้ 
ข้อมูลคู่มือวิธีการทํา ข้อมูลคู่มือภาษามือ ข้อมูล
แบบทดสอบก่อนและหลัง ข้อมูลแบบประเมิน 
  สําหรับโครงสร้างการนําเสนอเนื้อหาบน
เว็บไซต์แสดงดังแผนภาพท่ี 4 
  3.2 การสร้างแบบทดสอบสําหรับการสอน
ของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีบนระบบเว็บไซต์ เป็นการทดสอบ
หลังจากได้ทําการเรียนรู้สื่อวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้ว 
และแบบทดสอบนี้จะทําการหาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์และเนื้อหา (Index of item 
Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน และ IOC ท่ีเหมาะสมจะมีค่า 0.5 
ข้ึนไป  
  3.3 การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะสื่อวีดิ
ทัศน์แบบมีส่วนร่วมสําหรับการสอนของวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีบน
ระบบเว็บไซต์ เป็นการประเมินคุณลักษณะสื่อวีดิ
ทัศน์ว่าเหมาะสมเพียงใด และมีคุณลักษณะใดบ้าง
ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซ่ึงข้อมูลในแบบประเมิน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทํา
การประเมิน และ 2) การแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะสื่อวีดิทัศน์และข้อเสนอแนะ และการ
ประเมินนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ  

    5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด 
  4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก  
  3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับ 
ปานกลาง  
  2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย   
  1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
ท่ีสุด 
  3.4 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ประสิทธิ ภ าพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญและประ เ มิน
ประสิทธิผลจากครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Closed-
ended questionnaire) เป็นแบบสอบถามท่ี
กําหนดให้ผู้ตอบข้อความท่ีกําหนดให้ แล้วนํามา
ประมวลผลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ในการวัดระดับแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้นในแต่ละ
แบบสอบถามได้มีการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ 
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังนี้  
   ระดับค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากท่ีสุด  
   ระดับค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมาก  
   ระดับค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลปานกลาง  
   ระดับค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระบบ
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลน้อย  
   ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระบบ
มี ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลน้อยท่ีสุด
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ภาพท่ี 4: หัวข้อของระบบเว็บไซต์สําหรับการพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนรว่มด้วยสื่อวีดิทัศน์

วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

1. Home หรือ หน้าแรก  1.1 เข้าสู่ระบบ  

1.2 ลืมรหัสผ่าน ?  

1.3 ลืมช่ือเข้าใช้งาน  

1.4 ลงทะเบียน   

2.ข้อมูลรายวิชาเลือก   2.1 วิชา ......... 

2.2 วิชา ......... 

…………………….. 

3.ข้อมูลพ้ืนฐาน    3.1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชา............. 

……………............. 

4.ข้อมูลคู่มือ    4.1 วิธีการทําหมวกติดดอกไม้  

4.2 วิธีการทําท่ีคาดผมติดดอกไม้  

4.3 วิธีการทําก๊ิบเสียบผมติดดอกไม้  

4.4 วิธีการทํากระเป๋าติดดอกไม้  

4.5 วิธีการทํากระจกติดดอกไม้  

5.ข้อมูลคู่มือภาษามือ  5.1 คู่มือภาษามอืวิชา งานอาชีพดอกไม้สวยด้วยมือหนู  

5.2 คู่มือภาษามอืวิชา..................................  

6.แบบทดสอบและแบบ

ประเมิน  

6.1 แบบทดสอบ  

6.2 แบบประเมิน   
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ผลการวิจัย  
 1. ผลของการประเมินสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วน
ร่วมในแผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู 
วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยิน ซ่ึงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์นี้เน้นท่ี 3 คุณลักษณะ
ของสื่อวีดิทัศน์ คือ ด้านขนาดจอภาษามือ ด้าน
ตัว อักษร และด้านภาษา ซ่ึงผล ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างด้วยกลุ่มตัวอย่างครู
และนักเรียนจํานวนละ 10 คน พบว่า 1) ด้านขนาด
จอภาษามือให้มีขนาดใหญ่อยู่ท่ีความกว้าง 252 พิก
เซล และความสูง 306 พิกเซล หรือ ขนาด 53 x 
53 เซนติเมตร 2) ด้านตัวอักษรมีขนาด 90 pt และ 
3) ด้านภาษา (คําบรรยายท้ังไทยและอังกฤษ) อยู่ท่ี 
80 pt และต้องรองลงมาจากด้านตัวอักษรในข้อ 2)  
และเม่ือสร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมเรียบร้อย
แล้ว ได้นํากลับไปประเมินระดับความพึงพอใจกับ
กลุ่มตัวอย่างเดิม ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากด้วยค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.21 นอกจากนี้การศึกษานี้ได้วางเป้าหมายระดับ
ความพึงพอใจ 3.50 ข้ึนไป จะสามารถนําไปพัฒนา
บนระบบเว็บไซต์ได้ ซ่ึงผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจท่ีได้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีวางเอาไว้  
 2. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมบน
ระบบเว็บไซต์สําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้
ยิน ในวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนูนี้ เป็นรูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหา และสถานการณ์จําลองของการ
สอน และรูปแบบของเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ ข้อมูลรายวิชา ข้อมูล

พ้ืนฐาน ข้อมูลคู่มือ ข้อมูลคู่มือภาษามือ ข้อมูล
แบบทดสอบและแบบประเมิน ดังแผนภาพหัวข้อ
ของระบบเว็บไซต์ภาพท่ี 4 และสามารถเข้าไปดูได้
ท่ี http://110.164.64.57:81/udomluxteaching  
ท้ังนี้ระบบได้ถูกกําหนดสิทธิการใช้งานของระบบ
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
   ระ ดับ ท่ี  1 เ ป็นสิทธิ ของผู้ ดู แลระบบ 
(Administrator) โดยสามารถเข้าไปจัดการข้อมูล
สมาชิกจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้งาน กําหนด
สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้  
   ระดับท่ี 2 เป็นสิทธิของอาจารย์ผู้สอน
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน สามารถจัดการ
ข้อมูลคู่มือวิชาอาชีพดอกไม้สวยด้วยมือหนู จัดการ
ข้อมูลคู่มือภาษามือ จัดการแผนการจัดการเรียนรู้  
   ระดับท่ี 3 เป็นสิทธิของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน สามารถจัดการข้อมูลของตนเอง 
รับรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนการจัดการ
เรียนรู้ ข้อมูลคู่มือวิชาอาชีพดอกไม้สวยด้วยมือหนู  
ข้อมูลคู่มือภาษามือ แบบทดสอบ และแบบประเมิน 
  การพัฒนาการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์อย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
ได้ยิน ผ่านระบบเว็บไซต์ ได้นําระบบเว็บไซต์
ดังกล่าวมาประเมินหาประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
และประสิทธิผลของครู ท่ีสอนและนักเรียน ท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน จากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มแบบมี
จุดประสงค์เฉพาะเจาะจงด้วยแบบสอบถามซ่ึงวัด
สมรรถนะประสิทธิภาพ 5 ด้าน และประสิทธิผล 4 
ด้าน  การประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ มี
ท้ังหมด 9 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
คือ กลุ่มเนื้อหาสื่อวีดิทัศน์จํานวน 3 คน กลุ่ม
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 คน และ
กลุ่มระบบเว็บไซต์ 3 คน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสรุปดังตารางท่ี 2 และ
การประเมินประสิทธิผล มีท้ังหมด 20 คน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูท่ีสอน 10 คน และนักเรียน
ท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 10 คน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่
ในระดับมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงสรุปดังดัง
ตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 2  ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน 

รายการประเมิน M SD 
ระดับ

ประสิทธิภาพ 
1) ด้านความสามารถตามความตอ้งการของผู้ใช้  
   (User Requirements) 

4.58 0.55 มากท่ีสุด 

2) ด้านความสามารถในการทํางานตามหน้าท่ีของระบบ  
    (System Functions) 

4.60 0.26 มากท่ีสุด 

3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  
    (System Usability) 

4.86 0.31 มากท่ีสุด 

4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของระบบ  
    (System Responsiveness)  

4.80 0.32 มากท่ีสุด 

5) ด้านการรักษาความปลอดภัย  
    (System Securities) 

4.78 0.30 มากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.72 0.35 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 3  ผลสรุปการประเมินประสิทธิผลของครูและนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 4 ด้าน 

รายการประเมิน M SD 
ระดับ

ประสิทธิผล 
1) ด้านความสามารถตามความตอ้งการของผู้ใช้ (User 
Requirements) 

4.58 0.08 มากท่ีสุด 

2) ด้านความสามารถในการทํางานตามหน้าท่ีของระบบ (System 
Functions) 

4.85 0.26 มากท่ีสุด 

3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (System Usability) 4.55 0.23 มากท่ีสุด 
4) ด้านความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (System 
Responsiveness)  

4.73 0.30 มากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.68 0.22 มากท่ีสุด 
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อภิปรายผล  
   ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนของแผนการ
เรียนรู้วิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อยู่ 
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กรอนิกส์ (E-book) เท่านั้น 
ดังนั้นงานวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมผ่าน
ระบบเว็บไซต์ โดยเริ่มจากการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ซ่ึง
เน้น 3 คุณลักษณะ 1) ด้านขนาดจอภาษามือ 2) 
ด้านตัวอักษร และ 3) ด้านภาษา (คําบรรยายท้ัง
ไทยและอังกฤษ) และการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว
ก็ได้ผ่านการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มครูและ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินจํานวน 20 คน ซ่ึง
ผลการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เม่ือ
นําผลของคุณลักษณะ 3 ด้านดังกล่าวเปรียบเทียบ 
กับคุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับ
ผู้ ท่ีบกพร่องทางการได้ยิน จากการรายงานของ 
Thai Disabled Development Foundation 
(2013) และ National Broadcasting and 
Telecommunication Commission (2013) 
และคนปกติ จากข้อมูลของ MCOT Public 
Company Limited (2013) ซ่ึงพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดท้ัง 3 ด้าน คือ ด้าน
ขนาดจอภาษามือในงานวิจัยนี้ได้ใช้ขนาดกว้างและ
สูงเท่ากับ 252 และ 306 พิกเซล ซ่ึงขนาดใหญ่กว่า
คุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับผู้ท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน (121 และ 122 พิกเซล) แต่
น้อยกว่าคนปกติ (ซ่ึงมีหลายขนาดข้ึนอยู่กับความ
ละเอียดมาตรฐานตํ่า (320 และ 240 พิกเซล) ปาน

กลาง (640 และ 480 พิกเซล) และสูง (1,920 และ 
1080 พิกเซล) ของโทรทัศน์) ด้านตัวอักษรใน
งานวิจัยนี้ได้ใช้ขนาด 90 pt ซ่ึงขนาดใหญ่กว่า
คุณลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกับผู้ท่ี
บกพร่องทางการได้ยินและคนปกติ คือ 60 และ 40 
pt ตามลําดับ ด้านภาษา (คําบรรยายท้ังไทยและ
อังกฤษ) ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ขนาด 80 pt ซ่ึงขนาด
ใหญ่กว่าคุณลักษณะของสื่อวี ดิ ทัศน์ ท่ีใช้อยู่ ใน
ปัจจุบันของคนปกติ คือ 40 pt สําหรับด้านภาษา
ของสื่อวีดิทัศน์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้ท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินยังไม่มีการบรรยายภาษาอังกฤษใต้
ภาพมีแต่การบรรยายภาษาไทยใต้ภาพซ่ึงใช้ขนาด 
60 pt  ท้ังนี้ การท่ีงานวิจัยนี้ได้เพ่ิมคําบรรยาย
ภาษาอังกฤษใต้ภาพให้เทียบเท่ากับสื่อวีดิทัศน์ของ
คนปกติท่ัวไป อาจเป็นเพราะการศึกษานี้เน้นศึกษา
ในสถาบันการศึกษาเป็นหลักและกลุ่มตัวอย่างท่ี
ศึกษามีความต้องการเพ่ือท่ีจะนําไปใช้ในการศึกษา
อีกด้วย ประกอบกับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558   
   สําหรับการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ท่ีได้ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียผสมผสานกับเทคโนโลยีการ
เผยแพร่ผ่ านระบบเว็บไซต์ โดยมีการจําลอง
สถานการณ์การสอนให้นักเรียนสามารถควบคุม
ข้ันตอนการเรียนรู้หรือศึกษา และโต้ตอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองจากการทดสอบก่อนและ
หลังของการสอน และการประเมินการสอนโดยสื่อ
วีดิทัศน์ท่ีได้พัฒนาข้ึนนี้ว่าต้องปรับปรุงอย่างใดบ้าง 
เพ่ือท่ีจะได้นําข้อเสนอแนะมาทําการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้ได้สื่อวี ดิทัศน์ท่ีเหมาะสม  และจากการ
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พัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ใน
แผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ผ่าน
ระบบเว็บไซต์นี้ ได้มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ (ครูท่ีสอนและ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียน
ปัญญานุกูล) ซ่ึงผลประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ท้ังนี้เม่ือพิจารณาด้านประเมินของผู้ใช้พบว่าอาจ
เป็นเพราะการพัฒนาเว็บไซต์นี้มีเป้าหมายชัดเจน
เพ่ือใช้ในครูผู้สอนและกลุ่มนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
ท่ีเลือกเรียนวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู เป็น
กรณีศึกษาก่อน ดังนั้น ต้ังแต่การสํารวจความ
ต้องการของเว็บไซต์นี้ (Requirement) และการ
ประเมินผลด้านผู้ใช้เป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นผลของ
การประเมินในกลุ่มผู้ใช้จึงออกมาอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด สําหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นเพราะการ
เข้าถึงระบบเว็บไซต์นี้มีข้ันตอนไม่ยุ่งยากและใช้
เทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ทาง
อินเทอร์เนตมาประกอบกันจนเป็นระบบเว็บไซต์นี้ 
และประกอบการกับการพัฒนาระบบเว็บไซต์มี
เป้าหมายเพ่ือใช้เฉพาะกลุ่มจึงง่ายต่อการออกแบบ 
(ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการประเมินประ
สิทธภาพ) ดังนั้นการพัฒนาการสอนในงานวิจัยนี้ 
สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะนําไป
ประยุกต์หรือพัฒนาต่อท้ังในด้านคุณลักษณะสื่อวีดิ
ทัศน์และการพัฒนาระบบเว็บไซต์เพ่ือเป็นสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือขยายผลต่อไป  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนํารูปแบบการพัฒนาการสอนอย่างมี
ส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ในวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือ

หนู  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ผ่านระบบเว็บไซต์ไปขยายผลในวิชา
อ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาท่ีมีลักษณะเป็น
นามธรรมสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 
เช่น วิชาในทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงและฝึกฝนได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะท่ี
บ้านยามเม่ือมีเวลาว่าง  
 2. ในการศึกษาต่อไปควรหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอนของการพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อ
วีดิทัศน์ในวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านระบบ
เว็บไซต์  
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  ง า น วิ จั ย ไ ด้ พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ม า จ า ก
โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินคุณลักษณะของ
สื่อโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินในระดับก่อนอุดมศึกษา” ซ่ึงได้รับทุน
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ประจําปี 2556  โดยมุ่งเน้นศึกษาการ
พัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ใน
วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านระบบเว็บไซต์ ซ่ึง
สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือและ
ความกรุณาจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะขอ
กล่าวขอบคุณอาจารย์จากโรงเรียนนครราชสีมา
ปัญญานุ กูล ได้แก่ อาจารย์สายสมร เพชรอยู่ 
อาจารย์ ชิ โนรส  สุ ว รรณเจริญ และอาจารย์     
ปภาวรินทร์ กองอินทร์ ท่ีได้สละเวลาในการให้
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คําปรึกษา คําแนะนํา การให้ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มวิชา
เลือก และสถานท่ีท่ีถ่ายทําในการผลิตสื่อโทรทัศน์ท่ี 
เหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยิน 

รวมถึงอาจารย์ ท่านอ่ืนๆ และกลุ่มนักเรียนท่ี
บกพร่องทางด้านพิการอ่ืนๆ ท่ีให้ความร่วมมือใน
งานวิจัยนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ  
โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน และเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ  
โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้านในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ในโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนร่วม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กลุ่มเป้าหมาย เป็น
บุคลากรในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม จํานวน 12 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบบันทึกและประเมินทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม แผนปฏิบัติการการใช้เกมส์และการละเล่น
พ้ืนบ้าน แบบบันทึกการสัมภาษณ์และแบบบันทึกผลการประชุมระดมแนวความคิดของผู้ท่ีเก่ียวข้อง การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ATLAS. Itb และสถิติเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ  ในด้าน 1) หลักการ
สําคัญของการพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 2) การประยุกต์ใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 3) ผลการ
ประเมินตามแผนปฏิบัติการ 4) การพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และ 5) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการการพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ผลการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษา
พิเศษ  พบว่าครูสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสู่การปฏิบัติ 
เกิดผลทําให้เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม สามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ควบคุม
ตนเองได้ และช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความเชื่อม่ันในตนเองได้ 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู, เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม, การละเล่นพ้ืนบ้าน การพัฒนาทักษะ

ทางสังคม 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน  

ในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กที่มภีาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
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Abstract 
The aims of this research were to develop and to study the result of the 

development of teachers learning management in special education by using folk games 
and activities to promote social skills for children with autism in inclusive schools. 
Participatory action research (PAR) was employed in this study. The target groups were 12 
school personals in inclusive schools in academic year 2014. The Instruments used in this 
study were Social skills assessment of children with autism,  action plan to use folk games 
and activities, In-depth interview, and from Future Search Conference of the person 
concerned. Data were analyzed using computer software ATLAS.Itb and descriptive statistics. 

Research results were found that the teachers had developed their learning 
management in special education in area of 1) the principles of developing children with 
autism 2) the application of games and folk 3) evaluation plan 4) development of children 
with special needs, and 5) learning resources of local wisdoms for the development of 
children with autism. Teachers can apply their knowledge to promote social skills for children 
with autism in inclusive schools. The development of teachers learning management in 
special education impact on children with autism on their social skills: living with peers, self-
control, and self- confidence. 

 
Keywords: The Development of Teacher’s Learning Management in Special Education,    

Children with Autism,  Folk Games and Activities, Social Skills Development
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บทนํา 
 เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม เป็นเด็กท่ีมีอาการทาง
จิตเวชเด็กท่ีสามารถตรวจและวิเคราะห์แล้วบ่งชี้ได้ว่า 
เด็กมี พัฒนาการล่ าช้ าทางด้านสั งคม การสื่ อ
ความหมาย จินตนาการ และมีความบกพร่องทางด้าน
อารมณ์ แสดงให้เห็นโดยมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไป
จากเด็กปกติในวัยเดียวกัน เช่นการแยกตัวอยู่ตาม
ลําพังในโลกของตนเอง ทําให้เด็กขาดการรับรู้จนไม่
สามารถเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเหมือนเด็กท่ัวไป 
(Volkmark, Klain, & Cohen. 2005) รวมท้ังไม่
สามารถสื่อสารกับคนรอบข้าง ซ่ึงเป็นปัญหาด้านการ
สื่อความหมายสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ท้ังท่ีเด็ก
ไม่ได้มีปัญหาในการรับฟัง ด้านสังคมเด็กขาดทักษะ
การเล่น เนื่องจากขาดจินตนาการและเด็กมีพฤติกรรม
ซํ้า ๆ ท้ังการกระทําและความคิด การมีปฏิสัมพันธ์
กับสังคมมักจะพบร่วมกับอาการอ่ืน เช่น อาการทํา
พฤติกรรมซํ้า ๆ และการเคลื่อนไหวมีลักษณะเฉพาะ 
(Stereotyped movement) เด็กจะแสดงปฏิกิริยา
ต่อต้านทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ี
เคยอยู่ รวมถึงการดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมท่ีเคยทํา
อยู่เป็นประจําหรือทุกวัน (Arayawinyu,  2003) โดย
ความหมายนี้จะไม่นับรวมเด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ 
ดังนั้ นปัญหาท่ีสํ าคัญของเด็กท่ี มีภาวะออทิ ซึม 
ประกอบด้วย 1) ปัญหาการสื่อสาร เด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึม มีลักษณะการสื่อสารท่ีไม่เหมือนคนปกติท่ัวไป 
เด็กจะไม่ใช้การพูดในการสื่อสาร หรือสื่อสารโดยการ
พูด แต่เป็นการพูดซํ้าคํา ซ่ึงเรียกว่า Echolalia บาง
คนจะใช้สรรพนามผิดและเรียงลําดับคําผิด หรือต้อง
ใช้เวลามากกว่าท่ีจะ 2) ปัญหาในการเข้าสังคม เด็กท่ี
มีภาวะออทิซึม จะมีโลกของตัวเอง ไม่ยุ่งกับเพ่ือน

หรือบุคคลอ่ืน แต่เม่ือต้องการให้ผู้อ่ืนช่วยเหลือ เช่น
เม่ือต้องการให้ช่วยเหลือหยิบของ เด็กจะใช้วิธีดึงมือ
ผู้อ่ืนไปหาของท่ีอยากได้เด็กจึงใช้ผู้อ่ืนเป็นสื่อ (Tool) 
เพ่ือพาไปหาสิ่งท่ีตนเองอยากได้ และ3) ปัญหาในการ
สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม จะมี
พฤติกรรมแปลกๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(Sukbunpant, 2006) โดยชอบทําอะไรซํ้า ๆ เช่น 
โบกมือไปมาตลอดเวลา เล่นของเล่นท่ีเป็นรถก็จะ
หมุนวงล้อของรถเพียงอย่างเดียว หรือเรียงของเล่น
เป็นแบบเดียวเสมอ และทําซํ้าๆ หากไปขัดจังหวะ
หรือห้ามไม่ให้ทําจะกรีดร้อง (Uttayotha, 2009) 
  อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ี
มีภาวะออทิซึม กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการใน 
2 ลักษณะคือ โรงเรียนศึกษาพิเศษ และการจัดการ
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ท้ังการเรียนร่วมบางเวลา 
เรียนร่วมเต็มเวลา และการเรียนร่วม ในการจัดการ
เ รี ย น ร่ ว ม แ บ บ ห้ อ ง เ รี ย น คู่ ข น า น  (Parallel 
Classroom) สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม โดยต้ังอยู่
บนหลักการท่ีว่าหนึ่งเขตพ้ืนท่ี หนึ่งห้องเรียนคู่ขนาน
ออทิติก  ท่ีเป็นการพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมคู่ขนาน
กันไปกับกลุ่มคนปกติตลอดชีวิต ในสิ่ งแวดล้อม
เดียวกัน โครงสร้างเดียวกัน และ มีกลไกเพ่ือการ
พัฒนาท่ีเชื่อมต่อ และสามารถประสานเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ในท่ีสุด  แต่แตกต่างกันท่ีปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนวิธีและกระบวนการบริหารจัดการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552) 
ซ่ึงแนวความคิดนี้เป็นโครงการหลอมรวมจากเป้าหมาย
อันสูงสุดของผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการจัดการทาง
การศึกษา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพ่อแม่ 
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ชุ ม ช น ใ น ท้ อ ง ถ่ิ น  ดั ง นั้ น
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 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้จัดในโรงเรียนแกนนํา
การเรียนร่วมท่ีเป็นโรงเรียนนําร่อง จัดการเรียนร่วม
แบบห้องเรียนคู่ขนานสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
 จากการดําเนินการจัดการเรียนร่วมสําหรับ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมท่ีผ่านมา ครูผู้สอนเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการของการเรียนร่วม (Uttayotha, 2013) 
แต่การพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมจําเป็นท่ีต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน
ในท้องถ่ิน โดยเฉพาะในท้องถ่ินท่ีมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(Local wisdom) ในการพัฒนาทักษะทางสังคม
ให้แ ก่ เ ด็ก ท่ี มีภาวะออทิ ซึม ซ่ึ งประกอบด้วย 
วัฒนธรรม ประเพณี เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
เนื่องจาก เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรม
ทางสังคม ซ่ึงทําให้ผู้เล่นมีโอกาสพบปะสัมพันธ์กัน 
พูดคุยและสนุกสนานร่วมกัน ได้รับความเพลิดเพลิน 
จิตใจเบิกบาน มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ซ่ึงเป็น
ลักษณะของการนันทนาการอย่างหนึ่ง ซ่ึงลักษณะ
เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้านแม้จะมีกติกาหรือ
ข้อกําหนดในการเล่นแต่ละกิจกรม แต่ก็เป็นกติกาท่ี
ไม่แน่นอนตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนกติกาในการ
เล่นได้ตามสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมขณะท่ี
กําลังเล่น (Posakridsana, 2002) ซ่ึงเกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้านสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูด้านการศึกษาพิเศษ ในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วมได้ 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจ
ท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้
เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ ในการพัฒนา
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมใน
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม เพ่ือคิดค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทักษะทางสั งคมให้ เ กิ ดข้ึนในการจั ด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม  

 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้าน
การศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม  
 2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครู ด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้ เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้านในการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม 

 

นิยามศัพท์  
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม หมายถึง เด็กท่ีมีความ

บกพร่องท่ีมีผลกระทบต่อพัฒนาการในหลากหลาย
ด้าน  ได้แก่ ปัญหาการใช้และความเข้าใจภาษา 
ปัญหาในการสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ปัญหาในการ
ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวัน และการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมภายในบ้านหรือโรงเรียน การ
เคลื่อนไหวซํ้า ๆ และการทํางานตามข้ันตอนท่ีซํ้า ๆ 
(Sarnrattana, 2549) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงเด็ก
ท่ีมีภาวะออทิซึมท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
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เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม และจากการประเมินทักษะทาง
สังคม พบว่า เด็กมีปัญหาด้านการมีปฏิสัมพันธ์ การ
สื่อสาร การยอมรับกฎกติกาของห้องเรียน และการ
ควบคุมตนเอง ท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนบ้านริมใต้ ตําบล
ริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียน
บ้านบ่อหิน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม หมายถึง โรงเรียน
แกนนําจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ท่ีได้รับการคัดเลือกจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด ร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัด (Office of The Basic 
Education Commission of Thailand, 2009) 
ในการวิจ ัยครั ้งนี ้หมายถึงโรงเรียนบ้านบ่อหิน 
ตําบลตลาดขวัญ อํา เภอดอยสะเ ก็ด จั งหวัด
เชียงใหม่  สั งกัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และโรงเรียนบ้านริมใต้ 
ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม  

ครูท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง ผู้ท่ีรับผิดชอบชั้น
เรียนท่ีมีเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมอยู่ในชั้นเรียน และ
ครูผู้สอนท่ีทําหน้าท่ีสอนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมใน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และโรงเรียน
บ้านริมใต้ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 

ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูท่ีมีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษท่ีผู้สอนเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมใน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และโรงเรียน
บ้านริมใต้ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2  

ทักษะทางสังคม หมายถึง การแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ท้ังในขณะท่ีอยู่คนเดียว อยู่ใน
ห้องเรียน และในท่ีสาธารณ การรับผิดชอบหน้าท่ี 
การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเล่นกับผู้อ่ืน 
การปฏิบัติตามกฎ กติกาของห้องเรียน โรงเรียน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
ตามกฎหมาย (Sukbunpant, 2006) ในการวิจัยครั้ง
นี้  หมายถึงการท่ี เด็กแสดงพฤติกรรมในการมี
ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเล่นกับผู้อ่ืน การ
ปฏิบัติตามกฎผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้
เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้านในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

การจัดการ เรี ยนรู้  หมาย ถึง  การจั ด
กิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เกิดการพัฒนา
ตนและสั่งสมคุณลักษณะท่ีจําเป็นสําหรับการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน จึง
ต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือ 
กระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธี ซ่ึง
จําแนกได้ดังนี้ (Subcommittee of Learning 
Reform, 2000) ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงการ
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จัดการเรียนรู้ของครู ท่ีใช้ เกมส์และการละเล่น
พ้ืนบ้านในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ี
มีภาวะออทิซึม ในโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตําบลตลาด
ขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ
โรงเรียนบ้านริมใต้ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน หมายถึง 
การละเล่นท่ีมีมาแต่โบราณ ท้ังนี้การละเล่นแต่ละ
ภูมิภาคย่อมมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับบริบท

ของแต่ละภูมิภาค วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติ
ของแ ต่ ละชุ มชน (http://student.swu.ac.th. 
2555)  ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึงกิจกรรมท่ีเล่น
กันในท้อง ถ่ินของจั งหวั ดเชี ยงใหม่  และใน

ภาคเหนือ ได้แก่ จุ่มจะลี้ (จี้จ่อเจี๊ยบ) อ่ีควั๊ก อ่ีดีด 

แนดกระด้าง อ่ีโจ่ง ตีวงล้อ ต่ีจับ ซ่อนแอบ (แมบ / 
โป้งแปะ) หมากบ้าเข้าถํ้า เป่าหนังว้อง บอลระเบิด 
ร้ อ ย ลู ก เ ดื อ ย  แ ล ะ ห ย อ ด เ ม็ ด ม ะ ข า ม

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี1: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการพัฒนาการเรียนรู ้

- ไ ด้ รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ด้าน

การศึกษาพิเศษในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมี

ภาวะออทิซึม 

-  ครูมีการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาการเรียนรู ้

- จัดกจิกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสังคม

ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสําหรับครูที่เกี่ยวข้องและครู

การศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม

โดยใช้เกมและการละเล่นพื้นบ้าน 

- จัดทําแผนการจัดการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

เกมส์และการละเล่นพื้นบ้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ของครูด้านการศึกษาพิเศษในการพัฒนาทักษะทาง

สังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

การพัฒนาการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและ

การละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ

ออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และ
ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
ร่วมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
บ่อหิน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 4 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 1คน 
ครูท่ีเก่ียวข้อง 1คน และครูการศึกษาพิเศษ 2 คน 
และ โรงเรียนบ้านริมใต้ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 8 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร 1 คน ครู ท่ี เ ก่ียวข้อง 5 คน และครู
การศึกษาพิเศษ 2 คน 
 2. การดําเนินการวิจัย 

โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
ร ะยะ ท่ี  1 ข้ัน เตรี ยมการ  (Preparing 

Phase) เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
การเรียนร่วม (Inclusive Education) การจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม การจัดการ
ศึกษาแบบห้องเรียนคู่ขนานสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือศึกษา
แนวคิด และรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูด้านการศึกษาพิเศษ ในการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนร่วม 
 ระยะท่ี 2 ข้ันการระดมสมอง (Brain 
Storming Phase) เป็นประชุมระดมแนวคิดเพ่ือ
สร้างอนาคตร่วมกัน (FSC) เพ่ือออกแบบกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน และใช้ข้อมูลท่ี

ได้ในข้ันตอนท่ี 1 เป็นแนวทางในการประชุมระดม
สมอง ซ่ึงมีข้ันตอนการระดมสมอง ดังนี้ 
 1) การประชุมระดมแนวคิดสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีเก่ียวข้อง และครูการศึกษา
พิเศษของโรงเรียน เพ่ือผู้วิจัยจะได้ชี้แจงรายละเอียด
การวิจัย และทําความเข้าใจ การประสานความ
ร่วมมือกันในการดําเนินการวิจัยของทีมวิจัยใน
โรงเรียน 
 2) การประชุมระดมแนวคิดสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีเก่ียวข้อง และครูการศึกษา
พิเศษของโรงเรียน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านด้านเกมส์
และการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นวิทยากร เพ่ือให้ได้
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลการ
ประช ุมระดมแนวความค ิดของผู้บริหารครู ท่ี
เก่ียวข้อง และครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน โดยมี
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน
เป็นวิทยากร 
 ระยะท่ี 3 ข้ันการออกแบบกิจกรรม (Design 
Phase) เป็นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม โดยใช้ข้อมูลท่ีได้ 
ในข้ันตอนท่ี 2 มาทําการสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพ่ือ
สรุปเป็นรูปแบบกิจกรรม เป็นการประชุมระดม
แนวคิดสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีเก่ียวข้อง 
และครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียน และปราชญ์
ชาวบ้านด้านเกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยการ
จัดสร้างแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษผ่านการจัดกิจกรรม
การใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนา
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ทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนร่วม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกผลการประช ุมระดมแนวความค ิดของ
ผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และครูการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  ร ะ ย ะ ท่ี 4 ข้ั น ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Imple- 
Mentation Phase) ผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และครู
การศึกษาพิเศษนําแผนการปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ ผ่านการจัด
กิจกรรมการใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้านตามท่ี
แต่ละคนได้ประยุกต์และออกแบบลงสู่การปฏิบัติกับ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมท่ีเป็นกรณีศึกษาของตนเอง 
แล้วผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบคําชี้แจงการใช้
เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน แบบประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการ และแบบการสัมภาษณ์ครู โดย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวข้องหลัก (Stakeholder) ผลการ
ประเมินการดําเนินตามแผนปฏิบัติการ แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลตามผลท่ีได้จากเครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะท่ี 5 ข้ันการประเมินผล (Evaluation 
Phase) เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ี
เก่ียวข้อง และครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียน เพ่ือ
สรุปผลการวิจัยตามผลท่ีได้จากเครื่องมือท่ีใช้ในการ
เ ก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ ข้ันตอนของการ
ดําเนินการวิจัย และเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วมท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินในระยะท่ี 4 และ
รายงานพัฒนาการก้าวหน้า (Progress Report) 

ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมเป็นข้อมูลในการประเมิน
สรุปรวม 
 3. เครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 3.1 แบบชี้แจง 

3.1.1 การใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
3.1.2 ทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะ

ออทิซึม 
 3.2 แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ใ ช้ เ ก ม ส์ แ ล ะ
การละเล่นพ้ืนบ้านของผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และ
ครูการศึกษาพิเศษแต่ละคนในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
 3.3 แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึม 
  3.4 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวข้องหลัก (Stakeholder) 
 3.5 แบบ บั น ทึ กผ ลกา ร ป ร ะ ช ุม ร ะ ด ม
แนวความคิดของผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และครู
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3.6 แบบ บั น ทึ กผ ลกา ร ป ร ะ ช ุม ร ะ ด ม
แ น ว ค ว า ม ค ิด ข อ ง บุ ค ค ล ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ห ลั ก 
(Stakeholder) ท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครู ด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้ เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม 
 3.7 แบบประ เ มิน พัฒนาการ ก้ า วหน้ า 
(Progress Report) ด้านสังคมของเด็กท่ีมีภาวะ
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ออทิซึม เป็นการประเมินผลสรุปรวม ให้ เห็น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม  
 4. การสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ตามข้ันตอนดังนี้ 
 4.1 แบบชี้แจง ประกอบด้วยการใช้เกมส์
และการละเล่นพ้ืนบ้าน และทักษะทางสังคมของ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
 4. 1 .1 ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนร่วม เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม ทักษะทางสังคม 
เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 4.1.2 ผู้วิจัยออกแบบแบบชี้แจง การใช้
เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน และทักษะทางสังคม
ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
 4.1.3 ผู้วิจัยส่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 
อาจารย์หลักสูตรวัดและการวิจัย ภาควิชาเทคนิค
การศึกษา จํานวน 1 คน เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของข ้อ
คําถามกับประเด็นในการวิจัย (ได้ค่า IOC = 0.67) 
 4.1.4 ข้ันการนําเครื่องมือไปใช้ 
 4.2 แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ใ ช้ เ ก ม ส์ แ ล ะ
การละเล่นพ้ืนบ้านของผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และ
ครูการศึกษาพิเศษแต่ละคนในการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

 4.2.1 ผู้ วิ จัยจัดประชุมผู้บริหาร ครู ท่ี
เก่ียวข้อง และครูการศึกษาพิเศษแต่ละคนในการ
พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากร 

 4.2.2 ผู้วิจัยและผู้บริหาร ครู ท่ีเก่ียวข้อง 
และครูการศึกษาพิเศษร่วมกันออกแบบแผนปฏิบัติ
การการใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย 
แผนการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึม กิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ี
มีภาวะออทิซึม และแบบประเมินทักษะทางสังคม
ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

4.2.3 ผู้วิจัยส่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 
อาจารย์หลักสูตรวัดและการวิจัย ภาควิชาเทคนิค
การศึกษา จํานวน 1 คน เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของข ้อ
คําถามกับประเด็นในการวิจัย (ได้ค่า IOC = 0.83) 

 4.2.4 ข้ันการนําเครื่องมือไปใช้ 
 4.3 แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึม 
 4.3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม ทักษะทางสังคม เกมส์และการละเล่น
พ้ืนบ้าน 
 4.3.2 ผู้วิจัยแบบประเมินทักษะทางสังคม
ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม โดยปรับมาจากแบบ
ประเมินทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.3.3 ผู้วิจัยส่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 
อาจารย์หลักสูตรวัดและการวิจัย ภาควิชาเทคนิค
การศึกษา จํานวน 1 คน เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของข ้อ
คําถามกับประเด็นในการวิจัย (ได้ค่า IOC = 0.83)  
 4.3.4 ข้ันการนําเครื่องมือไปใช้ 
 4.4 แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวข้องหลัก (Stakeholder) 

4.4.1 ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการนําแผนการ
ปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้าน
การศึกษาพิเศษลงสู่การปฏิบัติ 
 4.4.2 ผู้วิจัยออกแบบข้อคําถามในการ
สัมภาษณ์ ด้านการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ี
มีภาวะออทิซึมตามประเด็นท่ีได้จากข้อมูล 4.1  

4.4.3 ผู้วิจัยส่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 
อาจารย์หลักสูตรวัดและการวิจัย ภาควิชาเทคนิค
การศึกษา จํานวน 1 คน เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของข ้อ
คําถามกับประเด็นในการวิจัย (ได้ค่า IOC = 0.98) 

 4.4.4 ข้ันการนําเครื่องมือไปใช้ 
4.5 แ บ บ บั น ทึ ก ผ ล ก า ร ป ร ะ ช ุม ร ะ ด ม

แ น ว ค ว า ม ค ิด ข อ ง บุ ค ค ล ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ห ลั ก 
(Stakeholder) ท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครู ด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้ เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม 

 4.5.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประชุม
ระดมแนวความคิด 
 4.5.2 ผู้วิจัยออกแบบแบบบันทึกผลการ
ประชุมระดมแนวความคิดของครู ผู้บริหาร และผู้
ท่ีเ ก่ียวข้องหลัก (Stakeholder) ท่ีมีต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 
โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 4.5.3 ผู้วิจัยส่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 
อาจารย์หลักสูตรวัดและการวิจัย ภาควิชาเทคนิค
การศึกษา จํานวน 1 คน เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของข ้อ
คําถามกับประเด็นในการวิจัย (ได้ค่า IOC = 0.76) 
 4.5.4 ข้ันการนําเครื่องมือไปใช้ 
 4.6 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น พั ฒ น า ก า ร ก้ า ว ห น้ า 
(Progress Report) ด้านสังคมของเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม เป็นการประเมินผลสรุปรวม ให้ เห็น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม  
 4.6 . 1  ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ และการประเมิน
พัฒนาการก้าวหน้า ประกอบกับการใช้ข้อมูลท่ีได้
จากการนําแผนการปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษลงสู่การปฏิบัติ 
 4.6 . 2  ผู้ วิ จั ย ออกแบบแบบประ เ มิน
พัฒนาการก้าวหน้า (Progress Report) ด้านสังคม
ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
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 4.6.3 ผู้วิจัยส่งเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน 
อาจารย์หลักสูตรวัดและการวิจัย ภาควิชาเทคนิค
การศึกษา จํานวน 1 คน เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความสอดคล้องของข ้อ
คําถามกับประเด็นในการวิจัย (ได้ค่า IOC = 0.98)  
 4.6.4 ข้ันการนําเครื่องมือไปใช้ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยลงพ้ืนท่ีและ
เป็นผู้ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน
การวิจัยทุกข้ันตอน และเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัย โดยก่อนออกเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยได้อบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยนักวิจัย ในด้านการ

บันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว 
การบันทึกพฤติกรรมผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน และการ
บันทึกบรรยากาศของการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง โดยมี
วิธีดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 5.1 ผู้วิจัยนําหนังสือขอความร่วมมือในการทํา
วิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปยัง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 5.2 นัดหมายวัน เวลา สถานท่ี กับผู้บริหาร ครู
ท่ีเก่ียวข้อง และครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ในการสัมภาษณ์และการจัดกิจกรรม 
โดยกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีท่ีผู้ท่ีเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายสะดวกในการร่วมกิจกรรม 
 5.3 ดําเนินการสัมภาษณ์ และการจัดกิจกรรม
ตามท่ีกําหนด 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลการตกลงร่วมกันจาก
การประชุมระดมแนวคิดเพ่ือสร้างอนาคตร่วมกัน 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ATLAS. Itb เพ่ือ
เป็นการจัดกลุ่มประเด็นท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และผู้วิจัยกระทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
หากผู้วิจัยพบว่าข้อมูลมีความไม่สอดคล้องกัน จะ
นํามาต้ังเป็นข้อสังเกตในการวิเคราะห์ไว้ และจะ
นํามาเป็นประเด็นประกอบในการอภิปรายผลการ
พิจารณาข้อมูลด้วย 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

วัน เดือน ปี สถานท่ี กิจกรรม 
6 มีนาคม 2557 โ ร ง แ ร ม เ ม อ ร์ เ คี ย ว

เชียงใหม่ 
การประชุมระดมแนวคิดสําหรับผู้บริหารครู ท่ีเก่ียวข้องและครู
การศึกษาพิเศษ 

24 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้ การประชุมระดมสมองร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้บริหาร ครูท่ี
เก่ียวข้องและครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียน 

25 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านบ่อหิน การประชุมระดมสมองร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้บริหาร ครูท่ี
เก่ียวข้องและครูการศึกษาพิเศษของโรงเรียน 

23 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประยุกต์เกมและการละเล่น
พ้ืนบ้าน 

28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้ ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประยุกต์เกมและการละเล่น
พ้ืนบ้าน 

7 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านบ่อหิน อบรมครูเก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้ อบรมครูเก่ียวกับการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 

23 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านบ่อหิน เก็บข้อมูลผลการนําแผนการปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูด้านการศึกษาพิเศษลงสู่การปฏิบัติ 

28 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้ เก็บข้อมูลผลการนําแผนการปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูด้านการศึกษาพิเศษลงสู่การปฏิบัติ 

14 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้ ศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 
โดยการสัมภาษณ์ 

16 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 
โดยการสัมภาษณ์ 
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 ข้อมูลท่ัวไปในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครู ด้านการศึกษาพิเศษ  โดยใช้ เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน ข้อมูลท่ีได้จากข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการในการดําเนินตาม
แผนปฏิบัติการ ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนิน ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัย (Results) 
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้าน
การศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่น
พ้ืนบ้านในการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
ร่วม พบว่า ครูได้รับการพัฒนาในด้าน 
 1.1 หลักการสําคัญของการพัฒนานักเรียนท่ี
มีภาวะออทิซึมท่ีจะทําให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
ความคาดหวังของสถานศึกษาและสังคม และการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีภาวะออทิซึมของ
ครูผู้สอน พบว่า  
 1.1.1 เจตคติท่ีดีท่ีมีต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ซ่ึงหมายถึง 
ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก การประเมิน และ
การตอบสนองต่อเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมท้ังในด้านดี 
และด้านตรงกันข้าม หากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเด็กท่ี
มีภาวะออทิซึมมีเจตคติท่ีดีและให้การพัฒนาเด็กให้
เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน จะช่วยส่งเสริม
ให้เด็กสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
  1.1.2 การประสานความร่วมมือของบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม การท่ีผู้บริหาร
และบุคลากรภายในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันในการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมไปในทาง
ทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนกันตลอดเวลา 
การท่ีทุกฝ่ายท่ี มีส่วนเก่ียวข้องได้ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการดําเนินการทุกข้ันตอน ต้ังแต่การคิด และ
นําเสนอปัญหาและความต้องการ การวางแผน 
กําหนดแผนงาน/โครงการ การดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ การประเมินผลและติดตาม และ
การรับผลประโยชน์ โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชน 
เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรการศึกษาท่ีอยู่ใกล้บ้าน
เด็ก และเป็นโรงเรียนท่ีเด็กเรียนอยู่  เครือข่ายท่ี
เข้มแข็งของโรงเรียนจะทําให้การจัดการเรียนรวมก็จะ
ประสบความสําเร็จได้ และการประสานความร่วมมือ
ภายในโรงเรียนท่ีต้องมีการสื่อสารกันให้ชัดเจนเป็น
การประสานการทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี
การทํางานร่วมกันเป็นทีม ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมมีการ
แบ่งปันเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย
เป็นหลักร่วมกัน และมีการแบ่งปันผลประโยชน์
ร่วมกัน จึงจะทําให้การจัดการเรียนรวมประสบ 
นอกจากนี้  ปัจจัยท่ีช่วยให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาให้นักเรียนท่ีมีภาวะออทิซึม ได้รับการ
พัฒนาจนถึงขีดสุด ประกอบด้วย การสนับสนุนและ
การประสานความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือน
ครู ท้ังครูประจําชั้นและครูประจําวิชา ผู้ปกครอง 
รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ ในด้าน
การจัดทําแผนการสอน เทคนิคการสอน และการปรับ
พฤติกรรมของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
  1.2 การประยุกต์ใช้เกมส์และการละเล่น
พ้ืนบ้านท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม พบว่าครูส่วนใหญ่
เรียนรู้และเข้าใจเกมและการละเล่นพ้ืนบ้าน ซ่ึงเป็น
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กิจกรรมท่ีร่วมกันทําข้ึนเพ่ือให้สนุกสนาน ในแต่ละ
ท้องถ่ินหรือตําบลหมู่บ้าน ตามความนิยมของ
ท้องถ่ินนั้น ๆ เนื่องจากครูส่วนใหญ่เป็นคนใน
ท้องถ่ิน และควรได้รับการพัฒนาด้านการสื่อ
ความหมาย การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้มากข้ึน  
  1.3 การสนับสนุนการพัฒนาเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษด้านความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนามากข้ึน 
เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การประสานความ
ร่วมมือนี้จะเป็นการอํานวยความสะดวกต่อครูใน
การ พัฒนา ศักยภาพของ เ ด็ ก  และ เ ป็นการ
เอ้ืออํานวยต่อผู้ปกครองในการนํากิจกรรมท่ีครูใช้
พัฒนาเด็กท่ีโรงเรียนไปปฏิบัติกับเด็กต่อท่ีบ้าน และ
อาจมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ปกครองข้ึนมาเป็นชมรม
ผู้ปกครองเด็กออทิสติกได้  
  1.4 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินอ่ืนๆ 
ท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียน
ท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การทํา
กิจกรรมกับชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ท่ีเด็กสามารถเข้าไปร่วมได้ นอกจากนี้ โรงเรียนของ
เรามีหลักสูตรท้องถ่ินท่ีมีการประสานความร่วมมือ
กับปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนนักเรียนในโรงเรียน
เป็นประจํา นอกจากนี้ นักวิจัยของโรงเรียนยังให้
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องในการพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
 2. ผลศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครู ด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้ เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน ในการพัฒนาทักษะทางสังคม

สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม พบว่าบุคลากรของโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จํานวน 12 คน 
ประกอบด้วย 
 2.1 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 บุคลากรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 
4 คน ได้แก่ 
 2.1.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ดําเนินการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้าน
การศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมในโรงเรียนบ้านบ่อหิน 
 2.1.2 ครูโรงเรียนบ้านบ่อหินคนท่ี 1 ได้
ประยุกต์ใช้ การละเล่นพ้ืนบ้านเดินกะลา ในการ
พัฒนาการด้ านร่ างกาย ป่ันหนั งว้ อง ในการ
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ อีควั๊ก อีดีด ในการ
พัฒนาการด้านพฤติกรรม และแนดกระด้างในการ
พัฒนาการด้าน สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม และ
จากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า (Progress Report) 
พบว่า เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาจาก
การละเล่นพ้ืนบ้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และมีส่วนช่วยพัฒนา
ให้เด็กเกิดความเชื่อม่ันในตนเองได้ รวมท้ัง ได้ฝึก
ทักษะการแก้ปัญหา คิดวางแผน และทักษะการ
ตัดสินใจ  
 2.1.3 ครูโรงเรียนบ้านบ่อหินคนท่ี 2 ได้
ประยุกต์ใช้ กิจกรรมการละเล่น จุ้มจะลี่ จี้จะลุบ และ
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ปะเป้ิมเป้ิม ในการพัฒนาทักษะทางสังคม ในด้านการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในทักษะการเล่นร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสามารถเรียนรู้และเข้าใจ
กฎกติกาการเล่นท่ีเหมาะสมได้ และจากรายงาน
พัฒนาการก้าวหน้า (Progress Report) พบว่า เด็กท่ี
มีภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาจากการละเล่น
พ้ืนบ้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
ได้รับการพัฒนาในการฝึกใช้ความคิด ความจํา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมท้ังได้ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา คิดวางแผน และทักษะการตัดสินใจเรียนรู้
ทักษะวิชาการพ้ืนฐานในเรื่องท่ีจําเป็น  
 2.1.4 ครูโรงเรียนบ้านบ่อหินคนท่ี 3 ได้
ประยุกต์ใช้ การละเล่นเป่ากบในการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะ
การรับรู้และการเคลื่อนไหว สําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม และจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า 
(Progress Report) พบว่า เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม
ได้รับการพัฒนาจากการละเล่นพ้ืนบ้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา อีกท้ังมีส่วนช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความ
เชื่อม่ันในตนเองได้  
 2.2 โรงเรียนบ้านริมใต้ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 บุคลากร
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 8 คน ประกอบด้วย 
  2.2.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ดําเนินการ 
วิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้าน
การศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึมในโรงเรียนบ้านริมใต้  

2.2.2 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 1 ได้
ประยุกต์ใช้การละเล่นหมากบ้าเข้าถํ้า ในการพัฒนา
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน สําหรับเด็กที ่มี
ภาวะออทิซึม และจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า 
(Progress Report) พบว่า 1) การพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมีปฏิสัมพันธ์กับ 
2) การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กออทิซึมควรมีการใช้
ในการเสริมแรงทําให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรมมากข้ึน  
 2.2.3 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 2 ได้
ประยุกต์ใช้ การละเล่น ต๋ีกวงล้อ ในการพัฒนา
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึม และจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า 
(Progress Report) ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
พบว่าเด็กสามารถฟังคําสั่ง ปฏิบัติตามคําสั่งได้ 
เ ข้ า ใ จ คํ าสั่ ง โ ดยการกระ ตุ้น โ ดยการ พูด ซํ้ า 
เลียนแบบท่าทางได้ เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสามารถ
แสดงออกได้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
โดยกระตุ้นการเสริมแรง 
 2.2.4 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 3 ได้
ประยุกต์ใช้ชุดการสอน ศิลปะฝึกสมาธิ ชุดการสอน
การละเล่นพ้ืนบ้านหยอดเม็ดบะขาม ชุดการสอน
การละเล่นพ้ืนบ้าน ฮ้อยบอกไม้ไผ่ ในการพัฒนา
ทักษะควบคุมพฤติกรรมตนเองสําหรับเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิ ซึม และจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า 
(Progress Report) พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับ
พัฒนาการทักษะทางสังคมด้านการควบคุมตนเอง 
แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้เหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ์ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุม
ตนเองได้ มีความต้ังใจ สนใจในการทํากิจกรรม



วารสารวิทยาลยัราชสดุา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 15  หน้า 79  

 

ร่วมกับเพ่ือน การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎกติกา 
ข้อตกลงและการปฏิบัติตามคําสั่งอย่างง่ายๆ รวมไป
ถึงการใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือในการทํากิจกรรม
ได้ 
 2.2.5 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 4 ได้
ประยุกต์การละเล่นหมากบ้าเข้าถํ้า ในการพัฒนาการ
ด้านทักษะทางสังคมด้านทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน และจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า (Progress 
Report) ของเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม พบว่า การพัฒนา
ทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สังเกตได้
จาก เด็กมีความกระตือรือร้น สนุกสนาน และสนใจ 
จากการทําท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย แสดงความ
พอใจในกิจกรรม โดยการปรบมือ สะบัดข้อมือและ
กระทืบเท้า ยิ้มพอใจ และในบางกิจกรรมเด็กจะ
พยายามสื่อความหมายทางคําพูดโดยการทําเสียงเพ่ือ
บอกว่าเด็กสนใจและพอใจในการทํากิจกรรม  
 2.2.6 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 5 ได้
ประยุกต์ใช้เกมหมากบ้าเข้าถํ้า ในการพัฒนาทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และจากรายงานพัฒนาการ
ก้าวหน้า (Progress Report) พบว่า ด้านสติปัญญา 
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาในการฝึกใช้
ความคิด ความจํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมท้ังได้
ฝึกทักษะการแก้ปัญหา คิดวางแผน และทักษะการ
ตัดสินใจ ด้านสังคม เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมได้รับ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีโอกาสในการทํากิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือนมากข้ึน รู้จักการรอคอย รู้จักวิธีการเล่น
ท่ีเหมาะสม และการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับ
เพ่ือน  รู้จักควบคุมตนเองเม่ืออยู่ในกลุ่มเพ่ือนเรียนรู้
ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข และเด็กท่ีมี
ภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาทําให้เด็กมีอารมณ์ท่ี

ผ่อนคลาย ร่าเริงแจ่มใส ในการเล่นร่วมกับเพ่ือนได้
ระบายความรู้สึกท่ีมีอยู่ ฝึกการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง 
 2.2.7 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 6 ได้
ประยุกต์ใช้ ชุดฝึกสะบ้าเข้าถํ้า ชุดฝึกโยนห่วง ชุดฝึก
ปาเป้า ในการพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
และจากรายงานพัฒนาการก้าวหน้า (Progress 
Report) พบว่า เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมสามารถร่วม
กิจกรรมกับเพ่ือนได้เป็นอย่างดี มีสมาธิมากข้ึน รู้จัก
การรอคอย รู้จักกฎ กติกาการเล่นท่ีเหมาะสม และ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับเพ่ือน รู้จักควบคุม
ตนเองเม่ืออยู่ในกลุ่มเพ่ือน ได้รับการพัฒนาในการฝึก
ใช้ความคิด ความจํา รวมท้ังได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
คิดวางแผน และทักษะการตัดสินใจ  
 2.2.8 ครูโรงเรียนบ้านริมใต้คนท่ี 7 ได้
ประยุกต์ใช้การหยอดเม็ดมะขามลงขวด ในการ
พัฒนาทักษะทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม และจาก
รายงานพัฒนาการก้าวหน้า (Progress Report) 
พบว่า เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาในการ
ฝึกใช้ความคิด ความจํา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวมท้ังได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา คิดวางแผน และ
ทักษะการตัดสินใจเรียนรู้ทักษะวิชาการพ้ืนฐานใน
เรื่องท่ีจําเป็น และช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความเชื่อม่ัน
ในตนเองได้  
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม
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สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจ ควรแก่การนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้ของครูท่ีเกิดจากการวิจัยแบบ 
PAR 

เนื่องจาก ผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง และครู
การศึกษาพิเศษท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้ง
นี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักวิจัยร่วมกันในการร่วมคิด 
วางแผนและตัดสินใจในการวิจัย ทําให้ครูเกิดการ
เรียนรู้ขอบเขตของการมีส่วนร่วม ตลอด
กระบวนการการวิจัย ต้ังแต่การศึกษาชุมชน 
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผล เนื่องจากการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมาจากชุมชนเอง ลด
การพ่ึงพิงจากสังคมภายนอก ให้ประชาชนตัดสินใจ
ร่มกัน ชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง ก่อให้เกิดการ
พ่ึงตนเองได้ในท่ีสุด นอกจากนี้ ครูยังเกิดการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้ เนื่องจากเป็นการผสมผสาน
ความรู้ของนักวิชาการกับความรู้พ้ืนบ้าน ให้เกิด
ความรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และการ
ผสมผสานความรู้จากทฤษฎีและการปฏิบัติเข้า
ด้วยกัน ซ่ึงเป็นการปฏิบัติท่ีไม่ใช่การเข้าใจเพียง
อย่างเดียวดังการวิจัยท่ีผ่านมา หากแต่ต้องลงมือ
กระทําให้ความเข้าใจท่ีเป็นนามธรรมออกมาสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและพัฒนาความรู้ท่ีได้รับอย่าง
ต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม PAR เป็นการวิจัยท่ีนําไปสู่
การพัฒนาท้ังวิธีการวิจัยและการพัฒนามนุษย์ให้
ได้รับการศึกษามากข้ึน สามารถคิดและวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และเกิดแนวคิดใน

การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง ดังคํากล่าวของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา (บทสัมภาษณ์ เม่ือวันท่ี 
14 ตุลาคม 2557) ท่ีกล่าวว่า 

“ผมเห็นเด็กชอบ เด็กเห็นครู
ถืออุปกรณ์มาต่ืนเต้นเหมือนมี
ความสนใจและมุ่งท่ีจะท่ีจะ
เรียนรู้  แสดงว่า เ ด็กมีความ
อยากจะเรียนกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียน ตรงนี้ เป็นสิ่งท่ีคุณครูมี
กําลังใจท่ีจะสอนเด็ก คือถ้า
เ ป็ น ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ค รู แ ล ะ
นักเรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรม
อย่างราบรื่น” 

และคํากล่าวของครูการศึกษาพิเศษ (บท
สัมภาษณ์ เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557) ท่ีกล่าวว่า 

“ประทับใจในการวิจัยครั้งนี้คือ 
หนึ่งเราเห็นเด็กมีความสุข ถึง
เวลาแล้วฉันจะได้เล่น ได้ทํา 
เ ห็ นอย่ า ง ง้ี ก็ ดี ใ จแล้ ว  เ ข า
ตอบสนองในสิ่งท่ีเราสอนแล้ว
ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ การฝึก
ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง นี้  โ ด ย ถ้ า เ ร า
วางแผนท่ี ดี  เรื่ อง ต่อไปเรา
ต้องการฝึกเด็กในด้านไหนแล้ว
เ อ า ง าน ม า ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น
ต่อเนื่องกันจะเป็นการพัฒนา
เด็กได้ดีมาก” 
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นอกจากนี้ ประเด็นท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้ง
นี้  เป็นการเรียนรู้ของครู ท่ีสามารถประยุกต์ใช้
การละเล่นพ้ืนบ้านมาพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับ
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมจนประสบผลสําเร็จ สาเหตุ
เนื่ องจาก ลั กษณะการละเล่นพ้ืนบ้านมีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตามสภาพของชุมชนแต่
ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในช่วงว่างหรือ 
ในวันเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ วันตรุษ วันสงกรานต์ 
การละเล่นพ้ืนบ้านท่ีนิยมเล่นมี สะบ้า ช่วงชัย ชักเย่อ 
มอญซ่อนผ้าเป็นต้น และครูท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากจะเป็นคนในชุมชนท่ีมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามา
อบรมสั่งสอน และยังได้เล่นการละเล่นเหล่านี้เม่ือ
ตนเองยังเป็นเด็ก จึงทําให้ครูสามารถประยุกต์
การละเล่นพ้ืนบ้านนํามาพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมได้สําเร็จ  
 2. การละเล่นพ้ืนบ้านช่วยพัฒนาเด็กท่ีมีภาวะ
ออทิซึมทางด้านทักษะทางสังคม 
 เนื่องจาก เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมีปัญหาใน
การเข้าสังคม เด็กท่ีมีภาวะออทิซึม จะมีโลกของ
ตัวเอง ไม่ยุ่งกับเพ่ือนหรือไม่เข้าหาเพ่ือน หากต้องการ
ให้ผู้อ่ืนทําอะไรให้ และจะใช้วิธีดึงมือไปหาของท่ี
อยากได้เด็กจึงใช้ผู้อ่ืนเป็นสื่อ เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมจะ
มีพฤติกรรม ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยชอบทํา
อะไรซํ้า ๆ เล่นของเล่นเป็นแบบเดียวเสมอและ
ทําซํ้าๆ หากไปขัดจังหวะจะกรีดร้อง และเนื่องจาก
เด็กท่ีมีภาวะออทิซึมมีการสูญเสียทางปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม คือ ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สั งคมกับผู้ อ่ืน ไม่ มีการสบตากับผู้ ใด ไม่ มีการ
แสดงออกทางสีหน้ากริยาหรือท่าทาง หรือไม่มี
ความสามารถท่ีจะสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือเป็นเพ่ือน

กันได้ หรือขาดการแสวงหาเพ่ือท่ีจะเล่นสนุกกับผู้อ่ืน 
ไม่แสดงความสนใจท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน หรือไม่มี
ความสามารถท่ีจะติดต่อทางสังคมและการแสดงออก
ทางอารมณ์ให้เหมาะสมเม่ืออยู่ในสังคม  

ในขณะเดียวกัน วิธีการเล่นการละเล่น
พ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงทําให้ผู้เล่นมี
ปฏิสัมพันธ์กัน สื่อสารและสนุกสนานร่วมกัน ทําให้
มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ซ่ึงเป็นลักษณะของการ
นันทนาการอย่างหนึ่ง ดังนั้นลักษณะของการเล่น
การละเล่นพ้ืนบ้านจึงไม่เคร่งครัดหรือเอาจริงเอาจัง 
แม้จะมีกติกาหรือข้อกําหนดในการเล่นก็เป็นกติกา
ท่ีไม่แน่นอนตายตัว ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนกติกา
ในการเล่นได้ตามสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อม
ขณะท่ีกําลังเล่น ดังนั้นจึงพบว่า การละเล่นพ้ืนบ้าน
อย่ า งหนึ่ งๆ  จะมีลั กษณะของวิ ธี การ เล่ น ไ ม่
เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเล่นต่างถ่ิน
กัน วิธีการเล่นจะถูกดัดแปลงจนมีความแตกต่างกัน 
ซ่ึงอาจเป็นกติกาในการเล่น การใช้อุปกรณ์การเล่น 
เป็นต้นดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ลักษณะ
การละเล่นพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมท่ียอมรับร่วมกันใน
สังคม เป็นสมบัติร่วมกันของคนในสังคม ซ่ึงมีการ
รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง 
ด้วยการสอนแนะนํา หรือด้วยการเล่นเลียนแบบกัน 
เป็นการเล่นท่ีไม่ซับซ้อนสามารถยืดหยุ่นได้เน้น
ความสนุกสนานไม่เน้นการแพ้ชนะ จึงมีคุณค่าและ
มีส่ วนสํ า คัญในการหล่อหลอมและเชื่ อมโยง
ประสบการณ์ทางสังคมให้กับเด็ก ทําให้เด็กไทย
ประสบความสํา เร็จในการเล่น จนเ กิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าคิด 
กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพท่ีเปิดเผยเป็นตัวของ
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ตนเอง รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้น
ลักษณะเด่นของการละเล่นพ้ืนบ้าน จึงมีส่วนช่วยใน
การกระตุ้นและพัฒนาเด็กให้มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองได้อีกหนทางหนึ่งด้วย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหาร ครูท่ีเก่ียวข้อง 
และครูการศึกษาพิเศษท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้
ประยุกต์การละเล่นพ้ืนบ้าน โดยมีการปรับวิธีการ
เล่นตามพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาท่ีเด็กท่ีมีภาวะออทิ
ซึมแสดงออก รวมถึงการปรับวิธีการเล่น กฎ กฏิกา
จํานวนผู้เล่น สถานท่ี วัฒนธรรม ลักษณะการเล่น 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น การวิ่ ง การ
กระโดด การเล่นคนเดียว เล่นเป็นกลุ่ม การเล่นในร่ม 
เล่นกลางแจ้ง การมีอุปกรณ์ท่ีหาง่ายในท้องถ่ิน ไม่มี
อุปกรณ์ มีกฎกติกา ไม่มีกติกา นอกจากนี้ยังช่วย
ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความ
มีวินัย ความสามัคคี การรู้แพ้รู้ชนะ รู้ให้อภัย การ
อดทนรอคอย ฝึกการสังเกตเชาว์ไวไหวพริบ อีกท้ังมี
ส่วยช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสุข มอง
โลกในแง่ดีมีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการละเล่นช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางกาย ในด้านการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 
ให้เจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์
ในแง่ทําให้เด็กรู้สึกสบายร่าเริงแจ่มใส ปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สังคมคือ ทําให้เด็กรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของ
ซ่ึงกันและกัน รู้จักการให้และการรับ รู้จักร่วมมือกัน 
และการสร้างมิตรภาพระหว่างเพ่ือนฝูง นอกจากนั้น
การเล่นของเด็กยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน

สติปัญญา คือ การใช้ภาษาได้ดีข้ึน ฝึกการแก้ปัญหา
และส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็ก ขณะเดียวกัน การเล่นละยังช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก เพราะการเล่นของเด็กจัดว่าเป็น
การศึกษาอย่างหนึ่ง รวมท้ังการละเล่นช่วยตอบสนอง
ความต้องการของเด็ก เม่ือเด็กได้เล่นเด็กจะได้
แสดงออก ได้ระบายอารมณ์ และความต้องการต่างๆ 
อันเป็นการผ่อนคลายไม่ให้เกิดความตึงเครียด เม่ือเด็ก
มีความต้องการเช่น เด็กต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้
รับการตอบสนองเด็กมักจะสมมุติว่าได้รับโดยการเล่น 
เป็นการจุนเจือสิ่งท่ีเด็กขาดหายไป การเล่นจึงเป็นสิ่งท่ี
ผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวันของเด็ก 
ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนทําสิ่งต่างๆ และช่วยให้เด็ก
รู้จักแก้ปัญหาท่ีเกิดกับตนอีกด้วย และการละเล่นช่วย
ฝึกฝนมารยาทท่ีดีให้แก่เด็ก ซ่ึงเป็นประโยชน์ท่ีสําคัญ
อีกอย่างหนึ่งในการเล่น ทําให้เด็กรู้จักผิดถูก รู้จักการ
แพ้ชนะ เข้าใจความหมายของความยุติธรรม และ
ความซ่ือสัตย์ต่อหมู่คณะ การเล่นบางประเภทฝึกให้
เด็กเป็นคนอดทน เสียสละและสร้างความเห็นอกเห็น
ใจบุคคลอ่ืน (Posakridsana, 2002, http:// student. 
swu.ac.th, 2010 และ Thai Dictionary, 1999) 
 3. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมีภาวะออทิ
ซึมโดยการประสานความร่วมมือ 

การประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนท่ีมีภาวะ
ออทิซึม และการประสานความร่วมมือขององค์กรควร
เป็นในลักษณะเครือข่ายแนวระนาบ (Horizontal 
Network) ท่ีเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ยึด
หลักการทํางานร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม
กัน และเคารพซ่ึงกันและกัน แต่ด้วยวัฒนธรรมไทย
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เป็นระบบท่ีผู้ใหญ่เป็นผู้สั่งการให้ผู้น้อยปฏิบัติตาม 
และเช่นเดียวกับวัฒนธรรมการทํางานในระบบ
ราชการไทยท่ีการทํางานเป็นการสั่งงานจากเบ้ืองบน
ลงสู่ผู้ปฏิบัติงานเบ้ืองล่าง (Top - Down) จึงทําให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบตามท่ีเบ้ือง
บนสั่งการเท่านั้น ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามบริบทของสภาพ
ปัญหาท่ี เกิดข้ึนจริ ง ซ่ึ งต่างจากการวิจัยครั้ งนี้ 
เนื่องจากครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของตนเองตามสภาพปัญหาจริง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมอาชีพ เพ่ือให้
งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และผู้วิจัยคิดว่าประเด็น
ท่ีควรนํามาอภิปราย คือ วัฒนธรรมขององค์กรท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนร่วมขององค์กรท่ีกํากับและ
รั บผิ ดชอบโดยตรง ต่ อการจั ดการ เรี ยนร่ วม 
ประกอบด้ วย สํ านั กงานเขตพ้ืน ท่ี การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ท่ีมีหน้าท่ีบังคับบัญชา ดูแล 
และนิ เทศติดตามของทุกโรงเรี ยนท่ีอยู่ ในเขต
รับผิดชอบ และมีหน้าท่ีในการคัดเลือกโรงเรียนท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 มีหน้าท่ีการ
จัดการเรียนร่วมสําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
และมีหน้าท่ีในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาพิเศษแก่ครูและศึกษานิเทศก์ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ รวมท้ังการ
นิเทศติดตามให้การสนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์ และ
การให้กําลังใจ ซ่ึงการนิเทศ (Supervision) เป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้  เจตคติ และประสบการณ์ของ
ศึกษานิเทศก์แต่ละคน ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งข้ึน โดยผ่านกระบวนการส่งเสริม 

สนับสนุน ชี้แนะ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู 
 นอกจากนี้  เครือข่ายความร่ วมมือของ
บุคลากรภายในโรงเรียนเป็นเครือข่ายท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรภายในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกันในการจัด
การศึกษาสําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษไปใน
ทิศทางเดียวกัน และให้การสนับสนุนกันตลอดเวลา 
การท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในโรงเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการดําเนินการทุกข้ันตอน ต้ังแต่การ
คิดและนําเสนอปัญหาและความต้องการ การวางแผน 
กําหนดแผนงาน/โครงการ การดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ การประเมินผลและติดตาม และ
การรับผลประโยชน์ (Office of National Primary 
Education Committee, 2000, Office of 
National Primary Education Committee, 2002) 
จนเกิดเป็นเครือข่ายภายในโรงเรียนแล้วจึงมีการ
ประสานความร่วมมือภายนอก โดยเฉพาะครอบครัว 
ชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรการศึกษาท่ีอยู่
ใกล้ บ้ านเด็ก และเป็นโรงเรี ยนท่ี เด็กเรี ยนอยู่ 
เครือข่ายท่ีเข้มแข็งของโรงเรียนจะทําให้การเรียนร่วม
ก็จะประสบความสําเร็จได้ ซ่ึง ความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนนั้นอยู่ท่ีความมีลักษณะ ร่วมกันภายใน
ชุมชน คือ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อ
กัน มีการกระทําร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
กระทํานั้น ๆ รวมถึงความมีจิตวิญญาณในชุมชนมี
ผู้นําตามธรรมชาติเกิดข้ึนในชุมชน และมีการจัดการ
ในองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยความสําเร็จของ
ชุมชนอยู่ท่ีกระบวนการในการเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือ
สนองตอบต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ การวัด
ความเข้มแข็งของชุมชนจึงควรพิจารณากระบวนการ
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ท่ีชุมชนจะดํารงรักษาความเป็นกลุ่ม และพลังในการ
แก้ปัญหาเอาไว้ เช่นเดียวกับ Loreman, Deppeler, 
and Harvey (2005) กล่าวถึง การประสานความ
ร่วมมือภายในโรงเรียนท่ีต้องมีการสื่อสารกันให้
ชัดเจนและเป็นการประสานการทํางานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วมมีการแบ่งปันเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ร่วมกัน 
โดยมีเป้าหมายเป็นหลักร่วมกัน และมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ร่วมกัน จึงจะทําให้การเรียนร่วมประสบ
ผลสําเร็จ (Uttayotha, Somkate, 2013) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จาก ข้ อ ค้ นพบ ในกา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ  
โดยใช้เกมส์และการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนร่วม พบว่า ผลการวิจัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของนักวิจัยของ
โ ร ง เ รี ย น แ ก น นํ า จั ด ก า ร เ รี ย น ร่ ว ม  แ ต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ครูบางคนให้ความเห็นว่าการจัด
กิจกรรมการละเล่น พ้ืนบ้านเป็นไปเกินความ
คาดหวัง เนื่องจากเด็กมีความสุขและต้องการเล่น
กิจกรรมนั้นๆ อีก ยังไม่อยากเปลี่ยนกิจกรรมเป็น
กิจกรรมอ่ืน ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ 
ให้ก้าวหน้าและเกิดความยั่งยืน และเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. การวิจัยนี้เป็นการศึกษาในบริบทของโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้จึงควรคํานึงถึงความแตกต่างในด้าน

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และบริบทของ
พ้ืนท่ี 
 2. หน่ วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการควรมีการประสาน
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เขตกับ
ศูนย์การศึกษาพอเศษ เขตการศึกษา 8 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัย การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาการลดพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึม 
 

กิตติกรรมประกาศ  
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูด้านการศึกษาพิเศษ  โดยใช้เกมส์และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน ในการพัฒนาทักษะทางสังคม
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วม งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะ
ได้รับความกรุณา ช่วยเหลือจากผู้บริหารและคณะครู
และน ัก เ ร ีย น ที ่ เ ป ็น เ ด ็ก ที ่ม ีค ว า ม ต ้อ ง ก า ร
พิเศษโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ 
โรงเรียนบ้านริมใต้ ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ สั งกัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ท่ี
ให้ความร่วมมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย 
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   ขอขอบคุณ ทีมนักวิจัยในโครงการการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นฐาน ชุดโครงการวิจัยของคณาจารย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีให้
ความกรุณาช่วยเหลือเป็นวิยากร ความช่วยเหลือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และในการให้ข้อเสนอ 
แนะ 
  

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา-
ภรณ์ มานะจุติ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี 
มากมี ท่ีกรุณาให้ปรึกษา ตรวจสอบรายงานวิจัยนี้
และเป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมาในการวิจัยนี้ 
  คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยนี้  ผู้วิจัย
ขอมอบเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภท
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Abstract 
 This study aimed to synthesize research studies in music therapy for people with 
cerebral palsy. Nineteen quantitative research studies met the selection criteria which 
were collected from electronic databases including PubMed, CHINAHL, ERIC, ThaiLIS, and 
ProQuest. A coding form, consisting of a) publications and researchers, b) research 
methodology, and c) research content and music intervention, was developed as a 
research instrument for collecting the characteristics data from these research studies. 
Descriptive statistics (frequency and percentages) were used to analyse the data and 
describe the research findings. 
 Result of synthesis showed that articles (84.2%) was the largest number of 
research studies, and were published via journals in the field of medicine (57.9%) during 
2011 - 2015 (52.6%). Single-case study, one group pretest-posttest, and randomized 
control group pretest-posttest were equally used as research design at 21.1%. Participants 
in the research studies were mainly diagnosed as Spasticity (26.3%) in adolescence to 
early adulthood (21.1%). In terms of research contents and music intervention, 
Neurological Music Therapy (NMT) was the most widely used theory for developing the 
music intervention (42.1%). Music movement was the most popularly used (52.6%). Songs 
were most commonly selected by researcher based on assessment (42.1%). Audio 
equipment was mostly used as the music instruments or materials (25%). In respect of the 
number of sessions and the duration of time, the music intervention was given to 
participants only one time (26.3%) for 30 minutes mostly (36.8%). The outcomes were 
largely in the area of physical development (63.2%) such as gait, fine motor, gross motor,  
 
 

Music Therapy for People with Cerebral Palsy: A systematic Review 
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and step cadence. Regarding the testing results, most of the research findings were based 
on the hypothesis (26.3%). 
 

Keywords:  Music Therapy, Cerebral Palsy, Systematic Review 
 
 
1Master' s degree student, Music Therapy Department
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ดนตรีบําบัดสําหรับผู้ป่วยสมองพิการ: การสังเคราะห์งานวิจัย 
 

ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์1 
สาขาวิชาดนตรีบําบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Email: puchongmsmu@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยด้านดนตรีสําหรับผู้ป่วยสมองพิการ มี

งานวิจัยจํานวน 19 เล่ม ท่ีมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ต้ังไว้ จากการสืบค้นในฐานข้อมูลต่างๆ 
ประกอบด้วย PubMed, CHINAHL, ERIC, ThaiLIS, และ ProQuest เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้คือ  
แบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ประเด็น ได้แก่  การตีพิมพ์และผู้วิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหางานวิจัยและการใช้ดนตรี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงบรรยาย โดย
ทําการวิเคราะห์ความถ่ีและร้อยละของคุณลักษณะของงานวิจัยในแต่ละประเด็น 

ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย (ร้อยละ84.2) ซ่ึงตีพิมพ์ในวารสารด้าน
การแพทย์ (ร้อยละ 57.9) และตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ.2011-2015 (ร้อยละ 52.6) ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้มากท่ีสุด
คือ Single-case study, One group pretest-posttest, และ Randomized control group pretest-
posttest (ร้อยละ 21.1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมองพิการชนิดเกร็ง (ร้อยละ 
26.3) อยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงแรก (ร้อยละ 21.1) สําหรับด้านการใช้ดนตรี พบว่า ทฤษฎีท่ีนํามาใช้
พัฒนาดนตรีสําหรับการทดลองมากท่ีสุดคือ Neurologic Music Therapy (ร้อยละ 42.1) กิจกรรมทาง
ดนตรีท่ีใช้มากท่ีสุดคือการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (ร้อยละ 52.6) ดนตรีท่ีใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ทําการ
คัดเลือกโดยนักวิจัยจากผลของการประเมินในข้ันต้น (ร้อยละ 42.1) สําหรับอุปกรณ์ท่ีใช้มากท่ีสุดในการ
บําบัดคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 25) เม่ือพิจารณาด้านระยะเวลาในการรับการบําบัด พบว่า ส่วน
ใหญ่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับกิจกรรมดนตรี 1 ครั้ง (ร้อยละ 26.3) ครั้งละ 30 นาที (ร้อยละ 36.8) เม่ือ
พิจารณาผลของการวิจัยจําแนกตามพัฒนาการ พบว่า โดยส่วนมากเป็นทางด้านกายภาพ (ร้อยละ 63.2) 
และผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน (ร้อยละ 26.3) 
 

คําสําคัญ : ดนตรีบําบัด, สมองพิการ, การสังเคราะห์งานวิจัย 
 
 
 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีบาํบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Introduction 
Cerebral palsy is a neurological 

disorder caused by a non-progressive brain 
injury that occurred in the period of 
infancy, early childhood, or permanently. 
The primary effects or developmental 
defect of cerebral palsy are both of body 
movement and muscle coordination. The 
cause of cerebral palsy is brain damage 
before birth (Prenatal period), during 
pregnancy, childbirth, or after. The brain 
can be damaged because of metabolic 
disease, Rh incompatibility, anoxia (oxygen 
shortage), or an illness or infection of the 
mother such as rubella, toxoplasmosis in 
pregnancy period. During childbirth, the 
brain can be damaged because of 
premature birth, and anoxia. As to the after 
birth period, children might encounter 
head trauma, choking, poisoning, or tumor 
(National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke, 2014). The early signs of 
cerebral palsy usually occur before the age 
of three years.  The common signs are a 
lack of muscle coordination, stiff or tight 
muscles, exaggerated reflexes, walking with 
one foot or leg dragging, walking on the 
toes, a crouched gait, and muscle tone 
that is either too stiff or too floppy. Brain 
damage has an impact on physical 

development such as moving, walking, 
eating, seeing, hearing, or communication 
depending on the part of the brain (Sankar 
& Mundkur, 2005; Rethlefsen, Ryan, & Kay, 
2010; & National Institute of Neurological 
Disorder and Stroke, 2015).  

The incidence of cerebral palsy in 
the western world  is 2 children in 1,000 
new born babies (International Cerebral 
Palsy Society, 2008). The investigation of 
the Centers for Disease Control and 
Prevention or C.D.C. (2015) reported that 
there was 1 in 323 children diagnosed with 
cerebral palsy. The average prevalence of 
cerebral palsy in the United States in 2004 
was 3.3 per 1,000 people and was 
significantly higher in males than females 
(Arneson et al, 2004). In Thailand, 
Srijantongsiri (2006) found that, in 2003, 
there were 296 children (male 58.1%, 
female 41.9%) who were patients at the 
Queen Sirikit National Institute of Child 
Health diagnosed with cerebral palsy. The 
major type was spastic quadriplegia which 
is inabilities to walk independently and the 
main causes were perinatal asphyxia, and 
infection. Additionally, her study found 
that there were associated morbidity 
consisting of epilepsy, macrocephaly, 
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hearing loss, mental retardation, and 
blindness. 

Treatment and care of children 
with cerebral palsy is determined by the 
severity of the diagnosis and condition. 
Relevant treatments may include 
pharmacological (drug) or mechanical 
interventions, surgery and various 
therapies. Both surgery and mechanical 
aids help to overcome impairments, 
including orthopedic surgeries for adjusting 
tendon or joints. Therapies for children 
with cerebral palsy include physical 
therapy, occupational therapy, speech 
therapy, and music therapy which may 
improve functional capabilities of children, 
(Patel, 2005; Hansakunachai, 2011). 
Previous studies indicated that music 
therapy has an impact on  gait training, 
developing communication skills, and 
creating new neural tracts (Kwak, 2007; 
Perry, 2003).  

Music therapy provides benefits for 
people with cerebral palsy. Music therapy 
is the clinical and evidence-based use of 
music interventions to accomplish 
individualized goals within a therapeutic 
relationship by a credentialed professional 
who has completed an approved music 
therapy program (American Music Therapy 

Association, 2014). According to published 
findings, using music and music therapy 
with cerebral palsy patients positively 
affects both mental and physical 
development of patients with CP. A study 
conducted by Yu, Liu, Li, & Ma (2009) 
indicated that using music for children with 
cerebral palsy reduced anxiety while 
receiving acupuncture, and improved 
creeping, kneeling, standing and walking. In 
2007, Kwak found improved gait 
performance, velocity and stride length 
with the use of music, and Kho (2011) 
found improved communication and social 
skill.  

Cerebral palsy involves with the 
brain, and music also affects the brain. 
Therefore, music has potential for 
application in clinical work.  Many studies 
have demonstrated the effectiveness of 
using music on the brain. The study of 
Stewart, Kriegstein, Warren, and Griffiths 
(2006) reviewed many research evidences 
from basic and clinical neuroscience. Their 
review reported that music listening 
involved many cognitive components with 
distinct brain substrates. Hyde et al. (2009) 
compared structural brain development 
between children in musical training or 
playing music instruments and children in
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control condition. This comparison showed 
that children in the musical training group 
had greater changes in motor brain areas 
such as the right precentral gyrus (motor 
hand area), the corpus callosum 
(midbody), and the right primary auditory 
region (Heschl’s gyrus).  In addition, the 
differences of brain deformation were 
found in various frontal areas, in the left 
posterior peri-cingulate, and a left middle 
occipital region in children in the musical 
training group. Therefore, brain plasticity is 
affected in brain regions that control 
primary functions because of playing music 
instruments. In terms of the effect of music 
on the brain with cerebral palsy, the study 
of Orita, Hayashida, and Shinkawa (2012) 
found that using music therapy with 
children with disabilities including cerebral 
palsy, showed a significant change in 
parasympathetic nervous activities. The 
parasympathetic nervous system is one 
type of autonomic nervous systems which 
has an effect on several physiological 
processes such as decreasing heart rate, 
constricting the bronchial tubes in the 
lungs and pupils in the eyes, relaxing 
muscles, enhancing saliva production, and 
increasing the urinary output and sphincter 
relaxation. Stegemoller (2014) explained 

that using music therapy increased 
dopamine, which was a neurotransmitter in 
the brain that is involved in motivation and 
reward-seeking behavior, working memory, 
and reinforcement learning.  Music 
stimulated the activation of dopaminergic 
regions of the brain in order to provide 
motivation, reward, and learning. Therefore 
in the music therapy clinic, the target 
behaviors were improved by using music as 
the reward and motivation for the 
completion of target behaviors.  

While there is some research 
literature that addresses the outcomes and 
benefits of music therapy for individuals 
with cerebral palsy, there are very few 
large-scale studies that discuss results that 
could be generalized to the wider 
population. Furthermore, there is currently 
no compilation of research related to 
music therapy and treatment of individuals 
with cerebral palsy. A systematic review is 
one type of research methodology used in 
health care and medicine to locate, 
appraise, and synthesize the research 
evidence based on a clearly formulated 
question to provide informative answers 
for work in clinical practice, research, or 
policy (Boland, Cherry, & Dickson, 2013; 
Hanson-Abromeit & Moore, 2014). 
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Furthermore, systematic reviews help 
clinicians  understand the current research 
findings and make an appropriate choice of 
treatment by summarising the evidence. 
Systematic reviews give a clear and 
consistent picture of research (Boland, 
Cherry, & Dickson, 2013). 

In recent years, music therapy 
researchers have used the systematic 
review as a way to sumarize and analyze 
research literature with many populations. 
Engwell and Duppils (2009) synthesized 
research in the field of using music as a 
nursing intervention for post-operative 
pain. Wong, Chan, and Thayala, (2010) 
conducted a systematic review of the 
effectiveness of music listening in reducing 
depressive symptoms in adults. In 2011, 
Anderson, did a systematic review in the 
area of hospice and palliative care, and 
Naylor, Kingsnorth, Lamont, McKeever, and 
Macarthur, (2011) analyzed the research 
regarding effectiveness of music in pediatric 
health care.  

As mentioned above, there have 
been many systematic review research in 
the field of music therapy with different 
populations, but no systematic review 
research in the field of music for cerebral 
palsy. Therefore, it is of value to systhesize 

research in the field of music for people 
with cerebral plasy in order to fullfill the 
evidence based in the area of the music 
therapy clinic. 
 The value of this study is the music 
therapy evidence base which benefits 
music therapists or clinicians in selecting 
music intervention for clients effectively. 
This research will reveal the wide extent of 
studies in this field.  
 

Purpose of the Study 
The purpose of this study was to 

synthesize research in music therapy for 
people with cerebral palsy. Three main 
characteristics were analysed, comprising 1) 
publications and researchers, 2) research 
methodology, and 3) research content and 
music intervention.  

 

Research Methodology 
A systematic review was employed 

in this study in order to address the aims 
of the study which was to synthesize music 
research in the field of music intervention 
for people with cerebral palsy. The process 
of doing a systematic review in this study 
including  
(1) Determining the review research 
question and purpose, scope of searching, 
and writing protocol, (2) Collecting the
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 data by searching the studies that relate 
to the research question, and selecting the 
full-text papers, (3) Identifying selection 
criteria, (4) Extracting the data, (5) 
Developing the coding form and test inter-
rater reliability, (6) Coding the data by 
reading the full-text paper, and analyzing 
data by the using SPSS program, and (7) 
Reporting the data.  

In this study, three main 
characteristics were analysed: (1) 
publications and researchers, (2) research 
methodology, and (3) research content 
and music intervention.  

Search Strategy  
All data were collected by a 

comprehensive search via the electronic 
databases: PubMed, CINAHL, ERIC, ThaiLIS, 
and ProQuest. In addition, the studies were 
collected from electronic journals: the Arts 
in Psychotherapy, Australian Journal of 
Music Therapy, Journal of Music Therapy, 
Music and Medicine, Canadian Journal of 
Music Therapy, Qualitative Inquiries in 
Music Therapy, and Nordic Journal of Music 
Therapy. 

 
Selection Criteria 
The research studies were included 

based on selection criteria including (1) 

only quantitative research design was 
included in this study, (2) the research 
study was in the field of music for people 
with cerebral palsy, (3) the participants in 
the study were diagnosed as having 
cerebral palsy with no restrictions as to 
age, gender, type of cerebral palsy, and 
setting, (4) the use of music as intervention 
was reported, and (5) the result of the 
study reported nonmusical goals such as 
cognition, physiology, communication, 
social, and psychology.  

Research Instrument and Inter-rater 
Reliability 

To address the purpose of this 
study, a coding form was developed as the 
research instrument. It was developed by 
using documents, text-books, articles, and 
research relevant to this study. The coding 
form consists of twenty four items within 
three main topics including 1) publications 
and researchers, 2) research methodology, 
and 3) research content and music 
intervention.  

To test the reliability of the coding 
form, inter-rater reliability was used as a  
method of testing in this study. This was 
done by analysing the correlation of coding 
scores between two people, including 
researcher and expert. Pearson Product 
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Movement Correlation was used to test 
consistency of the result of coding form 
between researcher and expert. Inter-rater 
reliability produced a strongly significant 
correlation (r = .997, p = .01). This 
demonstrated the high agreement of both 
researcher and expert.  

Data Collection and Analysis 
1) Collecting research 

studies that involve using music for people 
with cerebral palsy via electronic 
databases and electronic journals.  

2) Selecting research 
studies which met the selection criteria by 
reading the topic and abstract.  

3) Reading full text 
research studies and completing the 
coding form.  

4) Transferring the data 
from coding form to SPSS program for the 

 analysing process. Analysing the data by 
using SPSS program and descriptive 
statistics including frequency and 
percentage. 
 

Results 
There were 43 research studies 

found from searching process; however, 
only 19 research studies met the selection 
criteria. 24 studies did not meet the criteria 
because of being qualitative research 
design (25%), reporting musical goals 
(4.2%), missing information about music 
intervention (25%), using non-music 
intervention such as intensive voice 
treatment (12.5%), being a theoretical 
paper (29.1%), and including participants 
with cerebral palsy and other diagnoses 
which did not report the result separately 
(4.2%). Detail shown in figure 1. 
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Figure 1: Number of research studies in the searching process
 
The detail of nineteen research 

studies are presented in table 1 which 
included authors, year of publication, 
name of journal, experimental research 

 
design, sample size, age of participants, 
type of Cerebral Palsy, music intervention, 
outcomes, assessment tools, and result.
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Table 1 Detail of research studies 

REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

001 Yu et al. / 
2009/ 
Journal of 
Traditional Chinese 
Medicine  

Randomized 
control-group 
pretest-posttest 
design 

60 Late Childhood - 
Adolescence (7 – 
18 years old)/ 
Spasticity, & 
Flaccid 

Listen to nursery songs 
or rhymes during 
acupuncture treatment 
for 30 minutes and play 
music instruments after 
acupuncture treatment 
for 30 minutes.  

Clinical 
therapeutic 
effects 

1. Comprehensive 
Functional Assessment 
Chart for Children with 
CP 
2. Gross Motor Function 
Measure 
(GMFM) 

1. Significant in creeping, kneeling, 
standing and walking skills (P<0.01). 
2. Not Significant  in the 
improvement of turning the body 
over from the prone position and in 
the functional aspects in sitting 
position (P>0.05)  

 
002 

 
Kima et al. / 
2011/ 
NeuroRehabilitation 

 
Pretest-Posttest 
Design with 
Nonequivalent 
Groups 

 

14 

 
Adolescence - 
Early 
adulthood(13 – 

40 years old)/  
Spastic Diplegia 

 
Rhythmic Auditory 
Stimulation (RAS). 

 
Gait pattern  

 
1. Three-dimensional 
(3D) kinematic 
recordings 
2. Six-camera Vicon 370 
Motion Analysis system 
(Oxford Metrics Inc., 
OxOxford, U.K.)  
3. Gait Deviation Index 
(GDI)  
4. Temporospatial 
parameters 

 
Significant at .05 in; 

• the pelvis, the maximal angle 

• the minimal angle of anterior 
tilt of pelvis 

• the sagittal plane, angles of 
maximal and minimal hip 
flexion 

• the transverse plane, external 
rotation of the hip joint at 
initial contact 

• the anterior tilt of pelvis at 
initial contact 

• the maximal hip flexion angle 
in the sagittal plane 

• the minimal angle of anterior  

• tilt of pelvis 

• the household ambulators 
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REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

Not significant at .05 in; 

• the kinematic results of the 
knee, ankle, and foot  

• the community ambulators 

• walking velocity, step length, 
step time, single limb support, 
double limb support, stance 
phase, or swing phase 

003  
Kim et al./ 
2012/  
Clinical 
rehabilitation 

 
Randomized 
control-group 
pretest-posttest 
designs 

 
28 

 
Early adulthood 
(19 – 40 years 
old)/ 
Bilateral 
spasticity 
 

 
Rhythmic Auditory 
Stimulation (RAS). 

 
Gait pattern 

 
1. Six-camera Vicon 370 
Motion Analysis system 
(Oxford Metrics Inc, 
Oxford, UK) 
2. Temporal parameters  

 
Significant at .05 in ; 

• cadence, walking velocity, 
stride length and step length  

• internal and external rotations 
of hip joints  

• stride time and step time 
were significantly improved  

• anterior tilt of the pelvis and 
hip flexion during a gait cycle 

 
004 

  
Varsamis et al./ 
2012/ 
International 
Journal of Special 
Education 
 

 
One group pretest 
- posttest design 

 
4 

 
Adolescence - 
Early 
adulthood(13 – 
40 years old)/  
Mild Spastic, 
Etraplegia 
 
 

 
Rhythmic Auditory 
Stimulation (RAS). 

 
Controlling 
stepping cadence 

 
OEMMEBI Profitness 
device 

 

• decreased cadence, and 
increased training duration, 

• kept their heart rate between 
the aerobic exercise 

decreased intra-individual standard 
deviations in both cadence and 
heart rate per minute. 
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REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

 
005 

 
Kwak/ 
2007/ 
Journal of Music 
Therapy 

 
Pretest-Posttest 
Design with 
Nonequivalent 
Groups 

 
25 

 
Early childhood - 
Early adulthood 
(3 – 40 years 
old)/ Spastic 
 

 
Rhythmic Auditory 
Stimulation (RAS). 

 
Gait performance 

 
Stride Analyzer.  

 
The RAS as therapist-guided training 
showed more significant difference 
in stride length, velocity, and 
symmetry (p<.05) than self- guided 
training.  

006 Francis/ 
2011/ 
International 
Journal of Therapy 
and Rehabilitation 

Single case design 2 Late Childhood - 
Early adulthood 
(7 – 40 years 
old)/ 
Not specify  
 
 
 

Listen to recorded 
music 

Behavioral 
outcome in  
1. attention, 
concentration 
and engagement,  
2.  anxiety  
 

1. Video recording for 
mood and attention 
2. Observational 
recording: 

• Positive/calm 
responses 

• Negative/anxious 
responses 

• Listening/engaged 
behaviour 

• Distracted/not 
sure. 

 
3. The Profound 
Education Curriculum 
(St.Margaret’s School 
2009) 
4. Questionnaire from 
family, teaching, therapy 
and care staff  

1. Attention to task and person 
engagement were changed 
positively  
2. Mood was improved when 
listening to music  

 

 
007 

 

Yu et al./ 
 
Randomized 

 
60 

 
Infancy - Late 

 
Listen to recorded 

 
Anxiety and pain  

 
1. mYPAS for measuring 

 
Significant at .05 in  
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REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

2009/  

International 
Journal of Nursing 
Studies 

control-group 
pretest-posttest 
designs 

Childhood (0 – 
12 years old)/  
Many types of 
C.P. such as 
Spastic, 
Dyskinetic, other 

music  
 

anxiety  
2. CHEOPS 
for measuring pain 
3. FACES for measuring 
pain 
4. Mean arterial blood 
pressure (MAP)  
5. heart rate (HR)  
6. respiratory rate (RR)  

• anxiety  

• pain 

• Mean arterial blood pressure 
(MAP), 

• heart rate (HR) 
No significant at .05 in  

• respiratory rate (RR) 
 

 
008 

 
Chong et al./ 2013/  
Journal of Exercise 
Rehabilitation 

 
One group pretest 
- posttest design
  

 
5 

 
Adolescence - 
Early 
adulthood(13 – 
40 years old)/  
Spastic, 
Dyskinetic 

 
Therapeutic Instrument 
Music Performance 
(TIMP) 
 

 
Hand function  

 
Music Instrument Digital 
Interface (MIDI) of key 
pressing force.  

 
1. Improved hand function  
2. Improved manual dexterity and 
velocity of finger movement 
3. all five fingers were improved, 
and the biggest improvement was 
found in fourth finger  

 
009 

 
Peng et al./ 
2011/  
Gait & Posture 

 
One group pretest  
- posttest design 

 
23 

 
Early childhood  
- Late Childhood 
(3 – 12 years 
old)/ Spastic 
Diplegia 

 
Patterned sensory  
enhancement (PSE) 
music  
 

 
Movement  
control in Load 
sit-to-stand 
movement 

 
The Normalized Jerk  
Index (NJI) 

 
Load sit-to-stand was improved in  
music condition 

 
010 

 
Orita et al./ 
2012/ 
Tohoku Journal Exp. 
Med.   

 
One group pretest 
- posttest time-
series design
  

 
3 

 
Adolescence - 
Early 
adulthood(13 – 
40 years old)/ 
Not specify    

 
Listen to Piano Playing 
for 50 Minutes 

 
1.Parasympathetic 
activity 
2.Sympathetic 
activity 3.Heart 
rate or HR 
 

 
Electrocardiography 

 

• Significant at .01 in 
Parasympathetic activity and 
Heart rate 

• Not significant at .01 in 
Sympathetic activity 
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REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

012 Ahonen-Eerikäinen  
et al./ 
2008/  
The International 
Journal of 
Psychosocial 
Rehabilitation 

Case study design 6 Early childhood - 
Late Childhood 
(3 – 12 years 
old)/  
Not specified 

Virtual Music Instrument 
(VMI) 

Enhancing 
Participation and 
Restoring Self-
Image  

1. Video Observation 
2. Clinician Notes  
 
 
 

1. Enhanced full body 
participation, restored self-
images and express feelings. 
Provided a sense of 
relationship 
2. Reduced tension and 
anxiety in sharing experiences. 
3. Offered the potential for 
positive, reinforced musical 
experiences. 

 

013 

 
Perry/ 
2003/ 
Journal of Music 
Therapy 

 
Case study design 
 

 
7 

 
Late Childhood 
(7 – 12 years 
old)/ Spastic 

 
Selected Improvisation 
technique (Rainey Perry, 
1999) 

 
Communication  

 
1. Video Recording  
2. Communication 
profile (Raincy Perry, 
1999) 

 
The communicational skills of 
participants were developed in the 
areas of turn taking, attention, and 
engagement in the interaction.   

 
014 

 
Wolfe/ 
1980/ 
Journal of Music 
Therapy 
 

 
Single case design 
 

 
12 

 
Early childhood - 
Early adulthood 
(3 – 40 years 
old)/ Spastic 
 

 
Listen to recorded 
music  

 
Head Posturing 

 
Mercury switch head 
device 

 
Head control was improved during 
music condition. 
 

015 Jiang/ 
2013/ 
Master thesis from 
the University of 
Miami 
 

One group pretest 
- posttest time-
series design
  

9 Early childhood - 
Late Childhood 
(3 – 12 years 
old)/ Spastic 

Rhythmic Auditory 
Stimulation (RAS). 

Gait 1. Gross Motor Function 
Classification System 
(GMFCS)  
2. Gait parameters.  
 

1.Increase velocity, cadence, and 
stride length 

• 2. Improved walking speed 
and taking longer steps.  
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REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

016. Krakouer et al./ 
2001/  
International 
Journal of 
Psychosocial 
Rehabilitation.  

Single case design 5 Early adulthood - 
Middle age (19 – 
60 years old)/  
Not specify  
 
 

Music intervention was 
served for 45 minutes 
including;  
1. Live music listening 
for relaxation 
2. Active music activities 
to stimulate 
participation  
3. Music instrument 
playing for  enhancing 
individual goals  
 

Individual target 
behavior changes 
in; 
1. Hand 
movement 
2. Striking action 
3. Sitting posture 
4. Feet 
movement 
5. Eye contact 

1.VDO recording 
2. Behavioral 
observation 
 
 

All of individual target behaviors 
were changed positively after 
receiving music intervention. 

017 Tindal/ 
2011/  

Master thesis from 
Arizona State 
University  

Single case design 
 
 

1 Early adulthood 
(19 – 40 years 
old)/  
Spastic Diplegia 

Recorded Rhythmic 
Music Accompanied by 
Audible drum beat 
1. Pre-gait training 
check-in or discussion 
and talking for (15 
minutes) 
2. Stretching (5 minutes). 
3. Gait training (15-20 
minutes) 
4. Stretching (5 minutes) 
5. Post gait training and 
relaxation (15-20 
minutes) 

 

Walking gait 
including; 
1. endurance  
2. cadence  
3. velocity  
4. emotional 
responsiveness  
5. motivation 

1. Viedo tape recording 
2. Subject and 
researcher journals 
3. A quantitative 
emotional 
responsiveness checklist 
4. Interview 

1. Increased  endurance, cadence, 
and velocity 
2. Improves positive emotion and 
motivation  
 
 

018 Johansson et al./ One group pretest 3 Adolescence (13 Synchronized Motor timing, 1.Applied SMT training 1. Improved motor timing 
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REF 
Author/Year/ Name 

of Journal 
Experimental 

research design 
Sampl
e size 

Age/Type of CP Music intervention Outcomes Assessment tools Result 

2014/ 
Clinical Case Study 

- posttest design
  

– 18 years old)/ 
Diplegic C.P. 
 
 

Metronome Training spatio-temporal 
movement 
organization, and 
upper-limb 
function 

equipment 
2.Optoelectronic 
registrations  
3.A questionnaire for 
assessing subjective 
experiences of changes 
in upper-limb functions 
and usability 
4.Three-dimensional 
(3D) kinematic 

2. Changed spatio-temporal 
movement positively  
3. Increased movement control and 
reduced muscle tone 
4. Made smoother and faster 
movement  
5. Improved upper-limb kinetics  
6. Improved functionality of 
hands/arms 

 
019 

 
Scartelli/  
1982 /  
Journal of Music 
Therapy 
 

 
Randomized 
control-group 
pretest-posttest 
designs 

 
6 

 
Early adulthood 
(19 – 40 years 
old)/ Spastic 

 
Sedative music-assisted 
EMG biofeedback 
relaxation training 

 

 
Muscle tension 

 
Biofeedback mechanism 

 
Decreased muscle tension 
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Three main characteristics were 
synthesized consisting of publications and 
researchers, research methodology, and 
research content and music intervention.  
 1. Publications and Researchers 

The results of research 
characteristics in publications and 
researchers revealed that most of the 
studies were published during 2011-2015 
(52.6%), followed by 2006-2010 (26.3%), 
and 2001-2005 (10.5%). Detail of year of 
publication shown in figure 2. Regarding 
types of the studies, most studies were 

research articles (84.2%) and Master 
Dissertation or Thesis (15.8%). In terms of 
publication sources, most research studies 
were published in journals in the field of 
medicine (57.9%), followed by journals in 
the field of music therapy (21.1%). Only 
one article was published in a journal in 
the field of special education (5.2%). 
Mostly, research studies were conducted 
by researchers who received master’s 
degrees (15.8%). However, most research 
studies did not report the academic 
qualifications of researchers (63.2%). 

 
 

 

 
Figure 2: Detail of year of publication 

 
 2. Research Methodology 

In terms of research methodology, 
the result included experimental research 
design, sample size, selection of 
participants, and assessment tools. The 

result of the experimental research design 
showed that one group pretest - posttest 
design, randomized control-group pretest-
posttest designs, and single case study 
designs were equally frequently and 
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conducted most (21.1%), followed by case 
study designs (15.7%), and one group 
pretest - posttest time-series design, and 
pretest-posttest design with nonequivalent 
groups (10.5%).Detail of research design 
shown in figure 3. The sample size 
indicated that the most common number 
of participants was one to five, and six to 
ten (26.3%), followed by eleven to fifteen 
(15.8%). The lowest number of participants 
were sixteen to twenty, and twenty six to 

thirty (5.3%) used equally often. 
Participants were selected by different 
selection criteria consisting of purposive 
selection assignment, random assignment, 
combined random selection and random 
assignment. The most common selecting 
method was purposive selection (78.9%), 
followed by random selection and 
assignment (10.5%), and random selection 
(5.3%). 

 
 
 

 

 
Figure 3: Detail of research design 
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There were 27 assessment tools 
used in 19 research studies.  They were 
classified based on the purposes of 
measurement tools into five types 
including physical measurement, 
emotional measurement, pain 
measurement, communicational 
measurement, and other measurement 
such as video, questionnaire, check list, 
and field note. The assessment tools most 
often used were to measure physical 
development (61.5%). The others 
assessment tools such as video, 
questionnaire, check list, and field note, 
were often used (19.2%). The example of 
assessment tools such as Gross Motor 
Function Measure (GMFM), Vicon 370 
Motion Analysis system, Gait deviation 
index (GDI) , Anxiety Scale (mYPAS), 
Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain 
Scale (CHEOPS), Wong-Baker FACES Pain 
Rating Scale (FACES), and Communication 
profile. 
 3. Research Content and Music 
Intervention 

The result in the area of research 
content and music intervention included 
types of cerebral palsy, age of participants, 
outcomes as developmental domains, 

type of outcome, testing results, and music 
intervention.  

In type of participant, the result 
revealed that mostly participants who 
were diagnosed with spasticity participated 
in the study (26.3%), followed by spastic 
diplegia, bilateral spasticity, and many 
types or not limited types such as spastic, 
dyskinetic (10.5%). However, five research 
studies did not identify type of cerebral 
palsy (26.3%). Most participants in the 
studies were in the age of adolescence - 
early adulthood or 13 – 40 years old 
(21.1%), followed by early childhood - late 
childhood or 3 – 12 years old, early 
adulthood or 19 – 40 years old (15.8%), 
and early childhood – early adulthood or 3 
– 40 years old (10.5%).  

With regard to outcomes as 
developmental domains, the result 
demonstrated that physical development 
was the most popular outcome (63.2%), 
followed by cognition, and both physical 
and social development (10.5%), and 
communication, emotion, and both social 
and communicational development (5.3%). 
Detail shown in figure 4.  In terms of type 
of outcome, the most common type was 
gait (15.8%), followed by step cadence and 
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heart rate, and engagement and kinesthetic 
(10.5%). 

According to the results of nineteen 
research studies, most of the results were 
based on the hypothesis (26.3%), followed 

by significant all variables at .05, significant 
some variables at .05, and significant all 
variables but NOT reporting P-Value 
(15.8%). 

 
 

 
 

Figure 4: Detail of outcome as developmental domain 
 

With regard to music intervention, 
eight characteristics were explained, 
consisting of intervention theory/ principle, 
intervention strategy/music activity, music 
selection process, music delivery method, 
music instrument/materials, number of 
sessions, duration of each session, and 
frequency of sessions. 

The most common of intervention 
theory was Neurologic Music Therapy or 
NMT (42.1%), followed by Procedure 

Support, (10.5%), and Auditory Processing 
Theories of a French ENT  
Surgeon, Improvisational Technique, 
Electromyographic (EMG) Biofeedback 
(5.3%). Six research studies did not report 
intervention theory (31.6%).  

Regarding music used, music 
movement was most used as the 
intervention strategy (52.6%), followed by 
music listening (15.8%), and combined 
music listening and playing music 
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instruments. Music was selected by 
researcher mainly based on assessment 
(42.1%), followed by pre-selected by 
researcher (31.6%). A few research studies 
reported that music was developed based 
on theory, composed, and pre-composed 
by researchers; music also was selected 
from their own collection, and limited set 
(5.3%).  Most common music delivery 
methods were live music and recorded 
music, used equally (47.4%). Audio 
equipment was occasionally used as music 
instrument or materials (25%), such as 
mp.3 player, computer sound system, 
cassette tapes, and headphones. Music 
instruments or materials used were 
percussion (20%), and keyboard/piano 
(17.5%). A small number of music 
instruments or materials were woodwind 

(2.5%). 
The session in the experimental 

procedure was offered mostly for one time 
only (26.3%), followed by 15 times (15.8%),  
and 12 times (10.5%). However, three 
research studies did not identify the 
number of sessions (15.8%). In one case, 
the sessions were run for thirty minutes 
(36.8%) followed by sixty minutes (10.5%). 
There were five research studies that did 
not indicate the duration of each session 
(26.3%). Most experimental procedures 
were conducted one time only, and three 
times per week equally (21.1%). Six 
research studies did not identify frequency 
of sessions (31.6%). Detail of Characteristics 
of Music Intervention is presented in table 
2.
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     Table 2 Detail of Characteristics of Music Intervention 

Characteristics of Music 
Intervention 

Result f % 

1. Intervention theory/ 
Principles 

Neurological music therapy 
8 42.1 

2. Intervention strategies/Music 
activities 

Music movement 
10 52.6 

3. Music selection processes 
Selected by researcher based on 
assessment 

8 42.1 

4. Music delivery methods Live music 9 47.4 
Recorded music 9 47.4 

5. Music instruments/materials Audio equipment 10 25 
6. Number of sessions One time 5 26.3 

 
Discussion 

The discussion presents three main 
interesting issues including year of 
publication, intervention theory, 
intervention strategy, and music delivery 
method.  

Year of publication. The result from 
this synthesis reported that most research 
studies were conducted during the period 
2011 – 2015 (52.6%) which was the period 
of establishing a professional organization 
of neurologic music therapy. Neurologic 
Music Therapy established a professional  
organization in 2002 and provided a 
training program and research (Clair, Pasiali,  
& LaGasse, 2008). Therefore, there were 
many research studies used the music  

 
techniques of neurologic music therapy as 
music intervention that published in this 
period. Examples are the studies of Kwak, 
in 2007; Kim, et al in 2011; Kim, et al in 
2012; Varsamis, et al in 2012; and Jiang in 
2013 used the Rhythmic Auditory 
Stimulation technique (RAS), the study of 
Chong, et al in 2013 used the Therapeutic 
Instrument Music Performance (TIMP) 
technique, and the study of Peng, et al in 
2011 used the Patterned Sensory 
Enhancement (PSE) music technique. 
Intervention theory. The Neurologic Music 
Therapy or NMT was the most popular 
intervention theory or principle for 
developing music intervention of people 
with cerebral palsy. NMT shares common 
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ground with the theory of treatment for 
people with cerebral palsy such as 
neurological approaches, and neuro- 
developmental therapy (NDT). Both of 
these theories are frequently used by 
other professionals including physical 
therapists, and occupational therapists 
(Fetters, 1991; Preuksananon, 2010). NMT is 
a research-based system of standardized 
clinical techniques, which provide a 
structure for the music therapy clinic. The 
structure is based on scientific knowledge 
about physiology, neurology, and 
psychology. The research of NMT indicated 
the effective applications in 
neurodevelopmental therapy including 
people with cerebral palsy, and also 
reported the effective interventions in the 
other areas such as neurologic 
rehabilitation, neuropediatric therapy, and 
neurogeriatric therapy. The NMT was 
developed by Dr. Michael Thaut and his 
colleagues at the Center for Biomedical 
Research in Music, Colorado State 
University (Clair, Pasiali, & LaGasse, 2008). 

Intervention strategy. In the aspect 
of intervention strategy or music activity, 
the result of the synthesis indicated that 
music movement occurred with the 
highest frequency. This result correlated 

with the previous research evidence in the 
field of using music movement. For 
instance, the study of Jun et al (2012), 
reported that music movement therapy 
increased both physical and psychological 
states of stroke patients, and the study of 
Humburg and Clair (2003) indicated that 
movement with music enhanced gait 
speed in healthy older adults. In children, 
music movement led to increasing 
locomotor skill, and motor performance in 
jumping and dynamic balance in preschool 
children (Derri et al., 2001; Zachopoulou et 
al., 2004). Therefore, in order to improve 
physical development as the main goal of 
treatment, music movement was required 
to be used as the intervention strategy.  

Music delivery method. The finding 
showed that music delivery methods were 
in the form of live music or recorded 
music. However, many previous studies 
demonstrated more positive effects of 
using live music. For example, Segall (2007) 
indicated that live music had significantly 
more effect than recorded music on both 
physiological and behavioral states in end-
of-life patients. This study suggested that 
live music had vital implications for being 
the role music therapy in hospice 
programs, and for using as the nonverbal 
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communication in evaluating the responds 
of patients. Bailey (1983) compared the 
effect between live music and tape-
recorded music in hospitalized cancer 
patients. The result revealed that patients 
exposed to live music showed significantly 
less tension anxiety and more vigor than 
with tape-recorded music. Walworth (2010) 
compared the effect between using live 
music and recorded music undergoing 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), 
reporting that live music had significantly 
better perception than recorded music.  

As seen in research mentioned 
above, using live music was more 
beneficial than using recorded music, 
which contradicted the result of this 
synthesis. The result of this synthesis 
identified that either live music or 
recorded music was able to be applied in 
clinics for people with cerebral palsy. 
Additionally, the research mentioned 
above studied and compared the effect of 
using live music or recorded music with 
clients in palliative care. The results of 
these studies are not entirely relevant for 
people with cerebral palsy. Therefore, the 
music delivery method for people with 
cerebral palsy should be either live music 

or recorded music.  
 
Recommendation 
 In terms of recommendation, this 
part provides suggestions for conducting 
future research in the field of using music 
for people with cerebral palsy, and 
suggests the implications for music 
therapists or clinicians who work with 
cerebral palsy to apply in their clinic. 
 Conducting future research.  
 The result of this systematic review 
showed that there were only a few 
research studies in the field of using music 
intervention for people with cerebral palsy. 
Therefore, it is valuable to continue and 
encourage the researcher who is interested  
in this field to conduct future research. 
The recommendation is to conduct both 
experimental and non-experimental 
research.  
 To conduct experimental research, 
the recommendation is to use the 
randomized control-group pretest-posttest 
design, the single-case design, and the case 
study design in order to investigate deeper 
information. In terms of participants in the 
study, the number of participants should 
be more than ten people for the
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randomized control-group pretest-posttest 
designs and should be one to ten for the 
single case and case study design. 
Participants should include other types of 
cerebral palsy such as athetoid, ataxic, and 
hypotonia cerebral palsy, because these 
types were rarely selected for participation 
in experimental research. Although reserch 
on spastic cerebral palsy is the most 
commonly conducted, this focus still 
needs to be continued in future reserch. 
The recommendation for the age of 
participants is to include participants from 
infancy to late childhood (0 – 12 years old) 
and early adulthood to middle age (19 – 
60 years old) which showed the lack of 
study in this systematic review. 
Additionally, future experimental research 
should investigate the effectiveness of 
music intervention on other independent 
variables consisting of emotion, 
communication, social skills, and cognition.  
 There commandations for    
nonexperimental research is to do both  
qualitative research and quatitative 
research. The example for qualitative 
research is historical research which leads 

to understanding the development of 
music intervention for cerebral palsy. It is 
quantitative research to survey research in 

order to investigate music intervention 
from music therapists or clinicians who 
work with cerebral palsy.  
 Implications for clinics 
 With regard to the music therapy 
clinic, the results of this systematic review 
demonstrated that music interventions 
were applicable to people with cerebral 
palsy. The goals of using music 
interventions covered to physical 
development, emotion, communication, 
social skills, and cognition.  Music 
interventions were prepared differently 
according to the goal.    

To improve physical development, 
music interventions are created by using 
Neurologic Music Therapy as intervention 
theory, and Electromyographic (EMG) 
Biofeedback. Music movement, playing 
instruments, and music listening are music 
activities for increasing motor skills. Music 
should be selected by music therapists 
based on assessment and could be in the 
form of live or recorded music. Music 
instruments are both audio equipment and 
percussion. For this purpose, music should 
be used for at least thirty minutes, and 
three times per week (Yu et al, 2009; Kima 
et al, 2011; Kim et al, 2012; Varsamis et al, 
2012; Kwak, 2007; Chong et al, 2013; Peng
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 et al, 2011; Wolfe, 1980; Jiang, 2013; 
Krakouer et al, 2001; Tindal, 2011; 
Johansson et al, 2014; Scartelli, 1982). 

For reducing anxiety as to the 
emotional outcome, the intervention 
theory is Procedural Support. Music 
intervention for this purpose is provided by 
listening to recorded music which is 
selected from a limited set. The session 
was run for at least thirty minutes, for one 
time (Francis, 2011; Yu, et al, 2009). 

The intervention theory for 
promoting communication is 
improvisational techniques. Music 
strategies are playing instruments and 
singing. Live music is required for the music 
delivery method. A variety of music 
instruments can be used such as 
percussion, piano, and guitar. The music 
interventions should serve at least thirty 
minutes, and two times per week (Kho, 
2011; Perry, 2003). 

In order to promote social skills, 
music interventions are based on 
improvisational techniques. Music activities 
are playing music instruments and music 
listening. Music is presented in the form of 
live and recorded music. The music 
therapy session should be scheduled for 
thirty minutes, and two times per week 
(Francis, 2011; Kho, 2011; Ahonen-
Eerikäinen et al, 2008).  

The last goal of treatment is 
cognition. Listening to recorded music is 
used to improve attention, and to have an 
effect on parasympathetic activity. The 
duration for listening to music is fifty 
minutes. The song for listening should be 
selected by the researcher (Francis, 2011; 
Orita et al, 2012).  

Details of music intervention 
guidelines for people with cerebral palsy is 
presented in table 3. 
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Table 3 Music intervention guidelines for people with cerebral palsy 

Goal Intervention theory Music Activity Music selection 
 

Music delivery Instrument Duration 
(minutes) 

Frequency 

Physical 
development 

• Neurological music 
therapy  

• Electromyographic 
(EMG) Biofeedback 

 

• Music Movement 

• Playing instrument 

• Music listening 

• Selected by 
researcher 
based on 
assessment 

• Live and 
Recorded 
music 

• Audio 
equipment 

• Percussion  

• At least 
30 

• 3 time 
per 
week 

Emotion • Procedural support 
 
 
 

• Music listening • Participant 
selected from 
limited set 

• Recorded 
music 

• Audio 
equipment 

• At least 
30 

• 1 time 
only 

Communication • Improvisation 
technique 

 
 

• Playing instrument 

• Singing 

• Pre-selected 
by researcher 

• Live music • Percussion 

• Guitar 

• Piano 

• At least 
30 

• 2 times 
per 
week 

Social skills • Improvisation 
technique 

• Playing instrument 

• Music listening 
 
 

• Pre-selected 
by researcher 

• Live and 
Recorded 
music 

• Percussion 

• Guitar 

• Piano 

• Audio 
equipment 

 

• At least 
30 

• 2 times 
per 
week 

Cognition N/A • Music listening • Pre-selected 
by researcher 

 

• Recorded 
music 

• Audio 
equipment 

• 50 • 1 time  
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the music therapy interventions used to 

improve pre-reading skills and reduce off-task behaviors during reading tasks of a 6-year-
old child with Autism Spectrum Disorders (ASD). This study employed ABAB single-case 
experimental and qualitative case-study design. In the study, the music therapy 
interventions (B) were provided four days a week alternatively with non-music conditions 
each week including five days of baseline phase (A). The Word Reading Test (WRT) was 
used to evaluate pre-reading skills and Off-task Behavior Observation Form was employed 
to measure the off-task behaviors of the participant during reading tasks. The results were 
represented using visual inspection and qualitative case analysis. 
 The results showed that the word reading scores of the participant were increased 
during both music and non-music conditions, but the scores rapidly improved during 
participating in music therapy sessions. In terms of off-task behaviors, participant exhibited 
off-task behaviors about 50% of the sessions. On the contrary, the off-task decreased 
dramatically while engaging in music therapy sessions and also reduced during 
participating in the second non-music phase.  
 
Keywords: Music Therapy Interventions, Pre-Reading Skills, Off-Task Behaviors, A Child with 
Autism Spectrum Disorders 
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ไม่มุ่งงานขณะเรียนในเด็กออทิซึม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีบําบัดเพ่ือพัฒนาทักษะการ
อ่านคําและลดพฤติกรรมไม่มุ่งงานขณะเรียนอ่านในเด็กออทิซึมอายุ 6 ปี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษา
กรณีเด่ียว (ABAB single-case design) ร่วมกับการวิจัยกรณีศึกษา (qualitative case study design) 
การทดลองประกอบด้วยระยะ Baseline คือการเรียนอ่านคําแบบไม่มีดนตรีสลับกับการเรียนอ่านคําแบบมี
กิจกรรมดนตรีบําบัด เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบทดสอบการอ่านคํา ใช้สําหรับประเมินการทักษะ
การอ่านคํา และแบบสังเกตการณ์พฤติกรรมไม่มุ่งงาน ใช้สําหรับวัดพฤติกรรมไม่มุ่งงานท่ีเกิดข้ึนขณะเรียน
อ่านของผู้เข้าร่วมวิจัย ข้อมูลท้ังหมดถูกนํามาวิเคราะห์ในเชิง คุณภาพและได้รับการนําเสนอในรูปแบบของ
กราฟเส้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการอ่าน และการลดของพฤติกรรมไม่มุ่งงาน 

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการอ่านคําของผู้เข้าร่วมวิจัยสูงข้ึนท้ังการเรียนอ่านคําแบบมีกิจกรรม
ดนตรีบําบัดและไม่มีดนตรี แต่คะแนนการอ่านคําจากการเรียนอ่านแบบมีกิจกรรมดนตรีบําบัดนั้นพัฒนาได้
อย่างรวดเร็วมากกว่าการเรียนแบบไม่มีดนตรี สําหรับพฤติกรรมไม่มุ่งงานนั้น ในการเรียนอ่านคําแบบไม่มี
ดนตรีพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงพฤติกรรมไม่มุ่งงานประมาณ 50 % แต่ในทางกลับกัน พฤติกรรมไม่มุ่งงาน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในการเรียนอ่านคําแบบมีกิจกรรมดนตรีบําบัด เม่ือการเรียนอ่านคําแบบไม่มีดนตรี
ย้อนกลับมาอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงออกพฤติกรรมไม่มุ่งงานเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย  
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Introduction 
Autism Spectrum Disorders (ASD) is 

a complex developmental disorder, which 
demonstrates core characteristics in social 
communication and interaction, and 
repetitive or restrictive behaviors (American 
Psychiatric Association [APA], 2013). ASD 
frequently co-occurs with intellectual 
disability, learning disabilities, language 
impairment (APA, 2013), and oral language 
impairment (Bishop & Snowling, 2004). 
These disabilities can lead the children 
with ASD to manifest reading problems, 
ranging from completely unable to read to 
read accurately but poor in 
comprehension (Nation, Clarke, Wright & 
Williams, 2006; Frith & Snowling, 1983). 
According to the studies on ASD children’s 
reading skills, most of the children 
achieved the average scores in decoding 
words, nonsense words, and reading 
accuracy; on the other hand, the reading 
comprehension was very poor (Frith & 
Snowling, 1983; O’Connor & Klein, 2004; 
Nation et al., 2006). However, studies 
demonstrated that children with ASD have 
problem in reading accuracy rather than 
reading comprehension (Hambley, 2011; 
Aaron, Fantz & Manges, 1990).  

 Reading is important for children 
because it is a fundamental skill for 
learning, acquiring new knowledge, and has 
important roles in developing many skills 
such as oral language, vocabulary, and 
writing skills (Pang, Muaka, Bernhardt & 
Kamil, 2003). As stated in Mirenda and 
Erickson’s (2000) study, reading related to 
language and social development because 
it enhances expressive and social 
communication. Moreover, reading helps 
increase overall cognitive development. 
There are many factors that lead children 
to become a successful reader. Being a 
good reader requires not only age-
appropriate physical, mental, cognitive, 
and social skills, but also pre-reading skills 
(Snow, Burns & Griffin, 1998). Pre-reading 
skills refer to the important basic skills that 
need to be developed in order to be ready 
to learn reading (Jedsadawiroj, 1998; 
Scarborough, 2001). The skills that can 
affect later reading skills are spoken 
language, background knowledge, 
matching, print awareness, letter 
knowledge, and phonological awareness 
(Snow et al., 1998; Jedsadawiroj, 1998; 
Scarborough, 2001). Whitehurst & Lonigan 
(2001) explained based on a number of 
previous researches that phonological 
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awareness, print awareness, and oral 
language skills are the foundation skills 
that play an important role in learning to 
read. Pre-reading skills in this study refer to 
the ability to recognize alphabets and 
vowels, to blend consonant with vowel, to 
blend words, and to read the simple 
words. Additionally, having an interest and 
motivation to read is one of the important 
factors that help develop reading skills 
(Snow et al., 1998). Because of the 
symptoms of ASD, the children may exhibit 
short attention span, repetitive behaviors 
that can interrupt learning environment 
(Edelson, 2015). Therefore, they may not 
pay attention to reading.  

Off-task behaviors can also cause 
reading failure in the children with ASD 
(Greenwood, Delquadri & Hall, 1984). Off-
task behavior refers to the behavioral 
responses that interrupt the learning 
environment or break the rules of the 
class. Off-task behaviors can be Verbal off-
task (V) such as talking to a peer, echoing, 
talking out of topic, or laughing; Motor off-
task (M) such as getting out of the seat, 
running around, self-stimulating, playing 
with an object that is not involved in the 
activities, or throwing objects; and Passive 
off-task (P) is when the participant is 

involved in no response/interaction with 
the task or activities such as looking away 
from the task, staring into space, or looking 
something unrelated to the task/activities 
(Colwell & Murrless, 2002; Madsen & 
Madsen, 1981). 

Music therapy is the professional 
use of music elements by a qualified music 
therapist to address individual’s needs. 
Music therapy uses music based on client’s 
music preference and uses research-based 
interventions in the area of physical, 
emotional, social, cognitive, and 
communication skills according to social, 
cultural, and religion contexts (World 
Federation of Music Therapy, 2011; 
American Music Therapy Association, 2014; 
Canadian Association of Music Therapy, 
1994). Music is beneficial for enhancing 
academic skills and helps motivate 
children to be more on-task during learning 
(Colwell 1994; Madsen, 1991; Register, 
2004). Moreover, music is also used as a 
mnemonic device that helps children 
memorize data or target information (King, 
2004). Standley’s (2008) meta-analysis 
indicated a positive effect of music on 
reading and pre-reading skills in children. 
There are various music methods used to 
access reading problems such as music
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contingency, music instructions based on 
Kodaly’s, Dalcroze’s, and/or Orff’s 
methods, and special music therapy 
activities emphasizing on reading (Corpans-
Astrand, 2000; Kelly, 1981; Lu, 1986; 
Gordon, 1977; Eisenstein, 1974; Nicholson, 
1971; Olanoff & Kirschner, 1969; Colwell, 
1994; Register, 2004). The previous studies 
used singing, music instrument playing, 
movement with music, and song writing as 
tools to enhance reading skills in many 
children such as specific learning disabled 
children, at risk, and intellectual disabled 
children. Unfortunately, there was no 
music intervention for improving reading 
skills in children with ASD.  Therefore, it is 
important to investigate the use of music 
therapy interventions to improve reading 
skills and reduce off-task behaviors during 
reading tasks of children with ASD. 

 

Purpose of the study 
The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of music 
therapy interventions using to improve pre-
reading skills and reduce off-task behaviors 
during reading tasks in a child with Autism 
Spectrum Disorders (ASD). The research 
questions were 1) Does music therapy 
improve pre-reading skills of a child with 

ASD? and 2) Does music therapy reduce 
off-task behavior during reading tasks? 
 

Method 
 1. Design 

This study employed ABAB single-
case experimental and qualitative case-
study design in order to investigate the 
effectiveness of music therapy using to 
improve pre-reading skills and reduce off-
task behaviors during reading tasks in a 
child with ASD.  
 2. Participant 

The participant in this study was a 
six-year-old Thai boy with Autism Spectrum 
Disorders. Selection of the participant was 
based on the following criteria: 1) the 6 
year-old child who was diagnosed as 
having Autism Spectrum Disorders, 2) the 
child who presented problem in reading, 3) 
the child who exhibited off-task behaviors 
during reading tasks, and 4) the child who 
was permitted to attend this study by the 
parents.  
 3. Baseline  

During baseline phase in a private 
room, the researcher took a responsibility 
to teach reading with regular reading 
instructions to the participant in the 45-
minute session, five consecutive days. The 
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session began with greeting. Then the 
activity board was presented to the 
participant to see the six reading activities 
of the day. Moreover, the activities were 
paired to address the same vowel (total 3 
vowels) and the participant was taught 
with the regular reading instruction 
including phonic sounds, vowels and 
blending single syllable words. The reading 
materials such as colorful plastic alphabet 
letters, word cards, pictures, jigsaw puzzle, 
and games were also used. After finishing 
all of the reading activities, the participant 
was tested to reading 15 target words from 
the Word Reading Test. Finally, the session 
ended with the researcher and the 
participant saying goodbye to each other. 

The participant’s pre-reading skills 
and off-task behaviors were observed and 
scored by the researcher and a board-
certified music therapist from video camera 
through the sessions. 
 4. Music Therapy Interventions 

The music therapy sessions were in 
the music therapy room, College of Music, 
Mahidol University. The researcher, the 
music therapist, was responsible for 
teaching the participant with music therapy 
interventions emphasizing on reading in 45-

minute session. There were also greeting, 
six music therapy activities emphasizing on 
reading, reading test, and goodbye. Music 
was integrated in most of the session 
except in reading test, but it might be if 
the participant refused the test. The 
researcher used the same reading 
instructions with colorful reading materials, 
pictures, songs, and music instruments. The 
music therapy interventions were created 
based on the Reporting Guidelines for 
Music-based Interventions (Robb, Burns & 
Carpenter, 2011). Moreover, six music 
activities of each session were designed 
based on the participant’s familiarity and 
preference. This study used live music 
consisting of singing, dancing or movement 
to music, instrument playing with reading 
musical notes, and song writing.  
 

Procedures 
 The participant’s parents and the 
classroom teacher were interviewed about 
his reading skills, behaviors in the 
classroom, and music background and 
experiences. The information was used to 
assess the participant’s reading skills and 
off-task behaviors; in addition, it was used 
to plan both regular reading instruction 
and music therapy interventions, and to
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 develop the research instruments that 
matched with the participant of the study.  

This study employed ABAB reversal 
design. The participant was engaged in 
baseline sessions (phase A) for five 
consecutive days followed by four 
consecutive days of music therapy session 
(phase B), then repeated phase A and B 
once again. The researcher as a music 
therapist provided 45-minute sessions for 
the participant in both music and no music 
conditions at music therapy room, College 
of Music, Mahidol University. Word Reading 
Test (WRT) was used to assess the 
participant’s pre-reading skills and Off-task 
Behavior Observation Form was utilized in 
order to assess off-task behaviors of the 
participant. A video camera was used to 
record all through the sessions; therefore, 
the researcher and a board-certified music 
therapist recorded the participant’s reading 
skills and off-task behaviors from video 
camera all through the sessions. 
 1. Dependent measures 
 1.1 The Word Reading Test (WRT) 
was used to test the pre-reading skills of 
the participant in this study developed 
from the word-reading test of Chuaypan 
(2009). This test was used to assess whole 
word reading and reading by blending 

sound into words with the simple words. 
There were four sets of word lists and each 
set consisted of 15 words with three 
vowels. The Thai language teacher, the 
special educator, and the board-certified 
music therapist were invited to develop 
this test. Additionally, the inter-observer 
reliability of the Word Reading Test 
showed a strongly significant correlation (r 
= 1, p < .01). 
    1.2 The Off-task Behavior Observation    
Form is 10-second interval recording that 
was used to observe and record the child’s 
off-task behaviors: verbal off-task (V), 
motor off-task (M), and passive off-task (O). 
The form was developed from Madsen and 
Madsen’s (1981) the classroom behavioral 
observation strategies and Behavior 
Assessment System for Children 
(Kamphaus & Reynolds, 1998). The 
observers would code the behavior only 
once even the behavior happened 
repeatedly in the same category during the 
same interval. The researcher and a board-
certified music therapist observed the 
participant’s behavior for 10 seconds and 
then the video was paused for five 
seconds to let the observers record the 
observed behavior. The inter-rater 
reliability of this instrument produced a 
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strong significant correlation including 
verbal off-task (r = .99, p < .01), motor off-
task and passive off-task (r = 1, p < .01), 
which showed high agreement rates 
between the two observers. 
 

 2. Data analysis 
Visual inspection was used to 

evaluate the effectiveness of an 
intervention and display the data from 
baseline and intervention phases 
graphically (Kazdin, 1982). In this study, 
each session, the data of reading abilities 
and off-task behaviors were illustrated by 
plotting the simple line graph. The graph 
represented the changes in level, slope, 
and trend of the participant’s reading 
abilities and off-task behaviors that 
associated with the data. 
 2.1 Case study data analysis was 
used to analyze the qualitative results of 
the participant’s reading abilities and 
behaviors during the session from 
videotape. The case study analysis could 
in-depth narrate the happenings during 
participating in the sessions.  
 

Results 
 1. Pre-reading Skills 

The mean score of the baseline 

phase (A1) was 34 out of 75. In session 1-4 
of the baseline, the scores gradually 
increased from 27 to 46. Yet, the score 
suddenly dropped to 34 in the last session. 
On the contrary, the average score of the 
music therapy phase B1 was 44.75, with a 
range of 24 to 57. The score improved 
immediately to 44 in the second session of 
the phase B1. However, the score of the 
non-music phase A2 increased slightly from 
22 to 51, with a mean score of 36.5. The 
participant performed the best reading 
scores in the last music therapy phase B2 
with a mean occurrence of 45.25. The 
score also improved dramatically from 29 
to 47 in the second session, and reached 
58 points in the last session. 
 2.2 Off-Task Behaviors 

In this study, the participant’s off-
task behaviors were divided into three 
categories: (1) verbal off-task, (2) motor off-
task, and (3) passive off-task behaviors. The 
data collection of off-task behaviors was 
calculated into percentage presented by 
the line graphic display. The results were 
shown into two parts: by overall number 
of off-task behaviors in figure 2 and by the 
three categories of off-task behaviors in 
figure 3. 
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Figure: 1 Cumulative numbers of the participant’s word reading scores during non-music 
and music phases. 
 

 
 

Figure: 2 Cumulative numbers of the participant’s overall off-task behaviors during non-
music phases and music phases

The cumulative numbers of overall 
off-task behaviors shown in figure 2 
demonstrated that the participant 
exhibited the most off-task behaviors 

during baseline phase (A1), with a mean 
occurrence of 58.7%. The participant’s off-
task behaviors decreased dramatically in 
music phase B1, with a mean percentage 
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of 15.5%. The off-task behaviors increased 
again in the non-music phase A2 with a 
mean occurrence of 20.9%. Finally, the 

mean occurrence of off-task behaviors in 
the music therapy phase B2 was only 5.7%, 
with a range of 4.1 and 7.8%. 

 

 
 

Figure 3: Cumulative numbers of the participant’s off-task behaviors during non-music and 
music phases divided into three categories: verbal, motor, and passive off-task behaviors 
 

The percentages of off-task 
behaviors were shown in figure 3 with 
further break down of off-task behaviors 
into verbal, motor, and passive off-task 
behaviors. The motor off-task was a 
prominent off-task behavior of all phases. 
The highest number of motor off-task 
during reading tasks was in the baseline 
phase (A1) with a mean occurrence of 
42.5%. On the other hands, the participant 
exhibited the smallest number of motor 
off-tasks during music phase B2 (4.7%). In 

terms of the verbal off-task, the participant 
exhibited the most verbal off-task during 
baseline phase, with a mean occurrence of 
12.1%. On the contrary, the less verbal off-
task behavior was in music phase B2. 
However, passive off-task behavior was rare 
in this study. The participant exhibited 
passive off-task mainly in the baseline and 
non-music phase A2 with a mean 
occurrence of 0.317% and 1.23%. On the 
other hand, there was no passive off-task 
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presented during music therapy sessions in 
phase B1.  

 
Summary of Qualitative Analysis 
 Background of the participant 

The participant was a six-year-old 
Thai boy with Autism Spectrum Disorders 
diagnosed by a doctor in a hospital in 
Bangkok. He was in the kindergarten 3. He 
has been receiving music therapy for three 
years with other therapeutic goals such as 
increasing attention, following direction, 
and reducing repetitive behaviors. Before 
participating in this study, the participant 
was able to recognize all 44 Thai alphabet 
letters and some vowels (total 32 vowels). 
He could only read a very few simple 
words. Moreover, the parents or the 
classroom teacher had initiated him to 
read and also had to help him while 
reading. He only verbally repeated the 
words after the parents and the teacher, 
and he always ran away when he was 
asked to read. Generally, he always 
exhibited off-task behaviors and did not 
follow the direction of the parents and the 
teachers especially in reading time. At 
school, the teacher reported that he 
presented inattentive behaviors in the 

class. He frequently stared at another 
thing, and teacher had to call his name for 
many times to do the reading tasks. Also, it 
required a lot of conditions to make him 
read at home. The parents had to offer a 
lot of rewards such as snacks, games, or 
allowing him to ride a bicycle after 
completing reading tasks. However, he 
would run away before he could finish it. 
 Phase Baseline (A1): non-music 

During learning time without music, 
he exhibited off-task behaviors such as 
running out of the task, playing with stuffs, 
looking at another thing, giggling, 
screaming, and talking out of the topic 
more than 50 percent of the sessions. He 
mostly verbally repeated after the 
researcher without looking at the words; 
moreover, his voice was soft and 
inattentive. The session contours were 
silent and flat even the researcher used a 
lot of large colorful stuffs and pictures in 
the reading activities. Even he frequently 
presented off-task behaviors, his reading 
skills were improved consecutively except 
for the last session that he refused to 
participate in the last sessions and the 
reading scores suddenly dropped to 34 
points.  
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Phase B1: music therapy  
With music therapy interventions, 

the participant engaged more in reading 
tasks. He looked at the word and read 
aloud actively while participating in 
musical activities such as playing piano and 
drums with favorite songs and moving 
along the music. The interesting point is 
that he seldom made mistakes in blending 
sound with the target vowels. However, he 
still exhibited the off-task behaviors but it 
was much shorter and less than in non-
music sessions. When he ran away from 
the task, music was used to bring him back 
to the task easily. For example, the 
participant ran around the table non-stop 
during learning blending new word. He did 
not stop when the researcher spoke to him 
but he stopped when the researcher sang 
his favorite song to him and gave him a 
music cue at the end of the song to stop 
running. Then the new song was sung 
continuously to inform him the reading 
task.  
 Phase A2: non-music 

In this phase, he paid more 
attention during learning to read. He ran 
away or verbally refused the task only at 

the beginning of each activity. The 
researcher just called his name once then 
he came back and completed the task. 
However, he still denied doing the tasks. 
Moreover, he was inattentive while reading 
the words, and often verbally repeated 
after the researcher without looking at the 
words. Therefore, the participant always 
pronounced words and vowels incorrectly, 
or read the words before looking at the 
word cards. For overall of this phase, he 
behaved much better and participated 
more in reading tasks without music; as a 
consequent, his reading skills were much 
improved. 
 Phase B2: music therapy  

While participating in music therapy 
sessions in this phase, the participant paid 
the longest attention in the reading tasks 
of all phases. Even the number of the 
words was increased in each activity, he 
did not refused to read or write them. He 
was able to read the words repeatedly at 
the end of some activities when the 
researcher sang a song asking him to read 
them again. Sometimes music was used as 
a reward to motivate him to read. He 
seemed happy when he was playing music 
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instruments especially piano and drums. 
Additionally, he often read the words 
without prompting from the researcher 
because he would like to play the 
instrument early. Overall, he mostly 
participated in reading tasks attentively and 
is reading scores were improved rapidly. 
 
Discussion 
 Music and pre-reading skills  
 The learning speed of the music 
phases was much faster than the scores of 
the non-music phases evidenced by the 
higher mean scores of both music phases 
(44.75 and 45.25). Many musical factors 
may pay parts in the better learning 
results. Engaging music activities and music 
elements such as melody and 
sustainability of the chosen musical 
instruments could play the role in higher 
mean scores in music phases. 

Music activities were very engaging. 
Music could activate the attention system, 
which associated with many areas of the 

brain and was the memory and language 
foundation (Davis, Gfeller & Thaut, 2008; 
Jensen, 2000). Music especially preferred 
music provided an interesting and familiar 
environment that could grab one’s 
attention and could shift the attention to a 
specific task (Davis et al., 2008). In every 
music session, the piano and the drum 
were used to motivate the participant to 
read words. During piano activity, he was 
eager to read words when the words were 
used to substitute his favorite song’s 
written music. He was very cooperative in 
reading tasks during drumming activity 
whether the drumming was used as a 
reinforcer or as a mean to gather attention. 
Additionally, being successful in music 
making provided the sense of 
accomplishment, which encouraged future 
engagement (King, 2004). Reading tasks that 
were paired with successful music making 
experience inspired the participant to read 
more. 
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Figure 4: Discussion of music and pre-reading skills 
 

Melody was one of the musical 
elements that may help improve higher 
pre-reading scores of the participant during 
music therapy phases. Taylor (2010) 
indicated that the perception of melody 
and rhythm is associated with the frontal 
cortex of the brain where stores working 
memory; therefore, the information set to 
melody was stored faster. Davis, Gfeller 
and Thaut (2008) explained that music 
could be used as a mnemonic device. The 
information would be encoded when the 
attention was stimulated by the familiar 
music. To store the information into long-
term memory, it requires insufficient 
learning process. Additionally, the previous 
studies demonstrated that the information 
would be memorized and recalled faster if 
it was set with preferred or familiar melody 
(Wolfe & Horn, 1993; Colwell & Murrless, 

2002). During the music sessions, the 
researcher repeatedly sang a song 
instructing the steps of blending word 
while the participant was engaging in 
reading tasks. As a consequence, the 
participant could correctly blend the 
words by himself much faster than when 
he participated in non-music sessions. In 
addition, the words set to the melody 
motivated the whole-word reading and 
support the word memorization. The 
participant could pick the word cards that 
match with the song lyrics sung by the 
researcher. Afterwards, he himself read 
aloud the words with a music cue. 

The different levels of sustainability 
of the chosen musical instruments may 
help develop the pre-reading scores of the 
music therapy phases. During the 
participant looked at the letters of short 
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and long vowels, he pronounced the 
sounds alternatively in non-music phases. 
Conversely, the participant could verbally 
read word with the correct vowel sound 
after learning to read in music conditions. 
Some previous researchers used the 
different musical instruments to help 
develop reading skills (Colwell, 1988; 
Roskam, 1979). Colwell (1988) and Roskam 
(1979) taught music to their students in 
order to develop auditory discrimination, 
which was transferred into reading context 
later. In this study, the researcher chose 
the musical instrument that had different 
levels of sound sustainability to support 
the vowel discrimination. While the 
researcher was singing a short vowel 
sound, the wood block that also has short 
sustaining sound was presented to the 
participant to play with. On the other 
hand, the participant would play a tone 

bar that has long sustaining sound when 
the researcher sang long vowel sound.  
After singing the song and playing these 
two instruments, the participant could 
verbally blend the words with the correct 
vowel sound and also could choose the 
right words from the researcher’s dictation.  
Music and off-task behaviors 

During the baseline phase, the 
participant exhibited the highest mean 
percentage of the three off-task categories. 
Moreover, even the reading scores of the 
baseline phase were not stable, the 
researcher could not expand the baseline 
phase more because he refused to 
participate in the non-music session. On 
the contrary, the participant’s off-task 
behaviors rapidly decreased during music 
phases. There were many reasons why the 
participant’s off-task behaviors were much 
less in music conditions. 
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Figure 5: Discussion of music and off-task behaviors 
 

As mentioned earlier in the 
discussion of music and pre-reading skills, 
the participant’s attention could be drawn 
by music especially preferred or familiar 
music. The previous studies also indicated 
that music provided enjoyable and active 
environment, which could play an 
important role in reducing and preventing 
off-task behaviors during learning time 
(Colwell 1994; Madsen, 1991; Register, 
2004). During music condition, the 
participant was very engaged in both 
reading and music tasks simultaneously. 
Various music activities such as singing, 
playing musical instruments, and moving 
with songs were used as a mean to remain 
attention and as a reward after completing 

a reading task. The piano and the drum 
were his favorite musical instruments used 
to draw his attention during learning to 
blend and read words. As a reward, many 
musical instruments such as egg shakers, a 
floor tome, maracas, hand bells, and 
ocean drum were used to motivate the 
participant to learn reading words. He 
responded very well to music as a reward 
because he read the word attentively with 
the facial expression of enjoyment. The 
motor and verbal off-task behaviors were 
reduced dramatically and passive off-task 
behavior also seldom happened during the 
music condition because the participant 
was involved in the session that was full of 
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enjoyment and interesting musical 
activities.  

For the children who have difficulty 
in maintaining focus especially the children 
with ASD, repetition is boring and can 
cause frustration (King, 2004). Music can be 
used as a structure of time that could 
inform them about how long of the task 
they have to be involved. In this study, 
harmony, phrase, and form of music 
provided a clear structure of the activity 
that helped reduce and prevent off-task 
behavior of the participant. Songs were 
used to structure the time of reading tasks 
and then getting a music reward. When he 
knew the passage of reading time, he fully 
read the word without running away even 
he struggled in some words. During the 
time of playing musical instrument as a 
reward, the song could remind him about 
how long he could play music. He could 
stop playing without frustration and could 
continue the reading task again. 
Additionally, the verbal off-task behavior 
that decreased immediately might be the 
fact that he was involved in the structured 
music activities. Therefore, he would not 
have a chance to talk except when were 
cued to read aloud the words. Certainly, 
there would be the time that the 

participant exhibited off-task behaviors but 
music could handle those behaviors easier 
than without music. When the participant 
ran out of the task, music was used to 
bring him back quickly. The participant was 
given a chance to run for a moment with 
music. Then he stopped with music cue at 
the end of the song. 
Not only music provided a pleasant 
atmosphere during learning time, it also 
helped manage the participant’s emotion 
that could affect the behaviors.  The iso-
principle is one of the music therapy’s 
principles that used to modify behavior. It 
is the use of music either live or recorded 
music to entrain with the client’s current 
state and then it is gradually changed to 
match with the client’s need (Michel & 
Pinson, 2012; Robb, 2008). At the beginning 
of every session, he was very active and 
energetic. Without music, he would run 
around the room and giggled non-stop. It 
was difficult to stop and bring him to the 
reading tasks. On the other hand, he was 
calm down and participated in the task 
easily during the music condition. When he 
came in with the over-stimulated mood, 
the drum was offered to him immediately. 
The researcher sang a song and played the 
drum as fast as his tempo. Afterwards, the 
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researcher gradually decreased the tempo 
and dynamic until he was calm, and then 
led him into the reading tasks.  
 
Implications 

The results of the study 
demonstrated that music therapy 
interventions can be used to improve pre-
reading skills and reduce off-task behaviors 
during reading tasks of a child with ASD. 
Not only the participant benefited from 
the music therapy interventions 
emphasizing on reading in this study, but 
others also can take advantage of applying 
music applications from this study.  

In the field of music therapy, music 
therapists can adapt the music therapy 
applications from this study to use in their 
clinical practice with the clients with ASD 
who are struggle in reading. Moreover, 
those applications can be utilized in order 
to reduce off-task behaviors during reading 
activities. Before creating the music 
interventions, the music therapist needs to 
assess the client’s communication, 
cognitive, and reading skills. Also, the 
client’s music preferences and abilities 
need to be assessed in order that the 
music therapist can serve the most 
appropriate music intervention for their 

client. There are diverse music activities 
including musical instrument playing, 
singing, moving with music, and song 
writing. Furthermore, reading tasks 
integrated with music activities should 
have a clear structure that would be easy 
for the client to follow with. For example, 
this study used the song that provided the 
tasks step by step, and each phase of the 
song had different melodies and rhythms. 
In addition, the length of each task should 
not be too long depends on the client’s 
reading abilities and attention span. 
Melody instructing reading comes when 
the client is involved in the music tasks. 
Familiar melody would be the most 
appropriate element to teach the client to 
read and also remember the steps of 
blending words. Additionally, the song 
should not be too long but should be sung 
repeatedly. In order to have the client read 
the word, it necessary to give him/her a 
cue by leaving a second to last beat of the 
song for him/her to complete. To teach 
reading to the client who cannot recognize 
the vowel sounds, the sound of music can 
be used to develop the auditory 
discrimination. Choosing the musical 
instruments that have a contrasting 
sustainability level such as woodblock and
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 a tone bar can support vowel 
discrimination.   

In the field of special education 
teachers or Thai language teachers can 
benefit from this study by adapting some 
music applications to use with their 
students with ASD. As mentioned earlier, it  
can be very difficult to provide various 
musical instruments especially the piano 
for integrating with reading activities. 
Therefore, using music to teach reading at 
school should be simple music activities 
such as singing, moving with music, or 
playing with small-sized musical 
instruments. However, the activities should 
be associated with the students’ 
preference and ability. At school, there are 
many students in a class and the teacher 
can adapt the music applications from this 
study to use as a group. Not only the 
student will improve reading skills, but 
may also increase joint playing and social 
skills of the student with ASD. Music can 
be used to motivate learning environment 
and to empower the student to do the 
reading tasks; therefore, teachers can 
follow the functions of music used in this 
study. Normally, most of young children 
love fun music, familiar melody, fast 
tempo and these should be used to build 

structure of the reading activities; 
moreover, they can be used as a cue, a 
reinforce, and a reward. Live music is more 
flexible and adaptable than recorded 
music, which is difficult to adjust to the 
student’s mood and needs.  
 
Recommendation for Future Research 

The results of this study 
demonstrated that music therapy 
interventions could improve pre-reading 
skills and reduce the off-task behaviors 
during reading tasks in a child with ASD. 
This study investigated the effectiveness of 
the music therapy interventions used with 
only one participant with a short period of 
collecting data. It may be valuable if the 
future research will recruit more 
participants and expand the period of data 
collection in order to see more reading 
problems in the children with ASD. It will 
be a good opportunity to explore the 
more effective music therapy interventions. 
Besides, the future research may group the 
participant together and examine the 
effectiveness of music interventions when 
are used with a group of the children with 
ASD.  

This study was conducted in the 
clinical setting and the participant was 
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taught to read by the music therapist. The 
recommendation is that the future 
research may investigate the use of music 
to teach reading in the school setting. It 
can be in special classroom or mainstream 
classroom. 

The reading ability of the children 
with ASD is various. They may struggle with 
reading accuracy or reading 
comprehension. The goal of this study was 
to teach pre-reading skills. The participant 
was taught to blend words and memorize 
the whole words. It would be valuable if 
the future research investigates the use of 
music to enhance reading accuracy or 
reading comprehension skills in the older 
children with ASD.  

Finally, the future research may 
investigate the music interventions in 
different music conditions. For example, 
the researcher may compare singing with 

musical instrument playing for improving 
reading skills in children with ASD, The 
future research should explore the more 
effective intervention that might help 
improving the reading skills and reducing 
off-task behaviors of the children with ASD. 
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Abstract 
  This study was mixed method with survey and in-depth interview and aimed 
to study the correlation between the effects of the female physical appearance ideal and 
self esteem in women with physical disability and mobility impairment in Lampang 
province. The sample size consisted of 374 women with physical disabilities and mobility 
impairments that had selected by simple random sampling. For the data collection, the 
researcher divided it into two parts- quantitative and qualitative method. The first part, 
questionnaires were used to collect the personal information, the level of self esteem 
and the level of the effects of the physical ideal towards females with disabilities and 
analysed by using the SPSS program to obtain the frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Chi Square test, t-test and F-test or one-way ANOVA. For qualitative or in-depth 
interview, the researcher interviewed three women with physical disabilities. Verbatim data 
from key informants were analysed by analytic induction method.  
 The results revealed that overall the sample group had a medium-high self 
esteem level, which inversely related to the effects of the physical appearance ideal at a 
medium-low level. This means the women with disabilities and mobility impairment who 
had a low level of the effects of the physical appearance ideal tended to have higher self 
esteem, and vice versa. Regarding correlations between personal characteristics and self 
esteem as well as between personal characteristics and female physical appearance ideal, 
only age correlated with both the level of self esteem as well as the level of impact the 
female physical appearance ideal. Occupational level (employed or not employed) 
affected only the level or self esteem. The study also indicated that the most negative 

The Correlation of the Female Physical Ideal on Self Esteem in Women 
with Physical Disability and Mobility Impairment in Lampang Province 
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impact of the female physical appearance ideal in women with disabilities and mobility 
impairment were a loss of confidence in being a mother and/or a good housewife.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบผสมผสานโดยการสํารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของทัศนคติด้านภาพลักษณ์สตรีในอุดมคติและระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของสตรีพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดลําปาง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ สตรีพิการทางกายและการเคลื่อนไหว  จํานวน 374คน เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2ส่วน ได้แก่ วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใน
ส่วนของเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ หรือเชิงสํารวจนั้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
วัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง และ วัดระดับการได้รับผลกระทบของทัศนคติด้านภาพลักษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยการ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ ทดสอบค่าที ทดสอบค่าเอฟ หรือการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์สตรีพิการ 3 ท่าน เพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นในเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ ตีความเชิงอุปนัยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง ซ่ึงสัมพันธ์ผกผันกับระดับการได้รับผลกระทบของทัศนคติด้านภาพลักษณ์ทางกาย ท่ีมีระดับ
ผลกระทบโดยรวมปานกลางค่อนข้างตํ่า แสดงให้เห็นว่าสตรีพิการท่ีได้รับผลกระทบของทัศนคติด้าน
ภาพลักษณ์ทางกายตํ่า จะเป็นผู้เห็นคุณค่าในตนเองสูง และสตรีท่ีได้รับผลกระทบฯ สูงจะเป็นผู้เห็นคุณค่า
ในตนเองตํ่า ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลต่อระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลต่อระดับผลกระทบท่ีสตรีพิการได้รับจากภาพลักษณ์สตรีในอุดมคติ พบว่า ความ
แตกต่างของอายุส่งผลกระทบต่อท้ังระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและระดับผลกระทบท่ีสตรีพิการได้รับจาก
ภาพลักษณ์สตรีในอุดมคติ ส่วนลักษณะการประกอบอาชีพ(ประกอบอาชีพและไม่ได้ประกอบอาชีพ) ส่งผล
กระทบต่อเพียงระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติด้าน
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ภาพลักษณ์สตรีในอุดมคติท่ีส่งผลต่อสตรีพิการมากท่ีสุด คือทัศนคติของความเป็นแม่ และความเป็นคู่ชีวิตท่ี
สมบูรณ์ให้แก่เพศชาย 
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Introduction  
 Recently, awareness has been 
raised worldwide about the importance of 
human rights and equality of persons with 
disabilities (PWDs). This is a group that is 
disadvantaged and excluded because of 
the limitations of their bodies. Under the 
supervision of the United Nations, the 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD) has been established. In 
2006 Thailand ratified the Convention and 
then established the Empowerment of 
Persons with Disabilities Act 2007 and the 
Education for Persons with Disabilities Act 
2008. In order to encourage benefits for 
PWDs and protect them from social 
discrimination. Previous studies found that 
in practice PWDs did not receive 
comprehensive care and had low quality 
of life, especially those living in rural areas. 
Common problems are low access to 
various services, inequality and a 
stigmatizing of the disability that reduce 
the human value in society.  Studies has 
also revealed that women with disabilities 
are a vulnerable group who see 
themselves as less valuable due to a 
combination of factors related to being 
disabled and women.(Sundthontada & 
Lakthong 2008; Sherer, 2012) 

 The disability conditions are the 
main obstacle that influences the lifestyle 
of PWDs. The factors that affect the quality 
of life and make PWDs life more 
challenging are the attitude of PWDs 
toward themselves or the perceived self, 
i.e. self esteem. Findings on self esteem of 
PWDs showed a correlation between the 
level of self esteem and the quality of life. 
Persons with disabilities who had a high 
level of self esteem tended to have a 
better quality of life compared to those 
with lower self esteem. Mostly, this could 
be seen among women with physical 
disabilities and mobility impairment 
(Abraido-Lanza, Guier, &  Colon, 1998; 
Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor, & Swank, 
2003) Factors like family, environment, 
social norms, economy, personal 
characteristics,  political and religious 
beliefs affected the perception of self and 
self esteem and defined the role of the 
individual in society (Cornwell & Schmitt, 
1990; Hancock et al., 1994; Barnwell & 
Kavanagh, 1997; Omolayo, 2009; 
Duvdevany, 2010; Mathis & Roessler, 2010). 
 Study of Markus and Kitayama 
(1991) showed that different cultures 
influenced perception, emotion, and 
motivation of the individuals differently. 
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This was also found by Schmitt and Allik 
(2005) who examined the global self 
esteem in 53 countries and found that the 
level of self esteem significantly differed 
across countries with different cultures and 
social norms. Niaz and Hassan (2006) found 
that, the patriarchal culture in Southeast 
Asia countries affected people’s mental 
health, self confidence and self esteem 
more than other cultures.  

In general, two popular tools to 
measure self esteem are Coopersmith Self-
Esteem  and Rosenberg's Self Esteem 
Inventory. (Coopersmith,1967,1981; 
Resenborg, 1965; Demo, 1985; Heatherton, 
Wyland & Lopez, 2003; Griffiths et al., 1999; 
Hosogi, Okada, Fujii, Noguchi & Watanabe, 
2012). However, the Coopersmith form 
asks multiple questions on the same topic, 
creating a sample of answers for that topic. 
Arguably, this may more accurately reflect 
a specific participant’s true opinion on a 
given topic compared to using singular 
questions on each topic, as is the case 
with Rosenberg's self esteem scale. 
Additionally, Coopersmith "dissects" self 
esteem into 4 constructs (significance, 
competence, power and virtue) as 
opposed to Rosenberg who uses only two 
(self worth and self efficiency). Results 

from the Coopersmith questionnaire may 
therefore give a more detailed explanation 
of a participant’s self esteem. 
 Some studies reflected that 
Thailand has been administrated by a 
patriarchy culture (Chahongram et al., 
2013) which refers to a culture where the 
senior male is the leader of the family.  
Women, on the other hand, must stay at 
home, take care of the family and be 
“good” daughters, wives and mothers. 
Having a normal physical appearance and 
a beautiful body are also crucial 
characteristics of a quality woman. The 
patriarchal aspect of Thai society that 
oppresses women’s thoughts and 
influences their self satisfaction negatively 
can be seen regularly in the media. 
Whether in movies, TV series or magazine’s 
advertising presents the image of an ideal 
woman with a flawless physical 
appearance.  Such idealistic ideas affect 
the mental health, confidence and self 
esteem of normal women (Saussy, 1991; 
Dutton, 1994; Niaz & Hassan, 2006; Sultana, 
2012; Aphiwatanagul, 2003; Reunyen, 2009; 
Chaiyasang, 2011).  
 Whereas "normal" women are 
negatively affected by the existing female 
physical ideal it seems pertinent to ask
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 how women that are even further away 
from the norm, i.e. women with physical 
disabilities, are affected. However, little to 
no research has been carried out in this 
area.  

Thus, the present study set out to 
deal with this issue. More specifically, our 
objectives were to investigate some 
research statements among women with 
physical disabilities: (1) How much is level 
of the existing female physical appearance 
ideal and  self esteem? (2) How different is 
between female physical ideal and self 
esteem?, (3) How different is between 
personal characteristics and self esteem ?, 
(4) How different is between personal 
characteristics  and  level of female 
physical appearance ideal?.  
  

Method 
Study design and participants  
 This study used mixed methods: 
survey and depth interviews. The research 
was carried out between January and June 
2014. Three hundred and seventy-four 
respondents were involved as research 
participants for the questionnaires part. 
They were selected by a simple random 
sampling method from 1,617 women with 
physical disabilities and mobility 
impairments in Lampang province. The 

sample size was calculated with the Taro 
Yamane method using a 95 percent 
confidence level.  
 

Instruments 
 The questionnaires were divided 
into 3 parts: (1) personal data (questions 
on age, educational level, marital status, 
career and cause of disabilities); (2) self 
esteem level measurement, using 
Coopersmith Self-Esteem Inventory Adult 
form; and (3) questions regarding the 
impact of physical appearance ideal in 
women with disabilities.  
 The Coopersmith Self-Esteem 
Inventory Adult form is comprised of 25 
statements that the participant confirms to 
be either true or false. The questionnaire 
can be scored by attributing the values 1 
and 0 to response the positive items, and 
0 and 1 to the negative item. The total 
score can be interpreted summarily in the 
four score ranges; 0-24, 25-49, 50-74 and 
75-100 to have an overall of self esteem 
level from low, medium low, medium high 
and high. We tested with the 30 women 
with disabilities in the area and the 
reliability coefficient was .88 
 The Impact of physical appearance 
ideal questionnaire was developed by the 
researcher. It contained 9 items presented 
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in Likert’s scale from strongly disagree to 
strongly agree. It can be scored by 
attributing the values 5, 4, 3, 2 and 1 to 
response the positive items, and 1, 2, 3, 4 
and 5 to the negative items. The total 
score can be interpreted in the four score 
ranges; 9-17, 18-26, 27-35 and 36-45 which 
mean the women with disabilities and 
mobility impairment affected by physical 
appearance ideal in high, medium high, 
medium low and low level. We tested the 
question with the 30 women with 
disabilities and mobility impairment in the 
area and the reliability coefficient was .85 
 For the in-depth interview the 
researcher then selected 3 participants 
(using the Purposive Sampling method) 
from the sample group. The inclusion 
criteria for participant selection were as 
follows. Willing to partake in the study, 
having different background, age, 
educational level, occupation and life 
style, and having different cause of 
disabilities both congenital and acquired. 
The participants were interviewed about 
their attitudes toward life, the way they 
perceive themselves and how they 
believed the female physical appearance 
ideal affected them.  
 

 

Data analysis 
 Descriptive statistics were used to 
describe the basic features of the data, for 
example percentage, standard deviation, 
etc. Differences and correlation in personal 
characteristic variables and self esteem 
and impact of physical appearance ideal 
scores were analyzed using the Chi-Square 
test, t-test and F-test or analysis of 
variance (ANOVA). Total self esteem scores, 
impact of physical appearance ideal scores 
were compared between groups by F-test 
and verbatim data of interview part were 
analyzed by analytic induction. 
 

Results 
 Questionnaires  

General information of participants 
: A total of 374 women participants with 
physical disabilities and mobility 
impairments in Lampang area were invited 
to participate in this study. Of these, 3 
were selected to participate in the depth 
interview based on their different age, 
background, cause of disabilities and life 
style.  
 Seventy-three percent of the 
participants were aged 51-60. Age between 
40-50, 29-39 and 18-28 were found to 
make out 13.1 %, 10.4% and 3.2%, 
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respectively. In terms of marital status, 
59.9% reported to be married, 26.7% were 
single, 8% widowed and 5.3% divorced or 
separated. The Educational levels among 
the participants were 73.3% primary 
education, 13.9% no educational system, 
5.1% junior high school, 2.7% high 
Vocational school, 2.7% under graduates,  
1.6% senior high school and 0.8% informal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educational system level. In terms of 
occupation, 39.2% of the participants were 
agriculturist, 31.5% was self employed, 
10.4% unemployed and 5.1% were 
employees in the state enterprise business. 
Fifty-seven percent of the participants had 
acquired disabilities and 43.0% had 
congenital disabilities. (Table 1) 
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Table 1 Personal characteristics of Participants (N= 374) 
 

Personal characteristics Frequency Percentage 
Age (years) 
     18-28 
     29-39 
     40-50 
     51-60 
Marital status 
     Single 
     Married 
     Divorced/Separated 
     Widow 
Educational level 
     No educational system 
     Primary school 
     Junior high school 
     Senior high school 
     High vocational school 
     Undergraduate  
     Others (informal educational system) 
Occupational 
    Self employed  
    Agriculture 
    Company employee 
    State enterprise business employee 
    Unemployed 
Cause of disabilities 
     Congenital  
      Acquired 

 
12 
39 
49 
274 

 
100 
224 
20 
30 
 

52 
274 
19 
6 
10 
10 
3 
 

118 
147 
52 
19 
38 
 

161 
213 

 
3.2 
10.4 
13.1 
73.3 

 
26.7 
59.9 
5.3 
8.0 

 
13.9 
73.3 
5.1 
1.6 
2.7 
2.7 
0.8 

 
31.5 
39.2 
13.9 
5.1 
10.4 

 
43.0 
57.0 
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Self esteem: As self esteem level in 
the participants, a medium high to high 
level of self esteem was found in 72 
percent of the participants, whereas 28 
percent had a medium low to low level of 

self esteem. However, most of the 
participants responded that they felt 
lacking of self confidence and self 
satisfaction. (Table 2).  

 
Table 2 Frequency and percentage of participants classified by self esteem level 
            (N= 374) 
 

Self esteem level Frequency Percentage 
Low (score less than 24) 
Medium low (score 25-49) 
Medium high (score 50-74) 
High (score more than 75) 

47 
57 
186 
84 

12.5 
15.5 
49.6 
22.4 

 
Physical appearance ideal: In 

terms of level of the female physical 
appearance ideal, it shows that in 28.5% of 
the participants the impact was low, in 
64.7% it was medium-low, in 5.4% it was 
medium-high and in 1.6% it was 

 
High. (Table 3) When we analyzed the 
questionnaires question item by item, it 
was found that the sample group felt less 
attractive and less adequate as mothers 
and wives, compared to non-disabled 
women. (Table 4.) 

 
Table 3 Frequency and percentage of participants classified by the effect of female 

physical appearance ideal level (N= 374) 
 

 Effect of female physical appearance ideal  Frequency Percentage 
Low (score higher than 36) 
Medium low (score 27-35) 
Medium high (score 18-26) 
High (score lower than 17) 

107 
241 
20 
6 

28.5 
64.7 
5.4 
1.6 
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Table 4 Percentage, mean and standard deviation of female physical appearance ideal 
classified by item of questionnaire (N= 374) 

 

Question Disagree Neutral Agree Mean SD 

1) Having the image like the actress on 
television program and movie is my goal.  
2) I always compare myself to the model in 
the magazine. 
3) In my society disabled female is as 
attractive as normal female. 
4) Nowadays it doesn’t matter if you are 
disabled or not. 
5) I believe that I could be a good wife and 
mother. 
6) I am not different than other.  
7) My society believes that disabled man 
have more potential than disabled woman.  
8) I am not confidence to be in the crowd.  
9) I believe that the appearance is not as 
important as what is inside. (thought, moral) 

26.2% 
 
 

61.7% 
 

50.9% 
 

42.2% 
 

42.5% 
 

47.5% 
 

16.5% 
 
 

32.6% 
 

30.7% 
 
 

62% 
 
 

28.1% 
 

20.8% 
 

37.2% 
 

32.1% 
 

29.2% 
 

62.3% 
 
 

44.4% 
 

33.4% 
 
 

11.8% 
 
 

10.2% 
 

28.3% 
 

20.6% 
 

25.4% 
 

23.3% 
 

21.2% 
 
 

23% 
 

35.8% 
 
 

2.8 
 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.2 
 

2.2 
 

2.1 
 

3.1 
 
 

2.9 
 

3.1 
 

.82 
 
 

1.06 
 

.88 
 

.93 
 

.98 
 

.76 
 

.72 
 
 

.77 
 

1.0 
 
 

 
Correlation/ difference: Self esteem 

were significantly (p<.01) related to the 
level of female physical appearance ideal 
(Table5) as well as age and occupation. No 

 
relationships were found between self 
esteem and marital status, educational 
level nor cause of disability (Table 6)
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Table 5 The difference between self esteem and female physical appearance ideal    
(N=374) 

 

Mean square F-test p-value 

Between Groups                                             6.75      
Within Groups                                                  .97  

  6.92 .00* 
 

      *p<.01 
 

Table 6 The difference between self esteem and personal characteristics (N= 374) 
 

Personal Characteristics                                                      F-test p-value 
Age 
Marital status 
Educational level 
Occupation  
Cause of disability 

5.37 
1.89 
2.16 
1.02 
.062 

    .03* 
    .59 
    .17 
    .01* 
    .56 

    *p<.05 

 
Age was the only descriptive factor 

that was significantly (p<.05) related to the 
impact that the female physical 
appearance ideal .had on the women. 

Marital status, educational level, 
occupation and cause of disability, on the 
other hand, were not (table 7).

Table 7 The difference between physical appearance ideal and personal characteristics 
(N=374) 

Personal Characteristics                                   F-test    p-value 
Age 
Marital status 
Education level 
Occupation 
Cause of disability 

3.10 
  .59 
3.73 
1.06 
1.05 

    .02* 
    .61 
    .72 
    .37 
    .30 

*p<.05
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In-depth interview 
 For the in-depth interview, three 
women with different backgrounds and 
lifestyles were interviewed. All names used 
are fabricated. 
  Ms. Supin (single woman, age 37) 
have, since the age of 2, poliomyelitis 
which has caused leg length discrepancy. 
Now she is working for the government in 
the Lampang municipality and is living with 
her grandparents and nephew.  
 Ms.Sukjai (married, age 40) was in a 
motorbike accident when she was 15 and 
had her right leg amputated above the 
knee. She is living with her husband (who is 
also in a wheelchair) and their 3 kids. Now 
she is working with her husband in a 
mechanical repair shop. She is also a 
member of a “Don’t drink and drive” 
project and the president of the provincial  
sport association for persons with 
disabilities in Lampang.  
 Ms. Wipa (single, age 28) has a 
congenital condition that left her legs to 
not fully develop, forcing her to use a 
wheelchair. She is living with her parents 
and is now starting her first job, for the 
government in the municipality office. 

 Those three participants had quite 
good self esteem level. The results 
showed what they had in common in the 
term of self esteem that for the 
participants, self esteem often depended 
on their independent living; self 
confidence of their own potential, not 
comparing with other, working efficiency 
and participating in social event. They also 
coped with some negative physical 
appearance ideal on self esteem especially 
“motherhood perspective”  
Independent living 
 “During my study in 1990s, every 

time I had school break I travelled 
to Bangkok alone. Took all jobs 
they offered me. And when 
school break finished I came back 
to the hometown to study. I tried 
to do everything I could to be 
able to continue my school. 
When I finished the junior 
vocational school, I continued 
studying until I finished the senior 
vocational school even if my 
parents didn’t agree with that due 
to the money issue but I told 
them to not worry about this I will 
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work and earn money for that by 
myself.” 

(Supin) 
Don’t compare with other to overcome 
social stigma  
 “I understand that every people 

have different prospective 
towards life. So I don’t compare 
myself with someone else. It’s like 
working, if you don’t work you 
won’t earn money to buy food 
and no one else will bring food to 
you. So you should not care 
whatever people think so much. 
When I was very young, my 
friends at school mocked me for 
being a disabled but I never let it 
bother me. I only focused on 
study, that’s why I always in the 
top rank of the class and made 
my grandparents proud.” 

(Supin) 
 

In terms of the effect of female 
physical appearance ideal, not having 
“normal body” did not affect to their self 
satisfaction regards to the beautifulness 
through their own positive understanding 
and acceptance.  
 

 “From my own opinion I actually 
don’t care so much about my 
physical appearance. I like to see 
beautiful people but I never 
compared myself to them” 

(Sukjai) 
 
Working efficiency 

“ Regarding to the work efficiency, I 
think disabled - and non disabled 
person are the same. The work 
place often focuses on the work 
efficiency. So I don’t get any 
problem from it since I can work 
like other.”    
                      (Wipa) 

 “Disabled - and non disabled 
person are not different if you 
don’t look at the appearance. We 
all can do pretty much the same 
thing.” 

(Supin) 
 
Social integration, recreation and 
contribution 

“ I started joining the sport club 
many years ago. At first I tried to 
play basketball myself and it 
made me stronger and felt good 
so I invited the friends to join it 
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with me. After a while we decided 
to establish our own sport club. 
We also sent our membership 
from the club to join nation sport 
competitions for person with 
disabilities for many years until 
now… 

   …Past a few years, my 
husband and I also join the 
“Don’t drink and drive” project. 
Every year we have meeting to 
educate student in the school 
about the consequences of driving 
after drank.”….  

(Sukjai) 
“Besides taking care of the nephew 
I also play badminton too. When I 
was in   Bangkok I went out to 
play badminton everyday with my 
friends, it’s really fun.” 

(Supin) 
 
Challenges in motherhood perspective 

Instead they believed that having 
“normal body” is a symbol of being a 
great mother or wife together with lacking 
of knowledge about disabilities and their 
capabilities. These effected to their self 
satisfaction in such an aspect. 
 

 “To be honest, I want to have a 
boyfriend, want to get married, 
have my own family and kids 
even though I know it’s 
impossible, because I never get 
flirt from anyone or anything 
close. I do have guy friends but 
we are just a friend. I know that 
no one wants to have serious 
relationship with disabled woman 
like me. If they have to pick 
between normal and disabled 
woman, they will pick normal girl. 
If I were a guy, I would pick 
normal girl too. Choosing the 
disabled woman could cause 
many problems. Since we can’t 
perform the wife duties perfectly 
and if we want to have kid, I’m 
not sure if our kid will be disabled 
like us too.” 

(Wipa) 
 

 “I got pregnant after I married for 
a few months. During those times 
I was so worry about being 
mother. How I could take care of 
them since it’s hard to take care 
of house and myself already. My 
husband is also on the 
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wheelchairs so what could we do 
if something happened. I worried 
about everything back then. 
Luckily, my mother in law decided 
to move in to stay with us and 
helped me take care of the baby 
during my adjusting time.  

(Sukjai) 
 

Discussion 
 The present study investigated the 
difference between the female physical 
appearance ideal and self esteem in 
women with physical disabilities and 
mobility impairment in the Lampang area. 
Statistical analysis of gathered data 
revealed that overall participants had 
medium-high self esteem level, which 
inversely related to the effects of the 
physical ideal at a medium-low level. This 
means the women with disabilities and 
mobility impairment who had a low level 
of the effects of the physical appearance 
ideal tended to have higher self esteem, 
and vice versa. Similar results have been 
found by other researchers such as 
Chinhang (2010), Watcharagul (2007) 
Kantha (2002) and Krungkasem (2003), who 
studied the impact of female physical 
appearance ideal on women in Thailand. 

 Participants that felt highly affected 
by the existing female physical appearance 
ideal are likely to have a negative body 
image and low confidence in their abilities 
to be a good mother and/or a wife. This in 
combination with a lack of knowledge/ 
education about motherhood with 
disabilities probably resulted in a low level 
of self esteem.  Fisher and Cleveland 
(1968) stated that the self-assessment in 
the individual is like a mirror that reflects 
the personality. When a person lacks self 
confidence, that person is likely to feel 
worthless which leads to low levels of self 
esteem and a perceived negative self 
image. 
 When personal characteristics were 
included in the analysis it was found that 
only age influenced the level of self 
esteem as well as the level of impact the 
female physical appearance ideal had on 
the women. Younger women had lower 
self esteem and were more affected by 
the physical appearance ideal. 
 Unfortunately we failed to show 
the clear direction of the result regarding 
self esteem, since this study used 
Coopersmith Self Esteem Inventory Adult 
form. The answers were only “yes" and 
"no", which we could not use to analyze 
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statistically. Nevertheless when we 
compared the average scores between 
each age group from younger to older, the 
scores increased progressively. This was 
similar to findings of other researchers 
(Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor, & 
Swank,2003; Erol & Orth, 2011; Orth, 
Robins, & Widaman, 2012; Robins, 
Trzesniewski, Tracy, Gosling, & Potter, 2002) 
who used other questionnaires to test the 
level of self esteem and found 
relationships between the age and self 
esteem. It could be concluded that in the 
group of older samples, the level of self 
esteem would normally be higher.  
 Regarding the impact of the female 
physical appearance ideal, older women 
were less affected compared to younger 
women. This confirmed previous findings 
by Stunkard and Burt (1967), Tiggemann 
(2004) and Tiggemann and Lynch (2001) 
who studied relationships between body 
image and age. 
 According to Coopersmith’s self 
esteem theory (1981), there were four 
components of self esteem: Significance, a 
feeling of being important to someone; 
Competence, the ability of doing 
something well; Power, having some 
control over being who you are; and 

Virtue, the belief that you are a good 
person. In early adulthood Significance, i.e. 
being liked by others, is an important 
component to the self esteem. This may 
explain why the younger women in the 
present study were more affected by the 
female physical appearance ideal, 
compared to the older women. Being 
dependent on external confirmation for 
building self-esteem, the younger women 
might have been more sensitive about 
their disabilities and thus more easily 
influenced by the female physical 
appearance ideal. In the older women, on 
the other hand, self esteem might be more 
dependent on the power and virtue 
components and the female physical 
appearance ideal may therefore had less 
impact.  
 Results also indicated that 
occupation affected the level of self 
esteem. When separated the sample group 
into 2 groups, employed and unemployed, 
it was found that the sample group of 
employed women had a higher level of 
self esteem compared to the unemployed 
group. Such findings had also been made 
by Van Dongen (1996), Mueser et al. (1997), 
Arns and Linney (1993) Torry, Mueser, 
McHugo and Drake (2000) who studied self 
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esteem among groups of disabled or 
chronically ill who were employed and 
unemployed. Participants who were 
employed or were receiving occupational 
training when the disability occurred 
experienced a higher level of self esteem. 
In the in-depth interviews of the present 
study it was noted that participants spoke 
with pride about their career and the 
potential they had to achieve the career 
goals. This suggested that employment 
may be an important factor in promoting 
self-esteem in women with disabilities and 
mobility impairment. Interestingly, when 
the data was analyzed to find a possible 
difference between the impact of female 
physical appearance ideal and 
employment/unemployment, no 
difference was found. Thus being 
employed or unemployed did not make 
the women more or less easily influenced 
by the physical appearance ideal. This 
contrasted findings by Killen (2012) who 
found that young employed women were 
less concerned about their physical 
appearance compared to unemployed 
women. However, the women in Killen’s 
study were not disabled. 
 When the interviews were 
analyzed, we found that what affected the 

participants in terms of female physical 
appearance ideal was not having a 
"beautiful" appearance. Instead they 
expressed a lack of confidence in being 
good mothers and wives because of their 
disabilities. This was reiterated in the 
female physical appearance ideal 
questionnaires. The participants believed 
that their disabilities made them less 
suitable as mothers and wives compared 
to other women. Such beliefs may also be 
reinforced externally, e.g. by family, friends 
and other associates. For instance, a 
number of previous studies have reported 
that disabled women need to "prove" 
themselves in order to be accepted by 
others as suitable mothers (Shaul, Dowling, 
& Laden, 1981; Prilleltensky, 2003; Grue & 
Lærum, 2002; Hanna & Rogovsky, 1991). 
 

Conclusion 
 This study found that the sample 
group of women with disabilities and 
mobility impairment affected by society’s 
attitudes towards the female physical 
appearance ideal and the general idea 
about what constitutes an attractive body. 
Especially the younger women were 
concerned about their “attractiveness” 
perhaps because of a greater dependence 
on “what other people think”. However, 
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most of the women were concerned about 
their adequacy as mothers and wives.  
Physical appearance ideals that are 
destructive to some groups should be 
questioned. However, it is unrealistic to 
believe that such ideals will change in the 
short term. In the meantime it is important 
to develop strategies to increase disabled 
women’s self esteem. Furthermore, 
women with disabilities as well as the 
general public should be provided with 
information/education regarding PWDs and 
motherhood.  
 

Suggestions  
 From the results of this study a few 
suggestions can be made to improve the 
quality of life in women with disabilities. 
 1. Provide training to educate about 
disability, especially the role of being a 
mother and a wife. 
 2. Promote work skill training and 

encourage women with disabilities to 
participate in the local labor market such 
as OTOP (one district one product), work 
that can be done from home, etc. 

3. Since women and women with 
disabilities are different, the questionnaire 
on self esteem should be adjusted to 
cover all crucial aspects of women with 
disabilities such as the feeling toward their 
disabilities, social inclusion, accessibility, 
etc. 

4. Depth interviews in women with 
disabilities should be studied in the various 
age ranges. And to get the comprehensive 
results from the study, the participant 
group should consist of women with low  
self esteem as well as medium and high 
self-esteem.  

5. For the better understanding 
regarding to female with disabilities, there 
should be studies in other provinces or 
various contexts as well. 
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บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยี RFID เป็นเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และมีการนําระบบ RFID มาใช้
สนับสนุนคนพิการทางการเห็นทําให้คนพิการทางการเห็นเดินทางได้สะดวกมากข้ึน เนื่องจากระบบ RFID มี
ระบบเสียงและระบบเซนเซอร์อัลตราโซนิคท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยในการปรับปรุงการเดินทาง ซ่ึงระบบ
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ไม้เท้าสําหรับอ่านป้ายสัญญาณ ชุดอุปกรณ์ประมวลผลและหูฟัง ทําให้ช่วยลด
อุปสรรคทางการเดินทาง ประโยชน์ของ RFID นอกจากทางด้านเทคโนโลยีท่ีทําให้คนพิการทางการเห็น
เดินทางได้สะดวกแล้วยังส่งเสริมในด้านสังคมท่ีทําให้คนพิการทางการเห็นมีความเสมอภาคกับคนท่ัวไป 
ระบบ RFID จึงมีความสําคัญต่อคนพิการทางการเห็น ทําให้มีอิสรภาพในการเดินทาง เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและโอกาสทางสังคมมากข้ึน  
 
คําสําคัญ: คนพิการทางการเห็น, RFID, การเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระบบ RFID สําหรับสนับสนุนคนพิการทางการเห็นในการเดินทาง 
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A RFID system for supporting persons with visual impairment in traveling 
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Abstract 
 RFID technology is constantly applied for daily conveniences, especially for 
supporting visually impaired individuals in traveling because the system offers a sound and 
ultra-sonic censor system designed for travel improvement. The system consists of 3 parts, 
which are a cane for signal reading, a processing unit and a set of ear pods, to avoid 
obstacles in travelling. Beside the benefit on its convenience, the system also promotes 
equity for visually impaired individuals. Therefore, the RFID system is essential to freedom, 
educational and societal opportunity of visually impaired individuals. 
 
Keyword: Persons with Visual Impairment, RFID, Traveling
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บทนํา 
คุณรู้ไหมว่าประสาทสัมผัสท้ัง 5 ท่ี

ประกอบด้วย การมองเห็นด้วยดวงตา การดมกลิ่น
จากจมูก การรับรู้การได้ยินจากหู การรับรสชาติ
ด้วยลิ้น และการรับรู้ด้วยการสัมผัส สิ่งใดจําเป็น
ท่ีสุดในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ และหากร่างกาย
ขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปคุณก็จะขาดการรับรู้
ส่วนนั้นไปด้วย แต่คุณก็ยังสามารถใช้ชีวิตคล้ายกับ
คนท่ัวไปได้ แต่ถ้าหากขาดดวงตาคุณจะไม่สามารถ
มองเห็นหรือเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ และทํา
กิจกรรมบางอย่างรวมกับบุคคลอ่ืนได้ ดังนั้นดวงตา
จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะดวงตาเปรียบเสมือน
ประตูท่ีทําให้มนุษย์มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในโลกกว้าง 
มนุษย์เราอาศัยดวงตาในการดําเนินชีวิตเพ่ือความ
อยู่ รอด โดยดวงตาสามารถรับรู้ ข้อมูลได้  70 
เปอร์เซนต์ และอีก 30 เปอร์เซนต์รับรู้ได้จากส่วน
อ่ืน ๆ ของร่างกาย (นนทิชา, 2555) แต่รู้หรือไม่ว่า
ถ้าหากมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้จะเป็นเช่นไร 
การดําเนินชีวิตจะแตกต่างจากมนุษย์ท่ีมองเห็นได้
ปกติหรือไม่ และในปัจจุบันมีคนพิการทางการเห็น
จํานวนมากท่ีได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ท้ังทางการ
แสวงหาโอกาสในการเข้าศึกษา ท้ังการฝึกฝนทักษะ
จนเ กิดความชํ านาญและความสามารถเ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ดี
เทียบเท่ากับบุคคลท่ีมีความปกติทางร่างกาย ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของคนพิการ มีการสนับสนุนให้คนพิการสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ มีความเท่าเทียมและเสมอ

ภาคกับบุคคลท่ัวไป มีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเต็มท่ี
และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีคน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2556) 
นอกจากผู้พิการจะมีกฎหมายท่ีช่วยส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของคนพิการแล้วยังมีการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและโอกาสจาก
สังคม เช่น สวัสดิการ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า
ขนาดใหญ่ ท่ีมีห้องน้ําท่ีให้รถเข็นสามารถเข้าไป
ใช้ได้ อักษรเบรลล์ในลิฟต์ท่ีอํานวยความสะดวก
ให้แก่คนพิการ มูลนิธิสวัส ดิการเพ่ือพยายาม
ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมท้ัง
มีเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเข้ามาช่วยก็ทําให้คน
พิการมีความรู้สึกสะดวกปลอดภัย และมีความ
ม่ันใจมากข้ึน 

องค์การอนามัยโลก World Health 
Organization(2014) ได้แบ่งประเภทของคนพิการ
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตาบอดสนิทและสภาพ
การมองเห็นเลือนราง โดยในกลุ่มท่ีมีสภาพการ
มองเห็นเลือนราง มีต้นเหตุมาจาก โรคต้อกระจก 
ริดสีดวงตา ต้อหินและตาแห้ง แต่ยังมีข้อมูลบ่งชี้อีก
ว่ า ปัญ หาท า ง ด้ า นส า ยต า มี ต้ น เ ห ตุ ม า จ า ก
โรคเบาหวานและอายุ ท่ีมากข้ึน ไม่เพียงแค่ใน
ต่างประเทศเท่านั้นท่ีให้ความสําคัญกับปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ในประเทศไทยก็มีการกําหนดสิทธิความ
เสมอภาคของคนพิการในสังคมไทยเช่นกัน โดย
ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ยื่ น
พระราชบัญญัติเพ่ือกําหนดสิทธิความเท่าเทียม
ให้แก่คนพิการพร้อมท้ังโอกาสท่ีผู้พิการจะได้รับใน
สังคมไทย การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
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ประชาชน ซ่ึงมนุษย์ย่อมได้รับการรับรองและ
คุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะท่ี
เป็นมนุษย์ โดยมิต้องคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน เช่น 
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ถ่ินกําเนิด เป็นต้น หลัก
ความเสมอภาคเป็นหลักประกันความเสมอภาคของ
พลเมืองทุกคนตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยง
การแบ่งแยกอย่างไม่เป็นธรรมและหากกล่าวถึง
สิทธิประโยชน์ของคนพิการท่ีจะได้รับในปัจจุบัน 
อาทิเช่น เบ้ียเลี้ยงคนพิการท่ีทางรัฐบาลได้จัดสรร
ให้ใช้ในแต่ละเดือนเป็นเงิน 500 บาท ด้านบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ 
เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การบําบัดด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ การฟ้ืนฟูทางกระบวนการเรียนรู้  ด้าน
บริการการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านบริการการศึกษา
ฟรีตลอดชีวิต ด้านบริการการจ้างงานสําหรับคน
พิการซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยนั้นได้กําหนดไว้ว่า 
ในอัตราส่วนจํานวนลูกจ้างท้ังหมด คาดว่า น่าจะ
เป็น 50 คน  ต่อ คนพิการ 1 คน ด้านบริการ
สวัสดิการสังคม ด้านบริการเงินกู้ การลดหย่อน
ภาษีเงินได้ รวมท้ังด้านบริการด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ซ่ึงหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้อง
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
บริการ เช่น บริการในการเดินทาง  บริการขนส่ง
สาธารณะ บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการให้สัตว์
นําทางเดินทางกับคนพิการ เป็นต้น  ท้ังนี้ค่าใช้จ่าย

ท่ีสถานประกอบการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้คนพิการสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 
(กระทรวงแรงงาน ,  2553 )  ซ่ึ ง ใน ปัจจุ บัน มี
การศึกษาและการวิจัยเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือช่วยเหลือผู้
พิการในด้านต่าง ๆ มากข้ึน รวมท้ังเทคโนโลยีท่ี
เรียกว่า RFID ได้ถูกนํามาพัฒนาและช่วยเหลือคน
พิการทางด้านสายตาโดยเฉพาะเพ่ือให้การเดินทาง
ของคนพิการนั้นสะดวกและปลอดภัยมากข้ึนท่ี
สําคัญระบบนี้ ก่อให้เ กิดความเท่าเทียมในการ
เดินทางในชีวิตประจําวัน 
 ในการแสวงหาความรู้และฝึกฝนทักษะ
เพ่ือให้มีความสามารถตอบสนองการทํางานใน
สังคมของคนพิการนั้น สิ่ง ท่ีเ ป็นปัญหาต่อการ
แสวงหาโอกาสเหล่านั้นไม่ใช่หน่วยงาน สังคม เพียง
ฝ่ายเดียว แต่อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นปัญหาในการ
เดินทางของคนพิการท่ีทําให้คนพิการทางการเห็น
หลายคนไม่มีโอกาสในการไปยังแหล่งการเรียนรู้
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี
สําหรับช่วยคนพิการทางการเห็นมากมาย แต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอต่อจํานวนและความต้องการ อีกท้ังยัง
พบอุปสรรคท่ีมีผลต่อการเดินทางของคนพิการ
ทางการเห็น เช่น พ้ืนต่างระดับ ร้านค้าแผงลอยริม
ถนน ป้ายต่าง ๆ อยู่ไม่พ้นระดับศีรษะและสิ่งกีด
ขวางอ่ืน ๆ เป็นต้น หากทางเท้าใช้การออกแบบท่ี
เป็นสากล (universal design) คนทุกคนก็สามารถ
ใช้ทางเท้าร่วมกันได้ ดังภาพท่ี 1 2 3 และ 4 
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ภาพท่ี 1: ป้ายโฆษณา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3: ทางเท้าชํารุด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2: สิ่งก่อสร้าง 

 
 
 

 
 
         
 

 

 

 

ภาพท่ี 4: พ้ืนต่างระดับ

จากปัญหาด้านการเดินทางท่ีกล่าวมา

ข้างต้น ทําให้ทราบว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งจําเป็นใน

การดํารงชีวิตของคนพิการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ

เป็นหนังสือเสียง มือถือปุ่มอักษรเบรลล์ นาฬิกา

ระบบเสียง ไม้เท้านําทาง GPS สําหรับคนพิการ

ทางการเห็น เป็นต้น ท้ังหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิการทางการเห็น ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วยังมี

เทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่ง คือ ระบบ RFID ท่ีนํามา

ประยุกต์ใช้ช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นให้

เดินทางได้สะดวกโดยสามารถช่วยเหลือตนเองใน

การดําเนินชีวิตต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รพี โพธิชัย (2554) เรื่องระบบนําทางภายในอาคาร

เพ่ือผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

ท่ีได้มีการนําระบบ RFID เข้ามาพัฒนาการเดินทาง

และช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็น 

เทคโนโลยีระบบ RFID 
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  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี แ น ว โ น้ ม ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี RFID ในหลากหลายด้านท้ังใช้ในด้าน
การขนส่ง ได้แก่ บัตรโดยสารรถไฟฟ้าใช้ในการผ่าน
เข้าออกสถานีต่าง ๆ เป็นต้น ด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ 
การให้อาหาร การติดตามโรคโดยการฝังชิพเข้าไป
ภายในตัวสัตว์เพ่ือติดตามพฤติกรรมและอาการท่ี
ผิดปกติ เป็นต้นด้านเอกสารราชการ ได้แก่ บัตร
ประชาชน ภายในบัตรจะมีชิพฝังอยู่เพ่ือบอกข้อมูล
ของตัวบุคคล หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้
สแกนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
เดินทาง เป็นต้น ด้านการควบคุมการเข้าออก
สถานท่ี ได้แก่ บัตรพนักงาน บัตรจอดรถ และการ
ใช้ RFID เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการขนส่ง
(Logistics) โดยใช้ผนึกอิเล็กทรอนิกส์ติด RFID ปิด
ล็อคตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือความสะดวกในการติดตาม
ผลและการบริหารจัดการการขนส่ง เป็นต้น ด้าน
การแพทย์ ใช้ในการบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย 
หรือแม้แต่ในงานของห้องสมุดเองได้มีการนํา RFID 
มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของบรรณารักษ์ และสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้ในด้านของความ
สะดวก รวดเร็ว (สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย, 2552) 
 Willis & Helal (2005) ให้ความหมายไว้
ว่า ระบบ Radio Frequency Identification 
(RFID) เป็นเทคโนโลยีการระบุข้อมูลท่ีแสดง
เอกลักษณ์ของวัตถุหรือบุคคลด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ
ท่ีได้ถูกพัฒนามาในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1970 
วัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้บ่งชี้วัตถุในระยะไกลได้ 
โดยมีจุด เ ด่นคือสามารถอ่าน ข้อมูลจากป้าย

สัญญาณ (Tag) ได้หลาย ๆ ป้ายแบบไร้สัมผัส 
สามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพท่ีทัศน์วิสัยไม่ดี  ทน
ต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน กระทบกระแทก 
อีกท้ังยังสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดย
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไมโครชิปท่ีอยู่ในป้าย และอ่าน
โดยเครื่องอ่านสัญญาณ  RFID  
 ในระบบ  RFID จะมีองค์ประกอบหลักๆ
อยู่ 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ ป้ายสัญญาณ (Tag) 
ท่ีใช้ติดกับวัตถุต่าง ๆ ท่ีต้องการ โดยป้ายนั้นจะ
ประกอบไปด้วยสายอากาศและไมโครชิปท่ีมีการ
บันทึกหมายเลข (ID) หรือข้อมูลเก่ียวกับวัตถุชิ้นนั้น 
ส่วนท่ีสอง คือเครื่องอ่านเขียนข้อมูลภายในป้าย 
(Reader) ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ ส่วนท่ีสามได้แก่ 
ระบบประยุกต์ใช้งานท้ังนี้รวมถึงระบบ Hardware 
and Software หรือระบบฐานข้อมูล ระบบ RFID 
เป็นระบบท่ีมีราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างตํ่าเม่ือเทียบ
กับเทคโนโลยีนําทางในแบบอ่ืน ๆ และเป็นระบบท่ี
มีการใช้งานมาอย่างยาวนานซ่ึงมีส่วนช่วยในการ
ดํารงชีวิตของบุคคลท่ัวไป ได้แก่ การเช็คราคา
สินค้าในห้างร้านสะดวกซ้ือ การสแกนสินค้าทางเรือ 
การตรวจสอบบุคคลเข้าออกภายในห้องสมุด เป็น
ต้น ระบบ RFID มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นการเสริมและแก้ไขข้อบกพร่องของเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ โดยในระบบ RFID ประกอบด้วย โครงสร้าง
ภายในแท็กส์ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วน
ของไอซีซ่ึงเป็นชิปสารก่ึงตัวนํา (Semiconductor 
Chip) และส่วนของขดลวดซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นเสา
อากาศสําหรับรับส่งข้อมูลโดยท้ังสองส่วนนี้จะ
เชื่อมต่ออยู่ด้วยกัน โดยการประยุกต์หลักในการ
ทํางานของระบบ ซ่ึงการทํางานของระบบ RFID จะ
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มีรูปแบบเสียงและยังใช้เป็นระบบเซนเซอร์อัลตรา
โซนิกมาออกแบบช่วยในการปรับปรุงการเดินทาง 
(Fernandes et al, 2014)  
 

ข้ันตอนการทํางานของระบบนําทาง RFID  
 ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  Radio 
Frequency Identification (RFID) ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วน คือ   1.ป้ายสัญญาณ (Tags) 2.เครื่อง
อ่านข้อมูลภายในป้าย 3.Software โดยมีหลักการ
ทํางานดังนี้  

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องอ่านจะทําการ
กระจายสัญญาณและตรวจสอบว่ามีป้าย

สัญญาณ RFID อยู่และระบบจะทํางานใน
ข้ันต่อไป 

2. อ่านหมายเลขป้ายสัญญาณ 
3. ตรวจสอบว่ าหมายเลขท่ี อ่านมีอยู่ ใน

ฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีระบบจะทํางานข้ัน
ต่อไป 

4. ตรวจสอบตําแหน่งนั้น ๆ แล้วส่งเสียงเตือน
ไปยังหูฟัง จากท่ีถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล 

5. หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมให้กดปุ่มบริเวณ
เข็มขัด ตามข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 

6. ระบบจะวนซํ้าจนกว่าจะทําการปิดเครื่อง 
ดังรายละเอียดในภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5: Flowchart การทํางานของระบบนําทาง RFID
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ข้ันตอนการใช้งานระบบ RFID ช่วยสนับสนุนคน
พิการทางการเห็นในการเดินทาง  
 ผู้ใช้สวมใส่อุปกรณ์ RFID โดยสวมหูฟังข้าง
ใดข้างหนึ่ง พร้อมท้ังกดปุ่มเปิดเครื่องและถือไม้เท้า 
เดินทางปกติเพ่ือให้เครื่องอ่านท่ีไม้เท้าเริ่มอ่านป้าย
โดยท่ีไม้เท้าจะต่อสายสัญญาณจากตําแหน่ง A 
จากนั้นเม่ือ ตรวจพบป้าย RFID ท่ีติดตามพ้ืนเครื่อง
จะส่งสัญญาณไปท่ีหูฟังเพ่ือให้ผู้ใช้รู้ตําแหน่งต่าง ๆ 

ท่ีเดินผ่านหาก ต้องการข้อมูลนอกเหนือจากท่ี
เครื่องอ่านบอก ให้กดปุ่มท่ีกล่องสัญญาณเพ่ือให้
ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  ตําแหน่ง B จะเป็น
การ์ดสําหรับสํารองข้อมูลรหัสป้ายสัญญาณ RFID 
และตําแหน่ง C จะเป็นท่ีเสียบ USB เพ่ือ ถ่ายโอน
ข้อมูลและรับข้อมูลต่าง ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ดังรายละเอียดในภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 
 

 
 

ภาพท่ี 6: ข้ันตอนการทํางานระบบนําทาง RFID 
ท่ีมาจาก ระบบนําทางภายในอาคารเพ่ือผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอด,ี โดย รพี โพธิชัย, 2554, 
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรม์หาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ภาพท่ี 7: ข้ันตอนการทํางานระบบนําทาง RFID 
ท่ีมาจาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดรี่วมกับไม้เท้านําทางและระบบแผ่นพ้ืนต่างสัมผัส  
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูแ้ละการเข้าถึงพ้ืนท่ีของผู้พิการทางการมองเห็น (หน้าท่ี 73), โดย สมรรถพล ตาณพันธ์ุ, 
2549, ลิขสิทธ์ิ 2549 จาก www.tddf.or.th/tddf/library/files/doc/library2006-12-11-179.doc.

 
แนวโน้มทิศทางการนําระบบ RFID หลังนํามาใช้
สนับสนุนผู้พิการทางสายตา 
 จากงานวิจัยเก่ียวกับการใช้ระบบ RFID 
เพ่ือผู้พิการทางสายตา ในประเทศไทยมีการศึกษา
และวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือและลดอุปสรรคทางด้านการรับรู้ของผู้
พิการทางสายตา โดยในการวิจัยการพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวสําหรับผู้พิการ
ทางสายตา ได้มีการนําอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการ
เข้าถึงสารสนเทศ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แสดงผลของ
อักษรเบลล์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของระบบ 
สมองกลท่ีฝังบนตัวไมโครโปรเซสเซอร์ผ่านจอ
แอลอีดี เพ่ือลดการใช้กระดาษและอํานวยความ 

 
สะดวกในการอ่านหนังสือเพราะแสดงผลได้ชัดเจน
มากข้ึนซ่ึงอุปกรณ์นี้จะนําไปใช้งานร่วมกับผู้ ท่ีมี
สายตาเรือนราง และยังมีการศึกษาเก่ียวกับอุปกรณ์
ช่วยในการใช้ธนบัตรและเงินของประเทศไทย ซ่ึง
เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยการพัฒนาฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์โดยแบ่งการทํางานออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนรับข้อมูล จะใช้กล้อง CMU Cam1 ส่วนการ
ประมวลผลจะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ของ MCS-51 
เพ่ือใช้ในการจําแนกชนิดของเงินระหว่างเหรียญกับ
ธ น บั ต ร  แ ล ะ ส่ ว น สุ ด ท้ า ย คื อก า ร แ สด งผ ล
บันทึกเสียงไว้เพ่ือใช้สําหรับแสดงเสียงตามค่าต่าง ๆ 
ท่ีมีการบันทึกไว้ โดยมีการพัฒนาอัลกอริท่ึมในการ
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คํานวณหาค่าเฉลี่ยของสีบนธนบัตรของไทย ได้แก่ 
สีเขียว สีแดง สีน้ําเงินและสีม่วง จากนั้นนําค่าสีมา
เปรียบเทียบในหน่วยความจําท่ีมีการบันทึกไว้ เช่น 
สีเขียวมีค่าเท่ากับ 20 บาท สีน้ําเงินมีค่าเท่ากับ 50 
และสีแดงมีค่าเท่ากับ 100 สีม่วงมีค่าเท่ากับ 500 
และสีท่ีเหลือมีค่าเท่ากับ 1,000 โดยอาศัยการนับ
จํานวนพิกเซลท่ีเก็บค่าสีจากธนบัตร ท้ังนี้ยังมี
การศึกษาระบบนําทางตรวจจับและวัดสถานท่ี
สําหรับคนตาบอดคือมีการใช้ Tags RFID ในการอธิ
บาสภาพแวดล้อมรวมถึงสถานท่ีใกล้เคียงโดยใน
การศึกษาและพัฒนานั้น จะมีการทํา chip มาฝั่งไว้
ภายในรองเท้าและตาพ้ืนถนนโดยทํางานร่วมกันใน
การส่งสัญญาณผ่านระบบ Bluetooth เม่ือมีคน
พิการทางการเห็นเดินผ่านระบบจะทําการส่งเสียง
เพ่ือบอกสถานท่ีนั้น ๆ โดยแนวคิดในการศึกษาครั้ง
นี้ ค า ด ว่ า จ ะ นํ า ไ ป ใ ช้ กั บ ส ถ า น ท่ี ร า ช ก า ร 
สวนสาธารณะ และมหาวิทยาลัย คาดว่าจะมี
ประโยชน์กับคนพิการทางการเห็นในอนาคต (พร
พิมล ใจบุญ, 2553)  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท สมรรถพล ตาณ
พันธุ์  (2556)  ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้มีการศึกษาและพัฒนา เรื่อง 
โปรแกรมเพ่ือช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นในการ
เลือกซ้ือสินค้าในห้างสรรสินค้า โดยการค้นหา
เส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุดในการเลือกซ้ือสินค้า โดยใช้ 
ANT Algorithm ซ่ึงเป็นแบบปัญญาประดิษฐ์ โดย
ได้นําแนวคิดจากพฤติกรรมการหาอาหารของมด 
โดยนํามาใช้ค้นหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดต้ังแต่จุดเริ่มต้น
จนถึงจุดสิ้นสุด ซ่ึงโทรศัพท์เทคโนโลยีได้เป็น
เทคโนโลยีหนึ่งท่ีมีความก้าวหน้าจากโทรศัพท์

ธรรมดาจนเป็นเทคโนโลยี PDA ในปัจจุบัน โดย
วิจัยนี้ได้มีการนําระบบ PDA ของโทรศัพท์ และ 
ระบบ RFID มาประยุกต์ใช้เพ่ือนํามาช่วยเหลือผู้
พิการในการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของ
คนพิการทางการเห็นทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไปใน
สังคม โดยในการทํางานจะเป็นการส่งเสียงว่า 
ในตอนนี้คุณอยู่ใกล้ชั้นวางของชนิดใดช่องอะไร 
และระบุกลุ่มสินค้าและนําผู้พิการไปยังสินค้านั้นได้
ถูกต้อง ซ่ึงได้มีการทดลองนําไปใช้กับคนพิการ
ทางการเห็น จากจํานวน 10 และพบว่าระบบ
สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง และแม่นยํา ซ่ึงใน
อนาคตจะมีการพัฒนาระบบนี้เข้ามาช่วยผู้พิการ
ทางสาตามากข้ึน(กฤษฎา บุญมีวิเศษ, 2552) 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้นําเสนอผล
การพัฒนาต้นแบบระบบนําทางสําหรับอาร์เอฟไอดี
สํ าหรั บผู้ พิ ก ารทางการมอง เห็น ด้ วยการ ใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีร่วมกับระบบแผ่นพ้ืนโดย
การฝังแผ่นป้ายอาร์เอฟไอดีไว้ในแผ่นพ้ืนต่างสัมผัส
และติดเครื่องอ่านแผ่นป้ายอาร์เอฟไอดีร่วมกับเข็ม
ทิศอิเล็กทรอนิกส์ไว้ท่ีไม้เท้านําทาง เม่ือใช้ไม้เท้า
สัมผัสกับแผ่นพ้ืนต่างสัมผัสซ่ึงได้ทํา การฝังแผ่น
ป้ายอาร์เอฟไอดีไว้แล้ว ไม้เท้าจะทํา การอ่านรหัส
สัญญาณจากแผ่นป้ายและประมวลผลข้อมูลท่ีอ่าน
พบร่วมกับเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบเสียงสังเคราะห์ลักษณะการ
แสดงผลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) 
แสดงผลแบบทันทีทันใด ใช้ในกรณีท่ีต้องการบอก
ให้ผู้ใช้งานระวังสิ่งกีดขวางหรือสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตราย และ 2) แสดงผลเม่ือผู้ใช้งานกดปุ่มเพ่ือ
ถาม ใช้สํา หรับในกรณีผู้ใช้งานเรียกถามข้อมูล
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เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของสภาพแวดล้อม 
ทิศทาง และการระบุตําแหน่ง ผลการทดสอบการ
ใช้ระบบนํา ทางโดยผู้พิการทางการมองเห็นพบว่า 
ระบบนํา ทางสามารถช่วยอํา นวยความสะดวกใน
การเข้าถึงพ้ืนท่ีท่ีไม่คุ้นเคยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งานสามารถหยุดเดินในพ้ืนท่ีท่ีมีสิ่งกีดขวางได้
อย่างถูกต้อง สามารถระบุตําแหน่ง ทิศทางการเดิน 
และ สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าง
ถูกต้อง (สมรรถพล ตาณพันธุ์, 2556) ไม่เพียงแต่ใน
ประเทศไทยท่ีให้ความสําคัญเก่ียวกับการนําระบบ 
RFID เข้ามาช่วยเหลือผู้พิการในการเดินทางเท่านั้น
โดยในประเทศเดนมาร์คได้นําระบบ RFID เข้ามา
ช่วยเพ่ือเพ่ิมเสรีภาพให้กับคนพิการทางการเห็น 
โดยระบบจะช่วยค้นหาเส้นทางในการเดินทาง และ
บอกเส้นทางเข้าออกนอกบ้านได้อย่างสะดวกและ
สร้างความปลอกภัยภายในสภาพแวดล้อมซ่ึงผู้
พิการไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้โดย ใน
อนาคตคาดว่าจะทําการเปลี่ยนจอประสาทตาเทียม
สําหรับคนพิการทางการเห็น และมีการผลิตยาเพ่ือ
ช่วยป้องกันการพิการทางด้ายสายตาของเด็กทารก 
(Stephanie, Sean, and Brendan, 2009) อีกท้ัง
ในประเทศจีนก็ได้มีการพัฒนาระบบ RFID เข้ามา
ใช้เพ่ือช่วยด้านการศึกษาของคนพิการทางการเห็น
ให้มีโอกาสได้รับความรู้ และการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน
พร้อม ท้ัง ทํา ให้ผู้ ปกครองสามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของลูกหลานตนเองได้ โดยเครื่องท่ี
อ่านอักษรเบลล์นั้นจะมีเสียงส่งออกมาเรียกว่า 
OBR โดยเป็นเครื่องท่ีได้รับพัฒนาในการศึกษา คือ
ปุ่ม อักษร เบลล์ จะ มีหลายภาษา  พร้ อม ท้ั ง มี
ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยมีการทํางาน 2 หมวดคือ 

1.ฝึกฝน 2.ทดสอบการเรียนรู้จากเครื่อง OBR ซ่ึง
ทําให้ทราบได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมข้ึน
มากน้อยเพียงใด (Tang, 2013)   

จากท่ีได้ศึกษาวิจัย ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศพบว่ายังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับการ
บอกรายละเอียดของรถประจําทางท่ีจะเข้ามาถึง
ป้าย และเส้นทางการเดินรถ หากมีการนําระบบ 
RFID เข้ามาช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น โดยผู้
พิการไม่จําเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนและสามารถข้ึนรถ
ประจําทางได้โดยไม่ผิดสายและถึงท่ีหมายตาม
ต้องการ ท้ังนี้ระบบ RFID จะถูกใช้อย่างแพร่หลาย
ได้ก็ต่อเม่ือได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเ ป็นฝ่ ายภาครัฐ  ภาคเอกชน มูลนิธิ  และ
ผู้เก่ียวข้องท่ีร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้มีการผลิต
ระบบสนับสนุนในการเดินทาง หากได้รับการ
ส่งเสริมแนวคิดนี้จากทุกฝ่ายท่ีให้ความช่วยเหลือก็
จะทําให้ผู้พิการได้รับโอกาสและเสรีในด้านต่าง ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน 

 

บทสรุป 
ระบบ RFID ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญท่ี

ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนแรกคือ
ป้ายสัญญาณ ใช้ติดตามทางเท้าหรือพ้ืนท่ีต่างๆ 
ส่วนท่ีสองคือเครื่องอ่านข้อมูลภายในป้าย ช่วยให้ผู้
พิการทางการเห็นสามารถรับรู้ ข้อมูลจากป้าย
สัญญาณได้ และส่วนสุดท้ายคือ Software ใช้
ประมวลผลจากเครื่องอ่านข้อมูลเพ่ือส่งผ่านหูฟังไป
ยังผู้พิการทางการเห็น ซ่ึงระบบสนับสนุนคนพิการ
ทางการเห็นในการเดินทาง(ระบบ RFID) มี
ประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือทําให้ผู้พิการ
สามารถเดินทางถึงท่ีหมายได้อย่างปลอดภัย รวมท้ัง
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อุปกรณ์ชนิดนี้มีลักษณะกะทัดรัด เก็บหรือพกพาได้
สะดวก และเครื่องบันทึกยังสามารถบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้ และคณะผู้จัดทํามีความเห็นว่า
ระบบนี้จะเ กิด ข้ึนได้จริ งนั้ นจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ายต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน มูลนิธิ และผู้เก่ียวข้องท่ีร่วมกันพัฒนา
และส่ง เสริมให้ มีการผลิตระบบสนับสนุนการ
เดินทางของผู้ พิการทางสายตา หากได้รับการ
ส่งเสริมแนวคิดนี้จากทุกฝ่ายท่ีให้ความช่วยเหลือก็ 
จะทําให้ผู้พิการไม่เก็บตัวอยู่ลําพังแต่จะกล้าเผชิญ
โลกภายนอกได้ด้วยตนเอง จากหลาย ๆ ประเด็น 
ข้างต้นเราสามารถเห็นได้ถึงความพยายามในการ
สร้างความเสมอภาคให้เกิดข้ึนกับสังคมท่ีเราอยู่
ร่ ว ม กั น ร ะหว่ า งคน ท่ั ว ไป  กับผู้ พิ ก า ร  ด้ ว ย
แนวความคิดของอิสรภาพทางการดํารงชีวิต 

อิสรภาพในการเดินทางจะเป็นผลสืบเนื่องให้ผู้
พิการสามารถมีความเสมอภาพทางสุขอนามัย
การศึกษา และการแสวงหาโอกาส จากการต่ืนตัว
อย่างมากในเรื่องของอิสรภาพและความเท่าเทียม
ของผู้พิการไทย ทางภาครัฐและเอกชนควรจะ
ต่ืนตัวและพัฒนาอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ เพ่ือท่ี
ให้ประชากรท่ัวประเทศได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแสดงศักยภาพของตัวเอง และคุณค่าต่อ
ชุมชนของตนอีกด้วย พร้อมกับลดทัศนคติทางลบ
เก่ียวกับการเป็นภาระของสังคม ด้วยการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิ การพัฒนา
ระบบ RFID มิได้มีจุดประสงค์เพ่ือมาแทนท่ีระบบ
อ่ืนท่ีมีการพัฒนามาก่อนหน้า แต่เป็นการเสริม
จุดอ่อนต่างๆ ของระบบอ่ืน   
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บทคัดย่อ 

จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพ่ือสร้างทางเลือกให้กับผู้พิการทางการมองเห็น  ในการเข้าร่วม

กิจกรรมการใช้เวลาว่างท่ีอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องอุปกรณ์ หรือกิจกรรมท่ีจะช่วยเติมเต็มความสุขท่ีจะ

เกิดข้ึนในชีวิต เกิดการปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างความสามัคคีในกลุ่มของผู้พิการ

ทางการมองเห็น ทําให้ช่วยลดภาวะการตระหนักว่าตนเองขาดความสามารถทางการมองเห็นซ่ึงเป็น

อุปสรรคในการดําเนินชีวิต หรือเป็นภาระของสังคมอีกด้วย ดังนั้นการส่งเสริมประสบการณ์การใช้เวลาว่าง

จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาวะในทุกๆ ด้านท่ีเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งต่อผู้พิการทางการ

มองเห็น       

 

คําสําคัญ: การใช้เวลาว่าง, สุขภาวะ, ผู้พิการทางการมองเห็น 
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Promoting Leisure Experience for Developing Well-being of People with 
Visual Impairment 
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Abstract 
The purpose of this article was to create alternatives to impaired visibility. 

Participation in leisure time, there may be restrictions on equipment or activities to help 
fulfill happiness that happens in life, as well as better interaction. It is also an activity that 
creates harmony in the group of blind students to decrease the thought about the lack of 
vision abilities is obstacle for their lives and a burden to the society. Thus, promoting 
leisure experience is crucial to develop well- being in every aspects for the people with 
visual impairment. 
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บทนํา 
คนพิการเป็นบุคคลซ่ึงมีข้อจํากัดในการ

ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ
ความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้าน
ต่างๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป จากการสํารวจ
ความพิการ พ.ศ. 2550 (National Bureau of 
Statistics, 2007) พบว่า จากประชากรท้ังหมดของ
ประเทศ มีประชากรถึงร้อยละ 2.8 เป็นประชากรท่ี
พิการ และ เป็นคนพิการทางการมองเห็น จํานวน 
128,005 คน ทําให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม
จํานวนคนพิการในอีก10 ปีข้างหน้า โดยพบว่า
แนวโน้มใน พ.ศ. 2564 ประชากรของประเทศไทย
จะมีจํานวน 73.08 ล้านคน จะมีคนพิการจํานวน 
2,196,482 คน และเป็นคนพิการทางการเห็น 
จํานวน 300,308คน การคาดการณ์แนวโน้มคน
พิการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์โดยประมาณ 
ภายใต้เง่ือนไข อัตราการเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีคงท่ี 
เท่ากับ 2.9 ต่อจํานวนประชากรท่ีคาดการณ์ในแต่
ละปี ซ่ึงจากการศึกษาดังกล่าวทําให้ภาครัฐเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของคนพิการมากข้ึน โดยจะเห็นได้
จ า ก ข้ อ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ น โ ย บ า ย ต่ า ง ๆ  อ า ทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(The Secretary of the Council for education 
,2009)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (Ministry of social 
development and its role in human, 2007) 
และในแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2555-2559) (Ministry of tourism and 
sports, 2012) จะเห็นได้ว่ามีกฎหมายและนโยบาย
ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญของคนพิการ โดยเฉพาะใน
เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วย
เหตุผลของสมรรถภาพของคนพิการท่ีเป็นอุปสรรค
ในการจะกระทํากิจกรรมต่างๆนั่นเอง  ส่งผลให้คน
พิการมีเวลาว่างมากกว่าคนปกติ อีกท้ังกิจกรรมท่ี
จะกระทําในเวลาว่างของคนพิการก็มีกิจกรรมท่ีไม่
หลากหลายอีกด้วย 

  
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างกับการส่งเสริมสุข
ภาวะ 

การใช้เวลาว่างจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีมีความ
พิการทางการมองเห็น ให้ได้รับประสบการณ์ท่ี
ก่อให้ เ กิดเพลิดเพลินตามความคาดหวัง เป็น
ประสบการณ์หรือการเลือกซํ้า เกิดจากแรงจูงใจ
ภายใน เป็นตัวเลือกในธรรมชาติ การมีอิสระในการ
เลือก   และเป็นท่ีดึงดูดใจ (Hood & Carruthers, 
2007) ซ่ึงก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Ellis (2002) 
ท่ีอธิบายถึงการใช้เวลาว่างเป็นการรับรู้ถึงพ้ืนฐาน
บนความรู้สึก ความสามารถในการรับรู้เก่ียวกับการ
ใช้เวลาว่าง การรับรู้การควบคุมการใช้เวลาว่าง      
ความพึงพอใจต่อความต้องการในการใช้เวลาว่าง 
ความเ ก่ียวพันเชิ งลึกในการใช้ เวลาว่าง และ
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ความสามารถท่ีแสดงถึงความสนุกสนาน(Ellis, 
2002 cited in Anderson & Heyne, 2012) 

 ซ่ึงตารางท่ี 1 จะอธิบายถึง ลักษณะของการใช้
เวลาว่าง  (Anderson & Heyne, 2012) 

 
 ตารางท่ี 1 ลักษณะของการใช้เวลาว่าง  (Anderson &  Heyne, 2012) 
 

ความพึงพอใจที่คาดหวัง
ประสบการณ์ หรือ  
ความทรงจํา 

อารมณ์ทางบวกเป็นประสบการณ์ส่วนหน่ึงของประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างเป็นผลทาง
ตรงที่ทําให้เกิดความสุขและเป็นความสามารถในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ 

การมีส่วนร่วม การใช้เวลาว่างเป็นส่ิงที่ดึงดูดความสนใจและเป็นความสนใจที่เน้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 
ความสามารถ ความสามารถจะแสดงถึงสมรรถนะ ในระดับของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอย่างมีประสบการณ์ซ่ึง

จะบอกเป็นนัยถึงความสามารถที่เป็นความเข้าใจและการตัดสินใจกับหรือปราศจากการ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

แรงจูงใจภายใน การใช้เวลาว่างเป็นตัวเลือกโดยผู้เข้าร่วม สําหรับประสบการณ์ที่มีความหมายของผู้เข้าร่วม
และไม่จําเป็นต้องได้รับจากภายนอก แต่อาจจะส่งผลต่อการเข้าร่วม 

ตัวเลือกในธรรมชาติ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทของกิจกรรม สถานที่ที่ทํากิจกรรมบุคคลที่เป็นใครก็ตามที่ทํา
กิจกรรมหรือการเลือกที่จะไม่ทํา 

มีอิสระในการเลือก การมีอิสระในการเลือกเป็นการบอกนัยๆ ถึงความสามารถที่จะได้รับอย่างอิสระและการ
ควบคุมการใช้เวลาว่างของบุคคลโดยเป็นการคํานึงถึงแต่ละบุคคลหรือการทํางานร่วมกันของ
สมาชิกในกลุ่มที่เลือก ย่ิงไปกว่าน้ันความสามารถเป็นการประเมินตามเกณฑ์หรือผลกระทบ
ในการเลือก 

ความเป็นอิสระ ความเป็นอิสระเป็นการเลือกภายใต้พลังของกลุ่มบุคคลและไม่ได้เป็นพลังของบุคคลอื่น ใน
วัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมความเป็นอิสระอาจจะเป็นประสบการณ์โดยคํานึงถึงกลุ่มคน
และการเพิ่มศักยภาพของบุคคลแต่ละคน 

จากตารางท่ี 1 ได้อธิบายถึงลักษณะของ
การใช้เวลาว่าง ว่าจะต้องมีอิสระในการเลือกเพ่ือ
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่าง เกิดจากแรงจูงใจ
ภายในของแต่ละบุคคล สร้างความพึงพอใจตามท่ี
ผู้เข้าร่วมคาดหวัง และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมท่ีตนเองเข้าร่วมการใช้เวลาว่างนั้นด้วย 
จากลักษณะการใช้เวลาว่างแสดงให้เห็นว่าการเข้า

ร่วมการใช้เวลาว่างของแต่ละบุคคลมีลักษณะท่ี
ต่างกันตามความสามารถ ความสนใจของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงจะต้องอาศัยปัจจัยภายในบุคคลเป็น
สําคัญ ซ่ึงนักทฤษฎีหลายๆท่านก็ได้อธิบายสรุปตาม 
ตารางท่ี 2 ทฤษฎีร่วมสมัยของการใช้เวลาว่าง
(Edginton et al, 2006 อ้างอิงใน Dieser, 2013) 
ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 2 ทฤษฎีร่วมสมัยของการใช้เวลาว่าง (Edginton et al, 2006 cited in Dieser, 2013) 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา : การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวา่งและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
กระบวนทัศน์การใช้เวลาวา่ง
ของ Neulinger: 

อิสระในการรับรู้และแรงจูงใจที่แทจ้ริง เป็น 2 องค์ประกอบหลักของการใช้เวลาว่าง 

ทฤษฎี Flow : 
 

สถานะของการดํารงอยู่  การรับรู้ถึงความสนุกสนาน  ภายใต้ทักษะและระดับความท้า
ทาย ของแต่ละบุคคลซ่ึงนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ ประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

ทฤษฎี ตัวตน เปรียบเหมือน 
ความบันเทิง : 

ความสามารถในการเพิ่มเวลาอิสระหรือความบันเทิงด้วยตนเอง โดยพืน้ฐานมี 3 รูปแบบ
ได้แก่ ตนเอง ส่ิงแวดล้อม และ ความต้ังใจในการเล่น 

ทฤษฎีทางสังคมวิทยา : การศึกษาการใชเ้วลาว่างภายในบริบทกว้างๆของสังคม ( เช่น ครอบครัว ชุมชน 
อาย ุวิถีชีวิต เพศ และวัฒนธรรม 

ทฤษฎีระดับการใช้เวลาว่าง
ของ Veblen: 

การใช้เวลาว่างเป็นสัญลักษณ์ของระดับทางสังคม 

ทฤษฎีการใช้เวลาวา่งทาง
สังคมของ Kelly: 

เป็นอิสระและมีความหมายออกเป็น 2 องค์ประกอบหลักของการใช้เวลาว่าง 

การใช้เวลาว่างหลังสมัยใหม่: การใช้เวลาวา่งที่สัมพันธก์ับการคุ้มครองผู้บริโภค ความเพลิดเพลินและ ไม่มีที่ส้ินสุด  
ประสบการณ์เกี่ยวงานอดิเรก ความถี่ เช่ือมโยงกับจินตนาการและความเพอ้ฝัน 

การจริงจัง- เป็นคร้ังคราว/
แบบบังเอิญ- แผนงาน 
ขอบขา่ยกรอบแนวคิดการใช้
เวลาวา่ง: 

- การใช้เวลาวา่งแบบจริงจัง : งานอดิเรกอย่างเป็นระบบของมือสมัครเล่น ผู้ชอบ
ทํางานอดิเรก หรือ กิจกรรมอาสาสมัคร ที่น่าสนใจที่บุคคลจะเร่ิมต้นด้วยตัวของเขาเอง 
ซ่ึงจะได้รับภายหลังจากการทาํงาน  คือ ทักษะพิเศษความรู้และประสบการณ์ 
- การใช้เวลาวา่งแบบคร้ังคราว/แบบบังเอิญ :  กิจกรรมที่เพลิดเพลินซ่ึงไม่ต้องการ 
ทักษะพเิศษ หรือความรู้ 
- การใช้เวลาวา่งแบบพื้นฐานแผนงาน :  ระยะส้ัน ซับซ้อนอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คร้ัง
เดียว หรือ เป็นคร้ังคราว (แม้ว่านานจะเกิดขึ้นที)  ข้อผูกมัดที่สร้างสรรค์ในเวลาที่อสิระ 

ทฤษฎี Spillover : คนทํางานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่มีลักษณะคล้ายๆกัน (การ
กระจาย) ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับงาน 

ทฤษฎีการชดเชย: ประสบการณ์ที่ถูกนําออกจากงานเป็นการส่วนสําคัญในการชดเชยด้วยการใช้เวลาว่าง 
ทฤษฎีมานุษยวิทยา: การศึกษาบุคคลและวัฒนธรรมการตกแต่งรูปแบบองค์รวมของสภาวะของมนุษย์ 
ทฤษฎีต่อต้านโครงสร้าง: พิธีกรรมการใช้เวลาว่างกําหนดให้บุคคลมีบรรทัดฐาน หรือ การต่อต้านโครงสร้างซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิต 
ทฤษฎีปรัชญาวิทยา: การสืบค้นภายในสําหรับความเข้าใจซ่ึงเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตประจําวัน 
การใช้เวลาว่างแบบด้ังเดิม  
(การใช้เวลาว่างตามแบบของ 
Aristotle): 

การใช้เวลาว่างเป็นการพิจารณาใคร่ครวญให้มีชีวิตที่ดี 
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จะเห็นได้ว่าทฤษฎีเก่ียวการใช้เวลาว่างนั้น

มีหลากหลากทฤษฎีหลัก อันได้แก่ ทฤษฎีทาง

จิตวิทยา  ทฤษฎีทางสั งคมวิทยา ทฤษฎีทาง

มานุษยวิทยา ซ่ึงทุกทฤษฎีช่วยให้การเข้าร่วมการใช้

เวลาว่างนั้นเกิดประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้ เ ข้าร่วม 

โดยเฉพาะสําหรับ “ความพิการ” ก็สามารถอธิบาย 

ให้ความหมาย หรือสร้างคําจํากัดความ ผ่านมุมมอง

และแนวคิดท่ีแตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอัน

ได้แก่ 

• รูปแบบความพิการเชิงสงเคราะห์ หรือ
Charitable model of disability มองความพิการ
เป็นเรื่องความผิดปกติสูญเสีย ความด้อยโอกาสของ
บุคคล ท่ีควรไ ด้รับความสงสารเห็นใจ  และ
สงเคราะห์ช่วยเหลือให้อยู่รอดในสังคม แนวคิดนี้แม้
จะเก้ือกูลกันอยู่บ้าง แต่ก็มักจะปิดบังหรือจํากัด
โอกาสท่ีมนุษย์จะได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี หรือใน
บางกรณีอาจเป็นการจํากัดหรือละเมิดสิทธิความ
เป็นมนุษย์ของกันและกันไปโดยไม่รู้ตัว 

• รูปแบบความพิการทางการแพทย์ หรือ 
medical model of disability อธิบายว่า ความ
พิการ เป็นผลผลพวงของการมีพยาธิสภาพของโรค
หรือการบาดเจ็บ ท่ีไม่สามารถรักษาให้หายได้ 
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ร่ อ ง ร อ ย ท่ี เ ป็ น ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง 
(impairment) ของอวัยวะหรือร่างกาย ซ่ึงส่งผลให้
มีการสูญเสียความสามารถในการทํากิจกรรมต่างๆ 
( disability) จ น ห ม ด โ อ ก า ส ห รื อ ก ล า ย เ ป็ น
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม (handicapped) ดังนั้น
มุมมองนี้จึงเห็นว่าความพิการเป็นปัญหาของบุคคล 

การแก้ไขปัญหาจึงเน้นท่ีการจัดบริการส่วนบุคคล
ให้เพียงพอ 

• รูปแบบความพิการทางสังคม หรือ social 
model of disability อธิบายว่า ความพิการ เกิด
จากการท่ีสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขต่างๆ ในสังคม 
ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม จึงไม่ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ดังนั้นจึงมอง
ว่าความพิการเป็นปัญหาทางสังคม การแก้ปัญหาจึง
ให้ความสําคัญกับการจัดการกับสภาพแวดล้อมและ
เง่ือนไขต่างๆ ทางสังคม 

• รูปแบบความพิการแบบบูรณาการ หรือ 
bio-psycho-social model of disability อธิบาย
ว่า ความพิการเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะ
สุขภาพของบุคคล ท่ีเป็นผลรวมของสภาพและการ
ทํางานของร่างกาย ความสามารถในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ของบุคคล และการมีโอกาสร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมท่ีมีความหมายต่อตนเอง ภายใต้
บริบทแวดล้อมหนึ่งๆ ท้ังภายในและภายนอกตัว
บุคคลซ่ึงเป็นมุมมองท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพความสามารถของบุคคล เท่าเทียมกับการ
ร่วมกันจัดการสภาพแวดล้อม ทัศนคติ และเง่ือนไข
ทางสังคมให้เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของ
มนุษย์ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย (Health 
Systems Research Institute, 2010) 

สําหรับความพิการทางการมองเห็นนั้น 

การท่ีเราจะใช้กิจกรรมการใช้เวลาว่างในการฟ้ืนฟู

เพ่ือให้บุคคลพิการทางทางการมองเห็นสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม การติดต่อกับผู้อ่ืน
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ได้ โดยถือว่าผู้พิการก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มักจะ

เน้นถึงการฝึกกิริยาท่าทางท่ัวไป การแต่งกาย 

มารยาทในการพูดจา เปลี่ยนอิริยาบถได้อย่าง

ถูกต้อง ท่ีเห็นชัดคือมีการอบรมเพ่ือปรับตัวให้เข้า

กับสิ่งแวดล้อม แต่การใช้เวลาว่างจึงเป็นการเลือก

อย่างอิสระ สนับสนุนความรู้สึกอย่างอิสระและ

ความสามารถ ความเพลิดเพลินและอารมณ์

ทางบวก และเป็นแรงจูงใจโดยประกอบด้วย

ประสบการณ์ การใช้เวลาว่างเป็นความสนใจท่ี

จํ า กัดสํ าหรับ ข้อตกลงใน กิจกรรม ท่ี ต้ั ง ใจ ซ่ึ ง

ตอบสนองต่อสุขภาวะ (Hood & Carruthers, 

2007 & Carruthers & Hood, 2007) อย่างไรก็

ตามประสบการณ์การใช้เวลาว่างเป็นความเท่า

เทียมกันในความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อสุข

ภาวะ ไม่ใช่ทุกบุคคลท่ีจะมีความสามารถท่ีจะได้รับ

ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการใช้เวลาว่าง  วิธีการท่ี

จะช่วยเพ่ิมคุณภาพของประสบการณ์การใช้เวลา

ว่างในการตอบสนองสุขภาวะมี 5 วิธีการท่ีจะทําให้

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์การใช้เวลา

ว่าง ประกอบด้วย การให้ความสนใจของการใช้

เวลาว่าง  การใช้เวลาว่างท่ีแท้จริง ความพึงพอใจ

ต่อการใช้เวลาว่าง ความสนใจในการใช้เวลาว่าง

และหลักศีลธรรมจริยธรรมในการใช้ เวลาว่าง 

(Hood & Carruthers, 2007) 

 1. การให้ความสนใจของการใช้เวลาว่าง  
(Savoring Leisure) เป็นการเชื่อมโยงทางตรงกับ
สุขภาวะผ่านประสบการณ์ซ่ึงเป็นอารมณ์ทางบวก 

กลยุทธ์หรือการกระทําท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความ
สนใจของการใช้เวลาว่าง  ซ่ึงประกอบด้วย 1) 
ประสบการณ์การเลือกอย่างมีความหมายจะทําให้
เกิดอารมณ์ทางบวก (เช่น ธรรมชาติ ดนตรี ศิลปะ 
การสนทนาท่ีดี)  2) การค้นหาประสบการณ์อย่างมี
ความหมายท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ทางบวก และสร้าง
ให้เกิดข้ึนใหม่ในชีวิตประจําวัน และแนวทางท่ีสนใจ
ซ่ึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไม่แสดงอาการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าท่ีกระตุ้นซํ้าแล้วซํ้าอีก 3)  การคํานึงถึง
ความต้ังใจในการใช้จ่ายในลักษณะทางบวกกับ
ประสบการณ์ 4) การสร้างสรรค์อารมณ์ทางบวก
และประสบการณ์ผ่านความทรงจําและการเล่น
นิทาน และ 5) การเลือกประสบการณ์ตามความ
ต้องการของแต่ละกิจกรรม  (จิตใจ ร่างกาย หรือ
อารมณ์) (Ben-Sha-har, 2007; Fredrickson, 
2000; Lykken, 1999; Lyubomirsky, 2008; 
Seligman, 2002;  Sheldon  & Lyubomirsky, 
2004 cited in Anderson & Heyne, 2012) 
 2. การใช้เวลาว่างท่ีแท้จริง (Authentic 
Leisure) เป็นการจัดเข้ากันของกิจกรรมของบุคคล
และความถูกต้อง  และเป็นการวางแผนการใช้เวลา
ว่างภายใต้บริบทเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับ
ประสบการณ์การใช้เวลาว่าง การใช้เวลาว่างเป็น
ศักยภาพท่ีเกิดข้ึนซ่ึงต้องเกิดจากความพึงพอใจ 
ความสามารถและความสนใจ มากไปกว่านั้น
จะต้องเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกันอย่างมีความหมาย  
เป็นความสัมพันธ์ท่ีอิสระอย่างแท้จริงในตัวเลือก
ขอ ง ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ท่ี ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ บุ ค ค ล มี
ประสบการณ์ และเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Kleiber, 1999) 
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 3. ความพึงพอใจต่อการใช้เวลาว่าง  (Leisure 
Gratifications) เป็นการอธิบายเ ก่ียวกับ
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างซ่ึงเป็นความท้าทาย
และสิ่งดึงดูดใจอย่างเหมาะสม  มีความต่อเนื่อง  
เป็นข้อผูกมัดท่ีทําให้เกิดประสบการณ์ (Hood & 
Carruthers, 2007) ความพึงพอใจต่อการใช้เวลา
ว่างเป็นการเติมเต็มถึงบทบาทท่ีสําคัญในการ
ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ค ล แ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถ  ข้อตกลงเป็นชนิดของประสบการณ์
ท่ี มีกระบวนการสํา คัญต่อความรู้ สึกพึงพอใจ 
เพลิด เพลิน  และรู้ สึ ก เ ติม เ ต็ม  มี  2 มิ ติ  คือ 
ประสบการณ์ อารมณ์ทางบวก และ การพัฒนา
ตนเอง จะกลายเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาวะท่ีดี (Human 
Kinetics, 2010) 
 4. ความสนใจในการใช้เวลาว่าง (Mindful 
Leisure) เป็นการตัดสินใจเก่ียวกับประสบการณ์
และการขยายออก อันประกอบด้วย ความสนใจ
ท้ังหมดเ ก่ียวกับประสบการณ์ท่ีควบคู่กับการ
กระตุ้นท่ีไม่มีข้อผูกมัดใดๆ จากวิถีชีวิตในแต่ละวัน 
(Brown & Ryan, 2003) ความสนใจในการใช้เวลา
ว่างสามารถเกิดประสบการณ์อย่างมีความหมายใน
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความสนใจในปัจจุบัน 
(ควบคุมความวิตกกังวลและเพ่ิมการผ่อนคลาย)  
สามารถทําให้เกิดประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ี
ดึงดูดใจและหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลท่ีจะเกิดอันมี
ผลต่อประสบการณ์ (Human Kinetics, 2010) 
 5. หลักศีลธรรมและจริยธรรมในการใช้เวลา
ว่าง (Virtuous Leisure) เป็นลักษณะท่ีเป็นองค์

รวมของคําว่า ดี และเป็นการสนับสนุนบุคคลและ
สุขภาวะ เป็นการเสนอแนะถึงการดําเนินชีวิตอย่าง
มีความหมาย เม่ือไหร่ท่ีบุคคลมีโอกาสก็สามารถใช้
กลยุทธ์ของแต่ละบุคคลและหลักศีลธรรมในการ
บริการบางสิ่งบางอย่างท่ีดีท่ีสุด หลักศีลธรรมและ
จริยธรรมในการใช้เวลาว่างเป็นการอธิบายถึง
ความสามารถในการเ ข้าร่วมการใช้ เวลาว่าง 
ประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการขับเคลื่อน
บุคคลตามหลักการ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความสามารถในการบริการ (Hood & Carruthers, 
2007) จะเห็นได้ว่าประสบการณ์การใช้เวลาว่างนั้น
เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ต่ อ สุ ข ภ า ว ะ  ต า ม ภ า พ ท่ี  1 
องค์ประกอบของรูปแบบการใช้เวลาว่างและสุข
ภาวะ 
 จ า ก ค ว า ม ห ม า ย  ท ฤ ษ ฎี  ร ว ม ท้ั ง
ประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างท่ีกล่าวมาข้างต้น
เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสําคัญของการใช้เวลาว่าง
สําหรับผู้ท่ีมีความพิการทางการมองเห็น ซ่ึงผลท่ีจะ
ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างก็คือสุข
ภาวะท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ท่ีมี
ความพิการทางการมองเห็นในทุกๆด้าน โดยสุข
ภาวะท้ัง 6 ลักษณะซ่ึงประกอบด้วย 1) สุขภาวะ
ทางการใช้เวลาว่าง 2) สุขภาวะทางจิตวิทยาและ
อารมณ์ 3) สุขภาวะทางความคิด 4) สุขภาวะทาง
สังคม  5) สุขภาวะทางร่างกาย และ6) สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ ซ่ึงสามารถสรุปได้ตาม ภาพท่ี 1 
องค์ประกอบของรูปแบบการใช้เวลาว่างและสุข
ภาวะ  
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ภาพท่ี 1: องค์ประกอบของรูปแบบการใช้เวลาว่างและสุขภาวะ (Adapted from Hood & Carruthers,   

200
 

 สุ ขภาวะ เ ป็นการ ศึกษา ถึ ง ทัศนค ติ ท่ี

แตกต่างกัน ซ่ึงประกอบด้วย ปรัชญา จิตวิทยา 

ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ในทาง

ปรัชญา สุขภาวะ เป็นการดํารงชีวิตของมนุษย์ใน

วันข้างหน้าอย่างไร ในทางการแพทย์ สุขภาวะเป็น

ส ถ า น ะ ท า ง ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง บุ ค ค ล ใ น ท า ง

เศรษฐศาสตร์ สุขภาวะ บุคคลจะสามารถพึงพอใจ

ในรายได้ ความม่ันคงทางการเงิน และสิ่งของท่ีดีได้ 

 

อย่างไร ในทางจิตวิทยาสุขภาวะ เป็นระดับของ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อารมณ์ทางบวก 

และการเติมเต็ม (Csikszentmihalyi, 1993; Keye 

& Lopez,  2002; Pollard & Rosenberq, 2003 

cited in Anderson & Heyne, 2012)  จาก

ความหมายข้างต้นตามทัศนคติในหลากหลาย

ศาสตร์ทําให้สามารถจะอธิบายสุขภาวะได้ตามภาพ

ท่ี 2  

 

การเพ่ิมประสบการณ์การใช้เวลาว่าง 

- ให้ความสนใจของการใช้เวลาว่าง 
- การใช้เวลาว่างที่แท้จริง 
- ความพึงพอใจต่อการใช้เวลาว่าง 
- ความสนใจในการใช้เวลาว่าง 
- หลักศีลธรรมและจริยธรรมในการใช้เวลาว่าง 
 

องค์ประกอบของการให้บริการนันทนาการบําบัด 
  

 

 

 

สุขภาวะ คือ สภาวะของความสําเร็จ 

ความพึงพอใจและผลิตผลการเข้าร่วม

ในชีวิตของแต่ละคนรวมถึงรู้ถึง

ศักยภาพสูงสดุทางร่างกาย การรับรู้
การบ่มเพาะและการแสดงออก

อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน 

เจตคติ,ความรู้สึกและ

ประสบการณ์ทางบวก 
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ภาพท่ี 2: รูปแบบของสุขภาวะ 
ท่ีมา : Carruthers & Hood, 2007 และ Hood & Carruthers, 2007

สขุภาวะ 

การใช้เวลาวา่ง 

สขุภาวะทางการคดิ 

สขุภาวะ 

ทางร่างกาย 

สขุภาวะทาง 

จิตวิญญาณ 

สขุภาวะทางสงัคม 

สขุภาวะทางจิตวิทยา

และอารมณ์ 

สุขภาวะ 

ชีวิตที่เจริญงอกงาม 

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและพลงั

ของบุคคลซ่ึงจะช่วยพัฒนาการ

เจริญเติบโต,การปรับตัว และการ

หลอมรวมกัน 
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สุขภาวะแบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะ คือ 
 1. สุขภาวะทางการใช้เวลาว่าง เม่ือไหร่ ท่ี
ผู้เข้าร่วมรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินในประสบการณ์
การใช้เวลาว่าง การให้ความสนใจในประสบการณ์
ของการใช้เวลาว่างและความรู้สึก เพ่ือใช้ความ
แข็งแรงในการใช้เวลาว่าง 
 2. สุขภาวะทางจิตวิทยาและอารมณ์ เม่ือไหร่ท่ี
ผู้เข้าร่วมรู้สึกมีความสุข และรับรู้ถึงการควบคุมใน
การดําเนินชีวิต 
 3. สุขภาวะทางความคิด เม่ือไหร่ท่ีผู้เข้าร่วมคิด
ในการเน้นถึงแนวทางในการกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้ 
 4. สุขภาวะทางสังคม  เม่ือไหร่ท่ีผู้เข้าร่วมรู้สึก
ดีและเห็นถึงคุณค่าของการระบบกลุ่มทางสังคม 
 5.สุขภาวะทางร่างกาย เม่ือไหร่ท่ีผู้ เ ข้าร่วม
กระทําและสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีกําลัง 
 6.สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เม่ือไหร่ท่ีผู้เข้าร่วม
ดําเนินชีวิตอย่างมีความหวัง และสามารถผสม
กลมกลืนระหว่างคุณค่าและความเชื่อ (Anderson 
& Heyne, 2012) 
 

          การท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายและเกิดการ
เลือกท่ีทําให้สัมพันธ์ถึงกันได้ แต่ไม่ใช่สําหรับสุข
ภาวะ บุคคลสามารถเพลิด เพลินและบรรลุ
เป้าหมาย แต่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับสุขภาวะ  นี่เป็น
ความเป็นจริงเก่ียวการเล่นและการใช้เวลาว่าง 
ตัวเลือกท่ีเป็นอิสระและเกิดความเพลิดเพลินจะ
ช่วยผลักดันทางเลือก ไม่ทําให้เกิดผลทางบวก
สําหรับแต่ละบุคคล และจะนํามาซ่ึงผลในทางลบ 
การบรรลุถึงสุขภาวะและบรรลุถึงเป้าหมายควรท่ี
จะกระทําควบคู่กัน จะสามารถช่วยให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน
ได้ บุคคลมีโอกาสหรือมีอิสระในการจะบรรลุถึงสุข
ภาวะและเป้าหมายซ่ึงสามารถแสดงได้ตามภาพท่ี 
3 ความสัมพันธ์ถึงความสามารถ เป้าหมายและสุข
ภาวะ นอกจากนี้นักจิตวิทยายังได้จําแนกสุขภาวะ
ออกเป็น 6 มิติท่ีสัมพันธ์กับการมีสุขภาพชีวิตท่ีดี  
ได้แก่ 1) การยอมรับจากตนเอง 2) ความสัมพันธ์
ทางบวกกับบุคคลอ่ืน 3) ความเป็นอิสระและการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง 4) ความสามารถและความ
รอบรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 5) เป้าหมายในชีวิต และ 
6) การเจริญเติบโตของบุคคล 
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ภาพท่ี 3: ความสัมพันธ์ถึงความสามารถ เป้าหมายและสุขภาวะ (Anderson &  Heyne, 2012)
 

สุขภาวะ กับ ความพิการ 
ความหมายสุขภาพท่ีบุคลากรทางการ

แพทย์คุ้นเคยมักเก่ียวโยงกับความเจ็บป่วยหรือการ
มีโรคภัยไข้เจ็บท่ีมักสัมพันธ์กับความผิดปกติทาง
กายท่ีเห็นได้ หรือการสูญเสียการทํางานท่ีเป็นปกติ
ของระบบอวัยวะ แต่ในทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น 
ถือว่าความหมายของสุขภาพและการเจ็บป่วยไม่ได้
มีท่ีมาจากความผิดปกติทางกายเพียงอย่างเดียว แต่
กระบวนการทางสังคมยังมีส่วนสําคัญในการสร้าง
ความหมาย หรือกําหนดสถานะของความเจ็บป่วย 
(สุขภาพ) และบทบาทหน้าท่ีของผู้ป่วย (เจ้าของ
สถานะสุขภาพนั้นๆ) ในสังคมอีกด้วย ซ่ึงในบาง
กรณีเปรียบได้กับการตีตราทางสังคม (Social 
stigmatization) จ นอ า จส ร้ า ง ค ว า ม รั ง เ กี ย จ
เดียดฉันท์ให้เกิดข้ึนแก่ผู้ป่วย และผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

ด้ ว ย ในบ า งก ร ณี ก า ร ตั ดสิ น ขอ ง สั ง ค มผ่ า น
ความหมายเชิงลบของโรคภัยไข้เจ็บนี้อาจสร้าง 
 
ความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วยมากกว่าการเป็นโรคเสีย
อีก (Mooksong, 2008) อีกมุมมองหนึ่งมีการให้
ความหมาย “สุขภาวะ” ว่าเป็นความสามารถท่ีจะ
เข้าถึงและควบคุมปัจจัยพ้ืนฐาน ท้ังท่ีจับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ เพ่ือท่ีจะดํารงไว้หรือส่งเสริมชีวิตให้อยู่
ในระดับท่ีมีความพึงพอใจ การให้ความหมายใน
มุมมองนี้ ทําให้การอธิบายความหมายสุขภาวะ
เป็นไปในลักษณะสุขภาวะของกลุ่มคน ท่ีไม่ใช่แค่
ความเป็นกลุ่มคนท่ีมารวมกันตามเง่ือนไขทาง
ภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มคนท่ีรวมกันบน
เง่ือนไขทางสังคมด้วย เช่น ชนกลุ่มน้อย กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ กลุ่มคนพิการ หรือกลุ่มนักโทษ
ในเรือนจํา เป็นต้น ในมุมมองนี้เห็นว่า สุขภาวะเป็น

 

หนว่ยงานที#อิสระ (การใช้เป็น

เครื#องมือทํางานที#มุง่เปา้หมาย) 

สขุภาวะที#อิสระ ( มีโอกาสสาํหรับ

ชีวิตที#ดีมีการประเมิน

ความสามารถ) 

บรรลเุปา้หมายของหนว่ยงาน 

(บรรลเุปา้หมายที#เลอืก) 

บรรลเุปา้หมายของหนว่ยงานซึ#ง

สมัพนัธ์กบัสขุภาวะที#บคุคลหนึ#ง 

 

บรรลถุึงสขุภาวะ (ควบคูก่บัการใช้เครื#องมือ

และความสามารถ) 

การบรรลผุล การบรรลผุลอยา่งอิสระ 

งานอดเิรกตาม

เปา้หมายของ

การสง่เสริมสขุ
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กระบวนการหรือวิถีท่ีกําลังดํารงอยู่ของมนุษย์ใน
สังคมหนึ่งๆ ไม่ใช่เป้าหมายท่ีมนุษย์จะต้องด้ันด้นไป
ให้ถึง การท่ีคนเราจะมีสุขภาวะได้จึงต้องมีท้ังโอกาส
ท่ีเท่าเทียมกัน และมีความสามารถและ/หรือตัว
ช่วยท่ีจะเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและทรัพยากรท่ี
จําเป็น Phacharanurak (2003) ได้ชี้ว่าการให้
ความหมาย “สุขภาวะ” ของแต่ละคนยังแตกต่าง
กันไปตามประสบการณ์ความรับรู้ของแต่ละบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือสังคมอีกด้วย และยังเปลี่ยนแปลง
ไปได้ตามเวลาและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ทําให้อาจมีการ
นิยามออกมาในลักษณะต่างๆ กัน ได้แก่ การไม่
เจ็บป่วย ความแข็งแรง ความสามารถกระทําตาม
บทบาทความรู้สึกเป็นสุขหรือสมดุล และการมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดี เป็นต้น จะเห็นว่าใน
มุมมองนี้ มีมิ ติของประสบการณ์ความรู้สึกของ
ปัจเจกบุคคลด้วย ซ่ึงอาจตรงกับมิติสุขภาวะ
ทางด้าน “จิตวิญญาณ” ท่ีมีความเป็นนามธรรม 
เป็นการเรียนรู้และรับรู้ หรือเข้าถึงได้โดยตัวเอง
เ ท่านั้ น ในกรณีการเ ข้า ถึง  “สุ ขภาวะทางจิต
วิญญาณ” ของคนพิการ อาจทําความเข้าใจได้ผ่าน
ประสบการณ์ชีวิตการเป็นคนพิการอัมพาตแขนขา
ท้ังสองข้าง ของ Thongboonnoom  (2003) ใน
หนังสือชื่อ “จิตสดใส แม้กายพิการ” ซ่ึงในตอน
หนึ่งเขาเล่าว่า 

...เหตุการณ์ท้ังหลายท่ีเกิดกับตัวผม ไม่ว่า
จะเป็นความทุกข์ก็ดี หรือความคิดก็ดี ล้วน
แต่มาให้ศึกษาท้ังนั้น มาเป็นอารมณ์ให้
ปฏิบัติ มาสอนธรรมะมาแจกแจงปัญญาให้
ผม มาเพ่ือทดสอบจิตใจ ผมก็มีหน้าท่ีสอบ
ให้ผ่าน...ผมจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิต

ใหม่ คือเปลี่ยนจากจิตท่ีพิการ มาเป็นจิตท่ี
ไม่พิการ หรือ 
เปลี่ยนจากจิตท่ีเคยเป็นทุกข์ มาเป็นจิตท่ี
ไม่เป็นทุกข์ เป็นการเปลี่ยนทางจิตท่ีมิใช่
กาย โดยมี“ความรู้สึกตัว” เป็นผู้ท่ีเปลี่ยน
ชีวิตใหม่ให้กับผม.... ทุกวันนี้ ผมลาออก
จากความทุกข์แล้ว.. 
(Health systems Research Institute, 
2010) 
 

สรุป 
 การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างของผู้
พิการทางการมองเห็นนั้นจะช่วยสร้างประสบการณ์
ท่ีส่งผลต่อการดําเนินชีวิตใน 5 รูปแบบ คือ 1) การ
ให้ความสนใจของการใช้เวลาว่าง 2) การใช้เวลา
ว่างท่ีแท้จริง 3) ความพึงพอใจต่อการใช้เวลาว่าง 4) 
ความสนใจในการใช้เวลาว่างและ 5) หลักศีลธรรม
และจริยธรรมในการใช้เวลาว่าง เพราะการเข้าร่วม
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง จะทําให้ผู้ เข้าร่วมเกิด
ความรู้สึกสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน เกิดการมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม  ได้แสดงความสามารถและความถนัด
ของตนเองท่ีเป็นการเข้าร่วมอย่างอิสระ ทําให้
ค้นพบตัวตนเก่ียวกับรูปแบบการใช้เวลาว่างท่ี
เหมาะสมตามสภาพความพิการของตนเอง สร้าง
ความสุขให้กับวิถีการดําเนินชีวิต ซ่ึงผู้เขียนได้เน้น
ย้ําถึง สุขภาวะท้ัง 6 ลักษณะ ซ่ึงประกอบด้วย 1) 
สุขภาวะทางการใช้ เวลาว่าง 2) สุขภาวะทาง
จิตวิทยาและอารมณ์ 3) สุขภาวะทางความคิด 4) 
สุขภาวะทางสังคม  5) สุขภาวะทางร่างกาย และ 
6 )  สุ ข ภ า ว ะ ท า ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ท่ี ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด
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ประสบการณ์ท่ีดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมการใช้
เ ว ล า ว่ า ง  ซ่ึ ง ส ามา รถสรุ ป ไ ด้ ต ามภาพ ท่ี  4  
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีก่อให้เกิดสุขภาวะ 
สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีวิเคราะห์ประสบการณ์การ
ใช้ เ วลาว่ า ง กับสุ ขภาวะของแต่ละ บุคคล ซ่ึ ง
ประกอบด้วย3 รูปแบบของ Tinsley and Tinsley 
(1986) อันได้แก่ คุณลักษณะ  ผลประโยชน์ และ
เหตุผล ท่ีเก่ียวข้องกับประสบการณ์การใช้เวลาว่าง 
ซ่ึงสอดคล้องกันถึง 6 ปัจจัย คือ ประสบการณ์การ
ใช้เวลาว่าง ระดับของกิจกรรมทางกาย ความเป็น
อิสระ สุขภาพร่างกาย สุขภาพทางจิตใจ และความ
พึงพอใจในชีวิต เป็นการยืนยันถึงการวิเคราะห์
ปัจจัยซ่ึงผลการศึกษาพบว่า การศึกษาสอดคล้อง
กับ  3 รูปแบบ แต่ในรูปแบบสุดท้ายเก่ียวกับด้าน
เหตุผลเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกันมากท่ีสุด ยิ่งไป
กว่านั้นเป็นการบ่งชี้ถึงประสบการณ์การใช้เวลาว่าง

ในทางบวกและปัจจัยทางตรงต่อกิจกรรมทางกาย  
กิจกรรมทางกายมีผลทางบวกและมีปัจจัยทางตรง 
กับความมีอิสระ  ความมีอิสระมีผลทางบวกและมี
ปัจจัยทางตรงต่อสุขภาพทางร่างกาย  สุขภาพทาง
จิตใจ และความพึงพอใจในชีวิต กิจกรรมทางกายมี
ผลทางบวกและมีปัจจัยทางตรงกับสุขภาพทาง
จิตใจและความพึงพอใจในชีวิตและ สุขภาพทาง
จิตใจมีผลทางบวกและมีปัจจัยทางตรงกับความพึง
พอใจในชีวิต (Rodriguezl. 2006) จะเห็นได้ว่า
ประสบการณ์การใช้เวลาว่างเพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้ผู้ท่ีมีความพิการทางการมองเห็นได้
เกิดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมทาง
สังคม ตระหนักรู้ในสมรรถนะและสามารถของ
ตนเอง ฯลฯ ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีช่วยสะท้อนให้
เห็นถึงการมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนของผู้พิการทางการ
มองเห็นนั่นเอง 
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ประสบการณ์การใช้เวลาว่างของคนพิการทางการมองเห็น 

 
 
 

ภาพท่ี 4: ประสบการณ์การใช้เวลาว่างท่ีก่อให้เกิดสุขภาวะ

สุขภาวะ

     1.สุขภาวะทางการใชเ้วลาว่าง 

     2.สุขภาวะทางจติวทิยาและ
อารมณ์

     3.สุขภาวะทางความคดิ

     4.สุขภาวะทางสงัคม  

5.สุขภาวะทางร่างกาย 

     6.สุขภาวะทางจติวญิญาณ

ใหค้วามสนใจ
ของการใช้
เวลาว่าง

การใชเ้วลาว่าง
ที+แทจ้รงิ

ความพงึ
พอใจต่อการ
ใชเ้วลาว่าง

ความสนใจใน
การใชเ้วลาว่าง

หลกัศลีธรรม
และจรยิธรรม
ในการใชเ้วลา

ว่าง
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บทคัดย่อ 

การจัดการรายกรณีสําหรับศูนย์บริการคนพิการ  เป็นกระบวนการความร่วมมือในการประเมิน วาง
แผนการจัดการ  และให้คําปรึกษาในการเลือกหนทางการช่วยเหลือ  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลตาม
ความต้องการท่ีจําเป็นอย่างมีคุณภาพ  โดยภาระหน้าท่ีการจัดการรายกรณีของผู้ให้บริการมี 3 ประเด็น  
ประกอบด้วย  (1) การสัมภาษณ์เพ่ือรับบริการประเมินความต้องการของผู้รับบริการท่ีครอบคลุมทุกด้าน
แบบองค์รวม (2) ความร่วมมือในการให้บริการ  มีการวางแผนร่วมมือกับสหวิชาชีพ  ผู้รับบริการ และ
ครอบครัวของผู้รับบริการ รวมท้ังติดตามกํากับ  ประสานงานและสนับสนุนให้การดูแลผู้รับบริการให้เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ (3) การรายงานและบันทึกรายกรณีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติท้ังระยะสั้น และระยะยาว
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  แนวคิดการจัดการรายกรณี  จึงเป็นสิ่งสําคัญในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการซ่ึงเหมาะสมกับผู้ท่ีมีปัญหาท่ีซับซ้อน  และมีความจําเป็นต่อการให้บริการในการฟ้ืนฟูเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการ 
 
คําสําคัญ: การจัดการรายกรณี, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ, ศูนย์บริการคนพิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการรายกรณีในศูนย์บริการคนพิการ 
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Case Management for Persons with Disabilities Service Center 
 

Adam Neelapaijit1, Paranee visuttipan2, Non Vorlapanit3 
1,2Ratchasuda College, Mahidol University3. Facilty of Economics, Kasetsart University 

E-mail: 1adam.nee@mahidol.ac.th, 2rom_visut@hotmail.com, 3feconov@ku.ac.th 

 
Abstract 
 Case management for persons with disabilities service center is a cooperation 
process to evaluate plan management and counseling to support the needs of persons 
with disabilities.  The case management consists of three responsibilities. The first is an 
interview to evaluate   the needs of persons with disabilities in all dimensions and holistic 
approach.  The second is cooperation to service and planning with multidisciplinary 
profession persons, persons with disabilities and family of persons with disabilities, 
including monitoring, coordination and support corresponding to specific plan.  The last is 
reporting and recording the case study to evaluate performance in the short and long 
term for continuous improvement.  The concept of case management is important to 
provide rehabilitation service for persons with disabilities with a complex problems and is 
essential to restoration of service in order to improve the quality of life development for 
persons with disabilities. 
 
Keys word: Case Management, Rehabilitation for Person with Disability, Persons with 

Disabilities Service Center
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บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 กําหนดให้มี
การจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ  โดยไ ด้ กําหนด
ประเภทศูนย์บริการ คนพิการไว้ 2 ประเภท คือ 1) 
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ท่ีจัดต้ังเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเก่ียวกับการ
จัดบริการของศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป และ
ดําเนินการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด และ 2) 
ศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป ได้แก่ศูนย์บริการท่ีจัดต้ัง
โดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กร อ่ืนใด ท่ี
ให้บริการแก่คนพิการซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามมาตรา 6 (10) เพ่ือให้บริการแก่คนพิการใน
ระดับพ้ืนท่ี หรือตามประเภทความพิการ โดย
ศูนย์บริการดังกล่าวมีหน้าท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เ ก่ียวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความ
ช่วย เหลือตามท่ีคนพิการร้ องขอ และตาม ท่ี
หน่วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให้คําปรึกษา
หรือช่วยดําเนินการเก่ียวกับการขอสิทธิประโยชน์
แก่คนพิการ เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการ รวมท้ังให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิต
ข้ันพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึก
อาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ (สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 
2557)  ด้วยบทบาทหน้ า ท่ี ดั งกล่ าวจึ ง มีความ
จําเป็นต้องหาแนวทางเพ่ือนําไปสู่แนวทางการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสม การนําเสนอแนวคิดการจัดการ
รายกรณี (case management) จึงเป็นแนวทาง
หรือหลักการการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
แก่คนพิการ เพ่ือให้คนพิการและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับคน
พิการมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เก่ียวกับคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ นักทฤษฎีคนสําคัญท่ีกล่าวถึง 

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ได้แก่ คาล์โรเจอร์ โดย

มี ค ว าม เ ชื่ อ ว่ า  คน ทุ กคน มี ศั กยภ าพและ มี

ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะมีช่วงเวลาท่ีเผชิญ

ปัญหา หรือมีความอ่อนล้าเกิดข้ึนในชีวิต และ

สามารถหาหนทางท่ีจะยังชีวิตให้อยู่รอดด้วยการ

เลื อกวิ ธี ท า ง ใดวิ ถีทา งหนึ่ ง ในการ เผชิญ กับ

สถานการณ์ (Corey, 2000) 

 ความเชื่อในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เป็น

พ้ืนฐานแนวคิดของการเสริมสร้างพลังอํานาจ ซ่ึง

เป็นแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ 

โดยเน้นเรื่องการปลูกสร้างจิตสํานึก การสร้าง

คุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเอง หลักของการ

ช่วยเหลือกันเอง การมีส่วนร่วม และการยอมรับใน

สิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Adams, 2008) 

ซ่ึงสะท้อนถึงหลักการทํางานร่วมกันกับบุคคลท่ีต้อง
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เผชิญปัญหาความทุกข์และไม่สามารถมีกําลังในการ

ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ได้  

นอกจากนั้นแล้ว แนวคิดด้านจิตวิทยา

ชุมชนได้กล่าวถึง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

บุคคล โดยได้เน้นถึงบทบาทของการให้บริการ และ

ดําเนินการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือเสริมสร้างพลัง

อํานาจให้กับบุคคลโดยได้กล่าวถึงบทบาทของ

องค์การท่ีทํางานกับชุมชนไว้  4 ด้าน (Lewis, 

Lawis, Daniels, & D’Andrea, 2003) คือ  

 1. การให้การศึกษาเชิงป้องกัน เพ่ือให้

ความรู้แก่ชุมชนในวงกว้าง โดยการจัดกิจกรรม

เพ่ือให้คนในชุมชนได้เกิดประสบการณ์ตรง เช่น 

การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น 

 2. การให้ความช่วยเหลือและการให้

คําปรึกษา เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่

ผู้รับคําปรึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีความเสี่ยงต่อ

การท่ีจะเกิดปัญหา 

 3. การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโดยการ

เข้าไปมีส่วนร่วมกับการออกนโยบายต่างๆ ในชุมชน 

โดยพยายามท่ีจะทําให้สภาพแวดล้อม เอ้ือต่อความ

เป็นอยู่ของคนในสังคม 

 4. การให้การสนับสนุนและการเป็นท่ี

ปรึกษา เพ่ือให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ 

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

  ในประเทศญ่ี ปุ่น ได้ ศึกษาระบบการ

ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ พบว่า 

ศูนย์บริการจะรวมการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

และการบริการท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการท่ีต้องการ

ทํางาน  ซ่ึงคนพิการสามารถเข้าไปรับบริการท่ีศูนย์

อาชีพท้องถ่ินเอง หรือถูกส่งต่อจากสมาชิกใน

ครอบครัวญาติหรือ ผู้ให้บริการอ่ืนๆโดยผู้ให้บริการ

จะประเมินความสามารถในการประกอบอาชีพและ

วางแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคลซ่ึงจะ

ดําเนินการโดยผู้ให้บริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน

ต่างๆเพ่ือดําเนินการท้ังทางด้านสุขภาพจิต การ

เตรียมความพร้อมในการทํางาน และการปรับตัว

การให้ความรู้กับผู้ร่วมงาน  การฝึกอบรมทักษะ

แ ก้ ปัญหา   ก ารฝึ กอบรม ทักษะการ ทํ า งาน 

(Boeltzig-Brown, Sashida, Nagase, Kiernan, & 

Fole, 2013)   

 จ า ก แ น ว คิ ด ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  บุ ค ค ล า ก ร ท่ี

ปฏิบัติงานตามบทบาทของศูนย์บริการคนพิการ

สามารถดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสําหรับคนพิการ จําเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือเป็นหลักการในการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ

คุณค่าความเป็นมนุษย์ แนวคิดการจัดการรายกรณี 

จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการบริการ ท่ีสอดคล้อง

กับแนวคิดดังกล่าว เพ่ือประเมินความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ และครอบครัวของผู้ใช้บริการ ตาม

ความเหมาะสม และดําเนินการให้มีการจัดบริการ 

การประสานงาน การติดตามกํากับการ การ
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ประเมินผล และการพิทักษ์สิทธิ์ ให้ผู้ใช้บริการ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้บริการ  

การจัดการรายกรณี 

การจัดการรายกรณีเป็นกระบวนการความ

ร่วมมือในการประเมิน วางแผน จัดการ และให้

คําปรึ กษาในการ เลือกหนทางรักษา เ พ่ือให้

ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามความต้องการท่ี

จําเป็น อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดย

อาศัยการสื่อสาร และการจัดการทรัพยากรท่ีดี 

(Case Management Society of America, 

2010) 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 : กระบวนการของการจัดการรายกรณี
 

จากภาพท่ี 1 เป็นกระบวนการของการ
จัดการรายกรณี โดยกระบวนการดังกล่าว มี
องค์ประกอบคือ 1) การประเมินความต้องการของ
ผู้ป่วยท่ีครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม 2) การ
วางแผนการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมคุ้มค่า
โ ดยคว าม ร่ ว ม มื อของ ที มสหส าข า  ร ว ม ท้ั ง
ผู้รับบริการ และครอบครัวของผู้รับบริการเพ่ือให้ผู้ 
รับบริการมีภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึนโดยเร็วท่ีสุดและ
ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 3) การติดตามกํากับ  

 
ประสานงานและสนับสนุนให้การดูแลผู้รับบริการ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ รวมท้ังการพิทักษ์สิทธิและ
เป็นผู้ประสานประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 4) การประเมินผลการปฏิบัติท้ังระยะสั้น
และระยะยาว โดยกําหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสม และ
ติดตามการบรรลุเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว
เหมาะสมกับผู้ท่ีมีปัญหาท่ีซับซ้อน ท้ังภาวะความ
เจ็บป่วย เศรษฐกิจ สังคม มีผู้ให้บริการหลากหลาย

การประเมินความต้องการ

การวางแผนการดแูล

การติดตาม กํากบั ประสานงาน และการสนบัสนนุ

การประเมินผล
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สาขาวิชาชีพมาเก่ียวข้อง มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ การเจรจาต่อรอง การติดต่อ
ประสานการตัดสินแก้ปัญหา 

แนวคิดการจัดการรายกรณีจึงเป็นสิ่งท่ี 

สําคัญในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการซ่ึง 

 

มีความจําเป็นจะต้องจัดหาผู้ให้บริการในการฟ้ืนฟู

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมสําหรับคน

พิการ (Upton & Beck, 2002)  บทบาทหน้าท่ีใน

การจัดการรายกรณีของผู้ให้บริการ (Roessler & 

Rubin, 2006, p.7 ) มีดังนี้ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2: บทบาทหน้าท่ีในการจัดการรายกรณีของผู้ให้บริการ
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1. การสัมภาษณ์เพ่ือรับบริการ 
การสัมภาษณ์เป็นข้ันตอนท่ีจะส่งผลต่อ

การได้รับบริการท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนเก่ียวกับ

สิ่งท่ีผู้รับบริการต้องการ เป็นการวางแผนการให้

ความช่ วย เหลื อผู้ รั บบริ การ ท่ี เ ชื่ อม โยง ไปสู่

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมท้ังเป็นส่วนหนึ่ง

ของรูปแบบการประเมินท่ีต้องใช้เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสมกับสิ่งท่ีผู้รับบริการต้องการ และเม่ือ

สิ้นสุดการสัมภาษณ์แล้วจะทําให้ผู้รับบริการและผู้

ให้บริการมีความเข้าใจเก่ียวกับความรับผิดชอบ

และบทบาทของตนเอง  และข้ันตอนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการมากยิ่งข้ึนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับ

การจัดการรายกรณีในข้ันตอนการสัมภาษณ์คือการ

รักษาความลับในการให้บริการ (Emener & 

Rubin, 1980; Rubin et al., 1984; Wright, 

Leahy, & Shapson, 1987; Beardsiey & Rubin, 

1988) 

ตัวอย่าง บทบาทหน้าท่ีท่ีเกิดข้ึนในการ

สัมภาษณ์เพ่ือรับบริการเพ่ือร่วมกําหนดความ

คาดหวั ง ของผู้ รั บบ ริ ก า ร  และประ โ ยชน์ ท่ี

ผู้ รับบริการจะได้รับ เ พ่ือสร้ างความม่ันใจกับ

ผู้รับบริการ รวมท้ังอธิบายความเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาทและความรับผิดชอบผู้ให้และผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ 

• การดําเนินการสัมภาษณ์เพ่ือกําหนด
แนวทา งการ ให้ ค ว ามช่ ว ย เหลื อ
ผู้รับบริการท่ีมีความพิการ (Rubin et 

al., 1984; Wright, Leahy, & 
Shapson, 1987; Beardsiey & 
Rubin, 1988) ซ่ึงปัญหาท่ีพบบ่อย 
ได้แก่ การปฏิเสธความพิการ ความ
กลัว ความรู้สึกผิด ความโศกเศร้า การ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์  

• ก า ร ท บ ท ว น ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ า น ข อ ง
ผู้รับบริการเช่น ประวัติส่วนตัว การ
รักษา  การศึกษา เป็นต้น (Beardsiey 
& Rubin, 1988) 

• การวางแนวทางในการให้บริการและ
ข้อจํากัดต่างๆในการให้บริการเพ่ือ
เตรียมการจัดหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บริการด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ 
อาชีพ การศึกษา การเดินทาง และ
อ่ืนๆ (Rubin et al., 1984) 

 ดังนั้นการสัมภาษณ์เพ่ือรับบริการ จะเป็น
การตกลงการให้บริการ เป็นการอธิบายเพ่ือชี้แจง
ถึงวัตถุประสงค์ต่างๆในการให้บริการ เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจ รวมท้ังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
นํามาประเมินการจัดบริการท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการและความจําเป็นของคนพิการแต่
ละคน บางครั้งสิ่งท่ีผู้รับบริการต้องการอาจจะไม่ใช่
ความต้องการท่ีแท้จริง ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการ
ประเมินในการพูดคุยขณะการสัมภาษณ์ จาก
ประสบการณ์การให้บริการในชุมชนของผู้เขียน ถือ
ได้ว่าการสัมภาษณ์เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญของ
การให้บริการในศูนย์บริการคนพิการ เพราะเป็น
ข้ันตอนแรกท่ีช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 
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2. ความร่วมมือในการให้บริการ 
ความร่วมมือในการให้บริการเป็นความ

รับผิดชอบท่ีสําคัญของการจัดการรายกรณีของผู้

ให้บริการโดยจะต้องมีการสร้างเครือข่ายกับผู้นํา

ชุมชน และองค์กร เพ่ือให้เกิดการประสานงาน 

หรือส่งต่อ ตลอดกระบวนการของการให้บริการ 

รวมท้ังมีเครือข่ายกับนักวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ 

พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

โดยผู้ให้บริการจะมีบทบาทเชิงรุกในการจัดการ 

และการดูแลท่ีนําไปสู่การพัฒนาคุณชีวิตของ

ผู้รับบริการ รวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบเก่ียวกับ

การบริหารจัดการงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการรายกรณี (Chan et al., 1998) 

ตัวอย่าง บทบาทหน้าท่ีท่ีเกิดข้ึนตาม

ความหมายของความร่วมมือในการให้บริการ 

• การทบทวนข้ันตอนในโปรแกรมการ
ฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับผู้รับบริการ
และร่วมจัดตารางเวลาสําหรับการ
ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
(Rubin et al., 1984) 

• การกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและโปรแกรมใน
การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ท่ี
สามารถจัดให้สําหรับผู้เข้ารับบริการ 
(Beardsiey & Rubin, 1988) 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเม่ือมี
ก า ร ส่ ง ต่ อ  โ ด ย ก า ร อ ธิ บ า ย ใ ห้

ผู้รับบริการเข้าใจถึงเหตุจําเป็นสําหรับ
การส่งต่อผู้รับบริการ เช่น  การพบ
ผู้เชี่ยวชาญโดย การประเมินอาชีพ 
พัฒนาทักษะทางอาชีพ ประเ มิน
ข้อจํากัดทางร่างกาย การประเมินทาง
จิตใจ (Rubin et al., 1984) 

• การ ร่ ว ม มือ กับอง ค์กร เ พ่ื อส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับองค์กร ผู้นําชุมชน 
เ พ่ื อ เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย ในก า รส่ ง ต่ อ 
(Emener & Rubin, 1980; Rubin et 
al., 1984) 

• การส่งต่อไปยังเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้ ให้บริการท่ีเ ก่ียวข้องกับแผน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ี 
เคยวางแผนร่วมกัน เช่น การปรึกษา

บุคลากรทางการแพทย์ เ ก่ีย ว กับ

ความสามารถ แนวโน้ม แผนการ

รักษา ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน ของ

ผู้รับบริการ (Rubin et al., 1984) 

• การมีส่วนร่วมในการประเมินบุคลากร
ท่ีเก่ียวกับผู้รับบริการเช่น ผู้ช่วยเหลือ
คนพิการ เป็นต้น (Rubin et al., 
1984; Beardsiey & Rubin, 1988) 

• ติดตามความก้าวหน้าของผู้รับบริการ
เพ่ือนําไปสู่บรรลุเป้าหมายทางอาชีพ 
ตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ (Rubin et al., 1984



วารสารวิทยาลยัราชสดุา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 15  หน้า 211 

 

• การบริการจัดการทางการ เ งิน ท่ี
ทันเวลาและมีเหตุผล (Rubin et al., 
1984) 

• การประเมินผลของการให้บริการต่อ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ บุ ค ค ล 
(Beardsiey & Rubin, 1988) 

ดังนั้นความร่วมมือในการให้บริการ เป็น

การบริหารจัดการ อํานวยความสะดวกให้ผู้พิการ

ไ ด้รับบริการ ฟ้ืนฟู เ ป็นไปตามแผนการ ฟ้ืน ฟู

สมรรถภาพคนพิการรายบุคคล ซ่ึงเก่ียวข้องท้ัง

บริหารจัดการทางการเงิน การอํานวยความสะดวก

ในการเดินทาง รวมท้ังการส่งต่อท่ีจําเป็นในการ

ได้รับบริการท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการ 

3. การรายงานและการบันทึก 
การรายงานและการบันทึกจะเป็นข้ันตอน

เก่ียวข้องกับการบันทึกการเข้ารับบริการของ

ผู้ รับบริการ  การรายงานความก้าวหน้ าของ

ผู้รับบริการในการเข้ารับบริการในหน่วยงานต่างๆ 

และการ เตรี ยมรายงานสรุป เ พ่ือส่ ง ต่อไปยั ง

หน่วยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง โดยการรายงานและ

บันทึกเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเป็นการทบทวนข้อมูลของผู้รับบริการซ่ึงจะ

นําไปสู่แนวทางการให้บริการ ท่ี เหมาะสมกับ

ผู้รับบริการ ซ่ึงควรคํานึงเรื่องศีลธรรม ความเชื่อ

และความปลอดภัยของผู้รับบริการด้วย (Gomez & 

Michaels, 1995)  

ตัวอย่าง บทบาทหน้าท่ีท่ีเกิดข้ึนในการ

รายงาน และการบันทึก 

• การเขียนบันทึกรายกรณี และสรุป 
(รวมท้ังการวิเคราะห์ เหตุผล และ
ความเห็น) เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใจ
ความก้าวหน้าของผู้รับบริการ (Emener 
& Rubin, 1980; Wright, Leahy, & 
Shapson, 1987; Beardsiey & Rubin, 
1988) 

• การนําเสนอความก้าวหน้าของผู้รับบริการ
ต่ อ ที ม ฟ้ื น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ค น พิ ก า ร 
หน่วยงานท่ีส่งต่อและส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
(Emener & Rubin, 1980; Rubin et al., 
1984) 

• การเตรียมรายงานสรุปเพ่ืออธิบายเก่ียวกับ
ผู้รับบริการเพ่ือนําไปสู่ความร่วมมือใน
ระดับบุคคลและองค์กร (Emener & 
Rubin, 1980) 

• การปฏิบัติตามข้อกฎหมายและจริยธรรม
ของผู้เข้ารับบริการเช่น การเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ (Wright, Leahy, & Shapson, 
1987) 

• การมีส่วนร่วมในการประชุมในเรื่องท่ี
เก่ียวกับผู้รับบริการ (Beardsiey & 
Rubin, 1988) 

• การบันทึกและปฏิบัติตามแผนการฟ้ืนฟูท่ี
เป็นปัจจุบัน (Wright, Leahy, & 
Shapson, 1987; Beardsiey & Rubin, 
1988)  
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ดังนั้นการรายงานและการบันทึกเป็น

ข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับการบันทึกข้อมูล และการ

นําเสนอข้อมูลของผู้รับบริการให้กับทีมการฟ้ืนฟู 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส่งต่อผู้รับบริการ

เข้ารับบริการซ่ึงอยู่ภายใต้ กฎหมายและจริยธรรม

ของการให้บริการ นอกจากนั้น ในการทําหน้าท่ีใน

การจัดการรายกรณี ยังเก่ียวข้องกับการเป็นผู้ท่ีทํา

หน้า ท่ีในการประเมินเพ่ือการตัดสินใจในการ

กําหนดแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ เช่น 

ก่อนการฟ้ืนฟู ผู้ให้บริการต้องกําหนดความสําคัญ

เก่ียวกับการฟ้ืนฟูของผู้ พิการ ท่ีสอดคล้องกับ

เป้าหมายการฟ้ืนฟูตามบุคลิกลักษณะของแต่ละ

บุคคล ภาระหน้าท่ีให้บริการจะให้ความสําคัญกับ

การสนับสนุนทางเลือกของแต่ละบุคคล โดย

ระหว่างการให้บริการ ข้อมูลและผลการประเมิน

ผู้รับบริการเป็นสิ่งท่ีต้องนํามาใช้บ่อยครั้ง รวมท้ัง

จุดเด่นและข้อจํากัดของผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องจะ

ถูกนํามาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วยเม่ือได้รูปแบบ

การ ฟ้ืน ฟู ท่ี สอดคล้อง กับความต้องการและ

ความสามารถ (Emener & Rubin, 1980; Rubin 

et al., 1984; Wright, Leahy, & Shapson, 

1987) 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้งในขณะท่ีทําหน้าท่ี

ช่วยเหลือผู้รับบริการ มักจะเกิดปัญหาเรื่องของ

อารมณ์ความรู้สึก ดังนั้น ผู้ให้บริการควรมีแนวทาง 

ในการช่วยเหลือในด้านอารมณ์ความรู้สึก 

ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีแตกต่างจากการจัดการรายกรณี

อ่ืนๆโดยท่ัวไป ซ่ึงการให้คําปรึกษาด้านการฟ้ืนฟูคน

พิการจะเป็นการช่วยเหลือในการจัดการกับอารมณ์

ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับความพิการตลอดจนความ

กังวลเก่ียวกับการเข้าร่วมในโปรแกรมการฟ้ืนฟู 

ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องช่วยให้แต่ละบุคคลสํารวจ  

เข้าใจและจัดการกับความพิการท่ีเป็นจุดอ่อนท่ี

เกิดข้ึนและสนับสนุนให้แต่ละบุคคลตระหนักถึงสิ่ง

ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  สิ่ ง ท่ี ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลง และวิธีการท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

เข้าใจตนเองมากข้ึน (Roessler & Rubin, 2006) 

 สําหรับการให้คําปรึกษากับครอบครัวหรือ

ผู้ดูแลของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการเก่ียวกับการฟ้ืนฟู

จะต้องอธิบายธรรมชาติความพิการของผู้รับบริการ 

ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง และการให้บริการฟ้ืนฟูท่ีจําเป็น 

แก่ครอบครัว และผู้ดูแล โดยบ่อยครั้งท่ีผู้ให้บริการ

ต้องให้คําปรึกษากับสมาชิกของครอบครัวเพ่ือแก้ไข

ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากครอบครัวซ่ึง

จะทําให้กระบวนการฟ้ืนฟูของผู้รับบริการเกิดการ

พัฒนา ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนจาก

ครอบครัวของผู้รับบริการระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟู 

และเพ่ือแจ้งสมาชิกในครอบครัวของผู้รับบริการถึง

ความก้าวหน้าในโปรแกรมการฟ้ืนฟู (Roessler & 

Rubin, 2006) 
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คุณลักษณะของผู้จัดการรายกรณี 

 Patterson & Marks (1992) cited in 

Chan et al. (1997) ได้ศึกษาผู้รับบริการการ

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเก่ียวกับลักษณะท่ี

พึงปรารถนาของผู้ให้บริการ ตัวอย่างของลักษณะผู้

ให้บริการท่ีพึงปรารถนา มีดังนี้ 

• จัดหาการบริการได้อย่างทันเวลา 

• ตระหนักถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ ความปรารถนา และ
ความยากลําบาก 

• แสดงถึงความรู้และทักษะในการ
ทํางานร่วมกับผู้รับบริการ 

• จัดหาข้อมูลท่ีจําเป็น ท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการเ พ่ือให้ผู้ รับบริการ มี
ข้อมูลรอบด้านเม่ือตัดสินใจ 

• มีการให้คําปรึกษาท่ีดีเยี่ยมและ
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

สําหรับในประเทศไทย ได้มีการศึกษา

คุณลักษณะของผู้ให้คําปรึกษาชุมชน จากผู้ ท่ี มี

ความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คําปรึกษา โดยใช้

แนวคิดการให้คําปรึกษาชุมชนจํานวน 17 คน ด้วย

วิธีการเดลฟายพบว่าคุณลักษณะของผู้ให้คําปรึกษา

ชุมชนท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันและ

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ การ

มีจิตใจท่ีช่วยเหลือผู้อ่ืน การมองโลกในแง่ดี การ

เป็นผู้รับฟังท่ีดี การมีความจริงใจ สามารถควบคุม

อารมณ์ตนเองได้ดี และการมีความเสียสละ (อาดัม 

นีละไพจิตร, 2555) 
 

บทสรุป 
 การจัดการรายกรณีเป็นการดําเนินงานท่ีมี

ความสําคัญและจําเป็นสําหรับศูนย์บริการคนพิการ 

เป็นกระบวนการความร่วมมือในการประเมิน 

วางแผน จัดการ และให้คําปรึกษาในการเลือก

หนทางรักษาเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลตาม

ความต้องการท่ีจําเป็นอย่างมีคุณภาพ โดยใช้

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ซ่ึงมี

ค ว า ม เ ชื่ อ ว่ า  ค น ทุ ก ค น มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ มี

ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะมีช่วงเวลาท่ีเผชิญ

ปัญหาในชีวิต และเน้นเรื่องการยอมรับในสิทธิและ

ศัก ด์ิศ รี คว าม เ ป็นมนุ ษย์   ดั งนั้ น บุคล ากร ท่ี

ปฏิบัติงานตามบทบาทของศูนย์บริการคนพิการ

สามารถดําเนินการ จําเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือเป็นหลักการในการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิดดังกล่าว เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับคนพิการ โดยประเมินความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ และครอบครัวของผู้ใช้บริการตามความ

เหมาะสม และดําเนินการให้มีการจัดบริการ การ

ประสานงาน การติดตามกํากับการ การประเมินผล 

และการพิทักษ์สิทธิ์ ให้ผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ใช้บริการ โดย

ภาระหน้าท่ีการจัดการรายกรณีของผู้ให้บริการมี 3 
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ประเด็น ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์ เป็นการ

วางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ รับบริการ ท่ี

เชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมท้ัง

เ ป็นส่ วนหนึ่ ง ของ รู ปแบบการประ เ มินสิ่ ง ท่ี

ผู้รับบริการต้องการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ 

(2) ความร่วมมือในการให้บริการ เป็นการวาง

แผนการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ผู้รับบริการ และ

ครอบครัวของผู้รับบริการ รวมท้ังการติดตามกํากับ 

ประสานงาน และสนับสนุนให้การดูแลผู้รับบริการ

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และ (3) การรายงานและ

บันทึกรายกรณี เป็นการประเมินผลการปฏิบัติท้ัง

ระยะสั้น และระยะยาวโดยกําหนดตัวชี้วัดให้

เหมาะสม และติดตามการบรรลุเป้าหมายอย่าง

สมํ่าเสมอเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการ

จัดการรายกรณีเหมาะสมกับผู้ท่ีมีปัญหาท่ีซับซ้อน 

ท้ังภาวะความเจ็บป่วย เศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีผู้

ให้บริการหลากหลายสาขาวิชาชีพมาเก่ียวข้อง 

นอกจากแนวคิดการจัดการรายกรณีแล้ว ควรให้ 

ความสําคัญกับเรื่องคุณลักษณะของผู้ให้บริการท่ีจะ

ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ เช่น เรื่องทักษะ

การสื่อสาร และการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น ซ่ึง

เป็นสิ่งท่ีสําคัญในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน

พิการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม

สําหรับคนพิการต่อไป  

ผู้เขียนเห็นว่า การจัดการรายกรณีเป็น -

แนวคิดท่ีเกิดข้ึนมานานกับการปฏิบัติงานในกลุ่ม

วิชาชีพทางด้านสุขภาพ แต่เป็นเรื่องใหม่ของการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการนําไปเป็นแนวทางการ

ดําเนินการในศูนย์บริการคนพิการท่ีได้ถูกกําหนด

ข้ึนในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของการจัดการราย

กรณี มีข้อจํากัด และรายละเอียดท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ต้องเรียนรู้ และมีการฝึกฝน จึงจะสามารถนําไปใช้

ท้ังผู้พิการท่ีเป็นผู้ให้บริการคนพิการ และบุคคล

ท่ัวไปท่ีทํางานเก่ียวข้องกับคนพิการได้อย่างเข้าใจ 

และเป็นไปตามธรรมชาติ ซ่ึงจากแนวคิดนี้จะมีการ

เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายต่างๆ ท่ีอยู่ในชุมชนเพ่ือการ

ประสานงานสนับสนุนช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นข้อจํากัดใน

บริบทของประเทศไทย ในการทํางานร่วมกันกับทีม 

สหวิชาชีพ ท้ังด้วยปัญหาและบุคลากรไม่เพียงพอ 

ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ รวมท้ังลักษณะของ

การให้บริการกับผู้ใช้บริการเม่ือมีการร้องขอความ

ช่วยเหลือ สิ่งท่ีสําคัญของแนวคิดนี้ท่ีอาจจะเป็น

ข้อจํากัดของการนําไปใช้ให้กว้างขวางข้ึนคือ ผู้

ให้บริการจําเป็นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ท่ี 

เก่ียวข้องกับเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการ มี

ความรู้ในเรื่องการฟ้ืนฟูคนพิการ มีทักษะการติดต่อ 

ประสานงาน ดังนั้นในการท่ีจะทําให้เกิดแนวคิดได้

นั้นควรจะต้องมีหลักสูตรการเรียนรู้การอบรม 

รวมท้ังการฝึกปฏิบัติเพ่ืออธิบายกรอบแนวคิดในแต่

ละด้าน และทําให้เกิดทักษะในกรอบแนวคิดด้าน

ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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1. ประเภทบทความท่ีรับตีพิมพ์ 
 1.1 บทความวิจัย 
 1.2 บทความวิชาการ 
 1.3 บทความแปล 
2. ขอบเขตเน้ือหาบทความ  
 บทความท่ีจะนํามาตีพิมพ์ในวารสารน้ี ต้องเป็นบทความท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ฟื้นฟู 
บําบัด รักษา การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือการวิจัยในบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.1 คนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 ได้แก่ 
  2.1.1 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
   - คนตาบอด 
   - คนตาบอดบางส่วน หรือคนท่ีมีการเห็นเลือนราง 
  2.1.2 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   - คนหูหนวก 
   - คนหูตึง 
  2.1.3 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  2.1.4 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
   - บกพร่องทางระบบประสาท 
   - บกพร่องทางกล้ามเน้ือและกระดูก 
   - ไม่สมประกอบมาแต่กําเนิด 
   - สภาพความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ  
  2.1.5 บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
  2.1.6 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  2.1.7 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
  2.1.8 บุคคลออทิสติก 
  2.1.9 บุคคลพิการซ้อน 
 2.2 บุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
  2.2.1 ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาทางสุขภาพ 
  2.2.2 ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ถูกทอดท้ิง 
  2.2.3 ผู้ถูกทารุณกรรม 
  2.2.4 ทารกคลอดก่อนกําหนด 

 
ข้อกําหนดการตีพิมพ์ 
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1. ใช้กระดาษขนาด A4  พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ท้ังสี่ด้าน พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าท่ีมุมบนขวา  
จํานวนหน้าของเนื้อหารวมตารางและรูปภาพไม่ต่ํากว่า 10 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้า  
2. สําหรับบทความท่ีเป็นภาษาไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์ ระยะห่าง 1 บรรทัด ตลอด

บทความ ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค และศัพท์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้อักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 พ้อยท์เช่นเดียวกัน 

3. สําหรับบทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษล้วน ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่าง 1 บรรทัด   
ตลอดบทความ และตัวเลขให้ใช้เลขอารบิค 

4. ส่วนต้นของบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อเรื่องใช้ตัวหนา 2) ชื่อผู้เขียน หน่วยงานท่ีสังกัด(ถ้ามี) และ     
e-mail address ใช้ตัวอักษรปกติ โดยระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท่ีส่วนต้นของบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5. ส่วนของบทคัดย่อภาษาไทย ประกอบด้วยคําว่า “บทคัดย่อ” ก่ึงกลางหน้ากระดาษตัวหนา และเนื้อหา
ของบทคัดย่อความยาวประมาณ 250 คํา หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และคําสําคัญภาษาไทย 3-5 คํา 

6. ส่วนของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยคําว่า “Abstract” ก่ึงกลางหน้ากระดาษตัวหนา และ
เนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 คํา หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และคํา
สําคัญภาษาอังกฤษ 3-5 คํา โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษควรมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย  

7. ส่วนของเนื้อหา  
7.1 สําหรับบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้ 

1)  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา (Background and Significance of the Study) 
2)  วัตถุประสงค์ (Purpose of the Study)  
3) นิยามศัพท์ (Definition of Terms) 
4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) 
5)  วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) ประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่างหรือ

ผู้เข้าร่วมวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล  

6)  ผลการวิจัย (Results)  
7)  อภิปรายและข้อเสนอแนะ (Discussion and Recommendation)  
8)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)  
9)  เอกสารอ้างอิง (References) 

คําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ 
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7.2 สําหรับบทความวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้ 
1)  บทนํา (Introduction)   
2)  เนื้อเรื่อง (Body) โดยอาจแบ่งเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม  
3)  บทสรุป (Conclusion)  
4)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)  
5)  เอกสารอ้างอิง (References) 

8. การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด โดยใช้การอ้างอิงรูปแบบ 
APA 6th Edition (American Psychological Association style 6th Edition) 

9. กรณีท่ีมีตาราง กําหนดหมายเลขตารางและชื่อตารางไว้ด้านบนตารางชิดขอบซ้าย และให้มีเฉพาะ
เส้นแนวนอนเท่านั้น 

10. กรณีท่ีมีภาพ กําหนดหมายเลขภาพและชื่อภาพไว้ใต้ภาพ โดยจัดก่ึงกลางภาพ  
11. บทความท่ีจะส่งเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพ่ือ

พิจารณาเผยแพร่  
12. ในกรณีท่ีเป็นบทความแปล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลัก

จริยธรรมสากล 
13. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่

เพียงผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา     
กองจัดการ และวิทยาลัยราชสุดา  

14.  การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามลําดับ
ก่อนหลังตามความเหมาะสม เม่ือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารก่อนการตีพิมพ์ 

 
การส่งบทความ ส่งได้ตลอดปี ตามวิธีต่อไปนี้  
1. จัดทําบทความตามคําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ 
2. กรอกแบบฟอร์มเสนอบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
3. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยชําระเงินค่าสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี พร้อมท้ังเก็บหลักฐานการชําระเงิน 
4. ส่งเอกสารข้อ 1-3 มาตามวิธีต่อไปนี้ 
 4.1 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ doc/docx และ pdf file ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปท่ี 
      E-mail address:  rs-journal@hotmail.com  
  โดยใช้ชื่อเรื่อง (Subject) ว่า “ส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ของ....(ชื่อเจ้าของบทความชื่อแรก).....”
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 4.2 ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับด้วยการ upload เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสาร ท่ี 
  http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article/index.php หรือ 
 http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/article-submissions.php คลิก Submission Form 
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  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
 อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
 โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1118  โทรสาร 0 2889 5308 
การสมัครสมาชิก 
อัตราค่าสมัครสมาชิกวารสาร  
  1 ปี 400 บาท   
  3 ปี 1,000 บาท  
  5 ปี 1,500 บาท  
ผู้สนใจสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
สมาชิกได้ท่ีเว็บไซต์  http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal และส่งใบสมัครได้ท่ี  

1. E-mail: rs-journal@hotmail.com  หรือ  
2. บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคนพิการ(สมัครสมาชิก) 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1118  โทรสาร 0 2889 5308 

การชําระเงินค่าสมาชิก 
1. ส่งเงินทางธนาณัติ หรือเช็คไปรษณีย์ในนามของ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล สั่งจ่าย 

ป.ท. มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
2. โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดลประเภท 

กระแสรายวัน (บัญชีเดินสะพัด) เลขท่ีบัญชี 016-3-00325-6 (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีโอน โดยระบุด้านบนว่า “สมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดา” ส่ง
หลักฐานได้ท่ี Fax: 02-889-5308 หรือ E-mail: rs-journal@hotmail.com) 

3. กรณีท่ีท่านเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 
เดือน ก่อนกําหนดวารสารออก เพ่ือความสะดวกในการส่งวารสารให้แก่ท่าน 

4. กําหนดออกวารสารฯ ปีละ 1 ฉบับ 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ดังนี ้
 

���� ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

 � สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ครูสอนภาษามือไทย ครูสอนเด็กหูหนวก ล่ามภาษามือ นักเทคโนโลยีทางการศึกษาล่ามภาษามือทาง

การศึกษา ประกอบอาชีพทางด้านเคร่ืองเคลือบดินเผาและงานศิลปะต่างๆ เป็นบุคลากรทางการศึกษา

ในหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดและความสนใจของ

ตนเองได้ (หมายเหตุ  :  มีทุนการศึกษาให้สําหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือยากจน) 
 

���� ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

      (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

� สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

นักให้คําปรึกษาในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นักเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก นักวิชาการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ นักวิชาการด้านคนพิการ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม 
 

���� ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ    

      (ภาคพิเศษ) 

 � สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
              อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 

���� ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) 

� สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร นักวิจยัด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต    
คนพิการ ผู้บริหารองค์กรคนพิการ ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร ผู้ถ่ายทอดความรู้  
วิทยากร นักฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร นักสิทธิมนุษยชน นักพัฒนาสังคม 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานบริการการศึกษา วิทยาลัยราชสุดา 

�0-2889-5315-9 ต่อ 1234-1237  ���� 0-2889-5308 หรือ www.rs.mahidol.ac.th 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 




