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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อน และหลังการเรียนโดย
ใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ โดยกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน  
ออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนรวมกับนักเรียนปกติ จ านวน 2 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่มเฉพาะ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ
และใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนน้อย ใช้การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design) ประเภท Single Baseline 
Design รูปแบบระงับวิธีการจัดกระท า (A- B- A Withdrawal Design) ซึ่งได้ด าเนินการทดลองเป็นระยะ 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 18 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนกิจกรรม  
การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ทางสังคม แบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถว
เคารพธงชาติ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ภายหลังจากการใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ นักเรียน 

ออทิสติกเรียนรวมมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลอง
สถานการณ์ 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการทดลองใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการ
จ าลองสถานการณ์ เพื่อน าร่องไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนออทิสติกเรียนรวมใน
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ:  ออทิสติก; ทักษะทางสังคม; บทบาทสมมุติ; การทดลองน าร่อง 
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Abstract 
This research aimed to compare the social skills of autistic students before, during, and after 

learning by employing simulation role-playing activity. The participants in the study were two autistic 
students who are studying in an inclusive normal classroom Grade 1, semester 1, the academic year 
2020. They were selected by purposive sampling because they were vulnerable subjects and a specific 
group without a comparison group and a small sample group. A single-subject design with a Single 
Baseline Design, suspension type, method of action (A- B- A Withdrawal Design) was used in this study. 
It was conducted for 3 weeks which covered 3 days a week, twice a day, and 50 minutes each time, 
thus in a total of 18 times. The tools used in the research consisted of a teaching activity plan by 
employing simulation role-playing activity, social skill assessment, lining up in respect for the national 
flag. The statistics used in data analysis are frequency and mean values. 

The results of this study were as follows; 
1. After employing the simulation role-playing activity for autistic students in the inclusive  

classroom, the results of social skills were higher than before.  
However, this study was only a classroom experiment adopting the teaching activity that 

employed the simulation role-playing activity in order to create a suitable teaching and learning activity 
for autistic students in the inclusive classroom in the area more appropriately. 
 
Keywords: Autistic; Social Skills; Role-playing; Pilot Study 

 
บทน า 

จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ. 2551 เรื ่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ในมาตรา 5 ระบุให้ 
คนพิการได้รับการศึกษาดังนี้ 1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตลอดชีวิต พร้อมทั้ง
ได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และ 3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การ
ทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล และ
มาตรา 8 วรรค 5 กล่าวว่า สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย และในมาตราส านัก 19 ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมาย
ก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, น.10) 

จะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการมีอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมของลักษณะ
ความพิการนั้น ๆ รวมทั้งรูปแบบการเรียนรวมก็เป็นรูปแบบที่ได้ให้โอกาสเด็กพิการได้เรียนอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับเด็ก
ทั่วไปในสภาพห้องเรียนปกติ ซึ่งหากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีแล้ว เด็กพิการสามารถประสบความส าเร็จได้ อีกทั้ง
การเรียนรวมท าให้เด็กพิการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กทั่วไปและรอดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นเด็กพิการ ท าให้เด็กท้ังสองกลุ่ม
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ยอมรับซึ่งกันและกัน ดังนั้น การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้โอกาสแก่คนพิการได้พัฒนา
ศักยภาพทุกด้านในระบบโรงเรียน (กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ, 2552, น.56)  

แต่อย่างไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนออทิสติก
จ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะทางสังคมเพราะนักเรียนออทิสติกสามารถสร้างสัมพันธภาพในการปฏิบัติต่อนักเรี ยนร่วม
ห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เกิดการยอมรับและสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2554,  
น.11; กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553, น.26;  วุฒิชัย ใจนะภา, 2556, น.45) 

ทั้งนี้ทักษะสังคมเป็นความบกพร่องที่ส าคัญของเด็กออทิสติก ดังนั้น จึงต้องให้การฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษ มัก
เน้นในเรื่องการสบตา การยิ้ม การมีส่วนร่วม การฟัง การสนทนาต่อเนื่อง ความใส่ใจ เข้าใจผู้อื่น และการตอบสนองทาง
อารมณ์ที่เหมาะสม ซึ่งท าได้โดยจ าลองเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เพื่อให้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความ
ช านาญหรือการสอนโดยให้จดจ ารูปแบบบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้โดยตรง (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 
2564) จากผลการศึกษาพบว่า การฝึกทักษะทางสังคมจากการจ าลองเหตุการณ์ด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมุติ 
(Role Play) ของนักเรียนออทิสติกในระดับประถมศึกษาสามารถส่งผลให้นักเรียนออทิสติกมีระดับทักษะทางสังคมสูงขึ้น 
เพราะนักเรียนออทิสติกได้ฝึกการเตรียมตัวในสถานการณ์ทางสังคมที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงก่อนที่จะพบปะ
กับกลุ่มเพื่อนร่วมห้อง ส่งผลให้มีการปรับตัวและริเริ่มในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
(ศิริธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์, 2562, น. 55; นนท์นภัส นิยมทรัพย์, 2560, น. 32; วัชระ หนูมงกุฏ, 2558, น. 47) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาเด็กออทิสติกเรียนรวมในทักษะทางสังคม 2 ทักษะ คือ การไม่ลุกออก
จากท่ีนั่ง และการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งถือเป็นทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
กล่าวคือ เมื่อเด็กไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอนท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปด้วยความสงบ และจดจ่อกับการ
เรียนการสอน ส่วนทักษะการเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น หากเด็กไม่มีสมาธิ ก้าวร้าว โวยวาย 
อาจท าให้เด็กเป็นที่รังเกียจของนักเรียนคนอื่น หรืออาจท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ทักษะ
ดังกล่าววัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคม ส าหรับการใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดง
บทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์เพื ่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับ
ประถมศึกษา โดยจะท าให้นักเรียนออทิสติกมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
นักเรียนร่วมชั้นที่เป็นนักเรียนปกติเกิดความเข้าใจข้อจ ากัดของนักเรียนออทิสติก ส่งผลให้มีการปรับตัวและพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันได้ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการศึกษาในพื้นที่ ครูผู้สอนอาจมีแนวทางการสอนนักเรียนออทิสติกเรียนรวมด้วยการ
จัดกิจกรรมการสอนโดยบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ ท าให้นักเรียนออทิสติกเรียนรวมมีก ารพัฒนาทักษะ
ทางสังคม แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นบุคคลที่ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายจนเป็นปัญหาสังคม ซึ่งเด็กเหล่านี้หาก
ได้รับการเอาใจใส่ ช่วยเหลืออย่างดีในวัยเด็ก ก็จะสามารถประสบความส าเร็จได้เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อน และหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนโดย
บทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์  
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สมมติฐานของการวิจัย 
ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกหลังได้รับการสอนโดยบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์  สูงขึ้น

กว่าก่อนได้รับการสอนโดยบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การแสดงบทบาทสมมุติ หมายถึง การที่ผู้วิจัยได้สร้างหรือก าหนดสถานการณ์ทักษะทางสังคมของนักเรียน
ออทิสติกเรียนรวม ในทักษะการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน และทักษะการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อใช้ในการฝึก
นักเรียนออทิสติกให้ได้แสดงบทบาทตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมมุติขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

จ าลองสถานการณ์ หมายถึง การสร้างเหตุการณ์หรือสมมุติเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้นักเรียน
ปฏิบัติหรือท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อสอนการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

ทักษะทางสังคม หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าของนักเรียนออทิสติกที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่ก าหนดขึ้นภายในและภายนอกห้องเรียน โดยวัดจากแบบบันทึกพฤติกรรมและแบบประเมินทางสังคม ซึ่งมี 2 ทักษะ 
คือ 

1) ทักษะการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครู
สอน จ านวน 10 ครั้ง รวมเวลาในการบันทึก 50 นาที โดยนั่งอย่างส ารวม ไม่เอามือไปตีหรือไปโดนเพื่อนท่ีนั่งข้าง ๆ 

2) ทักษะการเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนออทิสติกมีพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพชาติ ดังนี้ เดินไปสนามเมื่อ
ได้ยินเสียงกริ่งโรงเรียนเรียกเข้าแถว ยืนเข้าแถวตามห้องของตนเองด้วยความถูกต้องตามต าแหน่งที่ก าหนดด้วยอาการ
ส ารวมและเป็นระเบียบเรียบร้อย ยืนตัวตรงแล้วร้องเพลงชาติ เมื่อได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวค าปฏิญาณตน
ตามผู้น าด้วยความส ารวม กล่าวดุอาร์ตามผู้น าด้วยความสงบและส ารวม ฟังความรู้เรื่องภาษาไทยวันละค าอย่างตั้งใจ ฟัง
ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษวันละค าอย่างตั้งใจ ท ากิจกรรมเต้นแอโรบิกอย่างตั้งใจและถูกต้อง ฟังรายงานเรื่องความสะอาด
ของโรงเรียนตามช้ันท่ีแบ่งไว้ด้วยความตั้งใจโดยไม่พูดคุยหรือเล่น  ฟังครูเวรประจ าวันอบรมหน้าเสาธงด้วยความตั้งใจโดย
ไม่พูดคุยหรือเล่น เดินไปพบครูประจ าชั้นเพื่อร่วมกิจกรรมโฮมรูมตามที่ครูนัดหมาย และเดินไปยังห้องเรียนที่ต้องเรียนใน
ช่ัวโมงแรกได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด โดยใช้เวลาในการบันทึก 50 นาที 

นักเรียนออทิสติก หมายถึง นักเรียนออทิสติกเรียนรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 โรงเรียนบ้านลิมุด ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 2 คน 

รูปแบบระงับวิธีการจัดกระท า (A- B- A Withdrawal Design) หมายถึง วิธีการทดลองสลับจากเงื่อนไข
ควบคุมเป็นเง่ือนไขทดลอง และสลับจากเงื่อนไขทดลองกลับไปเป็นเงื่อนไขควบคุมอีกครั้ง  ด้วยวิธีด าเนินการทดลอง 3 
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน (A1) เป็นระยะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมโดยยังไม่ใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดง
บทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ทางสังคม ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) เป็นระยะใช้กิจกรรมการสอนโดยการ
แสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ทางสังคม ระยะที่ 3 ระยะถอดถอน (A2) เป็นระยะพักหยุดการใช้กิจกรรม
การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านลิมุด ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  ซึ่งมีนักเรียนออทสิติกท่ี

สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ จ านวน 2 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้รับการคัดกรองจาก
ครูประจ าชั้น ด้วยแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม (KUS-SI Rating Scales)  
จากผลการคัดกรองดังกล่าว พบว่า นักเรียนท้ัง 2 คนไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยได้ และ
สามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติได้ เพียงแต่ขาดทักษะในการเข้าสังคมในบางทักษะ คือ การไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่
ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติ 

ระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้น าปัญหาทักษะทางสังคมในระยะที่ 1 มาสร้างสถานการณ์ทางสังคมของนักเรียนออทสิติก
เรียนรวม โรงเรียนบ้านลิมุด ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา คือ การไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน และการ
เข้าแถวเคารพธงชาติ 

ระยะที่ 3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองน าร่อง (Pilot experiment) ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนน้อย โดยใช้การวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design) ประเภท Single Baseline Design 
รูปแบบระงับวิธีการจัดกระท า (A- B- A Withdrawal Design) เพื ่อศึกษาผลการใช้การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการ
จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนการจัดท า (A1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตความสามารถเกี่ยวกับทักษะทางสังคมที่เป็นปัญหา
ใน 2 สถานการณ์ ได้แก่ การไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสติกเรียน
รวมทั้ง 2 คน โดยใช้การสังเกตทีละคนแต่ยังไม่มีการจัดกระท าใดๆ บันทึกผลพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน การสังเกต
พฤติกรรมเป็นระยะเวลา 5 วัน แล้วน าผลการสังเกตมาหาค่าความเที่ยงตรงระหว่างผู้สังเกต 2 คน ก าหนดค่าความ
เชื่อมั่นระหว่างผู้สังเกต 2 คน โดยใช้ค่า IOR ( Inter Observer Reliability) ที่ได้มากกว่า 80 ขึ้นไปจนกระทั่งได้ข้อมูลที่
คงที่เพ่ือให้ได้เส้นฐานของพฤติกรรม 

ขั้นที่ 2 การจัดท า (B) จัดกิจกรรมให้นักเรียนออทิสติกเรียนรวมได้ฝกึทักษะทางสังคมร่วมกับจ าลองสถานการณ ์
ก าหนดการฝึกทีละทักษะใช้เวลาด าเนินการทดลองเป็นระยะ 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 
รวม 18 ครั้ง และบันทึกผลลงในแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม  

ขั้นที่ 3 หยุดการจัดท า (A2) เป็นระยะหยุดการจัดกระท า (หยุดใช้การจ าลองสถานการณ์) และสังเกตพฤติกรรม
การไม่ลุกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสังเกตการณ์คงอยู่ในพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 5 วัน 
จนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนออทิสติกเรียนรวมที่เป็นกลุ่มตั วอย่างลดพฤติกรรมลงจนถึงเส้นฐาน น าผลการ
สังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. แผนกิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์  จ านวน 2 สถานการณ์ คือ  
การไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติ มีล าดับขั้นตอนการสร้างแผนกิจกรรม ดังน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าลองสถานการณ์ 



พุมพนิต คงแสง. (2565). ผลการใช้การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับประถมศึกษา: 
การทดลองน าร่อง. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(2), 133-148. 

138 

1.2 ก าหนดจุดประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม เนื้อหาในแต่ละแผนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกทักษะทาง
สังคม ได้แก่ การไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติ 

1.3 จัดท าแผนกิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ให้แก่นักเรียนออทิสติก 
ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการสอนตามล าดับ คือ ขั้นน า ขั้นสอน ข้ันสรุป 

1.4 ด าเนินการเขียนแผนกิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ จ านวน 2 
แผน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แผนกิจกรรมการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก 

แผนกิจกรรม เนื้อหา เครื่องมือที่ใช้สังเกตพฤติกรรม 

แผนที่ 1 การไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน แบบบันทึกพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน 

แผนที่ 2 การเข้าแถวเคารพธงชาติ แบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 
1.5 น าแผนกิจกรรมการสอนไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ครูการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียนรวม จ านวน 1 คน ครูประจ าชั้นในโรงเรียนเรียนรวม จ านวน 1 คน เพื่อตรวจพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขด้านเนื้อหา การใช้ภาษาที่เหมาะสมในกิจกรรม แล้วปรับปรุงแก้ไขแผนกิจกรรมการสอนให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

1.6 น าแผนกิจกรรมการสอนที่ได้ปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนออทิสติกเรียนรวมที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลจาการทดลองใช้ มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ของเวลา จึงได้ปรับระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมขึ้น ดังนี้  ขั้นที่ 1 ขั้นน าให้ใช้เวลา 5 นาที 
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนให้ใช้เวลา 40 นาที ขั้นที่3 ขั้นสรุปให้ใช้เวลา 5 นาที ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

2. แบบบันทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลาและแบบประเมินทักษะทางสังคม มีล าดับขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
2.1 การสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา ใช้สังเกตพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน มี

ขั้นตอนการสร้าง  ดังนี้ 
2.1.1 ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอนของเด็ก

ออทิสติก เพื่อเป็นแนวทางการสร้างแบบบันทึกพฤติกรรม โดยเลือกใช้การสัง เกตและบันทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา 
บันทึกพฤติกรรมวันละ 50 นาที แบ่งออกเป็น 10 ช่วง ผู้สังเกตจะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทุก ๆ 5นาที วันละ 1ครั้ง 
รวม 5 ครั้ง 

2.1.2 จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา โดยก าหนดเกณฑ์รายละเอียดในการบันทึกและให้คะแนน 
ดังนี ้

1 คะแนน   หมายถึง  พฤติกรรมการไม่ลุกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน 
0 คะแนน   หมายถึง  พฤติกรรมการลุกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน มีดังน้ี 

ต ่ากว่า 2 คะแนน หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับปรับปรุง  
3 - 4 คะแนน หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับพอใช้ 
5 - 6 คะแนน หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับปานกลาง  
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7 - 8 คะแนน หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับดี 
9 - 10 คะแนน  หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครู  สอนอยู่ในระดับดีมาก 

2.1.3 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจนิยามการไม่ลุกออกจากที่นั่ง
ขณะที่ครูสอน และวิธีบันทึกในแบบสังเกตก่อนลงมือเก็บข้อมูลจริง จ านวน 5 ครั้ง เพื่อหาความเที่ยงระหว่างผู้สังเกต 

2.1.4 น าแบบบันทึกพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
พิจารณาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องเหมาะสม 

2.1.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการไม่ลุกออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอนจากการใช้การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการ

จ าลองสถานการณ์ก่อนและหลังการทดลอง โดยการน าคะแนนที่นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องมาเปรียบเทียบเกณฑ์ มี
รายละเอียด ดังน้ี 
9 – 10.9 คะแนน  หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไมลุ่กออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับดมีาก 
7 – 8.9 คะแนน  หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไมลุ่กออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับด ี
5 – 6.9 คะแนน  หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไมลุ่กออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับปานกลาง  
3 – 4.9คะแนน  หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไมลุ่กออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับพอใช้ 
1 - 2.9 คะแนน  หมายถึง นักเรียนแสดงพฤติกรรมการไมลุ่กออกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอน อยู่ในระดับปรับปรุง 

 
2.2 การสร้างแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติ มีขั้นตอนการด าเนินการดงันี้ 
2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถทักษะทางสังคม 
2.2.2 ก าหนดจุมมุ่งหมายในการประเมินความสามารถทักษะทางสังคม โดยการก าหนดบันทึกความสามารถใน

การเข้าสังคมของนักเรียนออทิสติกเรียนรวมในสถานการณ์การเข้าแถวเคารพธงชาติ มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 
0 คะแนน   หมายถึง  นักเรียนไม่แสดงพฤติกรรมที่ก าหนด 
1 คะแนน   หมายถึง  นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ มีดังนี้  

11-12 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ  อยู่ในระดับดีมาก  
9-10 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ  อยู่ในระดับดี  
7-8 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ  อยู่ในระดับปานกลาง  
5-6 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ  อยู่ในระดับพอใช้  
ต ่ากว่า 5 คะแนน  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ  อยู่ในระดับปรับปรุง  

 
เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติจากการใช้การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลอง

สถานการณ์ก่อนและหลังการทดลอง โดยการน าคะแนนที่นักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องมาเปรียบเทียบเกณฑ์ มีรายละเอียด 
ดังนี ้
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9.8 – 12.2 คะแนน  หมายถึง การเข้าแถวเคารพธงชาติ อยู่ในระดับดมีาก  
7.4 – 9.7 คะแนน   หมายถึง การเข้าแถวเคารพธงชาติ อยู่ในระดับด ี
4.9 – 7.3 คะแนน  หมายถึง การเข้าแถวเคารพธงชาติ อยู่ในระดับปานกลาง  
2.5 – 4.8 คะแนน  หมายถึง การเข้าแถวเคารพธงชาติ อยู่ในระดับพอใช้  
0 – 2.4 คะแนน  หมายถึง การเข้าแถวเคารพธงชาติ อยู่ในระดับปรับปรุง 
 

2.2.3 น าแบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ ครู
การศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียนรวม จ านวน 1 คน ครูประจ าชั้นในโรงเรียนเรียนรวม จ านวน 1 
คน เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น ดังน้ี 

 
+1  เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้ตั้งไว้ 
0  เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้ตั้งไว้ 
-1  เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้ตั้งไว้ 
 
น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ถ้าค่าดัชนีที่ค านวณได้มากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.5 แสดงว่า แบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติสอดคล้องกับเนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้  
ผลการพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) รายการประเมินทุกข้อที่ค านวณได้เท่ากับ 1.00 อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง 

2.2.4 น าแบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 

2.2.5 น าแบบประเมินทักษะทางสังคมการเข้าแถวเคารพธงชาติที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี ่ยว  (Single Subject Design) ประเภท Single Baseline 
Design รูปแบบระงับวิธีการจัดกระท า (A- B- A Withdrawal Design)  
 
 
 

ระยะเส้นฐาน 

  

   A1      B      A2 
     จ านวน 5 ครั้ง       จ านวน 18 ครั้ง         จ านวน 5 ครั้ง 

 
ระยะที ่  1 ระยะเส้นฐาน (A1) ส ังเกตทักษะทางสังคมที ่ เป ็นปัญหาของนักเร ียนออทิสต ิกเร ียนรวม  

โรงเรียนบ้านลิมุด ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อยังไม่มีการฝึกตัวอย่างที่
ศึกษา โดยมีการบันทึกทุกวันเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ติดต่อกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มวันที่ 13-17 กรกฎาคม 
2563 เวลา 10.00-10.50 น. เป็นจ านวน 5 ครั้ง 

ระยะการทดลอง ระยะติดตามผล 
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ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ด าเนินการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ สัปดาห์ละ 3 วัน วัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 18 ครั้ง ดังนี้ การไม่ลุกจากที่นั่งขณะที่ครู สอนทดลองวันที่ 20-24 
กรกฎาคม 2563 การเข้าแถวเคารพธงชาติ ทดลองวันที่ 27-31กรกฎาคม 2563  การสังเกตพฤติกรรมทั้ง 2 พฤติกรรม 
ในภาพรวมทดลองวันท่ี 3-7 สิงหาคม 2563 

ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล (A2) ระยะหลังการทดลอง ใช้เวลา  1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เพื่อติดตาม
ผลทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกเรียนรวม โดยติดตามทุกพฤติกรรม วันที่ 10-17 สิงหาคม 2563 (วันที่ 12 
สิงหาคมวันหยุดราชการ) เป็นจ านวน 5 ครั้ง 

เมื่อสิ้นสุดการวิจัยแล้วน าผลจากการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมทางสังคมมาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 
โดยน าค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งการเกิดพฤติกรรมเป้าหมาย แสดงข้อมูลด้วยตาราง และกราฟ สรุปผลการวิจัยโดยใช้สถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายในแต่ละช่วงของการศึกษา  
 
ผลการวิจัย 

ตามที ่ผ ู ้ว ิจัยได้จัดกิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ จ านวน 2 
สถานการณ์ คือ การไม่ลุกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติ และแบบประเมินทักษะทางสังคมเป็น
แบบบันทึกพฤติกรรมแบบช่วงเวลา โดยแบ่งเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม 2 พฤติกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการไมลุ่ก
ออกจากท่ีนั่งขณะครูสอน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วจึงน ามา
สรุปและอภิปรายผล ดังนี้ 

1.ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อน ระหว่าง และหลังการใช้กิจกรรมการสอนโดย
การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์โดยจ าแนกตามด้านของพฤติกรรม ดังนี้ 

2.1 การไม่ลุกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอนของนักเรียนออทิสติกในระยะก่อนการจัดกระท า ระยะการจัดกระท า และ
ระยะหลังการจัดกระท า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามล าดับ คือ 2.8 และ 9 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่ และค่าเฉลี่ยความถี่ของคะแนนการไม่ลุกจากที่นั่งขณะที่ครูสอนของนักเรียนออทิสติกตามระยะเส้นฐาน ระยะ
ทดลอง และระยะติดตามผล โดยจ าแนกเป็นรายบุคคล 

 

คนที่ ระยะฐาน (A1) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 

1 2 2 3 5 2 14 2.8 

2 3 1 2 2 3 11 2.2 

 ระยะการทดลอง (B) 

 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

1 5 6 8 8 9 9 45 7.5 

2 6 6 7 7 7 8 41 6.8 

 ระยะฐาน (A2) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 

1 8 9 9 9 10 45 9.0 

2 8 8 8 8 9 41 8.2 
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ผลการเปรียบเทียบการไม่ลุกจากท่ีนั่งขณะที่ครูสอนของนักเรียนออทิสติก คนท่ี 1 พบว่า ระยะเส้นฐาน (A1) มี
คะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรม 2.8 คะแนน ระยะทดลอง (B) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 
คะแนน และระยะติดตามผล (A2) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอีกเป็น 9.0 คะแนน ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 แสดงคะแนนการไม่ลุกจากที่นั่งขณะที่ครูสอนของนักเรียนออทิสติก คนที่ 1 

 
ผลการเปรยีบเทียบการไม่ลุกจากที่น่ังขณะที่ครูสอนของนักเรยีนออทิสติก คนท่ี 2  พบว่า ระยะเส้นฐาน (A1) มี

คะแนนเฉลีย่ในการแสดงพฤติกรรม 2.2 คะแนน ระยะทดลอง (B) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 6.8
คะแนน  และระยะติดตามผล (A2) มีคะแนนเฉลีย่ในการแสดงพฤตกิรรมเพิม่ขึ้นอีกเป็น 8.2 คะแนน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 แสดงคะแนนการไม่ลุกจากที่นั่งขณะที่ครูสอนของนักเรียนออทิสติก คนที่ 2 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าความถี ่และค่าเฉลีย่ความถี่ของคะแนนการเขา้แถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสตกิตามระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง 
และระยะติดตามผล โดยจ าแนกเป็นรายบุคคล 

คนที่ ระยะฐาน (A1) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 

1 5 4 4 5 5 23 4.6 

2 4 3 3 4 5 19 3.8 
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 ระยะการทดลอง (B) 

 1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 

1 10 11 11 12 12 12 68 11.3 

2 9 10 11 12 12 12 66 11.0 

 ระยะฐาน (A2) 

 1 2 3 4 5 รวม เฉลี่ย 

1 11 12 12 12 12 59 11.8 

2 12 11 12 12 11 58 11.6 

 
ผลการเปรียบเทียบการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสติก คนท่ี 1 พบว่าระยะเส้นฐาน (A1) มีคะแนน

เฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรม 4.6 คะแนน ระยะทดลอง (B) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ ้นเป็น 11.3 
คะแนน และระยะติดตามผล (A2) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอีกเป็น 11.8 คะแนน ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 แสดงคะแนนการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสติก คนที่ 1 
 
ผลการเปรียบเทียบการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสติกคนที่ 2 พบว่าระยะเส้นฐาน (A1) มีคะแนน

เฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรม 3.8 คะแนน ระยะทดลอง (B) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ ้นเป็น 11.0 
คะแนน และระยะติดตามผล (A2) มีคะแนนเฉลี่ยในการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอีกเป็น 11.6 คะแนน ดังแสดงในรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 แสดงคะแนนการเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียนออทิสตกิคนที่ 2 

 
สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อน ระหว่าง และหลังการใช้กิจกรรมการสอนโดย
การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์สูงขึ้น โดยจ าแนกตามด้านของพฤติกรรม ดังนี้ 

1.1 ทักษะทางสังคมด้านการไม่ลุกจากที่น่ังขณะที่ครูสอนในระยะก่อนการจัดกระท า ระยะการจัดกระท า และ
ระยะหลังการจัดกระท า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามล าดับ คือ 2.5 และ 9  

1.2 ทักษะทางสังคมด้านการเข้าแถวเคารพธงชาติในระยะก่อนการจัดกระท า ระยะการจัดกระท า และระยะ
หลังการจัดกระท า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามล าดับ คือ 4.6 และ 11.8 
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ผลการใช้การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของ
นักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับประถมศึกษา: การทดลองน าร่อง พบว่า  ผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของ
นักเรียนออทิสติกก่อน และหลังการใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ การไม่ลุก
จากที่นั่งขณะที่ครูสอนและการเข้าแถวเคารพธงชาติในระยะก่อนการจัดกระท า ระยะการจัดกระท า และระยะหลังการ
จัดกระท า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากการจ าลองสถานการณ์เป็นการจัดประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณจ์ริงใน
ชีวิตประจ าวันตามทักษะทางสังคมที่ก าหนดขึ้น คือ การไม่ลุกออกจากที่นั่งขณะที่ครูสอน และการเข้าแถวเคารพธงชาติ
ซึ่งทั้งสองสถานการณ์เป็นเหตุการณเ์สมือนจริงที่นักเรียนต้องด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนทุกวัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะ
เป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมหรือฝึกปฏิบัติ
ตามสถานการณ์ที่ก าหนดควบคู่กันไป จึงท าให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น สอดคล้องณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ ( 2553, น.
56) จากการศึกษาทักษะทางสังคม พฤติกรรมการลุกออกจากที่ของนักเรียนออทิสติกกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ทักษะทาง
สังคม พฤติกรรมการลุกออกจากที่ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัด และใช้ระยะเวลาอันสั้น และ
สอดคคล้องกับเสาวภา สุขเฉลิมชัย (2550, น.36) ที่ศึกษา ทักษะการรอคอยของเด็กออทิสติกโดยการสอนเรื่องราวทาง
สังคม พบว่า เด็ก ออทิสติกมีทักษะการรอคอยสูงขึ้นเมื่อได้รับการสอนโดยเรื่องราวทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
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เรียนรู้ของแบนดูราที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น จะเรียนรู้จากการเลยีนแบบและการสนองตอบความต้องการของ
ตนเอง (Self-efficacy) รวมทั้ง Weiss and Harris (2001, p.11) กล่าวว่า หาข้อมูลที่ให้ง่ายต่อการเข้าใจและมีความ
ชัดเจนของพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังจะช่วยให้นักเรียนออทิสติกลดความวิตกกังวล มีทักษะทางสังคมและสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ใกล้เคียงกับนักเรียนปกติได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธิรากร 
มณีรัตน์และ อัญชลี สารัตนะ (2553, น. 59) ซึ่งพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วม
ระดับประถมศึกษาโดยใช้สถานการณ์ทางสังคม เพื่อลดทักษะทางสังคมที่เป็นปัญหา 3 ด้านคือ ด้านการควบคุม ด้านการ
สื่อความหมาย และด้านการเล่นและการท างานร่วมกับผู้อื่น พบว่า พฤติกรรมทางสังคมที่เป็นปัญหาทั้ง 3 ด้านลดลงและ
มีพฤติกรรมการเข้าสังคมสูงขึ้น และวัชระ หนูมงกุฎ  (2557, น.49) ที่ใช้ชุดภาพร่วมกับบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มทักษะทาง
สังคมของนักเรียนออทิสติกที่มีอายุ 8-9 ปี ที่พบว่า ภายหลังการใช้ชุดภาพร่วมกับบทบาทสมมติ นักเรียนออทิสติกที
ทักษะทางสังคมสูงขึ้น รวมทั้งวุฒิชัย ใจนะภา (2556, น.13) ที่ได้ใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จ าลองในการฝึกทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนออทิสติกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าหลังจากสอนโดยใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จ าลอง
นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการทดลองใช้กิจกรรมการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการ
จ าลองสถานการณ์ เพื่อน าร่องไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนออทิสติกเรียนรวมใน
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
ข้อสังเกตจากการวิจัย 

จากการด าเนินการทดลองทั้ง 3 ระยะพบว่า นักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมดีขึ้น โดยเมื่อนักเรียนเข้าไป
เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ พบว่า นักเรียนปกติเริ่มยอมรับ และครูผู้สอนกล่าวชมเชยว่า ไม่ลุกออกจากที่นั่ง ไม่ก่อความ
ร าคาญ หรือรบกวนชั้นเรียนเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นรายละเอียดของนักเรียนออทิสติกกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นรายกรณี พบว่า 

นักเรียนคนที่1 เมื่อเริ่มการทดลองนักเรียนสามารถปรับตัว และปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยก าหนด โดย
ระหว่างทดลองนักเรียนมีความชื่นชอบในการแสดงบทบาทสมมุติ เมื่อนักเรียนเข้าไปเรียนรวมในชั้นเรียน  สามารถท า
กิจกรรมกับนักเรียนปกติได้ดีขึ้น และครูประจ าชั้นกล่าวช่ืนชมว่า นักเรียนสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติได้  

นักเรียนคนที่ 2 เมื่อเริ่มการทดลองนักเรียนยังไม่สามารถปรับตัวได้ดีเท่าที่ควร และปฏิบัติตามสถานการณ์ที่
ผู้วิจัยก าหนด โดยผู้วิจัยสังเกตได้ว่า นักเรียนมักแสดงอาการตื่นเต้นและมานั่งรอก่อนเวลาทุกครั้งในการแสดงบทบาท
สมมุติ เมื่อนักเรียนเข้าไปเรียนรวมในชั้นเรียน สามารถท ากิจกรรมกับนักเรียนปกติได้ และครูประจ าชั้นกล่าวชื่นชมว่า
นักเรียนสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติได้ในเวลาต่อมา 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป  

1. ระยะเวลาในการฝึกควรมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของการสอนในแต่ละครั้งโดยในการฝึกครั้งแรก ๆ 
อาจก าหนดระยะเวลาให้มากก่อน เมื่อนักเรียนคุ้นเคยแล้วในการฝึกทักษะต่อไป ครูอาจจะใช้เวลาลดลงได้  

2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่งในบางครั้งขณะที่ด าเนินการสอน ครูควรกระตุ้นเตือนให้ นักเรียนมีความสนใจ 
หรืออาจจะมีการจูงใจ หรือการเสริมแรงให้เด็กในกรณีที่นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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3. ครูควรก าหนดค าสั่งที่ชัดเจนและกระชับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตาม ในขณะที่ด าเนินการใช้การ
แสดงบทบาทสมมุติโดยจะต้องเขียนหรือก าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการฝึก  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ของ 
นักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับประถมศึกษา 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคมของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในระดับประถมศึกษา 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับประถมศึกษาเพื่อยืนยันผลการศึกษาน าร่องในครั้งนี้ โดยการ
ออกแบบการวิจัยทีม่ีกลุ่มเปรียบเทียบและใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากขึ้น 

4. ควรเขียนแผนกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียนออทิสติกโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายหรืออาจ
แบ่งกิจกรรมเป็นทักษะย่อยๆ 

5. ควรมีผู้บันทึกพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจ าลองสถานการณ์ของนักเรียนออทิสติกเรียนรวม
ในระดับประถมศึกษา อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คุณครูโรงเรียนบ้านลิมุด ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา และขอบคุณ
นักเรียนออทิสติกเรียนรวมทั้ง 2 คน ท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้วิจัย มา ณ โอกาสนี้ 
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