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ผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อนและหลังการ
ฝึกโดยใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนออทิสติก อายุ 8 และ
9 ปี กาลังศึกษาอยู่ในห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 2 คน กาหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design) รูปแบบ A-B-A ดาเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวม 36 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุดภาพร่วมกับการแสดง
บทบาทสมมติ แผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินทักษะทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชดุ ภาพร่วมกับการแสดงบทบาท
สมมติ
คาสาคัญ : ทักษะทางสังคม / นักเรียนออทิสติก / ชุดภาพ / การแสดงบทบาทสมมติ
Abstract

The purpose of this research was to compare social skills of autistic student
before and after using photo booklet with role play. The participants of the study were 2
autistic students. The students aged eight and nine years old were studying in semester 2 of
the academic year 2014 in the parallel classroom of Anubanwatchaichoompolchanasongkhram
School Kanjanaburi Province. The research method was Single Subject Design (A-B-A).
The experiment lasted for 6 weeks (36 sessions, 2 sessions a day, 3 days a week). Instruments
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used in the research were photo booklet with role play, activity plans and social skills
evaluation forms. The data were analyzed using mean ( X ) .
Results of the research indicated that :
After the experiment, social skills of autistic students were higher than those
before the experiment.
Key word : SOCIAL SKILLS/ AUTISTIC STUDENT/ PHOTO BOOKLET/ ROLE PLAY
บทนา
ทักษะทางสังคมเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและมีความสาคัญต่อมนุษย์ที่จะทาให้การดารงชีวิตและ
การทางานร่วมกันอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยความสาคัญส่วนบุคคลนั้นช่วยให้บุคคลสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ยิ่งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเท่าใด ทักษะทางสังคมก็ยิ่งมีความจาเป็นมากขึ้นเท่านั้น
เพราะบุคคลต้องสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สื่อความหมายทางานร่วมกัน แก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้
สามารถปรับตัวได้ทุกสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะที่ช่วยให้มนุษย์ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและ
ความส าคั ญทางด้ า นสัง คม ซึ่ ง สัง คมใดมี สมาชิ กที่ เป็ นผู้ มี ทั กษะทางสั ง คมดี รู้จั กเสี ยสละประโยชน์ ส่ ว นตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ สังคมนั้นย่อมเป็นที่สงบสุข มีความเจริญ
มั่นคง แต่ถ้าสังคมใดมีลักษณะตรงกันข้าม สมาชิกขาดทั กษะทางสังคมสังคมนั้นย่ อมมีปัญหาไม่สงบสุขและมี
ความเสื่อม (เทียมใจ พิมพ์วงศ์, 2541: 21 – 22) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษที่เข้า
เรียนร่วมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนทั่วไปมักมีปัญหาในการเข้าสังคมนักเรียนจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรม
อารมณ์ และความรู้สึกได้เหมาะสมกั บสถานการณ์ อันจะส่งผลสาคัญต่อการดารงชีวิตในสังคม และก่อให้เกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ ตามมาได้แก่ เด็กเหล่านี้มักจะเกิดความรู้สึกอึดอัดต่าต้อยหลีกหนีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
หรือแสดงออกในการต่อต้านสังคม เช่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทาร้ายตัวเอง ทาลายสิ่งของรอบข้าง ซึ่งจะส่งผล
ต่อทักษะการเรียนรู้ อันทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า (สมพร หวานเสร็จ, 2552 : 23)
ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาพิเศษจึงได้มีการกาหนดทักษะทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยกาหนดเนื้อหาสาระให้นักเรียนที่มี ความต้องการพิเศษมีความสามารถ
ในการรับรู้ แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ สามารถมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อนื่ ได้แก่ การทักทายกับผู้อื่น การรู้จักขอโทษ ขอบคุณ การปฏิบัติตนในสังคม ได้แก่ การบอกความต้องการ
การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการ การเล่นได้แก่ การเล่นเองแบบมีจินตนาการ การเล่นตามลาพังในกลุ่มเพื่อนการเล่น
กับผู้อื่น การเล่นกับผู้อื่นได้ตามกติกาและการปฏิบัติตามกติกาของสังคม ได้แก่ การปฏิบัติตามกติกา ระเบียบใน
ครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข (สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2555 : 5)
การปฏิบัติตนในสังคม ได้แก่ การร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม และการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่
ต้องการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถูกกาหนดให้อยู่ในทักษะทางสังคมด้านการปฏิบัติตนในสังคมมีความสาคัญสาหรับ
นักเรียนออทิสติก ซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถบอกความต้องการ และการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการซึ่งปัญหา
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ดังกล่าวนั้นจะทาให้นักเรียนออทิสติกถูกสังคมมองว่าเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาท และนักเรียนอาจถูกทาร้ายเนื่องจาก
นักเรียนไปแย่งเอาของที่ตนเองต้องการจากผู้อื่น หรือเมื่อผู้อื่นให้ของในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการแล้วนักเรียนทาไม่
เหมาะสม เช่นปัดมือผู้ให้ หรือโยนทิ้ง และทาให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนาในด้านทักษะทางสังคมที่เป็นไปตามวัย
นักเรียนออทิสติกโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นกรณี
ตัวอย่า งในการวิจั ยครั้ง นี้ เมื่ อเข้า ไปเรียนร่ว มมั กจะมี ปัญ หาในเรื่องการปฏิบั ติต นในสั งคม คือนักเรียนขาด
ความสามารถในการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม และการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างเหมาะสม
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่ต้องสอนให้นักเรียนออทิสติกเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติ ตนในสังคมมีทักษะ
ทางสังคมที่ดี สามารถแก้ปัญหาและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้และวิธีการที่จะช่วยผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ และปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับทักษะทางสังคมอย่างเหมาะสมจาเป็นจะต้องมีหลักการสาคัญเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการให้การ
สอนทักษะทางสังคมดังกล่าว บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การใช้ชุดภาพ ร่วมกับการ
แสดงบทบาทสมมติ น่าจะเป็นวิธีการหรือเครื่องมือสาคัญ ในการสอนทักษะสังคมดังกล่าวให้แก่นักเรียนออทิสติก
ได้ เนื่องจากชุดภาพเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถดาเนินกิจกรรมหรือเหตุการณ์ระหว่างวัน
ได้สาเร็จ สามารถเข้าใจกรอบของเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและประยุกต์องค์ความรู้ที่เรียนรู้มาแล้ว
จากสื่ อ สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ผ่ า นการมอง ให้ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ และสิ่ ง แวดล้ อ มปั จ จุ บั น ช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถของเด็ กออทิ ส ติ กให้ส ามารถท าตามกฎระเบี ย บ มารยาททางสั ง คมได้ อย่ า งเหมาะสมเข้า ใจ
สถานการณ์ที่มีการนารูปภาพหรือสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองกาหนดให้ตามลาดับรับรู้ว่าจะมีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้นในระหว่างวันและสามารถบอกคนอื่นได้ว่าวันนี้ทาอะไรมาแล้วบ้างเข้าใจวิธีการทางานที่สมบูรณ์ เช่น
กิ จ กรรมการเล่ น หรื อ สื่ อ สารกั บ คนอื่ น ให้ ส าเร็ จ ด้ ว ยตนเอง สามารถถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ จ ากสิ่ ง ที่ เ คยมี
ประสบการณ์มาแล้ว ผ่านกิจกรรมการใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองไปสู่กิจกรรมอื่น ๆที่มีเป้าหมาย
คล้ า ยคลึ ง กัน และสามารถสร้า งทางเลื อกที่ หลากหลายเกี่ย วกับ สิ่ ง ที่ ต้ องการผ่ า นการสื่ อสารโดยใช้ รูป ภาพ
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง (สมพร หวานเสร็จ, 2551 : 1-2)
ที่การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้แสดงได้มีโอกาสแสดงออกตามธรรมชาติ
โดยอาศัยบุคลิกภาพของเขาอย่างอิสระในการรวมกลุ่ม สภาพการณ์ที่จะใช้การฝึกแสดงบทบาทสมมตินั้น ครู จะ
เป็นผู้เตรียมเอาไว้ อาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในการแสดงไม่จาเป็นต้องมีการซักซ้อมมาก่อนจะมีก็
เพียงให้ผู้แสดงหรือสมาชิกในกลุ่มได้ทราบจุดมุ่ งหมายที่จาเป็นบางประการของสถานการณ์ที่ กาหนดไว้นั้ น
ระยะเวลาที่ใช้แสดงก็ใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ (Davis Keith, 1962: 427) นอกจากนี้ วิธีสอนโดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ ยังเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่ วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงและแสดงออกตามความรู้สึกนึก
คิดของตน และนาเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรับรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกต
พบมาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 358)
ด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับบทบาทสมมติ
เพื่อฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกเพื่อให้นักเรียนออทิสติกได้รู้จักการปฏิบัติตนในสังคม ให้เป็นที่
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ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะทางสังคมของ
ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ก่อนและหลังการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดง
บทบาทสมมติ
การดาเนินการวิจัย
ผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เลือกมาอย่างเจาะจง เป็นนักเรียนที่มีภาวะ ออทิสซึม หรือเป็นบุคคล
ออทิสติก ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความสามารถในการเข้าใจภาษา และช่วยเหลือตนเองได้ กาลังศึกษาอยู่ใน
ห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 2 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมุติ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางสังคม
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง เป็นนักเรียนที่มีภาวะ ออทิสซึม หรือเป็นบุคคล
ออทิสติก กาลังศึกษาอยู่ในห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ของโรงเรียน
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จานวน 3 คน
3.2 กาหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว (Single Subject Design )
เป็นแบบ A-B-A Design
3.3 เลือกผู้สังเกต โดยผู้สอนและผู้สังเกตทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการวิจัย นิยามศัพท์
เฉพาะและแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม เพื่อให้เข้าใจตรงกันและใช้ได้
ถูกต้อง
3.4 ดาเนินการสอนตามที่กาหนดตามแบบแผนการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน (A1) สังเกตความสามารถทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีภาวะ
ออทิสซึมเมื่อยังไม่มีการฝึกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยบันทึกทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ติดต่อกัน
ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางสังคมโดย การใช้
ชุ ด ภาพร่ ว มกับ การแสดงบทบาทสมมติ กาหนดการฝึ กที ล ะทั กษะใช้ เวลาในการฝึ กทั กษะละ 1 สั ป ดาห์ ๆ
ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เป็นจานวน 36 ครั้ง และบันทึกผล
ลงในแบบประเมิ น ความสามารถทั ก ษะทางสั ง คมในการปฏิ บั ติ ต นในสั ง คม ทุ กครั้ง ที่ ฝึ ก ระยะที่ 3 ระยะ
ติดตามผล (A2) ผู้วิจั ยติด ตามโดยการสังเกต ใน 1 สั ปดาห์ต่อมา พร้อมกับ จดบั นทึกผลลงในแบบประเมิ น
ความสามารถทักษะทางสังคม ในการปฏิบัติตนในสังคม เป็นระยะเวลา 5 วัน
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3.5 นาข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม ในการปฏิบัติตนในสังคม
ของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมแต่ละคนมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
4. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 ชุดภาพ หมายถึง รูปภาพที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนของพฤติกรรมที่ใช้ในการ
ฝึ ก ทั ก ษะทางสั ง คมของนั ก เรี ย นเป็ น รู ป ภาพที่ ถ่ า ยขึ้ น จริ ง แล้ ว ท าให้ เ ป็ น ภาพลายเส้ น มี ข นาด 5.5x7.5นิ้ ว
ประกอบด้วย 2 ชุด จานวน 6 เล่ม ดังนี้
4.1.1.ชุดภาพที่แสดงถึงการร้องขอสิ่งที่ต้องการ การขอของเล่น การขออุปกรณ์การเรียน
และการขอของกิน (จานวน 3 เล่ม)
4.2.2.ชุดภาพที่แสดงถึงการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการ การปฏิเสธของเล่น การปฏิเสธอุปกรณ์
การเรียน และการปฏิเสธของกิน (จานวน 3 เล่ม)
4.2 แผนการจัดกิจกรรม การฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก โดยการใช้ชุดภาพ
ร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ จานวน 6 แผน ใช้เวลา ในการจัดกิจกรรมแผนละ 50 นาที
4.3 แบบประเมินความสามารถทักษะทางสังคม
ผลการวิจัย
หลังการสอนโดยการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติพบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียน
ออทิสติกสูงขึ้น
ตาราง 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกก่อน และหลัง การฝึกโดยการใช้
ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ
ทักษะ
คนที่
1
2
ทักษะ
คนที่
1
2
ทักษะ
คนที่
1
2

การร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขอของเล่น)
A1
การแปลผล
A2
การแปลผล
1.6
ปรับปรุง
6.2
ดี
1.6
ปรับปรุง
6.6
ดีมาก
การร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขอของกิน)
A1
การแปลผล
A2
การแปลผล
1.6
ปรับปรุง
6.6
ดีมาก
1.4
ปรับปรุง
6.4
ดี
การร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขออุปกรณ์การเรียน)
A1
การแปลผล
A2
การแปลผล
1.2
ปรับปรุง
6.4
ดี
1.4
ปรับปรุง
6.6
ดีมาก
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การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธของเล่น)
A1
การแปลผล
A2
การแปลผล
1.4
ปรับปรุง
4.4
ดี
1.8
ปรับปรุง
4.2
ดี
การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธของกิน)
A1
การแปลผล
A2
การแปลผล
1.4
ปรับปรุง
4.2
ดี
1.2
ปรับปรุง
4.6
ดีมาก
การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธอุปกรณ์การเรียน)
A1
การแปลผล
A2
การแปลผล
1.6
ปรับปรุง
4.4
ดี
1.6
ปรับปรุง
4.2
ดี

จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกระยะเส้นฐาน (A1)
และระยะติ ด ตามผล (A2) โดยการใช้ ชุ ด ภาพร่ ว มกั บ การแสดงบทบาทสมมติ ข องนั ก เรี ย นจ านวน 2 คน
ในทักษะทั้ง 6 ด้าน เป็นดังนี้ ทักษะการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขอของเล่น) ระยะ
ติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.2 และ 6.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามลาดับ โดยสูงขึ้นจาก
ระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.6 และ 1.6 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง ส่วนทักษะการร้องขอในสิ่ง
ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขอของกิน) ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.6 และ 6.4 ซึ่ง
อยู่ในระดับดีมาก และดี ตามลาดับ โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.6 และ 1.4
ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง ในส่วนของทักษะการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขออุปกรณ์การ
เรียน) ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 และ 6.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามลาดับ
โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.2 และ 1.4 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง ในส่วนของ
ทักษะการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธของเล่น) ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.4
และ 1.8 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง ในส่วนของทักษะการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธ
ของกิน) ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 และ 4.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามลาดับ โดย
สูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.4 และ 1.2 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง และทักษะการ
ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธอุปกรณ์การเรียน) ระยะติดตามผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.4 และ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.6 และ 1.6
ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง ปรากฏตามแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2 ดังนี้

2694

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

แผนภาพที่ 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียน
ออทิสติกระยะเส้นฐาน (A1) และระยะติดตามผล (A2) โดยการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ

คะแนนเฉลีย่

นักเรียนคนที่ 1

พฤติกรรม

จากแผนภาพพบว่า นักเรียนคนที่ 1 มีทักษะทางสังคมได้แก่ การร้องขอของเล่น การร้องขอของกิน
การร้องขออุปกรณ์การเรียน การปฏิเสธของเล่น การปฏิเสธของกิน และการปฏิเสธอุปกรณ์การเรียน สูงขึ้นเป็น
คะแนนเฉลี่ย 6.2 6.6 6.4 4.4 4.2 และ4.4 คะแนน ตามลาดับ
แผนภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกระยะ
เส้นฐาน (A1) และระยะติดตามผล (A2) โดยการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ
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นักเรียนคนที่ 2

คะแนนเฉลี่ย
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ระยะเส้ นฐาน (A1)

พฤติกรรม

จากแผนภาพ นักเรียนคนที่ 2 มีทักษะทางสังคมได้แก่ การร้องขอของเล่น การร้องขอของกิน

การร้องขออุปกรณ์การเรีย

สรุปผลการวิจัย
หลังการทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชดุ ภาพร่วมกับการแสดงบทบาท
สมมติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คะแนนเฉลี่ยของผลการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระยะเส้นฐาน (A1) และระยะ
ติดตามผล (A2) โดยการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนจานวน 2 คน ในทักษะทั้ง 6 ด้าน
เป็นดังนี้
ทักษะการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขอของเล่น) ระยะติดตามผล (A2) มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.2 และ 6.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามลาดับ โดยสูงขึ้นจากระยะเส้นฐาน (A1) ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.6 และ 1.6 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
ทักษะการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขอของกิน) ระยะติดตามผล (A2) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.6 และ 6.4 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และดี ตามลาดับ โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.6 และ 1.4 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
ทักษะการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การร้องขออุปกรณ์การเรียน) ระยะติดตามผล
(A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 และ 6.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามลาดับ โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน
(A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.2 และ 1.4 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
ทักษะการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธของเล่น) ระยะติดตามผล (A2) มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 1.4 และ 1.8 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
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ทักษะการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธของกิน) ระยะติดตามผล (A2) มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 และ 4.6 ซึ่งอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามลาดับ โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.4 และ 1.2 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
ทักษะการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่างเหมาะสม(การปฏิเสธอุปกรณ์การเรียน) ระยะติดตาม
ผล (A2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 และ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐาน (A1) ที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 1.6 และ 1.6 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง
อภิปรายผล
จากการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อ
เพิ่มทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคม ของนักเรียนออทิสติก หลังการฝึก
สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึก โดยใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าหลังการ
ทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติทงั้ นี้เนื่องจาก
การใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมตามที่ผู้วิจัยได้วางเป้าหมายไว้ในการฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกได้เป็นอย่างดี โดยที่
ผู้วิจัยได้นาชุดภาพ มาเป็นตัวแบบเพื่อดาเนินการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนในสังคมที่ผู้วิจัยได้กาหนดขึ้นด้วยการฝึกแบบซ้าๆ และทบทวนอยู่ตลอด อีกทั้งยังมีการฝึกการแสดงพฤติกรรม
อย่างเป็นลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และในการจัดทาชุดภาพ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละทักษะในการ
ปฏิบัติตนในสังคม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เพื่อนามาสร้างเป็นรูปภาพตามขั้นตอนของ
แต่ล ะทักษะในรายละเอีย ดของพฤติกรรมที่ ผู้วิจั ยคาดหวั งไว้ อย่า งชัด เจน และได้ นาพฤติกรรมที่ได้ จากการ
วิเคราะห์งานมาจัดทาเป็นชุดภาพตามเรื่องราวของแต่ละทักษะที่ต้องการฝึกและถ่ายภาพจริงเพื่อนามาจัดทาเป็น
ภาพลายเส้นด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับการแต่งภาพ ในขณะเดียวกันผู้วิ จัยก็ได้สร้างสถานการณ์
ฝึกทักษะทางสังคมที่ต้องการฝึกด้วยการแสดงบทบาทสมมติ โดยให้เพื่อนที่เป็นนักเรียนปกติมาฝึกซ้อมการแสดง
บทบาทสมมติในแต่ละทักษะในการปฏิบัติตนในสังคมตามทักษะทางสังคมที่ได้กาหนดไว้ทั้งหมดใน 6 ทักษะ
มาร่วมเป็นเครื่องมืออีกขั้นตอนหนึ่งในการฝึกทักษะทางสังคมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบทบาทสมมตินั้นจะเป็นการจาลอง
บทบาทขั้นตอนของทักษะการปฏิบัติตนในสังคมที่นักเรียนจะต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจาวันดังจะเห็นได้จาก
ในขณะที่ต้องดาเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนทุกวัน อันได้แก่ การร้องขอในสิ่งที่ต้องการอย่างเหมาะสม ได้แก่การร้ อง
ขอของเล่น ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการประเมินสิ่งที่ นักเรียนชอบคือ ตัวต่อแบบเลโก้ การร้องขอของกิน ผู้วิจัยได้ทาการ
ประเมินสิ่งที่นักเรียนชอบคือ ขนมมันฝรั่งทอด การร้องขออุปกรณ์การเรียน ผู้วิจัยได้ทาการประเมินสิ่งที่นักเรียน
ชอบคือ ดินสอสี และการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างเหมาะสม ได้แก่การปฏิเสธของเล่น ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการ
ประเมินสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบคือ ตุ๊กตา การปฏิเสธของกิน ผู้วิจัยได้ทาการประเมินสิง่ ที่นกั เรียนไม่ชอบคือขนมไทย
การปฏิเสธอุปกรณ์การเรียน ผู้วิจัยได้ทาการประเมินสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบคือ สมุดวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
โดยผู้วิจัยคาดว่าการแสดงบทบาทสมมติดังกล่าว จะเป็นการช่วยส่งเสริมการรับรู้ให้แก่นักเรียน และยังเป็นการ
เอื้อและสอดคล้องกับการแสดงพฤติกรรมตามขั้นตอนที่อยู่ในชุดภาพของการฝึกพฤติกรรมในแต่ละทักษะที่ผู้วิจัย
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ได้นาเสนอให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้
ขั้นตอนของแต่ละทักษะตามชุดภาพ และได้มีการฝึกการแสดงพฤติกรรมตามขั้นตอนของแต่ละทักษะจากการ
แสดงบทบาทสมมติ ที่ผู้วิจัยได้กาหนดขึ้นควบคู่กันไป จึงทาให้นักเรียนทั้งสองคนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อน
การฝึก ในขณะเดียวกันการที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการฝึกทักษะทางสังคม ในลักษณะของการฝึกซ้าย้าทวนโดยทาซ้า ๆ
หลาย ๆ ครั้ง ซึ่งจะเห็นได้จาก แผนการจัดกิจกรรมในแต่ละทักษะ แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2
ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวน่าจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะทางสังคมแต่ละด้านได้
เป็นอย่างดี โดยผลของการดาเนินการทดลองในระยะการทดลอง (B) จะเห็นได้ว่านักเรียนออทิสติกสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของการร้องขอในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม และการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการได้อย่าง
เหมาะสม ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอน เมื่อสังเกตในระยะติดตามผล ( A2) จะเห็นได้ว่าคะแนนลด
ต่าลง 1-2 คะแนน นั้น เนื่องจากนักเรียนออทิสติกเมื่อไม่ได้รับการฝึกเหมือนระยะการทดลอง(B) จึงทาให้
นักเรียนออทิสติกลืมบางขั้นตอน แต่ถึงอย่างไรพฤติกรรมการร้องขอในสิ่งที่ ต้องการได้อย่างเหมาะสม และการ
ปฏิ เสธในสิ่ ง ที่ไ ม่ต้ องการได้ อย่ า งเหมาะสมก็ยัง คงเกิด พฤติกรรมที่พึ งประสงค์ตามที่ ผู้ วิจั ยได้กระท าการฝึ ก
จึงส่งผลให้ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกหลังฝึกสูงขึ้นกว่าก่อนการฝึก ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนทรี กระต่ายแก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการลดพฤติกรรมที่ไม่มีวินัยในโรงเรียนของเด็กออทิสติก
โดยการใช้ชุดภาพการสอนในการสอนพฤติกรรมที่ไม่มีวินัยในห้องเรียน 4 พฤติกรรม คือ หยิบหรือรื้อของบนโต๊ะ
ครู เล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่ เดินไปมาขณะครูส อน แซงเพื่อนขณะเข้าแถวส่งงาน และพฤติกรรมที่ไม่มีวินัย
ในบริเวณโรงเรียน 4 พฤติกรรม คือ เดินกินขนม ลงไปเล่นในสนามหญ้า ทิ้งขยะลงบนพื้น เข้าห้องน้าผู้หญิง
เพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตนอย่างมีวินัยในโรงเรียนได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ศึกษาคือนักเรียนออทิสติกที่กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บารุง ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมที่ไม่มีวินัยในโรงเรียนของเด็กออทิสติกหลังจากใช้ชุดภาพการสอนลดลง นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลวิจัยของ ฮ็อค (Hoke.2004: 1234-A) ได้ศึกษาการแสดงบทบาทสมมติของเด็กที่ถูกจากัดการเลี้ยงดูอยู่แต่
ในห้องเรียน : กรณีศึกษาการแสดงของเด็กที่อยู่ในการดูแลช่วงวัยก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาท่าทางการ
แสดงออกของเด็กที่อยู่ในช่วงวัยก่อนเรียนที่มีการแสดงออกที่รุนแรง ก้าวร้าว ชอบความรุนแรง กลุ่มตัวอย่าง คือ
เด็กที่อยู่ในช่วงวัยก่อนเรียน จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ แบบบันทึกพฤติกรรม วีดิโอ เทป
บันทึกเสียง โดยในการทดลองครูผู้สอนจะเห็นเด็กแสดงบทบาทสมมติร่วมกับเพื่อน โดยครูเลือกสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันของเด็ก คือ เรื่องการอยู่ในครอบครัวกับเพื่อ น ในการแสดงนั้น ครูให้ความเชื่อมั่นกับ
เด็ก ให้อิสระในการแสดงออก ผลการวิจัยพบว่า การแสดงบทบาทสมมติช่วยลดพฤติกรรมรุนแรง และความ
ก้าวร้าวของนักเรียนได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ระยะเวลาในการฝึกควรมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของการสอนในแต่ละครั้งโดยในการ
ฝึกครั้งแรกๆ อาจกาหนดระยะเวลาให้มากก่อน แต่พอนักเรียนคุ้นเคยแล้วในการฝึกทักษะ ต่อไปครูอาจจะใช้
เวลาลดลงได้
2. การสื่อความหมายของภาพบางภาพไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นจริงแล้วนามาตกแต่ง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงมีบางภาพที่เด็กเกิดความสับสน ครูจึงควรอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง หรืออาจต้องใช้ลูกศรซ้ายขวาแต่งภาพการส่ายหน้าปฏิเสธ และใช้เส้นจุดประทาเป็นเส้น
สายตาตรงไปยังวัตถุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น
3. นักเรีย นมี พฤติ กรรมที่ อยู่ ไ ม่ นิ่ ง ในบางครั้ง ขณะที่ ด าเนิ น การสอน ครูค วรกระตุ้ น เตื อนให้
นักเรียนมีความสนใจ หรืออาจจะมีการจูงใจ หรือการเสริมแรงให้เด็กในกรณีที่นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
4. ครู ค วรก าหนดค าสั่ ง ที่ ชั ด เจนและกระชั บ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามในขณะที่
ดาเนินการใช้การแสดงบทบาทสมมติโดยจะต้องเขียนหรือกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ไปประยุกต์ใช้ในทักษะด้านสังคมเรื่องอื่นๆ
เช่น การรับรู้และการแสดงออกทางอารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเล่น และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสังคม กับนักเรียนกลุ่มออทิสติก
2. ควรนาชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ไปทดลองใช้กับนักเรียนออทิสติกในระดับอื่นๆ
3. ควรนาชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในกลุ่มอื่น ๆ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้
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