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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  

 

คําสําคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก, เด็กออทิสติก, การปรับพฤติกรรม 
 
1 นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ดร., ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสตกิ 



วารสารวิทยาลยัราชสดุา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 15  หน้า 5   

 

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 
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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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