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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องเปรียบเทียบการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยใช้เทคนิค
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ส าหรับนักเรียนออทิสติกท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถม-ศึกษา ระหว่างก่อนและหลังการ
เรียน ที่ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง กรณีศึกษา คือ เด็กออทิสติกอายุ 13 ปี จ านวน 1 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)          
2) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 3) แบบประเมินทักษะการเลือกซื้อของ  โดยให้กรณีศึกษาเรียน
โดยใช้เวลาทดลองแผนการสอนเฉพาะบุคคลแผนละ 50 นาที วันจันทร์-ศุกร์ รวมระยะเวลาท่ีใช้ใน
การทดลองท้ังหมด 4 สัปดาห์ ครั้งละ 50 นาที   

 
 
 

*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา เอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

**รองศาสตราจารย์ ดร.ประจ าวิชาพื้นฐานการศึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 



การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การตรวจให้คะแนนท่ีได้ ก่อน และหลังการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง เพื่อเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าร้อยละ และน าผลท่ีได้มามาแสดงเป็นตาราง และ
แผนภูมิต่อไป 
 
ผลการศึกษาพบว่า 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษา 
โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน        
ออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จริงสูงกว่าสถานการณ์จ าลอง 
 
บทน า 

ออทิสติก เป็นกลุ่มอาการท่ีมีความผิดปกติทางพฤติกรรม ซึ่งปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่

ระยะแรก ๆ ของชีวิต ตั้งแต่วัยทารก ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับการสังเกตของผู้ปกครอง แม้ว่าจะยังไม่อาจ

สรุปสาเหตุได้แน่ชัด แต่ก็พบว่า กลุ่มอาการดังกล่าวมีความผิดปกติทางสมอง ท าให้เกิดพัฒนาการ

ล่าช้าทางด้านการพูด การสื่อภาษา การเข้าใจภาษา ท้ังมีความผิดปกติด้านอารมณ์ การสนใจบุคคล

อื่น และมีความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น การท าอะไรซ้ า ๆ การกรีดร้อง การซนผิดปกติ ปัญหาน า

ของเด็กออทิสติก คือ ความล่าช้าในเรื่องพัฒนาการทางภาษาและสังคม เพราะเด็กกลุ่มนี้มักแยกตัว

เอง ไม่สนใจโลกภายนอก (ศรียา นิยมธรรม, 2555, หน้า 12) 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา

ท่ี 22 มาตรา 24 และมาตรา 25 ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักท่ีว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 

ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ 

ปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

สื่อการสอน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้รวมท้ังมีการจัด การ



เรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกเวลาและทุกสถานที่การสอนทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง โดยเฉพาะเด็กนักเรียนท่ีมีข้อจ ากัดในด้าน

ความเข้าใจด้านนามธรรม การเชื่อมโยง หาเหตุและผล การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic 

learning) นับว่าเป็นแนวทางท่ีดี 

 การหาวิธีการสอนและจัดสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ จึง

เป็นสิ่งส าคัญส าหรับครูผู้สอน การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าข้อมูลความรู้มาใช้ใน

ชีวิตจริงได้ (generalization) ควรเน้นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเป็นส าคัญเพื่อช่วย ให้เด็กเหล่านี้เรียนรู้ได้

ง่ายขึ้น รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรท่ีควรครอบคลุมถึงทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน การดูแลตนเอง

ในชีวิตประจ าวัน (activity of daily living training) เช่น ทักษะการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การ

ซื้อสิ่งของการอ่านป้ายประกาศ หรือโฆษณา ฉลากยา (ผดุง อารยะวิญญู, 2543, หน้า 45) การจัดการ

ศึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ระดับสติปัญญา เนื้อหา

หลักสูตร ตลอดจนวิธีการสอนซึ่งควรสอนเฉพาะเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสามารถและความ

ต้องการจ าเป็นของนักเรียนที่มุ่งเน้นน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและมีทักษะการพึ่งตนเองในชุมชน

เป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแก้ปัญหาอย่างแท้จริง (Polloway, Patton, Smith, & Roderique, 

1991) 

 จากข้อมูลเบ้ืองต้น ท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างก่อนและหลังการเรียนท่ีใช้แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษา 

ระหว่างก่อนและหลังการเรียน ที่ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  โดยใช้เทคนิค

สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 



ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กออทิสติกอายุ 10-13 ปี จ านวน 5 คน ที่ได้รับ

การวินิจฉัยจากแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน

โรงเรียนเรียนร่วม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในชั้นเรียนปกติบางเวลาในปีการศึกษา 

2561 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กออทิสติกอายุ 13 ปี จ านวน 1 คน ที่ได้รับ

การวินิจฉัยจากแพทย์แห่งหนึ่ง ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนเรียนร่วม 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในชั้นเรียนปกติบางเวลาใน ปีการศึกษา 2561 เลือกโดยวิธี
เจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้

 1. เป็นเด็กท่ีแพทย์ระบุว่าเป็นบุคคลออทิสติก 

 2. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการศึกษา  

 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) โดยใช้เทคนิคสถานการณจ์ าลอง

และสถานการณ์จริง 

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กออทิสติกท่ีมี การจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กออทิสติก  

2. สามารถน าผลของการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการน าวิธีการสอนผ่าน

สถานการณ์จริงไปขยายผลเพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง ครู การศึกษาพิเศษและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

นักเรียนออทิสติก การพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านอื่น ๆ ต่อไป 



เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

 2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ส าหรับนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการเลือกซื้อของ โดยเปรียบเทียบระหว่าง การใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์จริง จ านวน 5 แผน โดยใช้เวลาในการฝึกวันละ 50 นาที วันจันทร์ถึงวันศุกร์  

 3. แบบประเมินทักษะการเลือกซื้อของ 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลองแผนการ

สอนเฉพาะบุคคลแผนละ 50 นาที วันจันทร์-ศุกร์ รวมระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองท้ังหมด 4 

สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ขั้นเก็บข้อมูลความสามารถก่อนการทดลอง ผู้ศึกษาพากรณีศึกษาไปซื้อขนมในร้านขาย

ของในโรงเรียนท่ีกรณีศึกษาอยู่ โดยผู้ศึกษาจะเป็นผู้สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเลือกซื้อของ

ของกรณีศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลความสามารถก่อนการทดลองเพื่อให้ทราบว่า กรณีศึกษามีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะการเลือกซื้อของ รวมท้ังการพูดคุยสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมจากผู้ปกครองด้วย  

 2. ขั้นฝึก  

 2.1 ผู้ศึกษาลงมือด าเนินการสอนเองโดยใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 5 วัน คือ เวลา 09.30 น. 

- 10.10 น.  

 2.2 ผู้ศึกษาด าเนินการสอนตามแผนการเฉพาะบุคคลท่ีสร้างไว้โดยเริ่มจาก แผนการจัดการ

เรียนรู้ท่ี 1 ไปจนถึงแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 ซึ่งแผนการเฉพาะบุคคลท้ังหมดนี้ ต้องเริ่มจากการ



สอนให้กรณีศึกษามีความพร้อมในเรื่องเงินก่อนโดยเริ่มจากการรู้จักจ าแนกประเภทของเงินและ

บอกค่าของเงินได้ ต่อจากนั้นจึงด าเนินการสอนเร่ืองการบอกจ านวนรวมของเงิน  

 2.3 ศึกษาเริ่มสอนกรณีศึกษาโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 5 ครั้ง และสถานการณ์จริง 5 ครั้ง  

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดย

ใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ส าหรับนักเรียนออทิสติกท่ีได้รับการวินิจฉัยจาก

โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. สภาพท่ัวไปของนักเรียน นักเรียนออทิสติก เป็นนักเรียนเพศชาย อายุ 13 ปี ก าลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีรูปร่างอ้วน สุขภาพ

แข็งแรง เมื่อถูกขัดใจจะร้องเสียงดัง นักเรียนแยกเรียนเป็นรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
และเตรีมความพร้อม และเรียนร่วมกับเพื่อนในวิชานาฏศิลป์ พลศึกษา  

 2. ปัญหาความบกพร่องของนักเรียนออทิสติก นักเรียนเป็นเด็กที่มีความสนใจ    ในการเรียน 

ชอบการเขียนและอ่านหนังสือ นักเรียนสามารถเขียนและนับจ านวนได้  แตไ่ม่รู้ค่าว่าจ านวนใด

มากกว่าหรือน้อยกว่า ส่วนใหญ่นักเรียนจะนับโดยการใช้การท่องจ า มีปัญหาในเรื่องการซื้อของ 

เพราะนักเรียนใช้เงินไม่เป็น  

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษา 

โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จริงสูงกว่าสถานการณ์จ าลอง 

 

 



สรุปและอภิปรายผล 

 ผู้ศึกษาพบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติกระดับชั้น

ประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคสถานการณ์จริงสูงกว่าสถานการณ์จ าลอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

บุคลิกลักษณะของกรณีศึกษาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นอกห้องเรียน สภาพแวดล้อมในสถานการณ์จริง   

มีความน่าสนใจกว่าสถานการณ์จ าลอง การเรียนรู้เป็นความจริง สื่อการเรียนรู้ทุกอย่างเป็นของจริง 

มีความหลากหลาย กรณีศึกษามีโอกาสได้พบบุคคลอื่นท่ีอยู่ในเหตุการณ์ เป็นการเรียนรู้ท่ีมี

ความหมายเพราะสามารถน าไปใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนจึงเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด   

ความใฝ่รู้อยากเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี ยศยิ่ง (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

ทักษะการซื้อของส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการสอนในสถานการณ์จริง ผล

การศึกษาพบว่า การสอนในสถานการณ์จริง สามารถพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ประกอบด้วยการจ่ายเงิน การซื้อของ และการรับทอนเงินของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาระดับฝึกได้และมีพัฒนาการดังกล่าวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ฐิติยา เรือนนะการ (2546) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารและ

บรรยากาศองค์การในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

แนวทางพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคือการใช้สถานการณ์จริงโดยจัดกิจกรรมตาม

แผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังฝึกปฏิบัติจริงสูงกว่าก่อนฝึกปฏิบัติจริงท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 อีกท้ังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สุมาลี ชัยเจริญ (2545) ที่กล่าวว่า สาระส าคัญเกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้แบบ 

Constructivism ท่ีว่าความรู้ของบุคคลถูกสร้างด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์ 

โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ความสนใจ เป็นจุดเร่ิมต้นแต่ลักษณะส าคัญของกระบวนการเรียนรู้

นั้นต้องตรงกับสภาพท่ีเป็นจริง เพื่อช่วยสร้างการเชื่อมโยงท่ีแข็งแกร่งและส่งผลให้ผู้เรียนน า
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  

 จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอกับ

เด็กออทิสติก การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นควรจัดประสบการณ์ตรงให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ใน



สถานการณ์จริง เพื่อให้เด็กได้เผชิญกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับผู้อื่น และ

ทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมได้ด้วยตนเองได้
อย่างมีคุณค่ามากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาไปใช ้

 1. ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การสอนผ่านสถานการณ์จริง สามารถพัฒนาทักษะการเลือก

ซื้อของในชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กออทิสติกได้ดี ดังนั้น ผู้ปกครอง ครู หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

การดูแลเด็กออทิสติก สามารถน าวิธีการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสร้างทักษะอื่น ๆ ให้เด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษกลุ่มอื่น ๆ ได้  

 2. ควรมีการฝึกฝนทักษะอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และแจ้งผลพัฒนาการดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครอง 

ครูหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมท้ังการเสริมต่อความรู้จากความสามารถในปัจจุบันของเด็กโดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติต่อท่ีบ้านในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กออทิสติก เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพนั้น นักเรียนต้อง

ไม่มีพฤติกรรมหรืออารมณ์ท่ีเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนรู้ หากนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเป็น

อุปสรรค ครูควรปรับพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กให้คงท่ี และหยุดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหานั้นให้

ได้ก่อน แล้วจึงด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   โดยใช้

สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง ไปประยุกต์ใช้กับเด็กพิเศษประเภทอื่น ๆ เช่น เด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ เด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา เด็กสมาธิสั้น เป็นต้น 



 2. ควรศึกษาวิธีการและเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกในรูปแบบอื่น ๆ และวิธีการท่ี

หลากหลาย 

 3. ควรมีการศึกษาโดยการน ากระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงมาใช้ในการพัฒนา 

ทักษะการดูแลตนเองด้านอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น การท าอาหาร การชงเครื่องดื่ม การ
ซักผ้า การเลือกซื้ออาหารในศูนย์อาหาร การข้ามถนน การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น 
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