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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวจิยัเรืFอง เดก็ออทิสติกกบัละครสร้างสรรค ์: ปรากฏการณ์วทิยาในครัH ง
นีH เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ลกัษณะเชิงปรากฏการณ์วทิยา 
(Phenomenological Study) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพืFอศึกษาประสบการณ์ของ
เดก็ออกทิสติกทีFเกิดขึHนระหวา่งร่วมปฏิบติักิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พืFอหาขอ้คน้พบเชิง
ปรากฏการณ์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเดก็นกัเรียนออทิสติก ชัHนมธัยมศึกษาปีทีF 2 จาํนวน 
3 คน จากเดก็นกัเรียนในโครงการศนูยศ์กัยวโิรฒทีFมีใบรับรองแพทยว์า่เป็นเดก็ทีFมี
ภาวะออทิสซึมและผา่นการสงัเกตจากเจา้หนา้ทีFศนูยศ์กัยวโิรฒวา่เป็นเดก็ทีFมีปัญหาพฤติ
กรรมทางสงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFน ซึF งมีกลุ่มใหข้อ้มูลหลกั (Information) 
ไดแ้ก่ นกัการละครทีFร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรค ์และ ผูดู้แลเดก็ออทิสติก จากศนูย์
ศกัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 
การศึกษาในครัH งนีH มุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะเชิงพฤติกรรมทางสงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบั
บุคคลอืFนของเดก็ออทิสติกในขณะร่วมเปิดประสบการณ์ในกิจกรรมละครสร้างสรรคที์F
ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํขึHน โดยมีเนืHอหากิจกรรมละครสร้างสรรค ์5 กิจกรรม การศึกษาวจิยั
ในครัH งนีH เป็นเชิงคุณภาพแบบศึกษาปรากฏการณ์ ใชผู้ว้จิยัเป็นเครืFองมือในการเกบ็ขอ้มูล 
ประเมินดว้ยวธีิสงัเกตและสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ กิจกรรมละครสร้างสรรค์
ทัHง 5 กิจกรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางสงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFน เมืFอวเิคราะห์
เป็นรายขอ้พบวา่ เดก็ออทิสติกสามารถทาํตามคาํสัFงทีFสัHนๆเขา้ใจง่ายได ้เช่น นัFง นอน ยนื 
เดิน เป็นตน้ เดก็ออทิสติกสามารถทาํกิจกรรมทีFมีขัHนตอนไม่ซบัซอ้นได ้สามารถหยดุ
พฤติกรรมทีFมีคนหา้มได ้สามารถสงัเกตความเป็นไปรอบขา้ง และเดก็ออทิสติกยอมให้
สมัผสัได ้เช่นการกอด การจบัมือ
 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาเพืFอการพฒันา เอกจิตวทิยาครฦูการศึกษาพิเศษ ภาควชิาพืHน

ฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

**รองศาสตราจารย ์ดร. ประจาํภาควชิาการศึกษา อาจารยที์Fปรึกษา 
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ผลการวจิยัพบวา่ 

 ผลของการศึกษาเรืFอง เดก็ออทิสติกกบัละครสร้างสรรค ์: ปรากฏการณ์วทิยา 

มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีFยวกบัพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ออทิสติกจากศนูยศ์กัย

วโิรฒโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

มีพฤติกรรมทางสงัคมทีFพึงประสงคเ์ชิงบวกทีFเกิดขึHนระหวา่งปฏิบติักิจกรรมละครสร้าง

สรรค ์สามารถเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดมี้จินตนาการกวา้งไกล เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วาม

คิดของตนเอง ส่งเสริมใหเ้ดก็ทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในบทบาท

ความรู้สึกของบุคคลในสงัคมไดดี้ขึHน เปิดโอกาสใหเ้ดก็ระบายความรู้สึกและอา

รมณ์ในทางทีFถกูตอ้งเหมาะสม ช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็มีลกัษณะท่าทางการพดูทีFดีขึHน ทาํให้

ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึF งประโยชนข์องกิจกรรมละครสร้างสรรคไ์ด ้

บทนาํ 

 ทฤษฎีการศึกษาทางปรากฏการณ์วทิยาถกูนาํมาใชใ้นการศึกษาหลายศาสตร์

หลายสาขาของมวลมนุษยชาติ เพืFอแสวงหาขอ้คน้พบความจริงทีFปรากฏขึHนขณะหนึFงทีF

เกีFยวกบัมนุษย ์โดยมีผูที้Fมุ่งแสวงหาขอ้ความรู้ทาํการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วทิยาให้ 
คาํจาํกดัความวา่ปรากฏการณ์วทิยาเป็นความมุ่งเนน้ศึกษาเกีFยวกบั “ประสบการณ์” 

ของมนุษยใ์นฐานะประธานบุรุษทีFหนึFง ทีFหมายรวมจินตนาการ ความฝัน อารมณ์ ความรู้

สึกร่วม ไวก้บัความหมายของประสบการณ์ดว้ย การศึกษาดงักล่าวมุ่งเนน้ไปทีFสาํนึก

ของมนุษยแ์ละการพุง่ไปของเจตสาํนึกนีFเองคือจุดยนืของปรากฏการณ์วทิยา โดยเฉ

พาะในการศึกษาทางสงัคมวทิยา ทีFมีความตอ้งการหาขอ้คน้พบอนัขอ้งเกีFยวกบั ตวัตน 

บุคคล กลุ่มคนในสภาวะการดาํรงชีพในชีวติประจาํวนัหรือในสถานการณ์หนึFง โด

ยการเขา้ไปศึกษาปรากฏการณ์นัHนจะไม่ทาํใหก้ระทบกระเทือนการดาํรงชีพหรือกา

รอาศยัอยูข่องมนุษย ์เพืFอศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงตวัตนโดยไม่ยดึติดหรือไม่เนน้ทฤษฎีหลกั

โครงสร้างนิยม มุ่งเนน้หาความจริงทีFปรากฏในขณะทีFผูศึ้กษาเกบ็ขอ้มูล เช่นเดียวกบัการ

ศึกษาครัH งนีH  
ผูศึ้กษาจึงมุ่งศึกษาความจริงทีFปรากฏตามหลกัขอ้คน้พบทางปรากฏการณ์วทิยา ของเดก็

ออทิสติกในขณะทาํกิจกรรมละครสร้างสรรค ์

เดก็ออทิสติก เป็นเดก็ทีFแพทยเ์ฉพาะทางไดว้นิิจฉยัและยอมรับวา่มี 
ภาวะออทิสซึม ซึF งเดก็ออทิสติกถกูจดัเป็นหนึFงในกลุ่มเดก็ทีFมีความตอ้งการศึกษาพิเศษ 

ความบกพร่องของเดก็กลุ่มนีHทาํใหมี้ความผดิปกติทางพฒันาการในดา้นความสมัพนัธ์

หรือปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผูอื้Fน การสืFอสารความหมายและการทีFมีพฤติกรรมแปลกๆ 
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รวมทัHงการขาดในจินตนาการความนึกคิดสร้างสรรค ์โดยจะปรากฏใหเ้ห็นไดใ้นระยะ 3 

ปีแรกของชีวติ ธรรมชาติของเดก็ออทิสติกนีHจะมีความยากลาํบากในการใชชี้วติกบั

สหสงัคมใหเ้ป็นไปอยา่งเป็นปกติ ซึF งกลายเป็นปัญหาทีFสาํคญัของเดก็ออทิสติกเพ

ราะสงัคมเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินวถีิชีวติของมนุษย ์ในทางเดียวกนัมนุษยเ์ป็นสตัว์

ประเสริฐทีFมีสหสงัคม มีการติดต่อสืFอสารหลากหลายวธีิ มีความสร้างสมัพนัธ์ ความเอืHอ

อาธรร้องขอ การช่วยเหลือซึFงกนัและกนัทัHงภายในครอบครัว ภายในชุมชน ทัHงยงัมีเรืFอง

ของวฒันธรรมจารีตประเพณี ซึF งปัญหาดา้นพฤติกรรมทกัษะสงัคมของเดก็ออทิสติก 

ความบกพร่องในเรืFองปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอืFนของเดก็ออทิสติกถือวา่เป็นปัญหาหลกั 

เพราะเดก็ออทิสติกขาดความเขา้ใจ กฏเกณฑท์างสงัคม การสร้างปฏิสมัพนัธ์ไม่เป็น

ธรรมชาติ มีพฤติกรรมทีFไม่เหมาะสมกบัวยั ไม่สนใจสิFงทีFเกิดขึHนรอบขา้งแมบุ้คคล

ในครอบครัว มีขอบเขตจาํกดัในการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทาง เพราะเดก็อ่าน

จิตใจคนไม่เป็น เดก็ออทิสติกทีFกาํลงัจะเขา้โรงเรียนหรือกาํลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียน 

จึงจาํเป็นทีFจะตอ้งมีพฒันาการดา้นสงัคม มีพฤติกรรมทีFเหมาะสม การสืFอความหมาย 

การเลียนแบบการกระทาํ การช่วยเหลือตนเอง การรู้จกัควบคุมตวัเอง การรู้จกัรอคอย 

จึงควรจดักิจกรรมเพืFอสร้างเงืFอนไขใหเ้ดก็ออทิสติกอยากมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้Fนดว้ยการ

จาํลองเหตุการณ์ หรือใชส้ถานการณ์จริง (เสาวภา สุขเฉลิมชยั, 2550,หนา้ 2 ) 

ละครสร้างสรรคเ์ป็นละครรูปแบบหนึFงทีFถกูออกแบบสร้างขึHนมาโดยกลัFนกร

องแบบฝึกของนกัการละครออกมาใหเ้ป็นกระบวนวธีิเพืFอฝึกฝนพฒันาผูร่้วมกิจกรรม 

โดยกระบวนวธีิของละครสร้างสรรคนี์Hจะมุ่งเนน้ใหท้กัษะต่างๆของผูร่้วมกิจกรรมเกิด

การพฒันา เนน้ใหผู้เ้รียนถกูกระตุน้ประสาทสมัผสั ใหเ้กิดการลงมือปฏิบติัจริงบนพืHน

ฐานศาสตร์และศิลป์ของละครสร้างสรรคอ์ยา่งเขา้ใจ โดยรูปแบบกระบวนการฝึกของ

ละครสร้างสรรคนี์Hคาํนึงถึงตวัผูเ้รียนเป็นสาํคญั กล่าวคือ ผูน้าํกิจกรรมคาํนึงถึงความ

สามารถและศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นสาํคญัและใชค้วามสามารถและศกัยภาพของผูเ้รียน

ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด  

ละครสร้างสรรคเ์ป็นละครเพืFอการศึกษาเป็นหนึFงในเครืFองมือเพืFอการเรียนรู้ 

เพราะฉะนัHนแลว้ไม่จาํเป็นจะตอ้งใหค้วามสาํคญัในเรืFองบทละคร เวที ฉาก หรือผูก้าํกบั

ดงัเช่นละครชนิดอืFน แต่หากเนน้ไปทีFกระบวนในการพฒันาหรือแกไ้ขพฤติกรรมของผู ้
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ทาํกิจกรรมหรือผูเ้รียนตลอดจนการนาํความรู้ในศาสตร์การละครมาบูรณาการใชก้บั

วชิาการศึกษา เกิดเป็นแนวทางการพฒันาองคค์วามรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เพืFอให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดปัญญาและมีความรู้รอบตวันัHนมีอยูห่ลากหลายกระบวนวธีิในการศึกษายคุ

ปัจจุบนั ละครสร้างสรรคก์เ็ป็นอีกกระบวนวธีิหนึFงของการจดัการเรียนรู้ ทีFถกูนาํ

มาพฒันาใชใ้นการจดัการศึกษา โดยเนน้การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติับทบาทสมมติ ใหผู้ ้

เรียนมีอิสระในการแสดงออก ซึF งจินตนาการและความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ทีF ทัHงโดย

ร่างกายและภาษา เป็นการจดัการประสบการณ์ “เล่น” (Play) ใหเ้ป็นประสบการณ์แห่ง 

“ความรู้” (Knowladge) ซึF งถือวา่เป็นกญุแจสาํคญัใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะทาง

ดา้นร่างกาย สติปัญญา การคิด การจดจาํ ภาษา การรับรู้เกีFยวกบัสงัคมและเรืFองรอบตวั

ละครสร้างสรรคเ์ป็นทัHง ศาสตร์และศิลป์ เนืFองจากสามารถใชเ้ป็นนวตักรรมการจดัการ

เรียนรู้ โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงออก มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และลงมือปฏิบติัจริง 

ใหแ้สดงออก จินตนาการ มีความเขา้ใจไปตามธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัวยัและพฒันาการ

ของนกัเรียน การทีFผูร่้วมกิจกรรมละครสร้างสรรคไ์ดใ้ชร่้างกายตนเองในการแสดง

ออกซึFงความรู้สึกและจินตนาการเพืFอสืFอสารกบัผูอื้Fน เดก็ทุกคนจะมีแรงกระตุน้โดย

ธรรมชาติต่อการเคลืFอนไหวตามจงัหวะต่างๆอยูแ่ลว้ ดงันัHน หากผูน้าํกิจกรรมสามา

รถสร้างโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้คลืFอนไหวตามจินตนาการในจงัหวะต่างๆอยา่งเสรี จะเป็นการ

ปลุกสญัชาตญาณของเสรีภาพในการแสดงออกใหก้ลบัคืนมาอยา่งเป็นธรรมชาติอีกครัH ง 

การเริFมกิจกรรมละครสร้างสรรคด์ว้ยการเคลืFอนไหวนัHนเป็นเรืFองทีFสอดคลอ้งต่อธร

รมชาติของเดก็มากกวา่การเริFมตน้ดว้ยการพดูบรรยายและการเคลืFอนไหวโดยการใชจ้งั

หวะและการร้องเพลงหรือเคลืFอนไหวประกอบจงัหวะนัHน เป็นการเคลืFอนไหว ทีFสอด

คลอ้งกบัธรรมชาติของเดก็ในเวลาเดียวกนักเ็ป็นกรอบทีFช่วยใหเ้ดก็สามารถแสดงออกได้

อยา่งมีวนิยั การเคลืFอนไหวอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นเรืFองทีFสาํคญัมากในการทีFจะพฒันาต่อ

ไปเพืFอเรียนรู้การทาํงานอยา่งมีวนิยั (จารินี มณีแสง, 2554,หนา้ 7-8 )  

 ปัญหาพฤติกรรมของเดก็ออทิสติกทีFพบและเป็นเอกสาํคญัคือพฤติกรรมทาง

สงัคม ทาํใหเ้กิดปัญหาในการใชชี้วติประจาํวนั เช่น การมีปฏิสมัพนัธ์ทีFดีกบัเพืFอ

นร่วมชัHนเรียนหรืออาจเป็นการทีFไม่สามารถเขา้ร่วมทาํงานเป็นกลุ่มกบัเพืFอนร่วมชัHน

เรียนได ้ความไม่เขา้ใจในกฎเกณฑ ์การรับฟังคาํสัFงจากครูหรือเพืFอน บกพร่องในการ
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รู้จกัควบคุมตวัเอง ความบกพร่องในการรู้จกัรอคอยหรืออาการพฤติกรรมซํH าๆของตวั

เดก็ ปัญหาดงักล่าวส่งผลใหก้ารเรียนรู้ของเดก็ออทิสติกเป็นเรืFองทีFยากและเกิดผลกระ

ทบต่อบรรยากาศในหอ้งแห่งการเรียนรู้โดยรวม ซึF งทาํใหผู้ว้จิยัเกิดแรงบนัดาลใจ

ในกรอบแนวความคิด การใชศ้าสตร์และศิลป์ทางการละครสร้างสรรคเ์ขา้มาใชร่้วมกบั 
เดก็ออทิสติก โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมละครสร้างสรรคอ์ยา่งเห

มาะสม ใหเ้ดก็ออทิสติกไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการต่างๆจากชุดกิจกรรมของละครสร้าง

สรรค ์ซึF งชุดกิจกรรมละครสร้างสรรคใ์นการศึกษาในครัH งนีH มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน(เดก็ออทิสติ

ก)ไดป้ฏิบติัจริง ฝึกการใชป้ระสาทสมัผสั แสดงความรู้สึกจากจิตใตส้าํนึก เผชิญปัญหา

และแกไ้ขปัญหา จากสถานการณ์จาํลองทีFจดัทาํขึHน เพืFอศึกษาขอ้คน้พบในเชิงปรากฏ

การณ์ของเดก็ออทิสติกทีFเกิดขึHนในระหวา่งการศึกษา 

การศึกษาเรืFอง เดก็ออทิสติกกบัละครสร้างสรรค ์: ปรากฏการณ์วทิยาในครัH งนีH

เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ลกัษณะเชิงปรากฏการณ์วทิยา 

(Phenomenological Study) ดงันัHนผูที้Fสามารถเกบ็ขอ้มูลสาํคญัและมุ่งพรรณนาเขา้ถึง

แก่นความสาํคญัของการศึกษาในครัH งนีH คือตวัผูศึ้กษาเอง ซึF งมีวธีิวทิยาการศึกษาวจิยัโดย

ผูศึ้กษาใชว้ธีิวทิยาในการเขา้ถึงขอ้มูลประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกดว้ยการสมัภาษณ์

ประสบการณ์จากผูที้Fเขา้ร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรคใ์นครัH งนีH ไดแ้ก่นกัการละครเป็น 
ผูร่้วมดาํเนินกิจกรรมละครสร้างสรรคแ์ละผูดู้แลเดก็ออทิสติก จากศนูยศ์กัยวโิรฒ 

โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) รวมไปถึง

การสงัเกตปรากฏการณ์ทีFเกิดขึHนกบัเดก็ออทิสติกในระหวา่งร่วมกิจกรรมละครสร้างสรร

คเ์พืFอศึกษาขอ้คน้พบเชิงปรากฏการณ์ในการศึกษาครัH งนีH  

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพืFอศึกษาประสบการณ์ของเดก็ออกทิสติกทีFเกิดขึHนระหวา่งร่วมปฏิบติักิจกรรม

ละครสร้างสรรคเ์พืFอหาขอ้คน้พบเชิงปรากฏการณ์ 
         

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. กลุ่มตวัอยา่งทีFใชใ้นการศึกษา 
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     กลุ่มตวัอยา่ง เดก็นกัเรียนออทิสติก ชัHนมธัยมศึกษาปีทีF 2 จาํนวน 3 คน ไดค้ดั

เลือกมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเดก็นกัเรียนในโครงการ

ศนูยศ์กัยวโิรฒทีFมีใบรับรองแพทยว์า่เป็นเดก็ทีFมีภาวะออทิสซึมและผา่นการสงัเกตจาก

เจา้หนา้ทีFศนูยศ์กัยวโิรฒวา่เป็นเดก็ทีFมีปัญหาพฤติกรรมทางสงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบั

บุคคลอืFน 

 2. กลุ่มใหข้อ้มูลหลกั (Information) 

     2.1 นกัการละครทีFร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรค ์ 

     2.2 ผูดู้แลเดก็ออทิสติก จากศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยั  
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 

 3. ขอบเขตเนืHอหาการศึกษาวจิยั 

     ขอบเขตเนืHอหาการศึกษาในครัH งนีH มุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะเชิงพฤติกรรมทาง

สงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนของเดก็ออทิสติกในขณะร่วมเปิดประสบการณ์

ในกิจกรรมละครสร้างสรรคที์Fผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํขึHน โดยมีเนืHอหากิจกรรมละครสร้างสรรค ์

5 กิจกรรมไดแ้ก่  

     3.1 กิจกรรม เดิน-หยดุ 

     3.2 กิจกรรม นัFง นอน ยนื 

     3.3 กิจกรรม กระจก 

     3.4 กิจกรรม ฉนัคือนกัแสดง 

     3.5 กิจกรรม นิทานโอมเพีHยง 

     ซึF งมีนกัการละครเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมละครสร้างสรรคแ์ละมีผูดู้แลเดก็     

ออทิสติก จากศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) เป็นผูร่้วมกิจกรรม เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ซึF งการศึกษา

ในครัH งนีH เป็นเชิงคุณภาพแบบศึกษาปรากฏการณ์ เพืFอใหไ้ดคุ้ณภาพจึงใชผู้ศึ้กษาเป็น

เครืFองมือในการเกบ็ขอ้มูล ประเมินดว้ยวธีิสงัเกตและสมัภาษณ์จากนกัการละคร ผู ้

ดูแลเดก็ออทิสติก และผูป้กครองของเดก็ทีFมีภาวะออทิสซึม เป็นบุคคลทีFมีอาํนาจตดัสิน

ใจเกีFยวกบัการเลีHยงดูและมีหนา้ทีFหลกัในการฝึกพฒันา ซึF งไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมละครสร้าง

สรรคใ์นครัH งนีH เพืFอใหไ้ดข้อ้มูลอนัสาํคญั วเิคราะห์และมุ่งพรรณาออกมาจากประสบ

การณ์ทีFพบเห็นในการศึกษา  
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ประโยชนที์Fคาดวา่จะไดรั้บ 

 1. การศึกษาครัH งนีHจะทาํใหท้ราบขอ้คน้พบเชิงพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็

ออทิสติกทีFร่วมปฏิบติักิจกรรมละครสร้างสรรคเ์ห็นขอ้มูลพืHนฐานในการบูรณาการ 

 2. การศึกษาครัH งนีHจะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการศึกษาแนวทางการพฒันากระ

บวนการ         บูรณาการความรู้กบัเทคนิคการสอนในรูปแบบของละครสร้างสรรคก์บั

เดก็ออกทิสติก 

เครืFองมือทีFใชใ้นการศึกษา 
การสร้างเครืFองมือทีFใชใ้นการศึกษา มี 2 ชนิดไดแ้ก่ 

1. ชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์

2. วธีิวทิยานาํพาความรู้  

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาเรืFอง เดก็ออทิสติกกบัละครสร้างสรรค ์: การศึกษาปรากฏการณ์วทิยา

ในครัH งนีH  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการศึกษาตามลาํดบัขัHนตอนดงัต่อไปนีH  

1. ผูว้จิยัไดก้าํหนดหวัขอ้ในการศึกษากบัอาจารยที์Fปรึกษา หาขอ้มูลเอกสารทีF

เกีFยวขอ้งกบัการศึกษาเพิFมเติมไดแ้ก่  

    1.1 ออติสติก  

    1.2 ละครสร้างสรรค ์ 

    1.3 ปรากฏการณ์วทิยา  

2. ผูศึ้กษากาํหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและสร้างเครืFองมือทีFใชส้าํหรับการ

ศึกษาเรืFอง ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์พร้อมใหอ้าจารยที์Fปรึกษา พิจารณาความ

สอดคลอ้งของเนืHอหา วตัถุประสงค ์ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์

เพืFอนาํไปปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการศึกษา 

3. ผูศึ้กษาทาํหนงัสือเพืFอขออนุญาต ศนูยศ์กัยวโิรฒ สาธิตมหาวทิยาลยั  
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ใหส้ามารถดาํเนินการศึกษาในครัH งนีH ได ้

และปรึกษาเจา้หนา้ทีFศนูยศ์กัยวโิรฒเกีFยวกบัความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งทีFใชใ้นการ

ศึกษา รวมถึง วนั เวลา สถานทีF สาํหรับใชใ้นการดาํเนินการศึกษา และแจง้ผูป้กครอง

ของเดก็ออทิสติกทีFจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาใหท้ราบถึงกิจกรรมละครสร้าง

สรรคที์Fใชใ้นการศึกษาในครัH งนีH  
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4. ผูศึ้กษาปรับปรุงเครืFองมือชุดกิจกรรมละครสร้างสรรคต์ามคาํแนะนาํของผู ้

เชีFยวชาญเพืFอใหเ้หมาะสมกบัการศึกษา 

5. นดัประชุมเพืFอทาํความเขา้ใจกบัทีมงานไดแ้ก่ 1.นกัละคร และ 2.ผูดู้แลเดก็

ออทิสติก ของศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิ

โรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เกีFยวกบัเครืFองมือชุดกิจกรรมละครสร้างสรรคแ์ละการจดั

กิจกรรมละครสร้างสรรคใ์หก้บัเดก็ออทิสติกในการศึกษาในครัH งนีH  

6. ผูศึ้กษาใชชุ้ดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์กบัตวัอยา่งเป็นเดก็นกัเรียนทีFมี

ภาวะความเป็นเดก็ทีFมีความตอ้งการพิเศษประเภทออทิสติก ชัHนมธัยมศึกษาปีทีF 2 จาํนวน 

3 คน ไดค้ดัเลือกมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเดก็ในโครงการ

ศนูยศ์กัยวโิรฒทีFมีใบรับรองแพทยว์า่เป็นเดก็ทีFมีภาวะออทิสซึFม ผา่นการสงัเกตและได้

การยอมรับจากเจา้หนา้ทีFศนูยศ์กัยวโิรฒแลว้ อนุญาตในเขา้ร่วมการศึกษาในครัH งนีH ได้

โดยมีนกัการละครเป็นผูร่้วมดาํเนินกิจกรรมละครสร้างสรรคแ์ละผูดู้แลเดก็ออทิสติก 

จากศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่า

ยมธัยม) เป็นผูร่้วมกิจกรรม 

7. ผูศึ้กษาสมัภาษณ์ผูก้ลุ่มใหข้อ้มูลหลกั  

    7.1 นกัการละคร เป็นผูร่้วมดาํเนินกิจกรรมละครสร้างสรรค ์เป็นผูที้Fไดศึ้กษา

มาในศาสตร์ทางละคร ซึF งเป็นผูที้Fไดเ้ขา้ร่วมอบรมเกีFยวกบัการทาํกิจกรรมละครสร้าง

สรรคใ์หก้บัเดก็ออทิสติกและไดเ้ขา้ร่วมการอบรมเกีFยวกบัเครืFองมือชุดกิจกรรมละคร

สร้างสรรคจ์ากผูศึ้กษาในครัH งนีH  โดยนกัการละครจะเป็นผูที้Fดาํเนินกิจกรรมและเป็นผูที้F

จะใหข้อ้มูลหลกัเกีFยวกบัประสบการณ์ทาํงานของเดก็ออทิสติกกบัละครสร้างสรรค ์

ในการศึกษาครัH งนีH  

    7.2  ผูดู้แลเดก็ออทิสติก ของศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทร์วโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เป็นผูที้Fคอยช่วยดูแลควบคุมเดก็ออทิสติกทีF

เขา้ร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรคใ์นการศึกษาวจิยัและยงัเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัเกีFยวกบั

ประสบการณ์กบัเดก็ออทิสติกทีFพบขณะร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรคใ์นการศึกษา 
ครัH งนีH  

8. ผูศึ้กษาทบทวนบทสมัภาษณ์ทีFไดจ้ากประสบการณ์ของผูร่้วมกิจกรรมได้

แก่นกัการละครเป็นผูร่้วมดาํเนินกิจกรรมละครสร้างสรรคแ์ละผูดู้แลเดก็ออทิสติก 

จากศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่า

ยมธัยม) และทบทวนประสบการณ์ทีFไดจ้ากการสงัเกตเดก็ออทิสติกทีFร่วมกิจกรรม 
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9. ผูศึ้กษานาํขอ้มูลทีFไดจ้ากประสบการณ์ของผูร่้วมกิจกรรมไดแ้ก่นกัการละคร

เป็นผูร่้วมดาํเนินกิจกรรมละครสร้างสรรคแ์ละผูดู้แลเดก็ออทิสติก จากศนูยศ์กัยวโิรฒ 

โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)และการสงั

เกตเดก็ออทิสติกกลัะครสร้างสรรค ์นาํมาวเิคราะห์ สรุป ขอ้มูล 

10. ผูศึ้กษามุ่งพรรณนาตะกอนความคิดทีFไดจ้ากศึกษาวจิยัเรืFอง เดก็ออทิสติ

กกบัละครสร้างสรรค ์: ปรากฏการณ์วทิยา ตามวตัถุประสงค ์

ผลการศึกษา 

 การศึกษาครัH งนีH  ผูศึ้กษาใชแ้นวทางการศึกษาตามแนวความคิดของฮสั

เซิล(Husser) เป็นการวจิยัปรากฏการณ์วทิยาเชิงพรรณนา (Descriptive Phenomenology) 

ทีFศึกษาปรากฏการณ์ดว้ยการคน้หาความจริงทีFปรากฏ โดยการเล่าประสบการณ์ของเดก็

ออกทิสติกทีFเกิดขึHนระหวา่งร่วมปฏิบติักิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พืFอหาขอ้คน้พบเชิง

ปรากฏการณ์การจดักิจกรรมละครสร้างสรรคก์บัเดก็ออทิสติกส่งผลต่อพฤติกรรมทา

งดา้นสงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนหรือไม่อยา่งไร โดยมีวตัถุประสงคข์องแต่

ละกิจกรรมเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์และสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ออทิสติก สาํหรับ

ในบทนีHผูศึ้กษาไดน้าํเสนอขอ้มูลซึFงเป็นผลจากขอ้คน้พบจากการจดักิจกรรมละครสร้าง

สรรคใ์น 5 ตอน ตามลาํดบัดงัต่อไปนีH  

 ตอนทีF 1 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกร

รมเดิน-หยดุ  

 ตอนทีF 2  ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกรร

มนัFง นอน ยนื 

 ตอนทีF 3 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกรรม

กระจก 

ตอนทีF 4 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกร

รมฉนัคือนกัแสดง 

 ตอนทีF 5 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกรร

มนิทานโอมเพีHยง 
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 การจดักิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พืFอศึกษาประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกทีFเกิด

ขึHนระหวา่งร่วมปฏิบติักิจกรรมนีH  ไม่ใช่เพียงถ่ายทอดประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั

ซึFงไดแ้ก่ นกัการละคร และผูดู้แลเดก็ออทิสติกของศนูยศ์กัยวโิรฒ โรงเรียนสาธิตมหา

วทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒประสานมิตร     (ฝ่ายมธัยม) จากการสมัภาษณ์และการสงั

เกตจากผูว้จิยัเองเท่านัHน แต่ยงัตอ้งอาศยัการเรียนรู้และประสบการณ์อืFนๆประกอบกนั

ดว้ยเพืFอใหส้ามารถทีFจะถ่ายทอดเรืFองราว ซึF งประสบการณ์เหล่านีHไดเ้ริFมก่อเกิดตัHงแต่ผู ้

วจิยัไดรั้บการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ทีFตอ้งออกแบบการเรียนการสอนทีF         สอด

คลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นวชิาทีFรับผดิชอบและควบคุมสถานการณ์ในหอ้งเรียนทีFมีการ

เรียนร่วมระหวา่งเดก็ปกติและเดก็ออทิสติกจนมาถึงหนา้ทีFการงานในปัจจุบนัทีFยงัตอ้ง

จดัการเรียนการสอนทีFมีการเรียนร่วม  

ตอนทีF 1 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจ

กรรมเดิน-หยดุ 

 จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การสงัเกตของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่เมืFอเริFม

ชีHแจงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายกติกาในการทาํกิจกรรมพฤติกรรมทีFสงัเกตไดคื้อ ผูเ้รียน

หรือเดก็ออทิสติก มีการขยบัตวัไปมา กม้หนา้มองพืHนบา้ง หนัหนา้ไปมาบา้งในขณะทีFผู ้

นาํกิจกรรมกาํลงัอธิบาย สติไม่ไดอ้ยูก่บัการฟังแต่อยูก่บัตวัเอง  ผูน้าํกิจกรรมตอ้งคอย

เรียกชืFอ เพืFอใหผู้เ้รียนหนัมาสนใจการฟัง และก่อนทาํกิจกรรมผูน้าํกิจรรมตอ้งย ํHากติกา

อยา่งสัHนๆอีกครัH ง เริFมกิจกรรมโดยการเปิดเพลงตามกติกาทีFตัHงไว ้ผูเ้รียนบางคนเดิน

ตามกติกาทีFแจง้ไว ้บางคนยนือยูก่บัทีFแลว้โยกตวัไปมาหรือหนัไปหนัมาตอ้งเรียกชืFอแลว้

บอกใหเ้ดินจึงจะเดิน บางครัH งเดินเขยง่ขา เมืFอเพลงหยดุในครัH งแรก บางคนยงัเดินอยูต่อ้ง

ย ํHาดว้ยการเรียกชืFอแลว้บอกใหห้ยดุจึงจะหยดุ และก่อนเริFมทาํกิจกรรมรอบต่อไปผูน้าํกิจ

กรรมตอ้งย ํHากติกา ในการทาํกิจกรรมนีH เปิดเพลงไปจาํนวน 5 รอบ ปิดเพลงไปจาํนวน 5 

รอบ  ผูน้าํกิจกรรมตอ้งย ํHากติกาก่อนเริFมเปิดเพลง 3 ครัH ง และเมืFอปิดเพลงผูน้าํกิจกร

รมตอ้งเรียกชืFอแลว้บอกใหห้ยดุ 3 ครัH ง แต่ในการทาํกิจกรรมมีผูเ้รียนเดินชนกนัในตอน

เปิดเพลงแค่ครัH งเดียวคือรอบแรกของการเปิดเพลง นอกจากนีH  ผูน้าํกิจกรรมไดเ้ปลีFยนจงั



�11

หวะเพลง มีทัHงเพลงชา้และเพลงเร็ว พฤติกรรมทีFสงัเกตเห็นคือ ผูเ้รียนบางคนมีการ

เคลืFอนไหวตามจงัหวะเพลง และบางครัH งทาํท่าทางเขา้กบัจงัหวะเพลง 

 สรุปในทศันะของผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่  

 1. ดา้นพทุธิพิสยั พฤติกรรมเดก็ออทิสติกในการรู้จกัเดินหลีกเลีFยงผูอื้Fน ไม่เดิน

ชนบุคคลอืFน บ่งบอกถึงพฤติกรรมทางสงัคมดา้นความสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนในเรืFอง

ของการรู้จกัสงัเกต การรับรู้ความเป็นไปรอบตวั ไม่อยูใ่นโลกส่วนตวั 

 2. ดา้นจิตพิสยั พฤติกรรมของเดก็ออทิสติกมีขีดจาํกดัในเรืFองการการรับรู้รับฟัง

ขอ้มูลเพราะฉนัHนในพฤติกรรมการรับฟังขอ้มูลแต่ไม่สามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งเตม็ทีFจึง

เป็นปัญหาทีFเกิดขึHนในกิจรรม 

 3. ดา้นทกัษะพิสยั พฤติกรรมทีFไม่ปฏิบติัตามกติกาในการเดินหรือหยดุ และไม่

มีสมาธิในฟังการชีHแจงการทาํกิจกรรม บ่งบอกถึงขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ทีFตอ้งใชส้มาธิ 

หรือผูเ้รียนมีสภาวะสมาธิสัHน 

ตอนทีF 2 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํ

กิจกรรมนัFง นอน ยนื 

 จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การสงัเกตของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่เมืFอเริFม

ชีHแจงวตัถุประสงคแ์ละอธิบายกติกาในการทาํกิจกรรมพฤติกรรมทีFสงัเกตไดคื้อ ผูเ้รียน

เอานิHวเคาะพืHน ขยบัตวั หนัไปหนัมาบา้งในขณะทีFผูน้าํกิจกรรมกาํลงัอธิบาย พฤติ

กรรมไม่ต่างกบัการฟังชีHแจงกิจกรรมเดิน-หยดุมากนกั และก่อนทาํกิจกรรมผูน้าํกิจ

กรรมตอ้งย ํHากติกาอยา่งสัHนๆเช่นเดิม เพืFอเป็นการทบทวนคาํสัFง เริFมกิจกรรมโดยการเปิด

เพลงตามกติกาทีFตัHงไว ้ในครัH งนีHผูเ้รียนเดินตามกติกาทีFแจง้ไว ้ไม่มีพฤติกรรมยนือยูก่บัทีF 

แต่ยงัคงมีเดินเขยง่ขา และทาํท่าประกอบเพลงตามจงัหวะ เมืFอเพลงหยดุในครัH งแรก 

ผูน้าํกิจกรรมสัFงใหน้ัFง ผูเ้รียนกน็ัFงตามคาํสัFง แต่มีบางคนหยดุเดินตอ้งย ํHาดว้ยออกคาํสัFงซํH า

ใหน้ัFงจึงนัFงลงได ้ในการทาํกิจกรรมนีHออกคาํสัFงใหน้ัFง นอน หรือยนื ไปจาํนวน 10 

รอบสลบักบั ผูน้าํกิจกรรมตอ้งย ํHาคาํสัFงใหผู้เ้รียนทีFไม่ทาํตามคาํสัFงเพียง 3 รอบ และหลงั

จากเริFมกิจกรรมรอบทีF4 เป็นตน้ไป ผูใ้หข้อ้มูลหลกัสงัเกตไดว้า่ ผูเ้รียนมีความตัHงใจ
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ในการฟังคาํสัFงมากขึHน แสดงออกโดยการทาํท่าเอียงหูฟังผูน้าํกิจกรรมเวลาเดินผา่น 

บางคนพดูทวนคาํสัFงและปฏิบติัตามคาํสัFงไปพร้อมกนั  

 สรุปในทศันะของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่  

 1. ดา้นพทุธิพิสยั เดก็ออทิติกสามารถปฏิบตัตามคาํสัFงไดค่้อนขา้งดี ถึงอาจจะชา้

บา้งแต่เดก็ออทิสิกใชก้ารรับฟังคาํสัFงซํH าๆและบางครัH งใชว้ธีิสงัเกตจากเพืFอนในกิจกรรม 

 2. ดา้นจิตพิสยั พฤติกรรมทีFคุมตวัเองไม่ไดเ้นืFองจากอาการเฉพาะของออทิสติก

ซึFงเป็นขอ้จาํกดัเช่นการขาดสมาธิ วอกแวก  

 3. ดา้นทกัษะพิสยั พฤติกรรมทีFไม่มีสมาธิในฟังการชีHแจงการทาํกิจกรรม บ่งบ

อกถึงขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ทีFตอ้งใชส้มาธิ หรือผูเ้รียนมีสภาวะสมาธิสัHน แต่พฤติกร

รมเดก็ออทิสติกในการเอียงหูรอฟังคาํสัFงบ่งบอกถึงพฤติกรรมทางสงัคมดา้นความ

สมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนในเรืFองของการรู้จกัรอคอยในการฟังคาํสัFง และรู้จกัปฏิบติัตาม

คาํสัFง และสร้างสมาธิในระยะเวลาสัHนๆได ้ 

ตอนทีF 3 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํ

กิจกรรมกระจก 

 จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การสงัเกตของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่เมืFอผูน้าํกิจ

กรรมใหผู้เ้รียนแทนชืFอตวัเองเป็นตวัอกัษร ก ข และค ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น 

แสดงออกใหเ้ห็นดว้ยการออกเสียงตวัอกัษรแทนชืFอตวัเอง แต่ในขณะทีFนัFงลอ้มกนัเป็น

วงกลมผูเ้รียนนัFงกม้หนา้ เริFมเงยหนา้ขึHนเมืFอผูน้าํกิจกรรมสัFงใหเ้ลียนแบบท่าทางตามผู ้

นาํกิจกรรม และในรอบถดัมาทีFผูเ้รียนตอ้งคิดท่าทางใหผู้เ้รียนคนอืFนเลียนแบบ ผูน้าํกิจ

กรรมตอ้งคอยกาํชบัไม่ใหก้ม้หนา้ ใหส้งัเกตท่าทางของเพืFอนแลว้ปฏิบติัตาม หลงั

จากกาํชบัไป ผูเ้รียนไม่กม้หนา้ พยายามสงัเกตท่าทางของเพืFอน แลว้เลียบแบบตาม

ท่าทางนัHนๆ  ผูเ้รียนใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมดี แสดงท่าทางเพืFอใหเ้พืFอนเลียน

แบบไดห้ลากหลาย มีทาํท่าซํH ากนับา้ง ผูน้าํกิจกรรมตอ้งบอกผูเ้รียนใหพ้ยายามทาํท่าทาง

ไม่ซํH ากนั ผูใ้หข้อ้มูลหลกัสงัเกตไดว้า่ ผูเ้รียนมีความตัHงใจในการทาํกิจกรรมมาก แสด

งออกจากโดยการคอยมองเพืFอนทีFจะทาํท่าทาง บางคนมีการนัFงสัFนขาเมืFอใกลถึ้งรอบตวั

เองทีFตอ้งทาํท่าทางใหเ้พืFอนเลียนแบบ 
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 สรุปในทศันะของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่  

 1. พทุธิพิสยั พฤติกรรมทีFผูเ้รียนออกเสียงตวัอกัษรแทนชืFอตวัเอง แสดงใหเ้ห็นถึง

สิFงตวัเองกาํลงัสนใจ พฤติกรรมทีFทาํท่าซํH ากนัในช่วงแรกๆเป็นลกัษณะทางพฤติกร

รมและอารมณ์ทีFบกพร่อง มีความยดึติดไม่ยอมเปลีFยนแต่เมืFอผูน้าํกิจกรรมสัFงไม่ใหท้าํท่า

ซํH ากนัผูเ้รียนกส็ามารถปรับท่าทางของตวัเองไดท้นัทีซึF งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูส้ามารถปรับ

เปลีFยนพฤติกรรมไดห้ากมีการบอกกล่าว  

 2. จิตพิสยั เมืFอทาํจิกรรมมากขึHนสิFงทีFพบคือเดก็ออทิสติกเริFมเขา้กบัเพืFอนร่ว

มกิจกรรมไดดี้ขึHน แมจ้ะพบวา่การรับคาํสัFงจากผูน้าํกิจกรรมยงัมีความบกพร่องอยูแ่ต่

กป็รับตวัไดเ้ร็วขึHนกวา่กิจกรรมก่อนหนา้ 

 3. ทกัษะพิสยั กิจกรรมนีHทาํใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมทางสงัคมดา้นความ

สมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนในเรืFองของการใหค้วามสนใจบุคคลอืFน นอกจากนีH กิจกรรมนีH

ยงัช่วยในการพฒันาความบกพร่องทางดา้นภาษาการเลียนแบบและจินตนาการไดเ้ป็น

อยา่งดี 

ตอนทีF 4 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกรรม                   

         ฉนัคือนกัแสดง 

 จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การสงัเกตของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่เมืFอผูน้าํกิจ

กรรมใหผู้เ้รียนสมมติตวัเองเป็นตวัละครลกูหมู ผูเ้รียนออกเสียงร้องแบบหมูขึHนมาทนัที 

แลว้เมืFอผูน้าํกิจกรรมบอกวา่ตวัเองเป็นหมาป่า ผูเ้รียนแสดงกิริยาตกใจแลว้วิFงหนี ตอ้ง

เรียกกลบัมารวมตวั ถึงจะอธิบายบทบาทของตวัละครแต่ละตวัได ้เมืFอผูน้าํกิจกรรมเริFม

เล่าเรืFองผูเ้รียนมีความตัHงใจฟัง มีบางคนกม้หนา้กม้ตา หนัไปหนัมาบา้งตอ้งคอยกาํชบัให้

ฟังเนืHอเรืFองดีๆ ในระหวา่งการเล่าเรืFองตอ้งคอยกาํชบัใหผู้เ้รียนตัHงใจฟังอยูเ่รืFอยๆ เพราะผู ้

เรียนมีทัHงทีFตงัใจฟังและเดีlยวฟังเดีlยวอยูก่บัตวัเอง แต่มีผูเ้รียนทีFตัHงใจฟังช่วยเตือนเพืFอนทีF

ไม่ฟังดว้ย ในเนืHอเรืFองมีการใหต้วัละคร กอดกนั จบัมือกนั แสดงสีหนา้กลวั ตกใจ ร้อง

ไห ้ผูเ้รียนกท็าํตามไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ ไม่ถือตวัเมืFอมีการสมัผสักนัระหวา่งบุคคล 

สามารถปฏิบติัตามเนืHอเรืFองไดเ้ป็นอยา่งดี ถึงแมจ้ะชา้แต่กท็าํตาม 

 สรุปในทศันะของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่  
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 1. พทุธิพิสยั ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัผูน้าํกิจกรรม มีความร่วมมือในการ

ทาํกิจกรรมมากขึHน พฤติกรรมทีFผูเ้รียนออกเสียงแบบหมูและตกใจกลวัผูน้าํกิจกรรมเมืFอ

บอกวา่เป็นหมาป่า แสดงใหเ้ห็นถึงสิFงตวัเองกาํลงัสนใจ มีความกระตือรือร้นทีFจะทาํกิจ

กรรม  

 2. จิตพิสยั นอกจากนีH กิจกรรมนีHยงัช่วยใหผู้เ้รียนมีสมาธิ สติในการรับฟังมากขึHน 

รู้จกัแสดงออกทางสีหนา้ กิริยา ผูเ้รียนเขา้ใจภาษากาย และสามารถแสดงกิริยาเพืFอสืFอค

วามหมายได ้

 3. ทกัษะพิสยั การทีFผูเ้รียนสามารถแสดงตามบทบาทในละครไดท้าํใหเ้ห็นถึง

การมีพฤติกรรมทางสงัคมดา้นความสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนในเรืFองของการ สามา

รถทาํงานร่วมกบัผูอื้Fนได ้การยอมใหส้มัผสัตวั ทาํใหใ้นกิจกรรมนีH มีความราบรืFนใน

การดาํเนินกิจกรรม 

ตอนทีF 5 ผลของการวเิคราะห์ประสบการณ์ของเดก็ออทิสติกในการทาํกิจกรรม                          

 นิทานโอมเพีHยง 

 จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การสงัเกตของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่เมืFอมีการชีH

แจงกิจกรรมผูเ้รียนมีความตัHงใจฟัง ไม่มีพฤติกรรมขยบัตวัไปมาหนัไปหนัมา มีเพียงแต่

เล่นนิHวมือตวัเองแลว้ฟังไปดว้ย ผูเ้รียนมีการสบตาผูน้าํกิจกรรมในขณะฟังคาํชีHแจง เมืFอผู ้

นาํกิจกรรมเริFมเล่าเรืFอง ผูเ้รียนฟัง แลว้เล่าเรืFองต่อจากผูน้าํกิจกรรมได ้ในขณะทีFถึงรอ

บการเล่าเรืFองของผูเ้รียนบางคน ผูเ้รียนนิFงแสดงออกถึงกิริยาในการใชค้วามคิดแลว้จึง

เล่าเรืFองออกมาได ้ในการเล่าเรืFองวนไปเรืFอยๆนัHนมีผูเ้รียนขยบัตวัเปลีFยนท่านัFง สัFนขาเอา

มือเทา้คางบา้ง กม้หนา้เอานิHวเขีFยพืHนรอรอบการเล่าของตวัเองบา้ง บางครัH งนัFงเหม่อลอย

เหมือนอยูใ่นภวงัคข์องตวัเองบา้ง แต่ฟังอยูเ่พราะผูเ้รียนสามารถเล่าเรืFองต่อจากเพืFอนได ้

จึงทาํใหท้ราบวา่ผูเ้รียนกาํลงัใชค้วามคิด และผูเ้รียนแสดงกิริยาแบบนีHสลบักนัไป

ในแต่ละบุคคล จนกวา่เล่าเรืFองจบ นอกจากนีHผูเ้รียนยงัมีการโตเ้ถียงหากผูร่้วมกิจกร

รมคนอืFนเล่านอกเรืFอง ไม่ไดเ้ป็นไปตามเนืHอเรืFองทีFตวัเองคิด  

 สรุปในทศันะของผูใ้หข้อ้มูลหลกัเห็นวา่  
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 1. พทุธิพิสยั ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัผูน้าํกิจกรรม รู้จกัสบตาในการฟัง พฤติ

กรรมทีFผูเ้รียนแสดงออกมาในขณะนัFงลอ้มวงเล่านิทาน เช่นสัFนขาเอามือเทา้คาง กม้หนา้

เอานิHวเขีFยพืHน และนัFงเหม่อลอยเหมือนอยูใ่นภวงัคข์องตวัเอง เป็นพฤติกรรมทีFแสดง

ออกใหเ้ห็นถึงการใชค้วามคิด และการโตเ้ถียงทีFเกิดขึHนเป็นพฤติกรรมทีFทาํใหเ้ห็นถึงประ

สบการณ์ในการอ่านหรือรับรู้ของผูเ้รียนในเรืFองทีFไดช่้วยกนัเล่าในกิจกรรมนีH  และยงั

แสดงออกใหเ้ห็นถึงความกระตือรือร้น และความสนใจในการทาํกิจกรรม 

 2. จิตพิสยั เมืFอถึงกิจกรรมทีFมีความหลากหลายมากพบวา่เดก็อทิสติกมีความ

สนใจในกิจกรรมมากกวา่ปกติ และมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมมาก 

 3. ทกัษะพิสยั การทีFผูเ้รียนสามารถเล่าเรืFองต่อกนัไดท้าํใหเ้ห็นถึงการมีพฤติกร

รมทางสงัคมดา้นความสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนในเรืFองของการทาํงานร่วมกบัผูอื้Fน 

นอกจากนีH กิจกรรมนีHยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการคิด จินตนาการของผูเ้รียน

กลุ่มนีH  

 ผลของการศึกษาเรืFอง เดก็ออทิสติกกบัละครสร้างสรรค ์: ปรากฏการณ์วทิยา 

มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีFยวกบัพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ออทิสติกจากศนูยศ์กัย

วโิรฒโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

มีพฤติกรรมทางสงัคมทีFพึงประสงคเ์ชิงบวกทีFเกิดขึHนระหวา่งปฏิบติักิจกรรมละครสร้าง

สรรค ์พฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ออทิสติก หมายถึง  พฤติกรรมทางสงัคมของเดก็

ออทิสติกมีสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFน โดยการสบตา การยอมใหส้มัผสั เช่น ยอมใหส้วม

กอด การทาํตามคาํสัFงสัHนๆเขา้ใจง่าย การรู้จกัรอคอย การสนใจคนรอบขา้งการรับรู้ความ

เป็นไปรอบตวั และการทาํงานร่วมกบับุคลอืFน สามารถวดัไดโ้ดยการสมัภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั นัFนกคื็อ นกัการละคร และผูดู้แลเดก็ออทิสติก จากประสบการณ์กา

รสงัเกตพฤติกรรมเดก็ออทิสติกในระหวา่งการทาํกิจกรรมละครสร้างสรรค ์พบวา่ 

กิจกรรมละครสร้างสรรคท์ัHง 5 กิจกรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางสงัคมดา้นสมัพนัธภาพกบั

บุคคลอืFน เมืFอวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ เดก็ออทิสติกสามารถทาํตามคาํสัFงทีFสัHนๆเขา้

ใจง่ายได ้เช่น นัFง นอน ยนื เดิน เป็นตน้ เดก็ออทิสติกสามารถทาํกิจกรรมทีFมีขัHนตอนไม่

ซบัซอ้นได ้สามารถหยดุพฤติกรรมทีFมีคนหา้มได ้สามารถสงัเกตความเป็นไปรอบขา้ง 

และเดก็ออทิสติกยอมใหส้มัผสัได ้เช่นการกอด การจบัมือ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัประ

โยชนข์องกิจกรรมละครสร้างสรรคที์F อุทยัวรรณ ปิF นประชาสรร (2540,หนา้ 76) กล่าว

ไวว้า่ ละครสร้างสรรค ์เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดมี้จินตนาการกวา้งไกล เปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้
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ใชค้วามคิดของตนเอง ส่งเสริมใหเ้ดก็ทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมใหเ้ดก็มีความเขา้ใจ

ในบทบาทความรู้สึกของบุคคลในสงัคมไดดี้ขึHน เปิดโอกาสใหเ้ดก็ระบายความรู้สึกและ

อารมณ์ในทางทีFถกูตอ้งเหมาะสม ช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็มีลกัษณะท่าทางการพดูทีFดีขึHน 

ทาํใหไ้ดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึF งประโยชนข์องกิจกรรมละครสร้างสรรคไ์ด้

สอดคลอ้งกบั แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางสงัคม  

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยั 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมละครสร้างสรรคส่์งผลต่อพฤติกรรมทางสงัคม

ของเดก็ออทิสติกดา้นความสมัพนัธภาพกบับุคคลอืFนในเชิงบวก ในระหวา่งการทาํกิจ

กรรมผูน้าํกิจกรรมควรมีการเสริมแรงดว้ยวาจาหรือภาษากาย เช่น กล่าวชม หรือแส

ดงสญัลกัษณ์ทางมือทีFดี 

 2. ควรส่งเสริมใหมี้การทาํกิจกรรมละครสร้างสรรคร่์วมกนัระหวา่งเดก็ออทิสติ

กและเดก็ปกติ เพืFอฝึกใหเ้ดก็ออทิสติกรู้จกัเขา้สงัคม และใหเ้ดก็ปกติมีทศันะคติทีFดีต่อ

เดก็มีความตอ้งการพิเศษวา่สามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมได ้

ขอ้เสนอแนะเพืFอการศึกษาวจิยัครัH งต่อไป 

ควรมีการศึกษาวจิยั กิจกรรมละครสร้างสรรคห์รือกิจกรรมอืFน ทีFสามารถพฒันา

พฤติกรรม ทางดา้นสงัคมดา้นอืFนๆของเดก็ทีFมีความตอ้งการพิเศษ 
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