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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองผลการพฒันาทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยใชกิ้จกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ ของนกัเรียนออทิสติก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) เชิงก่ึงทดลอง (quasi - experimental research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาทกัษะทางสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนออทิสติกท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ในโครงการ
ศูนยต์น้แบบพฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แผนการจดั
กิจกรรมบทบาทสมมติเร่ืองราวทางสังคม ซ่ึงใชใ้นการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ จ านวน 5 เร่ือง แบบ
สังเกตพฤติกรรมทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ศึกษาพฒันาการระหวา่งก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
และระยะติดตามผลโดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประเมินระดบัทกัษะสังคมดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ การด าเนินการทดลอง Single Subject Design ใชแ้บบแผนการศึกษาแบบ A – B – 
A Design เม่ือพิจารณาคะแนนประเมินหลงัจดักิจกรรมเสร็จแต่ละแผน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แสดงวา่กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้
นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 
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ผลการศึกษาพบว่า 
 ก่อนการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัพอใช ้หลงัการทดลองนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัดี และในระยะติดตามผลนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี 

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นัน่แสดงวา่กิจกรรม
บทบาทสมมติช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันาการทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 

 

บทน ำ 

 แผนพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2555 – 2561 (คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ, 2553, หนา้ 16) กล่าวไวว้า่ ใหภ้าครัฐรวมถึงองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีจดัและส่งเสริมใหอ้งคก์รทุกภาคส่วน จดัขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร 
บริการโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตร การ
เรียนการสอน และการฝึกอบรม เก่ียวกบัการสร้างและปรับสภาพแวดลอ้มโดยอาศยัหลกัการการ
ออกแบบท่ีเป็นสากลและเป็นธรรม เพื่อการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดข้องคนพิการ  สนบัสนุนการ
จดัตั้งกลไกใหค้  าปรึกษา ติดตามประเมินผล และพฒันานวตักรรม เพื่อส่งเสริมการปรับ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและท่ีอยูอ่าศยัใหค้นพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวติ
ไดจ้ริงจดัการขยายโอกาสการเขา้ถึงการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ มุ่งเนน้
พฒันาความสามารถใหเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละคน การจดัการศึกษาของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จึง
ตอ้งแตกต่างกนัไปตามความบกพร่องของแต่ละประเภท จ าเป็นตอ้งมีการจ าแนกความพิการหรือ
ความบกพร่องใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งตามความตอ้งการจ าเป็นและ
ศกัยภาพของคนพิการ 

การขาดทกัษะสังคมในเด็กท่ีมีภาวะออทิสติก ยงัคงเป็นปัญหาพื้นฐานท่ีส าคญัในการอยู่
ร่วมกนัในสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อใหไ้ดก้ารยอมรับจากบุคคลในสังคม เช่น การ
ทกัทายหรือการเร่ิมบทสนทนากบัเพื่อนหรือคนรู้จกั การเขา้สังคมเด็กท่ีมีภาวะออทิสติกอาจยงัท าตวั
ไม่เหมาะสม การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มกบัเพื่อนในชั้นเรียน การใชป้ระโยคในการร้องขอส่ิงต่างๆจาก
บุคคลอ่ืน ไม่สามารถมีสัมพนัธภาพร่วมกบัผูอ่ื้น (วฒิุชยั ใจนะภา, 2556, หนา้ 2) พฤติกรรมเหล่าน้ีเด็ก
ท่ีมีภาวะออทิสติกยงัไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได ้เพราะเด็กท่ีมีภาวะออทิสติกขาดความเขา้ใจใน
มุมมองของความคิดหรือการกระท าของบุคคลอ่ืน ขาดความเขา้ใจในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขาดการใช้
จินตนาการ การใชบ้ทบาทสมมติจ าลองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นวธีิหน่ึงท่ีสามารถฝึกใหเ้ด็กได้
เรียนรู้กบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนวา่ตวัเองตอ้งท าอยา่งไรถา้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ี  

กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นการสร้างสถานการณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้กิจกรรมร่วมในกลุ่ม 
เช่น การจ าลองสถานการณ์เก่ียวกบัชีวติประจ าวนัในการเรียนรู้เร่ืองการแบ่งปันการมีน ้าใจ 
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สถานการณ์จ าลอง คือ ครูใหข้นมนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสติกไป 5 ช้ิน และมีเพื่อนนกัเรียนท่ีนัง่ดว้ยอยู ่
4 คน ควรสอนใหน้กัเรียนท่ีมีภาวะออทิสติกแบ่งขนมใหเ้พื่อน 4 คน คนละ 1 ช้ิน และเหลือไวใ้ห้
ตนเอง 1 ช้ิน แต่มีเพื่อนนกัเรียน 1 คน ท่ีตอ้งการขนมเพิ่ม ซ่ึงถา้เราใหไ้ปเราก็จะไม่ไดข้นม เพราะ
เหลือแค่ 1 ช้ิน เพราะฉะนั้นตอ้งสอนใหน้กัเรียนรู้จกัรักษาสิทธ์ิของตน รู้จกัปฏิเสธ ถา้มีใครตอ้งการ
เอาเปรียบ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และเขา้ใจการแสดงออกของพฤติกรรมตนเองและพฤติกรรมบุคคล
รอบขา้งตามธรรมชาติในสถานการณ์ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ในสังคม เด็ก
ท่ีมีภาวะออทิสติกสามารถเรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติในสังคม ท าใหเ้กิดการมีปฏิสัมพนัธ์
ร่วมกบัผูอ่ื้นและส่ิงต่าง ๆ รอบตวัได ้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนเม่ือตอ้งอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป (วชัระ หนูมงกุฎ, 2557, หนา้ 3)   

การใชเ้ร่ืองราวทางสังคมสามารถช่วยเหลือหรือส่งเสริมใหเ้ด็กออทิสติก  มีทกัษะทางสังคมท่ี
ดีข้ึน สามารถรับรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัตวัในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม (อจัฉรา
พรรณ ทนนัไชยชมภู, 2557, หนา้ 122) เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีน าไปใชใ้นการศึกษา เพราะเป็นวธีิท่ี
สร้างพฒันาการทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา ผลการพฒันาทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 
โดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ของนกัเรียนออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)เพื่อเพิ่มทกัษะทางสังคมของนกัเรียนออทิ
สติก ท าใหเ้ด็ก รู้จกัการปฏิบติัตนในการเขา้สังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้และเป็นแนวทางในการ
ฝึกทกัษะทางสังคมทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนออทิสติก ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยใชกิ้จกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 

ของนกัเรียนออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนออทิสติกท่ีมีความบกพร่องทางดา้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ในโครงการศูนยต์น้แบบพฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 15  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนออทิสติกท่ีมีความบกพร่องทางดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ในโครงการศูนยต์น้แบบพฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียน
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ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจาก
เกณฑ ์ดงัน้ี 

 2.1 ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทย ์วา่เป็นเด็กออทิสติก 
 2.2 ไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองในการเขา้ร่วมการศึกษา 
3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ตวัแปรตน้ คือ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ   

  3.2 ตวัแปรตาม คือ ทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 การวจิยัคร้ังน้ี คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 
 1 . เป็นแนวทางใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งใชพ้ฒันาทกัษะทางสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ของนกัเรียน
ออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 2.  นกัเรียนออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีพฒันาการทกัษะทางสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดีข้ึน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเร่ืองผลการพฒันาทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์โดยใช้
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ของนกัเรียนออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) มีดงัน้ี 

1. แผนการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ 
2. เร่ืองราวทางสังคม ซ่ึงใชใ้นการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ จ านวน 5 เร่ือง  
3. แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 

 
วธีิด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ผลการพฒันาทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์โดยใชกิ้จกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ ของนกัเรียนออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยม) เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง (quasi - experimental research)  
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  

1. สร้างแผนการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ โดยใชเ้ร่ืองราวทางสังคม 
2. การสร้างเร่ืองราวทางสังคม 
3. แบบบนัทึกพฤติกรรมทางสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 



5 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ Single Subject Design ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ A – B – A 
Design 

  ระยะติดตามผล 
 ระยะการทดลอง  

ระยะเส้นฐาน   
A1 B A2 

 
ระยะท่ี 1 ระยะเส้นฐาน (A1) สังเกตทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ของนกัเรียนท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการด าเนินการทดลอง โดยผูศึ้กษาร่วมกบังานแนะแนวเพื่อน าเร่ืองราวบทบาท
สมมติแทรกเขา้ในหลกัสูตรการเรียนการสอนเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการทดลอง รวบรวมขอ้มูลของ
กิจกรรม การเร่ิมบทสนทนาเขา้หากลุ่มเพื่อนเพื่อท างานร่วมกนัเขา้ไปขอเพื่อนเล่นดว้ยรู้จกัการ
ทกัทายรู้จกัการแบ่งปันใหเ้พื่อนยมืเคร่ืองเขียนแบ่งปันขนมใหเ้พื่อนเก็บของไดน้ าไปส่งคืนใหค้รูโดย
ใชแ้บบบนัทึกพฤติกรรมทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 

ระยะท่ี 2 ระยะทดลอง (B) ด าเนินการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ 
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 13 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 ใชเ้วลา
คร้ังละ 30 นาทีรวมทั้งส้ิน 10 คร้ัง 

ระยะท่ี 3 ระยะติดตามผล (A2) สังเกตทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ของนกัเรียนท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง หลงัการด าเนินการทดลอง โดยหยดุการจดักิจกรรมบทบาทสมมติเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
หลงัจากนั้นผูศึ้กษาเขา้มาสังเกตกลุ่มตวัอยา่งอีกคร้ังเพื่อติดตามผลการประเมินทกัษะสังคมดา้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ 

ผูศึ้กษาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหา
ค่าสถิติ ดงัน้ี 

ศึกษาพฒันาการทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนออทิสติกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ระหวา่งก่อนทดลอง หลงัทดลอง และระยะติดตามผล
โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประเมินระดบัทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ 
 
ผลการศึกษา 
 ก่อนการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัพอใช ้( X = 14.00 , SD =1.73) หลงัการทดลองนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี ( X = 21.00 , SD =1.00) และในระยะติดตามผลนกัเรียนมีคะแนน
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เฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี ( X = 22.00 , SD = 3.61) และเม่ือพิจารณา
คะแนนประเมินหลงัจดักิจกรรมเสร็จแต่ละแผน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นัน่แสดงวา่กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยใหน้กัเรียนมีพฒันาการ
ทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์  
  
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ก่อนการจดักิจกรรมบทบาทสมมติ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะ
สังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัพอใช ้( X = 14.00 , SD =1.73) หลงัการทดลองนกัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี ( X = 21.00 , SD =1.00) และในระยะ
ติดตามผลนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี ( X = 22.00 , SD = 
3.61) และเม่ือพิจารณาคะแนนประเมินหลงัจดักิจกรรมเสร็จแต่ละแผน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นัน่แสดงวา่กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้
นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะสังคมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชก้ารแสดงบทบาทสมมติ 
สามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมตามท่ีผูศึ้กษาได้
วางเป้าหมายไวใ้นการฝึกทกัษะทางสังคมของนกัเรียนออทิสติกไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท่ีผูศึ้กษาไดใ้ห้
นกัเรียนในชั้นเรียนเดียวกนัแสดงบทบาทสมมติ และกระตุน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัตาม พฤติกรรมการ
ปฏิบติัตนในสังคมท่ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดข้ึนดว้ยการฝึกแบบซ ้ า ๆ และทบทวนอยูต่ลอด อีกทั้งยงัมีการ
ฝึกการแสดงพฤติกรรมอยา่งเป็นล าดบัขั้นชดัเจน ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์พฤติกรรมของแต่ละทกัษะใน
การปฏิบติัตนในสังคม โดยใหเ้พื่อนท่ีเป็นนกัเรียนปกติมาฝึกซอ้มการแสดงบทบาทสมมติในแต่ละ
ทกัษะในการปฏิบติัตนในสังคมตามทกัษะทางสังคมท่ีไดก้ าหนดไว ้ ซ่ึงบทบาทสมมตินั้นจะเป็นการ
จ าลองบทบาทขั้นตอนของทกัษะการปฏิบติัตนในสังคมท่ีนกัเรียนจะตอ้งเผชิญอยูใ่นชีวติประจ าวนั
ดงัจะเห็นไดจ้ากในขณะท่ีตอ้งด าเนินชีวติอยูใ่นโรงเรียนทุกวนั โดยผูศึ้กษาคาดวา่การแสดงบทบาท
สมมติดงักล่าว จะเป็นการช่วยส่งเสริมการรับรู้ใหแ้ก่นกัเรียน และยงัเป็นการเอ้ือและสอดคลอ้งกบั
การแสดงพฤติกรรมตามขั้นตอนท่ีอยูใ่นกิจกรรมบทบาทสมมติท่ีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ขั้นตอนของแต่ละทกัษะ และไดมี้การแสดงตามขั้นตอนของแต่ละทกัษะจากการแสดงบทบาท
สมมติท่ีผูศึ้กษาไดก้ าหนดข้ึนควบคู่กนัไป จึงท าใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสังคมสูงข้ึนกวา่ก่อนการฝึก 
ในขณะเดียวกนัการศึกษาไดด้ าเนินการฝึกทกัษะทางสังคม ในลกัษณะของการฝึกซ ้ าย  ้าทวนโดยท าซ ้ า 
ๆ หลาย ๆ คร้ัง ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก แผนการจดักิจกรรมในแต่ละทกัษะ แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
วนั คร้ังละ 30 นาที ซ่ึงช่วงระยะเวลาดงักล่าวน่าจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมแต่
ละดา้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผลของการด าเนินการทดลองในระยะการทดลอง (B) จะเห็นไดว้า่นกัเรียน
ออทิสติกสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนเม่ือสังเกตในระยะติดตามผล (A2) จะไดว้า่คะแนนลดต ่าลง 1- 2 
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คะแนนนั้นเน่ืองจากนกัเรียนออทิสติกเม่ือไม่ไดรั้บการฝึกฝนเหมือนระยะทดลอง (B) จึงท าให้
นกัเรียนออทิสติกลืมบางขั้นตอน แต่ถึงอยา่งไรพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ามท่ีผูศึ้กษาไดก้ระท าการฝึก 
จึงส่งผลใหท้กัษะทางสังคมของนกัเรียนอทิสติกหลงัฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึก 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ระยะเวลาในการฝึกควรมีการยดืหยุน่ตามความเหมาะสมของการสอนในแต่ละคร้ัง โดย
ในการฝึกคร้ังแรก ๆ อาจก าหนดระยะเวลาใหม้าก่อน แต่พอนกัเรียนคุน้เคยแลว้ในการฝึกทกัษะ 
ต่อไปครูอาจจะใชเ้วลาลดลงได ้

2. นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีอยูไ่ม่น่ิงในบางคร้ังขณะท่ีด าเนินการสอน ครูควรกระตุน้เตือนให้
นกัเรียนมีความสนใจหรืออาจจะมีการจูงใจ หรือการเสริมแรงใหเ้ด็กในกรณีท่ีนกัเรียนใหค้วาม
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

3. ครูควรใชค้  าสั่งท่ีชดัเจนและกระชบัเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจและปฏิบติัตามในขณะท่ี
ด าเนินการใชก้ารแสดงบทบาทสมมติโดยจะตอ้งเขียนหรือก าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการ
ฝึก 

 
ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรน ากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ไปประยกุตใ์ชใ้นทกัษะดา้นสังคมเร่ืองอ่ืนๆ เช่น 
การรับรู้และการแสดงออกทางอารมณ์ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การเล่น และการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของสังคม กบันกัเรียนกลุ่มออทิสติก 

2. ควรน ากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนออทิสติกในระดบัอ่ืนๆ  
3. ควรน ากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ไปประยกุตใ์ชก้บันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

ในกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ 
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