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พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนสำาหรับบุคคล
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล ของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนสำาหรับ
บุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก จำานวน 5 คน ของศูนย์การ
เรียนสำาหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดย
การสังเกตและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 
พบวา่ ในการเตรยีมการสอนครผููส้อนไดป้ฏบิตัติามข้ันตอนดังนี ้คือ การวเิคราะหห์ลกัสตูร การวเิคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การเตรียมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP การเตรียมแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล IIP และการเตรียมสื่อการสอน 2. พฤติกรรมการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
นักเรียนออทิสติก พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นการนำา
เข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอนโดยสอนเป็นรายบุคคลและตามระดับความสามารถ สอนจากง่ายไปยาก 
ใกล้ตวัไปไกลตวั สอนใหนั้กเรียนได้ลงมือปฏบิติัจริง สอนโดยใชห้ลัก 3R’s และสอนโดยการกระตุน้เตอืน  
ขั้นฝึกฝนด้วยการสอนย้ำาและขั้นสรุปด้วยการสอนทวน 3. พฤติกรรมการสอนด้านการประเมินผลของ 
ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก พบว่า ในการประเมินผลครูผู้สอนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ คือ การ 
ประเมินผลโดยการสังเกตรายบุคคลและการประเมินผลจากผลงานรายบุคคล

คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการสอนออทิสติก ครูผู้สอนออทิสติก นักเรียนออทิสติก
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Abstract

This research aims to study the teaching behavior focusing on teaching preparation,  
teaching activities and the evaluation of the teachers at the Learning Center for Autistic 
Individuals Kalasin Panyanukul School, Kalasin Province. This study is a qualitative research 
that focuses on five teachers who teach autistic students at the Learning Center for Autistic 
Individuals Kalasin Panyanukul School, Kalasin Province. The instruments of this research 
consist of observation and interview. The data was analyzed by qualitative content analysis.

The results found that 1. Teaching behavior of the teachers for Autistic consists of 
curriculum analysis, student’s individual Analysis, preparation of individualized Education 
Plan (IEP), preparation of individualised instruction plans, (IIP) and preparation of teaching 
materials. 2. Teaching behaviors of teaching activities of the teachers for Autistic consists of 
the introduction to the lesson, teaching by individual teaching and personal skills, teaching 
from simple to complex and from near to far, teaching students how to practice, using 3R’s 
principles and stimulation, step by step practice and concludes with a retraining tutorial.  
3. Teaching behavior of the teachers is comprised of personal observation and personal 
assessment.

Keywords: Autistic teaching behavior, Autistic teacher, Autistic student

บทนำา

พฤติกรรมการสอน เป็นการกระทำาหรือ
การปฏิบัติของครู ในขณะที่ทำาการสอนแต่ละครั้ง 
ดว้ยการใชเ้ทคนคิและวธิกีารสอนอยา่งหลากหลาย 
เปน็การสง่เสริมสนบัสนนุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดย
มุง่ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิคน้คว้าและสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง
ให้มปีฏสิมัพนัธท์ีดี่ระหวา่งครแูละนกัเรยีนเปน็การ
เปลีย่นบทบาทจากผูส้อนหรอืผูถ้า่ยทอดขอ้มลูความ
รู้มาเปน็ผูจ้ดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเพือ่
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมากที่สุดและเกิด
ผลดทีีส่ดุตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล (จนิดา ทบั
จนี. 2546: 33) การศกึษาพเิศษ ตามความหมาย
ทีร่ะบไุว้ใ้น พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
กล่า่วไว้้ใน หมวด 2 สทิธแิละหน้า้ทีท่างการศึกษา 
มาตรา 10 วรรค 2 ว่า่ “...การจัดการศึกษาสำาห
รบับคุคลซึง่มคีวามบกพรอ่งทางร่า่งกาย จติใจ สติ

ปััญญา อารมณ์์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 
หรือมีร่่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล 
ซึ่งไม่่สามารถพึ่งตนเองได้้หรือไม่มีผู้้ดูแลหรือด้้อย
โอกาส ตอ้งจดัให้บ้คุคลดงักลา่วม ีสทิธแิละโอกาส
ได้้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็็นพิเศษ” (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่่งชาติ. 2545: 7)

กระทรวงศกึษาธิการได้จ้ดัแบง่ตาม ประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง กำาหนดประเภทและหลกั
เกณฑ์์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 จัด
ประเภทของคนพกิารเป็น็ 9 ประเภท ไดแ้ก ่บคุคล
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความ
บกพรอ่งทางการไดย้นิ บคุคลทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปัิญญา บคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางรา่งกายหรอื
การเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ บคุคลทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้บุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งทางการพูด
และภาษา บคุคลทีม่คีวามบกพร่องทางพฤตกิรรม
หรอือารมณ ์บคุคลออทสิตกิ และบคุคลพกิารซอ้น 
(สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2552: 3) จุด
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มุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนบุคคลออทิ
สติกนั้น คือ การปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมพัฒนาการ 
ความรู้ ความสามารถ ในการดำารงชีวิตให้อยู่ใน
สังคมให้ได้ การที่ครูจะปรับพฤติกรรมของเด็ก
ได้นั้นจะต้องเข้าใจในกระบวนการสอนเสียก่อน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และในการจัดการเรียน
การสอนสำาหรับบุคคลออทิสติกจึงมีความจำาเป็น
ที่ต้องมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องคำานึง
ถงึวธิกีารเรยีนรูข้องบุคคลออทิสตกิเป็นสำาคญั การ
สอนใหบ้คุคลออทสิตกิเกดิการเรียนรู้มพีฤตกิรรมที่
พงึประสงคแ์ละพฒันาเตม็ศกัยภาพไดน้ัน้ ครผูู้สอน
ต้องมีเจตคติที่ดีทั้งต่อบุคคลออทิสติก คลุกคลีกับ
เดก็และสรา้งความสมัพนัธภาพทีด่ตีอ่กนัจนเปน็ที่
ยอมรับของผู้เรียน จึงจะเอื้อให้ผู้เรียนยอมรับการ
เรียนรู้ต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายที่กำาหนด (สถาบัน
ราชานุกูล. 2555: 26)

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัด
กาฬสินธุ์ สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา และนกัเรยีนออทิ
สตกิ เปดิสอนตัง้แตร่ะดบัอนบุาลถงึมธัยมศกึษาปี
ที่ 6 มีบุคลากรครูจำานวน 62 คน นักเรียนจำานวน 
424 คน ครูผูส้อนทีท่ำาการจดัการเรยีนการสอนให้
กบันกัเรยีนนัน้ ส่วนใหญเ่ป็นครูท่ีมวีฒุทิางดา้นการ
ศกึษาพเิศษ และในศนูยก์ารเรยีนสำาหรบับคุคล ออทิ
สตกิ มคีรผููส้อนจำานวน 6 คน นกัเรียนออทสิติกระ
ดับประถมศึกษา จำานวน 10 คน นักเรียนออทิสติ
กระดับมธัยมศึกษา จำานวน 6 คน จากรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 
2554-2558) ของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(2555: 7-8) พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญั ในตวับง่ชีย่้อย ครหูรอืครูพีเ่ลีย้งสง่เสรมิการ
เรยีนรูท้ีต่อบสนองตอ่ธรรมชาตแิละพฒันาการของ

ผู้เรียน อยู่ในระดับพอใช้ และยังมีจุดที่ควรพัฒนา 
คือ ครูบางคนยังขาดการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน การใช้เทคนิคและสื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระตุ้นความ
คิดของผู้เรียน 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักและ
เห็นความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการ
ศึกษาของนักเรียนออทิสติก เพ่ือให้นักเรียนออทิ
สติกเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการ มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถ
ดำารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงเป็น
แรงจูงใจให้ทำาวิจัย เพื่อค้นหาพฤติกรรมการสอน
ของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ในศูนย์การเรียน
สำาหรบับุคคลออทสิติก โรงเรียนกาฬสินธุป์ญัญานุ
กูล จงัหวดักาฬสนิธุ ์ซ่ึงผลการวจิยัน้ีจะเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ อกีทัง้ยงัทราบ
พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติ
กวา่เปน็อยา่งไร มจีดุทีค่วรพฒันาตามทีส่ำานกังาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษาได้
เสนอไว้หรือไม่ ถ้ามีก็จะได้เป็นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอ
แนะของสำานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อครูจะได้พัฒนาการเรียน
การสอนท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
ของผู้เรียนต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการเตรียม
การสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการประเมิน
ผลของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการตาม
ลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย

2. ตัวแปรที่ศึกษา

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

5. การหาคุณภาพเครื่องมือ

6. การดำาเนินการวิจัย

7. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย (target 
group) เป็นครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกของศูนย์
การเรยีนสำาหรบับคุคลออทสิตกิ โรงเรยีนกาฬสนิธุ์
ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จำานวน 5 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษ�

ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาพฤติกรรมการสอน
ของครู 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมการสอน 2) 
การจัดการเรียนการสอน 3) การประเมินผล

3. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกต มีรายละเอียดดังนี้

1. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง (Struc-
tured interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้สำาหรับ
สัมภาษณ์หลังทำาการสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ ซึง่กำาหนดประเดน็
การสมัภาษณไ์ว ้3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการเตรยีมการ
สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
ประเมินผล

2. แบบสังเกตแบบมโีครงสร้าง (Structured 
Observation) เปน็แบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอน
ของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ซึ่งกำาหนดกรอบ
การสังเกตไว้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียน

การสอนและด้านการประเมินผล

4. ก�รสร้�งเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ครัง้นี ้คอื แบบสมัภาษณแ์ละแบบสงัเกตมขีัน้ตอน
ในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้

1. แบบสัมภาษณ์

1.1 ศึกษาแนวคดิ หลักการ และพฤตกิรรม
การสอนของครูผูส้อนนักเรียนออทิสติก เพ่ือนำามา
เป็นข้อมูลในการกำาหนดขอบเขตและเนื้อหาของ
แบบสมัภาษณ์ จากหลกัสตูรสถานศึกษา (โรงเรยีน
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล. 2553: 12) และมาตรฐาน
ครูการศึกษาพิเศษ (สำานักงานเลขาธิการ คุรุสภา. 
2555: 96)

1.2 วเิคราะหแ์ละกำาหนดประเดน็ทีต่อ้งการ
สัมภาษณ์

1.3 ศึกษาแนวทาง วธิกีารสรา้งและกำาหนด
ลกัษณะของแบบสมัภาษณจ์ากเอกสารประกอบการ
สอน วิชา 1043408 การวจิยัทางการศกึษา (อรญั 
ซยุกระเดือ่ง. 2557: 58-60) การวจิยัทางการศกึษา 
(ไพศาล วรคำา. 2558: 259) และการวัดผลการ
ศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี. 2558: 37-38)

1.4 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกีย่วกับพฤตกิรรมการสอนของครทูัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก ่
ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการประเมินผล

1.5 นำาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปเสนอ
อาจารยท์ีป่รึกษาวทิยานพินธ ์เพือ่ขอคำาแนะนำาและ
ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำาแนะนำาให้เหมาะ
สมกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. แบบสังเกต

2.1 ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัพฤตกิรรมท่ี
ต้องการสงัเกต จากหลกัสูตรสถานศกึษา (โรงเรียน
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล. 2553: 12) และมาตรฐาน
ครูการศึกษาพิเศษ (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
2555: 96)
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2.2 วิเคราะห์และกำาหนดลักษณะที่
ต้องการสังเกต

2.3 ศึกษาแนวทาง วิธกีารสรา้งและกำาหนด
ลกัษณะของแบบสังเกตจากเอกสารประกอบการสอน 
วิชา 1043408 การวิจัยทางการศึกษา (อรัญ ซุย
กระเดื่อง. 2557: 58-60) การวิจัยทางการศึกษา 
(ไพศาล วรคำา. 2558: 259) และการวัดผลการ
ศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี. 2558: 34-36)

2.4 สรา้งแบบสังเกตแบบมโีครงสรา้งเกีย่ว
กับพฤตกิรรมการสอนของครู ท้ัง 2 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้น
การจดัการเรยีนการสอน และดา้นการประเมนิผล

2.5 นำาแบบสงัเกตทีส่รา้งขึน้ไปเสนออาจารย์
ท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ ์เพือ่ขอคำาแนะนำา และดำาเนนิ
การแก้ไขปรับปรุงตามคำาแนะนำาให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5. ก�รห�คุณภ�พเครื่องมือ

1. นำาแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตที่
ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำาแบบ
สมัภาษณแ์ละแบบสงัเกตปรบัปรงุแกไ้ขให้เรยีบรอ้ย 
แลว้นำาไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จำานวน 5 ทา่น ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

2. นำาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ
มาคำานวณดัชนีความสอดคล้อง (IOC = index of 
congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พร้อมทั้งแก้ไข
ปรับปรุง ข้อคำาถามตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ

3. ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) พบ
ว่า มีค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 แสดงให้เห็นว่าแบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกตมีความสอดคล้องและมี
ความเหมาะสมในการนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4. นำาแบบสมัภาษณแ์ละแบบสงัเกตทีไ่ดไ้ป
ทดลอง (Try out) กบัครผููส้อนท่ีไมใ่ชก่ลุ่มเปา้หมาย

5. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบ
สัมภาษณ์และแบบสังเกตให้มีความสมบูรณ์

6. นำาแบบสมัภาษณแ์ละแบบสังเกตไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการ
วจิยั คอื ครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ ศนูยก์ารเรยีน
สำาหรบับุคคลออทสิตกิ โรงเรยีนกาฬสนิธุป์ญัญา นุ
กูล จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ผูว้จิยับนัทกึขอ้ความขอหนังสอืราชการ
จากคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ถงึผูอ้ำานวยการโรงเรยีนกาฬสินธุป์ญัญานกุลู จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์เพือ่ขออนญุาตในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

2. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลตามช่วง
เวลาที่กำาหนดไว้ ด้วยการสัมภาษณ์ถึงพฤติกรรม
การสอนทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการเตรยีมการสอน 
ดา้นการจัดการเรยีนการสอน และดา้นการประเมนิ
ผล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมเชิงลึกตามประเด็นที่กำาหนด เพื่อนำาไป
วิเคราะห์ประกอบกับการสงัเกต และสมัภาษณต์าม
จังหวะหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในขณะที่ทำาการ
สังเกตในแต่ละครั้ง จะสัมภาษณ์ 2-3 ประเด็นใน
ดา้นใดดา้นหนึง่ และจะไดข้อ้มลูครบทกุประเดน็ใน
สัปดาห์สุดท้ายของการเก็บรวบรวมข้อมูล

3. สังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกรอบการ
สังเกต คือ การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล การสังเกตแต่ละครั้งจะสังเกตต้ังแต่
ต้นจนสิ้นสุดการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยจะไม่แจ้ง
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบก่อนที่จะทำาการสังเกต แต่
จะปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนการสอนรว่มกบัครผููส้อน
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวันตามปกติ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติ ผู้วิจัยทำาการ
บนัทกึพฤตกิรรมการสอนของครผููส้อนนกัเรยีนออทิ
สติก ทั้ง 2 ด้าน และเหตุการณ์ในชั้นเรียน โดยวิธี
การจดบันทึก ขณะที่ทำาการสังเกตและเมื่อสิ้นสุด
การสงัเกตในแตล่ะครัง้ ผูว้จิยัจะทำาการสรปุขอ้มลู
ทกุครัง้ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูต้องครบถ้วน สามารถ
ตอบปัญหาการวิจัยได้ หากพบว่ามีการจดบันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ต้องบันทึกเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 
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4. ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทัง้แบบ
สมัภาษณแ์ละสงัเกตก่อนออกจากพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู

7. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยันำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณแ์ละ
สังเกตพฤติกรรม มาถ่ายทอดเป็นความเรียง หลัง
จากนัน้จึงแตกขอ้มูลเป็นส่วนยอ่ย แล้วใหร้หสัข้อมลู 
เป็นการกำาหนดความหมายของข้อมูลแต่ละส่วน 
เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลส่วนย่อยเหล่านั้นได้ 
จากนั้นจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน และแยกข้อมูลที่มีลักษณะต่างกัน
อยู่ในกลุ่มที่ต่างกัน กำาหนดชื่อให้กลุ่มข้อมูลและ
ตีความของกลุ่มข้อมูลน้ัน นำาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และสังเกตมาทำาการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และนำาเสนอผลการวเิคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณนาบรรยายเนื้อหา (Content 
Descriptive)

ผลการวิจัย

จากการวจิยัศึกษาพฤติกรรมการสอนของ
ครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ สรปุผลการวจิยัไดด้งันี้

1. พฤติกรรมการสอนด้านการเตรียม
การสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ดังนี้

1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร

ครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ 3 คน ไดด้ำาเนนิ
การศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ศกึษาหลกัสตูร
สถานศึกษาและหลักสูตรสำาหรับบุคคลออทิสติก 
ศกึษามาตรฐานการเรยีนรู้ช่วงชัน้ของแตล่ะทักษะวา่
มโีครงสรา้งหรอืกรอบใหแ้กผู่เ้รียนอยา่งไร นำาขอ้มลู
จากการศกึษามาวเิคราะหร์ว่มกนัเพือ่ประโยชนใ์น
การวางแผนการสอนวา่ควรจะสอนเนือ้หาอะไรให้ผู้
เรียน โดยเริ่มจากจัดทำาคำาอธิบายแต่ละทักษะ จัด
ทำากำาหนดการสอน/ตารางหน่วยการเรยีนรู ้จากนัน้
แยกกนัจดัทำาแผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะทักษะซึง่
ในแผนก็จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระ จุดประสงค์
การเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

ตัวช้ีวัด เวลาเรียน และการวัดผลเป็นรายบุคคล 
ส่วนครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกอีก 2 คน ไม่ได้ทำา
ตามขั้นตอนในการวิเคราะห์หลักสูตร

1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกทั้ง 5 คน ได้
ทำาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในทักษะทีต่อ้งการวเิคราะห์
จากครูผูส้อนในปีการศกึษาทีผ่า่นมา จัดสรา้งเครือ่ง
มือ แบบทดสอบแต่ละทักษะขึ้นใหม่แล้วนำามาใช้
ทดสอบนักเรียนทุกคน จากนั้นนำาข้อมูลมาศึกษา
วิเคราะห์หรือแยกแยะ พร้อมกับจัดกลุ่มนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข จัดทำาแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นราย
บคุคลเพ่ือแยกแยะหาความแตกต่างระหว่างบคุคล
ในเรื่องความรู้ ความสามารถ ความพร้อมด้านสติ
ปัญญา ความพร้อมด้านพฤติกรรม ความพร้อม
ดา้นร่างกายจิตใจ และความพร้อมดา้นสงัคม เพือ่
จะไดจ้ดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันักเรยีน
แต่ละคน 

1.3 การเตรยีมแผนการจดัการศกึษาเฉพาะ
บคุคล (Individualized Education Program: IEP)

ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกทั้ง 5 คน ได้
ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ของนกัเรยีน
ซ่ึงประกอบดว้ยข้อมลูทัว่ไปของนกัเรยีน ข้อมลูดา้น
การแพทย ์ขอ้มลูดา้นการศกึษา ระดบัความสามารถ
ปัจจุบัน เป้าหมายระยะยาว 1 ปี จุดประสงค์เชิง
พฤตกิรรม ขอ้มลูผูป้กครอง ความตอ้งการสิง่อำานวย
ความสะดวก สื่อทางการศึกษา ครูประจำาชั้น ครู
การศึกษาพิเศษและผู้บริหารสถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัทำาแผน IEP จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้แก่ ครูประจำาชั้น ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถาน
ศึกษา ประชุมเพื่อจัดทำาแผน IEP และลงนามใน
แผน IEP เมื่อประชุมเสร็จสิ้นและนำาแผนไปสู่การ
ปฏิบตั ิประเมนิ ทบทวน ปรับแผน และรายงานผล
การดำาเนนิการอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง เพ่ือ
เปน็ขอ้มลูในการจดัการศึกษาสำาหรบันกัเรยีนตอ่ไป 

1.4 การเตรยีมแผนการสอนเฉพาะบคุคล 
(Individualized Implementation Plan: IIP)
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ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกทั้ง 5 คน ได้
ทำาการศึกษาขอ้มลู หลักการในการจดัทำาแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล IIP สังเกตในแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ว่ามีเป้าหมายระยะยาว
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างไร จากนั้น
จึงจัดทำาแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP ตามเป้า
หมายระยะสั้นหรือจุด ประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี
กำาหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
IEP ซึ่งในแผนก็จะประกอบด้วย ชื่อนักเรียน วัน
เริ่มใช้ วันสิ้นสุด เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
สอน วิธี/เครื่องมือประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 
และบันทึกหลังการสอน

1.5 การเตรียมสื่อการสอน

ครูผูส้อนนักเรยีนออทสิตกิ 3 คน ไดศ้กึษา
เนื้อหาและพิจารณาเป้าหมายของวัตถุประสงค์
ของบทเรียนเป็นหลัก จากนั้นเลือกสื่อการสอนที่
สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะ
สอน ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะ
สมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของ 
ผูเ้รยีน สือ่การสอนทีน่ำามาใชส้อนเปน็สือ่ทีเ่ปน็ของ
จริงซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง มีการเตรี
ยมความพร้อมของครูผู้สอนในการใช้ส่ือการสอน
โดยทำาความเขา้ใจในเนือ้หาทีม่ใีนสือ่ ข้ันตอน และ 
วิธีการใช้สื่อ เพื่อให้ใช้สื่อการสอนเป็นไปอย่างดี
และราบรื่น เตรียมความพร้อมของสื่อให้พร้อมใช้
งานได้ ส่วนครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกอีก 2 คน 
มีการเตรียมสื่อการสอนบ้างเป็นบางครั้ง

2. พฤติกรรมการสอนดา้นการจดัการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก  
ดังนี้

2.1 ขั้นการนำาเข้าสู่บทเรียน

ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกท้ัง 5 คน มี
การให้นักเรียนทำาสมาธิ ทำากิจกรรมวงกลม ร้อง
เพลง กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้นักเรียน
มสีมาธ ิมีความตืน่ตวัอยูต่ลอดเวลาและพรอ้มทีร่บั
ฟงัในเร่ืองทีค่รูจะสอน มกีารใชส้ือ่วดีทีศันเ์ก่ียวกับ

เรือ่งท่ีสอนและซกัถามแลว้เชือ่มโยงไปยังเนือ้หาท่ี
สอน มีการใชบ้ทเพลงท่ีเกีย่วกบับทเรยีน โดยครจูะ
นำาเพลงมาร้องให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนร้อง
ตาม มีการสนทนา ถามตอบกับนักเรียนเกี่ยวกับ 
บทเรียน โดยครูใช้น้ำาเสียง สีหน้า ท่าทาง เพื่อ
เป็นการกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียนให้
มาอยู่ท่ีการสอนของคร ูและเปน็การเตรยีมนักเรยีน
ให้มีสมาธิพร้อมที่จะรับฟังเรื่องที่ครูจะสอน เวลา
ที่ใช้ในการนำาเข้าสู่บทเรียนประมาณ 5-10 นาที 
หรือดูตามความเหมาะสมของเนื้อหา

2.2 ขั้นการสอน

ครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิทัง้ 5 คน ทำาการ
สอนนกัเรยีนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้สอนนกัเรยีน
เป็นรายบุคคลและตามระดบัความสามารถ เพราะ
นกัเรียนแตล่ะคนศักยภาพไมเ่หมอืนกนั โดยจะสอน
แยกตามกลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน แต่ละ
กลุม่จะใช้ชุดฝึกหรอืแบบฝกึหดัทีต่า่งกนั โดยครจูะ
เข้าไปสอนแบบตัวต่อตัว สอนทีละขั้นจากง่ายไป
หายาก สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปไกลตัว สอนให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สอนโดยใช้หลัก 3R’s 
คอื สอนซ้ำาไปซ้ำามา สอนแบบไมต่งึเครยีดและสอน
สม่ำาเสมอ สอนโดยการกระตุ้นเตือน เช่น การกระ
ตุ้นเตือนทางกาย การกระตุ้นเตือนด้วยวาจา และ
การกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง สอนโดยการสาธิต
ให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนทำาตามทีละขั้นตอน 
และมีการชี้แนะอธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองที่นักเรียน
ยังไม่เข้าใจ สอนโดยใช้เกมการสอน มีการเสริม
แรงทางบวก เช่น การกล่าวชมเชย การให้รางวัล 
เมื่อนักเรียนมีการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม  
ส่งเสริมให้นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม จำาเป็นต้องมี
ความยืดหยุ่นสูงในการสอนและคำานึงวิธีการเรียน
รู้ของนักเรียนเป็นสำาคัญ 

2.3 ขั้นฝึกฝนด้วยการสอนย้ำา

ครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ 4 คน ไดท้ำาการ
สอนย้ำานกัเรยีนอยา่งสม่ำาเสมอ โดยการนำาขัน้การ
สอนมาสอนอีกครั้ง มีการย้ำาทุกครั้งเมื่อสอนเสร็จ
ในครั้งแรกประมาณ 30-60 นาที หรือขึ้นอยู่กับ
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เนือ้หา โดยเปลีย่นแบบฝกึหัดหรอืเปลีย่นกจิกรรม
ให้แตกต่างจากขั้นการสอนในครั้งแรก บทเรียนที่
ยากก็จะย้ำามากกว่าบทเรียนที่ง่าย ย้ำาในจุดหรือ
เนื้อหาที่ต้องการย้ำาเม่ือนักเรียนยังไม่เข้าใจ ใน
ขณะที่ครูทำาการสอนจะมีการย้ำา ทุก 15-20 นาที 
และเน้นย้ำาให้นักเรียนบ่อยๆ นักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจดจำาบทเรียน
ได้อย่างยาวนาน โดยครูใช้ทักษะการใช้วาจา การ
ใชน้้ำาเสยีงในการเนน้ย้ำานกัเรยีนเพือ่เปน็การกระตุน้
ในการเนน้ย้ำานกัเรยีน ย้ำาในจดุทีน่กัเรยีนบกพรอ่ง
ในขั้นแรก จากการย้ำาในรอบที่สองและรอบต่อๆ 
ไป นักเรียนต้องสามารถจำาได้หรือบรรลุตาม 
เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนครูผู้สอนนักเรียนออทิสติ
กอีก 1 คน ทำาการสอนย้ำานักเรียนเป็นบางครั้ง

 2.4 ขั้นสรุปด้วยการสอนทวน

 ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 3 คน ได้
ทำาการสรุปและทบทวนทุกครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้น
กระบวนการสอนหรือจากที่มีการวัดผลแล้ว สรุป
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนกิจกรรมทั้งหมดต้ังแต่ต้น
จนจบอย่างละเอียด พยายามชี้ให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เพิ่งเรียนจบไปและส่ิง
ทีจ่ะเรยีนใหม ่สรปุเร่ืองหรือใจความสำาคัญเข้าดว้ย
กันเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์ พยายามให้นักเรียนสรุปด้วยตัวเองก่อน 
หรือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นออกมา เพื่อดู
ว่านักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ แล้วครูก็
ช่วยแก้ไขและส่งเสริมให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป โดยครูจะซักถามแล้ว
ใหน้กัเรยีนตอบจนไดส้าระสำาคญัครบถว้น และครู
เป็นคนสรุปเมื่อบทเรียนนั้นยากและซับซ้อน สรุป
จากการใชส้ือ่อปุกรณ์ โดยครใูชส้ือ่การสอนมาชว่ย
ให้การสรุปบทเรียนง่ายขึ้น สรุปบทเรียนโดยการ
ใช้คำาพูด ท่าทางจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องราว
ตา่งๆ ไดช้ดัเจนขึน้ สว่นครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ 
อีก 2 คน ไม่ได้สรุปและทบทวนให้กับนักเรียน
อย่างสม่ำาเสมอ

3. พฤตกิรรมการสอนดา้นการประเมิน
ผลของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ดังนี้

3.1 การประเมนิผลโดยการสงัเกตรายบคุคล

ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกทั้ง 5 คน ได้
ทำาการประเมนิผลนกัเรียนตามสภาพจรงิ ประเมนิ
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้แบบ
ประเมนิการสงัเกตนกัเรยีนรายบคุคลของโรงเรยีนที่
มเีกณฑใ์นการประเมนิแบบ rating scale 5 ระดบั 
สังเกตจากการที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ตามทีค่รูกำาหนดให ้รวมถึง
กระบวนการขัน้ตอนในการปฏบิตัใินแตล่ะกจิกรรม 
สงัเกตนกัเรยีนวา่เกดิพฤตกิรรมตามทีร่ะบไุวใ้นจดุ
มุง่หมายการสอนมากนอ้ยเพยีงใด สงัเกตจากการ
พูดโต้ตอบกับครูในขณะที่ครูซักถามเกี่ยวกับบท
เรียน สังเกตพฤติกรรม ความสนใจในบทเรียน 
ความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำางาน มีความรับผิด
ชอบ กล้าแสดงออก ความร่วมมือในการทำางาน
กลุ่มของนักเรียนในขณะที่เรียน ประเมินผลการก
ระทำา การแสดงออกของนักเรียนตามสภาพความ
เป็นจริง ทั้งในและนอกห้องเรียน 

3.2 การประเมนิผลจากผลงานรายบคุคล

ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกทั้ง 5 คน ได้
พิจารณาผลงานของนักเรียนแต่ละคนหลังจากที่
ทำาเสร็จสิ้นแล้วจากการทำาแบบฝึกหัด การทำาใบ
งาน หรือชุดฝึกทักษะ โดยใช้แบบประเมิน ผลงาน
นักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนที่มีเกณฑ์ในการ
ประเมินแบบ rating scale 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความถกูตอ้งของงาน ความสะอาดเรยีบร้อยใน
การทำางาน ความประณตีสวยงาม ความคดิสรา้งสรรค ์
การทำางานเสร็จทันเวลาที่กำาหนด สังเกตจากการ
แบบฝกึหดัหรือใบงานกอ่นเรียนและหลงัเรียนของ
นักเรียนแต่ละคนว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร มี
ความชดัเจนในการประเมนิ พจิารณาคณุภาพจาก
ผลงานที่นักเรียนทำา ไม่ได้เน้นที่ความสำาคัญของ
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
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อภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบ
ในการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. พฤตกิรรมดา้นการเตรยีมการสอนของ
ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ผลการวิจัย พบว่า ครู
ผู้สอนนักเรียนออทิสติกของศูนย์การเรียนสำาหรับ
บคุคลออทสิตกิ โรงเรยีนกาฬสนิธุป์ญัญานกุลู จงัหวดั
กาฬสินธุ ์มีการ 1) วเิคราะหห์ลกัสตูร 2) วเิคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3) เตรียมแผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 4) เตรียมแผนการสอน
เฉพาะบคุคล IIP 5) เตรยีมสือ่การสอน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ปรญิญา วรรณวงค ์(2550: 82) ท่ี
ศกึษาเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมการฝกึทกัษะทาง
ภาษาและการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เพค็สแ์ละทชีโปรแกรม สำาหรบัเด็กออทสิติกระดับ
กอ่นประถมศกึษา ผลการวจิยัพบวา่ กอ่นทีค่รูจะใช้
กจิกรรมฝกึทกัษะทางภาษาและการสือ่สารโดยใช้
เทคนคิการสอนแบบเพค็สแ์ละทชีโปรแกรม มีการ
จดัหมวดหมูเ่นือ้หาหรอืเรือ่งทีจ่ะสอนเปน็รายบคุคล
โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการ
ของเด็กแต่ละคนอันมีผลให้นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ทางภาษาได้ดียิ่งขึ้น มีการเตรียมสภาพ
ห้องเรียน กำาหนดบริเวณภายในห้องเรียนเพื่อจัด
มุมสำาหรับการจัดกิจกรรม เตรียมโครงสร้างงาน
ในการฝึกแต่ละครั้ง เตรียมส่ืออุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้รูปภาพ บัตรคำา หรือของ
จริง ท่ีเด็กสนใจเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นแรงเสริมใน
การทำากจิกรรม เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากกลุ่มเปา้หมายเปน็เด็กออทสิติกเหมอืน
กันจึงจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการในด้าน
ต่างๆ เหมือนกันเพื่อที่จะพัฒนาทักษะต่างๆ ให้
แก่เด็กออทิสติก เนื่องจากเด็กออทิสติกสามารถ
เรียนรู้ได้ดีจากการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

2. พฤติกรรมด้านการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ผลการวิจัย  
พบวา่ ครูผูส้อนนกัเรยีนออทิสตกิของศนูยก์ารเรยีน

สำาหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญา
นุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการ 1) นำาเข้าสู่บทเรียน  
2) การสอน 3) ฝกึฝนดว้ยการสอนย้ำา 4) สรปุดว้ย
การสอนทวน สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของ
แฮร์บาร์ต (Herbart Method)ในการจัดการเรียน
การสอนนัน้ คอื นกัเรยีนจะเรยีนรูส่ิ้งใดนัน้จะตอ้ง
มาจากความสนใจของเราก่อนเป็นอันดับแรก ใน
ดา้นการเรยีนการสอนนัน้ครผููส้อนจำาเปน็ตอ้งสรา้ง
ความสนใจกอ่นเปน็อนัดบัแรก จงึเขา้สูขั่น้ตอนของ
การสอนจริงๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงมีอยู่ 5  
ขัน้ตอน คอื 1.ขัน้เตรยีมการหรอืขัน้นำา (preparation)  
2.ขั้นเสนอ (presentation) 3. ขั้นการสัมพันธ์ 
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (comparison and 
Abstraction) 4. ขั้นสรุป (generalization) 5. ขั้น
ประยุกต์ใช้ (application) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงาน
วจิยัของ สภุาพร ชินชยั (2551: 128) ทีศ่กึษาเรือ่ง
การพัฒนารปูแบบการจดัการเรยีนรวมสำาหรบัเดก็
ที่มีความต้้องการพิเศษ: กรณีศึกษาโรงเรียนเรียน
รวมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนประสบปัญหา
เรือ่งครขูาดความรูเ้กีย่วกบัการคดักรองเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษประเภทมีความบกพร่องทางด้าน
การเรียนรู้และสมาธิส้ันความรู้ในเรื่องเทคนิคการ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ความรู้เรื่องของ
การกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นและผู้ปกครองขาด
การเอาใจใส่ช่วยเหลือบุตรหลานของตนเองอย่าง
เต็มที่ แนวทางการช่วยเหลือที่จำาเป็นคือโรงเรียน
จะต้องมีโครงการย่อยๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ไดแ้ก ่โครงการคดักรองเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
โครงการเทคนคิการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
แต่ละประเภท โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการ
สรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหแ้ก่
เด็กปกติโครงการให้ความรู้เด็กที่มีความต้องการ
พเิศษในเรือ่งการพฒันาการควบคุมตนเอง โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการรับความรู้สึกและการ
ใช้กล้ามเนื้อซึ่งเป็นโครงการพัฒนาปัจจัยภายใน
โรงเรียน และโครงการผู้ปกครองสอนลูกซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาปัจจัยภายนอกโรงเรียน ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากบริบทของโรงเรียนต่างกัน แนวทาง
ในการจัดการศึกษาต่างกัน สาขาวิชาเอกของครู
ต่างกัน ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนสำาหรับเด็กพิเศษต่างกัน ความร่วมมือ
จากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษในการที่
จะช่วยเหลือไม่เหมือนกัน 

3. พฤตกิรรมดา้นการประเมินผลของครผูู้
สอนนกัเรยีนออทสิตกิ ผลการวจิยั พบวา่ ครผููส้อน 
นักเรียนออทิสติกของศูนย์การเรียนสำาหรับบุคคล 
ออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีการ 1) ประเมินผลโดยการสังเกต
รายบุคคล 2) ประเมินผลจากผลงานรายบุคคล 
สอดคล้องกบัทฤษฎกีารเรยีนรู้แบบวางเงือ่นไขของวตั
สัน (John B. Watson) ที่ว่า การศึกษาพฤติกรรม
การเรยีนรูข้องคน จะตอ้งศกึษาพฤตกิรรมทีส่งัเกต
ไดอ้ยา่งชดัเจน วดัไดต้รวจสอบได ้ควรศกึษาเฉพาะ 
ส่ิงเร้ากับการตอบสนองที่วัดได้ สังเกตได้อย่าง
ชัดเจนเทา่นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชศูกัดิ ์ 
จันทยานนท์ (2552: 73) ทีศ่กึษารปูแบบการจัดศนูย์
การเรียนสำาหรับบคุคลออทสิตกิ ผลการวจิยัพบวา่  
รปูแบบในการจัดศนูยก์ารเรยีนสำาหรับบคุคลออทสิติ
ก ตามความตอ้งการของผูป้กครองและผูเ้กีย่วข้อง 
ควรมีลักษณะเป็นรูปแบบท่ีจัดท้ังประจำาและไป
กลับ มีความยืดหยุ่นการให้บริการ มีหลักสูตรที่ 
หลากหลาย เนน้การลงมอืปฏบิติั เพือ่พฒันาทกัษะ
ของบคุคลออทสิตกิทัง้ในดา้นการดำาเนินชวีติประจำา
วนัและทกัษะพืน้ฐานในการประกอบอาชพี เทคนคิ
การจัดการเรียนรู้ผ่านการมอง ได้แก่ สื่อของจริง 
และรูปภาพแสดงขั้นตอนการทำากิจกรรม เป็นต้น 
วิธีการวัดและประเมินผลใช้วิธีการประเมินตาม
สภาพจริงโดยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการจากผล
งานการปฏิบัติจริง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แนวทาง
ด้านบริหารวิชาการเหมือนกัน หลักในการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนเหมือนกัน ความรู้ในเรื่องการ
วัดและประเมินผลของครูไม่ต่างกัน พฤติกรรมใน
การประเมินผลของครูไปในทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

1.1 ในด้านการเตรียมการสอน ครูผู้สอน
นักเรียนออทิสติกทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการเตรียมการสอน คือ การวิเคราะห์หลักสูตร 
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคล การเตรียมแผนการ
จดัการศกึษาเฉพาะบุคคล IEP การเตรยีมแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล IIP และการเตรียมสื่อการสอน 
อย่างสม่ำาเสมอให้ครบทุกขั้นตอน

1.2 ในดา้นการจัดการเรียนการสอน ครผูู้
สอนนกัเรียนออทสิตกิทกุคน ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอน
ในการจดัการเรยีนการสอน คอื ขัน้นำาเขา้สูบ่ทเรยีน 
ขั้นการสอน ขั้นฝึกฝนด้วยการสอนย้ำาและขั้นสรุป
ด้วยการสอนทวน อย่างเป็นระบบและสม่ำาเสมอ

1.3 ครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิตอ้งพฒันา
ตนเองใหม้ากขึน้ พฒันาการสอน มกีารเตรยีมการ
สอน วางแผนในการจดัการเรยีนการสอน และการ
ประเมนิผลอยา่งเปน็ระบบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบันกัเรยีนออทสิติ
กท่ีจะทำาใหน้กัเรยีนมคุีณลกัษณะท่ีพงึประสงค์และ
พัฒนาการที่ดีขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการสังเกต
พฤตกิรรมการสอนของครผููส้อนนกัเรยีนออทสิตกิ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมการสอน การจัดการ
เรยีนการสอน และการประเมนิผล เพ่ือให้ไดข้อ้มลู
เชิงลึกและชัดเจนมากขึ้น 

2.2 ควรรายงานผลในพฤตกิรรมการสอน
ของครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
การเตรยีมการสอน การจดัการเรยีนการสอน และ
การประเมนิผล วา่แตล่ะคนเปน็อยา่งไร ปฏิบัตติาม
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
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2.3 ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบคุคล
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจัดการเรยีนการสอนของครผููส้อน
นกัเรียนออทสิตกิดว้ย เพือ่จะไดข้อ้มลูทีห่ลากหลาย

และน่าเชื่อถือ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิเทศห้องเรียน ฯลฯ 
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