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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมกลุ ่ ม
การละเล่นพืน้ บ้านไทยและศึกษาผลของโปรแกรมกลุม่ ทีม่ ตี อ่ ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม
อายุ 6-9 ปี ในด้านการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การใช้ภาษาในการสือ่ สาร และพฤติกรรมทางสังคม กลุม่ ตัวอย่าง
ที่เข้าร่วมการวิจัยคือเด็กออทิสติกสเปคตรัมที่มีปัญหาทักษะทางสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ�ำนวน 8 คน ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั โปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ และได้รับการทดสอบทักษะทางสังคมก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมโดยแบบวัดทักษะทางสังคม สถิตทิ ใี่ ช้ในการเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางสังคม
คือ Wilcoxon Signed Rank Test ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากแนวคิดทฤษฏีและผ่านการตรวจสอบคุณภาพมีความเหมาะสมกับการน�ำไปใช้ และเมือ่ น�ำไปทดลองใช้
พบว่า เด็กออทิสติกสเปคตรัมมีค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมรายด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านการใช้ภาษาในการสือ่ สาร และด้านพฤติกรรมทางสังคม และคะแนนโดยรวมสูงขึน้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าโปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยมีประสิทธิภาพทีจ่ ะน�ำ
ไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางสังคม และมีความสะดวกต่อการน�ำไปใช้เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมการละเล่นทีม่ ี
ความคุน้ เคยในวิถชี วี ติ ของคนไทย และสามารถน�ำไปใช้ได้หลายบริบททัง้ โรงเรียน ชุมชน และในเชิงคลินกิ
ค�ำส�ำคัญ: ออทิสติกสเปคตรัม ทักษะทางสังคม โมเดลการบ�ำบัดรักษาโดยใช้การเล่นเป็นฐาน
การละเล่นพื้นบ้านไทย

Abstract
The purpose of this Quasi-experimental research were to develop the traditional Thai
group play programs and to study the effects of the group programs on the social skills of
six to nine year old of children with an autistic spectrum disorder (ASD) by observing children
in social interaction, using communicative language and social behavior through Thai traditional
group play programs. The sample consisted of children ASD with difficulties in their social skills
in Songkhla province. The participants were selected by purposive sampling and there was a
total of eight children with ASD. The subjects participated in Thai traditional group play programs
around two forty-five minute sessions in each week, for total of five weeks, The social skills of
the participants were examined before and after launching program. The statistics which used to
compare the social skills scores was Wilcoxon Sagned Rank Test. The results showed that there
was a statistically significantly different at a level of .05. The Thai traditional group play programs
was constructed from a theoretical concept and passed quality inspection, which reflected that
this method was able to develop the social skills. It was also convenient to use because it was
familiar with Thai lifestyle and can be used in varity of contexts, including community, schools
and clinics.
Keywords: Autistic Spectrum Disorder, Social Skill, Play-based Intervention Model, Thai Traditional Play
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ออทิสติกสเปคตรัม (Autistic Spectrum Disorder) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบ
ประสาท (Neurodevelopment Disorder) มีผลท�ำให้มคี วามล่าช้าของพัฒนาการ (นิชรา เรืองดารกานนท์, 2551)
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (The Diagnosis and Statistic Manual of
Disorder, Fifth edition; DSM-V) ได้กล่าวถึงความบกพร่องหลักของออทิสติกสเปคตรัมคือทักษะทางสังคม
(Social impairment) โดยมีหลักเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้ เด็กออทิสติกสเปคตรัมไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ นื่ ได้เหมาะสมตามวัย มีความยากล�ำบากในการเริม่ ต้นการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ มีความบกพร่องทาง
ภาษาและการสือ่ สาร ทัง้ ทีใ่ ช้และไม่ใช้ภาษาพูด ได้แก่ การมองหน้าสบตา การแสดงออกของภาษาท่าทาง
การแสดงออกทางสีหน้า การเริ่มต้นในการสนทนากับผู้อื่น การตอบสนองระหว่างการสนทนา มีความ
บกพร่องในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ หรือการเล่นกับผูอ้ นื่ และไม่สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมในการเล่นกับผูอ้ นื่
ไม่เข้าใจการเล่นสมมติ ไม่เข้าใจเรือ่ งกฎกติกาการเล่น เล่นได้ไม่เหมาะสมตามวัย ขาดแรงจูงใจในการเล่น
เช่น ขาดทักษะการแบ่งปันความสนุก ความสนใจ เด็กออทิสติกสเปคตรัมไม่รู้จักแบ่งปันหรือชักชวน
ให้ผู้อื่นหันมาสนใจในเรื่องที่ตนเองก�ำลังสนใจหรือก�ำลังสนุกอยู่ และมีความยากล�ำบากในการท�ำงาน
เป็นกลุ่ม เด็กออทิสติกสเปคตรัมยังมีความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ท�ำร้ายตัวเอง ท�ำร้ายผู้อื่น และมี
พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์อื่นๆ ที่มีผลต่อทักษะทางสังคม เช่น หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ยืดหยุ่น
กระตุ้นตัวเอง มีการเคลื่อนไหวที่ซ�้ำๆ เช่นสะบัดมือ (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2556; Aarons & Gittens,
1999; Jordan, 2000; Koegel & Koegel, 1995; Zager, 1999)
การส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัมจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎี
การเล่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกน�ำมาศึกษา โดย Cordier, Bundy, Hocking & Einfeld (2009) ได้สร้าง
โมเดลการบ�ำบัดรักษาโดยใช้การเล่นเป็นฐาน (Play based intervention model) ส�ำหรับเด็กสมาธิสนั้ และ
น�ำมาปรับประยุกต์ใช้สำ� หรับเด็กออทิสติก โดยโมเดลนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ การเล่นเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่
ของเด็ก เป็นกระบวนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับตัวบุคคล การเล่นจะมาจากแรงจูงใจภายใน มีอสิ ระ
ในการเล่นและในการควบคุมตัวเอง
ส�ำหรับการละเล่นของเด็กๆ ในสังคมไทย ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นคือการละเล่นพื้นบ้านไทยซึ่ง
มีคุณสมบัติที่ดีที่จะน�ำมาเป็นสื่อในการส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม เนื่องจากการ
ละเล่นพืน้ บ้านไทยมีลกั ษณะการเล่นทีส่ อดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของเด็กออทิสติกสเปคตรัม
เด็กออทิสติกสเปคตรัมจะมีความบกพร่องในด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การละเล่นไทยมีลักษณะ
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กล่าวคือการละเล่นไทยก็มีลักษณะการเล่นเป็นกลุ่ม มีการเล่น
ร่วมกันกับคนอืน่ มีกฎกติกาทีท่ กุ คนจะต้องปฏิบตั ริ ว่ มกันสอดคล้องกับทฤษฎีการเล่นทางสังคมของพาร์เตน
นอกจากนีค้ วามบกพร่องในเรือ่ งภาษาของเด็กออทิสติกสเปคตรัม ยังมีความสอดคล้องกับประเภทของการ
ละเล่นพืน้ บ้านไทยทีม่ บี ทร้อง บทสือ่ สาร มีการทายค�ำ ซึง่ จะท�ำให้เด็กออทิสติกสเปคตรัมได้เรียนรูภ้ าษา
และการสื่อสารร่วมไปด้วย การละเล่นไทยยังต้องมีการรอคอยในระหว่างการเล่น การเล่นบางประเภท
มีการก�ำหนดขอบเขตในการเล่นที่ชัดเจนท�ำให้เด็กได้ฝึกการควบคุมตนเอง และการละเล่นไทยยังมี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีการเล่นทางจิตวิทยาด้วย เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์
(Tomus, 2000) ทีก่ ล่าวว่าพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของเด็กจะเริม่ จากขัน้ ประสาทสัมผัสและการเคลือ่ นไหว
(Sensorimotor stage) ซึง่ หมายถึง การเล่นทีใช้ประสาทสัมผัสและมีการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ตรงกับการ
ละเล่นพืน้ บ้านไทย เช่น การเล่นกระโดดกบ เดินกะลา และขัน้ ปฏิบตั กิ ารคิด (Operational stage) หมายถึง
การเล่นที่ใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาทางสติปัญญา มีการใช้ภาษาและมีการจินตนาการในการเล่น
ตรงกับการละเล่นพื้นบ้านไทย เช่น การเล่นเตย การเล่นทาย เป็นต้น
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการละเล่น
พื้นบ้านไทยและศึกษาผลของโปรแกรมที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม โดยโปรแกรม
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีจ้ ะน�ำโมเดลการบ�ำบัดรักษาโดยใช้การเล่นเป็นฐาน (Play based intervention) ทฤษฏีการเล่น
ทางสังคมของพาร์เตน ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของเพียเจท์ และการละเล่นพืน้ บ้านไทยมาประยุ
4 กต์
ซึง่ ผลของการวิจยั จะท�ำให้ได้โปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยทีเ่ ป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กำบั
ออทิ
กสเปคตรั
ม และเกิ
ดประสิ
ธิภาพสูintervention)
งสุดในการด�
ำเนินกชีำรเล่
วิตในสั
งคมของเด็
กออทิ
สเปคตรัม
กำรบ
ด รัสกติ
ษำโดยใช้
ก ำรเล่
นเป็ นฐำน
(Playทbased
ทฤษฏี
นทำงสั
ง คมของพำร์
เ ตนสติทฤษฎี
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจท์ และกำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทยมำประยุกต์ ซึง่ ผลของกำรวิจยั จะทำให้ได้โปรแกรม
ถุประสงค์
กลุวั่มตกำรละเล่
นพื้นขบ้องการวิ
ำนไทยที่เป็จนัยแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กออทิสติก สเปคตรัม และเกิดประสิทธิภำพ
ฒนาโปรแกรมกลุ
สูงสุดในกำรด1.
ำเนิเพื
นชี่อวพัติ ในสั
งคมของเด็กออทิส่มติการละเล่
สเปคตรัมนพื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก

อายุ 6-9 ปี
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมกลุ
ม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยทีม่ ตี อ่ ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
วัตถุประสงค์2.ของการวิ
จยั
อายุ
6-9
ปี
1. เพื่อพัฒนำโปรแกรมกลุ่มกำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทยทีม่ ตี ่อทักษะทำงสังคมของเด็กออทิสติก อำยุ 6-9 ปี
2. เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมกลุ่มกำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทยทีม่ ตี ่อทักษะทำงสังคมของเด็กออทิสติก อำยุ 6-9 ปี
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ยั สติกสเปคตรัมอายุ 6-9 ปี มีคะแนนทักษะทางสังคมรายด้านและโดยรวมสูงขึ้นหลังได้
เด็กจออทิ
เด็กออทิสติ่มกการละเล่
สเปคตรัมอำยุ
มีคะแนนทักษะทำงสังคมรำยด้ำนและโดยรวมสูงขึน้ หลังได้รบั โปรแกรม
รับโปรแกรมกลุ
นพื้น6-9
บ้าปีนไทย
กลุ่มกำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

แนวคิดทฤษฎีกำรเล่นทำงสังคมของพำร์เตน
ทฤษฏีพฒ
ั นำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจท์
โมเดลกำรบำบัดรักษำโดยใช้กำรเล่นเป็ นฐำน
กำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทย

โปรแกรมกลุ่ม
กำรละเล่น
พืน้ บ้ำนไทย

ทักษะทำงสังคม
-กำรปฏิสมั พันธ์ทำงสังคม
-กำรใช้ภำษำในกำรสือ่ สำร
-พฤติกรรมทำงสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กำรวิจยั ในครัง้ นี้อยู่บนแนวคิดพื้นฐำนของกำรเล่นทีว่ ่ำ กำรเล่นเป็ นกิจกรรมพืน้ ฐำนของเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้
การวิจยั ในครัง้ นีอ้ ยูบ่ นแนวคิดพืน้ ฐานของการเล่นทีว่ า่ การเล่นเป็นกิจกรรมพืน้ ฐานของเด็ก เด็ก
พัฒนำกำรต่ำงๆ จำกกำรเล่น ในกำรศึกษำวิจยั ครัง้ นี้จงึ ได้มกี ำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฒ
กได้แก่ ทฤษฏีกำรเล่น
จะได้เรียนรู้พัฒนาการต่างๆ จากการเล่น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได้ั มนำกำรเด็
ีการประยุ
กต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการ
ของพำร์เตน ทฤษฎีพฒ
นำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจท์ และโมเดลกำรบำบัดรักษำโดยใช้กำรเล่นเป็ นฐำน มำสร้ำง
เด็กได้แก่ ทฤษฏีกั ารเล่
นของพาร์เตน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ และโมเดลการบ�ำบัด
เป็ น โปรแกรมกลุ่ ม กำรละเล่ น พื้น บ้ำ นไทยเพื่อ ส่ง เสริม ทัก ษะทำงสัง คมของเด็ก ออทิสติก สเ ปคตรัม ในด้ำ นกำร
รักษาโดยใช้การเล่นเป็นฐาน มาสร้างเป็นโปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมทักษะทาง
ปฏิสมั พันธ์ทำงสังคม กำรใช้ภำษำในกำรสือ่ สำร และด้ำนพฤติกรรมทำงสังคม

สังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม ในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษาในการสื่อสาร และด้าน
พฤติกรรมทางสังคม
วิ ธีการวิ จยั
กำรศึกษำวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นกำรวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Design) เป็ นแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อน

วิธีกงารวิ
จัย (One Group Pretest-Posttest Design) ในเด็กออทิสติกสเปคตรัมทีอ่ ยู่ในจังหวัดสงขลำ
และหลั
กำรทดลอง

ษาวิ
ัยในครั
้งนี้เป็ง้ นีน้เการวิ
ัยแบบกึ
่งทดลอง
(Quasi
Design)
เป็นแบบหนึ
กลุ่มการศึ
ตัวอย่ำกงที
ใ่ ช้ใจนกำรศึ
กษำครั
ป็ นเด็กจออทิ
สติกสเปคตรั
ม อำยุ
6-9 ปีExperimental
ทีม่ ภี ูมลิ ำเนำในจั
งหวัดสงขลำ
และ ่ง
กลุ
ม
่
วั
ด
ก่
อ
นและหลั
ง
การทดลอง
(One
Group
Pretest-Posttest
Design)
ในเด็
ก
ออทิ
ส
ติ
ก
สเปคตรั
มที่อยู่
ได้รบั กำรวินิจฉัยจำกจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือกุมำรแพทย์พฒ
ั นำกำรและพฤติกรรมว่ำเป็ นออทิสติก สเปคตรัม
ในจังหวัดสงขลา
จำนวน 8 คน โดยกำรคัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กออทิสติกสเปคตรัม อายุ 6-9 ปี ที่มีภูมิล�ำเนาใน
1. เด็กออทิสติกสเปคตรัมมีควำมสำมำรถในกำรเล่นในระดับเล่นแบบคู่ขนำน (Parallel play) ขึน้ ไป คือเด็ก
จังหวัดสงขลา และได้รบั การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ หรือกุมารแพทย์พฒ
ั นาการและพฤติกรรม
ออทิสติกมีควำมสำมำรถในกำรเล่นคนเดียวได้ แต่ไม่สำมำรถเล่นเป็ นกลุ่มกับเพื่อนได้
ว่าเป็น2.ออทิ
ส
ติ
ก
สเปคตรั
ม
จ�
ำ
นวน
8
คน
โดยการคั
ด
เลื
อ
กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive
sampling) โดย
ควำมสำมำรถของทักษะทำงสังคม ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือด้ำนกำรปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื หมำยถึงสำมำรถ
มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
ตอบสนองได้เมื่อผูอ้ ่นื เข้ำหำ ด้ำนกำรใช้ภำษำในกำรสือ่ สำรหมำยถึงสำมำรถเข้ำใจ ทำตำมคำสังได้
่ บอกควำมต้องกำร
พืน้ ฐำนของตัวเองได้ และด้ำนพฤติกรรมทำงสังคมหมำยถึงเริม่ มีควำมสนใจในกำรเล่นกับเพื่อน เล่นแบบกลุ่มได้ แต่
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ นัน้ ไม่มคี วำมเหมำะสมกับวัย
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1. เด็กออทิสติกสเปคตรัมมีความสามารถในการเล่นในระดับเล่นแบบคู่ขนาน (Parallel play)
ขึ้นไป คือเด็กออทิสติกมีความสามารถในการเล่นคนเดียวได้ แต่ไม่สามารถเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้
2. ความสามารถของทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือด้านการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นหมายถึงสามารถตอบสนองได้เมื่อผู้อื่นเข้าหา ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารหมายถึงสามารถ
เข้าใจ ท�ำตามค�ำสัง่ ได้ บอกความต้องการพืน้ ฐานของตัวเองได้ และด้านพฤติกรรมทางสังคมหมายถึงเริม่ มี
ความสนใจในการเล่นกับเพือ่ น เล่นแบบกลุม่ ได้ แต่ความสามารถในด้านต่างๆ นัน้ ไม่มคี วามเหมาะสมกับวัย
3. ไม่มกี ารวินจิ ฉัยอย่างอืน่ ร่วมด้วย เช่น ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability) สติ
ปัญญาบกพร่อง (Intellectual disability)
4. ไม่มีโรคประจ�ำตัวที่เป็นข้อจ�ำกัดในการเข้าร่วมโปรแกรม จากการสอบถามประวัติจาก
ผู้ปกครอง เช่น ลมชัก หอบหืด และประวัติการใช้ยาที่มีผลท�ำให้ง่วงนอนง่าย
5. ได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยจากผู้ปกครองอย่างมีลายลักษณ์อักษร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองเป็นโปรแกรมการละเล่นพืน้ บ้านไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาจาก
ทฤษฏีการเล่นทางสังคมของพาร์เตน (Parten) ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของเพียเจท์ (Piaget Cognitive
Development Theory) และโมเดลการบ�ำบัดรักษาโดยใช้การเล่นเป็นฐาน (Play-based Intervention Model)
โดยสามารถสรุปทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม การออกแบบโปรแกรม และรูปแบบการจัดโปรแกรม
ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม
แนวคิดและทฤษฎี
หลักการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะทางสังคม
ของเด็กออทิสติก
ทฤษฎีพฒ
ั นาการเล่นทางสังคมของพาร์เตน การไม่แสดงการเล่น (Unoccupied Behavior)
การเล่นแบบเป็นผู้ดู (Onlooker Behavior)
การเล่นตามล�ำพัง (Solitary Play)
การเล่นคู่ขนาน (Parallel Play)
ทฤษฎีพฒ
ั นาการเล่นทางสังคมของพาร์เตน เล่นร่วมกับเพื่อน (Associative Play)
การเล่นร่วมกับเพื่อนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
(Cooperative Play)
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์ การเล่นสัมผัส (Sensory Play)
การเล่นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย (Motor Play)
การเล่นเชิงสติปัญญา (Cognitive Play)
การเล่นบทบาทสมมติ (Pretend Play)
โมเดลการบ�ำบัดโดยใช้การเล่นเป็นฐาน
(Play-based Intervention Model)

สิ่งแวดล้อมในการเล่นต้องมีความปลอดภัย
การเล่นที่มาจากแรงจูงใจภายใน
การเข้าใจระหว่างบุคคล
เพื่อนเด็กเข้ามามีส่วนร่วม
ผู้บ�ำบัดเป็นตัวแบบในการส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือ
ปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
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ตารางที่ 1 สรุปทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างโปรแกรม (ต่อ)
แนวคิดและทฤษฎี
หลักการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะทางสังคม
ของเด็กออทิสติก
การละเล่นพื้นบ้านไทย
การเล่นเดี่ยว
(ประเภทของการละเล่นพื้นบ้านไทย)
การเล่นเป็นฝ่าย
การเล่นเป็นหมู่
การเล่นที่มีบทร้องประกอบ
การเล่นที่มีบทโต้ตอบ
การเล่นปรับ
จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทั้ง 4 มาสร้างเป็นโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้าน
ไทยทีน่ ำ� มาส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทฤษฎีพ6ฒ
ั นาการ
เล่นทางสังคมของพาร์เตน ผู้วิจัยได้เริ่มใช้การเล่นตั้งแต่ขั้นเล่นร่วมกับเพื่อน (Associative Play) และ
จำกตำรำงที่ 1 ผู้วจิ ยั ได้มกี ำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีทงั ้ 4 มำสร้ำงเป็ นโปรแกรมกำรละเล่นพื้นบ้ำนไทยที่นำมำ
เล่นร่วมกับเพื
่อนอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Cooperative Play) เพื่อให้เหมาะสมกับเกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่ม
มทักษะทำงสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ ทฤษฎีพฒ
ั นำกำรเล่นทำงสังคมของพำร์เตน
ตัวอย่ส่ผูง้วาเสริ
งที
จ
่
ะต้
องมีความสามารถด้านการเล่นในขัน้ การเล่นคูข่ นาน (Parallel
Play) ทฤษฏีพฒ
ั นาการทางสติ
ิจ ัย ได้เ ริ่ม ใช้ก ำรเล่ น ตัง้ แต่ ข นั ้ เล่ น ร่ ว มกับ เพื่อ น (Associative Play) และเล่ น ร่ ว มกับ เพื่อ นอย่ ำ งมีจุ ด มุ่ ง หมำย
ปัญญาของเพี
ยเจท์
กี ารประยุ
โดยผสมผสานการเล่
ผัจ่ สะต้และเคลื
อ่ นไหวร่าำงกาย
(Cooperative
Play)ได้
เพืม
่อให้
เหมำะสมกักบต์เกณฑ์
กำรคัดเข้ำของกลุ่มตัวนอย่สัำมงที
องมีควำมสำมำรถด้
นกำรเล่(Sensorimotor
นในขัน้
Play)กำรเล่
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เ
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ทฤษฏีพฒ
ั นำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจท์ ได้มกี ำรประยุกต์โดยผสมผสำนกำรเล่
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(Cognitive
Play)่อนไหวร่
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ทีเ่ ป็นเพืขั่อน้ ให้สูงเด็สุกดได้ของพั
นาการคื
อการเล่
บทบาทสมมติ
สัมผัสและเคลื
(Sensorimotor
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และส่งเสริมให้เด็กเกิดการเล่นแบบร่วมมือ 5. ผู้วิจัยจะต้องสื่อสารให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็
ก
สือ่ สำรให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของเด็ก โดยได้มกี ำรประยุกต์ทฤษฎีทงั ้ หมดกับกำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทยได้ดงั รูปที่ 1
โดยได้มีการประยุกต์ทฤษฎีทั้งหมดกับการละเล่นพื้นบ้านไทยได้ดังรูปที่ 1
3
1
Play Based Intervention Model
Safety environment
Improve motivation
Improve interpersonal empathy
Therapist’s model
Individual communication

Sensorimotor Play
Associative Play
เดินกะลำ
กระโดดกบ
ลำกกำบหมำก
กระโดดเชือก
โยนห่วง
เตะลูกโป่ ง

2
Cognitive Play
Cooperative Play

Pretend Play
Cooperative Play

ตีลูกโป่ ง
วิง่ เปี้ ยว
ปิ งปองปำก
โหม่งผลัด
โยนรับ
บอลลูนสี

ลิงชิงบอล
รีรขี ำ้ วสำร
มอญซ่อนผ้ำ
โพงพำง
งูกนิ หำง
กำฟั กไข่

รูปภาพที
แสดงกำรออกแบบโปรแกรมกำรละเล่นพืน้ บ้ำนไทย
รูปภาพที
่ 2่ 2แสดงการออกแบบโปรแกรมการละเล่
นพื้นบ้านไทย
จำกรูปภำพที่ 2 เป็ นกำรประยุกต์ทฤษฎีทงั ้ หมดกับกำรละเล่นพืน้ บ้ำ นไทย โดยรำยละเอียดของโปรแกรมมี
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กำรเล่นแบบกำรสัมผัสและกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย และกำรเล่นแบบกำรเล่นร่วมกับเพื่อน
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จากรูปภาพที่ 2 เป็นการประยุกต์ทฤษฎีทงั้ หมดกับการละเล่นพืน้ บ้านไทย โดยรายละเอียดของ
โปรแกรมมีดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การเล่นแบบการสัมผัสและการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการเล่นแบบการเล่นร่วมกับเพือ่ น
เป็นลักษณะการเล่นทีใ่ ช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ และการเคลือ่ นไหวด้านต่างๆ ทีป่ ระสานสัมพันธ์
กัน เช่น การท�ำงานทีป่ ระสานสัมพันธ์กนั ระหว่างการมอง การฟัง และการเคลือ่ นไหว โดยในขณะเล่นนัน้
ยังไม่มกี ารแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจน แต่มกี ารพูดคุย แบ่งปันสิง่ ของกัน ชักชวนเพือ่ นให้เล่นด้วย สามารถ
น�ำมาสร้างเป็นโปรแกรมการละเล่นไทยได้ดังนี้ คือ การละเล่นเดินกะลา กระโดดกบ ลากกาบหมาก
กระโดดเชือก โยนห่วงและเตะลูกโป่ง
ขั้นที่ 2 การเล่นเชิงสติปัญญาและการเล่นแบบร่วมมือ
เป็นลักษณะการเล่นทีเ่ ด็กต้องใช้ทกั ษะทีม่ ากขึน้ จากขัน้ ที่ 1 โดยมีการปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย เพื่อน และอุปกรณ์ในการเล่นต่างๆ ในขณะเล่นเด็กจะต้องใช้ภาษาในการ
สื่อสารทั้งที่เป็นภาษาพูดและไม่ใช่ภาษาพูด นอกจากนี้แล้วยังจะต้องเรียนรู้การท�ำงานร่วมกันกับคนอื่น
เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม มีการเรียนรู้การรอคอย การแบ่งปัน เรียนรู้การแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาเรียนรู้
การแพ้ชนะ สามารถน�ำมาสร้างเป็นโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านไทยได้ดังนี้ คือ การละเล่นตีลูกโป่ง
วิ่งเปี้ยว ปิงปองปาก โหม่งผลัด โยนรับและบอลลูนสี
ขั้นที่ 3 การเล่นแบบบทบาทสมมุติและการเล่นแบบร่วมมือ
เป็นการเล่นร่วมกันของเด็ก มีจดุ มุงหมายร่วมกัน มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ และท�ำตามบทบาท
หน้าทีๆ่ ได้รบั นัน้ สามารถน�ำมาสร้างเป็นโปรแกรมการละเล่นพืน้ บ้านไทยได้ดงั นี้ คือ การละเล่นลิงชิงบอล
รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า โพงพาง งูกินหางและกาฟักไข่
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรเป็นแบบวัดทักษะทางสังคม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดย
ผูว้ จิ ยั พัฒนาและปรับปรุงมาจากพัฒนาการทางสังคมของเด็ก ภารกิจพัฒนาการของวัยเด็กตอนต้นและเด็ก
ตอนปลาย และแบบประเมิน The Scale of Independent Behavior-Revised เป็นแบบประเมินที่ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งสามารถวัดได้ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม การใช้ภาษาในการสื่อสาร และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีลักษณะของการให้คะแนน ดังนี้ คือ
0 หมายถึงไม่เคยเลยหรือแทบไม่ได้ท�ำเลยแม้ว่าจะขอให้ท�ำ 1 หมายถึงท�ำได้แต่ไม่ดีหรือท�ำได้ประมาณ
หนึง่ ในสีข่ องเวลาอาจจ�ำเป็นต้องขอให้ทำ 
� 2 หมายถึงท�ำได้ดปี านกลางหรือท�ำได้ประมาณสามในสีข่ องเวลา
อาจจ�ำเป็นต้องขอให้ทำ 
� 3 หมายถึงท�ำได้ดมี ากหรือท�ำได้อย่างสม�ำ่ เสมอหรือเกือบสม�ำ่ เสมอไม่จำ� เป็นต้อง
ขอให้ท�ำ เด็กที่ท�ำคะแนนได้สูงกว่า หมายถึง เด็กที่มีทักษะทางสังคมที่มากกว่าเด็กที่ได้คะแนนต�่ำกว่า

การรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการก่อนการทดลอง โดยด�ำเนินการดังนี้
1.1 ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการเลขที่
SWUEC 075/61
1.2 ติดต่อประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการด�ำเนินการวิจัยและขอใช้สถานที่
1.3 ติดต่อประสานงานกับศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กซูการ์ คิดส์เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ รายละเอียดขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย และขอความร่วมมือในการด�ำเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4 นัดหมายผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย
วัตถุประสงค์ กิจกรรมในโปรแกรม ความส�ำคัญและสิทธิประโยชน์ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีจ่ ะได้รบั ระหว่าง
เข้าร่วมโปรแกรม เช่น สามารถออกจากโครงการได้เมือ่ ไม่ตอ้ งการเข้าร่วมโครงการโดยไม่มผี ลใดๆ และ
จะได้รับการปกปิดข้อมูลไว้ให้เป็นความลับ พร้อมทั้งเซ็นยินยอมเข้าร่วมโปรแกรมด้วยความสมัครใจ
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2. ขั้นการด�ำเนินการทดลอง
2.1 ทดสอบทักษะทางสังคมของกลุม่ ตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั (Pretest) โดยใช้แบบ
วัดทักษะทางสังคม ผู้ทดสอบคือผู้ปกครองที่ใกล้ชิดของเด็ก และครูการศึกษาพิเศษประจ�ำศูนย์กระตุ้น
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กซูการ์ คิดส์
2.2 ด�ำเนินการทดลอง กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั จะเข้ารับการฝึกในโปรแกรมกลุม่
การละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีผลต่อทักษะทางสังคม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 45 นาที
2.3 หลังจากจบโปรแกรมเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการทดสอบทักษะ
ทางสังคม (Posttest) โดยแบบวัดทักษะทางสังคมแบบเดียวกันกับที่ใช้วัดก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและผู้ท�ำ
แบบทดสอบคนเดิม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูล

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะทางสังคมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมโดยใช้สถิติ
Wilcoxon Signed Rank Test

ผลการศึกษา

ผลของการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยขอน�ำเสนอเป็น 2 ส่วนคือ การพัฒนาโปรแกรมและผลของ
โปรแกรม โดยขอน�ำเสนอดังนี้
1. การพั ฒ นาโปรแกรมกลุ ่ ม การละเล่ น พื้ น บ้ า นไทยที่ มี ต ่ อ ทั ก ษะทางสั ง คมของเด็ ก
ออทิสติกสเปคตรัม จากแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ทีเ่ ชีย่ วชาญด้านกิจกรรมบ�ำบัด
การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาเด็ก การวิจยั และการออกแบบโปรแกรม พบว่าโปรแกรมการละเล่นพืน้ บ้านไทย
เป็นโปรแกรมทีม่ คี วามเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและมีความหลากหลายของรูปแบบการเล่น
เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสบการณ์และการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กออทิสติกสเปคตรัม โดยรายละเอียดกิจกรรมแต่ละขัน้
ตอน เรียงล�ำดับตามความเหมาะสมดังนี้
ขั้นที่ 1 ประกอบด้วยการละเล่นกระโดดกบ เดินกะลา ลากกาบหมาก โยนห่วง เตะลูกโป่ง
และการละเล่นกระโดดเชือกมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.88-0.97
ขั้นที่ 2 ประกอบด้วยการละเล่นตีลูกโป่ง วิ่งเปี้ยว โหม่งผลัด ปิงปองปาก โยนรับและ
การละเล่นบอลลูนสี มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.91-0.97
ขั้นที่ 3 ประกอบด้วยการละเล่นลิงชิงบอล รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า โพงพาง งูกินหางและ
การละเล่นกาฟักไข่ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.94-0.97
หลังจากปรับปรุงโปรแกรมตามค�ำนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำโปรแกรมไปทดลอง
ใช้กับเด็กออ ทิสติกสเปคตรัมจ�ำนวน 6 คน และได้ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความเหมาะสมก่อนน�ำไปใช้
จริงโดยจ�ำนวนเด็กที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโปรแกรมแต่ละครั้ง จ�ำนวน 8 คน และระยะเวลาที่
เหมาะสมในการใช้โปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยคือ 45 นาทีต่อการละเล่น 1 การละเล่น และ
มีขั้นตอนการเล่น คือขั้นที่ 1.การแนะน�ำตัว ใช้เวลา 5 นาที ขั้นที่ 2.การแนะน�ำและสาธิตวิธีการเล่น
ใช้เวลา 10 นาที ขั้นที่ 3.การด�ำเนินการเล่น ใช้เวลา 20 นาที และขั้นที่ 4.สรุปการเล่น ใช้เวลา 10 นาที
ตารางการจัดโปรแกรมการทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการตารางการจัดโปรแกรมการทดลอง
สัปดาห์
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย
1
กระโดดกบ
โยนห่วง
2
เตะลูกโป่ง
วิ่งเปรี้ยว
3
ตีลูกโป่ง
โยนรับ
4
ลิงชิงบอล
มอญซ่อนผ้า
5
กาฟักไข่
และ 4

2. ผลการใช้โปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมแสดงไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะทางสังคมรายด้านและโดยรวม
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
รายการ
n
M
S.D.
M
S.D.
คะแนนทักษะทางสังคมด้าน
8
16.00
11.08
34.62
10.09
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
คะแนนทักษะทางสังคมด้าน
8
21.37
15.61
37.12
14.17
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
คะแนนทักษะทางสังคม
8
36.50
11.55
63.50
7.42
ด้านพฤติกรรมทางสังคม
คะแนนทักษะทางสังคมโดยรวม
8
36.93
17.73
67.62
14.87
จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าเด็กออทิสติกสเปคตรัมมีคะแนนทักษะทางสังคมโดยรวม
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 36.93 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.73 และหลังเข้าร่วม
โปรแกรมเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางสังคมเท่ากับ 67.62 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 14.87 เมื่อวิเคราะห์คะแนนทักษะทางสังคมรายด้านได้ผลดังนี้ คะแนนเฉลี่ยทักษะทาง
สังคมด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 16.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
11.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 34.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.09 คะแนน
เฉลี่ยทักษะทางสังคมด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 21.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 15.61 คะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 37.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 14.17 คะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมด้านพฤติกรรมทางสังคมก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ
36.50 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.55 คะแนนเฉลีย่ หลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 63.50 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.42
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนทักษะทางสังคมรายด้านและโดยรวมของ
เด็กออทิสติกก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
Mean Rank
รายการ
n Negative
Z
p
Positive
Ranks
Ranks
คะแนนทักษะทางสังคมโดยรวม
8
.00
4.50
-2.521 .012
คะแนนทักษะทางสังคมด้านการปฏิสัมพันธ์ 8
.00
4.50
-2.521 .012
ทางสังคม
คะแนนทักษะทางสังคมด้านการใช้ภาษาใน 8
.00
4.50
-2.524 .012
การสื่อสาร
คะแนนทักษะทางสังคมด้านพฤติกรรมทาง
8
.00
4.50
-2.524 .012
สังคม
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าเด็กออทิสติกสเปคตรัมอายุ 6-9 ปีที่เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
การละเล่นพืน้ บ้านไทยมีคะแนนทักษะทางสังคมรายด้าน ได้แก่ดา้ นการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ด้านการใช้
ภาษาในการสือ่ สาร และด้านพฤติกรรมทางสังคม และโดยรวมสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05

อภิปรายผล

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมและส่วนที่ 2
คือศึกษาผลการใช้โปรแกรมกลุ่มการละเล่นพื้นบ้านไทย โดยผู้วิจัยจะอิปรายผลดังนี้
1. การพัฒนาโปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
นั้น แนวทางในการพัฒนาทักษะทางสังคมจะต้องเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการแบบร่วมมือ เพื่อ
ให้เด็กได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้กฎกติกา
มารยาททางสังคม เรียนรูแ้ ละรับรูอ้ ารมณ์ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมจะต้องมีความสอดคล้อง
กับวิถีการด�ำเนินชีวิตของเด็กด้วย (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 2549) ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า การเล่นเป็นวิถีธรรมชาติ
อย่างหนึง่ ของเด็ก เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับต่อบุคคล (Cordier, Bundy, Hocking &
Einfeld, 2009) เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตประจ�ำวันไปกับการเล่น สอดคล้องกับ วนิษา เรซ (2553) ได้
กล่าวไว้วา่ การเล่นของเด็กนัน้ นอกจากจะก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว เด็กยังได้พฒ
ั นาการใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการทางสังคม การละเล่นมีหลากหลายรูปแบบตามวิถชี วี ติ ของแต่ละ
สังคม ในสังคมไทยเองก็มกี ารละเล่นทีม่ คี วามน่าสนใจทีจ่ ะน�ำมาพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก
ได้ เพราะการละเล่นไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังเช่น อัมรา กล�่ำเจริญ (2553) ได้กล่าวถึงการเล่นว่า
การเล่นมีทงั้ การเล่นเดีย่ ว การเล่นเป็นฝ่าย การเล่นเป็นหมู่ เนือ่ งจากในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษากับ
เด็กทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษาโมเดลการบ�ำบัดรักษาโดยใช้การเล่นเป็น
ฐาน เพื่อน�ำมาพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติ
ก เด็กจะพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านการเล่นทีม่ าจากแรงจูงใจภายใน และมีการควบคุมตัวเองจากภายใน
(Cordier, Bundy, Hocking & Einfeld, 2009) และผลของการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมกลุ่มการละเล่น
พื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก อายุ 6-9 ปี พบว่า โปรแกรมมีความเหมาะสมต่อ
การน�ำมาพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม
เนือ่ งจากโปรแกรมมีความสอดคล้องกับทฤษฏีและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรม โดย
โปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัมได้ทงั้ 3 ด้าน
คือ 1) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะเล่นเด็กออทิสติกสเปคตรัมจะได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์และ
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การตอบสนองกับผูอ้ นื่ อย่างไรให้เหมาะสม สามารถรอคอยและยอมรับในกติกาการเล่นได้ 2) ด้านการใช้
ภาษาในการสือ่ สาร เด็กออทิสติกสเปคตรัมจะได้เรียนรูก้ ารท�ำตามค�ำสัง่ การบอกความต้องการของตนเอง
การพูดโต้ตอบ และการพูดและการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเอง 3) ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เด็ก
ออทิสติกสเปคตรัมจะได้เรียนรูก้ ารยับยัง้ ตัวเองผ่านกิจกรรมการเล่น โดยไม่ทำ� ร้ายตัวเอง ไม่ทำ� ร้ายผูอ้ นื่
ไม่ทำ� ลายข้าวของ เมือ่ พิจารณาในแต่ละขัน้ ของการเล่นพบว่า การละเล่นไทยในแต่ละขัน้ มีความสอดคล้อง
กับทฤษฏีทใี่ ช้ในการสร้าง เช่น ในขัน้ ที่ 1 การเล่นแบบการสัมผัสและการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการเล่น
แบบการเล่นร่วมกับเพือ่ น กิจกรรมการละเล่นไทยคือ การเล่นกระโดดกบ ในขัน้ นีเ้ ด็กออทิสติกสเปคตรัมจะ
ได้เรียนรู้การเล่นแบบที่มีการใช้ประสาทสัมผัส และยังไม่ต้องปฏิสัมพันธ์แบบร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์กับ
เพื่อนคนอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กออทิสติกสเปคตรัมได้พัฒนาตามล�ำดับขั้น ในขั้นที่ 2 เด็ก
จะได้เรียนรู้การเล่นแบบความร่วมมือที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆ และการเล่นในขั้นนี้จะต้อง
ใช้กระบวนการคิดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น นั่นคือการเล่นเชิงสติปัญญาและการเล่นแบบร่วมมือ เช่น การเล่น
โยนรับ เด็กจะต้องรู้จักชื่อเพื่อน ต้องตัดสินใจว่าจะเรียกใคร คนที่ไม่ได้ถือบอลก็ต้องพร้อมมีสมาธิจดจ่อ
มีกระบวนการคิดการวางแผนว่าถ้าตัวเองโดนเรียกชื่อจะต้องท�ำอย่างไร การเล่นลักษณะนี้ยังเป็นการ
เล่นเป็นกลุ่ม มีเป้าประสงค์ร่วมกัน ขั้นสุดท้ายเป็นการเล่นแบบบทบาทสมมุติและการเล่นแบบร่วมมือมี
วัตถุประสงค์ และมีบทบาทสมมุติ ในขั้นการเล่นนี้เด็กจะได้รับบทบาทและท�ำตามบทบาทที่ตัวเองได้รับ
เช่น การเล่นมอญซ่อนผ้า ในการละเล่นนี้เด็กยังได้เรียนรู้การร้องเพลงประกอบการละเล่นอีกด้วย
จากการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่าโปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยมีความเหมาะสมที่
จะน�ำไปพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัมทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละขัน้ โดยในภาพรวม
นั้นโปรแกรมมีความสอดคล้องกับทฤษฏี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในเรื่องการเรียง
ล�ำดับกิจกรรม และระยะเวลาทีใ่ ช้ เมือ่ พิจารณาในแต่ละขัน้ ของโปรแกรมพบว่ามีความเหมาะสมกับความ
สามารถของเด็กออทิสติกออทิสติกสเปคตรัม มีความเหมาะสมเรื่องระยะเวลา อุปกรณ์ และมีความ
ชัดเจนในแต่ละขัน้ ตอนการเล่น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาการประยุกต์โมเดลการบ�ำบัดรักษาโดย
ใช้การเล่นเป็นฐานมาใช้กับกลุ่มเด็กออทิสติกสเปคตรัมจ�ำนวน 5 คน เพื่อนของเด็กออทิสติกสเปคตรัม
จ�ำนวน 5 คน และครอบครัวเด็กออทิสติกสเปคตรัม 5 ครอบครัว ของ Henning, Cordier, Wilkes-Gillan
& Falkmer (2016) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ single case effect ผลปรากฏว่าทักษะทางสังคมของเด็ก
ดีขึ้นหลังจากได้รับโปรแกรม โดยการประยุกต์ใช้มี 7 หลักการ คือ 1) จัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัยและเหมาะสม 2) ส่งเสริมให้เกิดการเล่นที่มาจากแรงจูงใจภายใน 3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ความเข้าใจระหว่างบุคคล 4) เพื่อนของเด็กเข้ามามีส่วนร่วม 5) ผู้บ�ำบัดเป็นโมเดลและส่งเสริมให้เกิด
การเล่นแบบร่วมมือ 6) ปรับการใช้การสื่อสารให้มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล 7) ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วม นอกจากนีย้ งั มีความสอดคล้องกับการศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือในเด็กออทิสติก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของอัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล (2552) โดยท�ำการศึกษาใน 3 ด้านคือ
1) ด้านการมีสว่ นร่วม 2) ด้านการแบ่งปัน 3) ด้านการปฏิบตั ติ ามทีต่ กลง โดยใช้แบบทดสอบวุฒภิ าวะทาง
สังคมของวายแลนด์ผลการศึกษาพบว่าทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกหลังจากได้รับโปรแกรม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กออทิสติกสเปคตรัมอายุ 6-9 ปี หลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยมีคะแนน
ทักษะทางสังคมในด้าน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษาในการสื่อสาร พฤติกรรมทางสังคมและมี
คะแนนโดยรวมสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ นอกจากนีย้ งั มีการรายงานเชิงคุณภาพในระหว่าง
การเข้าร่วมโปรแกรมของเด็กออ ทิสติกสเปคตรัมในด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เด็กออทิสติกสเปคตรัม
มีความสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่เข้าร่วมโปรแกรมด้วยกันได้มากขึ้น สังเกตจากการเล่นในช่วง
ขั้นที่ 1 ของโปรแกรมเด็กออทิสติกสเปคตรัมยังมีการเล่นแบบคู่ขนาน เล่นคนเดียวไม่สนใจเล่นกับเพื่อน
คนอื่น และมีทักษะการเล่นที่ยังไม่พัฒนา เช่น แบ่งปันของเล่นกันยังไม่ได้ มีการแย่งของเล่นกัน เมื่อเข้า
สู่ขั้นที่ 2 ของโปรแกรมเด็กออทิสติกสเปคตรัมสามารถแบ่งของเล่นกันได้ เล่นของเล่นชิ้นเดียวกันได้ แต่
คุณภาพในการเล่นด้วยกันนั้นยังไม่ดีพอ เช่น คนหนึ่งหยิบเหรียญใส่ในช่องอีกคนหนึ่งหยิบออกและบอก
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ว่าผิด ในขั้นที่ 3 เห็นได้ชัดเจนว่าพัฒนาการเล่นทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เพราะสามารถเล่นของเล่นชิ้นเดียวกันได้ทั้ง 8 คน มีการแบ่งเพื่อนได้เองโดยผู้วิจัยช่วยเหลือน้อยมาก มี
การรอคอย มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และนอกจากพัฒนาการเล่นทางสังคมแล้วแรงจูงใจในการเล่นก็
มีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ อย่างเห็นได้ชดั เจน เช่น การส่งเสียงเชียร์เพือ่ นขณะเพือ่ นเล่นเกม ความกระตือรือร้นที่
อยากจะเล่นเกมเมือ่ ผูว้ จิ ยั อธิบายและสาธิตวิธกี ารเล่น รวมไปถึงสามารถสอบถามผูว้ จิ ยั ได้วา่ วันนีม้ กี จิ กรรม
การเล่นอะไร ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารเด็กออทิสติกสเปคตรัมสามารถฟังค�ำสั่งและปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งได้อย่างมีพัฒนาการ เข้าใจกฎกติกาในการเล่นมากขึ้น รู้จักชื่อเพื่อน เด็กบางคนมีพัฒนาการใน
การเล่าเรือ่ งทีด่ ขี นึ้ รวมถึงการช่วยเหลือเพือ่ นในการเล่าเรือ่ งด้วยและมีทกั ษะในการถามค�ำถามทีด่ มี ากขึน้
ในด้านสุดท้ายคือด้านพฤติกรรมทางสังคม จากการทีเ่ ด็กมีพฒ
ั นาการในด้านการเล่นกับเพือ่ นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ท�ำให้พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ลดน้อยลงตามไปด้วย เช่น จากพฤติกรรมการแย่งของเล่นและท�ำร้าย
เพื่อนที่เกิดขึ้นในช่วงแรก เมื่อเด็กสามารถแบ่งปันสิ่งของกันได้ พฤติกรรมท�ำร้ายผู้อื่นก็ลดน้อยลง เด็ก
มีแรงจูงใจในการเล่นมากขึ้นและสนุกที่ได้ร่วมเล่นกับเพื่อน ส่งผลให้พฤติกรรมการแยกตัวและขาดสมาธิ
ลดน้อยลง รวมไปถึงการควบคุมตัวเองที่ดีขึ้นเนื่องจากความสามารถในการฟังที่ดีขึ้น จากผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมกลุม่ การละเล่นพืน้ บ้านไทยเป็นโปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของเด็กออทิสติกได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างโปรแกรมที่ดีที่ได้มาตรฐานรองรับด้วยทฤษฎี
ต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของเสาวนีย์ ลอยอุดมโชค (2554) ที่ท�ำการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเล่นพื้นบ้านไทยเป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 50 นาที ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมนันทนาการการละเล่นพืน้ บ้านไทย มีคา่ คะแนนพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท�ำนองเดียวกันกับบุญเรือน ดวงศรีแก้ว
และบัญญัติ ช�ำนาญกิจ (2558) ได้น�ำการละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมมาศึกษาในกลุ่ม
เด็กปฐมวัย ผู้เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้คือเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 จ�ำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคม
หลังได้รับประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับประสบการณ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้
แล้วจักรี อย่าเสียสัตย์ (2557) ได้ศึกษาผลของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เกมการละเล่นพื้น
บ้านไทยเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจ�ำนวน 50 คนโดยใช้ระยะเวลาในการจัด
โปรแกรมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนกลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมลดลงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองลดลงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้

โปรแกรมการละเล่นพืน้ บ้านไทยเป็นการเล่นทีช่ ว่ ยพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ทีม่ ี
ความเหมาะสมกับการน�ำไปใช้ที่หลากหลายบริบท ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการ
และสุขภาพของเด็กก็สามารถน�ำโปรแกรมไปใช้กับเด็กออทิสติกในชุมชน บริบทของโรงเรียนมีส่วนที่ช่วย
พัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกเป็นอย่างมาก การสอดแทรกโปรแกรมในกระบวนการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเฉพาะทางหรือออ ทิสติกเรียนร่วม เช่น วิชาพละศึกษา ก็จะเป็นประโยชน์กับ
เด็กออทิสติกเป็นอย่างมาก นอกจากนีแ้ ล้วนักวิชาชีพทีท่ ำ� งานในส่วนของโรงพยาบาลหรือคลินกิ ก็สามารถ
น�ำโปรแกรมไปใช้ในกระบวนการฝึกแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่น�ำ
โปรแกรมไปใช้อาจจะต้องมีความเข้าใจเด็กออทิสติกเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโปรแกรม
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ออทิสติก

1. พัฒนาคู่มือการน�ำโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านไทยไปใช้สำ� หรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน

2. ศึกษาผลของการคงอยู่ในระยะยาวของโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทาง
สังคมของเด็กออ ทิสติก อายุ 6-9 ปี
3. พัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
ให้มีความหลากหลายในเชิงโปรแกรมและช่วงอายุ
4. พัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อทักษะทางด้านอื่นๆ ของ
เด็กออทิสติก เช่น พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
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