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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย สถาบัน
ราชานุกูล ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง     แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กออทิสติก
อายุ  3 - 5 ปี  ของหอผู้ป่วยออทิสติก  สถาบันราชานุกูล  จ านวน 10 ราย  คัดเลือกแบบเจาะจง    เฉพาะรายที่มี
ความสามารถในการเล่นอยู่ในระดับการเล่นแบบสัมผัสและเคลื่อนไหว(Sensorimotor Play) หรือการเล่น
จัดเรียง(Organizing Play)   และผู้ปกครองยินดีให้เด็กเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยมี 2 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์   4 
กิจกรรม ได้แก่ เล่นอิสระ เล่นเป่าฟองสบู่/เป่าลูกโป่ง  เล่นงานเลี้ยงวันเกิด  และเล่นส่งต่อให้เพ่ือน   และเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติกปฐมวัย  ใน 8 ทักษะได้แก่ การสบตา  
การยิ้มตอบ  การแสดงออกทางสีหน้าต่อผู้อ่ืน   การใช้สายตาร่วมกับพฤติกรรมอ่ืนในการมีปฏิสัมพันธ์  การ
แบ่งปันความสนุกสนานในการมีปฏิสัมพันธ์   การตอบสนองต่อการเรียกชื่อ  การอวด  และการตอบสนองต่อ
การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน   ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล ตั้งแต่ วันที่  9 พฤษภาคม – 10  มิถุนายน 2554   รวม
ทั้งสิ้น  5  สัปดาห์  โดยสัปดาห์ที่ 1 และ5  เป็นการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง  สัปดาห์ที่ 2- 4  เป็น
การจัดกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์กับกลุ่มตัวอย่าง สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ 20 -30 นาที  รวม 3 สัปดาห์    
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบWilcoxon 
Matched Pair Sign Rank Test   และ ค่า p - value < .05 
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้  

        ภายหลัง เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์      เด็กออทิสติกปฐมวัย  สถาบันราชานุกูล        
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมข้ึน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05    
 
 
 
ค าส าคัญ  :     การเล่น    การสร้างสรรค์  เด็กออทิสติกปฐมวัย  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
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Abstract 
 

The objectives of this quasi- experimental research were to compare social 
interaction of early childhood autism before and after using creativity play.  Research 
designed was one group pretest –posttest designed.  The 10 samples were selected by 
purposive sampling from 3-5 years of autistic children who had the level of playing  at 
sensory play .  The research instruments were consisted of the plan of creativity play, Social 
Interaction of Early Childhood Autism Scale.  Data were collected between May 9th – June 
10 th  , 2011 .  The duration of experiment were 5 weeks, the first week was the week for 
assessment, the 2-4 weeks were the implementation of creativity plan and the last week 
was the week for evaluation.   The duration of experiment and collected data were 5 weeks, 
from May 9th to June 10th 2011. The first week was the week for assessment and the last 
week was the week for evaluation, the 2nd-4th weeks were the implementation of Creativity 
Play.   During implementation, the children spent the time 5 days /week and 20-30 
minutes/day.   The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard-deviations 
and compare mean by Wilcoxon Matched Pair Sign Rank Test   and  p -value < .05 

The research result was showed that after using Creativity Play,  the  social 
interaction  of early childhood autism in every play activities were significant higher than 
before at the .05  level. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 

ภารกิจหลกัท่ีส าคญัของหอผู้ ป่วยออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู คือการให้บริการแก่เดก็ออทิสตกิ
ปฐมวยัอาย ุ1½ - 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาศกัยภาพเดก็ให้มีพฒันาการเหมาะสมกบัวยั ลดข้อจ ากดั
ของรูปแบบในการด าเนินชีวิตท่ีสง่ผลตอ่การปรับตวัของเดก็เข้ากบัสิ่งแวดล้อม เชน่ ครอบครัว เพ่ือนบ้าน 
และชมุชน  การพฒันาศกัยภาพเดก็เร่ิมจากทกัษะสงัคมซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีส าคญัในการชว่ยพฒันา
เดก็ทัง้ปกตแิละท่ีมีความต้องการพิเศษ มีผลตอ่เด็กในทกุๆด้าน ไมว่า่จะเป็นทางด้านจิตใจ สงัคม การเรียน 
การปรับตวั ส าหรับเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษต้องกระท าตัง้แตแ่รกเร่ิม เพราะทกัษะสงัคมจะชว่ยให้เด็กมี
พืน้ฐานทางอารมณ์ท่ีดี สามารถพฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม(อจัจิมา ศริิวิบลูย์ผล,2552) 
เกิดการเรียนรู้และน าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพด้านอ่ืนตอ่ไป การประเมินผลลพัธ์การบริการของหอผู้ ป่วย
ออทิสตกิปี 2553 พบวา่ ร้อยละ70 ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีมารับบริการตามโปรแกรมพืน้ฐานออทิสตกิ 
มีทกัษะทางสงัคมดีขึน้   แตย่งัไมบ่รรลุเป้าหมายซึง่ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ80  

การท่ีเด็กออทิสตกิปฐมวยัมีความบกพร่องของพฒันาการทางสงัคม ท าให้เดก็ไมส่ามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกบัผู้ อ่ืนได้ (จริยา จฑุาภิสิทธ์ิ และนิชรา เรืองดารกานนท์,2551) จงึขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ 
เข้าสูร่ะบบการศกึษาตามวยัไมไ่ด้  รวมทัง้เพิ่มระดบัความเครียด ความวิตกกงัวลของครอบครัวตอ่การดแูล
เดก็ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  สขุภาพจิตของบิดามารดาท่ีมีลกูเป็นออทิสตกิจะเต็มไปด้วยความวิตกกงัวล 
และตงึเครียดในการเลีย้งดแูละการฝึกเด็ก(ศิริพร สวุรรณทศ,2540)  ปัจจยัท่ีผลตอ่พฒันาการทางสงัคมของ
เดก็นัน้มีหลายปัจจยั เชน่ จากสภาพของโรคออทิสตกิท่ีท าให้เด็กมีความผิดปกติของการสร้างสมัพนัธภาพ
กบับคุคลอ่ืน ความผิดปกติของการใช้ภาษาติดตอ่กบับคุคลอ่ืน และการแสดงพฤตกิรรมซ า้ๆหรือมีความ
สนใจจ ากดั(ชาญวิทย์ พรนภดล,2545)  ปัจจยัตอ่มาเกิดจากการเลีย้งด ู  เดก็ท่ีได้รับการเลีย้งดลูกัษณะ
ตา่งกนั ระดบัพฒันาการทางร่างกาย จิตใจ บคุลิกภาพ และพฤตกิรรมก็จะแตกตา่งกนั โดยแตล่ะครอบครัว
ก็มีปัจจยัย่อยท่ีสง่ผลกระทบตอ่เดก็แตกตา่งกนัด้วย เชน่ ความคาดหวงัของครอบครัวท่ีมีตอ่ตวัเดก็ 
สมัพนัธภาพของสมาชิกในครอบครัว  ทศันคตท่ีิมีตอ่การเลีย้งดเูดก็  ความสามารถในการจดัการกบั
ความเครียดหรือปัญหาของครอบครัว(สชุา จนัทร์เอม,2538 ; อลิสา วชัรสินธุ,2546) เป็นต้น การ
เจริญเตบิโตของสมองในชว่ง 3 ปีแรก เป็นสิ่งส าคญัมากท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการเจริญเตบิโตของเดก็ในชว่ง
วยัตา่งๆจนกระทัง่เป็นผู้ใหญ่ วิธีการเลีย้งดแูละสิ่งแวดล้อมมีสว่นส าคญัมากท่ีจะช่วยสง่เสริมพฒันาการ
ทางด้านอารมณ์   การเรียนรู้ และบคุลิกลกัษณะนิสยัในอนาคต การสมัผสั การกอด การเหก่ล่อม การพดู 
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การฟัง การอ่านหนงัสือให้เดก็ฟังหรือแม้แตก่ารเลน่กบัเดก็ ล้วนมีผลตอ่การเจริญเตบิโตของสมองทัง้สิน้
(ศนัสนีย์ ฉัตรคปุต์,2542) สว่นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการได้แก่โอกาสท่ีเดก็จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม เชน่ ได้รับโอกาสทางการศกึษา ได้รับการฝึกทกัษะในส่วนท่ีบกพร่อง เป็นต้น อาการออทิสตกิ
จะดีขึน้ได้นัน้ นอกจากผู้ เช่ียวชาญทีมสหวิชาชีพ(Multidisciplinary Team) จะมีความส าคญัแล้ว พอ่แมมี่
ความส าคญัยิ่งกวา่ในการรักษา เพราะเดก็จะอยูก่บัพ่อแมแ่ละครอบครัวมากท่ีสดุ พอ่แมต้่องยอมรับและ
ชว่ยฝึกลกู  หากปราศจากความร่วมมือของพอ่แมก็่ยากท่ีจะท าการรักษาเดก็ให้ดีขึน้ได้ หวัใจส าคญัของการ
ดแูลรักษาอยูท่ี่ครอบครัวด้วยวา่จะสามารถน าความรู้ตา่งๆ ท่ีได้รับมาประยกุต์ใช้ท่ีบ้านอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ  เพ่ือให้เดก็ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมหรือไม่(ศรีเรือน   แก้วกงัวาน, 2545; ทวีศกัดิ์   
สิริรัตน์เรขา, 2548) 

ส าหรับแนวทางในการดแูลช่วยเหลือเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ให้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนนัน้ มี
หลายวิธี เชน่   วิธีการสง่เสริมพฒันาการเด็ก  การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเก่ียวกบัการสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมแก่เด็กออทิสตกิปฐมวยั   การใช้เร่ืองเลา่ทางสงัคม  (Social Stories)(Carol Gray, 1994) ซึง่เป็น
เทคนิคเลา่เร่ืองสัน้ๆ เน้นการสร้างความเข้าใจและชีน้ าการปฏิบตัิตวัทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัตวัเดก็ในแต่
ละประเดน็ เช่น การไปตดัผม  การไปทานอาหารนอกบ้าน  เป็นต้น    นอกจากท่ีกลา่วมาพบวา่มี
ผู้ เช่ียวชาญจ านวนมากเลือกใช้การเลน่มาพฒันาทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ให้แก่เดก็ออทิสตกิ โดยมี
มมุมองตอ่การเลน่วา่เป็นการเรียนรู้ท่ีส าคญัของเดก็ของเดก็ออทิสตกิ กิจกรรมการเลน่จะชว่ยสง่เสริม
พฒันาให้เดก็สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดีขึน้ เข้าใจกฎเกณฑ์ของสงัคมได้มากขึน้และ
มีปฏิสมัพนัธ์ดีขึน้ตามล าดบั การน าการเลน่มาชว่ยในการสง่เสริมพฒันาการส าหรับเดก็ออทิสติก เป็น
แนวคิดหนึง่ในการแก้ไขปัญหาทกุด้านไปพร้อมกบัน ามาใช้ร่วมกบัการบ าบดัรักษาอ่ืนๆด้วย เพ่ือสง่เสริม
พฒันาการทางสงัคม  การใช้ภาษาและการส่ือสารให้กบัเดก็ (ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2549)    เพราะการเลน่
มีกิจกรรม มีวิธีการท่ีหลากหลาย  ชว่ยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวั  ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า   ฝึกการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน    

  งานวิจยัท่ีมีผู้ศกึษาเก่ียวกบัการใช้วิธีการตา่งๆเพื่อสง่เสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ก
ปฐมวยันัน้ ได้มีผู้ท าการศกึษาแนวทางหรือวิธีการตา่งๆหลายวิธี เชน่ กลัยาณี อินต๊ะสิน(2550)ได้
ท าการศกึษาทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิในระดบัปฐมวยัจากการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบการ
เลน่เกม โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือท าการศกึษาทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสติกในระดบัปฐมวยัจากการจดั
กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบการเลน่เกม             กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสตกิอาย ุ 3 ปี  ผลการศกึษา
พบวา่การสอนทกัษะทางสงัคมให้เด็กออทิสตกิด้วยการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบการเลน่เกม ด้าน
การมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม ท าให้เดก็มีพฤติกรรมทางสงัคมสงูขึน้    สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
ทศันีย์   จนัทร์ป้อม (2551)      ท่ีได้ศกึษาการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของ
เดก็ปฐมวยัจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน ของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2 โรงเรียนบ้านแชฟ้่า มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเตรียม
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ความพร้อมทางด้านสงัคม  อารมณ์ และจิตใจ ของนกัเรียนชัน้อนบุาล 2  พบวา่  ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมประสบการณ์เด็กมีการพฒันาทกัษะทางสงัคมท่ีพงึประสงค์รวม 3 ด้าน  คือมีความรักธรรมชาติ    
สิ่งแวดล้อม    วฒันธรรมและความเป็นไทย   รวมทัง้มีจินตนาการ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  การอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ    สว่นในตา่งประเทศนัน้ Brooke Ingersoll and Laura Schreibman. (2006)     
ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) กบัเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการใช้วิธีการฝึกเดก็ออทิสตกิด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) 
ท่ีมีตอ่การส่ือความหมาย  การเลน่สมมตแิละการมีสมาธิ มีความสนใจร่วมในการท ากิจกรรมกบัผู้ อ่ืน   
กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสติกปฐมวยั จ านวน 5 ราย ผลการศกึษาพบวา่ภายหลงัการใช้โปรแกรมด้วย
เทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) เดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีทกัษะในการ
เลียนแบบดีขึน้  โดยสง่ผลถึงทกัษะการส่ือความหมาย การเลน่สมมต ิ การมีสมาธิ และมีความสนใจร่วมใน
การท ากิจกรรมกบัผู้ อ่ืนให้เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05     และเชน่เดียวกนักบั Christina 
Whalen, Laura Schreibman, and Brooke Ingersoll (2006)   ได้ศกึษาผลการการใช้โปรแกรมฝึกการมี
สมาธิ (Joint Attention Training) ท่ีมีตอ่การเลียนแบบทกัษะสงัคม พฤติกรรมทางบวก          การเลน่ และ
การส่ือความหมายของเดก็ออทิสติกปฐมวยั  ผลการศกึษาพบวา่ภายหลงัใช้โปรแกรมเดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมกบัผู้ อ่ืนดีขึน้ รวมทัง้การแสดงอารมณ์ความรู้สกึตอ่คนอ่ืน นอกจากนีท้กัษะในการเลียนแบบ การส่ือ
ความหมายก็พฒันาขึน้ด้วย 

จากแนวทางการดแูลชว่ยเหลือท่ีกลา่วมา      หอผู้ ป่วยออทิสตกิ จงึได้ท าการศกึษาวิจยัโดยเลือก
การใช้เทคนิคการเลน่มาพฒันาเป็นวิธีการเลน่แบบสร้างสรรค์เพ่ือใช้แทนกิจกรรมการเลน่แบบเดมิท่ีให้เดก็
เลน่อิสระ  มุง่เน้นเพ่ือความสนกุสนาน ผอ่นคลาย เป็นหลกัเทา่นัน้  กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์นี ้เป็น
วิธีการเลน่ท่ีบรูณาการเข้ากบัแนวทางการชว่ยเหลือเดก็ในปัจจบุนัท่ีได้ด าเนินการอยู่แล้ว เชน่ การให้เดก็
ร่วมกิจกรรมรายบคุคล และกิจกรรมกลุม่   โดยเน้นให้เดก็เกิดการเรียนรู้  ท่ีสง่ผลตอ่การมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมกบัผู้ อ่ืนดีขึน้  

 
วัตถปุระสงค์การวิจัย 

 วัตถุประสงค์ทั่วไป   
 เพ่ือศกึษาผลของการเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั
สถาบนัราชานกุลู 
 

 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
เพ่ือเปรียบเทียบปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิปฐมวยัสถาบนัราชานกุลูก่อนและหลงัการ

เลน่แบบสร้างสรรค์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษากบัเดก็ออทิสตกิท่ีมาใช้บริการในสถาบนัราชานกุลู ในชว่งเดือน
กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554 

 

ตัวแปรที่ศึกษาวิจัย 

ประชากร การศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระชากร คือ เด็กออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วย
ออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554  จ านวน 30 คน 

 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสติกปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วยออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลูตัง้แต่

เดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  จ านวน 10 ราย      คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   โดย
มีเกณฑ์ในการคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1) อาย ุ3 - 5 ปี 
2) ความสามารถในการเลน่อยูใ่นระดบัการเลน่สมัผสัและเคล่ือนไหว(Sensorimoter 

Play) หรือ การเลน่จดัเรียง(Organizing Play)  โดยประเมินด้วยแบบประเมินการเล่น
ส าหรับเดก็ออทิสตกิ 

3) ผู้ปกครองยินดีให้เดก็เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 

ตัวแปรอิสระ 

 

การเลน่แบบสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม 

 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของ       
เดก็ออทิสตกิปฐมวยั 
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สว่นเกณฑ์คดัเลือกออกจากกลุม่ (Exclusion Criteria) คือ เดก็ใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โปรแกรมการวิจยัได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือผู้ปกครองต้องการออกจากการเข้าร่วมการวิจยั 

 
 ตัวแปรในการวิจัย   ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี ้

 1.ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การเล่นแบบสร้างสรรค์ 
2.ตวัแปรตาม  ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554  รวม 5 เดือน 

 
ค าถามการวิจัย 

การเลน่แบบสร้างสรรค์ท าให้เดก็ออทิสตกิปฐมวยัมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพิ่มขึน้หรือไม่ 
 

สมมตฐิานการวิจัย  
ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ เด็กออทิสตกิปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู  มี

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพิ่มขึน้ 
 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย  
 การเล่นแบบสร้างสรรค์   หมายถึง กิจกรรมการเลน่ท่ีชว่ยให้เดก็ออทิสตกิปฐมวยั   เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืน ประกอบด้วยกิจกรรมการเลน่   4  กิจกรรม  
ได้แก่  

กิจกรรมท่ี 1   เลน่อิสระ  เป็นลกัษณะการเลน่ตวัตอ่ตวั ซึง่เป็นการเลน่ระหวา่งเดก็ออทิ
สตกิ 1 คน  กบัผู้วิจยั1 คน 

กิจกรรมท่ี 2 เลน่เป่าฟองสบู ่ / เป่าลกูโป่ง  เป็นลกัษณะการเลน่กลุม่ย่อย  ซึง่เป็นการ
เลน่ในกลุม่เดก็ออทิสติก 2-3  คน   กบัผู้วิจยั 1 คน 

กิจกรรมท่ี 3 งานเลีย้งวนัเกิด  เป็นลกัษณะการเลน่กลุม่ขนาดกลาง ซึง่เป็นการเลน่ใน
กลุม่เดก็ออทิสตกิ 4-6  คน   กบัผู้วิจยั 1 คนและผู้ชว่ยวิจยั 2 คน 

กิจกรรมท่ี 4 สง่ตอ่ให้เพ่ือน   เป็นลกัษณะการเลน่กลุม่ใหญ่ ซึง่เป็นการเลน่ในกลุม่
เดก็ออทิสตกิ  7-10  คน   กบัผู้วิจยั 1 คนและผู้ชว่ยวิจยั 2 คน 
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ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย  หมายถึง การแสดงพฤติกรรมทางสงัคมของ
เดก็ออทิสตกิปฐมวยัในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ ประกอบด้วยทกัษะยอ่ย ดงันี ้   

1) การสบตา  หมายถึง การมองสบตาผู้ อ่ืนด้วยตนเองโดยไมต้่องชว่ยเหลือ 
2) การยิม้ตอบ  หมายถึง การยิม้ตอบเม่ือผู้ อ่ืนยิม้ให้ 
3) การแสดงออกทางสีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน  หมายถึง การแสดงออกทางสีหน้าท่ีแสดงถึงสภาพทาง 

อารมณ์ของเดก็ในระหวา่งการเลน่  
4) การใช้สายตาร่วมกบัพฤติกรรมอ่ืนในการมีปฏิสมัพนัธ์ หมายถึง การมองสบตาร่วมกบัการ 

กระท าอ่ืนๆในระหว่างการเล่น เชน่ มองสบตาก่อนแล้วแบมือขอของเลน่   มองสบตาแล้วยกมือไหว้
ขอบคณุเม่ือได้รับของเลน่ 

5) การแบง่ปันความสนกุสนานในการมีปฏิสมัพนัธ์  หมายถึง การแสดงออกถึงความ 
สนกุสนานท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเลน่ เชน่ ยิม้ หวัเราะ ตบมือ กระโดดแสดงทา่ทางพอใจท่ีได้เลน่ของเลน่ 

6) การตอบสนองตอ่การเรียกช่ือ หมายถึงการหนัตามเสียงเรียกพร้อมกบัสบตาผู้ เรียกช่ือ 
7) การอวด   หมายถึง การน าของเลน่ท่ีตนเองสนใจออกมาให้ผู้ อ่ืนด ูโดยไมไ่ด้มีจดุประสงค์ 

เพ่ือต้องการขอความชว่ยเหลือ เชน่ ขณะเดก็ก าลงัเลน่ของเลน่แล้วชูของเลน่ให้ผู้ อ่ืนเห็นหรือหยิบของเลน่
มาให้ผู้ อ่ืนด ูโดยไมไ่ด้หยิบมาเพ่ือขอให้ผู้ อ่ืนชว่ยท าให้ เช่น ชว่ยแกะ ชว่ยเปิด ช่วยปิด ฯลฯ 

8)การตอบสนองตอ่การเล่นร่วมกบัผู้ อ่ืน หมายถึงการแสดงความสนใจการเลน่ของผู้ อ่ืนและ 
เข้ามามีสว่นร่วมในการเลน่นัน้ เชน่ หนัมอง สมัผสัของเล่น  หรือเข้ามาเลน่ด้วย  
 

เดก็ออทสิตกิปฐมวัย  หมายถึง  บคุคลอายตุัง้แตแ่รกเกิด – 5 ปี  ท่ีได้รับการตรวจและวินิจฉยั

จากจิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น  หรือจิตแพทย์  หรือกมุารแพทย์ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคใน DSM IV  วา่มี
ภาวะออทิสตกิ 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้รูปแบบการเลน่ ท่ีสามารถพฒันาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมให้เดก็ออทิสตกิปฐมวยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. ได้องค์ความรู้ทางการพยาบาลท่ีผา่นกระบวนการวิจยัท่ีมีมาตรฐาน  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาระบบบริการพยาบาลแก่เดก็ออทิสติกปฐมวยั 
3. ได้เทคโนโลยีในการพฒันาทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมส าหรับเดก็ออทิสติกปฐมวยั   
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัเร่ือง   “ผลของการเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั 
สถาบนัราชานกุลู”  คณะผู้วิจยัได้ทําการศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  ตํารา เอกสารวิชาการ    และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง  โดยกําหนดขอบเขตการศกึษาครอบคลมุในหวัข้อตอ่ไปนี ้

 
1. โรคออทิสตกิ 

 
2. แนวคิดการประเมินภาวะออทิสตกิด้วย Autistic Diagnostic Observation  Schedule(ADOS) 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

3.1 ความหมายและความสําคญัของการเลน่แบบสร้างสรรค์ 
3.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่ 
3.3 ประเภทของการเลน่  
3.4 หลกัในการเลือกของเลน่ 
3.5 หลกัในการประเมินการเลน่ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  
3.6 หลกัและวิธีการสง่เสริมการเลน่แบบสร้างสรรค์ในเด็กออทิสติกปฐมวยั  
3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่ของเด็กปฐมวยั 

 
     4.   แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

4.1 ความหมายและความสําคญัของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 
4.2 แนวคิดเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั 
4.3 หลกัในการประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั 
4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 

 

1.โรคออทิสตกิ 

ออทิสตกิ  มาจากรากศพัท์ภาษากรีกวา่ ออโต้ ( Auto ) แปลวา่ตนเอง ( Self ) หมายถึง   
แยกตวัอยูต่ามลําพงัในโลกของตวัเอง  การขาดการติดตอ่กบัผู้ อ่ืน  หนัเข้าหาตนเองและไมแ่ยแสตอ่โลก
ภายนอก ( Bleuler, 1934 อ้างในกลัยา  วิริยะ,2539   :   ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548 )  ในอดีตจะมีช่ือเรียก



8 
 

ท่ีหลากหลาย เชน่ Infantile autism , Kanner’s syndrome, Childhood schizophrenia, Symbiotic 
Psychosis (Fortinash & Holoday Warret, 2003) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัตา่งๆในประเทศไทย ได้กลา่วถึงโรคออทิสติกวา่เป็นโรค

ทางจิตเวชเด็ก  ซึง่เกิดจากความผิดปกติในหน้าท่ีของสมองบางสว่นทําให้มีพฒันาการลา่ช้า ท่ีมีลกัษณะ

เฉพาะตวั โดยเดก็ออทิสตกิจะไมส่ามารถพฒันาทกัษะได้เหมาะสมกบัวยัใน 3 ด้านสําคญัได้แก่ ในด้าน

สงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  ด้านภาษาและการส่ือความหมาย  อารมณ์และพฤตกิรรม  ซึง่จะเป็น

พฤตกิรรมเฉพาะมีการกระทําและความสนใจซํา้ๆ ( เพ็ญแข  ลิ่มศลิา, 2541 ;    อมุาพร  ตงัคสมบตัิ, 2545 ;  

เบญจพร  ปัญญายง , 2546 ;  ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2548)  

 สมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ( American Psychiatric  Association [APA],1994 ) ได้กล่าวไว้วา่ โรค

ออทิสตกิ เป็นความผิดปกติของพฒันาการระบบประสาท  โดยความผิดปกติดงักล่าวมกัเกิดขึน้ในวยัเด็ก

ประมาณ 3 ปีแรกของชีวิต  เด็กท่ีเป็นโรคนีมี้ความบกพร่องทางพฒันาการอย่างรุนแรง  โดยเฉพาะใน 3 

ด้านใหญ่ ๆ คือการส่ือความหมาย  การส่ือสาร  ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  และมีพฤตกิรรมซํา้ ๆ 

 องค์การอนามยัโลก ( world  Health  Organization [WHO], 1992 ) กลา่ววา่โรคออทิสตกิ  เป็น

ความผิดปกติด้านพฒันาการ  โดยมีความผิดปกตขิองหน้าท่ีใน 3 ด้าน  คือการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  

การส่ือสาร และพฤตกิรรมซํา้ๆ  พบในเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

 แมกซินฟิลด์ ( Maxine Field ,1990 ) กลา่ววา่เดก็ออทิสติกเป็นเดก็ท่ีมีพฤตกิรรมแบบจําเพาะ

แสดงออกทางพฒันาการท่ีผิดปกต ิ และพบได้ในช่วงแรกของชีวิตก่อนอาย ุ30 เดือน 

 จากความหมายของออทิสติกดงักลา่ว  สามารถสรุปได้วา่ออทิสตกิเป็นโรคทางจิตเวชเด็กจะมี

ความผิดปกตเิก่ียวกบัพฒันาการด้านสงัคม  การส่ือความหมายและภาษา  มีพฤติกรรมและความสนใจ

บางอย่างท่ีซํา้ๆ  โดยมีอาการปรากฏชดัเจนก่อนอาย ุ3 ปี 

สาเหตุ 

 โรคออทิสตกิเป็นความผิดปกตขิองสมองท่ีเป็นมาตัง้แตกํ่าเนิด  มีผู้พยายามศกึษาวิจยัเป็นระยะ

เวลานาน  แตย่งัไมท่ราบสาเหตท่ีุชดัเจน  อยา่งไรก็ตาม  จากการศกึษาวิจยัและทบทวนวรรณกรรมพบวา่

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตอุาจได้แก่ 
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1.ปัจจยัทางพนัธุกรรม ( genetic  factor ) จากการศกึษาผา่นมาพบรายงานวา่  โรคออทิสติกมีการ

ถ่ายทอดในครอบครัวในพอ่แมเ่ดียวกนั จะมีโอกาสในการเกิดโรคร้อยละ 2-6 มีอตัราส่วน 1:5  ในเดก็ทัว่ไป 

1:2000 และในฝาแฝดไขใ่บเดียวกนั ( monozygotic  twin ) ร้อยละ36 -60 ในขณะท่ีคูแ่ฝดท่ีเกิดจากไข่คนละ

ใบ  ถ้าอีกคนเป็นโรค  อีกคนจะไมเ่ป็น ( สมภพ  เรืองตระกลู,2545 ) 

2.ปัจจยัความผิดปกตขิองระบบประสาท ( neurological  abnormalities )โรคออทิสตกิมีความ

ผิดปกตขิองระบบประสาทพบร้อยละ 30-50 ซึง่เกิดจากความผิดปกติของบาเซลแกงเกลีย ( basal  ganglia ) 

โดยเฉพาะบริเวณนีโอไทรเอทรัม ( neotriatum )        ของสมองสว่นมีเดียลแอ็สเป็ค ( medial  aspects )

ของฟรอนทลัโลบ ( frontal  lobe )   หรือลิมบคิ  ซสิเตม ( limbic  system ) ( สมภพ  เรืองตระกลู , 2545 ) ซึง่

มีหน้าท่ีควบคมุเก่ียวกบัความจํา  อารมณ์  การเรียนรู้และแรงจงูใจ   จะมีความผิดปกตใินลกัษณะของ

เซลล์มีจํานวนมากกวา่ปกติ  ไมส่ามารถทําหน้าท่ีผสมผสานได้อยา่งสมบรูณ์  และพบในสว่นของซีรีเบลลมั 

( cerebellum ) มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของร่างกาย             ควบคมุการเคล่ือนไหวอยา่งผสมผสาน 

( co-ordination ) ซึง่พบลกัษณะของเซลล์สมองทัง้ 2 สว่น  เป็นเซลล์ท่ีไมพ่ฒันาไปตามวยัเด็ก  จากสาเหตุ

ดงักลา่วข้างต้น  เป็นผลให้เดก็ออทิสตกิจะมีอาการของโรคลมชกัในระยะเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น  เม่ือทําการ

ตรวจสอบคล่ืนสมองด้วยไฟฟ้า  พบวา่มีความผิดปกติของคล่ืนสมองแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง (non –specific ) 

มากกวา่เดก็ปกตทิัว่ไป (เบญจพร  ปัญญายง , 2546)   จากการศกึษาของสมาคมออทิสติกแหง่ชาต ิ( The  

National  Autistic society [NAS], 2000 ) ได้ศกึษาผู้ ป่วยท่ีได้รับการบาดเจ็บทางสมอง  โดยเร่ิมศกึษาใน

ผู้ ป่วยสมองพิการ  พบวา่หลงัจากได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง  ผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะมีพฤตกิรรมคล้ายๆ  

เดก็ออทิสตกิคือโบกมือ  ชอบมองแสง  กลิง้ตวั  ทําเสียงซํา้ๆ  แยกตวั  บางรายทําร้ายตนเอง  แตเ่ม่ืออาการ

ดีขึน้  พฤตกิรรมจะหายไป  จะเห็นได้วา่การได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง  จะชว่ยในการบง่ชี ้

สาเหตขุองการเกิดโรคออทิสตกิท่ีชดัเจนขึน้  และมีนยัสําคญัในการนําสาเหตไุปอธิบายโรคสมองอ่ืนๆ  

สอดคล้องกบัสํานกัวิทยาการพฒันาเดก็แหง่ชาต ิ     ( National academy  for  child  development 

dysfunction ) ซึง่อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนทางสมอง ( Robert & Doman , 1986 ) 

3. ปัจจยัทางเคมี ( neurotransmitters  factors ) 

จากการศกึษาของกระบวนการทางชีวเคมีและปัจจยัการเผาผลาญในสมอง  โดยศกึษาถึงสารเคมี

ในสมองท่ีเก่ียวข้องกบัสาเหตขุองออทิสตกิพบวา่มีระดบัสารเคมีบางอยา่งผิดปกต ิ ดงันี  ้
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     3.1 ซีโรโทนิน ( Serotonin ) จาก การศกึษาพบว่าระดบัซีโรโทนิน ในวยัทารกจะสงูและลดลงเม่ือ

สูว่ยัเดก็ หลงัจากนัน้ระดบัซีโรโทนินจะมีระดบัคงท่ีในวยัผู้ใหญ่ แตใ่นกลุม่เด็กออทิสตกิจะมีระดบัซีโรโทนิน

สงูตลอดชีวิต ( hyperserotenemic ) พบร้อยละ 30-40 ( Masibov &Dawson, 1986 อ้างใน  อรสิริ  ภิเศก, 

2542 )สง่ผลให้เดก็มีสตปัิญญาต่ําและเกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม เชน่ เดก็จะมีพฤตกิรรมไมอ่ยูน่ิ่ง 

( hyperactivity )  กระวนกระวาย( restlessness )   หนุหนัพลนัแลน่ (compulsive behavior) ไมส่นใจ

สิ่งแวดล้อม ( lack of interest ) และก้าวร้าว ( aggression )  ( Tsai &Ghaziuddin,1992; เพ็ญแข  ลิ่มศลิา , 

2538 ) 

    3.2 โดปามิน ( dopamine )   โดปามินเป็นสารชีวเคมีท่ีอยูใ่นสมองสว่นกลาง  จากการศกึษา

พบวา่มีระดบัสงูในเด็กออทิสตกิ (Schrcibman,1998)      โดปามินจะมีความสําคญักบัการทํางานท่ีเก่ียวกบั

การเคล่ือนไหวของร่างกาย พฤตกิรรมการด่ืม การรับประทานอาหาร รวมทัง้พฤตกิรรมทางเพศ  นอกจากนี ้

ยงัมีการศกึษาถึงการทํางานท่ีคาบเก่ียวกนัของสารเอพิเนฟริน(epinephrine)  สารนอร์เอพิเนฟริน (nor-

epinephrine )และระบบประสาทสว่นกลาง ( CNS )  ซึง่สารเหลา่นีจ้ะมีระดบัท่ีไมป่กติในเดก็ออทิสตกิ   ได้มี

การศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกนัของสารชีวเคมีเหลา่นี ้  เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการรักษาอาการออทิสติก

โดยการใช้ยาเพ่ือยบัยัง้การทํางานทิ่ผิดปกตขิองสารชีวเคมีดงักลา่ว เพราะเช่ือว่าจะรักษาอาการออทิสซมึ

ลงได้       ( Schreibman,1998;Tsai  and  Ghziuddin,1992 ) 

    3.3 สาร ซี เอส เอฟ โฮโมวานิลิค เอซิด( CSF  homovanillic  acid ) สงูกวา่ปกติ   ซึง่สารนีจ้ะชว่ย

อธิบายการเกิดพฤตกิรรมซํา้ๆ บางอยา่ง ( เพ็ญแข  ลิ่มศิลา , 2538 ) 

    3.4 สารแคทิโคลามิน (catecholamine) สารนีมี้ความสําคญักบัความบกพร่องทางสงัคม  อาการ

สมาธิสัน้  การเกิดพฤตกิรรมบางอย่างซํา้ๆ ( เพ็ญแข  ลิ่มศลิา , 2538 ) 

4.ปัจจยัขณะตัง้ครรภ์หรือขณะคลอด ( peri-natal  factor ) โรคออทิสติกมีอบุตักิารณ์ของปัญหา

แทรกซ้อนขณะตัง้ครรภ์  หรือขณะคลอดสงูกวา่คนทัว่ไป ( เพ็ญแข  ลิ่มศลิา , 2538 ) ซึง่จะพบความผิดปกติ

ของสมองตัง้แตเ่ด็กอยูใ่นครรภ์มารดา  ระหว่างการคลอดหรือภายหลงัการคลอด  เช่น  มารดาเป็นโรคหดั

เยอรมนัระหว่างตัง้ครรภ์เดก็ขาดออกซิเจนระหวา่งคลอด การเจ็บป่วยของเดก็หลงัคลอด  เชน่  โรคไข้สมอง

อกัเสบ  หรือเป็นหดัไอกรน  ก็จะสง่ผลตอ่พฒันาการของสมองผิดปกตไิด้ ( เบญจพร  ปัญญายง, 2546) 

นอกจากนีพ้บอตัราเส่ียงของเดก็จะสงูขึน้เม่ือพอ่หรือแมมี่ลูกเม่ืออายมุาก ( Schreibman,1998 ) 
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5.ปัจจยัทางภมูิคุ้มกนัวิทยา ( immunological  factor ) มีการศกึษาเปรียบเทียบครอบครัวของเด็ก

ออทิสตกิกบัครอบครัวเด็กปกติ  จํานวน 61  และ 42 ครอบครัวตามลําดบั    พบวา่ร้อยละ 46 ของครอบครัว

เดก็ออทิสตกิมีสมาชิกในครอบครัวมีความผิดปกตขิองภมูิคุ้มกนัจํานวน 2 คนขึน้ไป    (  Zimmerman, 1999 

อ้างในอิชยา  เข่ือนมัน่ 2545 )  

โดยสรุปในปัจจบุนันี ้  ยงัไมส่ามารถค้นหาสาเหตขุองการเกิดออทิสติกได้อยา่งชดัเจน  แตมี่

หลกัฐานท่ีจะพยายามอธิบายถึงโรคออทิสติกวา่สามารถเกิดจากปัญหาในลกัษณะตา่งๆ กนั  โดยการ

ตัง้สมมตฐิานตา่งๆเพื่อค้นหาสาเหตขุองโรค  แตส่ิ่งสําคญัคือการมีความรู้  และการสงัเกตท่ีใกล้ชิด  เพ่ือ

เป็นข้อมลูในการวินิจฉยัท่ีถกูต้องและรวดเร็ว  และวางแผนในการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ในทาง

การแพทย์จงึมีการจดัทําเกณฑ์ขึน้มาเพ่ือชว่ยในการวินิจฉยัการเกิดออทิสตกิ 

อาการและอาการแสดงของโรคออทสิตกิ 

เดก็ออทิสตกิจะแสดงอาการผิดปกตหิลายด้านด้วยกนั  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความรุนแรงของโรค  และใน

เดก็แตล่ะคนจะมีความผิดปกตใินแตล่ะด้าน  ยงัมีความรุนแรงท่ีแตกตา่งกนั  จากการทบทวนวรรณกรรม

จะพบกลุม่อาการของเดก็ออทิสตกิดงันี ้

 1.ความผิดปกตทิางสงัคมและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนโดยพิจารณาตามกลุม่อาย ุ  และพฤตกิรรมทาง

สงัคมท่ีกลายเป็นบคุลิกภาพดงันี ้

  1.1 กลุม่อาย ุ  กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ( 2544 ) ได้กล่าวถึงอายขุองเดก็

ออทิสตกิ  ท่ีแสดงความบกพร่องด้านสมัพนัธภาพท่ีชดัเจน  โดยแบง่ใน 2 วยัคือ  วยัทารก  และวยัอนบุาล

ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

      1.1.1วยัทารก  เดก็ปกตจิะตดิผู้ เลีย้งง่าย  อยากให้ผู้ เลีย้งอุ้ม  มองหน้า  สบตา  มองตา   

ถ้าเดนิได้มกัเดินเข้าหาผู้ เลีย้ง  ตรงข้ามกบัเด็กออทิสติก  จะไมช่อบให้อุ้ม  ไมก่อดตอบเวลาอุ้ม  ไมส่บตา  

ไมม่องหน้า  ไมส่นใจตามหา  เงียบเฉย  ไมเ่รียกร้องอะไรทัง้สิน้  ไมย่ิม้  ไมมี่เสียงอ้อแอ้ 

      1.1.2 วยัอนบุาล   เดก็ปกตจิะสนใจเลน่กบัเพ่ือน  รับรู้วา่คนอ่ืนโกรธ  ไมพ่อใจ ดีใจ  

ต้องการให้คนอ่ืนเลีย้งปกป้อง  เห็นความสําคญัของคนเลีย้ง รู้จกัอิจฉา  เรียกหาเม่ือไมเ่ห็น  ตกใจกลวั แล้ว

วิ่งมาหาให้ปลอบโยน พบสิ่งแปลกใหม่อยากให้มาดดู้วยกนั  แตใ่นเดก็ออทิสติกจะแยกตวัอยู่คนเดียว  ไม่
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สนใจกิจกรรมกลุม่โดยไมมี่ชว่งเวลาเลน่กบัเพ่ือนระยะเวลาสัน้ๆ เหมือนเดก็วยัเดียวกนัเม่ือคนแปลกหน้า

เข้าไปสมัผสั  โอบกอดเด็กมกัมีทา่ทีขดัขืนไมผ่อ่นคลาย 

           1.2 พฤตกิรรมทางสงัคมท่ีกลายเป็นบคุลิกภาพประจําตวัของเดก็ออทิสตกิแบง่เป็น 3 กลุม่

ดงันี ้  

     1.2.1 กลุม่แยกตวั (aloof child) ลกัษณะพฤตกิรรมของเดก็ออทิสตกิกลุม่นีจ้ะแยกตวัเอง  

อาจเข้าหาคนเพียงเพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายไมใ่ชเ่พ่ือความอบอุน่ทางใจ เดก็จะไม่

ชอบอยูใ่กล้คน แตถ้่าได้ฝึกตัง้แตเ่ล็กๆ พอจะเข้าหาคนได้  อยา่งไรก็ตามความต้องการอยู่คนเดียวยงัมี

เดน่ชดั  และสําหรับเดก็กลุม่นีแ้ล้วการอยู่คนเดียวในชว่งเวลาท่ีผอ่นคลายถ้ายิ่งพบคนมากยิ่งเครียด  

โดยเฉพาะคนแปลกหน้า  เม่ือโตขึน้อาการแยกตวัยงัคงอยู ่ แตถ่ึงแม้เด็กจะแยกตวัแตจ่ะตดิคนเลีย้งบางคน 

ซึง่ถ้ามีการเปล่ียนคนเลีย้งไมว่า่กรณีใดๆ เดก็จะหงดุหงิด 

 อาการออทิสติกในกลุม่แยกตวันีม้กัชดัเจน  และไมมี่ภาษาส่ือสาร คนเลีย้ง หรือผู้ปกครองจงึไม่

คอ่ยรู้สกึภมูิใจกบัเดก็มากนกั  เพราะไมมี่ปฏิกิริยาโต้ตอบกลบั บางครัง้ยงัถกูปฏิเสธในสิ่งท่ีเสนอไปด้วย  

หรืออาจถกูเดก็ทบุตี  ไมทํ่าตามคําสัง่ของคนเลีย้งด ู คนเลีย้งกลุม่นีจ้งึค้นหาวิธีการส่ือสารกบัเดก็ให้ได้

แม้วา่วิธีการส่ือสารนัน้จะดแูปลกก็ตาม  แตเ่ด็กยงัต้องการความรักความอบอุน่  ซึง่ผู้ปกครองสามารถ

กระทําได้ทกุเวลา  การแสดงความรักความเอาใจใสใ่ห้เดก็ได้รับรู้ได้โดยผา่นการให้รางวลัเม่ือเดก็ทํา

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม หลายคนมกัคดิว่าเด็กกลุม่นีไ้มรู้่เร่ือง ฉะนัน้ไมต้่องเอาใจใสม่ากนกัซึง่เป็นความคดิท่ี

ผิด 

 นอกจากนีเ้ด็กกลุม่นีเ้ม่ือโตขึน้เป็นวยัรุ่นแล้ว สามารถมีทกัษะการทํางานพอควร กล่าวคือ เดก็จะ

ทํางานได้โดยท่ีลกัษณะงานเข้าได้กบัความสนใจของเขา  อีกทัง้พฤติกรรมก้าวร้าว  เร่ือยเป่ือย  ร้องเสียงดงั 

เลน่มือ  หมนุตวั  ก็ยงัพบได้บอ่ยๆ และทําให้เป็นปัญหาการคบเพ่ือน  รวมถึงการทํางาน 

    1.2.2 กลุม่ยอมตาม (passive child)  มีลกัษณะยอมตามให้คนอ่ืนเข้าหา  โอบกอด หรือ

ร่วมทํากิจกรรมท่ีมีคนคอยควบคมุได้  มีมนษุยสมัพนัธ์ดีกวา่กลุม่แยกตวั  สามารถเลียนแบบได้ทัง้ทา่ทาง

และคําพดู แตม่กัไมเ่ข้าใจการกระทําท่ีลอกเลียนแบบมา  อยา่งไรก็ตามเด็กออทิสตกิกลุม่นีผู้้ เลีย้งดู

สามารถจดัการกบัเด็กได้ดีกวา่ทกุกลุม่  ท่ีสําคญัเด็กกลุม่นีจ้ะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนได้ดีกว่าทกุกลุม่ 
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 เดก็กลุม่นีเ้ม่ือโตขึน้สามารถประกอบอาชีพ และอยู่อยา่งอิสระ  แม้วา่มีจํานวนน้อยก็ตาม  เพ่ือน

ร่วมงานมกันิยม บางคนมีความสามารถดีมาก แตบ่างครัง้การเป็นคนหวัอ่อนทําให้เพ่ือนรําคาญ  ซึง่ทําให้

เดก็ออทิสตกิเครียด  เขาต้องการเพ่ือน  แตไ่มเ่ข้าใจเร่ืองความสมัพนัธ์  โดยคดิวา่คนท่ีคยุด้วยเป็นเพ่ือน

ทัง้นัน้ ความคดิท่ีไร้เดียงสาทําให้บางครัง้เกิดพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมจนเกิดปัญหา  สรุปได้วา่เดก็กลุม่นีมี้

ความสําเร็จมากกว่าทกุกลุม่ 

  1.2.3 กลุม่เข้าหาคน (active child)  เป็นกลุม่ท่ีจดัการได้ยากท่ีสดุ  ขณะท่ีเขาต้องการ

ความสนใจ คนรอบข้างมกัไมส่นใจเขา  เพราะวิธีการเข้าหาคนมกัถามซํา้ๆพดูซํา้ๆ บางครัง้เข้ามาคลอ

เคลีย และมกัเกินเลยไปเป็นลกัษณะก้าวร้าว ก่อความรําคาญ  ลกัษณะภายนอกดเูหมือนชอบเข้าหาคน 

แตถ้่าสงัเกตการเข้าหาไมใ่ช่ความต้องการคลอเคลีย  แตเ่ข้ามาเพ่ือดสูิ่งท่ีเขาสนใจ  โดยไมส่นใจความคิด  

ความรู้สกึของคนรอบข้าง  แสดงออกโดยเฝ้าถามซํา้ๆ แตไ่มส่นใจคําตอบ  จะพบวา่กลุม่นีมี้ทกัษะทาง

สงัคมมากกว่ากลุม่แยกตวั  แตอ่ปุสรรคใหญ่ท่ีทําให้กลุ่มนีไ้มค่อ่ยประสบความสําเร็จ คือ พฤติกรรมการ

รบกวนคนอ่ืน  ผู้ปกครองมกัประเมินความสามารถของเด็กพลาด เพราะเขาพดูเก่ง  พดูมาก  และดเูหมือน

สนใจเข้าหาคน  เดก็กลุม่นีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการเข้าไปโรงเรียน  แล้วครูรายงานกลบัมาวา่เรียนไมไ่ด้  จงึย้าย

โรงเรียนซํา้ๆ หลายๆ ครัง้ 

 ในการจดัการกบัพฤตกิรรมเดก็กลุม่นี ้ผู้ปกครองควรให้ความสนใจเดก็เม่ือเข้าหาผู้ อ่ืน  เม่ือสนทนา

เดก็ควรตอบคําถามเฉพาะคําถามแรกๆเทา่นัน้  ถ้ายงัถามซํา้อีกไมค่วรสนใจ  แตค่วรเปล่ียนหวัข้อสนทนา  

ผู้ปกครองวางเฉยตอ่ข้อความซํา้นัน้  หรือในขณะเข้ากลุม่กับเพ่ือนๆ เขามกัรบกวนกลุม่ด้วยการพดูซํา้ๆ  

ผู้ปกครองจงึควรเข้าชว่ยจดัการ  ยิ่งเม่ือเขาต่ืนเต้น  วิตกกงัวล  เขาจะแสดงความหงดุหงิดก้าวร้าว  จน

ควบคมุยาก  และเขาไมส่นใจเพ่ือนอีกตอ่ไป 

 โดยสรุป  ลกัษณะเดก็ออทิสตกิไมว่า่จะเป็นแบบใดใน 3 แบบข้างต้นดงักลา่วมาแล้วลกัษณะเดน่ก็

คือ  การไมส่ามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะโต้ตอบกบับคุคลอ่ืนได้ 

 2. ความบกพร่องทางการส่ือสาร  เดก็ออทิสตกิร้อยละ 80 จะมีปัญหาทางภาษาและการส่ือสาร

อยา่งรุนแรง ได้แก่  พดูช้าหรือพดูไมไ่ด้เลย  ไมส่ามารถเร่ิมต้นบทสนทนาหรือตอบสนองตอ่บทสนทนากบั

ผู้ อ่ืนได้  มีคําศพัท์เฉพาะตวัหรือภาษาแปลกๆ  ท่ีเป็นภาษาเฉพาะของเด็กเองและผู้ อ่ืนฟังไมเ่ข้าใจ  ใช้

คําพดูซํา้ๆ ส่ือสารโดยใช้ท่าทางไมเ่ป็น  มกัพดูเสียงเรียบเฉย  ไมมี่ระดงัเสียงสงูๆ ต่ําๆ แบบคนทัว่ไป  พดู
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ซํา้ประโยคหรือข้อความท่ีผู้ อ่ืนพดูด้วยเด็กบางคนมีพฒันาการทางภาษาดีตามสมควร  แตไ่มเ่ข้าใจ

ความหมายท่ีลกึซึง้หรือความหมายเชิงนามธรรม  เชน่  ไมเ่ข้าใจคําอปุมาอปุมยัหรือคําพดูล้อเลน่ของเพ่ือน  

และใช้ภาษาไมถ่กูต้องตามกาลเทศะเหมือนเดก็ปกติ 

 3.  ความผิดปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม 

      ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤตกิรรมของเดก็ออทิสตกิ อมุาพร ตรังคสมบตัิ(2545) ได้กลา่ว

ไว้วา่ 

     3.1 การแสดงออกทางอารมณ์  เด็กออทิสตกิจะแสดงออกทางอารมณ์ท่ีน้อย หรือรุนแรงเกิน 

เชน่ เฉยเมย  สีหน้าเรียบเฉยเวลาพดูคยุ  เวลาโกรธหรือไมพ่อใจร้องกร๊ีดเป็นเวลานานหรือร้องอย่าง

โหยหวนผิดธรรมดา  ชอบแยกตวั  และเลน่คนเดียว  กลวับางอย่างโดยไมมี่เหตผุล 

    3.2 การเคล่ือนไหวผิดปกติ  คือมีการเคล่ือนไหวร่างกายซํา้ๆ เชน่  หมนุตวั  เดนิเขยง่ วิ่งไปมา

อยา่งไร้จดุหมาย  โบกมือไปมา เป็นต้น  ชอบทําอะไรซํา้ๆ เชน่โยกตวั โบกมือไปมา  ชอบดโูฆษณาทาง

โทรทศัน์หรือดกูาร์ตนูซํา้ๆ หรือซนมาก  ไมอ่ยูน่ิ่ง  สมาธิสัน้ 

    3.3 การเปล่ียนแปลงทางสิ่งแวดล้อม  มีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าอยา่งไมแ่นน่อน  เช่น เด็กบางคน

อาจดคูล้ายคนหหูนวกเพราะไมต่อบสนองตอ่เสียงเรียก  ไมห่นัมาเม่ือพอ่แมเ่รียก  เป็นต้น  ปรับตวัยาก  ไม่

ชอบการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวั  หรือกิจวตัรประจําวัน   เชน่ทํากิจวตัรประจําวนัเดมิ  เดนิ

ตามเส้นทางเดมิ เป็นต้น  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงจะหงดุหงิด  อาละวาด  ประสาทสมัผสัเดก็ออทิสตกิจะมี

ความไวมากเกินไป (hypersensitive)   เชน่  ไวตอ่เสียง  ทนเสียงปกตธิรรมดา  เชน่เสียงสนุขัเหา่ หรือเสียง

คนปิดประตไูมไ่ด้จะร้องไห้มากหรืออาละวาด  เม่ือได้ยินเสียงดงักลา่ว บางคนไวตอ่การเคล่ือนไหวหรือการ

สมัผสัจบัต้อง   จะตกใจง่ายตอ่สิ่งเร้าบางอยา่งและร้องกร๊ีดหรือโวยวายเกินเหต ุ  เป็นต้น  หรือบางกรณี

ประสาทสมัผสัน้อยเกินไป(hyposensitive)   เชน่ ไมรู้่สกึเจ็บปวดแม้เจ็บหรือมีบาดแผลก็ไมร้่องไห้ เป็นต้น 

    3.4 มีความผิดปกตใินการเลน่  กลา่วคือ  ไมมี่จินตนาการ  จะเลน่สมมตหิรือเลียนแบบไมเ่ป็น  

เลน่ของเลน่ไมเ่ป็น  ชอบเลน่ของเลน่ซํา้ๆ  อยา่งไมมี่จดุหมาย  ชอบของท่ีหมนุไปมา  ชอบเอาของเลน่มาดู

ใกล้ตา  เลน่เกมท่ีมีลกัษณะโต้ตอบไมเ่ป็น เช่น เลน่จ๊ะเอ๋  เลน่ร่วมกบัเดก็อ่ืนไมเ่ป็น  ไมเ่ข้าใจกฏกตกิาหรือ

วิธีการเลน่ เป็นต้น  
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 ชศูกัดิ์ จนัทยานนท์ (2542) และ อมุาพร  ตรังคสมบตัิ (2545) ได้กลา่วถึงระดบัอาการของบคุคล

ออทิสตกิไว้ว่ามี  3 ระดบั ได้แก่ 

1.ระดบักลุม่ท่ีมีอาการน้อย (mild autism)  หรือเรียกวา่กลุ่มออทิสตกิท่ีมีศกัภาพสงู ซึง่จะ 

มีระดบัสตปัิญญาปกตหิรือสงูกวา่ปกต ิ  มีพฒันาการทางภาษาดีพอใช้และดีกวา่กลุม่อ่ืน  เรียนรวมกบัเดก็

ปกตไิด้  บางรายเรียนสงูถึงปริญญาเอก  บางครัง้เรียกเดก็กลุม่นีว้า่ ไฮ ฟังชัน่ ออทิซึม่ (high function 

autism)  แตย่งัมีความบกพร่องในทกัษะทางสงัคม  การรับรู้อารมณ์ความรู้สกึของบคุคลอ่ืนในปัจจบุนัเรียก

เดก็กลุม่นีว้า่  กลุม่แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (asperger syndrome) ตามช่ือแพทย์ท่ีค้นพบ  โดยสภาพพืน้ฐาน

ความต้องการจําเป็นทัง้ในกลุม่ท่ีมีศกัยภาพสงูกบักลุม่แอสเพอร์เกอร์  ไมมี่ความแตกตา่งกนัมากนกั 

2.ระดบักลุม่ท่ีมีอาการปานกลาง (moderate autism)  เดก็กลุม่นีจ้ะมีพฒันาการลา่ช้าใน 

พฒันาการด้านภาษาการส่ือสาร  ทกัษะทางสงัคม  การเรียนรู้ท่ีจํากดั รวมทัง้การช่วยเหลือตนเองพอใช้  

เรียนหนงัสือได้ไมส่งูเทา่กลุม่แรก  และมีพฤตกิรรมกระตุ้นตนเองพอสมควร 

3.ระดบักลุม่ท่ีมีอาการรุนแรง (severe autism) เดก็กลุม่นีจ้ะมีความลา่ช้าในพฒันาการ 

เกือบทกุด้าน และอาจเกิดร่วมกบัภาวะอ่ืน เชน่ ปัญญาอ่อน  รวมทัง้มีปัญหาพฤตกิรรมท่ีรุนแรงไมส่ามารถ

ชว่ยเหลือตนเองได้  ต้องมีผู้ดแูลตลอดชีวิต  แตพ่บวา่เด็กกลุม่นีมี้ไมม่ากนกั 

สรุป  อาการและอาการแสดงของเด็กออทิสติก จะแสดงออกโดยไมส่ามารถมีปฏิสมัพนัธ์ในการ

โต้ตอบกบับคุคลอ่ืนได้  มีปัญหาทางภาษาและการส่ือสาร  จะพดูช้า หรือไมพ่ดูเลย  ใช้คําศพัท์แปลกๆ  

ส่ือสารโดยใช้ทา่ทางไมเ่ป็น  และมีความผิดปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม  ซึง่จะแสดงออกทางอารมณ์ไม่

สมเหตสุมผล  มีการเคล่ือนไหวผิดปกติ มีการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าไมแ่น่นอน ไมมี่จินตนาการในการเลน่  

เลน่สมมตหิรือเลียนแบบไมเ่ป็น จากลกัษณะเด็กออทิสติกดงักลา่ว แบง่กลุม่ระดบัอาการได้ 3 ระดบั ได้แก่  

ระดบักลุม่อาการน้อย  ระดบักลุม่อาการปานกลาง  ระดบักลุม่อาการรุนแรง   ซึง่แตล่ะระดบัอาการมีแนว

ทางการรักษาและให้ความช่วยเหลือแตกตา่งกนั 
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การวินิจฉัยโรคออทสิตกิ 

เกณฑ์การวินิจฉยัโรคออทิสตกิ ตามคูมื่อการวินิจฉยัโรค DSM-IV โดยสมาคมจิตแพทย์แหง่

สหรัฐอเมริกา (The American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorder - Forth Edition, 1994) จดัโรคออทิสตกิ (Autistic Disorder) อยู่ในกลุม่ “Pervasive 

Developmental Disorders” ซึง่ก็คือ มีความบกพร่องของพฒันาการแบบรอบด้าน แสดงอาการอยา่ง

ชดัเจนในวยัเดก็ ก่อให้เกิด พฒันาการทางด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และการส่ือสาร ไมเ่ป็นไปตามปกติ 

มีพฤตกิรรม ความสนใจ และกิจกรรมท่ีผิดปกติ ได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการวินิจฉยัออทิสติกดงันี  ้ 

A. เข้าเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 6 ข้อหรือมากกวา่ จากหวัข้อ (1) (2) และ (3) โดยอยา่งน้อยต้องมี 2 ข้อ จากหวัข้อ 

(1) และจากหวัข้อ (2) และ (3) อีกหวัข้อละ 1 ข้อ  

1. มีคณุลกัษณะในการเข้าสงัคมท่ีผิดปกติ โดยแสดงออกอยา่งน้อย 2 ข้อตอ่ไปนี ้ 

           1.1. บกพร่องอยา่งชดัเจนในการใช้ทา่ทางหลายอยา่ง (เช่น การสบตา การแสดงสีหน้า  

                 กิริยาหรือทา่ทางประกอบการเข้าสงัคม)  

          1.2. ไมส่ามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอายไุด้  

          1.3. ไมแ่สดงความอยากเข้าร่วมสนกุ ร่วมทําสิ่งท่ีสนใจ หรือร่วมงานให้เกิดความสําเร็จ 

                 กบัคนอ่ืนๆ (เชน่ ไมแ่สดงออก ไมเ่สนอความเห็น หรือไมชี่ว้า่ตนสนใจอะไร)  

        1.4. ไมมี่อารมณ์หรือสมัพนัธภาพตอบสนองกบัสงัคม  

2. มีคณุลกัษณะในการส่ือสารผิดปกติ โดยแสดงออกอย่างน้อย 1 ข้อตอ่ไปนี ้ 

2.1. พฒันาการในการพดูช้าหรือไมมี่เลย โดยไมแ่สดงออกวา่อยากใช้การส่ือสารวิธีอ่ืนมา     

                ทดแทน (เชน่ แสดงทา่ทาง)  

        2.2. ในรายท่ีมีการพดูได้ ก็ไมส่ามารถเร่ิมพดูหรือสนทนาตอ่เน่ืองกบัคนอ่ืนได้  

       2.3. ใช้คําพดูซํา้หรือใช้ภาษาท่ีไมมี่ใครเข้าใจ  
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       2.4. ไมมี่การเลน่สมมตท่ีิหลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเลน่เลียนแบบสิ่งตา่งๆ  

              ตามสมควรกบัพฒันาการ  

3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมท่ีจํากดั ใช้ซํา้ และรักษาเป็นเช่นเดมิ โดย

แสดงออกอยา่งน้อย 1 ข้อ ตอ่ไปนี ้ 

หมกมุน่กบัพฤตกิรรมซํา้ๆ (stereotyped) ตัง้แต ่ 1 อยา่งขึน้ไป และความสนใจในสิ่งตา่งๆมีจํากดั 

ซึง่เป็นภาวะท่ีผิดปกตทิัง้ในแง่ของความรุนแรงหรือสิ่งท่ีสนใจ 

  ตดิกบักิจวตัร หรือยํา้ทํากบับางสิ่งบางอยา่งท่ีไมมี่ประโยชน์โดยไมยื่ดหยุน่ 

ทํากิริยาซํา้ๆ (mannerism) (เชน่ เลน่สะบดัมือ หมนุ โยกตวั) 

 สนใจหมกมุน่กบัเพียงบางส่วนของวตัถุ  

B. มีความช้าหรือผิดปกตใินด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ก่อนอาย ุ3 ปี  

     1 ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม  

     2 ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกบัสงัคม  

     3 เลน่สมมตหิรือเลน่ตามจินตนาการ  

C. ความผิดปกตไิมเ่ข้ากบั Rett's Disorder หรือ Childhood Disintegrative Disorder ได้ดีกวา่ 

กญุแจสําคญั ท่ีเป็นตวัทํานาย โรคออทิสตกิ ในเดก็อาย ุ18 เดือนขึน้ไป  มี 4 อาการหลกั ถ้าพบวา่

มีอาการผิดปกตเิหลา่นีต้ัง้แต ่2 อยา่งขึน้ไป ควรนกึถึงโรคออทิสตกิ และควรมีการดําเนินการเพ่ือยืนยนัการ

วินิจฉยัโรค และให้ความชว่ยเหลืออยา่งทนัที คือ  

1.  เลน่สมมต ิเลน่จินตนาการไมเ่ป็น (lack of pretend play)  
2.  ไมส่ามารถชีน้ิว้บอกความต้องการได้ (lack of protodeclarative pointing)  
3.  ไมส่นใจเข้ากลุม่ หรือเลน่กบัเด็กคนอ่ืน (lack of social interest)  
4.  ไมมี่พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความสนใจร่วมกบัคนอ่ืนได้ (lack of joint attention) 
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2.แนวคิดการประเมินภาวะออทสิตกิด้วย Autistic Diagnostic Observation  Schedule(ADOS)                                                                                                       
  

ดวงกมล  ตัง้วิริยะไพบูลย์(2553)   ได้กล่าวถึงเคร่ืองมือชนิดหนึ่งซึ่งพฒันาขึน้ในต่างประเทศเพ่ือ

ใช้ในการวินิจฉยัภาวะออทิสตกิ  ดงันี ้ 

 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)  เป็นเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานในการ

วินิจฉยัเดก็ท่ีเป็นโรคออทิสตกิท่ีพฒันาและเร่ิมใช้มาตัง้แตปี่ 1995 โดย Lord,Rutter,Dilavore,Risi ซึ่งจะใช้

ประเมินและวินิจฉัยเด็กท่ีสงสัยว่าเป็นโรคในกลุ่ม ออทิสซึมได้ ตัง้แต่วัยเตาะแตะถึงวัยรุ่นและผู้ ใหญ่ 

(Toddler-Adolescent and adult) ซึ่งจะใช้ได้ทัง้ผู้ ท่ียงัไม่สามารถพูดได้ จนถึงผู้ ท่ีสามารถพูดได้คล่อง 

ADOS เป็นการประเมินแบบ Semi-Structured โดยจะประกอบไปด้วย กิจกรรมท่ีหลากลายซึงจะทําให้

ผู้ ทําการทดสอบสามารถสงัเกตพฤติกรรมด้านสงัคม และการส่ือสารท่ีสมัพนัธ์กบัการวินิจฉัยผู้ ป่วยในกลุ่ม 

Pervasive Development disorder  

 ADOS  จะประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ (module) ในแตล่ะรูปแบบจะมีกิจกรรมตา่งๆประมาณ 10-

15 กิจกรรม ขึน้อยูก่บัแตล่ะรูปแบบ จะใช้เวลาในการทํา ประมาณ 35-40 นาที 

 การจะเลือกใช้รูปแบบ ให้เหมาะสมกับตวัผู้ถูกประเมินจะขึน้กับ ระดบั Expressive Language 

และ Chronoloogical age ของผู้ถกูทดสอบ หรืออาจมีการบนัทึกโดยใช้วีดีโอเทปด้วย จากนัน้จะมีการจดั

กลุ่มพฤติกรรม (Coding) และมีการให้คะแนน (Scoring) เพ่ือจะให้ได้การวินิจฉัย โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม

ดงันี ้autism / atypical autism / Autistic spectrum  

  การพัฒนาเคร่ืองมือ ADOS 

  Lord และคณะได้มีการพฒันา ADOS ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1989 เพ่ือใช้วินิจฉัยในเด็กอาย ุ5-12 ปี ซึ่ง

ต้องมีพฒันาการทางภาษาอย่างน้อยเทียบเท่ากบัเด็กอาย ุ3 ปี ตอ่มาในปีค.ศ.1995 Di Lavore และคณะ

ได้พฒันา ADOS เป็น Pre-linguistic ADOS ( PL-ADOS) เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ได้ในเด็กเล็กท่ียงัไม่

สามารถพดูได้ และในปี ค.ศ.2000 Lord และคณะได้รวบรวมปรับปรุง ADOS และ PL-ADOS ให้เป็น 

Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic (ADOS-G) เพ่ือให้ใช้ได้ครอบคลมุตัง้แตเ่ด็กเล็ก

จนถึงผู้ใหญ่ 

    ADOS-G  เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใช้การวินิจฉัยเด็กท่ีสงสยัภาวะออทิสติก  โดยการสงัเกตและ

ประเมินพฤติกรรมของเด็กทางด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  ด้านการส่ือสาร  การเล่น  การจินตนาการและ
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ด้านพฤติกรรมท่ีซํา้ ๆ  ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีจะนําไปเทียบอิงเกณฑ์การวินิจฉัยออทิสติกตาม  DSM-IV  และ  

ICD-IO  โดยการสงัเกตพฤตกิรรมทัง้  3  ด้านท่ีบกพร่อง 

 ในการประเมินนีมี้การสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านปฏิสมัพันธ์ทางสังคม  

การส่ือสาร  การแสดงออกของพฤติกรรมตา่งๆ ขณะเล่นของเล่นและการจินตนาการ ADOS ประกอบด้วย  

4  ชุดประเมิน  (module)  แต่ละชุดประเมินจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ีแตกต่างกันในการ

เลือกใช้ชดุประเมินนัน้จะเลือกใช้ชดุประเมินให้เหมาะสมกบัระดบัชองพฒันาการทางด้านภาษาของผู้ถูก

ประเมิน  การประเมินจะใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที เกณฑ์การให้คะแนนของ ADOS  มีช่วงคะแนน  0-

2  คะแนน  คะแนน  0  หมายถึง ไม่พบความผิดปกติของพฤติกรรมด้านนัน้ คะแนน  2  หมายถึง  มีความ

บกพร่องหรือความรุนแรงในด้านนัน้มาก การจดัแบง่กลุ่มโรคตาม  ADOS  (ADOS  classifications)  จะ

ใช้จุดของคะแนนใน  3  ด้านด้วยกัน คือ ด้านภาษาและการส่ือสาร ด้านปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม และด้าน

ภาษาและการส่ือสารรวมกับด้านสังคม ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่มของเด็กได้ 3กลุ่มดงันี ้คือ โรคออทิสติก  

PDDNOS  และกลุม่โรคอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มอาการออทิสติก  (Non-autistic  spectrum) ถึงแม้ว่าจะมี

การสงัเกตพฤติกรรมด้านพฤติกรรมซํา้  ๆ  แตจ่ะไม่มีจดุตดัของคะแนนในด้านนี ้ เพราะยงัไม่สามารถสรุป

ด้านพฤตกิรรมซํา้ ๆ  แปลก ๆ  ได้ในชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ  ขณะทําการทดสอบ  ADOS  modulel 

 ADOS  ชุดท่ี 1 สําหรับเด็กท่ียงัไม่สามารถพูดได้จนถึงเด็กท่ีพูดเป็นวลีสัน้  ๆ  ประกอบไปด้วย 10  

กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สามารถสงัเกตพฤติกรรมด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ภาษาและการเล่นของเด็กโดย

ท่ีเด็กจะได้คะแนนในด้านต่าง ๆ คือ ด้านสงัคม ด้านการส่ือสาร ด้านการเล่นและจินตนาการ  และด้าน

พฤตกิรรมซํา้ ๆ การจดักลุม่เพ่ือวินิจฉัยจะนําคะแนนท่ีเกินจดุตดัของคะแนนใน 3 ด้าน คือ ด้านสงัคม ด้าน

การส่ือสารและด้านสงัคมรวมกับด้านส่ือสาร ซึ่งสามารถจดัแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ โรคออทิสติก  PDDNOS  

และโรคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุม่อาการออทิสตกิ 

 ADOS  ชดุท่ี  1  ประกอบด้วยชดุกิจกรรมและสิ่งท่ีต้องการเฝ้าสงัเกตในแตล่ะกิจกรรมดงันี ้

1. การเล่นอิสระเพ่ือใช้สงัเกตการณ์แสดงออกของเด็กทกัษะวิธีการเล่น  การส่ือสารและพฤติกรรม

ซํา้ๆ ของเดก็ 

2. การตอบสนองต่อการเรียกช่ือ  เพ่ือใช้สงัเกตการณ์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการได้ยินโดยดวู่าเด็ก

ให้ความสนใจหรือตอบสนองต่อเสียงเรียกของทัง้ผู้ทดสอบหรือพ่อแม่หรือไม่ และเด็กตอบสนอง

อยา่งไร 

3. การตอบสนองตอ่ความสนใจเช่ือมโยงเพื่อใช้สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ 
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4. เล่นเป่าฟองสบูเ่พ่ือใช้สงัเกตการณ์แสดงออกทางอารมณ์ การแบง่ปันความสนกุสนาน การแสดง

ความต้องการและพฤตกิรรมการเคล่ือนไหวของเดก็ระหวา่งทํากิจกรรม 

5. การคาดการณ์ล่วงหน้าต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นประจําท่ีเก่ียวข้องกับวตัถส่ืุอสารปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  

เพ่ือใช้สังเกตการณ์แสดงออกทางอารมณ์ การเร่ิมมีความสนใจเช่ือมโยง การแบ่งปันความ

สนกุสนาน การบอกถึงความต้องการและพฤตกิรรมการเคล่ือนไหวของเดก็ระหวา่งท่ีทํากิจกรรม 

6. การยิม้ตอบเพ่ือใช้สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมขณะท่ีทํากิจกรรมว่าเม่ือผู้ทดสอบและพ่อแม่ยิม้ให้  

เดก็ยิม้ตอบหรือไม ่

7. การคาดการณ์ล่วงหน้าต่อเหตกุารณ์ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา เพ่ือใช้สังเกตการแสดงออก

ทางอารมณ์ของเด็กและความพยายามของเด็กในการเร่ิมทําพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ซํา้ๆ การจ้องมอง 

การแสดงออกทางสีหน้า การเลน่เสียงและทา่ทางท่ีแสดงตอ่ผู้ทดสอบ พอ่แมห่รือผู้ดแูล 

8. การเลียนแบบท่าทางและสญัลกัษณ์เพ่ือใช้สงัเกตการณ์จินตนาการ การแบ่งปันความสนุกสนาน  

วิธีการเล่นเลียนแบท่าทางว่าการเลียนแบบของเด็กนัน้ได้ตระหนกัถึงความเหมาะสมของสภาพ

สงัคมรอบตวัหรือมีการแบง่ปันความสนกุสนานหรือไม่ 

9. งานเลีย้งวนัเกิดเพ่ือใช้สงัเกตความสนใจของเด็กและความสามารถในการเล่นตามบทบาทสมมติ

ในงานเลีย้งวนัเกิด 

10. อาหารว่างเพ่ือใช้สงัเกตการณ์ใช้สายตา ท่าทาง การชี ้การแสดงออกทางสีหน้าและการส่งเสียง

เพ่ือขอขนมและนมจากผู้ทดสอบ  

 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

 
 3.1 ความหมายและความส าคัญของการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
     3.1.1 ความหมายของการเล่น  
  ความหมายของคําวา่ “เลน่”   ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542  เป็น
คํากริยา  หมายถึง ทําเพ่ือสนกุหรือผ่อนอารมณ์    

ทวีศกัดิ ์  สิริรัตน์เรขา(2549: 4 )  ให้ความหมายวา่  การเลน่  หมายถึงกิจกรรมใดๆก็ตาม 
ท่ีร่างกายต้องการและทําโดยสมคัรใจ  เพ่ือก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจาก
แรงจงูใจภายใน  มุง่เน้นไปท่ีความพงึพอใจ มากกวา่จดุมุ่งหมายหรือผลท่ีได้รับ 
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จรรจา สวุรรณทตั( 2553: 11 - 12) ให้ความหมายการเลน่วา่ การเลน่ หมายถึงกิจกรรม
ท่ีให้ความสนกุสนานบนัเทิงใจ  บคุคลจะเข้าไปร่วมเลน่เองด้วยความเตม็ใจหรือสมคัรใจอยา่งอิสระ   และ
การเลน่ ท่ีใช้คําภาษาองักฤษวา่ play นี ้  เกิดจากท่ีมาของคําทาง แองโกล-แซกซนั วา่ plaga ซึง่หมายถึง 
เกม หรือกีฬา การตอ่สู้  หรือสงคราม คํานีมี้ความสมัพนัธ์กบัรากศพัท์ทางภาษาลาตนิว่า plaga ซึง่มี
ความหมายวา่ การตี หรือการเหว่ียง ตวัอยา่งเชน่ การเลน่เกมด้วยการตีลกูบอล  ส่วนในภาษาอ่ืนๆ ก็จะมี
คําท่ีแสดงถึงการมาจากรากศพัท์ท่ีคล้ายคลงึกนั ดงัในภาษาเยอรมนั ใช้คํา spielen และภาษาดชั ใช้คําวา่ 
spleen ซึง่ล้วนแตใ่ห้ความหมายถึงเกม กีฬา และเคร่ืองมือในการเล่นดนตรี 

เดอ กราเซีย (อ้างในจรรจา  สวุรรณทตั, 2553: 12) ให้ความหมายการเลน่วา่ การเลน่ 
หมายถึง สิ่งท่ีเด็กทําเพ่ือความสนกุสนานหรือเกมกีฬา 
  ความหมายของคําวา่ “สร้างสรรค์” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542  
ให้คําอธิบายวา่ ถ้าเป็นคํากริยา หมายถึง สร้างให้มีให้เป็นขึน้ (มกัใช้ทางนามธรรม) เชน่ สร้างสรรค์
ความสขุความเจริญให้แก่สงัคม.   แตถ้่าเป็นคําวิเศษณ์ หมายถึง มีลกัษณะริเร่ิมในทางดี เชน่ ความคิด
สร้างสรรค์ ศลิปะสร้างสรรค์ 
  จากความหมายตา่งท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าการเลน่แบบสร้างสรรค์ หมายถึง การทํากิจกรรม
ใดๆท่ีก่อให้เกิดความสนกุสนาน  เกิดแรงจงูใจ  มีความสขุ  สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้และการมีพฒันาการท่ีดี
ของเดก็ผ่านการเล่นนัน้ 
     3.1.2 ความส าคัญของการเล่น  
  การเลน่เป็นการเรียนรู้ของเด็ก  ไมว่า่จะเป็นเด็กชาติใดๆในโลก  ทัง้เดก็ปกติหรือเดก็
บกพร่องทางพฒันาการหรือสตปัิญญาก็ตาม   ล้วนแล้วแตมี่ประสบการณ์ในการเล่นมาแล้วทัง้สิน้ ก่อนท่ี
พวกเขาจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ตอ่ไป     ทวีศกัดิ์  สิริรัตน์เรขา(2549 : 3) ได้กล่าวไว้วา่เดก็เรียนรู้ผา่นการเลน่ 
ในขณะท่ีผู้ใหญ่เรียนรู้ผา่นการทํางาน  เดก็สามารถเลน่ได้โดยไมต้่องสอน และเดก็แตล่ะคนก็เลน่ใน
รูปแบบท่ีคล้ายคลงึกนัทัว่โลก     เดก็เอเชียกบัยโุรปก็เล่นคล้ายๆกนั   การเลน่นบัวา่เป็นสญัชาตญาณท่ีตดิ
ตวัมาตัง้แตเ่กิด    
 ได้มีผู้ เช่ียวชาญกลา่วถึงการเลน่ของเดก็ไว้ สรุปได้ดงันี  ้

 ขณะท่ีเดก็เลน่ เดก็จะรู้สกึสนกุ  ทําให้สมองหลัง่สารเคมีท่ีเราเรียกว่า “เอ็นดอร์ฟิน” ออกมา  

รวมทัง้สารท่ีมีผลการเรียนรู้คือ “โดปามีน” ด้วย 

 รูปแบบการเล่นของเด็กๆ มีความหลากหลายมาก ขึน้อยู่กบัวา่ผู้ใหญ่จะไปจดัรูปแบบ  จดักลุม่ 

หรือลกัษณะการเลน่ของเด็กเป็นอย่างไร  แตสํ่าหรับเด็กๆแล้ว  พวกเขาไมเ่คยแบง่รูปแบบการ

เลน่ท่ีตนเองเลน่เลย 
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 กิจกรรมตา่งๆท่ีเด็กๆทํา  ถ้าทําให้เขารู้สึกวา่เป็นการเลน่  เขาจะรู้สกึสนกุ  มีสมาธิ  พยายามท่ี

จะทําจนสําเร็จ  แตเ่ดก็จะหมดความสนใจได้ง่ายหรือรู้สึกไมมี่ความสขุถ้าทําให้รู้สึกว่าเป็นการ

เรียน  เป็นสิ่งท่ีถกูบงัคบัให้ต้องทํา   

 การเข้าไปมีสว่นร่วมของผู้ใหญ่ หรือร่วมเลน่กบัเขาด้วย  จะทําให้เดก็และเรามีสมัพนัธภาพท่ีดี

ตอ่กนั  เม่ือเราแนะนําหรือพาเขาทําอะไร  เขาจะให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 เดก็แตล่ะชว่งวยั จะชอบเลน่ตา่งกนั     

 ความอยากรู้  อยากเห็น เป็นสิ่งท่ีทําให้เด็กมีความสนใจอยากเรียนรู้  อยากเลน่  อยากทดลอง 

 เดก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง รวมทัง้การระบายอารมณ์ ความคบัข้องใจ

ตา่งๆ ผา่นการเลน่ และรวมทัง้เรียนรู้การจดัการอารมณ์ตนเองด้วย 

 การเลน่ชว่ยเสริมสร้างการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self-Esteem)ให้แก่เดก็ 

 การเลน่ไมไ่ด้มีเพียงประโยชน์เทา่นัน้   ในทางกลบักนัหากเลน่ไมเ่หมาะสมก็สง่ผลทางลบตอ่

เดก็ได้เชน่เดียวกนั 

3.1.3 ประโยชน์ของการเล่นของเดก็ 

 ทกุคนยอมรับวา่การเลน่กบัชีวิตการเป็นเดก็เป็นของคูก่นั  เพราะผู้ใหญ่ทกุคนต้องเคย 

ผา่นชีวิตการเป็นเดก็  เคยมีประสบการณ์การเล่นในชว่งวยัเดก็มาก่อน  รวมทัง้ได้ประโยชน์จากการเลน่ใน

การพฒันาให้ตนเองเตบิโตผ่านชว่งวยัเดก็จนกลายเป็นผู้ ใหญ่    ดร.สายสรีุ  จตุิกลุ (2553: 3-7) ได้กลา่วถึง

ประโยชน์ของการเล่นไว้  สรุปได้ดงันี ้

1. ช่วยประสานระหว่างกล้ามเน้ือต่างๆกับประสาทการรับรู้ 
 ถ้าสงัเกตเดก็ทารก จะเห็นว่า เม่ือได้ยินเสียง เด็กจะหนัศีรษะและลกูตาไปยงัแหลง่เสียงหรือเม่ือ
เรานําแหลง่เสียงนัน้มาใกล้ๆ เด็กจะย่ืนมือออกไปจบั อาการดงักล่าว เป็นการประสานกนัระหวา่งการรับรู้
ด้วยตาและหกูบัการใช้กล้ามเนือ้ตา่งๆ 
 การเลน่ทัง้หมดจะต้องใช้ระบบประสานงานนีต้ัง้แตเ่ลน่หมากเก็บไปจนเตะฟตุบอลหรือตัง้แตก่าร
เลน่อีตกัไปจนถึงเกมกด การฝึกการประสานงานระหวา่งประสาทการรับรู้และการใช้กล้ามเนือ้เป็นความ
จําเป็นอยา่งหนึง่ของชีวิต เพราะกิจการการงานและอาชีพก็ยงัต้องใช้ระบบดงักลา่ว เชน่ การขบัรถ การ
ปฏิบตังิานในโรงงาน การเล่นดนตรี การปฏิบตังิานด้านศลิปะ และอ่ืนๆ ดงันัน้ การเลน่จะชว่ยฝึกการ
ประสานนีใ้ห้คล่องตวัและฉับไวยิ่งขึน้ 

2. เป็นการออกก าลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
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 การเลน่หลายประเภทเน้นการออกกําลงักาย เดก็ท่ีวิ่งไลจ่บักนัเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั เดก็ตวั
เล็กๆท่ีเพิ่งจะวิ่งเป็นมกัวิ่งวนรอบๆโต๊ะหรือวิ่งเข้ามมุเล็กซอกน้อยก็ถือเป็นการออกกําลงักายเหมือนกนั การ
เลน่ปลํา้กนักลางบ้านหรือกลางสนาม ตลอดจนการเลน่หมากเก็บ ซึง่ต้องกํามือและยกแขนก็เป็นการออก
กําลงักายชนิดหนึง่ 
 การพลศกึษาทัง้หมดอยู่ในข่ายของการออกกําลงักายเพ่ือชว่ยให้ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ แม้แต่
การเลน่กอล์ฟของผู้ใหญ่ก็ต้องออกแรงเดนิบ้างนอกเหนือไปจากทกัษะอ่ืนๆ 

3. ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน 
 การเลน่สมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัความเพลิดเพลิน เพราะโดยปกตมิกัจะเป็นการผอ่นปรนความเครียด 
(relaxation) ได้ดีประเภทหนึ่ง ทัง้นีย้กเว้นการเลน่ในการแขง่ขนั เพราะการแขง่ขนัมกัจะเพิ่มความเครียด 
 การเลน่เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะมากในการคัน่ระหวา่งกิจกรรมท่ีเครียดหรือกิจกรรมท่ีต้องนัง่ใช้
ความคดิ การเปล่ียนอิริยาบถของเด็กๆ ด้วยการเลน่จะช่วยผอ่นคลายอารมณ์ รวมทัง้ชว่ยเสริมให้สมาธิดี
ขึน้ด้วย 

4. ช่วยส่งเสริมความอยากรู้อยากเหน็ 
 การเลน่บางประเภทกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น เป็นการสร้างเสริมสติปัญญา เชน่ การ
เลน่เกมคํา เป็นต้น ของเล่นเดก็บางอย่างท่ีเป็นวตัถชุ่วยสง่เสริมให้อยากแกะออกดวูา่เป็นอยา่งไรก็มี เชน่ 
เคร่ืองรถไฟ หรือเรือบนิ รถยนต์ หรือเคร่ืองยนต์กลไกอ่ืนๆ บางทีการเลน่ทําขนมหม้อข้าวหม้อแกงกบัเตา
หม้อกระทะของเลน่ตา่งๆ พาให้อยากทดลองของจริงไปก็มี 

5. ช่วยส่งเสริมการคิดค้น 
 เดก็ท่ีเลน่กบัทรายหรือดินเหนียวอาจอยากคดิค้นความเป็นไปได้ในการออกแบบการปัน้ใน
ลกัษณะตา่งๆ ได้ เดก็บางคนเลน่กบัสวนสตัว์พลาสตกิจนถึงขัน้แสวงหาความรู้เพิ่มเตมิวา่สตัว์แตล่ะ
ประเภทมีความเป็นอยูอ่ย่างไร มีนิสยัใจคออยา่งไรก็มี อนัท่ีจริงการเล่นหลายอย่างสง่เสริมการคิดค้น แต่
มกัจะตดิขดัเน่ืองจากวิธีการสอนหรือการเรียนรู้ของเราทีมกัจะจํากดัเดก็ทําให้คณุคา่ของการเลน่ลดลงไป 
การเลน่คิดค้นยงัคอ่นข้างขาดอยูม่ากในประเทศเรา 

6. ช่วยพัฒนาการใช้ภาษา 
 การพฒันาด้านภาษาอาจขึน้อยูก่บัการเล่นสองลกัษณะคือ การเลน่ท่ีสง่เสริมการใช้ภาษา และ
การเลน่ท่ีนําภาษามาใช้เป็นพาหะในการเลน่โดยตรง ลกัษณะแรกเชน่ การเลน่ท่อนไม้ทาสีตา่งๆ กนัท่ีรูป
เรขาคณิตตา่งๆเดก็ ๆ มกัมาตอ่เล่น  การเล่นนีอ้าจสอนเร่ืองสีพร้อมๆ กบัการสอนรูปเรขาคณิต เพ่ือชว่ย
ความคดิรวบยอด สว่นลกัษณะท่ีสองคือ การใช้เกมภาษาโดยตรง เชน่ การตอ่ตวัอกัษรให้เป็นคํา การเลน่
ใบ้คํา การอธิบายภาพ หรือการผกูเร่ืองจากภาพ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ทัง้สองลกัษณะการเลน่จะชว่ย
พฒันาการใช้ภาษา 
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 ถ้าจะวา่ไปแล้ว การเลน่สําหรับผู้ใหญ่ก็พฒันาภาษาของผู้ใหญ่เหมือนกนั เพราแตล่ะการเลน่จะมี
ศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการเลน่นัน้ๆ นบัเป็นการเพิ่มความรู้ทางภาษาเหมือนกนั 

7. ช่วยพัฒนาทักษะบางอย่าง 
 การเลน่หลายๆอยา่งจะต้องมีการฝึกซ้อมเพ่ือพฒันาทกัษะนัน้ๆ ทกัษะมีทัง้ท่ีมีลกัษณะหยาบๆ จน
ไปถึงทกัษะละเอียดออ่นประณีต การเลน่สง่เสริมได้ทัง้สองลกัษณะ ตวัอยา่งทกัษะหยาบๆอาจได้แก่เพียง
การเตะฟตุบอลให้ไปถึงท่ีหมาย ทกัษะละเอียดอาจเป็นการเล่นอีตกั หรือการปัน้ตุ๊กตาตวัเล็กๆให้มี
รายละเอียดครบถ้วน เป็นต้น ทกัษะเหลา่นีทํ้าให้เกิดความคลอ่งตวั หรือความรวดเร็วในการใช้
กล้ามเนือ้ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ มีประโยชน์ทัง้ในด้านการถ่ายทอดทกัษะนีไ้ปยงักิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทัง้
สง่เสริมการออกกําลงักาย 

8. ช่วยฝึกวิธีการแก้ปัญหา 
 การแก้ปัญหามกัเป็นสว่นหนึ่งของการเลน่ซึง่เป็นเร่ืองท่ีแล้วแตจ่ะมองกัน การตอ่แต้มก็จะต้องหา
แต้มมาตอ่ให้ได้ หรือการประสมคําเพ่ือตอ่กบัคําอ่ืนให้ได้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาการกระโดดเชือกก็เป็น
วิธีการแก้ปัญหาหนึง่เชน่การกระโดดอยา่งไรจงึไมต่ดิเชือก การเล่นไลจ่บัก็ต้องหาวิธีไมใ่ห้เขาจบัได้ หรือ
แม้แตก่ารเล่นซอ่นหา ก็คือการหาท่ีซ่อนท่ีคดิว่าเขาจะนกึไมอ่อกหรือหาไมพ่บ เป็นต้น 
 ระดบัการแก้ปัญหาขึน้อยู่กบัลกัษณะของการเลน่นัน้ๆ ยิ่งเป็นเกมท่ีต้องแก้กนัด้วยสตปัิญญา
มากกวา่โชคแล้ว เกมนัน้ก็จะสง่เสริมทกัษะการแก้ปัญหามากขึน้ด้วย 

9. ช่วยในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์เป็นคณุภาพของสตปัิญญาอยา่งหนึง่ท่ีเราต้องการให้เด็กมี ของเลน่สมยัใหมห่ลาย
อยา่ง เชน่ เลโก้ ชว่ยในการสร้างสรรค์และการสร้างจินตนาการได้เป็นอยา่งดี กลา่วคือ จะตดิตอ่พลาสตกิ
เป็นรูปอะไรก็ได้ เคยเห็นเดก็บางคนทําเป็นเมืองทัง้เมืองก็มี ถ้ามีชิน้สว่นพอ 
 ของเลน่ราคาถกูและได้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์และจินตนาการก็มีมาก ไมจํ่าเป็นต้องใช้ของแพง 
ดนินํา้มนัหรือดนิเหนียว ทราย กระดาษ สี ฯลฯ เหลา่นีช้ว่ยให้เดก็เลน่ได้อยา่งสนกุสนาน และสร้างอะไร
ใหม่ๆ ขึน้ด้วยตนเองโดยไมต้่องมีต้นแบบ 

10. ช่วยสร้างความเช่ือม่ันในตัวเอง 
 เดก็ท่ีเลน่กบัเพ่ือน ๆ ได้ มีโอกาสแสดออกและแสดงบทบาทได้อยา่งเตม็ท่ีในการเลน่โดยไมต้่อง
พะวงวา่จะถกูจบัผิด บรรยากาศการเลน่ท่ีไมเ่ครียด ส่งเสริมให้เดก็เป็นตวัของตวัเองมากขึน้ เดก็จะเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ในตวัเองได้ วา่สามารถเลน่กบัเขาได้ หรือสามารถเข้ากบัคนอ่ืนๆ ได้ เป็นต้น 

11. ช่วยพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ 
 เดก็เล็กๆ มกัเล่นคนเดียวได้ แตเ่ม่ือโตขึน้มกัจะต้องหาเพ่ือนเลน่ หรือคนท่ีจะเลน่ด้วยได้ การมี
เพ่ือนชว่ยพฒันาด้านสงัคมของเดก็ และการรู้จกัมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัชว่ยพฒันาอารมณ์ของเด็กได้ด้วย 
 

    3.1.4 บทบาทของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 



25 
 

 บดิามารดาหรือผู้ปกครองท่ีสนใจการพฒันาเดก็อยา่งรอบด้าน อาจมีบทบาทดงัตอ่ไปนี  ้
1. รู้จักประโยชน์ของการเล่น 

 เป็นท่ีนา่เสียใจวา่ บิดามารดาหรือผู้ปกครองจํานวนหนึง่ยงัเห็นวา่ เดก็ไม่ควรเลน่ แตเ่ดก็ควรจะ
เรียนหนงัสืออยา่งเดียว โดยไม่เข้าใจวา่ การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเดก็ท่ีสําคญับดิามารดาต้องตระหนกัวา่ 
การเลน่เป็นกิจกรรมสําคญัของเดก็ท่ีช่วยพฒันาเด็กได้หลายอย่างดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

2. ควรเล่นกับเดก็ 
 บางทีผู้ใหญ่คดิว่า ตนเองไมค่วรเลน่กบัเด็ก หรือคิดวา่การเลน่เป็นเร่ืองของเด็กเทา่นัน้ เม่ือเด็กยงั
เป็นทารก บิดามารดาบางคนเลน่ด้วย เชน่ เลน่จ๊ะเอ ๋เป็นต้น แตแ่ล้วตอ่มาก็เลิกเลน่กบัเด็กไปเลยเสียเฉย ๆ 
เม่ือเดก็อยูใ่นวยัอนบุาล   ลกูๆ โดยเฉพาะชอบเลน่กบัพอ่แม ่ เวลาเย็นก่อนอาหารหรือนอน นา่จะมีเวลา
เลน่กบัลกูบ้าง ตัง้แตเ่ลน่ปลํา้กนับนเตียง จนถึงเลน่เกมตา่งๆ การเลน่ไปคยุไปชว่ยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 
เกิดความอบอุ่นใกล้ชิด มีความเข้าใจกนัและกนั อนัจะเป็นพืน้ฐานสําหรับการพฒันาครอบครัวตอ่ไป 

3. ส่งเสริมให้เดก็ได้เล่น  
สมยันีเ้ป็นสมยัท่ีเดก็แขง่ขนัการเรียนหนงัสือจนเกินไปหรือจนเกินเหต ุเป็นเหตใุห้เด็กเล็ก ๆ ต้องมุง่

หน้าเรียน ซึง่เป็นเร่ืองผิดธรรมชาตเิด็ก เดก็หลายคนขณะเรียนอนบุาลต้องเครียดกบัการเรียนหนงัสือทําให้
เบื่อการเรียนเม่ือขึน้เรียนชัน้ประถมศกึษา โรงเรียนอนบุาลควรใช้การเล่นเป็นพาหะในการสอน บิดามารดา
หรือผู้ปกครองไมค่วรไปเร่งรัดโรงเรียนสอนหนงัสือ แตก่ลบัจะนา่สง่เสริมให้เลน่เตม็ท่ี โดยเฉพาะการเลน่ท่ี
สร้างสรรค์ท่ีบ้านในวนัหยดุหรือวนัเสาร์อาทิตย์ ก็ควรให้มีโอกาสเล่นและออกกําลงักาย มากกวา่ท่ีจะนัง่
เฝ้าดโูทรทศัน์ทัง้วนั  

4. จัดหาของเล่นท่ีเหมาะสมกับเดก็ 
 ของเลน่ท่ีเหมาะสมหมายถึงของเลน่ท่ีเหมาะสมกบัวยั และปราศจากอันตราย อนัเน่ืองมาจากสีท่ี
ใช้ก็ดี หรือเน่ืองมาจากรูปลกัษณะหรือการใช้สอย   นอกจากนัน้ ควรจดัหาให้เด็กได้เลน่หลาย ๆ อยา่ง เพ่ือ
สร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

5. พยายามสอดแทรกการสอนค่านิยมท่ีดีต่างๆในการเล่น 
 การเลน่เป็นพาหะท่ีดีท่ีจะสอนเร่ืองคา่นิยมท่ีดีตา่ง ๆ เช่น คา่นิยมเก่ียวกบัการรักษาของเลน่ การ
เก็บของเลน่ให้เข้าท่ีเม่ือเล่นเสร็จแล้ว การมีนํา้ใจเอือ้อารีแบง่ปันกนัเลน่ของเลน่ การไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั 
ความซ่ือสตัย์สจุริต การรู้จกัวินยัในตนเอง การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ฯลฯ 

6. ส่งเสริมให้ประดษิฐ์ของเล่นเอง 
 เดก็บางคนอาจเป็นนกัประดิษฐ์ด้วย บดิามารดาจงึควรส่งเสริมให้คดิค้นและสร้างสรรค์ของเลน่เอง 
จะเป็นจากวสัดท่ีุมีราคาไมแ่พง วสัดพืุน้บ้าน ตลอดจนการประกอบอปุกรณ์ตา่ง ๆ เอง เพ่ือชว่ยความรู้และ
ทกัษะในเชิงสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นไปด้วย 

7. มีความเข้าใจถูกต้องเก่ียวกับจิตวิทยาการเล่น  
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3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเล่น 

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สวุรรณทตั (2553)  ได้กลา่วถึงทฤษฎีการเลน่ไว้อยา่งครอบคลมุ ดงันี ้  
1.ทฤษฎีพลังเหลือหรือพลังส่วนเกิน (The surplus energy theory) 

 ทฤษฎีนีอ้ธิบายว่าเน่ืองด้วยเดก็และสตัว์ท่ียงัเล็กอยูไ่มต้่องใช้พลงังานในการสงวนรักษาตนเอง 
ตวัอยา่งเชน่ ในการแสวงหาอาหาร ป้องกนัตวั หรือในการสงวนเผา่พนัธุ์ของตน เด็กและสตัว์เล็ก ๆ เหลา่นี ้
จงึมีพลงัเหลืออยา่งมากซึง่จะมีทางออกได้ในรูปของการเลน่ ทฤษฎีนีส้ร้างขึน้ด้วยจากการสงัเกตจากผู้ เป็น
เจ้าของทฤษฎีว่า พลงังานตา่งๆของร่างกายถกูกําหนดและวางทิศทางอยา่งเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายทางสรีระ และปฏิบตัขิองอินทรีย์ หรือเจ้าของร่างกายนัน้ เชน่ การกินอาหาร การต่ืน การแสวงหา
ความปลอดภยัและแหลง่ท่ีพกัพิง กระนัน้ก็ยงัมีเป้าหมายพิเศษนอกเหนือไปอีก คือ เป้าหมายพืน้ฐานทาง
จิตใจซึง่พลงังานท่ีเหลืออยูใ่นร่างกายจะชว่ยตอบสนองเป้าหมายนีไ้ด้ 
 เน่ืองจากเด็กอยูใ่นฐานะและสภาพพิเศษ ผู้ใหญ่จงึเป็นผู้จดัสรรสิ่งตา่งๆ เพ่ือสนองความต้องการ
ของเดก็ทางด้านสรีระและด้านการกระทําตา่งๆ เด็กจงึมีพลงังานเหลืออยูใ่นตวัท่ีเขาพร้อมจะใช้มากกว่า
ผู้ใหญ่ ดงันัน้เดก็จงึเลน่มากกวา่เม่ือเทียบกบัผู้ใหญ่ 
 ทฤษฎีนีส้ะท้อนให้เห็นความคดิและทศันคติของสงัคมยโุรปในสมนัศตวรรษท่ี 19 ซึง่มีลกัษณะเป็น
สงัคมอตุสาหกรรมขณะนีท้ฤษฎีนีเ้กิดขึน้ แม้วา่การเลน่จะดวูา่เป็นการใช้พลงังานท่ีสญูเปลา่ หากไมไ่ด้รับ
การดแูลให้เป็นไปในกระบวนการของการพฒันาโดยเฉพาะทางด้านอตุสาหกรรม แตก่ารเลน่ก็ยงัมี
ความสําคญัเชิงบวกในความหมายท่ีวา่เป้าหมายท่ีเป็นการทําลายตา่งๆ  อาจถกูใช้ไปอยา่งไมมี่อนัตรายได้
ในการเลน่ ดงัเชน่การเลน่การกีฬาและการออกกําลงักายในโรงเรียนและวิทยาลยั หรือสนามเดก็เลน่ อาจ
ชว่ยลดพฤตกิรรมก้าวร้าวทําลาย บางอยา่งของเดก็ลงได้เป็นต้น 
 ครูหรือพอ่แมท่ัง้หลายอาจระลกึได้วา่ถ้าในชว่งใดเวลาใดเดก็ ๆ ไมอ่าจออกไปเลน่ข้างนอกได้ เชน่
เม่ือเกิดภาวะดนิฟ้าอากาศไมอํ่านวย เดก็จะมีอาการอยู่ไมเ่ป็นสขุ กระสบักระสา่ยและเขาจะต้องแสวงหา
วิธีการเลน่ อยา่งใดภายในร่มเพ่ือทดแทนให้จงได้ สิ่งท่ีเรากําลงักลา่วนีก็้คือ พลงัท่ีเด็กไมอ่าจจะระบายออก
ได้นัน่เอง ในวนัและชว่งเวลาเชน่นี ้เด็กๆ มกัจะสง่เสียงดงั ไร้ระเบียบ และควบคมุยาก อย่างไรก็ดี ทฤษฎีนี ้
พดูหรือให้คําอธิบายตอ่ไปน้อยมากวา่ นอกจากเดก็เลน่เพราะมีพละกําลงัท่ีจะทําแล้ว ยงัมีอะไรอ่ืนอีก ท่ี
สามารถอธิบายตอ่ไปได้ คําท่ีวา่สว่นท่ีเหลือหรือสว่นเกิน(surplus)นี ้ ก็ไมไ่ด้ชว่ยให้คําอธิบายตอ่ไปมากนกั 
เพราะยงัไมไ่ด้อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะตา่งๆ อีกมากมายในเกมการเล่นของเดก็หรือความสลบัซบัซ้อนของ
สิ่งเร้าท่ีบงัคบัหรือกระตุ้นเดก็ให้ทํากิจกรรมการเลน่เชน่นัน้ 
 ทฤษฎีพลงัเหลือหรือพลงัเกินนีไ้ด้มาสมัพนัธ์กบัช่ือของนกัจินตกวีชาวเยอรมนัท่ีช่ือชิลเลอร์ 
(Schiller) และนกัสงัคมวิทยาชาวองักฤษช่ือ สเปนเซอร์ (Spencer) คนแรกพยายามดงึเอาลกัษณะการ
ตดิตามศลิปะ และโคลงฉนัท์ กาพย์กลอนของผู้ใหญ่ กบัสิ่งท่ีเขาเรียกวา่ การกระตุ้นให้เลน่ มาอธิบาย 
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กลา่วคือ เขาเห็นในทัง้สามสิ่งนีว้า่มีลกัษณะท่ีเป็นอิสระ และเป็นไปตามธรรมชาต ิส่วนคนหลงัเป็นบคุคลท่ี
ได้เขียนบนัทกึข้อสงัเกตนีไ้ว้วา่ ความรู้สกึทางสนุทรียรส ถือกําเนิดมาจากแรงกระตุ้นทางการเลน่ 
 ไมว่า่จะกลา่วได้แนช่ดัลงไปหรือไมว่า่ บคุคลใดเป็นเจ้าของทฤษฎีพลงัเหลือของการเลน่นีจ้ะเป็น
ชิลเลอร์ (Schiller) ใชห่รือไมก็่ตาม แตส่ิ่งสําคญัคือความคดิของทา่นผู้ นีไ้ด้แสดงให้เห็นไว้ก็คือ การเลน่ถกู
เหมาวา่เป็นพลงังานท่ีมีอยา่งมากในตวับคุคล ความร่ืนรมย์ในการมีชีวิตได้รับแสดงออกเม่ือบคุคลนัน้มี
กิจกรรม เขาไมไ่ด้คํานงึวา่การเลน่เป็นเร่ืองไมมี่ประโยชน์เหลือเฟือ แตห่ากเป็นการแสดงออกของบคุคลซึง่
เขาถือว่า มีความสวยงาม และมีความเป็นผู้ ดีท่ีสดุ เขาถึงกบักลา่วไว้ในงานของเขาตอนหนึง่วา่ “คนเราจะ
เลน่ก็ตอ่เม่ือเขาอยูใ่นความรู้สกึสมบรูณ์ของคําว่า “มนษุย์” และเขาจะเป็นคนโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือเขา
กําลงัเลน่อยูเ่ท่านัน้” คํากล่าวท่ีมีความหมายอยา่งมากของทา่นผู้ นี ้ นา่จะได้ถกูกระตุ้นรือ้ฟืน้ขึน้ให้ผู้ ท่ีทํา
หน้าท่ีรับผิดชอบตอ่การให้การศกึษาแก่เดก็ ได้พงึระลกึไว้เสมออย่างหนึง่ด้วย (อ้างจาก Gabriel,1964) 

2. ทฤษฎีนันทนาการ (The recreation theory)  
 ทฤษฎีนีถื้อกําเนิดมาจากนกัปรัชญาชาวเยอรมนัช่ือ มอริทซ์ ลาซารัส (Moritz Lazarus) ใน
ศตวรรษท่ี 19 บคุคลผู้ นียํ้า้คณุคา่ของการฟืน้ตวั (restorative value) ของการเลน่นีก็้คือ การเปล่ียนเข้าสู่
กิจกรรมท่ีนา่สนใจและมุง่มัน่ มีลกัษณะของการฟืน้ตวัมากกว่าการแสดงวา่เป็นคนเกียจคร้าน พาทริค 
(Patrick) เป็นบคุคลทีได้พฒันาทฤษฎีตอ่มา และพยายามจะให้คําอธิบายดงันีคื้อ ขณะท่ีสงัคมมีลกัษณะ
เป็นแบบอตุสาหกรรมมากขึน้ บคุคลก็เชน่กนัเขาต้องทํางานกบัเคร่ืองจกัรยนต์กลไก มีความเคล่ือนไหว
น้อยในการทํางานประสานกนัระหวา่งตาและมืออยา่งมีทกัษะ การเคล่ือนไหวเหล่านีมี้ความแตกตา่งอย่าง
มากไปจากการเคล่ือนไหวในทางเกษตรกรรม ด้วยงานท่ีโรงเรียนมีปริมาณเพิ่มขึน้ เด็กต้องทํางานท่ีต้องใช้
การเพง่หรือสมาตอ่งานวิชาการอยา่งใกล้ชิด ผลก็คือ บคุคลในสงัคมมกัมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความอ่อนเพลีย
ในสว่นตา่งๆของร่างกาย แม้วา่เขาจะมีพลงังานมากมายเหลืออยูโ่ดยทัว่ไปในร่างกายของเขา 
 ทฤษฎีนีไ้ด้อธิบายกิจกรรมการใช้เวลาวา่งของผู้ใหญ่ เชน่ครูและนกัศกึษาชอบไปไตเ่ขาภกูระดงึ
ระหวา่งท่ีหยดุพกัร้อน นิสิตนกัศกึษาและอาจารย์ไปตัง้แคมป์ ข่ีจกัรยานหรือเดนิทางไกล รัฐบรุุษหรือ
รัฐมนตรีไปเลน่กอล์ฟ ยิงนกตกปลา ทฤษฎีนีไ้ด้ใช้เพ่ืออธิบายว่าการใช้การออกกําลงักาย เกมและการเลน่
ตา่งๆ ท่ีสมเหตผุล เป็นไปได้ด้านบวกมากกวา่เป็นการกล่าวแตเ่พียงวา่ทําเพ่ือปลดปล่อยพลงังานซึง่อาจใช้
ไปในทางท่ีไมดี่ หรือขาดความสร้างสรรค์และอาจทําลายได้ ดงันัน้การออกกําลงักายหรือกิจกรรมในวิชา
สขุศกึษาท่ีจดัให้เด็กๆ หลงัจากงานเครงเครียดในการเขียนอา่นและคํานวณ จงึถือวา่เป็นการจดัท่ี
สมเหตสุมผล 
 ถ้าดคูรัง้แรก อาจเห็นวา่ทฤษฎีการพกัผ่อนอาจมีอะไรท่ีตรงข้ามกบัทฤษฎีพลงัเหลือ เน่ืองจาก
ทฤษฎีพลงัเหลือยํา้ท่ีการใช้พลงั (consumption) สว่นทฤษฎีพกัผอ่น ยํา้ท่ีการดงึพลงักลบัมาจากการเลน่
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ทัง้สองทฤษฎีมีลกัษณะคล้ายกนัท่ีวา่ทัง้คูใ่ห้ข้อคิดไว้เหมือนกนัวา่ สว่นเกินของพลงังาน
นัน้เป็นตวัรับผิดชอบตอ่การเลน่ อยา่งไรก็ตามทฤษฎีการพกัผอ่นก็เชน่เดียวกบัทฤษฎีพลงัเหลือ ไมได้ให้
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คําอธิบายในเร่ืองของเหตผุลของการมีกิจกรรมการเลน่มากมายในตวัเด็ก และดจูะยงัละเลยการกลา่วหรือ
อธิบายถึงสิ่งเร้าท่ีซบัซ้อนซึง่อยูเ่บือ้งหลงัการเลน่ของเด็ก 
 นอกจากการยํา้วา่กิจกรรมการเลน่เป็นการดงึพลงักลบัมากกวา่ท่ีจะเป็นการแสดงความเกียจคร้าน 
ทฤษฎีนีย้งัไมมี่อะไรบางอยา่งท่ีสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีสําคญัของจิตวิทยาสมยัปัจจบุนัอีก นัน่ก็คือ สตัว์ท่ี
มีชีวิตทัง้หลาย โดยพืน้ฐานแล้วจะไมอ่ยูน่ิ่งเฉย แตจ่ะมีการเคล่ือนไหวตอ่ไปข้างหน้าอยูเ่สมอ ดงันัน้ ถ้าไมมี่
ปัญหาให้ขบในปัจจบุนั เขาก็พยายามแสวงหาปัญหาอ่ืนเพ่ือการขบตอ่ไปอีกโดยไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

3.ทฤษฎีสัญชาตญาณและการปฏิบัตแิละเตรียมตัว (Theinstinct-practice-preparatory 
theory) 
 กรูส (Groos) เป็นบคุคลหนึง่ท่ีอทุิศเวลาให้กบัการศกึษาเร่ืองการเลน่ของสตัว์และเด็ก เขาใช้การ
สงัเกต อา่นวรรณกรรมเก่ียวกบัการเลน่ของเด็กในกลุ่มท่ีมีวฒันธรรมล้าหลงั ทฤษฎีของเขาถกูเรียกวา่ 
ทฤษฎีสญัชาตญาณการปฏิบตั ิและการเตรียมตวั ซึง่มีสาระสําคญัอาจสรุปได้ดงันี  ้
 สตัว์และมนษุย์มีสญัชาตญาณ คือความโน้มเอียงตัง้แตกํ่าเนิดท่ีวอ่งไวและเคล่ือนไหว เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการดํารงรักษาหรือเผ่าพนัธุ์ ในกรณีของสตัว์ชัน้ต่ําในประวตัิทางวิวฒันาการ เชน่ แมลง ก็
จะมีพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายในการรักษาความอยู่รอดของตน ซึง่
พฤตกิรรมท่ีจะเกิดขึน้ทนัทีตัง้แตห่ลงัเกิด สว่นในสตัว์ชัน้สงูกว่า ก็จะปรากฏกิจกรรมซํา้แสดงถึง
สญัชาตญาณของการกระทําเพ่ือความอยูร่อด เชน่การดดู การกลืน การจับของทารก ทกุรูปแบบกิจการ
หรือการกระทําเหลา่นีท้ัง้หมด อาจยงัไมส่มบรูณ์ในขณะแรก ๆท่ีกระทํา แตถ่กูชดเชยโดยความสามารถท่ี
จะเรียนรู้และความยืดหยุน่ของพฤตกิรรมท่ีเป็นผลตามมา กิจกรรมจะไมค่งเป็นแบบเดมิให้คาดเห็นได้อยู่
เสมอ หากจะมีการปรับปรุงดีขึน้เร่ือย ๆ ความยาวนานของการปฏิบตัจิะมีตา่งกนัออกไปแล้วแตส่ถานภาพ
ทางวิวฒันาการของเผา่พนัธุ์ เชน่ สําหรับสนุขั แมว แกะ อาจใช้เวลาสองสามเดือน ลิงแซมแปนซี หนึง่ปี 
และสําหรับทารกมนษุย์ หลายปี การเลน่เป็นหนทางซึง่กิจกรรมสญัชาตญาณเหลา่นีไ้ด้ถกูนําไปปฏิบตัแิละ
ทําให้สมบรูณ์ขึน้ กรูส กลา่วว่า “สตัว์ไมอ่าจถกูกลา่วได้วา่มนัเลน่เพราะมนัยงัเล็ก และขีเ้ลน่แตเ่น่ืองจาก
มนัมีระยะของความเป็นเดก็เพ่ือจะเลน่ 
 เป็นท่ีเข้าใจได้วา่ทําไมจงึเรียกช่ือทฤษฎีนีว้า่ทฤษฎีสญัชาตญาณ – การปฏิบตัิ-การเตรียมตวั ใน
ความคอดของเจ้าของทฤษฎีนี ้ การเลน่เป็นการเตรียมตวัในสองด้าน คือ โดยทัว่ไปการเลน่จะเก่ียวข้องกบั
การปฏิบตัขิองทกัษะทางร่างกายและการประสานงาน ซึง่เป็นการสามารถใช้ตวัเองทางด้านร่างกายและ
เป็นไปโดยเฉพาะมากขึน้ การเลน่ชว่ยให้เกิดการปฏิบตัทิดลองในบทบาทหน้าท่ีซึง่สตัว์และเดก็เล็กๆ 
จะต้องกระทําตอ่ไปเม่ือเตบิโตขึน้ ทา่นผู้ นีย้งัได้ศกึษาการเลน่ของเด็กท่ีเป็นเชิงสญัลกัษณ์ทางจินตนาการ 
กลา่วคือ ในการเลน่เชน่นัน้ เดก็ๆ แล้วแตเ่ขาจะเกิดจินตนาการ ตวัอยา่งเชน่ ในการสร้างสิ่งแวดล้อม เดก็
จะสมมตใิห้สิ่งนัน้สิ่งนีเ้ป็นเรือบนิ เรือ โรงเรียน และอ่ืนๆ  
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 กรูส (Groos) เชน่เดียวกบัมวัร์ (Moore) เห็นว่า แม้วา่เด็กจะสามารถแยกแยะระหวา่งสิ่งท่ีเป็นจริง
กบัสิ่งสมมตใินการเลน่เชน่นัน้ แตเ่ด็กก็ยงัคงมีความคดิหลอกลวงตนเองว่าสิ่งท่ีสมมตินัน้เป็นจริง ท่ีเป็น
เชน่นัน้ก็เพราะวา่การถกูหลอกให้รู้สึกเชน่นัน้ ทําให้เดก็เกิดความเป็นอิสระมากกวา่ ด้วยการคงสิ่งนีไ้ว้ เดก็
จะจินตนาการไปได้ทกุอยา่งตามท่ีตนต้องการ สําหรับกรูส สว่นประกอบท่ีอยูใ่นการเลน่เชิงสญัลกัษณ์ของ
เดก็ คือสาระสําคญัของศลิปะท่ีแสดงออกทางกายภาพ และการแสดงละคร และภาพลวงตาคืออิสระท่ี
เกิดขึน้ซึง่สะท้อนให้เห็นการแสดงจินตนาการและความสนกุสนานท่ีเดก็ได้รับ เชน่เดียวกบั ชิลเลอร์ , กรูส 
มองเห็นศลิปะเป็นการแสดงออกของผู้ใหญ่ท่ีถือได้วา่เป็นการเลน่ของเดก็นัน่เอง 
 ทฤษฎีของกรูสมีอิทธิพลมากตอ่นกัการศกึษา โดยเฉพาะตอ่เร่ืองวิธีการสอนเดก็เล็ก ซึง่นิยมการให้
อิสระแก่เดก็ในการกระทํา สนบัสนนุเดก็ให้ทําในสิ่งตา่งๆด้วยตนเอง โดยเฉพาะการให้เขาลองทํากิจกรรม
ของผู้ใหญ่ แตใ่ห้อยูใ่นลกัษณะและระดบัท่ีเล็กกวา่ หรือน้อยกวา่ 
 อยา่งไรก็ดี มีข้อวิจารณ์ทฤษฎีนีว้า่การเลน่แม้วา่จะสมเหตสุมผลท่ีวา่เป็นการเตรียมเดก็ โดยทัว่ไป
คือชว่ยเด็กให้มีความยืดหยุ่นและทกัษะในการเคล่ือนไหวทางร่างกาย และได้ประสบการณ์ในการจดัการ
กบัโลกทางสงัคมและกายภาพ แตก่ารเลน่ท่ีเป็นการเตรียมในความหมายเฉพาะอาจก่อให้เกิดคําถามได้
มาก ตวัอยา่งเชน่ เดก็หญิงเล็ก ๆ คนหนึง่เลน่ตุ๊กตา เธอให้ตุ๊กตาดื่มนํา้ ดวุา่หรือสนบัสนนุตุ๊กตาและเอา
ตุ๊กตาไปนอน ตามทฤษฎีของกรูส พฤตกิรรมตา่งๆของเดก็หญิงผู้ นีแ้สดงให้เห็นการทดลองปฏิบตัขิอง
สญัชาตญาณการเป็นแมใ่ช่หรือไม ่ เป็นไปได้หรือไมว่า่เดก็หญิงมีโอกาสเลน่เช่นนีจ้ะเป็นแมท่ี่ดีตอ่ไป หรือ
ในกรณีท่ีเดก็ชายเล่นขบัรถยนต์จากเก้าอีท่ี้เขาสมมตขิึน้ว่าเป็นรถ เขาจะเป็นคนขบัท่ีดีตอ่ไปในอนาคต
หรือไม ่คําตอบก็คงไมอ่าจให้ได้โดยแนช่ดั ข้อสงสยันีจ้งึหมายความวา่ลกัษณะการเตรียมตวัในการเลน่ของ
เดก็อาจจะยงัไมส่ามารถยอมรับกนัได้ในความหมายเฉพาะ อยา่งไรก็ตามเดก็อาจมีโอกาสพฒันาความ
สนใจและทศันคติท่ีดีตอ่การเลน่ชนิดใดก็ได้ เม่ือเดก็ได้รับความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด ก็มีหนทาง
ท่ีวา่เขากําลงัเข้าสูเ่ร่ืองท่ีเป็นจริงในชีวิตมากขึน้ 

4.ทฤษฎีการกระท าตามซ า้ ๆ ตามขัน้ตอนวิวัฒนาการ (The recapitulation theory) 
 ตามความเห็นของนกัจิตวิทยาคนสําคญัคือ สแตนเลย์ ฮอล (Stanley Hall) เกมท่ีเดก็เลน่จะมี
ลําดบัของขัน้อาย ุ ขัน้เหลา่นีจ้ะลําดบัขัน้เหมือนกบัระยะเวลาของวิวฒันาการ คือในการเลน่เดก็ ๆ จะ
กระทําตามสิ่งท่ีบรรพบรุุษเราได้กระทํามาแล้วในอดีต เช่น ทารกท่ีคลานสะท้อนให้เห็นท่ีมาเบือ้งต้นของคน
ท่ีคลานส่ีขา เดก็อาย ุ 6 ขวบ ชอบเลน่สกปรกกบัโคลนและคลานเข้ากล่องหรือชอ่งตา่งๆ แสดงถึง
ประสบการณ์ของความเคยชินท่ีอยู่ ถ้าเดก็ 9 ขวบ เล่นแบบอินเดียนแดงแสดงถึงลกัษณะของการเป็นผู้
แสวงการลา่สตัว์และนกัรบ หน้าท่ีของการเลน่ คือการปลอ่ยให้เดก็เป็นอิสระจากพฤตกิรรมดัง้เดมิท่ีเขา
ยงัคงมีตดิอยูจ่ากบรรพบรุุษ จากการเลน่เดก็จะสามารถสลดัสิ่งเหลา่นี ้ และก้าวไปสูข่ัน้สงูสดุตอ่ไปของ
วิวฒันาการทางสงัคมท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู ่ 
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 ทฤษฎีนีไ้มเ่ป็นท่ียอมรับกนัตอ่ไปแล้วในขณะนี ้ เพราะทําให้เกิดคําถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ี
บคุคลได้รับวา่เป็นเร่ืองพนัธุกรรม (heredity) ใชห่รือไม ่ การศกึษาตา่งๆ แสดงว่าเกมทีเดก็เลน่ไมไ่ด้เป็นไป
ตามขัน้ตอนของวิวฒันาการ อายตุอ่อาย ุดงัเชน่ ฮอลล์ เคยเสนอไว้ หากการเลน่มีตวักําหนดหลายประการ
ซึง่ได้แก่ ลกัษณะทัว่ไปของสงัคม (เกษตรกรรมหรืออตุสาหกรรม) สภาพของท้องถ่ิน (ในเมือง-ชนบท) ฤดู
การหรือดนิฟ้าอากาศ เหตกุารณ์สําคญัประจําชาต ิ ลกัษณะทัว่ไปของวฒันธรรม ความเครียดท่ีเด็กอาจใช้
ความอดทน เชน่จากการฝึกขบัถ่ายอย่างเข้มงวดรุนแรง หรือเหตกุารณ์ในสงครามเป็นต้น 
 จากการสงัเกตประจําวนัแสดงให้เห็นวา่ เดก็ในสงัคมเกือบทัว่ไปของโลกในขณะปัจจบุนันี ้ เข้าไป
อยูใ่นสงัคมอตุสาหกรรมในช่วงอายท่ีุน้อยกวา่ท่ีทฤษฎีนัน้กลา่วถึง ตวัอย่างเชน่ เดก็หญิงเล็ก ๆ ก็จะมี
โอกาสเชน่เดียวกบัเดก็ชายเล็ก ๆ ในการท่ีจะเลน่ขบัรถ ขบัรถไฟและรถเมล์ คอมพิวเตอร์ ตัง้แตอ่ยูใ่นวยั
อนบุาล 
 จากทฤษฎีนีเ้คยได้รับการเอาใจใสอ่ย่างจริงจงัในตอนระยะต้นศตวรรษท่ี 20 เน่ืองจากผู้ เป็น
เจ้าของทฤษฎีได้เป็นผู้ ท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บคุคลในวงการศกึษาและจิตวิทยาอย่างมากมาย 
แม้วา่จะขาดความแนช่ดัในเชิงวิทยาศาสตร์ สิ่งท่ีเราอาจกลา่วได้มากท่ีสดุในทฤษฎีนีก็้คือ การเตือนให้เรา
สงัเกตเห็นวา่การเลน่ส่วนมากของเด็กชายมีลกัษณะทางสงัคม-วฒันธรรมท่ีล้าหลงั(primitive) มากกวา่
เดก็หญิง ดงัเชน่ตวัอยา่งในการเลน่มวยปลํา้ การตกปลา การเส่ียงภยั การไลจ่บั ฯลฯ คณุคา่ท่ีเด็กชายได้ก็
คือ ความทรหดอดทน ความกล้าหาญ และความซ่ือสตัย์ 

5. ทฤษฎีการเล่นเชิงปลดปล่อยอารมณ์ (The cartharsis theory of play) 
 แม้วา่ฟรอยด์ (Freud) นกัจิตวิทยาวิเคราะห์คนสําคญัจะไม่ได้แสดงทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่ออกมา
อยา่งเห็นได้ชดั แตเ่ขาก็ได้ให้ความสนใจในเร่ืองการเลน่ของเดก็ ในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกทางด้านชีวิต
เชิงอารมณ์ของเด็ก และอาจใช้เป็นสญัญาณเตือนภยัตอ่ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กท่ีจะเกิดขึน้ได้ เขา
ได้รับอิทธิพลจาก กรูส มาก ตวัอย่างเช่นเขาเห็นว่าการเลน่ซํา้ ๆ กบัคําหรือวลีของเดก็ เกิดขึน้เพราะเป็น
สญัชาตญาณท่ีบงัคบัให้เดก็ทดลองความสามารถของตน ในการอธิบายความต้องการของเด็กในการท่ีจะ
เลน่เกมซํา้ ๆ หรือในการฟังนิทานเร่ืองเดียวกนัซึง่แสดงซํา้แล้วซํา้อีก ฟรอยด์กลา่วว่าเป็นไปโดยหลกัของ
ความพงึพอใจ และความสนกุสนานจากการได้ยินสิ่งพดูซํา้หรือการกระทําซํา้  และยงัถือเป็นการแสดง
ความคดิอีกด้วย แตไ่มใ่ชค่วามสขุในความหมายซึง่กรูสเคยกล่าวไว้วา่เป็นสาระสําคญัของการเลน่ของเด็ก 
ฟรอยด์ กลา่วตอ่ไปวา่การกระทําซํา้ ๆ ได้ให้ความแนใ่จแก่เดก็วา่โลกท่ีเขาอาศยัอยูน่ัน้ มีความมั่นคงและ
อาจให้การพยากรณ์ได้ เขาได้เขียนเร่ืองเก่ียวกบัการเลน่แบบฝันเฟ่ือง (fantasy) และจินตนาการ 
(imagination) ของเดก็ไว้มาก ตลอดจนกลา่วถึงความเป็นไปได้ท่ีจะตีความการเลน่ของเดก็เชน่นัน้ ใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีเขาได้พยายามตีความหมายของความฝันของผู้ใหญ่ สําหรับฟรอยด์แล้วเขาเห็นวา่ด้วย
การเลน่แบบฝันเฟ่ืองและมีจินตนาการ เดก็จะต้องพยายามเป็นผู้ควบคมุประสบการณ์ในสิ่งท่ีเขาพบแล้ว 
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หรือกําลงัพบวา่ให้ความเจ็บปวดตอ่จิตใจและอารมณ์ของเขา การเลน่ซํา้ในสิ่งท่ีให้ความเจ็บปวดแก่เขา
ทางอารมณ์ ดจูะชว่ยให้เขาเกิดความเข้มแข็งขึน้และเป็นตวัของเขาเองมากขึน้ด้วย 
 สว่นนกัจิตวิทยาวิเคราะห์คนสําคญัอีกทา่นหนึง่คือ อีริคสนั (Erikson) ก็เห็นสอดคล้องกนักบั 
ฟรอยด์ ในความสําคญัของการเลน่แบบจินตนาการ ซึง่ชว่ยให้เดก็สามารถจดัการกบัประสบการณ์ท่ี
เจ็บปวดทางอารมณ์ได้ กลา่วง่าย ๆ ก็คือ ความคิดของนกัจิตวิทยาวิเคราะห์สองทา่นนีนํ้าไปสูร่ากฐานของ
การบําบดัปัญหาทางอารมณ์ของเดก็ด้วยการเลน่ โดยพิจารณาวา่การเลน่เป็นวิถีทางธรรมชาติท่ีเด็ก
สามารถแสดงออกความรู้สกึของตนออกมาได้อยา่งเปิดเผย ขณะท่ีฟรอยด์ ยํา้การทําซํา้ พดูซํา้ในการเลน่
ของเดก็ อีริคสนัก็จะเน้นในเร่ืองความเข้มแข็งของตน (ego strength) ซึง่เดก็จะได้จากการเลน่ ด้วยการเลน่
นีเ้ดก็จะคอ่ย ๆ สามารถจดัการและควบคมุสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเป็นปัญหากบัตวัเขาได้ อีริคสนัได้ให้ความสําคญั
ทางสงัคมของการเลน่เป็นอยา่งมาก เขาเห็นวา่ด้วยการเลน่เทา่นัน้ เดก็จงึจะสามารถพบโลกท่ีเป็นจริงท่ีเขา
ต้องอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้วา่ทฤษฎีการเลน่เชิงปลดปลอ่ยอารมณ์นี ้ มีความเช่ือวา่ การเลน่เป็นการระบายออกตาม
ธรรมชาตขิองเดก็ และเป็นสิ่งรองรับสําคญัตอ่ปัญหาตา่ง ๆทางอารมณ์ การให้การบําบดัตอ่เดก็ท่ีมีปัญหา
ทางบคุลิกภาพทางและอารมณ์ด้วยการเลน่ จะมีคณุประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การช่วยเหลือเดก็ในลกัษณะ
เชน่นัน้ ในการเลน่เดก็ได้มีโอกาสได้ระบายสิ่งท่ีตนกงัวลและความเครียดทางอารมณ์ออกได้อย่างอิสระ 
การเลน่ทัง้ท่ีเป็นแบบซึง่ผู้ใหญ่นําทางให้หรือไมนํ่าทางให้ จะชว่ยผอ่นคลายความกดดนัทางอารมณ์ให้กบั
เดก็ การบําบดัเดก็ด้วยการเลน่จะทําเดก็ได้มีโอกาสเป็นตวัของตวัเอง ได้แสดงออกถึงความต้องการของเขา
โดยไมรู้่สกึผิดตลอดจนคอ่ยเรียนรู้วิธีการแสดงออกถึงความรู้สกึและความต้องการเหลา่นัน้ออกมาได้อย่าง
เหมาะสม 

6. ทฤษฎีการเล่นเชิงให้ความสุข (The enjoyment or hedonic theory) 
 ขณะท่ีมีทฤษฎีหลายทฤษฎีได้พยายามให้คําอธิบายตามแนวคิดตา่ง ๆ ของเก่ียวกบัการเลน่ เชน่ 
การกลา่ววา่ การเลน่คือการใช้พลงังานสว่นเกินของเดก็ เดก็ต้องการท่ีจะปลดเปลือ้งพลงัสว่นเกินนัน้ หรือ
การเลน่เป็นเร่ืองของสญัชาตญาณ-การฝึกซ้อม-และเตรียมตวั เพ่ือปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ ในแบบของผู้ใหญ่
ตอ่ไป หรือการเลน่เป็นการกระทําซํา้ตามขัน้ตอนของวิวฒันาการ หรือการเลน่เป็นการแสดงออกทาง
อารมณ์ ซึง่ชว่ยให้ผู้ เล่นมีโอกาสเป็นตวัของตวัเองและเกิดความคดิความเข้าใจตนเองดีขึน้ ก็ยงัมีทฤษฎี
การเลน่อีกอยา่งเกิดขึน้ คือทฤษฎีการเลน่เชิงให้ความสขุความพอใจแก่ผู้ เลน่ 
 ผู้ให้แนวคิดทฤษฎีนีคื้อ เฮอลอค (Hurlock) นกัจิตวิทยาพฒันาการคนสําคญัอีกทา่นหนึง่ ผู้ให้คํา
นิยามการเล่นวา่ เป็นสิ่งซึง่สมัพนัธ์กบักิจกรรมอะไรก็ตามท่ีกระทําแล้วให้ความสขุความพอใจ โดยไมต้่อง
พิจารณาวา่ผลสดุท้ายท่ีได้รับวา่จะเป็นอย่างไร ผู้ เลน่จะทําสิ่งนีด้้วยความเตม็ใจปราศจากการถกูบงัคบั
จากแรงบงัคบัใด ๆ ภายนอก บคุคลจะเลน่เพ่ือความสนกุเพลิดเพลินจากการเลน่โดยไมมี่แรงเร้าอ่ืน การ
เลน่จงึแตกตา่งไปจากงาน ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีนําไปสูจ่ดุมุ่งหมายอย่างใดอยา่งหนึง่ ซึ่งไมใ่ชค่วามสขุความ
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พอใจอาจจะมีได้เชน่กนัวา่บางครัง้กิจกรรมการเลน่ถกูกําหนดทิศทาง ให้ไปสูเ่ป้าประสงค์อยา่งใดอยา่ง
หนึง่มากกวา่สนกุสานานเพลิดเพลิน เชน่ ในการแขง่ขนัเกมกีฬา เม่ือนัน้การแขง่ขนัจะกลายเป็นสว่นหนึง่
ของการเลน่ท่ีมีลกัษณะเป็นการงานทนัที 
 การเลน่ในทฤษฎีนีจ้งึถือวา่เป็นสว่นสําคญัซึง่เป็นท่ียอมรับในชีวิตของเดก็ มีน้อยคนท่ีจะหยดุคิด
พิจารณาวา่ บทบาทของการเลน่สําคญัอยา่งไรในการพฒันาเดก็ทางด้านกายภาพ การเลน่มีความจําเป็น
ยิ่งท่ีชว่ยเด็กให้พฒันากล้ามเนือ้อยา่งเหมาะสมและออกกําลงัสว่นตา่ง ๆ ทัง้หมดของร่างกาย การเลน่ท่ี
เดก็มีสว่นร่วมอย่างแข็งขนั จะทําหน้าท่ีเป็นการระบายพลงัสว่นเกิน ซึง่ถ้าเก็บไว้โดยไมใ่ช้หรือเก็บไว้จนเสีย
ความสมดลุย์ก็จะทําให้เด็กนัน้เครียดและอยูไ่มเ่ป็นสขุ ถ้าไมมี่การเลน่ โดยเฉพาะการเลน่กบัเดก็คนอ่ืน ๆ 
แทนการเลน่กบัผู้ใหญ่แล้ว เดก็ก็อาจจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตวั ยดึตวัเองเป็นศนูย์กลางและมีลกัษณะขม่ขู่
ผู้ อ่ืนได้ จากการท่ีเด็กได้ศกึษาการเลน่จากเดก็คนอ่ืน ๆ เขาเร่ิมท่ีจะเรียนรู้การมีสว่นร่วม รู้จกัให้ และให้
ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืน ในท่ีสดุเดก็ก็สามารถพฒันาบคุลิกภาพท่ีกลมกลืนได้กบักลุม่ 
 ในทฤษฎีการเลน่ท่ีกลา่ววา่ให้ความสขุความเพลิดเพลินนี ้ นอกจากจะชีใ้ห้เห็นถึงความสําคญัของ
การเลน่ในแง่ของพฤตกิรรมทางสงัคมแล้ว ยงัชีใ้ห้เห็นคณุคา่ของการเลน่ในแง่ของการเรียนรู้ การบําบดั
และการฝึกอบรมเดก็ทางด้านจริยธรรมอีกด้วย การเล่นในทฤษฎีดงักลา่วจงึถือเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในตวัของการกระทํานัน้ ๆ เอง 

7. ทฤษฎีการเล่นเชิงสังคม (The social significance play theory) 
 ทฤษฎีนีอ้าจถือวา่เป็นส่วนหนึง่ของทฤษฎีการเลน่เชิงจิตบําบดั หรือจิตวิทยาวิเคราะห์ของฟรอยด์
ก็ได้ เน่ืองจากยงัมีหลายสิ่งท่ีควรเน้น นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาแล้วในทฤษฎีการเลน่เชิงวิทยาจิตวิเคราะห์ 
จงึเห็นควรนํามากลา่วไว้ตา่งหากเป็นอีกทฤษฎีหนึง่ 
 ฟรอยด์ เคยกลา่วไว้วา่เดก็จะสามารถเกิดความประทบัใจได้มากถ้าเขากระทําอะไรได้ซํา้ ๆ ดงันัน้
การเลน่ซํา้ ๆของเดก็ชว่ยให้เดก็มีความมัน่ใจในความสามารถของตน การเลน่เป็นวิธีการธรรมชาตท่ีิเด็ก
แสดงความรู้สกึของตนออกมา กิจกรรมการเลน่ท่ีมุง่ให้การบําบดัเดก็ท่ีมีปัญหาทางจิตใจและอารมณ์จงึให้
โอกาสเดก็ขณะเลน่ ให้ระบายปัญหาของเขาออกมาได้ กลา่วคือ เดก็ใช้การเล่นแทนลกัษณะการพดูท่ี
ผู้ใหญ่มกัต้องกระทํากบัแพทย์ผู้ รักษา เพ่ือนฝงู หรือนกัจิตบําบดั เม่ือเขาต้องการระบายปัญหา 
 ขณะท่ีฟรอยด์ ยํา้ความสําคญัของการทําซํา้ในการเล่นของเดก็ อีริคสนั (Erikson) นกัจิตวิทยา
วิเคราะห์ท่ีมีช่ือเสียงมากอีกทา่นหนึง่ กลา่วเน้นไปถึงความเข้มแข็งในตน (ego strength) ซึง่เดก็จะได้รับ
จากการเลน่โดยทัว่ไปหรือเล่นซํา้ ๆ เพราะจากการเล่นซํา้ ๆ เดก็จะรู้สึกวา่เขาสามารถควบคมุบางสิ่ง
บางอย่างได้ กล่าวได้วา่ อีริคสนั เป็นบคุคลท่ีกลา่วถึงความสําคญัทางสงัคมของการเล่น ในการเลน่เด็กพบ
โลกท่ีเขาจะต้องมีสว่นร่วมกบัผู้ อ่ืน ข้อคิดนีก้้าวไปไกลเกินกวา่สิ่งท่ีทฤษฎีการเลน่เชิงบําบดัหรือจิตวิทยา
วิเคราะห์กลา่วไว้ 
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 เป็นท่ีสงัเกตวา่ในการเลน่ของกลุม่เดก็ เดก็มกัแสดงบทบาทของผู้ใหญ่หรือถ้าเลน่เองคนเดียวก็
อาจแสดงบทบาทหลายอยา่งท่ีเสริมกนั เชน่ อาจเลน่ได้ทัง้เป็นครูและนกัเรียน และพอ่แม ่ หรืออาจสร้าง
เง่ือนไขจินตนาการพร้อมกบัให้ช่ือเสียงและกําหนดบทบาทให้เสร็จพร้อมกบัมีอีกบทบาทหนึง่สําหรับตวัเอง
ท่ีจะเลน่ 
 ในการเลน่เชน่นัน้จะมีสาระทัง้ความอิสระและการควบคมุ เดก็เป็นอิสระท่ีจะเลน่บทบาทอะไรก็ได้
ท่ีตนต้องการ แตเ่ม่ือรับบทบาทนัน้แล้วเขาก็จะถกูควบคมุโดยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมซึง่เขาต้องแสดงใน
บทบาทนัน้ อาจมีบางครัง้ท่ีเดก็เบื่อการเลน่บทบาทตา่ง ๆ และต้องเปล่ียนพฤติกรรมไปมาให้เหมาะสม เม่ือ
นัน้เดก็ก็จะไมเ่ลน่อีกตอ่ไปแตก่ลบัทําพฤตกิรรมอ่ืนท่ีแปลก ๆ อีกตอ่ไปอยา่งอิสระ 
 ในระยะต้น ๆ ของชีวิต เดก็จะใช้ตวัเด็กคนอ่ืนซึง่ไมใ่ชใ่นฐานะบคุคล แตใ่นฐานะคล้ายเป็นสิ่งของ 
เชน่ เอาไว้ดงึ ผลกั ทบุ ตี บงัคบั ฯลฯ ตอ่มาเม่ือเดก็สองคนเกิดความคิดท่ีจะแสดงบทบาทตอ่กนั ตวัอย่าง
บทบาทพอ่แม ่ เดก็แตล่ะคนก็จะถกูกําหนดให้แสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมตอ่บทบาทของตน และคาดหวงั
วา่เดก็ผู้ เป็นเพ่ือนจะแสดงบทบาทท่ีเหมาะสมตอ่ตนด้วย กลา่วคือการเลน่ของเดก็ในระยะตอ่มา จะถกู
จดัระบบโดยการคํานงึถึงผู้ อ่ืน เดก็เร่ิมเห็นความสําคญัของบทบาทตา่ง ๆ และการสวมบทบาทนัน้ ๆใน
องค์กรของสงัคม มโนภาพหรือความคิดท่ีมีเก่ียวกบัตนเองพฒันาขึน้จากการมีโอกาสได้เลน่เกมและ
บทบาทตา่ง ๆ เหลา่นี ้เพราะการเลน่ชว่ยให้เดก็เห็นวา่คนอ่ืน ๆ ท่ีเขาเก่ียวข้องนัน้ไมเ่หมือนเขา และจําเป็น
ท่ีเขาจะต้องกระทําตนให้เหมาะสมกบับทบาท่ีเขาได้รับ การเลน่ท่ีถกูจดัระบบของเด็กท่ีเร่ิมโตขึน้นี ้ จงึมี
ความสําคญัในเชิงสงัคมซึง่จะมีผลตอ่พฒันาอยา่งสําคญัในด้านทกัษะทางสงัคมและบคุลิกภาพของเดก็ไป
ด้วย  

8. ทฤษฎีการเล่นเชิงรู้คิด (The cognitive theory  of play) 
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเลน่ ซึง่อาศยัทฤษฎีการรู้คดิมาอธิบาย กลา่วคือ การเล่นเป็นการกระทําท่ีถือ

เป็นผลรวมของพฤตกิรรมทัง้หมดของเดก็ในการเลน่ เด็กจะต้องมีการปรับตวัเพ่ือให้เขาเข้าใจสิ่งแวดล้อม
รอบตวัเสียก่อน แล้วจงึนําข้อมลู ตา่ง ๆ ท่ีเขารู้และเข้าใจนัน้ไปเก็บสะสมไว้ในโครงสร้างของการรู้คิดหรือ
สตปัิญญา เพ่ือให้มีการปรับขยายโครงสร้างเดมิให้กว้างขวางขึน้ ซึง่นบัเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะรับการ
เรียนรู้ในขัน้สงูตอ่ไป เพียเจท์ (Piaget) นกัจิตวิทยาคนสําคญัชาวสวิส ได้ถือวา่การเลน่เป็นสว่นสําคญัยิ่ง
สว่นหนึง่ของการพฒันาการู้คดิท่ีเกิดขึน้เป็นสําคญัและตอ่เน่ืองกนั 

เพียเจท์ อธิบายวา่การเลน่เป็นสว่นสําคญัของการพฒันาสตปัิญญา การเลน่เป็นการกระทําและ
การคิดท่ีผู้ เลน่มีความพอใจ ถือเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากตวัผู้ เลน่เป็นผู้ กําหนดเองมากกวา่ได้ รับอิทธิพล
โดยตรงจากสิ่งแวดล้อม ลกัษณะของการเล่นท่ีให้ความพอใจตอ่ผู้ เล่นนีมี้ความคล้ายคลงึกบัทฤษฎีท่ีกลา่ว
มาแล้ว คือทฤษฎีเชิงให้ความพอใจ นอกจากนัน้การเล่นของกลุม่ทฤษฎีการรู้คดิยงัได้รับการอธิบายตอ่ไป
อีกวา่จะพฒันาไปตามลําดบัขัน้ของพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กตอ่เน่ืองกนัไปตามลําดบั ไมส่ลบั
ซํา้ซ้อนกลา่วคือ เม่ือพฒันาการขัน้ต้นเกิดความสมดลุดีแล้วก็จะเป็นฐานให้เกิดการพฒันาก้าวไปสูข่ัน้ ๆ 
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ตอ่ๆไปและในพฒันาการแตล่ะขัน้จะแสดงให้เห็นการจดัระบบความคดิและลกัษณะพฤตกิรรมในช่วง
ระยะเวลานัน้ๆ 

กลา่วโดยสงัเขป ทฤษฎีการเลน่เชิงรู้คดิ อธิบายลําดบัขัน้ของพฒันาการการเลน่โยเร่ิมจากขัน้การ
เลน่ท่ีเดก็ต้องอาศยัประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว ลกัษณะการเลน่แสดงออกโดยพฤตกิรรมท่ีมีการ
เคล่ือนไหว เดก็ผู้ เล่นจะใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ ในการรับรู้และมีการกระทําหรือการเลน่นีซํ้า้ ๆ โดยไมรู้่จกั
เหน็ดเหน่ือยหรือเบื่อหน่าย ขัน้ตอ่มาก็คือขัน้การเลน่ท่ีเด็กรู้จกัใช้สญัลกัษณ์ กล่าวคือ ในขัน้นีเ้ดก็จะในการ
แสดงความต้องการ การเลน่ท่ีมีการสมมตจิะสร้างความพอใจให้แก่เดก็อยา่งมาก ขัน้ถดัมาคือ ขัน้การเลน่
ท่ีส่ือความคิดความเข้าใจการเลน่สว่นใหญ่จะประกอบด้วย กฎเกณฑ์และการดําเนินวีการเลน่ตา่ง ๆ โดยมี
การใช้หลกัเหตผุลเป็นสําคญั มีการคิดถึงเหตผุลและความเป็นไปได้ในสิ่งท่ีตนเลน่ รู้จักส่ือความคิดของตน
ให้ผู้ อ่ืนรับรู้และเข้าใจการเล่น จะมีลกัษณะเลียนแบบตามความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
 

3.3 ประเภทของการเล่น 

 การเลน่มีหลายชนิดหลากประเภท แบง่ตามระดบัอายแุละพฒันาการ มีการแบง่รูปแบบของการ

เลน่หลายแบบ ในท่ีนีแ้บง่ตามพฒันาการของสมอง เป็น 2 รูปแบบ คือ การเลน่พฒันาสตปัิญญา 

(Cognitive Play)และการเล่นพฒันาทางสงัคม (Social Play) 

      3.3.1 การเล่นพัฒนาสตปัิญญา(Cognitive Play) 

  เป็นการเลน่ท่ีเก่ียวโยงกบักระบวนการคิด และการใช้เหตผุล ซึง่ครอบคลมุถึงการใช้ตรรกะ 

การรับรู้ การจดัการข้อมลู การเช่ือมโยง การจดัหมวดหมู่ และการแก้ไขปัญหา ซึง่อ้างอิงตามการศกึษาวิจยั

ของ Piaget,Vygotsky และGardner  

  ยิ่งเดก็สนใจการเลน่พฒันาสตปัิญญามาก เดก็จะยิ่งฉลาดขึน้ มีจินตนาการท่ีดีขึน้ มีสมาธิ

และความสนใจจดจอ่ดีขึน้ สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาได้ดี ชว่ยเพิ่มพนูทกัษะในการเจรจาตอ่รอง และ

สนกุสนานกบัการเรียนรู้ตอ่ไปในอนาคต นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานของการคิดในเชิงตรรกศาสตร์อีกด้วย 

  ตามทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของ Piaget แบง่การเลน่ตามลําดบั ดงันี ้

 1) การเลน่สมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Play) ในชว่งวยัทารก และวยัเตาะแตะ เด็ก

เรียนรู้ผา่นประสบการณ์การรับสมัผสัตา่งๆ และการเคล่ือนไหวร่างกายในชว่ง 6 เดือนแรก เดก็จะลองผิด

ลองถกูผา่นการผลกัและการกํา เชน่ผลกัลกูบอลให้หมนุบนพืน้แล้วมองด ูเม่ือเดก็ควบคมุการเคล่ือนไหวได้

ดีขึน้ ก็จะคลานตามไปเก็บลกูบอลท่ีผลกัไป 
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      เม่ืออาย ุ 9 เดือน เดก็เร่ิมสงัเกตเห็นวา่ของเลน่ท่ีผลกัไปแตล่ะอยา่งมีการตอบสนองแตกตา่งกนั

เชน่ ลกูบอลหมนุ กรุ๊งกร๊ิงมีเสียง เป็นต้น พออายปุระมาณ 1 ขวบ ก็เร่ิมมีการเลน่ของเลน่แตล่ะอยา่ง

แตกตา่งกนัไป เชน่ เตะลกูบอล เขยา่กรุ๊งกร๊ิง เป็นต้น 

 ในขวบปีท่ี 2 ในชว่งวยัเตาะแตะ เด็กเพิ่มการรับรู้ในหน้าท่ีการทํางานของวตัถตุา่งๆ มากขึน้ เชน่ 

วางแก้วนํา้บนท่ีรองแก้ว เอาช้อนใสป่าก เป็นต้น การเลน่ “จ๊ะเอ”๋ สามารถชว่ยให้เดก็เรียนรู้การผลดักนัเลน่ 

การตอบสนอง และการชวนคนอ่ืนให้มาเลน่ด้วยได้ 

 2) การเล่นสมมต ิ (Pretend Play) เป็นการเลน่ท่ีซบัซ้อน เกิดขึน้เม่ือเดก็สามารถเข้าใจในเร่ือง

สญัลกัษณ์ ตวัแทนในใจ (Symbolic) ชว่งอาย ุ2-7 ปี เดก็จะแสดงออก สวมบทบาท และแปลงสภาพวตัถุ

ตา่งๆ เป็นไปตามความคิด ความรู้สกึของเขา 

 แก่นของเร่ืองท่ีเดก็นํามาเลน่สมมตบิอ่ยท่ีสดุ มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว รองลงมาคือ การ

จดัการกบัเหตกุารณ์ท่ีไมดี่ เหตกุารณ์ท่ีคกุคามชีวิตเดก็ 

 เดก็มกัจะสมมติบทบาทจากสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนั จากในหนงัสือ หรือในจอทีวี เชน่ พ่อ แม่ 

ลกู ตํารวจ หมอ พยาบาล ซุปเปอร์แมน สไปเดอร์แมน เป็นต้น 

 * การเลน่เชิงสงัคม (Sociodramatic Play) มกัเป็นการเลน่บทบาทสมมต ิ โดยสมมติเร่ืองท่ีจะเลน่

จากสิ่งกระตุ้นใกล้ตวั เชน่ เห็นของใช้ในบ้านก็สวมบทบาทหน้าท่ีตา่งๆ ทําความสะอาด ทําอาหาร เห็นไม้

กวาดอาจเลน่เป็นแมม่ด หรือเห็นผ้าคลมุอาจเล่นเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ เป็นต้น 

 เป็นการเลน่ท่ีชว่ยจดัการความขดัแย้งในจิตใจได้เป็นอย่างดี เด็กมกัพดูถึงกฎท่ีต้องปฏิบตัติามผา่น 

การเลน่ เชน่ “ดกึแล้วนะ เข้านอนได้แล้ว” เดก็มกัแสดงความปรารถนาของตนผา่นการเลน่ เชน่ สัง่ไอศครีม

และลกูกวาดผา่นเมนอูาหารสมมติ 

 * การเลน่เชิงโครงสร้าง (Construction Play) โดยมีแก่นของเร่ืองท่ีสร้างขึน้ มีการกําหนดเป้าหมาย

ไว้ชดัเจน มกัพบในชว่งปฐมวยั ใช้รถเด็กเลน่ ตุ๊กตา และบล็อกไม้ สร้างเป็นสถานการณ์จําลองขึน้จาก

ประสบการณ์ท่ีเด็กเคยพบมา เลน่ก่อกองทราย สร้างเป็นประสาท 

 * การเลน่เคล่ือนไหว เลน่ตอ่สู้  (Rough and Tumble Play) ก็พบได้บอ่ยในชว่งปฐมวยั เดก็จะวิ่ง 

กระโดด ตีลงักา เลน่มวยปลํา้ ซึง่ดเูหมือนจะรุนแรงและทําให้ผู้ใหญ่เป็นกงัวล และสัง่ห้ามอยูเ่สมอ แตก่าร

เลน่เหลา่นีก็้ชว่ยพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวเป็นอย่างดี ชว่ยให้เด็กแยกแยะระหวา่งความรุนแรงจริงๆ กบั

การเลน่ได้ และยงัชว่ยให้เดก็เรียนรู้การจดัการกบักิจกรรมของตนเองและของกลุม่อยา่งเหมาะสม 
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 3) การเลน่เกมส์ (Games with Rules) เดก็มกัจะเร่ิมสนใจเลน่เกมส์กบัเพ่ือนเป็นอาย ุ 5 ปี 

เน่ืองจากสามารถคิดในเชิงตรรกะและเชิงสงัคมได้ดีขึน้ 

 องค์ประกอบสําคญัในการเล่นเกมส์ คือ กตกิา ซึง่เป็นตวักําหนดพฤตกิรรมกลุม่ มกัแบง่เป็น 2 

ฝ่ายหรือมากกวา่นัน้ก็ได้ มีการแข่งขนักนั และมีข้อกําหนดว่าจะเป็นผู้ชนะได้อยา่งไร แตเ่ดก็มกัจะเลน่

เกมส์อยา่งยืดหยุ่น ไมเ่อาเป็นเอาตาย และมีการปรับเปล่ียนกตกิาตามความต้องการและความเห็นของ

กลุม่ เดก็ได้เรียนรู้การมีเป้าหมายร่วมกนั การร่วมมือกนั การแขง่ขนักนัซึง่มีการแพ้การชนะ และเข้าใจถึง

ศกัยภาพของตนเอง 

 เกมส์แตล่ะแบบก็มีประโยชน์แตกตา่งกนัไป เชน่ เกมส์หมากกระดานจะชว่ยเสริมทกัษะการใช้

เหตผุล และการวางแผน เกมส์ไพจ่ะชว่ยเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์และการเดาใจฝ่ายตรงข้าม 

  3.3.2 การเล่นพัฒนาทางสังคม (Social Play) 

  เป็นการแบง่ตามพฒันาการทางสงัคม การเลน่สะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพของเด็กในการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในวยัเดียวกนัโดยเดก็จะมีการเลน่ตามลําดบัดงันี  ้

  1) พฤตกิรรมแบบไร้จดุหมาย (Unoccupied Behavior) มกัพบในชว่งวนัทารกจนถึงวยั

เตาะแตะ เดก็จะมีจดุสนใจอยูก่บัสิ่งใดสิ่งหนึง่เพียงชัว่ขณะไมเ่จาะจงกบักิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่โดยเฉพาะ 

เม่ือไมพ่บอะไรท่ีนา่ต่ืนเต้นจะย้อนกลบัมาสํารวจร่างกายตนเอง เดนิไปเดนิมาอยา่งไร้จดุหมาย คลานขึน้ลง

เก้าอี ้มดุเข้าใต้โต๊ะ หรือจ้องมองอยา่งล่องลอยไปในอากาศท่ีว่างเปลา่ 

  2) พฤตกิรรมการเฝ้าด ู(Onlooker Behavior) พบมากในวยัเตาะแตะอาจพบบ้างในเดก็โต

เม่ืออยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีไมคุ่้นเคย เด็กจะเฝ้าดเูดก็คนอ่ืนเลน่บางครัง้ อาจจะพดูคยุถามคําถาม แตจ่ะไมเ่ข้า

ไปเลน่ด้วยกนั มกัยืนอยูใ่กล้ เพ่ือฟังและดวูา่เกิดอะไรขึน้ 

  3) การเลน่ตามลําพงั (Solitary Play) พบมากในชว่งวยัเตาะแตะ อาจพบบ้างในเดก็โต

เม่ืออยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีไมคุ่้นเคย เด็กจะเลน่ตามลําพงักบัของเลน่ท่ีแตกตา่งจากเด็กคนอ่ืนท่ีเลน่อยูใ่กล้ๆ 

เลน่ในระยะหา่งอยา่งน้อย 3 ฟตุ หรือเลน่อยู่ด้านหลงัเดก็คนอ่ืน อาจมีพดูคยุกนับ้าง แตจ่ะสนใจแต่

กิจกรรมการเล่นของตนเอง โดยไมส่นใจวา่เด็กคนอ่ืนจะทําอะไร ตวัอยา่งเช่น เด็กอาจเลน่หุ่นยนต์ตาม

ลําพงัในขณะท่ีเดก็คนอ่ืนกําลงัเลน่ก่อกองทราย 

  4) การเลน่คูข่นาน (Parallel Play) พบมากในเดก็วยัเตาะแตะจนถึงชว่งปฐมวยัเดก็จะเลน่

ของเลน่ท่ีเหมือนกบัคนอ่ืน เลน่กนัเป็นกลุม่ ภายในรัศมี 3 ฟตุ แตต่า่งคนตา่งเลน่ ไม่ได้เลน่ด้วยกนั รับรู้วา่
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เดก็อยูข้่างๆแตจ่ะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้อง สามารถเดนิเข้าออกจากกลุม่ได้ตามความต้องการ ตวัอยา่งเชน่ เลน่

ทรายคนละกอง 

  5) การเลน่ด้วยกนั (Associative Play) พบมากในเดก็ปฐมวยัตอนต้น เด็กจะเลน่ด้วยกนั 

มีการพดูคยุกบัสิ่งท่ีเขาเลน่ มีการขอยืมและการให้ยืมของเลน่แตไ่มมี่การแบง่หน้าท่ีหรือจดัระบบกิจกรรม

การเลน่เพ่ือนําไปสูว่ตัถปุระสงค์ของกลุม่เด็กจะเลน่ตามความสนใจของตนเอง และทําตามสิ่งท่ีตนเอง

ต้องการโดยไมฟั่งความคดิเห็นของกลุม่ แตส่ามารถเล่นด้วยของเลน่หรือกิจกรรมการเลน่เดียวกนัได้ 

 6) การเลน่ร่วมมือกนั (Cooperative Play) พบมากในเดก็วยัเรียน เดก็จะเลน่กนัเป็นกลุม่ โดยมี

การจดัระบบและวตัถปุระสงค์ของการเลน่ร่วมกนั ร่วมมือกนัเพ่ือทํากิจกรรมบางอย่าง เดก็จะรู้สกึเป็น

เจ้าของกลุม่ มีผู้ นําและผู้ตาม ผู้ นําจะแบง่หน้าท่ีให้กบัสมาชิกในกลุม่ แตล่ะคนจะส่งเสริมการทําหน้าท่ีซึง่

กนัและกนั 

 

3.4 หลักในการเลือกของเล่น 

การเลือกของเลน่ท่ีเหมาะสม  เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งตอ่การสง่เสริมการเรียนรู้

ของเดก็ผ่านการเล่น  เพราะเดก็กบัการเลน่เป็นธรรมชาตท่ีิอยูคู่ก่นั “การเลน่” คือสิ่งท่ีชว่ยเพิ่มพนู

พฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก และทําให้เด็กมีความสขุเพิ่มขึน้ เดก็มกัดีใจ ยิม้ หวัเราะ สนกุสนาน เม่ือได้

เลน่ ในขณะเดียวกนั เด็กก็ฉลาดขึน้ด้วยจากการเลน่ การเลน่และของเลน่สําหรับเดก็ในชว่งปฐมวยัมี

ความหมายและความสําคญัตอ่ชีวิตเด็กอยา่งมาก โดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับจากการเลน่ ถือเป็น

รากฐาน (foundation) ท่ีสะสมเป็นพืน้ฐานการเรียนรู้ท่ีซบัซ้อนมากขึน้ในชว่งวยัตอ่ๆมา เดก็ท่ีขาดโอกาสใน

การเลน่ หรือไมเ่คยมีประสบการณ์ในการเลน่ ย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาในการเรียนรู้และมี

พฒันาการลา่ช้าได้  โดยทัว่ไปแล้วการเลือกของเลน่  ได้มีผู้ เช่ียวชาญได้ให้หลกัการไว้มากมาย  สรุปได้ดงันี  ้

   3.4.1 เหมาะกับวัยและระดับพัฒนาการของเดก็  โดยของเลน่จะแตกตา่งกนัในเดก็แต่

ละวยั เชน่ เชน่ ในชว่งวยัเด็กเล็กอาย ุ 6-7  เดือน   เดก็เลน่ของเลน่โดยการเอาของเลน่นัน้มา กดั อม ดม 

โยน หมนุ หรือเคาะ เม่ือเดก็คว้าจบัวตัถใุกล้ตวัได้ บางครัง้ก็เอามาเคาะบนพืน้ซํา้ๆ     บางครัง้ก็เอามาเขยา่

เลน่ บางครัง้ก็เอามาเข้าปากกดั  นบัเป็นพืน้ฐานของการสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตวัโดยใช้ประสาทสมัผสั

และการเคล่ือนไหว   ของเลน่ท่ีเหมาะสมในวยันี ้ได้แก่ กรุ๊งกร๊ิง กลอง ค้อนตอกหมดุ ลกูบอลนิ่มๆ เป็น

ต้น   เด็กอาย ุ 1-2 ปี ซึง่อยูใ่นวยัหดัเดนิ  ควรเป็นของเลน่ประเภทลากจงู นอกจากนีข้องเลน่ควรมีความ
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ยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัระดบัอายแุละพฒันาการด้วย ไมค่วรยากหรือง่ายเกินไปเพราะอาจทําให้เด็กเกิด

ความรู้สกึท้อแท้หรือไมท้่าทาย เป็นต้น  

  3.4.2 มีความปลอดภัย  ของเลน่ควรทําจากวสัดท่ีุมีความแข็งแรง คงทนไมแ่ตกหกั

ง่าย  ไมมี่เหล่ียมคม วสัดท่ีุใช้ในการทําของเลน่  ควรเป็นวสัดท่ีุปลอดสารพิษ  หรือทําจากวสัดธุรรมชาติ

เพราะสารตา่งๆเชน่ สีท่ีใช้ทาหรือพน่ให้ของเลน่ตา่งๆมีสีสนัสวยงาม  ดงึดดูใจ อาจมีสว่นผสมโลหะจําพวก

สารปรอท  ตะกัว่  แคดเมียม ซึง่เป็นอนัตรายตอ่เดก็จากการสมัผสั  สดูดมของเลน่นัน้ๆ  และมีขนาดท่ีไม่

เล็กจนเกินไปโดยเฉพาะในเดก็อายต่ํุากวา่ 3 ปีเพราะเด็กอาจเอาเข้าปากได้ มีนํา้หนกัท่ีพอเหมาะกบัเด็กใน

การหยิบจบัและสามารถทําความสะอาดได้ง่าย  

   3.4.3 มีประโยชน์รอบด้าน   ของเลน่ควรทําให้เดก็เรียนรู้ได้หลากหลายและสง่เสริม

ทกัษะหลายๆด้าน เชน่ บล็อกไม้ นอกจากทําให้เดก็มีความคดิสร้างสรรค์ในการคิดวางไม้เป็นรูปแบบตา่งๆ

แล้ว ยงัชว่ยสอนทกัษะทางคณิตศาสตร์เร่ืองของสี ขนาด จํานวนและความสมดลุอีกด้วย  หรือของเลน่

ประเภทท่ีร้อยลกูปัด ท่ีปักหมดุ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอยา่ง เชน่ เดก็ได้พฒันาการใช้กล้ามเนือ้มือ

และตาให้สมัพนัธ์กนั  ได้ฝึกสมาธิ ได้เรียนรู้เร่ืองสี  การแยกสี เป็นต้น 

  3.4.4 มีประสิทธิภาพ  ของเลน่ควรกระตุ้นความสนใจของเดก็ได้ดี เชน่ มีสีสนัสดใส ชวน

มอง  ทําให้เกิดเสียงได้  มีการเคล่ือนไหว  ขยบั หมนุได้  หรือมีผลตอบกลบัของการเล่น ซึง่สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ย

เพิ่มความสนใจให้กบัเด็กมีผลให้เดก็สามารถเลน่ได้นานมีเวลาในการเรียนรู้และได้ประโยชน์จากการเลน่

อยา่งเตม็ท่ี  นอกจากนีค้วรมีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัอายแุละความสามารถตามพฒันาการของเดก็ 

ของเลน่ท่ียากเกินไปจะบัน่ทอนความสนใจในการเลน่ของเดก็และทําให้เดก็รู้สึกท้อถอยได้ง่าย สว่นของ

เลน่ท่ีง่ายเกินไปก็ทําให้เดก็เบื่อไมอ่ยากเลน่ได้  

3.4.5 มีมาตรฐานรับรอง  ก่อนจา่ยเงินเพ่ือซือ้ของเลน่สําหรับเดก็ ควรสงัเกตสญัลกัษณ์

หรือเคร่ืองหมายรับรองวา่ของเลน่นัน้ได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภยัจากสถาบนัท่ีได้

มาตรฐาน เชน่ มอก.  ASTM และ EN 71 เป็นต้น    

3.4.6 ราคาไม่แพงจนเกินไป ของเลน่ท่ีดีไมจํ่าเป็นต้องมีราคาแพงหรือผลิตด้วย

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเสมอไป เพราะของเลน่ท่ีมีราคาแพง พอ่แมห่รือผู้ปกครองคงไมส่ามารถซือ้หามาให้

ลกูเลน่ได้ทกุคนและท่ีสําคญัอาจใช้ประโยชน์ได้ไมม่ากนกัจากของเลน่ราคาแพงชิน้นัน้ ของเลน่หลายอยา่ง

อาจจะประดษิฐ์หรือทําขึน้มาเอง หรือเก็บจากวสัดเุหลือใช้แล้วนํามาเลน่เป็นของเลน่  ก็สามารถชว่ยให้เด็ก

ได้มีของเลน่ท่ีเลน่ได้สนกุและเกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาทกัษะ  พฒันาการเรียนรู้ให้แก่เดก็ได้  
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3.5 หลักในการประเมินการเล่นของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย  

 การประเมินการเลน่ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  มองโดยทัว่ไปอาจเหมือนกบัประเมินการเลน่ของ

เดก็ทัว่ไป  แตใ่นสภาพความเป็นจริงแล้ว ยงัมีความแตกตา่งท่ีผู้ จะประเมินต้องมีความเข้าใจ  เน่ืองจาก

ข้อจํากดัและความบกพร่องในพฒันาการด้านตา่งๆของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีแตกตา่งจากเดก็ปกตใินชว่ง

วยัเดียวกนั   หลกัในการประเมินการเลน่ของเดก็ออทิสติกฐมวยั  สรุปได้ดงันี  ้

    3.5.1 สังเกตพฤตกิรรมการเล่นของเดก็ออทิสตกิ 

 เม่ือสงัเกตพฤตกิรรมการเลน่ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  เรามกัจะพบว่าเดก็มีวิธีการหรือเลน่ด้วย

รูปแบบท่ีแปลกๆ   ซึง่ทวีศกัดิ ์  สิริรัตน์เรขา (2549)  ได้กลา่วสรุปถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า การเลน่ของเดก็ออทิสติก

ไมไ่ด้พฒันาเป็นไปตามขัน้ตอนธรรมชาต ิ หรือลําดบัขัน้ของพฒันาการด้านการเลน่ เชน่เดียวกบัเดก็ทัว่ไป  

เดก็มกัขาดความสามารถในการเลน่ท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาต ิ และขาดจินตนาการ จงึทําให้มีข้อจํากดัใน

การเลน่ เด็กมกัเลน่ไมถ่กูวิธี มีรูปแบบการเลน่ซํา้ๆ ขาดความหลากหลาย หมนุไปหมนุมา เทกลบัไป

กลบัมา ไม่คอ่ยเปล่ียนรูปแบบการเลน่ และไมมี่การเลียนแบบพฤติกรรมทางสงัคม สนใจแตร่ายละเอียด

เล็กๆน้อยๆ และหมกหมุ่นกบับางสิ่งบางอยา่งจนเกินพอดี 

 นอกจากนีเ้ม่ือสงัเกตให้ดี ยงัพบอีกวา่เดก็ออทิสตกิท่ีมกัจะเลือกเลน่ของเลน่ตามชอ่งทางของ

ระบบประสาทสมัผสัท่ีถกูกระตุ้น เชน่ การดม การชิม การฟัง การสมัผสั หรือนํามาจ้องมองด ูแตเ่ด็กมกัจะ

ไมค่อ่ยมีความผกูพนักบัของเลน่เฉพาะอยา่งเทา่ท่ีควรไม่มีตุ๊กตาหรือหุน่ยนต์ตวัโปรด เดก็มกัจะชอบเลน่

ของอย่างอ่ืนท่ีไมใ่ชข่องเลน่ด้วยซํา้ มกัเป็นของใช้ท่ีหยิบได้ทัว่ๆไปในบ้าน เชน่ ขวดยา ผ้าพนัแผล แก้วนํา้ 

กระป๋องแป้ง ปฏิทิน แผน่โฆษณา เป็นต้น และในการเล่นของเลน่ เดก็ก็มกัขาดจินตนาการในการเลน่ท่ีควร

มีตามวยั  เดก็ออทิสตกิมีลกัษณะเฉพาะตวั ท่ีขดัขวางตอ่พฒันาการด้านการเลน่ ดงันี  ้

 1.เดก็ท่ีมีทกัษะทางด้านภาษาและการส่ือสารบกพร่อง ทําให้จํากดับทบาทในการปฏิสมัพนัธ์

ทางการเลน่ 

 2.เดก็มีความยากลําบากในการตีความหมาย หรือคาดเดาความคิด ความรู้สกึและพฤตกิรรมของ

เดก็คนอ่ืนๆ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การสร้างมิตรภาพกบัเพ่ือน 

 3.เดก็มกัขาดความสนใจในสิ่งรอบตวั ขาดความยืดหยุ่นในการเปล่ียนแปลง มกัจะตอ่ต้านตอ่การ

สํารวจ หรือสรรหาการเลน่ใหม่ๆ ร่วมกบัเพ่ือนๆ 

 4.เม่ือชกัชวนให้เดก็มาเลน่ แตร่ะดบัความเลน่ของเขาต่ํากวา่เด็กคนอ่ืน เดก็จงึไมเ่ข้าใจในสิ่งท่ีจะ

เลน่ และเพื่อนก็ไมส่นใจท่ีจะเลน่ด้วยเชน่กนั 
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 การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลน่ของเด็กออทิสติก ในระยะแรกๆเป็นการสงัเกตเด็กเลน่ใน

ห้องสงัเกตทดลองซึง่ได้จดัเตรียมขึน้ ไมใ่ชก่ารสงัเกตการเลน่ตามธรรมชาตจิริงๆพบวา่ การเลน่ท่ีพบสว่น

ใหญ่มกัเป็น การเลน่สํารวจ ทดลอง เพ่ือดวูา่ของเลน่อยูใ่ช้งานอยา่งไร (exploratory play) และการเลน่รูป

แบบเดมิซํา้ไปซํา้มา แบบไร้เป้าหมาย (perseveration) 

 แตก่ารศกึษาวิจยัในชว่งหลงั เป็นการสงัเกตการเลน่ตามธรรมชาตขิองเดก็ ผลการศกึษาโรงเรียน

เรียนร่วม พบวา่พฤตกิรรมการเลน่ท่ีพบบอ่ยท่ีสดุคือ การเลน่จําลองหน้าท่ีการทํางานของสิ่งของท่ีอยู่

รอบตวั (functional play) รองลงมาคือการเลน่แบบมีโครงสร้าง มีรูปแบบ และมีเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

ชดัเจน (constructive play) และการเลน่สํารวจ ทดลอง (exploratory play) และท่ีสําคญัคือ แบบไมเ่ห็น

การเลน่แบบจินตนาการเลย (make-believe play) 

 การเลน่จําลอง (functional play) ท่ีสงัเกตเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบตา่งคนตา่งเลน่ รองลงมาคือ 

เลน่คนเดียว 

 เดก็ออทิสตกิจะมีแบบเลน่คนเดียวและเลน่เป็นกลุม่ แต่มกัไมค่อ่ยมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกนั จากการ

ศกึษาวิจยัพบวา่เด็กออทิสติกเลน่กบัผู้ใหญ่เพียงร้อยละ 12 ของชว่งเวลา และเลน่กบัเพ่ือนเพียงร้อยละ 7 

ของชว่งเวลา ทัง้ๆท่ีมีความพยายามเข้าไปกระตุ้นเป็นระยะแล้วก็ตาม 

  3.5.2จัดบรรยากาศและของเล่นให้เพียงพอและเหมาะต่อระดับการเล่นของเดก็ออทสิตกิ    

การจดับรรยายกาศและของเลน่ เป็นสิ่งท่ีสําคญัอยา่งยิ่งในการประเมินการเลน่ของเดก็

ออทิสตกิ  เพ่ือช่วยให้เราสามารถประเมินระดบัหรือความสามารถในการเลน่ของเดก็ได้อยา่งถกูต้องยิ่งขึน้   

ภายใต้ข้อกําหนดท่ีวา่เม่ือบรรยากาศการเลน่พร้อม   ของเลน่มีพร้อมและเพียงพอ  ถ้าเดก็ไมเ่ลน่หรือเลน่

ไมเ่ป็นจะทําให้ผลการประเมินออกมาชดัเจนมากท่ีสดุ   ตวัอยา่งในการจดัของเลน่  เช่น   

  การทดสอบรูปแบบการเลน่ของเดก็ออทิสตกิ  ซึง่มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

  รูปแบบท่ี 1  เล่นสัมผัสและเคล่ือนไหว (Sensorimotor Play)  ได้แก่ เลน่แบบ กดั  

อม ดม โยน หมนุ เคาะ เขย่า ของเลน่ท่ีต้องจดัเตรียม เช่น กรุ๊งกร๊ิง  กระดิง่ไม้  ลกูบอลนิ่มๆ  ค้อนตอกไม้   

บล็อกพลาสตกิสําหรับใสช่่องรูปทรงตา่งๆ   

  รูปแบบท่ี 2เล่นจัดเรียง (Organizing Play)   ได้แก่การเลน่ของเลน่แล้วเรียงเป็นแถว        

ตอ่เป็นชัน้ ใสใ่นกลอ่ง  ของเลน่ท่ีต้องจดัเตรียม เชน่ บล๊อกไม้  ตวัตอ่รูปทรงตา่งๆ  ตวัเลโก้   โดมิโน 

  รูปแบบท่ี 3  เล่นจ าลอง (Functional Play) ได้แก่ การเลน่จําลองสิ่งท่ีเด็กเห็น 
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จากชีวิตจริง จากสิ่งแวดล้อมท่ีสมัผสับอ่ยๆ  ของเลน่ท่ีต้องจดัเตรียม เชน่   โทรศพัท์  รถเดก็เลน่แบบตา่งๆ 

ตุ๊กตา  หวี  แก้วนํา้  ไม้บรรทดั  ดนิสอ สมดุ      

  รูปแบบท่ี 4 เล่นสมมต ิ(Pretend Play)  ได้แก่การเลน่สมมตติา่งๆ  สมมติบล็อกไม้เป็น 

รถ   สมมตเิชือกเป็นรถไฟ   สมมตติุ๊กตา เป็น พอ่ แม่ ลกู  สมมตเิศษใบไม้เป็นเงิน  ของเลน่ท่ีต้องจดัเตรียม 

เชน่    บล๊อกไม้  ใบไม้   เชือก  กระดาษ 

     3.5.3 ผู้ประเมินต้องมีความพร้อม  ในการประเมินนัน้  ผู้ประเมินถือวา่เป็นท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

อยา่งมากตอ่การประเมิน   ดงันัน้ความพร้อมของผู้ประเมินจงึเป็นสิ่งท่ีละเลยไมไ่ด้   ความพร้อมนี ้

ประกอบด้วย 

  3.5.3.1 มีความเข้าใจวิธีการประเมิน  เน่ืองจากการเล่นแตล่ะรูปแบบจะมีความแตกตา่ง

กนั  ความเข้าใจตอ่วิธีการประเมินจะชว่ยให้การประเมินนัน้ถกูต้อง ผลท่ีได้ก็ถกูต้องได้ เชน่ ประเมินหวัข้อ

นีใ้ช้วิธีการสงัเกตอะไร อยา่งไรบ้าง   ประเมินหวัข้อนีใ้ช้วิธีการเข้าไปร่วมเลน่กบัเดก็ด้วย  ต้องเลน่อยา่งไร

ในชว่งการประเมิน  เป็นต้น 

  3.5.3.2 มีความเข้าใจวิธีการลงบนัทกึข้อมลูการประเมิน  การลงบนัทกึข้อมลูผลการ

ประเมิน  เป็นสิ่งท่ีผู้ประเมินต้องทําการศกึษาให้เข้าใจ  เพ่ือให้สามารถลงบนัทกึได้ถกูต้อง  ทนัตอ่สิ่งท่ีได้

เห็น  และสามารถส่ือให้ผู้ อ่ืนท่ีมาอา่นบนัทึกผลการประเมินในภายหลงัได้เข้าใจ 

  3.5.3.3 มีความพร้อมของสภาพร่างกาย  ผู้ประเมินต้องมีสภาพร่างกายท่ีพร้อม  

เน่ืองจากในระหวา่งท่ีประเมินอาจจําเป็นต้องนัง่กบัพืน้   ลกุขึน้ยืน  วิ่งตามไปสงัเกตเดก็ขณะเดก็เลน่   หาก

มีการบาดเจ็บของร่างกาย เชน่ ปวดหลงั  ปวดเอว  กล้ามเนือ้คอตงึ หนัศีรษะลําบาก  จะทําให้ประเมินทํา

ได้ไมเ่ตม็ท่ี  ผลท่ีได้ก็ขาดความถกูต้องด้วย 

  3,5,3,4 มีความพร้อมของสภาพจิตใจ   เน่ืองจากในขณะประเมินเดก็อาจจะสง่เสียงดงั 

ไมว่า่จะเป็นเสียงดงัจากการร้องไห้  ไมใ่ห้ความร่วมมือ   หรือเสียงดงัเพราะได้เลน่สนกุ ถกูใจ   สภาพท่ีมี

เสียงดงันี ้  ถ้าผู้ประเมินมีความพร้อมทางจิตใจ เชน่ ไมห่งดุหงิด  วิตกกงัวล  เครียดเร่ืองอ่ืนๆ  จะทําให้ผู้

ประเมินมีความตัง้ใจ  มีความอดทน  มีสมาธิตอ่การประเมินเดก็ ตอ่เน่ืองจนจบกิจกรรมการประเมิน 

     3.5.4 เดก็ต้องมีความพร้อม  นอกจากความพร้อมของผู้ประเมินแล้ว   ความพร้อมของเดก็ก็

เป็นสิ่งสําคญัเชน่กนั   โดยในชว่งของการประเมิน เดก็ควรต้องพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  เชน่  วนันัน้

ไมป่่วย  นอนเพียงพอ   ไมห่ิวข้าว  ไมก่ระหายนํา้  ไมก่ลวัคนแปลกหน้าเป็นอย่างมากจนต้องเกาะแขน

ผู้ปกครองตลอดเวลา   หรือร้องไดยไมใ่ห้ความร่วมมืออะไรเลย เป็นต้น 
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     3.5.5 เตรียมแบบฟอร์มการบันทกึให้พร้อม  ในขณะท่ีทําการประเมินเดก็  ไมว่า่จะใช้

วิธีการประเมินแบบใดก็ตาม เชน่  หากใช้การสงัเกต  ผู้ประเมินควรจะทําการบนัทกึทนัทีเม่ือสงัเกตเห็น

พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็   สว่นการเข้าไปเลน่กบัเดก็ ก็ควรบนัทกึทันทีเม่ือจบกิจกรรม  ไมค่วรปล่อยเวลา

ให้เนิ่นนานข้ามวนั หรือหลายๆวนัแล้วจงึกลบัมาบนัทกึ  ซึง่รับประกนัได้วา่ไมมี่ใครสามารถจํารายละเอียด

ได้แนน่อน   การจะชว่ยให้บนัทกึรายละเอียดได้ทนัทีนัน้  จงึต้องเตรียมแบบฟอร์มการบนัทกึให้พร้อมใช้

งานได้ทนัที    

 

3.6 หลักและวิธีการส่งเสริมการเล่นแบบสร้างสรรค์ในเดก็ออทสิตกิปฐมวัย  
 เดก็ออทิสตกิปฐมวยั จะมีปัญหาหลกัท่ีพบบอ่ยได้แก่  ความบกพร่องของพฒันาการด้านสงัคม  

การใช้ภาษาและการส่ือสาร  การมีรูปแบบพฤตกิรรมซํา้ๆ  หมกมุน่   นอกจากนีเ้ม่ือดลูกัษณะหรือรูปแบบ

การเลน่ก็จะพบว่าเด็กยงัไมส่ามารถเลน่สมมตไิด้ (Pretend Play)เพราะขาดความเข้าใจ  การเช่ือมโยงสิ่งท่ี

เป็นนามธรรม  ความคิด มาสูค่วามเป็นรูปธรรมหรือสิ่งท่ีเห็นได้ด้วยตา  ซึง่ทวีศกัดิ์  สิริรัตน์เรขา (2549)ได้

กลา่วไว้วา่ การนําการเลน่มาชว่ยสง่เสริมพฒันาการสําหรับเด็กออทิสตกิ เป็นแนวคดิหนึง่ในการแก้ไข

ปัญหาทกุด้านไปพร้อมกนั  นํามาใช้ร่วมในการบําบดัรักษาอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม 

การใช้ภาษา และการส่ือสารให้กบัเดก็    โดยเดก็จะแสดงพฤตกิรรมอย่างมีเป้าหมายมากขึน้ ด้วยการ

เรียนรู้ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

การสง่เสริมการเลน่แก่เด็กออทิสติกปฐมวยั    มีประโยชน์ดงันี ้

 1. ชว่ยเช่ือมโยงพฒันาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม และจริยธรรม เข้าด้วยกนั 

 2. เตรียมความพร้อมเดก็ในการเลน่ ให้เล่นเป็น เล่นได้เหมาะสมตามวยั เพ่ือให้สามารถเข้ากบั 

เพ่ือนได้ง่ายขึน้ 

 3. กิจกรรมการเลน่ จะชว่ยส่งเสริมพฒันาให้เดก็สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ดี 

ขึน้ เข้าใจกฎเกณฑ์สงัคมได้มากขึน้ และมีปฏิสมัพนัธ์ดีขึน้ตามลําดบั  

 หลกัการท่ีสําคญัอย่างหนึง่ท่ีชว่ยสง่เสริมพฒันาการเดก็ออทิสติกได้เป็นอย่างดี คือการสง่เสริมให้

เดก็ออทิสตกิปฐมวยัได้เลน่เหมาะสมตามวยั เพ่ือชว่ยให้เดก็สามารถพฒันาการเลน่จากขัน้ท่ีหยดุชะงกัได้     

วิธีการสง่เสริมการเลน่แบบสร้างสรรค์ในเดก็ออทิสตกิปฐมวยั มีหลกัการ ดงันี ้

  3.6.1 สร้างโอกาสในการเลน่ท่ีหลากหลาย   การสร้างโอกาสนี ้ เป็นการให้เดก็ได้มีโอกาส

เลน่ของเลน่ท่ีหลากหลาย  จากเดมิท่ีเดก็เลน่แตข่องเดมิซํา้ๆ  หรือเลน่ในรูปแบบเดมิๆ  เคยเอาโดมิโนมาตอ่
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เรียงยาวๆรอบตวั  เราอาจช่วยพาเขาเลน่ โดยตอ่หนัไปทางซ้ายบ้าง  เพ่ือให้เดก็ได้เห็นวิธีการเลน่ท่ีแตกตา่ง

จากเดมิ     นอกจากนีก้ารสร้างโอกาสให้เด็กได้เลน่กบัเด็กวยัเดียวกนั และเพ่ือนเลน่ท่ีหลากหลาย  จากท่ี

เคยเลน่คนเดียว   จะชว่ยให้เดก็เรียนรู้สิ่งตา่งๆได้ดีขึน้และมากขึน้ 

  3.6.2 ให้เด็กรู้สกึว่าเราและเดก็กําลงัเลน่ด้วยกนั   ในการเลน่กบัเด็ก ต้องจําไว้เสมอว่า เรา

กําลงัร่วมเลน่กบัเขา เลน่ไปด้วยกนั  แนะนําวิธีการการเลน่ให้เดก็ได้  แตไ่มใ่ชไ่ปสอนเขาเลน่อยา่งท่ีเรา

ต้องการเสมอไป   ซึง่จะชว่ยให้เดก็รู้สกึวา่การเลน่นัน้สนกุ  อยากเล่น  สง่ผลตอ่การเรียนรู้ตา่งๆดีขึน้อย่าง

เป็นธรรมชาติ 

  3.6.3 ให้เดก็เลน่สิ่งของท่ีเขากําลงัสนใจอยู่ในขณะนัน้   โดยเร่ิมแนะนําวิธีการเลน่ของเลน่

ชิน้นัน้ให้เด็กด ู   แล้วคอ่ยๆลดการช่วยเหลือลงเป็นแคช่่วยจบัหรือแตะมือบางครัง้เม่ือเดก็สามารถทําได้เอง

ตามลําดบั   จนอาจเหลือเพียงบอกให้ทําตามคําสัง่   แล้วใช้ภาษาทา่ทางโดยไมใ่ช้เสียง  จนเดก็เลน่เป็น 

เลน่ได้ด้วยตนเองกบัเพ่ือนๆ ในท่ีสดุ 

  3.6.4 ให้คําชมหรือรางวลั   เม่ือเดก็มีการเลน่ท่ีพฒันาขึน้ ควรให้คําชม หรือรางวลั 

เพ่ือเป็นกําลงัใจแก่เดก็ท่ีจะพฒันาการเลน่ท่ีหลากหลายตอ่ไป เชน่ ยิม้ พยกัหน้า โอบกอด ชมเชย หรือให้

ขนม เป็นต้น  แตถ้่าเดก็มีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมในการเลน่ เชน่ การทบุ ทําลาย ขว้างปาของเล่น ควรให้

เดก็หยดุเลน่ทนัที แล้วนําเด็กมานัง่คนเดียวในมมุสงบ ประมาณ 2-3 นาที โดยไมจํ่าเป็นต้องดวุ่า หรือ

ตะโกนเสียงดงัใสเ่ด็ก เม่ือสงัเกตเห็นเด็กมีทา่ทีสงบลง  จงึบอกเดก็วา่เก่งมากแล้วคอ่ยให้เด็กกลบัไปเลน่

ใหม ่ พร้อมทัง้เลน่ให้ดหูรือเลน่ด้วย และบอกให้เดก็รับรู้ว่าควรทําอยา่งไรในขณะท่ีเล่นของเลน่นัน้ 

  3.6.5 ฝึกนิสยัการเลน่ท่ีดีให้เดก็ด้วย   การฝึกนิสยัการเลน่ท่ีดีนีถื้อว่าเป็นการฝึกวินยัแก่

เดก็ควบคูไ่ปกบัการเล่น   เช่น ในการเลน่อิสระสอนให้เด็กเลน่ของเลน่ทีละชิน้ เม่ือต้องการเปล่ียนแปลงไป

เลน่ของเลน่ชิน้ใหมใ่ห้เอาของเลน่เดมิท่ีเลน่ไปเก็บเสียก่อน    หรือเม่ือเลน่เสร็จแล้วต้องชว่ยเก็บของเลน่

หรือเอาของเลน่ไปคืนท่ีเดมิก่อนไปทําอยา่งอ่ืนตอ่ไป  

  3.6.6 เฝ้าระวงัความปลอดภยัขณะท่ีเดก็เล่น   ในการเล่นแบบสร้างสรรค์นัน้  สิ่งสําคญัท่ี

มองข้ามไมไ่ด้คือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ขณะท่ีเดก็เลน่ เชน่ การบาดเจ็บจากถกูของเลน่บาด  ของเลน่ตก

ทบันิว้เท้า  เน่ืองจากอบุตัเิหตเุกิดขึน้ได้เสมอ  ขณะท่ีเดก็เลน่ควรเฝ้าดใูนระยะหา่งท่ีพอเหมาะ และควรเข้า

ไปเลน่ด้วยเป็นระยะๆ  

  3.6.7 กําหนดเป้าหมายในการเลน่ให้ชดัเจน    การกําหนดเป้าหมายนี ้เป็นเป้าหมายของ

แตล่ะกิจกรรมการเลน่ ท่ีอยากให้เกิดนอกเหนือจากความสนกุสนานท่ีเดก็จะได้รับแล้ว  เน่ืองจากตวัเดก็เอง
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นัน้  เดก็จะไมเ่คยมีเป้าหมายวา่จะเลน่แล้วให้ได้อะไร     เพียงแตก่ารเลน่แบบสร้างสรรค์เป็นวิธีการท่ีเรา

ชว่ยเหลือเดก็ให้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้วยการใช้เทคนิคการเลน่ การกําหนดเป้าหมายจะชว่ยให้การ

ชว่ยเหลือเดก็ดําเนินการได้ตามลําดบั และเม่ือผา่นขัน้หนึง่แล้วก็สง่เสริมพฒันาตอ่ไปอีกขัน้จนเด็กสามารถ

เลน่และมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนท่ีเลน่ด้วย 

3.6.8 สง่เสริมการเลน่ตามลําดบัขัน้เพ่ือการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืน    สําหรับเดก็

ออทิสตกิปฐมวยั การเลน่ตามลําดบัขัน้  จําเป็นต้องได้รับการฝึก  ดงันี ้

   3.6.8.1  เลน่ตามลําพงั  การเลน่นีจ้ะพบเห็นทัว่ไปในการเลน่ของเดก็ออทิสตกิ

ปฐมวยั  โดยท่ีไมต้่องสอน 

   3.6.8.2  การเลน่ตวัตอ่ตวั หรือการเล่นท่ีเด็กเลน่กบัผู้ อ่ืนอีก 1 คน  โดยทัว่ไปอาจ

เห็นจากเด็กเลน่กบัแม ่  แตจ่ะเป็นการเลน่ท่ีแมเ่ข้าไปเล่นกบัเดก็  แตเ่ดก็จะไมเ่ข้าไปเลน่กบัแม ่  หากเป็น

การเลน่กบัผู้ อ่ืนในลกัษณะนี ้  จําเป็นท่ีเดก็ต้องได้รับการฝึก ก่อนจะเข้าสูร่ะดบัตอ่ไปท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผู้ อ่ืนมากกวา่นี ้

   3.6.8.3  การเลน่เป็นกลุม่เล็ก  เป็นการเลน่แบบกลุม่ไมเ่กิน 3-4 คน   โดยเด็กต้อง

รู้จกัเลน่ตวัตอ่ตวัก่อน  การเลน่แบบกลุม่เล็กนี ้  เราใช้วิธีให้เดก็ปกตเิลน่เป็นตวัอยา่ง หรือผู้สอนทําให้ดเูป็น

ตวัอยา่ง  แล้วสอนให้เลน่โดยตรง แล้วให้เด็กทําตามฝึกฝนซํา้หลายรอบ 

   3.6.8.4 การเลน่เป็นกลุม่ขนาดกลาง เป็นการเลน่แบบกลุม่ไมเ่กิน 5-6 คน    เดก็

จะได้เรียนรู้การเลน่  การทํากิจกรรมทา่มกลางคนมากขึน้   ต้องเรียนรู้กฎกตกิาง่ายๆ  เรียนรู้จากการ

มองเห็นตวัอยา่งจากผู้ อ่ืน  ผู้ ใหญ่อาจต้องเข้าไปช่วยชีแ้นะ หรือชว่ยเหลือด้วย 

   3.6.8.5 การเลน่เป็นกลุม่ใหญ่ เป็นการเลน่แบบกลุม่  7 คน ขึน้ไป  เดก็จะได้

เรียนรู้กฎกตกิาตา่งๆมากขึน้   การชว่ยเหลือเดก็ให้เล่น  ต้องชว่ยตัง้แตก่ารจดัสิ่งแวดล้อมตามปกตธิรรมดา 

ให้เดก็เลน่ตามธรรมชาต ิ    สงัเกตและเข้าไปแทรกแซง หรือชว่ยเหลือเดก็เป็นระยะๆเพ่ือให้เดก็เลน่ในกลุม่  

แสดงออกระหว่างการเลน่ได้อยา่งเหมาะสม 

 
3.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเล่นของเดก็ปฐมวัย 

 วิมล เนตวิิธวรกลุ(2550) ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองการศกึษาการใช้การเลน่บําบดัตอ่พฒันาการด้านสงัคม
และภาษาของเด็กออทิสตกิ โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
พฒันาการด้านสงัคมและภาษาของเดก็ออทิสตกิ ก่อนและหลงัการใช้การเลน่บําบดั  กลุม่ตวัอยา่งคือ เด็ก
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ออทิสตกิท่ีเข้ารับการรักษาเป็นแบบผู้ ป่วยในแบบ Day care ของโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ ทําการศกึษาตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม ถึงวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2549   จํานวน 10 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ คูมื่อการเลน่บําบดัสําหรับเดก็ออทิสติก และแบบวดัพฒันาการด้านสงัคม
และภาษาของเด็กออทิสตกิ ซึง่ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ คา่ความเท่ียง
ของแบบวดัพฒันาการด้านสงัคมและภาษาของเดก็ออทิสตกิ เทา่กบั.80 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ
ทดสอบที (Paired t-test)  ผลการศกึษาพบวา่พฒันาการด้านสงัคมและภาษาของเดก็ออทิสตกิ หลงัการใช้
การเลน่บําบดัสงูกวา่ก่อนการใช้การเลน่บําบดั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 สนุทรียา  คําหาญ (2547) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ความสนใจของการเลน่ของเด็กวยัเตาะแตะตามการ

รับรู้ของผู้ปกครอง ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาประเภทและลกัษณะของการเลน่ท่ีเด็กวยัเตาะแตะให้ความ

สนใจ และเปรียบเทียบระดบัความสนใจ และเปรียบเทียบระดบัความสนใจของเล่นของเดก็วยัเตาะแตะ

ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ตามฐานะเศรษฐกิจ ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั และวิธีการอบรมเลีย้งด ู กลุม่ตวัอยา่ง

เป็นผู้ปกครองเดก็วยัเตาะแตะ อาย ุ1 ปี 6 เดือน – 3 ปี ในโรงเรียนสาธิตอนบุาลลอออทุิศ ซึง่เข้าเรียนในปี

การศกึษา 2546 ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย ได้ผู้ปกครองกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 150 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วยข้อ

คําถาม 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐานของผู้ปกครอง ประกอบด้วย ฐานะทาง

เศรษฐกิจ ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั และการอบรมเลีย้งด ูลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check 

List)  ตอนท่ี 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัความสนใจของเลน่ของเดก็วยัเตาะแตะตามการรับรู้ของผู้ปกครอง 

โดยใช้ดชันีวดัการความสนใจของเดก็วยัเตาะแตะ  ใช้เกณฑ์การวดัเป็นระยะเวลาโดยประเมินการเลน่ของ

เดก็โดยภาพของท่ีบ้าน เขียนแบบสอบถามมาตรประมาณคา่  ตอนท่ี 3 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัความสนใจ

ของเดก็วยัเตาะแตะเก่ียวกบัลกัษณะของเลน่สําเร็จรูปตามโครงสร้าง   แยกเป็นคําถามครอบคลมุเนือ้หา 

ได้แก่รูปทรงของของเลน่สําเร็จรูป  สีของของเลน่สําเร็จรูป   วสัดท่ีุผลิตของเลน่สําเร็จรูป   กลไกของเลน่

สําเร็จรูป   ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็นอ่ืนๆเก่ียวกบั

ความสนใจของเด็กวยัเตาะแตะ  การเก็บรวบรวมข้อมลูได้ดําเนินการในชว่งเดือนกรกฎาคม 2546   สถิตท่ีิ

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่การแจกแจงความถ่ี  คา่ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความ

สนใจโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่  1)เดก็วยัเตาะแตะให้

ความสนใจลกัษณะทัว่ไปของของเลน่ท่ีเป็นของเลน่เดี่ยวในระดบัมากท่ีสดุ  เชน่ ลกูบอลแทง่ไม้ส่ีเหล่ียม 

หว่งยาง  บอ่บอล และของเลน่จําลองเชน่ ตุ๊กตาสตัว์ รถยนต์ หุน่ ชดุชา่งไม้   ส่วนของปลายเปิดให้ความ
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สนใจในระดบัมาก  เชน่ ก่ิงไม้  เศษไม้ ดนิเหนียว ทราย เศษกระดาษ ปัน้แป้ง   2)โครงสร้างของเลน่ท่ีเด็ก

วยัเตาะแตะให้ความสนใจ ได้แก่ ของเลน่ท่ีมีรูปทรงกลมและทรงส่ีเหล่ียม  สว่นของเลน่รูปทรงสามเหล่ียม  

รูปทรงห้าเหล่ียม  รูปทรงหกเหล่ียม รูปทรงคร่ึงวงกลมและรูปกระบวก เดก็จะให้ความสนใจระดบัปาน

กลาง    3) ของเลน่ท่ีมีหลายสีหรือเป็นลวดลายสีแดง 3 สีในชิน้เดียว     2 สีในชิน้เดียว   สีเขียว สีส้ม สี

เหลือง เดก็วยัเตาะแตะให้ความสนใจระดบัมาก   สว่นของเลน่สีนํา้เงินเดก็สนใจระดบัปานกลาง    4) ของ

เลน่ท่ีทําจากพลาสตกิ เดก็วยัเตาะแตะให้ความสนใจในระดบัมากท่ีสดุ  สว่นของเลน่ท่ีผลิตจากยาง  โลหะ 

โฟม   ให้ความสนใจระดบัปานกลาง   5)ของเลน่ท่ีมีกลไก ล้อเล่ือน  ปุ่ มกด บานปิดเปิด  เคล่ือนท่ีได้ด้วย

แบตเตอร่ี  มีเสียงดงัประกอบ  มีท่ีดงึ -โยก – หมนุ  เดก็วยัเตาะแตะให้ความสนใจในระดบัมากท่ีสดุ   สว่น

ของเลน่ท่ีมีเชือกดงึและสปริงดีดตวั เดก็จะให้ความสนใจในระดบัมาก 

             วรานนัท์  มนเพง่พินิจ (2547) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การเลน่ของเดก็ในวยัเดก็ตอนต้นชัน้อนบุาลปีท่ี 

1-2  ในจงัหวดันครปฐม ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเล่นของเด็กไทยในวยัเดก็ตอนต้น 

เพศชายและเพศหญิง ว่าเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้างทัง้ในแง่ของรูปแบบการเลน่และชนิดของของ

เลน่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมการเลน่ของเดก็ไทยในวยัเด็กตอนต้นเม่ือเลน่ในสถานท่ีแตกตา่งกนั วา่

เหมือน หรือแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้างทัง้ในแง่ของรูปแบบการเลน่และชนิดของของเลน่ 3) เพ่ือเปรียบเทียบ

พฤตกิรรมการเลน่ของเดก็ไทยในวยัเดก็ตอนต้นเม่ือเลน่ท่ีบ้านกบับคุคลท่ีแตกตา่งกนั วา่เหมือนหรือ

แตกตา่งกนัอยา่งไรบ้างทัง้ในแง่ของรูปแบบการเลน่และชนิดของของเลน่ 4) เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมการ

เลน่ของเดก็ไทยในวยัเดก็ตอนต้น ท่ีผู้ปกครองมีปัจจยัพืน้ฐานตา่งกนั ได้แก่ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนัวา่เหมือน หรือแตกตา่งกนัอยา่งไรทัง้ในแง่ของรูปแบบการเลน่และชนิดของ

ของเลน่ โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนอายรุะหว่าง 3 – 6 ปี ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี 2 ปีการศกึษา 

2546 ของโรงเรียนในสงักดัสํานกังานประถมศกึษาอําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จํานวน 370 คน แบง่เพศ

ชาย 169 คน เพศหญิง 201 คน ได้มาจาการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน(Multi  Stage Cluster 

Sampling) โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้สุม่โรงเรียน มา 2 โรงเรียน จากโรงเรียนทัง้หมด 51 โรงเรียน

ด้วยวิธีการสุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แล้วสุม่กลุม่ตวัอยา่งจากโรงเรียนท่ีสุม่มาชัน้ละ 2 

ห้องด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสมัภาษณ์

การเลน่ของเดก็ท่ีสร้างขึน้โดยผู้วิจยั โดยเนือ้หาการสมัภาษณ์แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1  เป็นแบบ

สมัภาษณ์ข้อมลูทัว่ไป ของนกัเรียนตามตวัแปรท่ีศกึษาได้แก่ เพศและปัจจยัพืน้ฐานของผู้ปกครอง ได้แก่ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดบัการศกึษา และอาชีพ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสมัภาษณ์รูปแบบการเลน่ และชนิดของ
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ของเลน่ โดยจําแนกตามสภาพแวดล้อมทางสงัคม ได้แก่ สถานท่ีเลน่และบคุคลท่ีเด็กเลน่ด้วย โดยรูปแบบ

การเลน่แบง่เป็น 9 รูปแบบ ได้แก่ เลน่แบบจินตนาการ เลน่สร้าง เลน่เชิงศลิปะ เลน่แบบรับส่ือบนัเทิง เลน่

คอมพิวเตอร์/ เกมอิเล็คโทรนิค เลน่ออกกําลงักลางแจ้ง เลน่ตอ่สู้  เล่นก้าวร้าว  และเลน่แบบอ่ืนๆ เชน่ ทํา

การบ้าน ปลกูต้นไม้ เลีย้งสตัว์ เป็นต้น ชนิดของของเลน่ แบง่เป็น 12 ชนิด ได้แก่ ของเลน่นุม่นิ่ม/ ของเลน่

จําลอง เคร่ืองแตง่กาย ของเลน่ก่อสร้าง ของเลน่ศลิปะ คอมพิวเตอร์/ส่ือบนัเทิง ของเลน่ก้าวร้าว สตัว์เลีย้ง 

และของเลน่อ่ืนๆ เชน่ กระถางต้นไม้ ต้นไม้  จําแนกตามสถานท่ีเลน่ซึง่แบง่เป็น เล่นท่ีโรงเรียน และเลน่ท่ี

บ้าน และบคุคลท่ีเลน่ด้วย แบง่เป็น เลน่กบัเพ่ือน และเล่นกบัพอ่ แม ่  การให้คะแนนเป็นลกัษณะ 0, 1 ถ้า

เดก็เลือกรูปแบบการเลน่หรือชนิดของของเลน่ชนิดใด ให้คะแนนรูปแบบการเลน่และชนิดของการเลน่นัน้

เป็น 1  ถ้าเด็กไมเ่ลือกรูปแบบการเลน่และชนิดของการเลน่ชนิดใดให้คะแนนรูปแบบการเลน่และชนิดของ

ของเลน่นัน้เป็น 0  ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยันําแบบสมัภาษณ์ท่ีตรวจสอบคณุภาพแล้ว เก็บข้อมลู

ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม  2546  ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2547 รวมทัง้สิน้ 370  ฉบบั จากนัน้นํามาตรวจสอบ

ให้คะแนนและนําข้อมลูมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ  1) ข้อมลูทัว่ไปใช้ ร้อยละ 2) เปรียบเทียบพฤตกิรรม

การเลน่ได้แก่ รูปแบบการเล่นและชนิดของเลน่ของเด็กวยัตอนต้น (3- 6 ปี) โดยจําแนกตามเพศ ระดบั

การศกึษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง และฐานะทางเศรษกิจของผู้ปกครอง    โดยใช้การทดสอบ

ไค-สแควร์ (Chi-square)  3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลน่ ได้แก่ รูปแบบการเลน่ และชนิดของเลน่ของ

เดก็วยัตอนต้น (3- 6 ปี)โดยจําแนกตามสถานท่ีเลน่ และบคุคลท่ีเด็กเลน่ด้วย โดยใช้การทดสอบแมกนีมาร์ 

(McNemar Test)  ผลการวิจยัพบวา่ ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ  .05    มีดงันี ้  1) เดก็เพศชายและเพศ

หญิงมีรูปแบบการเลน่แตกตา่งกนัเกือบทกุรูปแบบได้แก่ รูปแบบการเลน่จินตนาการ เลน่สร้าง เลน่เชิง

ศลิปะ เล่นคอมพิวเตอร์ เลน่ตอ่สู้  เลน่ก้าวร้าว และการเลน่แบบอ่ืนๆ  สว่นการเลน่แบบรับส่ือบนัเทิง และ

การเลน่ออกกําลงักลางแจ้งพบวา่ไมแ่ตกตา่ง 2) เดก็เพศชายและเพศหญิงเลน่ของเลน่แตกตา่งกบัเกือบทกุ

ชนิด ได้แก่ ของเลน่ท่ีนุม่นิ่ม/ของเลน่จําลอง เคร่ืองแตง่กาย ของเลน่ก่อสร้าง ของเล่นศลิปะ คอมพิวเตอร์/

ของเลน่อิเลคโทรนิค เคร่ืองออกกําลงักายกลางแจ้ง และของเลน่ก้าวร้าว สว่นหนงัสือ/นิตยสาร กระดาน

เกม/ตวัตอ่ ส่ือบนัเทิงและสตัว์เลีย้ง พบวา่ไมแ่ตกตา่ง 3) เม่ือเปรียบเทียบการเลน่ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน เด็ก

มีรูปแบบการเลน่แตกตา่งกนัในทกุรูปแบบ ได้แก่ การเล่นแบบจินตนาการ เลน่สร้าง เลน่เชิงศลิปะ เลน่

แบบรับส่ือบนัเทิง เลน่คอมพิวเตอร์ การเลน่ออกกําลงักายกลางแจ้ง เลน่ตอ่สู้  และเลน่ก้าวร้าว  4) เม่ือ

เปรียบเทียบการเลน่ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน เดก็จะเลน่ของเลน่แตกตา่งกนัเกือบทกุชนิดได้แก่  ของเลน่

ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์/ของเลน่อิเลคโทรนิค เคร่ืองออกกําลงักายกลางแจ้ง กระดานเกม/ตวัตอ่ และส่ือ
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บนัเทิง ของเลน่นุม่นิ่ม/ของเลน่จําลอง เคร่ืองแตง่กาย  ของเลน่ศลิปะ หนงัสือ/นิตยสาร ของเลน่ก้าวร้าว 

และสตัว์เลีย้ง พบวา่ไมแ่ตกตา่ง  5)  เม่ือเปรียบเทียบการเลน่กบัเพ่ือนและเลน่กบัพอ่แม ่เดก็มีรูปแบบการ

เลน่แตกตา่งกนัเกือบทกุรูปแบบ ได้แก่ การเลน่แบบจินตนาการ เลน่ก่อสร้าง เลน่แบบรับส่ือบนัเทิง การเลน่

ออกกําลงักายกลางแจ้ง และเลน่ตอ่สู้  สว่นรูปแบบการเล่นเชิงศลิปะ เลน่คอมพิวเตอร์ และเลน่ก้าวร้าว 

พบวา่ไมแ่ตกตา่ง 6) เม่ือเปรียบเทียบการเล่นกบัเพ่ือนและการเลน่กบัพอ่แม ่เด็กจะเล่นของเลน่แตกตา่งกนั

เกือบทกุชนิด ได้แก่ ของเลน่นุม่นิ่ม/ของเลน่จําลอง ของเลน่ศลิปะ เคร่ืองออกกําลงักายกลางแจ้ง หนงัสือ/

นิตยสาร ส่ือบนัเทิง และของเลน่ก้าวร้าว ส่วนของเลน่ท่ีเป็นเคร่ืองแตง่กาย ของเลน่ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์/

ของเลน่อิเลคโทรนิค กระดานเกม/ตวัตอ่  และสตัว์เลีย้งพบวา่  ไมแ่ตกตา่ง 7) เดก็ท่ีผู้ปกครองมีระดบั

การศกึษาตา่งกนั มีรูแบบการเลน่แตกตา่งกบัเกือบ ทกุรูปแบบ  ได้แก่ การเลน่สร้าง เลน่เชิงศลิปะ เลน่แบบ

ส่ือบนัเทิง เลน่คอมพิวเตอร์/เกมเลน่อิเลคโทรนิค  เลน่ตอ่สู้  และเลน่ก้าวร้าว สว่นรูปแบบการเลน่แบบ

จินตนาการ และเลน่ออกกําลงักายกลางแจ้งไมแ่ตกตา่ง 8) เดก็ท่ีผู้ปกครองมีระดบัการศกึษาตา่งกนั จะ

เลน่ของเลน่แตกตา่งกนัเกือบทกุชนิด ได้แก่ ของเลน่ก่อสร้าง ของเลน่ศลิปะ คอมพิวเตอร์/ของเลน่อิเลคโทร

นิค หนงัสือ/ นิตยสาร กระดานเกม/ตวัตอ่ ส่ือบนัเทิง และสตัว์เลีย้ง ส่วนชนิดของเลน่ท่ีนุม่นิ่ม/ของเลน่

จําลอง เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองออกําลงักาย กลางแจ้ง และของเลน่ก้าวร้าว พบว่าไมแ่ตกตา่ง 9) เดก็ท่ี

ผู้ปกครองมีอาชีพตา่งกนัมีรูปแบบการเลน่แตกตา่งกนัทกุรูปแบบ ได้แก่ การเล่นสร้าง  การเลน่เชิงศลิปะ 

การเลน่แบบรับส่ือบนัเทิง และการเลน่คอมพิวเตอร์/เกมเลน่อิเลคโทรนิค สว่นรูปแบบการเลน่แบบ

จินตนาการ เลน่ออกกําลงักายกลางแจ้ง เลน่ตอ่สู้  และเลน่ก้าวร้าว พบไมแ่ตกตา่ง 10)  เดก็ท่ีผู้ปกครองมี

อาชีพตา่งกนั จะเลน่ของเลน่แตกตา่งกนัเกือบทกุชนิด ได้แก่ เคร่ืองแตง่กาย  ของเลน่ก่อสร้าง ของเลน่

ศลิปะ คอมพิวเตอร์/เกมเลน่อิเลคโทรนิค หนงัสือ/นิตยสาร กระดาน/เกมตวัตอ่ และของเลน่ก้าวร้าว ส่วน

ชนิดของเลน่นุม่นิ่ม/ของเลน่จําลอง เคร่ืองออกําลงักาย กลางแจ้ง ส่ือบนัเทิง และสตัว์เลีย้ง พบวา่ไม่

แตกตา่ง  11) เดก็ท่ีผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนั มีรูปแบบการเล่นแตกตา่งกนัเกือบทกุ

รูปแบบ ได้แก่  การเลน่สร้าง   การเลน่เชิงศลิปะ   การเลน่แบบรับส่ือบนัเทิง    การเลน่คอมพิวเตอร์/เกม

อิเลคโทรนิค และการเล่นออกกําลงักายกลางแจ้ง สว่นรูปแบบการเลน่แบบจินตนาการ เลน่ตอ่สู้  และเลน่

ก้าวร้าวพบวา่ไมแ่ตกตา่ง 12) เดก็ท่ีผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนัจะเล่นของเลน่แตกตา่งกนั

เกือบทกุชนิดได้แก่ของเลน่ก่อสร้าง ของเลน่ศลิปะ คอมพิวเตอร์/เกมอิเลคโทรนิค เคร่ืองออกําลงักาย 

กลางแจ้ง และหนงัสือ/นิตยสาร สว่นของเลน่นุม่นิ่ม/ของเลน่จําลอง เคร่ืองแตง่กาย  กระดาน/เกมตวัตอ่  

ส่ือบนัเทิงและของเลน่ก้าวร้าว และสตัว์เลีย้งพบวา่ไมแ่ตกตา่ง 
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สภุา  สขุวิบลูย์ (2539) ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองการเสริมสร้างลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ของเดก็ปฐมวยั

โดยใช้การเลน่ตามมมุ ตามข้อตกลงกบัการเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์ ซึง่มีความมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้า 

1) เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัทดลองของกลุม่ท่ีได้รับการจดั

ประสบการณ์การเล่นตามมมุตามข้อตกลงและกลุม่ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์ 

2) เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่ตามมมุ

ตามข้อตกลงกบัเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบ 

ความคงทนของลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์หลงัการทดลองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การ

เลน่ตามข้อตกลงและเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์ 4) เพ่ือเปรียบเทียบ 

ความคงทนของลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่ตามมมุตาม

ข้อตกลงกบัเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเล่นแบบมีปฏิสมัพนัธ์ โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี ชัน้ก่อนประถมศกึษา  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2538 ของโรงเรียนวดัยาย

ร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบประเมิน

ลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ เร่ืองความเอือ้เฟือ้ ความมีระเบียบวินยั ความรัยผิดชอบ และการมีวาจาไพเราะ

ออ่นหวาน เป็นแบบประเมินเชิงสถานการณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 2) คูมื่อการจดัการเล่นตามมมุตามข้อตกลง

และการเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์  ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) ใช้การ

ทดลองแบบRandomized Control-Group Pretest-Posttest Design  โดยจดัห้องเรียน 2 ห้อง ห้องท่ี1 

เป็นห้องเรียนท่ีใช้ในการทดลองกลุม่ท่ี1 ซึง่จดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีมมุตา่งๆ  เชน่ มมุบ้าน มมุ

วิทยาศาสตร์ มมุหนงัสือ มมุศลิปะ มมุบล็อก  สว่นห้องเรียนท่ี 2 เป็นห้องเรียนท่ีใช้ในการทดลองกลุม่ท่ี 2 

ซึง่จดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีมมุตา่งๆ เหมือนห้องเรียนท่ี 1  เก็บข้อมลูก่อนการทดลองโดยใช้แบบ

ประเมินลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ โดยใช้ผู้สงัเกต  3 คน ตอ่เด็ก 1 คน  ในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมประเมิน

ลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์  ดําเนินการทดลองโดยจดักิจกรรมการเล่นตามมมุตามข้อตกลง ให้กบักลุม่

ทดลองท่ี 1  และจดักิจกรรมการเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์ให้กบักลุม่ทดลองท่ี 2 ใช้ระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 4 

วนัๆ ละ30 นาที เก็บข้อมลูหลงัการทดลองด้วยแบบประเมินชดุเดมิ ในการให้คะแนนในการประเมิน ถ้าเด็ก

ปฏิบตัิตามสถานการณ์ท่ีกําหนดได้ดีให้ 2 คะแนน  ถ้าปฏิบตัไิด้ ให้ 1 คะแนน และถ้าปฏิบตัไิมไ่ด้ให้ 0 

คะแนน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ในกลุม่ทดลองเปรียบเทียบคะแนนโดยใช้การทดสอบคา่ที(t-test 

for dependent Samples) คะแนนระหวา่งกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ใช้การทดสอบคา่ที (t-test for 

Independent Samples) ผลการศกึษาพบวา่  1) เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่ตามมมุ
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ตามข้อตกลงและเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์มีนิสยัท่ีพงึประสงค์สงู

กวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  2) เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การ

เลน่ตามมมุตามข้อตกลงและเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์มีนิสยัท่ีพงึ

ประสงค์แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   3) เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การ

เลน่ตามมมุตามข้อตกลงและเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมีปฏิสมัพนัธ์ มีความ

คงทนของลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์ลดลง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01  4)เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการ

จดัประสบการณ์การเลน่ตามมมุตามข้อตกลงและเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่แบบมี

ปฏิสมัพนัธ์มีความคงทนของลกัษณะนิสยัท่ีพงึประสงค์แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

Brooke Ingersoll and Laura Schreibman. (2006)   ได้ศกึษาผลการใช้เทคนิค Reciprocal 

Imitation Training (RIT) กบัเด็กออทิสตกิปฐมวยั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลการใช้วิธีการฝึกเด็ก

ออทิสตกิด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation Training (RIT) ท่ีมีตอ่การส่ือความหมาย  การเล่นสมมตแิละ

การมีสมาธิ มีความสนใจร่วมในการทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืน   กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสตกิปฐมวยั จํานวน 5 

ราย ซึง่มีลกัษณะดงันี ้คืออายจุริงอยูใ่นช่วง 29-45 เดือน   อายพุฒันาการเทียบเทา่กบัเดก็ปกตอิายใุนชว่ง

15-29เดือน  อายพุฒันาการด้านการส่ือความหมาย อยู่ในชว่งเทียบเท่ากบัเดก็อายนุ้อยกว่า 8 เดือน -25 

เดือน และระดบัความรุนแรงของอาการออทิสตกิ อยูใ่นช่วง Severe – Moderate  Autistic  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัประกอบด้วย   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย คูมื่อ DSM-IV 

เพ่ือใช้วินิจฉยัจากแพทย์วา่เดก็เป็นออทิสติก    ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule-

Generic)เพ่ือใช้ประเมินยืนยนัการวินิจฉัยออทิสตกิ    Bayley Scales of Infant Development (2nd) เพ่ือ

ประเมินระดบัสติปัญญา   MacArthur Communication Development Index(CDI)ประเมินทกัษะการ

ส่ือสาร  และ CARS  ( Childhood Autism Rating Scale )เพ่ือประเมินระดบัความรุนแรงของโรคออทิสติก  

สว่นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตวัแปรตามเป็นแบบสงัเกตตา่งๆ  3 แบบ คือ The Motor 

Imitation  Scale, . The Joint Attention  Assessment ,  The Structure  Laboratory Observation 

(SLO)    และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการฝึกเดก็ออทิสตกิด้วยเทคนิค Reciprocal 

Imitation Training (RIT)     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้เวลาในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 10 

สปัดาห์       โดยแบง่ออกเป็น 5 ระยะๆละ 2 สปัดาห์  กลุม่ตวัอยา่งจะมาร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม

สปัดาห์ละ 3 วนั  เร่ิมแรกจะมีการเก็บข้อมลูฐาน (Baseline)ก่อนเร่ิมใช้โปรแกรม ด้วยการให้เดก็เลน่อิสระ 

(Free Play) โดยผู้วิจยัจะทดสอบเดก็ในระหวา่งเลน่ 4 กิจกรรม คือ เดก็และผู้วิจยัเลน่ของเลน่แบบเดียวกนั 
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แตต่า่งคนตา่งเลน่     เดก็และผู้วิจยัเลือกเลน่ของเลน่ตา่งชนิดกนั และตา่งคนตา่งเล่น   ให้เด็กเลน่ของเลน่

ท่ีเดก็เลือกเลน่เองมาก่อน และให้ผู้ วิจยัเลือกเล่นของเลน่ท่ีเดก็ไมเ่คยเล่น  เดก็และผู้วิจยัเลน่อิสระ เลือก

ของเลน่ท่ีสนใจเอง เพ่ือตดัสินใจเลือกอปุกรณ์ ของเลน่  สําหรับใช้ทดลองในโปรแกรม   สว่นระยะทดลอง

ใช้โปรแกรมแบง่เป็น 5 ระยะคือ  ระยะที่ 1 ให้เดก็เล่นของเลน่ตามอิสระท่ีต้องการโดยไมมี่รูปแบบใดๆ

ทัง้สิน้   ระยะที ่2 ให้เดก็เลน่ของเลน่ จากของเลน่ท่ีเดก็เคยเลน่มาก่อน   ระยะที่ 3 ให้เดก็เลน่ของเลน่เดมิท่ี

เคยเลน่และเลน่เลียนแบบจากผู้วิจยัโดยใช้ของเลน่ชิน้เดียวกนันัน้  ระยะที ่4 ให้เลน่ลกัษณะเดียวกบัระยะ

ท่ี 3 และเพิ่มเตมิอีกคือให้เด็กเลน่ของเลน่ชิน้ใหม่ท่ีไมเ่คยเลน่มาก่อนอยา่งอิสระ    ระยะที ่5 ให้เดก็เลน่ของ

เลน่เดมิท่ีเคยเลน่และเลน่เลียนแบบจากผู้วิจยัโดยใช้ของเลน่ชิน้เดียวกนันัน้ จากนัน้ให้เลน่ของเลน่ใหมท่ี่ไม่

เคยเลน่มาก่อนอยา่งอิสระ  แล้วเลน่เลียนแบบจากผู้วิจยั   ในระหวา่งการเลน่แตล่ะระยะ  การสงัเกตจะดู

สมาธิและความสนใจของเด็กจากการเดก็สามารถเลน่เลียนแบบผู้วิจยัได้หรือไม ่  ไมว่า่จะเป็นการ

เลียนแบบทา่ทาง  การเปลง่เสียง  การพดู  หากเด็กสามารถเลน่แบบได้  ผู้วิจยัจะมีการให้แรงเสริมด้วยการ

แสดงความช่ืนชมเดก็  แตถ้่าเดก็เลียนแบบไมเ่ป็นหรือไมเ่ลียนแบบ  ผู้วิจยัจะชว่ยเหลือเดก็ด้วยการจบัมือ

เดก็ให้ทํา(Physical Prompt) และช่ืนชมเด็ก   การเก็บข้อมลูหลงัการทดลอง จะเก็บภายหลงัใช้โปรแกรม

เสร็จสิน้ทนัที และจากนัน้อีก 1 เดือนเก็บซํา้อีกครัง้หนึง่  โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกบัการเก็บข้อมลูก่อนการ

ทดลองใช้โปรแกรม     การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ และหาคา่สถิตจิากความถ่ีและ 

One-way ANOVA   ผลการวิจยัพบวา่ภายหลงัการใช้โปรแกรมด้วยเทคนิค Reciprocal Imitation 

Training (RIT) เดก็ออทิสติกปฐมวยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีทกัษะในการเลียนแบบดีขึน้  ดยสง่ผลถึงทกัษะ

การส่ือความหมาย การเลน่สมมต ิ  การมีสมาธิ และมีความสนใจร่วมในการทํากิจกรรมกบัผู้ อ่ืนให้เพิ่มขึน้

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 Christina Whalen, Laura Schreibman, and Brooke Ingersoll (2006)  ได้ทําการศกึษาวิจยั 

การใช้โปรแกรมฝึกการมีสมาธิ (Joint Attention Training) ท่ีมีตอ่การเลียนแบบทกัษะสงัคม พฤติกรรม

ทางบวก   การเลน่ และการส่ือความหมายของเดก็ออทิสตกิ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผล

ท่ีเกิดตามมาภายหลงัการใช้โปรแกรมฝึกการมีสมาธิ (Joint Attention Training) ท่ีมีตอ่การเลียนแบบ

ทกัษะสงัคม พฤติกรรมทางบวก     การเลน่ และการส่ือความหมายของเดก็ออทิสติก  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็

ออทิสตกิปฐมวยัจํานวน    4 ราย อายจุริงเฉล่ีย 4 ปี 2 เดือน  แตอ่ายสุมองเฉล่ียท่ี 1 ปี 5 เดือน  ทัง้หมด

เป็นเดก็ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฒันาการสําหรับเดก็ออทิสตกิ   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่ คูมื่อ DSM-IV เพ่ือใช้วินิจฉยัจากแพทย์วา่เดก็เป็นออทิสตกิ   Bayley 
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Scales of Infant Development (2nd) เพ่ือประเมินระดบัพฒันาการ   MacArthur Communication 

Development Index(CDI)ประเมินทกัษะการส่ือสาร   CARS  ( Childhood Autism Rating Scale )เพ่ือ

ประเมินระดบัความรุนแรงของโรคออทิสติก     สว่นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการฝึกเด็ก

ออทิสตกิด้วยโปรแกรม Joint Attention Training     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบง่เป็น การเก็บข้อมลูก่อน

การทดลองใช้โปรแกรม Joint Attention Training  ใช้เวลาในการเก็บข้อมลู 2-10 สปัดาห์ แตล่ะรายใช้

เวลาไมเ่ทา่กนั   ข้อมลูท่ีเก็บจะใช้กิจกรรมการเลน่เป็นตวัชว่ย  ประกอบด้วย (1)ประเมินความสามารถของ

เดก็ในการตอบสนองตอ่ผู้ อ่ืนและพฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงตอ่ผู้ อ่ืนโดยไมมี่การชว่ย เชน่ เอาของมาอวดให้ด ู 

การชี ้ ใช้เวลา 30 นาที / ราย  สปัดาห์  โดยกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะรายจะได้รับการฝึกให้ตอบสนองตอ่การฝึก 

เชน่ การวางมือไว้บนวตัถตุามท่ีผู้ ฝึกบอก  มองตามวตัถ ุ   พฤตกิรรมท่ีฝึกจะฝึกท่ีละอยา่ง  ถ้าเดก็ทําได้

ถกูต้องมากกวา่ 80 %      การดําเนินการทดลองใช้โปรแกรม Joint Attention Training  โดยแบง่ออกเป็น 

2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1  - การกระตุ้นการตอบสนอง  ใช้เวลา 3  สปัดาห์  โดยกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะรายจะได้รับ

การฝึกให้ตอบสนองตอ่การฝึก เชน่ การวางมือไว้บนวตัถตุามท่ีผู้ ฝึกบอก  มองตามวตัถ ุ  พฤติกรรมท่ีฝึกจะ

ฝึกท่ีละอย่าง  ถ้าเดก็ทําได้ถกูต้องมากกว่า 80 %  จงึจะฝึกพฤตกิรรมใหมต่อ่ไป   ระยะท่ี 2 – การมีสมาธิ  

สนใจทํากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน  ใช้เวลา 2 สปัดาห์ ซึง่กลุ่มตวัอยา่งจะได้รับการสอนให้เร่ิมมีความสนใจใน

การทํากิจกรรมกบัผู้วิจยั  ร่วมกบัการให้ความร่วมมือตอ่การมองตาม  การชี ้ โดยกําหนดว่าถ้าเดก็สามารถ

มองตามได้ 30%  และชีไ้ด้ 15% ของพฤติกรรมแตล่ะอยา่ง  จงึจะเปล่ียนไปสอนพฤตกิรรมใหมต่อ่ไป       

3.เก็บข้อมลูหลงัการทดลองใช้โปรแกรม Joint Attention Training  และตดิตามผลอีก 3 เดือนและเก็บ

ข้อมลูซํา้อีกครัง้  ผลการวิจยัพบวา่เดก็ออทิสตกิท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนดีขึน้ 

รวมทัง้การแสดงอารมณ์ความรู้สกึตอ่คนอ่ืน นอกจากนีท้กัษะในการเลียนแบบ การส่ือความหมายก็

พฒันาขึน้ด้วย 

 

4. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทสิตกิปฐมวัย 

4.1 ความหมายและความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
    4.1.1 ความหมายของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  (Social Interaction)  โดยทัว่ไปจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมทาง

สงัคม  เก่ียวข้องกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนษุย์  ได้มีนกัวิชาการให้ความหมายของคําวา่ปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมไว้ หลากหลาย  ดงันี ้
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วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ ์ (2554) กลา่วถึงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  (Social Interaction) วา่การมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของบคุคล หมายถึง การท่ีบคุคลตัง้แต ่ 2 คนขึน้ไปมีความเก่ียวข้องกนัในกิจการของ
กลุม่ /ทีม ตระหนกัในความสําคญัของกนัและกนั แสดงออกซึง่การยอมรับ การให้เกียรตกินั สําหรับกลุม่
ขนาดใหญ่มกัมีปฏิสมัพนัธ์กนัเป็นเครือขา่ยมากกวา่การตดิตอ่กนัตวัตอ่ตวั 

นกัวิชาการจากGeneral Psychology(2554) ให้ความหมายของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมวา่ หมายถึง  
การท่ีพฤตกิรรมของบคุคลมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมและทศันคตซิึง่กนัและกนั  ในลกัษณะท่ีมีการตอบโต้และ
มีปฏิกิริยาตอ่กนัและกนั 

ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ ง(2554)  ได้อธิบายความหมายของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมวา่ การท่ีบคุคล
ตัง้แต ่2 คนหรือมากกวา่นัน้  มีการกระทําระหวา่งกนัทางสงัคม       มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนัท่ีสําคญัคือ เพ่ือ
สนองความต้องการของสมาชิกแตล่ะคนและความต้องการของสมาชิกของกลุม่เป็นส่วนรวม 

สรุป ความหมายโดยทัว่ไปของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมของบคุคล
ตัง้แต ่ 2 คน ขึน้ไป   พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมานัน้จะมีปฏิกิริยาการตอบโต้กนั  เพ่ือตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของแตล่ะคนหรือของกลุม่    

ลกัษณะการมีปฏิสมัพนัธ์ของบคุคลนัน้   สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ                              
 1.  การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคล   ซึง่ถือวา่เป็นการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมขัน้พืน้ฐาน 
คือเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลสองคน   ความสมัพนัธ์ในลกัษณะนี ้ จะมีปัจจยัสําคญัมาเก่ียวข้อง  
ได้แก่  
             1.1.ความพงึพอใจร่วมกนั   การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดีนัน้   บคุคลจะมีความต้องการ  
มีมมุมองคล้ายกนั   หากความต้องการนัน้ได้รับการตอบสนอง  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  จะทําให้การมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมดําเนินไปได้อย่างตอ่เน่ือง  

             1.2.มีความเอือ้เฟือ้   การแสดงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  จะมีการถ้อยทีถ้อยอาศยั  
ชว่ยเหลือกนั  เอือ้เฟือ้กนั  จงึสามารถช่วยให้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคลนัน้ดํารงอยูไ่ด้ 

             1.3.ความไว้วางใจระหว่างกนั   โดยธรรมชาติของบคุคลทกุคน  ท่ีมีความต้องการความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน    หากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคล  ชว่ยให้ผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์นัน้
เกิดความรู้สกึปลอดภยั  เกิดความไว้วางใจกนัได้  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมนัน้ก็จะดําเนินตอ่และมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึน้   
             1.4.บรรทดัฐานสว่นบคุคล   ปัจจยันีม้าจากมมุมองท่ีวา่ บคุคลแตล่ะคนยอ่มมีความ
แตกตา่ง  ไมว่า่จะเป็นเร่ืองความคิด  ความเช่ือ  ประสบการณ์ท่ีผา่นมา  ตลอดจนทศันคตท่ีิมีตอ่สิ่งตา่งๆ  
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สิ่งเหลา่นีห้ากบคุคลสามารถผสมผสานให้มีความกลมกลืนระหวา่งกนัได้   จะชว่ยให้การมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมดําเนินตอ่ไปได้ด้วยดี 

2.การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมภายในกลุม่     เน่ืองจากมนษุย์เป็นสตัว์สงัคม มีธรรมชาตท่ีิจะอยู่
รวมกนัเป็นกลุม่    ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของพฤตกิรรมทางสงัคม   มาจากปัจจยัตอ่ไปนี ้

             2.1.บรรทดัฐานกลุม่ 

             2.2.การคล้อยตามบคุคล 

             2.3.การเส่ียงของกลุม่ 

          2.4.ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 
 
        4.1.2 ความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
  การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและสําคญักบัมนษุย์  โดยอโนชา  ถิรธํารง 
(2550 : 11)  ได้กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่  มนษุย์ไมส่ามารถอยู่ตามลําพงัได้  ต้องมีเพ่ือน  มีกลุม่สงัคม ต้อง
ดํารงชีวิตร่วมกนั  ตัง้แตส่งัคม ครอบครัว ขยายออกไปเป็นสงัคมใหญ่  ทกุกลุม่สงัคมต้องมีการติดตอ่
สมัพนัธ์พึง่พาอาศยักนั จะต้องอาศยัทกัษะทางสงัคม   ดงันัน้การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  จงึมีความสําคญั 
สรุปได้ ดงันี ้
  4.1.2.1 ชว่ยให้บคุคลมีชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ     จากสภาพสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมตา่งๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมยิ่งมีความจําเป็นมากขึน้ไป
ด้วย  ไมว่า่จะเป็นการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคลหรือแบบกลุม่   เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
จะมีผลตอ่ทกุๆคน  จะสง่ผลตอ่ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมทัง้สิน้ 
  4.1.2.2 ชว่ยให้สงัคม ชมุชนมีความสงบสขุ    การท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมขยาย
ออกไปมากขึน้  จะทําให้เกิดแรงยดึเหน่ียวระหว่างกนัเพิ่มมากตามไปด้วย   จากระดบับคุคล  ไปเป็นกลุม่
สงัคม และระดบัชมุชนตอ่ไป     
  4.1.2.3 สง่เสริมกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ของบคุคล  ชมุชน   การเรียนรู้นัน้เกิดได้
หลากหลาย ทัง้การเรียนรู้ด้วยตนเอง   การเรียนรู้จากผู้ อ่ืนถ่ายทอดให้  การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมยอ่มทํา
ให้กระบวนการเรียนรู้เกิดขึน้ได้อยา่งแน่นอน  ไม่วา่จะโดยตัง้ใจหรือไมต่ัง้ใจก็ตาม   หากเกิดในระดบักลุม่
ระดบัชมุชน  หลายคนอาจเรียกวา่กระบวนการถ่ายทอดมรดกทางสงัคม   ตวัอยา่งท่ีสามารถเห็นอยา่งเป็น
รูปธรรม เชน่  การดํารงไว้ของวฒันธรรม  ประเพณี   ภาษา  ความเช่ือ  ของชนขาติตา่งๆ  เป็นต้น   หาก
บคุคลไมมี่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกนัแล้ว   สิ่งท่ีกลา่วมาคงไมส่ามารถดํารงไว้ได้ 
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4.2 แนวคิดเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย 
เดก็ออทิสตกิปฐมวยัก็คือบคุคลคนหนึง่  คือเดก็คนหนึ่งท่ีต้องได้รับสิทธ์ิและปกป้องสิทธ์ิเชน่เดก็

ทัว่ไป    บคุคลทัว่ไปต้องการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนอยา่งไร  เด็กออทิสตกิก็ต้องการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมกบัผู้ อ่ืนด้วยเชน่กนั   เพราะเดก็ไมส่ามารถอยู่ตามลําพงัได้คนเดียว  แม้วา่เดก็ออทิสตกิหลายคน
จะมีพฤตกิรรมเลน่คนเดียว  พดูคนเดียวก็ตาม      ในสภาพทัว่ไปทกุคนทราบกนัดีวา่เดก็ออทิสตกิจะมี
ข้อบกพร่องและข้อจํากดัหลายด้าน   โดยหนึง่ในนัน้คือด้านสงัคม  ทําให้ลกัษณะการมีปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคมของเดก็ออทิสติกกบับคุคลอ่ืนมีข้อจํากดั  ทําให้เกิดเป็นปัญหาในการท่ีเด็กออทิสติกอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  
และเป็นปัญหาเพิ่มมากเป็นทวีคณู   หากผู้ ท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเด็กขาดความรู้  ความเข้าใจกบั
สภาพของเดก็    ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการดแูลชว่ยเหลือเดก็ออทิสตกิปฐมวยัจงึควรต้องเรียนรู้และทําความ
เข้าใจกบัการแสดงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ออทิสตกิปฐมวยั 

 
  4.2.1ลักษณะการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย 
  การแสดงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ออทิสติกปฐมวยั  บางคนอาจใช้คําวา่การมีทกัษะ
สงัคม  บางคนอาจใช้คําว่าการแสดงพฤตกิรรมทางสงัคม    แตเ่ม่ือพิจารณาให้ดีแล้วจะพบวา่ ล้วนเป็นการ
มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิกบัผู้ อ่ืน    ซึง่นกัวิชาการ  ผู้ เช่ียวชาญหลายคน ได้กลา่วถึง
ลกัษณะการแสดงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกฐมวยั   สรุปได้ดงันี ้ 

1) บกพร่องอยา่งชดัเจนในการใช้ทา่ทางหลายอยา่ง (เชน่ การสบตา การแสดงสีหน้า 
กิริยา หรือท่าทางประกอบการเข้าสงัคม 

2) ไมส่ามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในระดบัท่ีเหมาะสมกบัอายไุด้ 
3) ไมแ่สดงความอยากเข้าร่วมสนกุ ร่วมทําสิ่งท่ีสนใจ หรือร่วมงานให้เกิดความสําเร็จกบั

คนอ่ืนๆ เชน่ ไมแ่สดงออก ไมเ่สนอความเห็น หรือไมชี่ว้า่ตนสนใจอะไร 
4) ไมมี่อารมณ์หรือสมัพนัธภาพตอบสนองกบัสงัคม 
5) บอ่ยครัง้ท่ีเด็กออทิสตกิยากท่ีจะตีความหมายหรือคาดเดาความคิด ความรู้สกึและ

พฤตกิรรมของเดก็คนอ่ืนๆ  ซึง่เรียกวา่ขาดความเข้าใจความคดิ ความรู้สกึและอารมรณ์ผู้ อ่ืน  ซึง่สง่ผล
กระทบตอ่การพฒันามิตรภาพกบัเพ่ือน  

6) อยูใ่นโลกของตวัเองมาก สนใจสิ่งแวดล้อมน้อย เรียกไมห่นั ไมส่บตา ไมส่นใจใคร  
7) โต้ตอบไมเ่ป็น ไมพ่ดูหรือพดูไมรู้่เร่ือง พดูเป็นภาษาตา่งดาว 
8) เลน่ไมเ่หมาะสม จินตนาการไมเ่ป็น  
9) ชอบทําอะไรซํา้ๆ   หรือต้องทําเป็นแบบแผน ไมยื่ดหยุ่น  สนใจบางอยา่งแบบหมกมุน่ 

ไมมี่ประโยชน์ 
  10) มกัสนใจสิ่งของหรือวตัถ ุมากกว่าสนใจคน 
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  4.2.2 ความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ออทสิตกิฐมวัย 

 เดก็ออทิสตกิท่ีมีความบกพร่องในการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัระหวา่งบคุคล  หรือการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ กบัสิ่งแวดล้อม เชน่ ไมม่องสบตา ไมมี่การแสดงออกทางสีหน้า กิริยาท่าทาง จงึไมมี่ 

ความสามารถท่ีจะผกูสมัพนัธ์กบัใคร เลน่กบัเพ่ือนไมเ่ป็น ไมส่นใจท่ีจะทํางานร่วมกบัใคร    มกัจะอยูใ่นโลก

ของตวัเอง    และถ้าเราปล่อยให้เดก็ออทิสตกิเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขาเช่นนี ้ เด็กก็จะอยูใ่นโลกส่วนตวั

มากขึน้ ไมส่นใจใคร   เดก็จะเร่ิมมีอาการแยล่งเร่ือยๆ กระตุ้นตวัเองโดยการโยกตวั หมนุตวั เลน่มือ สง่เสียง

เป็นภาษาของตวัเอง และไมย่อมเรียนรู้โลกภายนอก   นอกจากนีแ้ล้วเราจะพบผลกระทบเร่ืองอ่ืนอีกหลาย

เร่ืองตามมา  ไมว่่าจะเป็นเร่ืองการดํารงชีวิตประจําวนัท่ีมีรูปแบบตายตวั  เปล่ียนแปลงเม่ือใดเด็กออทิสตกิ

เหลา่นี ้ จะมีปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรง   หรืออาจเป็นเร่ืองของการท่ีไมส่ามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีอยา่ง

เหมาะสมในการเป็นสมาชิกของครอบครัว  ของชมุชนนัน้   รวมไปถึงการมีปัญหาในการเรียน  การทํางาน   

การทํากิจกรรม  การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน   โดยผู้ ท่ีเดก็ออทิสตกิต้องไปมีปฏิสมัพนัธ์ด้วย  จะเกิดความรู้สกึตอ่

เดก็ในทางลบ เชน่ รําคาญ  โกรธ  เบ่ือ  เกลียด  รังเกียจ  ไมอ่ยากให้เข้าใกล้ ฯลฯ 

  4.2.3 แนวทางการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแก่เดก็ออทสิตกิ  

การพฒันาเด็กออทิสตกิปฐมวยัให้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมนัน้   เป็นการพฒันาเพ่ือดงึเดก็ 

ออกจากโลกตนเองมาสูส่งัคมในบ้าน ก่อนจะออกไปสูส่งัคมนอกบ้าน เข้าสูโ่รงเรียนและชมุชนตอ่ไป  แนว

ทางการดแูลท่ีสําคญัมีดงันี ้ 

4.2.3.1 น าเดก็ออกจากโลกของตัวเองสู่สังคมในบ้าน 
ใช้การกระตุ้นประสาทสมัผสัทัง้ห้า เพ่ือพฒันาสมองของเดก็ให้ต่ืนตวัและทํา 

หน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากเด็กออทิสตกิจะแสดงพฤตกิรรมไมรั่บรู้ ไมต่อบสนองหรือ
ตอบสนองน้อยหรือมากไป ตอ่สิ่งเร้า  ประสาทสมัผสัทัง้ห้า คือ  

1)การกระตุ้นประสาทสมัผสัทางผิวกาย เพ่ือให้รับรู้ถึงความใกล้ชิด 

ระหวา่งบคุคล การเลน่ปไูต ่การเลน่จัก๊จีด้้วยมือ การใช้จมกูหรือคางซุกไซ้ตามตวัเดก็ การนวดตวั  แปรงตวั 

การอุ้ม การกอด ทัง้หมดนีจ้ะทําให้เกิดความรัก ความอบอุน่ ความมีเย่ือใยซึง่กนัและกนั      ซึง่ในเดก็ออทิ

สตกินัน้ จะแยกตวัจากบคุคล จงึควรดงึเขาเข้ามาหาเรา สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพอ่ แมแ่ละเดก็ออทิ

สตกิก่อน ควรกระตุ้นซํา้ๆทกุวนั 
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2) การกระตุ้นประสาทสมัผสัทางตา เดก็ออทิสตกิทกุคนมีปัญหาในการ 
สบตาอยา่งมาก การกระตุ้นในระยะเร่ิมแรกจะเน้นเฉพาะการมองสบตากบับคุคลใกล้ชิดก่อน    จากนัน้จะ
เป็นการกระตุ้นให้มองตามสิ่งของหรือมองกิจกรรมท่ีทํา 

3) การกระตุ้นประสาทสมัผสัทางห ู  โดยกระซิบเรียกช่ือเดก็ท่ีข้างห ู 
ตอ่ไปอาจใช้เสียงดนตรีชว่ยเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้และการส่ือความหมายให้ดีขึน้ 

4) การกระตุ้นประสาทสมัผสัทางจมกู เพ่ือให้เดก็ได้รับรู้และเรียนรู้ถึง 
ความแตกตา่งของกลิ่น เชน่ กลิ่นอาหาร  ผลไม้  ดอกไม้  เป็นต้น  

5) การกระตุ้นประสาทสมัผสัทางลิน้ เพ่ือให้เดก็ได้รับรู้และเรียนรู้ความ 
แตกตา่งของรอาหาร เชน่เปรีย้ว หวาน เคม็ ขม เป็นต้น 

4.2.3.2  สอนให้เดก็รู้จักตนเองและบุคคลในครอบครัว 
ฝึกเดก็ให้รับรู้ว่าตวัเองช่ืออะไร คนไหนคือพอ่ แม่ พ่ี น้อง เป็นการสอนให้เดก็ 

ได้รับรู้และเข้าใจวา่บคุคลในครอบครัวมีความแตกตา่งกนัการสอนให้เด็กรับรู้และเรียนรู้ความแตกตา่งของ
บคุคล เพ่ือกระตุ้นพฒันาการด้านการส่ือความหมายและสงัคมในระยะแรก 

4.2.3.3 ฝึกการฟัง  
เร่ิมจากฝึกให้เดก็หนัตามเสียงเรียก  ด้วยการเรียกช่ือเดก็  เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จกัช่ือ 

ของตนเอง ตอบสนองตอ่เสียงเรียกช่ือตนเอง เป็นการกระตุ้นให้เดก็มีพฒันาการด้านการส่ือความหมาย
และมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนมากขึน้    การฝึกตอ่เน่ืองเพิ่มขึน้ จะเป็นการเล่านิทาน  อา่นนิทาน    

4.2.3.4 การมองสบตา   
ฝึกให้เดก็มองสบตาก่อนท่ีจะพดูหรือออกคําสัง่แก่เดก็  เพ่ือให้เดก็รับรู้   พร้อมท่ี 

จะมีปฏิสมัพนัธ์ด้วย 
4.2.3.5  ฝึกเดก็ให้รู้จักเล่นของเล่น  แบ่งปัน   
จะเป็นการเช่ือมโยงการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคลของเดก็ออทิสติก   

พร้อมทัง้ชว่ยพฒันาทกัษะการส่ือความหมาย และปรับอารมณ์ให้ดีได้ด้วย 
4.2.3.6 ฝึกการส่ือสารโดยการใช้ท่าทาง 
ควรฝึกให้เดก็ออทิสติกปฐมวยั    รู้จกัส่ือสารด้วยภาษาทา่ทางก่อนเพ่ือบอกถึง 

ความต้องการของตนเอง จากนัน้ฝึกการเคล่ือนไหวของอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกบัการพดู เชน่ อ้าปาก แลบลิน้ 
หอ่ปาก  เป่ายาง  เป่าสําลี  ดดูหลอด  จะชว่ยให้เด็กพร้อมตอ่การส่ือสารด้วยการพดูตอ่ไป 

4.2.3.7  การรับรู้การแสดงออกทางสีหน้า 
ฝึกให้เดก็สามารถรับรู้อารมณ์และความต้องการ เพ่ือให้เดก็อยูใ่นสงัคมนอกบ้าน 

ได้อยา่งเหมาะสม  โดยนําภาพการแสดงอารมณ์ในลกัษณะตา่งๆมาสอนให้เด็กเข้าใจ  เชน่ ยิม้/หวัเราะดีใจ   
ร้องไห้เสียใจ   หน้าบึง้โกรธ  หน้าเบกิตากว้างตกใจ เป็นต้น 

4.2.3.8 การเรียนรู้กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน   
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การฝึกท่ีเป็นรูปธรรม เชน่  มารยาททางสงัคม การแสดงความเคารพตอ่คณุครู  
หรือผู้ ท่ีมีอาวโุสกวา่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ การตอ่แถวเข้าควิเพ่ือรับสิ่งของหรือซือ้อาหาร ขนม  การ
แบง่ปัน ฯลฯ  เพ่ือพฒันาไปสูก่ารเคารพในกฎเกณฑ์ของสงัคมตอ่ไปในอนาคต 

 
4.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ปฐมวัย 

 ชไมมน ศรีสรัุกษ์ (2540) ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบวางแผน ปฏิบตัิ ทบทวน และแบบปกติ    โดย

มีแบบแผนการวิจยัแบบทดลอง    มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัท่ี

ได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน และแบบปกต ิ  กลุม่ตวัอยา่ง

เป็นเดก็นกัเรียนชาย-หญิง อาย ุ5-6 ปี กําลงัศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2539  ของ

โรงเรียนอนบุาลลําปาง  จํานวน 30 คน  ซึง่ได้มาจากครูผู้สอนคดัเลือกเดก็ท่ีเห็นควรให้มีการพฒันา

พฤตกิรรมความสมัพนัธ์ทางสงัคม  แล้วสุม่อยา่งง่ายด้วยการจบัสลาก เพ่ือกําหนดเป็นกลุม่ทดลอง 15 คน 

และกลุม่ควบคมุ 15 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็น

กลุม่แบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน และแบบปกติ  และแบบสงัเกตความสมัพนัธ์ทางสงัคม    ดําเนินการ

ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  เป็นเวลา 8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 5 วนั  วนัละ 35 นาที รวม 40 ครัง้  สถิตท่ีิ

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่เฉล่ียและคา่ความแปรปรวนสําหรับหาคา่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมก่อน

และหลงัการทดลอง    ใช้สถิต ิt-test Dependent เพ่ือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทางสงัคมภายในของกลุม่

ควบคมุและกลุม่ทดลอง  และใช้สถิต ิ t-test Independent เพ่ือเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง   ผลการวิจยัพบวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมกิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบวางแผน ปฏิบตัิ ทบทวน ก่อนและหลงัการทดลองมีสมัพนัธ์ทางสงัคมแตกตา่งกนั

โดยหลงัการทดลองมีความสมัพนัธ์ทางสงัคมสงูกวา่ก่อนการทดลอง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01  

และภายหลงัการทดลองกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรมกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบตัิ 

ทบทวน มีความสมัพนัธ์ทางสงัคมสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์แบบปกติ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01    

 อโนชา ถิรธํารง (2550) ได้ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง การใช้รูปแบบกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือการ

เรียนรู้ตอ่การพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั  โดยมีแบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – 

Posttest Design  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของรูปแบบกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ตอ่การ

พฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่ตวัอยา่งเป็นเด็กอาย ุ 4-5 ปี ซึง่กําลงั
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ศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2549  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง (ฝ่าย

ประถม) กรุงเทพฯ   จํานวน 15 คน  คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งด้วยการจบัสลาก 1 ห้องเรียน  จากจํานวน 2   

ห้องเรียน    แล้วคดัเลือกเดก็ท่ีมีคะแนนทกัษะทางสงัคมใน 15 อนัดบัสดุท้าย กําหนดเป็นกลุม่ทดลอง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแผนการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ และแบบ

ประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ซึง่จะประเมินทกัษะยอ่ย 3 ด้าน  ได้แก่ การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  การ

ทํางานเป็นกลุม่  และการมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมลู  ใช้เวลา 8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั  ในวนัจนัทร์ – พธุ – ศกุร์  วนัละ 45 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้  

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียทกัษะทาง

สงัคมด้วย t-test Dependent Samples  ผลการวิจยัพบวา่ทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัหลงัผา่น

กิจกรรมรูปแบบกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้แล้ว มีทกัษะทางสงัคมโดยรวมและจําแนกราย

ทกัษะมีคา่เฉล่ียสงูขึน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลอง    

พชัรี  จิ๋วพฒันกลุ,  ผดงุ.อารยะวิญํ,ู สมสรร  วงษ์อยูน้่อย และองอาจ  นยัพฒัน์ (2550) ได้

ทําการศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิ  มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือ พฒันาแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิ   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยัเป็นเด็กออทิสตกิ      เลือกโดยวิธีเจาะจง  จํานวน 6 คน  ท่ีมีปัญหาทกัษะทางสงัคม 3 ด้าน คือ     

ด้านการควบคมุตนเอง การส่ือสารความหมายกบับคุคลอ่ืน การทํางานร่วมบคุคลอ่ืน เรียนอยูใ่นชว่งชัน้ท่ี 1   

ภาคเรียนท่ี 1    ปีการศกึษา 2549 โรงเรียนวดัโสมนสั  สํานกังานเขตการศกึษา กรุงเทพมหานครเขต1    

สํานกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    กระทรวงศกึษาธิการ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบตรวจสอบ

ทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสติก เป็นแบบตรวจสอบ 31 รายการ  แบบ 2 ตวัเลือก  ใช้ตรวจสอบ

รายบคุคล   แบบเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสติก มีลกัษณะเป็นแผนจดักิจกรรมครอบคลมุ

ทกัษะสงัคมทัง้ 3 ด้าน  รวมทัง้สิน้ 64 กิจกรรม   และแบบประเมินทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิมี

ลกัษณะเป็นแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม(Interval Scoring)  โดยกําหนดการสงัเกตครัง้ละ 10 นาที  

แบง่เป็น 10 ชว่งเวลา ๆ ละ 1 นาที    วิธีทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้รูปแบบการวิจยัทางการศกึษา

พิเศษ การทดลองกลุม่ตวัอยา่งเดี่ยว(Single Subject Design) Across Behaviors) แบบ AB-A  

ผลการวิจยัพบวา่ แบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิ  ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ   

ขัน้ตอนท่ี 1 – ตรวจสอบทกัษะทางสงัคม    ขัน้ตอนท่ี 2 – เสริมสร้างทกัษะทางสงัคม    ขัน้ตอนท่ี 3 – 

ประเมินทกัษะทางสงัคม  และประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างทกัษะทางสงัคมสําหรับเด็กออทิสตกิ  
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มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก  โดยแบบตรวจสอบทกัษะทางสงัคมสําหรับเดก็ออทิสตกิ มีคา่เท่ียงตรง

เชิงพินิจเทา่กบั1.00     เดก็ออทิสติกท่ีได้รับการเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม 3 ด้าน  มีทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ 

รุ่งนภา ทรัพย์สพุรรณ(2546) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาผลของกิจกรรมกระตุ้นการรับ

ความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวท่ีมีตอ่การแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆ  การเล่นอยา่งเหมาะสม และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสตกิ  เป็นการวิจยัแบบ Single Subject Design รูปแบบ ABA  

Design หลายเส้นฐานข้ามพฤตกิรรม (Multiple Baseline Across Behavior)    มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษา

ผลการใช้กิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัวท่ีมีตอ่การแสดงพฤติกรรมซํา้ๆ  

การเลน่อยา่งเหมาะสม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสตกิ       กลุม่ตวัอยา่งเลือกแบบ

เจาะจง จากเดก็ออทิสติกเพศชาย อาย ุ 11 ปี จํานวน 1 คน   ได้รับการวินิจฉยัจากนกักิจกรรมบําบดัว่ามี

ภาวะความบกพร่องของการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหว  มีปัญหาเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมซํา้ๆ  

การเลน่อ่างเหมาะสม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่   โดยมีภมูิลําเนาอยู่อําเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  

เรียนร่วมกบัเด็กปกตแิบบเต็มเวลา อยูช่ัน้ประถมปีท่ี 4  ไมมี่ครูการศกึษาพิเศษอยูใ่นโรงเรียน   สามารถ

เขียน  อา่นหนงัสือและส่ือสารได้บ้าง  ไมไ่ด้รับการบําบดัอ่ืนๆ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ชดุแบบฝึก

กิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัว   และอปุกรณ์การสงัเกตและแบบบนัทกึ

พฤตกิรรมเก่ียวกบัการแสดงพฤตกิรรมซํา้ๆ  การเลน่อย่างเหมาะสม และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่  เก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยใช้วิดีทศัน์บนัทกึพฤตกิรรมขณะท่ีเดก็เลน่อยา่งอิสระ  สปัดาห์ละ 1 ครัง้  ใช้เวลาในการ

ทดลองรวม 28 สปัดาห์  โดยระยะท่ี 1 เป็นระยะเส้นฐานใช้เวลา 6 สปัดาห์   ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีฝึกเด็ก

ด้วยกิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหว ใช้เวลา 16 สปัดาห์     ระยะท่ี 3 เป็นระยะถอด

ถอน ใช้เวลา 6 สปัดาห์      สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือคา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และหาคา่ความเท่ียง

ระหวา่งผู้สงัเกต 2 คน และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียร้อยละของจํานวนชว่งเวลาท่ีมีในการทดลองแตล่ะระยะ   

ผลการวิจยัพบวา่ เด็กออทิสติกท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดย

ครอบครัว  มีการแสดงพฤติกรรมซํา้ๆลดลง   มีการเล่นอยา่งเหมาะสมมากขึน้  รวมทัง้มีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผู้ใหญ่มากขึน้ 

จริยา สนัตานนท์ (2553) ได้ทําการศกึษาวิจยั เร่ืองการพฒันาสมัพนัธภาพทางสงัคมของเดก็

ปฐมวยั โดยการจดักิจกรรมการวาดภาพตอ่เตมิจากภาพปะติดเป็นกลุม่  รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัก่ึง

ทดลองท่ีใช้กลุม่ตวัอย่างกลุ่มเดียว   มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัและการเปล่ียนแปลงการพัฒนา
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สมัพนัธภาพของเดก็ปฐมวยัโดยเฉล่ียรวมและแยกรายด้าน ได้แก่การพดูส่ือความหมาย  การแสดงทา่ทาง

เป็นมิตร และการมีสว่นร่วมกบัเพ่ือนการพดูส่ือความหมาย  การแสดงท่าทางเป็นมิตร และการมีสว่น

ร่วมกบัเพ่ือน ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการวาดภาพตอ่เติมจากภาพปะติดเป็นกลุม่  ก่อน ระหว่าง และ

หลงัจากการจดักิจกรรมในแตล่ะชว่งสปัดาห์    กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็นกัเรียนชาย-หญิง อาย ุ 5-6 ปี กําลงั

ศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนอนบุาลวดับางปะกอก สงักดั

กรุงเทพมหานคร  ได้มาโดยใช้วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ด้วยการจบัสลากมา 1 ห้องเรียน  จากจํานวน 

6 ห้องเรียน และใช้แบบประเมินสมัพนัธภาพทางสงัคมเพื่อคดัเลือกเดก็ท่ีมีคะแนนสมัพนัธภาพทางสงัคม

น้อยท่ีสดุจํานวน 15 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการจดักิจกรรมการวาดภาพตอ่เตมิจากภาพปะ

ตดิเป็นกลุม่  และแบบประเมินสมัพนัธภาพทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั  โดยใช้ผู้ประเมิน 3 คน ได้คา่ความ

เช่ือมัน่ของผู้ประเมิน (RAI) เทา่กบั .90    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้เวลา 8 สปัดาห์  

ดําเนินการทดลองโดยการจดักิจกรรมการวาดภาพตอ่เติมจากภาพปะติดเป็นกลุม่   สปัดาห์ละ 3 วนั  วนั

ละ 20 นาที  รวม 24 ครัง้  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for 

Dependent Samples   ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยั ก่อนก่อน ระหว่าง และหลงัจากการจดักิจกรรมการ

วาดภาพตอ่เตมิจากภาพปะตดิเป็นกลุม่ในแตล่ะชว่งสปัดาห์     มีสมัพนัธภาพทางสงัคมโดยเฉล่ียรวมอยู่

ในระดบัมาก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  ทกุชว่งสปัดาห์   และเม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

ระหวา่งชว่งสปัดาห์ พบวา่ระดบัสมัพนัธภาพทางสงัคมโดยเฉล่ียและการเปล่ียนแปลงสมัพนัธภาพทาง

สงัคมเพิ่มขึน้  เม่ือวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียสมัพนัธภาพทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การ

พดูส่ือความหมาย  การแสดงทา่ทางเป็นมิตร และการมีส่วนร่วมกบัเพ่ือน  พบวา่ระดบัคะแนนสมัพนัธภาพ

ทางสงัคมทัง้ 3 ด้าน มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มขึน้ทกุชว่งสปัดาห์ 

อจัจิมา  ศริิพิบลูย์ผล (2552) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง ทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัออทิสตกิท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการเลน่แบบร่วมมือ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัออทิสติก

ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การเลน่แบบร่วมมือ โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ปฐมวยัออทิสติก อาย ุ 5-

6 ปี ซึง่ได้รับการวินิจฉยัจากจิตแพทย์เด็กวา่อยูใ่นกลุม่ภาวะออทิซมึ (Autism) มีความบกพร่องของทกัษะ

ทางสงัคมโดยมีคะแนนจากแบบทดสอบวฒุิภาวะทางสงัคมวายแลนด์ (Vineland Social Maturity Scale) 

อยูร่ะหว่าง 40 – 89 คะแนน (Social Quotient Disability; Moderate to mild Grade) ซึง่เป็นคะแนน

ทกัษะสงัคมท่ีได้น้อยกวา่เกณฑ์ ท่ีมารับบริการในคลินิกปรับเปล่ียนพฤตกิรรม สถาบนัราชานกุลู พ. ศ. 

2552 เลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
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วิจยั 2 อยา่ง  คือ แผนการสอนกิจกรรมการเลน่แบบร่วมมือของเดก็ปฐมวยัออทิสตกิ  และแบบสงัเกต

ทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัออทิสติก 3 ด้านได้แก่ การมีสว่นร่วม  การแบง่ปัน  และการปฏิบตัิตาม

ข้อตกลงของกลุม่  การเก็บรวบรวมข้อมลู ในการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

ซึง่ดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบศกึษากลุม่เดียววดัก่อน – หลงัการทดลอง(One – group 

pretest – posttest design) ซึง่ในการทดลองใช้เวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ3 วนั คือวนัจนัทร์ วนัองัคารและวนั

ศกุร์ ใช้เวลาวนัละ 20 นาที ระหวา่งเวลา 13.00 – 13.20 น. โดยมีขัน้ตอนคือ 1) สร้างความคุ้นเคยกบัเดก็ท่ี

เป็นกลุม่ตวัอยา่งเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  เก็บข้อมลูจากการบนัทึกแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมก่อนการ

ทดลองท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ทัง้ข้อมลูเชิงปริมาณ คือ ระดบัทกัษะทางสงัคมท่ีได้จากแบบสงัเกตทักษะทาง

สงัคม และข้อมลูเชิงคณุภาพ เชน่ ความสนใจในการเข้าสงัคม พฤติกรรมท่ีเดก็แสดงออกโดยมีผู้สงัเกต คือ 

ผู้วิจยั และผู้ชว่ยวิจยัจํานวน 2 คน ในช่วงกิจกรรมการเลน่เสรีจาการจดัประสบการณ์แบบปกตขิองกลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 10 คนเป็นระยะเวลา 20 นาที 3) ดําเนินการทดลองโดยใช้แผนการจดักิจกรรมการเล่น

แบบร่วมมือสําหรับเด็กปฐมวยัออทิสติกจํานวน 24 แผน เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 

20 นาที 4) เก็บข้อมลูจากการบนัทกึแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมหลงัการทดลอง(Post-test) ท่ีผู้วิจยัสร้าง

ขึน้ เชน่เดียวกบั Pretest 5) นําข้อมลูจาการบนัทึกแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมก่อนการทดลองและหลงัการ

ทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้สถิต ิ t-test for Dependent ผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัออทิสตกิท่ีได้รับการ

จดักิจกรรมการเลน่แบบร่วมมือ มีทกัษะทางสงัคมสงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเลน่แบบร่วมมือ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้โดยรวมและรายด้านได้แก่ การมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม  การ

แบง่ปัน  และด้นการปฏิบตัิตามข้อตกลงของกลุม่ และพบวา่ทกัษะทางสงัคมด้านการมีสว่นร่วมมีการ

เปล่ียนแปลงดีขึน้มากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ด้านการปฏิบตัิตามข้อตกลง และอนัดบัสดุท้าย คือด้าน

การแบง่ปัน 

                ปัทมา  บรรเทิงจิต (2548)   ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือนของเด็ก

ออทิสตกิโดยการจดักิจกรรมการละเลน่พืน้บ้านของไทยประกอบกบัการส่ือด้วยภาพ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือ

ศกึษาทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือนของเดก็ออทิสตกิโดยการจดักิจกรรมการละเลน่พืน้บ้านของ

ไทยประกอบกบัการส่ือด้วยภาพ โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสตกิระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2547 โรงเรียนมีบรีุ สํานกังานเขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร ท่ีไมมี่ความพิการซํา้ซ้อน  

จํานวน 1 คน ซึง่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ 1) 

แผนการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคม ด้านการเลน่กบัเพ่ือนของเด็กออทิสติกโดยการจดักิจกรรม
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การละเลน่พืน้บ้านของไทย ประกอบกบัการส่ือด้วยภาพ  2) การละเลน่พืน้บ้านของไทย พร้อม

ภาพประกอบขัน้ตอนการเล่น  3) แบบบนัทกึพฤตกิรรมการพฒันาทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือนใน

การวิจยัใช้เวลาดําเนินการ 6 สปัดาห์ ทําการทดลอง 3 วนั /สปัดาห์ ในวนัจนัทร์ – พธุ-ศกุร์ วนัละ 30 นาที 

รวมทัง้สิน้  18 ครัง้  โดย  1) สงัเกตการณ์เลน่ของเดก็เพ่ือหาข้อมลูเส้นฐาน โดยยงัไมมี่การชว่ยเหลือแต่

อยา่งใดเป็นเวลา 3 ตดิตอ่กนั   2) ทดลองโดยนําการละเลน่พืน้บ้านมาสอนและให้การชว่ยเหลือโดยการส่ือ

ด้วยรูปภาพ พร้อมกบัการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม หากเดก็ทําไมไ่ด้ หรือแสดงอาการไมเ่ข้าใจ ผู้วิจยัให้

การชว่ยเหลือทางกายโดยการจบัมือทําตามตารางการฝึก 3) ในการบนัทึกพฤตกิรรมได้กําหนดรูปแบบการ

บนัทกึพฤตกิรรมการพฒันาทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือนดงันี ้การเลน่ได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องการ

การชว่ยเหลือ  การเลน่ได้จากการจดักิจกรรมโดยใช้รูปภาพประกอบ  การเล่นได้โดยใช้รูปภาพประกอบ

และการชว่ยเหลือทางกาย (Physical Prompts)  การบนัทกึคะแนนในแตล่ะกิจกรรมถ้านกัเรียนปฏิบตัิตาม

ภาพขัน้ตอนของกิจกรรมนัน้ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึน้ไป 2 ครัง้ติดตอ่กนั ให้ดําเนินการทดลองในกิจกรรม

อ่ืนๆ ตอ่ไป   ผู้ชว่ยผู้วิจยัสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการเลน่กบัเพ่ือนเพ่ือหาความเช่ือมัน่ระหวา่งผู้สงัเกต 

Inter-observer Reliability (IOR) ซึง่จะมีคา่ร้อยละ 80 ขึน้ไปจงึจะถือวา่ข้อมลูมีความเช่ือถือได้ สถิตท่ีิใช้

คดิเป็นคา่ร้อยละของจํานวนครัง้ท่ีทําได้ ของพฤตกิรรมเป้าหมาย นําเสนอข้อมลูในรูปแบบกราฟ 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือน โดยการจดักิจกรรม

การละเลน่พืน้บ้านของไทยประกอบกบัการส่ือสารด้วยภาพ มีทกัษะทางสงัคมด้านการเลน่กบัเพ่ือนสงูขึน้ 

ในระดบัคะแนนร้อยละ 60 ขึน้ไป 
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บทที่  3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง       ผลของการเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ
ปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู  ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการวิจยั 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ในแตล่ะขัน้ตอน   ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1. รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุม่เดียว 
ทดสอบก่อนและหลงั (One group Pretest Posttest Design) ดงัภาพ ตอ่ไปนี ้
 

 

 

O1   หมายถึง   การวดัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั                   
ก่อนการเลน่แบบสร้างสรรค์ 
 

  x   หมายถึง    การเลน่แบบสร้างสรรค์ 
 

O2   หมายถึง    การวดัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั                   
 หลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

 
 
 

O1   x    O2 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร การศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระชากร คือ เด็กออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วย
ออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554   จ านวน 30 คน  

 

2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้   เป็นเดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วยออทิสตกิ 

สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554   คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)   จ านวน 10 ราย      โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1) อาย ุ3 - 5 ปี 
2) ความสามารถในการเลน่อยูใ่นระดบัการเลน่สมัผสัและเคล่ือนไหว(Sensorimoter 

Play) หรือ การเลน่จดัเรียง(Organizing Play)  โดยประเมินด้วยแบบประเมินการเล่น
ส าหรับเดก็ออทิสตกิ 

3) ผู้ปกครองยินดีให้เดก็เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 
 

สว่นเกณฑ์คดัเลือกออกจากกลุม่ (Exclusion Criteria) คือ เดก็ใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โปรแกรมการวิจยัได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือผู้ปกครองต้องการออกจากการเข้าร่วมการวิจยั 

 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  

 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็

ออทิสตกิปฐมวยั   

  รายละเอียดในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัแตล่ะชนิด มีดงันี  ้
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3.1 กระบวนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์  มีขัน้ตอน  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1    ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์   
 
รายละเอียดของขัน้ตอนในการพฒันากิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์      
3.1.1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่แบบสร้างสรรค์  ได้แก่ 

3.1.1.1 ความหมายและความส าคญัของการเลน่แบบสร้างสรรค์ 
3.1.1.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลน่   ได้แก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์   
             ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์   ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสงัคมของอีริคสนั   
3.1.1.3  ประเภทของการเล่น   
3.1.1.4  หลกัในการเลือกของเลน่ 
3.1.1.5  หลกัในการประเมินการเลน่ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  
3.1.1.6  หลกัและวิธีการสง่เสริมการเลน่แบบสร้างสรรค์ในเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  
3.1.1.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

3. สร้างแผนกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์และจดัเตรียมอปุกรณ์ตามแผน   

กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

 

4. ตรวจสอบคณุภาพของแผนกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์                    

และปรับปรุงแก้ไข 

5. น าแผนกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์และอปุกรณ์ตามแผนกิจกรรมการ

เลน่แบบสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข 

2. สมัภาษณ์บคุลากรท่ีปฏิบตังิานกบัเดก็ออทิสติกปฐมวยัเก่ียวกบัวิธีการ

จดักิจกรรมการเลน่ให้แก่เด็กออทิสตกิปฐมวยั 
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3.1.2 สมัภาษณ์บคุลากรท่ีปฏิบตังิานกบัเดก็ออทิสตกิปฐมวยั เก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมการ
เลน่ให้แก่เด็กออทิสตกิปฐมวยั   โดยสมัภาษณ์พยาบาลจิตเวชเด็ก 3 คน  ท่ีมีประสบการณ์ในการดแูลเดก็
ออทิสตกิฐมวยัอยา่งน้อย 5 ปี ขึน้ไป   เก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมการเลน่ให้เดก็ออทิสตกิปฐมวยั โดยเป็น
การสมัภาษณ์รายบคุคล  ในประเดน็หลกั 3 ประเดน็ ได้แก่ ลกัษณะของเลน่ท่ีเดก็ชอบเลน่  รูปแบบการเลน่
ท่ีเดก็เลน่   กิจกรรมการเลน่ท่ีจดัแล้วเดก็ชอบ    ได้ข้อสรุปจากการสมัภาษณ์ดงันี ้  

 3.1.2.1 ลกัษณะของเลน่ท่ีเดก็ชอบเลน่  ได้ข้อมลูว่าเดก็ชอบเลน่ของเลน่พวกตวัตอ่  
บล็อกไม้    รถ  ลกูบอล   ของเลน่ท่ีเคล่ือนท่ีได้ 

 3.1.2.2    รูปแบบการเลน่ท่ีเดก็เลน่  ได้ข้อมลูวา่ ถ้าปลอ่ยให้เลน่อิสระเดก็จะเลน่ตาม
ล าพงั   ไมส่นใจท่ีจะเลน่กบัผู้ อ่ืน   รูปแบบท่ีเลน่จะเลน่แบบสมัผสัและเคล่ือนไหวเป็นสว่นใหญ่ 

 3.1.2.3  กิจกรรมการเลน่ท่ีจดัแล้วเดก็ชอบ  ได้ข้อมลูวา่จะเป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว 
ได้ขยบัร่างกาย   ของเลน่มีการขยบั เคล่ือนไหวได้ เช่น  การเลน่เป่าฟองสบู ่   การเลน่ตกปลา  กระโดด 
Trampoline   เลน่รถยนต์  เป็นต้น 
 

3.1.3 สร้างแผนกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์และจดัเตรียมอปุกรณ์ตามแผนกิจกรรมการ
เลน่แบบสร้างสรรค์   โดยรวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีได้จากการศกึษาเอกสารวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
การสมัภาษณ์บคุลากรท่ีปฏิบตังิานกบัเดก็ออทิสตกิฐมวยั  แล้วน ามาสร้างแผนกิจกรรมการเลน่แบบ
สร้างสรรค ์และจดัเตรียมอปุกรณ์ตามแผนกิจกรรม   โดยประกอบด้วย  โครงสร้าง  เนือ้หา  และวิธีด าเนิน
กิจกรรม  ดงันี ้
  3.1.3.1 โครงสร้างของแผนกิจกรรม ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน ได้แก่  

  ขัน้ตอนท่ี 1  การประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็    
  ขัน้ตอนท่ี 2  การด าเนินการตามแผนกิจกรรม 
  ขัน้ตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินผล 
 
3.1.3.2 เนือ้หา  เนือ้หาในแผนกิจกรรมจะเป็นการประยกุต์แนวคดิทฤษฎีการเลน่และ

รูปแบบการเล่นออกมาเป็นกิจกรรมการเลน่ 4 ชนิด เพ่ือพฒันาทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ก
ออทิสตกิปฐมวยั 8 ทกัษะย่อย ดงันี ้
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กิจกรรมการเล่น        
แบบสร้างสรรค์ 

อุปกรณ์ รูปแบบกิจกรรม ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม 

1. เลน่อิสระ -รถเดก็เล่นขนาดเล็ก 6 คนั เลน่ตวัตอ่ตวั - การสบตา 
 -บล็อกไม้รูปทรงตา่งๆ 10 ชิน้    - การยิม้ตอบ 
 -ตวัตอ่จ านวน   20   ชิน้     - การแสดงออกทางสี 
 -โทรศพัท์จ าลอง  2  เคร่ือง    หน้าตอ่ผู้ อ่ืน 
 -หนงัสือนิทาน  2 เลม่  - การใช้สายตาร่วมกบั

พฤตกิรรมอ่ืนในการมี
ปฏิสมัพนัธ์  

   - การแบง่ปันความ
สนกุสนานในการมี
ปฏิสมัพนัธ์   

   -การตอบสนองตอ่การ
เรียกช่ือ  

   -การอวด 
   -การตอบสนองตอ่การเลน่

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
    
2.เป่าฟองสบู ่ - ชดุเป่าฟองสบูแ่บบใช้ปาก กลุม่ยอ่ย 2-3 คน - การสบตา 
   เป่าลกูโป่ง เป่า 1 ชดุ  - การยิม้ตอบ 
 - ลกูโป่งท่ียงัไมไ่ด้เป่า 3-4 ลกู  - การแบง่ปันความ  
   สนกุสนานในการมี 
   ปฏิสมัพนัธ์    
   -ตอบสนองตอ่การเรียกช่ือ  
   - การตอบสนองตอ่การเลน่

ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
    
3.งานเลีย้งวนัเกิด -จาน ชาม ช้อน  แก้วน า้ กลุม่กลาง 4-6 คน - การสบตา 
 -น า้หวานหรือน า้ผลไม้   - การแสดงออกทางสี 
  2  ชนิด    หน้าตอ่ผู้ อ่ืน 
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กิจกรรมการเล่น        
แบบสร้างสรรค์ 

อุปกรณ์ รูปแบบกิจกรรม ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 -ขนมเค้กขนาดเล็ก 1 ชิน้   - การใช้สายตาร่วมกบั 
  พร้อมมีดพลาสตกิส าหรับ    พฤติกรรมอ่ืนระหวา่ง 
  ตดัเค้ก    การมีปฏิสมัพนัธ์ 
 - เทียนเลม่เล็ก 6 อนั    - การแบง่ปันความ 
   พร้อมไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค    สนกุสนานในการมี 
 -  โต๊ะ 1 ตวั    เก้าอี ้7 ตวั    ปฏิสมัพนัธ์    
   - การตอบสนองตอ่ 
    การเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
    
    
4.สง่ตอ่ให้เพ่ือน -  รถเดก็เลน่ 1 คนั เลน่เป็นกลุม่ใหญ่  - การสบตา 
   เส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 7-10  คน - การใช้สายตาร่วมกบั 
   6 นิว้      พฤติกรรมอ่ืนในการมี 
 -  โมเดลสตัว์ขนาดเล็ก เชน่ 

ม้า  
   ปฏิสมัพนัธ์ 

   -ท่ีคีบน า้แข็ง  จ านวน 1 
อนั 
-ลกูปิงปองจ านวน 20 ลกู 
-ตะกร้าหรือขนัพลาสตกิ
จ านวน 1 ใบ 

 - การแบง่ปันความ 
สนกุสนานในการมี
ปฏิสมัพนัธ์ 
- การตอบสนองตอ่การ
เลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
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  3.1.3.3 วิธีด าเนินการตามแผนกิจกรรม   ใช้ระยะเวลาด าเนินการตามแผนกิจกรรม  5 

สปัดาห์   โดยสปัดาห์ท่ี 1 และ 5 เป็นการประเมินทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสติก

ปฐมวยั  ส่วนสปัดาห์ท่ี 2-4  เป็นการด าเนินกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ตามแผนกิจกรรมท่ีก าหนดไว้   

ซึง่เดก็แตล่ะรายท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  จะต้องมาฝึกชว่งสปัดาห์ท่ี 2-4  สปัดาห์ละ 5 วนั  วนัจนัทร์ – ศกุร์   

วนัละ 20 -30 นาที    รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้     ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

แผนจัดกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

 

กิจกรรมครัง้ที่ ช่ือกิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

1 การเลน่อิสระ 
2 การเลน่อิสระ 
3 การเลน่อิสระ 
4 การเลน่อิสระ , เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง 
5 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง 
6 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง 
7 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง 
8 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง 
9 เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง,งานเลีย้งวนัเกิด 

10 เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง,งานเลีย้งวนัเกิด 

11 เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง,งานเลีย้งวนัเกิด 
12 สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
13 สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
14 เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง,สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
15 การเลน่อิสระ, งานเลีย้งวนัเกิด, สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
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กิจกรรมการเล่น  4  กิจกรรม  มีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ดงันี  ้
 

ช่ือกิจกรรม 

การเล่นแบบสร้างสรรค์ 
ลักษณะการเล่น 

ผลของการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

1 2 3 4 5 6 7 8 
การเลน่อิสระ เลน่ตวัตอ่ตวั         

การเป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง เลน่แบบกลุม่ยอ่ย         

งานเลีย้งวนัเกิด เลน่แบบกลุม่ขนาดกลาง         

สง่ตอ่ให้เพ่ือน เลน่แบบกลุม่ใหญ่         
 
 
หมายเหตุ    จากตารางด้านบน  ผลของการพฒันาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  แบง่เป็น 8 ด้าน ดงันี ้

1) การสบตา   
2) การยิม้ตอบ   
3) การแสดงออกทางสีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน   
4) การใช้สายตาร่วมกบัพฤติกรรมอ่ืนในการมีปฏิสมัพนัธ์ 
5) การแบง่ปันความสนกุสนานในการมีปฏิสมัพนัธ์   
6) การตอบสนองตอ่การเรียกช่ือ  
7) การอวด    
8) การตอบสนองตอ่การเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 
 3.1.4 ตรวจสอบคณุภาพของแผนกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์   โดยได้ด าเนินการ ดงันี ้

      3.1.4.1  น าแผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน  พิจารณาความตรงของเนือ้หา(Content  validity)     วา่มีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
ของการพฒันาและความเหมาะสมในการน าไปใช้กบัเด็กออทิสติกปฐมวยั   โดยใช้คา่ IOC ในการ
วิเคราะห์ความสอดคล้อง ซึง่ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับแตล่ะประเดน็ท่ีระดบั .50 ขึน้ไป   ซึง่
ประเดน็ท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณามีทัง้หมด 10 ประเดน็  สรุปได้ดงันี ้
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ข้อ ประเดน็ที่พจิารณา ค่า IOC ที่ได้ 
1 ช่ือแผนกิจกรรมมีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 1.00 
2 ค าน าในแผนกิจกรรมมีความชดัเจน บอกถึงท่ีมาและ

ความส าคญัของแผนกิจกรรม 
1.00 

3 เนือ้หาโดยรวมมีความเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 1.00 
4 ความสอดคล้องของเนือ้หากบัหวัข้อหลกั 1.00 
5 การจดัเรียงเนือ้หามีความเหมาะสม 1.00 
6  ภาษาท่ีใช้เหมาะสม อา่นเข้าใจง่าย 1. 00 
7 วตัถปุระสงค์ของแตล่ะกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไปได้ 0.67 
8 อปุกรณ์ท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรมเหมาะสม 0.67 
9 ระยะเวลาท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรมเหมาะสม 0.67 
10 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 1.00 

 
      3.1.4.2  ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์  ตามผลการวิเคราะห์คา่ 

IOC และข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของแตล่ะกิจกรรมเหมาะสมและเป็นไปได้  
อปุกรณ์ท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรมเหมาะสม    ระยะเวลาท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรมเหมาะสม   โดยใน
สว่นของวตัถปุระสงค์กิจกรรมการเป่าฟองสบู ่ / เป่าลกูโป่ง ตดัการตอบสนองตอ่การเรียกช่ือออกไป  
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมสง่ตอ่ให้เพ่ือนให้ตดัการแบง่ปันความสนกุสนานในการมีปฏิสมัพนัธ์ออก   ใน
ด้านอปุกรณ์ได้รับข้อเสนอแนะให้ใช้อปุกรณ์ท่ีหาได้ง่าย  ผู้ปกครองสามารถหาซือ้มาให้ลกูเลน่ท่ีบ้านได้ 
และเหมาะกบักิจกรรม  โดยได้ปรับอปุกรณ์กิจกรรมเลน่อิสระ จากเดมิใช้รูปจ าลองแบบตา่งๆ  เชน่ สตัว์  
ผลไม้  เปล่ียนเป็นหนงัสือนิทาน            สว่นระยะเวลาท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรมได้ปรับเป็นชว่งเวลา 
20-30 นาทีทกุกิจกรรม   จากเดมิก าหนด 30 -45 นาที เพ่ือให้สอดคล้องกบัชว่งวยัท่ีเดก็จะมีสมาธิให้
ความสนใจ   

      3.1.4.3 น าแผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบัเดก็
ออทิสตกิปฐมวยั จ านวน  3 คน ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง แตเ่ป็นเด็กท่ีมีลกัษณะเชน่เดียวกนักบักลุม่ตวัอย่าง 
คือ เป็นเดก็ออทิสตกิอาย ุ3-5 ปี   ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลน่ในรูปแบบและลกัษณะท่ีคล้ายคลงึ
กนัเพ่ือศกึษาถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้แผนการจดักิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์  ในประเดน็ของ
วิธีการเลน่   ของเลน่   และเวลาท่ีใช้เลน่ 

  3.1.4.4  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์  ตามผลการทดลองใช้ 
ซึง่พบวา่ ในกิจกรรมการเล่นอิสระ ครัง้แรกก าหนดให้ใช้โต๊ะและเก้าอี ้ แตเ่ม่ือทดลองใช้จริง พบวา่ไมไ่ด้ใช้
เลย  เด็กจะนัง่เลน่ท่ีพืน้   ดงันัน้จงึตดัโต๊ะและเก้าอีอ้อกจากของท่ีต้องเตรียม      กิจกรรมสง่ตอ่ให้เพ่ือน 
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พบวา่ในการทดลองใช้นัน้  การใช้รถเด็กเลน่  ลกูปิงปอง เดก็มีความสนใจมากกวา่ใช้ห่วงยาง   จงึได้ตดั
หว่งยางออกไป 

  3.1.4.5  จดัท าแผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ฉบบัสมบรูณ์   
 

 3.2 กระบวนการสร้างแบบประเมินปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวัย   
  3.2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ของเดก็ออทิสติกปฐมวยั   ได้แก่ 

- ความหมายและความส าคญัของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 
- แนวคดิเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิปฐมวยั 
- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

  3.2.2 ด าเนินการพฒันาแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั    

โดยน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัดงักลา่ว   มาพฒันาแบบประเมิน
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั     โดยปรับจากแบบประเมิน  ADOS ในสว่นของการแสดง
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม   แตป่รับทกัษะยอ่ยจากเดมิมี 10 ทกัษะ เหลือเพียง 8 ทกัษะ ซึง่เป็นทกัษะท่ีต้องการ
ให้เดก็แสดงออก ได้แก่ การสบตา  การยิม้ตอบ    การแสดงออกทางสีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน    การใช้สายตาร่วมกบั
พฤตกิรรมอ่ืนในการมีปฏิสมัพนัธ์    การแบง่ปันความสนกุสนานในการมีปฏิสมัพนัธ์    การตอบสนองตอ่
การเรียกช่ือ  การอวด     การตอบสนองตอ่การเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน       รวมทัง้ปรับเกณฑ์การให้คะแนน จาก
เดมิให้คะแนนในแตล่ะทกัษะยอ่ยแบง่ระดบัตา่งกนั   โดยแบง่เป็น 2 ระดบับ้าง      3 ระดบับ้าง    แตใ่น
แบบประเมินท่ีคณะผู้วิจยัน ามาพฒันาได้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดบัในทกุทกัษะย่อย คือ  
  ให้คะแนน  0  คะแนน หมายถึง  ท าไมไ่ด้ /  ไมแ่สดงพฤตกิรรมนัน้ๆให้เห็น 
                         ในระหวา่งท ากิจกรรม 
  ให้คะแนน  1  คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนัน้ๆให้เห็นแตต้่องชว่ยคอ่นข้างมาก /  

   แสดงพฤตกิรรมนัน้เพียง 1-2 ครัง้ 
         ในระหวา่งท ากิจกรรม 

ให้คะแนน  2  คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนัน้ๆให้เห็นแตต้่องชว่ยเล็กน้อย /  
   แสดงพฤตกิรรมนัน้เพียง 3-4 ครัง้ 
   ในระหวา่งท ากิจกรรม 

ให้คะแนน  3  คะแนน หมายถึง  แสดงพฤติกรรมนัน้ๆได้เอง อยา่งน้อย 5-6 ครัง้ 
   ในระหวา่งท ากิจกรรม 
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การแปลผลค่าคะแนนที่ได้ 
 คะแนน     0-13  คะแนน      หมายถึง มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบัต ่ามาก 
 คะแนน   14-27  คะแนน      หมายถึง มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบัต ่า 

คะแนน   28-41  คะแนน      หมายถึง มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบัปานกลาง 
คะแนน   42-55  คะแนน      หมายถึง มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบัดี 
คะแนน   56  คะแนนขึน้ไป   หมายถึง มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบัดีมาก 
 

 

3.2.3  ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั   ได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

 3.2.3.1 น าแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ีคณะผู้วิจยัพฒันา 
ไปตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน  โดยการหาความตรงตามเนือ้หา (Content validity)  ด้วยการให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการพฒันาและความเหมาะสม
ในการน าไปใช้กบัเดก็ออทิสตกิปฐมวยั   และน าผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์คา่ IOC   ซึง่
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับแตล่ะข้อค าถามท่ีระดบั .50 ขึน้ไป   ไป   โดยประเดน็ท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณามีทัง้หมด  6  ประเดน็  สรุปได้ดงันี ้ 

 
ข้อ ประเดน็ที่พจิารณา ค่า IOC ที่ได้ 
1 ช่ือแบบประเมิน  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 1.00 
2 ทกัษะย่อยท่ีประเมินมีความเหมาะสม 1.00 
3 การแบง่ระดบัคะแนนเป็น 4 ระดบั  มีความเหมาะสม 1.00 
4 การอธิบายรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินแตล่ะ 0.67 
 ระดบัคะแนน  มีความชดัเจน  เข้าใจง่าย  
5  ภาษาท่ีใช้เหมาะสม อา่นเข้าใจง่าย 1.00 
6 แบบฟอร์มการบนัทกึเพ่ือให้คะแนน สะดวกในการใช้ 0.67 

 

3.2.3.2 ปรับปรุง แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั   ตามผล

การวิเคราะห์คา่ IOC และข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  ได้แก่ประเดน็การอธิบายรายละเอียดเกณฑ์การให้

คะแนนการประเมินแตล่ะระดบัคะแนน  ได้แก่ ทกัษะการแสดงออกทางสีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน    ทกัษะการการใช้

สายตาร่วมกบักบัพฤตกิรรมอ่ืนในการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม   ทกัษะการตอบสนองตอ่การเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน   
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เกณฑ์การให้คะแนนไมช่ดัเจน  แยกออกจากกนัแตล่ะระดบัไมถ่กู   ผู้ เช่ียวชาญเสนอให้ปรับให้เห็นความ

แตกตา่งชดัเจนกวา่เดมิ  โดยใช้จ านวนครัง้ท่ีเดก็แสดงพฤตกิรรมนัน้มาก าหนด  หรือใช้จ านวนครัง้ท่ีต้องให้

การชว่ยเหลือเด็กเพ่ือให้แสดงพฤตกิรรมเป้าหมายนัน้     สว่นประเด็นความสะดวกในการลงบนัทึก

แบบฟอร์มนัน้  ผู้ เช่ียวชาญเสนอให้ใสว่ตัถปุระสงค์ของแตล่ะกิจกรรมการเลน่ลงไปด้วย  เพ่ือชว่ยให้เห็นได้

เลยวา่เด็กทกัษะท่ีเป็นพฤตกิรรมเป้าหมายตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการหรือไม ่ ซึง่ข้อเสนอแนะทัง้หมดท่ี

ผู้ เช่ียวชาญให้ไว้  คณะผู้วิจยัจงึได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะดงักลา่ว 

  3.2.3.3 น าแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ท่ีได้ปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  ไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่  กบัทดลองเก็บข้อมลูการมี

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัเดก็ออทิสตกิอาย ุ3-5 ปี    ท่ีมีลกัษณะคล้ายกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 11 ราย  แล้ว

น าไปหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของคอร์นบาค   ได้คา่สมัประสิทธ์ิ .71 

 3.2.4 น าแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  ไปใช้เก็บข้อมลูและ

วิเคราะห์การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม   

      สรุปการด าเนินการตามขัน้ตอนการพฒันาแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็
ออทิสตกิปฐมวยั   ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2     ขัน้ตอนการพฒันาแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมิน             

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

2. ด าเนินการพฒันาแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ

ปฐมวยั    

3. ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม              

ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั    

4. น าแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั  ไปใช้

เก็บข้อมลูและวิเคราะห์การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม   

5.  
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4. วิธีด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล   

คณะผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  ตัง้แตว่นัท่ี  9 พฤษภาคม – 10  มิถนุายน 

2554   รวมทัง้สิน้  5  สปัดาห์    แบง่การทดลองและเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้

ช่วงที่ 1    เก็บข้อมูลก่อนการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ (Pre- test)    
ได้ด าเนินการไปเม่ือวนัท่ี  9 -13 พฤษภาคม 2554   เป็นสปัดาห์ท่ี 1    โดยเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากการประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ก          ด้วยแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั    โดยสงัเกตการเลน่ของเด็กเม่ือให้เด็กเลน่แบบสร้างสรรค์ 4 กิจกรรม  ได้แก่     
เลน่อิสระ    เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง     งานเลีย้งวนัเกิด   และสง่ตอ่ให้เพ่ือน     ซึง่จะจดักิจกรรมวนัละ 1  
กิจกรรมให้เดก็เลน่   จนครบ 4  กิจกรรมดงักลา่ว   ในแตล่ะกิจกรรมท่ีเด็กเข้าร่วม ผู้วิจยัจะสงัเกตและ
ประเมินทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเด็กแสดงออกมาทกุกิจกรรม 
 

ช่วงที่ 2     ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
   ได้ด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี   16 พฤษภาคม – 3 มิถนุายน 2554   ในชว่งสปัดาห์ท่ี 2 - 4 
สปัดาห์ละ 5 วนั  วนัจนัทร์ – ศกุร์   วนัละ 20 -30 นาที    รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้     ตามแผนด าเนินกิจกรรม
การเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีก าหนดไว้     4 กิจกรรม คือ  เลน่อิสระ    เลน่เป่าฟองสบู/่เป่าลกูโป่ง   เลน่งาน
เลีย้งวนัเกิด  และเลน่สง่ตอ่ให้เพ่ือน    
 

ช่วงที่ 3    เก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ (Post- test)    
ได้ด าเนินการไปเม่ือวนัท่ี  6-10 มิถนุายน 2554  2554   เป็นสปัดาห์ท่ี 5    โดยเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากการประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็         ด้วยแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั    โดยสงัเกตการเลน่ของเดก็เม่ือให้เดก็เล่นแบบสร้างสรรค์ 4 กิจกรรม  
ได้แก่     เลน่อิสระ    เลน่เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง     เลน่งานเลีย้งวนัเกิด   และสง่ตอ่ให้เพ่ือน    ซึง่จะจดั
กิจกรรมวนัละ 1  กิจกรรมให้เดก็เลน่   จนครบ 4  กิจกรรมดงักลา่ว   เชน่เดียวกบัชว่งก่อนการทดลอง 
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 สรุปการด าเนินการตามแผนกิจกรรม  ดงันี ้

สปัดาห์ท่ี  กิจกรรมครัง้ท่ี ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  ช่ือกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

1  9 -13 พฤษภาคม 2554 
ประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
ก่อนทดลองใช้การเลน่แบบสร้างสรรค์ 

2 1 16 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ 
 2 17 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ 
 3 18 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ 
 4 19 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ , เป่าฟองสบู,่ เป่าลกูโป่ง 
 5 20 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู,่ เป่าลกูโป่ง 

3 6 23 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง 
 7 24 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง 
 8 25 พฤษภาคม 2554 การเลน่อิสระ, เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง 
 9 26 พฤษภาคม 2554 เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง,งานเลีย้งวนัเกิด 

 10 27 พฤษภาคม 2554 เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง,งานเลีย้งวนัเกิด 

4 11 30 พฤษภาคม 2554 เป่าฟองสบู ่/ เป่าลกูโป่ง,งานเลีย้งวนัเกิด 
 12 31 พฤษภาคม 2554 สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
 13   1 มิถนุายน 2554 สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
 14   2 มิถนุายน 2554 เป่าฟองสบู,่ เป่าลกูโป่ง,สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
 15   3 มิถนุายน 2554 การเลน่อิสระ,งานเลีย้งวนัเกิด,                  

สง่ตอ่ให้เพ่ือน 

5  6-10 มิถนุายน 2554 
ประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
หลงัทดลองใช้การเลน่แบบสร้างสรรค์ 

 

จากนัน้จงึน าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้ทัง้ก่อนและหลงัทดลองการใช้กิจกรรมการเลน่แบบ

สร้างสรรค์    ไปวิเคราะห์ผล ซึง่สรุปเป็นแผนภมูิวิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ได้ดงันี  ้
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แผนภูมิที่ 3    วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนด าเนินการทดลอง (Pre-test) 
 ประเมินด้วยแบบประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั 

 

ด าเนินการในสปัดาห์ท่ี 1      วนัท่ี  9 -13 พฤษภาคม 2554 

2. ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
 
สปัดาห์ท่ี 2   วนัท่ี   16-20  พฤษภาคม 2554  

 เลน่อิสระ 

 เลน่เป่าฟองสบู,่ เป่าลกูโป่ง 

  
สปัดาห์ท่ี 3   วนัท่ี  23 -27  พฤษภาคม 2554  

 เลน่อิสระ 

 เลน่เป่าฟองสบู,่ เป่าลกูโป่ง 

 เลน่งานเลีย้งวนัเกิด 
 

สปัดาห์ท่ี 4   วนัท่ี  30 พฤษภาคม - 3 มิถนุายน  2553 

 เลน่อิสระ 

 เลน่เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง 

 เลน่งานเลีย้งวนัเกิด 

 เลน่สง่ตอ่ให้เพ่ือน 
 
 
สปัดาห์ท่ี 8 วนัท่ี  10-13 พฤษภาคม 2553 

 กิจกรรมพฒันาทกัษะการรับรู้และความเข้าใจภาษา 
สปัดาห์ท่ี 9 วนัท่ี  24-27 พฤษภาคม 2553 

 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคมและการชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนั 

สปัดาห์ท่ี 10 วนัท่ี  31 พฤษภาคม - 3 มิถนุายน 2553 
สปัดาห์ท่ี 11 วนัทึ ่ 7 -10 มิถนุายน 2553 

 กิจกรรมพฒันาทกัษะพืน้ฐานการเรียน 
 
ด าเนินการสปัดาห์ท่ี 2 -11  ระหวา่งวนัท่ี  15 มีนาคม – 10 มิถนุายน 2553 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังด าเนินการทดลอง (Post-test) 
 

ประเมินด้วยแบบประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 
 

ด าเนินการในสปัดาห์ท่ี 5      วนัท่ี  6-10 มิถนุายน 2554 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ตามวตัถปุระสงค์เฉพาะของการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมลู วิธีการรวบรวมข้อมลู และสถิตเิพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

วัตถุประสงค์เฉพาะ

ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล 

วิธีการรวบรวมข้อมูล สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 

เพ่ือเปรียบเทียบ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ของเดก็ออทิสตกิ
ปฐมวยั  สถาบนั    
ราชานกุลู               
ก่อนและหลงัการเลน่
แบบสร้างสรรค์ 

 

แบบประเมิน

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ของเดก็ออทิสตกิ

ปฐมวยั 

น าแบบประเมินไป

ประเมินเดก็ออทิสติก  

ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

ก่อนและหลงัการใช้

กิจกรรมการเล่นแบบ

สร้างสรรค์ 

1.หาคา่คะแนนและ

คะแนนเฉล่ียท่ีได้ของ      

กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะราย 

2.เปรียบเทียบคา่คะแนน

เฉล่ีย โดยใช้สถิติ Non- 

Parametric ประเภท

Wilcoxon Matched Pair 

Sign Rank Test 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  เพ่ือศกึษาผลของการเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู    และเพื่อเปรียบเทียบปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสติก
ปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู  ก่อนและหลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์             ผลการวิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอ
เป็น  2   ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
   

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง 
 

  ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบคะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของ
เดก็ออทิสตกิปฐมวยั   สถาบนัราชานกุลู  ก่อนและหลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์     
   

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 ตอนที่ 1    ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะของกลุม่ประชากร 
  การวิเคราะห์ข้อมลู ได้จ าแนกลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างออกเป็น เพศ  อาย ุ โดยวิเคราะห์
ออกเป็นคา่ความถ่ี    ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  เป็นดงัตารางท่ี 1  

 
 

ตารางท่ี  1    จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
        ชาย 6 60.00 
        หญิง 4 40.00 
อาย ุ   
 3 - 3 ปี 11 เดือน 5 50.00 
 4 - 4 ปี 11 เดือน 5 50.00 
    
ผู้ดแูลหลกั   
 แม ่ 5 50.00 
 ยาย 

ตา 
ลงุ 

3 
1 
1 

30.00 
10.00 
10.00 

 
ลกัษณะครอบครัว  
 เดี่ยว 6 60.00 
 ขยาย 4 40.00 
   
 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่กลุม่ตวัอยา่งเป็นเดก็ออทิสตกิเพศชายร้อยละ 60  เพศหญิงร้อยละ 40   
ชว่งอายมีุจ านวนเทา่กนัคือ 3-4 ปี และ 4-5 ปี    ผู้ดแูลเด็กท่ีเป็นผู้ดแูลหลกัเป็นแมร้่อยละ 50 รองลงมาเป็น
ยาย ร้อยละ 30     สว่นท่ีเหลือเป็นตาและลงุ ร้อยละ 10 เทา่กนั      ลกัษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียว
มากกวา่ครอบครัวขยาย 
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ตอนที่ 2        ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบคะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็     
ออทิสตกิปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู  ก่อนและหลงัการเล่นแบบสร้างสรรค์     ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นดงั
ตารางท่ี 2     ตารางท่ี 3    และตารางท่ี 4     
 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบคะแนนและระดบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั   สถาบนั         

ราชานกุลู  ก่อนและหลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์  
 

เดก็คนท่ี 
ก่อนการทดลอง   หลงัการทดลอง 

คะแนน 
ระดบัปฏิสมัพนัธ์

ทางสงัคม 
 

คะแนน 
ระดบัปฏิสมัพนัธ์

ทางสงัคม 
1 9 ระดบัต ่ามาก  31 ระดบัปานกลาง 
2 12 ระดบัต ่ามาก  42 ระดบัดี 
3 27 ระดบัต ่า  46 ระดบัดี 
4 19 ระดบัต ่า  46 ระดบัดี 
5 0 ระดบัต ่ามาก  5 ระดบัต ่ามาก 
6 0 ระดบัต ่ามาก  14 ระดบัต ่า 
7 4 ระดบัต ่ามาก  16 ระดบัต ่า 
8 2 ระดบัต ่ามาก  28 ระดบัปานกลาง 
9 24 ระดบัต ่า  49 ระดบัดี 
10 14 ระดบัต ่า  21 ระดบัต ่า 

 
จากตารางท่ี 2    พบวา่คะแนนและระดบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยัก่อนการ

เลน่แบบสร้างสรรค์  สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัต ่ามากและระดบัต ่า  แตภ่ายหลงัใช้กิจกรรมการเล่นแบบ
สร้างสรรค ์  ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ทัง้หมด 8 คน   และไมเ่ปล่ียนแปลง  2 คน             
จ าแนกเป็นเปล่ียนแปลงในระดบัดี 4 คน      ระดบัปานกลาง เทา่กบั ระดบัต ่า อยา่งละ  2 คน   
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ
ปฐมวยั   สถาบนัราชานกุลู  ก่อนและหลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์  จ าแนกตามราย
กิจกรรม   และทกัษะยอ่ยของการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

 
กิจกรรม 

 
ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม 

 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง 
 
Z 

 
p-value X  SD  

X  SD 

 
 
 
 
1.การ
เลน่ 
อิสระ 

การสบตา 3 .40 .699  1.50 1.179 -2.428* .015 
การยิม้ตอบ 3 .20 .422  1.00 1.054 -2.271* .023 
การแสดงออกทางสีหน้า 3 .30 .483  1.10 .994 -2.271* .023 
การผสมผสานสายตากบั 
พฤตกิรรมอ่ืน 

3 .30 .483 
 

 1.30 1.252 -2.232* .026 

แบง่ปันความสนกุสนาน 3 .20 .422  1.70 .949 -2.714* .007 
ตอบสนองตอ่การเรียกช่ือ 3 .70 .823  1.50 1.080 -2.530* .011 
การอวด 3 .00 .000  .00 .000 .000 1.000 
ตอบสนองตอ่ความสนใจร่วม 3 .70 .675  1.80 .422 -2.598* .009 
รวม 24 2.80 3.521  9.90 6.100 -2.814* .005 

          

 
2.เป่า 
ฟองสบู ่
เป่า 
ลกูโป่ง 

การสบตา 3 .90 1.101  2.00 .943 -2.598* .009 
การยิม้ตอบ 3 .40 .516  1.10 1.197 -2.070* .038 
แบง่ปันความสนกุสนาน 3 .70 .675  2.00 .667 -2.739* .006 
ตอบสนองตอ่การเรียกช่ือ 3 .80 .919  1.40 1.075 -1.857 .063 
ตอบสนองตอ่ความสนใจร่วม 3 1.00 .667  2.10 .738 -2.810* .005 
รวม 15 3.90 3.107  8.60 4.033 -2.810* .005 

           

 
 
3.งาน
เลีย้ง 
วนัเกิด 

การสบตา 3 .30 .483  1.00 .943 -2.333* .020 
การแสดงออกทางสีหน้า 3 .50 .707  1.30 .949 -2.333* .020 
ผสมผสานสายตากบั 
พฤตกิรรมอ่ืน 

3 .40 .516  1.20 .919 -2.333* .020 

แบง่ปันความสนกุสนาน 3 .60 .699  1.70 .949 -2.598* .009 
ตอบสนองตอ่ความสนใจร่วม 3 1.10 .876  1.90 .738 -2.271* .023 
รวม 15 2.90 2.601  7.10 4.012 -2.673* .008 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ
ปฐมวยั   สถาบนัราชานกุลู  ก่อนและหลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์  จ าแนกตามราย
กิจกรรม   และทกัษะยอ่ยของการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (ตอ่) 

 

 
กิจกรรม 

 
ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม 

 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง 
 
Z 

 
p-

value X  SD  
X  SD 

 
 
4.สง่ตอ่ 
ให้เพ่ือน 

การสบตา 3 .20 .422  .60 .516 -2.000* .046 
การแสดงออกทางสีหน้า 3 .40 .516  .60 .843 -1.000 .317 
ผสมผสานสายตากบั 
พฤตกิรรมอ่ืน 

3 .40 .516  .60 .843 -1.000 .317 

แบง่ปันความสนกุสนาน 3 .20 .422  .90 .738 -2.333* .020 
ตอบสนองตอ่ความสนใจร่วม 3 .40 .516  1.50 .527 -3.051* .002 
รวม 15 1.60 2.066  3.67 2.550 -2.536* .011 

         
รวมทุก
กิจกรรม 

ภาพรวมปฏิสัมพันธ์ 69 11.10 9.860  28.00 16.425 -2.803* .005 

*p<.05 
จากตารางท่ี 3   พบวา่   คะแนนเฉล่ียการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั       

สถาบนัราชานกุลู  หลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์   สงูกวา่ก่อนการเล่นแบบสร้างสรรค์   อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05  ในทกุกิจกรรมการเลน่          
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บทที่ 5 

สรุปการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง ผลของการเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั 

 สถาบนัราชานกุลู มีวตัถปุระสงค์   สมมตฐิานการวิจยั  วิธีด าเนินการวิจยั  และผลการวิจยั  ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1.1.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป   
   เพ่ือศกึษาผลของการเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติก 

ปฐมวยั   สถาบนัราชานกุลู 
1.1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

เพ่ือเปรียบเทียบปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิปฐมวยั สถาบนัราชานกุลู ก่อน
และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์  

 
1.2 สมมตฐิานการวิจัย 

ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์เดก็ออทิสตกิปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู        
มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพิ่มขึน้ 

 
 1.3 วิธีด าเนินการวิจัย  

     1.3.1 รูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุม่เดียว 
ทดสอบก่อนและหลงั (One group Pretest Posttest Design)  ดงัภาพ ตอ่ไปนี ้
 
 

O1   หมายถึง   การวดัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั                   
ก่อนการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

  x   หมายถึง    การเลน่แบบสร้างสรรค์ 

O2   หมายถึง    การวดัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั                   
หลงัการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

O1   x    O2 
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     1.3.2 ขอบเขตการวิจัย 

การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษากบัเดก็ออทิสตกิท่ีมาใช้บริการในสถาบนัราชานกุลู ในชว่งเดือน
กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554 

 

     1.3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร การศกึษาวิจยัครัง้นีป้ระชากร คือ เด็กออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอผู้ ป่วย
ออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554  จ านวน 30 คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง     กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเดก็ออทิสตกิปฐมวยัท่ีมาใช้บริการในหอ
ผู้ ป่วยออทิสตกิ สถาบนัราชานกุลู ตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ –  มิถนุายน  2554   คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling)   จ านวน 10 ราย      โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือก (Inclusion Criteria) ดงันี ้
1) อาย ุ3 - 5 ปี 
2) ความสามารถในการเลน่อยูใ่นระดบัการเลน่สมัผสัและเคล่ือนไหว(Sensorimoter 

Play) หรือ การเลน่จดัเรียง(Organizing Play)  โดยประเมินด้วยแบบประเมินการเล่น
ส าหรับเดก็ออทิสตกิ 

3) ผู้ปกครองยินดีให้เดก็เข้าร่วมการวิจยัด้วยความสมคัรใจ 
 

สว่นเกณฑ์คดัเลือกออกจากกลุม่ (Exclusion Criteria) คือ เดก็ใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โปรแกรมการวิจยัได้น้อยกวา่ร้อยละ 80 หรือผู้ปกครองต้องการออกจากการเข้าร่วมการวิจยั 

        1.3.4 ตัวแปรในการวิจัย   ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี ้

  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การเลน่แบบสร้างสรรค์ 
ตวัแปรตาม  ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสติกปฐมวยั 

      
1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่  

  1.4.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ 

  1.4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ของเดก็ออทิสตกิปฐมวยั           ส าหรับใช้ประเมินทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  8 ทกัษะยอ่ย  ได้แก่ 

การสบตา  การยิม้ตอบ    การแสดงออกทางสีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน    การผสมผสานการใช้สายตากบัพฤตกิรรมอ่ืน
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ระหวา่งการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม    การแบง่ปันความสนกุสนานในการมีปฏิสมัพนัธ์    การตอบสนองตอ่

การเรียกช่ือ  การอวด     การตอบสนองตอ่ความสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืน            

1.5 การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  ตัง้แตว่นัท่ี  9 พฤษภาคม – 10  มิถนุายน 

2554   รวมทัง้สิน้  5  สปัดาห์    แบง่การทดลองและเก็บข้อมลูเป็น 3 ชว่ง ดงันี ้

ช่วงที่ 1    เก็บข้อมูลก่อนการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ (Pre- test)    
ได้ด าเนินการไปเม่ือวนัท่ี  9 -13 พฤษภาคม 2554   เป็นสปัดาห์ท่ี 1    โดยเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากการประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ก          ด้วยแบบประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเดก็ออทิสติกปฐมวยั    โดยสงัเกตการเลน่ของเดก็เม่ือให้เดก็เล่นแบบสร้างสรรค์ 4 กิจกรรม  
ได้แก่     เลน่อิสระ    เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง     งานเลีย้งวนัเกิด   และสง่ตอ่ให้เพ่ือน     ซึง่จะจดักิจกรรม
วนัละ 1  กิจกรรมให้เด็กเลน่   จนครบ 4  กิจกรรมดงักลา่ว  ในแตล่ะกิจกรรมท่ีเด็กเข้าร่วม ผู้วิจยัจะสงัเกต
และประเมินทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเดก็แสดงออกมาทกุกิจกรรม 
 

ช่วงที่ 2     ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
   ได้ด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี   16 พฤษภาคม – 3 มิถนุายน 2554   ในชว่งสปัดาห์ท่ี 2 - 4 
สปัดาห์ละ 5 วนั  วนัจนัทร์ – ศกุร์   วนัละ 20 -30 นาที    รวมทัง้สิน้ 15 ครัง้     ตามแผนด าเนินกิจกรรม
การเลน่แบบสร้างสรรค์ท่ีก าหนดไว้     4 กิจกรรม คือ  การเลน่อิสระ    เป่าฟองสบู/่เป่าลกูโป่ง   งานเลีย้ง
วนัเกิด  และเลน่สง่ตอ่ให้เพ่ือน    

 

ช่วงที่ 3    เก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้กิจกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ (Post- test)    
ได้ด าเนินการไปเม่ือวนัท่ี  6-10 มิถนุายน 2554  2554   เป็นสปัดาห์ท่ี 5    โดยเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากการประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็         ด้วยแบบประเมินการมีปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิปฐมวยั    โดยสงัเกตการเลน่ของเดก็เม่ือให้เด็กเลน่แบบสร้างสรรค์ 4 กิจกรรม  
ได้แก่     เลน่อิสระ    เป่าฟองสบู/่ เป่าลกูโป่ง     งานเลีย้งวนัเกิด   และสง่ตอ่ให้เพ่ือน    ซึง่จะจดักิจกรรม
วนัละ 1  กิจกรรมให้เด็กเลน่   จนครบ 4  กิจกรรมดงักลา่ว   เชน่เดียวกบัชว่งก่อนการทดลอง 

 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเปรียบเทียบปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู               

ก่อนและหลงัได้รับกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์    วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาคา่คะแนน และคะแนน
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เฉล่ียการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะราย    แล้วเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ีย โดยใช้สถิติ 

Non- Parametric   ประเภท Wilcoxon Matched Pair Sign Rank Test   

1.7 ผลการวิจัย   ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
ภายหลงั เข้าร่วมกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์เดก็ออทิสตกิปฐมวยั  สถาบนัราชานกุลู        

มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพิ่มขึน้  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05    
  
2. อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์เด็กออทิสติกปฐมวยั  
สถาบนัราชานกุลู        มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพิ่มขึน้  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05   ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยัท่ีว่า ภายหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์เดก็ออทิสตกิปฐมวยั      สถาบนั
ราชานกุลู   มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมเพิ่มขึน้    อธิบายได้ ดงันี ้

การจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์เป็นการน าแนวคิดการเลน่มาพฒันาทกัษะสงัคม ซึง่เป็นท่ี

ยอมรับกนัวา่การเลน่เป็นสิ่งท่ีชว่ยในการเรียนรู้ของเด็กๆทกุคน ดงัท่ี ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา(2549)และจรรจา 

สวุรรณทตั(2553) ได้กลา่วถึงการเลน่ของเดก็วา่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญัอย่างหนึง่ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งเม่ืออยูใ่นวยัเดก็ เด็กเรียนรู้ผา่นการเลน่ ในขณะท่ีผู้ ใหญ่เรียนรู้ผา่นการท างาน การเลน่สง่ผลตอ่การ

พฒันาทกัษะสงัคม เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีน าเดก็ไปสูก่ารส ารวจบทบาททางสงัคมท่ีหลากหลาย เรียนรู้

กฏเกณฑ์ กติกา และระเบียบของสงัคม   ชว่ยพฒันาความมัน่ใจในตนเองและความสามารถทางสงัคม 

การน าการเลน่มาชว่ยสง่เสริมพฒันาการส าหรับเด็กออทิสตกิ เป็นแนวคิดหนึง่ในการแก้ไขปัญหาทกุด้าน

ไปพร้อมกนั  น ามาใช้ร่วมในการบ าบดัรักษาอ่ืนๆด้วย เพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม การใช้ภาษา และ

การส่ือสารให้กบัเด็ก โดยเดก็จะแสดงพฤตกิรรมอย่างมีเป้าหมายมากขึน้ ด้วยการเรียนรู้ผา่นการมี

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม   นอกจากนีแ้ล้วการเลน่แบบสร้างสรรค์ยงัได้ก าหนดแผนการจดักิจกรรมการเลน่ไว้

อยา่งชดัเจน เร่ิมจากการเล่นอิสระตามความความพอใจหรือตามความสนใจของเด็ก เม่ือเดก็เห็นของเลน่

จงึเกิดความรู้สกึอยากเข้ามาจบัต้อง อยากส ารวจ ซึง่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กท่ีมีความอยากรู้อยาก

เห็นตัง้แตเ่กิด การเลน่จะต้องให้เดก็เป็นผู้ ริเร่ิมและอยากเลน่ด้วยตนเอง จงึจะท าให้เดก็ได้เรียนรู้ได้

(Butler,1970 อ้างในนิตยา ประพฤตกิิจ,2539) และลกัษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลน่กบัเด็กเพื่อให้

เดก็แสดงปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมนัน้ จะเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปไมท่ าให้เดก็รู้สกึวา่ถกูบงัคบัหรือถกูรบกวน 

เม่ือเดก็สนใจของเลน่ชิน้ใดในชว่งของการเลน่อิสระ ผู้วิจยัจะเข้าไปเลน่กบัเดก็ด้วยแบบตวัตอ่ตัว โดยใช้

ของเลน่ชนิดนัน้เป็นส่ือกลางให้เดก็เกิดความคุ้นเคย    ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งบคุคลจงึเร่ิมเกิดขึน้  ซึง่ถือ
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วา่เป็นปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมขัน้พืน้ฐาน เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลสองคนท่ีมีความพงึพอใจร่วมกนั การมี

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดีนัน้ บคุคลจะมีความต้องการ มีมมุมองคล้ายกนั หากความต้องการนัน้ได้รับการ

ตอบสนองปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลจะท าให้การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด าเนินไปได้อยา่งตอ่เน่ือง

(General Psychology:http://baccpsy.blogspot.com,2554) หลงัจากท่ีเดก็เล่นอิสระแบบตวัตอ่ตวักบั

ผู้วิจยัแล้วจงึเข้าสูข่ัน้ตอนการเลน่แบบกลุม่ยอ่ย 2-3 คน กลุม่ขนาดกลาง 4-6 คน และกลุม่ใหญ่ 7-10 คน 

ตามล าดบั และในการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์นัน้ได้มีการชว่ยเหลือเดก็ในขณะเลน่ โดยผู้วิจยั

ชว่ยให้เด็กเลน่ของเลน่อยา่งมีเป้าหมายและเลน่อยา่งถกูวิธี หากเดก็เรียนรู้ท่ีจะเลน่ของเลน่เป็น เดก็จะ

สนกุกบัการเลน่นัน้ มีสมาธิ  มีความพยายามท่ีจะท ากิจกรรมจนส าเร็จ  แตเ่ด็กจะหมดความสนใจได้ง่าย

หรือรู้สกึไมมี่ความสขุถ้าท าให้รู้สกึวา่เป็นการเรียน เป็นสิ่งท่ีถกูบงัคบัให้ต้องท า ซึง่ลกัษณะการชว่ยเหลือให้

เดก็ท ากิจกรรมการเลน่ได้จนส าเร็จนัน้ จะคล้ายกบัการช่วยเหลือการเลน่แบบ Integrated Play Group 

(IPG) ((special child, 2554)) ท่ีใช้การสนบัสนนุจากผู้ใหญ่อยู ่3 ระดบั คือ 1) Modeled and directed 

play ผู้ใหญ่จะเข้าไปชีแ้นะโดยตรงตอ่กลุม่ในการปฏิสมัพนัธ์ 2) Verbal guidance ใช้เสียงในการสัง่ให้มี

การปฏิสมัพนัธ์อยู่หา่งออกไป3)Supervision ยงัคงมองดอูยูแ่ตไ่มไ่ด้เข้าไปร่วมในกลุม่     

เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะของของเลน่ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้  เป็นของเลน่ตามหลกัการเลือกของเลน่

ส าหรับเดก็ คือ เหมาะกบัวยัและพฒันาการของเดก็ มีความแข็งแรง คงทนไมแ่ตกหกัง่าย   ปลอดภยั  ไมมี่

เหล่ียมคม มีขนาดท่ีไมเ่ล็กจนเกินไป มีน า้หนกัท่ีพอเหมาะกบัเดก็ในการหยิบจบั  รวมทัง้มีประสิทธิภาพในการกระตุ้น

ความสนใจของเด็กได้ดี เชน่ มีสีสนัชวนมอง ท าให้เกิดเสียงได้ เคล่ือนท่ีได้ ซึง่จะช่วยเพิ่มความสนใจให้กบัเดก็ มีผลให้

เดก็สามารถเล่นได้นานมีเวลาในการเรียนรู้และได้ประโยชน์จากการเลน่อย่างเตม็ท่ี  สอดคล้องกบัการศกึษาของ

สนุทรียา ค าหาญ(2547) ท่ีได้ศกึษาความสนใจของเลน่ของเดก็วยัเตาะแตะตามการรับรู้ของผู้ปกครอง พบวา่ ลกัษณะ

ของของเลน่ท่ีเดก็วยัเตาะแตะให้ความสนใจในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ของเลน่เด่ียว เชน่ ลกูบอล แทง่ไม้ส่ีเหล่ียม หว่งยาง  

บอ่บอล       ของเลน่จ าลอง เชน่ ตุ๊กตาสตัว์ รถยนต์ หุ่น ชดุชา่งไม้   ของเลน่ท่ีท าจากพลาสตกิ และของเลน่ท่ีมีกลไก 

ล้อเล่ือน  ปุ่ มกด บานปิดเปิด  เคล่ือนท่ีได้ด้วยแบตเตอร่ี  มีเสียงดงัประกอบ  มีท่ีดงึ ท่ีโยก หรือหมนุ    สว่นโครงสร้างและสี

ของของเลน่ท่ีเดก็วยัเตาะแตะให้ความสนใจในระดบัมาก ได้แก่ ของเลน่ท่ีมีรูปทรงกลมและทรงส่ีเหล่ียม  ของเลน่ท่ีมีหลายสี

หรือเป็นลวดลาย    สีแดง 3 สีในชิน้เดียว  2 สีในชิน้เดียว   สีเขียว   สีส้ม   สีเหลือง 

ผลการศกึษาครัง้นี ้สอดคล้องกบัการวิจยัในเดก็ปฐมวยัทัง้เดก็ปกตแิละเดก็ออทิสตกิ ท่ีพบวา่เด็กท่ี

ได้รับการพฒันาทกัษะทางสงัคมด้วยการเลน่  จะท าให้เดก็มีทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ เชน่ การศกึษาผลของ
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กิจกรรมกระตุ้นการรับความรู้สกึและการเคล่ือนไหวโดยครอบครัว ท่ีมีตอ่การแสดงพฤตกิรรมซ า้ๆ การเลน่

อยา่งเหมาะสมและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่ของเดก็ออทิสติก(รุ่งนภา ทรัพย์สพุรรณ,2546) การพฒันา

ทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิด้วยการจดักิจกรรมการละเลน่พืน้บ้านของไทยประกอบการส่ือด้วยภาพ 

(ปัทมา บรรเทิงจิต, 2548)  การใช้รูปแบบกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ตอ่การพฒันาทกัษะทาง

สงัคมของเดก็ปฐมวยั(อโนชา ถิรธ ารง,2550) การศกึษาการใช้การเลน่บ าบดัตอ่พฒันาการด้านสงัคมและ

ภาษาของเด็กออทิสตกิ โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ์(วิมล เนตวิิธวรกลุ,2550) ทกัษะทางสงัคม

ของเดก็ปฐมวยัออทิสตกิท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ(อจัจิมา ศริิพิบลูย์ผล,2552) การ

พฒันาสมัพนัธภาพทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัโดยการจดักิจกรรมการวาดภาพตอ่เตมิจากภาพปะติดเป็น

กลุม่(จริยา สนัตานนท์,2553)การใช้เทคนิคReciprocal Imitation Training(RIT)กบัเดก็ออทิสติกปฐมวยั

(Brooke Ingersoll and Laura Schreibman,2006) และการใช้โปรแกรมฝึกการมีสมาธิ (Joint Attention 

Training) ท่ีมีตอ่การเลียนแบบทกัษะสงัคม พฤตกิรรมทางบวก   การเลน่ และการส่ือความหมายของเดก็

ออทิสตกิ (Christina Whalen, Laura Schreibman, and Brooke Ingersoll ,2006) เป็นต้น 

เม่ือวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมรายด้านในแตล่ะกิจกรรมยอ่ยของการเลน่แบบสร้างสรรค์  

พบวา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมบางด้านของกลุม่ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมยอ่ยบางกิจกรรมไม่

แตกตา่งกนั ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้านการอวดในกิจกรรมการเล่นอิสระ ด้านการตอบสนองตอ่การ

เรียกช่ือในกิจกรรมเป่าฟองสบู/่เป่าลกูโป่ง ด้านการแสดงออกทางสีหน้าและการใช้สายตาร่วมกบั

พฤตกิรรมอ่ืนในกิจกรรมสง่ตอ่ให้เพ่ือน ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานนัน้  อาจเป็นเพราะ การอวดนัน้เป็น

ทกัษะท่ีคอ่นข้างยากส าหรับเดก็ออทิสตกิ ซึง่โดยปกตไิมช่อบเอาสิ่งของท่ีตนเองสนใจมาอวดหรือโชว์กบัพอ่

แมอ่ยูแ่ล้ว ซึง่เป็นลกัษณะอาการอย่างหนึง่ของโรค และยิ่งเป็นคนอ่ืนท่ีเดก็ไมคุ่้นเคยด้วยแล้วการน าของ

เลน่มาอวดจงึเป็นไปได้ยาก  สว่นในด้านการตอบสนองตอ่การเรียกช่ือในกิจกรรมเป่าฟองสบู่/เป่าลกูโป่งท่ี

เป็นไปตามสมมตฐิานนัน้  อาจเป็นเพราะกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีเด็กทกุคนได้เคล่ือนไหววิ่งไลจ่บัฟองสบู่

ท าให้เด็กเพลิดเพลินสนกุสนานเตม็ท่ี จงึไมไ่ด้ยินเสียงเรียกช่ือ เพราะเดก็ก าลงัพุง่ความสนใจตอ่กิจกรรม

ดงักลา่วอยู ่ ประกอบกบัลกัษณะของกลุม่เป็นกลุม่ย่อย2-3คน ซึง่อาจท าให้เดก็คุ้นเคยกบัเพ่ือนได้ง่าย   

ส าหรับในด้านการแสดงออกทางสีหน้าและการใช้สายตาร่วมกบัพฤตกิรรมอ่ืนในกิจกรรมสง่ตอ่ให้เพ่ือนท่ี

เป็นไปตามสมมตฐิานนัน้  อาจเป็นเพราะกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมกลุม่ขนาดใหญ่ ผู้ เลน่ 10 คน เดก็แตล่ะคน

ต้องรอคอยเพ่ือให้ถึงรอบของตนท่ีจะได้เลน่ของเลน่และสง่ของเลน่นัน้ตอ่ให้เพ่ือน ซึง่การรอคอยเลน่ตาม

ควิหรือผลดักนัเลน่เป็นกตกิาการเลน่ท่ีเดก็อาจไมเ่ข้าใจ เม่ือถึงควิของตนเองเดก็จงึอยากครอบครองของ
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เลน่ไว้ท่ีตนเองให้นานท่ีสดุ และไมอ่ยากสง่ของเลน่ให้เพ่ือน  จงึท าให้การแสดงออกทางสีหน้าและการใช้

สายตาร่วมกบัพฤติกรรมอ่ืนในการมีปฏิสมัพนัธ์คอ่นข้างน้อย 

3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    
      3.1.1 ผู้ ท่ีจะใช้ควรศกึษาแผนการจดักิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์ให้เข้าใจ   รวมทัง้เนือ้หา 

วิธีการ  และการเตรียมของเลน่ในแตล่ะกิจกรรม ก่อนน ากิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์
ไปใช้ 

      3.1.2 กลุม่เดก็ท่ีเหมาะกบัการใช้กิจกรรมการเลน่แบบสร้างสรรค์  คือเดก็ออทิสติกปฐมวยั  ท่ีมี 

  ระดบัการเลน่ท่ีเลน่ในรูปแบบ เลน่สมัผสัและเคล่ือนไหว (Sensorimotor Play)  คือเล่น 

     ของเลน่แบบ กดั อม ดม โยน หมนุ เคาะ เขย่า    
      3.1.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเดก็ด้วยการเลน่แบบ 

สร้างสรรค์ให้ได้ผล  ควรใช้เวลาตามท่ีก าหนดในแผนกิจกรรม คือ ไมค่วรน้อยกวา่15 ครัง้    
         
 3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
       เพิ่มจ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นเด็กออทิสตกิปฐมวยัให้มากขึน้ เพ่ือเป็นการขยายผล 

การศกึษาวิจยัให้ครอบคลมุและมีขนาดกลุม่ตวัอยา่งมากพอท่ีจะใช้อ้างอิงได้ตอ่ไป 
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2. นางนาถอนงค์  บ ารุงชน 
 ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเล่นแบบสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ออทสิตกิปฐมวัย 

1. ช่ือกิจกรรม  เลน่อิสระ 

 
2.วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน  

 การสบตา   

 การยิม้ตอบ  

 การแสดงออกทางสีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน   

 การใช้สายตาร่วมกบัพฤตกิรรมอ่ืนในการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  

 การแบง่ปันความสนกุสนานในการมีปฏิสมัพนัธ์   

 การตอบสนองตอ่การเรียกช่ือ  

 การอวด   

 การตอบสนองตอ่การเลน่ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 
3. อุปกรณ์  ชดุของเลน่อิสระ  ประกอบด้วย             

 รถเดก็เลน่รูปทรงตา่งๆ    6  คนั    

 บล็อกไม้รูปทรงตา่งๆ  10 ชิน้   

 ตวัตอ่จ านวน  20   ชิน้    

 โทรศพัท์จ าลองมีปุ่ มกด  2  เคร่ือง 

 หนงัสือนิทานส าหรับเดก็เล็ก  2 เลม่ 

 โต๊ะ 1 ตวั   เก้าอี ้ 2  ตวั 
 

4. ระยะเวลา  20 นาที 
 
5. เทคนิคการเล่น เลน่ตวัตอ่ตวั   โดยผู้ ฝึก 1 คน เลน่กบัเดก็ 1 คน 
 
6. วิธีการเล่น 
 6.1 ขัน้เตรียมพร้อม    จดัอปุกรณ์ชดุเลน่อิสระ ดงันี ้

   รถเดก็เลน่  วางรวมกนับนพืน้ 
   บล็อกไม้    วางมมุตรงข้ามกบัรถเด็กเลน่ 
   ตวัตอ่วางใกล้ๆบล็อกไม้ 
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   โต๊ะวางมมุห้อง  จดัเก้าอี ้2 ตวัให้เป็นมมุฉากกนั 
   โทรศพัท์จ าลอง   วางไว้บนโต๊ะ 
   หนงัสือนิทานส าหรับเดก็เล็ก  วางไว้บนโต๊ะ 
   สว่นอปุกรณ์หรือของเลน่อ่ืน นอกจากนีต้้องเก็บออกให้พ้นสายตาของเดก็ 
 

6.2 ขัน้การเล่น   

 ผู้ ฝึกทกัทายเดก็และชวนเด็กให้มาเลน่ของเลน่กบัผู้ ฝึก  สงัเกตปฏิสมัพนัธ์ของเด็ก  เช่น 
มองสบตา  สวสัดี ยิม้ตอบ สีหน้าทา่ทางเป็นอยา่งไรเม่ือเห็นของเลน่  หากเดก็ไมแ่สดง
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ ฝึกหรือแสดงออกไมเ่หมาะสม  ให้ผู้ ฝึกสอนโดยจบัมือเดก็สวสัดี  
จบัหน้าให้หนัมองสบตาหรือยิม้ตอบ และให้แรงเสริมโดยกลา่วชมเชยทนัทีท่ีเด็กให้ความ
ร่วมมือ  

 เม่ือเดก็สนใจของเลน่ชิน้ใด  ให้ผู้ ฝึกเข้าไปเลน่กบัเดก็ด้วย  โดยให้นัง่ตรงกนัข้ามหรือนัง่
เป็นมมุฉากกบัเด็ก  พดูกบัเด็กหรือถามเด็ก  ไมป่ล่อยให้เดก็เลน่คนเดียว หรือสนใจเฉพาะ
วตัถ ุโดยไมส่นใจผู้ ฝึกเลย 

 ถ้าเดก็เล่นของเลน่เฉพาะชิน้ท่ีสนใจ  ให้ผู้ ฝึกคอ่ยๆกระตุ้นเดก็ให้สนใจเลน่ของเลน่ชิน้อ่ืน
ด้วย   โดยการน าของเลน่ชิน้อ่ืนมาโชว์ให้เด็กเห็นพร้อมกบัพดูกระตุ้นเด็ก  เอาของเลน่ท่ี
เดก็ไมส่นใจมาเลน่ใกล้ๆสายตาเด็ก พร้อมกบัเชิญชวนเด็กให้มาเลน่ของเลน่ 

 ถ้าเดก็ไมเ่ลน่ของเลน่ชิน้ใดเลย   ให้พาเดก็นัง่ข้างๆ  ผู้ ฝึกชขูองเลน่ให้เด็กดแูละเลน่ของ
เลน่ให้เดก็ดโูดยใช้เสียงหรือทา่ทางประกอบเพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ  จากนัน้
คอ่ยๆจบัมือเดก็เลน่ของเลน่ร่วมกบัผู้ ฝึก  ให้แรงเสริมโดยกลา่วชมเชยทนัทีท่ีเด็กให้ความ
ร่วมมือ 

 ถ้าเดก็เล่นของเลน่ไมเ่หมาะหรือไมถ่กูวิธี เช่น เอาตวัตอ่เข้าปาก  หรือเอารถเดก็เลน่มาถือ
ไว้อยา่งเดียว   ให้ผู้ ฝึกช่วยเหลือด้วยการจบัมือเดก็เลน่ของเลน่ร่วมกบัผู้ ฝึก  แล้วคอ่ยๆลด
การชว่ยเหลือลง  ถ้าเด็กเลน่ได้เหมาะสมหรือถกูวิธีมากขึน้ 

 เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดให้เดก็เลน่   ให้บอกเดก็วา่พอแล้ว     พร้อมกบับอกเดก็ให้ช่วยเก็บ
ของเลน่   ถ้าเดก็ไมช่ว่ยเก็บของเลน่  ให้ผู้ ฝึกจบัมือเดก็ช่วยเก็บของเลน่  จนเสร็จเรียบร้อย 

 บอกลาเดก็  สอนเด็กขอบคณุก่อนเลิกกิจกรรมการเลน่ 

 ในระหวา่งการเล่นกบัเดก็ ให้ผู้ ฝึกคอ่ยๆสอดแทรกการฝึกทกัษะการมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมแก่เด็ก  ให้สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ของแผนการจดักิจกรรม    ใช้หลกัการฝึก
เพ่ือให้เดก็เกิดการเรียนรู้โดยจบัมือท า  ให้แรงเสริมและคอ่ยๆลดการช่วยเหลือลง   
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ภาคผนวก  ข-2 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
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แบบประเมินปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเดก็ออทสิตกิปฐมวัย 
ช่ือเดก็.................................................................................กิจกรรม................................................ 
ช่ือผู้ประเมิน........................................................................วนัท่ีประเมิน......................................... 
 

รายการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0 1 2 3 
1.การสบตา 
 

 ไมมี่การสบตาด้วย
ตนเองเลย 

   สบตาได้แตผู่้
ทดสอบต้องชว่ยเหลือ  

 สบตาได้ด้วยตนเอง   
1-2  ครัง้ ในขณะร่วม
กิจกรรม 

 สบตาได้ด้วยตนเอง   
อยา่งน้อย 3-4  ครัง้
ในขณะร่วมกิจกรรม 

2.การยิม้ตอบ  ไมย่ิม้ตอบ  ยิม้เม่ือผู้ทดสอบยิม้
ให้พร้อมกบักระตุ้นด้วย
ค าพดูมากกวา่ 2 ครัง้
เชน่  ยิม้หน่อย น้อง..ยิม้ 

 ยิม้เม่ือผู้ทดสอบยิม้
ให้พร้อมกบักระตุ้นด้วย
ค าพดู1-2 ครัง้  เชน่  ยิม้
หนอ่ย   น้อง..ยิม้ 

 ยิม้ตอบทนัทีเม่ือผู้
ทดสอบยิม้ให้โดยไม่
ต้องกระตุ้น  

3.การแสดงออกทาง
สีหน้าตอ่ผู้ อ่ืน 

 ไมมี่การแสดงออก
ทางสีหน้าท่ีเหมาะสม
ตอ่ผู้ อ่ืนเลย เชน่สีหน้า
เรียบเฉย  หรือสีหน้า
โกรธหรือร้องไห้ 
 

 มีการแสดงออกทาง
สีหน้าท่ีเหมาะสม ตอ่
ผู้ อ่ืน  1 ครัง้  เชน่ สีหน้า
แสดงความพอใจท่ีได้
เลน่  หรือสีหน้าแสดง
ความรู้สกึต่ืนเต้นแปลก
ใจกบัของเลน่ท่ีมีเสียง/
เคล่ือนไหว 

 มีการแสดงออกทาง
สีหน้าท่ีเหมาะสม ตอ่
ผู้ อ่ืน 2 ครัง้  เชน่ สีหน้า
แสดงความพอใจท่ีได้
เลน่ สีหน้าแสดงออกวา่
สนกุขณะก าลงัเลน่ของ
เลน่ท่ีถกูใจ 

 มีการแสดงออกทาง
สีหน้าท่ีเหมาะสม ตอ่
ผู้ อ่ืน อยา่งน้อย 3 ครัง้  

4.การใช้สายตา

ร่วมกบัพฤตกิรรม

อ่ืนในการมี

ปฏิสมัพนัธ์ 

 ไมมี่การสบตา
ร่วมกบัการใช้ทา่ทาง
หรือค าพดูเพ่ือส่ือสาร
การมีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมกบัผู้ อ่ืนเลย 

 มีการสบตาร่วมกบั
การใช้ทา่ทางหรือ
ค าพดูเพ่ือส่ือสารการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
กบัผู้ อ่ืน 1 ครัง้ เช่น 
สบตาแล้วแบมือขอของ
เลน่สบตาแล้ว สบตา
แล้วยกมือไหว้เม่ือได้รับ
ของเลน่ 

 มีการสบตาร่วมกบั
การใช้ทา่ทางหรือ
ค าพดูเพ่ือส่ือสารการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
กบัผู้ อ่ืน 2 ครัง้  

 มีการสบตาร่วมกบั
การใช้ทา่ทางหรือ
ค าพดูเพ่ือส่ือสารการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
กบัผู้ อ่ืน 3 ครัง้ ขึน้ไป 
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ประวัตผู้ิวิจัย 

 
1. นางพนิดา รัตนไพโรจน์ 

วัน เดือน ปีเกิด  12 เมษายน 2504 
การศึกษา  -  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ชัน้สงู 

- คหกรรมศาตร์บณัฑิต สาขาพฒันาการเดก็และครอบครัว 
- ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 
- พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการพยาบาล 
- ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 
  นานาชาติ (Certificate of Attendance in The International  Short  
  Training Program in Psychiatric Nursing) 

ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   หวัหน้าหอผู้ ป่วยออทิสตกิ  สถาบนัราชานกุลู 
สถานท่ีปฏิบัตงิาน หอผู้ ป่วยออทิสตกิ  กลุม่การพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 
 

 
2. นางศิริพรรณ แสนลัง 

วัน เดือน ปีเกิด  16 เมษายน  2507 
การศึกษา   -  วิทยาศาสตร์บณัฑิต(พยาบาลและผดงุครรภ์) 
   -  ประกาศนียบตัรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวชเดก็ 
      และวยัรุ่น 
ต าแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถานท่ีปฏิบัตงิาน หอผู้ ป่วยออทิสตกิ  กลุม่การพยาบาล  สถาบนัราชานกุลู 
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