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วารสารวจิยัราชภฏัเชยีงใหม เปนวารสารทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ตพีมิพบทความทีเ่ปนประโยชนตอสังคมหรอืทองถิน่ ทัง้ทางดาน
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ไดรับตีพิมพในวารสารนั้นจะเปนบทความที่แสดงใหเปนที่ประจักษวา
สามารถนําไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกดิประโยชน หรือการเปลี่ยนแปลงแกสังคม
ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรการสรางความตระหนัก การรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชนและสังคม
มาอยางตอเนื่อง

ในวารสารฉบบันีย้งัคงเปนการเผยแพรผลงานทีม่เีนือ้หาทางดานวชิาการ การสรางองคความรู และขอมลูทีเ่ปนประโยชน
จากคณาจารย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และทองถิ่น 
อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนดานวิชาการแกผู ที่สนใจท่ัวไป โดยมีบทความหลากหลายศาสตร ทั้งทางดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร การบริหารจัดการ การศึกษา สุขภาพ การทองเที่ยว และศิลปวิทยาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ไดแก 
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การปรับตัวของแรงงานหญิงขามชาติ การควบคุมดุลพินิจของเจาหนาที่
ตามกฎหมายยาเสพติด ภูมิปญญาทองถิ่นของการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การพัฒนา
สื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน 
ซึ่งบทความตางๆ เหลานี้ไดผานการพิจารณาและการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อยางเขมขนดังเชนที่ผานมา 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีไดสงบทความเขามาขอรับการตีพิมพในวารสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บทความในวารสารฉบบันีจ้ะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม ชมุชน และทองถ่ินเปาหมายตามทีไ่ดตัง้เอาไว อกีทัง้จะเปนประโยชน
ในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป
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การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน
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ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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บทคัดยอ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูใหขอมูลสําคัญเปนผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ การสัมภาษณเชิงลึก 
โดยเกบ็ขอมลูในเดอืนตลุาคม พ.ศ.2559 วเิคราะหขอมลูดวยวธิวีเิคราะหเนือ้หา ผลการวจิยัพบวา ในมมุมองของบุคคลออทสิตกิ
เห็นวา ผูปกครองหรือผูดูแลควรมองวา บุคคลออทิสติกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปท่ีมีปญหาและพยายามแกปญหาใหดีขึ้น
และไมมองวามีความแปลกแยกจากคนอื่น จะเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีเยี่ยม พรอมทั้งคนหาสิ่งท่ีชอบทํา
แลวมคีวามสขุเพือ่สงเสรมิใหเปนความสามารถ สวนมมุมองของจติแพทยเดก็และวยัรุนและพยาบาลจติเวชเหน็วา บทบาทหนาท่ี
รวมกันที่สําคัญคือ การประเมิน การวินิจฉัย และการรักษา โดยกระบวนการที่สําคัญที่สุดคือ การคนหาความเสี่ยงตอภาวะ
ออทิสซึมในชวง 3 ขวบปแรก ในมุมมองนักกิจกรรมบําบัดที่เห็นวา การแกไขตองเริ่มตั้งแตพื้นฐานคือ การแกไขขอบกพรอง
ของการรบัความรูสึกและการรบัรูของประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในลกัษณะบรูณาการ ในมมุมองของครผููดแูลกลุมเดก็ทีม่คีวามตองการ
พเิศษเหน็วา เมือ่เดก็เขาโรงเรยีน ความรวมมอืกนัระหวางโรงเรยีนและผูปกครองในการดแูลพฒันาการและการเรยีนตองเปนไป
อยางใกลชิดตอเนื่องจะสงผลบุคคลออทิสติกมีทักษะในการดําเนินชีวิตที่ใกลเคียงหรือเหมือนกับบุคคลทั่วไป
คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิต บุคคลออทิสติก ผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม

ABSTRACT

This study is based on the methodology of qualitative research. The purpose of this study was to 
draw up the lesson learnt from developing the long life skills for the persons with autism spectrum disorder 
on the views of the autism experts A focus group was used as the research instrument. The qualitative data 
was collected and analyzed with content analysis technique. The results of this research were found that 
the person with autism wanted the parents or caregivers to consider autistic children as general people that 



face problems and try to find the solution. Viewing them as the same as the others was the great way to 
support and encourage them to improve themselves. However, the child psychiatrist and the psychiatric 
nurse practitioner pointed out that the key coordinated roles were assessment, diagnosis and treatment; 
moreover, the most important process was to find out the riskiness of being autistic during the first 3 years 
olds. Furthermore, the occupational therapist viewed that a fundamental treatment was to solve their five 
sensory awareness in integrated way. Moreover, the special education teacher added that if they would go 
to a school, a co-operation between a school and parents was needed in order to closely take care of their 
development and study. This helps them to live as normal or close a life as possible.
Keywords: Developing Life Skills, Persons with Autism, Autism Experts

บทนํา

เนื่องจากภาวะออทิสซึมเปนหนึ่งในความผิดปกติทางการพัฒนาลาชาท่ีเรียกวา PDDs (Pervasive Developmental 
Disorders) คอืมีความบกพรองของพัฒนาการแบบรอบดานซึง่พบไดในชวงตนของชวีติ อาการจะแสดงใหเห็นในชวงอาย ุ 2-3 ป 
หรือเร็วกวาน้ันขึ้นกับการสังเกตของผูปกครองและนํามาพบแพทย ภาวะออทิสซึมจะมีความสัมพันธกับความผิดปกติของ
ระบบประสาทและความผิดปกติของสมองคือมีความผิดปกติของการพัฒนาของโครงสรางเซลลในสมองสวนซีรีเบลลัมและ
ระบบลิมบกิและเปนภาวะท่ีเกดิขึน้ยาวนานตลอดชีวติ คาํวา “Autism” มรีากศัพทมาจากภาษากรีกวา “Auto” ซึง่แปลวา Self 
หมายถึงแยกตัวอยูตามลําพังในโลกของตัวเอง เปรียบเสมือนมีกําแพงใสหรือกระจกเงากั้นบุคคลเหลานี้ออกจากสังคมรอบขาง 
จึงเรียกวา ภาวะออทิสซึม (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2550: 13) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของความผิดปกติ 3 ดาน คือ 1) มีลักษณะ
ในการเขาสังคมที่ผิดปกติ 2) มีลักษณะในการสื่อสารที่ผิดปกติ และ 3) มีแบบแผนพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมที่จํากัด 
ทําซํ้าๆ และคงรูปแบบเดิม (เมธิศา พงษศักดิ์ศรี, 2554) ซึ่งมีแนวโนมของการเกิดอุบัติการณภาวะออทิสซึมในเด็กเพิ่มมากขึ้น
และพบไดในเด็กทั่วโลกโดยไมจํากัดพื้นฐานทางสังคม ความผิดปกติหรือความบกพรองเหลานี้เปนขอจํากัดหรือขัดขวางบุคคล
ออทสิติกในการทาํกิจกรรมการดาํเนนิชีวติดานตางๆ ไดอยางอสิระและการมสีวนรวมทางสงัคมกับผูอืน่ไดตามบทบาท (Spitzer, 
2004; Law, 2006) นอกจากนี้ ในการดําเนินชีวิตทั้งในแงของการดูแลตนเอง (Self-care or Activities of daily living: ADL) 
การเรียนหรือการทํางาน (Education or Work) และการเลนหรือกิจกรรมยามวาง (Play or Leisure) ก็ไดรับผลกระทบ
เชนกัน โดยกลาวไดวา บุคคลออทิสติกมีความยากลําบากในการพัฒนาการทํากิจกรรมตามวัย และกิจกรรมที่มีความหมาย 
ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณและเปนที่ยอมรับแกบุคคลอ่ืน (Spitzer, 2004; Law, 2006) ภาวะออทิสซึมจึงเปนภาวะ
ที่สงผลกระทบยาวนานตลอดชีวิตของบุคคล โดยมีผลจากการศึกษาติดตามระยะยาว พบวา เมื่อเติบโตเปนผูใหญแลวมีบุคคล
ออทิสติกเพียงสวนนอยเทานั้นที่สามารถชวยเหลือดูแลตนเองไดดีและปานกลาง สวนใหญยังคงตองพึ่งพาผูอื่นตลอดไปภายใต
การดูแลของครอบครัวหรือศูนยที่ใหบริการเฉพาะ เชน โรงพยาบาลรัฐ และสถาบันจิตเวช เปนตน (Howlin, Good, 
Hutton & Rutter, 2004: 212-229; Kabayashi, Murata & Yashinaga, 1992: 395-411) ในปจจุบัน มีวิธีการดูแลรักษา
ภาวะออทสิซมึทีแ่ตกตางจากอดตีอยางชัดเจน ซึง่สามารถชวยพฒันาใหเดก็ออทสิตกิมพีฒันาการดขีึน้จนสามารถเรยีนรูปรับตวั
ใชชีวิตอยูรวมในสังคมและประกอบอาชีพไดโดยพึ่งพาผูอื่นนอยที่สุด (Independent living) ประกอบดวย 2 แนวทางหลัก คือ 
1) การบําบัดรักษาที่จําเปน ไดแก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior modification) กิจกรรมบําบัด (Occupational 
therapy) การแกไขการพูด (Speech therapy) การฝกทักษะทางสังคม (Social skill training) การฟนฟูสมรรถภาพดาน
การศึกษา (Special education) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ (Vocational training) และการใชยา (Pharmacotherapy) 
และ 2) การบําบัดรักษาเสริมหรือทางเลือก เชน ศิลปะบําบัด (Art therapy) ดนตรีบําบัด (Music therapy) การบําบัดดวยสัตว 
(Animal-assisted therapy) เปนตน (ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2554)
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โดยสรุป เปาหมายในการดูแลชวยเหลือเด็กหรือบุคคลออทิสติก จึงเปนการสงเสริมใหบุคคลออทิสติกมีทักษะ
ในการดําเนินชวีติใหสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมเปนภาระของผูอืน่ นอกจากครอบครัวท่ีมบีทบาทหลักทีส่าํคญัในการดูแล
ชวยเหลือบุตรหลานที่มีภาวะออทิสซึมแลว ผูเชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team Approach) ดานการดูแล
และรักษาบุคคลออทิสติกเปนอีกกลุมหนึ่งท่ีสําคัญท่ีชวยใหเด็กหรือบุคคลออทิสติกสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางผาสุก 
ดงันัน้ คณะผูวจิยัไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการถอดบทเรยีนการพฒันาทกัษะชวีติสาํหรบับคุคลออทสิตกิในมมุมองผูเชีย่วชาญ 
เพื่อเพิ่มความเขาใจและเกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศสําหรับผูปกครองหรือผูดูแลในการอบรม
เลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการบุตรหลานในปกครองท่ีมีภาวะออทิสซึมอยางถูกตอง ทําใหเด็กหรือบุคคลออทิสติกไดรับโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพที่แฝงอยูภายในของแตละบุคคลสูการดํารงชีวิตไดอยางอิสระและมีคุณคาใหไดมากท่ีสุด รวมถึง
นําแนวปฏิบตัิที่ไดรับจากการวิจัยไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอสาธารณะอยางกวางขวางตอไป

วัตถุประสงค

เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผูเชี่ยวชาญ

ระเบียบวิธีวิจัย

แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลสําคัญเปนผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม จํานวน 5 คน ไดแก จิตแพทยเด็ก

และวัยรุน (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เชียงใหม) พยาบาลจิตเวช (คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) นักกิจกรรมบําบัด (อาจารยประจําภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ครูผูดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวมเอกชน จังหวัดเชียงใหม) และบุคคลออทิสติก
ที่สามารถใชชีวิตในสังคมจนถึงบั้นปลายชีวิต

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth-interview) 
ดวยการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interviews) และเปนการต้ังคําถามตะลอม (Probing techniques) 
จนกระท่ังขอมูลมีความอ่ิมตัวจึงหยุดทําการสัมภาษณเชิงลึก ดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ณ หองประชุม 
โรงแรมแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การเกบ็รวบรวมขอมูล คณะผูวจิยัไดแบงวธิกีารเขาถงึขอมลูและเกบ็รวบรวมขอมลูออกเปน 2 สวน คอื การเกบ็รวบรวม
ขอมูลดานเอกสาร (Review data) และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field data)

• การเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร (Review data) คณะผูวิจัยไดศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดานวิชาการ
จากแหลงขอมลู และสือ่สิง่พมิพตางๆ ไดแก เอกสารทางวชิาการ เอกสารการประชมุ วารสาร บทความตางๆ ขอมลูจากอนิเทอรเนต็ 
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

• การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field data) ดําเนินการดังนี้
 1) คณะผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม จํานวน 5 คน เพื่อสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยจัดกลุม

เปนวงกลมแบบมีโตะตรงกลาง ณ หองประชุม โรงแรมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม คณะผูวิจัยนั่งอยูในกลุมการสนทนา 
ผูชวยวิจัยนั่งอยูภายนอกกลุมเปนผูจดบันทึกและบันทึกเสียงการสัมภาษณ 

 2) คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดคําถามออกเปนประเด็นใหครอบคลุมและสอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย 
ตามขั้นตอนดังนี้
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• กลาวคําตอนรับและขอบคุณผู เขารวมวิจัยทุกคนที่เขารวมการสัมภาษณ เพื่อสรางสัมพันธภาพและ
ความคุนเคย

• รวบรวมขอมูลภูมหิลังของผูเขารวมวจิยัแตละคน ขอมูลท่ีเปนภมูหิลัง ใชเพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูลอยาง
เขาใจและถูกตองยิ่งขึ้น 

• อธิบายวัตถุประสงคและกระบวนการ ระยะเวลาท่ีใช การรักษาความลับของขอมูล สิทธิของผูเขารวมวิจัย 
และความสมัครใจ 

• ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง
• ยุติการสัมภาษณ หลังจากไดขอมูลจนอิ่มตัว ผูสัมภาษณ (คณะผูวิจัย) กลาวขอบคุณผูเขารวมวิจัยทุกคน และ

มอบของที่ระลึก
 3) คณะผูวิจัยไดนําขอมูลจากการบันทึกและถอดเทปมาตรวจสอบความครบถวนตามประเด็นที่สัมภาษณ จากนั้น

ทําการถอดเทปคําตอคํา ประโยคตอประโยค แลวตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งดวยการฟงเทปบันทึกเสียงซํ้า
การวเิคราะหขอมูล ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดทาํการวเิคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยการสรุปประเดน็ (Themes)
การรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยดานสาธารณสุขในคน สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม ไดรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เลขที่ EC-CMPHO 10/2559

ผลการวิจัย

ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม จํานวน 5 ทาน 
ดังนี้คือ (1) จิตแพทยเด็กและวัยรุน เพศหญิง อายุ 30 ป อาชีพ รับราชการ ตําแหนง จิตแพทยเด็กและวัยรุน สถานที่ทํางาน 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม ประสบการณการดูแลเด็กหรือบุคคลออทิสติก ประมาณ 5 ป (2) อาจารย
ประจําภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพศหญิง อายุ 53 ป อาชีพ รับราชการ ตําแหนง 
รองศาสตราจารย สถานที่ทํางาน ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบการณการดูแล
เด็กหรือบุคคลออทิสติก มากกวา 25 ป (3) พยาบาลจิตเวช เพศหญิง อายุ 57 ป อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย (ขาราชการ
บํานาญ) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ หัวหนาตึกจิตเวชเด็กและวัยรุน สถานท่ีทํางาน ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบการณการดูแลเด็กหรือบคุคลออทิสตกิ มากกวา 25 ป (4) อดตีอาจารยผูดแูลเด็กท่ีมคีวามตองการ
พิเศษ หัวหนางานเด็กพิเศษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม (โรงเรียนเอกชนที่จัดระบบการเรียนรวม) เพศหญิง อายุ 63 ป 
อาชีพ เกษียณ ประสบการณการดูแลเด็กหรือบุคคลออทิสติก มากกวา 30 ป และ (5) อาจารยพิเศษ เพศชาย อายุ 75 ป อาชีพ 
อาจารยสอนวิปสสนากรรมฐานภาคภาษาอังกฤษแกพระนิสิต (จิตอาสา) ชาวอังกฤษ ที่ทํางาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ประสบการณการเปนบุคคลออทิสติก 75 ป

การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองของผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม สรุปไดดังนี้
มุมมองที่ 1: มุมมองของจิตแพทยเด็กและวัยรุน และพยาบาลจิตเวช เห็นวา บทบาทหนาที่ของจิตแพทยเด็กและ

วัยรุน และพยาบาลจิตเวชที่สําคัญ คือ การประเมิน การวินิจฉัย และการรักษา โดยกระบวนการที่สําคัญที่สุด คือ การคนหา
เด็กๆ ที่เส่ียงตอภาวะออทิสซึม ในระยะแรก (Early detection) หรือภายในอายุ 3 ขวบ เพื่อใหการรักษาอยางทันทวงที 
บุคคลที่จะชวยใหกระบวนการนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอเด็ก คือ ผูปกครอง แลวพาบุตรหลานมาปรึกษากับ
จติแพทย เพราะยิง่คนหาความเสีย่งตอภาวะออทสิซมึไดเรว็ การพฒันาทักษะในการดาํเนนิชีวติของบุคคลออทสิตกิกย็ิง่ใกลเคยีง
หรือเปนปกติมากขึ้น

มุมมองที่ 2: มุมมองของนักกิจกรรมบําบัด เห็นวา การพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก ตองเริ่ม
จากการที่ผูปกครองตรวจสอบวา บุตรหลานมีการรับความรูสึกและการรับรูจากสิ่งที่มากระทบกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ 

67RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 



ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง (การสัมผัส) ผิดไปหรือแตกตางจากเด็กปกติหรือไม เพื่อจะไดหาแนวทางการแกไขใหไดเร็วที่สุดหรือ
ภายในอายุ 3 ปแรก ซึ่งตองแกไขตั้งแตพื้นฐานกอน ในลักษณะการบูรณาการประสาทความรูสึก (Sensory Integration: SI) 
เริ่มตั้งแต การรับความรูสึก การรับรู และการเรียนรู ตลอดจนการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม ถาผูปกครองไมแนใจหรือสงสัย 
อาจพาบุตรหลานไปพบนักกิจกรรมบําบัด เพื่อทําการประเมิน หรือรับการบําบัด หรือหาแนวทางการแกไขรวมกัน เพื่อพัฒนา
ทักษะในการดําเนินชีวิตในแตละขั้นตอนของชีวิตตอไป

มุมมองที่ 3: มุมมองของครูผูดูแลกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ เห็นวา การพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิตสําหรับ
เด็กหรือบุคคลออทิสติกในโรงเรียนตองไดรับความรวมมือในการดูแลพัฒนาการและรวมแกปญหาในแนวทางเดียวกัน
อยางใกลชดิตอเนือ่งจากสองฝาย คอื โรงเรยีนและผูปกครอง เพราะการเรยีนรวม ทาํใหเดก็ (ออทสิตกิ) ไดรบัการพฒันาทกุดาน 
พรอมกันนั้นกลุมเพื่อนปกติจะยอมรับซึ่งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธทางสังคมตอกัน

มมุมองที ่4: มมุมองของบคุคลออทสิตกิ เหน็วา การพัฒนาทักษะในการดาํเนนิชีวติสําหรบับคุคลออทิสติกน้ัน ผูปกครอง
หรือผูดูแลควรมองวา บุคคลออทิสติกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่มีปญหาเหมือนกันหมด เมื่อมีปญหาก็จะพยายามแกปญหา 
ทําใหดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ซึ่งบุคคลออทิสติกก็สามารถเปล่ียนแปลงใหดีขึ้นไดเชนเดียวกัน ไมควรมองเด็กหรือบุคคล
ออทิสติกแปลกแยกจากคนอ่ืน ซึ่งการมองวาเขาไมแตกตางเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีเยี่ยมดวยการปฏิบัติ
ใหเหมือนคนทั่วไป ที่สําคัญคือ ผูปกครองตองคนหาสิ่งที่ลูก (ออทิสติก) ของตนเองสนใจหรือชอบทํามากที่สุด เพราะสิ่งนั้น
จะกอใหเกิดความสําเร็จตามมา

แนวปฏิบัติที่สําคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก สรุปไดดังนี้
1. ผูปกครองตองสังเกตพัฒนาการที่ไมเปนไปตามวัยของบุตรหลานปฐมวัย (ภายใน 3 ขวบ) โดยเฉพาะเรื่อง “การพูด” 

ถาพบใหรีบพาบุตรหลานไปพบแพทย เพื่อเรงแกไขชวงปฐมวัย ซึ่งเปนวัยสําคัญที่สุด เปรียบดังโรคมะเร็ง ที่กลาววา “รักษา
ใหหายได ถาคนพบเร็วและรักษาเร็ว” โรคออทิสซึมก็เชนเดียวกัน กลาวไดวา “ใกลเคียงปกติได ถาคนพบเร็วและรักษาเร็ว 
ชวงปฐมวัย”

2. ผูปกครองตองสังเกตการรับรูและการรับความรูสึกของประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ ตา (การมอง) หู (การรับเสียง) 
จมูก (การรับกลิ่น) ลิ้น (การรับรส) และผิวหนัง (การสัมผัส) ของบุตรหลานปฐมวัย (ภายใน 3 ขวบ) ถาผิดไปจากเด็กทั่วไป 
รบีพาบตุรหลานไปพบนกักจิกรรมบาํบดัชวยแกไขดวยการบูรณาการประสาทความรูสกึ (Sensory Integration: SI) ปรับใหสมอง
แปลผลไดถูกตอง

3.  ผูปกครองตองยอมรับความผิดปกติของบุตรหลานใหเร็วท่ีสุด เพ่ือเปดโอกาสใหบุตรหลานไดพัฒนาและอยูรวม
ในสังคมได

4.  ผูปกครองตองมองบตุรหลาน (ออทสิตกิ) ใหเหมอืนคนทัว่ไป มองวาเขา “ทาํได แกไขได ดขีึน้ได” และมองหาสิง่ทีช่อบ
หรือพรสวรรคที่แฝงอยู สนับสนุนใหทําตอเนื่อง จนเปนความสุขและความสําเร็จในที่สุด

การอภิปรายผล

ในมุมมองของผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะออทิสซึม (มุมมองที่ 1: จิตแพทยและพยาบาล จิตเวช) ชี้ใหเห็นวา กระบวนการ
ที่สําคัญที่สุดคือ การคนหาความเส่ียงตอภาวะออทิสติกในระยะแรก (Early detection) ในชวง 3 ขวบปแรก เนื่องจาก
กลุมโรคออทิสติกเปนกลุมของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ทําใหมีความบกพรองของพัฒนาการหลายดาน ไดแก 
พัฒนาการดานภาษาและสังคมลาชา มีพฤติกรรม ความสนใจและการกระทําที่ซํ้าๆ และจํากัด โดยอาการดังกลาวเกิดกอนอายุ 
3 ขวบ ซึ่งมีความรุนแรงของแตละโรคในกลุมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับพัฒนาการทางภาษา ระดับสติปญญา (Intelligence 
Quotient : IQ) และความผิดปกติอืน่ๆ ทีพ่บรวมดวย ทัง้นี ้ความบกพรองยงัคงมีตอเนือ่งตลอดชีวติ โดยเฉพาะทักษะดานสังคม 
มีเพียงรอยละ 1-2 ที่สามารถดําเนินชีวิตไดเหมือนคนปกติ อยางไรก็ตาม การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแตอายุยังนอย จะทําให
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เด็กมีโอกาสพัฒนาไดมากกวาการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น (จอมสุรางค โพธิสัตย, 2555) เชนเดียวกันกับนักกิจกรรมบําบัด 
(มุมมองที่ 2: นักกิจกรรมบําบัด) ที่เห็นวา การแกไขตองเริ่มตั้งแตพื้นฐานคือ การแกไขขอบกพรองของการรับความรูสึกและ
การรับรูของประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังหรือการสัมผัส) ในลักษณะการบูรณาการประสาทความรูสึก 
(Sensory Integration: SI) เพราะ SI มีสัมพันธและสําคัญตอการดําเนินชีวิต เริ่มตนที่สมองทําการรับขอมูลความรูสึก แยกแยะ 
จดัระเบียบขอมลูความรูสกึและใหความหมายกับสิง่เราความรูสกึ ผลของการทํางานท่ีดขีองสมองจะกอใหเกดิเปนการบูรณาการ
ประสาทความรูสกึทีด่ ีสงผลใหบคุคลเกิดการเรยีนรู แสดงออกเปนพฤตกิรรมตลอดจนเกดิการปรบัตวัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ
ตางๆ จนเกิดทักษะดานการรูคิด (Cognitive) และพัฒนาใหเกิดเปนศักยภาพสูงสุดในการดําเนินชีวิตของเด็กแตละคน 
ความบกพรองดานการบูรณาการประสาทความรูสึก เปนปญหาที่อาจเริ่มต้ังแตความยากลําบากในการรับขอมูลความรูสึก 
ทําใหเกิดความบกพรองของการจัดระเบียบขอมูลและประมวลผลขอมูลความรูสึกที่ไดรับ เด็กมักมีปญหาอารมณไมคงที่ 
เชน โกรธงายหรือมีอารมณรุนแรง จากความคับของใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือการแกปญหาหรือการจัดการกับสิ่งแวดลอม ไมได
ดังเปาหมายที่ตั้งไว ความผันแปรของระดับความตื่นตัวที่สูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป จะสงผลใหเกิดความลมเหลวในการปรับระดับ
ความรูสึกและการรับรูที่ไมคงที่ในการดําเนินชีวิตประจําวัน จนสงผลตอการปรับสภาวะอารมณสังคม (Socio-emotional) 
ที่มักพบในเด็กที่มีปญหาสมาธิสั้นและออทิสติก (สรินยา ศรีเพชราวุธ, 2555; Smith & Schaaf, 2006: 16-127; Buny, 
Lane & Murray, 2002: 7-86) สอดคลองกับการศึกษาของ Miller, Coll & Schoen (2007: 228-238) ไดทําการวิจัย
เชิงทดลองแบบสุม มีกลุมควบคุมในกลุมตัวอยางเด็กท่ีมีความบกพรองดานการบูรณาการประสาทความรูสึก จํานวน 24 คน 
โดยเปรียบเทียบระหวางการฝก SI การฝกแบบอื่นและการไมไดรับการฝก ซึ่งพบวา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม การบําบัด
รักษาทางกิจกรรมบําบัดดวยการฝก SI ชวยใหเด็กที่มีปญหาดังกลาวมีความสามารถในการทํากิจกรรมที่ดีขึ้น จากการประเมิน
ดวย Short Sensory Profile และ Child Behavior checklist และการศึกษาของผกาวรรณ สุทธิวงศ อภิศักดิ์ ประสมศรี 
กัญญารัตน เหล็กมูล และสุบิน สาวะธรรม (2556) พบวา หลังจากกลุมตัวอยาง (เด็กออทิสติก) จํานวน 10 คน เขารับการบําบัด
รักษาทางกิจกรรมบําบัดดวยโปรแกรม SI แบบกลุมโดยมีรูปแบบกิจกรรมที่นํามาจากคูมือการจัดกิจกรรมดานการบูรณาการ
ประสาทความรูสึกสําหรับนักกิจกรรมบําบัดอยางตอเนื่อง 6 ครั้ง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความสามารถในการทํากิจกรรม
เพิ่มขึ้น แตในทางตรงขามคะแนนที่ไดจากแบบประเมิน Sensory profile กลับลดลง แสดงวา เมื่อความถี่ของพฤติกรรม
ไมพึงประสงคที่เกิดจากความบกพรองของกระบวนการรับความรูสึกลดลง ระดับความสามารถในการทํากิจกรรมของเด็ก
ออทิสติกก็จะเพิ่มขึ้น

เมือ่เดก็ (ออทสิตกิ) เขาโรงเรยีน ทางโรงเรยีนตองใหความรวมมอืในการดแูลพฒันาการและรวมแกปญหาเดก็ (ออทิสตกิ) 
ในแนวทางเดียวกันอยางใกลชิดตอเนื่องจากสองฝายคือ โรงเรียนและผูปกครอง (มุมมองที่ 3: นักครูผูดูแลเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ) ดังนั้น ผูปกครองตองยอมรับความผิดปกติของบุตรหลานใหเร็วท่ีสุด เพื่อเปดโอกาสใหบุตรหลานไดพัฒนาและอยูรวม
ในสงัคมในโรงเรยีนได เพราะการเรียนรวม ทาํใหเดก็ (ออทสิตกิ) ไดรบัการพฒันาทกุดาน พรอมกนันัน้กลุมเพือ่นปกตจิะยอมรบั
ซึง่กนัและกนั และมปีฏสิมัพนัธทางสงัคมตอกนั ดงัที ่Mangrulkar, Whitman & Posner (2001) อธบิายวา การสอนทกัษะชวีติ
เพียงอยางเดียวโดยที่ขาดการมีปฏิสัมพันธของสมาชิกกลุมจะไมชวยทําใหเกิดทักษะชีวิตข้ึน วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Defining Effective Teaching Methods) คือ วิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ ประกอบดวย วิธีการและเทคนิคตางๆ (UNICEF, 
2001) ไดแก การใชบทบาทสมมติ (Role Playing) การอภิปราย (Discussion) การใชการทํางานกลุม (Group Work) 
การวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) การฝกปฏิบัติ (Practice) การใชการเลาเรื่อง (Story Telling) การใชเกม 
(Game) และการใชเทคนิคอื่นๆ ทางดานจิตวิทยามาบูรณาการในการสอนการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งวิธีการและเทคนิคตางๆ 
เหลานี้ ถูกนํามาใชในโรงเรียน และสอดคลองกับ Reynolds (1994) ที่กลาววา วิธีการในการฝกอบรมและทํางานกลุม ควรให
สมาชิกที่เขารวมฝกอบรมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันดวยวิธีการตางๆ เชน การใชเกม การใชสถานการณจําลอง การใชบทบาท
สมมติ การอภิปรายกลุม การเรียนรูจากการปฏิบัติ และการทําแบบฝกหัด เปนตน ทั้งนี้ การที่ผูฝกอบรมไดรวมกิจกรรม
หรือทํางานรวมกับกลุมเพื่อนจะชวยสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมที่ดีได โครงสรางของกลุมเพื่อนที่เปนมาตรฐานเปนการนําพา
ไปสูการสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีงามดวย ดังนั้น สรุปไดวา การพัฒนาทักษะชีวิตจะเกี่ยวของกับการเรียนรูรวมกัน การสนับสนุน
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จากกลุมเพื่อน โอกาสสําหรับการฝกฝนทักษะ การใหขอมูลยอนกลับที่ถูกตอง และการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค รวมถึง
การมีตัวแบบที่ดีของทักษะชีวิตโดยกลุมเพื่อนสมาชิกดวยกัน เปนตน (Mangrulkar, Whitman & Posner, 2001) นอกจากนี้ 
สอดคลองกับการศึกษาของ Dawning (1996: 11) ไดศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผูปกครอง ครูผูสอนเด็กท่ัวไปในโรงเรียน
เรียนรวม ครูการศึกษาพิเศษ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และนักเรียนปกติ พบวา ผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรวม 
ไมเพียงแตทําใหเด็กที่มีความบกพรองระดับมาก (Severe disabilities) มีพัฒนาการดีขึ้นทุกดาน แตกลุมเพื่อนปกติก็ดีขึ้นดวย 
เด็กๆ จะยอมรับซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธทางสังคมตอกัน เชน การพูดคุย รวมกิจกรรมที่สนุกสนาน การทํางานรวมกัน และ
ทาํใหเดก็ทัว่ไปปรบัพฤตกิรรมทัว่ไปของตนเองใหเหมาะสม ลดความรนุแรงลง สาํหรบัเดก็ท่ีมคีวามตองการพเิศษ กม็คีวามรูสกึทีด่ี
ตอตนเอง ไดพัฒนาความสัมพันธทางสังคมอยางมีความหมาย (Develop meaningful social relationships) ไดพัฒนาการ
ทางอารมณดขีึน้อยางเหน็ไดชดั และครเูหน็วา เด็กทีม่คีวามตองการพเิศษมพีฒันาการในการเขากลุมดขีึน้ บรรยากาศในหองเรยีน
อบอุน เด็กๆ ทุกคนปรับตัวทําใหพฤติกรรมเปนไปตามความเหมาะสม และสุดทาย มุมมองที่สําคัญที่สุดคือ มุมมองของบุคคล
ออทิสติก (มุมมองที่ 4: บุคคลออทิสติก) ชี้ใหเห็นวา ผูปกครองหรือผูดูแลควรมองวา บุคคลออทิสติก เหมือนคนธรรมดาทั่วไป
ที่มีปญหาและพยายามแกปญหาใหดีขึ้น และไมมองวามีความแปลกแยกจากคนอื่น จะเปนการสนับสนุนและใหกําลังใจ
อยางดีเยี่ยม พรอมทั้งคนหาสิ่งที่ชอบทําแลวมีความสุขเพื่อสงเสริมใหเปนความสามารถ รวมถึงการใหอิสระในการทําสิ่งตางๆ 
เพ่ือสังเกตดูศักยภาพของบุคคลออทิสติกน้ัน และสงเสริมใหเขาไดทํากิจกรรมท่ีสนใจ สอดคลองกับการอธิบายวิธีการเรียนรู
ของเด็กหรือบคุคลออทิสตกิ ของ Bogdashina (2003) ทีก่ลาววา บคุคลออทิสตกิ สามารถเรียนรูไดจากการมองเห็นและทดลอง
ทําจริง เพราะเขาเหลานั้นมีความจําเปนรูปภาพที่ดีเลิศ (People with autistic can easily remember visual images) 
ฉะนั้น ผูปกครองหรือผูดูแลควรนําจุดเดนของเด็กหรือบุคคลออทิสติกในขอนี้มาชวยในการเรียนรู พัฒนาทักษะตางๆ การปรับ
พฤติกรรม การฝกวินัย หรือการแกปญหาเล็กนอยเพื่อขยับไปสูปญหาที่ใหญขึ้น ดวยการใชรูปภาพสอนรวมดวย เพราะ
เขาเหลานั้น (ที่มีภาวะออทิสติก) มีความจําเปนรูปภาพที่ดีเลิศ จะทําใหเด็กหรือบุคคลออทิสติกเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตัวและ
ปรับตัวไดเพิ่มขึ้น และสามารถอยูรวมในสังคมได ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาทักษะชีวิต

ขอเสนอแนะ

1. หนวยงานทีเ่กีย่วของกบับคุคลออทสิติก เชน สาํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ชมรมผูปกครองบคุคล
ออทิสติก เปนตน ควรประชาสัมพันธบทเรียนหรือแนวปฏิบัติที่สําคัญที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้แกสาธารณะ เพื่อใหผูปกครอง
หรือผูดูแลและประชาชนทั่วไปทราบและนําไปพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก ดังนี้

• ผูปกครองตองสังเกตพัฒนาการที่ไมเปนไปตามวัยของบุตรหลานปฐมวัย (ภายใน 3 ขวบ) โดยเฉพาะเรื่อง 
“การพูด” ถาพบใหรีบพาบุตรหลานพบแพทยเพื่อเรงแกไขชวงปฐมวัย ซึ่งเปนวัยสําคัญที่สุด เปรียบดังโรคมะเร็ง ที่กลาววา 
“รักษาใหหายได ถาคนพบเร็วและรักษาเร็ว” โรคออทิสซึมก็เชนเดียวกัน กลาวไดวา “ใกลเคียงปกติได ถาคนพบเร็วและ
รักษาเร็ว ชวงปฐมวัย”

• ผูปกครองตองสังเกตการรับรูและการรับความรูสึกของประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา (การมอง) หู (การรับเสียง) 
จมูก (การรับกลิ่น) ลิ้น (การรับรส) และผิวหนัง (การสัมผัส) ของบุตรหลานปฐมวัย (ภายใน 3 ขวบ) ถาผิดไปจากเด็กทั่วไป 
รีบพาบุตรหลานพบนักกิจกรรมบําบัดชวยแกไขดวยการบูรณาการประสาทความรูสึก (Sensory Integration: SI) ปรับใหสมอง
แปลผลไดถูกตอง

• ผูปกครองตองยอมรับความผิดปกติของบุตรหลานใหเร็วท่ีสุด เพื่อเปดโอกาสใหบุตรหลานไดพัฒนาและ
อยูรวมในสังคมได

• ผูปกครองตองมองบุตรหลาน (ออทิสติก) ใหเหมือนคนทั่วไป มองวาเขา “ทําได แกไขได ดีขึ้นได” และมองหา
สิ่งที่ชอบหรือพรสวรรคที่แฝงอยู สนับสนุนใหทําตอเนื่อง จนเปนความสุขและความสําเร็จในที่สุด
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2. หนวยบริการสุขภาพของรัฐระดับทองถิ่น ตําบล หมูบาน ควรทําการคัดกรองเบื้องตนใหครอบคลุมในเด็ก
กลุมเปาหมายคือ เด็กปฐมวัยในชวง 3 ขวบปแรก เพื่อคนหาความเส่ียงตอภาวะออทิสซึมในระยะแรก (Early detection) 
ใหไดรบัการดูแลแกไขความบกพรองเร็วทีส่ดุ เพราะย่ิงแกไขความบกพรองไดเรว็ ยิง่ลดความบกพรองไดมากเทานัน้ ทีส่าํคญัคือ 
เนนการแกไขพื้นฐาน นั่นคือ การแกไขความพรองของการรับความรูสึกและการรับรูของประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น 
และผิวหนังหรือการสัมผัส) ในลักษณะการบูรณาการประสาทความรูสึก (Sensory Integration) ดวยนักกิจกรรมบําบัด

3. สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีระบบการเรียนรวม ควรมีความพรอมใน 3 ดาน คือ 1) ดานบุคลากร ควรมี
นักกิจกรรมบําบัด ครูที่ผานการอบรมเรื่องการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษ และแผนกที่ดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
2) ดานระบบการดแูลสงตอขอมลู ควรสงตอขอมลูเมือ่เดก็มกีารเปลีย่นวยัหรอืชัน้เรยีน ใหไดรบัการดแูลตอเนือ่งและเขาใจ และ 
3) ดานความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครอง โรงเรียนและผูปกครองควรดูแลพัฒนาการและการเรียนควบคูกันไป
อยางใกลชิดตอเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความรวมมืออยางดียิ่ง จากทานผูเช่ียวชาญทางดานภาวะออทิสซึมที่ไดให
ขอเทจ็จรงิและขอคดิเหน็อนัเปนประโยชนตอการศกึษาครัง้นี ้อนัไดแก แพทยหญิงชตุนิาถ ศกัรนิทรกลุ จติแพทยเดก็และวยัรุน 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม รองศาสตราจารย ดร.เมธิศา พงษศักดิ์ศรี ภาควิชากิจกรรมบําบัด 
คณะเทคนคิการแพทย มหาวทิยาลยัเชยีงใหม คณุคนงึนจิ ไชยลงัการณ ภาควชิาจติเวช คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
อาจารยรัศมี ปนแกว อาจารยผูดูแลแผนกเด็กที่มีความตองการพิเศษ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม ทานอาจารยพิเศษ 
(ขอสงวนนาม) จิตอาสาชาวอังกฤษสอนวิปสสนากรรมฐานภาคภาษาอังกฤษแกพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ที่ไดใหขอมูลอันเปนประโยชนพรอมบทสรุปการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก 
จึงทําใหงานวิจัยนี้มีคุณูปการตอผูปกครองและผูดูแล รวมท้ังผูที่เกี่ยวของกับบุคคลออทิสติก ในการเพ่ิมความเขาใจ มีทิศทาง 
และเกิดกําลังใจในการพัฒนาทักษะชีวิตใหกับเด็กหรือบุคคลออทิสติก

ทายท่ีสุด ขอขอบคุณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม ในการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อใหการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติกมีทิศทางชัดเจนอันจะสงผลใหบุคคลท่ีมีภาวะออทิสติกดําเนินชีวิต
อยางมีคุณคาและเต็มศักยภาพ
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน

รูปแบบของวารสาร

• กําหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย

กองบรรณาธิการไดกําหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสําหรับการตีพิมพลง 
“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนําเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนํา ที่มาของปญหา)
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน)
• กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ)
• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด)
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการพิมพ
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา : 15-20 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :
 -  ชื่อวิทยาศาสตร คําขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus 
 -  ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคํา เชน Berdmann, Lemmermann
 -  ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design
 -  ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคําเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block 

design, RCBD)

การเรียงลําดับเนื้อหา 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทํางานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสําคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา

4. บทนํา (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกําหนดคุณสมบัติของ………

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 
โดยเรียงลําดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

1. หนังสือ
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

แอนดพับลิชชิ่ง.
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

2. วารสาร
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด.
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กําลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20.
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
3. วิทยานิพนธ

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน
การศึกษา.

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ. 
คณะกรรมการอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล) 
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436 

(27 เมษายน 2556)
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การสงตนฉบับ 

1. ผูสงบทความจะตองทําหนังสือนําสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th

การประเมินบทความตนฉบับ

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 
2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี

......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 

จํานวน 3,000 บาท
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