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This study aimed to develop an evaluation form on the social skills of autistic children. 

The method of research is divided into two phases: Phase one was the development of an evaluation 
form on the social skills along with the development of an evaluation list and scoring criteria by 
studying documents, an observation of the behavior of autistic children and interviewing experts. 
Phase two was the quality examination of the evaluation form on the social skills. The population in 
this study consisted of twenty-four students between thirteen to fifteen years old. The study was 
conducted in the 2018 academic year, in inclusive education schools under the authority of the 
Secondary Educational Service Area, Office One. The selection of autistic children was evaluated by 
multisource assessment, including teachers, parents and friends. The quality evaluation of the 
evaluation form was performed using validity, discrimination, reliability and generalizability. The 
results from the study revealed the following: 1. The results of the evaluation form on the social skills 
had three elements: communication, cooperation and self-control. The evaluation form was provided 
in the analytic rubrics which had three levels. 2. The results of the quality examination of the 
evaluation form on the social skills found that: The content validity of the sixteen items assessment 
had an Index of Item-Objective Congruence (IOC) from 0.60 and 1.00. The discrimination was from 
0.404 to 0.872. The internal consistency reliability was equal to 0.939. The inter rater reliability was 
equal to 0.729. Generalizability, the assessment with a source of teachers and friends had the G-
Coefficient of relative design and absolute design equal to 0.920 and 0.916. The assessed found 
teachers, parents and friends equal to 0.913 and 0.911 and parents and friends to 0.903 and 0.898 
respectively. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
การศกึษาเป็นกระบวนการสําคญัในการพฒันาประเทศให้มีคณุภาพ หากคนส่วนใหญ่

ในประเทศมีคณุภาพแล้วย่อมส่งผลตอ่การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในท่ีสุด และจากการ
เปล่ียนแปลงทางกระแสสงัคมท่ีรวดเร็ว รัฐตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาบคุลากรของชาติ
ในทกุๆด้าน ด้วยการวางรากฐานทางการศึกษาให้มัน่คง รัฐจะต้องพฒันาคนให้พร้อมท่ีจะเผชิญ
กบัวิถีชีวิตและให้เอือ้ตอ่การพฒันาประเทศโดยส่วนรวมในอนาคต สงัคมปัจจบุนัจึงเร่งการพฒันา
คุณภาพคนทุกคน โดยให้ความสําคญัต่อการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนได้พัฒนาตาม
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 
2549,1)  

ประเทศไทยได้ให้ความสําคญัเร่ืองสิทธิคนพิการ ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญัติไว้ว่า คนพิการมีสิทธิท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม และมีสิทธิได้รับการศึกษา    
ไม่น้อยกว่า 12 ปีท่ีรัฐจะต้องจดัให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ได้รับ
การศกึษาโดยทดัเทียมกบับคุคลอ่ืน (สํานกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2558, 3) นอกจากนี ้
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ก็ได้กําหนดแนวทางการจดัการศกึษาสําหรับบคุคล
ท่ีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือ
บคุคลท่ีไมส่ามารถพึง่ตนเองได้ไว้วา่ การจดัการศกึษาต้องจดัให้บคุคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาค
กนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคณุภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) นอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มีบญัญัติท่ีรองรับสิทธิทางการศึกษาของคนพิการไว้ เช่น 
สิทธิได้รับการศกึษาโดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายตัง้แตแ่รกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทัง้
ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน และมีสิทธิเลือกบริการ 
เลือกสถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาตามความสามารถ ความถนดัและความต้องการ
จําเป็นพิเศษของบคุคลนัน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาได้จัดทํา
มาตรฐานการศกึษาของการศึกษาพิเศษขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 โดยมีสํานกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษอยู่ภายใต้สํานกังานคณะกรรมการศึกษา
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ขัน้พืน้ฐาน โดยได้ร่วมมือกับสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาทัว่ประเทศในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาเรียนร่วมและเรียนรวม
ภายในโรงเรียนทัว่ประเทศท่ีมีการจดัการศกึษาสําหรับเดก็พิการในวยัเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
(สํานกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558, 3-5) ซึ่งหนึ่งในเด็กพิการท่ีได้รับการพฒันาทาง
การศกึษาคือ เดก็ออทิสตกิ และจากระบบบริหารจดัการข้อมลูโรงเรียนเรียนรวมได้รายงานจํานวน
ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมโดยแยกตามเขตพืน้ท่ีและแยกตามประเภทความพิการ ข้อมูล ณ   
10 มิถุนายน 2561 ของสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสํานักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีจํานวนของเด็กออทิสติกมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
จํานวนเดก็ออทิสติกในตา่งจงัหวดั (สํานกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษ, 2561) ซึ่งเด็กออทิสติก
เป็นหนึง่ในเดก็ท่ีมีความต้องการการชว่ยเหลือเป็นพิเศษ  

เด็กออทิสติก หรือเด็กท่ีมีภาวะออทิสซึม เป็นหนึ่งในเด็กท่ีมีความต้องการการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ เน่ืองจากเด็กออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีความผิดปกติทางพฒันาการในด้านปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม การส่ือความหมาย และพฤติกรรม รวมทัง้การขาดจินตนาการ โดยจะปรากฏในระยะ 3 ปี
แรกของชีวิต (กรมสขุภาพจิต, 2546, 1) ลกัษณะสําคญัของภาวะออทิสซึม เช่น เด็กไม่มีความ
สนใจร่วมกับผู้ อ่ืน ไม่สบตา ไม่สนใจเลียนแบบ ขาดทักษะในการอ่านสีหน้าท่าทางของผู้ อ่ืน        
ไม่สามารถสร้างสมัพนัธภาพหรือขาดทกัษะในการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน (Teplin, 1997, 591, 
Neitzel, et al. 1998, 137) และเม่ือเปรียบเทียบเด็กออทิสติกกบัเด็กปกติท่ีมีอายเุท่ากนั พบว่า 
เดก็ออทิสตกิมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมน้อยกวา่และมีลกัษณะแตกตา่งไปจากเด็กปกติ ส่วนมากมกัมี
ลักษณะแยกตัวและชอบอยู่ในโลกของตนเอง ปัญหาท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากเด็กออทิสติก         
ไม่เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ อ่ืน ทําให้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในสายตาของผู้ อ่ืน 
ทําให้เข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ขาดเพ่ือน ขาดความสมัพนัธ์กับคนรอบข้าง และไม่เข้าใจสิ่งท่ีดําเนินไป
รอบตวัอย่างดีพอ (ผดงุ อารยะวิญญู, 2546, 51) เช่นเดียวกนักบัสขุพชัรา ซิม้เจริญ (2545) และ
เบญจมาศ พระธานี (2554) กล่าวถึงความบกพร่องของเด็กออทิสติก ในด้านการส่ือสาร          
ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านการควบคมุพฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งส่งผลทําให้เด็กออทิสติก
มีปัญหาในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

การดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมต้องอาศัยทักษะทางสังคม เน่ืองจากทักษะ     
ทางสงัคม (Social Skills) เป็นความสามารถของบคุคลท่ีจะอยู่ร่วมกนั ทํางานร่วมกัน (ปัทมาวดี 
บุณย์สวัสดิ์, 2536) เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้ อ่ืนท่ีจะส่งผลให้บุคคลแสดง
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พฤติกรรมได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (อญัชลี สารรัตนะ, 2553) เป็นทกัษะท่ีจําเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กันและการรักษาความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคม สามารถ
ปรับตวัให้เหมาะสมกบัสงัคมได้ (กลุยา ก่อสวุรรณ, 2553) ร่วมถึงความสามารถของบคุคลในการ
ติดต่อส่ือสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการควบคุมการส่ือสารระหว่างบุคคล 
(Riggio, 1986) ซึ่งเด็กออทิสติกนัน้มีความบกพร่องทัง้ด้านพัฒนาการ ด้านการส่ือสารและ      
ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2543, 211) ทําให้เด็กออทิสติกมีปัญหาในการ
เข้าสงัคมเพราะขาดทกัษะทางสงัคมท่ีเป็นปัญหาหลกัสําคญัของเดก็ออทิสตกิ  

ความบกพร่องของทักษะทางสังคม เป็นความบกพร่องหลักท่ีพบในเด็กออทิสติก       
โดยความบกพร่องท่ีสําคญั ประกอบด้วย ความบกพร่องเก่ียวกับความเข้าใจทางอารมณ์ ได้แก่  
ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้ อ่ืน ไม่สามารถตีความอารมณ์ท่ีผู้ อ่ืนแสดงออกได้ ไม่สามารถอธิบายความ
สนใจ อารมณ์ของตน เม่ือสนทนากับผู้ อ่ืนได้ ไม่สามารถแสดงออกท่าทางเพ่ือการส่ือสาร และ
บกพร่องในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น ไม่สามารถเร่ิมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเล่นกับเพ่ือน            
ไม่เป็นขาดความสนใจเพ่ือนขณะทํากิจกรรม เป็นต้น (นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ, 2559, 2)      
ซึ่งการช่วยเหลือในด้านการสอนทักษะทางสังคมแก่เด็กออทิสติกจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์        
ท่ีเกิดขึน้ในสังคมเข้าใจอารมณ์ของผู้ อ่ืน และวิธีแสดงตนอย่างเหมาะสมในสถานการณ์เช่นนัน้    
ทําให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืนได้ และลดพฤติกรรมบางอย่างท่ีเป็นปัญหาลงไปได้
สามารถดําเนินชีวิตอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ (ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2546, 51-61)  

การประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือตรวจสอบความบกพร่องทกัษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติก แตเ่ด็กออทิสติกไม่สามารถประเมินตนเองได้ ในการตรวจสอบทกัษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติกจึงต้องได้รับการประเมินจากผู้ ท่ีมีความใกล้ชิดกับเด็กออทิสติกเพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีชดัเจน จึงนํามาซึ่งการศกึษางานเก่ียวกบัแนวคิดการประเมินท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวดั
และประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกคือ การประเมิน หลายแหล่ง (Multisource 
Assessment) เป็นหนึ่งในวิธีของการประเมิน ท่ีมีผู้ ประเมินมากกว่า 1 แหล่ง(Bracken, 
Timmreck, & Church, 2001) เพ่ือให้ได้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีมีสารสนเทศท่ีสําคญัในการพฒันาและ
ปรับปรุงเป็นรายบุคคล โดยมีการนําประเมินหลายแหล่งนีม้าใช้ในการประเมินในหลากหลาย
บริบท ทําให้ข้อมูลสารสนเทศจากมุมมองของผู้ประเมินท่ีหลากหลายระดบัความสัมพันธ์ และ
นํามาเป็นข้อมลูย้อนกลบัให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องไปใช้ประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัได้ (นิลวิศาล เฮงสมบรูณ์, 
2559, 59) ในการนีข้้อมูลท่ีได้จากการประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกจะมีมากกว่า               
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1 แหล่ง โดยใช้ผู้ประเมินท่ีเก่ียวข้องกับเด็กออทิสติกซึ่งมี ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือน โดยมี
ความมุง่หวงัในการใช้ข้อมลูท่ีได้นีเ้พ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก 

จากท่ีกลา่วข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ทกัษะทางสงัคมมีความสําคญัและส่งผลตอ่การเรียนรู้
ของเด็กออทิสติก ซึ่งมีการศึกษาเก่ียวกับทกัษะทางสงัคมและมีการสร้างเคร่ืองมือวดัทกัษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติกไว้หลายฉบบั เช่น แบบตรวจสอบทักษะทางสังคมของพชัรี จิ๋วพัฒนกุล 
(2549) เป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของอจัจิมา ศิริพิบลูย์ผล (2552) 
และแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนท่ีมีภาวะออทิสซมึด้วยสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของ
วรรณนภา บญุลาโภ (2556) ท่ีประเมินแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน 3 ระดบัเหมือนกนั 
แบบประเมินทกัษะสงัคมของฤตถิรา จนัทร์เจริญ(2559) เป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 
ซึง่แตล่ะเคร่ืองมือส่วนใหญ่นําไปใช้ประเมินเด็กออทิสติกในระดบัปฐมวยัและประถมศกึษา โดยมี
ผู้ ประเมินจะเป็นครูหรือผู้ ปกครอง และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช้ความเท่ียงตรง          
เชิงเนือ้หา แตใ่นการวิจยันี ้ผู้วิจยัมีความสนใจในการพฒันาแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็ก
ออทิสตกิระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น อาย ุ13 -15 ปี ใช้ผู้ประเมินจากหลายแหล่งท่ีมีความเก่ียวข้อง
กบัเดก็ออทิสตกิ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือน เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความชดัเจน หลากหลายระดบั
ความสมัพันธ์และครอบคลุม และมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินท่ีหลากหลายทําให้
แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกมีคุณภาพ นําไปใช้ในการตรวจสอบทักษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพเด็กออทิสติกให้ได้รับการยอมรับ
และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ13-15 ปี โดยใช้การ
ประเมินหลายแหลง่ ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

2. เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ
13-15 ปี โดยใช้การประเมินหลายแหล่ง ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 
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ความส าคัญของการวิจัย 
จากการวิจยัครัง้นี ้ทําให้ได้แบบประเมินทกัษะทางสงัคมสําหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียน

เรียนร่วมท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ในการประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก  อาย ุ         
13-15 ปี เพ่ือช่วยในการตรวจสอบความบกพร่องทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกและสามารถ
นําผลจากการตรวจสอบมาวางแผนการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ารวิจยันีไ้ด้ใช้แนวคิดการประเมินหลายแหล่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชดัเจน
ท่ีมาจากหลากหลายบริบท และนําทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเ ช่ือถือของผลการวัด 
(Generalizability Theory) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ออทิสตกิท่ีจะนําไปใช้ตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอายุ13-15 ปี 
โดยใช้การประเมินหลายแหลง่ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 ซึง่ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 การสร้างแบบประเมินทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอายุ 13-15 ปี              
มีการดําเนินการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก  พร้อมทัง้
สงัเกตพฤตกิรรมของเด็กออทิสติกจํานวน 3 คน และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 1 คน และ
ครูท่ีดแูลเดก็ออทิสตกิ จํานวน  2  คน เพ่ือนําไปสงัเคราะห์ให้ได้กรอบแนวคิดของทกัษะทางสงัคม
ของเด็กออทิสติก เพ่ือนําไปสร้างข้อคําถามและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทาง
สงัคมของเดก็ออทิสตกิ 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก          
อาย ุ13-15 ปี มีการดําเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา อํานาจจําแนก ความเช่ือมัน่
และการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เด็กออทิสติกระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น อายุ 13-15 ปี ของโรงเรียนเรียนร่วมในปีการศึกษา 2561 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ซึ่งจํานวนเด็กออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมมีจํานวนทัง้สิน้ 35 คน  
ในงานวิจยัศกึษากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จํานวน 
24 คน 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาทกัษะทางสังคมของเด็กออทิสติก อายุ 13-15 ปี โดยแบ่ง

ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบั
ผู้ อ่ืน องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการ มีความผิดปกติทางสงัคม
และปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการส่ือสาร และความผิดปกติทางอารมณ์
และพฤตกิรรม เน่ืองมาจากความผิดปกตขิองสมองแบบหนึง่ท่ีเกิดขึน้ในวยัเดก็ 

ทกัษะทางสงัคม หมายถึง ความสามารถในการอยู่ในสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีแสดงออก
ถึงการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เป็นท่ียอมรับจากคนในสงัคมและอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ โดย
ประเมินจาก 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกับผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
แสดงออกกบัผู้ อ่ืน การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผู้ อ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรับรู้
และปฏิบตัิตามหน้าท่ีตนเองได้รับมอบหมายข้อตกลงท่ีกําหนด และมีส่วนร่วมในการทํางานกับ
ผู้ อ่ืนโดยไมมี่ข้อขดัแย้ง 

องค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการจดัการ
พฤตกิรรมของตนเอง อดทนตอ่สิ่งตา่งๆ และตอบสนองตอ่การกระทําของผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม 

แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือ
ใช้ประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน การทํางาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน และการควบคมุตนเอง เป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วนท่ีมี 3 
ระดบั 

การประเมินหลายแหลง่ หมายถึง วิธีในการประเมินท่ีมีผู้ประเมินหรือผู้ ให้ข้อมลูมากกว่า 
1 แหลง่ ในการวิจยันีมี้ผู้ประเมินจาก 3 แหลง่ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือน 

ครู หมายถึง ครูผู้ดแูลภายในโรงเรียน ได้แก่ ครูท่ีปรึกษา ครูการศกึษาพิเศษ หรือครู  
ท่ีได้รับมอบหมายให้ดแูลเดก็พิเศษ  

ผู้ปกครอง หมายถึง คนท่ีคอยดแูลภายนอกโรงเรียน เชน่ พอ่ แม ่พ่ีเลีย้ง เป็นต้น 
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เพ่ือน หมายถึง เดก็ปกติท่ีเรียนร่วมกนัภายในห้องเรียน ได้แก่ เพ่ือนท่ีมีความใกล้ชิด
สนิทกบัเดก็ออทิสตกิ หรือเพ่ือนท่ีได้รับมอบหมายจากครูให้คอยช่วยเหลือดแูลเด็กออทิสติก เพ่ือน
ท่ีครูคดัเลือกภายในห้องเรียนเดียวกนักบัเด็กออทิสติก 

คณุภาพของแบบประเมิน หมายถึง คณุลกัษณะของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของ
เดก็ออทิสตกิ โดยตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน ดงันี ้

1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยวิเคราะห์คุณภาพจากค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งรายการประเมินกบันิยามเชิงปฏิบตักิาร (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

2. อํานาจจําแนกโดยวิเคราะห์คณุภาพจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation)   

3. ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในโดยวิเคราะห์คณุภาพจากคา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

4. ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของผู้ประเมินโดยวิเคราะห์คณุภาพจากคา่ดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) 

5. การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัดโดยวิเคราะห์คุณภาพจากค่า
สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์และเชิงสมับรูณ์ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจยันีเ้ป็นการสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี โดย
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกับผู้ อ่ืน องค์ประกอบท่ี 2       
การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง โดยอาศยัแนวคิดการประเมิน
หลายแหล่งและทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั แล้วแบบประเมินท่ีสร้างขึน้
นําไปตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ประกอบด้วย      
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา อํานาจจําแนก ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายใน ความเช่ือมัน่
แบบความสอดคล้องของผู้ประเมิน และการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัดเพ่ือให้ได้
แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิท่ีมีคณุภาพ  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 

ทกัษะทางสงัคมของ 

เดก็ออทิสตกิ 

อาย ุ13 – 15 ปี 

- การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 

- การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน   

- การควบคมุตนเอง 

 

แบบประเมิน 

ทกัษะทางสงัคม 

ของเดก็ออทิสตกิ  

อาย ุ13 – 15 ปี  

 

 

คณุภาพแบบประเมิน 

ทกัษะทางสงัคม 

ของเดก็ออทิสตกิ 

อาย ุ13 – 15 ปี 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  

2. อํานาจจําแนก     
3. ความเช่ือมัน่แบบความ

สอดคล้องภายในวิเคราะห์จาก

คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค   

4. ความเช่ือมัน่แบบความ

สอดคล้องของผู้ประเมิน

วิเคราะห์จากคา่ดชันีความ

สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน  

5. การสรุปอ้างอิงความ

นา่เช่ือถือของผลการวดั

วิเคราะห์จากคา่สมัประสิทธ์ิ

การสรุปอ้างอิง 

แนวคิด 

การประเมินหลายแหลง่
(Multisource 
Assessment) 

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือ 
ของผลการวดั 

(Generalizability 
Theory) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจยั เร่ือง การพฒันาแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกโดยใช้การ
ประเมินหลายแหล่งในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. เดก็ออทิสตกิ 
1.1 ความหมายของเดก็ออทิสตกิ 
1.2 สาเหตขุองออทิสตกิ 
1.3 ลกัษณะและอาการของเดก็ออทิสตกิ 
1.4 ลกัษณะความบกพร่องของเดก็ออทิสติก 
1.5 ประเภทของเดก็ออทิสตกิ 
1.6 การชว่ยเหลือเดก็ออทิสตกิ 
1.7 การตรวจประเมินเพ่ือวินิจฉยัเดก็ออทิสติก 

2. ทกัษะทางสงัคม 
2.1 ความหมายของทกัษะทางสงัคม 
2.2 ความสําคญัของทกัษะทางสงัคม 
2.3 พืน้ฐานทกัษะทางสงัคม 
2.4 องค์ประกอบของทกัษะทางสงัคม 
2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางสงัคม 
2.6 ความบกพร่องด้านทกัษะทางสงัคม 
2.7 การประเมินทกัษะทางสงัคม 
2.8 ประเภทการประเมินทกัษะทางสงัคม 

3. การประเมินหลายแหลง่ (Multisource Assessment) 
4. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
5. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั (Generalizability Theory) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. เดก็ออทสิตกิ 
1.1 ความหมายของเดก็ออทสิตกิ 

เด็กออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแตกต่างจากเด็กปกติ  ซึ่งมีผู้ ให้
ความหมายของเดก็ออทิสตกิ ดงันี ้

วินัดดา ปิยะศิลป์ (2537, 10) ได้ให้ความหมายของเด็กออทิสติก หมายถึงเด็กท่ีมี
พฒันาการช้ากวา่เดก็ทัว่ไปโดยเฉพาะพฒันาการทางด้านภาษา การพดู การแสดงท่าทางท่ีบอกถึง
ความหมายต่างๆ เน่ืองจากการชะงักงันของพฒันาการด้านภาษาและสงัคมท่ีเร่ิมมีอาการตัง้แต่ 
วยัเดก็เล็ก ซึง่สง่ผลกระทบขดัขวางพฒันาการด้านอ่ืนๆ 

เพ็ญแข ลิ่มศลิา (2540, 1) ได้ให้ความหมายของเด็กออทิสติก หมายถึงเด็กท่ีมีความ
ผิดปกติ และความล่าช้าทางพัฒนาการด้านสงัคม ด้านภาษา ด้านการส่ือความหมาย และการ
จินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเก่ียวข้องกับความผิดปกติทางกายภาพ เน่ืองจากมีหน้าท่ีของสมอง
บางสว่นทํางานผิดปกตไิป 

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education) ได้ให้
ความหมายของเด็กออทิสติกว่าเป็นด็กท่ีมีความบกพร่องทางพัฒนาการ ด้านการส่ือสารด้วย
ภาษาทัง้ท่ีเป็นถ้อยคําและไม่ใช่ถ้อยคํา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และมกัสังเกตเห็นอาการได้
ชัดเจนตัง้แต่ก่อนอายุ 3 ขวบ ความบกพร่องดงักล่าวมีผลกระทบต่อการพัฒนาการหลายด้าน   
(ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2543, 211; อ้างอิงจาก Hardman, et al. 1966, 367) 

สมาคมเด็กออทิสติกของสหรัฐอเมริกา (Autism Society of America) ได้ให้
ความหมายของเดก็ออทิสตกิ วา่มีลกัษณะเดน่ 5 ประการ ดงันี ้

1. พฒันาการลา่ช้าหรือมีพฒันาการไปในทางถดถอย 
2. แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในลกัษณะแปลกๆ อาจหลีกเล่ียง             

การมองหน้า มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเสียงท่ีได้ยิน การแตะสัมผัส หรือความเจ็บปวดในลกัษณะท่ี
มากเกินไป หรือน้อยเกินไปหรือไมแ่สดงปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆ 

3. แสดงอาการสนใจตอ่ตนเองหรือกระตุ้นตนเองโดยไม่ให้ความสนใจตอ่สิ่งท่ีอยู่
รอบตวั 

4. มีปัญหาการพดูและภาษา 
5. ไมส่ามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบผู้คน สิ่งของหรือเหตกุารณ์ตา่งๆ 
(ผดงุ อารยะวิญญ,ู 2542, 152; อ้างอิงจาก Pitro; & Freeman, 1978) 

ผดงุ อารยะวิญญู (2546, 1) ได้ให้ความหมาย เด็กออทิสติกว่าเป็นเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศกึษาประเภทหนึง่ เดก็กลุ่มนีต้้องการการศกึษาพิเศษในลกัษณะท่ีแตกตา่ง
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ไปจากการศกึษาท่ีให้เดก็ปกตเิพราะมีความบกพร่องในพฒันาการด้านการส่ือความหมายไม่ว่าจะ
เป็นการใช้สีหน้าท่าทาง หรือการใช้ภาษาถ้อยคํา มีปัญหาทางพฤติกรรม ปัญหาทางสงัคม และ
พฤตกิรรมท่ีแปลกๆซํา้ๆ 

สขุพชัรา ซิม้เจริญ. (2545, 4) ได้ให้ความหมาย เด็กออทิสติกว่าเป็นบคุคลท่ีมีความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ภาษาและการส่ือสารความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และ
จินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเน่ืองมาจากการทํางานในหน้าท่ีบางส่วนของสมองท่ีผิดปกติ และความ
ผิดปกตนิัน้พบได้ก่อนวยั 30 เดือน 

จากท่ีกล่าวมาแล้วนัน้สรุปได้ว่า เด็กออทิสติก (Autistic) หมายถึง เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางพฒันาการ มีความผิดปกตทิางสงัคมและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ความผิดปกติทางภาษา
และการส่ือสาร และความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม เน่ืองมาจากความผิดปกติของสมอง
แบบหนึง่ท่ีเกิดขึน้ในวยัเดก็ จงึจดัเป็นภาวะท่ีต้องการความชว่ยเหลืออยา่งมาก 

 
1.2 สาเหตุของออทสิตกิ 

เดก็ออทิสตกิเป็นเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึง่มีสาเหตขุองออทิสตกิ ดงันี ้
ผดุง อารยะวิญญู (2542, 157-158) ได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีสําคญัของออทิสติก          

มี 2 ประการ คือ 
1. สาเหตคุวามบกพร่องทางระบบชีววิทยาของร่างกาย รวมไปถึงความผิดปกติ

บางอย่างในสมอง ความผิดปกติบางอย่างของระบบประสาท ซึ่งก่อให้เกิดความบกพร่องในการ
รับรู้ 

2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ การท่ีเด็ก
เจริญเติบโตขึน้มาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ีโหดร้ายกับเด็ก วิธีการปฏิบตัิต่อเด็กของผู้ปกครองท่ี
สร้างความเก็บกดให้เดก็เป็นเวลาติดตอ่กนันาน 

เบญจมาศ  พระธานี (2554, 4-5) ได้รวบรวมจากนกัวิชาการท่ีได้ศึกษาสาเหตขุอง                
ออทิสซมึ แตย่งัไมส่ามารถหาสาเหตไุด้ชดัเจน ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัออทิสซมึมีดงันี ้

1. ปัจจยัด้านพนัธุกรรม ในปัจจบุนัความผิดปกตทิางกรรมพนัธุ์เป็นสาเหตสํุาคญั
ท่ีทําให้เกิดออทิสซึม ในครอบครัวท่ีมีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นออทิสซึมจะมีโอกาสเส่ียง
เป็นได้ 

2. ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตท่ีุสําคญัท่ีพบได้ในกลุ่มท่ีมีอาการออทิสซึม
โดยเฉพาะเม่ือเกิดร่วมกบัปัจจยัด้านกรรมพนัธุ์แล้วยิ่งทําให้มีโอกาสเป็นออทิสซมึสงูขึน้ 
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3. ปัจจัยด้านความผิดปกติของสมอง ความสนใจเก่ียวกับการศึกษา            
ความบกพร่องของสมองในเด็กออทิสติกมีมากขึน้ในระยะหลัง และความผิดปกติของสมอง    
หลายส่วนร่วมกนัทัง้ในด้านขนาด การเจริญเติบโต และด้านความหนาแน่นของสมอง ซึ่งมีผลให้
เกิดความบกพร่องการทํางานประสานงานโดยรวมของสมอง 

วินดัดา ปิยะศลิป์ (2558, 110)  ได้กลา่วถึงสาเหตขุองออทิสติก เกิดจากหลายปัจจยั
ร่วมกนัทัง้ปัจจยัทางพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  

1. พยาธิสภาพของสมอง ในปัจจบุนัยงัไม่สามารถสรุปได้แน่ชดัเก่ียวกบัสาเหตุ   
ท่ีทําให้เกิดโรคออทิสติก แตจ่ากการศกึษาทางด้านประสาทวิทยาและการตรวจเซลล์สมอง พบว่า 
ผู้ ป่วยกลุ่มนีมี้ความผิดปกติของ Limbic system และการเช่ือมโยงของระบบประสาทบริเวณ 
temporal และ frontal lobe 

2. ปัจจยัทางพนัธุกรรม จากการศกึษาความเส่ียงในการเกิดกลุ่มอาการออทิสติก
ในครอบครัว พบวา่ กลุม่อาการโรคออทิสตกินา่จะมีความเก่ียงข้องกบัพนัธุกรรม 

จากท่ีกล่าวมาแล้วนัน้สรุปได้ว่า สาเหตขุองออทิสติกมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
ความผิดปกติบางอย่างของระบบประสาท ความผิดปกติของพนัธุกรรม และสิ่งแวดล้อมเม่ือเกิด
ร่วมกบัความผิดปกตขิองพนัธุกรรมแล้วยิ่งทําให้มีโอกาสเป็นเด็กออทิสตกิได้ 

 
1.3 ลักษณะและอาการของเดก็ออทสิตกิ 

เพ็ญแข ลิ่มศิลา (2538, 364) ได้กล่าวถึงลกัษณะของออทิสซึม (Autism) หรือ 
(Autistic child) คือ เด็กท่ีมีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการเก่ียวกับ สังคม อารมณ์ และ        
การส่ือภาษาอย่างรุนแรง อาจจะมีหรือไม่มีปัญญาอ่อนร่วมด้วยก็ได้ เราจะสงัเกตลกัษณะเด็กได้
ตัง้แต่เกิด เด็กออทิสติกท่ีไม่มีปัญญาอ่อนร่วมด้วย ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมก่อน
อาย ุ5 ปี จะกลายเป็นบคุคลปัญญาอ่อนไปในท่ีสดุ แต่ถ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ือง ตัง้แต่
อายกุ่อน  5 ปี เดก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้เหมือนเด็กปกตท่ีิมีคณุภาพตอ่ไป 

ผดงุ อารยะวิญญู (2542, 158 -160) ได้กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีลกัษณะอาการ      
ท่ีแตกตา่งกนั โดยท่ีจดัหมวดหมูข่องพฤตกิรรมได้ 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ปัญหาในการสร้างความสมัพนัธ์กบัคนหรือสิ่งท่ีอยูร่อบตวั 
2. ปัญหาในด้านการพดูและภาษา  
3. ปัญหาในด้านพฒันาการ 
4. ปัญหาในการแสดงพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมตอ่สิ่งท่ีอยูร่อบตวั 
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ดารณี อทุยัรัตนกิจ (2545, 1-7) ได้จดักลุ่มความผิดปกติของพฤติกรรมเป็น 3 กลุ่ม 
ดงันี ้

1. ความผิดปกติของการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ( Impairment in 
SocialRelatedness) เดก็ออทิสตกิมีความบกพร่องทางด้านสงัคม เช่น ไม่มองสบตา สายตาเหม่อ
ลอยไร้จดุหมาย มองคนผา่นเลยไป เม่ือเรียกช่ือของเด็กจะไม่หนัหาเสียงเรียก เด็กจะไม่สามารถมี
หรือแสดงความสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ (Lack of Joint Attention) ไม่เลียนแบบท่าทางของบคุคลอ่ืน
ไม่สามารถเล่นเกมท่ีผลดักนัเล่นได้ เล่นสมมตุิไม่เป็น (Lack of Pretend Play)เด็กออทิสติกบาง
รายอาจเข้าหาคนไม่เลือกหน้า(Indiscriminately Friendly) ไม่กลัวคนแปลกหน้า (Lack of 
Stranger Anxiety) 

2. ความผิดปกติของการใช้ภาษาและการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืน 
(Impairment in Language and Communication) ความผิดปกติทางด้านภาษาและการส่ือ
ความหมายของออทิสติกมีหลายระดบั แต่ละรายมีความแตกต่างกันมาก เช่น การไม่พูดเม่ือถึง   
วยัอนัควรพูดเพ่ือท่ีจะบอกความต้องการของตนเองไม่ได้ พดูช้ากว่าวยัพดูเลียบแบบโดยไม่เข้าใจ
ความหมาย (Idiosyncratic Words) เด็กมกัจะพูดทวนคําพูดของผู้ อ่ืนท่ีเพิ่งพูดจบ (Echolalia)  
พดูคําหรือวลีท่ีไม่มีความหมายซํา้ ๆ ถามคําถามซํา้ ๆ แม้จะรู้คําตอบอยู่แล้ว มีนํา้เสียงในการพูด
เป็นโทนเสียงเดียว ไม่มีเสียงสูงหรือเสียงต่ํา (Monotone) อาจพูดดงัหรือค่อยกว่าปกติ เม่ือโตขึน้
มกัจะเข้าใจภาษาแบบตรงตามตวัหนงัสือไม่สามารถเข้าใจมุขตลก การเล่นคํา สํานวนต่างๆได้  
พดูไมเ่หมาะสมกบักาลเทศะ เชน่ ใช้คําราชาศพัท์พดูเป็นทางการ หรือใช้ภาษาราชการเวลาคยุกบั
เพ่ือน  

3. ความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กออทิสติกมีความบกพร่อง
ทางด้านพฤตกิรรมทําอะไรซํา้ๆ หรือมีความสนใจในเร่ืองตา่งๆ จํากดั (Restricted Repetitive and 
Stereotyped Patterns of Behavior, Interests and Activities) ในวยั 2-3 ปี เด็กออทิสติกเร่ิมท่ี
จะแสดงพฤติกรรมซํา้ ๆ เช่น ซนอยู่ไม่นิ่ง วิ่งหรือเดินไปมาตลอดเวลา สมาธิสัน้ มีช่วงความสนใน
สัน้ๆ เล่นหรือทํางานในช่วงสัน้ๆ มีพฤติกรรมซํา้ๆ ยากต่อการเปล่ียนแปลง มีพฤติกรรมกระตุ้น
ตนเอง มีการเคล่ือนไหวแปลกๆ เช่น สะบดัมือไปมา เล่นนิว้ เล่นมือ เดินเขย่าปลายเท้า บางคน
หมุนตวัไปรอบ ๆ เป็นเวลานาน เป็นต้น ความบกพร่องทางด้านอารมณ์ของบุคคลออทิสติก เช่น   
มีอารมณ์แปรปรวนง่าย หรือร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุอันสมควร กรีดร้องเสียงดัง หรือร้องไห้เป็น
เวลานานเม่ือขดัใจ บางคนทําร้ายตนเองเม่ือไม่พอใจ ไม่เข้าใจ หรือสนใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน เป็น
ต้น 
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จากท่ีกล่าวมาแล้วนัน้สรุปได้ว่า ลกัษณะและอาการของเด็กออทิสติกจะมีความผิด
ปกตทิางสงัคมและปฎิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการส่ือสาร และความผิดปกติ
ทางอารมณ์และพฤตกิรรม ซึง่ความผิดปกตนีิจ้ะมีทําให้อยูร่่วมกนักบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้ยาก 

 
1.4 ลักษณะความบกพร่องของเดก็ออทสิตกิ 

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2546, 22-63) ได้กล่าวว่า เด็กออทิสติกมีลกัษณะของการบอด
ทางจิตใจ(mind blindness) ซึ่งลกัษณะดงักล่าวทําให้เด็กออทิสติกมีปัญหาในด้านอารมณ์และ
สงัคมดงัตอ่ไปนี ้

1. ขาดความไวในการรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืนคนทัว่ไปมกัเข้าใจอารมณ์ของผู้ อ่ืน 
โดยสังเกตจากการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางบางคนรับรู้เร็ว (Sensitive) บางคนรับรู้ช้า 
(Insensitive) ในเดก็ออทิสตกิรับรู้ได้ช้าหรือไมอ่าจรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืนเลย 

2. ไมเ่ข้าใจวา่ผู้ อ่ืนรู้อะไรบ้าง การแสดงออกบางประการของคนรอบข้างทําให้เรา
รู้วา่มีข้อมลูหรืออะไรเก่ียวกบัสิ่งนัน้อยูแ่ตใ่นเด็กออทิสติกไมส่ามารถคาดเดาในลกัษณะนีไ้ด้ 

3. ทําความตกลงกบัเพ่ือนไม่ได้ เพราะไม่รู้เพ่ือนต้องการอะไร คาดเดาอะไรจาก
เรา 

4. ไมเ่ข้าใจวา่คูส่นทนามีความสนใจในสิ่งท่ีเรากําลงัพดูหรือกําลงัสนทนาหรือไม่
จงึอาจเป็นผู้พดูอยูฝ่่ายเดียวโดยไมมี่ผู้ ฟัง 

5. คาดเดาไม่ได้ว่าผู้ อ่ืนคิดอย่างไรกบัเรา เด็กอาจจะถอดเสือ้ในท่ีสาธารณะเม่ือ
อากาศร้อน โดยไมส่นใจคนรอบข้างวา่จะมองมาท่ีตนหรือไม่ 

6. ไม่เข้าใจความผิดพลาด คนเราพลาดพลัง้กันได้ในบางครัง้ แต่สําหรับเด็ก      
ออทิสตกิ คนเราจะทําผิดพลาดไมไ่ด้ หากทําผิดต้องได้รับการลงโทษเสมอ 

7. เลน่บทบาทสมมตไิมไ่ด้ ไมส่ามารถเลน่ละครได้ 
8. ไมเ่ข้าใจเจนตนารมณ์และความหวงัดีจากผู้ อ่ืน 
9. ไมเ่ข้าใจกฎเกณฑ์ทางสงัคมท่ีไมไ่ด้เขียนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สขุพชัรา ซิม้เจริญ (2545, 5) ได้ศกึษาลกัษณะความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของเด็ก
ออทิสติก โดยพบว่า เด็กท่ีมีความผิดปกติมาตัง้แต่เด็กคือก่อนอายุ 3 ปี และความรุนแรงจะ
แตกตา่งกนัในแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั โดยสรุปได้ดงันี ้
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1. มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทางประสาทสมัผสั การใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้ามี
ความแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคล บางคนตอบสนองตอ่เสียงผิดปกต ิรับเสียงบางเสียงไม่ได้ บางคน
ตอบสนองช้าหรือไวหรือแปลกกว่าปกต ิ

2. มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสมัพนัธ์กัน บางคน
เคล่ือนไหวงุ่มง่ามผิดปกต ิไมค่ลอ่งแคลว่ การใช้กล้ามเนือ้ไมป่ระสานกนั 

3. มีความบกพร่องด้านจินตนาการ ไมส่ามารถแยกเร่ืองจริงเร่ืองสมมติ เข้าใจสิ่ง
ท่ีเป็นนามธรรมได้ยาก คดิจิตนาการจากภาษาได้ยากทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การเรียน 

4. มีความบกพร่องด้านสมาธิ มีความสนใจท่ีสัน้ วอกแวกง่าย 
5. มีความบกพร่องด้านการส่ือสาร เด็กออทิสติกจะมีปัญหาในเร่ืองการพูด       

ไม่เข้าใจภาษาพูด ตอบสนองต่อเสียงแปลกไปจากเด็กทั่วไป  มกัพูดตามเร่ืองท่ีเขาหมกมุ่นอยู่      
จะไม่พูดคุยถึงเร่ืองคนอ่ืน พูดซํา้ๆเร่ือยๆมากกว่าท่ีจะพูดโต้ตอบ ชอบสร้างคําท่ีมีความหมาย
เฉพาะสําหรับตวัเอง ซึง่คนอ่ืนไมเ่ข้าใจ มกัเลียนแบบพดูตามทนัทีท่ีคนอ่ืนพดูจบ 

6. มีความบกพร่องด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จะมีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลน้อย   
การไม่มองสบตา การเฉยเมยไม่แสดงสีหน้าท่าทาง เล่นรวมกลุ่มกับเพ่ือยไม่ค่อยเป็น ไม่สนใจ
ทํางานร่วมกบัใคร มกัจะแยกตวัอยูค่นเดียว 

7. มีความบกพร่องด้านพฤติกรรม เด็กออทิสติกบางคน จะมีพฤติกรรมซํา้ๆ 
ผิดปกติ ซึ่งเป็นพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง เช่น เล่นมือ โบกมือไปมา มีความสนใจแคบ หมกมุ่นติด
สิ่งของบางอยา่ง 

8. มีความบกพร่องด้านอารมณ์ บางคนมีแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกบั
วัย ควบคุมอารมณ์หรือแสดงความรู้สึกได้ไม่เหมาะสม บางครัง้จะหัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่
สามารถบอกเหตผุลได้ ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนไมไ่ด้หรือไมเ่ข้าใจกนั  

เบญจมาศ พระธานี (2554, 6-9) ได้กลา่วว่าออทิสซึมท่ีเกิดขึน้ในวยัทารกหรือวยัเด็ก
จะมี อการแสดงออกให้เห็นชดัเจนก่อนอาย ุ3 ปี โดยพบความผิดปกติและลกัษณะอาการของเด็ก
ออทิสตกิมีดงันี ้

1. ความบกพร่องด้านการส่ือสารด้านความเข้าใจและการพดู  เด็กออทิสติกทัง้
พดูไมไ่ด้และพดูได้ แตเ่ดก็ออทิสตกิพดูได้นัน้ไมส่ามารถใช้การพดูเพ่ือส่ือความหมายได้ โดยมกัจะ
พดูตามแบบไม่รู้ความหมาย แต่เด็กออทิสติกมีพฒันาการทางการส่ือสารดีขึน้ พดูได้เป็นประโยค 
เลา่เร่ืองได้ แตไ่มรู้่จกัสนทนาเดก็ออทิสตกิ พดูแตเ่ร่ืองของตนเองไมส่นใจท่ีจะรับฟังเร่ืองคนอ่ืน 
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2. ความบกพร่องด้านพฤติกรรมทางสงัคมและสมัพนัธภาพ ได้แก่ ไม่สบตาหรือ
สบตาน้อยกว่าเด็กปกติ ไม่สนใจคนรอบข้าง ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนได้ ไม่ยอม
เปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั เลน่ไมเ่ป็น กลวัในสิ่งท่ีไมค่วรกลวั จงึมกัแยกตวัจากสงัคม  

3. พฤติกรรมหรือสนใจท่ีจะทําอะไรซํา้ๆ อย่างเห็นได้ชัด พัฒนาการทาง
พฤติกรรมถดถอย ทําหรือสนใจอะไรซํา้ๆ ขาดจินตนาการ หมกมุ่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานๆ พฤติกรรม
บางอย่างเบี่ยงเบนหรือผิดปกติ ไม่สนใจคนรอบข้างเหมือนเช่นคนปกติ ทําให้เด็กขาดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และขาดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   

จากลกัษณะความบกพร่องเด่นของเด็กออทิสติก คือ ความบกพร่องด้านทกัษะ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ความบกพร่องท่ีไม่สามารถแสดงความสนใจร่วมกับผู้ อ่ืนได้      
ทําให้เดก็ออทิสตกิมีปัญหาในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน  

 
1.5 ประเภทของเดก็ออทสิตกิ 

เด็กออทิสติกจะแสดงลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันด้วยความรุนแรงท่ี
เหมือนกัน นักวิจัยได้มีการศึกษาเพ่ือแบ่งกลุ่มของเด็กออทิสติก โดยเสนอการแบ่งประเภท ท่ี
แตกตา่งออกไป โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 

1. เดก็ออทิสตกิกลุม่ท่ีมีลกัษณะอาการออทิสติกเล็กน้อย และมีสตปัิญญาสงู 
2. เด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาทางสังคม มีความต้องการรุนแรง และพอใจใน

เหตกุารณ์และสิ่งแวดล้อมเดมิๆ มีระดบัสตปัิญญาออ่นเล็กน้อยและมีปัญหาทางภาษา 
3. เด็กออทิสติกกลุ่มท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มท่ี 2 และรวมด้วยลักษณะ

ต่อไปนี ้คือตอบสนองทางสังคมจํากัด มีรูปแบบพฤติกรรมท่ีเป็นพิมพ์เดียวรุนแรง เช่น โยกตัว 
กระพือมือ การใช้ภาษาจํากดั และปัญญาออ่น ต้องการการสง่เสริม 

4. เด็กออทิสติกรุนแรง ได้แก่ เด็กท่ีไม่สนใจใยดีต่อสังคม ไม่มีทักษะการส่ือ
ความหมาย และมีภาวะปัญญาออ่น 

จะเห็นได้ว่า เด็กออทิสติกแบ่งออกเป็นระดบัท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเด็กออทิสติกท่ี
เรียนในโรงเรียนร่วมต้องคํานึงถึงลกัษณะและความรุนแรงของอาการออทิสติก เพราะหากมีความ
รุนแรงมากจะทําให้มีปัญหาในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

 
1.6 การช่วยเหลือเดก็ออทสิตกิ 

การช่วยเหลือเด็กออทิสติกสรุปได้เป็นข้อๆ ดงันี ้(ผดงุ อารยะวิญญู, 2542, 122 – 
125) 
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1. หากเด็กออทิสติกมีความบกพร่องขัน้รุนแรง การช่วยเหลือควรเป็นแบบตวัตอ่
ตวัการเรียนร่วมจึงเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เม่ือเด็กทีทกัษะมากขึน้ จึงอาจพิจารณาให้เรียนร่วม
ได้ 

2. การสอนเด็กออทิสติกควรเน้นทักษะท่ีจําเป็น ได้แก่ ทักษะในการดํารงชีพ
รายวนั ทกัษะท่ีจําเป็นในการเรียน และทกัษะท่ีจําเป็นในการประกอบอาชีพ 

3. ในทกัษะด้านภาษาควรเน้นการรับรู้ทางภาษา และการแสดงออกทางภาษาใน
ลกัษณท่ีง่ายๆ ไมส่ลบัซบัซ้อนเสียก่อน 

4. จัดกิจวัตรประจําวนัให้เป็นระบบและดําเนินการตามเดิมทุกวัน หากมีการ
เปล่ียนแปลงจะต้องบอกและอธิบายให้เด็กทราบอยา่งชดัเจน 

5. ใช้กระบวนการปรับพฤตกิรรมควบคูไ่ปกบัการสอน 
6. หลีกเล่ียงการลงโทษ การลงโทษบางอย่างอาจไม่เหมาะสําหรับเด็กประเภทนี ้

แตอ่าจทําให้ปัญหากลบัเลวร้ายย่ิงขึน้ อยา่งน้อยควรเปล่ียนเป็นการให้แรงเสริมแทนการลงโทษ 
7. เน่ืองจากเด็กออทิสติกเป็นจํานวนมากมกัขาดทกัษะในการสร้างปฏิสมัพนัธ์

กบัเดก็อ่ืน การจดัการเรียนการสอนจงึควรให้เพ่ือนเป็นแบบอย่างมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถทําได้ 
8. เน่ืองจากเด็กประเภทนีม้กัขาดทกัษะในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับเด็กอ่ืน การ

จดัการเรียนการสอน ควรเน้นทกัษะทางสงัคมด้วยเชน่เดียวกนั 
9. พยายามเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการแสดง

พฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ของเดก็ 
10. เลือกใช้วิธีปรับพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 
11. หากเด็กนัง่โยกตวัไปมาสม่ําเสมอในห้องเรียน หรือเม่ือประกอบกิจกรรมนัน้

เสียวิธีการดงักล่าวอาจไม่ทําให้เด็กอาจสัง่ให้เด็กหยุดพฤติกรรมนัน้ หรือเพิกเฉยตอ่พฤติกรรมนัน้
เสียวิธีการดังกล่าวอาจไม่ทําให้เด็กหยุดพฤติกรรมโยกตัว ครูอาจเลือกใช้วิธีใหม่ เช่น เลือก
กิจกรรมท่ีเดก็สนใจซึง่ครูจะต้องมีข้อมลูก่อนวา่เด็กชอบอะไรบ้าง ครูอธิบายให้เพ่ือนร่วมห้องเข้าใจ
และให้ความชว่ยเหลือแก่เดก็ 

12. เดก็ออทิสตกิอาจกดัเดก็ปกต ิซึง่ครูบางคนอาจนําเด็กไปนอกห้องหรือลงโทษ
เด็กด้วยวิธีอ่ืนซึ่งอาจไม่ได้ผลครูจึงจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ เช่ียวชาญให้มาช่วยเด็กใน
บางเวลา หรืออาจให้เดก็ออทิสตกิเลือกนัง่เรียนกบัเพ่ือนท่ีเขาชอบ และสามารถส่ือสารกนัรู้เร่ือง 
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13. เด็กออทิสติกบางคน อาจพดูตามหรือเลียนเสียงพดูของเด็กปกติ ครูจะต้อง
ชีแ้จงให้เด็กปกติเข้าใจว่า เขาไม่มีความประสงค์จะล้อเลียนเด็กปกติ แต่การพูดตามอาจเป็น
ลกัษณะของเดก็ประเภทนี ้ 

14. เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรู้ช้า เด็กใช้เวลานานมากในการแสดงทกัษะท่ี
ง่ายๆ ครูบางคนอาจลดจดุประสงค์ทางพฤติกรรมลง ลดเนือ้หาวิชาลง ซึ่งอาจทําให้เด็กสอบผ่าน
เกณฑ์ได้ง่ายขึน้ ความจริงแล้วครูอาจชว่ยเดก็ได้โดยการส่ือสารทางสายตา นัน่คือ ให้เด็กเรียนจาก
ภาพประกอบวิดีทศัน์หรือแผน่ใสหรือครูอาจใช้ดนตรีประกอบการสอน 

15. เด็กอาจขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ีมีเสียงรบกวน
ครูอาจให้เดก็งดร่วมกิจกรรมซึง่เป็นวิธีการไมเ่หมาะสม ครูอาจเลือกวิธีการอ่ืน เช่น ให้เด็กสวมหฟัูง
เพ่ือปอ้งกนัเสียงรบกวน หรือเดก็ฟังเพลงจากเทปในกิจกรรมท่ีมีเสียงดนตรี 

การช่วยเหลือเด็กออทิสติกท่ีมีบกพร่องด้านทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
ความบกพร่องท่ีไม่สามารถแสดงความสนใจร่วมกับผู้ อ่ืนได้นัน้ ควรได้รับความช่วยเหลือให้เด็ก
ออทิสตกิสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 

 
1.7 การตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยเดก็ออทสิตกิ 

วินดัดา  ปิยะศิลป์ (2558, 113) ได้เสนอการตรวจประเมินเพ่ือวินิจฉัยเด็กออทิสติก 
ดงันี ้

1. การสงัเกตพฤตกิรมของเดก็ในห้องตรวจ  
- ด้านร่างกาย ประเมินลกัษณะรูปร่างสมวยัเป็นไปตามเกณฑ์ เน่ืองจากเด็ก

ออทิสติกบางคนมีปัญหาการกิน รับประทานอาหารได้จํากัดทําให้นํา้หนักต่ํากว่าเกณฑ์หรือ
บางสว่นเลือกรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณแคลลอร่ีสงูซํา้ๆทําให้นํา้หนกัเกินเกณฑ์ได้ 

- การเคล่ือนไหวร่างกาย ประเมินลกัษณะการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีผิดปกติ
เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง สังเกตเด็กมีลักษณะซนมาก อยู่ไม่นิ่ง หรืออยู่นิ่งๆ แยกตวัไปอยู่ตามมุม
ห้อง 

- พฤติกรรมซํา้ๆ ประเมินการแสดงออกของพฤติกรรมซํา้ๆ โดยไม่มี
ความหมาย 

2. การแสดงออกทางสงัคมและความสมัพนัธ์กบับคุคล 
- สงัเกตพฤตกิรรมระหวา่งเดก็กบัพอ่แมห่รือผู้ เลีย้งด ูโดยสงัเกตเด็กติดพ่อแม่

หรือผู้ เลีย้งด ู  
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- สงัเกตพฤติกรรมระหว่างเด็กกบัผู้ตรวจ เด็กมีลกัษณะท่าทีไม่กลวัหรือกลวั
ผู้ตรวจ สามารถเข้าหาได้แตต้่องใช้เวลาเสียก่อน เด็กกลุ่มอาการออทิสติกอาจจะมีการตอบสนอง
แตกตา่งกนัโดยอาจจะพบได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แยกตวัไม่เข้าหาเลย 2) อยู่นิ่งๆไม่ขดัขืนหรือ
ปฏิเสธเม่ือเข้าหา และ 3) เข้าหาใกล้ชิดสนิทสนมมากเกินไปและสนใจในสิ่งของในตวัคนมากกว่า
บคุคล 

- พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการใช้ตา โดยสงัเกตดตูอบสนองต่อการสบตา
ของเด็กกับพ่อแม่ และผู้ ตรวจ เป็นการมองแบบจ้องตรงหรือมองด้วยหางตา การจ้องมองเป็น
ลกัษณะมองหน้าแบบเล่ือนลอย 

- การส่ือความหมาย ในเด็กท่ียงัไม่มีภาษาพูดหรือพูดได้น้อย เด็กสามารถ
บอกความต้องการกบัพอ่แมไ่ด้ 

จะเห็นได้ว่า การประเมินพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ต้องอาศยัการสงัเกตจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัเดก็ออทิสตกิ ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู และเพ่ือน จึงจะสามารถประเมินพฤติกรรมของเด็ก
ออทิสติก อีกทัง้ยงัต้องมีเคร่ืองมือในประเมินเด็กออทิสติกท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับ
ความป็นจริง  
 

2. ทักษะทางสังคม 
2.1 ความหมายของทักษะทางสังคม 
ทกัษะทางสังคมเป็นทักษะท่ีใช้ในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของทักษะทาง

สงัคม ดงันี ้
สุขุมาล เกษมสุข (2535, 7) ได้ให้ความหมายทักษะทางสังคม หมายถึง 

ความสามารถของบคุคลในสงัคมท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ ด้วยการรู้จกัความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตน รู้จกัปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืน มีสํานกึตอ่สงัคม และสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม  

ประนอม เดชชยั (2536, 19) ได้ให้ความหมายทกัษะทางสงัคม หมายถึง ทกัษะซึ่ง
ผู้ เรียนจําเป็นต้องมี เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม ได้แก่ ทักษะในการ
ดํารงชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม ได้แก่ ทกัษะในการดํารงชีวิตในสงัคม (Social Living Skills) และ
ทกัษะทางกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills) ความหมายทัว่ไปของขอบเขตการพฒันา
ทางสงัคมจะเน้น 2 เร่ือง คือ 

1. ทกัษะทางสงัคม เป็นวิธีฝึกฝนและสนบัสนุนให้นกัเรียนปฏิบตัิในสิ่งท่ีดี เช่น 
การพดูท่ีเหมาะสม การตกลงกนัในเร่ืองท่ีโต้แย้งผู้ อ่ืน 
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2. ทักษะทางสังคม ช่วยเพิ่มพูนให้เด็กมีพฤติกรรมและความสามารถในการ
สนองตอบและแสดงท่าทางท่ีเหมาะสม การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนๆ เพ่ือเป็นฐานในการอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนในอนาคต 

ปัทมาวดี บุณย์สวัสดิ์ (2536, 17) ได้ให้ความหมายทักษะทางสังคม หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีจะอยู่ร่วมกนั ทํางานร่วมกนั ในลกัษณะของกลุ่มหรือในสงัคมได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยการรู้จักบทบาทของผู้ นํา และบทบาทของสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของ
กลุ่มหรือสังคม ทักษะทางสังคมได้จากการเรียนรู้และสามารถฝึกฝนจากประสบการณ์ต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความชํานาญ ถ้าปฏิบตัติอ่กนัอยา่งถกูต้อง 

ศรีกัลยา พึ่งแสงสี (2539, 28) ได้ให้ความหมายทักษะทางสังคม หมายถึง
ความสามารถในการอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสงัคม และเป็น
สมาชิกท่ีทําประโยชน์แก่สงัคม 

อัญชสี สารรัตนะ (2553, 28) ได้ให้ความหมายทักษะทางสังคม หมายถึง
ความสามารถของสมองในการเข้าใจความคิด ความต้องการ ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้ อ่ืน      
ท่ีส่งผลให้บคุคลแสดงพฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึก ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ รู้แบบแผน
ของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  

กลุยา ก่อสุวรรณ (2553, 327) ได้ให้ความหมายทกัษะทางสงัคม หมายถึงทกัษะ    
ท่ีจําเป็นตอ่การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และช่วยให้บคุคลสามารถรักษาสมัพนัธภาพนัน้
ไว้ได้ ก่อให้เกิดการยอมรับจากบคุคลอ่ืน สามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบัความคาดหวงัของสงัคม 
ซึง่จะชว่ยให้บคุคลประสบความสําเร็จในงานและกิจกรรมตา่งๆ ทางสงัคมได้อยา่งดี 

สรุปได้ว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสขุ มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ได้รับการ
ยอมรับจากคนในสงัคมและสร้างคณุประโยชน์ให้แก่สงัคม 

 
2.2 ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
ทักษะทางสังคมเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีจําเป็น และมีความสําคัญต่อมนุษย์ท่ีจําให้การ

ดํารงชีวิตและการทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ ซึง่มีผู้ให้ความสําคญัทกัษะสงัคม ดงันี ้
สขุมุาล เกษมสขุ (2535, 11) ได้กลา่วถึงความสําคญัของทกัษะทางสงัคมดงันี ้

1. ความสําคญัทางด้านส่วนบคุคล ช่วยให้บคุคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข ยิ่งสภาพสงัคมเปล่ียนแปลงไปมาก ทกัษะทางสงัคมยิ่งมีความจําเป็นมากขึน้
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เท่านัน้ เพราะบุคคลต้องสามารถปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ส่ือความหมายทํางานร่วมกนัแก้ปัญหาของ
ตนเอง และสงัคมได้สามารถปรับตวัได้ทุกสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านีเ้ป็นลกัษณะท่ีช่วยให้มนุษย์
ดํารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

2. ความสําคญัทางด้านสงัคม สงัคมใดมีสมาชิกท่ีเป็นผู้ มีทกัษะทางสงัคมดี รู้จกั
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันาสงัคมท่ีตนอยู่
สงัคมนัน้ย่อมเป็นท่ีสงัคมสงบสขุ มีความเจริญมัน่คง แตถ้่าสงัคมใดมีลกัษณะตรงกนัข้ามสมาชิก
ขาดทกัษะทางสงัคม สงัคมนัน้ยอ่มมีปัญหา ไมส่งบสขุและมีความเส่ือม 

ปัทมาวดี บุณยสวสัดิ์ (2536, 19) ได้กล่าวถึงทกัษะทางสังคมมีส่วนช่วยพัฒนา
บุคคล และสังคมต่อบุคคลได้แก่ การท่ีทําให้บุคคลอยู่ร่วมกัน และทํางานร่วมกันอย่างราบร่ืน 
ตลอดจนนําไปแสวงหาความรู้ใหมต่อ่สงัคมได้แก่ การท่ีทําให้สงัคมดํารงอยู่ได้และพฒันาให้เจริญ
งอกงามยิ่งขึน้ 

ธีรยทุธ์ เสนียวงศ์ ณ อยธุยา (2536, 220) ได้กล่าวถึงทกัษะทางสงัคมมีความสําคญั
ต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กเป็นอย่างมากและส่งผลต่อตัวเด็กในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านจิตใจ สงัคม การเรียน การปรับตวั ทัง้ในชีวิตปัจจบุนัและอนาคต ดงันัน้ จึงควรมีการแก้ไข
และพฒันา ทกัษะทางสงัคม โดยท่ีครูร่วมมือกบับคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ทกุๆ ฝ่าย 

พชัรี จิ๋วพฒันกลุ (2549, 55; อ้างอิงจาก Cook; et al. 1996, 226) ได้กล่าวถึง     
การพฒันาทกัษะทางสงัคม และประสบการณ์การท่ีประสบความสําเร็จให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษต้องกระทําตัง้แต่เร่ิมแรก เพราะทักษะทางสังคมจะช่วยให้เด็กมีพืน้ฐานทางอารมณ์ท่ีดี 
สามารถพฒันาความสัมพนัธ์กับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสม และช่วยให้เด็กท่ีมีความบกพร่องสามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมเหมือนเดก็ปกติ 

สรุปได้ว่า ทกัษะทางสงัคมมีความสําคญัเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็น มีความสําคญั
ในการชว่ยพฒันาตวับคุคลและสงัคมให้บคุคลอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษต้องกระทําตัง้แตเ่ร่ิมแรก 

 
2.3 พืน้ฐานทักษะทางสังคม 
ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีสําคญัของบคุคล ซึ่งควรได้รับการฝึกฝนและปลกูฝัง

เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุ และสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม 
พชัรี จิ๋วพฒันกลุ (2549, 56-57; อ้างอิงจาก Westwood, 1997, 77 – 78) ได้แบง่

พืน้ฐานทกัษะทางสงัคม ดงันี ้
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1. การสบตากบัคูส่นทนาอย่างเหมาะสม 
2. การรับรู้ การแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
3. การใช้ระดบัเสียงในคําพดู ไมค่วรดงัหรือคอ่ยจนเกินไป 
4. การรู้จกัแสดงความยินดีกบัผู้ อ่ืน 
5. การรู้จกัสนทนากบัผู้ อ่ืน แสดงความรู้สึก ถาม ฟัง แสดงความสนใจ และมีการ

ตอบสนองตอ่คําถาม 
6. การยืนในระยะเหมาะสมกับคู่สนทนา และไม่ควรสัมผสักับคู่สนทนาแบบ

เหมาะสม 
7. การมีความตัง้ใจท่ีจะฟัง 
8. การเล่นและการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน เช่น เล่นตามกฎกติกา แบง่ปัน ช่วยเหลือ

กนัรู้จกัผลดัเปล่ียน การประนีประนอม การแสดงความยินดีกบัผู้ อ่ืน รู้จกัขอโทษและขอบคณุ 
9. สามารถควบคุมความโกรธ ความก้าวร้าว ความขัดแย้งในใจ มีนํา้ใจเป็น

นกักีฬา 
10. แตง่กายสะอาด มีสขุภาพอนามยัดี 

สรุปได้ว่า พืน้ฐานทกัษะทางสงัคมโดยทัว่ไป ได้แก่ การเคารพต่อระเบียบวินัยของ
ตนเอง และการรับผิดชอบต่อกลุ่ม การมีมารยาทในสงัคม การสบตา การใช้ระดบันํา้เสียงในการ
พดูอยา่งเหมาะสม รู้จกัรอคอย การผลดัเปล่ียน แบง่ปัน รู้จกัแสดงความยินดีกบัผู้ อ่ืน และการรับรู้
การแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอย่างเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีบง่บอกถึงการสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 

 
2.4 องค์ประกอบของทักษะทางสังคม 

ปัทมาวดี บณุยสวสัดิ ์(2536, 3-4) ได้แบง่ทกัษะทางสงัคมไว้ ดงันี ้
1. การเคารพต่อระเบียบวินยัของตนเองและกลุ่ม เช่น ปฏิบตัิตามกติกาหรือ

ข้อตกลงของกลุ่มได้มีระเบียบวินัย เคารพต่อสิทธิของผู้ อ่ืน รู้จักรักษาทรัพย์สมบตัิของส่วนรวม 
เป็นต้น 

2. การมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม เช่น วางแผนร่วมกัน ส่ือสารให้เข้าใจ
ตรงกนัอนทดอดกลัน้ตอ่พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประเมินผลงานและ
วิธีทํางานกลุม่ เป็นต้น 
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3. การแสดงออกและการแก้ปัญหาในกลุ่ม เช่น กล้าแสดงความคิดเห็น รับฟัง
ความคดิเห็น กล้าแสดงออก เป็นต้น 

4. การมีมารยาทในสงัคม เช่น มีมารยาทในการพดูและการฟัง รู้จกัขออภยัเม่ือ
ทําผิด รู้จกัเกรงใจผู้ อ่ืน รักษาเวลา เป็นต้น 

5. การแสดงความรับผิดชอบและมีลกัษณะความเป็นผู้ นํา เช่น มัน่ใจในตนเอง 
สามารถแสดงบทบาทหรือกระทําตามหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม ตดัสินใจได้รวดเร็ว มีปฏิภาณไหว
พริบ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ด้วยดี เป็นต้น 

6. การช่วยเหลือผู้ อ่ืน เช่น เสียสละเพ่ือความก้าวหน้าของงานและกลุ่ม            
ให้กําลงัใจเม่ือผู้ อ่ืน ได้รับความสําเร็จ ให้ความสะดวกในด้านตา่งๆ เป็นต้น 

ประนอม เดชชยั (2536, 19) ได้เสนอแนะวา่ ทกัษะทางสงัคมซึง่จําเป็นต้องมี คือ 
1. ทกัษะในการดําเนินชีวิตในสงัคม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการสร้าง

มนษุญ์สมัพนัธ์ การปฏิบตัอิยา่งมีความรับผิดชอบ การมีมารยาทเป็นท่ียอมรับของสงัคม การเครา
พระเบียบของชุมชนอย่างสม่ําเสมอและความสามารถในการวางแผนงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ ความสามารถในการทํางานกลุ่ม หรือ
ความสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างไม่มีปัญหา สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
และรับฟังความคดิเห็นตามวิถีทางแหง่ประชาธิปไตย 

อมุาพร ตรังสมบตั ิ(2544, 22-23) ได้นําเสนอองค์ประกอบของทกัษะสงัคม ไว้ดงันี ้
1. สามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 
2. ส่ือสารได้อยา่งชดัเจนตรงไปตรงมา รู้จกัฟังและรู้จกัโต้ตอบ 
3. รู้จกัประเมินสถานการณ์ รู้จกัวา่ตนเองควรปฏิบตัอิยา่งไร 
4. จดัการกบัความขดัแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถประนีประนอมและร่วมมือกบัผู้ อ่ืนได้ 
6. มีความเป็นผู้ นํา 
7. รู้จักโน้มน้าวจิตใจคน สร้างความร่วมมือร่วมใจ แรงบนัดาลใจและความ

กระตือรือร้นให้เกิดขึน้ในกลุม่ 
สปราฟคิน เกอร์ซอร์ และโกสต์สไตน์ (Sprafkin, Gershaw; &Goldstein, 1993, 63) 

ได้แบง่ทกัษะทางสงัคมไว้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้
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1. กลุ่มทกัษะ: การเร่ิมต้นทกัษะทางสงัคม ได้แก่ การเร่ิมต้นสนทนา การฟังจน
จบการสนทนา การขอความชว่ยเหลือ การปฏิบตัติามคําสัง่ การชมเชย การขอบคณุ การขอโทษ 

2. กลุ่มทกัษะ: ทกัษะเพ่ือการจดัการกับความรู้สึก ได้แก่ การแสดงความรู้สึก 
การเข้าใจ ความรู้สึกผู้ อ่ืน การเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกับการสนทนาท่ีเคร่งเครี ยด           
การตอบสนองตอ่ความล้มเหลว 

3. กลุ่มทกัษะ: ทกัษะในการกล้าแสดงออก ได้แก่ การยืนหยดัในสิทธิของตน  
การช่วยผู้ อ่ืนการให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความไม่พอใจ การตอบสนองต่อสิ่งท่ีทําให้ไม่พอใจ  
การเจรจา การควบคุมตนเอง การจูงใจ การตอบสนองต่อการจูงใจ การจัดการกับความกดดนั
ภายในกลุม่ 

4. กลุ่มทักษะ: ทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่ การลําดบัความสําคญัก่อนหลัง     
การตดัสินใจ การกําหนดเปา้หมาย การมีสมาธิในการทํางาน การให้รางวลัตนเอง 

มีส (Meese, 2001, 45) ได้ระบทุกัษะทางสงัคมท่ีจําเป็นในชัน้เรียนออกเป็น 3 หมวด
ใหญ่ ดงันี ้

1. การจดัการกบัปัญหา ได้แก่ แสดงอาการโกธรโดยไม่ใช้คําพดูก้าวร้าวหรือการ
กระทําท่ีรุนแรง แสดงออกได้อยา่งเหมาะสม หากมีคนนําสิ่งของตนไป แสดงออกด้วยวิธีการท่ีผู้ อ่ืน
ยอมรับหากมีคนมาพดูจาดหูมิ่น แสดงออกด้วยวิธีการท่ีผู้ อ่ืนยอมรับ หากมีคนมาออกคําสัง่หรือมา
วุ่นวายกับตน หลีกเล่ียงการโต้แย้งเม่ือผู้ อ่ืนแหย่ให้โกธร การแสดงออกอย่างเหมาะสมเม่ือทําให้
ผู้ อ่ืนเสียใจ หาวิธีการขจัดการความก้าวร้าวได้อย่างเหมาะสม เช่น เดินออกห่าง หาผู้ อ่ืนช่วย    
การต่อสู้ กับอารมณ์ของตนเอง เป็นต้น หากมีคนมาล้อช่ือของตน สามารถแสดงออกได้อย่าง
ถกูต้อง 

2. ลกัษณะนิสยัการทํางาน ได้แก่ ทําการบ้านท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด ทํางานท่ีได้รับมอบหมายในชัน้เรียนเสร็จ มีความตัง้ใจทํางาน ให้ความสนใจในขณะฟัง
บรรยายในชัน้เรียน ใช้เวลาในชัน้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้ใจฟังคําสั่งของครู ตัง้ใจฟังใน
ระหวา่งท่ีมีการสอนตรง ปฏิบตัติามกฎหรือคําสัง่ท่ีเป็นตวัหนงัสือ ทํางานด้วยตนเองได้ ปฏิบตัิตาม
คําชีแ้นะของครู 

3. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ได้แก่ รู้จกัวิธีการท่ีจะเข้าร่วมทํากิจกรรมกลุ่มพฒันา 
พฒันาและรักษาความเป็นมิตรระหวา่งตนเองกบัผู้ อ่ืน รักษามิตรภาพ ความเป็นเพ่ือนในระยะยาว 
ปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กคนอ่ืน มีอารมณ์ขนั เร่ิมการสนทนากบัเพ่ือน เร่ิมต้นเล่นกบัเพ่ือน แสดงออกถึง
ความรู้สกึรักและหว่งใยเพ่ือนได้สร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนได้ง่าย ชมเชยผู้ อ่ืนเสมอ 
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สมาคมนักจิตวิทยาโรงเรียนแห่งชาติ  (National Association of School 
Psychologists, 2002, online) ได้แบง่ทกัษะทางสงัคมแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ใหญ่ คือ 

1. ทกัษะเพ่ืออยู่รอด (Survival Skills) เช่น การฟังการปฏิบตัิตามคําสัง่ ไม่สนใจ
ตอ่สิ่งรบกวน การพดูด้วยความกล้าหาญและเหมาะสม การให้รางวลัตนเอง เป็นต้น 

2. ทักษะการมีปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน (Interpersonal Skills) เช่น การแบ่งปัน     
การขออนญุาต การเข้าร่วมกิจกรรม การรอคอยผลดัเปล่ียน เป็นต้น 

3. ทกัษะการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Skills) เช่น การขอความช่วยเหลือ 
การขอโทษ การยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ การตดัสินใจทําสิ่งตา่งๆ เป็นต้น 

4. ทกัษะการแก้ไขความขดัแย้ง (Conflict Resolution Skills) เช่น การจดัการกบั
การถูกล้อเลียน การสูญเสีย การใส่ความ การออกไปจากสถานการณ์เม่ือได้รับความกดดนัจาก
เพ่ือน เป็นต้น 

บอส (Bos,. 2002, 416) ได้เสนอแนะว่า ทกัษะทางสงัคมท่ีจําเป็นต้องเรียนรู้สําหรับ
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางพฤตกิรรม มีดงันีคื้อ 

1. ภาษาท่าทาง ท่าทางประกอบการทักทาย การสบตา การแสดงออกทาง        
สีหน้าท่ีเหมาะสม 

2. การทักทาย การเลือกวิธีการทักทายให้เหมาะสมกับบุคคลท่ีแตกต่างกัน     
การแปลความหมายและตอบสนองการทกัทายคนอ่ืน 

3. การริเร่ิมและการดําเนินการสนทนา การรู้จกัวิธีการเชิญชวน การถามคําถาม
ปลายเปิด การตอบสนองตอ่ความคดิเห็นของคนอ่ืน 

4. การให้ข้อมลูย้อนกลบัทางบวก: การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกอย่าง
จริงใจ 

5. การยอมรับการให้ข้อมลูย้อนกลบัทางบวก รู้วิธีการในการยอมรับการให้ข้อมลู
ย้อนกลบัทางบวกจากผู้ อ่ืน 

6. การให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ รู้จักวิธีการและช่วงเวลาในการให้ข้อมูล
ย้อนกลบัในทางลบ 

7. การยอมรับข้อมลูย้อนกลบัในทางลบ รู้จกัวิธีการยอมรับการให้ข้อมลูย้อนกลบั
ในทางลบจากคนอ่ืน 

8. บอกความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน การรู้จกัความรู้สึกของตนเองและคนอ่ืน 
เพ่ือท่ีจะสามารถทํานายถึงความรู้สกึของตนเองในสถานการณ์ท่ีกําหนด 
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9. การแก้ปัญหาและการหาทางออกของข้อขดัแย้ง การรู้จกัและการใช้ทกัษะการ
แก้ปัญหาในการแก้ไขข้อยุง่ยาก 

อรพรรณ พรสีมา (2540, 66)  ได้กล่าวถึงทกัษะทางสงัคมท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้
และการอยูร่่วมกนั 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการตดิตอ่ส่ือสารและมนษุย์สมัพนัธ์ ประกอบด้วย 
1.1 การส่ือสารท่ีถกูต้อง 
1.2 การใช้ระดบัเสียงท่ีถกูต้อง 
1.3 การรู้จกัให้กําลงัใจผู้ อ่ืน 
1.4 การแสดงและรับฟังความคดิเห็นได้อยา่งเหมาะสม 

2. ด้านการอยูร่่วมและทํางานเป็นกลุม่ ประกอบด้วย 
2.1 การรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
2.2 การมีนํา้ใจชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 
2.3 การรู้จกัให้กําลงัใจผู้ อ่ืน 
2.4 การสามารถหลีกเล่ียงข้อขดัแย้ง 
2.5 การเป็นผู้ นําผู้ตามท่ีดี 

3. ด้านความสามารถในการควบคมุตนเอง ประกอบด้วย 
3.1 การเคราพสิทธิของผู้ อ่ืน ไมก้่าวก่ายหน้าท่ีของผู้ อ่ืน 
3.2 การปฎิบตัติามกฎระเบียบในการทํางานและรักษาเวลา 
3.3 การรู้เวลาท่ีเหมาะสมในการปฎิบตัติน 
3.4 การรับผิดชอบในหน้าท่ี 

พชัรี จิ๋วพฒันกลุ (2549, 58) ได้แบ่งความสามารถในทกัษะสงัคมพืน้ฐาน 3 ด้าน 
ดงันี ้

1. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรอคอย การปฏิบตัิตาม
กตกิาท่ีกําหนด 

2. การส่ือความหมายกบับคุคลอ่ืน หมายถึง ความสามารถในการสบตา การมอง
หน้า การแสดงความสนใจผู้ อ่ืน 

3. การทํางานร่วมผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการแบ่งปัน การทําตาม
คําแนะนํา  
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Gresham & Elliot (1990) ได้สร้างระบบประเมินความสามารถทางสงัคม (Social 
Skills Rating System: SSRS) สําหรับประเมินพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กและวยัรุ่น ซึ่งระบบ
ประกอบด้วยแบบสอบถามของครู ผู้ปกครองและนกัเรียน มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้กับบุคคลอายุ 3 
ถึง 18 ปี ซึ่งระบบประเมินความสามารถทางสงัคมได้แบ่งทกัษะทางสงัคม ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ความร่วมมือ (Cooperation) การทําตามใจ (Assertion) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ความเอาใจใสห่รือเข้าใจผู้ อ่ืน (Empathy) การควบคมุตนเอง (Self-Control) 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยของJunttila(2006) ท่ีวิจัยการประเมินหลายแหล่งของ
ความสามารถทางสงัคมของเด็ก โดยประเมินจากทกัษะการทํางานร่วมกัน ความสามารถในการ
เข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน รวมถึงงานวิจยั Caterina (2011) ได้จดัแบบสอบถามคณุลกัษณะทาง
จิตวิทยาของทกัษะทางสงัคมในวยัรุ่นของประเทศโปรตเุกสท่ียึดตามระบบประเมินความสามารถ
ทางสงัคม (Social Skills Rating System: SSRS) มี 4 หวัข้อ ได้แก่ การทํางานร่วมกนั การทํา
ตามใจ การส่ือสารความรู้สกึกบัผู้ อ่ืน และการควบคมุตนเอง  
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบของทกัษะทางสงัคม 

 

องค์ประกอบของ 
ทกัษะทางสงัคม 

อรพรรณ  
(2540) 

พชัรี 
(2549) 

Gresham 
(1990) 

Junttila 
(2006) 

Caterina 
(2011) 

สรุปผล 
 

1. การส่ือสารกบั
ผู้ อ่ืน 

     5 

2. การทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

     5 

3. การควบคมุ
ตนเอง 

     4 

4. การทําตามใจ      2 
5. ความ
รับผิดชอบ 

     1 

 
จากการศึกษาองค์ประกอบของทกัษะทางสงัคมของอรพรรณ พรสีมา (2540) และ 

พชัรี จิ๋วพฒันกลุ(2549) ประกอบกบังานวิจยั Junttila (2006)และ Caterina (2011) รวมถึงได้



  28 

คํานึงถึงระบบประเมินความสามารถทางสงัคม (SSRS) ของ Gresham (2011) จะแบง่ทกัษะ
สงัคมออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การส่ือสารกับผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกกับผู้ อ่ืน การสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผู้ อ่ืน 

2. การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และปฏิบตัิตามหน้าท่ี
ตนเองได้รับมอบหมายข้อตกลงท่ีกําหนด และมีสว่นร่วมในการทํางานกบัผู้ อ่ืนโดยไมมี่ข้อขดัแย้ง 

3. การควบคมุตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจดัการพฤติกรรมของตนเอง 
อดทนตอ่สิ่งตา่งๆ และตอบสนองตอ่การกระทําของผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม 

 
2.5 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะทางสังคม  

2.5.1 ทฤษฎีพฒันาการบคุลิกภาพของซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Personal Development 
Theory) อธิบายบุคลิกภาพในลกัษณะของการเจริญเติบโต และพฒันาการของมนุษย์ตัง้แต่วยั
ทารกไปจนโต ถือว่าพฒันาการท่ีเกิดขึน้ในวยัแรกของชีวิตจะเป็นผลให้เกิดโครงสร้างบคุลิกภาพท่ี
คงอยู่ จะมีการเปล่ียนแปลงได้น้อยและยากได้ในภายหลัง ลักษณะท่ีปรากฏในเด็กย่อมเป็น
ลกัษณะของผู้ ใหญ่ในวนัหน้าได้มาก ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าบุคลิกภาพของมนุษย์พัฒนาขึน้เป็นขัน้ๆไป 
และการพฒันาท่ีราบร่ืนไปตลอดทกุขัน้ นําไปสู่การพฒันาบคุลิกภาพท่ีเรียกว่า บรรลถุึงอตัลกัษณ์
แหง่ตน (Identity) 

ในการพฒันาตามลําดบัขัน้ถ้าหากอปุสรรคเกิดขึน้นบัว่าเกิดภาวะวิกฤตขึน้แล้ว มีผล
ทําให้เกิดการชะงกังนั (Fixation) บคุคลไม่สามารถพฒันาผ่านขัน้และบรรลุวฒุิภาวะด้านใดด้าน
หนึง่หรืออาจมีการหลงเหลือของขัน้ตดิอยูจ่นโตเป็นบางสว่น เชน่ คนท่ีมิได้รับความปรารถนาในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เม่ือโตขึน้ก็มักจะมีอาการยํา้ทําในสิ่งนัน้ บุคคลท่ีขาดรักในวัยเด็ก ครัน้เติบโตก็จะมี
จิตใจหลงงมงายซํา้ซากอยู่กับเร่ืองรักจนเกินขนาด อย่างไรก็ตามการชะงักนีจ้ะเกิดเป็นเร่ืองๆ 
เทา่นัน้ ในด้านอ่ืนๆ บคุคลก็จะงอกงามตามปกติ 

ลกัษณะทฤษฎีพฒันาการของฟรอยด์ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2539, 35-42; อ้างอิงจาก 
Freud, 1974) เช่ือว่ามีลกัษณะของบุคลิกภาพด้านนิสยัท่ีฝังติด ตัง้แตเ่ด็กจนกระทัง่ผู้ ใหญ่ แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. บคุลิกภาพแบบยํา้คิดยํา้ทํา (Compulsive Personality) ผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพแบบ
ยํา้คิดยํา้ทําจะได้รับอิทธิพลตัง้แต่วัยเด็ก ซึ่งมีศูนย์กลางความพอใจอยู่ท่ีส่วนต่าง ๆ ตามขัน้
พฒันาการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ มี 5 ขัน้ด้วยกัน ฟรอยด์ให้ช่ือทฤษฎีพฒันาการของเขาว่า 
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Psychosexual Stage และได้แบง่พฒันาการออกเป็น 5 ลําดบั ดงันี ้(สชุา จนัทร์เอม, 2540, 32 – 
33; อ้างอิงจาก Freud, n.d.) ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้แสวงหาความสุขจากปาก (Oral Stage) ช่วงนีคื้อระยะเวลา
ประมาณตัง้แต ่แรกคลอดจนถึง 1 ปี ทารกมีความสุขในชีวิตโดยทํากิจกรรมต่างๆ ด้วยปาก เช่น 
การดดู เคีย้ว กดั เล่นด้วยเสียง ผู้ ท่ีพฒันาการขัน้นีไ้ม่สมบรูณ์ในช่วงอายุ 1 ปี เม่ือโตเป็นผู้ ใหญ่ก็
ยงัคงชอบแสวงหาความสขุด้วยปากอยู่อีก เช่น ชอบกินจบุกินจิบ ชอบพดูคยุ ชอบเคีย้วหมากฝร่ัง 
ชอบนินทา ชอบสบูบหุร่ี เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้แสวงหาความสุขจากทวารหนกั (Anal Stage) ช่วงนีอ้ยู่ในระยะ
ประมาณ 1 ถึง 2 ปี เป็นช่วงท่ีทารกหาความสุขโดยทํากิจกรรมท่ีใช้ทวารหนัก หากช่วงเวลานีมี้
พัฒนาการไม่สมบูรณ์ ทารกจะโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าระเบียบ จู้ จีพ้ิถีพิถัน รั ก
ความสะอาดอยา่งมาก 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้แสวงหาความสขุจากอวยัวะเพศปฐมภูมิ (Phallic Stage) ช่วงนี ้
อยู่ในระยะประมาณ 3 ถึง 5 ปี เด็กมีความพึงใจทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอวยัวะเพศ เช่น เล่นกบั
อวัยวะเพศของตน เร่ิมเลียนแบบบทบาททางเพศ และสํานึกรู้ลักษณะทางเพศของตน เป็นต้น  
เดก็ยงัมีการพฒันาความก้าวร้าว และความอยากเป็นตวัของตวัเอง 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้แสวงหาความสขุจากสิ่งแวดล้อมรอบตวั (Latency Stage) ช่วงนี ้
อยู่ในระยะประมาณ 6 ถึง 12 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาพฒันาทกัษะใหม่ เวลาระยะนี ้เด็กเร่ิมพฒันา
ชีวิตสงัคมนอกครอบครัว ดงันัน้ เด็กจึงแสวงหาความพึงพอใจจากการติดต่อกบัผู้คนรอบตวัและ
เพ่ือนร่วมวยั เพ่ือนสนิทเป็นคนเพศเดียวกนัมากกวา่คนตางเพศ และเดก็เร่ิมรู้จกัการใช้เหตผุล 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้แสวงหาความสุขจากแรงกระตุ้นของทุติยภูมิทางเพศ (Genital 
Stage) ชว่งนีอ้ยูใ่นระยะประมาณ 13 ถึง 20 ปี ยา่งเข้าสู่วยัรุ่นและเร่ิมเป็นผู้ ใหญ่ ลกัษณะทตุิยภูมิ
ทางเพศบรรลวุฒุิภาวะสมบรูณ์ ทํางานได้เต็มท่ี เป็นระยะท่ีเด็กพยายามประพฤติตนให้เหมาะสม
กบับทบาททางเพศ โดยเลียนแบบคนเพศเดียวกนัท่ีตนนิยม 

2. บคุลิกภาพแบบชอบแสดงอํานาจเผด็จการ (Authoritarian Personality) ผู้ ท่ีมี
บคุลิกภาพแบบชอบแสดงอํานาจ ชอบเยาะเย้ยถากถางผู้ อ่ืน ชอบทําลายล้าง ลกัษณะฝังติดอยู ่
เคยถกูเลีย้งแบบบีบบงัคบั ควบคมุและมีความไม่พอใจมาก เก็บกดมาตัง้แตเ่ด็ก จะแสดงออกเม่ือ
ตนเองเป็นอิสระ  

2.5.2 ทฤษฎีจิตสงัคมตามแนวคิดของอีริคสนั (Erikson) ได้เน้นเร่ืองการปรับตวัต่อ
สงัคมในพฒันาการของเดก็ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ พฒันาการของมนษุย์แตล่ะวยัจะมีอิทธิพลของ
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สภาพแวดล้อมและสังคมเป็นตัวกําหนด พัฒนาการจะดําเนินไปได้ตามปกติหรือไม่ขึน้อยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนัน้กับสังคม ซึ่งมีผลกระทบเช่นเดียวกับอิทธิพลของความขัดแย้ง
ระหวา่งสว่นตา่งๆ ภายในจิตใจ ความรู้สกึตอ่สงัคมและความรู้สกึวา่ตนเป็นสว่นของสงัคมจะทําให้
มนษุย์ปรับตวัได้และเกิดความมัน่ใจในการดําเนินชีวิต (ศรีธรรม ธนะภูมิ, 2535, 20 – 24; อ้างอิง
จาก Erikson, n. d.) 

อีริคสนั (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2524, 23-26; อ้างอิงจาก Erikson, 1951) 
ได้ให้ความสําคญัของสงัคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนระยะเวลาของการเจริญเติบโตของ
คนเราตัง้แตว่ยัทารกจนถึงกระทัง่วยัผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์ และมีขัน้พฒันาการทัง้หมด 8 ขัน้ ดงันี ้

 
ตาราง 2 หลกัทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมของอีริคสนั 
 

ขัน้ อายุ พัฒนาการทางสังคม 
1 ทารก ความรู้สกึไว้วางใจ หรือความรู้สกึไมไ่ว้วางใจ 
2 1 – 3 ปี ความสามารถท่ีจะชว่ยตนเอง หรือความขลาด 

ละอาย และสงสยั 
3 3 – 6 ปี ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ หรือความรู้สกึผิด 
4 6 – 12 ปี ความขยนัขนัแข็ง หรือความรู้สกึด้อย 
5 วยัรุ่น ความเป็นตวัของตวัเอง หรือความรู้สกึสบัสนใน

บทบาทของตนเอง 
6 วยัผู้ใหญ่ตอนต้น ความรู้สกึรักใคร่ใกล้ชิด หรือความรู้สกึโดดเด่ียว 
7 วยัผู้ใหญ่ ความมัน่คง เป็นหลกัให้ผู้ อ่ืนได้ หรือความเฉ่ือยชา 
8 วยัผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์ ความมัน่คงทางจิตใจ หรือความรู้สกึท้อแท้หมด

หวงั 
 

ขัน้พฒันาการทางสงัคมตามทฤษฎีของอีริคสนั มีดงันี ้
วยัทารก 
เป็นวัยท่ีเด็กเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะรักและไว้วางใจในบุคคลท่ีเลีย้งดูตนเอง ถ้าได้รับการ

อบรมเลีย้งดดู้วยความรักใคร่ โอบอุ้มอย่างทะนถุนอม พดูจาหยอกเหย้า เด็กจะพฒันาความรู้สึก
เป็นมิตร ไว้วางใจผู้ อ่ืน เม่ือเติบโตขึน้จะเป็นคนมองโลกในแง่ดี ตรงกันข้าม ถ้าผู้ เลีย้งดูทอดทิง้ 



  31 

แสดงอารมณ์ขม่ขูเ่ดก็ เดก็ก็จะพฒันาความรู้สกึไมไ่ว้เนือ้เช่ือใจใครง่ายๆ เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย 
เป็นคนขีร้ะแวงสงสยั 

วยั 1 – 3 ปี 
หลักสําคัญในวัยนี ้คือ การเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือตนเอง อีริคสันยํา้ว่าเด็กวัยนี ้

อยากท่ีจะแต่งตวัเอง ป้อนอาหารให้ตนเอง เด็กจะมีความภาคภูมิใจมากท่ีได้ทําอะไรด้วยตนเอง
บ้าง ซึ่งผู้ เลีย้งดูควรยอมให้เด็กหดัติดกระดมุเสือ้บางเม็ด หดัใช้ช้อน เด็กจะได้พฒันาความรู้สึก
มั่นใจในความสามารถของตนเอง แต่ถ้าเด็กถูกพ่อแม่หรือคนเลีย้งคอยห้ามหรือใช้คําว่า “อย่า 
อย่า” ตลอดเวลาแล้ว เด็กอาจพฒันาความรู้สึกขลาดกลวั และสงสยัในสิ่งตา่งๆ กลายเป็นคนไม่
กล้าทําอะไร 

วยั 3 – 6 ปี 
ระยะนีเ้ด็กได้รับการสนับสนุนให้หัดใช้ความสามารถของตนเอง มีแนวโน้มท่ีจะ

พัฒนาในเชิงลบ เด็กจะมีความใคร่รู้  อยากทดลองทําสิ่งต่างๆ ตามความนึกคิดของตน                
มีจินตนาการสูง เด็กมกัจะใช้คําถาม ทําไม อะไร อยู่ตลอดเวลา เป็นระยะของการหดัเลียนแบบ
ผู้ใหญ่ เดก็มกัจะคดิอะไรเป็นเร่ืองจริงจงัไปหมด การหลอกเดก็หรือขู่ในเร่ืองตา่งๆ จึงไม่ควรกระทํา 
เพราะจะพฒันา ความขลาดกลวั ซึง่ไมเ่ป็นผลดีตอ่พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ 

วยั 6 – 12 ปี 
เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมไปโรงเรียน สังคมของเด็กขยายวงกว้างขึน้ไปอีก การท่ีเด็กมี

รากฐานจากความเป็นคนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาในเชิงลบ เดก็จะเกิดความขยนัขนัแข็ง มมุานะใน
การเรียน การร่วมกิจกรรมในโรงเรียน พ่อแม่จะต้องคอยส่งเสริม และเป็นกําลงัใจให้เด็ก เพราะยิ่ง
เด็กประสบความสําเร็จในการเรียน ยิ่งจะมีความมัน่ใจในตนเอง แตเ่ด็กท่ีล้มเหลวจะมีความรู้สึก
ผิด ไม่กล้า กลัวท่ีจะทําอะไร เม่ือมาถึงขัน้นีก็้จะยิ่งพัฒนาความรู้สึกด้อ ย รู้สึกเป็นคนไม่มี
ความสามารถ ท้อถอย เพราะความไมเ่ช่ือในความสามารถของตน 

วยัรุ่น 
ระยะนีเ้ดก็จะเร่ิมพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง เด็กต้องการให้ตนเป็นท่ียอมรับจาก

เพ่ือนทัง้เพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ต้องการความเป็นอิสระจากผู้ ใหญ่ พ่อแม่ของเด็กวยันีจ้ึง
ต้องเรียนรู้ท่ีจะปล่อยหรือควบคุมเด็กเม่ือไรและอย่างไร ควรยึดหลักสายกลาง ไม่ควบคุมหรือ
ปล่อยจนเกินไป เด็กท่ีพัฒนาขึน้มาในเชิงลบ เม่ือเข้าสู่วัยรุ่นจะยิ่งมีความรู้สึกสับสน วุ่นวาย        
ไมเ่ข้าใจบทบาทท่ีถกูต้องของตนเอง จงึมกัแสดงพฤตกิรรมไมส่มวยัหรือว้าวุน่ใจมาก 
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วยัผู้ใหญ่ตอนต้น 
เป็นระยะท่ีพัฒนาความรู้สึกรักใคร่กับใครสักคนหนึ่ง โดยเฉพาะเพศตรงข้าม           

มีความรักท่ีลึกซึง้ เข้าใจ และแบง่ปันทกุสิ่งกบัคนท่ีตนรัก แตถ้่าพฒันาในเชิงลบก็จะเป็นคนท่ีขาด
มิตรสนิท จะมีความรู้สกึโดดเดี่ยว ไมอ่ยากคบค้าสมาคมกบัใคร มีลกัษณะเก็บตวั 

วยัผู้ใหญ่ 
เป็นระยะท่ีจะมีครอบครัวเป็นปึกแผ่น สร้างความมัน่คงให้กบัชีวิต มีสํานึกของความ

เป็นพ่อและแม่คน มีความเสียสละ ในทางตรงกันข้ามคนท่ีพัฒนาในเชิงลบมักจะเห็นแก่ตัว        
ไม่ค่อยเห็นความสําคญัของบุคคลอ่ืน ไม่ยอมผูกมิตรกับใคร และมีลักษณะของความเฉ่ือยชา    
ไมย่ินดียินร้ายกบัผู้ใด 

วยัผู้ใหญ่ท่ีสมบรูณ์ 
เป็นระยะสุดท้ายของชีวิต เป็นผู้ ท่ีพัฒนาในเชิงบวกตลอด มีความมัน่คงทางจิตใจ

อย่างเต็มท่ี เป็นผู้ ท่ีสํานึกถึงความจริงแห่งชีวิต ได้รู้และเข้าใจถึงภาวะความเป็นไปของมนุษย์    
ตรงข้ามกับ ผู้ ท่ีพฒันาในเชิงลบ จะรู้สึกท้อถอย หมดหวงัในชีวิต ไม่ต้องการทําประโยชน์แก่ใคร
นอกจากตนเอง มองดชีูวิตเหมือนสิ่งท่ีไมมี่ความหมาย ไมย่อมรับความเปล่ียนแปลงของชีวิต 

จากทฤษฎีพฒันาการบคุลิกภาพของซิกมนัด์ ฟรอยด์ ในขัน้ท่ี 4 ขัน้แสวงหาความสขุ
จากสิ่งแวดล้อมรอบตวั (Latency Stage) ช่วงนีอ้ยู่ในระยะประมาณ 6 ถึง 12 ปีซึ่งเป็นระยะเวลา
พฒันาทกัษะใหม ่ซึง่เป็นวยัเดียวกบัหลกัทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมของอีริคสนัซึ่งเป็นระยะท่ีเด็ก
เร่ิมไปโรงเรียน ทําให้สงัคมของเด็กขยายวงกว้างขึน้ไปอีก การพฒันาทกัษะท่ีสําคญัในช่วงนีคื้อ 
ทกัษะทางสงัคม  

 
2.6 ความบกพร่องด้านทักษะทางสังคม 

ความบกพร่องด้านทักษะทางสังคมเป็นปัญหาท่ีสําคัญในเด็กออทิสติก ซึ่งเด็ก            
ออทิสตกิมกัมีความบกพร่องด้านทกัษะทางสงัคม ดงันี ้(นาถลดา ตะวนักาญจนโชต,ิ 2559, 3-4) 

1. ความบกพร่องในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการแสดงออกทาง
อารมณ์ (poor social interaction and emotional reciprocity) ในช่วง 8-10 เดือน เด็กออทิสติก
จะไมส่ามารถหนัตามเสียงเรียกได้ เม่ือโตขึน้เดก็ออทิสตกิไมส่ามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบั
ผู้ อ่ืน ไม่สามารถพูดคยุโต้ตอบ ตีความสีหน้า ท่าทางอารมณ์ของคู่สนทนาได้ รวมถึงบางคนจะ   
ไมส่ามารถแสดงออกอารมณ์ของตนได้ เม่ือโกรธ ดีใจ หรือเสียใจ 
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2. ความบกพร่องด้านการสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกับเพ่ือน (difficulty in 
making and keeping friends) เน่ืองจากไมรู้่วิธีสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม 

3. ความบกพร่องด้านการแสดงความสนใจร่วมกบัผู้ อ่ืน ( joint attention) ในเด็ก
ปกติเม่ืออายุ 9-12 เดือน เด็กจะให้ความสนใจผู้ อ่ืนโดยการมองตาม และเร่ิมเช่ือมโยงคําพดูกับ
สิ่งของหรือเหตกุารณ์นัน้ ซึง่เดก็ออทิสติกจะมีข้อจํากดัในการแสดงออกถึงความสนใจคูส่นทนาทัง้
ทา่ทางและคําพดู รวมไปถึงการสามารถตอบสนองอยา่งเหมาะสม 

4. ความบกพร่องเก่ียวกบั Theory of mind อนัเป็นความสามารถท่ีจะเข้าใจและ
คาดเดาความรู้สกึนกึคดิและพฤตกิรรมของผู้ อ่ืนได้ความสามารถด้านนีจ้ะพฒันาในขวบปีแรกของ
เด็กทัว่ไป แต่ในเด็กออทิสติกจะมีความบกพร่องในการพฒันา Theory of mind จึงทําให้ไม่
สามารถเข้าใจเก่ียวกบัความเช่ือและพฤตกิรรมท่ีผู้ อ่ืนแสดงได้  

ความล้มเหลวของพฤติกรรมทางสงัคม มีสาเหตุหลายประการ ดงัท่ี (วนิดา เด่ียว
พานิช, 2537, 44; อ้างอิงจาก Hargie; & McCartan, 1986, 12– 13) อธิบายไว้ดงันี ้

1. ขาดตวัแบบท่ีเหมาะสมในด้านทักษะทางสงัคม เช่น บิดามารดาไม่สามารถ
เป็นผู้ นําในการสงัเกตทกัษะทางสงัคมท่ีเหมาะสมได้ 

2. มีตวัแบบในด้านทักษะทางสังคมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ดี ซึ่งมีผลให้มีความ
ต้องการด้านทักษะทางสังคมน้อย ซึ่งอาจพบได้ในสถานท่ีท่ีมีผู้ ป่วยทางจิตเวช และผู้ ป่วย
พฤตกิรรมแปรปรวน 

3. ขาดการเสริมแรงท่ีทําให้เกิดทกัษะทางสงัคมท่ีเหมาะสม 
4. ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งท่ีทุกคนอยากได้ แต่มักจะได้มาจาก

สถานการณ์ท่ีมีความจํากดั 
5. การพฒันาด้านความสามารถทางสมองหยุดชะงกั มีผลทําให้ไม่สามารถเก็บ

ข้อมลูและความคิดเห็นได้ ซึ่งมีสาเหตมุาจากสมองถกูกระทบกระเทือน (Brain Trauma) มารดา
เป็น หดัเยอรมนัขณะตัง้ครรภ์ (Rubella During Pregnancy) และกรรมพนัธุ์ (Heredity) เช่น 
ปัญญาออ่น ท่ีเกิดจากความผิดปกตขิองโครโมโซม (Down’s Syndrome) 

นอกจากนัน้ ละเอียด ชูประยูร (2523, 52) ได้กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่อง
ทางด้านทกัษะทางสงัคมไว้ คือ 

1. เน่ืองจากมีความวิตกกงัวลในการแสดงออกในสงัคม (Social Anxiety) หรือ
กลวัสงัคม (Social Phobia) 
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2. มีสาเหตุมาจากมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีผิดๆ หรือเน่ืองมาจากการขาด
ประสบการณ์ทางสงัคมท่ีจะเรียนรู้ให้มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งพบได้ในคนไข้จิตเวชท่ีอยู่
โรงพยาบาลนาน ทําให้ขาดแคลนสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม จนต้องมีการฝึกพฤตกิรรมทางสงัคมใหม่ 

3. ความบกพร่องในด้านทกัษะทางสงัคม เป็นผลมาจากความผิดปกติทางด้าน
จิตเวช (Psychiatric Disorder) เช่น ความถดถอยจากสงัคมท่ีพบในระยะเร่ิมแรกของโรคจิตเภท 
(Schizophrenia) โรคคลั่งซึมเศร้า (Manic Depressive) ท่ีมีการแสดงออกทางอารมณ์ไม่
เหมาะสม 

ความบกพร่องด้านทกัษะทางสังคมเป็นปัญหาท่ีสําคญัในเด็กออทิสติก ซึ่งเด็ก
ออทิสตกิมกัมีความบกพร่องด้านทกัษะทางสงัคมจะมีทําให้อยูร่่วมกนักบับคุคลอ่ืนในสงัคมได้ยาก
ในการเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมจะต้องพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกเป็นอนัดบัแรก 

 
2.7 การประเมินทักษะทางสังคม 

การประเมินทกัษะทางสงัคมก่อนครูเร่ิมสอนนัน้ จะทําให้ครูทราบระดบัพืน้ฐานของ
ทกัษะของเด็ก ท่ีจะเป็นประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริงได้ การประเมินทกัษะทางสังคมนีน้ับเป็น
กระบวนการท่ียุง่ยาก เน่ืองจากเหตผุลหลายประการ ดงันี ้(กลุยา ก่อสวุรรณ, 2553) 

1. พฤติกรรมทางสังคมบางอย่างเกิดเฉพาะบางสถานการณ์ เช่น เด็กกระทํา
พฤติกรรมแต่ละอย่างในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมือนกัน ทําให้ครูหรือผู้ ปกครองประเมินทักษะทาง
สงัคมไม่ได้ชดัเจน การเลือกสถานการณ์หรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ทําการประเมินทกัษะ
ทางสงัคมได้ชดัเจนขึน้ ดงันัน้ วิธีการหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมินทกัษะทางสงัคม คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทกัษะทางสงัคมของเด็กในสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้มาก
ท่ีสดุ 

2. ผู้ประเมินแตล่ะคนแปลความหมายเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมแตกตา่งกนั บาง
คนเห็นว่าพฤติกรรมนีเ้หมาะสม แต่คนอ่ืนอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ได้ ดงันัน้ ผู้ประเมินจึงควร
รวบรวมข้อมลูจากหลายแหลง่เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนท่ีสดุ 

3. ค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมิน เน่ืองจากการประเมินส่วนใหญ่เกิดจากการ
สงัเกตและการสมัภาษณ์ ทําให้ค่าความเช่ือมัน่ของการประเมินค่อนข้างเป็นปัญหา ดงันัน้การ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งตา่งๆ โดยคนหลายคนช่วยให้ครูสามารถประเมินทกัษะทางสงัคมได้ง่าย
ขึน้ นอกจากนี ้ทกัษะทางสงัคมนัน้ไม่สามารถประเมินโดยใช้แบบทดสอบ หรือใช้เวลาประเมินสัน้
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ได้ แตอ่าจต้องใช้เวลาในการสงัเกต สอบถาม หรือสมัภาษณ์เป็นเวลานาน ดงันัน้ ผู้ประเมินจึงควร
วางแผนการประเมินให้เหมาะสมกบัทกัษะท่ีจะประเมินด้วย 

สมาคมนักจิตวิทยาโรงเรียนแห่งชาติ(National Association of School 
Psychologists, 2002, online) ได้นําเสนอวิธีการระบคุวามบกพร่องทกัษะทางสงัคม ไว้ดงันี ้

1. ขาดความรู้ในการแสดงออกทักษะทางสังคม หรือความบกพร่องในระดบั
เร่ิมแรก 

2. ขาดการแสดงทกัษะทางสงัคมอย่างคงเส้นคงวา หรือความบกพร่องในการ
กระทํา 

3. ขาดการแสดงทกัษะทางสงัคมในระดบัท่ีเพียงพอ หรือความบกพร่องในการใช้
ทกัษะทางสงัคมอย่างคล่องแคล่ว การแสดงออกของการกระทํายังไม่มีนํา้หนกัพอ เน่ืองมาจาก
ขาดการฝึกหรือการให้ผลย้อนกลบัท่ีเพียงพอ 

4. ความบกพร่องในการใช้ทกัษะหรือพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลมา
จากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน ท่ีขดัขวางไม่ไม่ให้เด็กแสดงออกถึงทกัษะท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว
อย่างเหมาะสม เช่น ความกดดนั ความวิตกกังวล ภาวะซนไม่อยู่นิ่ง หรือแรงจูงใจในด้านลบ       
สิ่งเหล่านีส้่งผลต่อการแสดงทักษะการแก้ไขความขัดแย้งท่ีเหมาะสม แม้ว่าผู้ เรียนจะได้เรียนรู้
ทกัษะเหลา่นีม้าแล้ว 

เวสวูด (Westwood, 1997, 57-59) ได้เสนอแนะวิธีการประเมินทกัษะทางสงัคม     
ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การสงัเกต การสงัเกตพฤติกรรม การปฏิสมัพนัธ์นอกห้องเรียนอย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งเป็นวิธีท่ีไม่ยุ่งยากท่ีครูสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าเด็กคนไหนถกูปฏิเสธจากเพ่ือน 
เป็นวิธีการท่ีเป็นประโยชน์สําหรับครู เพราะว่าให้ความสําคญักับเด็กเม่ืออยู่ในกลุ่มเพ่ือน และ
สามารถศกึษาได้ถึงปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมเดก็ท่ีต้องนํามาปรับเปล่ียน 

2. การสํารวจโดยใช้สงัคมมติ (Sociometric Scales) เป็นวิธีการท่ีเด็กจะได้รับ
การบ่งบอกความสมัพนัธ์ และการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน โดยครูอาจใช้วิธีการสมัภาษณ์เด็กตาม
ลําพงั หรือเด็กเขียนหมายเลข 1, 2, 3 แล้วเขียนช่ือเพ่ือนลงในกระดาษดงักล่าว ตามเง่ือนไขท่ีครู
กําหนด เชน่ ครูให้นกัเรียนเขียนช่ือเพ่ือนคนแรกท่ีเราอยากเลน่หรือทํางานกลุ่มด้วยมากท่ีสดุ ในข้อ
หมายเลข 1 จากนัน้ครูก็ถามตอ่วา่ หากเดก็คนนัน้ไมม่าโรงเรียน นกัเรียนจะเลือกเพ่ือนคนไหนเป็น
อนัดบัต่อไป นักเรียนก็จะเขียนช่ือเพ่ือนลงในข้อหมายเลข 2 ส่วนข้อหมายเลข 3 ครูอาจจะ
กําหนดให้ นกัเรียนเขียนช่ือเพ่ือนท่ีไม่ชอบ ไม่อยากท่ีจะทํางานด้วยหรือเล่นด้วย เป็นต้น ข้อมลูท่ี
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ได้จากกการทําสงัคมมต ิจะช่วยให้ครูรู้ว่าควรจดักลุ่มอย่างไร เด็กท่ีไม่ได้รับเลือกหรือเด็กท่ีมีช่ือว่า
ไมมี่ใครชอบ อาจจะเป็นกลุม่เปา้หมายสําหรับการชว่ยเหลือกด้วยวิธีการนี ้

3. แบบมาตรสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) เป็นวิธีท่ีทําให้เกิดความมัน่ใจว่า
เด็กทุกคนไม่ถูกมองข้ามไป เพราะไม่มีใครระบุช่ือ ซึ่งปัญหานีจ้ะเกิดขึน้เม่ือใช้วิธีการสํารวจ
ประชามติ วิธีการนีทํ้าได้โดยให้เด็กแตล่ะคนมีรายช่ือเพ่ือนทัง้หมดในชัน้เรียน จากนัน้ใส่คะแนน   
1 (ไมช่อบมาก) ไปจนถึงเลข 5 (ชอบมาก) ในแตล่ะช่ือ จากนัน้นํามาสรุปผลคะแนน 

4. การให้ข้อมลูของพ่อแม่ ปัญหาความสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กท่ีโรงเรียนอาจ
เป็นการบอกเลา่ปัญหาโดยเร่ิมแรกจากพอ่แม ่จงึทําให้ครูเกิดความสนใจท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ 

ฮาร์กี ้และแม็คคาร์ตนั (วนิดา เด่ียวพานิช, 2537, 44; อ้างอิงจาก Hargie; & 
McCartan, 1986, 73 – 84) ได้กลา่ววา่ วิธีการประเมินการฝึกทกัษะทางสงัคมมีหลายวิธี ซึง่ได้แก่ 

1. แบบสอบถามของคณะท่ีทํางานร่วมกนั (Staff Questionnaires) 
2. แบบการรายงานตนเอง (Self Report) 
3. แบบสอบถาม (Questionnaires) ชนิดต่างๆ เช่น แบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) แบบสอบถามชนิดให้เตมิข้อความ (Sentence Completion) 
4. การสมัภาษณ์ (Interview of Patient) ตวัผู้ ถูกวดั เพ่ือนผู้ถูกวัด และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ถกูวดั 
ในการวิจยันีผู้้ วิจยัต้องการสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก

โดยอาศัการสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ ดูแลเด็ก      
ออทิสตกิ เพ่ือจะได้สร้างแบบประเมินสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของเด็กออทิสติกได้อยา่งครอบคลมุ 

 
2.8 ประเภทการประเมินทักษะทางสังคม  
การประเมินทกัษะทางสงัคม แบง่ออกเป็น 2 แบบ ดงันี ้

1. การประเมินทกัษะทางสงัคมแบบเป็นทางการ แบบประเมินท่ีเป็นทางการส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) และแบบการประเมินค่าของพฤติกรรม (Behavior 
Rating Scales) ซึ่งการใช้เคร่ืองมือวดัแบบนี ้คนท่ีคุ้นเคยกบัเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ ใหญ่ท่ีมีหน้าท่ีดแูล
หรือเก่ียวข้อง และครูจะเป็นผู้ ให้ข้อมูล เคร่ืองมือการประ เมินเหล่านีมี้ลักษณะแตกต่างกัน       
บางชนิดกําหนดทกัษะทางสงัคมไว้กว้างและมีจํานวนมากกว่า แตบ่างชนิดเน้นเฉพาะทกัษะทาง
สงัคมบางเร่ืองเท่านัน้ ตวัอย่างของเคร่ืองมือท่ีใช้วดัทกัษะทางสงัคม เช่น The Vineland Social 
Maturity Scale พฒันาโดย เอ็ดการ์ ดอลล์ (Edger Doll) นานแล้ว ซึ่งเหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดถึง
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วยัผู้ ใหญ่โดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน ต่อมาได้มีการปรับปรุงและยงัเป็นท่ีนิยมใช้กันจนกระทัง่
ปัจจบุนันี ้

ข้อดีของเคร่ืองมือวดัชนิดนี ้คือ ผู้ประเมินสามารถทําการประเมินได้ง่าย แต่ข้อเสีย
ของเคร่ืองมือชนิดนี ้คือ เกิดความลําเอียงในการประเมินและการเก็บรวบรวมข้อมลูได้ง่ายเพราะ
ข้อมลูได้จากการสมัภาษณ์ ดงันัน้ ผู้ เช่ียวชาญบางคนจึงนิยมใช้การประเมินทกัษะทางสงัคมแบบ
ไมเ่ป็นทางการด้วย 

2. การประเมินทกัษะทางสงัคมแบบไม่เป็นทางการ ครูสามารถประเมินทกัษะทาง
สงัคมแบบไม่เป็นทางการได้โดยการพฒันาแบบตรวจรายการ (Checklist) ขึน้มา ซึ่งข้อมูลท่ีได้
อาจชว่ยให้ครูนําไปหาวิธีการจดัโปรแกรมการสอนทกัษะทางสงัคมให้กบัเด็กได้ 

การสงัเกตเป็นวิธีการประเมินวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพมาก ครูเป็นผู้อยู่ในเหตกุารณ์
เกือบตลอดเวลาท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียน ทําให้ครูสามารถสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในสิ่งแวดล้อม
ท่ีเป็นธรรมชาติได้ และการสังเกตนัน้ทําได้เกือบตลอดเวลาและทําได้ต่อเน่ืองยาวนานด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากครูเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนพฤติกรรมใน
สิ่งแวดล้อมนัน้ๆ และผลท่ีตามมาหลงัจากพฤติกรรมเกิดขึน้แล้ว ครูจะเข้าใจสาเหตขุองพฤติกรรม
ท่ีเป็นปัญหาได้  

ข้อดีของการสงัเกต คือ ครูสามารถทําการสงัเกตซํา้ๆ ได้โดยไม่มีการขดัจงัหวะ และ 
ท่ีสําคญัพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติจะสะท้อนให้เห็นทักษะทางสงัคมของ
นกัเรียนได้ดียิ่งขึน้ แคค่วรสงัเกตหลายครัง้เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีแนน่อน 
 ในการวิจยันีผู้้วิจยัต้องการสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีแตกตา่ง
ออกไปโดยจะสร้างเป็นลกัษณะเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค เพ่ือสามารถประเมินพฤติกรรมได้
ตรงและทําให้เห็นความแตกตา่งของพฤตกิรรมของเดก็ออทิสตกิในแตล่ะระดบัได้อยา่งชดัเจน  
 
3. การประเมินหลายแหล่ง (Multisource assessment)  

3.1 ความหมายการประเมินหลายแหล่ง 
 การประเมินหลายแหล่ง (Multisource assessment) หรืออาจเคยได้ยินว่าเป็นการ

ประเมินแบบ 360 องศา จะเห็นได้ว่าสามารถเรียกการประเมินและให้ข้อมูลในลกัษณะเดียวกัน
เชน่นีเ้รียกได้หลายรูปแบบ แตใ่นงานวิจยันีผู้้วิจยัจะใช้คําว่า การประเมินหลายแหล่ง เป็นลกัษณะ
ของการประเมินและให้ข้อมลูไปยงัผู้ถกูประเมิน ซึง่เป็นการประเมินท่ีแก้ไขจดุอ่อนของการประเมิน
แบบดัง้เดมิ กลา่วคือ การประเมินท่ีผู้ มีอํานาจเด็ดขาดในกระบวนการเป็นผู้ประเมิน ตลอดจนการ
พิจารณาตดัสินผลได้ผลเสียของการประเมิน ทําให้เกิดความไม่พอใจผลลพัท์ ทําให้นักวิชาการ
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ด้านการประเมินผลพยายามหาวิธีต่างๆ เพ่ือนํามาแก้ไขข้อบกพร่องของศาสตร์ทางด้านการ
ประเมิน และการประเมินหลายแหล่งจึงเกิดขึน้มา วิธีการนีม้ักนิยมใช้ในการประเมินการ
ปฎิบตัิงานภายในองค์กร เน่ืองจากจะให้สารสนเทศท่ีครบถ้วนมากกว่าการประเมินจากหวัหน้า
หรือผู้บงัคบับญัชาอย่างเดียว ซึ่งได้ศกึษาความหมายของการประเมินหลายแหล่ง มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 Edward and Ewen (1996) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลายแหล่งไว้ว่า เป็น
การประเมินผลงานจากหลายแหล่ง เพ่ือเก็บข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานให้ครบถ้วน 
แหลง่ข้อมลูในการประเมินและให้ข้อมลูปอ้นกลบั ได้แก่ หวัหน้า เพ่ือนร่วมงานและลกูน้อง 

วีรวฒัน์ ปันนิตามยั (2540) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลายแหล่งไว้ว่า เป็น
กระบวนการในการให้ข้อมลูปอ้นกลบัในการประเมินการปฏิบตัิงานของบคุลากร โดยมีทัง้การเก็บ
ข้อมลูจากการประเมินตนเองและผู้ อ่ืนท่ีร่วมในการประเมิน 

ดวงใจ สีเขียว (2549) ได้ให้ความหมายจากการประเมินหลายแหล่งไว้ว่า เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลบัโดยการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง เพ่ือใช้ในการตดัสินคณุค่าบุคลากรหรือพฒันา 
โดยมีผู้ให้ข้อมลูได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ตนเอง หวัหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 

นอกจากนีก้ารประเมินจากหลายแหล่ง (multisource assessment)เป็นการประเมิน
โดยอาศยัผู้ เก่ียวข้องรู้เห็นการปฏิบตัิตนของบคุคล โดยให้ความสําคญักบัการประเมินรอบข้าง ซึ่ง
จะได้ข้อมลูจากรอบด้าน (full-circle feedback) ประเมินแบบนีว้่า เพ่ือเป็นเคร่ืองมือวดัการปฏิบตัิ
ตนของบคุลากรท่ีมีพืน้ฐานมาจากพฤตกิรรม สิ่งสําคญัของระบบการประเมินนี ้คือ ทกุคนรอบข้าง
จะมีอิทธิพลตอ่กนัมากขึน้ 

จงึสรุปได้วา่ การประเมินหลายแหลง่ เป็นการประเมินจากผู้ประเมินมีความเก่ียวข้อง
กบัผู้ถกูประเมิน ได้แก่ หวัหน้า เพ่ือนร่วมงาน ลกูค้า หรือตนเอง ซึ่งในงานวิจยันีเ้ป็นประเมินทกัษะ
ทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีไม่สามารถประเมินตนเองได้ จึงจะได้แหล่งผู้ ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับ
เดก็ออทิสตกิ ได้แก่ ผู้ปกครอง ครู และเพ่ือน 

 
3.2 มุมมองเก่ียวกับการประเมินหลายแหล่ง 

1. เป็นท่ีนิยมใช้กนัแพร่หลาย โดยเฉพาะในหมูอ่งค์การตา่ง ๆ 
2. การนําไปใช้หลากหลายรูปแบบ ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้นําหน้าทฤษฏีและ

งานวิจยัเชิงประจกัษ์ 
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3. การประเมินแบบหลายแหล่งมกัไม่ระบช่ืุอ สถานภาพของผู้ประเมิน ทําอย่างเป็น
ความลบั 

4. เปา้หมายสําคญัเพื่อการพฒันาบคุลากรและการเข้าใจตนเองในสายตาของคนอ่ืน
มากกวา่เพ่ือกําหนดคา่ตอบแทน หรือตดัสินใจเชิงบริหาร 

5. การประเมินนีข้ึน้กบัการรับรู้ของคนอ่ืนตอ่พฤตกิรรมการปฏิบตังิานของบคุคล 
6. สามารถนําผลการประเมินไปใช้เพ่ือเกื อ้หนุนการริเร่ิมเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ใน         

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
7. เป็นการวดัการปฏิบตังิานปัจจบุนัท่ีเป็นปกตวิิสยั 
8. เป็นการใช้ผู้ประเมินท่ีรู้จกัคุ้นเคยผู้ถกูประเมินมาก่อน ซึง่อาจให้ผู้ ท่ีลําเอียงได้ 
9. ไมมี่การฝึกอบรมผู้ประเมินก่อนทําการประเมิน 
10. ต้องมีการวางระบบบริหาร เกือ้หนนุท่ีดี เอาจริงเอาจงั 
11. ใช้วัดองค์ประกอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับผู้ นําและมนุษยสัมพันธ์ได้ดีกว่า

ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทาง 
12. สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กร ให้เป็นระบบเปิดมากขึน้ 

สร้างความรู้สกึมีสว่นร่วม รองรับการบริหารงานแบบ TQM และแนวทางการทํางานเป็นแบบทีม 
13. ควรมีการคํานวณหาระดบัความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน และความเช่ือถือ

ระหวา่งผู้ประเมิน จากแหลง่เดียวกนัและระหวา่งแหลง่ รวมทัง้จดุเดน่ จดุด้อยจากปลายเปิด 
14. นิยมใช้แบบสอบถามและแบบสํารวจพฤติกรรม (performance) เป็นเคร่ืองมือ

สําคญั 
จะเห็นว่า การประเมินหลายแหล่งนิยมใช้กบัเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามและแบบ

สํารวจพฤติกรรม ซึ่งแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกท่ีสร้างขึน้สามารถใช้การ
ประเมินหลายแหล่งได้ โดยมีแหล่งผู้ ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กออทิสติก ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูและ
เพ่ือน 

 
3.3 แหล่งผู้ให้ข้อมูลในการประเมินหลายแหล่ง 

แหล่งผู้ ให้ข้อมูลในการประเมินหลายแหล่ง จะเห็นได้ว่า การประเมินหลายแหล่งจะ
สามารถให้สารสนเทศของข้อมลูได้มากกว่าการประเมินจากแหล่งผู้ประเมินเดียว ซึ่งการประเมิน
หลายแหลง่ จะเป็นลกัษณะท่ีต้องการข้อมลูสารสนเทศจากการประเมินโดยผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายและ
จากการศึกษาของผดงุ อารยะวิญญู (2542) อนงค์พร พะวรรัมย์ (2546) และจฑุาทิพย์ ภารพบ 
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(2547)  ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจัยได้รวบรวมข้อดีและข้อจํากดัของแตล่ะแหล่งดงัรายละเอียดตาม
ตาราง 2 

 
ตาราง 2 การปรียบเทียบข้อดีและข้อจํากดัของแหลง่ผู้ให้ข้อมลูในการประเมินหลายแหลง่ 

 
แหล่งผู้ให้ข้อมูล ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ครู - เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ท่ีชดัเจนในการ
ประเมิน สามารถประเมินได้ตรงกบั
ความเป็นจริง โดยไมมี่ความ
ลําเอียง 

- อาจไมมี่โอกาสได้เห็น
พฤตกิรรมในการทํางานร่วมกนั
และพฤตกิรรมอ่ืนๆ ของนกัเรียน
ได้ตลอดเวลา 

2. ผู้ปกครอง -เป็นผู้ ท่ีให้ข้อมลูท่ีมีความใกล้ชิด
กบัเด็กมากท่ีสดุ จะเป็นผู้ให้ข้อมลู
เก่ียวกบัพฤติกรรมของเดก็ได้
โดยตรง 
-ชว่ยให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจเดก็ได้                   
เพราะเห็นพฒันาการของเด็กมาก
ท่ีสดุ 
- สร้างและปรับปรุงทศันคตขิองเดก็
ให้ถกูต้องเหมาะสม  

- สามารถเกิดความลําเอียงได้สงู
เม่ือเทียบกบัแหลง่อ่ืนๆ ซึง่ทํา
ให้ผลการประเมินไมต่รงกบัความ
เป็นจริง 
 

3. เพ่ือน 
 

-เป็นผู้ปฏิบตังิานร่วมกนั ทําให้
ทราบพฤตกิรรมในการทํางาน
ร่วมกนั ความสามารถ ข้อดีข้อด้อย
ของกนัและกนัได้ดี 
- มีความน่าเช่ือถือของข้อมลูสงู
หากเทียบกบัข้อมลูจากการ
ประเมินตนเอง 

- หากเกิดความลําเอียงหรือความ
ข้อแย้งอาจทําให้ผลการประเมิน
ไมต่รงกบัความเป็นจริง 
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  ในการวิจยันีผู้้ วิจัยมีความสนใจข้อมูลการประเมินหลายแหล่งท่ีได้ข้อมูลจากเพ่ือน ครู 

และผู้ปกครอง ซึง่เป็นผู้ มีสว่นร่วมในการประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เน่ืองจากแตล่ะ

แหลง่ของผู้ให้ข้อมลูจะมีข้อดีและข้อจํากดัแตกตา่งกนัออกไป 

4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ สามารถตรวจสอบได้หลายประเด็นขึน้อยู่กับลกัษณะ

ของเคร่ืองมือ ในท่ีนีนํ้าเสนอการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการวิจัย ได้แก่ อํานาจจําแนก (Discrimination) ความเท่ียงตรง (Validity) และความ
เช่ือมัน่ (Reliability) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

4.1 อ านาจจ าแนก 
อํานาจจําแนก(Discrimination) คือความสามารถในการจําแนกความรู้

ความสามารถของบุคคลออกจากกันได้อย่างชัดเจน ในส่วนของอํานาจจําแนกจะเป็น
ความสามารถของข้อคําถามในการจําแนกความแตกต่างระหว่างผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะท่ีต้องการวัด
มากกบัน้อย หรือเรียกวา่ระหวา่งกลุม่สงูและกลุม่ตํ่าออกจากกนัได้   

การคํานวณหาอํานาจจําแนกมีหลายวิธี (ล้วน สายยศและองัคณา สายยศ, 2538, 
210) ดงันี ้

4.1.1 ดชันีพอยท์ไบซีเรียล (Point-Bisenal Index) เป็นลกัษณะสหสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปร 2 ตวั หรือ 2 กลุ่มคะแนน โดยมีข้อตกลงว่า คะแนนกลุ่มหนึ่งเป็นคา่ตอ่เน่ือง และอีกกลุ่ม
หนึง่เป็นแบบคา่ไมต่อ่เน่ือง การให้คะแนนทําถกูได้ 1 และทําผิดได้ 0 คะแนนเทา่นัน้ 

4.1.2. ดัชนีสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เป็นวิธีการหาอํานาจจําแนกโดยยึดหลัก
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทัง้ฉบบัของกลุ่มผู้ตอบทัง้หมด การ
หาค่าอํานาจจําแนกกรณีท่ีเป็นมาตรวดัคณุลักษณะทางจิตท่ีมีการให้คะแนนแบบหลายค่าอาจ
เลือกใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนในแต่ละข้อกับคะแนนรวมโดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์โดยทัว่ไปข้อคําถามท่ีมีค่าอํานาจจําแนกในระดบั 0.20 ขึน้ไปจะเป็นข้อท่ี
เหมาะสมท่ีจะคดัเลือกใช้ในแบบวดั(ณฏัฐภรณ์ หลาวทอง, 2559, 90-92)   

4.1.3 อํานาจจําแนกจากการทดสอบที เป็นดชันีท่ีใช้ในกรณีคะแนนแสดงความรู้สึก
แต่ละข้อมากกว่า 1 คะแนน แต่ละข้อควรให้คะแนนเท่ากัน โดยหลกัการคือ พยายามหาความ
แตกต่างของคะแนนกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงกับกลุ่มท่ีได้คะแนนต่ําว่า ข้อนัน้ๆ ได้คะแนนตามสภาพ
ความเป็นจริงหรือไม่ ตามทฤษฎีผู้ ท่ีได้คะแนนสูงควรทําข้อนัน้ได้คะแนนสูง ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมต่ํา
ควรทําข้อนัน้ได้คะแนนต่ํา ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียกลุ่มสูงและกลุ่มต่ําก็จะตา่งกนั ถือว่า
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ข้อนัน้จําแนกคนได้ แต่ในทางปฏิบตัิคะแนนกลุ่มสูงกับคะแนนกลุ่มต่ําอาจไม่แตกต่างกัน หรือ
คะแนนกลุม่ตํ่าอาจสงูกวา่กลุม่ถือวา่ข้อนัน้จําแนกคนไมไ่ด้  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัวิเคราะห์อํานาจจําแนกของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของ
เด็กออทิสติก โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้อ
อ่ืนๆ ท่ีเหลือทัง้หมด ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ 

 
4.2 ความเที่ยงตรง 

ความเท่ียงตรง (Validity) คือ คณุสมบตัขิองแบบวดัท่ีสามารถวดัได้ตรงตามลกัษณะ
หรือจุดประสงค์ท่ีต้องการจะวัด (ล้วน สายยศ ,และอังคณา สายยศ, 2543, 246) ซึ่งแบ่งความ
เท่ียงตรงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

4.2.1 ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) เป็นคณุภาพของเคร่ืองมือ
วดัวา่สามารถวดัได้ตรงในขอบเขตเนือ้หาท่ีกําหนดไว้วา่เคร่ืองมือวดันีส้ามารถวดัได้ครอบคลมุและ
เท่ียงตรงตามเนือ้หาท่ีต้องการวดัจริง การพิจารณาว่าเคร่ืองมือท่ีสร้างมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
หรือไม ่จงึจําเป็นต้องอาศยัการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ ทัง้ในประเด็นความเหมาะสม
ของขอบเขตของเนือ้หา และความสอดคล้องของข้อสอบท่ีสร้างขึน้ว่าเป็นตวัแทนของเนือ้หาและมี
คุณลักษณะเหมาะสม ตรงกับประเด็นท่ีต้องการวัดหรือไม่ การตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เนือ้หาของเคร่ืองมือจงึจําเป็นต้องตรวจสอบใน 2 ประเดน็หลกัโดยผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้(สธุรรม์ จนัทร์
หอม, และพรทิพย์ ไชยโส, 2549, 140-141)  

1. การตรวจสอบว่าแบบวดันัน้เป็นตวัแทนของขอบเขตเนือ้เร่ืองท่ีต้องการวดั
หรือไม่ จาการตรวจสอบโครงสร้างของตารางวิเคราะห์ ในการนีผู้้ เช่ียวชาญจะตรวจสอบความ
เหมาะสมของการกําหนดการสร้างแบบวดัวา่ครอบคลมุหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากวตัถปุระสงค์และ
เนือ้หาท่ีกําหนดไว้ และควรตรวจสอบนํา้หนักหรือจํานวนข้อในแต่ละเนือ้หาและพฤติกรรมท่ี
ต้องการวดัวา่กําหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการวดั โดยใช้นําจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมและข้อสอบท่ีวดัแตล่ะจดุประสงค์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเนือ้หาไม่ต่ํากว่า 3 คน พิจารณาว่าแต่ละข้อวัดตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไว้นัน้หรือไม่ โดยให้
คะแนนแตล่ะข้อดงันี ้

+1         เม่ือแนใ่จวา่ข้อสอบวดัวตัถปุระสงค์นัน้ 
 0          เม่ือไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบวดัวตัถปุระสงค์นัน้หรือไม่ 
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-1          เม่ือแนใ่จวา่ข้อสอบข้อนัน้ไมว่ดัวตัถปุระสงค์นัน้ 
หลังจากผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแล้ว นํามาหาค่าเฉล่ียซึ่งจะเป็นดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบบวดัมีค่าใน -1.0 ถึง+1.0 ค่า -1.0 แสดงถึงการขาดความ
สอดคล้องในการวดัของข้อสอบข้อนัน้กบัวตัถปุระสงค์ สว่น +1.0 แสดงถึงความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบข้อนัน้ท่ีวดัวตัถปุระสงค์นัน้อย่างสมบรูณ์  คา่ดชันีความสอดคล้องต้องไม่ต่ํากว่า 0.5 คา่ท่ี
ได้นีเ้รียกว่า ดชันีของความสอดคล้องกนัระหว่างข้อสอบแตล่ะข้อกบัจดุประสงค์ ( Index of Item-
Objective congruence)  

4.2.2 ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์ (Criterion Related Validity) เป็น 
คณุสมบตัิของเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงความแม่นยําของคะแนนท่ีได้ในการใช้เป็นตวัทํานายผลการ
ปฏิบตัิของผู้ตอบตามเกณฑ์บางประการ ในกรณีท่ีเกณฑ์ท่ีเคร่ืองมือวดัต้องการทํานาย เป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้ในปัจจบุนั เช่นเดียวกบัการสอบจากเคร่ืองมือนัน้ เราเรียกว่าเคร่ืองมือนัน้มีความเท่ียงตรง
ตามสภาพ (Concurrent  Validity) (สธุรรม์ จนัทร์หอม, และพรทิพย์ ไชยโส, 2549, 124)  

นอกจากนีห้ากเกณฑ์ท่ีเคร่ืองมือวดัเป็นเกณฑ์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต จะแสดงความ
เท่ียงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) ดงันัน้การหาค่าความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์ 
จึงสามารถคํานวณได้จากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีวดัได้จากเคร่ืองมือนัน้กับ
คะแนนท่ีวดัได้จากเคร่ืองมือวดั เกณฑ์ท่ีแบบทดสอบหรือเคร่ืองมือวดันัน้มุ่งทํานาย หากเกณฑ์นัน้
เป็นเกณฑ์ท่ีเกิดในเวลาเดียวกบัการวเัด้วยเคร่ืองมือนัน้ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จะแสดงความ
เท่ียงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) 

4.2.3 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นคณุสมบตัิของ
เคร่ืองมือท่ีสามารถแสดงได้ว่าวดัคณุลกัษณะท่ีต้องการ และได้นิยามตามแนวคิดเชิงโครงสร้าง
ของคณุลกัษณะดงักล่าวนัน้ ความเท่ียงตรงตามโครงสร้างดงักล่าวนี ้โครงสร้าง คือ กรอบแนวคิด
ท่ีใช้อธิบายคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีบุคคลครอบครองและเป็นสิ่งท่ีเคร่ืองมือต้องการวัด 
คุณลักษณะดงักล่าวนีเ้ป็นคุณลักษณะทางจิตวิทยาท่ีต้องอาศัยแนวคิดในเชิงทฤษฎีท่ีอธิบาย
คุณลักษณะเหล่านีจ้ะเรียกว่าเคร่ืองมือวัดดังกล่าว  มีวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
โครงสร้างด้วยวิธีเชิงประจกัษ์ตรวจสอบได้หลายวิธีดงันี ้(เยาวดี วิบลูย์ศรี, 2540, 136-137) 

1. วิธีใช้กลุ่มรู้ชดั (Known-Group Method) เป็นวิธีการกําหนดกลุ่มบคุลลท่ี
จะตอบเคร่ืองมือตามเกณฑ์คณุลกัษณะท่ีวดัไว้ก่อน  

2. วิธีตรวจสอบกับผลการสอบชุดอ่ืน (Interest Method) เป็นวิธีการหา
สหสมัพนัธ์ของคะแนนสอบจากเคร่ืองมือนัน้กบัคะแนนสอบจากเคร่ืองมือตา่งชดุท่ีวดัคณุลกัษณะ
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เดียวกัน โดยเคร่ืองมือท่ีเป็นเกณฑ์ในการนํามาหาค่าสหสัมพันธ์นัน้จะต้องมีการตรวจสอบ
คณุภาพ 

3. วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) เป็นวิธีทางสถิติในการ
วิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปร หรือข้อสอบแตล่ะข้อว่าสามารถวัดองค์ประกอบร่วมเดียวกนั
หรือไม่ และองค์ประกอบร่วมท่ีประกอบด้วยข้อสอบท่ีมีความสมัพันธ์กันสูงในองค์ประกอบนัน้
เป็นไปตามแนวคดิในการสร้างเคร่ืองมือนัน้หรือไม ่ 

4. วิธีลกัษณะหลากวิธีหลาย (Multitrait - Multimethod Technique) เป็น
การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามทฤษฎีด้วยวิธีเชิงประจกัษ์ตามแนวความคิดของ Campbell และ 
Fiske (1959) วา่ เคร่ืองมือวดัท่ีมีความเท่ียงตรงตามทฤษฎี จะแสดงผลการวดัท่ีมีความสอดคล้อง
กนัในการวดัคณุลกัษณะเดียวกนั ด้วยเคร่ืองมือท่ีตา่งกนัและในขณะเดียวกนัจะแสดงผลการวดัท่ี
ไมมี่ความสมัพนัธ์กนัหรือมีความสมัพนัธ์ต่ํากบัผลการวดัท่ีวดัคณุลกัษณะตา่งกนั แม้จะวดัด้วยวิธี
เดียวกนั 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content 
Validity) จากผู้ เช่ียวชาญโดยวิเคราะหคา่ดชันีของความสอดคล้องกนัระหว่างข้อสอบแตล่ะข้อกบั
จดุประสงค์เป็นตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ 

 
4.3 ความเช่ือม่ัน  

ความเช่ือมัน่ คือ ความคงเส้นคงวาของผลการวัด การท่ีนําเคร่ืองมือนัน้ไปทดสอบ
กลุ่มตวัอย่างไม่ว่าจะทดสอบก่ีครัง้ก็ตามก็ยงัคงได้คะแนนเท่าเดิม นัน่คือ ความเช่ือมัน่คือความ
คงท่ีแน่นอน (Stability) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไม่ว่าจะสอบก่ีครัง้ก็ตามของเคร่ืองมือนัน้ 
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538, 192) ซึ่งความเช่ือมัน่ได้มีหลายวิธีในงานวิจยันี ้
วิเคราะห์ความเช่ือมัน่โดยใช้ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability) เพราะเป็น
การหาความเช่ือมัน่ท่ีใช้แบบวดัฉบบัเดียวทําการทดสอบเพียงครัง้เดียว ซึ่งมีวิธีการประมาณค่า
ความเช่ือมัน่ดงันี(้ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2543, 212-223)   

1. วิธีแบง่คร่ึงแบบทดสอบ (Split-half method) เป็นวิธีนีจ้ะแบง่แบบทดสอบเป็น
สองส่วนโดยแบ่งให้แต่ละส่วนมีลักษณะเป็นคู่ขนานกัน ซึ่งมีการแบ่งเป็นฉบบัข้อคู่กับฉบบัข้อค่ี 
แล้วนํามาหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่กับคะแนนข้อค่ี โดยใช้สูตรของเพียร์สัน  
(Pearson product-moment coefficient correlation) จะได้ค่าความเช่ือมั่นเพียงคร่ึงฉบับ 
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จากนัน้จงึนําไปหาคา่ความเช่ือมัน่ของทัง้ฉบบัโดยใช้สตูรขยายของสเปียร์แมนบราวน์ (Spearman 
Brown formula) 

2.วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson procedure) เป็นวิธีนีเ้คร่ือง
จะต้องมีลักษณะท่ีวัดองค์ประกอบร่วมกัน และคะแนนแต่ละข้อต้องอยู่ในลักษณะท่ีทําถูกได้       
1 คะแนน ทําผิดได้ 0 คะแนนเท่านัน้ ถ้าตรวจให้คะแนนนอกเหนือจากนีจ้ะใช้วิธีการนีห้าคา่ความ
เช่ือมัน่ไมไ่ด้และวิธีนีจ้ะมีสตูรท่ีใช้หาความเช่ือมัน่อยู ่2 สตูรคือ สตูร KR.20 กบั KR.21 

3. วิธีของครอนบาค (Cronbach alpha procedure) เป็นวิธีท่ีครอนบาคได้

พฒันาสูตรหาความเช่ือมัน่ในรูปสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) พฒันามาจากสูตร KR.20 
ทัง้นี ้เป็นเพราะว่าจะได้ใช้หาค่าความเช่ือมัน่กับแบบวดัท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนนเป็น 1 กบั 0 จะ
ตรวจให้คะแนนลกัษณะใดก็ได้เชน่ ในลกัษณะแบบวดัท่ีให้คะแนนแตล่ะข้อเป็น 5  4  3  2  1  ก็ได้ 

4 วิธีของฮอยท์ (Hoyt’s ANOVA procedure) การหาคา่ความเช่ือมัน่โดยวิธีนี ้
เหมาะสําหรับแบบวัดท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทตรวจให้คะแนนต่าง ๆ กัน ในแต่ละข้อ 
เช่นเดียวกับการหาความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา แต่วิธีนีใ้ช้หลักสถิติของการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 

นอกจากนีก้ารตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีกําหนดคะแนนไว้เป็นช่วงๆ ท่ีให้
คะแนนเป็น 0 -1 หรือแบบหลายคา่ตา่งๆ เช่น ให้คะแนน 0-1-2-3 หรืออ่ืนๆ (สรุชยั มีชาญ, 2547) 
สามารถหาความเช่ือมั่นแบบสอดคล้องของผู้ประเมินจากค่าดชันีสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
(Rater Agreement Index: RAI)  เ ป็นการหาความเ ช่ือมั่นของผู้ ใ ห้คะแนนหรือผู้ ประเมิน           
เม่ือกําหนดให้มีผู้ ให้คะแนนหรือผู้ประเมินตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปในการให้คะแนนในแบบสอบถาม
เดียวกนัหรือพฤตกิรรมเดียวกนัแล้วนําคะแนนจากผู้ตรวจหรือประเมินมาหาความสมัพนัธ์ โดยการ
หาสัมประสิทธ์ิความพ้องกัน (Agreement Coefficient) ในขณะท่ีดัชนีบ่งบอกความเช่ือมั่น
ระหว่างผู้ ให้คะแนนหรือผู้ ประเมินท่ีเสนอโดย Judith A. Burry-Stock และคณะ (ไพศาล วรคํา
,2554, 287-289) เม่ือมีผู้ ให้คะแนนหรือประเมินตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เรียกว่า ดชันีความสอดคล้อง
กันของผู้ ประเมิน โดยมีการคํานวณท่ีแตกต่างกัน ซึ่งแยกเป็นประเด็นย่อยๆ ตามจํานวนของ
พฤติกรรมบ่งชีห้รือองค์ประกอบท่ีมุ่งวัด จํานวนนักเรียนหรือผลงานและจํานวนของผู้ ประเมิน
(สรุชยั มีชาญ, 2547) ดงันี ้

1. กรณีท่ีมีพฤตกิรรมบง่ชีเ้พียงหนึง่ตวั นกัเรียนคนเดียวและมีผู้ประเมิน 2 คน  
2. กรณีท่ีมีพฤตกิรรมบง่ชีเ้พียงหนึง่ตวั นกัเรียนคนเดียวและมีผู้ประเมินหลายคน  
3.กรณีท่ีมีพฤตกิรรมบง่ชีห้ลายตวั นกัเรียนคนเดียวและมีผู้ประเมิน 2 คน  



  46 

4. กรณีท่ีมีพฤตกิรรมบง่ชีห้ลายตวั นกัเรียนคนเดียวและมีผู้ประเมินหลายคน  
5. กรณีท่ีมีพฤตกิรรมบง่ชีห้ลายตวั นกัเรียนหลายคนและมีผู้ประเมิน 2 คน  
6.กรณีท่ีมีพฤตกิรรมบง่ชีห้ลายตวั นกัเรียนหลายคน และมีผู้ประเมินหลายคน  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบความเช่ือมัน่ความสอดคล้องภายใน ของ
แบบประเมินทกัษะทางสงัคมท่ีสร้างขึน้ โดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคความ
เช่ือมัน่ซึ่งเหมาะกบัการตรวจให้คะแนนท่ีไม่ใช่เป็น 0 และ 1 ได้ นอกจากนีผู้้วิจยัทําการตรวจสอบ
ความเช่ือมั่นความสอดคล้องของผู้ ประเมินโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของคะแนน
ระหวา่งผู้ประเมินอีกด้วย 
 
5. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด (Generalizability Theory) 

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั (Generalizability Theory) หรือ
เรียกวา่ G – Theory เป็นทฤษฎีสําหรับโมเดลของการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลการวดั หรือ
ความเท่ียงในสถานการณ์หรือเง่ือนไขต่างๆ ของการวัด ทําให้ทราบและสามารถควบคุมแหล่ง
ความคลาดเคล่ือนได้ตรงประเด็น เพ่ือผลการวดัมีความน่าเช่ือถือ หรือมีความเท่ียงสงูถึงระดบัท่ี
ต้องการ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550, 11) ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความน่าเช่ือถือของผลการวดั ผู้ วิจยัขอนําเสนอประเด็นตามลําดบัต่อไปนี ้คือ ความเป็นมาของ
ทฤษฎี แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎี แนวคิดสําคญัและข้อตกลงเบือ้งต้น คําศพัท์เก่ียวกบัทฤษฎีการ
สรุปอ้างอิง การออกแบบฟาเซต 

 
5.1 ความเป็นมาของทฤษฎี 

นกัทฤษฎีหลายท่านพยายามศึกษาเชิงจําแนกแหล่งความคลาดเคล่ือนของการวัด
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การนําเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติมาใช้ในการประมานค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบ และ
ความคลาดเคล่ือนจากการวดัมีมานานแล้วในแวดวงวิชาการวดัผล วิธีท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดี ได้แก่ วิธี
วิเคราะห์ของฮอยท์ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550, 11; อ้างอิงจาก Hoyt, 1941) นอกจากนี ้มีท่านอ่ืน
ท่ีเสนอวิธีการในทํานองคล้ายๆกัน เช่น ลินควิสท์ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550,11; อ้างอิงจาก 
Linquist,1953) เมดเลย์และมิทเซล (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550, 11; อ้างอิงจาก Medley & Mitzal, 
1963) เป็นต้น ในเวลาต่อมาครอบบาคและคณะ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550, 11; อ้างอิงจาก 
Conbach, Gleser&Rajaratnam, 1963) ได้เสนอแนวคิดของทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
น่าเช่ือถือของผลการวัดหรือเรียกว่า G – Theory ขึน้ครัง้แรก เพ่ือประมาณค่าความเท่ียง 
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(Reliability) ทั่วไปของแบบสอบในสถานการณ์ของการทดสอบหรือเง่ือนไขการวัดแบบต่างๆ      
ซึ่งต่อมาก็ได้พฒันาทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดัดงักล่าวให้มีรูปแบบของ
โมเดล และประยกุต์ใช้ในสถานการณ์แบบทดสอบท่ีชดัเจนขึน้ 

5.2 แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎี 
ครอนบาค และคณะ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550, 12; อ้างอิงจาก Cronbach, 1972) 

ได้เสนอทฤษฎีสําหรับวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลการวดัพฤติกรรม สําหรับสถานการณ์ของ
การวัดผล ลักษณะต่างๆ ซึ่งต่อมาทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเ ช่ือถือของผลการวัด 
(Generalizability Theory) หรือเรียกว่า G – Theory ทฤษฎีนีไ้ด้ขยายแนวคิดของความเท่ียง
(Reliability) ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (CTT) ให้สามารถสรุปผลความเท่ียง (Reliability) 
ในสถานการณ์หรือเง่ือนไขการทดสอบลกัษณะตา่งๆ ได้ 

ศริิชยั กาญจนวาสี (2550, 12-13) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมมีความ
เช่ือพืน้ฐานว่า ความผนัแปรของคะแนนท่ีสงัเกตได้  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความผนัแปรของ
คะแนนจริง ซึ่งเป็นความแตกต่างท่ีแท้จริงระหว่างบุคคล และความผันแปรของคะแนนความ
คลาดเคล่ือน ซึ่งเป็นความคลาดเคล่ือนรวมทุกแหล่งท่ีไม่สามารถระบุหรือแบ่งแยกได้ ( Single 
error source) นอกจากนีท้ฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม มิได้ให้ความสนใจต่อสถานการณ์หรือ
เง่ือนไขการวัด และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ สอบกับเง่ือนไขของการวัดท่ีสามารถส่งผลต่อความ
น่าเช่ือถือของผลการวัด ในขณะท่ี G-Theory ได้ให้แนวคิดในการแยกส่วน ความคลาดเคล่ือน 
(Error) จากหลายแหล่ง (Multiple error sources) ประกอบด้วยแหล่ง ความคลาดเคล่ือนอย่าง
เป็นระบบ (Systematic source) และความคลาดเคล่ือนสุ่ม (Random source) มิใช่เป็นความ
คลาดเคล่ือนรวมเพียงแหลง่เดียวเหมือนอย่างทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดมิ 

 
5.3 แนวคิดส าคัญและข้อตกลงเบือ้งต้น 

ศริิชยั กาญจนวาสี (2550,13-16) ได้กลา่วว่า G-Theory เป็นทฤษฎีทางสถิติของการ
วิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของผลการวดัในสถานการณ์ของการวดัผลลกัษณะตา่งๆท่ีเป็นเปา้หมาย
ของการนําเคร่ืองมือไปใช้โดยการศึกษาความน่าเช่ือถือของผลการวัดตามแนว G-Theory         
อยูบ่นพืน้ฐานของข้อตกลงเบือ้งต้นดงันี ้

1. คุณลักษณะท่ีมุ่งวัดของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ทักษะ หรือ
คณุลกัษณะอ่ืนๆซึง่เป็นเปา้หมายของการวดัเป็นคา่ท่ีอยูใ่นสภาวะคงท่ี (Steady state) 

2. ผู้สอบคนเดียวกนัได้คะแนนแตกตา่งกนัจากการวดัในแตล่ะสถานการณ์ หรือ
เง่ือนไขของการวัด เน่ืองมาจากความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นระบบอย่างน้อย 1 แหล่ง โดย
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องค์ประกอบด้านวุฒิภาวะ (Maturation) และการเรียนรู้ (Learning) ระหว่างการวดัไม่เป็นแหล่ง
ความคลาดเคล่ือนของคะแนนท่ีได้จากการวดั 

3. เม่ือพิจารณาผู้ สอบทัง้กลุ่ม ความแปรปรวนของคะแนนท่ีสังเกตได้ 
ประกอบด้วยความแปรปรวนของคะแนนจริง ซึ่งเป็นความแตกต่างท่ีแท้จริงระหว่างบุคคล ความ
แปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นระบบอย่างน้อย 1 แหล่ง และความแปรปรวนของ
คะแนนความคลาดเคล่ือนสุม่ 

การนําทฤษฎีการสรุปอ้างอิงไปใช้ในการวิจัยเพ่ือประมาณค่าสมัประสิทธ์ิการสรุป
อ้างอิงนัน้จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัทฤษฎีและคําศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งท่ีต้องการวดัทัง้หมดในสถานการณ์ของ
การทดสอบทัว่ไป 

2. องค์ประกอบ (Facet) หมายถึง ชดุของเง่ือนไขการวดัท่ีคล้ายคลึงกนัหรือกลุ่ม
เง่ือนไขของการวดั ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีมีผลตอ่การวดัความคลาดเคล่ือน เช่น ความยาวของแบบ
วัด รูปแบบของแบบวัด จํานวนครัง้ของการวัด ซึ่งองค์ประกอบท่ีต้องการศึกษาอาจเป็น
องค์ประกอบสุม่หรือองค์ประกอบท่ีเจาะจงก็ได้ 

3. เง่ือนไขของการวัด (Condition of measurement) หมายถึง ระดบัของ
องค์ประกอบท่ีทําให้ได้คา่สงัเกตในการวดัครัง้หนึ่งๆ เช่น ความยาวของแบบทดสอบอาจกําหนด
เป็น 10, 20, 30 ข้อ 

4. เอกภพ (Universe) หมายถึง กลุ่มเง่ือนไขของ การวัดทัง้หมดของแต่ละ
องค์ประกอบ โดยแบง่ออกเป็นเอกภพของการสงัเกตท่ียอมรับได้ หรือเอกภพท่ีได้จากการสงัเกต
ทัง้หมด หมายถึงกลุ่มเง่ือนไขของการวัดท่ีสามารถวัดหรือสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบ เช่น 
องค์ประกอบด้านข้อสอบ ผู้ตรวจ และเอกภพของการสรุปอ้างอิงเป็นเง่ือนไขการวดัทัง้หมดของ
องค์ประกอบ ท่ีต้องการสรุปอ้างอิงผลการวดั จากกลุ่มเง่ือนไขของการวดัไปยงักลุ่มเง่ือนไขของ
การวดัทัง้หมดองค์ประกอบนัน้ๆ ซึ่งเง่ือนไขขององค์ประกอบในเอกภพการสรุปอ้างอิงจึงเป็นสบั
เซตในเอกภพ ของการสงัเกตท่ียอมรับได้ 

5. คะแนนเอกภพ (Universe score) หมายถึง คะแนนเฉล่ียของบคุคลท่ีได้จาก
เง่ือนไขการวดัทัง้หมดของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งคล้ายกับคะแนนจริงในทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดัง้เดมิ 

6. การศกึษาเพ่ือการสรุปอ้างอิง (G-Theory) มีขัน้ตอนการศกึษา 2 ขัน้ตอน คือ 
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6.1 G-Study เป็นการสรุปอ้างอิงผลการศึกษาของตัวอย่างการวัดตาม
เง่ือนไขท่ีสนใจด้วยความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนจากแหล่งตา่งๆ เพ่ือสรุปอ้างอิง
ไปยงัเอกภพของการวดัและใช้เป็นข้อมลูสําหรับการวางแผนเพ่ือการตดัสินใจ 

6.2 D-Study เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา G-Study               
ท่ีสอดคล้องเพ่ือการตดัสินใจเลือกใช้แบบทดสอบหรือแบบวดัในสถานการณ์ตา่งๆท่ีเหมาะสม 

7. ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนแบบสมับรูณ์  (Absolute error 
variance) คือ ความแปรปรวนผลต่างระหว่างคะแนนสงัเกตและคะแนนเอกภพ ซึ่งมีค่าเท่ากับ
ผลรวมความแปรปรวนท่ีประมาณได้ทัง้หมด ยกเว้นความแปรปรวนจากบคุคลหรือสิ่งท่ีต้องการวดั 

8. ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนแบบสมัพทัธ์ (Relative error 
variance) คือ ความแปรปรวนของผลต่างระหว่างส่วนเบี่ยงเบนคะแนนสงัเกต กบัส่วนเบี่ยงเบน
คะแนนเอกภพ 

9. สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม สมัประสิทธ์ิ
ความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบเป็นสดัสว่นระหวา่งความแปรปรวนของคะแนนจริงกบัความ
แปรปรวนของคะแนนท่ีสงัเกตได้ สําหรับ G-Theory สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (G-Coefficient) 
เป็นสดัส่วนระหว่างความแปรปรวนของคะแนนเอกภพ กบัความแปรปรวนของคา่คาดหมายของ
คะแนนท่ีสงัเกตได้ 

เน่ืองจากความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนจากองค์ประกอบ
ตา่งๆของการวดั มี 2 ประเภท จงึทําให้คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการตดัสินใจเชิงสมับรูณ์  2

Abs  เม่ือ
คะแนนความคลาดเคล่ือนเป็นความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนสมับรูณ์ สมัประสิทธ์ิ
นีบ้่งบอกความเท่ียงของแบบสอบ ในสถานการณ์ของการตดัสินท่ีขึน้กับคะแนนของผู้สอบตาม
ลําพงั ไมมี่การเปรียบเทียบภายในกลุม่หรือระหวา่งกลุม่ 

2. คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l  เม่ือ
คะแนนความคลาดเคล่ือนเป็นความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์ สมัประสิทธ์ิ
นีบ้่งบอกความเท่ียงของแบบสอบ ในสถานการณ์ของการตัดสินท่ีมีการเปรียบเทียบคะแนน
ระหวา่งผู้สอบ 
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5.4 การออกแบบฟาเซท  
การออกแบบฟาเซท คือการออกแบบเง่ือนไขในสิ่งท่ีกําลงัศึกษา ซึ่งผู้ วิจยัได้ศึกษา

รายละเอียดของการออกแบบฟาเซทในกรณีตา่งๆ ดงันี ้ 
1.กรณีการออกแบบการวดัแบบไขว้ (Crossed design) เป็นความสมัพนัธ์ใน

ลกัษณะท่ีแตล่ะระดบัของสิ่งท่ีถกูวดัจะถกูวดัภายใต้เง่ือนไขเดียวกนัทัง้หมด สญัลกัษณ์ท่ีใช้คือ “x” 
อ่านว่า Crossed with เช่น กําหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเป็น p x i x r 
หมายถึง นกัเรียน (p) ทําข้อสอบทกุข้อ (i) และผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบทกุข้อของนกัเรียนทกุคน 

1.1 กรณีการวดัท่ีมีหนึง่องค์ประกอบแบบไขว้ (One-facet, i x p Design)  
1.2 กรณีการวดัท่ีมีสององค์ประกอบแบบไขว้ (Two-Facet, p x r x o 

Design)  
2. กรณีออกแบบการวดัแบบแฝง (Nested design) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแตล่ะ

ระดบัของสิ่งท่ีถูกวัดจะถูกวัดภายใต้เง่ือนไขท่ีแตกต่าง สญัลกัษณ์ท่ีใช้คือ “.” อ่านว่า Nested 
within เช่น กําหนดรูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเป็น r หมายถึง ผู้ตรวจข้อสอบ 
(r) ตรวจสอบ (i) บางข้อ ท่ีมีผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบตา่งข้อกนั 

2.1 กรณีการวดัท่ีมีหนึ่งองค์ประกอบแบบแฝงเม่ือ i แฝงใน p (One facet; 
i:p Design 

2.2 กรณีการวัดท่ีมีสององค์ประกอบแบบแฝง เช่น กรณี i : j : p(Two 
Facets, i : j : p Design) 

3. กรณีการออกแบบการวัดแบบผสม (confound) เป็นความสัมพันธ์ท่ีมี
ความสมัพนัธ์แบบไขว้และ แบบแฝงปนกนั เช่น p x (i:r) หมายถึง นกัเรียน (p) ข้อสอบ (i) บางข้อ 
ท่ีมีผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบตา่งข้อกนั  

ในการวิจยัครัง้นี ้มีการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือได้นําทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
น่าเช่ือถือของผลการวดั (Generalizability Theory)มาประยกุต์ใช้ โดยกําหนดให้มี 1 ฟาเซท คือ 
จํานวนข้อ (i) โดยเลือกใช้รูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีมีหนึ่งองค์ประกอบแบบไขว้ (One-facet, i x p 
Design) ออกแบบงานวิจยัเป็น I× P นัน่คือ นกัเรียนทกุคน (P) ถกูประเมินด้วยแบบวดัทกุข้อ (I) 
โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์  2

Abs  และ             
คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l  
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6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

ปัทมาวดี บุณยสวสัดิ์ (2536) ได้ศกึษาผลการใช้เกมการละเล่นพืน้บ้านของไทยท่ีมี
ตอ่การพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ มีคะแนนทกัษะทางสงัคมในด้านการเคารพต่อระเบียบวินยัของตนเอง
และการมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม การแสดงออกและการแก้ปัญหาในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคมในด้านการมีมารยาทในสังคม การแสดงความ
รับผิดชอบและมีลกัษณะความเป็นผู้ นํา  การช่วยเหลือผู้ อ่ืน สงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และนกัเรียนกลุม่ทดลองมีสงัคมมิตสิงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

อนงค์พร พะวรรัมย์ (2546) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานสอนของครู
ระหว่างการประเมินตนเองกบัการประเมินจากหลายแหล่ง ซึ่งมีแหล่งผู้ ให้ข้อมูลการประเมิน 3-5 
แหลง่ โดยมีแหลง่ผู้ให้ข้อมลูการประเมิน คือ นกัเรียนเป็นผู้ประเมิน ครูผู้สอนประเมินตนเอง เพ่ือน
ร่วมงาน หวัหน้าหมวด และผู้บริหารสถานศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินตนเองของ
ครูกับผลการประเมินโดยนกัเรียน และผลการประเมินตนเองของครูกบัผลการประเมินโดยเพ่ือน
ร่วมงานของครู มีความสมัพนัธ์กันในระดบัปานกลาง และยังพบว่า ผลการประเมินตนเองโดยครู
กับการประเมินจากหลายแหล่งท่ีมีผู้ประเมิน 5 แหล่ง และ 4 แหล่ง มีความสัมพนัธ์กันในระดบั
ปานกลางและสูงตามลําดับ นอกจากนีย้ังพบว่าผู้ ประเมินท่ีเป็นหัวหน้าหมวด ผู้ บริหาร และ
ครูผู้สอนเองพบความคลาดเคล่ือนแบบกดคะแนน ส่วนผู้ประเมินท่ีเป็นนกัเรียนและเพ่ือนร่วมงาน 
พบความคลาดเคล่ือนแบบปลอ่ยคะแนน 

จุฑาทิพย์ ภารพบ (2547) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
ปอ้นกลบัจากหลายแหลง่ เพื่อการบริหารทรัพยากรบคุคลของคณะวิชาในมหาวิยาลยัราชภฏั โดย
ผู้วิจยัได้สร้างระบบการให้ข้อมลูปอ้นกลบัจากหลายแหลง่ จากนัน้ไปทดลองระบบกบักลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเป็นอาจารย์ สงักดัคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ผลการศกึษาจะ
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การนําข้อมูลป้อนกลับท่ีมาจากผลการประเมินการ
ปฏิบตัิงานของอาจารย์ในระยะเวลา 2 เดือน เป็นรายบุคคล นําเสนอข้อมูลป้อนกลบัในรูปแบบ
กราฟนําเสนอแก่อาจารย์ เพ่ืออภิปรายผล และวางแผนร่วมกบัอาจารย์เพ่ือพฒันาตนเอง ระยะท่ี 2 
การนําข้อมลูป้อนกลบัท่ีมาจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานของอาจารย์ในการประเมินครัง้ท่ี 2 
เปรียบเทียบกับผลการประเมินในครัง้แรก พร้อมแสดงแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ ใช้
ประกอบการให้ข้อมลูปอ้นกลบัจากหลายแหล่ง ผลการศกึษา พบว่า ระบบการให้ข้อมลูปอ้นกลบั
จากหลายแหลง่ ทําให้อาจารย์สามารถพฒันาการปฏิบตัิงานในระดบัสงูกว่าเดิม อาจารย์เห็นชอบ
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ในการนําระบบการให้ข้อมลูปอ้นกลบัจากหลายแหลง่ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคลของคณะ
วิชาอยูใ่น ระดบัมาก และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรมีการสมัภาษณ์อาจารย์เพิ่มเติมเพ่ือให้ข้อมูล
มากขึน้ และควรมีการจัดประเภทของผู้ ได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้ผู้ ถูกประเมินปรับปรุง
พฤตกิรรมได้สอดคล้องกบัผลการประเมิน 

พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2549) ได้ศึกษาการเสริมสร้างทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก               
ออทิสติก กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กออทิสติกท่ีมีปัญหาทกัษะทางสงัคม 3 ด้าน 
คือด้านการควบคุมตนเอง ในเร่ืองการรอคอย การปฎิบัติตามกติกาท่ีกําหนด ด้านการส่ือ
ความหมายกบับคุคลอ่ืน ในเร่ืองการสบตา การเลียนแบบ การแสดงความสนใจผู้ อ่ืน และด้านการ
ทํางานร่วมกบับคุคลอ่ืนในเร่ือง การแบง่ปัน การทําตามคําแนะนํา ซึ่งเด็กออทิสติกเรียนอยู่ในช่วง
ชัน้ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดโสมนัส สํานักงานเขตการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1สํานกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ เลือกโดยวิธีเจาะจง 
จํานวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้ 3 ชนิด คือ แบบตรวจสอบทกัษะทางสงัคมสําหรับ
เด็กออทิสติก แบบเสริมสร้างทกัษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก และแบบประเมินทกัษะทาง
สงัคมสําหรับเด็กออทิสติกโดยมีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือก  2 ตวัเลือก คือ แสดงพฤติกรรมและไม่
แสดงพฤติกรรม โดยผู้ ทําการตรวจสอบทกัษะทางสงัคมจะต้องรู้จกัและคุ้นเคยกบัเด็กเป็นอย่างดี  
รู้และเข้าใจพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน อาจจะเป็นพ่อแม่ พ่ีเลีย้งเด็กหรือครูผู้ สอนเด็กอย่าง
ตอ่เน่ืองมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ผลปรากฏว่า เด็กออทิสติกท่ีได้รับการเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม 
3 ด้าน มีทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ 

ปิยฉัตร ไทยสมบรูณ์ (2551) ได้ศึกษาทกัษะทางสงัคม ด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็ก
ออทิสติก โดยการอ่านจิตใจ ท่ีใช้การสอนด้วยภาพวาดลายเส้นและภาพถ่าย กลุ่มตวัอย่างเ ป็น                       
เด็กออทิสติก อายุ 4 - 6 ปี ท่ีไม่มีความพิการซํา้ซ้อน จํานวน 6 คน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ส่วนกลางผลการวิจยัโดยสร้างแบบทดสอบทกัษะทางสงัคม ด้านการรับรู้อารมณ์โดยวิธีการอ่าน
จิตใจ ประกอบด้วยการรับรู้อารมณ์ดีใจ การรับรู้อารมณ์เสียใจ การรับรู้อารมณ์โกรธ และการรับรู้
อารมณ์ตกใจ พบวา่ ทกัษะทางสงัคมด้านการรับรู้อารมณ์ของเด็กออทิสติก โดยวิธีการอ่านจิตใจท่ี
ใช้การสอนด้วยภาพวาดลายเส้นสูงกว่าก่อนการสอน และทกัษะทางสงัคมด้านการรับรู้อารมณ์
ของเดก็ออทิสตกิโดยวิธีการอา่นจิตใจ ท่ีใช้การสอนด้วยภาพถ่ายสงูกวา่ก่อนการสอน 

อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล (2552) ได้ศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติกท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ กลุ่มตวัอย่างเป็น เด็กปฐมวยัออทิสติก อายุ 5 - 6 ปี     
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กว่าอยู่ในกลุ่มภาวะออทิซึม (Autism) มีความบกพร่องของ
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ทกัษะทางสงัคมจํานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้า คือ แผนการจดักิจกรรมการเล่นแบบ
ร่วมมือของเด็กปฐมวัยออทิสติก และแบบสังเกตทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัออทิสติก  เป็น
การประเมินและสงัเกตท่าทาง การกระทํา และภาษา ท่ีเด็กแสดงออกในขณะ มีปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมหรืออยู่ในสถานการณ์ทางสงัคม ขอบข่ายของแบบสงัเกตทกัษะสงัคมสําหรับเด็กปฐมวัย
ออทิสติกนีค้ลอบคลุมเนือ้หาทักษะสังคมด้านต่างๆ คือ  การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม           
การแบ่งปัน และการปฏิบตัิตามข้อตกลงของกลุ่มโดยมีผู้สังเกต 2 คน คือ ผู้ วิจัยและผู้ ช่วยวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยออทิสติกท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ มีทักษะทาง
สงัคมสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 

กมลรัตน์ ศรีวิเศษ(2552) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับนักเรียน              
ออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดบัปฐมวยัโดยใช้เร่ืองราวทางสงัคม ซึ่งผู้ วิจยั สร้างแบบสํารวจ
ทกัษะสงัคมขึน้ มีเนือ้หาครอบคลมุทกัษะทางสงัคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคมุตนเอง ด้านการ
ส่ือความหมายกับบคุคลอ่ืนในโรงเรียน และด้านการเล่นและทํางานร่วมกบับคุคลอ่ืน ในโรงเรียน
รวมจํานวน 38 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตวัเลือก 2 ตวัเลือก คือ แสดงพฤติกรรมและไม่แสดง
พฤติกรรม ได้พบว่า ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติกจํานวน 53 คน ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด 
10 ลําดบั ได้แก่ 1) ไม่รอคอย 2) ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงของห้องเรียน 3) ทําในสิ่งท่ีตนเองสนใจ 
ขณะท่ีต้องทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน 4) ไม่ขออนญุาตเม่ือต้องลกุจากท่ีนัง่ 5) ไม่มองหน้าไม่สบตา
ผู้ อ่ืน 6) ไม่แสดงกิริยาทกัทายคนอ่ืนก่อน 7) ไม่แสดงอาการพดูโต้ตอบ เม่ือมีผู้มาสนทนาด้วย 8) 
ไมแ่บง่ปันของเลน่ท่ีตนเองสนใจ 9) หยิบสิ่งของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 10) แสดงอาการกลวัเม่ือ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีคนจํานวนมาก 

วรรณนภา บญุลาโภ (2556) ได้ศกึษาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะออทิสซึมจากการสอนโดยใช้วิดีทศัน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม  (video Modeling) 
ร่วมกบัสถานการณ์จําลอง ได้สร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมจากการสอนทกัษะทางสงัคมใน
สถานการณ์ต่างๆ จํานวน 4 สถานการณ์ ได้แก่การทําความเคารพคุณครูเวลามาถึงโรงเรียน     
การรู้จกักลา่วคําขอบคณุเม่ือได้รับสิ่งของจากคณุครู การขอเม่ือต้องการขอสิ่งของจากคณุครู และ
การแบง่ปันสิ่งของให้เพ่ือนเม่ือเพ่ือนขอ 

พนัธุ์ทิพย์ นิลพนัธ์ (2558) ได้ศึกษาศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันาทักษะ
สังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช้กิจกรรมประกอบอาหาร และเปรียบเทียบคะแนนจากแบบ
ประเมินทักษะทางสังคม ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร โดยมุ่ งศึกษาทกัษะ
ทางสังคม 3 ด้าน ได้แก่ การส่ือความหมายกับบุคคลอ่ืน การควบคุมตนเอง และการทํางาน
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ร่วมกับผู้ อ่ืน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร           
แบบประเมินทักษะทางสงัคม แบบบนัทึกหลงัสอน และแบบสมัภาษณ์ครูประจําชัน้ผลการวิจัย
พบวา่ กิจกรรมประกอบอาหารสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทิสติกได้ ทัง้นีท้กัษะ
ทางสงัคมในด้านการส่ือความหมายกบับุคคลอ่ืนมีเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด และผลจากการสงัเกต
ขณะดําเนินการจดักิจกรรมประกอบอาหารสําหรับนกัเรียนออทิสติก การสมัภาษณ์ครูประจําชัน้ 
และการฟังความคิดเห็นของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนชอบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิจริง ชอบทํา
กิจกรรมประกอบอาหารนอกจากนีน้กัเรียนได้มีโอกาสพฒันาตนเองด้านการช่วยเหลือตวัเอง การ
นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน การทํางานเป็นกลุ่ม การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี และความคดิสร้างสรรค์ 

ฤตถิรา จนัทร์เจริญ(2559) ได้ศึกษาทกัษะทางสังคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา    
ปีท่ี 1 เรียนร่วมท่ีมีพัฒนาการทางสังคมล่าช้า จากการสอนโดยเร่ืองราวทางสังคมร่วมกับ
สถานการณ์จําลอง โดยมีการสร้างแบบประเมินทกัษะทางสังคมแบ่งตามเร่ืองราวทางสังคมได้     
3 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองการทํางานร่วมกัน ประเมินเร่ืองการช่วยเหลือเพ่ือน ความรับผิดชอบ              
อยู่ร่วมกลุ่มรอคอย การควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง การมองหน้าเพ่ือนใน
ขณะท่ีเพ่ือนพดู ในเร่ืองของการทํากิจวตัรร่วมกนั ประเมินเร่ืองการรอคอยในการเข้าแถวหรือนัง่ใน
แถว การยืนหรือนัง่ในระยะท่ีเหมาะสมความรับผิดชอบในหน้าท่ี การปฏิบตัิตามข้อตกลง การไม่
รบกวนผู้ อ่ืนในขณะทํากิจกรรม การควบคมุอารมณ์เม่ือเกิดอาการไม่พอใจ หรือดีใจ และเร่ืองการ
เลน่ร่วมกนั ประเมินเร่ืองการปฏิบตัติามกฎกติกา การอยู่ร่วมกลุ่มรอคอย การควบคมุอารมณ์ การ
แสดงออกทางสีหน้าทา่ทางอยา่งเหมาะสม การไม่รบกวนผู้ อ่ืนด้วยการเอามือไปตีหรือ ตะโกนข้าง
ห ูการยืนหรือนัง่ในระยะท่ีเหมาะสม 

 
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

บ๊อกแดน; และคนอ่ืน ๆ (Bogdan; et al. 1996) ได้ศกึษาการส่งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมโดยการสอนทกัษะทางสงัคม เป็นงานวิจยัผลการสอนหลกัสูตรทกัษะทางสงัคมท่ีมีผล
ตอ่พฤติกรรมเปา้หมาย ในเด็กนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โดยใช้หลกัสตูรการสอนทกัษะทางสงัคม 
"Second step:A Violence - Prevention Curriculum" ร่วมกบัการร่วมเรียนร่วมรู้ โดยการสอน
ทักษะทางสังคมในการเคารพผู้ อ่ืน การฟัง การผลัดเปล่ียน การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน      
การร่วมมือกนัทํางาน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมเพิ่มขึน้ขึน้ โดยเคารพผู้ อ่ืน
และร่วมมือกบัผู้ อ่ืนมากขึน้ 
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เลาชีส์; และเฮฟลิน (Laushey; & Heflin, 2000) ได้ศกึษาการเพิ่มทกัษะสงัคมในเด็ก
อนบุาลออทิสตกิ โดยใช้เพ่ือนๆ ตามท่ีครูสอน โดยใช้การวิจยัแบบ ABAB เพ่ือนคูห่สูามารถเข้ากนั
ได้ดีกบันกัเรียนอนบุาล ทําให้มีปฏิกิริยาตอ่กนัเพิ่มขึน้ ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากนกัเรียนอนบุาลออทิ
สติก 2 คน ทําให้เห็นว่า เพ่ือนคู่หูสามารถทําให้มีการเพิ่มทกัษะทางสงัคมในการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมทางสงัคมอยา่งมีนยัสําคญั 

จนุททิล่าและคณะ (Junttila, Voeten, Kaukiainen, & Vauras, 2006) ได้ศกึษาการ
ประเมินหลายแหล่งของความสามารถทางสังคมของเด็ก โดยการประเมินจากมุมมองท่ี
หลากหลายของตนเอง เพ่ือน ครูและผู้ปกครอง การประเมินนีเ้พ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัของทกัษะทางสงัคมท่ีแบง่มิติหลกัสองมิติคือ การสนบัสนนุสงัคมและการตอ่ต้านสงัคมโดย
แต่ละมิติแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ ทักษะการทํางานร่วมกัน ความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้ อ่ืน อาการหุนหันพลันแล่น การทําให้แตกแยกกัน โดยการวิจัยนี ้ไ ด้เห็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแทนทางสงัคมทัง้ 4 รายมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีค่อนข้างต่ํา แต่ก็แสดงให้
เห็นว่าแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะให้มุมมองท่ีแตกต่างกันของความสามารถทาง
สงัคมของเดก็ ซึง่ความสามารถทางสงัคมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 

แคเทอรีนา(Caterina, 2011) ได้ศกึษาแบบสอบถามคณุลกัษณะทางจิตวิทยาของ
ทกัษะทางสังคมในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นวัยรุ่นของประเทศโปรตุเกส อายุระหว่าง 14 – 19 ปี            
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์คณุลกัษณะทางจิตวิทยาของแบบสอบถามทกัษะทางสงัคมมี 4 หวัข้อ 
ได้แก่ การทํางานร่วมกัน การแสดงสิทธ์ิ การเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน และการควบคุมตนเอง 
จากนัน้ได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะทางสังคมทําให้ได้เห็นว่าหัวข้อการ
ทํางานร่วมกนัถกูออกจากโมเดลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเน่ืองมาจากความเหล่ือม
ลํา้จากปัจจยัทางวฒันธรรมและความยากจากการท่ีว่ามิติความร่วมมือเป็นมิติอิสระอาจอธิบาย
ถึงผลท่ีได้จากการวิจัย จากการปรับโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะทางสังคมทําให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีเช่ือถือได้และถกูต้องสําหรับการวิจยัภายในประชากรของโปรตเุกส 

เกรสแฮม,เอลเลียต,แวนซ์และคกุ(Gresham, Elliott, Vance & Cook, 2011)         
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบระบบคะแนนทักษะทางสังคมกับระบบปรับปรุงทักษะทางสังคม:           
การเปรียบเทียบเนือ้หาและจิตวิทยาในระดบัชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา การศึกษาครัง้นี ้
เปรียบเทียบระบบประเมินความสามารถทางสงัคม (SSRS) ของ Gresham & Elliott ในปี 1990 
กบัระบบประเมินความสามารถทางสงัคม (SSIS-RS) ของ Gresham และElliott ในปี 2008 ซึ่ง
เป็นระบบท่ีปรับปรุงมาจาก SSRS ท่ีมีการประเมินทกัษะทางสงัคมท่ีมี 5 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือ 
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(Cooperation) การทําตามใจ (Assertion) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเอาใจใส ่
(Empathy) การควบคมุตนเอง (Self-Control) โดยผู้ประเมินคือ ครู ผู้ปกครองและนกัเรียน สําหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา พบว่าเคร่ืองมือทัง้สองมีความสอดคล้องภายในสงูและ
มีความถูกต้องสูงพอสมควรสําหรับคะแนนรวมทัง้ทักษะทางสังคมและพฤติกรรมปัญหา          
การเปรียบเทียบความน่าเช่ือถือพบว่า SSIS-RS ดีกว่า SSRS เม่ือใช้ SSIS-RS ประเมินพฤติกรรม
ทางสงัคมของเดก็และเยาวชนเก่ียวกบัแนวคิดทางสงัคมท่ีสําคญัและผลการประเมินท่ีดีกวา่ 

วงั, แซนด์, เดวิสและโธมสั (Wang, Sandall, Davis, & Thomas, 2011) ได้ศกึษา
การประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ท่ีมีภาวะออทิสซมึ โดยการเปรียบเทียบการประเมินของระบบ 
SSRS และ PKBS พบว่า ความบกพร่องในการพฒันาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกนัและทกัษะทาง
สังคมอ่ืน ๆ ถือเป็นหนึ่งในลักษณะท่ีสําคัญของความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม(ASD)        
ซึง่ลกัษณะนีมี้ความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เคร่ืองมือในการประเมินเพ่ือช่วยตรวจสอบทกัษะทางสงัคม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาครัง้นีคื้อเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินพฤติกรรมสองแบบกบั
เด็กเล็กท่ีมีอาการภาวะออทิสซึม ระดบัปฐมวยั ผลการค้นหาพบว่ามาตรการทางสงัคมทัง้สอง 
SSRS และ PKBS มีคุณสมบตัิทางจิตวิทยาอย่างพอสมควรในด้านความสอดคล้องภายใน     
สร้างความตรงตามเกณฑ์ความถกูต้องและความตรงตามเกณฑ์ 

สรุปได้วา่ ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัแตล่กัษณะของเด็กออทิสติกจะ
มีความบกพร่องทกัษะทางสงัคม ทําให้พฒันาการช้ากว่าเด็กปกติ ซึ่งโรงเรียนได้จดัการเรียนรู้โดย
ให้เด็กออทิสติกเข้ามาเรียนร่วมกบัเด็กปกติ เพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ทําให้มี
การสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือใช้ในการตรวจสอบทกัษะทางสงัคม
ของเด็กออทิสติก ซึ่งจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีการศกึษาเก่ียวกับทกัษะทางสงัคม และ  
มีการสร้างเคร่ืองมือวัดทักษะทางสังคมไว้หลายฉบับและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละการ
เคร่ืองมือดงักลา่วมีผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นครู แตใ่นการวิจยันีจ้ึงต้องการพฒันาเคร่ืองมือประเมิน
ทกัษะทางสังคมของเด็กออทิสติกให้มีคุณภาพ โดยอาศยัแนวคิดการประเมินหลายแหล่งท่ีมีผู้
ประเมินจากหลายแหลง่ท่ีมีความใกล้ชิดกบัเดก็ออทิสตกิ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีหลากหลาย ชดัเจน และครอบคลุม สามารถนําผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพเดก็ออทิสตกิให้ได้รับการยอมรับและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษาเก็บข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทักษะ
ทางสงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ13 – 15 ปี โดยใช้การประเมินหลายแหล่งในโรงเรียนเรียนร่วม
ของสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 ระยะ 
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยัได้ ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั 

ระยะท่ี 1 

การสร้างแบบประเมินทกัษะ

ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิ  

อาย ุ13 – 15 ปี 

การสงัเกตพฤตกิรรม 

เดก็ออทิสตกิ 

กรอบแนวคดิของ

ทกัษะทางสงัคม

ของเดก็ออทิสตกิ 
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ

และครูท่ีดแูลเด็กออทิสติก 

การสร้างข้อคําถามและ 

เกณฑ์การให้คะแนนของ 

แบบประเมินทกัษะ 

ทางสงัคม 

ของเดก็ออทิสตกิ 

ระยะท่ี 2 

การตรวจสอบคณุภาพแบบ

ประเมินทกัษะทางสงัคมของ

เดก็ออทิสตกิอาย ุ13 – 15 ปี 

การตรวจสอบแบบประเมิน

ทกัษะทางสงัคม 

ของเดก็ออทิสตกิ 

แบบประเมินทกัษะ

ทางสงัคม 

ของเดก็ออทิสตกิ 

 

คณุภาพของ 

แบบประเมินทกัษะ

ทางสงัคมของ 

เดก็ออทิสตกิ 

การศกึษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทกัษะ

ทางสงัคมของเด็กออทิสตกิ 
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ระยะท่ี 1 การสร้างแบบประเมินทักษะทางสังคมของเดก็ออทสิตกิ อายุ 13-15 ปี 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

การสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ อาย ุ13-15 ปี ดําเนินการดงันี ้
1.1 การสร้างกรอบแนวคิดของทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี มีการ

ดําเนินการดงันี ้
1.1.1 การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเด็กออทิสติก ทักษะทางสังคม และ
ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก การประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบของทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ ซึ่งงานวิจยันีไ้ด้สงัเคราะห์ทกัษะทางสงัคมของ
เด็กออทิสติก ได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ การส่ือสารกับผู้ อ่ืน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน และการ
ควบคมุตนเอง  

1.1.2 การสงัเกตพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิ 
การสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก  เน่ืองจากเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการ

แสดงออกแตกต่างกัน และแสดงออกพฤติกรรมออกมามากหรือน้อยไม่เหมือนกัน ซึ่งทกัษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติกจึงต้องอาศยัการสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก ทําให้สร้างแบบประเมิน
ทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิได้อยา่งครอบคลมุ 

1.1.3 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ดแูลเดก็ออทิสติก 
การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ ดูแลเด็กออทิสติกโดยสัมภาษณ์เก่ียวกับ

ทักษะทางสังคมของเด็กอออทิสติก ตามองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก 
เพ่ือให้เห็นถึงความสามารถในแต่ละองค์ประกอบและความแตกตา่งของพฤติกรรมเด็กออทิสติก
ในมมุมองของสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิ 

1.2 การสร้างรายการประเมินและเกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของ
เดก็ออทิสตกิอาย ุ13 - 15 ปี 

จากกรอบแนวคิดของทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก นํามาสร้างรายการประเมิน
และเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก มาจากองค์ประกอบ 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง โดยกําหนดรูปแบบของการประเมินทกัษะทางสงัคม
ของเด็กออทิสติกเป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)             
ท่ีมี 3 ระดบั แบง่ออกตามแนวคิดของลอร์น่า วิง (Lorna Wing, อ้างอิงจาก ทวีศกัดิ์ สิริรัตน์เรขา, 
2560) โดยแตล่ะระดบัมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีมีรายละเอียดแตกตา่งกนั  
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีวุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาเอกด้านการศึกษาพิเศษ จํานวน 1 คน และครูผู้ดแูลเด็กออทิสติกท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 2 คน และการ
สงัเกตพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิ ประกอบด้วย เดก็ออทิสตกิ จํานวน 3 คน 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบ่งออก 2 ฉบบั  ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครู
ผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิ และแบบสงัเกตพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิ ซึง่รายละเอียดดงันี ้

1. แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ดแูลเดก็ออทิสติก มีการสร้างดงันี ้
1.1 กําหนดคําถามเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก โดยแยกตาม

องค์ประกอบของทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสติกอาย ุ13-15 ปี 
1.2 นําแบบสมัภาษณ์ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความ

เหมาะสมและความชดัเจนของคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 
1.3 ปรับปรุงและแก้ไขคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์แล้ว จึงนําไปใช้ในการ

สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษ จํานวน 1 คน และครูผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิ จํานวน 2 คน   
1.4 นําข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาตรวจสอบเพ่ือค้นหาข้อความสําคญั 

จากนัน้นํามารวบรวมแล้วสรุปเป็นประเด็นข้อค้นพบ เพ่ือนําไปสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคม
ของเดก็ออทิสตกิตอ่ไป 

 
ตวัอยา่งลกัษณะคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 
 

(1) พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนของเดก็ออทิสตกิอาย ุ13-15 ปี  
     มีอะไรบ้างและลกัษณะเป็นอยา่งไร 
(2) สิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี  
(3) ความแตกตา่งของเดก็ออทิสตกิ อาย ุ13-15 ปี ท่ีมีการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
     ในระดบัมาก ปานกลางและต่ําเป็นอยา่งไร 
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2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิ มีการสร้างดงันี ้
2.1 กําหนดพฤตกิรรมของเดก็ออทิสตกิอาย ุ13-15 ปี ท่ีได้จากการสงัเคราะห์

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
และครูผู้ดแูลเด็กออทิสติก โดยแยกพฤติกรรมเด็กออทิสติกตามองค์ประกอบของทกัษะทางสงัคม
ของเดก็ออทิสตกิอาย ุ13-15 ปี  

2.2 นําแบบสงัเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติกไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์พิจารณาพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ13-15 ปี ให้มีความเหมาะสม
และความชดัเจนของพฤตกิรรมท่ีใช้ในการสงัเกต 

2.3 ปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมเด็กออทิสติกท่ีใช้ในการสังเกตแล้ว จึง
นําไปใช้สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงของเดก็ออทิสตกิ จํานวน 3 คน  

2.4 นําข้อมูลท่ีได้จากการสงัเกตมาตรวจสอบ เพ่ือค้นหาความแตกตา่งของ
พฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ออทิสตกิ จากนัน้นํามารวมรวมข้อมลูเพ่ือนําไปสร้างแบบประเมิน
ทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิตอ่ไป 

 
ตวัอยา่งพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิท่ีใช้ในการสงัเกต 
 

(1) การสบตากบัผู้ อ่ืนได้ขณะท่ีสนทนา 
(2) การปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึตอ่ผู้ อ่ืน 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนือ้หา ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านการศกึษาพิเศษและครูผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิ และการสงัเกตพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิ  
 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินทักษะทางสังคมของเดก็ออทสิติกอายุ 13-
15 ปี 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

การตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ ดําเนินการดงันี ้
1. นําแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 

5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างรายการประเมิน
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กบันิยามเชิงปฏิบตัิการ ซึ่งคา่ดชันีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป รวมถึง
พิจารณาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ในรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน โดยได้กําหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้

+1   =   แนใ่จวา่รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสม 
 0    =   ไมแ่นใ่จวา่รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนมีความเหมาะสม  
-1    =   แนใ่จวา่รายการประเมินและระดบัการประเมินไมมี่ความเหมาะสม  

2. พิจารณาคดัเลือกรายการประเมินท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ค่าดชันีความสอดคล้อง 
ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป พร้อมทัง้ปรับปรุงภาษาท่ีใช้ในรายการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์ให้มีถูกต้องและ
เหมาะสม ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

3. นําแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกท่ีผ่านการคัดเลือก นําไปใช้
ประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก โดยมีประชากรท่ีใช้การวิจัย คือ เด็กออทิสติก              
มีผู้ประเมินเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กออทิสติก ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือน เพ่ือนําข้อมลูไปใช้ใน
การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน ประกอบด้วย อํานาจจําแนก ความเช่ือมัน่และการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

กลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีใช้ในการตรวจสอบแบบประเมิน จํานวน  5  คน ประกอบด้วย 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอกด้านการศกึษาพิเศษ จํานวน 1 คน ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 2 คน และครูผู้ดูแลเด็ก          
ออทิสตกิท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษไมน้่อยกวา่ 5 ปี จํานวน 2 คน 

 
 การพทิักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย 

ผู้วิจัยทําการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับ
พิจารณาโครงการวิจยัท่ีทําในมนุษย์ ซึ่งได้หนงัสือรับรองจริยธรรมการวิจยัของข้อเสนอการวิจยั 
เอกสารข้อมูลคําอธิบายสําหรับผู้ เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิ จัย 
SWUEC-478/2561E ซึง่ผู้วิจยัคํานงึถึงการพิทกัษ์สิทธิของผู้ เข้าร่วมการวิจยั โดยได้รับการชีแ้จงถึง
ความมุ่งหมายของการวิจยั วิธีการเก็บข้อมูล และประโยชน์จากการเข้าร่วมวิจัย พร้อมทัง้ชีแ้จง
สิทธ์ิของผู้ เข้าร่วมการวิจัยท่ีสามารถถอนตวัออกโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลต่อผู้ วิจยั โดยไม่สูญเสีย
ผลประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบประเมินจะถูกเก็บไว้เป็นความลบัและ    
ผลประเมินท่ีได้สรุปออกมาเป็นภาพรวมเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความมุง่หมายของการวิจยัเทา่นัน้ 



  62 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เด็กออทิสติกระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น อายุ 13 -15 ปี ของโรงเรียนเรียนร่วมในปีการศึกษา 2561 สงักัดสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 ซึ่งจํานวนเด็กออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมมีจํานวนทัง้สิน้  35 คน   
ซึง่ในงานวิจยัศกึษากลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์และยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จํานวน 
24 คน ดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 จํานวนกลุม่ตวัอยา่งของเดก็ออทิสตกิท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประเมินทักษะสังคมของเดก็ออทสิตกิ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้ ประเมินทักษะสังคมของเด็กออทิสติก ต้องเป็นผู้ประเมินท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับเด็กออทิสติก ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และเพ่ือน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก ดงันี ้ 

ช่ือโรงเรียน 
จ านวนประชากร 

เดก็ออทสิตกิ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

เดก็ออทสิตกิ 
สวนอนนัต์ 4 4 
อบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั 2 2 
มหรรณพาราม 5 3 
วดัราชาธิวาส 4 4 
ศีลาจารพิพฒัน์ 2 2 
สวุรรณพลบัพลาพิทยาคม 3 3 
วดัอินทาราม 3 2 
มธัยมวดัสิงห์ 4 4 
มธัยมวดัดสุิตาราม 3 0 
ราชวินิตบางแคปานขํา 2 0 
ฤทธิณรงค์รอน 2 0 
ศกึษานารีวิทยา 1 0 

รวม 35 24 
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ผู้ประเมินท่ีเป็นครู คดัเลือกจากผู้ประเมินท่ีเป็นครูผู้ดูแลภายในโรงเรียน ได้แก่ 
ครูท่ีปรึกษา ครูการศกึษาพิเศษ หรือครูท่ีได้รับมอบหมายให้ดแูลเด็กพิเศษ  

ผู้ประเมินท่ีเป็นผู้ปกครอง คดัเลือกคนท่ีคอยดแูลภายนอกโรงเรียน เช่น พ่อ แม่       
พ่ีเลีย้ง เป็นต้น 

ผู้ประเมินท่ีเป็นเพ่ือน คัดเลือกเด็กปกติท่ีเรียนร่วมกันภายในห้องเรียน ได้แก่ 
เพ่ือนท่ีมีความใกล้ชิดสนิทกบัเด็กออทิสติก หรือเพ่ือนท่ีได้รับมอบหมายจากครูให้คอยช่วยเหลือ
ดแูลเดก็ออทิสตกิ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบประเมิน มีดงันี ้

1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้วิธีหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างรายการ
ประเมินกับนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ท่ีได้จาก
ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น ซึง่คดัเลือกรายการประเมินท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้อง
มีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป  

2. อํานาจจําแนกโดยใช้วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation) ต้องมีคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 

3. ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในโดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา         
( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ควรมีความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.80 ขึน้ไป 

4. ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องของผู้ประเมินโดยใช้วิธีหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) จากผู้ประเมิน 2 คน คํานวณตาม
สรุชยั มีชาญ (2547) โดยคา่ดชันีนีจ้ะมีคา่ตัง้แต่ 0 - 1 ซึ่งคา่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าผู้ประเมินสามารถ
ให้คะแนนได้อยา่งสอดคล้องกนัสงู 

5. การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดัโดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิการ
สรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสัมพัทธ์และค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสัมบูรณ์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป G String IV ควรมีคา่ตัง้แต ่0.80 ขึน้ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินทกัษะทาง

สงัคมของเด็กออทิสติกอายุ 13-15 ปี โดยใช้การประเมินหลายแหล่งในโรงเรียนเรียนร่วมสงักัด
สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งผู้ วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
ความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี 
โดยใช้การประเมินหลายแหลง่ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็ก              
ออทิสติกอายุ 13-15 ปี โดยใช้การประเมินหลายแหล่งในโรงเรียนเรียนร่วมสงักัดสํานกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  
 

ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบประเมินทักษะทางสังคมของเดก็ออทสิตกิ อายุ 13-15 ปี  
1.1 การสร้างกรอบแนวคดิของทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ได้ดงันี ้

1.1.1 ผลการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเด็กออทิสติก ทกัษะทางสงัคม และการสํารวจ
หรือแบบตรวจสอบทกัษะทางสังคม ด้านความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของทกัษะทาง
สังคมของอรพรรณ พรสีมา (2540)  และ พัช รี  จิ๋ วพัฒนกุล(2549)  ประกอบกับงานวิจัย 
Junttila(2006) และ Caterina(2011) รวมถึงระบบประเมินความสามารถทางสงัคม(SSRS) ของ 
Gresham(2011) ทําให้ได้แบ่งองค์ประกอบของทักษะสังคมของเด็กออทิสติก ออกเป็น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
และองค์ประกอบท่ี 3  การควบคมุตนเอง 

1.1.2 ผลการสงัเกตพฤติกรรมของเด็กออทิสติก จากการสงัเกตพฤติกรรมโดยทัว่ไป
ของเด็กออทิสติก พบว่า เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกตา่งกนั และแสดงออกมา
มากหรือน้อยไมเ่หมือนกนั โดยสงัเกตตามองค์ประกอบของทกัษะสงัคมของเดก็ออทิสตกิ ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน พฤติกรรมไม่มองหน้า ไม่สบตาในขณะพูด
หรือทํากิจกรรมร่วมกนั  การพดูของเดก็ออทิสตกินัน้ พดูช้า ติดขดัและคําซํา้ พดูด้วยภาษาท่ีคนอ่ืน
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ฟังไมเ่ข้าใจ มีภาษาทา่ทางในการส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ ไม่มีความสนใจร่วมกบัคน
อ่ืน ไม่สนใจท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัใคร  มีภาษาท่าทางในการส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
ไมเ่ข้าใจเร่ืองอารมณ์ความรู้สกึของผู้ อ่ืน ไมส่ามารถเข้าใจคําพดูล้อเลียน 

องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน สามารถบอกหน้าท่ีของตนเอง บอก
งานท่ีได้รับมอบหมายได้แตไ่ม่ละเอียด ทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้และส่งงานตามท่ีเวลากําหนด
แตไ่มถ่กูต้อง เข้าร่วมกิจกรรมกบัผู้ อ่ืนได้ แต่ไมส่นใจผู้คนอ่ืน และมีความขดัแย้งกบัผู้ อ่ืนบางครัง้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง ไม่สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวซํา้ๆ มี
ทา่ทางหรือการแสดงออกทางพฤตกิรรมท่ีผิดปกต ิมีอารมณ์ทางสีหน้าไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์  
สามารถควบคุมตนเองให้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ อ่ืนได้แต่ไม่สนใจผู้คนอ่ืนหรือสถานการณ์ต่างๆ      
ทําให้ตอบสนองกบัผู้คนอ่ืนหรือสถานการณ์ตา่งๆไมเ่หมาะสม 

1.1.3 ผลการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูท่ีดแูลเดก็ออทิสตกิ  
จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัทกัษะทางสงัคมของเดก็อออทิสติก ตามองค์ประกอบของ

ทกัษะสังคมของเด็กออทิสติก และแบ่งทางสังคมของเด็กอออทิสติก ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
ทกัษะทางสงัคมสงู ทกัษะทางสงัคมปานกลาง และทกัษะทางสงัคมตํ่า ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทกัษะทาง
สงัคมสงู จะสบตาหรือมองหน้าในขณะสนทนา สามารถพดูได้เพ่ือแสดงความต้องการของตนเอง 
ตอบคําถามได้ ใช้ภาษาทา่ทางในการส่ือสารได้ ตลอดจนรู้จกัพดูให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่วน
เด็กออทิสติกท่ีมีทกัษะความสามารถทางสงัคมปานกลางจะสามารถปฏิบตัิได้บ้าง แต่อาจจะไม่
เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ต้องมีผู้ ชีแ้นะและเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถ
ทกัษะทางสงัคมตํ่าจะไมส่ามารถปฎิบตัไิด้ 

องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทกัษะ
ทางสงัคมสูง จะการรับรู้หน้าท่ีของตนเอง จะต้องบอกรายละเอียดของงานท่ีได้รับมอบหมายได้
ครบถ้วน สามารถทํางานได้ครบและถกูต้องทัง้หมด ทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้และส่งงานตามท่ี
เวลากําหนด มีส่วนร่วมในงานท่ีทําร่วมกันกับผู้ อ่ืนจนสําเร็จ ตลอดจนปฎิ บัติตามข้อตกลงท่ี
กําหนดร่วมกนัได้ สว่นเดก็ออทิสตกิท่ีมีทกัษะความสามารถทางสงัคมปานกลางจะสามารถปฏิบตัิ
ได้บ้าง แต่อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่สามารถปฎิบัติได้ทัง้หมด ต้องมีผู้ ชีแ้นะ และเด็กออทิสติกท่ีมี
ความสามารถทกัษะทางสงัคมตํ่าจะไมส่ามารถปฎิบตัไิด้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง เด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถทกัษะทาง
สงัคมสงู จะสามารถควมคมุอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ของตนเองได้ สามารถรอคอยได้นาน อดทน
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ทํางานด้วยตนเองจนสําเร็จ สามารถตอบสนองต่อการกระทําของผู้ อ่ืนด้วนการแสดงออกทาง      
สีหน้า ท่าทาง วาจา ได้อย่างเหมาะสม ส่วนเด็กออทิสติกท่ีมีทักษะความสามารถทางสังคม      
ปานกลางจะสามารถปฏิบตัิได้บ้าง แต่อาจจะไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
ต้องมีผู้ ชีแ้นะ และเดก็ออทิสตกิท่ีมีความสามารถทกัษะทางสงัคมต่ําจะไมส่ามารถปฎิบตัไิด้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก การ
สงัเกตพฤตกิรรมเดก็ออทิสตกิ การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูท่ีดแูลเด็กออทิสติก ทําให้ได้กรอบ
แนวคิดของทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ตามองค์ประกอบของทักษะทางสังคมของเด็ก             
ออทิสตกิ แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกับผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
แสดงออกกบัผู้ อ่ืน การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัผู้ อ่ืน 

องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรับรู้
และปฏิบตัิตามหน้าท่ีตนเองได้รับมอบหมายข้อตกลงท่ีกําหนด และมีส่วนร่วมในการทํางานกับ
ผู้ อ่ืนโดยไมมี่ข้อขดัแย้ง 

องค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการจดัการ
พฤตกิรรมของตนเอง อดทนตอ่สิ่งตา่งๆ และตอบสนองตอ่การกระทําของผู้ อ่ืนอยา่งเหมาะสม 

 
ตาราง 4 โครงสร้างของประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิอายุ 13 – 15 ปี 
 

องค์ประกอบของทักษะทางสังคม จ านวนข้อ 

องค์ประกอบท่ี 1  การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 7 
องค์ประกอบท่ี 2  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 5 
องค์ประกอบท่ี 3  การควบคมุตนเอง 6 

รวมทัง้ฉบบั 18 

 
1.2 ผลการสร้างรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทาง

สงัคมของเดก็ออทิสตกิ 
จากกรอบแนวคิดของทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก นํามาสร้างรายการประเมิน

และเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก โดยกําหนดรูปแบบ
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ของการประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกเป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
แยกส่วน (Analytic Rubric) แบ่งออกเป็น 3 ระดบัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามแนวคิดของลอร์น่า 
วิง (Lorna Wing, อ้างอิงจาก ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2560) โดยท่ีแตล่ะระดบัมีเกณฑ์การให้คะแนน
ท่ีมีรายละเอียดแตกตา่งกนั ดงันี ้

ระดบั 2  หมายถึง  เดก็ท่ีมีทกัษะทางสงัคมสงูจะสามารถปฏิบตัไิด้ดี 
ระดบั 1  หมายถึง  เดก็ท่ีมีทกัษะทางสงัคมปานกลางจะสามารถปฏิบตัไิด้บ้าง 
ระดบั 0  หมายถึง  เดก็ท่ีมีทกัษะทางสงัคมตํ่าจะไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ 
 

ตาราง 5 ตวัอยา่งรายการประเมินและเกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็ก
ออทิสตกิอาย ุ13 – 15 ปี  
  

องค์ประกอบ 
ของทักษะ 
ทางสังคม 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

การสือ่สารกบัผู้อื่น ความสามารถในการ
ส บ ต า กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้
ขณะที่สนทนา 

ระดบั 2 สามารถสบตากบัผู้อื่น ขณะที่สนทนาได้ 
ตลอดการสนทนา 
ระดบั 1 สามารถสบตากบัผู้อื่น ขณะที่สนทนาได้ชัว่ขณะ 
ระดบั 0 ไมส่ามารถสบตากบัผู้อื่นได้ 

การทํางานร่วมกบัผู้อื่น ความสามารถในการ
บอกหน้าที่ตนเอง 

ระดบั 2 สามารถบอกงานท่ีได้รับมอบหมายและ
รายละเอียดของงานได้อยา่งถกูต้อง 

ระดบั 1 สามารถบอกงานท่ีได้รับมอบหมายได้  
แตไ่มส่ามารถบอกรายละเอยีดของงานได้ถกูต้อง 
ระดบั 0 ไมส่ามารถบอกงานท่ีได้รับมอบหมาย 

การควบคมุตนเอง ความสามารถในการ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร
กระทําของผู้อื่นได้ 

ระดบั 2 สามารถแสดงสหีน้า ทา่ทาง และใช้วาจา 
ในการตอบสนองกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้เหมาะสม 
ระดบั 1 สามารถแสดงสหีน้า ทา่ทาง และใช้วาจาในการ
ตอบสนองกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้บางครัง้ แตอ่าจจะ 
ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
ระดบั 0 ไมส่ามารถแสดงสหีน้า ทา่ทาง และใช้วาจา 
ในการตอบสนองกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ 
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ตาราง 6 ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิอายุ 13 – 15 ปี 
 

 

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะทางสังคมของเดก็ออทสิติก
อายุ 13-15 ปี 

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ ได้ดงันี ้
2.1.ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

ผู้ วิจัยได้นําแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกฉบับร่างท่ีสร้างขึน้           
มีองค์ประกอบทัง้หมด 3 องค์ประกอบ รวมทัง้ฉบบัจํานวน 18 ข้อ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 
การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  องค์ประกอบท่ี  2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุ
ตนเอง ไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องรายการประเมินกบันิยามศพัท์เฉพาะ พร้อมทัง้

องค์ประกอบ
ของ 

ทักษะทางสังคม 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1 0 

1. การสือ่สาร 
กบัผู้อื่น 

1.1 ความสามารถใน
การสบตากบัผู้อื่นได้ 
ขณะที่สนทนา 

สามารถสบตากบั
ผู้อื่น ขณะที่สนทนา
ได้ตลอดการ
สนทนา 

สามารถสบตากบั
ผู้อื่น ขณะที่สนทนา
ได้ชัว่ขณะ 

ไมส่ามารถ
สบตากบัผู้อื่นได้ 

ผลการประเมินที่ได้    

2. การทํางานร่วม 
กบัผู้อื่น 

2.1 ความสามารถใน
การบอกหน้าทีต่นเอง 

สามารถบอกงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย
และรายละเอียด 
ของงานได้ 
อยา่งถกูต้อง 

สามารถบอกงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย
ได้ แตไ่มส่ามารถ
บอกรายละเอยีด
ของงานได้ถกูต้อง 

ไมส่ามารถบอก
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย  

ผลการประเมินที่ได้    

3. การควบคมุ
ตนเอง 

3.1 ความสามารถใน
การควบคมุพฤติกรรม 
ที่ไมพ่งึประสงค์ เช่น 
การอยูไ่มน่ิง่ การทาํซํา้ 
การแยกตวั เป็นต้น 

สามารถควบคมุ
พฤติกรรมที ่
ไมพ่งึประสงค์ 
ได้ด้วยตนเอง 
โดยที่ไมม่ ี
ผู้ ชีแ้นะ 

สามารถควบคมุ
พฤติกรรมที่ไมพ่งึ
ประสงค์ได้ 
โดยที่ต้องมีผู้ ชีแ้นะ 

ไมส่ามารถ
ควบคมุ
พฤติกรรมที่ไม่
พงึประสงค์ได้ 
 

ผลการประเมินที่ได้    
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ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในด้านการใช้ภาษาของรายการ
ประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนท่ีใช้เพ่ือให้มีความเหมาะสม 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของ
เด็กออทิสติก โดยพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พบวา่ แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก จํานวน 
18 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.20 ถึง 1.00 ซึ่งผู้วิจยัคดัเลือกรายการประเมินท่ีมีคา่ดชันี
ความสอดคล้องท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป พบว่า แบบประเมินก่อนการคดัเลือกมีรายการประเมิน 
จํานวน 2 ข้อ ท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง เท่ากบั 0.20 ซึ่งผู้ วิจยัได้ตดัออกเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนด และจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความเห็นว่า รายการประเมินดงักล่าวมีความ
ซํา้ซ้อนกบัรายการประเมินท่ีมีอยู ่และรายการประเมินไมส่ามารถแบง่แยกระดบัความสามารถของ
เด็กออทิสติกได้ ซึ่งรายการประเมินท่ีตัดออกไปไม่ได้ทําให้แบบประเมินขาดองค์ประกอบของ
ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ซึ่งทําให้แบบประเมินหลังการคัดเลือกพบว่า แบบประเมิน
ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกมีจํานวน 16 ข้อ ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ถึง 
1.00 ดงัตาราง 7 รายละเอียดดงัภาคผนวก 

 
ตาราง 7 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ   
 

องค์ประกอบ 
ของทักษะทางสังคม 

แบบประเมินก่อนการคัดเลือก แบบประเมินหลังการคัดเลือก 
จ านวนข้อ IOC จ านวนข้อ IOC 

องค์ประกอบท่ี 1   
การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 

7 0.20 – 1.00 6 1.00 

องค์ประกอบท่ี 2   
การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

5 0.80 – 1.00 5 0.80 – 1.00 

องค์ประกอบท่ี 3   
การควบคมุตนเอง 

6 0.20 – 1.00 5 0.60 – 1.00 

ทัง้ฉบบั 18 0.20 – 1.00 16 0.60 – 1.00 
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2.2 ผลการตรวจสอบอํานาจจําแนก 
ผู้วิจยันําแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีผ่านการตรวจสอบความ

เท่ียวตรงเชิงเนือ้หา จํานวน 16 ข้อ ไปหาอํานาจจําแนกรายข้อจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation)  

ผลการวิเคราะห์หาอํานาจจําแนก พบว่า รายการประเมินในแบบประเมินทกัษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติก จํานวน 16 ข้อ ซึ่งมีองค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกับผู้ อ่ืน ได้ค่าอํานาจ
จําแนกเป็น 0.404 ถึง 0.798 องค์ประกอบท่ี 2  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ได้คา่อํานาจจําแนกเป็น 
0.600 ถึง 0.872 และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง ได้คา่อํานาจจําแนกเป็น 0.653 ถึง  
0.785 แบบประเมินทกัษะทางสังคมของเด็กออทิสติกท่ีสร้างขึน้ทัง้ฉบบั มีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ตัง้แต ่0.404 ถึง 0.872 ดงัตาราง 8 รายละเอียดดงัภาคผนวก 
 
ตาราง 8 อํานาจจําแนกของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ 
 

องค์ประกอบของทักษะทางสังคม จ านวนข้อ อ านาจจ าแนก 
องค์ประกอบท่ี 1  การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 6  0.404 – 0.798 
องค์ประกอบท่ี 2  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 5  0.600 – 0.872 
องค์ประกอบท่ี 3  การควบคมุตนเอง 5  0.653–  0.785 

ทัง้ฉบบั 16  0.404 – 0.872 

  

2.3 ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในจากค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค 

ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในของแบบ
ประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของ     
ครอนบาค (Cronbach) ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในจากค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบว่า แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก 
องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน ได้คา่ความเช่ือมัน่เป็น 0.791 องค์ประกอบท่ี 2  การทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน ได้คา่ความเช่ือมัน่เป็น 0.855  และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง ได้คา่ความ
เช่ือมัน่เป็น 0.888 แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีสร้างขึน้มีค่าความเช่ือมั่น        
ทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.939 ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในจากคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา 
 

 

2.4 ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของผู้ประเมินจากคา่ดชันีความ
สอดคล้องระหวา่งผู้ประเมิน  

ผู้วิจยัได้ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของผู้ประเมินจากค่าดชันี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินโดยผู้ ประเมินเป็นครู จํานวน 2 คน ประเมินเด็กออทิสติก 
จํานวน 3 คน การตรวจสอบความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของผู้ประเมินจากค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมินคํานวณตามสุรชัย มีชาญ (2547) พบว่า แบบประเมินทกัษะทาง
สงัคมของเด็กออทิสติก องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกับผู้ อ่ืน ได้คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้
ประเมินเป็น 0.750  องค์ประกอบท่ี 2  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนและองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุ
ตนเอง ได้คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมินเป็น 0.700 และ 0.733 ตามลําดบั และรวมทัง้
ฉบบัท่ีมี 3 องค์ประกอบ ได้คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมินเป็น 0.720 ดงัตาราง 10   

 
ตาราง 10 ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของผู้ประเมินจากคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง     
ผู้ประเมิน  
  

องค์ประกอบของทักษะทางสังคม จ านวนข้อ RAI 
องค์ประกอบท่ี 1  การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 6  0.750   
องค์ประกอบท่ี 2  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 5  0.700   
องค์ประกอบท่ี 3  การควบคมุตนเอง 5  0.733 

ทัง้ฉบบั 16  0.729 

 

องค์ประกอบของทักษะทางสังคม จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
องค์ประกอบท่ี 1  การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 6  0.791 
องค์ประกอบท่ี 2  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 5  0.855 
องค์ประกอบท่ี 3  การควบคมุตนเอง 5  0.888 

ทัง้ฉบบั 16  0.939 
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2.5 ผลการวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงประเมิน (G – Coefficient) จาก
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

การศึกษาคุณภาพความเช่ือมั่นจากการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง
ตดัสินใจเชิงสมับูรณ์  2

Abs และค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l  ตาม
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั วิเคราะห์ข้อมลูโดยจากผู้ประเมิน 2 แหล่ง 
ได้แก่ ครูและเพ่ือน ครูและผู้ปกครอง ผู้ปกครองและเพ่ือน และจากผู้ประเมิน 3 แหล่ง ได้แก่ ครู 
ผู้ปกครองและเพื่อน ซึง่วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากผู้ประเมิน 2 แหลง่ โดยมีผู้ประเมินเป็นครูและเพ่ือน พบว่า 
ความแปรปรวนรวมทัง้หมด เท่ากับ 0.1062 ประกอบด้วย ความแปรปรวนของรายการประเมินมี
คา่น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 0.0032 คิดเป็นร้อยละ 3.01 ความแปรปรวนของผู้ประเมิน เท่ากับ 0.0431 
คิดเป็นร้อยละ 40.59 และความแปรปรวนระหว่างปฏิสมัพนัธ์ของผู้ประเมินกับรายการประเมิน 
เทา่กบั 0.0599 คดิเป็นร้อยละ 56.40 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากผู้ประเมิน 2 แหล่ง โดยมีผู้ประเมินเป็นครูและผู้ปกครอง 
พบว่า ความแปรปรวนรวมทัง้หมด เท่ากับ 0.0921 ประกอบด้วย ความแปรปรวนของรายการ
ประเมินมีคา่น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 0.0001 คิดเป็นร้อยละ 0.11 ความแปรปรวนของผู้ประเมิน เท่ากบั 
0.0254 คิดเป็นร้อยละ 27.58 และความแปรปรวนระหว่างปฏิสมัพนัธ์ของผู้ประเมินกับรายการ
ประเมิน เทา่กบั 0.0666 คดิเป็นร้อยละ 72.31 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประเมิน 2 แหล่ง โดยมีผู้ประเมินเป็นผู้ปกครองและ
เพ่ือน พบว่า ความแปรปรวนรวมทัง้หมด เท่ากับ 0.1564 ประกอบด้วย ความแปรปรวนของ
รายการประเมินมีคา่น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 0.0054 คิดเป็นร้อยละ 3.45 ความแปรปรวนของผู้ประเมิน 
เท่ากับ 0.0556 คิดเป็นร้อยละ 35.55 และความแปรปรวนระหว่างปฏิสมัพนัธ์ของผู้ประเมินกับ
รายการประเมิน เทา่กบั 0.0954 คดิเป็นร้อยละ 61.00 ดงัตาราง 11 
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เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประเมิน 3 แหล่ง โดยมีผู้ประเมินเป็นครู ผู้ปกครองและ
เพ่ือน พบว่า ความแปรปรวนรวมทัง้หมด เท่ากับ 0.0854 ประกอบด้วย ความแปรปรวนของ
รายการประเมินมีคา่น้อยท่ีสดุ เท่ากบั 0.0019 คิดเป็นร้อยละ 2.22 ความแปรปรวนของผู้ประเมิน 
เท่ากับ 0.0332 คิดเป็นร้อยละ 38.88 และความแปรปรวนระหว่างปฏิสมัพนัธ์ของผู้ประเมินกับ
รายการประเมิน เทา่กบั 0.0503 คดิเป็นร้อยละ 58.90 ดงัตาราง 12 

 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความแปรปรวน G- study for p x I ของผู้ประเมิน 3 แหลง่ 

 
การศึกษาคุณภาพความเช่ือมั่นจากการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง

ตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์  2

Abs และสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิงสัมพัทธ์  2

Re l  ตาม
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั เม่ือใช้แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็ก
ออทิสติก จํานวน 16 ข้อ ท่ีมีครูและเพ่ือนเป็นผู้ประเมินจะได้ค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง
ตดัสินใจเชิงสัมพทัธ์และค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมับูรณ์เท่ากับ 0.920 และ 
0.916 ตามลําดบั ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน จะได้คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิง
สัมพัทธ์และค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์เท่ากับ 0.859 และ 0.859 
ตามลําดบั ผู้ปกครองและเพ่ือนเป็นผู้ประเมิน จะได้ค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิง
สัมพัทธ์และค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์เท่ากับ 0.903 และ 0.898 
ตามลําดบั ครู ผู้ปกครองและเพ่ือนเป็นผู้ประเมิน จะได้คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิง
สัมพัทธ์และค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์เท่ากับ 0.913 และ 0.911 
ตามลําดบั 

SOURCE 
OF 

VARIATION 

ครู ผู้ปกครองและเพื่อน 

df SS MS 
ESTIMATED 
VARIANCE 

COMPONENT 

% OF TOTAL 
VARIANCE 

P 23 13.3872 0.5820 0.0332 38.88 

I 15 1.4410 0.0960 0.0019 2.22 

PI,e 345 17.3740 0.0503 0.0503 58.90 

TOTAL 383 32.2023 - 0.0854 100.00 
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จะเห็นว่า คา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิการ
สรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมับรูณ์ของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก จํานวน 16 ข้อ 
มีแหล่งผู้ประเมินเป็นครูและเพ่ือนท่ีมีคา่สงูท่ีสดุ รองมาเป็นแหล่งผู้ประเมินเป็นครู ผู้ปกครองและ
เพ่ือน  ผู้ปกครองและเพื่อน ตามลําดบั ดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 ความนา่เช่ือถือของผลการวดัตามทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 
 

EFFECT 

แหล่งผู้ประเมิน 

ครูและเพ่ือน 
ครูและ

ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง 
และเพื่อน 

ครู ผู้ปกครอง
และเพื่อน 

2

p  0.043 0.025 0.056 0.033 
2

i  0.004 0.004 0.006 0.003 
2

pi  0.004 0.004 0.006 0.003 

Coef.G.relative ( 2

Re l ) 0.920 0.859 0.903 0.913 

Coef.G.absolute ( 2

Abs ) 0.916 0.859 0.898 0.911 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายในการสร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบประเมินทกัษะทาง

สงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ13 - 15 ปี โดยใช้การประเมินหลายแหล่ง ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดั
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 โดยประชากร เป็นเดก็ออทิสติกระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น อายุ 13 - 15 ปี ของโรงเรียนเรียนร่วมในปีการศึกษา 2561สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ซึ่งมีจํานวนเด็กออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมมีจํานวนทัง้สิน้ 35 คน 
ซึ่งในงานวิจัยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
จํานวน 24 คน โดยวิธีการดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 การสร้างแบบ
ประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้(1) การสร้างกรอบแนวคิดของทกัษะ
ทางสงัคมของเด็กออทิสติก จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การสงัเกตพฤติกรรม
เด็กออทิสติก และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ ดูแลเด็กออทิสติก ทําให้ได้แบบประเมิน
ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 
องค์ประกอบท่ี 2 การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และองค์ประกอบท่ี 3 การควบคมุตนเอง (2) การสร้าง
รายการประเมินและเกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เป็นแบบ
ประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน 3 ระดบั แบ่งออกเป็น ทกัษะทางสงัคมสูง ทกัษะ
ทางสงัคมปานกลาง และทกัษะทางสงัคมต่ํา และระยะท่ี 2  การตรวจสอบคณุภาพแบบประเมิน
ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อายุ 13 – 15 ปี มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
อํานาจจําแนก ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายใน ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของ   
ผู้ประเมิน และการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดัจากคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง 

 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจยัเร่ือง แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ13 - 15 ปี โดยใช้
การประเมินหลายแหล่ง ในโรงเรียนเรียนร่วมของสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สรุปได้ดงันี ้

1. ผลการสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อายุ 13 - 15 ปี จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก พร้อมทัง้การสงัเกต
พฤติกรรมเด็กออทิสติก และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ดูแลเด็กออทิสติก ทําให้ได้แบบ
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ประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก อาย ุ13 - 15 ปี ท่ีมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การส่ือสาร
กับผู้ อ่ืน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน และการควบคมุตนเอง ฉบบัร่างจํานวน 18 ข้อ โดยท่ีรายการ
ประเมินเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วนท่ีมี 3 ระดบั  

2. ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13 - 
15 ปี พบว่า แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกผ่านเกณฑ์จํานวน 16 ข้อ                    
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินมีคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC) รายข้อตัง้แต ่0.60 ถึง 
1.00 อํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.404 ถึง 0.872 ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในโดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.939 ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องของผู้
ประเมินโดยใช้วิธีหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน เท่ากบั 0.729  และการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดัจากคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง โดยมีแหล่งผู้ประเมินหลายแหล่ง 
ซึ่งแหล่งผู้ ประเมินท่ีเป็นครูและเพ่ือนมีค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการตัดสินใจเชิง
สมัพทัธ์และคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสําหรับการตดัสินใจเชิงสมับูรณ์ เท่ากบั 0.920, 0.916 
รองลงมาเป็นแหลง่ผู้ประเมินท่ีเป็นครูผู้ปกครองและเพ่ือน และแหลง่ผู้ประเมินท่ีเป็นผู้ปกครองและ
เพ่ือน เทา่กบั 0.913 , 0.911 และ 0.903, 0.898 ตามลําดบั 

 
อภปิรายผลการวิจัย  

1. การสร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13 -15 ปี เป็นขัน้ตอนท่ี
มีความสําคญัเพ่ือให้ได้แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีสามารถประเมินทกัษะ
ทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ ซึง่ในงานวิจยันีไ้ด้สร้างแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก
อาย ุ13 -15 ปีท่ีมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน และการ
ควบคมุตนเอง ได้อย่างครอบคลมุ ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะการวิจยันีไ้ด้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก และการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครู
ผู้ดูแลเด็กออทิสติก ทําให้ได้แบบประเมินท่ีครอบคลุมในการประเมินทักษะทางสังคมของเด็ก   
ออทิสตกิซึง่สอดคล้องกบัการประเมินเพ่ือพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสติกของพชัรี จิ๋วพฒั
นกุล (2549) กมลรัตน์ ศรีวิเศษ(2552) และพันธุ์ทิพย์ นิลพันธ์ (2558) นอกจากนีแ้บบประเมิน
สร้างขึน้เป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) ตาม
พฤตกิรรมของเด็กท่ีมีทกัษะทางสงัคมสงู ปานกลางและต่ํา ซึ่งจะทําให้ประเมินพฤติกรรมของเด็ก
ออทิสติกในแตล่ะระดบัได้ตรง ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะพฤติกรรมของเด็กออทิสติกมีความแตกตา่ง
กนั ซึ่งสอดคล้องกบัการแบง่กลุ่มเด็กออทิสติกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีแยกตวั กลุ่มท่ีนิ่งเฉย 
กลุม่ท่ีเข้าหาคน ของลอร์นา่ วิง (Lorna Wing, อ้างอิงจาก ทวีศกัดิ ์สิริรัตน์เรขา, 2560) 



  78 

2. การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือให้แบบ
ประเมินมีความน่าเ ช่ือถือและสามารถวัดได้อย่างเ ท่ียงตรงตามลักษณะท่ีต้องการวัด                
การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินจึงมีความสําคญั จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ประเมินในด้านตา่งๆ พบว่า แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีผ่านเกณฑ์ จํานวน 
16 ข้อ ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 อํานาจจําแนก
ตัง้แต่ 0.404 ถึง 0.872 ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในท่ีได้จากค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค แบบประเมินทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.939 จะเห็นว่า แบบประเมินมีคณุภาพตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ทัง้หมด ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะแบบประเมินได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมเด็ก    
ออทิสติก ทําให้เห็นพฤติกรรมของเด็กออทิสติกได้ชดัเจนตามท่ีวินดัดา ปิยะศิลป์ (2558) ได้เสนอ
ว่า การประเมินเด็กออทิสติกต้องอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กออทิสติก และการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและครูผู้ดแูลเด็กออทิสติกโดยเป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบัเด็กออทิสติกและ
เห็นพฤติกรรมของเด็กออทิสติกได้อย่างแท้จริง จึงทําให้การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน
ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกสอดคล้องกบัล้วน สายยศ;และองัคณา สายยศ (2543b) กล่าว
ว่า ค่าดชันีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 และอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.20 
ขึน้ไป และสอดคล้องกับล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543a) ท่ีกล่าวว่า เคร่ืองมือวัด
ความรู้สึกหรือจิตพิสัยควรมีความเช่ือมั่นตัง้แต่ 0.75 ขึน้ไป นอกจากนีค้วามเช่ือมั่นแบบความ
สอดคล้องของผู้ ประเมินท่ีได้จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมิน มีค่าเท่ากับ 0.73      
จะเห็นวา่ ผู้ประเมินมีความสอดคล้องกนั ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะรายการประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนนมีรายละเอียดชัดเจน ผู้ประเมินสามารถประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกได้
สอดคล้องกัน ทําให้แบบประเมินท่ีสร้างขึน้สามารถวดัได้สอดคล้องสมัพนัธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สรุชยั มีชาญ (2547) ได้เสนอว่า คา่ดชันีความสอดคล้องกนัของคะแนนท่ีได้จากผู้ประเมิน 2 คน 
หรือมากกว่า ถ้าคา่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า ผู้ประเมินสามารถให้คะแนนได้อย่างสอดคล้องกนัสงู และ
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั ผู้วิจยันํามาประยกุต์ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของ
แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกใช้กลุ่มผู้ประเมิน 
ซึ่งในการวิจยันีท้กุกลุ่มผู้ประเมินมีคา่มากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ทัง้หมด ตามเกณฑ์ของนนันาลล่ี 
(Nunnally .1978) ได้เสนอไว้ว่า แบบประเมินท่ีใช้ควรมีคา่ตัง้แต ่0.70 โดยผู้ประเมินเป็นครูและ
เพ่ือนมีค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสงูสดุ รองลงมาเป็นแหล่งผู้ประเมินท่ีเป็นครูผู้ปกครองและ
เพ่ือน และแหล่งผู้ ประเมินท่ีเป็นผู้ ปกครองและเพ่ือน ตามลําดับ ท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะแบบ
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ประเมินท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ทัง้หมดและสามารถวดัได้สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของแอนโทนีโอนีและพาร์ค (Antonioni and Park, 2001)ท่ีกล่าวถึง
อิทธิพลของผู้ประเมินท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือผู้ ท่ีสงูกว่าผู้ถกูประเมินและเพ่ือน และ ริงและพาเรส 
(Renk and Phares, 2004) ท่ีกลา่วถึงผู้ ท่ีให้ข้อมลูได้ความสอดคล้องกนัท่ีดีท่ีสดุคือครูและเพ่ือน 
 
ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1. การนําแบบประเมินไปใช้ ผู้ ใช้แบบประเมินควรทําความเข้าใจรายการประเมิน

และเกณฑ์การให้คะแนน อาจมีการทดลองประเมินโดยผู้ประเมินหลายคนก่อนนําแบบประเมินไป
ใช้จริงเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัของผู้ประเมิน 

2. การคดัเลือกผู้ประเมินควรคดัเลือกจากผู้ประเมินท่ีเป็นครูผู้ดแูลภายในโรงเรียน 
เชน่ ครูท่ีปรึกษา ครูการศกึษาพิเศษ เป็นต้น ผู้ประเมินท่ีเป็นเพ่ือนควรคดัเลือกจากเด็กปกติท่ีเรียน
ร่วมกันภายในห้องเรียน เช่น เพ่ือนท่ีมีความใกล้ชิดสนิทกับเด็กออทิสติก เพ่ือนท่ีได้รับมอบหมาย
จากครูให้คอยช่วยเหลือดแูลเด็กออทิสติก เพ่ือนท่ีครูผู้ดแูลคัดเลือกภายในห้องเรียนเดียวกันกับ
เดก็ออทิสตกิ เป็นต้น และผู้ประเมินท่ีเป็นผู้ปกครองควรเป็นผู้ ท่ีคอยดแูลภายนอกโรงเรียน เช่น พ่อ 
แม่ พ่ีเลีย้ง เป็นต้น เพ่ือให้ได้แหล่งผู้ประเมินท่ีสามารถประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การนําแบบประเมินไปใช้ควรพิจารณาผลจากการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของ
ผลการวดั ซึ่งพบว่า แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกท่ีมีผู้ประเมินเป็นครูและเพ่ือน 
มีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสงูกว่ากลุ่มผู้ประเมินอ่ืนๆ ควรพิจารณาคดัเลือกครูและเพ่ือนเป็น
หลกัในการประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ อยา่งไรก็ตามอาจพิจารณาใช้กลุ่มผู้ประเมิน
อ่ืนได้ ซึง่ก็ยงัคงมีคา่สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงท่ีสงูในการประเมินเชน่กนั 

4. ผลการประเมินท่ีได้จากแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก ควร
นําไปใช้ทําแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือจดัทําแผนการพฒันาการศกึษาของเด็ก
ออทิสตกิในโรงเรียนเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรศึกษาทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือนําผลไปใช้ในการพฒันาเด็ก    

ออทสิตกิเป็นรายบคุคลและในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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2. ควรศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติก เพ่ือนําไปใช้
พฒันาเดก็ออทิสตกิ 

3. ควรพฒันารูปแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีชว่ยสง่เสริมและพฒันาทกัษะทางสงัคม
ของเดก็ออทิสตกิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

4. ควรพัฒนาแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกท่ีในช่วงชัน้อ่ืนหรือ
โรงเรียนร่วมในต่างสงักัด หรือในจงัหวดัอ่ืน เพ่ือให้ได้แบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิ
สตกิท่ีเหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจง 
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ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

1. อาจารย์ ดร.ฑมลา  บญุกาญจน์ อาจารย์ประจําศนูย์พฒันาการศกึษาพิเศษ  

     คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

     (ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษ) 

 

2. อาจารย์ ดร.อญัชลี  สขุในสิทธ์ิ  อาจารย์ประจําภาควิชาสงัคมวิทยา  

     คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

     (ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล) 

 

3. อาจารย์ ดร.กรวรรณ  แสงตระกลู อาจารย์โรงเรียนจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัฝ่ายมธัยม 

     (ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล) 

 

5. นางสาวชฎาพร  สกลุสม  ครูการศกึษาพิเศษโรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์ 

              (ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษ/ครูผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิ) 

 

4. นางสาวทศันีย์  เฉลิมศกัดิ์  ครูการศกึษาพิเศษโรงเรียนสวุรรณพลบัพลาพิทยาคม 

              (ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษ/ครูผู้ดแูลเดก็ออทิสตกิ) 
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ภาคผนวก ข  
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางแสดงดชันีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสตกิ 

อาย ุ13-15 ปี จํานวน 18 ข้อ  

 

องค์ประกอบ
ทกัษะทางสงัคม 

รายการ
ประเมิน

ข้อท่ี 

ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
IOC 

ผลการ
คดัเลือก 1 2 3 4 5 

การส่ือสาร 
กบัผู้ อ่ืน 

1.1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 
1.2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

1.3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

1.4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

1.5 -1 0 0 1 1 0.20 ตดัออก 
1.6 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

1.7 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

การทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

2.1 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2.2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2.3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2.4 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

2.5 1 1 1 0 1 0.80 คดัเลือกไว้ 

การควบคมุ
ตนเอง 
 

3.1 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว้ 

3.2 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3.3 1 1 1 1 1 1.00 คดัเลือกไว้ 

3.4 1 1 0 1 1 0.80 คดัเลือกไว้ 

3.5 -1 1 1 1 1 0.60 คดัเลือกไว้ 

3.6 -1 0 0 1 1 0.20 ตดัออก 
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ตารางแสดงอํานาจจําแนก(r)ของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทิสติกอาย ุ13-15 ปี 
จํานวน 16 ข้อ 

 

องค์ประกอบ 
ทกัษะทางสงัคม 

รายการประเมินข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก(r) ผลการคดัเลือก 

การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 1.1 0.626 คดัเลือกไว้ 
1.2 0.535 คดัเลือกไว้ 

1.3 0.617 คดัเลือกไว้ 

1.4 0.404 คดัเลือกไว้ 

1.5 0.798 คดัเลือกไว้ 
1.6 0.682 คดัเลือกไว้ 

การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 2.1 0.833 คดัเลือกไว้ 

2.2 0.600 คดัเลือกไว้ 

2.3 0.616 คดัเลือกไว้ 

2.4 0.872 คดัเลือกไว้ 

2.5 0.652 คดัเลือกไว้ 

การควบคมุตนเอง 
 

3.1 0.785 คดัเลือกไว้ 

3.2 0.706 คดัเลือกไว้ 

3.3 0.783 คดัเลือกไว้ 

3.4 0.653 คดัเลือกไว้ 

3.5 0.718 คดัเลือกไว้ 
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ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างแบบประเมินทกัษะทางสังคมของเดก็ออทสิตกิอายุ 13-15 ปี 
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ภาคผนวก ง  
แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและครูผู้ดูแลเดก็ออทสิตกิ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและครูผู้ดูแลเดก็ออทสิติก 
ค าถามในแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

การพฒันาแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี โดยใช้ 

การประเมินหลายแหลง่ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 

โดยมีคําถามตามองค์ประกอบของทกัษะสงัคม ดงันี ้

   1. การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 

 1.1 พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนของเดก็ออทิสติกอาย ุ13-15 ปี  

มีอะไรบ้างและลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 1.2 สิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนของเดก็ออทิสตกิอาย ุ13-15 ปี  

 1.3 ความแตกตา่งของเด็กออทิสติก อาย ุ13-15 ปี ท่ีมีการส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ในระดบัมาก 

ปานกลางและต่ําเป็นอยา่งไร 

2. การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 2.1 พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนของเดก็ออทิสตกิอาย ุ13-15 ปี  

มีอะไรบ้างและลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 2.2 สิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนของเดก็ออทิสตกิอาย ุ13-15 ปี  

 2.3 ความแตกตา่งของเด็กออทิสติก อาย ุ13-15 ปี ท่ีมีการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ในระดบั

มาก ปานกลางและต่ําเป็นอยา่งไร 

3. การควบคมุตนเอง 

 3.1 พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการควบคมุตนเองของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี  

มีอะไรบ้างและลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 3.2 สิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งในการควบคมุตนเองของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี  

 3.3 ความแตกตา่งของเด็กออทิสติก อาย ุ13-15 ปี ท่ีมีการควบคมุตนเองได้ในระดบัมาก 

ปานกลางและต่ําเป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก จ  
แบบสังเกตพฤตกิรรมเดก็ออทสิตกิ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมของเดก็ออทสิตกิ 

การพฒันาแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กออทิสติกอาย ุ13-15 ปี โดยใช้ 

การประเมินหลายแหลง่ในโรงเรียนเรียนร่วมสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

 1. การส่ือสารกบัผู้ อ่ืน ได้สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ออทิสตกิ ดงันี ้

  1.1 การสบตากบัผู้ อ่ืนได้ขณะท่ีสนทนา 

  1.2 การบอกความต้องการของตนเองได้ 

  1.3 การตอบคําถามได้ 

  1.4 การใช้ภาษาท่าทาง เชน่ การยิม้ การไหว้ การทกัทาย เป็นต้น 

  1.5 การรับฟังผู้ อ่ืนได้ 

  1.6 การแสดงความสนใจผู้ อ่ืนโดยการมองตามได้ 

  1.7 การรู้จกักล่าวคําพดูได้เหมาะสมกบัสถานการณ์เชน่ การขอโทษ การขอบคณุ  

         การขออนญุาตเป็นต้น 

 2. การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ได้สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเดก็ออทิสตกิ ดงันี ้

  2.1 การบอกหน้าท่ีตนเอง 

  2.2 การปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.3 การปฎิบตัติามข้อตกลงท่ีกําหนดร่วมกนั 

  2.4 การมีสว่นร่วมในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

  2.5 การหลีกเล่ียงข้อขดัแย้งกบัผู้ อ่ืนในการทํางานร่วมกนั 

 3. การควบคมุตนเอง ได้สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็ออทิสตกิ ดงันี ้

  3.1 การควบคมุพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์  

  3.2 การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกตอ่ผู้ อ่ืน 

  3.3 การควบคมุตนเองในการปฏิบตังิานหรือกิจกรรมจนสําเร็จได้ 

  3.4 การควบคมุตนเองให้รอคอยในสถานการณ์ตา่งๆได้ 

  3.5 การตอบสนองตอ่การกระทําของผู้ อ่ืนได้ 

  3.6 การตอบสนองตอ่เสียงได้ 
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ภาคผนวก ฉ  
หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ประวัติผ ู้เขีย น 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวพรพิรุณ ใจวงค์ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 มิถนุายน 2534 
สถานที่เกิด เชียงราย 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557      

ครุศาสตรบณัฑิต เกียรตนิิยมอนัดบั 2  
สาขาวิชามธัยมศกึษา วิชาเอกคณิตศาสตร์           
จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2561       
การศกึษามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ         
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