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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรี ยนออทิสติก
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ก่อนและหลังการฝึ กโดยใช้ บตั รพลัง (Power Card) ร่ วมกับ
สถานการณ์จําลอง ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนออทิสติก อายุระหว่าง 12 - 16 ปี กําลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ของโรงเรี ยนมหรรณพา
ราม ในโครงการเรี ยนร่ วม จํานวน 3 คน กําหนดการทดลองตามแบบแผนการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง
เดี่ยว (Single Subject Design) รู ปแบบ A-B-A ดําเนินการทดลองเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที รวม 24 ครัง้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
บัตรพลัง (Power Card) ร่ วมกับสถานการณ์จําลอง แผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบช่วงเวลา และแบบประเมินทักษะทางสังคม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean)
ผลการวิจยั พบว่า
ทักษะทางสังคมของนักเรี ยนออทิสติก ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น หลังการสอน
โดยใช้ บตั รพลัง (Power Card) ร่วมกับสถานการณ์จําลองสูงขึ ้น
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The purpose of this research was to compare social skills of autistic students
before and after using power card accompanied with simulation situations. The
participants of the study were 3 autistic students. The students, aged between 12-16
years old, were studying in Semester 2 of the academic year 2012 in the mainstreaming
program of Mahannoparam School. The research method was Single Subject Design
(A-B-A). The experiment lasted for 4 weeks (24 sessions, 2 sessions a day, 3 days a
week). Instruments used in the research were Power Card, activity plans, interval
recording and social skills evaluation forms. The data were analyzed using mean.( X )
Results of the research indicated that :
Social skills of autistic students after using power cards accompanied with
simulation situations were higher than those before the treatment.
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับนี ส้ ํ า เร็ จได้ ด้ว ยความอนุเคราะห์ อย่า งดี ยิ่ง จากอาจารย์ ดร.กมล
โพธิ เ ย็ น อาจารย์ ที่ ปรึ กษาหลัก ในการควบคุมวิท ยานิ พ นธ์ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมทรั พ ย์
สุขอนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่ วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ ประธาน
การสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ คําปรึกษาแนะนํา และตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ อย่างดียิ่งมา
โดยตลอด ผู้วิจยั รู้ สึกซาบซึ ้ง และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้ และขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา ชื่ น เกษม และอาจารย์ ด ร.อดัม นี ล ะไพจิ ต ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้ ให้ คําแนะนําเพิ่มเติมในการปรับปรุ งแก้ ไขจนวิทยานิพนธ์เล่มนี ้มีความ
สมบูรณ์แบบ
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ลิขิต กาญจนาภรณ์ และอาจารย์สนุ ทรี บุญ
จันทร์ เป็ นอย่างสูงที่กรุ ณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญให้ คําแนะนํา และข้ อคิดในการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การทําวิจยั ครัง้ นี ้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สภุ าณี ธรรมาธิคม ผู้อํานวยการโรงเรี ยนมหรรณพาราม
ที่ให้ ความอนุเคราะห์สถานที่ทําการทดลอง ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้
ขอบขอบคุณพระเยซูคริ สต์เจ้ าที่อํานวยพระพร และเป็ นกําลังใจในการดําเนินการใน
ครัง้ นี ้ให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น ปราศจากปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ
สุดท้ ายขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่เป็ นกําลังใจในการศึกษาครัง้ นี ้จน
สามารถประสบความสําเร็ จ
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