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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559  
ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ข้อ 1.2 ได้ก าหนดไว้ว่า  
สร้างหลักประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการอย่างเหมาะสม 
ท่ัวถึง ข้อ 1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เข้าถึงเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ในรูปแบบ 
ท่ียืดหยุ่น หลากหลายและเหมาะสม และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
หมวด 2 มาตรา 10 ได้ระบวุ่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน 
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย วรรคสอง ระบุว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว  
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง  
ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และในวรรคสาม ระบุว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล 
ซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  
และหมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัด 
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ 
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ 
ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา (4) ความรู้ ทักษะ 
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (5) ความรู้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 
24 - 25) 
 ชัยณรงค์ ชัยอุดมสม (2558 : 1) กล่าวว่าโรคออทิสติกเป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติ 
ของสมองท่ีท าให้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม ด้านภาษา และเกดิพฤติกรรมซ้ า ๆ  
หรือความสนใจซ้ า จ ากัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของนักเรียนออทิสติก  
ในปัจจุบันการช่วยเหลือนักเรียนออทิสติกไดมีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างมาก การดูแลช่วยเหลือ 
ไดแก การดูแลจากทีมแพทย์ การฝึกกระตุนพัฒนาการด้านท่ีบกพรอง เช่น การฝึกพูด การฝึก
ทักษะทางสังคม การปรับลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และการฟื้นฟูทางการศึกษา โดยในปัจจุบัน
ทางการแพทย์ยังไมมีวิธีใดท่ีจะรักษาโรคออทิสติกใหหายขาดได จึงสรุปว่า โรคออทิสติก 
เป็นความผิดปกติทางสมองท่ีไมสามารถรักษาใหห้ายขาดได อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถดีขึ้นได  
ถ้าได้รับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม เป้าหมายของการรักษาอยูท่ี่การกระตุ้นฟื้นฟูพัฒนาการ 
ในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นจนใกล้เคียงกับคนปกติมากท่ีสุดและลดพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ซึ่งผู้ท่ี 
จะช่วยเหลือนักเรียนออทิสติกได้ดีท่ีสุด คือ ครอบครัว ซึ่งมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการส่งเสริม
พัฒนาการรวมถงึการปรับพฤติกรรม บุคลากรทางการแพทย์ เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  
กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบ าบัดและนักแกไขการพูด เป็นผู้ใหก้ารช่วยเหลือ ในกรณี 
ท่ีต้องท าการรักษาด้วยยากระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ การฝึกพูด รวมไปถึงการปรับพฤติกรรม 
ท่ีไม่พึงประสงค์ การฝึกทักษะทางสังคม และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูการศึกษาพิเศษ  
ครูท่ีโรงเรียน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  
 สถาบันราชานุกูล (2555 : 26) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนนักเรียนออทิสติกว่า  
เป็นการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถ ในการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมให้ได้ 
การจะท าให้ถึงจุดมุ่งหมายได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน จึงจะท าให้ถึงจุดมุ่งหมาย 
ท่ีสมบูรณ์ ท้ังความรัก ความเข้าใจจากครอบครัวและคนรอบข้าง การศึกษาหาวิธีการช่วยรักษา
จากแพทย์ และการสร้างเสริมพัฒนาการจากครู การท่ีครูจะปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้นัน้
จะต้องเข้าใจในกระบวนการสอนวิธกีารท่ีหลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ 
นักเรียนออทิสติกจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องค านึงถึง 
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วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติกเป็นส าคัญ การสอนให้นักเรียนออทิสติกเกิดการเรียนรู้ 
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และพัฒนาเต็มศักยภาพได้นั้น ครูผู้สอนต้องมีเจตคติท่ีดีท้ังต่อ 
นักเรียนออทิสติก สร้างเจตคติทางบวกของนักเรียนออทิสติกต่อครูโดยให้ความรัก ความอบอุ่น 
ความเข้าใจ การยอมรับ การคลุกคลีกับนักเรียน และสร้างความสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันจนเป็น 
ท่ียอมรับของนักเรียนออทิสติก จึงจะเอื้อให้นักเรียนออทิสติกยอมรับการเรียนรู้ต่าง ๆ ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด ยึดหลักการสอนเป็นรายบุคคล และสอนตามระดับความสามารถ สอนจาก
ง่ายไปยาก หรือสอนจากส่ิงใกล้ตัวไปหาไกลตัว สอนโดยใช้หลัก 3 R’s คือ Repetition คือ  
สอนซ้ าไปซ้ ามา และใช้เวลาสอนมากกว่าปกติ Relaxation คือ สอนแบบไม่ตึงเครียดนัก เช่น 
เปล่ียนกิจกรรมจากวิชาการเป็นกิจกรรมนันทนาการสลับไปมา และ Routine คือ ก าหนด
กิจกรรมให้เป็นกิจวัตรประจ าวันเหมือน ๆ กันทุกวัน เพื่อไม่ให้นักเรียนออทิสติกเกิดความสับสน 
สอนให้ได้ฝึกปฏิบัติจริง และเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย  
การวิเคราะห์งาน กระตุ้นเตือน การตะล่อมกล่อมเกลา แรงจูงใจ การให้รางวัล การเลียนแบบ 
และการลงโทษ  
 ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนออทิสติกนั้น เนื่องจากนักเรียนออทิสติก 
ส่วนหนึ่งจะมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย และนักเรียนออทิสติกบางคนจะมี
ความสามารถพิเศษ ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนออทิสติก จึงเป็นการจัดการศึกษา 
ท่ีมีแบบของหลักสูตรเป็นแบบหลักสูตรเฉพาะบุคคล ซึ่งหลักสูตรระดับประถมศึกษาจะเน้น
พัฒนาการอย่างเต็มท่ี ส่วนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาจะเน้นพัฒนาความสามารถของแต่ละคน 
และมุ่งให้นักเรียนแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของแต่ละคนให้มากท่ีสุด การจัดท า
หลักสูตรส าหรับนักเรียนออทิสติก เป็นการจัดประสบการณ์ท่ีจะมุ่งเน้นให้นักเรียนออทิสติก
สามารถด ารงชีวิตในประจ าวันได้อย่างมีความสุข พัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เน้นจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนออทิสติกได้รับการพัฒนา 
ทักษะพื้นฐาน โดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนออทิสติกด้วย  
ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนออทิสติก จะต้องเน้นให้นักเรียนออทิสติกสามารถอยู่ร่วมกับ 
คนอื่นในสังคมได้ และทักษะงานอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ 
ของนักเรียนออทิสติกให้มีรายได้เสริมและสร้างเป็นรายได้หลักเล้ียงตนเอง ส่งเสริมให้ 
นักเรียนออทิสติกพัฒนาอาชีพ เห็นแนวทางประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข (ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล. 2558 : 30) 
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 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาให้กับ 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรยีนออทิสติก ลักษณะเป็นโรงเรียนท่ีนักเรียน 
อยู่ประจ า ให้บริการการศึกษาในเขตพื้นท่ี 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร เลย และหนองบัวล าภู 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจ านวน 469 คน 
และออทิสติกจ านวน 68 คน บกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 1 คน บกพร่องทางร่างกาย 
หรือสุขภาพ จ านวน 3 คน บกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 2 คน บกพร่องทางการพูดและภาษา 
จ านวน 2 คน พิการซ้ าซ้อน จ านวน 19 คน รวม 564 คน (โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล. 2559 : 
14) และโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับ
นักเรียนออทิสติก เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนออทิสติกท่ีจะจบการศึกษาได้มีทักษะอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสัมพันธ์ 
อันดีกับบุคคลในสังคม โดยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เริ่มด าเนินการจัดท า 
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา  
 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นกับภารกิจการจัดการเรียนการสอนนักเรียนออทิสติก 
ผู้วิจัยตระหนักว่า การพัฒนานักเรียนออทิสติก ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ 
ในการท างาน จะสร้างเสริมให้นักเรียนออทิสติกด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยมีความเช่ือมั่นว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีจะสร้างเสริมให้
นักเรียนออทิสติกมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น ต้องอาศัยเทคนิควิธีสอน 
จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จะช่วยให้ 
นักเรียนออทิสติกมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ การส่ือสาร การตัดสินใจ และการคิดแก้ปัญหา 
ได้ดีขึ้น จากการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของนักเรียนออทิสติก พบว่า สภาพท้องถิ่น 
ในพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพืชผักหลากหลายชนิดท่ีนักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดี  
และมีมากในทุกพื้นท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และปลูกไว้ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน 
โดยเฉพาะ “ต้นย่านาง” ท่ีมีมากในเขตบริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และพื้นท่ีท่ัวไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณประโยชน์ของต้นย่านาง พบว่า  
น้ าจากใบย่านางมีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์เย็น ป้องกันและรักษาผิวที่แพ้ง่าย 
ท่ีส าคัญมีสรรพคุณยับย้ังแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติ อะทาโส  
และสุวรรณี แก้ววิเศษ (2556 : 37) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบผักแขยง
และใบย่านางต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดใบย่านาง
สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย 
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หากปนเป้ือนลงไปในอาหารจะท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ท้องร่วง และปวดท้อง  
หากมีการน าสารสกัดใบย่านางมาใช้ประโยชน์นอกจากประกอบอาหารแล้ว ควรน ามาพัฒนา 
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการน าใบย่านาง 
มาเป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับท าน้ ายาล้างจาน นอกจากนี้ต้นย่านางยังเป็นวัตถุดิบท่ีหาได้ง่าย 
ในท้องถิ่น เป็นการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเสริมให้นักเรียนออทิสติกเห็นคุณค่า 
ของทรัพยากรในท้องถิ่น  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้จัดท าหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ 
ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพของนักเรียนออทิสติก ส่งเสริมการสร้างรายได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว และสร้างเสริมให้นักเรียนออทิสติกเป็นผู้มีศักยภาพการด ารงชีวิตในสังคมได้ดีขึ้น 
และในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหกท่ีเป็น 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 1) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 
จังหวัดลพบุรี 2) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 3) โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
4) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 5) โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 
6) โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีได้รับเลือกให้มีการขยายผลจัดต้ังศูนย์การเรียน
ส าหรับบุคคลออทิสติก จากต้นแบบคือ ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
และรับผิดชอบสนองงานมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ซึ่งทรงมีแนวพระราชด าริในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับนักเรียนพิการโดยเฉพาะ
นักเรียนออทิสติก เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้ด าเนินการจัดท า 
ศูนย์การเรียนต้นแบบ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
เพื่อการฝึกทักษะในด้านการท างานให้กับนักเรียนออทิสติก และประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการรับนักเรียนออทิสติกเข้าท างาน และเพื่อเป็นการสร้างงานท่ีมีความมั่นคงให้
นักเรียนออทิสติก สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มอบหมายให้ผู้วิจัยเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียน
ส าหรับบุคคลออทิสติก เพื่อจะได้พัฒนานักเรียนออทิสติกให้มีอาชีพท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้รับนักเรียนออทิสติก 2 กลุ่ม คือ นักเรียนออทิสติกท่ีเรียนจบช้ันปีท่ี 9 และนักเรียนออทิสติก
ท่ียังไม่จบช้ันปีท่ี 9 ส าหรับเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป   
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ 
ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับ 
บุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจาน 
ใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติก ท่ีเรียนด้วย
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 
ท่ีเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

 1. โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานกุูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับ 
นักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีคุณภาพ 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท า
น้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนักเรียนออทิสติก ผู้ปกครองนกัเรียนออทิสติก และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติก ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 
 และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ท่ีเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก  
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 4. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนออทิสติก ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 
และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ท่ีเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก  
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.50  
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 5. ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติกมีความพึงพอใจ 
ต่อหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
ในระดับมากท่ีสุด 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 

  1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
 

   ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกได้ดังนี ้
    1.1 ประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเน้นกลุ่มประชากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด 
การเรียนการสอน ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จ านวน 15 คน ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก จ านวน 55 คน ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก  
จ านวน 68 คน และนักเรียนออทิสติก ท่ีเรียนในปีการศึกษา 2557 - 2559 จ านวน 68 คน  
รวมทั้งส้ิน 210 คน  
    1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกได้ดังนี้ 
      1.2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท า 
น้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกได้ดังนี ้
       1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 53 คน 
ได้แก่  
        1.1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน จ าแนกเป็น  
รองผู้อ านวยการ จ านวน 2 คน  
        1.2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน  
        1.3) ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก จ านวน 10 คน  
        1.4) ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก จ านวน 26 คน  
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       2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม จ านวน 40 คน ได้แก่  
        2.1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน จ าแนกเป็น 
ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน และรองผู้อ านวยการจ านวน 1 คน 
        2.2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน  
        2.3) ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก จ านวน 8 คน  
        2.4) ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก จ านวน 15 คน  
      1.2.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทดลองเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
       1) กลุ่มเป้าหมายส าหรับทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเด่ียว 
ของหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกได้ดังนี ้
        1.1) นักเรียนออทิสติก ท่ีมีศักยภาพในการส่ือสารได้ดี  
อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ และหารง่าย ๆ ได้ มีอายรุะหว่าง  
15 - 18 ปี ก าลังเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน  
        1.2) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานกุูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีนักเรียนในความปกครองเป็นนักเรียนออทิสติก ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน 
        1.3) ครูผู้สอน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
ท่ีสอนนักเรียนออทิสติกในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน 
       2) กลุ่มเป้าหมายส าหรับทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม 
ของหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกได้ดังนี ้
        2.1) นักเรียนออทิสติก ท่ีมีศักยภาพในการส่ือสารได้ดี  
อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ และหารง่าย ๆ ได้ มีอายรุะหว่าง  
15 - 18 ปี ก าลังเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 คน  
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        2.2) ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีนักเรียนในความปกครองเป็นนักเรียนออทิสติก ท่ีก าลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 คน 
        2.3) ครูผู้สอน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
ท่ีสอนนักเรียนออทิสติกในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 6 คน 
       3) กลุ่มเป้าหมายส าหรับทดสอบหาประสิทธิภาพภาคสนาม 
ของหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกได้ดังนี ้
        3.1) นักเรียนออทิสติก ท่ีมีศักยภาพในการส่ือสารได้ดี  
อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ และหารง่าย ๆ ได้ มีอายรุะหว่าง  
15 - 18 ปี ก าลังเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนท่ี 1 - 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน   
        3.2) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานกุูล  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีนักเรียนในความปกครองเป็นนักเรียนออทิสติก ท่ีก าลังเรียนใน 
ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน 
        3.3) ครูผู้สอน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
ท่ีสอนนักเรียนออทิสติกในภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน 
      1.2.3 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียน 
ออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกได้ดังนี ้
       1) นักเรียนออทิสติก ท่ีมีศักยภาพในการส่ือสารได้ดี  
อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ และหารง่าย ๆ ได้ มีอายรุะหว่าง  
15 - 18 ปี ก าลังเรียนในศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คน  
       2) ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ีมีนักเรียนในความปกครองเป็นนักเรียนออทิสติกท่ี ก าลังเรียนในศูนย์การเรียนส าหรับบุคคล
ออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 6 คน 
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       3) ครูผู้สอน ในศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีสอนนักเรียนออทิสติก ภาคเรียนท่ี 1 - 2  
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คน 
      1.2.4 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ส าหรับประเมินความพึงพอใจ หลังเรียน 
ด้วยหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีนักเรียนในความปกครองเป็น
นักเรียนออทิสติก ท่ีก าลังเรียนในศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คน และครูผู้สอน ในศูนย์การเรียน
ส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานกุูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีท าการสอนนักเรียน 
ออทิสติก ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คน  
 

  2. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
 

   เนื้อหาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจาน 
ใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พัฒนาจากข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มระหว่างครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนออทิสติก 
แบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้จ านวน 10 หน่วย ดังนี้ 
    หน่วยการเรียนท่ี 1 ความรู้เกี่ยวกับต้นย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับน้ ายาล้างจาน 
    หน่วยการเรียนท่ี 3 ประโยชน์ของน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 4 วัตถุดิบการท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 5 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 6 การเตรียมวัตถุดิบในการท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 7 การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 8 การเก็บรักษาอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์การท า 
                                               น้ ายาล้างจานใบย่านาง 
    หน่วยการเรียนท่ี 9 การตรวจผลงาน ช้ินงาน และการแสดงผลงาน 
    หน่วยการเรียนท่ี 10 การด าเนินการเชิงการค้า 
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  3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 

   ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก  
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัย
ระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ถึงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งระยะเวลา
ในการวิจัยออกเป็น 5 ระยะ ดังนี ้
    ระยะท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพความต้องการจ าเป็นของท้องถิ่น ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก  
และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม และศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัย ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
    ระยะท่ี 2 การยกร่างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก  
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
    ระยะท่ี 3 ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ 
ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับ 
บุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนท่ี 1 - 2  
ปีการศึกษา 2557 และภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 
    ระยะท่ี 4 ใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท า 
น้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2559  
    ระยะท่ี 5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก 
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

  4. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

   ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท า 
น้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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   ตัวแปรตำม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออทิสติกและความพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองและครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก ท่ีเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับ 
นักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก 
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์   
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1. โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล จังหวัดกำฬสินธุ์ หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ โดยจัดการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียน
ออทิสติก ให้บริการในเขตพื้นท่ี 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร เลย และหนองบัวล าภู 
 2. ศูนย์กำรเรียนส ำหรับบุคคลออทิสติก หมายถึง การจัดพื้นท่ีการเรียนทางกายภาพ
เพื่อให้นักเรียนออทิสติกสามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ
จัดต้ังขึ้นในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานกุูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหกท่ีเป็น โรงเรียน 
เฉพาะความพิการ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 1) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล  
จังหวัดลพบุรี 2) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 3) โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
4) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 5) โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  
จังหวัดพิษณุโลก 6) โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ให้มีการขยายผลจัดต้ังศูนย์การเรียนส าหรับ
บุคคลออทิสติก จากต้นแบบศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตทุ่งมหาเมฆ  
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท่ีได้ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
และรับผิดชอบสนองงานมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา 
พรรณวดี ซึ่งทรงมีแนวพระราชด าริในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับนักเรียนพิการ
โดยเฉพาะนักเรียนออทิสติก เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้ด าเนินการ
จัดท าศูนย์การเรียนต้นแบบ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก 
เพื่อการฝึกทักษะในด้านการท างานให้กับนักเรียนออทิสติก และประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการรับนักเรียนออทิสติกเข้าท างาน และเพื่อเป็นการสร้างงานท่ีมีความมั่นคงให้
นักเรียนออทิสติก สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม  
 3. หลักสูตรพื้นฐำนอำชีพ หมายถึง หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก  
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 
ให้กับนักเรียนออทิสติก ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายหลักสูตร 2) โครงสร้างหลักสูตร  
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3) สาระการเรียนรู้ 4) ค าอธิบายรายวิชา 5) การจัดเวลาการเรียนรู้ 6) หน่วยการเรียนรู้  
7) แนวการจัดการเรียนรู้ 8) ส่ือการเรียนรู้ และ 9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 4. นักเรียนออทสิติก หมายถึง นักเรียนท่ีได้รับการจดทะเบียนคนพิการ ว่าเป็น 
บุคคลออทิสติก ก าลังเรียนในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีการศึกษา 2556 – 
ปีการศึกษา 2559 มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี มีศักยภาพในการส่ือสารได้ดี อ่านหนังสือออก  
เขียนหนังสือได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ และหารง่าย ๆ ได้  
 5. ผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ดูแลนักเรียนออทิสติก 
ท่ีมีนักเรียนในความปกครองเป็นนักเรียนออทิสติก ท่ีก าลังเรียนใน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2559 
 6. ครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก หมายถึง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนออทิสติก ในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกลู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีการศึกษา 2556 – 
ปีการศึกษา 2559 
 7. น้ ำยำล้ำงจำนใบย่ำนำง หมายถึง สูตรผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดภาชนะใส่อาหาร 
และภาชนะเครื่องด่ืม ซึ่งผู้วิจัยได้น าน้ าใบย่านางมาเป็นส่วนผสมกับสารประกอบอื่น ๆ ส าหรับ 
ท าน้ ายาล้างจานตามอัตราส่วนท่ีผู้วิจัยก าหนดเป็นสูตรน้ ายาล้างจานใบย่านาง เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้กับนักเรียนออทิสติก ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 8. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง แบบวัดและประเมินผลท่ีผู้วิจัย 
สร้างขึ้นท่ีวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง จ านวน 20 ข้อ แบบปรนัย  
3 ตัวเลือก  
 9. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนออทิสติก  
ท่ีเรียนหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 10. ประสิทธิภำพของหลักสูตร หมายถึง ประสิทธิภาพของหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ  
ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับ 
บุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
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  80 ตัวแรก เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
ท่ีได้จากการทดสอบย่อยระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียน จากการจัดการเรียนการสอนด้วย
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหา
ค่าเฉล่ียแล้วเทียบเป็นร้อยละกับคะแนนเต็ม ซึ่งต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  80 ตัวหลัง เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  
ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จากการจัดการเรียนการสอน
ด้วยหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหา
ค่าเฉล่ียแล้วเทียบเป็นร้อยละกับคะแนนเต็ม ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตำม 
หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับ 
นักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายา 
ล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียน
ส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ออทิสติกท่ีเรียนด้วยหลักสูตรพื้นฐาน
อาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก  
เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง  
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ออทิสติก และครูผู้สอนนักเรียนออทิสติก 
  

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

 1. ศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนออทิสติก 
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 2. หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง 
ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์  
เป็นหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 3. ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนออทิสติก สามารถน าหลักสูตร
พื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียน
ส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้สอนนักเรียนออทิสติกได้ 
 4. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการน าหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียน 
ออทิสติก เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก  
โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้สอนและพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพอื่น ๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  
 5. ผลงานของการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ ส าหรับนักเรียนออทิสติก เรื่อง การท า 
น้ ายาล้างจานใบย่านาง ของศูนย์การเรียนส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล   
จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้ และมีเครือข่าย
การศึกษา  


