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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาผลการใชชุดการสอน เรื่อง การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
สํ าหรั บเด็ กออทิ สติ ก ก อนวั ยเรี ยน และเพื่ อเปรียบเที ยบความสามารถการใช ภาษาของเด็ กออทิ สติ ก
กอนวั ยเรียนก อนและหลัง โดยใชชุดการสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนเด็กออทิสติก
กอนวัยเรียนไมมีความพิการซ้ําซอน จํานวน 6 คน ที่เรียนอยูในศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือชุดการสอน
ประกอบด ว ย แผนการจั ด ประสบการณ เ รี ย นชุ ด การสอน และแบบบั น ทึ ก คะแนนการใช ภ าษา
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําไปทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง ที่เรียนอยูในศูนยการศึกษาพิเศษ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ใชเวลาในการทดลอง 1 สัปดาห
จํานวน 6 วัน วัน ละ 6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที รวม 36 ครั้ง ผลการวิจัยพบวาเด็กออทิสติก กอนวัยเรียน
กลุมที่ 1 ที่ยังไมพูดจํานวน 2 คน หลังจากไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มี
ระดับความสามารถอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา สวนกลุมเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนกลุมที่ 2 เด็กพอ
พูดไดจํ า นวน 4 คน หลั งจากไดรับ การสอนโดยใช ชุดการสอนการใชภาษาเพื่ อการสื่อสาร มี ระดับ
ความสามารถอยูในระดับดีมาก และการใชภาษาของเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร กอนและหลังการทดลองแตกตางกัน
คําสําคัญ: เด็กออทิสติก ออทิสติก การใชภาษา ชุดการสอน
Abstract
The purposes of this research were to study the use of tutorial packages in
using communicative language on preschool children with autism and to compare the
ability of language usage of the children with autism before and after using the tutorial
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packages. The research samples were six preschool students with autism without
disability and redundancy in Special Education Center at Pibulsongkram Rajabhat
University selected using purposive sampling. Data collection instruments were tutorial
packages which included planning for learning experience plans and recording of the
score for the use of language developed by researchers. The sample students at the
Special Education Center at Pibulsongkram Rajabhat University were tested before and
after applying the instruments in the second semester of academic year 2015. The
experiment lasted 30 minutes per time in 6 days (6 times a day) making a total of 36
times. The findings of this study were as follows: 1) Two students from preschool
children with autism in group 1 who did not speak (Non Verbal) could communicate with
the level located in the lower level than the threshold after using the teaching model to
use the language. 2) Four students from preschool children with autism in group 2 who
were able to speak (Verbal) could communicate at the very good level after using the
teaching model to use the language. 3) The result of language usage of the preschool
children with autism that had been using the teaching model to use the language to
communicate before and after the experiment was different.
Keywords: autistic children, autism, language usage, tutorial packages
บทนํา
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันมีเด็กที่มีความผิดปกติทางดานออทิสติกเปนจํานวนมาก
จากการติดตามโรคออทิสติกในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก
เห็ น ได จ ากรายงานการสํ ารวจอุบัติก ารณกลุม อาการออทิ สติก ของสหรัฐอเมริ กา วั นอาทิต ยที่ 10
สิงหาคม 2557 เวลา 0:00 น. ขณะที่การสํารวจอยางเปนทางการของไทยในเด็กอายุ 0-5 ขวบ เมื่อป
2547 พบ 1: 1,000 (รอยละ 0.10) โดยคาดวา ปจจุบันประเทศไทยมีผูปวยออทิสติก ประมาณ 370,000
คน ซึ่งปญหาที่ผานมา พบวาประชาชนยังไมเขาใจเรื่องนี้เทาที่ควร ทําใหการดูแล และการจัดการเรียน
การสอนสําหรับเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนนี้เปนไปอยางไมถูกตอง ซึ่งเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนนั้นจะมี
ความผิดปกติของพัฒนาการทางสมองที่ลาชา 3 ดาน คือ ดานสังคม ภาษา และพฤติกรรม พบตั้งแต
กําเนิด สังเกตพบไดกอนอายุ 3 ขวบ สัญญาณเตือน ไดแก เด็กไมสบตา ไมพาที ไมชี้นิ้ว (Limsila, 2011)
เด็ ก ออทิ ส ติ ก ก อ นวั ย เรี ย นเป น เด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการทางด า นการใช ภ าษาต่ํ า ดั ง นั้ น ตาม
หนวยงานต าง ๆ จึง จั ดการเรี ย นการสอนใหกับ เด็กประเภทนี้เพื่อใหทุก คนมี สิทธิเ ทาเทีย มกั นตาม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 เรื่องสิทธิและหนาที่ทางการ
ศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา โดยไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิดหรือ
พบความพิ การจนตลอดชี วิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย
คํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น และไดรับ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู การ
ทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภท
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และบุคคล (The Education Management Act for the Disabled, 2008) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 38 แหงทั่วประเทศ มีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แหงที่เปดทําการสอนการศึกษาพิเศษใหกับเด็ก
ประเภทนี้ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนหนวยงานที่จัดการเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหกับเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมนั้น จะใชการสอนแบบ
เผชิญหนา โดยใชสื่อการสอนที่เปนบัตรรูปภาพ บัตรคํา จึงทําใหเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ใหความ
สนใจนอยลง ดังนั้นจึงใชชุดการสอนที่ประกอบดวย ชุดการสอนที่มีทั้งรูปภาพเคลื่อนไหว แสง เสียง
แผนการจัดประสบการณ และตารางบันทึกคะแนน เพื่อนํามาใชในการเรียนสอนและเปนตัวกระตุนความ
สนใจของเด็ กออทิสติ กกอนวั ยเรียนมากกวาการสอนแบบเดิม ซึ่ งจะทํา ให เกิ ดการเรียนรูมากยิ่งขึ้ น
ด วยเหตุ ดั ง กล า ว ผู วิ จั ยจึ งเห็ นความสํ า คั ญ ในใช ภาษาของเด็ กออทิ ส ติก กอนวั ย เรีย น ให ไ ดรับ การ
พัฒนาการอยางเต็มศักยภาพ โดยผูวิจัยสรางชุดการสอนเพื่อศึกษาผลการใชชุดการสอน เรื่อง การใช
ภาษาของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใชภาษาของเด็กออทิสติก
ก อนวัย เรีย นก อ นและหลังเรี ย นดวยชุด การสอน โดยกลุมตัว อยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเด็ก
ออทิ ส ติ ก ก อ นวั ย เรี ย นไม มี ค วามพิ ก ารซ้ํ า ซ อ น จํ า นวน 6 คน ที่ เ รี ย นอยู ใ นศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ ชุดการสอนประกอบดวยแผนการจัดประสบการณเรียน ชุดการสอน และแบบบันทึกคะแนน
การใชภาษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําไปทดสอบกอนเรียนชุดการสอน และหลังเรียนดวยชุดการสอน กับกลุม
ตัวอยางที่เรียนอยูในศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2558 ใชเวลาในการทดลอง 1 สัปดาหจํานวน 6 วัน วันละ 6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที รวม 36 ครั้ง ซึ่งจะ
ทําใหเด็กออทิ สติกกอนวัยเรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาดานอื่น ๆ ตามศักยภาพของ
แตละบุคคลตอไป
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยแบงออกเปน ชุดการสอน แผนการจัด
ประสบการณเรียน และแบบบันทึกคะแนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยผานการตรวจสอบและหา
ประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน สามารถสรุปเกณฑไดวา คะแนนที่ไดจากแบบบันทึกคะแนน
การใชภาษา ซึ่งมีคะแนนจากการชี้รูปภาพคําศัพท ซึ่งถาได 3 หมายถึงชี้รูปภาพคําศัพทไดเอง 2 หมายถึง
ชี้รูปภาพคําศัพทไดโดยการกระตุน 1 หมายถึง ชี้รูปภาพคําศัพทไดตามครู และ 0 หมายถึง ไมชี้คําศัพท/
ชี้ ไม ถู กต องรวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 180 คะแนน คะแนนจากการออกเสี ย งพู ด คํ า ศั พ ท 180 คะแนน
ซึ่งแบ งออกเป น ถ า ได 3 หมายถึง ออกเสี ยงพู ดคํา ศัพทไ ดเอง 2 หมายถึง ออกเสีย งพูด คําศัพทไ ด
โดยการกระตุน และ 1 หมายถึง ออกเสียงพูดคําศัพทไดตามครู/ออกเสียงพูดไดแตยังไมถูกตอง และ 0
หมายถึง ไมออกเสียงเลยสวนคะแนนจากการออกเสียงและชี้รูปภาพ 180 คะแนน แบงออกเปน 3
หมายถึง ออกเสียงคําศัพทไดและชี้คําศัพทเองไดถูกตอง 2 หมายถึง ออกเสียงคําศัพทไดแตชี้ไมถูกตอง 1
หมายถึง ชี้รูปภาพคําศัพทถูกแตไมพูดออกเสียง และ 0 หมายถึง ไมออกเสียงพูด/ไมชี้รูปภาพคําศัพท
รวมทั้งสิ้น 540 คะแนน ซึ่งสรุปเกณฑการแปลผลไดดังนี้ 435-540 หมายถึง มีความเขาใจภาษาดีมาก
326–434 หมายถึง มีความเขาใจภาษาดี 217-325 หมายถึง มีความเขาใจภาษาปานกลาง 109–216
หมายถึง มีความเขาใจภาษาผานเกณฑขั้นต่ํา และ 0-108 หมายถึง มีความเขาใจภาษาต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest–
Posttest Design (Wongrattana, 2010) คือแบงกลุมการทดลองเปน 2 กลุมเปนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน
จํานวน 6 คน กลุมที่ 1 เปนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนที่ยังไมพูดจํานวน 2 คน (non verbal) กลุมที่ 2 เปน
เด็กออทิสติก กอนวัยเรียนที่พอพูดไดจํานวน 4 คน (verbal) โดยการใชการทดสอบการใชภาษากอน
การทดลอง กั บการใชภาษาโดยการสอนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส และมีการทดสอบการใชภาษาหลัง
การสอนจากการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล 2 กลุมการทดลอง ตาม
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 (Table 1- 2) ตามลําดับ
การดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําการทดสอบการใชภาษากอนการทดลอง (pretest) โดยการใชชุดการสอนการ
ใชภาษา
2. ดํ า เนิ น การทดลองโดยใช ชุ ด การสอนประกอบด ว ยแผนการจั ด ประสบการณ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส คูมือครู และแบบบันทึกคะแนน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองเองระยะเวลาที่ใชในการ
ทดลองใชเวลา 1 สัปดาห จํานวน 6 วัน วันละ 6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที รวม 36 ครั้ง โดยแบงการสอนเปน
2 กลุมกลุมที่ 1 เปนเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนที่ยังไมพูด จํานวน 2 คนกลุมที่ 2 เปนเด็กออทิสติก
กอนวัยเรียนที่พอพูดได จํานวน 4 คน โดยแบงเวลาการสอนเปน 2 ชวงเวลากลุมที่ 1 สอนตั้งแตเวลา
11.00 - 12.00 น. กลุมที่ 2 สอนตั้งแตเวลา 09.00 - 11.00 น. โดยใชระยะเวลาการสอน หนวยละ 2
สัปดาห
3. ระยะเวลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
ทําการทดลองเมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2558
4. เมื่อทดลองครบ 1 สัปดาห ทําการทดสอบการใชภาษาหลังการทดลอง (posttest) โดย
ทดสอบเปนรายบุคคล
ผลการวิจัย
การศึกษาผลการใชชุดการสอนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน
ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน ซึ่งเรียนอยูในศูนยการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน
6 คน ผลการใชชุดการสอนในครั้งนี้ ประกอบดวย แผนการจัดประสบการณ การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
สื่ออิ เล็กทรอนิกส และแบบบัน ทึกคะแนนการใชภ าษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใช
ชุดการสอนโดยผูวิจัยดําเนินการทดลองเองระยะเวลาที่ใชในการทดลองใชเวลา 1 สัปดาห จํานวน 6 วัน
วันละ 6 ครั้ งครั้งละ 30 นาที รวม 36 ครั้ง การศึกษาคน ควาผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับขั้นดังนี้
1. คะแนนจากแบบบัน ทึ ก การให ค ะแนนการใช ภ าษาเพื่อ การสื่ อ สารของเด็ ก ออทิส ติ ก
กอนวัยเรียน กลุมที่ 1 เด็กที่ยังไมพูด โดยใชชุดการสอนกอนและหลังการทดลอง (Pinyoanuntapong,
2012) ดังตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Scores communicative language usage test of preschool autistic children
Group 1 (Non Verbal)
1

Pretest
score
0

2

0

𝒙

0

No

Skill level
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold

Posttest
score
60
60
60

Skill level
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold

Difference of
score
60

60

ตารางที่ 1 (Table 1) แสดงใหเห็นวานักเรียนคนที่ 1 และคนที่ 2 ไดคะแนนกอนการทดลอง
เทากับ 0 คะแนน ระดับความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อผานการทดสอบโดยชุดการสอนได
คะแนนหลั งการทดลองเท า กั บ 60 คะแนน เมื่ อการใช ภ าษาเพื่ อ การสื่อ สารของเด็ กออทิส ติ ก
กอนวัยเรียน ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนโดยรวมจัดวาระดับการใชภาษาของเด็กออทิสติกกอนวัย
เรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําและภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน โดยรวมจัดวาระดับ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําแตมีระดับ
คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 60 คะแนนการทดลองเพิ่มขึ้นจากคะแนนกอนการทดลอง
2. คะแนนจากแบบบัน ทึ ก การให ค ะแนนการใช ภ าษาเพื่อ การสื่ อ สารของเด็ ก ออทิส ติ ก
กอนวั ยเรียนกลุมที่ 2 เด็กที่พอพูดได โดยใชชุดการสอนกอนและหลังการทดลอง (Pinyoanuntapong,
2012) ดังตารางที่ 2 (Table 2) แสดงวานักเรียนคนที่ 1 คะแนนกอนการทดลองเทากับ 102 คะแนน
ซึ่งอยูในระดับความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อผานการใชชุดการสอน และทดสอบหลังการสอนได
คะแนนหลังการทดลอง 422 คะแนน ซึ่งอยูในระดับความสามารถ ดี และมีผลตางของคะแนน 320
คะแนน ซึ่งสอดคลองกับ นักเรียนคนที่ 2 คะแนนกอนการทดลองเทากับ 104 คะแนนซึ่งอยูในระดับ
ความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อผานการใชชุดการสอน และทดสอบหลังการสอนไดคะแนนหลัง
การทดลอง 528 คะแนน ซึ่งอยูในระดับความสามารถ ดีมาก และมีผลตางของคะแนน 424 คะแนน
สวนนักเรียนคนที่ 3 คะแนนกอนการทดลองเทากับ 101 คะแนนซึ่งอยูในระดับความสามารถต่ํากวา
เกณฑ ขั้น ต่ํา เมื่ อผา นการใช ชุด การสอน และทดสอบหลังการสอนไดค ะแนนหลั งการทดลอง 383
คะแนน ซึ่งอยูในระดับความสามารถ ดี และมีผลตางของคะแนน 282 คะแนน และนักเรียนคนที่ 4
คะแนนกอนการทดลองเทากับ 108 คะแนนซึ่งอยูในระดับความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อผาน
การใชชุดการสอน และทดสอบหลังการสอนไดคะแนนหลังการทดลอง 508 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ
ความสามารถ ดี และมีผลตางของคะแนน 400 คะแนน
กลาวคือ การใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน กอนไดรับการสอนโดยใช
ชุดการสอนโดยรวมคะแนนเปนรายบุคคลคน จัดวาระดับการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติก
กอนวัยเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา และภายหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน โดยรวมจัดวา
ระดับใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนอยูในระดับดีถึงดีมาก
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Table 2 Scores communicative language usage test of preschool autistic children
Group 2 (Verbal)
No

Pretest score

Skill level

1

102

2

104

3

101

4

108

𝒙

103.75

Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold
Below the Minimum
Threshold

S.D.

3.10

Posttest
score
422

Good

Difference
of score
320

528

Excellent

424

383

Good

282

508

Excellent

400

460.25

Excellent

Skill level

69.04

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการใชชุดการสอน เรื่องการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติกกอน
วัยเรียนสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การศึกษาผลการใชชุดการสอนซึ่งประกอบดวย แผนการจัดประสบการณเรียนชุดการสอน
และแบบบันทึกคะแนนการใชภาษาพบวากอนเรียนดวยชุดการสอนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนกลุมที่ 1
เด็กที่ยังไมพูดจํานวน 2 คน ซึ่งนักเรียนคนที่ 1 และคนที่ 2 ไดคะแนนกอนการทดลองเทากับ 0 คะแนน
ระดับความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อผานการทดสอบโดยชุดการสอนไดคะแนนหลังการทดลอง
เทากับ 60 คะแนน เมื่อการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ซึ่งกอนเรียนดวยชุด
การสอนเด็กออทิสติก กอนวัยเรียนกลุมที่ 2 เด็กที่พอพูดได จํานวน 4 คน ซึ่งนักเรียนคนที่ 1, 2, 3 และ
4 ไดคะแนนกอนการทดสอบเทากับ 102, 104, 101 และ 108 ตามลําดับ เมื่อผานการทดสอบโดยชุด
การสอนไดคะแนนหลังการทดลองเทากับ 422, 528, 383 และ 508 ซึ่งสอดคลองกับ (Caliero, 2012)
ที่ไดศึกษางานวิจัยรายบุคคลโดยใชชุดการสอนเปนปจจัยในการผลิตและผลผลิตที่ไดจากการใชชุดการ
สอนโดยใช คํา ศัพทและรู ป ภาพเป นตั วกํา หนดการใชภาษาเพื่อ การสื่อ สาร ผลการวิจัย พบว าเด็ก มี
พัฒนาการในการใชคําพูดเพิ่มขึ้น และนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่กระโดด เตน ยิ้มแยม เดินมาเองดวย
ความสมัครใจ เนื่องจากชุดการสอนมีกิจกรรมที่สงเสริมเด็กและทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
ชวงเวลาการทดลองไดนํากลวิธีในการสอนสําหรับเด็กที่ยังไมพูดมาใชสําหรับเด็กออทิสติก กอนวัยเรียน
ซึ่งเด็กบางคนอาจเรียนรูชาและใชเวลานานมากในการแสดงทักษะหรือเปลงเสียงพูดออกมาแตละครั้ง
เพราะฉะนั้นผูสอนจึงจําเปนตองใชการกระตุนใหนักเรียนเปลงเสียงพูดโดยการเรียกชื่อ แตะหรือสัมผัส
มือเบา ๆ หรื อนําแรงเสริ มสํา หรับสิ่งที่เด็กชอบโดยจะตองศึกษาบริบ ทของตัวเด็กหรือสอบถามจาก
ครูประจําชั้น ผูปกครอง กอนวาเด็กชอบอะไร เพราะสิ่งนั้นจะเปนตัวเสริมแรงและแรงดึงดูดใหเด็กเขามา
เรียนและใหความสนใจที่ จะเรียน หากเด็กเปลงเสียงหรือพยายามเปลงเสียงออกมาผูสอนควรกลาว
คําชมและใหของรางวัลแกเด็ก (Nigam, 2008)
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2. การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถการใชภาษาซึ่งพบวากอนเรียนดวยชุดการสอน
เด็กออทิสติกกอนวัยเรียนกลุมที่ 1 เด็กที่ยังไมพูดจํานวน 2 คน ซึ่งนักเรียนคนที่ 1 และคนที่ 2 ได
คะแนนกอนการทดลองเทากับ 0 คะแนน ระดับความสามารถต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อผานการทดสอบ
โดยชุดการสอนไดคะแนนหลังการทดลองเทากับ 60 คะแนน ซึ่งมีผลทําใหระดับคะแนนหลังเรีย น
เพิ่มขึ้น 60 คะแนนการทดลองเพิ่มขึ้นจากคะแนนกอนการทดลอง และจากการศึกษาใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ซึ่งกอนเรียนดวยชุดการสอนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน กลุมที่ 2
เด็กที่พอพูดได จํานวน 4 คน ซึ่งนักเรียนคนที่ 1, 2, 3 และ 4 ไดคะแนนกอนการทดสอบเทากับ 102,
104, 101 และ 108 คะแนน ตามลําดับ เมื่อผานการทดสอบโดยชุดการสอนไดคะแนนหลังการทดลอง
เทากับ 422, 528, 383 และ 508 คะแนน ซึ่งมีผลทําใหระดับคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น 320, 424, 282
และ 400 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ Mirenda (2009) ที่ไดศึกษาวิจัยโดยใชแบบตรวจสอบ
การใชชุดการสอนกอนวัยเรียนผลการวิจัยพบวาเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนที่ไดรับการสอนการใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร แบบชุดการสอนมีความแตกตาง มีพัฒนาการในการใชคําศัพทสูงขึ้น เด็กมีพฤติกรรมที่
พรอมจะมาเรียนทุกครั้ง เนื่องจากชุดการสอนมีกิจกรรมหลากหลายและใหความสนุกสนานแกผูเรียน
ทําใหเด็กเกิดการอยากมีเรียน (Hart & Risley, 2013) ประกอบกับชุดการสอนมีภาพเคลื่อนไหว
เสี ย งสี ทํ า ให เ ด็ ก ตื่ น เต น และไดนํ า กลวิ ธี ก ารสอนได ใชส ถานการณจํ า ลองมาใช กับ เด็ก ออทิ ส ติ ก
กอนวัยเรียนที่พอพูดไดทั้ง 4 คน ซึ่งเปนการสอนที่มุงชวยผูเรียนใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความเปนจริง
เลนบทบาทสมมุติเปน มีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสถานการณนั้น รวมทั้งทฤษฎีเลียนแบบซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดจากการมองเห็นหรือการไดยินเสียง การเลียนแบบของเด็กเกิดจากความพอใจและความสนใจ
ของตัวเด็กเองปกติชวงความสนใจของเด็กนั้นสั้นมาก เพื่อที่จะชดเชยเด็กจึงตองมีสิ่งเราซ้ํา ๆ ในระยะ
การเลนเสียง
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถกลาวไดวาผลการใชชุดการสอน เรื่องการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนโดยใชชุดการสอนที่เปนรูปภาพเคลื่อนไหว แสงและเสียง สีสัน
คําศัพท เปนวิ ธีพัฒนาทางดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและความเขาใจภาษาในทํานองเดียวกับ
Boyer (2009) กล าววาการใชชุดการสอนเปนการเพิ่มพูนทางภาษาและการสื่อความหมายของเด็ก
ออทิสติกกอนวัยเรียนโดยการใชคําศัพทรูปภาพมาใชในการควบคุมการสื่อสารโดยใหเด็กมีสวนรวมใน
ชีวิตประจําวันอาศัยสถานการณจริงจากสิ่งแวดลอมใหเด็กเกิดการเรียนรูทางภาษาซึ่งพัฒนาการทาง
ภาษาที่พบก็ไมไดแตกตางไปจากลําดับขั้นของการพัฒนาดานภาษา ซึ่ง Niyomthum & Niyomthum
(2001) ไดกลาววาลําดับขั้นของพัฒนาการทางภาษาพูดในขวบแรกทางภาษาจนสามารถเขาใจในคําพูด
เรียนรูภาษาคือประสบการณที่มีความหมายตอเขา มีการับรูทางภาษาจนสามารถเขาใจคําพูดเด็กจะเริ่ม
เปนฝายแสดงออกดวยการใชคําพูดบาง การพูดของเด็กในขั้นแรกเปนไปในทํานองเดียวกับการรับรู คือ
คําพูดงาย ๆ พูดในสิ่งที่เปนรูปธรรมเชนการเรียกชื่อสัตว สิ่งของ เปนตน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การสอนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนที่มีปญหาดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร กอนสอน
ตองมีการพูดคุยกับเด็กออทิสติกกอนวัยเรียนโดยควรบอกใหทราบลวงหนาวาจะเรียนคําศัพทเรื่องอะไร
2. การสอนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ควรมีการใหแรงเสริมทางบวก เชน คําชมเชยเมื่อเด็ก
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งออกเสียงคําศัพท ชี้รูปภาพคําศัพทไดถูกตองเพราะเปนแรงจูงใจใหเด็กอยาก
เรียนมากยิ่งขึ้น และเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูสอน
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3. สถานที่ที่ใชในการสอนเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ควรเปนสัดสวน เปนหองที่ไมพลุกพลาน
เงียบ และไมมีสิ่งเราอื่น ๆ เชน ไมติดริมหนาตาง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ผลการใชชุดการสอนเรื่อง การใชภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กออทิสติก
กอนวัยเรียนงานศูนยการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเด็กออทิสติก
กลุมที่ 1 เด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ที่ยังไมพูด (non verbal) จํานวน 2 คน มีระดับความสามารถอยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา เมื่อไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน สวนเด็กออทิสติกกลุมที่ 2 เด็กออทิสติก
กอนวัยเรียน ที่พอพูดได (verbal) จํานวน 4 คน มีระดับความสามารถอยูในระดับดีมาก เมื่อไดรับการ
สอนโดยใชชุดการสอน
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