้ อ
ื สน ับสนุนการเรียนรูผ
การใชส
้ า่ นการมองพ ัฒนาบุคคลออทิสติก
โดย นางสาวกาญจนา ตะวัน

1

 สนับสนุนการเรียนรู ้ผ่านการมองในการพัฒนาทักษะก่อนการเรียนในรูปของกิจกรรมและสือ
 การสอน
การใช ้สือ
ต่างๆ ทีน
 ่าสนใจทีจ
 ัดลํ าดับจากความยากง่ายไปหายาก นํ ามาพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกผ่านการใช ้ระบบกล่อง
งาน ซึง บุคลากรผู ้บริการและผู ้ปกครองสามารถนํ ามาใช ้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกได ้
 สนั บสนุ นการเรียนรู ้ผ่านการมองเพือ
อย่างเหมาะสม หลากหลายและมีประสิทธิภาพยิง ขึน
5 ซึง ในการจัดทํ าสือ
พัฒนาทักษะก่อนการเรียนเป็ นเครือ
 งมือทีช
 ว่ ยให ้ผู ้ปกครอง ครูและผู ้ทีเ กีย
 วข ้องมีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ให ้ความช่วยเหลือบุคคลออทิสติก ทีง า่ ยและมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ คือ การจัดสภาพแวดล ้อมให ้เป็ น
 สารโดยใช ้ภาพ และ การจัดงานให ้เป็ นชุด ๆ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ใน
โครงสร ้างชัดเจน การสือ
การพัฒนาทักษะ ทักษะการใช ้กล ้ามเนื5อมัดเล็ก การเตรียมความพร ้อมศิลปะและภาษา คณิตศาสตร์ การ
ใช ้เหตุผล และการเล่น (สมพร หวานเสร็จ,2552; Watson, 1989; Hodgdon, 1995; Quill ,1997;
Buffington, Krantz, McClannahan, and Poulson,1998 ; Winter, 2003; Bergeson et al, 2008)
ึ ษา ชุดการเรียนรู ้ทีใ ช ้กลวิธรี ับรู ้ผ่านการมองในนั กเรียนออทิสติก
สอดคล ้องกับ พรมณี หาญหัก (2550) ทีศ
 ก
พบว่า หลังการใช ้นั กเรียนมีความเข ้าใจทักษะพืน
5 ฐานทางคณิตศาสตร์เพิม
 ขึน
5 ซึง สนั บสนุนงานวิจัยของเกศนี
มงคลตรีวท
ิ ยา (2550) ทีใ ช ้กิจกรรมนิทานทีม
 รี ูปภาพประกอบพร ้อมทัง5 การให ้เด็กร่วมแสดงบทบาทสมมุตใน
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์มากขึน
5 และมีเจตคติทด
ี ต
ี อ
่ วิชา
5 พระคาและอัจ ฉรา แก ้งคํ า (2551) ได ้ศึกษา
คณิต ศาสตร์ สมพร หวานเสร็ จ (2547) และมยุรี เชือ
พัฒนาการของทักษะด ้านภาษาผ่านการแลกเปลีย
 นรูปภาพ (PECS) พบว่าบุคคลออทิสติกมีทักษะทางภาษาดี
ขึน
5 โดยเฉพาะบุคคลออทิสติกทีม
 อ
ี ายุ ระหว่าง 2- 3 ปี เด็กจะสามารถพูดได ้อย่างมีความหมาย สอดคล ้องกับ
การศึกษาของปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา (2550) ทีไ ด ้ศึกษาผลการใช ้สมุดภาพทีม
 ต
ี ่อความสามารถด ้านการ
 สาร พบว่า นักเรียนสมองพิการมีความเข ้าใจสถานการณ์ในชีวต
 สารกับครูผา่ นสมุด
สือ
ิ ประจําวันและสามารถสือ


รูปภาพ ซึงสอดคล ้องกับ จิระพร ชะโน (2551) ได ้พัฒนารูปแบบการสอนสือความหมายเพือ
 ลดพฤติกรรมที
 สนั บสนุนการเรียนรู ้ผ่านการมอง เช่น การสาธิต การใช ้
เป็ นปั ญหาในเด็กออทิสติก อายุ 3-6 ปี ผ่านสือ
 ของจริง การใช ้รู ป ถ่า ย รูป ภาพ พบว่ า เด็ ก ออทิส ติก มีค วามสามารถในการสือ
ภาษาท่ า ทาง การใช ้สือ
 สารด ้วยรูปภาพอย่างอิสระ พฤติกรรมทีเ ป็ นปั ญหาลดลง และพบว่าระดับการ
ความหมายได ้ดีขน
ึ5 สามารถสือ
 สารมีค วามคงทนหลั งหยุด ใช ้โปรแกรม เนืองจากเด็ ก เข ้าใจรูปภาพและถ่า ยโยงการเรียนรู ้สถานการณ์
สือ
ได ้มากขึน
5 นอกจากนี5ปิยนั นต์
แก ้วพรม (2551) ศึกษาพบว่าการใช ้ชุดการสอนรูปภาพ สามารถพัฒนาการ
พูดคําศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กออทิสติกได ้
 สนับสนุนการเรียนรู ้ผ่านการมองได ้มีบาบาทอย่างมากในการพัฒนาผู ้เรียนที
ด ้านทักษะทางสังคม สือ
เรียนรู ้จากการมอง โดยเฉพาะบุคคลออทิสติกทีเ รียนรู ้ได ้ดีจากการมองรูปภาพ การเคลือ
 นไหวและเรียนรู ้ได ้ดี
ึ ษา
จากการฝึ กซํ5าๆ จากกิจกรรมทีเ ป็ นรูปธรรมและอยูใ่ นชีวต
ิ ประจํ าวัน สนั บสนุน อาพร ตรีสน
ู (2550) ทีศ
 ก
ผลการใช ้ชุดการเรียนรู ้ด ้วยกลวิธก
ี ารรั บรู ้ผ่า นการมองในการพัฒ นาทักษะทางสังคมของนั ก เรียนออทิสติก
เรือ ง การขอบคุ ณ การขอโทษ พบว่ า ความถีใ นการแสดงพฤติก รรมดั ง กล่ า วเพิม ขึน
5 นั ก เรีย นเข ้าใจ
สถานการณ์ และวิต กกั งวลนอ้ ยลง นอกจากนี5ก ารใช ้รูป ภาพพั ฒ นาทั ก ษะทางสัง คมยังทํ า ให ้เด็ ก แสดง
ึ ษากระบวนการพัฒนาเรือ
พฤติกรรมเป้ าหมายได ้เหมาะสมสอดคล ้องกับอรธิดา ประสาน (2551) ทีศ
 ก
 งราว
5 ประถมศึกษาปี ท ี 4 โดยเรือ
ทางสังคมสําหรับนักเรียนออทิสติกชัน
 งราวทางสังคมทีใ ช ้พัฒนาบนพืน
5 ฐานความ
แตกต่างเฉพาะบุคคล พบว่า หลังจากให ้นั กเรียนออทิสติกอ่านเรือ
 งราวทางสังคมทีม
 รี ูปภาพประกอบอย่าง
ต่อเนืองแล ้ว นั กเรียนออทิสติก มีความเข ้าใจบทบาท ยอมรับการเปลีย
 นแปลงของเหตุการณ์ในโรงเรียน
สามารถแสดงพฤติกรรมเป้ าหมายได ้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และพฤติกรรมนั น
5 ยังคงอยู่เมือ
 หยุดใช ้
นอกจากนีม
5 ณฑิกาญจน์ ลอยคลัง (2551) ได ้ศึกษาทักษะทางสังคมด ้านการเล่นกับเพือ
 น ของเด็กบกพร่อง
 สารด ้วยรูปภาพ พบว่า เด็กบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพืน
5 บ ้านของไทยโดยการสือ
ทางสติปัญญาสามารถเรียนรู ้กติกาการเล่น การรอคอย การรู ้จักแพ ้ชนะได ้ดีขน
ึ5
 สนั บสนุนการเรียนรู ้ผ่านการมองในการทักษะ
ผู ้เขียนได ้วิเคราะห์งานวิจัย เอกสารทีเ กีย
 วข ้องกับ สือ
ก่อนการเรียนและนํ ามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคคลออทิสติก จากทฤษฎีจต
ิ วิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
ื ทีจ
เรียนรู ้ การวิเคราะห์ธรรมชาติของผู ้เรียนคือบุคคลออทิสติกทัง5 จุดอ่อนและจุดแข็ง ตลอดจนวิคราะห์สอ
 ะ
นํ ามาใช ้ในการจัดระบบเพือ
 วามสะดวกในการจัดหาส่งผงให ้บุคคลออทิสติกให ้มีทักษะการเรียนรู ้ได ้ดีขน
ึ5 นั ง
นิง สบตา ทํ าตามคํ าสังอย่างงาย บอกความความต ้องการได ้ โดยใช ้รูปภาพตามเป้ าหมายในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล มีความพร ้อมทีจ
 ะเข ้าสูร่ ะบบโรงเรียนและเข ้าเรียนร่วมกับนักเรียนทัวไปได ้อย่างอิสระ
คําสําค ัญ visual support , ออทิสติก, เรียนรู ้

1

ครูการศึกษาพิเศษ ศนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

อ้างอิง

้ จ
% ฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็ กทีม
เกศณี มงคลศรีวท
ิ ยา. (2550). ผลของการใชก
ิ กรรมเล่านิทานต่อท ักษะพืน
 ี
ึ ษาเด็กทีม
ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา : กรณีศก
 ค
ี วามบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจ ังหว ัดเลย. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 ความหมายเพือ
จิระพร ชะโน. (2551). การพ ัฒนารูปแบบการสอนสือ
 ลดพฤติกรรมทีเ ป็นปัญหาในเด็กออทิสติก
ก่อนว ัยเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
้ มุดภาพทีม
 สารของน ักเรียนสมอง
ปทุมวรรณ สิงห์ปัญญา. (2550). ผลของการใชส
 ต
ี อ
่ ความสามารถในการสือ
ั
พิการโรงเรียนศรีสงวาลย์
ขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ั ภาษาอ ังกฤษของเด็ กออทิสติกโดยใชช
้ ุดการสอน
ปิ ยนันต์
แก ้วพรม. (2551). ความสามารถในการพูดคําศพท์
ั
รูปภาพหมวดคําสตว์ ในโรงเรียนบ้านกุดรู. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น. สํานั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
5 พืน
5 ฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ.
ั
มณฑิกาญจน์ ลอยคลัง. (2551). การศึกษาท ักษะทางสงคมด้
านการเล่นก ับเพือ
 นของเด็ กบกพร่องทาง
 ด้วยภาพ. งานช่วยเหลือ
% บ้านของไทยประกอบก ับการสือ
สติปญ
ั ญาโดยการจ ัดกิจกรรมการละเล่นพืน
ระยะแรกเริม
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
5 พืน
5 ฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ.
5 พระคาและอัจฉรา แก ้งคํา. (2551). ผลการพ ัฒนาท ักษะทางภาษาโดยการแลกเปลีย
มยุรี เชือ
 นรูปภาพของเด็ ก
ออทิสติก.งานช่วยเหลือระยะแรกเริม
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น. สํานั กบริหารงาน
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ั
้ อ
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