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                                                             บทที�  5 

ยุทธศาสตร์การสอนที�ส่งเสริมการเรียนรู้ความสําเร็จของบุคคลออทิสตกิ 

โดยใช้สื�อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง 
 
การออกแบบการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลออทิสติก เป็นสิ�งที�ทา้ทายความสามารถของ

ครูผูส้อนเป็นอย่างมาก  เนื�องจากห้องเรียนที�มีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ย  ลกัษณะโครงสร้าง
ทางกายภาพที�สร้างโอกาสในการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนที�ส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษา  ทกัษะทางสังคม การจดัการกบัพฤติกรรม และการตั3งเป้าหมายทางวิชาการที�สอดคลอ้งกบั
ความสามารถที�แทจ้ริงของบุคคลออทิสติก หลกัการจดัการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึง
กบัการจดัการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียนในชั3นเรียนที�มีประสิทธิภาพโดยทั�วไป แต่ประยุกตใ์ห้
สอดคล้องกับข้อจาํกัดและจุดเด่นของบุคคลออทิสติกแต่ละคนผ่านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที�มี
ลกัษณะเป็นโครงสร้างชดัเจน ซึ� งส่งเสริมใหบุ้คคลออทิสติกสามารถทาํนายสถานการณ์ที�จะเกิดขึ3น
ได ้กิจกรรมที�ใชมี้ลาํดบัชดัเจน เขา้ใจง่าย การสอนแต่ละครั3 งควรเนน้ให้บุคคลออทิสติกไดรั้บการ
พฒันาหลากหลายทกัษะภายใตบ้ริบทหรือสภาพแวดล้อมที�เป็นจริง และสามารถถ่ายโยงไปสู่
สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป(Anderson and Romanczyk, 1999 ; Hodgdon,2000; Hwang and 
Hughes ,2000; Kluth and  Paula, 2003) 

 

การสนับสนุนการเรียนรู้โดยการจัดสภาพแวดล้อมที�เป็นโครงสร้างชัดเจน 
การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทาํให้บุคคลออทิสติกสามารถทาํนายสถานการณ์และ

กิจกรรมที�จะตอ้งปฏิบติั ยอมรับการเปลี�ยนแปลง เขา้ใจลกัษณะเฉพาะและสามารถรับรู้บรรยากาศ
สิ�งแวดลอ้มที�กาํลงัเผชิญอยู่  หลกัการจดัสภาพแวดลอ้มที�ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก 
ควรประกอบดว้ย 1)   การทาํป้าย ทาํฉลากหรือคาํอธิบายที�ชดัเจนเขา้ใจง่าย  2)  การทาํเส้นแบ่งเขต 
3)  การสร้างตารางกิจวตัรประจาํวนัดว้ยรูปภาพ  4) การปรับพฤติกรรมผา่นการสื�อสารอย่างง่าย           
5)  จดัทาํสัญลกัษณ์ที�บอกถึงความสําเร็จของกิจกรรม  6) ใชบ้ตัรภาพทางเลือก  และ 7)  สร้าง
สถานการณ์แห่งการรอคอย  หลกัการทั3ง 7 นี3  สนบัสนุนให้บุคคลออทิสติกมีความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมที�ได้รับมอบหมาย สามารถทาํกิจกรรมในแต่ละวนัให้สําเร็จด้วยตนเองได้อย่างอิสระ
รวมทั3งเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาและการสื�อสารซึ� งเป็นขอ้จาํกดัของบุคคลออทิสติกส่วน
ใหญ่ดว้ย (Hodgdon,2000; Hwang and Hughes ,2000; Kluth and  Paula, 2003) 
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 1.1. การทําป้าย ทําฉลากหรือคําอธิบายที�ชัดเจนเข้าใจง่าย  เป็นปัจจยัสําคญัพื3นฐานที�สร้าง
โอกาสของการทาํกิจกรรมใหส้ําเร็จ  โครงสร้างที�ชดัเจนสามารถพยากรณ์สถานการณ์ได ้ส่งผลให้
บุคคลออทิสติกลดความวติกกงัวล และมีแนวโนม้ที�จะแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสมในสถานการณ์ที�
คลุมเครือ การจดัสภาพแวดลอ้มอาจจะใชป้ระโยชน์จากโต๊ะ เกา้อี3  เฟอร์นิเจอร์หรือวสัดุที�อยูใ่นชั3น
เรียนโดยบุคคลออทิสติกสามารถใช้สายตามองเห็น เช่น การเขียนป้ายชื�อที�ชัดเจน การเขียนชื�อ
สิ� งของ การสร้างสัญลักษณ์ติดตามฝาผนังหรือชั3นของบา้น บุคคลออทิสติกจะเรียนรู้การสร้าง
ความสัมพนัธ์ของสัญลกัษณ์หรือป้ายชี3นาํเหล่านี3 ซึ� งจะส่งผลให้สามารถดาํเนินกิจกรรมในชั3นเรียน
ไดอ้ยา่งอิสระ  การจดัสภาพแวดลอ้มที�มีแผน่ป้ายหรือคาํอธิบายประกอบกบัคาํพูดของครูเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาการทางภาษาของบุคคลออทิสติกอีกดว้ย วสัดุที�มีแผ่นป้ายหรือภาพติดอยูจ่ะทาํให้
บุคคลออทิสติกเขา้ใจคาํศพัทแ์ละภาษามากขึ3น เช่น เมื�อครูพูดวา่ “เอาเกา้อี3ไปเก็บ” พร้อมกบัแสดง
หรือชี3ไปยงัรูปภาพเกา้อี3ประกอบ  บุคคลออทิสติกสามารถปฏิบติัไดท้นัทีโดยไม่วิตกกงัวลแสดงดงั
รูปที� 5.1    
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.1   ป้ายแสดงสีของเกา้อี3 เพื�อใหข้อ้มูลแก่เด็ก 
 

การสร้างสัญลกัษณ์ติดตามฝาผนงั หรือชั3นวางของทาํใหบุ้คคลออทิสติกเรียนรู้การจบัคู่
สัญลกัษณ์กบัสิ�งของ 

การใชแ้ผน่ป้ายบอกสถานที� เช่น แผน่ป้ายรูปเด็กอ่านหนงัสือ ติดหนา้ห้องสมุด   แผน่ป้าย
ของเล่นติดตรงมุมนนัทนาการ หรือเทปกาวสีสันต่างๆ ติดบริเวณต่างๆ ของหอ้งเพื�อบอกใหบุ้คคล
ออทิสติกเขา้ใจสถานการณ์ที�เกิดขึ3นและปฏิบติัตามกติกาที�กาํหนดได ้แสดงดงัรูปที� 5.2    
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รูปที� 5.2   แผน่ป้ายอธิบายสถานที�  
 

การใช้แผ่นป้ายหรือสัญลกัษณ์เหล่านี3 มีความหมายสําคญัมากกว่าเป็นเพียงแผ่นกระดาษหรือ
เทปกาวติดบริเวณต่างๆ เพราะทาํให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้ที�จะควบคุมตนเองและปรับตัวให้เข้า
สภาพแวดลอ้มที�จะเกิดขึ3นดว้ยตนเองโดยไม่รู้สึกหงุดหงิดหรือวิตกกงัวลกบัสถานการณ์เฉพาะหนา้นั3น 
การติดรูปถ่ายเด็กบริเวณต่างๆ ทาํให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้ที�จะควบคุมตนเองและปรับตวัให้เข้า
สภาพแวดลอ้ม  เช่น รูปถ่ายเด็กติดตรงช่องวางรองเทา้หรือสัญลกัษณ์หา้มเดิน  แสดงดงัรูปที� 5.3  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.3   รูปถ่ายและสัญลกัษณ์ชี3นาํพฤติกรรมเป้าหมาย 
 
 

 

ห้องสมุด 
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 1.2 การทําเส้นแบ่งเขต เป็นการกาํหนดพื3นที�ที�เฉพาะเจาะจงให้บุคคลออทิสติกแสดง
พฤติกรรมที�กาํหนด เช่น  การเล่น การอ่านหนงัสือ การกระโดด การดื�มนม เป็นตน้  การติดเทปกาว
บริเวณพื3นห้องหรือการจดัวางเฟอร์นิเจอร์กั3นเป็นขอบเขตชดัเจนเป็นการชี3 นาํให้บุคคลออทิสติก
แสดงพฤติกรรมที�กาํหนดไว ้ ถา้บุคคลออทิสติกสามารถทาํกิจกรรมไดส้มบูรณ์แลว้ ควรนาํผา้คลุม
โต๊ะหรือโต๊ะสีต่างๆ เพื�อชี3นาํทาํให้บุคคลออทิสติกทาํกิจกรรมบนโต๊ะไดห้ลากหลายขึ3นพร้อมกบั
ใชแ้บบตรวจสอบรายการที�มีสีสันเพื�อแสดงการเปลี�ยนแปลงกิจกรรม แสดงดงัรูปที�     

 
รูปที� 5.4  แผน่กระดานกั3นเป็นขอบเขต
ชดัเจนทาํใหบุ้คคลออทิสติกเรียนรู้วา่ควร
แสดงพฤติกรรมใดในแต่ละบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
รูปที� 5.5 เทปกาวสีติดตรงพื3นหอ้งเพื�อ
บอกบริเวณสาํหรับนั�งเรียนหนงัสือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.6   แบบตรวจสอบรายการที�ไล่สีเพื�อแสดงการเปลี�ยนแปลงกิจกรรม 

ทําความสะอาดตู้ปลา รดนํ2าต้นไม้ 

 

ลูกชิ2นทอด 

 

เรียนหนังสือ 
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1.3 การจัดทาํตารางขั2นตอนการทาํงาน ทาํใหบุ้คคลออทิสติกเห็นภาพรวมของกิจกรรมที�
ตอ้งทาํในระหวา่งวนัตามช่วงเวลาต่างๆ การใชต้ารางรูปภาพเป็นเครื�องมือทาํใหบุ้คคลออทิสติกมี
มโนมติเกี�ยวกบัเรื�องที�เป็นนามธรรม เช่น เวลาในตารางกิจกรรมที�เป็นรูปธรรมมากกวา่เวลาที�กล่าว
กนัโดยทั�วไป การใชต้ารางรูปภาพมีประโยชน์และลดความวติกกงัวลของอยา่งมากในบุคคลออทิ
สติก เพราะทาํใหบุ้คคลออทิสติกสามารถทาํนายเหตุการณ์หรือกิจกรรมที�จะเกิดขึ3นล่วงหนา้ได ้
ดงันั3นควรพฒันาความเขา้ใจเรื�องเวลาและกระตุน้ความสามารถในการคาดเดาเหตุการณ์ที�อาจจะมี
การเปลี�ยนแปลงไป แสดงดงัรูปที� 5.7    

 
 

ตื�นนอน 

 

เข้าห้องนํ2า 

 
 

รับประทานอาหารเช้า 

 

ไปโรงเรียน 

 
06.00  น. 

 

06.30 น. 

 

07.00 น. 

 

07.30 น. 

 
 

รูปที� 5.7   ตวัอยา่งตารางกิจวตัรประจาํวนัรูปภาพกิจกรรมกบัเวลา 
 

นอกจากนี3 ตารางรูปภาพยงักระตุน้พฒันาการด้านการสื�อสารโดยสร้างโอกาสให้บุคคล
ออทิสติกสนทนาเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในปัจจุบนั อดีตและเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ3น และสามารถสอน
ทกัษะใหม่ได ้เช่น การดูแลสุขลกัษณะส่วนตวัหรือการแต่งตวัไดอี้กดว้ย (Coyne, et al, 1999)  จาก
ประสบการณ์การใช้ตารางรูปภาพกบับุคคลออทิสติก พบวา่ การใชต้ารางรูปภาพทาํให้บุคคลออทิ
สติกทาํกิจกรรมได้นานขึ3 นเนื�องจากเด็กเข้าใจเวลาและทาํนายความสําเร็จได้  ฉะนั3นครูหรือ
ผูเ้กี�ยวขอ้งจึงสามารถเพิ�มจาํนวนกิจกรรมให้มากขึ3นหรือเปลี�ยนแปลงกิจกรรมหนึ�งไปสู่กิจกรรม
อื�นๆ   
              การนาํสื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองมาใชพ้ฒันาศกัยภาพของบุคคลออทิสติกใน
ดา้นต่างๆ ควรคาํนึงถึงระดบัความเขา้ใจรูปภาพและความตอ้งการจาํเป็นของบุคคลอออทิสติกแต่
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ละคน  โดยความเขา้ใจของบุคคลออทิสติกนั3นเริ�มจากสื�อที�เป็นรูปธรรมสู่นามธรรม เช่น การสอน
เรื�องการแปรงฟันในตารางกิจวตัรประจาํวนัของบุคคลออทิสติกบางคนอาจนาํแปรงสีฟันของจริง
มาติดที�ตารางเพื�อใหบุ้คคลออทิสติกเขา้ใจวา่เป็นเวลาที�ตอ้งแปรงฟัน แต่ในบุคคลออทิสติกบางคน
อาจใชรู้ปถ่ายแปรงสีฟันติดคู่กบัเวลาเชา้ เยน็ หรือบางคนอาจจะเป็นคาํศพัท ์“เวลา 06.30 น.  แปรง
ฟัน”   การใชบ้างส่วนของสิ�งของหรือใชรู้ปถ่ายเป็นส่วนประกอบของตาราง แสดงให้เห็นวา่บุคคล
ออทิสติกสามารถเรียนรู้และเขา้ใจสิ�งที�เป็นรูปธรรมและสาํหรับบุคคลออทิสติกที�สามารถเขา้ใจ
ตารางที�ใชเ้มนูรูปภาพ รูปวาด คาํศพัท ์ หรือประโยคแสดงวา่บุคคลออทิสติกสามารถเรียนรู้และ
เขา้ใจสิ�งที�เป็นนามธรรมและมีความพร้อมในการเรียนทกัษะที�มีความซบัซอ้นหรือทกัษะทาง
วชิาการ ระดบัความเขา้ใจของสื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมอง แบ่งไดด้งัรูปที� 5.8   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 5.8  ระดบัความเขา้ใจสื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมอง 

 

การเลือกใชสื้�อสนบัสนุนการเรียนรู้ตามระรับความตอ้งการจาํเป็นของบุคคลออทิสติกมี
ความสาํคญัมากเพราะทาํให้บุคคลออทิสติกเขา้ใจและเรียนรู้ไดเ้ร็วขณะเดียวกนัครูหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง
จะจบัคู่ระดบัความเขา้ใจขั3นสูงขึ3น เช่น บุคคลออทิสติกเขา้ใจรูปถ่ายของจริงแลว้ครูจะจบัคู่รูปวาดสี
เพื�อเตรียมความพร้อมในขั3นสูงต่อไปหนา้ปัดนาฬิกาเป็นสิ�งหนึ�งที�นาํมาใชเ้พื�อสร้างมโนมติเกี�ยวกบั
เวลา การสอนเรื�องเวลาในตอนแรกควรเริ�มจากใหเ้ด็กจะเขา้ใจเวลาเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมที�

สัญลกัษณ์ของภาษา 

วลหีรือประโยค  

คําศัพท์ 

รูปวาดลายเส้น 

รูปวาดสี 

รูปถ่ายของจริง  

บางส่วนของวตัถุ 

วตัถุของจริง 

ภาษากาย 

ความเข้าใจระดับสูง 

ความเข้าใจระดับตํ�า 
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ตอ้งทาํในเวลากลางวนั และกิจกรรมที�ตอ้งทาํในเวลากลางคืนก่อน  หลงัจากนั3นเพิ�มเป็นเวลาเชา้  
กลางวนั  บ่าย เยน็ กลางคืน  (แสดงดงัรูปที� 5.9)  เมื�อเด็กเริ�มทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัเวลาแลว้ครูหรือ
ผูป้กครองจบัคู่หนา้ปัดนาฬิกากบัเวลาดงักล่าว จนเด็กเริ�มเขา้ใจเขม็นาฬิกา หลงัจากนั3นจึงใชเ้พียง
รูปหนา้ปัดนาฬิกา เมื�อเด็กเขา้ใจแลว้ ครูจบัคู่หนา้ปัดนาฬิกากบัคาํศพัทบ์อกเวลา เพื�อเป็นพื3นฐานให้
นกัเรียนเขา้ใจ วลีหรือประโยคต่อไป 
 

 

เช้า 

 

กลางวนั 

 

เยน็ 

 

กลางคืน 

 
เรียนหนังสือ 

 

เรียนศิลปะ 

 
 

 

ปั�นจักรยาน 

 

นอนฝันดี 

 

 
รูปที� 5.9  ตารางกิจกรรมตามช่วงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ สาํหรับเดก็ที�ยงัไม่พร้อมในการใชน้าฬิกา 

  
รูปแบบการจดัตามตารางอาจจะเรียงลาํดบัจากซา้ยไปขวา หรือ บนลงล่างก็ได ้ ขึ3นอยูก่บั

ความเหมาะสมของเด็กแต่ละคนแต่การเรียงลาํดบัจากซา้ยไปขวาจะทาํเป็นการส่งเสริมทกัษะการ
อ่าน การเขียนหนงัสือต่อไป  ดงันั3นการเลือกรูปแบบของตารางควรมีความหลากหลายเพื�อใหบุ้คคล
ออทิสติกไม่ยดึติดกบัรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งสิ�งจาํเป็นในการใชต้ารางอยูที่�การคาํนวณช่วงเวลาของ
การทาํกิจกรรม เช่น ความทนทานของวสัดุที�ใช ้  และตารางนั3นอยูก่บัที�หรือเคลื�อนยา้ยตามตวัเด็ก
ไปดว้ย ครูหรือผูป้กครองควรพิจารณาตามความจาํเป็นเพื�อเป็นการประหยดัและง่ายต่อการใชง้าน   
 การจดัทาํตารางรูปภาพจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วถ้าผูป้กครองให้โอกาสเด็กมี
ส่วนร่วมในการเลือกภาพ  หรือเลือกกิจกรรมที�ต้องการทาํ เช่น ตารางกิจกรรมตอนเช้า หลัง
รับประทานอาหารเช้า เด็กอาจจะเป็นคนเลือกว่าจะปั�นจกัรยานหรือเล่นของเล่นในบา้น  หรือให้
โอกาสเด็กในการเลือกสมาชิกในบา้นในการเป็นผูช่้วยลา้งจาน ซึ� งเด็กอาจจะเลือกคุณพ่อ คุณแม่
หรือคนอื�นๆที�เด็กตอ้งการ หรือให้เด็กสร้างทางเลือกในการเลือกแรงเสริมหลงัทาํกิจกรรมสําเร็จ 
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สิ�งเหล่านี3ทาํให้เด็กเรียนรู้การยอมรับและเขา้ใจสถานการณ์วา่สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามโอกาส
หรือสถานการณ์ปัจจุบนั ทั3งนี3 ยงัเป็นการสร้างโอกาสในการสนทนาแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเด็ก 
ผูป้กครองควรใชค้าํถามง่ายๆ กบัเด็กก่อน เช่น  คาํถามที�ให้เด็กตอบ “ใช่” กบั “ไม่ใช่” เพื�อให้เด็ก
เรียนรู้การถามและการตอบอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ระดบัของคาํถามที�ใช้กบัเด็ก มีความ
ยากง่าย เป็นลาํดบัดงันี3  

1) คาํถาม ที�ตอ้งการให้เด็กตอบ “ใช่”   หรือ “ไม่ใช่” 
2) คาํถาม ที�ขึ3นตน้ดว้ย“อะไร” หรือ “ใคร” เพื�อตอ้งการให้เด็กตอบ คาํนาม หรือ

บุคคล   เป็นคาํๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
3) การถามเกี�ยวกบัสถานที� เช่น  “ที�ไหน”  “ไปไหนมา” เป็นการถามยอ้นอดีตหรือ

ถามเพื�อใหเ้ด็กมีมโนมติเกี�ยวกบับริบทของสถานที�นั3น ซึ� งบุคคลออทิสติกมีความยุง่ยากในการตอบ
คาํถามที�ตอ้งยอ้นคิดแต่ถา้บุคคลออทิสติกไดเ้ห็นรูปภาพประกอบการถามแลว้เด็กจะสามารถยอ้นคิดได ้  

4) คาํถาม “เมื�อไหร่”  เป็นการถามที�เป็นนามธรรมและเด็กตอ้งมีมโนมติเรื�อง
เวลา ดงันั3นควรเริ�มจากการถามช่วงเวลา โดยถาม “ตอนเชา้หรือกลางวนั”    หรือ “กลางวนัหรือ
กลางคืน” จากนั3นจึงถามถึงเวลาตามหนา้ปัดนาฬิกา  

5) คาํถาม เพื�อใหอ้ธิบายเป็น  “อยา่งไร”  หรือ “อะไรจะเกิดขึ3นต่อไปถา้....”  
หรือ “ทาํไม”  การใชค้าํถามแบบนี3 เหมาะสาํหรับเด็กที�มีจาํนวนคาํศพัทม์ากเพียงพอสาํหรับการตอบ
คาํถามเป็นประโยคและเป็นการตอบคาํถามที�ตอ้งคิด ทาํนาย สถานการณ์ การใชต้ารางสนบัสนุน
การเรียนรู้ผา่นการมอง จะทาํใหเ้ด็กพยายามยอ้นคิดสถานการณ์และตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง  

การจัดระบบงาน เป็นเหมือนตาํราปรุงอาหารที�มีขั3นตอนการปรุงชดัเจน ระบบงานที�มี
โครงสร้างมากขึ3นมีประโยชน์เมื�อตอ้งการใหเ้ด็กทาํงานไดม้ากขึ3น ระบบงานจะประกอบดว้ยตาราง
ยอ่ยซึ� งจะเป็นตวัอธิบายการทาํงานในขั3นตอนเฉพาะที�ละเอียดขึ3น เช่น เมื�อเขา้ในห้องนํ3าหลงัตื�น
นอนตอนเชา้ เด็กจะตอ้งทาํอะไรบา้งในห้องนํ3า การใชร้ะบบงานช่วยใหเ้ด็กสามารถจดัการกบั
ตนเองได ้ เป็นพื3นฐานในการเตรียมวเิคราะห์งานสาํหรับเด็ก โดยระบบงานจะหยุดหรือทาํตาม
ขั3นตอนของงานทีละขั3น ตามตารางยอ่ย เพื�อใหง้านหรือกิจกรรมมีความสมบูรณ์  แสดงดงัรูปที� 5.10   

การใช้ตารางย่อย  เป็นการนาํขั3นตอนการทาํงานให้เป็นขั3นตอนยอ่ย เพื�อใหเ้ด็กทาํกิจกรรม
สาํเร็จ เช่น เด็กจะตอ้งทาํกิจกรรมในวนัเสาร์ และในกิจกรรมการตม้บะหมี� เด็กทาํไม่ได ้ ครูจึงตอ้ง
ใชต้ารางกิจกรรมยอ่ยเพื�อใหเ้ด็กสามารถตม้บะหมี�ดว้ยตนเอง นอกจากนี3การใชต้ารางยอ่ยจะช่วยให้
เด็กมีโอกาสในการตดัสินใจเลือกวา่จะทานบะหมี�กบัอะไรระหวา่งแตงโมกบันมสดหรือเวลาดื�มนม
ของเด็กจะมีตารางยอ่ยร่วมดว้ยโดยใหโ้อกาสเด็กในการเลือกดื�มนมเปรี3 ยวหรือนมจืดเป็นตน้  แสดง
ดงัรูปที� 5.11  -รูปที�  5.13 
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   ระบบงานและตารางย่อยมีความสัมพนัธ์กันและมีประโยชน์สําหรับบุคคลออทิสติกที�
ตอ้งการโครงสร้างการทาํงานเป็นรูปธรรมและตอ้งการทาํความเขา้ใจกบักิจกรรมนั3นๆเป็นการ
สร้างโอกาสใหเ้ด็กรู้จกัเลือกและตดัสินใจดว้ยตนเอง (รูปที� 5.14) การแสดงภาพหรือตารางกิจกรรม
ควรให้เด็กเห็นไดง่้ายในบริเวณต่าง ๆ เช่น ใชอ้ลับั3มรูปถ่าย  แฟ้มห่วง แขวนตรงฝาผนงัห้อง เขียน
หรือติดภาพบนกระดาน ใชภ้าพติดบนโตะ๊เรียน  ใส่ภาพในกระเป๋าผนงัติดหนา้หอ้ง เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การใช้ห้องนํ2าตอนเช้า 

 

อุจจาระและปัสสาวะ 

 

แปรงฟัน 

 

อาบนํ2า 

 
เช็ดตัว 

 

ต่อบลอ็กตามแบบ 

 

ลากเส้นทบัรูปทรง 

 

บวกโดยนับเพิ�ม 

 

บวกโดยใชต้าราง 

 

วชิาคณติศาสตร์ 
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รูปที� 5.10  ตวัอยา่งการจดัระบบงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที� 5.11  ตวัอยา่งการใชต้ารางยอ่ย 
 

เทบะหมี�ลงชาม 

เทนํ2าอุ่นลงชาม 

ปิดฝาทิ2งไว้ 5 นาที 

 
 

เปิดฝา รับประทาน 

 

การต้มบะหมี�สําเร็จรูป 

 

กจิกรรมวนัเสาร์ 

การใช้ห้องนํ2าตอนเช้า 

 

รับประทานบะหมี� 

 

ต้มบะหมี�สําเร็จรูป 
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รูปที� 5.12  ตารางยอ่ยสาํหรับสร้างทางเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานบะหมี� 

 

ต้มบะหมี�สําเร็จรูป 

 

  

เวลา 07.30 น. 
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รูปที� 5.13  ตารางยอ่ยสาํหรับสร้างทางเลือก 

 
 

รูปที� 5.14   ความสัมพนัธ์ของระบบงานกบัตารางยอ่ย 
 

4. การปรับพฤติกรรมผ่านการสื�อสารอย่างง่าย   
การใชภ้าพและสื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองเป็นเครื�องมือในการส่งเสริมทกัษะการ

สื�อสารและส่งเสริมพฤติกรรมที�พึงประสงค ์ ช่วยเพิ�มสมาธิในการทาํกิจกรรมไดน้านขึ3น  ส่งเสริม
การแสดงพฤติกรรมที�นาํไปสู่การทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จ เมื�อไดรั้บคาํสั�งที�ชดัเจน กะทดัรัด เช่น ไม่ส่ง
เสียงดงั นั�งนิ�งๆ เป็นตน้ ครูจึงควรจดัทาํสมุดภาพเล่มเล็กโดยแบ่งชุดรูปภาพออกเป็นหมวดหมู่ 
เพื�อให้เด็กแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายได้ถูกต้องตามกาลเทศะหรือสถานที� เช่น รูปภาพ
พฤติกรรมที�เหมาะสมขณะอยูใ่นห้องประชุม  ไดแ้ก่  รูปภาพ “วางมือบนโต๊ะ”  “จอ้งมอง”  “ตั3งใจ
ฟัง”    เป็นตน้   แสดงดงัรูปที� 5.15 
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รูปที� 5.15  รูปภาพพฤติกรรมที�เหมาะสมขณะอยูใ่นหอ้งประชุม   
 
รูปภาพชี3นาํการทาํกิจกรรมยามวา่ง เช่น เล่นของเล่น  ระบายสี เป็นตน้  แสดงดงัรูปที� 5.16   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.16   รูปภาพชี3นาํการทาํกิจกรรมยามวา่ง 
 

การส่งเสริมทกัษะการสื�อสารขั3นพื3นฐาน โดยสื�อสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นการมองที�เป็น
ชุดรูปภาพ ซึ� งเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ สามารถหยบินาํมาใชไ้ดส้ะดวกทุกช่วงเวลา เพื�อบอกใหน้กัเรียน
ทาํตามคาํสั�ง หรือใช ้รูปภาพชี3นาํการแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสมทาํใหน้กัเรียนสามารถจดัการกบั
พฤติกรรมของตนเองได ้และควบคุมตนเองใหจ้ดจ่ออยูก่บัสิ�งใดสิ�งหนึ�งตามคาํสั�งไดง่้ายซึ� งช่วยให้
เด็กประสบความสาํเร็จและมีความเชื�อมั�นในตนเองมากขึ3น    

5.  การจัดทาํสัญลกัษณ์ที�บอกความสําเร็จของกจิกรรม  

 

กจิกรรมยามว่างของฉัน 

วางมือบนโต๊ะ 

 

จ้องมอง 

 

ตั2งใจฟัง 
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บุคคลออทิสติกมีความยุ่งยากในการรับรู้ว่ากิจกรรมมีความยาวนานเท่าไหร่
เมื�อไหร่กิจกรรมนี3 จะสําเร็จและเปลี�ยนไปทาํกิจกรรมอื�นไดเ้มื�อไหร่ สัญลกัษณ์ที�บอกความสําเร็จ
ของกิจกรรม เหมือนกล่อง “เสร็จแลว้ (Finished Box)” (รูปที� 5.17)   เด็กสามารถทาํกิจกรรมอื�นๆ
ต่อไปได ้สัญลกัษณ์ที�บอกความสําเร็จนี3อาจจะเป็นกล่องกระดาษ กระเป๋าผา้ หรือติดเทปหนามเตย
ไวข้า้งๆ ตารางกิจกรรม เมื�อเด็กจะแกะรูปภาพกิจกรรมที�ทาํกิจกรรมสําเร็จแลว้มาใส่ในกล่องนี3  
พร้อมกบัเสียงของครูที�พูดว่า “หนูทาํ....เสร็จแลว้”    สัญลกัษณ์ที�บอกความสําเร็จของกิจกรรมมี
หลายรูปแบบ เช่น อาจจะเป็นรูปถ่ายตารางกิจกรรมหลกัเพื�อใหเ้ด็กเขา้ใจวา่ตอ้งกลบัไปดูตารางแลว้
เริ�มกิจกรรมใหม่ หรือว่างสิ�งของหรือรูปภาพกิจกรรมลงกล่อง “เสร็จแลว้” หรือการ กากบาททบั 
ชื�อกิจกรรมที�ทาํสาํเร็จ หรือการตั3งเวลาในแต่ละกิจกรรมโดยเมื�อเสียงนาฬิกาดงัเป็นสัญญาณให้เลิก
ทาํกิจกรรมหรือเตรียมตวัเพื�อหยุดกิจกรรม  เป็นตน้ การเลือกสัญลกัษณ์ที�บอกความสําเร็จของ
กิจกรรม ขึ3นอยู่กบัระดบัความเขา้ใจในสื�อรูปภาพ ดงันี3 ครูหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งควรเลือกให้ตรงกบั
ระดบัความเขา้ใจในสื�อรูปภาพแต่ละประเภทของเด็ก  
 
 

 
 
 
 

รูปที� 5.17  สัญลกัษณ์ที�บอกความสาํเร็จของกิจกรรม 
 

6.  การใช้บัตรภาพทางเลอืก   

บัตรภาพทางเลอืก  เป็นสื�อสนบัสนุนการสื�อสารกบัเด็กขั3นพื3นฐาน อยา่งหนึ�ง
เพื�อใหข้อ้มูลเด็กในการเริ�มตน้สื�อสารผา่นการมอง  เช่น การเลือกขนมแบบต่างๆ ในแฟ้มรูปภาพที�
ครูใหเ้ป็นสิ�งเสริมแรง  การใชบ้ัตรภาพทางเลอืก  มีประโยชน์ต่อเด็ก คือ ทาํใหเ้ด็กเรียนรู้ การชี3   
การบอกความตอ้งการ  เด็กจะเริ�มเขา้ใจวธีิการสื�อสารเพื�อบอกความตอ้งการแก่บุคคลอื�นและรู้จกั
เลือกสิ�งที�ตอ้งการ บัตรภาพทางเลอืก  นี3  สามารถนาํมาใชไ้ดก้บัเด็กพิการรุนแรงทุกประเภท เพื�อ
เป็นการฝึกริเริ�มการสื�อสารและกระบวนการคิดเพื�อเลือกสิ�งที�ตนเองตอ้งการ  การสร้างกระดาน
สื�อสาร เป็นการสร้างรายการต่างๆ ใหมี้ความหลากหลายของทางเลือก  เช่น  กิจกรรมนนัทนาการที�
ตอ้งการ   ใครที�ตอ้งการทาํงานดว้ย  ร้านอาหารที�ตอ้งการจะไปทานอาหาร  หา้งสรรพสินคา้อะไรที�
ตอ้งการไปซื3อของ  เพลงอะไรที�ตอ้งการร้อง   เกมอะไรที�ตอ้งการเล่น  สถานที�ไหนที�ตอ้งการไป

ลากเส้นทบัรูปทรง 

 

บวกโดยนับเพิ�ม 

 

วชิาคณิตศาสตร์ 
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พกัผอ่น  อาหารเชา้ที�ตอ้งการทาน  ตอ้งการร่วมกิจกรรมหรือไม่ตอ้งการ   บตัรภาพทางเลือก  เป็น
รายการที�บอกทางเลือกและใหโ้อกาสคิดก่อนตดัสินใจกระทาํ  ดงัแสดงในรูปที� 5.18  และรูปที� 5.19   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.18  บตัรทางเลือกของเล่นที�ตอ้งการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.19  บตัรทางเลือกพฤติกรรมสัมพนัธ์กบัสิ�งเสริมแรง 
 
ใชบ้ตัรภาพทางเลือก   เป็นการสร้างโอกาสในการตดัสินใจแก่เด็ก ซึ� งอาจจะเป็น

รายการกิจกรรม หรือแรงเสริม  บตัรนี3อาจจะติดไวใ้นตารางกิจกรรม เพื�อให้โอกาสเด็กในการเลือก
ทาํกิจกรรมหรือติดไวต้รงมุมของเล่นหรือมุมนนัทนาการโดยเด็กจะเลือกหยบิรูปภาพของเล่นที�

คณติศาสตร์ 
 

 

อ่านหนงัสือ 

 

    

   ของล่นที�ฉันต้องการเล่น 
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ตอ้งการมาให้ครู หรือเลือกหยบิรูปภาพอาหารที�ชอบมาใหแ้ม่หลงัจากทาํการบา้นเสร็จแลว้ (รูปที� 

5.20) หรือใหท้างเลือกแก่เด็กเพื�อใหเ้ด็กเรียนรู้วา่ควรจะเลือกสิ�งของหรือแต่งตวัอยา่งไร เพื�อใหไ้ด้
สิ�งที�ตอ้งการ  (รูปที� 5.20)   การที�เด็กมีโอกาสในการเลือกทาํใหเ้ด็กลดความวติกกงัวลในการทาํ
กิจกรรมที�ไม่ตอ้งการและลดพฤติกรรมความไม่ยดืหยุน่ของเด็กลงนอกจากนี3 เด็กยงัเรียนรู้วา่ทุกสิ�ง
สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามบริบทหรือสถานการณ์ที�เปลี�ยนไป  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

รูปที� 5.20  บตัรกิจกรรมทางเลือกหลงัทาํการบา้นเสร็จแลว้ 
 

 
รูปที� 5.21   บตัรภาพทางเลือกรองที�ตอ้งการจะสวม    

 

กจิกรรมหลงัทาํการบ้าน 
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สาํหรับบุคคลออทิสติกบางคนที�สามารถสื�อสารและเขา้ใจคาํศพัทแ์ลว้ครูควรให้
โอกาสเด็กในการสื�อสารมากขึ3นโดยให้เด็กเลือกคาํศพัทจ์ากสมุดคาํศพัทข์องตนเองแลว้นาํมาติด
บตัรภาพทางเลือก เพื�อบอกความตอ้งการของตนเอง แสดงดงัรูปที� 5.22 

 
รูปที� 5.22    การสร้างบตัรทางเลือกโดยใชส้มุดคาํศพัท ์

 

7. การสร้างสถานการณ์แห่งการรอคอย   
 

ทกัษะการรอคอยเป็นทกัษะที�มีความยุง่ยากในการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะ
บุคคลออทิสติกที�มกัแสดงพฤติกรรมที�เป็นปัญหาเมื�อไดร้อคอย เนื�องจากเด็กมีพฒันาการล่าชา้ใน
ดา้นการสร้างความพึงพอใจกบัสิ�งต่างๆและมีขอ้จาํกดัในการทาํความเขา้ใจมโนมติของการขอรอ
คอย บุคคลออทสติกจึงตอ้งการให้ครูหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งสอนเกี�ยวกบัการแสดงพฤติกรรมรอคอย
อยา่งเหมาะสม เริ�มจาก การแสดงบทบาทสมมุติ หรือการฝึกขั3นตอนการสอนแบบตรง เพื�อใหเ้ด็ก
ทาํตามเงื�อนไข การส่งเสริมทกัษะการรอคอยสามารถทาํไดห้ลากหลายตามสภาพจริง เชื�อมโยงสู่
สถานการณ์ทั�วไป เทคนิคการจบัคู่กบัเพื�อนหรือการมีคู่หูเป็นเทคนิคหนึ�งที�สนบัสนุนพฤติกรรม
การรอคอยของเด็ก การสนบัสนุนทางกายภาพเป็นแนวทางหนึ�งในการสอนทกัษะการรอคอย เช่น
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การจดัเกา้อี3ไวใ้นบริเวณที�ให้เด็กรอคอย  การตั3งเวลาของการรอคอยวา่เด็กจะตอ้งรอจนกวา่จะถึง
เวลาที�กาํหนด หรือใหเ้ด็กถือรูปภาพ “รอ” ไวใ้นมือ ซึ� งเหล่านี3จะทาํใหบุ้คคลออทิสติกเรียนรู้มโน
มติของการรอคอยไดดี้ขึ3น แสดงดงัรูปที�  รูปที� 5.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.23   บตัรภาพนั�งรอ  5  นาที  
 

การสร้างโอกาสในการตอบสนองของบุคคลออทสิติกให้สูงขึ2น 

ในชั3นเรียนโอกาสในการตอบสนองต่อสิ�งเร้าของบุคคลออทิสติกเป็นการสานสัมพนัธ์
กบัครู  เพื�อนและหลกัสูตรการเรียนการสอน นกัเรียนออทิสติกจะมีลกัษณะเป็นผูเ้รียนที�เป็นฝ่ายรับ 
(Passive learner) มากกวา่เป็นผูเ้รียนแบบกระตือรือร้น (Active learner) การวางแผนเพื�อให้บุคคล
ออทิสติกเป็นผูเ้รียนที�มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในชั3นเรียนทั3งกบัครูและกบัเพื�อนๆ นั3น
ควรผนวกเขา้กบัการเรียนการสอนในชั3นเรียน การสร้างโอกาสในการตอบสนองที�เหมาะสมต่อสิ�ง
เร้าในหอ้งเรียนทาํใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงคน์อ้ยลง   การสอนแบบตรง การจูงใจโดย
ใชข้องเล่นที�น่าสนใจ การใหโ้อกาสเด็กในการเลือกกิจกรรม  การสร้างสถานการณ์ที�ก่อกวนเพื�อให้
เด็กหัวเราะหรือสนใจหรือการใช้บตัรภาพให้เด็กตอบสนองต่อสถานการณ์ การใช้กิจกรรมที�ลด
ความคบัขอ้งใจ เช่น ใหเ้ด็กทาํกิจกรรมเดิม หรือคลา้ยๆ กนัให้เสร็จสมบูรณ์และเพิ�มความยากที�เด็ก
ตอ้งการความช่วยเหลือเพื�อใหเ้ด็กฝึกการแกปั้ญหา การสร้างสถานการณ์จาํลอง  เช่น เอาของปลอม
ใส่กล่องอาหาร   เป็นตน้ 

การแนะนําการเปลี�ยนแปลงและการสร้างความยดืหยุ่น 

นั�งรอ 

 

รอ 

 

 

5  นาท ี
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การดาํเนินชีวิตในระหว่างวนั มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคคลออทิสติกมีโอกาส
เปลี�ยนแปลงกิจกรรมหนึ� งไปสู่กิจกรรมหนึ� ง มีการปรับตารางกิจกรรมที�กาํหนดไปสู่กิจกรรมที�
หลากหลายทั3งคาดการณ์ไดแ้ละคาดการณ์ไม่ได ้มโนมติการเปลี�ยนแปลงหรือการยืดหยุน่เป็นสิ�งที�
ทา้ทายบุคคลออทิสติกเป็นอย่างมาก  แนวทางการสร้างความยืดหยุ่นที�มีประสิทธิภาพแก่บุคคล
ออทิสติกวิธีหนึ� ง  คือ การใช้ตารางรูปภาพ การเปลี�ยนแปลงสัญลักษณ์ในตารางรูปภาพก่อน
สถานการณ์ที�จะเกิดขึ3 นพร้อมกับการสนทนากับบุคคลออทิสติกถึงสาเหตุการเปลี�ยนแปลง
ตารางเวลาทุกครั3 งที�มีการเปลี�ยนแปลงตารางเวลาจะทาํให้บุคคลออทิสติกลดความคบัขอ้งใจและ
ความวติกกงัวลลง ถา้เป็นไปไดค้วรแนะนาํรูปภาพหรือสถานการณ์ใหม่ที�จะเกิดขึ3นผา่นการอธิบาย
หรือการพาบุคคลออทิสติกไปดูสถานที�ที�เปลี�ยนแปลงไปก่อน หรืออาจจะให้เด็กถือรูปภาพสถานที�
หรือภาพที�เหตุการณ์ที�เปลี�ยนแปลงพร้อมกบัพดูวา่ “เรามกัจะเจอเหตุการณ์ที�เปลี�ยนแปลง”  หรือใน
วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงตารางครูหรือผูป้กครองอาจจะนาํรูปภาพการเปลี�ยนแปลงนั3นไปติดตรงหวั
ตารางหรือทาํสัญลกัษณ์ให้บุคคลออทิสติกสนใจและสนทนาถึงเรื�องการเปลี�ยนแปลงนั3นก่อนเกิด
สถานการณ์จริง และทาํให้บุคคลออทิสติกเขา้ใจการเปลี�ยนแปลงที�มีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างวนั  
การสอนเกี�ยวกบัความยดืหยุน่เริ�มจากกิจกรรมอยา่งง่าย เช่น ตวัอยา่งในวิชาคณิตศาสตร์กาํหนดให้
เด็กตอ้งแยกกระดาษเขียวกบัสีแดงออกจากกนั แต่วสัดุที�ครูกาํหนดเป็นกระดาษสีแดงกบัเหลือง
หรือในเวลาทานอาหารกลางวนัมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�ในการเก็บตะกร้าชอ้นกบัส้อม หรือการ
เปลี�ยนที�นั�งรับประทานอาหารซึ�งเป็นไปตามคิว เด็กคนไหนที�มาก่อนจะมีสิทธิเลือกก่อนตามลาํดบั 
การสอนเพื�อใหเ้ด็กมีความยดืหยุน่นั3นจะทาํให้เด็กเรียนรู้การรอคอย การเคารพสิทธิของคนอื�นและ
กติกาที�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามบริบทเหตุการณ์ของสังคมไดต้ลอดเวลา 

การส่งผ่านประสบการณ์ระหว่างกจิกรรมและความแตกต่างระหว่างบริบทใน

ห้องเรียนกบัในโรงเรียนเป็นสิ�งที�มีความยุ่งยากสําหรับบุคคลออทสิติก  
ในการทาํความเขา้ใจเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ3น เด็กจะรู้สึกสับสนและไม่สามารถ

ทํานายอนาคตได้ปัญหานี3 จะทําให้บุคคลออทิสติกต่อต้านและไม่ยอมรับการเปลี�ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มโดยเด็กจะไม่มีความสุขหรือแสดงพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมในการร่วมกิจกรรมกบั
คนอื�นในโรงเรียน หลกัการพื3นฐานการแกปั้ญหานี3  คือ การสร้างความเขา้ใจแก่เด็กเกี�ยวกบัสถานที� 
กิจกรรมและผูร่้วมกิจกรรมโดยให้ข้อมูลผ่านตารางกิจกรรมและสัญลักษณ์ที�บอกการส่งผ่าน
ประสบการณ์ การจาํกดัเวลา และสร้างโอกาสในการถ่ายโยงประสบการณ์ในชั3นเรียนสู่สังคมเป็น
ประจาํ เช่น นาํบุคคลออทิสติกร่วมกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมเขา้ค่าย
ต่างๆ เพื�อให้บุคคลออทิสติกเชื�อมโยงทกัษะที�มีมาแลว้สู่สถานการณ์จริงและในขณะเดียวกนัเป็น
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การสร้างทกัษะใหม่เพิ�มขึ3น เด็กจะเรียนรู้การอยูก่บับุคคลอื�นและเห็นความสําคญัของการการร่วม
กิจกรรมในชั3นเรียนซึ�งเป็นพื3นฐานการร่วมกิจกรรมกบัคนอื�นๆในสังคม 

การตารางและสัญลกัษณ์การส่งผา่นการเรียนรู้ในช่วงเวลาของการส่งผา่นกิจกรรม
นกัเรียนสามารถถือรูปภาพหรือสิ�งของจากตารางกิจกรรมประจาํวนัเพื�อใหก้ารทาํกิจกรรมนั3น
สาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย ถา้ในชั3นเรียนมีการติดสัญลกัษณ์แสดงขอบเขตที�ชดัเจนบุคคลออทิสติกจะ
สามารถจบัคู่สัญลกัษณ์จากตารางกิจกรรมกบัพื3นที�การทาํกิจกรรมตามขอบเขตของชั3นเรียนไดแ้ละ
เมื�อทาํกิจกรรมสาํเร็จเด็กจะหยบิสัญลกัษณ์คืนมาใส่ในกล่อง “เสร็จแลว้” ซึ� งติดขา้งๆตาราง
กิจกรรมประจาํวนัแลว้เริ�มทาํกิจกรรมใหม่ได ้ เทคนิคนี3 เป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กดา้นการ
ดาํเนินกิจกรรมอยา่งอิสระดว้ยตนเอง 

การเตือนด้วยการจํากดัของเวลา  เป็นการสอนเรื�องความยดืหยุน่แบบหนึ�ง โดยจบัคู่ 
กิจกรรม  เสียงและรูปภาพ เช่น  จบัคู่กิจกรรมการระบายสี  รูปหนา้ปัดนาฬิกากบัเสียงกระดิ�ง  
ขณะที�เด็กระบายสี  ครูจะบอกเวลา “ 5 นาทีผา่นไป”  เมื�อหมดเวลา เสียงกระดิ�งจะดงัขึ3นเป็น
สัญญาณของการหยดุทาํกิจกรรม  นอกจากเสียงครูและเสียงกระดิ�งแลว้ ขณะที�ครูบอกหมดเวลาครู
ควรชี3ไปที�หนา้ปัดนาฬิกาพร้อมกบัทาํท่าทางประกอบและพดูวา่ “เสร็จแลว้”  สาํหรับการเล่นเกมที�
เด็กชอบนั3น การเลิกเล่นเป็นเรื�องที�อาจสร้างความคบัขอ้งใจแก่เด็ก ครูควรแจง้กติกาการเล่นก่อนทุก
ครั3 งและช่วงเวลาของการเล่นผา่นการชี3หนา้ปัดนาฬิกา วา่ใหเ้ล่นไดน้านเท่าไหร่ หรือใหเ้ล่นจนเขม็
ยาวของนาฬิกาชี3 เลขอะไร  นอกจากนี3ควรเตรียมบตัรภาพ “อีก 5 นาที”  เพื�อใหเ้ด็กรู้วา่จะตอ้งเก็บ
เกมหรือเก็บของเขา้ที�เดิมแลว้ การใชบ้ตัรภาพบอกเวลาที�เหลือสาํหรับเล่นเกมครั3 งนี3  ทาํใหเ้ด็กไม่
รู้สึกคบัขอ้งใจวา่ผูป้กครองหรือครูไม่ตามใจ เด็กมีเวลาคิด  และเรียนรู้ความยดืหยุน่ 

สัญลกัษณ์การส่งผา่นกิจกรรมที�เป็นรูปธรรม  คือ การใชโ้ตะ๊สีต่างๆ ประกอบกบัการ
ใชต้ารางเวลาและตวัเลขบอกลาํดบักิจกรรม เช่น  1  2  3  4  5  และสัญลกัษณ์  “เสร็จแลว้” ติดที�
โตะ๊กิจกรรม  การวางแผนการส่งผา่นกิจกรรมของบุคคลออทิสติกเป็นประจาํ ทาํใหบุ้คคลออทิสติก
สามารถพฒันาทกัษะความยดืหยุน่ในสถานการณ์เฉพาะหนา้ที�ตอ้งเผชิญ  กิจกรรมการใหเ้ด็กเดิน
หยบิสิ�งของมาวางบนภาชนะต่างๆ   ทาํใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การสิ3นสุดกิจกรรมและการเริ�มตน้ใหม่ ถา้
เด็กแสดงพฤติกรรมต่อตา้น ครูหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งควรอธิบายใหเ้ด็กเขา้ใจ และนาํเด็กออกจาก
กิจกรรมใหม่ โดยบอกเด็กวา่ “ไม่เป็นไรวนัหลงัค่อยทาํใหม่”  เด็กจะพยายามปรับตวัและยอมรับ
การเริ�มตน้ทาํกิจกรรมใหม่ในครั3 งต่อไปได ้ หรือกรณีที�เด็กไม่ยอมเปลี�ยนจากกิจกรรมที�ชอบไปสู่
กิจกรรมอื�น ครู ควรใชค้าํพูด “ เธอสมารถเล่นเกมไดอี้กครั3 งในเวลาพกั” หรือ “เธอสามารถฟังเทป
เพลงไดอี้ก 1  เพลง”   การพฒันาทกัษะการส่งผา่นกิจกรรมของบุคคลออทิสติกนั3น ครูควรมีการวาง
แผนการจดัตารางกิจกรรมอยา่งรอบคอบโดยจดักิจกรรมในตารางใหมี้ความสมดุลระหวา่งกิจกรรม
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ที�เด็กชอบกบักิจกรรมที�เด็กควรทาํตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยจดัใหเ้ด็กทาํกิจกรรม
ที�เด็กควรทาํตามแผนก่อนกิจกรรมที�เด็กชอบเพื�อใหเ้ด็กสามารถเปลี�ยนกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  
นอกจากนี3การนาํรูปภาพหรือสัญลกัษณ์สิ�งที�เด็กชอบมาวางไวข้า้งๆรูปภาพกิจกรรมที�เด็กควรทาํจะ
ทาํใหเ้ด็กทาํกิจกรรมอยา่งมีความสุข 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนออทสิติก 
การพฒันาศกัยภาพบุคคลออทิสติกด้านการเรียนรู้และวิชาการนั3น มีเทคนิคการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนจาํนวนมากที�สามารถนาํมาสอนบุคคลออทิสติกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อยา่งไรก็ตามการพิจารณาใชเ้ทคนิคต่างๆ ครูควรคน้หาหลากหลายวิธีเนื�องจากไม่มีวิธีการสอนใด
ที�ดีที�สุด โดยคาํนึงถึงลกัษณะและความตอ้งการจาํเป็นของบุคคลออทิสติกแต่ละคน วา่เทคนิคหรือ
วิธีใดเหมาะสมที�สุด ครูควรมีบุคลิกภาพตื�นตัว กระตือรือร้นและเป็นกันเองกับเด็ก  โดย
กระบวนการเรียนการสอน ควรประกอบดว้ย  การสอนภาษาแบบบูรณาการ  (Whole language) 
การสอนตามโอกาส (Incidental teaching)  การสอนร่วมกบักิจกรรมที�ทาํเป็นประจาํ (Joint  routine)  
การสอนเรื�องราวทางสังคม (Social Story) การกระตุน้เตือน (Prompting) การฝึก (ให้ทาํตาม 
training)  การ  (Peer mediated approaches) และการใช้ฐานเมนูรายการผ่านระบบการสื�อสาร 
(Hodgdon, 1995; Freeman ,1997 ; Kohler, Strain, Hoyson, and Jamieson,1997; Light, Roberts, 
DiMarco, and Greiner,1998; Kluth, 2003; Larkey, 2005) 

1.  การสอนภาษาแบบบูรณาการ  (Whole language)   
การสอนภาษาแบบบูรณาการพฒันามาจากงานวิจยัเกี�ยวกบัพฒันาการทางการออก

เสียงพูดและหลักการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ เด็กจะสนใจใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆ ซึ� งเป็นการ
พฒันาการเรียนรู้ทางภาษาและส่งเสริมให้บรรลุผลสัมฤทธิx ด้านการสื� อสาร  ผ่านการสร้าง  
ยุทธศาสตร์การนาํไปใช้  สาระที�มีความหมายต่อเด็กและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม เด็กจะเรียนรู้
ทกัษะภาษาผ่านการฝึกฝนและสถานการณ์ตามสภาพจริงในสังคม การสอนภาษาแบบบูรณาการมี
ประโยชน์อยา่งมากต่อบุคคลออทิสติก  เนื�องจากบุคคลออทิสติกมีจุดแข็งของเรียนรู้ แบบองคร์วม 
(Wholistic)  หรือ เห็นภาพรวม “Big picture”  ซึ� งตรงขา้มกบัการสอนภาษาจากรายละเอียดเล็กไปสู่
ภาพรวม การสอนภาษาแบบบูรณาการเป็นการสนบัสนุนการคิดแบบ Big picture นอกจากนี3การ
สอนภาษาแบบบูรณาการยงัมีความเชื�อวา่ ภาษาเป็นเหมือนเส้นดา้ยถกัทอจากประสบการณ์ที�ผา่น
มาของเด็ก ดว้ยเหตุนี3การสอนภาษาแบบบูรณาการจึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ของการเรียนรู้และ
สร้างความหมายของสิ�งที�เด็กเผชิญให้มากขึ3น  ประสบการณ์ต่างๆ ลว้นมีลาํดบัการเรียนรู้จากง่าย
ไปหายากซึ� งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการสร้างมโนมติและคาํศพัท์



 
 

 

123

อยา่งเหมาะสม การสอนภาษาแบบบูรณาการ มี 2   แบบ คือ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษา
และหัวขอ้การสนทนา (McArthur, and Adamson ,1996 ; Seal, and Bonvillian,1997; 
Freeman, ,1997)  

กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษา เป็นวิธีการที�ใชอ้ยา่งหลากหลายในเด็กที�มีความ
ตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษา เช่น เด็กที�มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ มี
ปัญหาทางการเรียนและเด็กออทิสติก การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทาง
ภาษามีประโยชน์อย่างมาก ตั3งแต่ความเขา้ใจคาํศพัท์  การใช้ประโยคอย่างเหมาะสม และการมี   
มโนมติเกี�ยวกับเรื� องราวต่างๆซึ� งประสบการณ์เหล่านี3 เป็นพื3นฐานในการอ่านกิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์ทางภาษาในบุคคลออทิสติก เป็นการบูรณาการพฒันาการทกัษะการอ่าน พร้อมกบั
การฟัง การพดู การเขียน เนื�องจากบุคคลออทิสติกมีลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มเด็กอื�นๆ  จุดประสงค์
ของการใช้กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษาไม่ได้มุ่งสนใจเรื� องใดเรื� องหนึ� งแต่เป็นให้
ความสําคัญทักษะอื�นๆ ร่วมกับบริบทที�เป็นองค์ประกอบของภาษา พฤติกรรม การคิด และ
พฒันาการทางสังคม  รูปแบบพื3นฐานของกิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษา เริ�มจาก ครูเลือก
หวัขอ้ที�เด็กกาํลงัสนใจหรือสิ�งที�อยูใ่นกิจวตัรประจาํวนัของเด็ก เช่น การทาํงานของเครื�องยนต ์การ
ทานอาหารในร้านอาหารหมู่บา้น ความรู้สึกที�มีต่อผิวสัมผสัต่างๆ  หรือกิจกรรมที�ทาํในกลางวนั
และกลางคืน ในเด็กมีความสามารถดา้นการเขียน  เด็กจะเขียนตามประสบการณ์มาส่งครูได ้ ส่วน
เด็กที�มีความสามารถในคดัลอก ครูควรให้เด็กคดัลอกโดยใช้ภาษาของตนเอง สําหรับเด็กที�มี
ความสามารถทางภาษาอยู่ในระดบัตํ�าหรือยงัไม่มีภาษาพูด  เรื�องราวที�เด็กเขียนควรเป็นการเขียน
เนื3อหาพื3นฐานผา่นคาํศพัท์ง่ายๆ หรือให้เด็กวาดรูปลาํดบักิจกรรมที�ผา่นมา   การเขียนเรื�องราวจาก
ประสบการณ์นี3 เพื�อพฒันาการเรียนการสอนอ่าน การสะกดคาํ พฒันาการทางภาษาและกิจกรรม
พฒันาการเขียน  นอกจากนี3 กิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางภาษา มีประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น  
ในเด็กที�เริ�มมีความพร้อมในการอ่าน  ครูควรใช้สัญลกัษณ์หรือรูปภาพควบคู่กบัคาํศพัท์ก่อนเพื�อ
สร้างความเขา้ใจภาษา จากนั3นจึงพฒันาเป็นการพดูวลี   พดูเป็นการสร้างประโยค  พดูเรื�องความยาว
หนึ� งย่อหน้า และเล่าเรื� องสั3 นๆ ได ้ รูปแบบการการสร้างเรื� องราวนั3นครูอาจให้โอกาสเด็กในการ
เลือกวา่จะเล่าเรื�องใหค้รูฟังโดยตรง การอดัเทป หรือการดดัวีดีโอเทป สําหรับเด็กที�ยงัไม่มีภาษาพูด 
ครูใหน้กัเรียนเลือกรูปภาพหรือรายการรูปภาพเพื�อเรียงลาํดบัเป็นเรื�องราวหรือตามลาํดบักิจกรรมที�
ผา่นมา พร้อมกบัการสอนเกี�ยวกบัลาํดบั “ก่อน”  “หลงั”   การสอนโดยใชรู้ปภาพนั3นเป็นการสร้าง
ความเขา้ใจภาษา ซึ� งรูปภาพจะทาํให้เด็กเห็นภาพรวมหรือความสําเร็จของกิจกรรมชดัเจน ขณะที�
เด็กใชรู้ปภาพ ครูจะออกเสียงให้เด็กไดย้ินพร้อมกบัยกรูปภาพนั3นไวข้า้งๆ ริมฝีปาก เด็กจะพยายาม
เลียนเสียงพร้อมกบัมองรูปภาพไปดว้ย 
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2. การสอนโดยใช้หน่วยหัวข้อ ในการสอนภาษาแบบบูรณาการนั3น เป็นการใช้
พิจารณามุมมองและบริบทของหลักสูตร  เมื�อหัวข้อการสนทนาครอบคลุมกิจกรรมทั3งวนั ทั3 ง
สัปดาห์ ทั3 งเดือน นักเรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที�สามารถนําประสบการณ์ไปใช้ได้ใน
สถานการณ์ทั�วไปอื�นๆ หัวขอ้การสนทนาสําหรับบุคคลออทิสติกนั3น สามารถแบ่งขั3นตอนได้ 7 
ขั3นตอน ดงันี3   1)  การชี3บอกวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน ซึ� งวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน
นาํไปสู่การสร้างทกัษะที�หลากหลายตามมา  เช่น ทกัษะทางภาษา ทกัษะวิชาการ  ทกัษะทางสังคม 
การพกัผ่อน การเล่น ทกัษะการเคลื�อนไหว การทรงตวั การใช้มือกบัตาประสานการทาํงาน โดย
วตัถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นเหมือนวตัถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individual educational plan: IEP) ซึ� งนาํไปสู่ทกัษะเป้าหมายเฉพาะ  ตามขั3นตอนของพฒันาการใน
แต่ละทกัษะ 2)  การชี3บอกหวัขอ้ ตามความสนใจของนกัเรียน  หาทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ได้
ง่าย  เชื�อมโยงกบัทกัษะที�คอยเรียนมาแลว้และประหยดัค่าใช้จ่าย  หัวขอ้ต่างๆ ที�เลือกควรอยู่บน
พื3นฐานของระดบัอายุที�เหมาะสมและเชื�อมโยงกบัหลกัสูตรการศึกษาทั�วไป  3)  การชี3บอกหน่วย
กิจกรรม  การจดักิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ที�สอดคลอ้งกบัระดบัสติปัญญา ทกัษะ
การคิด ทกัษะทางพฒันาการ  ในบุคคลออทิสติกที�มีอายุมาก ควรพิจารณาทกัษะการส่งต่อและ
ทกัษะพื3นฐานอาชีพ  การวางแผนในแต่ละหน่วยกิจกรรมควรเป็นไปอย่างรอบด้านเพื�อให้เกิด
ประโยชน์มากที�สุดในแต่ละกิจกรรม 4) การปฏิบติักิจกรรมก่อนการฝึกฝน  กิจกรรมก่อนการฝึกฝน
เป็นการพฒันาทกัษะพื3นฐานที�จาํเป็นตอ้งมีมาก่อนการร่วมในหน่วยกิจกรรม  ซึ� งกิจกรรมเป็นการ
สอนหนึ� งต่อหนึ� ง เพื�อให้แน่ใจว่าเด็กมีมโนมติเกี�ยวกับเรื� องที�เรียนหรือไม่ ทั3 งยงัเป็นการปรับ
พฤติกรรมของเด็กใหส้ามารถนั�งทาํกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกบัคนอื�นได ้ เขา้ใจกติกาการเขา้กลุ่ม
และตอบสนองการใช้บตัรรูปภาพได ้ 5)  การบูรณาการเทคนิคการสอนที�มีประสิทธิภาพเขา้กบั
หน่วยกิจกรรม   ครูจะตอ้งวางแผนหน่วยกิจกรรมบนพื3นฐานตามความตอ้งการจาํเป็นและจุดแข็ง
ของนกัเรียนแต่ละคน โดยครูจะตอ้งตอบคาํถามไดว้า่ กิจกรรมที�เลือกควรเป็นแบบกลุ่ม แบบหนึ� ง
ต่อหนึ�ง หรือกพรบวนการสอนใชก้ลยทุธ์อะไร  นกัเรียนจะแสดงท่าทางตอบสนองอยา่งไรระหวา่ง
กิจกรรม  การตดัสินใจขึ3นอยู่กบัโครงสร้างของบทเรียน และเทคนิคการฝึกฝน ทั3งหมดนี3 นาํไปสู่
การออกแบบหน่วยกิจกรรมที�เหมาะสม  6)  การชี3 บอกกระบวนการประเมิน   โดยขั3นตอนนี3 มี
ความสําคญัมากเพราะเป็นตวัชี3 ให้เห็นว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบา้งจากการจดัหน่วยกิจกรรม 
กระบวนการประเมินถูกเลือกจากจุดแข็งและทกัษะอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัเด็กแต่ละคน โดยประเมิน
จากสิ�งที�เด็กไดฝึ้กฝนมาและประเมินตามสภาพจริง ซึ� งเครื�องมือการประเมินมีความหลากหลาย ทั3ง
แบบประเมินพฤติกรรม พฒันาการทางภาษา และพฒันาการทางสังคม  7)  การจดัตารางหน่วย
กิจกรรม ประกอบดว้ยทกัษะเป้าหมาย การดาํเนินกิจกรรม และโอกาสในการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่
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กิจกรรมอื�น ซึ� งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนออทิสติกตอ้งมีส่วนร่วมใน
การจดัตารางหน่วยกิจกรรมนี3  เพราะทุกกิจกรรมในตารางหน่วยกิจกรรม   เป็นการอธิบายเป้าหมาย
ที�ตอ้งการใหบ้รรลุผลสัมฤทธิx จากจุดประสงคใ์นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)  

ข้อเสนอแนะในการใช้หน่วยหัวข้อ 
1. การนาํคาํศพัทม์าจากแหล่งทรัพยากรที�หลากหลาย  

1) คาํศพัทต์รงกบัหน่วยหวัขอ้ที�จะสอน 
2) เป็นคาํศพัทท์ั�วไป 
3) เป็นคาํศพัทที์�จาํเป็นในการมีชีวติอยู ่ 

2. จบัคู่คาํศพัทก์บัรูปภาพหรือจบัคู่คาํศพัทก์บัภาพสัญลกัษณ์ 
3. สร้างธนาคารคาํศพัทห์รือพจนานุกรมรูปภาพ ที�มีทั3งรูปภาพและคาํศพัท ์
4. ใชรู้ปภาพที�เกี�ยวกบัชุมชนที�เด็กอาศยัอยูใ่นกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน 
5. การสร้างประโยคที�มีความต่อเนื�องโดยใชค้าํศพัทที์�เป็นเป้าหมาย 

1) เริ�มจากโครงสร้างประโยคเดียว 
2) ถามเกี�ยวกบัความเขา้ใจเกี�ยวกบัคาํถาม 
3) เพิ�มจาํนวนประโยคใหม้ากขึ3นถา้เด็กมีความกา้วหนา้ 

6. ใชห้น่วยหวัขอ้ ไปตลอดจนกระทั�งเด็กมีความสามารถตามเกณฑที์�กาํหนด 
7. ทุกขั3นตอนสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความจาํเป็นของเด็กแต่ละคน 

3.   การสอนตามโอกาส 

       การสอนตามโอกาสหรือเหตุการณ์ที�เกิดขึ3นเป็นสร้างโอกาสในการเรียนการสอนผา่น
กิจกรรมระหวา่งวนัของเด็ก  เป็นการสอนตามสภาพแวดลอ้มที�เป็นธรรมชาติ ผา่นสื�อการเรียนการ
สอน  ครูจะเตรียมสิ�งเสริมแรงและหวัขอ้การเรียนการสอนที�น่าสนใจ กระบวนการสอนแบบนี3 เป็น
การสอนตามความสมคัรใจของนักเรียน หรือ สอนตามสภาพสิ� งแวดล้อม นักเรียนจะสามารถ
เชื�อมโยงสิ� งที�เรียนไปสู่บริบทสังคมได้ง่าย ในบุคคลออทิสติกที�พฒันาการทางภาษาล่าช้าอย่าง
รุนแรงครูตอ้งให้กาํลงัใจและกระตุน้ให้นกัเรียนออกเสียงตามหรือใช้รูปถ่ายของจริง ขนาดใหญ่
ประกอบการสอน  ขั3นตอนการสอนตามโอกาส แบ่งได ้3  ขั3นตอน 1)  สังเกตวา่เด็กสนใจสิ�งของ
หรือสื�อการสอนใดเป็นพิเศษ 2)  เลือกนกัเรียนและเลือกวตัถุประสงค์ เพียงขอ้เดียว พยายามเพิ�ม
ความสนใจสิ�งใดสิ�งหนึ� งของเด็กให้นานขึ3น พยายามนิ�งเงียบ รอการตอบสนองจากเด็กซึ� งอาจจะ
เป็นภาษาพูด การชาํเลืองตามองในระยะเวลาอนัสั3 น  การจอ้งมองเป็นเวลานาน หรือการแสดงใน
ลกัษณะอื�นๆ  แต่ถา้ความสนใจนั3นไม่ไดเ้กิดจากวิธีการของครู ครูควรใชก้ารสัมผสัร่วมดว้ย  เช่น  
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การแตะแขน การจบัมือทาํ  3)  การเพิ�มความสนใจเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง กระตุน้การสนทนาสั3นๆ 
เกี�ยวกบัรายการ หรือวตัถุประสงค์ เช่น ถ้านกัเรียนถือรถของเล่นสีนํ3 าเงิน ครูควรพูดแสดงความ
สนใจ “รถสีนํ3 าเงิน” หรือ “ยางรถสีนํ3 าเงิน”  การสร้างประโยคสนทนาตามวตัถุประสงคที์�ตั3งไว ้ทาํ
ให้เด็กแสดงพฒันาการในการสนทนาที�มีความซบัซ้อนขึ3นและการกระตุน้เตือนสามารถทาํให้เด็ก
แสดงความสามารถทางภาษาในระดบัที�สูงขึ3น การกระตุน้เตือนเริ�มจากการใชเ้สียงเพื�อให้เด็กแสดง
พฤติกรรมหรือเปล่งเสียงออกมา  การกระตุน้เตือนขั3นสูง คือ กระตุน้ให้บอกความตอ้งการโดยผู ้
กระตุน้เตือนใชค้าํถามปลายเปิดเพื�อให้เด็กยอ้นคิด เช่น “เธอมี........ไหม”  ซึ� งเป็นการกระตุน้เตือน
ผา่นสิ�งเร้าที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 

 

4.  การสอนร่วมกบักจิกรรมที�ทาํเป็นประจํา (Joint action routine)   

 การปฏิบติัร่วมกบักิจกรรมที�ทาํเป็นประจาํ คือ   กิจกรรมประจาํในสังคม ซึ� งเป็น
บริบทที�เด็กคุน้เคยและเรียนรู้ไดดี้ ในขั3นตอนแรกเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาในเด็กที�มี
พฒันาการล่าชา้อยา่งรุนแรง การสอนวิธีนี3 เป็นการเตรียมทกัษะใหม่  การปฏิบติัร่วมกบักิจกรรมที�
ทาํเป็นประจาํ เป็นรูปแบบการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมที�สร้างกระบวนการคิดอยา่งเป็นเหตุผล เป็น
ลาํดับขั3นตอน โดยมีจุดเริ�มต้นที�ชัดเจน เช่น การเล่นแบบมีส่วนร่วมนั3นจะมีการเตรียมบทบาท
เฉพาะไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ทั3 งบทพูด การแสดงออก เป็นการฝึกให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะที�
ตั3งเป้าหมายไวใ้น IEP ส่งเสริมให้เด็กตอบสนองในสถานการณ์นั3น โดยสิ�งที�เด็กทาํเป็นประจาํจะ
ส่งผลให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม เพราะเด็กไม่สามารถตอบสนององค์ประกอบทั3งหมดของ
เรื�องราวที�เกิดขึ3นในสถานการณ์ต่างๆได ้ประเภทของการปฏิบติัร่วมกบักิจกรรมที�ทาํเป็นประจาํ มี 
3 ประเภท คือ 1)  การจดักิจกรรมตามงานประจาํครอบคลุมถึงการเตรียมการหรือการสร้างทกัษะ
ใหม่ที�เหมาะสม การพฒันาศกัยภาพประเภทนี3 เป็นการพฒันาตามลาํดบัขั3นตอนและแบ่งบทบาท
หนา้ที�ตามธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการเตรียมอาหาร บทบาทของนกัเรียนจะเริ�มขึ3นโดยบทบาทหนึ�ง
จะเป็นผูว้างแผน บทบาทหนึ�งจะเป็นผูช่้วยจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และอีบทบาทหนึ�งจะเป็นผูล้งมือ
ทาํ ในการทาํอาหารให้สําเร็จนักเรียนจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอเพราะจะต้องทาํกิจกรรม
ร่วมกับผูอื้�น  2) การทาํกิจกรรมใช้เรื� องราวเป็นศูนย์กลางเป็นประจาํ  เช่น การเดินทางไปดู
ภาพยนตร์  การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื3 อของในห้างสรรพสินค้า หรือการไป
ห้องสมุดสาธารณะ  ในแต่ละเรื�องราวที�กาํหนดขึ3นจะพิจารณานกัเรียนเพื�อรับบทบาทที�เหมาะสม 
เพื�อใหส้ามารถควบคุมพฤติกรรมของนกัเรียน  ครูสามารถปรับเรื�องราว หรือการสร้างบทบาทใหม่
เพื�อเพิ�มระดบัความสามารถเมื�อนกัเรียนแสดงความกา้วหนา้ของพฒันาการทั3งดา้นทกัษะทางสังคม  
การดาํเนินชีวิตในชุมชน  3)  การจดักิจกรรมที�เนน้การมีส่วนร่วม การเคารพกติกาของการเล่นเกม
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อยา่งง่าย  การเล่นเกมมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหน้กัเรียนดาํเนินกิจกรรมพร้อมกนัและมีเป้าหมายร่วมกนั 
เริ� มจากการเล่นที�มีการแบ่งเป็นทีมก่อนเพื�อให้เด็กเรียนรู้การทาํกิจกรรมร่วมกบัคนอื�น การตั3ง
จุดมุ่งหมายร่วมกนั การพยายามใหไ้ดม้าซึ� งชยัชนะ และการเรียนรู้ความรู้สึกของการเป็นผูช้นะและ
ผูแ้พ ้โดยในตอนแรกบุคคลออทิสติกจะพยายามเรียนรู้บทบาท ความรู้สึกเหล่านี3 จากเพื�อนๆ ในทีม
ทั3งการแสดงสีหนา้ ท่าทาง และการแสดงอารมณ์ที�เหมาะสม หลงัจากนั3นจึงใหเ้ด็กเล่นเกมแบบผลดั
กนัเล่นกบัเพื�อน เพื�อให้เด็กเรียนรู้การรอคอย การยอมรับความคิดเห็นที�แตกต่างกนัระหวา่งผูเ้ล่น 
ซึ� งเด็กสามารถถ่ายโยงทกัษะการแสดงอารมณ์ตามบาทบาททั3งผูแ้พแ้ละผูช้นะได ้  

การสอนร่วมกบักิจกรรมที�ทาํเป็นประจาํนี3  ทาํให้เด็กเรียนรู้อยา่งมีความหมายและจดจาํผูที้�
มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมได ้เช่น เด็กจะสามารถจดจาํเพื�อนๆ  การสนทนาที�สนุกสนาน  การ
จ่ายเงินในร้ายขายของ การทาํกิจกรรมเป็นประจาํเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กเรียนรู้ชุมชนร่วมกบั
บุคคลอื�นๆ  ครูควรเริ�มใหเ้ด็กรับผดิชอบบาทบาทง่ายๆ มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ตามระดบัอายุและ
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของนกัเรียนแต่ละคน มีการแลกเปลี�ยนบทบาทระหว่างกนัเพื�อให้
นกัเรียนเรียนรู้สถานการณ์อย่างครอบคลุม นอกจากนี3 ควรจดัหาบุคคลอื�น หรือเพื�อนในชั3นเรียน
แสดงบทบาทร่วมดว้ยเพื�อใหน้กัเรียนเรียนรู้รูปแบบการแสดงออกที�เหมาะสม  การจดักิจกรรมที�ให้
โอกาสนกัเรียนมีส่วนร่วมเป็นประจาํนี3 จะทาํให้นกัเรียนสามารถทาํนายสถานการณ์ มีความคิดเห็น
เหตุเป็นผลอย่างมีลาํดบัขั3นตอน เรียนรู้ทกัษะการผลดัการเล่นหรือผลดักนัรับผิดชอบ ตระหนัก
ความแตกต่างในแต่ละบทบาท การให้เด็กไดท้าํกิจกรรมที�หลากหลายทาํให้เด็กสามารถเชื�อมโยง
ประสบการณ์ไปสู่กิจรรมเฉพาะหนา้ไดม้ากขึ3น และผลสัมฤทธิx จากการมีส่วนร่วมนี3 เด็กมีพฒันาการ
อยา่งเป็นรูปธรรม   

5.  การสอนเรื�องราวทางสังคม  
 เรื�องราวทางสังคมเป็นการพฒันาทกัษะทางสังคมในบุคคลออทิสติก  เรื�องราวทาง

สังคมเป็นเหมือนหนงัสือเล่มเล็กที�อธิบายสถานการณ์สังคมและการตอบสนองที�เหมาะสม  จดัทาํ
ขึ3นเพื�อสอนพฤติกรรมเฉพาะบุคคล  โดยมีโครงสร้างของเรื�องราว ดงันี3  1) ประโยคอธิบาย 
(Descriptive sentences) เป็นประโยคที�ให้ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล สิ� งแวดล้อมและการกระทาํ 2) 
ประโยคชี3ทาง(Directive sentences)  โดยอธิบายพฤติกรรมตอบสนองที�เหมาะสม 3)  ประโยค
มุมมอง (Perspective sentences)  เป็นการบอกเอกลกัษณ์  ความรู้สึกและปฏิกิริยายอ้นกลบัของ
บุคคลอื�น  4) ประโยคควบคุม (Control sentences) เป็นเหมือนการกระทาํที�คุน้เคยและการ
ตอบสนองใชสิ้�งของที�ไม่ใช่มนุษย ์ เช่น สุนขัเห่าเมื�อเจา้ของให้ความสนใจ  บุคคลออทิสติกที�ใช้
เรื�องราวทางสังคมพฒันาพฒันาทางสังคม จะใช ้ประโยคอธิบาย  ประโยคมุมมอง ประโยคควบคุม 
2-5 ประโยค สําหรับทุกประโยคชี3ทางในเรื�องราวที�พฒันาขึ3น  (Gray,2000) การเขียนเรื�องราวทาง
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สังคมสาํหรับนกัเรียนที�มีความสามารถระดบัตํ�า ไม่ควรเขียนประโยคควบคุม เพราะเด็กยงัไม่เขา้ใจ  
การสร้างเรื�องราวทางสังคม มีขั3นตอนการสร้างดงันี3   

1) ชี3พฤติกรรมเป้าหมายหรือสถานการณ์ที�เป็นปัญหาโดยพิจารณาเลือกจาก
พฤติกรรมทางสังคมที�ตอ้งการเพิ�มปฏิสัมพนัธ์ทางบวกหรือการสร้างโอกาสการเรียนรู้สังคมแก่
นกัเรียน  การวิเคราะห์งานที�เป็นพฤติกรรม โดยแบ่งขั3นตอนออกเป็นขั3นตอนเล็กๆเพื�อใหป้ระสบ
ความสาํเร็จไดง่้าย และการวิเคราะห์งานนี3อยูบ่นพื3นฐานความสามารถและจุดแขง็ของนกัเรียน 

2) ให้ความหมายพฤติกรรมที�เหมาะสมหรือสถานการณ์ปัญหาให้ชดัเจนเพื�อให้
สามารถจดัเก็บรวบรวมข้อมูลได้ชัดเจนและรัดกุมโดยจะตอ้งเขียนอธิบายเพื�อให้อ่านเข้าใจถึง
พฤติกรรมหรือปัญหา และในการเขียนเรื�องราวทางสังคมนั3นควรควรเขียนให้นกัเรียนเขา้ใจและ
สามารถแสดงพฤติกรรมนั3นได ้  

3) การรวบรวมขอ้มูลเส้นฐานสําหรับพฤติกรรมที�เป้าหมายโดยในตอนแรกของ
การช่วยเหลือระยะแรกเริ�ม พฤติกรรมเป้าหมายจะถูกบนัทึกก่อนในช่วง 3-5 วนั เพื�อให้ครู จาํ
ความถี�ของการแสดงพฤติกรรมเป้าหมายและนาํมาเปรียบเทียบกบัความถี�ของการแสดงพฤติกรรม
เป้าหมายหลงัการใช้เรื�องราวทางสังคม ความถี�ของการแสดงพฤติกรรมเหล่านี3 จะถูกบนัทึกเป็น
เครื�องหมายลงในสมุดหรือกระดาษตามช่วงเวลาที�ไดก้าํหนดไว ้

4) เขียนเรื� องราวทางสังคมสั3 นๆ โดยใช้ประโยคทั3งสี�ประเภท คนแรกที�เขียน
เรื�องราวทางสังคม เรื�องราวจะอธิบายสถานการณ์ขณะนั3นหรือสถานการณ์ที�จะเกิดขึ3นในอนาคต 
เลือกคาํศพัท์และขนาดคาํที�พิมพ์ลงกระดาษให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการและความสามารถ
พื3นฐานของนกัเรียน 

5) นาํเสนอหนึ�งถึงสามประโยคต่อหนึ�งหนา้กระดาษ  รูปแบบของเรื�องราวทาง
สังคมควรดูไดง่้ายเพื�อใหน้กัเรียนใหค้วามสาํคญักบัมโนมติของกระบวนการเป้าหมายเฉพาะ 
จาํนวนประโยคในการนาํเสนอเรื�องราวทางสังคมต่อหนึ�งหนา้กระดาษ ขึ3นอยูก่บันกัเรียนแต่ละคน 
บางคนอาจจะใชเ้พียงประโยคเดียวต่อหนึ�งหนา้กระดาษบางคนอาจจะใชห้ลายประโยคในหนึ�ง
หนา้กระดาษแต่ไม่ควรนาํเสนอเกิน 3  บรรทดัต่อหนา้กระดาษ 

6) ใช้รูปถ่าย รูปวาดหรือรูปภาพ  การเลือกรูปมาใส่ประกอบเรื�องราวทางสังคม
นั3นขึ3 นอยู่กับความสามารถในการเข้าใจสัญลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคน  สําหรับนักเรียนที�มี
ขอ้จาํกัดในทกัษะการอ่าน การใช้รูปถ่าย รูปวาดหรือรูปภาพ มาประกอบเรื� องราวทางสังคมที�
พฒันาขึ3นจะทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจและสามารถแสดงพฤติกรรมไดเ้ป้าหมายได ้ ขอ้ควรระวงั
ในการให้นิยามพฤติกรรมเป้าหมายหรือเลือกสถานการณ์ที�เป็นปัญหาไม่ควรแคบเกินไปเพราะจะ
ทาํใหเ้ด็กไม่สามารถเชื�อมโยงทกัษะไปสู่สถานการณ์อื�นๆได ้ 
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7) อ่านเรื�องราวทางสังคมและพฤติกรรมที�ตอ้งการแก่นกัเรียน  ในขั3นตอนนี3 เป็น
การนาํเรื�องราวทางสังคมมาพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็ก โดยจะกาํหนดไวใ้นตารางกิจกรรมของ
เด็กทุกวนั สําหรับนักเรียนที�มีความสามารถด้านการอ่านนักเรียนสามารถอ่านเรื� องราวที�เป็น
พฤติกรรมเป้าหมายไดห้ลายๆครั3 ง หลายๆ เวลา และสามารถร่วมแลกเปลี�ยนเรื�องราวทางสังคมของ
ตนเองกบัเพื�อนๆได ้แต่สาํหรับนกัเรียนที�มีขอ้จาํกดัดา้นการอ่านแลว้นกัเรียนจะเป็นผูฟั้งครูหรือผูที้�
เกี�ยวขอ้งอ่านให้ฟัง โดยครูหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งควรอ่านดว้ยเสียงดงัและชดัเจนพอที�เด็กจะไดย้ินและ
เขา้ใจ 

8) การบนัทึกขอ้มูลระหว่างการใชเ้รื�องราวทางสังคม  เป็นการใชก้ระบวนการ
เดียวกนักบัการรวบรวมขอ้มูลเส้นฐาน  บนัทึกขอ้มูลเป้าหมายผา่นกระบวนการใชเ้รื�องราวทาง
สังคม  เปรียบเทียบขอ้มูลเส้นฐานกบัขอ้มูลระหวา่งการใชเ้รื�องราวทางสังคม โดยนาํขอ้มูลประวติั
ส่วนตวัมาร่วมกบัการพิจารณาเชิงคุณภาพของเด็กดว้ย 

9) ทบทวนขอ้คน้พบและสิ�งที�สมัพนัธ์กบักระบวนการใชเ้รื�องราวทางสังคม  โดย
พิจารณาเวลา 2 สัปดาห์ที�ผา่นไป วา่การใชเ้รื�องราวทางสังคมทาํใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเปลี�ยนแปลงไป
หรือไม่ ถา้พฤติกรรมของเด็กเปลี�ยนแปลงไป ครูควรเปลี�ยนช่วงเวลาของการอ่านเรื�องราวทาง
สังคมใหห้ลากหลายขึ3นหรือถอดถอนบางประโยคออก หรือเปลี�ยนคนอ่านใหม่  ซึ� งจะทาํใหบุ้คคล
ออทิสติกสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ 

10)  วางแผนเพื�อการถ่ายโยงการเรียนรู้และคงความสามารถนั3นไวบุ้คคลออทิสติก
จะมีความยุง่ยากในการคงความสามารถที�มีอยูแ่ละถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่   ดงันั3น 
ครูควรใชก้ารวางแผนเพื�อช่วยใชบุ้คคลออทิสติกมีการเรียนรู้ที�ดีขึ3นโดยมีการเปลี�ยนแปลงเรื�องราว
ของสังคม โดยค่อยๆ เปลี�ยน เนื3อหา คนอ่าน สภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉันชอบของเล่น 

ฉันสามารถเล่นของเล่นของฉันได้ 

 
 

 

การทาํงานเรียบร้อย ฉันจําเป็นต้อง

ใช้มอื 
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รูปที� 5.24  ตวัอยา่งเรื�องราวทางสังคม 

6.  การกระตุ้นเตือน  

การกระตุน้เตือนช่วยใหบุ้คคลออทิสติก เรียนรู้ทกัษะใหม่หรือเพิ�มความสามารถทกัษะเดิม
ที�มีอยู ่และยงัเป็นพื3นฐานในการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมเฉพาะ การกระตุน้เตือนมีหลายระดบัตั3งแต่
มากไปจนถึงน้อยที�สุด  ดงันี3  การกระตุน้เตือนทางกาย เป็นการกระตุน้เตือนในระดบัมากเหมาะ

เมื�อฉันทาํงาน ฉันจะต้องไม่กดัแขนตัวเอง 
 

 

รูปของเล่นทั2งหมดอยู่ที�แฟ้มรูปภาพของ

ฉัน ถ้าฉันกดั  เตะ หรือต่อย ฉันจะไม่ได้

รูปของเล่น 

 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนั เสร็จ

แล้ว ฉันมเีวลาเพยีงเลก็น้อยในการ

แลกรูปภาพของเล่นแก่ครู 
 

 

เมื�อฉันเล่นของเล่นของฉัน   ครูจะยกนิ2ว

ให้และพูดว่า“ดีมาก เธอได้เล่นของเล่น

ของตนเอง เธอมีมือเท้าที�ดีและเธอไม่ได้

กดัแขนตนเอง 
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สาํหรับเด็กที�  เพื�อใหเ้ด็กมีรูปแบบการเริ�มตน้ตอบสนอง  การใชภ้าษาท่าทาง เช่น การชี3 เพื�อให้มอง
หรือเคลื�อนไหวร่างกาย   การใช้คาํถามเป็นการกระตน้เตือนในระดบัน้อยโดยผูก้ระตุน้เตือนใช้
คาํศพัทที์�สั3น กะทดัรัด มั�นคง ชดัเจน และการกระตุน้เตือนในระดบันอ้ยที�สุด คือ การเขียนบอก ซึ� ง
คลา้ยกบับตัรเตือนหรือบตัรคาํสั�งที�ติดตามโตะ๊นกัเรียน การเลือกใชว้ิธีการกระตุน้เตือนในแต่ละวิธี
ขึ3นอยูก่บัความเขา้ใจหรือระดบัความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน  การกระตุน้เตือนเป็นเครื�องมือ
ที�มีประโยชน์ในการกระตุน้ให้เด็กกลบัมาทาํงานให้สําเร็จ หรือตอบสนองตามเวลาและสถานที�ที�
กาํหนด นอกจากนี3การกระตุน้เตือนเป็นการลดความลม้เหลวในการเรียนรู้และทาํให้นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้สึกจากการประสบความสําเร็จ  อยา่งไรก็ตามสําหรับบุคคลออทิสติกแมว้า่การกระตุน้เตือน
ในเป็นเหมือนวิธีการพฒันาศกัยภาพวิธีหนึ�งแต่ก็มีขอ้จาํกดั เช่น การกระตุน้เตือนเด็กทุกวนัเป็นสิ�ง
ที�ทาํไดย้ากเพราะเด็กจะมีความคบัขอ้งใจและอาจไม่ปฏิบติักิจรรมถา้ไม่มีการกระตุน้เตือน ปัจจุบนั
ใชก้ารกระตุน้เตือนท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์สังคมจะทาํให้เด็กเขา้ใจและเรียนรู้
พฤติกรรมเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม ขอ้ควรระวงัในการกระตุน้เตือน คือ เด็กมีพฒันาการของ
ภาวะพึ�งพา เงื�อนไขต่างๆที�ตั3งขึ3นลดแรงจูงใจและความเป็นอิสระของเด็กลง 

 

7.  การฝึกให้ทาํตาม  

บุคคลออทิสติกบางคนตอ้งการพฒันาการทาํกิจกรรมประจาํวนัภายใตรู้ปแบบการยอมทาํตาม
คาํสั�ง เช่น การใชค้าํสั�ง “ เริ�มทาํงาน” พร้อมกบัชี3 มือไปที�งานที�ตอ้งการใหเ้ด็กทาํ กระบวนการทาํที�เป็น
ประจาํ เรียกวา่ การฝึกใหท้าํตาม ซึ� งในการฝึกใหท้าํตาม ครูจะกระตุน้เตือนเพื�อใหน้กัเรียนสนใจและ
ควบคุมใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม เช่น เด็กจะถูกใชค้าํสั�ง “มองหนา้ฉนั”  หรือ ใชภ้าษากายโดยครูชี3มาที�ดวงตา
ของตนเอง  ในการสั�งแต่ละคาํสั�งครูจะตอ้งรอดูพฤติกรรมความสนใจของเด็ก เด็กบางคนครูควรใหก้าร
เสริมแรงดว้ย เช่น เมื�อครูสั�งใหม้องตา แลว้เด็กพยายามเงยศีรษะขึ3น ครูจะใหแ้รงเสริมโดยช่วยจบัคางของ
เด็กขึ3นเพื�อใหเ้ด็กสนใจสองตาของครู  ในเด็กที�มีความสนใจเพิ�มขึ3นแลว้ การออกคาํสั�งจะเป็นการเพิ�ม
ความสามารถของเด็ก เช่น “หยบิสีแดงมาใหฉ้นั” หรือ “ หยบิของลงกล่อง” ความสามารถในการทาํตาม
คาํสั�งนี3 มีความสาํคญัอยา่งมากเพราะทาํใหเ้ด็กสามารถทาํกิจกรรมบนโตะ๊ได ้ ถา้เด็กตอบสนองต่อคาํสั�งไม่
ถูกตอ้งครูควรใหก้ารกระตุน้เตือนใหเ้ด็กสามารถทาํกิจกรรมจนสาํเร็จ การกระตุน้เตือนระยะนี3จะสมบูรณ์
เมื�อเด็กสามารถทาํกิจกรรมบนโตะ๊ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ  
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รูปที� 5.25 ตวัอยา่งการกระตุน้เตือนเพื�อใหน้กัเรียนสนใจและควบคุมใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 
การใหสิ้�งเสริมแรงเป็นส่วนประกอบหนึ�งของการฝึกให้ทาํตามเมื�อนกัเรียนมีการสร้าง

พฤติกรรมที�เหมาะสมหรือมีความพยายามในสร้างรูปแบบพฤติกรรมเป้าหมาย ครูควรใหแ้รงเสริม
ทนัที ในชั3นแรงสิ�งเสริมแรงที�เลือกควรมีลกัษณะเป็นของที�รับประทานไดห้รือสามารถสัมผสัได ้
แลว้จึงเปลี�ยนเป็นสิ�งเสริมแรงทางสังคม เช่น การชมเชย เป็นตน้  แสดงดงัรูปที� 5.26 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 5.26  การใหสิ้�งเสริมแรงทนัทีที�เด็กแสดงพฤติกรรมเป้าหมาย 
 

ขอ้ควรจาํในการสอนให้ทาํตาม คือ รูปแบบของการฝึกแบบให้ทาํตามนั3น เป็นการฝึก
เพื�อใหเ้ด็กเรียนรู้การตอบสนองที�ไดว้างแผนเอาไวแ้ลว้ ไม่ไดค้รอบคลุมถึงการเชื�อมโยงการเรียนรู้
นั3นไปสู่สถานการณ์ทั�วไปหรือคาํสั�งที�ครูใช้ในชั3นเรียนหรือสิ�งแวดล้อมอื�นๆ แต่อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการตอบสนองที�เป็นผลจาการฝึก ให้ทาํตาม นี3 จะมีความคงเส้นคงวา และเป็นพฤติกรรม
ที�ค่อนขา้งถาวร    

8.  การใช้เพื�อนเป็นสื�อกลาง  (Peer mediated  Approaches)  

การใชเ้พื�อนเป็นสื�อกลางนี3 เหมือนกบัการใชเ้พื�อนสอนเพื�อนหรือให้เพื�อนเป็นครู ซึ� งพิสูจน์
แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการสอนบุคคลออทิสติกโดยเฉพาะทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ใน
สังคม ทกัษะการใชชี้วติในชุมชน  ความสามารถในการแยกแยะงาน และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของ
ทกัษะทางภาษา  การใชเ้พื�อนเป็นสื�อกลางนี3  มีประโยชน์อยา่งมากต่อบุคคลออทิสติกและกลุ่มเพื�อน
ที�เรียนร่วมกนัในชั3น โดยเด็กทั3งสองกลุ่มจะมีประสบการณ์ทางการเรียนวิชาการ  การยอมรับทาง
สังคมและความพึงพอใจในตนเองมากกว่าเด็กทั�วไป ยุทธศาสตร์รูปแบบการใช้เพื�อนสื�อกลาง มี
ขั3นตอนดงันี3  (Harris, et al, 1991; Simpson and Smith,1998) 

 

เกง่มากคะ่ 
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                           รูปที� 5.27  ยทุธศาสตร์รูปแบบการใชเ้พื�อนสื�อกลาง 

การใช้ฐานเมนูรายการผ่านระบบการสื�อสาร 

     เป้าหมายหลักของนักเรียนออทิสติกที�เรียนในชั3นเรียนทุกคน คือ ความสามารถใน
สื�อสารและโอกาสที�เพียงพอในการฝึกทกัษะการสื�อสาร ในนกัเรียนออทิสติกบางคนจาํเป็นตอ้งใช้

การแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ระหวา่งกลุ่มเพื�อนทั�วไป 

• ลกัษณะทั�วไปของบุคคลออทิสติก 

• สถานการณ์เฉพาะหนา้อะไรบา้งที�ตอ้งเจอขณะ
เป็นเพื�อนช่วยสอนของบุคคลออทิสติก 

• ความแตกต่างและความเหมือนระหวา่งเพื�อนที�
ช่วยสอนกบับุคคลออทิสติก 

แนะนาํกลุ่มเพื�อนช่วยสอน
แก่บุคคลออทิสติก 

หมุนเวยีนกลุ่มเพื�อนช่วย
สอนแก่บุคคลออทิสติก 

มีกระบวนการพฒันากลุ่มเพื�อน
ช่วยสอน 

เตรียมแนวทางจดัการเรียนการ
สอนสาํหรับกลุ่มเพื�อนช่วยสอน • ใหแ้นวทางที�เหมาะสมอยา่งไร 

• วธีิการจดัการสิ�งเสริมแรงควรเป็นอยา่งไร 

• ควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัอยา่งไร 

• ควรตอบสนองพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์รูปแบบของภาคเรียน 

เตรียมการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัตามเวลา 
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ระบบการสื�อสารทางเลือก บางคนตอ้งการสิ�งของที�เป็นรูปธรรมเขา้ใจได ้ รูปภาพ หรือเมนูรายการ
ที�พวกเขาสามารถเขา้ใจหรือมีความรู้ในเรื�องนั3น ระบบการสื�อสารอย่างหนึ�งที�นิยมใช้ในนกัเรียน
ออทิสติกคือ ระบบการสื�อสารดว้ยการแลกเปลี�ยนรูปภาพ (Picture Exchange Communication 
System : PECS)  ซึ� งเป็นการสื�อสารทางเลือกที�ใช้รูปภาพเป็นพื3นฐาน มีทั3งหมด 6  ขั3นตอน
ต่อเนื�องกนั เพื�อให้นกัเรียนออทิสติกเขา้ใจความหมายของการสื�อสารในบริบทสังคม ระบบการ
สื�อสารดว้ยการแลกเปลี�ยนรูปภาพ (PECS) จะสอนนกัเรียนออทิสติกให้สื�อสารกบัคู่สนทนาหรือ
บุคคลอื�น เช่น ครู หรือบุคคลที�มีส่วนร่วมในการฝึก มีเป้าหมายเพื�อให้นกัเรียนมีการริเริ�มการมี
ปฏิสัมพนัธ์เพื�อการสื�อสาร เรียนรู้การใช้เทคนิคทางพฤติกรรมเช่น การใช้เทคนิคลูกโซ่ถอยหลงั  
(Backward chaining)  การตะล่อมกล่อมเกลา (Shaping) โดยใน ขั3นแรกของการใช ้PECS เป็นการ
นาํเทคนิคการกระตุน้เตือนทางกายมาใช้ และค่อยๆถอดถอนการกระตุน้เตือนลงในขั3นตอนต่อไป 
เพื�อลดภาวะพึ�งพิง  PECS  มีประโยชน์อยา่งมากไม่เพียงแต่การสอนให้นกัเรียนออทิสติกเรียนรู้การ
สื�อสารในชีวิตประจาํวนัเท่านั3นแต่ยงัง่ายในการเป้าหมายในชั3นเรียน รูปที�ใช้ในการฝึก PECS ยงั
สามารถนาํมาจดักิจกรรมให้นกัเรียนเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม การบอกตาํแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ ชั3น
วางของ  สิ�งของต่างๆในชั3นเรียนหรือในบา้น ทาํให้นกัเรียนออทิสติกสามารถพรรณาหรือบอกเล่า
กิจกรรมหรือกกิจวตัรประจาํวนัในตารางกิจกรรมได ้

 กล่าวโดยสรุปการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลออทิสติกให้สอดคลอ้งกบัมีลกัษณะ
การเรียนรู้มีจุดแข็งของเรียนรู้ แบบองคร์วม (Wholistic)  และมีลกัษณะจุดอ่อน คือ ความยุง่ยากใน
การทาํความเขา้ใจสถานการณ์ที�เกิดขึ3นเฉพาะหนา้  ยุง่ยากในการคาดเดาสิ�งที�จะเกิดขึ3นหรือบอกเล่า
เหตุการณ์ที�ผา่นมา ทาํให้บุคคลออทิสติกยุง่ยากในการสื�อสารและการดาํเนินชีวิต  ยุทธศาสตร์การ
จดัการเรียนการสอนสําหรับบุคคลออทิสติก  ควรประกอบดว้ย  ลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพที�
สร้างโอกาสในการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนที�ส่งเสริมความสามารถทางภาษา  ทกัษะทาง
สังคม การจดัการกบัพฤติกรรม และการตั3งเป้าหมายทางวิชาการที�สอดคลอ้งกบัความสามารถที�
แทจ้ริง  หลกัการจดัการเรียนการสอนสาํหรับครู มี 2 หลกัการ คือ 1) ไม่มียุทธศาสตร์ใดที�เหมาะสม
กบัเด็กทุกคน  และความแตกต่างระหวา่งบุคคลและหลกัสูตรเฉพาะบุคคลเป็นความตอ้งการของทุก
คน 2)    นกัเรียนทุกคนสมควรไดรั้บการจดัการเรียนการสอนเพื�อการดาํเนินชีวิตอยา่งอิสระมาก
ที�สุด   การใช้ยุทธศาสตร์การสอนเป็นความรับผิดชอบของครู เพื�อสร้างโอกาส ที�มีความสัมพนัธ์
ของทางเลือกและความสง่างามของครูในความมีอิสระของนกัเรียน 


