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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการใชบัตรภาพเฉพาะบุคคลเปนสื่อการฝกพัฒนาทักษะชีวิต ท่ีเกี่ยวของ

กับกิจกรรมการซื้ออาหารของนักเรียนออทิสติกท่ีมีระดับคอนขางรุนแรง รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม ปฏิบัติการวิจัยตั้งแต 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน  2550 นักวิจัยพัฒนาส่ือบัตรภาพจากการใหนักเรียนมี

สวนรวมในการแสดงแบบและเลือกภาพของตนเอง จากนั้นประดิษฐส่ือบัตรใหมีลําดับข้ันตอนของกิจกรรมซื้ออาหาร   

การวิจัยพบวาสื่อบัตรภาพมีผลพัฒนานักเรียนในการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง ส่ือบัตรภาพจะชวยกระตุน

นักเรียนระลึกถึงภาพพฤติกรรมท่ีส่ือความหมายเฉพาะตนเอง ถึงแมถอดส่ือบัตรภาพออกและไมพูดยํ้าทวน  นักเรียน

ยังคงแสดงการปฏิบัติท่ีถูกข้ันตอนอยางถาวรได จากขอมูลนักเรียนออทิสติกที่มีระดับอาการคอนขางรุนแรง เร่ิมแสดง

พฤติกรรมการซ้ืออาหารท่ีถูกตองในการฝกคร้ังท่ี 3 จากการฝกท้ังส้ินจํานวน 18 คร้ัง และการฝกอยางตอเน่ืองเปน

ประจํา แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาขึ้นอยางคงทน นอกจากนี้อุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน คือ ภาวะอาการ

กระตุนตนเองอยางมาก จะสงผลทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีลาชา และกระบวนการท่ียากที่สุดสําหรับนักเรียน  คือ  

ข้ันตอนการจายเงิน เพ่ือใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต จนมีภาวะพ่ึงพาตนเองได ผูวิจัยจะพัฒนาสื่อและ

ปฏิบัติการวิจัยอยางตอเน่ือง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study individual visual strategies for developing life skills. 

This research focused on the severe autistic students’ ability to buy  foods and handle money. Students 

participated in the research by choosing their own pictures, customizing their visual support system. It 

had begun in the first semester of 2007(July 16th – September 14th.) The result of this research showed 

that using visual strategies reinforced and enhanced retention, thus the students developed the correct 

behavioral skills for buying foods even without visual reminders. The students increased development 

during the third attempted time from 18 total attempts. And, continued practice solidified their retention. 

Although, research found the problems impairing learning were linked to sensory dysfunction and other 

self-stimulations that are inherent in the individuals’ behavioral patterns. Accordingly, this process has 

shown the complications for severe students with autism when they must pay for foods. The researchers  

continue to collect data/observe the development of life skills improving the student’s quality of life. 
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คํานาํ 
นักเรียนออทิสติกท่ีจัดอยูในกลุมระดับอาการคอนขางรุนแรง  จะปรากฏความบกพรองทางดานการใชภาษา

เพ่ือการสื่อสารอยางมาก  ซึ่งนักเรียนบางคนจะออกเสียงไมชัด  พูดไมเปนประโยค หรือ พูดไดเปนคําๆ   ความ

บกพรองน้ีทําใหเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตในสังคม เน่ืองจากบุคคลท่ีตองสนทนาดวยอาจไมเขาใจวาส่ิงท่ีนักเรียน

ออทิสติกตองการน้ันคืออะไร ยังสงผลตอความยากลําบากของการสรางปฏิสัมพันธ  การถายทอดความรูสึกและ

ความตองการใหผูอื่นรับรู  ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือความเขาใจไมตรงกันท้ัง 2 ฝาย ระหวางนักเรียนออทิสติกและผูท่ี

ตองการส่ือสารดวย  จากการสังเกตเม่ือครูไดพานักเรียนตักบาตรและซื้อขนมท่ีโรงอาหารตอนเชา นักเรียนไมสามารถ

บอกไดวาตนตองการอะไร  นักเรียนจะไปยืนที่รานเฉยๆ ไมพูดไมตอบคําถาม  หรือบางคนแสดงพฤติกรรมแปลกๆอยู

หนาราน (เชน ยืนโยกตัว หมุนตัว ทุบโตะชั้นวางจาน  มีทาทางอาการเกร็งตัว ) พฤติกรรมและการแสดงออกเหลาน้ี

ทําใหผูขายมีความรูสึกคับของใจในการปฏิบัติโตตอบตอนักเรียนกลุมน้ี  จําเปนอยางยิ่งในหนาท่ีของครู คือ  

การศึกษาคนควาถึงวิธีการชวยเหลือนักเรียนออทิสติกระดับอาการคอนขางรุนแรง ใหไดรับการฝกฝนการแสดงของ

พฤติกรรมท่ีถูกตอง  เรียนรูการชวยเหลือตนเองและพ่ึงพาตนเองในชีวิตประจําวันใหไดมากที่สุด  
กรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วของ 

• Learning styles คือ กระบวนการวิธีการรับรูและเรียนรู ซึ่งแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูและความ

ถนัดท่ีแตกตางกัน เชน การไดยิน(auditorily) การสัมผัสหรือการปฏิบัติ(touching) และการมอง(visually) นักเรียน

สวนใหญจะมีความถนัดใน 2 หรือ 3 ดาน ของการเรียนรู แตนักเรียนออทิสติกมีความโดดเดนของกระบวนการเรียนรู

ในดานการมองมากท่ีสุด สังเกตไดจากนักเรียนจะชอบดูรูปภาพในหนังสือ หรือติดตอภาพ (Jigsaw) เปนตน  นักเรียน

ออทิสติกจะแสดงความเขาใจตอสิ่งท่ีไดเห็นงายกวาการไดยินเพียงอยางเดียว (Edelson, 2007)   

• Visual strategies หรือ Visual instruction  คือ การใชภาพชวยในการเรียนรู และนําภาพมาแยกยอยเปน

ข้ันตอนอยางชัดเจน เปาหมายเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปนขั้นตอนและเขาใจอยางละเอียดมากขึ้น การฝกโดยใช

ภาพท่ีแสดงข้ันตอนจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในส่ิงท่ีกําลังเรียนรูไดดี รวมท้ังยังสงผลพัฒนาใหนักเรียน

สามารถปฏิบัติและชวยเหลือตนเองได  (Richard, 2000 ) 

• Sensory dysfunction คือ การทํางานของสมองท่ีมีความผิดปกติในสวนของกระบวนการรับรูของประสาท

สัมผัสทั้ง 5 (Ayres,1989) ซึ่งนักเรียนออทิสติกท่ีมีระดับอาการคอนขางรุนแรงสวนใหญจะมีภาวะความบกพรองน้ี

รวมดวย โดยเฉพาะบางสถานการณท่ีนักเรียนเกิดความตึงเครียดหรือระดับความคับของใจสูง เชน สถานการณท่ีตอง

ใชภาษา นักเรียนแสดงทาทางพฤติกรรมแปลกๆ เน่ืองจากมีความบกพรองของภาษาเปนตน(สุภาพร, 2547)    

การเรียนรูของนักเรียนออทิสติกท่ีมีระดับคอนขางรุนแรงเหมาะกับส่ือท่ีเปนรูปภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน และถารูปภาพในสื่อระบุตัวเองโดยเฉพาะ ทําใหนักเรียนสามารถถายโยงความหมายของภาพกับพฤติกรรมท่ี

ถูกตอง สูสภาวะกระบวนการในการดํารงชีวิตไดอยางงาย 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาสื่อบัตรภาพท่ีถายทอดความหมายเฉพาะบุคคลของนักเรียนออทิสติกระดับคอนขางรุนแรง ใน

การสงผลการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมขณะปฏิบัติกิจกรรมการซื้ออาหาร 

2. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการซ้ืออาหารของนักเรียนออทิสติกระดับคอนขางรุนแรง 



การดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 1 : การพัฒนาสื่อบัตรภาพข้ันตอนการซื้ออาหาร 
1. สังเกตและวิเคราะหธรรมชาติของบุคคลสวนใหญขณะซื้ออาหาร แบงออกไดเปน 4 ข้ันตอน ไดแก  

1) บอกชื่ออาหาร 2) จายเงิน  3) รับเงินทอน และ 4)รับอาหาร 

2. สอนนักเรียนถึงขั้นตอนวิธีการซื้ออาหารโดยการใชบทบาทสมมุติและใหนักเรียนทดลองปฏิบัติตามใน

หองเรียน ฝกปฏิบัติจนนักเรียนเกิดการเรียนรูในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

3. นักเรียนแตละคนปฏบัิติการซื้ออาหารท่ีโรงอาหาร โดยครูแนะยํ้าข้ันตอนและถายรูปประกอบแตละขั้นตอน 

4. นักเรียนแตละคนเลือกรูปภาพของตน และทําความเขาใจความหมายของรูปภาพกับพฤติกรรมการซื้ออาหาร

ของตนเอง  

5. ครูนํารูปภาพท่ีนักเรียนเลือกมาประดิษฐเปนส่ือบัตรภาพข้ันตอนซื้ออาหาร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน  

6. ครูออกแบบจุดเดนของสื่อบัตรภาพ ไดแก 1) เนนขนาดท่ีสะดวกในการพกพาของนักเรียน   2) วัสดุเคลือบ   

พลาสติกแข็งเพ่ือความคงทน 3) ขอบสื่อบัตรภาพมีสีท่ีแตกตางกันตามแตละข้ันตอน เพ่ือสะดวกตอการสังเกตความ   

แตกตางของแตละขั้นตอน  

7. นักเรียนทดลองปฏิบัติการใชส่ือบัตรภาพข้ันตอนซื้ออาหารในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือฝกใหเกิด

ความเขาใจความหมายของภาพตอพฤติกรรมท่ีถูกตอง 
ข้ันตอนท่ี 2 : แผนปฏิบัติการและการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อบัตรภาพ

ข้ันตอนซ้ืออาหาร 
1. สังเกตพฤติกรรมการซื้ออาหารของนักเรียน ฝกปฏิบัติทีละ 1 คน พรอมท้ังจดบันทึกการสังเกต และ

บันทึกภาพเคล่ือนไหว ภาคตนปการศึกษา 2550 เวลาระหวาง 8.00 น – 8.30 น. จํานวน 3 คร้ังตอสัปดาห รวมท้ังส้ิน 

6 สัปดาห (18 คร้ัง) สถานท่ีคือ โรงอาหารของมหาวิทยาลัย โดยแบงชวงของการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 

 ชวงท่ี 1: ฝกคร้ังท่ี 1-6   (สัปดาหท่ี1-2)   นักเรียนใชส่ือบัตรภาพประกอบกับคําแนะนําของครู สังเกต

ระยะเวลาของพฤติกรรมจนสามารถปฏิบัติใชสื่อบัตรภาพไดเอง   

 ชวงท่ี 2: ฝกคร้ังท่ี 7-12 (สัปดาหท่ี3-4)   นักเรียนไมใชส่ือบัตรภาพ แตครูพูดยํ้าทบทวนข้ันตอนการซื้อ

อาหาร เพ่ือโยงกระบวนการปฏิบัติควบคูกับการระลึกถึงพฤติกรรมของตนเองจากส่ือบัตรภาพได  

 ชวงท่ี 3: ฝกคร้ังท่ี13-18 (สัปดาหท่ี5-6) นักเรียนปฏิบัติการซื้ออาหารเองโดยไมใชส่ือบัตรภาพและครูไม

พูดยํ้าทบทวน บันทึกระยะเวลาท่ีนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติจนเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองอยางถาวร 
 

เครื่องมือ 
1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม            

2.    ส่ือบัตรภาพข้ันตอนการซื้ออาหาร ( Visual support) 1ชุด ตอนักเรียน 1 คน 

3.    กลองบันทึกภาพเคล่ือนไหว เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและประกอบการบรรยาย   
 
 
 



วิเคราะหขอมูล 

• ศึกษาคุณภาพของส่ือบัตรภาพแตละขั้นตอนกิจกรรมซื้ออาหาร พิจารณาจากนักเรียนเลือกรูปภาพท่ี

สามารถสื่อความหมายของรูปภาพกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของตนเอง  และระยะเวลาที่นักเรียนทดลองปฏิบัติ  จน

สามารถสื่อถายโยงรูปภาพของตนเองสูพฤติกรรมการปฏิบัติจริงอยางถูกตองและคลองแคลว  

• ศึกษาความถี่ของการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองในกิจกรรมซื้ออาหารท้ัง 3 ชวงของการฝก และระยะเวลาของ

การฝกท่ีแสดงถึงความถาวรของพฤติกรรมท่ีถูกตอง   

  

สรุปผลการปฏิบัต ิ
กรณีศึกษาท่ี 1  

• เด็กชายมีนา อายุ 11 ป  เรียนอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี 3 ระดับสติปญญาอยูในเกณฑตํ่ากวาเกณฑ

เฉล่ีย  เรียนรูส่ิงตางๆไดเร็ว  มีพฤติกรรมไมคอยน่ิง จะชอบเดินไปมา  พูดสื่อสารเปนคําๆ พูดไมชัด บางคร้ังจะพูด

ภาษาแปลกเฉพาะของตนเอง  

พฤติกรรมและการส่ือสารกอนใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร 

 เด็กชายมีนาจะหยิบของวางท้ิงท่ีหนาราน  และว่ิงไปมา เม่ือผูขายบอกจายเงิน นักเรียนจะวางเงินท้ิงท่ีหนาราน

และว่ิงไปท่ีรานอื่น  สักพักถึงจะกลับมาที่รานเดิม นักเรียนแสดงอาการกระตุนตนเองดวยการว่ิงไปมาและไมน่ิง  

พฤติกรรมและการส่ือสารเม่ือฝกโดยใชส่ือบัตรภาพข้ันตอนการซื้ออาหาร 

 ชวงท่ี 1: ในการฝก 3 คร้ังแรก เม่ือเด็กชายมีนาเปดดูสื่อบัตรภาพเสร็จก็จะเดินไปมา  ครูจะตองแนะโดยการพูด

ยํ้าทวนใหเปดภาพทีละขั้นตอนและควบคูกับแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง ชวงขั้นตอนของภาพจายเงินและรับเงินทอน

นักเรียนจะไมน่ิง  จะเดินออกจากรานทันทีอาจเปนเพราะสับสนภาพจายเงินและรับเงินทอนท่ีมีลักษณะคลายกัน แต

หลังจากการฝกในคร้ังที่ 4 นักเรียนเร่ิมมีการพัฒนาดีข้ึน เชน วางส่ือบัตรภาพท่ีชั้นวางของหนารานและเปดทีละภาพ

ตามข้ันตอนคลองข้ึน ไมแสดงความสับสนระหวางภาพจายเงินและรับเงินทอน การกระตุนตนเองโดยเดินไปมา

นอยลง ยืนอยูหนารานนานขึ้นและยืนจนกระท่ังสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนจนเสร็จ  

 ชวงท่ี  2:   นักเรียนมีการผิดพลาดในขั้นจายเงิน 2 คร้ัง แตไมแสดงการผิดพลาดในข้ันตอนอื่น อาจเปนเพราะคร้ัง

ท่ี 7 และ 8 เปนชวงเร่ิมการถอดสื่อบัตรภาพออก แตนักเรียนแสดงถึงความพยายามท่ีจะเรียนรูตอไป 

 ชวงท่ี 3: นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นมาก สามารถชวยเหลือตนเองในการซื้ออาหารไดเอง แสดงภาวะถายโยง

ความหมายของส่ือบัตรภาพกับกระบวนการของพฤติกรรมท่ีถูกตอง นอกจากน้ีเด็กชายมีนามีโอกาสในการซื้ออาหาร

มากกวานักเรียนคนอื่นในชวงพักกลางวัน เน่ืองจากนักเรียนจะตองด่ืมนม ดังน้ันนักเรียนจะไดฝกการซื้ออาหารทุกวัน 

เปนผลใหชวงท่ี 3 แสดงการพัฒนาดีข้ึนและปฏิบัติไดคลองแคลว นักเรียนสามารถส่ือกับผูขายดวยการพูดเปนคําๆ 

หรือใชวิธีการชี้น้ิวไปท่ีอาหารน้ัน และเม่ือรับเงินทอนเก็บเงินใสกระเปาเงินอยางเรียบรอย   
 
 
 
 

 
 



Figure 1: Frequency of  buying the foods / Case Study : Mena 
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3. Receive the change                   

4. Receive food                   

 : Success     ,              : Failure 

 
กรณีศึกษาท่ี 2  

• เด็กชายปาน อายุ 15 ป  เรียนอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี 5   มีสมาธิในการฟงคอนขางดี  พฤติกรรมน่ิง

และแสดงทาทางอาการกระตุนตัวเองคอนขางนอย    พูดโตตอบไดประโยคสั้นๆ   พูดเร่ืองเดิมซ้ําๆในบางเวลา 

พฤติกรรมและการส่ือสารกอนใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร 

 เด็กชายปานจะเดินไปยืนท่ีหนาราน และเดินวนไปมา พรอมท้ังพูดกับตนเองในคําพูดซ้ําๆ บางคร้ังจะแสดง

อาการกระตุนตัวเองรวมดวย เชน กระโดด และดีดนิ้วมือไปมา 

พฤติกรรมและการส่ือสารเม่ือฝกโดยใชส่ือบัตรภาพข้ันตอนการซื้ออาหาร 

 ชวงท่ี 1: ในการฝกคร้ังท่ี 1-3 แสดงขอปฏิบัติผิดพลาดทุกขั้นตอน ปานจะหยิบส่ือบัตรภาพมาดูแตไมเปดภาพ 

และยืนรอจนกระท่ังครูบอกทีละข้ันตอนควบคูกับใหปฏิบัติตามรูปภาพ หลังจากน้ันคร้ังท่ี 4 เปนตนไป นักเรียนไดเกิด

การเรียนรูดีข้ึน แสดงความเขาใจความหมายของส่ือบัตรภาพและพฤติกรรมของตนที่ถูกตองมากข้ึน มีการพัฒนาเปน

ลําดับ สามารถเปดบัตรภาพพรอมท้ังปฏิบัติตามข้ันตอนของบัตรภาพไดคลองข้ึน  

 ชวงท่ี 2: นักเรียนเกิดความสับสนเล็กนอยและลืมขั้นตอนเปนบางชวงเทาน้ัน เชน ลืมจายเงิน ลืมรับเงินทอน แต

เม่ือผูขายพูดสนทนาดวย นักเรียนสามารถปฏิบัติตามท่ีผูขายบอกได การลืมของนักเรียนอาจเปนเพราะคร้ังท่ี 7 เปน

การเร่ิมถอดส่ือบัตรภาพออก แตหลังจากน้ันนักเรียนไดพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ือง 

 ชวงท่ี 3: นักเรียนแสดงภาวะถายโยงความหมายของส่ือบัตรภาพกับกระบวนการของพฤติกรรมท่ีถูกตองไดอยาง

ชัดเจน   มีการพัฒนาอยางคงทนต้ังแตระยะการฝกคร้ังท่ี 11 ชวยเหลือตนเองไดดี พูดสนทนาเปนคําส้ันๆกับผูขาย ไม

มีอาการกระตุนตนเอง แตในการปฏิบัติแตละครั้งจะคอนขางชา 

Figure 2: Frequency of  buying the foods /Case Study : Pan 
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3. Receive the change                   

4. Receive food                   

 : Success     ,              : Failure 



กรณีศึกษาท่ี 3  

• เด็กชายปอง อายุ 14 ป  เรียนอยูในระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ระดับสติปญญาอยูในเกณฑตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย

มาก  มีสมาธิในการฟงดี  พฤติกรรมน่ิงและไมมีอาการกระตุนตัวเอง พูดโตตอบเปนคําๆนอยมาก และพูดเสียงเบา 

พฤติกรรมและการส่ือสารกอนใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร 

 เด็กชายปองจะคอยมองครูตลอดเม่ือไปยืนท่ีหนาราน พฤติกรรมของนักเรียน คือ ไมพูด ยืนน่ิง  กมหนาและไม

มองผูขาย ถึงแมผูขายจะพูดสนทนาดวยก็ตาม ไมมีอาการกระตุนตนเองจะคอยยืนมองมาท่ีครูเทาน้ัน 

พฤติกรรมและการส่ือสารเม่ือฝกโดยใชส่ือบัตรภาพข้ันตอนการซื้ออาหาร 

 ชวงท่ี 1:  เด็กชายปองมีความพยามในการเรียนรูจากส่ือบัตรภาพและฟงครูแนะแตละข้ันตอน  แตเม่ือเปดสื่อ

บัตรภาพถึงขั้นตอนจายเงิน  นักเรียนยืนน่ิงเฉยๆ อาจเปนเพราะไมรูท่ีเก็บเงิน หลังจากครูบอกหยิบเงินออกจาก

กระเปากางเกง นักเรียนสามารถปฏิบัติได การมีสมาธิทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วและมีความผิดพลาดนอย จากการฝก 

3 คร้ังนักเรียนเปดแผนภาพไดคลองข้ึน และสามารถหยิบเงินออกจากกระเปาได ชวงข้ันจายเงินเม่ือเห็นภาพของตน

ในส่ือบัตรภาพ  นักเรียนสามารถปฏิบัติได  แสดงวาการส่ือของภาพมีผลตอการระลึกความจําของนักเรียน 

 ชวงท่ี 2:  นักเรียนเกิดความสับสนของการจายเงิน และรับเงินทอนเม่ือไมเห็นส่ือบัตรภาพ แตหลังจากน้ันนักเรียน

สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดดี อาจเปนเพราะนักเรียนไดเขาใจความหมายของพฤติกรรมท่ีถูกตองในส่ือบัตรภาพ

ภาพแลว และไดนํามาถายโยงกับการพูดยํ้าทวนของครู  

 ชวงท่ี 3: นักเรียนมีพัฒนาการดีมาก หลังจากการฝกคร้ังท่ี 8 นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองอยางถาวร   ซึ่ง

สามารถแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติขั้นตอนซื้ออาหารตามส่ือบัตรภาพที่อยูในความจํา นักเรียนส่ือกับผูขายในการ

บอกความตองการโดยการใชวิธีชี้น้ิวไปท่ีอาหารน้ัน และเม่ือรอเงินทอนนักเรียนเก็บเงินใสกระเปาเงินอยางเรียบรอย 
Figure 3: Frequency of  buying the foods /Case Study : Pon 
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1. Point or Verbal order                   

2. Pay                   

3. Receive the change                   

4. Receive food                   

 : Success     ,              : Failure 

กรณีศึกษาท่ี 4  

• นายพัน อายุ 17 ป  เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1  สมาธิในการฟงไมสมํ่าเสมอ  พฤติกรรมไมอยูน่ิงและ

แสดงทาทางอาการกระตุนตัวเองมาก  เชน กระโดด กระทืบเทา เคาะโตะ สงเสียงดังแปลกๆ หรือทําทาเกร็งตัว  ใช

ภาษาเพื่อการส่ือสารไดนอย สามารถพูดบอกความตองการไดเปนคําๆ หรือเปนประโยคส้ันๆ 

พฤติกรรมและการส่ือสารกอนใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร 

 นายพันจะเดินเขาไปหยิบของท่ีตองการและเดินถือของออกมาทันที บางคร้ังจะไปยืนอยูท่ีหนารานและแสดง

ทาทางแปลกๆ เชน ยืนเคาะชั้นวางของหนาราน  กระทืบเทา กระโดด หรือบางครั้งเดินไปมาและสงเสียงเฉพาะตน  



พฤติกรรมและการส่ือสารเม่ือฝกโดยใชส่ือบัตรภาพข้ันตอนการซื้ออาหาร 

 ชวงท่ี1: นายพันไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต้ังแตคร้ังท่ี 1-5ได นักเรียนท้ิงส่ือบัตรภาพท่ีชั้นวางของหนาราน 

การแสดงทาทางอาการกระตุนตนเองบอยคร้ัง เชน กระโดด กระทืบเทา อาการเกร็งตัว ทําใหนักเรียนไมมองสื่อบัตร

ภาพ ครูตองแนะทีละข้ันตอนและชี้ท่ีรูปภาพพรอมท้ังใหปฏิบัติตามบัตรภาพ เม่ือจายเงินนักเรียนมองท่ีส่ือบัตรภาพ

และหยิบเงินท้ังหมดออกจากระเปาใหคนขาย การฝกคร้ังท่ี 6 นักเรียนเร่ิมน่ิงและเรียนรูดูส่ือบัตรภาพตามท่ีครูแนะที

ละข้ันตอน แตข้ันจายเงินยังคงย่ืนเงินท้ังหมดใหคนขาย อาจเปนเพราะส่ือบัตรภาพไมไดแสดงจํานวนเงินอยางชัดเจน 

 ชวงท่ี 2:  ในการฝกคร้ังท่ี 7 มีความสับสนขั้นตอนจายเงิน และรับเงินทอน เน่ืองจากเร่ิมถอดส่ือบัตรภาพออก แต

หลังจากน้ันมีพัฒนาการเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสมดีข้ึนเปนลําดับ  

 ชวงท่ี 3:  มีความสับสนคอนขางมากในคร้ังท่ี 13 และ 14 เน่ืองจากตองปฏิบัติเองโดยครูไมยํ้าทวนและไมไดใช

ส่ือบัตรภาพ นายพันไมสามารถปฏิบัติซื้ออาหารไดดวยตนเอง และไมแสดงพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงการระลึก

ความหมายของส่ือบัตรภาพตนเองได เน่ืองจากมีอาการกระตุนตนเองคอนขางมาก เชน ข้ันตอนของการจายเงิน การ

รับเงินทอน และหยิบอาหาร นายพันจะไปยืนท่ีหนารานเฉยๆและแสดงอาการทาทางเกร็งตัว ไมโตตอบกับผูขาย แต

หลังจากการฝกคร้ังท่ี 15 อาการกระตุนตนเองลดนอยลง มีแนวโนมของพฤติกรรมท่ีถูกตองขึ้นเปนลําดับ  
Figure 4: Frequency of  buying the foods/ Case Study : Pun 
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อภปิรายผล 

จากการรวบรวมขอมูลวิจัยกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี พบวาการสรางส่ือเฉพาะบุคคลโดยนักเรียนเปนคนเลือก

รูปภาพของตนท่ีถายทอดความหมายแกตนเองมากท่ีสุด สงผลใหนักเรียนเขาใจความหมายจากภาพสูพฤติกรรมท่ี

ถูกตองไดงายมากข้ึน  ส่ือบัตรภาพที่มีขอบสีแตกตางกันในแตละข้ันตอน  ชวยใหนักเรียนมองภาพขณะเปดงายข้ึน 

รวมท้ังขนาดของส่ือบัตรภาพท่ีมีความกะทัดรัดเหมาะกับการพกพา นักเรียนสามารถถือหรือใสในกระเปากางเกงได 

และส่ือบัตรภาพเคลือบดวยพลาสติกแข็งทําใหมีความทนตอการใชงาน ความแข็งของบัตรยังชวยใหนักเรียนหยิบ

บัตรแตละภาพงายขึ้น เน่ืองจากนักเรียนออทิสติกสวนใหญมีปญหาการใชกลามเนื้อมัดเล็กท่ีไมคลอง จากการสังเกต

การใชส่ือบัตรภาพของนักเรียนพบวา เม่ือนักเรียนฝกใชสื่อบัตรภาพของตนเองจนเกิดความชํานาญและพัฒนาจนมี

พฤติกรรมท่ีถูกตอง ถึงแมไมมีส่ือบัตรภาพ นักเรียนยังคงสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองได แสดงวาส่ือบัตรภาพ

ชวยเปนตัวกระตุนใหระลึกถึงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมซื้ออาหารของนักเรียนใหถูกตองได  สําหรับกรณีท่ี 3 และ 4 

ปญหาของพฤติกรรมท่ีไมถูกตองขณะเปดภาพข้ันตอนจายเงิน อาจเปนเพราะรูปภาพท่ีส่ือยังไมมีความหมายท่ี



ชัดเจนตอความเขาใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความสับสน  ดังน้ันสําหรับนักเรียนออทิสติกระดับคอนขาง

รุนแรงบางคน ส่ือบัตรภาพอาจจะตองเพ่ิมจํานวนภาพมากข้ึน เพ่ือเปนการยอยพฤติกรรมเฉพาะตัวของแตละบุคคล

ใหปฏิบัติแตละขั้นตอนงายข้ึน และนักเรียนสามารถเขาใจความหมายของพฤติกรรมท่ีถูกตอง  

จากการศึกษาพฤติกรรมพบวา การใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนกิจกรรมซื้ออาหาร สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนออทิสติกระดับคอนขางรุนแรงได และพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองดีข้ึน จากกรณีศึกษาแสดงใหเห็นวา

นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูไดดีในการฝกคร้ังท่ี 3 เปนตนไป จากจํานวนฝกท้ังส้ิน 18 คร้ัง และในชวงเริ่มถอด

ส่ือบัตรภาพออก นักเรียนแสดงความผิดพลาดของพฤติกรรมท่ีไมถูกตองเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  การไดรับการฝกอยาง

ตอเน่ืองเปนประจําแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาข้ึนอยางถาวรของพฤติกรรมท่ีถูกตอง  นอกจากน้ีผูวิจัยคนพบวา

อุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน คือภาวะอาการการกระตุนตนเองอยางมาก ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดการพัฒนา

ลาชาของการเรียนรู และกระบวนการข้ันตอนท่ียากท่ีสุดสําหรับนักเรียนคือ ขั้นตอนการจายเงิน สวนหนึ่งคือนักเรียน

บางคนไมรูวิธีการเปดกระเปาเงิน ไมรูวาเก็บกระเปาเงินไวท่ีไหน หรือตองจายเงินจํานวนเทาใด 

เพ่ือใหการพัฒนามีความชัดเจนและคงทนผูวิจัยพิจารณาวาขั้นตอนการจายเงิน เปนการปฏิบัติท่ีซับซอน 

นักเรียนควรไดรับการฝกยอยใหเกิดความชํานาญกอน พรอมท้ังพัฒนาส่ือบัตรภาพใหมีความหมายตอพฤติกรรม

เฉพาะบุคคลอยางละเอียดมากข้ึน จะชวยใหการปฏิบัติกิจกรรมซื้ออาหารในแตละข้ันตอนมีความซับซอนนอยลง 

เพ่ือใหนักเรียนเกิดการพัฒนาจนมีภาวะพ่ึงพาตนเองได  ผูวิจัยจะปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาส่ือดานทักษะชีวิตใน

กิจกรรมการซื้ออาหารอยางตอเน่ือง 

 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท ท่ีกรุณาชี้แนะแนวทางกระบวนการวิจัย และดวย

ความกรุณาของอาจารย ผูวิจัยจะปฎิบัติการสอนและศึกษางานวิจัยตอไป เพ่ือเปนประโยชนแกนักเรียนและบุคคลท่ี

เกี่ยวของ  ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ และ ผศ.จิตติรัตน ทัดเทียมรมย  ผูใหการสนับสนุน และเปน

กําลังใจตลอดระยะเวลาการทํางาน รวมทั้งผูปกครองท่ีใหความชวยเหลือ และขอขอบคุณพิเศษ      ไดแก     นักเรียน

ท่ีใหความรวมมือและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานวิจัยน้ี รวมท้ังอาจารยสิทธิภาคย นาไชย  อาจารยรังสรรค   สมรูป  

อาจารยนฤมล ทวีพันธ และอาจารยวีรมลล โลเจริญรัตน ท่ีกรุณาชวยในการเก็บขอมูลงานวิจัยน้ี จนสําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค เพ่ือเปนวิทยาทานและประโยชนของนักเรียนสืบตอไป   
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