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บทคัดยอ 
 

การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค  1) เพื่อทราบความคิดเหน็ของครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเดก็ออทิสติก  2) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติก  และ 3)  เพื่อเปนแนวทางในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกบัการเรยีนรูดานความจําของเด็กออทิสติก   กลุมตัวอยางประกอบดวย ครูผูสอนเด็ก
ออทิสติกในหองเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน  จํานวน 32  คน  และ ครูผูสอนเด็กออทิสติกใน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการจดัการศึกษาพเิศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก        โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 15  คน รวมทั้งหมด  47  คน   ภาคเรียนที่  2   ประจําปการศึกษา  2548   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน แบบสอบถาม ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการ
เรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผูสอน   มีคาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงเปน 0.85  
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS / PC+   คํานวณคา รอยละ  คาเฉลี่ย  คาสูงสุดและคาต่ําสุด   
 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรู
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ สวนใหญพบวา ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเดก็ออทิสติกนั้น ควรมีการ
รวมประชุมชีแ้จงนโยบาย วางแผน  การจดักิจกรรมเรียนการสอน เพือ่ใหเขาใจธรรมชาติของเด็กออทิสติกและ
คํานึงความแตกตางระหวางเด็กออทิสติกกบัเด็กปกติ  อันจะนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอ
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การเรียนรูดานความจําของเดก็ออทิสติก  เปนตนวา  การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู    การแบงเนือ้หาที่เปน
ขั้นเปนตอน  จากงายไปยาก   การสอนแบบย้ําซ้ําทวน  สอนใหปฏิบัติจริง  การสื่อสารควรพูดใหชัดเจน  ส้ัน   
กระชับ   เนนใหนกัเรียนเลาเรื่อง  เลานิทาน  การกระตุน และเทคนิคในการจัดการกบัพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็ก
ออทิสติก   

การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนที่ทําใหเดก็ออทิสติกมีความจําที่ดีขึน้นั้น  ครูผูสอนสวนใหญให
ความคิดเหน็วา ควรสอนจากงายไปยาก  สอนสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูส่ิงที่อยูไกลตวัเดก็  ครูควรเลานิทานใหเดก็
ฟง  ฝกใหนักเรียน ตั้งคําถาม  อานเนื้อหาเอง และเลาเรื่องยอจากเรื่องที่เรียน  เนนการปฏิบัติจริง เชนการนํา
คําศัพทไปสรางเปนประโยคหรือเร่ืองราว  การเขียน  อานบอยมากขึน้กวาเด็กปกติ และการใชส่ืออุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน  

ซ่ึงจากความคดิเห็นของครูผูสอนดังกลาวนี้ จะเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติกตอไป 

 
คําสําคัญ  :     ความจําของเดก็ออทิสติก    การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของเด็กออทิสติก 
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บทท่ี  1 
 

                                                                                  บทนํา 

 

1.1     ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบนัสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหรัฐใหความสําคัญกับการศึกษาของบุคลากร

ของชาติทุก ๆ ดาน  ดวยการวางรากฐานการศึกษาที่มั่นคงใหกับบุคคลในชาติ  ขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
การศึกษาแกเยาวชนของชาต ิ เพื่อเตรียมเดก็ใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคณุภาพ   สามารถพึ่งพาตนเองได   
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณธรรม  สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมไทย และสงัคมโลกอยางสันติสุขบนพื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนไทยรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช 2540  ไดสนองตอบความมุงหวังทางการศึกษาของคนไทยไดอยางชัดเจน  
ในมาตรา  43  ซ่ึงบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพดานการศกึษาของชาวไทยไววา  “ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสบิสองป  รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย  ”  และพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542   มาตรา  10  ไดกําหนดไวสอดคลองกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไววา “ การจัดการศึกษาตองจดัใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจดัใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ’’ 
( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ , 2542 : 5, 7 )  และในมาตราเดียวกันนีย้ังไดกําหนดใหรัฐจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหกับผูพิการและผูดอยโอกาสเปนพิเศษ  และจะจะตองจดัใหกบัผูมีความสามารถพิเศษดวยรูปแบบอัน
เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล      ซ่ึงรวมทั้งเด็กทีม่ีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ  เชนเด็กที่มีความ
บกพรองทางดานรางกาย  ความบกพรองทางการเห็น   บกพรองทางดานการไดยนิ     เด็กปญญาเลิศ   เด็กที่มี
ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ     และเดก็ออทิสติก    ( ศรีเรือน  แกวกังวาล , 2543 )  เด็กที่มีความตองการ
พิเศษเหลานี้จงึไดเขาสูระบบโรงเรียนมากขึ้น  ซ่ึกเดก็ทีม่ีความตองการพิเศษและความสามารถทางการศึกษาที่
แตกตางไปจากเด็กปกติ  แมวาความตองการพื้นฐานจะไมแตกตางกัน  ( ผดุง  อาระวญิู , 2541 )  เชน เด็ก
ออทิสติกที่เรียนในโรงเรียนเรียนรวม  เปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาใหกับเดก็ออทิสติก คือ การสงเด็ก
เขาสูหองเรียนปกติ   โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา   เด็ก 
ออทิสติกมีความเหมือนกับเด็กปกติมากกวาความแตกตาง 
 การทํางานเพือ่ชวยเหลือเดก็ออทิสติกในดานการศึกษานั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมมือจาก
ครอบครัว ชุมชน  และสถานศึกษา  การประสานงานรวมกันอยางตอเนื่องตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย  
สงผลตอพัฒนาการและความกาวหนาของเด็กออทิสติก  และเนื่องจากเด็กออทิสติกมคีวามจําคอนขางสั้นมาก
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนในฐานะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ตอการจดัการเรียนการสอนของทั้งเด็กออทิสติก
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และเดก็ปกติ  จะตองคํานึงถึงหลักการสอนเด็กออทิสตกินั้นจะตองสอนจากสิ่งที่งายที่สุด   ใชประสบการณ
ตรงกับเด็กใหมากที่สุด  พูดย้ําซ้ําทวนสิ่งทีเ่รียนเพื่อใหเกดิความจําใหยาวข้ึน   สงเสริมใหเดก็เรียนรูตามขีด
ความสามารถของตน   ใชแรงเสริมอยางมีประสิทธิภาพ  กระตุนใหเดก็ใชความคดิ  ใหเดก็ไดมีโอกาสแสดง
ความเปนผูนํา    สอนจากสิ่งที่เด็กคุนเคยไปหาสิ่งที่ไมคุนเคย รวมทั้งการจัดหองเรียนใหเอื้ออํานวยตอการ
เรียนรู ( ผดุง  อารยะวิญู , 2529 )  รวมถึงการสอนทีละขั้นอยางชา ๆ  มีการใชบัตรคํา  บัตรภาพ   ของจริง   
ครูตองเปนผูที่มีความนุมนวล   ผอนคลาย  อบอุน  ไมเครียด   ไมกดดนัเด็ก   พูดซ้ําบอย ๆ พูดชา ๆ ชัด ๆ (  สม
พร  หวานเสร็จ , 2546 )   นอกจากนีเ้ด็ก 
ออทิสติกยังมคีวามบกพรองทางดานสังคม  ภาษา การสื่อสาร  ดานพฤติกรรม อารมณ  การรับรูและการเรียนรู  
การเคลื่อนไหว   การเลน   การจินตนาการ และดานความจํา   ซ่ึงครูตองจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ
เรียนรูของเด็กออทิสติกโดยเฉพาะในดานความจําที่เดก็ออทิสติกจะตองไดรับการพฒันา  เนื่องจากความ
บกพรองดานตาง ๆ ของเด็กออทิสติกนั้นถาไดรับการสอนแบบซ้ํา ๆ    เพื่อใหเด็ก 
ออทิสติกมีความจําในดานตาง ๆ มากขึ้น ก็จะทําใหเด็กออทิสติกพัฒนาได    
              จากเหตุผลขางตนผูศึกษาวจิัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการ
เรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผูสอน ของศูนยวิจัยและพัฒนาการจดัการศึกษา
พิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
1.2     วัตถุประสงคของการวิจัย 

5.1   เพื่อทราบความคิดเหน็ของครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีม่ีผลตอการเรียนรู
ดานความจาํของเด็กออทิสตกิ 

5.2   เพื่อศึกษาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็ก 
ออทิสติก 

5.3 เพื่อเปนแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูดาน 
ความจําของเดก็ออทิสติก 
 
1.3  สมมุติฐานการวิจัย  
  ครูมีความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอระดับความจําของเด็ก 
ออทิสติกหลากหลาย 
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 1.4     ขอบเขตการวิจัย 

         กลุมเปาหมาย      ไดแก   ครูผูสอนเด็กออทิสติกใหหองเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  
จํานวน 32 คน  และ ครูผูสอนเด็กออทิสตกิในศนูยวิจยัและพัฒนาการจัดการศึกษาพเิศษแบบเรยีนรวมสําหรับ
เด็กออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 15  คนรวมทั้งหมด  47  คน 
ภาคเรียนที่  2  ประจําปการศกึษา  2548   
1.5 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
       ตัวแปรตน        การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของครู 
       ตัวแปรตาม      ความคิดเห็นเกีย่วกับระดับความจําของนักเรียนออทสิติก 
1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 

 กิจกรรมการเรียนการสอน   หมายถึง  การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนกัเรียนเพื่อใหเกิดการ 
เรียนรูตามวตัถุประสงคที่ตั้งไว ยังรวมไปถึง ส่ืออุปกรณ  สภาพแวดลอม ในหองเรยีนที่มีสวนในการเรียนการ
สอนของครูและนักเรยีน 

เด็กออทิสติก   หมายถึง  เดก็ออทิสติกที่ศูนยวิจยัและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม 
สําหรับเด็กออทิสติกที่ไปเรียนรวมที่โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน ( มอดินแดง ) ทั้งระดับประถมและ
มัธยม  จํานวน  14  คน 

หองเรียน  หมายถึง   หองเรยีนของเดก็ปกติที่เด็กออทิสติกไปเรียนรวม ที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ( มอดินแดง ) ที่ระดับประถมและมัธยมและทีศู่นยวิจัยและพัฒนาการจดัการศึกษาพเิศษ
แบบเรียนรวมสําหรับเดก็ออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน 

การเรียนรู    หมายถึง  ความสามารถในการรับรู  เขาใจ  ดานการเรียนของนักเรียน  
ความจํา   หมายถึง  ความสามารถในการรับรูและความสามารถคงสิ่งที่เรียนรูได   
การเรียนรูดานความจํา  หมายถึง     การเรียนรูที่สามารถคงสิ่งที่เรียนรูมาแลวไว  สามารถแสดงออกมาโดย

ยกตวัอยางเชน   การตอบคําถาม  การแสดง   การกระทาํ   การมีปฏิกิริยาอื่น ๆ   หรือ การนําเหตกุารณใน
ปจจุบันตอเนือ่งกับเหตกุารณในอดีต  และทํานายสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได    

1.7    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1     ไดทราบผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในหองเรียนที่มผีลตอการเรียนรูดานความจาํของเด็ก
ออทิสติก 
        2    สามารถนําผลการศึกษาวจิัยทีไ่ดไปเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดาน
ความจําของเดก็ออทิสติก   

3.   ใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจยัคร้ังตอไปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็ก 
ออทิสติก 



 11

บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิ
สติกตามความคิดเห็นของครผููสอน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และงานวจิยัที่เกีย่วของ เพื่อเปนพื้นฐาน และ
แนวคดิที่จะนาํไปสูกรอบความคิดของการวิจัย  ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปนขอมูลประกอบการศึกษา  การ
วิเคราะห  และอภิปรายผล  การวิจัยจงึนําเสนอรายละเอยีดตามลําดับตอไปนี ้
 

2.1     ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบุคคลออทิสตกิ 
2.1.1      ความหมายของออทิสซึมและบุคคลออทิสติก 
2.1.1 สาเหตุและอัตราการเกิดภาวะออทิสซึม 
2.1.3     ขอบงชี้ในการวินิจฉยัเดก็ออทิสติก 
2.1.4     ลักษณะของเด็กออทิสติก 

2.2 ความจํา 
2.2.1 ความหมายของความจํา 

2.2.2     ประเภทของความจาํ 
  2.3   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติก 

  2.3.1     แนวคิดและหลักการในการจดัการศึกษา 
  2.3.2     หลักการจัดการเรยีนการสอนสําหรับเด็กออทสิติก 

         2.3.3     บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการจัดการศกึษาสําหรับเด็กออทิสติก 
         2.3.4     การจัดการศกึษาแบบเรยีนรวม 
2.4    งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเด็กออทิสติก 

 
2.1     ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบุคคลออทิสตกิ 
2.1.1   ความหมายของออทสิซึมและบุคคลออทิสติก 

 ออทิสซึม  (AUTISIM)  มาจากภาษากรีก วา  AUTO  แปลวา  ตัวเอง ( Self )  หมายถึง ขาดการติดตอ
กับผูอ่ืน หรือ แยกตัวอยูในโลกของตัวเอง  และไมแยแสตอโลกภายนอก ( กัลยา วิริยะ, 2539 )นอกจากนีย้ังมีผู
ที่ใหความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 
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 จิตติรัตน   พุกจินดา  ( 2545 ) กลาววา  ออทิสซึม (AUTISIM)   คือ อาการของโรคทางจิตเวชในเดก็  
สาเหตุเกิดจากความผิดปกตทิางพฤติกรรมแบบจํา  และมพีฤติกรรมผิดปกติซ่ึงจะปรากฏใหเห็นเปนที่สังเกตได
ในระยะแรก ๆ ของชีวิต กอนอายุ 30  เดือน หรือ  2 ขวบครึ่ง 
  กัลยา  วิริยะ, ( 2539 ) กลาววา  ออทิสซึม เปนโรคที่ทําใหเด็กมพีัฒนาการที่ผิดปกติ สงผลกระทบตอ
การสื่อสาร ทั้งทางวาจาและทาทาง  รวมทัง้ปฏิสัมพันธทางสังคม  อาการดังกลาวปรากฏกอนอายุ  30  เดือน 
และมีผลกระทบในทางลบตอการคิดของเด็ก  ลักษณะอืน่ ๆ ที่ปรากฏคือ การกระทํากิจกรรมซ้ํา ๆ หรือมีการ
เคลื่อนไหวซ้ํา ๆ ตอตานการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เชน  กิจวตัรประจําวนัและตอบสนองที่ปกติตอ
ประสบการณทางประสาทสัมผัสตาง ๆ  
 เพ็ญแข  ล่ิมศิลา (2540 ) กลาววา บุคคลออทิสติก มีความผิดปกติและความบาชาทางพัฒนาการดาน
สังคม  ดานการสื่อความหมาย  ภาษา  และการจินตนาการ  ซ่ึงมีสาเหตุเกี่ยวกับความผิดปกติทางกายภาพ 
เนื่องจากมหีนาที่ของสมองบางสวนทํางานผิดปกติไป 
 กลาวโดยสรุปแลว  ออทิสซึม  หมายถึง  ภาวะหรือกลุมอาการของความบกพรองทางพัฒนาการอยาง
รุนแรงในดานสังคม  ดานภาษาและการสื่อความหมาย  ดานพฤติกรรมและอารมณ  ดานการรับรูการเรียนรู  
ดานการเลนและการจินตนาการ ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูโดยสามารถสังเกตเห็นอาการผิดปกติได กอนเดก็อายุ  
30 เดือน  หรือ 20  คร่ึง  พฤติกรรมผิดปกตทิี่ปรากฏคือ การขาดปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  ไมเขาใจภาษาหรือไม
มีภาษาพดู สนใจสิ่งของหรือกิจกรรมซ้ํา ๆ และตอตานการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยเราจะเรียกผูที่
เปนโรคออทิสซึมนี้วา บุคคลออทิสติก    

2.1.2 สาเหตุและอัตราการเกิดภาวะออทิสซึม 
สาเหตุการเกิดภาวะออทิสซึม 

 วินัดดา  ปยะศลิป  ( 2537) กลาววา ปจจุบนัยังไมทราบสาเหตุการเกดิภาวะออทิสซึมที่แนนอน 
เพียงแตทราบวา เปนความบกพรองของสมองที่ทําหนาที่เกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสและการรับรู ซ่ึงสาเหตุ
ของโรคสรุปไดเปน 3 รูปแบบ คือ 

1) มีพยาธิสภาพที่ผิดปกติในสมอง  จึงเปนสาเหตุใหเกดิอาการเฉพาะออกมา  พบอาการ 
ออทิสติกรวมกับการที่มีเนื้อสมองอักเสบในวัยทารก  เดก็ที่เกิดจากแมเปนหัดเยอรมนัขณะตั้งครรภ  การชัก
ชนิด  Infantile  spasm , Tuberous  sclerosis ( โรคทางพันธุกรรมที่มีวามผิดปกติของเนือ้สมองและผิวหนัง ) 
เด็กที่ขาดอากาศขณะคลอด เปนตน เมื่อตรวจคลื่นสมองมักพบวามีความผิดปกติไดสูง 
บางราย พบความผิดปกติชัดเจนจากการตรวจเอ็กซเรยพิเศษที่ระบบประสาท 

2)    ไมมีพยาธิสภาพชัดเจน   แตมีผลกระทบตอการทํางานของสมองโดยพบทางสารเคมีที่มีรับ
ผิดปกติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการศึกษาอยางมากมาย 

3)    กรรมพันธุ  ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุอยูเบือ้งหลัง  เนื่องจากพบโรคนี้รวมกับโรคที่มคีวามผิดปกตทิาง
กรรมพันธุ  เชน  Tuberous  Sclerosis , fragile   Syndrome  ( โรคทางกรรมพันธุที่มีความผิดปกตขิองเนื้อสมอง
และผิวหนัง ) และพบบุคคลออทิสติกในครอบครัวได 
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 อัตราการเกิดภาวะออทิสซึม 
 ถาการวินิจฉยัใชขอช้ีบงจากลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติของลีโอ  แคนเนอร  หรือขอบงชี้ตามคูมือ
การวินจิฉัยและสถิติของสมาคมจิตแพทยอเมริกันครั้งที่  3  และครั้งที่  4  (DSM///-R,  DSMIV)  จะพบใน
อัตราสวน  21 – 36  คน  ในเด็ก  10,000  คน 
 ภาวะออทิสซึมสามารถสังเกตเหน็ไดชัดเจน  และพบกอนเด็กอายุ  3  ป  เกิดไดในทกุเชื้อชาติ  ทุก
ฐานะ ทกุเพศ สวนใหญจะเกดิในเพศชายมากกวาเพศหญงิ ในสัดสวนเพศชาย 4  คน ตอเพศหญิง   
1  คน 

2.1.3   ขอบงชีใ้นการวินิจฉัยเด็กออทิสติก 
 ขอบงชี้ในการวินิจฉัยวามีเด็กมีอาการเปนออทิสซึมหรือไมนั้นสังเกตไดจากหัวขอตอไปนี้  และถา

พบอาการเกิน  6  ขอยอย  แสดงวาเดก็มีพฤติกรรมนาสงสัยวามีอาการออทิสซึม 
 1.  มีการสูญเสียทางปฏิสัมพนัธทางสงัคม  (พบอยางนอย  2  ขอ) 
  1.1  ไมสามารถแสดงถึงการปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน  เชน  ไมสบตากับผูใด  ไม
แสดงออกทางสีหนาหรือกิริยาทาทางแตอยางใด 
  1.2  ไมมีความสามารถจะผูกสัมพันธกับใครใหเปนเพื่อนได 
  1.3  ขาดการแสวงหาเพื่อทีจ่ะเลนสนุกกับใคร  ไมแสดงความสนใจทีจ่ะรวมงานกับใคร  ไม
สามารถรวมกันทําประโยชนตอสวนรวมกับผูอ่ืนได 
  1.4  ไมสามารถมีการติดตอกนัทางสังคมและแสดงออกทางอารมณใหเหมาะสมเมื่ออยูใน
สังคม 
 2.  มีการสูญเสียทางการสื่อความหมาย  (พบอยางนอย  1  ขอ) 
 2.1  มีความลาชา  หรือไมมพีัฒนาการในดานภาษาและการพูด  หรือไมสามารถใชกิริยาทาทางในการ
ส่ือความหมายกับผูอ่ืนได 
 2.2  บางรายพดูไดแลว  แตไมสามารถสนทนาโตตอบกบัผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
 2.3  มักพูดซ้ํา ๆ ในสิ่งที่ตนเองตองการจะพูดและตนเองสนใจโดยไมสนใจวาจะมีผูอ่ืนฟงหรือไม 
 2.4  ไมสามารถเลนสมมุติไดดวยตวัเอง  หรือไมสามารถเลนลอกเลียนแบบที่เคยพบเห็นในสังคมได
อยางเหมาะสมตามวัย 
 3.  มีพฤติกรรมความสนใจในการกระทําซ้ํา ๆ  (พบอยางนอย  1  ขอ) 
 3.1  มีพฤติกรรมซ้ํา ๆ อยางเดียวหรือมากกวาหนึ่งอยางกไ็ด  มีความสนใจอยางใดอยางหนึ่งโดย
เฉพาะที่ผิดปกติอยางเดนชัด  เชน  สนใจมองพัดลมที่กําลังหมุนไดทั้งวัน 
 3.2  ไมสามารถยืดหยุนในการปฏิบัติกิจวตัรประจําวนัทีเ่คยทําซ้ํา ๆ เปนประจําได  โดยตองกระทําตาม
ขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้ง 
 3.3  มีการเคลื่อนไหวซํ้า ๆ เชน  กระดกินิว้มือไปมา  การโบกมือไปมา  การหมุนมือ  การหมุนตวัไป
รอบ ๆ เปนตน 
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 3.4  มีความสนใจเกี่ยวกับสวนใดสวนหนึง่ของวัตถุหรือของเลน  เชน  ถาเลนรถอาจหมุนลอใดลอ
หนึ่งเลนเทานัน้  โดนไมสนใจสวนอืน่ ๆ ของรถ 
 นอกจากการสังเกตดังทีก่ลาวมาแลว  จะตองพบวา  มีความลาชาหรือความผิดปกติอยางนอย  1  ขอ  
กอนอายุ  3  ป  คือ 

1. การปฏิสัมพันธทางสังคม 
2. ภาที่ใชในการสื่อความหมายในสังคม 
3. การเลนแบบสมมต ิ หรือการเลนจากจนิตนาการ 

โดยที่ความผิดปกติเหลานีไ้มไดเกีย่วของกบักลุมอาการผิดปกติอ่ืน ๆ เชน  ความผิดปกติทางสมองใน
วัยเด็ก  หากพบวามีอาการนาสงสัยวา  เดก็จะเปนออทิสซึม  ผูปกครองหรือครูควรนาํเด็กไปปรกึษาจิตแพทย  
หรือกุมารแพทยที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับออทิสซึมเพื่อวินิจฉยัวาเด็กเปนออทอซึมหรือไม  ทั้งนี้เพื่อใหการ
ชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพของเด็กไดทนัที  เพราะเดก็ออทิสติกที่ไดรับการพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพตั้งแตวัย
ทารกจะสามารถดํารงชีวิตไดใกลเคียงกับเด็กปกติ  แตถาเด็กออทิสติกที่ไมไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูจะ
เหมือนเด็กปญญาออน  โดยเฉพาะเด็กทีม่ีพฤติกรรมกาวราวที่ไมไดรับการบําบัดอาจทําใหเปนโรคจิตได 

2.1.4  ลักษณะอาการของเด็กออทิสติก 
 1.  ลักษณะอาการแสดงความบกพรองทางดานสังคม 
        ความบกพรองทางดานสังคมของบุคคลออทิสติก  เชน  ไมมองสบตา  สายตาเหมอลอยไร
จุดหมาย  มองคนผานเลยไป  แยกตัวอยูคนเดียว  ไมชอบการสัมผัส  ไมเขากลุมเลนกบัเด็กดวยกัน  ไมมี
สัมพันธภาพกบัคนอื่น  ไมเขาใจกตกิาสังคม  เปนตน 

2.  ลักษณะอาการแสดงความบกพรองทางดานภาษาและการสื่อความหมาย 
        ความบกพรองทางดานภาษาและสื่อความหมายของบุคคลออทิสติกมีหลายระดบั  เชน  การไมพูด
ถึงเมื่อวัยอันสมควร  พูดเพื่อจะบอกความตองการของตัวเองไมได  พูดชากวาวัย  พดูเลยีนแบบโดยไมเขาใจ
ความหมาย  พดูไมมีความหมาย  พูดเรยีงประโยคไมถูกตอง  พูดอยูคนเดียวโดยไมสนใจวาใครจะฟง  น้ําเสยีง
การพูดผิดปกติ  มีการลากเสียง  หรือเนนเสียงมากเกินไป  ไมเขาใจความหมายของคาํเดียวกันมีความหมายได
หลายอยาง  เปนตน 
 ความบกพรองทางดานอารมณของบุคคลออทิสติก  เชน  มีอารมณแปรปรวนงาย  หัวเราะหรือรองไห
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  กรีดรองเสยีงดังหรือรองไหเปนเวลานานเมื่อขัดใจ  บางคนทํารายตนเองเมื่อไม
พอใจ  ไมสนใจหรือเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  เปนตน 

3.  ลักษณะอาการแสดงความบกพรองทางการรับรู  และการเรียนรู 
ประสาทสัมผัสการรับรูของบุคคลออทิสติกแตกตางจากบุคคลปกติทั่วไป  บางคนมปีระสาทสัมผัส

การรับรูมากเกนิไป  หรือนอยเกินไป  ทั้งการรับรูความรูสึก  การมองเห็น  การดมกลิ่น  การฟง  การไดยิน  บาง
คนอาจจะตอบสนองไว  หรือชากวาปกตติอเสียง  แสง  สถานที่  วัตถุ  เชน  บางคนไมมีความรูสึกอะไรเลยกับ
เสียงดัง ๆ บางคนทนไมไดกบัเสียงเบา ๆ ตัวอยางเชน  เสยีงกระซิบ  เสยีงน้ําไหลจากกอกน้ํา  บางคนไมรูสึก
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รอนกับของรอน ๆ หรือไมรูสึกหนาวกับอากาศเยน็จัด ๆ หรือไมกลัวตอส่ิงที่เปนอันตรายจริง ๆ เชน  วิ่งตัด
หนารถยนต  หรือกลัวตอส่ิงที่ไมเปนอันตราย  เชน  กลัวไก  กลัวตุกตา  กลัวแปงเปยก  เปนตน  บางคนจะทาน
อาหารซ้ํา ๆ กันไมยอมเปลีย่น  เปนตน 
 ความบกพรองทางการเรียนรูของบุคคลออทิสติก  เชน  บางคนอาจมีความลาชาในการเรียนรูบางดาน
โดยเฉพาะดานภาษา  บางคนจะมีทกัษะการเรียนรูสูงในดานการวาดภาพ  การเลนดนตรี  การคิดคาํนวณตัวเลข
ไดเร็ว  การมีความจําเปนเลิศ  เปนตน 
 4.  ลักษณะอาการแสดงความบกพรองทางดานการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ 
        ความบกพรองทางดานการเคลื่อนไหวของกลามเนือ้มัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญของบุคคลออทิ
สติก  เชน  มีปญหาในการทรงตัว  มีปญหาควบคุมการเคลื่อนไหว  (เดินโนมตวัไปขางหนา  เดนิถอยหลัง  เดิน
หกลมงาย ๆ เดินชนสิ่งของเปนประจํา)  มปีญหาการประสานสัมพันธระหวางมือกับตาของการใชกลามเนื้อมัด
เล็ก  ใชการจับหยิบสิ่งของ  การเขียน  และการใชกลามเนื้อมัดใหญ  (แขน  ขา  ลําตัว)  ในการเดิน  การวิ่ง  การ
กระโดด  เปนตน 
 5.  ลักษณะอาการแสดงความบกพรองทางดานการเลนและการจินตนาการ 
        ความบกพรองทางดานการเลนของบุคคลออทิสติก  เชน  การเลนของเลนเขาจะเลนไมเปน  เมือ่
ใหรถยนตทีเ่ปนของเลนเด็ก  เขาก็จะเลนหมุนเพียงแตลอรถเทานั้น  ไมลากเลน หรือไถไปมาใหรถวิง่เหมือน
เด็กปกติ   หรือไดตุกตาเปนของเลน  บุคคลออทิสติกก็จะดึงตาดึงจมูก  ดึงแขน  ขา  ขาดกระจยุ  อยางนี้เปนตน  
บางคนชอบเลนคนเดยีวกับของเลนที่ไมนาเลน  เชน  เลนปนเชือกตลอดวัน  เลนกับกอนหินตลอดเวลา  เลน
ใบพัดลมที่กําลังหมุน  เปนตน 
 ความบกพรองทางดานจินตนาการของบุคคลออทิสติก  เชน  ไมเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรม  ขาด
ความคิดเชื่อมโยงในสิ่งที่เปนนามธรรม  จึงทําใหบางคนฟงนิทานไมรูเร่ือง  เลนบทบาทสมมติไมเปน  เปนตน 

 
2.2    ความจํา  ( Memory ) 
2.2.1  ความหมายของความจํา 

 เนื่องจากความจําเปนเหตุการณที่เรา “รูสึก”  วาเกดิขึ้นในหัวของเรา   ดังนั้นเกือบทุกคนจึงสามารถ
บอกความหมายของความจําได    ถาถามคนทั่วไปก็อาจจะไดรับคําตอบวา  ความจําคือส่ิงที่เหลือจากการลืม   
ความจําคือส่ิงที่เราเคยเหน็แลวเมื่อวันกอนและวนันี้กย็ังระลึกไดอยู   ความจําคือบางสิ่งบางอยางในอดีตที่ยังคง
อยูในหัวของเรา   เปนตน    แตถาถามนักปรัชญาอยางเชน   พลาโต (Plato)  ก็จะไดรับคําตอบวา  ความจํา  คือ 
“รอย” (Trace)  ที่เกิดขึ้นในสมองหลังจากทีบ่างสิ่งบางอยางไดเขาไปทางประสาทสัมผัสแลว  เชน  ทางตา  ทาง
หู    เปนตน  และรอยนีจ้ะยังคงเปนรอยอยูเชนนั้นตอไปอีกชั่วระยะหนึ่ง  หลังจากสิ่งกระตุนหรือส่ิงเราได
หายไปจากตาหรือหูแลว    ถาถาม  อริสโตเติล (Aristotle)  ก็จะไดรับคําตอบวา  ความจํา  คือ  รอยเชนเดียวกนั
กับของพลาโตแตรอยนีจ้ะคอยๆ  เปนรอยชัดเจนขึ้นหลังจากที่ไดเกดิซ้ําๆ กัน  และยังคงเปนรอยอยูช่ัวระยะ
หนึ่งหลังจากสิ่งเราไดหายไปแลว   นอกจากนี้อริสโตเตลิอาจจะตอบเพิ่มเติมวา  รอยเดิมอาจจะคงอยูตอไปได
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นานถาได “โยงสัมพันธ” (Associate) กับรอยอื่นๆ ที่เกิดเปนรอยอยูกอนแลว  ถาถามนักจิตวิทยากลุม
พฤติกรรมนิยมก็อาจจะไดรับคําตอบวา  ความจําคือนิสัย S – R  (S – R habit)  ที่ยังคงอยูหลังจาก S  (ส่ิงเรา 
Stimulus)  ไดหายไปจากสนามสัมผัสแลวหรือความจํา  คือ  การทีก่ารโยงสัมพันธ (Association)  ยังคงอยู
หลังจาก S  ไดหายไปจากสนามสัมผัสแลว   ถาถามนักจิตวิทยากลุมการจัดกระบวนสาร (Information – 
Processing  Theorists) หรือกลุมความคิดนิยม (Cognitivistms) ก็อาจจะไดรับคําตอบวา  ความจําคือการเก็บสาร 
(Storage) ไวในโครงสรางของความจําในชวยระยะเวลาหนึ่งหลังจากสารนําเขา (Input)  ไดหายไปจากสนาม
สัมผัสแลว  หรือรหัสที่ยังคงอยูในสมองในชวงระยะเวลาหนึ่งหลังจากสารนําเขาไดหายไปแลว  ถาถาม เฮบบ 
(Hebb, 1970) ก็จะไดรับคําตอบวา  ความจาํ  คือกลุมเซลล (Cell  assembly) 
 ผูอานจะเห็นวา  การใหความหมายของความจํานัน้มีความหมายแตกตางกันออกไปตามความเชื่อ
พื้นฐานของแตละคน   ทั้งๆที่ความจํานัน้มีอันเดยีว  คือ อันเดียวกนั  แตคนทีไ่ปใหความหมายนั้นแตกตางกนั   
จึงทําใหความหมายที่ออกมาแตกตางกัน   ทั้งนี้ก็เพราะตัวความจํานัน้ไมมใีครมองเห็นไดดวยตานัน่เอง    
ความหมายที่แตละคนใหจึงเปนความหมายจากการสันนษิฐานของตวัเองบนพื้นฐานของความเชื่อ  ถาจะ
เปรียบเทียบกค็งจะเปรียบไดกับคนตาบอดคลําชาง  ทั้งๆ  ที่ชางเปนตัวชางตัวเดยีวกัน  แตคนตาบอดเหลานั้น
ออกมารายงานตอเราวาชางเหมือนกระดงบาง  ชางเหมือนตนกลวยบาง    ชางเหมือนเชือกบาง   หรือถาจะ
เปรียบเทียบอกีอยางหนึ่งก็จะไดวา  ถาใหพระไปดูโจรที่ถูกยิงตายนอนอยูกลางถนน  พระก็จะพดูวา  อนิจจา  
สังขารไมเที่ยง  นาเวทนาเหลือเกิน   ถาใหตํารวจไปดูกอ็าจจะพดูวา  คนรกโลกเชนนี้ตายเสียกด็ ี  ถาใหนัก
เศรษฐศาสตรไปดูก็จะพดูวา  นาเสียดายทรัพยากรมนษุยที่อาจจะนํามาดัดแปลงเปนแรงงานผลิตไปอีกหนึ่งคน
แลว   ซ่ึงตัวอยางเปรยีบเทียบเหลานีจ้ะชี้ใหผูอานเห็นชัดเจนยิ่งขึน้วาพืน้ฐานความเชื่อ  และขอมูลที่ได
ประกอบกับอวิชชา (เรามองไมเห็นความจาํที่แทจริง)  รวมกันทําใหเราใหความหมายสิ่งตางๆ  (หรือตามเรื่องที่
กําลังพูดถึงนี้คอืความจํา)   มีความหมายแตกตางกันออกไป 
 สรุปแลว  ความจํา  หมายถึง  ผลที่คงอยูในสมองหลังจากสิ่งเราไดหายไปจากสนามสัมผัสแลว   ผลที่
คงอยูนี้จะอยูในรปูของรหัสใดๆ  ที่เปนผลจากการโยงสมัพันธ 
 เมื่อกลาวถึงเรือ่งความจําก็มคีวามจําเปนทีจ่ะตองกลาวถึงการลืมดวย   ทั้งนี้ก็เพราะวาเวลาที่นับจากสิ่ง
เราไดหายไปแลวนั้นเปนตัวช้ีความหมายทีสํ่าคัญของความจํา  ปญหาที่จะอธิบายวาสิ่งที่คงอยูนั้นหายไปจาก
สมองไดอยางไรนั้น  เปนปญหาของการลืม   คําอธิบายการลืมมีสองแนวคิดใหญๆ  คือ  ทฤษฎกีารเลือนหาย
ของรอบความจํา (Decay  Theory)  กับทฤษฎีการรบกวน ( Interference  Theory)ทฤษฎีการเลอืนหายของรอย
ความจํากลาววา  รอยความจําจะเลือนหายไปเมื่อเวลาผานไป (ขอใหสังเกตวา  รอยความจํานี้ก็ถือเปนรหัสรูป
หนึ่ง) คําอธิบายนี้อาจจะเปรียบเทียบใหเห็นงายๆ  จากตัวอยางทางเดินที่เชื่อมระหวางบานในหมูบานที่มีคน
เดินไปเดินมาประจํา   หญาที่รอยทางเดินจะเตือนเปนรอบทางเดิน  แตถาตอมาทางเดินนั้นไมไดใชนานๆ  คอื  
เวลาผานไปนานๆ  โดยไมไดใช  รอยทางเทานั้นจะคอยๆ  หายไป   เพราะมหีญางอกขึ้นมาแทน    เงื่อนไข
สําคัญของการลืมตามทฤษฎีนี้ก็คือ  เวลาที่ผานไป    สวนทฤษฎีการรบกวนนัน้อธิบายวา  การลืมเกิดขึ้น
เนื่องจากการรวบกวนตวัอยาง  เชน  10 นาทีแรกทองศพัทอังกฤษ 10 นาทีตอมาคิดเลขในใจ  5  ขอ    ถาผล
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ออกมาทําใหลืมคําศัพทอังกฤษหมดกแ็สดงวาการคิดเลขในใจเขาไปรบกวนการจําคาํศัพท  เงื่อนไขสําคัญของ
ทฤษฎีนี้คือ  มีส่ิงอื่นเขาไปรบกวนความจาํเดิม  เวลาไมเกี่ยว   ถาไมมีส่ิงใดเขาไปรบกวนความจําเดิมแลว  
แมวาเวลาผานไปเทาไรแลวการลืมจะไมเกิด  ทฤษฎีทั้งสองนี้ยังเปนที่ถกเถียงกนัอยูในปจจุบัน  แตยังสรุป
ไมไดวาทฤษฎีใดผิด   ทฤษฏีทั้งสองนี้จะกลาวถึงอยูหลายแหงในบทตอไป 

2.1.2   ประเภทของความจํา 
 ประเภทของความจําที่นกัจิตวิทยาศกึษากนัและที่เราพบในชีวิตประจําวนัและในหองเรียนมีสาม
ประเภท  คือ    การระลึก ( Recall )  การรูจกั  ( Recognition )  และการเรียนซ้ํา ( Relearning ) 
 1. การระลึก ( Recall ) 
 การระลึก  หมายถึง  การบอกสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลวไดโดยที่ส่ิงนั้นไมไดอยูในสนามสัมผัสในขณะนัน้   
เชน  เพื่อนของเราเคยบอกเลขเบอรโทรศัพทแกเราเมื่อวานนี้  วันนีเ้ราคิดถึงเขาอยากจะโทรศัพทถึงเขาเราก็ยก
หูโทรศพัทแลวหมุนเลขนั้นไป    ดังนีแ้สดงวาเราระลึกเลขเบอรโทรศัพทนั้นได    ส่ิงที่เราระลึกนั้นคือ  
ความจําที่เราเคยเรียนรูมากอน   ซ่ึงสิ่งที่เรากําลังระลึกอยูในขณะนัน้ไมไดปรากฎอยูตรงหนาเราในขณะที่เรา
ระลึก  การระลึกเกิดกับเราในชีวิตประจําวนัมาก  เชน   ผูจัดการบริษทัก็มักจะระลกึวาเมื่อวานนีไ้ดนัดหมายไว
กับใครบาง  ครูก็ระลึกวาเมื่อวานนี้เคยสอนถึงเรื่องใดแลว    เด็กคนใดบางยังไมสงการบาน  นักเรียนก็ตอง
ระลึกสูตรตางๆ  เมื่อครูถามใหตอบ    ตองระลึกความรูมากมายมาตอบขอสอบเมื่อถึงคราวสอบ  การระลึก
สามารถแบงออกตามลักษณะของสถานการณที่ระลึกได 3 แบบ  คือ  การระลึกเสรี (  Free  recall )   การระลึก
ตามลําดับ ( Serial  recall ) และการระลึกตามตัวแนะ ( Cued  recall ) 
 1.1. การระลึกเสรี ( Free  recal l) 
  การระลึกเสรี  หมายถึง  การบอกวาสิ่งที่เคยเห็นหรือเคยเรียนมานั้นมอีะไรบาง   ระลึกไดส่ิงใดกอนก็
ตอบสิ่งนั้น  ไมจําเปนตองระลึกตามลําดบักอนหลังที่เสนอใหเรียน  เชน  ครูตองการใหนกัเรียนจําชื่อจังหวัด  
15  จังหวดั   ดงันี้ 
 
  ปตตาน ี   ชุมพร   สงขลา 
  เชียงใหม  ลําปาง   สตูล 
  ขอนแกน  เพชรบุรี   นนทบุรี 
  ระนอง   สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขนัธ 
  ภูเก็ต   บุรีรัมย   สกลนคร 
 ในการเสนอใหเรียนครูอาจจะเขยีนชื่อจังหวัดใสบัตรคาํ  คําหนึ่งก็บตัรหนึ่ง  15  คําก็ 15 บัตร   เสนอ
ใหนกัเรียนดูคราวละหนึ่งบตัร  เรียงจากบตัรที่หนึ่งไปจนถึงบัตรสุดทายแลวใหนักเรียนระลึกโดยใหเขยีนตอบ  
ระลึกคําไหนกอนก็เขยีนคํานั้น  หรือครูอานใหฟงจากคาํแรกจนถึงคําสุดทายแลวใหเขียนตอบกไ็ด   แลวแตจะ
สะดวก   การระลึกเชนนี้เรียกวาการระลึกเสรี 
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 ในการศึกษาเกี่ยวกับการระลึกเสรีนี้  นักจิตวิทยาไดพบปรากฏการณที่นาสนใจมาก  กลาวคือ  
เนื่องจากการเสนอคําใหผูเรียนเรียนนั้นเสนอเรียงตามลําดับ  นัน่คือคําที่ 1  , 2 , 3  …. ไปเรื่อยๆ  จนถึงคํา
สุดทาย   ดังนั้นนักจิตวทิยาจึงไดนําคําทีผู่ตอบตอบนั้นมาเรียงตามลําดับที่ที่เสนอใหเรียน  แลวหาอัตราสวน 
เชน  ถาในครั้งนั้นมีผูเขารับการทดสอบหรือรับการทดลอง 20 คน   ระลึกคําแรกได  16  คน  คาอัตราสวนที่
ระลึกไดก็คือ16/20  = .80  หรือ 80 %    คําที่ 2  มีคนระลกึได 12 คน  คําที่ 3  ระลึกได  6  คน   คาอัตราสวนที่
ระลึกไดกจ็ะเปน .60   .30   ตามลําดับ  เปนตน  เมื่อนาํคาที่คํานวณไดไปจุดกราฟกจ็ะไดกราฟเปนรูปคลายๆ  
เขาควาย  เรียกวาโคงลําดับที่ ( Serial  position  curve)  ดังรูปที่ 1  และรูปที่ 2 
 รูปที่ 1  เปนขอมูลจากผลการทดลองของแกลนเซอรและคูนิทซ ( Glanzer  & Cunitz,1966) รูปที่ 2  
เปนขอมูลที่ไดจากการทดลองกับผูรับการทดลองเปนคนไทย  จะเห็นวากระสวนของเสนโคงคลายๆ กนั   
ช้ีใหเห็นวากระสวนของความจําของมนุษยไมวาจะเปนไทยหรือฝร่ังมีกระสวนคลายกันหรือทํานองเดียวกัน   
ขอที่นาสนใจมากก็คือคําแรกๆ  และคําหลังๆ  จะจําไดมาก   แตคํากลางๆ  จําไดนอย  ปรากฏการณในตอนแรก
ของโคง  เรียกวา  ผลตอนตน (Primary  effect) ปรากฏการณในตอนกลางของโคง  เรียกวา  ผลตอนกลาง 
(Middle-portion  effect) และปรากฏการณในตอนปลายของโคง  เรียกวา  ผลตอนปลาย (Regency  effect) 

1.2  การระลึกตามลําดบั (Serial  recall) 
 การระลึกตามลําดับ  หมายถึง   การตอบสิง่ที่เรียนจากสิ่งแรกเรียงลําดบัถึงสิ่งสุดทาย  เชน   ถาสิ่งที่จะ
จําเปน  276149538   เมื่อระลึกถึงตามลําดับเปน  276149538   ถาจําไดหมดก็จะระลึกไดหมด     ถาลืมบางก็จะ
ระลึกไดไมหมด  ถาผลการระลึกเปน 721646358  ก็เรียกวา  ระลึกไดหมดแตไมเรียกวาระลึกตามลําดับ   ตอง
เรียกวาระลึกเสรี   ถาระลึกตามลําดับตองเปนเหมือนทีเ่สนอใหเรียนคือ 276149538  ถาระลึกเปน 27614  ก็
เรียกวาระลึกตามลําดับ   แตระลึกไดไมหมด     ในการศึกษาความจําแบบระลึกตามลําดับนักจิตวิทยามกัใชวิธี
หยั่ง ( Probe  method )  ตัวอยางเชนตามตัวอยางขางบนนี้  ถาเราใชเลข 6 และ 5  เปนตัวหยั่ง  เราก็ตองบอก
ผูเรียนวาตอไปนี้ครูจะอานตัวเลขจํานวนหนึ่งมี 9 ตัวใหเธอฟง 1 เที่ยว    หลังจากครูอานจบแลว   เมื่อครูเอยช่ือ
ตัวเลขใดในจํานวนเลข 9 ตัวนั้น  ใหเธอตอบวาตัวเลขที่ตามหลังถัดจากตัวที่ครูเอยช่ือนั้นคือเลขใด  ตอไปครู
อานตัวเลขทั้ง 9  ตัวใหฟงจนหมดคือ 276149538  เมื่ออานเสร็จครูก็เอยวา 6  นักเรยีนจะตองตอบ 1  จึงจะถูก  
เมื่อครูเอย 5  นักเรียนตองตอบ 3  ดังนี้เปนตน   เลข 6 และ 5  คือตัวหยั่ง  เลข 2 , 7 เรียกวา ตัวนํา  และเลข 1 , 4 , 
9  และ 3, 8  เรียกวาตวัแทรก   การที่ผูเรียนสามารถระลึก 1  ไดเมื่อไดยินคําวา 6  หรือระลึก 3  ไดเมื่อไดยินคํา
วา 5  แสดงวาผูเรียนจําแบบเรียงตามลําดับ 
 การใหจําตามลําดับในบางกรณีไมตองใชตัวหยั่ง   กลาวคือ  เสนอสิ่งที่จะใหเรียนใหผูเรียนดกูอน 1 
รอบแลวใหระลึกตามลําดับจากคําแรกถึงคาํสดุทาย  โดยใหสัญญาณการระลึกดังตารางตอไปนี ้
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  ตารางที่ 1   การจําตามลําดับ 
 
    สัญญาณเริ่มเรียน 
    * 
    มะพราว 
    ปลาโลมา 
    สามเหลี่ยม 
    เหรียญบาท 
    กรุงเทพฯ 
    เรือบิน 
    ภูเขา 
    อวกาศ 
    *   สัญญาณระลึก 
 
 การจําตามลําดับโดยวิธีนี้  รายการที่ใหเรียนจะตองอยูในลําดับเดิมตลอดเวลาหรือทุกรอบที่เรียน  เสร็จ

รอบหนึ่งก็ขึ้นรอบใหม   ทําเชนนี้เร่ือยไปจนจําไดหมด 
 1.3   การระลึกตามตัวแนะ ( Cued  recall ) 

 ถาสิ่งที่จะจํามลัีกษณะเปนคูๆ   เชน 2 – หนังสือ , คน – 7  , ปลา – น้ํา , pen - ปากกา , คําที่อยูขางหนา
เรียกวา ตัวแนะ (Cue)  หรือ ตัวเรา ( Stimulus-S )  ตามตวัอยางนีต้ัวแนะหรือตัวเรากค็ือ 2 , คน , ปลา , pen  คํา
ที่อยูขางหลังตวัแนะเรยีกวา  ตัวสนอง ( Red-pence-R )  การศึกษาการระลึกตามตัวแนะมวีิธีการศึกษา 3 แบบ 

ดังนี ้
  1.3.1  แบบคาดคําตอบ ( Anticipation method ) 

  สมมติวามีคําคูที่ครูตองการใหผูเรียนจําอยู 5 คู  ในรอบการเรียนแรกครเูสนอใหผูเรียนจํา
คราวละ 1 คู  จนครบ 5 คู  จากนั้นจึงทดสอบโดยเสนอตวัแนะใหผูตอบตอบตัวสนอง   ถาตอบไมไดก็เฉลย
สลับกันเชนนี้เร่ือยไปจนครบ 5 คู   ถายังจําไดไมหมดกท็ดสอบรอบที่ 2  ตอไป  ในการทดสอบแตละรอบผู
ทดสอบมักจะสลับที่คําคูเหลานั้น  โดยวิธีสุม    ถาทําเปนบัตรคําก็อาจจะสับที่แบบสบัไพ  ทาํเชนนีเ้ร่ือยไปจน

จําไดหมดดังตวัอยางในตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 2   รอบการเรียนรูคําคูแบบคาดคําตอบ เร่ิมตั้งแตรอบเสนอ   รอบสอบ 1  รอบสอบ 2  และ 
    ไปเรื่อยๆ 

 
ลําดับที่ รอบเสนอ รอบสอบ 1 รอบสอบ 2 … 

1 คน –ปลา คน - ? ดี - ?  
2 เสือ – น้ํา คน – ปลา ดี – เขียว  
3 ฟา – หญา นอน - ? ฟา - ?  
4 นอน – แมว นอน – แนว ฟา - หญา  
5 ดี - เขียว    

 
1.3.2  แบบจํา – สอบ (Study –test method) 

  แบบจํา – สอบก็คลายๆ กับแบบคาดคําตอบ   ตางแตวามรีอบจําและรอบสอบสลับกันไป  
และในรอบสอบก็เสนอแตเพียงตัวแนะเทานั้น  ดังตวัอยางในตารางที่ 3 

1.3.3  แบบตอเนื่อง  (Continuous  method) 
  แบบจําตอเนื่องมีทั้งรอบเรียนและรอบสอดแรกกนัเปนจงัหวะตามแตผูทดลองหรือผูใหเรียน
ตองการ  ดังตวัอยางในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3   การเรียนคําคูแบบจํา – สอบ 
 

รอบจํา 1 รอบสอบ 1 รอบจํา 2 รอบสอบ 2 
นก – BIRD 
น้ํา – WATER 
ปากกา – PEN 
สุนัข – DOG 
แมว - CAT 

นก – ? 
น้ํา – ? 
ปากกา – ? 
สุนัข – ? 
แมว - ? 

ปากกา – PEN 
แมว – CAT 
นก – BIRD 
น้ํา – WATER 
สุนัข – DOG 

น้ํา – ? 
ปากกา – ? 
สุนัข – ? 
แมว - ? 
นก – ? 
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ตารางที่ 4   การเรียนคําคูแบบตอเนื่อง 
 
คร้ังท่ี คําคู คร้ังท่ี คําคู 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

หนังสือ -  BOOK 
วิ่ง – RUN 
น้ําตาล – SUGAR 
หนังสือ - ? 
มือ – HAND 
มือ - ? 
โตะ – TABLE 
แผนที่ - MAP 

9 
10 
11 
12 
13 
. 
. 
. 

 วิ่ง -  ? 
ลม – WIND 
น้ําตาล - ? 
บาน – HOUSE 
โตะ - ? 
. 
. 
. 

 
 
2.3   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติก 

2.3.1 แนวคิดในการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก 
เด็กออทิสติกควรมีสิทธิไดรับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 การศึกษาที่จัดไดสําหรับเด็กออทิสตกินั้นจะตองเหมาะสมกับความตองการและ
ความสามารถของเด็กเหลานี้  จึงสามารถทําใหเด็กไดรับประโยชนจากการศึกษา 

บริการทางการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกในประเทศไทยอยูคอนขางกัดเนื่องจาก ความผิดปกติดาน
พฤติกรรมและอารมณของเด็กออทิสติก  ทําใหคนสวนใหญเหน็ความสําคัญของการศึกษาสําหรับเด็กออทิสตกิ
เพราะเชื่อวา  การไดรับการศึกษารวมดับเด็กปกตจิะมีประสิทธิภาพเพยีงไรขึ้นอยูกับองคประกอบโดยมี
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับเด็ก 
ออทิสติก ( ผดงุ  อารยะวิญ ู, 2541 ) ดังนี ้
 1)   การปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรควรไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการและ
ความสามารถของเด็ก  โดยทฤษฎีแลวการจัดการเรียนการสอนควรเนนขบวนการแกปญหา หรือเพื่อมุงบรรเทา
ปญหาความบกพรองของเดก็ในดานตาง ๆ  ดังนั้นหลักสูตรของเด็กออทิสติกจึงควรเนนแกไขสิ่งตอไปนี ้
  (1)   ทักษะในการสรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
  (2)   ทักษะในการพูดและการใชภาษา 
  (3)   ทักษะในการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญ อารมณ และสังคมของเดก็ 
  (4)   ทักษะในการปรับตัวเพือ่ใหเดก็แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
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 2)   การดํารงชพีทางสังคม  หลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติกไมควรเนนเฉพาะดานวิชาการควรเนน
ทักษะทีจ่ะชวยใหเด็กสามารถดํารงตนอยูในสังคมได โดยไมอาศยัความชาวเหลือจากบุคคลอื่น 
   3)   การตอบสนองความตองการของเด็ก   เด็กออทิสติกมปีญหาหลายดาน  ทั้งดานการแพทยื  ดาน
สังคม  ดนความคิดความจํา  ดานการพดูและภาษา  ดานการปรับตัวและดานพฤติกรรมการจัดการเรยีนการ
สอนเพื่อมุงขจดั  หรือบรรเทาปญหาเหลานี ้ จงึจําเปนตองมีการวางแผนโดยอาศัยความรวมมือจากบคุคลหลาย
ฝาย 
 4)   การชวยเหลือเด็กออทิสติกเบื้องตน  ความเชื่อสําคัญประการหนึ่งในการใหบริการทางการศึกษา
แกเดก็ออทิสตกิ  นอกจากการอยูรวมกันกบัเด็กปกติแลวการชวยเหลือเบื้อตนเปนสิ่งที่สําคัญ  นักการศึกษา
พิเศษมีความเชื่อวา  ยิ่งเด็กไดรับการชวยเหลือรวดเร็วเพียงใด   โอกาสที่ปญหาของเด็กขะบรรเทายิ่งมีมากขึ้น
เทานั้น  สําหรับเด็กออทิสตกินั้นควรชวยเหลือเบื้องตนที่เด็กควรจะไดรับ  ไดแก  ความชวยเหลือในดานการ
ส่ือสารและการปรับพฤติกรรม ซ่ึงสวนมากมุงขจัดความกาวราว  การปรับตัวในการถดถอย  ตลอดจนทักษะใน
การเขากับคนอื่นของเด็ก  ดงันั้นบริการทางจิตวิทยาจึงจําเปนสําหรับเดก็ประเภทนี ้
 5)   การทํางานเปนทีม  เนื่องจากเดก็ออทสิติกมีความตองการมากมาย  และหลากหลายจึงยากที่ครู
เพียงคนเดียวจะสามารถชวยเหลือเด็กไดเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นโปรแกรมการชวยเหลือเด็กออทิสติก
จึงประกอบดวยบุคลกรหลายฝาย   เชน    ครูการศึกษาพิเศษ    ครูที่สอนเด็กปกติ    นกัแกไขการพูด    นักสังคม
สังเคราะห    นักจิตวิทยา    จิตแพทย   นักกิจกรรมบําบัด   นักกายภาพบําบัด  และ 
บุคลกรทางการแพทยที่จําเปนอื่นๆ การทํางานเปนทีมในลักษณะนี้จําเปนตองมีการวางแผนลวงหนาจึงจะ
สามารถทําสําเร็จตามเปาหมายได  

-    แนวคิดสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก  คือ   ตองจัดการศึกษาใหแกเดก็ออทิ
สติกอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับศักยภาพของเด็กแตละคน และโดยตระหนักวา  เดก็ 

ออทิสติกมีสิทธิในการไดรับบริการดานการศึกษาจากรัฐอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปตามนโยบาย  “ การ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน ”  ของสหประชาชาติ  และการกําหนดสิทธดิานการศึกษาของพลเมืองไทยที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ 2540 มาตรา 43 ใหระบไุวอยางชัดเจนวา “ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสบิสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ...” 
นั่นหมายความวา  บุคคลออทิสติกมีสิทธิสมัครเขาเรียนไดทุกโรงเรียน  ทุกระดับชั้นเรียน  และทกุระบบ
การศึกษาเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยโรงเรียนหรือหนวยงานที่จัดการศึกษาไมมีสิทธิปฏิเสธ  

 -   บุคคลออทิสติกสามารถไดรับการศึกษาอยางเทาเทยีมกันกับคนอืน่ทั่วไป  บุคคลออทิสติก
จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยอยางเหมาะสม  ดงันั้น  หนวยงานที่จัดการศึกษาใหแก
บุคคลออทิสติก  จึงตองใหบคุคลออทิสติกไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยอยางถูกตองและเหมาะสม  
ตามสิทธิในฐานะบุคคลออทิสติกจัดเปนบคุคลพิการประเภทหนึ่ง  ดังทีร่ะบุไวในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.2543  มาตรา 15 (1 ) ที่กําหนดใหคนพิการซึ่งจดทะเบยีนแลวตองไดรับ  “ บริการ
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ฟนฟูสมรรถภาพโดยวิธีทางการแพทย  และคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เพื่อปรับสภาพทาง
รางกาย  ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ หรือเสริมสรางสมรรถภาพใหดีขึน้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ”   ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบบัที่ 3  ใหสอดคลองกับมาตราดังกลาว  คนพิการที่จด
ทะเบียนแลวจะไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ดวยวิธีการทางแพทยจากรัฐโดยไมตองเสียคาใชจาย เชน   
กายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบดั  สังคมสงเคราะห และสังคมบําบัด  การแกไขการพูด   ( อรรถบําบัด )  การฟนฟู
สมรรถภาพทางการสื่อสาร  เปนตน 

 -  ใน “ ปฎิญญาวาดวยสิทธิคนพิการไทย ”  ซ่ึงลงนามประกาศโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  นายชวน   
หลีกภยั  เมื่อวนัคนพิการสากล  วันที่  3  ธันวาคม  2541  โดยในขอที่ 4 ไดระบวุา  “ คนพิการมีสิทธิไดรับการ
ดูแลฟนฟูสมรรถภาพ และพฒันาตั้งแตแรกเกิด  และแรกเริ่มที่พบความพิการ  รวมทัง้ผูปกครอง  และ
ครอบครัวของคนพิการตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐในทุกดาน  เพื่อใหสามารถฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนา
คนพิการอยางเต็มศักยภาพ และสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล ” 

ครูจะตองจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กออทิสติกอยางเตม็ศักยภาพ และสอดคลองกับความตองการของแตละ
บุคคล    พรอมทั้งสนับสนุน และทํางานรวมกับครอบครัวของบุคคลออทิสติกดวย 

2.3.2 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติก 
1) วางแผนการสอนรายบุคคล  โดยยดึพัฒนาการและความสามารถของผูเรียนเปนหลัก   

โดยบูรณาการองคความรูตาง ๆ เขาดวยกนั  พรอมทั้งเปดโอกาสใหเดก็ออทิสติกมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน  และสามารถพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพของแตละคน 

2) จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหเดก็ออทิสติกสามารถดํารงชีวิตโดยการพึ่งตนเอง 
อยางมีความสขุ  เปนอิสระและมีศักดิ์ศรี 

3) การประเมินการจบหลักสูตรการศึกษาของเด็กออทิสติกใหพิจารณาจากแฟมสะสมงานของ
ผูเรียนแตละคนเปนหลักและการประเมนิจากสภาพจริง 

4) ครู  ครอบครัวของเด็กออทิสติก  และนักวชิาการที่เกี่ยวของ  รวมกันประเมินทกัษะของเด็ก
ออทิสติกกอนการจัดการเรยีนการสอน   และกําหนดเปาหมายของการศึกษาใหสอดคลองกับศักยภาพของเดก็
แตละคน 

5) ครูตองทํางานรวมกับครอบครัว  ชุมชน   นักวิชาชพีตาง ๆ ตลอดจนองคกรของบุคคล 
ออทิสติก  เชน ชมรมผูปกครองเด็กออทิสตกิ   สมาคมผูปกครองออทิสซึม จังหวัดเชียงใหม  สมาคมผูปกครอง
บุคคลออทสิซึม ( ไทย ) และมูลนิธิเพื่อบุคคลออทิสติก ( ประเทศไทย ) เปนตน 

        6 )   สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพ  โดยเฉพาะการพฒันาทักษะตาง ๆ ซ่ึง  
ดําเนินการโดยนักวิชาการทีห่ลากหลาย  เชน  แพทย  นกัแกไขการพูด  นักกายภาพบาํบัด  นักกิจกรรมบําบัด  
นักจิตวิทยา  นกัดนตรี และนกัสังคมสงเคราะห เปนตน  
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กระบวนการการเรียนการสอนตามรปูแบบโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized 
Education Program : IEP ) 
 โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เปนโปรแกรมการศึกษาที่จัดทําขึ้นไดตรงกับสภาพความ
ตองการจําเปนของบุคคลแตละคน โดยมวีัตถุประสงคการใช 2 ประการ คือ  
 1. เพื่อจัดเด็กเขารับบริการการศึกษา และบริการอื่นที่เกีย่วของตามความคิดเห็นคณะกรรมการที่
ประชุมเด็กเปนรายกรณ ี
 2. เพื่อเปนเครือ่งมือสําหรับใชในการตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ กระบวนการเรยีนการสอนตามรูปแบบโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลแบง
ออกเปน 3 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสงตอ (Referral Stages) แบงเปนขั้นตอนยอย 
 กิจกรรมกอนการสงตอ (Prereferral Activities) คือการชวยเหลือระยะแรกเริ่มที่ครูผูปกครองใชเมือ่
พบวาผูเรียนมปีญหาและความบกพรอง โดยการรวบรวมขอมูลของผูเรียนจากครแูละผูปกครอง แลวจึง
วิเคราะหปญหาของผูเรียนพรอมทั้งใหการชวยเหลือในระยะแรกเริ่มโยกลุม บุคคล 2 กลุม คือ 
 1) ครูผูสอน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
      1.1) จัดหาขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน 
      1.2) แสวงหาวธีิชวยเหลือผูเรียน 
      1.3) ดําเนนิการชวยเหลือผูเรียนตามขอมูลที่ครูผูสอนมีอยูแลว และประเมินผล 
      1.4) ครูผูสอนนําขอมูลมาประชุมหารือกับผูปกครองและผูเกีย่วของ 
      1.5) ผลการแกไขยังไมเปนที่พอใจใหสงผูเรียนไปยงัคณะกรรมการดําเนินงานพจิารณาแกไขตอไป 
 2) คณะกรรมการดําเนนิงาน หมายถึง คณะบุคคลจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตาง 
ๆ ซ่ึงจะรับปญหาที่เกิดขึน้ตามที่ครูนําเสนอพิจารณาหาวิธีการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
 การสงตอ (Referral and Initial Planning) การสงตอผูเรียนไปยังหนวยงานที่เกีย่วของจะตองไดรับการ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูปกครอง 
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตรวจสอบ (Assessment Stages) 
 เปนขั้นตอนสาํคัญของกระบวนการเรยีนการสอนตามรูปแบบ IEP  ซ่ึงจะเกี่ยวของกบัการพัฒนาและ
การเรียน IEP   ซ่ึงมี 2 ขั้นตอนยอย ดังนี ้
 1) การประเมนิโดยคณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary  Evaluation)  ในขั้นนีจ้ะมีผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ 
ดาน เชน นักจติวิทยา พยาบาล สถานศึกษา นักแกไขการพูดผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กทีม่ีปญหาการเรยีนจะ
ทํางานรวมกนัและรวบรวมขอมูลที่จําเปนจากการตรวจสอบทางวิชาการ และพฤติกรรมที่สงสยัวาจะเปนความ
บกพรองของเด็ก การทดสอบตองกระทําโดยบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมตองเที่ยงตรง มีคาความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง ผลที่ไดรับจากทอสอบจะตองสะทอนใหเหน็ถึงความสามารถจริงหรือระดับผลสัมฤทธิ์เด็กจริง ๆ ที่
แบบทดสอบนั้นตองการประเมิน 



 25

 2) การประชุมเพื่อเขียน IEP 
 หลังจากที่ไดมกีารรวบรวมขอมูลโดยคณะสหวิทยาการแลว ขั้นตอนตอไปใหจัดประชุม ประชุมเขยีน 
IEP  ซ่ึงประกอบดวย ผูปกครอง และครู พรอมกันนี้ตองจัดเตรียมประวัตินักเรียนใหมีความพรอมสําหรับใช
เปนขอมูลในการเขียน IEP  ดวย 
 เนื้อหาสาระของ IEP  ประกอบดวย 
 1) ขอมูลสวนตัวเกีย่วกับผูเรียน ไดแก ช่ือ เพศ อาย ุทักษะพื้นฐานที่มีความบกพรอง 
 2) วันเริ่มตนทีไ่ดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน และวันที่มทีักษะพื้นฐานเพียงพอตอการเรียนรู 
 3) ความกาวหนาของการพฒันาทักษะพื้นฐานดานตาง ๆ 
 4) โปรแกรมการศึกษา/การศกึษาอาชีพ กําหนดเรื่องที่จะเรียนในวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต และการฝก
อาชีพที่สอดคลอง เหมาะสมกับผูเรียน 
 5) ทักษะพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนการกระตุนและสงเสริมใหสามารถชวยเหลือ
ตนเอง เปนสมาชิกที่ของครอบครัว สังคม และมีความพรอมตอการเรียนรู 
 6) ความกาวหนาของการเรียนรูตามหลักสตูร เปนการบนัทึกความกาวหนาในการเรยีนแตละรายวชิา 
 7) การประเมนิเพื่อจบหลักสูตร เปนการบันทึกถึงความกาวหนาเปลีย่นแปลง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑการประเมิน 
 8) ผูบันทึกและรายงานขอมลู 

2.3.3 บทบาทของผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก 
 แมบุคคลออทิสติกจะมีความแตกตางจากบคุคลทั่วไป  โดยเฉพาะดานการสื่อสาร  พฤติกรรมและ
สังคม  แตเมื่อบุคคลออทิสติกไดรับการฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองและเหมาะสมบุคคลออทิสติกจะสามารถ
พัฒนาทักษะในทุกดานไดเชนเดียวกับคนทั่วไป  ตลอดจนสามารถพึ่งตนเอง  เรียนรู  ไดรับการศึกษา  
ประกอบอาชพี  ดํารงชีวิตอยางเปนอิสระและมีเกยีรติ  และมีความสขุในสังคม 
 อยางไรก็ตามการใหการฟนฟูสมรรถภาพแกบุคคลออทิสติกจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ดังกลาวขางตนนั้น  จะตองดําเนินการโดยกลุมวิชาชีพตาง ๆ ซ่ึงมีหนาที่เกีย่วกับบคุคล 
ออทิสติกในลกัษณะงานทีแ่ตกตางกัน  ดังตอไปนี ้
 1)  ผูปกครอง  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เล้ียงดู  เฝาสังเกตลักษณะของออทิสซึม  สงตรวจวินิจฉยั  และ
ประเมินทักษะดานตาง ๆ ดาํเนินการใหบคุคลออทิสติกไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางดานการแพทย  ศึกษา  
สังคม  และอาชีพอยางเตม็ศกัยภาพ  ใหการฟนฟูสมรรถภาพที่บาน  สังเกต  ติดตามประเมิน  และบันทึก
พัฒนาการทุกดาน  ปรึกษา  ขอคําแนะนํา  และรับบริการจากนกัวิชาชีพตาง ๆ ทํางานรวมกับครู  องคกรของ
บุคคลออทิสติก  และผูเกีย่วของตลอดจนดําเนินการใหบุคคลออทิสติกไดรับสิทธิ  และความรูทางกฎหมาย 
 2)  แพทย  หมายถึง  ผูทําหนาที่  ตรวจ  วนิจิฉัย  สงประเมินทักษะดานตาง ๆ ใหยาบาํบัดอาการ
ผิดปกติ  ใหคําปรึกษา  และประสานงานกับผูเกี่ยวของ  เดก็ออทิสติกบางคนอาจไปพบกุมารแพทย  (แพทย
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ผูเชี่ยวชาญดานเด็ก)  หรือจติแพทย  (แพทยผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา)  ซ่ึงทําหนาที่เชนเดียวกับแพทยทั่วไป  แต
กุมารแพทย  และจิตแพทยบางคนจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องออทิสติกเปนพิเศษ 
 3)  นักแกไขการพูด  หรือนักอรรถบําบัด  หมายถึง  ผูทําหนาที่ประเมนิและพัฒนาทกัษะการสื่อสาร  
โดยเฉพาะดานความสามารุเขาใจภาษาทาทาง  และภาษาพูด  การฝกการเปลงเสียงพูด  การแกไขเสียงพูดให
ชัดเจน  รวมทัง้การติดตอกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 
 4)  นักจิตวิทยา  หมายถึง  ผูทําหนาที่ประเมินปรับและพฒันาระดับเชาวนปญญา  พฤติกรรม  อารมณ  
และทักษะดานสังคม  รวมทั้งทําหนาที่แนะแนว  และใหคําปรึกษาแกครอบครัว  ตลอดจนทําหนาที่ปรับและ
พัฒนาทักษะดานพฤติกรรม  อารมณ  เปนตน 
 5)  นักโสตสัมผัสวิทยา  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ประเมิน  และวนิิจฉัยสมรรถภาพการไดยนิ  เพื่อ
วิเคราะหวาความบกพรองดานการสื่อสาร  หรือพัฒนาการทางภาษาพดูมีสาเหตุจากความผิดปกติทางการไดยนิ
หรือไม 
 6)  นักกายภาพบําบัด  หมายถึง  ผูทําหนาที่ประเมิน  และพัฒนาทกัษะดานการใชกลามเนื้อมัดใหญ  
หรือการเคลื่อนไหว  ไดแก  การยืน  นั่ง  เดนิ  วิ่ง  เปนตน 
 7)  นักกิจกรรมบําบัด  หมายถึง  ผูทําหนาที่ประเมิน  และพัฒนาทกัษะดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  
โดยเฉพาะการทํางานประสานกันระหวางสายตากับมือ  เชน  การจับและหยิบสิ่งของ  การปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวนั  (การรับประทานอาหาร  การแปรงฟน  อาบน้ํา  แตงตวั  ฯลฯ)  รวมทั้งการทํางานบาน  และทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชพี 
 8)  นักดนตรีบาํบัด  หมายถึง  ผูทําหนาที่ใชเสียงดนตรี  การเลนดนตรีและการรองเพลงในการประเมิน
และพัฒนาทกัษะดานตาง ๆ เชน  การใชกลามเนื้อมัดใหญ  การใชกลามเนื้อมัดเล็ก  การฟง  ความสามารถ
เขาใจภาษาพดู  การเปลงเสียงพูด  การสื่อสาร  การเรียนรู  และการสรางจินตนาการ  รวมทั้งการปรับพฤติกรรม  
และอารมณ  เปนตน 
 9)  นักศิลปะบาํบัด  หมายถึง  ผูทําหนาที่ใชศิลปะในทุกแขนง  ในการประเมินและพฒันาทักษะดาน
ตาง ๆ รวมทั้งการปรับพฤติกรรม  และอารมณเชนเดียวกับนักดนตรีบาํบัด 
 10)  นักสังคมสงเคราะห  หมายถึง  ผูทําหนาที่แนะแนว  และใหคําปรึกษาแกครอบครัว  และบุคคล
ออทิสติก  ประสานงานดานการจดทะเบียนบุคคลออทิสติกเปนคนพิการ  ตามที่ระบุในพระราชบญัญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ.  2534  กฎกระทรวง  ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  
 11)  ครู  หมายถึง  ผูทําหนาที่เตรียมความพรอมในการเขารับการศึกษา  ใหการศกึษาแนะแนว  และให
คําปรึกษาแกครอบครัวรวมทั้งพัฒนาทักษะดานตาง ๆ เชน  การใชกลามเนื้อมัดใหญ  และเล็ก  การสื่อสาร  การ
รับรู  การเรียนรู  การชวยเหลือตนเอง  การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  การแกปญหา  และการสรางจินตนาการ  
เปนตน 
 12)  ครอบครวั  หมายถึง  ทกุคนในครอบครัวและในชุมชนที่บุคคลออทิสติกอาศัย  ตองใหการยอมรับ
วาบุคคลออทิสติกเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  และชุมชนที่เปนทรัพยากรมนษุยทีม่ีคา  สามารถพัฒนาทักษะ
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ดานตาง ๆ ใหสามารถพึ่งพาตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนได  ครอบครัวและชุมชน
จะตองสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาบคุคลออทิสติกได  ในกรณีทีพ่บวาบุคคลนัน้มีอาการ  “ออทิสซึม”  
โดยการสงตอชวยเหลือไดใน  2  กรณี  คอื 
  กรณีท่ี  1  ฟนฟูและพัฒนาโดยการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวดั  อําเภอ  สถานีอนามัย
ตาง ๆ ประชาสงเคราะหจังหวัด  เพื่อใหไดรับการฟนฟู  และพฒันาในหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
  กรณีท่ี  2  จัดใหบุคคลออทิสติกไดรับการศกึษาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในระบบโรงเรียนหรือ
นอกระบบโรงเรียน  ตามแตสภาพความเหมาะสมกับบคุคลออทิสติกแตละบุคคล 

 ส่ิงสําคัญในการฟนฟูสมรรถภาพ  และพฒันาบุคคลออทิสติก  คือ  การที่บุคคลทุกฝายซึ่ง
เกี่ยวของกับบคุคลออทิสติกดังกลาวขางตน  ไดประสานงานอยางใกลชิดตอเนื่องและสม่ําเสมอทั้งในดานการ
พิจารณาประเมินพฤติกรรม  การปรกึษากําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคคลออทิสติก  และแกไขปญหา  เปน
ตน  พรอมทั้งทํางานรวมกับครอบครัว  ผูเล้ียงดู  และผูใกลชิดกับบุคคลออทิสติก  รวมกับชุมชน  และคนอื่น ๆ 
ใน 
2.3.4     การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 การเรียนรวม  หมายถึง  การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ซ่ึงไดแกเด็กพิการประเภท
ตาง ๆ ไดเรียนรวมกับเดก็ปกติโดยคํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล  เพื่อสงเสริมใหเดก็กลุมนี้ไดมี
โอกาสเรียนรูรวมกันและดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข 
 มนุษย  เปนสวนหนึ่งของสังคมมีความเปนอยูที่ตองเกีย่วของซึ่งกันและกันและตองการเพื่อน  ในวัย
เด็กจะตองการเพื่อนเลน  เพือ่นเรียน  เพื่อนรวมกจิกรรม  เมื่อโตเปนผูใหญจะตองการเพื่อนคูคิด  เพือ่น
รวมงาน  มนุษยมีพื้นฐานความสามารถแตกตางกัน  จึงจาํเปนตองพึ่งพาอาศัยกันและกันอยูตลอดเวลา  คน
พิการเปนสวนหนึ่งของสังคม  แตความสามารถอาจดอยกวาคนปกติ  คนพิการจึงควรไดรับความเห็นใจ  ความ
เขาใจ  ความชวยเหลือและโอกาสในสังคมใหสามารถดาํรงชีวิตอยูในสังคมไดเชนคนปกติ  ดังนั้นการเตรียม
คนพิการใหมโีอกาสเขารวมกิจกรรมตั้งแตยงเยาววัยจะชวยใหเขามีเพื่อนที่มีความเขาใจซึ่งกันและกนั  ปรับตัว
เขาหากัน  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  และเปนพื้นฐานที่สําคญัจะอยูรวมกนัในสังคมไดอยางปกติสุข  การจัดการ
เรียนรวมจะมสีวนชวยพัฒนาเด็กพกิารใหเห็นแบบอยางที่ดีของเด็กปกติ  จะชวยใหสามารถพัฒนาไดเร็วขึ้น
กวาการที่อยูเฉพาะเดก็พิการดวยกัน 
ประโยชนการจัดการเรียนรวม 
 1.  เด็กพกิารมีโอกาสไดเรียนโรงเรียนใกลบาน  หรือไมตองเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนสําหรับเดก็
พิการซึ่งมีนอยและอยูหางไกล 
 2.  ชวยประหยัดคาใชจายของผูปกครอง  ที่ไมตองสงไปอยูโรงเรียนสําหรับเด็กพกิาร  ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนโรงเรียนประจํา 
 3.  เด็กพกิารมีโอกาสใชชีวิตอยูในครอบครวั  โดยไมรูสึกแบงแยกวาเปน  “เด็กพกิาร” 
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 4.  เด็กพกิารมีโอกาสไดเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดเร็วกวาตองไปอยูโรงเรียนเดก็
พิการ  เปนประสบการณตรงที่จะเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 5.  รัฐบาลใชงบประมาณนอยกวาการจัดโรงเรียนพิเศษเฉพาะเดก็พิการ 
 6.  สังคมจะเขาใจและยอมรบั  เด็กพกิารเปนสวนหนึ่งของสังคม  ชวยใหเดก็พกิารใชชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางปกติสุข  และทําประโยชนใหสังคมได 
 การจัดการเรยีนรวม  มีหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบมีขอดีขอดอยตางกัน  การจดัใหเด็กพกิารเรียน
รวมแบบใดนัน้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม  ควรพิจารณาอยางรอบคอบจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย  เชน  ผูปกครอง  
เด็กพกิาร  โรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  แพทย  และนักวิชาชพีที่เกี่ยวของ  รูปแบบการจดัการเรียนรวมสามารถจัด
ไดดังนี ้
 1.  จัดชั้นพิเศษในการเรียนปกต ิ เด็กพกิารจะมีหองเรยีนเฉพาะแตมีโอกาสรวมกิจกรรมที่ไมใชการ
เรียนในหองเรยีน  เชน  การเขาแถวเคารพธงชาติ  กิจกรรมไหวครู  การประชุม  การรับประทานอาหาร
กลางวัน  กฬีาสี  เปนตน 
 2.  จัดชั้นพิเศษสําหรับเด็กพิการคูขนานกับชั้นปกต ิ เด็กพิการมีหองเรียนเฉพาะบางวิชา  บางวิชา
สงไปเรียนรวมกับเด็กปกติ  เชน  พลศึกษา  ขับรอง  ดนตรี  นาฏศิลป  จริยศึกษา  และศิลปศึกษา  เปนตน 
 3.  จัดใหเด็กพิการเรียนรวมเต็มเวลา  เหมาะสําหรับเดก็พกิารที่ไดรับการพิจารณาวามผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมดี  ที่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติโดยไมตองกลับไปเรียนใน
ช้ันพิเศษ 
 4.  จัดหองเสริมวิชาการในโรงเรียนปกต ิ มีนักเรียนหลาย ๆ ระดับรวมกนัในหองเดยีวกัน  นักเรียน
อาจเรียนอยูในชั้นปกติ  แตมาหองเสริมวชิาการในบางวิชา  เชน  คณติศาสตร  ภาษาไทย  เปนตน  โดยมีครู
เสริมวิชาการ  หรือครูเดินสอน  เปนผูเสริมวิชาการใหตามความตองการหรือความจําเปนของเด็กพกิารเปน
รายบุคคล 
 5.  การจัดชั้นเรียน  หรือหองเสริมวิชาการในโรงพยาบาล  มีครูการศึกษาพิเศษประจาํเพื่อสอนเด็กที่
เจ็บปวยระยะยาว  เพื่อใหเดก็มีโอกาสทบทวนบทเรยีนและสอนบทเรยีนใหม  โดยการสอนตามจุดประสงค  
และประเมนิจดุประสงคที่ไดสอนและทํารายงานการประเมินใหเดก็นําไปแสดงตอโรงเรียนเมื่อเด็กหายปวย
ออกจากโรงพยาบาล 
จัดการเรียนรวมท่ีจะใหผลดีนั้น  ควรดําเนินการดงันี ้
 1.  ควรเรียนรวมเมื่ออายยุังนอย  คือตั้งแตระดับอนุบาล 
 2.  ใหโอกาสครูที่สอนชั้นปกติตัดสินใจวาจะรับเดก็พิการเขาไวในชั้นของตนหรือไม  และใหมีความรู
เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 3.  สถานศึกษา  โรงพยาบาลที่จะเปดโครงการเรียนรวมตองมีบุคลากรพรอม 
 4.  ผูบริหารตองทําความเขาใจ  ช้ีแจง  บทบาท  ความรับผิดชอบใหบุคลากรทุกฝายทราบ 
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 5.  สถานศึกษาตองจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใช  อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ 
 6.  ไมควรแยกเด็กพกิารออกจากเดก็ปกติ  ในเรื่องของการใหบริการการเรียนการสอน  เพื่อใหเดก็ปกติ
เขาใจไดถึงความตองการและความสามารถของเด็กพิการ 
 7.  ควรใชวิธีสอนแบบแผนการศึกษารายบคุคล 
 8.  ตองประเมนิพัฒนาการ  และผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ  ดวยวิธีการประเมินที่เชือ่ถือได 
 9.  ศึกษาขอบกพรองของการจัดการเรียนรวม  และปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
การเตรียมการจัดการเรียนรวม 
 การเตรียมการจัดการเรียนรวมควรเตรียมการ  ดังนี ้
 1.  เตรียมความพรอมของโรงเรียน  ตองเตรียมความพรอมในดานเจตคติของบุคลากรในโรงเรียน  
ความพรอมทางดานกายภาพ  จํานวนบุคลากร  ความรู ความเขาใจ  หลักการและวิธีดําเนินการเรียนรวม  แนว
ปฏิบัติตาง ๆ ถาผูบริหารมีความพรอมทางดานเจตคตจิะเปนสวนสําคัญที่สามารถจัดการใหเกดิความพรอมใน
เร่ืองอื่น ๆ ตอไป 
 2.  ประชุมครู  และบุคลากรของโรงเรียนใหมีความรูเกีย่วกับการจัดการเรียนรวม  เพือ่บุคลากรใน
โรงเรียนจะตองรูวาโรงเรียนจะตองทําอะไร  ดวยเหตุผลอะไร  ทํากับใคร  และคนทีจ่ะทําคือใคร  มีหนาที่
อะไรบาง 
 3.  จัดหาบุคลากรรับผิดชอบงาน  โดยการสรรหาบุคลากรในโรงเรียนที่มีวุฒิดานการศึกษาพิเศษ
โดยตรง  หรือผูที่สมัครใจสงเขาอบรมหลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษเพือ่ทําหนาที่สอนประจําชั้นเดก็พิการ  หรือ
เปนครูเสริมวชิาการ  ครูเดินสอน  ครูประจําชั้นเรียนรวม  ครูประจําวชิา 
 4.  จัดหาหองเรียน  หองเสรมิวิชาการ  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเดก็
พิการ 
 5.  ทําความเขาใจ  ใหความรูและเจตคติทีด่ีเกีย่วกับการเรียนรวมของเด็กพิการกับผูเกี่ยวของ  เชน  
ผูปกครองเด็กปกติ  เด็กปกตใินโรงเรียน  นักการภารโรงตลอดทั้งชุมชน  เพื่อใหบคุคลกลุมนี้เขาใจความจําเปน  
ใหความเห็นใจ  ชวยเหลือเกือ้กูลกับเด็กพกิาร  โดยไมคดิวาเด็กพกิารเปนภาระและถวงความกาวหนาบุตร
หลานของตน  สวนนักเรียนตองเตรียมใจรบัและเรียนรวมกับเพื่อนพกิาร  ไมลอเลียนความพกิารใหความ
ชวยเหลือ  ในสิ่งที่เพื่อนพิการทําไมได 
ดําเนินการจัดการเรียนรวม 
 การดําเนนิการจัดการเรียนรวมโดยแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี้ 
 1.  จัดชั้นเรยีนพิเศษ  สําหรับเด็กที่มคีวามบกพรองในระดบัที่ตองสอนโดยวิธีพเิศษ  ซ่ึงไดแก 
  1.1  เด็กที่จําเปนตองไดรับการรักษาบําบัดควบคูไปกับการเรียนการสอน 
  1.2  เด็กที่สามารถรวมกิจกรรมการเรียน  เชน  พลศึกษา  ดนตรี  นาฏศลิป  ศิลปศึกษา  จริย
ศึกษา  และการงานพื้นฐานอาชีพ 
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 2.  เรียนรวมกบัเด็กปกติเต็มเวลา  โดยตองมีครูการศึกษาพิเศษเตรยีมนกัเรียนเขาเรียนรวม  โดยการสง
นักเรียนเขาเรยีนรวมครั้งละวิชา  เมื่อสามารถเรียนไดดแีลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถเรียนรวมไดทกุ
วิชา  แตตองมช้ัีนพิเศษและหองเสริมวิชาการ  ถาเด็กนกัเรียนไมไดมปีญหามาก  อาจรับกลับมาหองเรียนพิเศษ  
หรือหองเสรมิวิชาการ   ครูจะตองไมยดัเยียดความรูใหแกเด็ก  ไมบีบบังคับใหเรียนตองหาวิธีสอนที่เหมาะสม
และหลากหลาย  พยายามจูงใจใหใชความพยายามใหเต็มความสามารถ  ผูปกครองตองชวยใหกําลังใจ  ให
ความชวยเหลือเด็กและใหความรวมมือกับทางโรงเรียนอยางเต็มที่  เพื่อใหเดก็สามารถพัฒนาไดเตม็ศักยภาพ 

4.  สภาพที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของบุคคลออทิสติก 
 1)  ขาดการมปีฏิสัมพันธทางสังคม  กับบุคคลและสิ่งแวดลอม 
 2)  การใชภาพดูที่ลาชากวาวยั  ไมเขาใจภาษาและการสื่อสาร  ไมสามารถโตตอบสื่อสารใหบุคคลอื่น
เขาใจได 
 3)  มีปญหาทางดานพฤติกรรม  เชน  สมาธิส้ัน  อยูไมนิ่ง  วอกแวกงาย  ไมมองสบตา  พฤติกรรม
กระตุนตนเอง  พฤติกรรมซ้ํา ๆ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 4)  การแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสม 
 5)  การรับรูผานประสาทสัมผัสเร็วหรือชากวาปกต ิ
 6)  การประสานสัมพันธของกลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญไมสัมพันธกัน 
 7)  ขาดการเลนบทบาทสมมติ  และการจนิตนาการ 

5.  แนวทางในกรชวยเหลือและการพัฒนาตอบุคคลออทิสติก 
      การชวยเหลือและการพฒันาบุคคลออทิสติก  ตองอาศัย  ทีม  (คณะบุคคล)  และกระบวนการ  การ
บําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ  ทั้งทางการแพทย  (กุมารแพทย  จิตแพทย  พยาบาลจติเวช)  ทางผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน  (นักโสตสัมผัสวิทยา  นักฝกพูด  นักแกไขการพูด  นกักิจกรรมบําบัด  นักกายภาพบําบัด  
นักจิตวิทยา)  กระบวนการทางการศึกษา  (ครูการศึกษาพเิศษ  ครูการศกึษาปกต)ิ  กระบวนการทางสังคม  
ครอบครัวและชุมชน  (พอ-แม  พี่นอง  ญาติ  อาสาสมัคร  บุคคลทั่วไปในสังคม)  รวมทั้งองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนอื่น ๆ ในการกระตุนพัฒนาการบุคคลออทิสติกทุกดานทั้งทางสงัคม  ภาษาและการสื่อความหมาย  การ
ปรับพฤติกรรมและอารมณ  การรับรูการเรียนรู  การเลนและการจินตนาการ  การชวยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวนั  การเตรียมความพรอมทางการเรียนการศึกษา  การอาชีพ  การประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิต
ในสังคม 
 

6.  ขอควรคํานึงในการปฏบิตัิตอบุคคลออทิสติก 
 1)  บุคคลออทิสติกทุกคนมีศกัดิ์ศรี  และมสิีทธิ์ขั้นมูลฐานเทาเทียมคนปกติในฐานะที่เปนบุคคล  และ
เปนสวนหนึ่งของสังคม 
 2)  บุคคลทั่วไปควรเขาใจและยอมรับธรรมชาติของบุคคลออทิสติกหรือภาวะออทิซึมที่มีความ
บกพรองและลาชาทางพัฒนาการอยางรนุแรง 
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 3)  บุคคลออทิสติกมีความแตกตางกันหรือมีภาวะออทซึิมที่แตกตางกันในแตละบคุคลทําใหบุคคล
ออทิสติกมีความตองการและความจําเปนในการชวยเหลือและการพฒันาที่แตกตางกัน 
 4)  การพัฒนาและการชวยเหลือบุคคลออทิสติก  เปนงานหนกั  งานตอเนื่อง  และใชระยะเวลายาวนาน
กวาจะเห็นผลในการพัฒนา  ตองอาศัยการทํางานรวมกนัเปนหมูคณะ  (เปนทีม)  หลายฝายที่สอดคลองกันและ
พัฒนาไปในทศิทางเดียวกนั 
 5)  ในระยะตนของการพัฒนา  ควรตั้งจุดมุงหมายงาย ๆ และเปนไปได  ควรเปดโอกาสใหบุคคลออทิ
สติกไดทําสิ่งตาง ๆ ที่เขาสนใจและตองการ  และสอนใหรูจักรับผิดชอบในงานที่ทาํ  เพื่อใหผูสอนและผูเรียน
ประสบความสําเร็จและมีความภูมใิจ 
 6)  ไมควรคาดหวังวาบุคคลออทิสติก  จะหายเปนปกติหรือเหมือนคนปกติ  หรือเปนเลิศทุกดาน  แต
สามารถคาดหวังวาบุคคลออทิสติกสามารถเปนปกติและเปนเลิศในบางดาน 
 7)  การพัฒนา  การชวยเหลือ  การสอนบุคคลออทสิติก  ตองอาศัยความรัก  ความรู  ความเขาใจ ความ
เอาใจใส ความอดทน ความมีเหตุผล  ความตอเนื่อง  ความสม่ําเสมอ ใหเวลา  ใหโอกาส  ใหการยอมรับ  ให
การสนับสนุน  ใหกําลังใจ  ไมใชอารมณทีไ่มเหมาะสม  มีสัมพันธภาพที่ดี 
 8)  บุคคลออทิสติกสามารถพัฒนาไดดีในสภาพที่มีกระบวนการชวยเหลืออยางเปนระบบ  มีหลักสูตร
การเรียนการสอน  มีกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีด่ี  มีการจัดสภาพหองเรยีนและสภาพสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม  รูจกัเทคนิคการปรับพฤติกรรมของบุคคลออทิสติก  เปนตน 
 9)  ภาษา  คําสัง่  คําถาม  ที่ใชกับบุคคลออทิสติก  ควรใชภาษาที่เขาใจงาย  ประโยคสัน้ ๆ พูดเสียงดงั
และชัดเจน  เชน  “ดี  เกง  ใชได”  เปนตน 
 10)  พฤติกรรมผูสอนแสดงตอผูเรียนตองคงที่และสอดคลองกับสภาพอารมณและเหตุการณ  เชน  
แสดงความรกั  ช่ืนชม  ผูสอนก็ควรแสดงสีหนายิ้ม  หนาตาสดใส  ถาเปนการดุหรือลงโทษ  หนาตาก็ตอง
สัมพันธกันดวย  เพื่อใหเดก็ไดเรียนรูและเขาใจพฤติกรรมทางสังคม 
 11)  วิธีการสอนที่ดี  ควรทําใหบุคคลออทิสติกเกิดความสนใจกอน  เชน  การมองตามวัตถุส่ิงของ  การ
มองสบตาผูสอน  เปนตน 
 12)  การสนมนาโตตอบกันบอย ๆ จะชวยกระตุนพฤตกิรรมไดดีที่สุด 
 13)  เมื่อบุคคลออทิสติกมีพฤติกรรมกาวราว  ทํารายตนเอง  ควรปรับพฤติกรรมและหยุดพฤติกรรม  
ผูสอนหรือผูดูแลควรเยือกเยน็  คนหาสาเหตุและตนตอของพฤติกรรมนั้น ๆ และวิเคราะหพฤติกรรม  รวมทั้ง
แนวทางการแกไขพฤติกรรม 
 14)  สถานการณและบุคคล  หรือปองกันการเฝาระวังกอนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจะเกดิขึ้น  เพื่อ
การจับหรือเลนของมีคม  กอนที่บุคคลออทิสติกจะเขาถึง  ก็ควรเก็บไวในที่มดิชิดหรือพนมือ  หรือกรณีบุคคล
ออทิสติกลัวเสียงดัง  กห็ลีกเลี่ยงเสียงดัง  หรือจัดสถานการณใหรวมมือเปนการปองกนัการเกดิพฤตกิรรมไมพึง
ประสงคอยางนี้  เปนตน 
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 15)  บุคคลออทิสติกเรียนรูไดดีกับการเรียนการสอนแบบหนึ่งตอหนึ่ง  หรือสภาพหองเรียนที่โลง  ไม
มีเฟอรนิเจอรแนนเกินไป  ไมมีภาพ  เสียงรบกวน  เปนตน 
 16)  บุคคลออทิสติกควรไดรับการกระตุนพัฒนาการทุกดานเชนเดียวกับบุคคลปกติ 
 

2.4    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
รุงนภา  ทรัพยสุพรรณ  ( 2546 ) ไดทําการศกึษาผลของกิจกรรมกระตุนการรับรูความรูสึกและการ

เคลื่อนไหวโดยครอบครัวที่มีตอการแสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ การเลน   อยางเหมาะสมและการมีปฏิสัมพันธกับ
ผูใหญของเด็กออทิสติก   กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาเปนเด็กออทิสติกอายุ  11 ป มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวดั
พิษณุโลก  จาํนวน 1 คน   ผลการวิจัยพบวา   

1)   เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับรูความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดย
ครอบครัว มีการแสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ  ลดลง 

2)   เด็กออทสิติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดย
ครอบครัว มีการเลนอยางเหมาะสมมากขึน้ 

3)   เด็กออทิสติกที่ไดรับการฝกดวยกิจกรรมกระตุนการรับรูความรูสึกและการเคลื่อนไหวโดย
ครอบครัว มีปฏิสัมพันธกับผูใหญมากขึ้น 

กัณตรัตน  ไพรินทร ( 2546 )  ทําการศึกษาความสามารถในการรูคิดและการแสดงออกทางอารมณของ
เด็กออทิสติกโดยใชกิจกรรมศิลปะ   กลุมตัวอยางเปนเดก็ออทิสติก ที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  ภาค
เรียนที่ 1  ปการศึกษา 2545 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมวาส สังกัดสํานักการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในชั้น
เรียนรวม  อายรุะหวาง 9 – 14 ป  มีความสามารถอยูในระดับเรียนได  ไมมีความพกิารซ้ําซอน คัดเลือกแบบ 
เจาะจง จํานวน  6  คน  เปนเด็กออทิสติกที่อยูในระดับ High  function  autism ระยะเวลาในการทดลอง  5  
สัปดาห  สัปดาหละ 2  คร้ัง คร้ังละ 1  ช่ัวโมง รวมเวลาในการทดลอง  10  คร้ัง    เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ประกอบดวยกิจกรรมศิลปะ แบบประเมนิผลงาน  และแบบทดสอบการรูคิดและอารมณดวยการวาดภาพของ
ซิลเวอร  SDT ( Silver  Drawing  Test  Cognition and   Emotion )  การศึกษาครั้งนี้เปนการวจิัยเชิงทดลอง  ( 
Experiment  Research ) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ   One  Group  Pretest  - 
Posttest   Design  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  คาเฉลี่ย   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติสําหรับทดสอบ
สมมติฐาน  คาสถิติ  Nonparametric  Statistic  เปรียบเทียบความแตกตาง ของคะแนนโดยใช  The   Wilcox  on   
Matched  Pair  Signed – Ranks  Test   ผลการวิจยัพบวา   

1)   ความสามารถในการรูคิดของเด็กออทสิติกหลังใชกจิกรรมศิลปะเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่รับ .05  

2)   การแสดงออกทางอารมณของเด็กออทิสติกหลังใชกิจกรรมศิลปะเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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เด็กออทิสติกที่ไดรับการสอนกิจกรรมศลิปะมีผลสัมฤทธิ์ของการวาดภาพที่มีตอการรูคิดและการ
แสดงออกทางอารมณสูงกวากอนเรียน  เมือ่ศึกษารายละเอียดจาดแบบทดสอบยอย  การวาดภาพจากการ
คาดการณ  การวาดภาพจากการสังเกต  การวาดภาพจินตนาการ   พบวา  คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 กัลยา  วิริยะ ( 239 ) ทําการศกึษาถึงความสมัพันธของความรูสึกเกี่ยวกบัโรคออทิสติกกับการดแูลบุตร
ออทิสติกในมารดาที่มีบุตรออทิสติกที่รับการบริการที่โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถัมภ  จังหวดั
สมุทรปราการ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณและโรงพยาบาลรามาธิบดี  กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 100  ราย  พบวา  มารดาที่มีการรับรูเกี่ยวกับโรคออทิสติกในทางที่ถูกตองจะมีการดูแลบุตรออทิสติก
ในทางที่ถูกตองดวย 
 สุไปรมา  ลีลามณี  (2543 )  ไดศึกษากรณศีึกษาบิดามารดาที่มีบุตรเปนออทิสติก จํานวน  6  ราย  ทีม่า
รับบริการที่แผนกจิตเวชเด็ก  โรงพยาบาลศิริราช  เกี่ยวกับการเผชิญปญหา  ภาวะวิกฤต  และการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมของบิดามารดาที่มีบุตรเปนออทิสติก พบวา ครอบครัวของบุคคล 
ออทิสติกไดแบงหนาที่ ชัดเจน ระหวางบดิามารดา  โดยมารดาเปนผูเล้ียงดูบุตรและมกัจะเปนผูเผชญิกับปญหา
มากกวาบิดา  และจากการศกึษาพบวา  บดิามารดาเผชญิวิกฤต  2 ระยะ คือ  ระยะกอนและระยะหลังที่ไดรับการ
วินิจฉยัวาบุตรเปนออทิสติก แตละระยะมีความรุนแรงสงผลกระทบตอบิดามารดาแตละรายแตกตางกัน  ขึ้นอยู
กับปจจยัแวดลอมในสถานการณขณะนัน้  เชน  ลักษณะอาการของบุตรและการสนบัสนุนจากสังคม  ซ่ึงบิดา
มารดาจะมวีิธีการเผชิญกับวกิฤตและการแกไขปญหาดวยการปรับตัว  การเสริมสรางพลังความเขมแข็งใน
ตนเอง เพื่อใหการยอมรับและทําหนาที่ของตนเองตอไป  นอกจากนี้บิดามารดายังไดรับการสนับสนุนจาก
สังคมใหผานสถานการณไปไดดวยดี  จาดเครือขายทางสังคม  เชน  ครอบครัว  เพื่อน   นักวิชาชีพ  กลุมบดิา
มารดาที่มีบุตรเปนออทิสติก  ซ่ึงพบวาหากบิดามารดาไดรับการสนับสนุนจากสังคมอยางเพียงพอจะสามารถ
ลดความตึงเครียดและสงเสริมความสามารถในการเผชิญวิกฤต  โดยเฉพาะบทบาทของคูสมรส  จากกรณีศกึษา 
พบวา  บิดา ( สามี ) มีความสําคัญตอภาวะอารมณ จิตใจและการทําหนาที่ของมารดามากที่สุด  ความสัมพันธ
ระหวางบดิามารดา  มีผลตอการสนับสนุนทางสังคมของมารดา  ซ่ึงหากสามีมีพฤติกรรมถอยหาง ปลอยให
มารดาดูแลบุตรแตเพียงลําพงั ยอมเปนการเพิ่มความตึงเครียดใหแกมารดามากขึ้น และสามารถทําใหเกิดปญหา
ความรุนแรงขึน้ในครอบครัวได  แตอยางไรก็ตามยังพบวา  มีเครือขายที่ใหการสนับสนุนทางสังคมแกบิดา
มารดาบุคคลออทิสติก  คือ  นักวิชาชพี โดยใหบริการตามหนาที่ของตน  และกลุมบดิามารดาทีมีบตุรเปนออทิ
สติก ซ่ึงเปนกลุมบุคคลในลักษณะการเผชญิปญหาที่เหมอืนกัน  มีความเขาใจกนั  และมีการสนับสนุนทาง 
สังคมแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ  ใหคําแนะนําปรกึษา ใหกําลังใจและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  หาก
กลุมบิดามารดาที่มีบุตรออทิสติกมีความเขมแข็ง  จะสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการและ
เรียกรองใหเกดิการกระจายทรัพยากรสูบคุคลออทิสติกอยางเทาเทยีมกันกับบุคคลทัว่ไป   ซ่ึงผูศึกษาไดให
ขอเสนอแนะวา   เจาหนาที่ทางสุขภาพควรใหความรูเกี่ยวกับ 
โรคออทิสซึม  การรักษา  ตลอดจนการดูแลใหแกกลุมคนเหลานี้  เพื่อจะไดเปนแหลงสนับสนุนทางสงัคมที่มี
ประสิทธิภาพตอไป    
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 อรทัย   ทองเพชร ( 2545 ) ศกึษาภาระการดูแลของมารดาบุคคลออทิสติก   โดยกลุมตัวอยางเปน
มารดาที่พาบุตรออทิสติกมารับบริการแผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลยวุประสารทไวทโยปถัมภ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ในชวงเดือนมีนาคม  ถึงเดอืนเมษายน 2545 จํานวน  136   ราย  พบวา ภาระการดูแลของมารดา
บุคคลออทิสติกโดยรวมอยูในระดับนอย  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  ภาระการดูแลดานความตองการการ
ดูแลอยูในระดบัปานกลาง  และภาระการดแูลดานความยากลําบากอยูในระดับนอย ซ่ึงควรชวยเหลือมารดา
บุคคลออทิสติก  โดยเฉพาะในดานความตองการการดูแลและดานความยากลําบาก โดยใหคําปรึกษา   
ตลอดจนใหกาํลังใจเพื่อสงเสริมใหมารดาดูแลบุตรออทิสติกไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 ภัทราภรณ    กาบกลาง  (2545)  ไดทําการศกึษาถึงประสทิธิผลของกระบวนการกลุมตอการสงเสริม
พฤติกรรมการดูแลบุคคลออทิสติกของผูปวย โดยศึกษากลุมผูปกครองของบุคคลออทิสติก   
อายุ 1 – 5  ป ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร  จังหวดัขอนแกน  จํานวน 12   คน  พบวา  การจัด
กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการดูแลบุคคลออทิสติกของผูปกครองในรูปแบบกระบวนการกลุม  รวมกับการ
สนับสนุนทางสังคม  และการใชส่ือมีผลใหผูปกครองไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  รวมทั้งรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการดูแลจากบคุคลทางการแพทย มีทัศนคติเห็นความสําคัญในการกระตุนพัฒนาการเด็กตั้งแต
ระยะแรกเริ่ม  และมีพฤติกรรมการดูแลเดก็ไดอยางเหมาะสม   
 Cambell  M. et  al. (1998)  ศกึษางานวิจยัเกีย่วกับโรคออทิสซึม  พบวา   ในรอบสามปที่ผานมามี
ความกาวหนาดานการรักษา  โดยเฉพาะในสวนของการศกึษาและการใหบิดามารดา  ผูปกครองเขามามีสวน
เกี่ยวของในการดูแลเด็ก  แตความตองการสนับสนุนและบริการที่ตอเนื่องยังเปนสิ่งที่จําเปนตอการดูแล 
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  
 Ozonoff    S. , Caitcart  K. (1998)   การศกึษาถึงประสทิธิผลของรูปแบบโปรแกรมตาง ๆ ที่มีผลตอ
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก   การศึกษาประสิทธิผลของ  Home  Program  สําหรับเด็กออทิสติก  
โดยบิดามารดาไดรับการสอนและคําแนะนําวา  ควรจะดูแลเด็กออทิสติกและมกีารสงเสริมพัฒนาการเด็กที่
บาน  โดยเนนที่ความรูความเขาใจ  และทักษะที่จําเปนสําหรับการพูด  เพื่อผลสําเร็จในการเขาโรงเรียนภายหลัง
โดยกลุมตัวอยาง  แบงเปนเดก็ออทิสติกกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  11  คน  ที่ถูกจับคูดวยอายุและ
ความรุนแรงของโรค  และเวลาที่ใชในการติดตามผล  ผลการศึกษาพบวา  เด็กออทิสตกิในกลุมทดลอง มีการ
เปลี่ยนปลงดานการเลียนแบบ  การใชกลามเนื้อมัดใหญ  กลามเนื้อมัดเล็ก  และทักษะความเขาใจโดยไมใช
คําพูด มีความกาวหนามากกวากลุมควบคมุประมาณ   3 – 4   คน  
 Dawning, J.E. (1996)  ไดศกึษาวิจยัความคดิเห็นของผูปกครอง  ครูผูสอนเด็กทัว่ไปในโรงเรียนเรียน
รวม  ครูการศึกษาพิเศษ   นกัเรียนที่มีความตองการพิเศษ   และนกัเรียนปกติ   พบวา  ผลสัมฤทธ์ิของการ
จัดการเรียนรวม   ไมเพียงแตทําใหเด็กที่มีความบกพรองระดับมาก ( Severe  Disabilities) มีพัฒนาการดีขึ้นทุก
ดาน  แตกลุมเพื่อนปกติกด็ีขึน้ดวย   เดก็ ๆ จะยอมรับซึ่งกนัและกนั  มีปฏิสัมพันธทางสังคมตอกัน  เชน  การ
พูดคุย  รวมกิจกรรมที่สนุกสนาน  การทํางานรวมกนั   และทําใหเด็กทัว่ไปปรับพฤตกิรรมทั่วไปของตนเองให
เหมาะสม   ลดความรุนแรงลง   สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ก็มคีวามรูสึกที่ดตีอตนเอง  ไดพัฒนา
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ความสัมพันธทางสังคมอยางมีความหมาย  ( Develop   Meaningful  Social   Relationships )  ไดพฒันาการทาง
อารมณดีขึ้นอยางเหน็ไดชัด  และครูเห็นวา   เด็กที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการในการเขากลุมดีขึ้น   
บรรยากาศในหองเรียนอบอุน  เด็ก ๆ ทุกคนปรับตัวทําใหพฤติกรรมเปนไปตามความเหมาะสม 
 Palmer , D.S. และคณะ (1998)  ไดศึกษาความคิดเห็นของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนรวม  พบวา  ผูปกครองมีความเหน็ตรงกนัวา พัฒนาการสวนบคุคลของเด็กดีขึน้  บคุลิกและ
ความสัมพันธกับผูอ่ืนดีขึ้นโดยพัฒนาการตาง ๆ ขึ้นอยูกบัการที่ผูปกครองและครอบครัวเห็นคณุคาและการมี
สวนรวมในการจัดชั้นเรียนรวมและบทบาทของโรงเรียน 
 จากการทบทวนแนวคิด   ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผูสอน  เพือ่จะไดเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัการเรียนรูดาน 
ความจําของเดก็ออทิสติกตอไป 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิ
สติกตามความคิดเห็นของครผููสอน  ผูวิจัยไดใชระเบยีบวจิัยเชิงบรรยาย  ( Descriptive  Research )โดยการ
สํารวจเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของครูผูสอน  เกี่ยวกับจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดาน
ความจําของเดก็ออทิสติก และเพื่อใหการวจิัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงเสนอวิธีการวิธีการ
วิจัยมีขั้นตอนดําเนินการวิจยัดังตอไปนี้   

3.6 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
3.7 กลุมเปาหมาย 
3.8 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.9 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.10 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 
1) ศกึษาหลักการ  ทฤษฏี  เอกสาร  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 
2) กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
3) กําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
4) สรางเครื่องมือ  โดยยดึวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักเพื่อเสนอกรรมการที่ปรึกษา 
5) เสนอผูเชี่ยวชาญและหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  เพื่อตรวจสอบเครื่องมือใหขอเนอแนะ  ปรับปรุง   

แกไข 
6) นําเครื่องมือไปทดลองใชและหาความเทีย่งของเครื่องมือ 
7) เก็บรวบรวมขอมูล 
8) วิเคราะหของมูล 
9) เขียนรายงานการวิจัย 
10) เสนอผลการวิจัย 
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ลําดับขั้นตอนในการวิจัย 
 

ศึกษาหลักการ  ทฤษฏี  เอกสาร                                 ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 

กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
 
 

กําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
 
 

สรางเครื่องมือ 
 
 

เสนอผูเชี่ยวชาญแลวปรับปรุง  แกไข 
 
 

นําเครื่องมือไปทดลองใช 
 
 

หาความเทีย่งตรงของเครื่องมือ 
 
 

เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหของมูล 
 
 

เขียนรายงานการวิจัยและเสนอผลการวิจัย 
 
 

แผนภูมิท่ี 1    ลําดับขั้นตอนในการวิจัย 
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3.2  กลุมเปาหมาย 

        กลุมเปาหมาย      ไดแก   ครูผูสอนเด็กออทิสติกใหหองเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  
จํานวน 32  คน  และ ครูผูสอนเด็กออทิสติกในศนูยวิจยัและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับ
เด็กออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 15  คน  รวมทั้งหมด  47  คน 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แบบสอบถาม  ( Questionnaires ) เปนเครื่องมอืในการเก็บขอมูล ซ่ึง
ผูวิจัยไดสรางขึ้น จากการตรวจสอบเอกสาร   ทฤษฎี   เอกสาร   ผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของเพื่อใชเก็บขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลเกี่ยวกบัสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปของเด็กออทิสติกและผล
ของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติก  แบบสอบถาม จํานวน  
1 ชุด ประกอบดวยคําถาม  3  ตอน     

3.3.1  การสรางเครื่องมือวิจัย 
ผูวจิัยสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจยัตามขัน้ตอนตาง ๆ ดังนี ้
1) ศึกษาทฤษฎี   เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับเด็กออทสิติก    
2) กําหนดกรอบความคิดในการสรางเครื่องมือวิจัย 
3) สรางแบบสอบถาม แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบพิจารณาใหขอเสนอแนะในการ 

ปรับปรุงเครื่องมือในเรื่องตอไปนี ้
       (1)    ความตรงในดานโครงสราง   (  Construct   validity ) 
       (2)    ความตรงในดานเนื้อหา   ( Content )  พิจารณาความเหมาะสมและความตรงดาน  

เนื้อหา    ( Content   validity ) ของแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
(3) รูปแบบ  ( Format )  ของแบบสอบถาม  แบบสังเกต    แบบบันทึกพฤติกรรม 
(4) ตรวจสอบดานภาษา   ( Wording )  พิจารณาความเหมาะสม  ความชัดเจน  และความ 

ถูกตองของเนือ้หา 
(5) ความเหมาะสมในดานเวลา ( Timing )  ในการใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถาม 

และการตรวจแบบสอบถาม 
(6) ปรับปรุงเครื่องมือแลวนําไปทดลองใชกับ กลุมตัวอยางทีม่ีลักษณะเหมอืนกับกลุม 

ตัวอยาง   จํานวน  6 คน    การทดลองครั้งนี้   เพื่อหาประสิทธิภาพ ความเที่ยงตรง ( reliability )ของ
แบบสอบถาม  โดยใชสูตรสัมประสิทธแอลฟา ( rα ) ของ Cronbach  ( สัมพันธ   พันธุพฤกษ.ม.ป.ป ) ไดคาสัม
ประสิทธความเที่ยงเทากับ  0.85 

(7) นําเครื่องมือที่ไดไปเก็บขอมูลตอไป 
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3.3.2   ลักษณะเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  ( Questionaires ) โดยลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน   

3  ตอน  ดังนี ้
ตอนที่  1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ( Checklist )  ซ่ึงจะ

ถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพ   ระดับการศึกษา   ประสบการณการทํางาน  วิชาทีส่อน  
 ตอนที่  2    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปของเด็กออทิสติกมี
ลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  4  ระดับ 
 ตอนที่  3    ขอมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดานความจําของเดก็
ออทิสติก   มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale)  4  ระดับ 
  3.3.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1)    นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ   แลวนาํมาปรับปรุงแกไข 
2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง  แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา   

( Content   validity )  เพื่อหาความเชื่อมั่น  ( Reliability ) ของแบบสอบถาม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
3) นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว  เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและแกไข 

อีกครั้งกอนนาํไปทดลองใช 
4) นําแบบสอบถามไปทอลองใช   ( Try  out )  กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม 

ตัวอยางทีจ่ะศกึษาวจิัย  
5) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพือ่หาคาสัมประสิทธิ์ความเทีย่ง    โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ 

แอลฟาของครอนบาค  ( Cronbach ’s   Alpha   Coefficient )  
3.3.4  เกณฑในการใหคะแนน 

กําหนดใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามดังนี ้
4   หมายถึง  มกีารปฏิบัติมากที่สุด /  ชวยใหนกัเรยีนมีความจํามากที่สุด 
3   หมายถึง  มกีารปฏิบัติมาก / ชวยใหนักเรียนมีความจํามาก 
2   หมายถึง  มกีารปฏิบัตินอย / ชวยใหนักเรียนมีความจํานอย 
1   หมายถึง  มกีารปฏิบัตินอยที่สุด / ชวยใหนักเรยีนมีความจํานอยที่สุด 
3.3.5  เกณฑการแปลผลเฉลีย่ 
เกณฑการแปลความหมายของขอมูลพิจารณาคาเฉลี่ย  ( Mean )  ของชวงคะแนนกําหนดตาม 

เกณฑในการคํานวณน้ําหนักคะแนน  ตามลกัษณะ  Jonh  W.  Best   ดังนี้ 
3.50  -  4.00    หมายถึง   มีการปฏิบัติมากที่สุด /  ชวยใหนักเรยีนมีความจํามากที่สุด  
2.50  -  3.49    หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก / ชวยใหนกัเรียนมีความจํามาก 
1.50  -  2.49    หมายถึง   มีการปฏิบัตินอย / ชวยใหนกัเรยีนมีความจํานอย 
1.00  -  1.49    หมายถึง   มีการปฏิบัตินอยที่สุด / ชวยใหนักเรียนมีความจํานอยที่สุด 
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      3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
            ผูวิจัยดาํเนินการเก็บขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) จัดเตรียมแบบสอบถามใหครบตามจํานวนกลุมเปาหมาย 
2) ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายใหเสร็จภายในเดอืน กันยายน   2548  ตามขั้นตอนดังนี้         (1)   

ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาเก็บดวยตนเอง  โดยนําแบบสอบถามมาเก็บจากครูผูสอน 
เด็กออทิสติกใหหองเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 32  คน  และ ครูผูสอนเด็ก 
ออทิสติกในศนูยวจิัยและพฒันาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสาํหรับเด็กออทสิติกโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 15  คนรวมทั้งหมด  47  คน 
 (2)   ช้ีแจงใหอาจารยที่ไปเกบ็ขอมูลทราบถึงจุดประสงค  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม 
 (3)   แจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมาย จากนั้นใหตอบแบบสอบถาม อาจารยบางคนนํากลับไปทาํที่
บาน แลวนาํมาสงในวันรุงขึน้  อาจารยบางคนใชเวลาตอบแบบสอบถามประมาณ  30  นาที ก็นํามาสงคืน 

3)  เก็บแบบสอบถามคืน ทั้งหมด  43   ฉบบั  หรือเก็บแบบสอบถามไดทั้งหมดคิดเปนรอยละ 91.49  ให
นํามาคิด นําคาํตอบมาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและที่ไดไปวิเคราะหตอไป 

 
3.5   การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS / PC+   ประมวลผลการ
วิเคราะห  โดยคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสูงสุด – คาต่ําสุด   และการบรรยายโดยละเอียด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

บทท่ี  4 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิบรรยาย ( Descriptive  Research ) เพื่อมุงศึกษาการจดักจิกรรมการเรียน
การสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติกตามความคดิเห็นของครูผูสอน ดังจะไดนําเสนอดังนี้   

4.4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
4.5 สภาพการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปของเดก็ออทิสติก 
4.6 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดานความจําของเด็กออทิสติก   
 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการศึกษาความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเดก็ 

ออทิสติกตามความคิดเหน็ของครูผูสอน พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 67.44   และเพศชาย รอยละ  32.56  สวน
เร่ืองสถานภาพพบวา เปนโสดมากที่สุด รอยละ 53.49   และสมรส รอยละ 46.51  ซ่ึงในที่นี้ สมรสเปนผูที่มี
บุตร คิดเปนรอยละ  70  ของผูที่สมรส และ ไมมีบุตร รอยละ 32.56  ของผูที่สมรส 
 ในดานอายุพบวา ชวงอายุต่าํกวา 30  ป มากที่สุดรอยละ 41.86  รองลงมาชวงอายุ  30 -40  ป  รอยละ  
32.56  และนอยที่สุดชวงอาย ุ 41 – 50  ป  รอยละ 25.58 
 ดานระดับการศึกษาพบวามากที่สุด ปริญญาตรี รอยละ 51.16  รองลงมาปริญญาโท รอยละ 34.88 และ
มีนักศึกษาฝกสอน รอยละ 13.95  
 จากการศึกษาประสบการณการทํางานพบวามากที่สุดเทากัน คือ ต่ํากวา 5  ป  และมากกวา 11  ป  คอื
รอยละ 34.88  รองลงมา คือ 5 – 10  ป  รอยละ 30.23   
 วิชาที่สอนอาจารยสวนใหญจะสอนวิชาหลายวิชา ซ่ึงแตละวิชามีดังตอไปนี้  วิชาคณติศาสตร  สังคม
ศึกษา   การงานอาชีพ และเทคโนโลยี    ศิลปะ  ภาษาไทย   วิทยาศาสตร   ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษา  พลศึกษา 
ชุมนุม   ลูกเสือ  ยุวกาชาด  และหองสมุด    ดนตรี   
 ดานการสอนระดับชั้นตาง ๆ ไดแก สอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  และระดับมธัยม 
 ตําแหนงทางวชิาการ พบวาเปนตําแนงอาจารย รอยละ 83.72  และผูชวยศาสตราจารย รอยละ 8.14  
และ นักศกึษาฝกสอน รอยละ 8.14   
 ดานเคยอานหนังสือหรือไดรับความรูเกี่ยวกับเด็กออทสิติก  พบวา นอย รอยละ 41.86  รองลงมา มาก 
รอยละ 39.53  ไมเคยเลย รอยละ 11.63   และ มากที่สุด รอยละ 6.93     
 ประสบการณการสอนเด็กออทิสติก พบวา เคยมีประสบการณรอยละ  55.81  และไมเคยมี
ประสบการณรอยละ  44.19 
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}  14     32.56          

 สวนปจจุบนัเคยสอนเด็กออทิสติกคนใดบางนั้น  พบวา ครูสอน (นามสมมุติ )ด.ช.โต   เอก  เติ้ล   สิงห  
ปาลม  เนส   รอม  แพน  ฮง   ปูน  ตน   โอหม   ตงตง   โดง 
 
 ตารางที่  5   แสดงลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  
 ปจจัยพืน้ฐานสวนบุคคล     จํานวน      รอยละ 
 
 เพศ 
 1.   ชาย           22                                32.56               
  2.   หญิง          29                                67.44   
  
สถานภาพ    
 1.   โสด             23       53.49  
 2.   สมรส   -  มีบุตร 1  คน 
   3.   สมรส   -  มีบุตร 2  คน 

4.   สมรส   -   ไมมีบุตร         6       30.00 
อายุ  

1. ต่ํากวา  30  ป        18                                     41.86   
2. 30  -   40   ป                                                           14                                     32.56 

 3.    41  -   50   ป                                                            11                                    25.58  
ระดับการศึกษา 

1.   ปริญญาตรี                                                               22                                     51.16                                   
 2.   ปริญญาโท                                               15                                     34.88  
ประสบการณการทํางาน 

1. ต่ํากวา  5  ป                                                15                                    34.88 
2. 5  -   10   ป                                                            13                                     30.23    
3. มากกวา  11   ป                                                       15                                     34.88 
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ตารางที่  5   แสดงลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ( ตอ ) 
 
 ปจจัยพืน้ฐานสวนบุคคล              จํานวน              รอยละ 
 
วิชาที่สอน    

1. วิชาคณิตศาสตร      12   25.53 
2. สังคมศึกษา       2     4.26 
3. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี      5   10.64 
4. ศิลปะ       4     8.51 
5. ภาษาไทย        5   10.64 
6. วิทยาศาสตร      6   12.77 
7.  ภาษาอังกฤษ      4     8.51 
8. สุขศึกษา       2     4.26 
9. พลศึกษา      2     4.26 
10. ชุมนุม        3     6.38 
11. ลูกเสือ  ยุวกาชาด      1     2.13 
12. หองสมุด         1     2.13 
13. ดนตรี       1     2.13 

   สอนระดับชัน้   
1. ประถมศึกษาปที่ 1    6   12.77 
2. ประถมศึกษาปที่ 2    8   17.02 
3. ประถมศึกษาปที่ 3    5   10.64 
4. ประถมศึกษาปที่ 4    8   17.02 
5. ประถมศึกษาปที่ 5-6    3     6.38 
6. มัธยมศึกษา      6   12.77 

ทานเคยอานหนังสือหรือไดรับความรูเกี่ยวกับเด็กออทสิติก  
 1.  ไมเคยเลย     5   10.64 

2.   นอย                  18   38.30 
3.   มาก               17    36.17 
4.   มากที่สุด        3     6.38 
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ตารางที่  5   แสดงลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ( ตอ ) 
 
 ปจจัยพืน้ฐานสวนบุคคล                     จํานวน                รอยละ 
 
ตําแหนงทางวชิาการ 

1. นักศึกษาฝกสอน       7   14.90 
2. อาจารย      36   76.60  
3. ผูชวยศาสตราจารย       1     2.13 

ประสบการณในการสอนเดก็ออทิสติก 
1. เคย        24   51.06  
2. ไมเคย      19   40.43 

ปจจุบันทานสอนเด็กออทิสติก คือ  
         1.  เด็กชายปาลม (นามสมมุติ)  ระดับประถมศึกษาปที่ 2/2 6   12.77 
 2.  เด็กชายรอม (นามสมมุต)ิระดับประถมศึกษาปที่ 2/3 4     8.51 
 3.  เด็กชายโอหม (นามสมมตุิ)ระดับประถมศึกษาปที่ 2/4 3     6.38 
 4.  เด็กชายตงตง (นามสมมตุิ)ระดับประถมศึกษาปที่ 2/2 3     6.38 

5.  เด็กชายแพน (นามสมมุต)ิระดับประถมศึกษาปที่ 2/4 4     8.51 
 6.  เด็กชายสิงห (นามสมมุต)ิระดับประถมศึกษาปที่ 3/4 8   17.02  

7.  เด็กชายสิงโต (นามสมมุติ)ระดับประถมศึกษาปที่ 3/3 9   19.15 
8.  เด็กชายเอก (นามสมมุติ)ระดับประถมศกึษาปที่ 4/2 9   19.15 
9.  เด็กชายเนส (นามสมมุติ)ระดับประถมศึกษาปที่  6/2 5   10.64 
10. เด็กชายเติล้ (นามสมมุติ) ระดับประถมศึกษาปที่  6/2 8   17.02 
11. เด็กชายโดง (นามสมมุติ)  ระดับมัธยมศกึษา  4     8.51 
12. เด็กชายปนู (นามสมมุต)ิ  ระดับมัธยมศึกษา  4     8.51 
13. เด็กชายฮง (นามสมมุติ)  ระดับมัธยมศกึษา  5   10.64 
14. เด็กชายตน (นามสมมุต)ิ  ระดับมัธยมศึกษา  4     8.51 
 

4.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปของเด็กออทิสติก 
จากการศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปของเด็กออทิสติก ปรากฏวา   

ครูมีสวนรวมในการรวมประชุมชี้แจงนโยบายของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็ก 
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ออทิสติกที่มีการปฏิบัติ มาก รอยละ 44.19    ปฏิบัติ นอย รอยละ 27.9   ปฏิบัติ มากที่สุด รอยละ 18.6 และ
ปฏิบัติ นอยทีสุ่ด รอยละ 9.3 
 ในการเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเดก็ออทิสติก  มีการปฏิบัติ มาก 
รอยละ 37.31   ปฏิบัติ มากที่สุด รอยละ 25.58  ปฏิบัติ นอย รอยละ 20.93   และปฏิบัติ นอยที่สุด รอยละ 16.28 
 ดานการมีสวนรวมในการวางแผนการสอนโดยการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก 
ออทิสติก  มีการปฏิบัติ นอยที่สุด  รอยละ 34.88    สวนปฏิบัติ มากที่สุด และปฏิบัติ นอย มีสัดสวนที่เทากัน คอื
รอยละ 23.26    และปฏิบัติ มาก รอยละ 18.60 
 การมีสวนกําหนดจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมทุกดานสําหรับเด็กออทิสติก  มีการปฏิบัติ นอย  
รอยละ 37.21    สวนปฏิบัติ มาก และปฏิบตัิ นอยที่สุด มสัีดสวนที่เทากัน คือรอยละ 25.38   และปฏิบัติ มาก
ที่สุด รอยละ 11.63 
 สวนการแบงเนื้อหาที่ใชจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก
ออทิสติกนั้น มีการปฏิบัติ นอย  รอยละ 44.19    สวนการปฏิบัติ มากที่สุดรอยละ 25.58  ปฏิบัติ นอยที่สุด รอย
ละ 16.28   และปฏิบัติ มาก รอยละ 13.95 
 ในการจดักิจกรรมในขั้นนําเขาสูบทเรียนไดนาสนใจและเด็กออทิสติกมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม
นั้น  มีการปฏบิัติ มาก รอยละ 55.81   สวนการปฏิบัติ นอยรอยละ 20.93  ปฏิบัติ นอยที่สุด และปฏิบัติ มากที่สุด
มีสัดสวนเทากนัคือ รอยละ 11.63 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหเด็กออทิสติกมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม มีการปฏิบัติ 
มาก รอยละ 51.16  สวนปฏิบัติมากที่สุด รอยละ 27.91  ปฏิบัติ นอย รอยละ  16.28  และปฏิบัติ นอยที่สุด รอย
ละ 4.65  
 สวนการสรุปเนื้อหาการจดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยใหเด็กออทิสติกมีสวนรวมในขั้นสรุปนั้น 
ปรากฏวา ปฏิบัติ มาก รอยละ 46.50  สวนปฏิบัติมากที่สุด รอยละ 23.26  ปฏิบัติ นอย ที่สุด รอยละ  11.63  และ
ปฏิบัติ นอยรอยละ 10.60 
 สวนดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเดก็ออทิสติก นั้นปรากฏวา  ปฏิบัติ มาก รอยละ 51.12   สวนปฏิบัติ
มากที่สุด รอยละ 41.86  ปฏิบัติ นอยรอยละ 6.98 
 สวนมีการกระตุนพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กออทิสติก นั้นมีการปฏิบตัิ มากที่สุด รอยละ 46.50   
ปฏิบัติมาก รอยละ 32.56   ปฏิบัติ นอยรอยละ 16.28  และปฏิบัติ นอย ที่สุดรอยละ4.65  
 สวนการกระตุนเนื้อหาที่สอนใหครอบคลุมเนื้อหาและจดุประสงคการเรียนรูนั้น มกีารปฏิบัติมาก รอย
ละ 69.77   ปฏิบัติ มากที่สุด รอยละ 23.26  และ การปฏิบัติ นอย ที่สุดรอยละ  6.98 
 การใชเครื่องมอืในการวัดและประเมนิผลการเรียนรูที่สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กออทิ
สติก  มีการปฏิบัติมาก รอยละ 44.19     ปฏิบัตินอย รอยละ 32.56   ปฏิบัติ มากที่สุด รอยละ 13.95   และ ปฏิบัติ 
นอย ที่สุดรอยละ  9.3 
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 การใชเครื่องมอืวัดและประเมินผลที่หลากหลายสําหรับเด็กออทิสติก ปรากฏวามีการปฏิบัติมาก รอย
ละ 44.19    ปฏิบัตินอย รอยละ 39.53 ปฏิบัติ นอยสุด รอยละ 9.3 และ ปฏิบัติ มาก ที่สุดรอยละ  6.98 
 สวนการใชส่ือการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาและมีความนาสนใจสําหรับเดก็ 
ออทิสติก ปรากฏวามีการมีการปฏิบัติมาก รอยละ 34.88   ปฏิบัติมากที่สุดรอยละ 27.91  ปฏิบัติ นอย รอยละ 
25.58   และปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ  11.63 
 การมีความสามารถในการใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหเดก็ออทิสติกเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค
การเรียนรู นัน้ปรากฏวามีการมีการปฏิบัติมากรอยละ 51.16  ปฏิบัตินอยรอยละ 34.88  ปฏิบัติมากที่สุด รอยละ 
9.3   และปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ  4.65 
 สวนการมีวิธีที่จะจดัการกับเด็กออทิสติกได  เมื่อเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในขณะ
เรียนในหองเรยีนนัน้  ปรากฏวามีการมีการปฏิบัติมากรอยละ 51.16  ปฏิบัตินอยรอยละ 25.58 ปฏิบัตินอยที่สุด
รอยละ 13.95  และปฏิบัติมากที่สุดรอยละ  9.3 
 สวนดานการใหโอกาสเด็กออทิสติกไดแสดงความคิดเหน็และมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
หองเรียน ปรากฏวา  มีการมกีารปฏิบัติมากรอยละ 53.49    สวนปฏิบัติ มากที่สุด และปฏิบัติ นอย มีสัดสวนที่
เทากัน คือรอยละ 23.26 
 ดานการสอนเด็กออทิสติกเชนเดียวกับสอนเด็กนักเรยีนปกติทั่วไป นัน้  ปรากฏวามกีารมีการปฏิบัติ
มากรอยละ 39.53  ปฏิบัติมากที่สุดรอยละ 32.56  ปฏิบัตินอยรอยละ 23.26  และปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ  16.28 
 ดานการใหความเอาใจใสดแูลเด็กออทิสติกเชนเดยีวกับเดก็นักเรยีนปกตทิั่วไป  ปรากฏวามกีารปฏิบัติ
มากรอยละ 46.51  ปฏิบัติมากที่สุดรอยละ 37.21   และปฏิบัตินอยรอยละ 16.28  
 สวนดานการคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องการวัดและประเมนิผล
ของนักเรียนระหวางเดก็ออทิสติกกับเดก็นักเรียนปกติ ปรากฏวาปฏิบัติ มากที่สุด และปฏิบัติ มาก มีสัดสวนที่
เทากัน คือรอยละ 39.53 และปฏิบัตินอยรอยละ 20.93 
 การใหคะแนนนักเรยีนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางเด็กออทิสตกิกับเดก็นกัเรยีนปกติ ปรากฏวา
ปฏิบัติ มากที่สุด และปฏิบัติ มาก มีสัดสวนที่เทากัน คอืรอยละ 34.88  และปฏิบัตินอยรอยละ 23.26  และปฏิบัติ
นอยที่สุดรอยละ  6.98 
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ตารางที่  6     แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปของ 
เด็กออทิสติก 
 
ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 

1. ทานมีสวนรวมในการวมประชุมชี้แจงนโยบายของการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติก 

1. ปฏิบัติมากที่สุด                                                                           
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 
4. ปฏิบัตินอยที่สุด 
 

 
 

19 
12 
8 
4 

 
 

44.19 
27.9 
18.6 
9.3 

2.  ทานไดเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็ก
ออทิสติก 

1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 
4. ปฏิบัตินอยที่สุด 
 

 
 

16 
11 
9 
7 

 
 

37.21 
25.58 
20.93 
16.28 

3. ทานมีสวนรวมในการวางแผนการสอนโดยการจดัทําแผนการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กออทิสติก 

1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 
4. ปฏิบัตินอยที่สุด 
 

 
 

15 
10 
10 
8 

 
 

34.88 
23.26 
23.26 
18.6 

4. ทานมีสวนกําหนดจุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมทุกดานสําหรับเด็ก
ออทิสติก 

1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 

 
 

16 
11 

 
 

37.21 
25.58 
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3.  ปฏิบัตินอย 
4. ปฏิบัตินอยที่สุด 

 

11 
5 

25.58 
11.63 

 
ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 
6. ทานจัดกิจกรรมในขั้นนําเขาสูบทเรียนไดนาสนใจและเด็กออทิสติกมสีวน

รวมในการจัดกิจกรรมนั้น 
1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

24 
9 
5 
5 

 
 

55.81 
20.93 
11.63 
11.63 

7. ทานไดจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหเด็กออทิสตกิมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 

1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

22 
12 
7 
2 

 
 

51.16 
27.91 
16.28 
4.65 

8. ทานไดสรุปเนือ้หาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหเด็กออทิสตกิมี
สวนรวมในขัน้สรุปนั้น 

1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

20 
10 
8 
5 

 
 

46.5 
23.91 
18.6 
11.63 

9. ทานมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเดก็ออทิสติก 
1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2. ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
22 
18 
3 
- 

 
51.12 
41.86 
6.98 

- 
 

10. ทานมีการกระตุนพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กออทิสติก 
1. ปฏิบัติมากที่สุด                                                                               20           46.5 

2. ปฏิบัติมาก                                                                                         14           32.56 
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3. ปฏิบัตินอย                                                                                        7            16.28 
4. ปฏิบัตินอยที่สุด                                                                                2             4.65 

 
ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 
11. ทานมีการสรุปเนื้อหาที่สอนไดครอบคลุมเนื้อหาและจดุประสงคการเรียนรู 

1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
30 
10 
3 
- 

 
69.77 
23.26 
6.98 

12. ทานใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กออทิสติก 

1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

19 
14 
6 
4 

 
 

44.19 
32.56 
13.95 
9.3 

13. ทานใชเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายสําหรับเด็กออทิสตกิ 
1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.    ปฏิบัตินอยที่สุด  

 
19 
17 
4 
3 

 
44.19 
39.53 
9.3 
6.98 

14. ทานใชส่ือการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาและมคีวามนาสนใจ
สําหรับเด็กออทิสติก 

1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

15 
12 
11 
5 
 

 
 

34.88 
25.58 
27.91 
11.63 

15. ทานมีความสามารถในการใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหเดก็ออทิสติก 
เกิดการเรยีนรูบรรลุตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

1.  ปฏิบัติมากที่สุด                                                                               22           51.16 
2.  ปฏิบัติมาก                                                                                       15           34.88 
3.  ปฏิบัตินอย                                                                                        4              9.30 
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4. ปฏิบัตินอยที่สุด                                                                                 2              4.65 
 
 

ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 
16. ทานมีวิธีที่จะจัดการกับเด็กออทิสติกได เมื่อเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคในขณะเรียนในหองเรียน 
1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

22 
11 
6 
4 

 
 

51.16 
25.58 
13.95 
9.30 

17. ทานใหโอกาสเด็กออทิสติกไดแสดงความคดิเห็นและมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้นในหองเรียน 

1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

23 
10 
10 
- 

 
 

53.49 
23.26 
23.26 

- 
18. ทานสอนเด็กออทิสติกเชนเดียวกับสอนเดก็นักเรยีนปกตทิั่วไป 

              1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
17 
14 
10 
7 

 
39.53 
32.56 
23.26 
16.28 

19. ทานใหความเอาใจใสดแูลเดก็ออทิสติกเชนเดียวกับเด็กนักเรียนปกตทิั่วไป 
1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
20 
16 
4 
- 
 

 
46.51 
37.21 
16.28 

- 

20. ทานคํานึงถึงความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องการวัด
และประเมนิผลของนักเรียนระหวางเด็กออทิสติกกับเดก็นักเรยีนปกต ิ

1.  ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

 
 

17 
17 
9 

 
 

39.53 
39.53 
20.93 
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4.  ปฏิบัตินอยทีสุ่ด 
 

 

- - 

ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 
21. ทานใหคะแนนนักเรยีนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางเด็กออทิสตกิกับ

เด็กนกัเรียนปกต ิ
1. ปฏิบัติมากที่สุด 
2.  ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 
4.  ปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

 

 
 

15 
15 
10 
3 

 
 

34.88 
34.88 
23.26 
6.98 

 
4.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปของเด็กออทิสติก 

จากการศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกับเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู 
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ ปรากฏวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กออทิสติกเปนขั้นตอนจากงายไป
หายาก ชวยใหนักเรียนมีความจํามาก รอยละ 41.86  ชวยใหนักเรยีนมีความจํามากที่สุด รอยละ 34.88 และ  ชวย
ใหนกัเรียนมีความจํานอย รอยละ 23.26 
 สวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปนขัน้ตอนจากสิ่งที่อยูใกลตวัเดก็ไปสูส่ิงที่อยูไกลเด็ก 
ชวยใหนกัเรียนมีความจํามาก รอยละ 46.51   ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากที่สุด รอยละ 34.88 ชวยใหนกัเรียน
มีความจํานอย รอยละ 11.63  และนักเรียนมีความจํานอยที่สุด รอยละ 6.98  
 ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเลานิทานใหนักเรยีนฟง  ชวยใหนกัเรียนมคีวามจํานอย 
รอยละ 41.86   ชวยใหนกัเรียนมีความจํามาก รอยละ 34.88  ชวยใหนกัเรียนมีความจํานอยที่สุด รอยละ 13.95   
และนักเรียนมคีวามจํามากทีสุ่ด รอยละ 9.30 
 ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรียนอานเนื้อหาทีเ่รียน  ชวยใหนกัเรียนมีความจํา
มาก รอยละ 39.53  ชวยใหนกัเรียนมีความจํานอยรอยละ 32.56  ชวยใหนักเรียนมีความจํามากที่สุด รอยละ 
18.60   และนกัเรียนมีความจํานอยที่สุด รอยละ 9.30 
 สวนดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอนย้ําซ้ําทวนเพื่อใหนักเรียนเกดิการเรียนรูและมี
ความจํามากขึน้  ชวยใหนักเรียนมีความจํามาก รอยละ 48.84   ชวยใหนักเรียนมีความจํามากที่สุด รอยละ 37.21   
ชวยใหนกัเรียนมีความจํานอย รอยละ 13.95  
 ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรียนเลาเรื่องยอ เพื่อใหเกิดการระลึกความจาํได 
ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากและนอยมีสัดสวนเทากันคอื รอยละ 39.53  ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากที่สุด 
รอยละ 13.95 และชวยใหนกัเรียนมีความจํานอยที่สุด รอยละ 6.93 
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 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติมากที่สุด ชวยใหนกัเรียนมีความจํามาก
ที่สุด รอยละ 51.16 ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากรอยละ 48.84  
 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนนําคําศัพทไปสรางเปนประโยคหรือเร่ืองราว  ชวย
ใหนกัเรียนมีความจํามาก รอยละ 34.88  ชวยใหนักเรยีนมคีวามจํานอยรอยละ 27.91 
ชวยใหนกัเรียนมีความจํานอยที่สุดรอยละ 20.93  และชวยใหนักเรยีนมคีวามจํามากทีสุ่ดรอยละ 16.28 
 ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการตั้งคําถาม  ถามนักเรียน ชวยใหนกัเรียนมีความจํามาก 
รอยละ 53.49    ชวยใหนกัเรยีนมีความจํามากที่สุดรอยละ 27.91   ชวยใหนักเรยีนมีความจํานอยรอยละ 11.63  
และชวยใหนกัเรียนมีความจํานอยที่สุดรอยละ 6.93 
 การใหนกัเรียนเขียนคําศพัท   ทองคําศัพท  เพื่อใหนักเรยีนจําคําศัพทได  ชวยใหนกัเรยีนมีความจํามาก
ที่สุด รอยละ 37.21    ชวยใหนักเรียนมีความจํามากรอยละ 25.58  ชวยใหนักเรยีนมีความจํานอยรอยละ 23.26  
และชวยใหนกัเรียนมีความจํานอยที่สุดรอยละ 13.96 
 ดานการใชคําพูดที่ชัดเจนในการสื่อสารกับนักเรียน   ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากที่สุดรอยละ 51.16  
ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากรอยละ 39.53  และชวยใหนักเรียนมีความจํานอยรอยละ 4.65 
 สวนดานการใหนักเรยีนทําแบบฝกหัดเพื่อใหนกัเรียนเกดิความจําในเนื้อหาที่เรียน ชวยใหนกัเรียนมี
ความจํามากทีสุ่ดรอยละ 51.16  ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากรอยละ 34.88  และชวยใหนักเรยีนมีความจํานอย
รอยละ 9.30 
 และการใชส่ือที่เปนรูปภาพประกอบคําศพัทหรือเนื้อหาที่เรียนเพื่อใหนักเรยีนจดจาํสิ่งที่เรียน 
ไดงายขึ้น    ชวยใหนกัเรียนมีความจํามากที่สุด  รอยละ 53.49   และชวยใหนกัเรียนมีความจํามาก 
รอยละ 37.21 
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ตารางที่  7     แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู 
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ 
 
ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 

1. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กออทสิติกเปนขั้นตอนจากงายไปยาก 
1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
3.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
18 
15 
10 
- 

 
41.86 
34.88 
23.26 

- 
2. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนขั้นตอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูส่ิงที่

อยูไกลตวัเด็ก  
              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 

2.  ปฏิบัติมาก 
3.     ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

20 
15 
5 
3 

 
 

46.51 
34.88 
11.63 
6.98 

3. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเลานิทานใหเดก็ฟง 
1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
4.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
18 
15 
6 
4 

 
41.86 
34.88 
13.95 
9.30 

4. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรยีนอานเนื้อหาที่เรียน  
              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 

3.  ปฏิบัติมาก 
3.     ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
17 
14 
8 
4 

 
39.53 
32.56 
18.60 
9.30 

5. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอนซ้ําย้ําทวนเพื่อใหนกัเรียน
เกิดการเรยีนรูและมีความจํามากขึ้น 
              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 

4.  ปฏิบัติมาก 

 
 

21 
16 

 
 

48.84 
34.21 
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3.     ปฏิบัตินอย 
              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

6 
- 

13.95 
- 

 
ตารางที่  7     แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู 
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ  (ตอ ) 
 
ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 

6. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กออทสิติกโดยการใหนักเรยีนเลาเรื่อง
ยอ เพื่อใหเกดิการระลึกความจําได 

1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
5.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

17 
17 
6 
3 

 
 

39.53 
39.53 
13.95 
6.98 

7. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใหนักเรยีนปฏบิัติจริงมากทีสุ่ด 
              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 

5.  ปฏิบัติมาก 
3.     ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
22 
21 
- 
- 

 
51.76 
48.84 

- 
- 

8. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนกัเรียนนําคําศพัทไปสรางเปน
ประโยคหรือเร่ืองราว 

1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
6.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
 

15 
12 
9 
7 

 
 

34.88 
27.91 
20.93 
16.28 

9. ทานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการตัง้คําถาม ถามนักเรียน 
              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 

6.  ปฏิบัติมาก 
3.     ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
23 
12 
5 
3 

 
53.49 
27.91 
11.63 
6.93 

10. ทานใหนักเรยีนเขียนคําศพัท  ทองคําศัพทเพื่อใหนกัเรียนจําคําศัพทได 
              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 

7.  ปฏิบัติมาก 

 
16 
11 

 
37.21 
25.58 
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3.     ปฏิบัตินอย 
              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

10 
6 

23.26 
13.96 

 
ตารางที่  7     แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู 
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ  (ตอ ) 
 
ขอท่ี รายการ จํานวน รอยละ 
11. ทานใชคําพูดที่ชัดเจนในการสื่อสารกับนักเรียน 

1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
7.  ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
22 
17 
2 
- 

 
51.16 
39.53 
4.65 

- 
12. ทานใหนักเรยีนทําแบบฝกหดัเพื่อใหนักเรียนเกดิความจาํในเนื้อหาที่เรียน 

              1.     ปฏิบัติมากที่สุด 
8.  ปฏิบัติมาก 
3.     ปฏิบัตินอย 

              4.     ปฏิบัตินอยที่สุด 

 
22 
15 
4 
- 

 
51.16 
39.53 
9.30 

- 
13. ทานใชส่ือที่เปนรูปภาพประกอบคําศัพทหรือเนื้อหาที่เรียนเพื่อใหนักเรียน

จดจําสิ่งที่เรียนไดงายขึ้น 
1.    ปฏิบัติมากที่สุด 
2.    ปฏิบัติมาก 
8.  ปฏิบัตินอย 
5. ปฏิบัตินอยที่สุด 
 

 
 

23 
16 
- 
- 

 
 

53.49 
37.21 

- 
- 

 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนีจ้งึสรุปไดวา 
 มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  สถานภาพโสด   มีอายุต่ํากวา  30  ป   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา  5  ป  และมากกวา 11 ป   สอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
2 และ 4  มีความรูเกี่ยวกับดานออทิสติกระดับมาก มตีําแหนงทางวิชาการ คืออาจารย 
และไมเคยมีประสบการณในการสอนเดก็ออทิสติกมากอน 
 ในการศึกษาความคดิเห็นของครูผูสอน เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรู
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ สวนใหญพบวา ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเดก็ออทิสติกนั้น ควรมีการ
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รวมประชุมชีแ้จงนโยบาย วางแผน  การจดักิจกรรมเรียนการสอน เพือ่ใหเขาใจธรรมชาติของเด็กออทิสติกและ
คํานึงความแตกตางระหวางเด็กออทิสติกกบัเด็กปกติ  อันจะนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอ
การเรียนรูดานความจําของเดก็ออทิสติก  เปนตนวา  การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู    การแบงเนือ้หาที่เปน
ขั้นเปนตอน  จากงายไปยาก   การสอนแบบย้ําซ้ําทวน  สอนใหปฏิบัติจริง  การสื่อสารควรพูดใหชัดเจน  ส้ัน   
กระชับ   เนนใหนกัเรียนเลาเรื่อง  เลานิทาน  การกระตุน และเทคนิคในการจัดการกบัพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็ก
ออทิสติก   

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเดก็ออทิสติกมีความจําที่ดีขึน้นั้น  ครูผูสอนสวนใหญให
ความคิดเหน็วา ควรสอนจากงายไปยาก  สอนสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูส่ิงที่อยูไกลตวัเดก็  ครูควรเลานิทานใหเดก็
ฟง  ฝกใหนักเรียน ตั้งคําถาม  อานเนื้อหาเอง และเลาเรื่องยอจากเรื่องที่เรียน  เนนการปฏิบัติจริง เชนการนํา
คําศัพทไปสรางเปนประโยคหรือเร่ืองราว  การเขียน  อานบอยมากขึน้กวาเด็กปกติ และการใชส่ืออุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน  
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บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย    อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเดก็
ออทิสติกตามความคิดเหน็ของครูผูสอน  ผูวิจัยขอสรุปสรุปผลการวิจัย    อภิปรายผลและ 
ขอเสนอแนะไวตามลําดับดังตอไปนี้   

5.7 วัตถุประสงคของการวิจยั 
5.8 สมมติฐานการวิจัย 
5.9 การดําเนนิการวิจัย 
5.10 สรุปผลการวิจยั 
5.11 การอภิปรายผลการวิจัย 
5.12 ขอเสนอแนะ 

 
5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1)   เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเด็ก 
ออทิสติก 

2)   เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรูดานความจํา 
ของเด็กออทิสติก 

 
5.2    สมมุติฐานการวิจัย  
  ครูมีความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอระดับความจําของเด็ก 
ออทิสติกหลากหลาย 
 
5.3    การดําเนนิการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอ
ระดับความจําของเด็กออทิสติก  ซ่ึงมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 วิธีดําเนินการวิจัย 
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 การวิจยัแบบสาํรวจ  โดยใชสอบสอบถาม  เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลตาง ๆ ไดแก  ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปของเดก็ออทิสติก   
และขอมูลเกี่ยวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเดก็ออทิสติก 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนการเกบ็ขอมูลจากอาจารยที่สอนนกัเรียนปกติของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดนิแดง ) ทั้งระดับประถมและมัธยมซึ่งเปนอาจารยที่สอนนักเรียน 
ออทิสติกในการเรียนรวม   และอาจารยทีส่อนนักเรียนออทิสติก   ของศูนยวิจัยและพัฒนาการจดัการศึกษา
พิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิสติก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน   
ทั้งหมด  47  คน  
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดขอมูลที่เก็บรวบรวมมาแลว  ผูศึกษาวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
แบบสอบถาม  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห  โดยใชขอมูลเชิงพรรณนา   ประมวลผลวิเคราะหโดยคารอยละ  
คามัชฌิม   เลขคณิต    คาสูงสุด    คาต่ําสุด  เพื่อดูลักษณะทั่วไปของประชากร  และนํามาเสนอในรูปแบบของ
ตารางประกอบการอธิบาย 
 
5.4   สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวา 
  มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  สถานภาพโสด   มีอายุต่ํากวา  30  ป   จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มีประสบการณในการทาํงานนอยกวา  5  ป  และมากกวา 11 ป   สอนวิชาคณติศาสตร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 และ 4  มีความรูเกีย่วกับดานออทิสติกระดับมาก มีตําแหนงทางวิชาการ คืออาจารยและไม
เคยมีประสบการณในการสอนเด็กออทิสตกิมากอน 
  ในการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอ
การเรียนรูดานความจําของเดก็ออทิสติก สวนใหญพบวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กออทสิติกนั้น 
ควรมีการรวมประชุมชี้แจงนโยบาย วางแผน  การจัดกจิกรรมเรียนการสอน เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของเด็ก
ออทิสติกและคํานึงความแตกตางระหวางเด็กออทิสติกกบัเด็กปกติ  อันจะนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีผลตอการเรียนรูดานความจําของเดก็ออทิสติก  เปนตนวา  การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู    การ
แบงเนื้อหาที่เปนขั้นเปนตอน  จากงายไปยาก   การสอนแบบย้ําซ้ําทวน  สอนใหปฏิบัติจริง  การสื่อสารควรพูด
ใหชัดเจน  ส้ัน   กระชับ   เนนใหนักเรยีนเลาเรื่อง  เลานิทาน  การกระตุน และเทคนคิในการจดัการกับ
พฤติกรรมตาง ๆ ของเด็กออทิสติก   

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเดก็ออทิสติกมีความจําที่ดีขึน้นั้น  ครูผูสอนสวน
ใหญใหความคิดเห็นวา ควรสอนจากงายไปยาก  สอนสิง่ที่อยูใกลตวัไปสูส่ิงที่อยูไกลตัวเด็ก  ครูควรเลานิทาน
ใหเดก็ฟง  ฝกใหนกัเรียน ตั้งคําถาม  อานเนื้อหาเอง และเลาเรื่องยอจากเรื่องที่เรียน  เนนการปฏิบัตจิริง เชนการ
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นําคําศัพทไปสรางเปนประโยคหรือเร่ืองราว  การเขียน  อานบอยมากขึ้นกวาเด็กปกติ และการใชส่ืออุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน  

 
5.5   การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหแบบสอบถาม  ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลดังตอไปนี้ 
 5.5.1   การจัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปของครู 
  จากการศึกษาความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีผลตอระดับ
ความจําของเดก็ออทิสติก  ปรากฏวา  ในการจัดการเรียนการสอนครูมีสวนรวมในการเขาประชุมชี้แจงนโยบาย
ของการจัดการเรียนการสอนสาํหรับเด็กออทิสติก  ไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดจัดใหกับเดก็ออทสิติก    ในการ
จัดการเรียนการสอนเริ่มจากกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวกับเด็กออทิสติก   ตลอดจน
จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเด็กออทิสติก  โดยการจัดกจิกรรมในขั้นนําเขาสูบทเรียนใหนาสนใจและให
เด็กออทิสติกมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น มกีารกระตุนเดก็ 
ออทิสติกเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา   ใชการสรปุเนื้อหาที่สอดคลองและครอบคลุมเนื้อหา  สวนการวัด
ปละประเมินผลใชเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมนิผล  และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการ
ใหคะแนน   
 5.5.2   การจัดการเรียนการสอนของครูที่สงเสริมการเรียนรูดานความจาํของเด็กออทสิติก 
  จากการศึกษา พบวา  ครูมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเด็กออทสิติกเปนขั้นตอนจากงาย
ไปหายาก   จากสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูส่ิงที่อยูไกลตวัเด็ก    การเลานิทานใหนักเรยีนฟง  อานเนือ้หาที่เรียนให
นักเรียนฟงเพือ่ใหเกดิความจํามากขึ้น   มกีารสอนย้ําซ้ําทวนเพื่อใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูและมีความจํามากขึน้    
เนนการปฏิบัตจิริงมากที่สุด   รวมทั้งใหนกัเรียนนําคําศพัทไปสรางเปนประโยคหรอืเร่ืองราวได     มีการตั้ง
คําถามถามนักเรียน    ใหนกัเรียนเขยีนคําศพัท ทองคําศัพท เพื่อใหนักเรยีนจําคําศัพทได  คําพูดที่ชัดเจนในการ
ส่ือสารกับนักเรียน   นักเรียนทําแบบฝกหดัเพื่อใหนักเรียนเกดิความจาํในเนื้อหาที่เรียน  ใชส่ือการเรียนรูที่เปน
รูปภาพประกอบคําศัพทหรือเนื้อหาเพื่อใหนักเรยีนจดจาํสิ่งที่เรียนไดงายขึ้น   
5.6   ขอเสนอแนะ 
 จากการคนพบของการวิจยั   ผูวิจัยขอเสนอแนะเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู
ดานความจําของเด็กออทิสตกิ ดังนี ้
 5.6.1  ขอเสนอแนะในการนาํไปใช 
  1)   จากผลการวิจัย  พบวา  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติกที ่
สงเสริมการเรียนรูดานความจํานั้น ควรจะจัดกิจกรรมจากงายไปยาก  จากสิ่งที่ใกลตวัเดก็ไปสูส่ิงที่อยูไกลตวั
เด็ก เพื่อใหเดก็เกิดการเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยากขึ้นไดเปนลําดบัขั้นตอน 
  2)   จากผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติกที่ 
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สงเสริมการเรียนรูดานความจํานั้น ควรมีเลานิทาน  ใหเดก็อานเนื้อหาทีเ่รียนและเลาเรื่องยอที่ไดเรียนมากแลว 
รวมทั้งการเขียนคําศัพท  ทองคําศัพทมาสรางเปนเรื่องราว   เพื่อจะเปนการผูกโยงเรื่องราวที่นักเรยีนไดเรียนมา 
ทําใหเกิดการจดจําสิ่งที่เรียนมาไดงายและเร็วข้ึน 
 
  3)   จากผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติกที่ 
สงเสริมการเรียนรูดานความจํานั้น  ในดานสื่อการเรียนรูนั้นควรเปนรูปภาพประกอบคําศัพทเพื่อใหนักเรยีน
มองเห็นภาพไดชัดเจนมากขึน้ และในการเรียนการสอนควรจะเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติมากที่สุด เพื่อให
นักเรียนมีความจํามากที่สุด 
 5.6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 
  จากการวิจัยคร้ังนี้ เปนเพยีงการคนพบจากการศึกษา การวิเคราะหจากแบบสอบถาม ซ่ึงตอบ
แบบสอบถามเปนครูที่สอนเด็กออทิสติก ทั้งในโรงเรียนที่สอนนักเรยีนปกติ จึงมีขอเสนอแนะเพือ่การวิจยัคร้ัง
ตอไปดังนี ้

1) ควรทําการวิจยัเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
เรียนรูดานอืน่  

2) ควรทําการศึกษารายกรณี ( Case  Study ) กับนักเรยีนทีส่ามารถเรียนรวมไดเต็มเวลา
และนักเรียนทีเ่รียนรวมไมเตม็เวลา เพื่อศึกษาดานความจาํของนักเรียนออทิสติกแตละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


