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คํานํา 

 
การทําวิจัยในชั้นเรียนเปนงานวิจัยท่ีสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเพราะเปน เครื่องมือท่ีครู

สามารถใชเพ่ือการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน ทําใหเกิดการ

พัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน และยังสามารถเผยแพรความรูเทคนิควิธีการ แกปญหาท่ี

ผูวิจัยไดคิดคนและทดลองแลวนั้นใหกับคณะครู ไดใชเปนแนวทางแกไขหรือพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน

ของตนได   

การวิจัยในชั้นเรียนเปนการทําวิจัยไปพรอมๆ กับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการทําวิจัยไมเนน 

รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยท่ีเปนทางการมากนัก แตจะเนนในเรื่องการทดลองเพ่ือใชในการจัดการเรียนการ

สอนเปนสวนใหญ และทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทาง เทคนิควิธีการทําวิจัยในชั้นเรียนนี้จะมี

ประโยชนแกผูอาน    หรือ ผูท่ีสนใจวิจัยชิ้นนี้ และจะชวยทําใหผูท่ีสนใจอยากจะทําวิจัยในชั้นเรียนใชศึกษา

เปนแนวทางทําวิจัยในชั้นเรียนตอไป 
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ช่ือเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PECS สําหรับบุคคลออทิสติก 

ช่ือผูวิจัย นางสาวพิมพพิกา  เข่ือนวัง 

ทักษะท่ีใชในการวิจัย/กิจกรรม   ทักษะการรับรูและการแสดงออกทางภาษา     

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภาวะออทิสติกเปนหนึ่ งในความผิดปกติทางการพัฒนาลาช า ท่ี เรียกวา PDDs (Pervasive 
Developmental Disorders) คือ มีความพกพรองของพัฒนาการแบบรอบดานซ่ึงพบไดในชวงตนของชีวิต
อาการจะแสดงใหเห็นในชวงอายุ 2-3 ป หรือเร็วกวานั้นภาวะออทิสติกจะมีความสัมพันธกับความผิดปกติของ
ระบบประสาทและความผิดปกติของสมองคือมีความผิดปกติของการพัฒนาของโครงสรางเซลลในสมองสวนซีรี
เบลลัมและระบบลิมบิกและเปนภาวะท่ีเกิดข้ึนยาวนานตลอดชีวิต คําวา “Autism” มีรากศัพทมาจากภาษากรี
กวา “Auto” ซ่ึงแปลวา Self หมายถึงแยกตัวอยูตามลําพังในโลกของตัวเองเปรียบเสมือนมีกําแพงใสหรือ
กระจกเงากันบุคคลเหลานี้ออกจากสังคมรอบขางจึงเรียกวา ภาวะออทิสติก (ทวีศักดิ์ สริิรัตนเรขา, 2553)  
 ภาวะออทิสติก ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของความผิดปกติ 3 ดานคือ 1) มีลักษณะในการเขาสังคมท่ี
ผิดปกติ 2) มีลักษณะในการสื่อสารท่ีผิดปกติและ 3) มีแบบแผนพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมท่ีจํากัด
ทําซํ้าๆ และคงรูปแบบเดิม (เมธิศา พงษศักดิ์ศรี, 2554)  

เด็กปกติท่ัวไปมีพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร เปนลําดับข้ันตอนตั้งแตแรกเกิด จากการใชเสียง
และสัญลักษณ เชน การสงเสียงรองเม่ือเปยกหรือเม่ือเด็กตองการอาหาร การยิ้มเพ่ือบงบอกความสบายใจ 
ความชอบใจ เด็กเริ่มจําเสียงสําคัญ เชน เสียงพอแม พ่ีเลี้ยง คนใกลชิด และพัฒนาการมาเปนการจําแนกเสียง
ท่ีไดยินวาเสียงใดมีความหมาย เสียงใดเปนภาษาพูด เด็กจะมองหนาผูท่ีพูดดวยการเรียนรูบทสนทนาท่ีไดยิน 
เพ่ือนําไปสู การเปลงเสียงและการพูดเปนคําพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะเกิดข้ึนเม่ือสมองทํางาน 
ประสานกันระหวางเสียงกับสิ่งท่ีเด็กไดยินแลวจึงแปลความหมายเกิดอะไรข้ึนกับสิ่งรอบๆตัว ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน 
ของการเขาใจความหมายของเสียงท่ีไดยินและสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดตามปกติ 
 สวนเด็กออทิสติกไมสามารถสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปได สงผลใหกลุมนี้เกิดอาการกาวราว ทํารายตนเอง
(สถาบันราชานุกูล, 2556) ความบกพรองดานการสื่อสารของเด็กหรือบุคคลออทิสติกมีตัง้แตพูดไดบางจนถึง
พูดไมไดเลย ซ่ึงถาเด็กสามารถพูดไดเร็ว โอกาสท่ีจะมีพัฒนาการทางภาษาใกลเคียงปกติก็จะเพ่ิมมากข้ึนใน
ขณะเดียวกันการใชภาษาท่ีไมเหมาะสมก็ลดลงดวยดังนั้นการฝกและแกไขการพูดจึงมีความสําคัญ ผูท่ีมี



บทบาทสําคัญในการฝกและแกไขการพูดไมใชผูเชี่ยวชาญ แตคือผูปกครองหรือผูดูแลซ่ึงอยูใกลชิดกับเด็กการ
พูดเปนวิธีการสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุด อยางไรก็ตาม ถาเด็กหรือบุคคลออทิสติกไมสามารถพูดไดก็
จําเปนตองหาวิธีการอ่ืนมาทดแทน เพ่ือใหสามารถบอกความตองการของตนเองได เนื่องดวยวิธีการเรียนรูของ
เด็กออทิสติกสามารถเรียนรูไดจากการมองเห็นและการความจําเปนรูปภาพท่ีดีเลิศ 
 การสอนทักษะการสื่อสารโดยวิธีการเพ็คส (PECS) เปนวิธีการหนึ่งท่ีใชไดดีและเห็นผลกับเด็ก      
ออทิสติก ซ่ึงเปนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสื่อสารใหกับเด็ก โดย
เด็กเปนผูเริ่มตนในการสื่อสาร หรือบอกความตองการโดยการใชรูปภาพหรือสัญลักษณแลกเปลี่ยนกับสิ่งของท่ี
เด็กชอบ อาจเปนอาหาร ของเลน หรือกิจกรรมท่ีเด็กชอบและตองการ ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจท่ีจะเริ่มตนในการ
สื่อสารกับผูอ่ืนกอนอยางเปนธรรมชาติและคอยเปนคอยไป (Bondy & Frost. 2003: 49) และการเรียนรู
การสื่อสารดวยวิธีอ่ืน เชน การสื่อสารดวยวิธีพูด ภาษาเขียน เปนตน ซ่ึงข้ันตนจะตองมีครูและผูชวยในการ
สอนคอยชี้แนะใหนักเรียน รูจักแลกเปลี่ยนบัตรภาพกับสิ่งเสริมแรง เม่ือสามารถปฏิบัติตามเกณฑท่ีตั้งไวแลว 
พัฒนาการไปสูข้ันตอนท่ีเพ่ิมมากข้ึนตอไป 

จากการท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนท่ีศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กออทิสติกตลอดระยะเวลาท่ีทําการสอน พบวาเด็กไมสามารถสื่อสารเพ่ือบอก
ความตองการได สงผลใหเด็กบางคนมีพฤติกรรมกาวราว หงุดหงิด รองไห  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาการใช PECS ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก เพ่ือ
แกไขปญหาในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ตลอดท้ังเปนแนวทางใหครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของในการสอน
เด็กเหลานี้  ใหสามารถพัฒนาการสื่อสารกับบุคคลรอบขาง ดํารงชีวิต และทํางานไดดวยการใช PECS  
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธทางการสื่อสารท่ีดีตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
     เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PECS สําหรับบุคคลออทิสติก 
ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอบเขตดานเนื้อหา 

พัฒนาการสื่อสารโดยใช PECS 
   ขอบเขตดานสถานท่ี 

หองบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 3  
   ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน กิจกรรมสงเสริมทักษะการสื่อสารโดยใช PECS 

ตัวแปรตาม การสื่อสาร 
นิยามศัพทเฉพาะ 
    บุคคลออทิสติก หมายถึง เปนบุคคลท่ีมีความผิดปกติและความลาชาของพัฒนาการอยางรุนแรง     
ไดแก พัฒนาการทางสังคม ดานภาษา ดานการสื่อสารและการสื่อความหมาย ดานการเลนและจินตนาการ 
รวมท้ังปญหาดานพฤติกรรม เด็กออทิสติกรอยละ 80 จะมีปญหาทางภาษาและการสื่อสารอยางรุนแรงความ
บกพรองทางการรับรูทําใหเด็กมีรูปแบบการสื่อสารท่ีตางไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกันอยางเดนชัดและถือวา
เปนลักษณะความผิดปกติสําคัญท่ีแพทยใชวินิจฉัยวาเปนออทิสติก นอกจากนี้ยังพบวา การเรียนรูของเด็ก 
ออทิสติกมีความแตกตางจากเด็กปกติ มีความลําบากในการลําดับความสําคัญตลอดจนการนําประสบการณ
เดิมมาใชในสถานการณใหม เพราะเด็กมีขอจํากัดในกระบวนการคิด มีความบกพรองดานความคิดรวบยอด   



ทําใหไมสามารถเขาใจเรื่องนามธรรม ไมสามารถแปลความหมายและเขาใจจากสิ่งท่ีไดยิน  แตจะใชขอมูลจาก
การมองเห็นเปนหลักในการเรียนรู 
 
 
     การส่ือสาร หมายถึง การใชภาษาเพ่ือสื่อสารความหมาย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก 
ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ดวยวิธีการตางๆ ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสื่อสาร
จะไมเกิดความหมาย หากผูรับไมเขาใจหรือแปลเจตนาของผูสง หรือผูพูดไมไดนั้น นอกจากจะใชภาษาได
ถูกตองตามหลักไวยากรณยังตองใชภาษาไดเหมาะกับบุคคล และสถานการณนั้นๆ ดวย 
    PECS หมายถึง PECS ย อมาจาก Picture Exchange Communication System พัฒนาข้ึนโดย
บอนดี้แหงรัฐเดลลาแวรประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการสอนการสื่อสารกับเด็กออทิสติกโดยใชภาพ ในการ
สื่อสารจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนภาพระหวางคูสนทนา 2 คน โดยไมมีการพูดคุย ถัดจากนั้นครูจะเริ่มพูดคุย
กับเด็กทีละนอย ในตอนแรกเด็กอาจยังไมโตตอบแตตอมาเด็กจะเริ่มโตตอบโดยใชภาพ โดยใชภาษาทาทาง
และใชภาษาพูดในท่ีสุด 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. บุคคลออทิสติกไดพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  
วิธีดําเนินการวิจัย 
     1.ประชากร/กลุมตัวอยาง/กรณีศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเด็กออทิสติก ชาย จํานวน 1 คน จากนักเรียน
ท้ังหมด 11 คน ในชั้นเรียนหองบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ท่ีกําลังศึกษาท่ีศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 
     2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย/นวัตกรรม  

1. แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐานทักษะการรับรูและการแสดงออกทางภาษา 
2. เครื่องมือทดลอง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสงเสริมทักษะการสื่อสารโดยใช PECS 
3. สื่อบัตรภาพอาหาร ของเลน หรือกิจกรรมท่ีเด็กชอบและตองการ จํานวน 15 ภาพ 
4. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมทางดานการสื่อสารโดยใช PECS 

     3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุม

ตัวอยางท่ีเปนเด็กออทิสติก ตามลําดับข้ันดังนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
2. ทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตผูปกครอง ผูอํานวยการในการเก็บขอมูลพ้ืนฐานกลุมตัวอยางกอนการ

ทดลอง 
3. ประเมินความสามารถพ้ืนฐานทักษะการรับรูและการแสดงออกทางภาษาของผูเรียน 
4. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางการสื่อสารโดยใช PECS โดยเลือกภาพสื่อสาร

เหมาะสมกับพัฒนาการและเหมาะสมกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.1. กิจกรรมเสริมพัฒนาการสื่อสารโดยใช PECS เปนสวนท่ีระบุถึงกิจกรรมตางๆท่ีจัดไวใหเด็กใน

แตละวัน 
   4.2 จุดประสงคเปนผลสมฤทธิ์ท่ีแสดงถึงความสามรถในการปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุเปาหมาย 
   4.3 สื่อ/อุปกรณในการทํากิจกรรม คือ PECS  



   4.5 พัฒนาการสื่อสารโดยใช PECS ทดลองใชกับเด็กกลุมตัวอยาง 
5. ประเมนผล โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช PECS  
6. นําผลการประเมินท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
7. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคาเฉลยผลสมฤทธิ์จากแบบสังเกตกอนและหลังทํากิจกรรม และสถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล 
   ผลการวิจัย 

 
 
จากผลการสังเกตพัฒนาการการใช PECS ของกลุมตัวอยาง กอนทํากิจกรรมพบวา พัฒนาการสื่อสาร

โดยใช PECS มีคาเฉลี่ยรอยละ 29 อยูในระดับปานกลาง เด็กไมพูดเม่ือผูสอนสนทนาซักถาม หรือใหปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ไมเขาใจความหมายของภาพ มักชี้นิ้วและแสดงทาทางการพยักหนา สายหนา เม่ือตองการสนทนา
เพ่ือบอกความตองการ ระหวางทํากิจกรรมสัปดาหท่ี 1 พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 42 อยูในระดับปานกลาง 
สัปดาหท่ี 2 พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละ 56 อยูในระดับดี สัปดาหท่ี 3 มีคาเฉลี่ยรอยละ 84 อยูในระดับดีเยี่ยม 
สัปดาหท่ี 4 มีคาเฉลี่ยรอยละ 96 อยูในระดับดีเยี่ยม หลังทํากิจกรรมพบวา พัฒนาการสื่อสารโดยใช PECS มี
คาเฉลี่ยรอยละ 94 อยูในระดับดีเยี่ยม เด็กเขาใจความหมายของภาพ สามารถปฏิบัติตามคําสั่งหรือบอกความ
ตองการในสิ่งท่ีตองการและไมตองการไดโดยใช PESC ในการสื่อสารเพ่ือเม่ือความตองการได   
 
อภิปรายผลวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PESC ของเด็กออทิสติก 
กอนและหลังการใช PESC หรือบัตรภาพในการสื่อสาร เพ่ือบอกคามตองการ หรือปฏิเสธในสิ่งท่ีไมตองการ ซ่ึง
สามารถอธิบายผลการวิจัยไดดังนี้ เด็กออทิสติกกลุมเปาหมายท่ีนํามาทําวิจัยในครั้งนี้เปนเด็กท่ีเรียนรูไดไว ให
ความรวมมือ ปฏิบัติตามหรือทําตามไดคอนขางดี ทําใหหลังไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PESC 
โดยรวมสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับจุดประสงค 
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 ในการทํากิจกรรม ควรสอนใหผูเรียนไดพูดตาม เพ่ือเพ่ิมคําศัพทใหมๆใหผูเรียน และเปนการฝกพูด
เพ่ือการสื่อสารตอไป 
 บุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ควรน้ํา PESC มาใชพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับผูเรียนหรือบุตร
หลานในความปกครอง เพ่ือจะไดเปนแนวทางเดียวกันและไดรับประสิทธิผลของ PESC อยางแทจริ 

 
แบบประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 

ศูนยการศึกษาพิเศษ  ประจําจังหวดัพะเยา 
 

ท ักษะการร ับรูและแสดงออกทางภาษา 

 
ทักษะ 

ทักษะยอย 
พัฒนาการท่ีคาดหวัง/พฤติกรรมท่ี

คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ 

กอนการ
พัฒนา 

ระดับ
ความสามารถ 

หลังการ
พัฒนา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
การรับรู
เสียงและคํา 

การรับรูเสียง สามารถหันตามแหลงท่ีมาของเสียงได            

การรับรูคําพูด สามารถตอบสนองตอคําพูดของผูอ่ืนได           

การสื่อสาร* การแสดงสีหนา
ทาทางตอสิ่งเรา 

สามารถแสดงสีหนา ทาทาง ตอสิ่งเรา
ภายในไดเหมาะสม 

          

สามารถแสดงสีหนา ทาทาง ตอสิ่งเรา
ภายนอกไดเหมาะสม 

          

สามารถพูดหรือสื่อสารดวยวิธีอ่ืนเพ่ือ
แสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได* 

          

สามารถแสดงความตองการพ้ืนฐาน เชน 
หิวขาว  กระหายน้ํา ตองการเขาหองน้ํา 
เปนตน โดยใชทาทาง เสียง หรือภาษา
งายๆ และสื่อตาง ๆ ได* 

          

สามารถสื่อสารดวยเครื่องมือสื่อสาร
ทางเลือก เชน สื่อสารดวยรูปภาพ 
กระดานสื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส 
โปรแกรมการสื่อสาร แอพลิเกชันการ
สื่อสาร เปนตน* 

          

การออกเสียงคํา
และการใชคําพูด 

สามารถออกเสียงคําไดถูกตอง*           
สามารถใชคําสรรพนาม แทนตนเองและ
ผูอ่ืนได* 

          

การสราง
คําพูดและ

คําและประโยค สามารถพูดเลียนแบบเสียงคําและ
ประโยคได* 

          



 
ทักษะ 

ทักษะยอย 
พัฒนาการท่ีคาดหวัง/พฤติกรรมท่ี

คาดหวัง 

ระดับ
ความสามารถ 

กอนการ
พัฒนา 

ระดับ
ความสามารถ 

หลังการ
พัฒนา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ประโยค คําพูดและ

ประโยคอยาง
งาย  

สามารถเลือกใชคําในประโยคตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม* 

          

สามารถใชคําบอกลักษณะสิ่งตาง ๆ ใน
ประโยคท่ีพูดได 

          

สามารถพูดเปนประโยคอยางงายได*           

 
การบอก
ขอมูล
สวนตัว 

ชื่อ สกุลของ
ตนเอง 

สามารถบอกชื่อเลนของตนเอง และผูอ่ืน
ได* 

          

สามารถบอกชื่อและนามสกุลจริง ของ
ตนเองได* 

          

ผลรวมคะแนนความสามารถ           
คะแนนรวมท้ังหมด   

รอยละเฉล่ีย (คะแนนรวมท้ังหมด x 100/คะแนนเต็ม)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช PECS 
กอนและหลังพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช PECS 

 

 
คําชี้แจง  ใสตัวเลขแทนจํานวนภาพท่ีเด็กทําไดลงในชองพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

กอนการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  จํานวน 15 ภาพ 

 
ครั้งท่ี จํานวน (ภาพ) 

1 1 
2 1 
3 2 
4 4 
5 3 
6 2 
7 4 
8 3 
9 5 

10 4 
รวม 29 

เฉลี่ยรอยละ 29 

 
 
หมายเหตุ ทําการบันทึกขอมูลวันละ 10 ครั้ง เด็กสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมมีการชวยเหลือ ใหใสจํานวน
ภาพท่ีเด็กสามารถทําไดในแตละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับเกณฑคะแนนของการประเมินคิดเปนรอยละ 
  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

รอยละ ๕๑-๗๙    มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ดี 
 รอยละ ๒6 – ๕๐ มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ปานกลาง 
 รอยละ 0 – ๒5 มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ควรปรบัปรุง 



 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช PECS 
ระหวางการพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช PECS 

 
คําชี้แจง  ใสตัวเลขแทนจํานวนภาพท่ีเด็กทําไดลงในชองพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจริง 

ระหวางการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PECS จํานวน 15 ภาพ 
 

ครั้งท่ี 
จํานวน (ภาพ) 

สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 สัปดาหท่ี 4 

1 5 5 7 8 
2 4 5 8 9 
3 5 6 6 10 
4 3 7 8 8 
5 5 5 9 9 
6 4 5 10 11 
7 3 6 9 9 
8 4 7 8 10 
9 4 6 9 10 

10 5 4 10 12 
รวม 42 56 84 96 

เฉลี่ยรอยละ 42 56 84 96 
 
เกณฑการประเมิน  
15 หมายถึง เด็กสามารถทําได จาํนวน 15 ภาพ 
14 หมายถึง เด็กสามารถทําได จาํนวน 14 ภาพ 
13 หมายถึง เด็กสามารถทําได จาํนวน 13 ภาพ 
12 หมายถึง เด็กสามารถทําได จาํนวน 12 ภาพ 
11 หมายถึง เด็กสามารถทําได จาํนวน 11 ภาพ 
10 หมายถึง เด็กสามารถทําได จาํนวน 10 ภาพ 
9  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 9 ภาพ 
8  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 8 ภาพ 
7  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 7 ภาพ 
6  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 6 ภาพ 
5  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 5 ภาพ 
4  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 4 ภาพ 

ระดับเกณฑคะแนนของการประเมินคิดเปนรอยละ 
  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป มทัีกษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

รอยละ ๕๑-๗๙    มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ด ี
 รอยละ ๒6 – ๕๐ มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ปานกลาง 
 รอยละ 0 – ๒5 มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ควรปรับปรุง 



3  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 3 ภาพ 
2  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 2 ภาพ 
1  หมายถึง เด็กสามารถทําได จํานวน 1 ภาพ 
0  หมายถึง เด็กไมสามารถทําได 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช PECS 
กอนและหลังพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช PECS 

 

 
คําชี้แจง  ใสตัวเลขแทนจํานวนภาพท่ีเด็กทําไดลงในชองพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

หลังการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  จํานวน 15 ภาพ 

 

ครั้งท่ี จํานวน (ภาพ) 

1 8 
2 9 
3 8 
4 8 
5 10 
6 11 
7 10 
8 9 
9 12 

10 9 
รวม 94 

เฉลี่ยรอยละ 94 

 
 
หมายเหตุ ทําการบันทึกขอมูลวันละ 10 ครั้ง เด็กสามารถทําไดดวยตนเอง โดยไมมีการชวยเหลือ ใหใสจํานวน
ภาพท่ีเด็กสามารถทําไดในแตละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับเกณฑคะแนนของการประเมินคิดเปนรอยละ 
  รอยละ ๘๐ ข้ึนไป มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ดีเยี่ยม 

รอยละ ๕๑-๗๙    มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ดี 
 รอยละ ๒6 – ๕๐ มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ปานกลาง 
 รอยละ 0 – ๒5 มีทักษะการสื่อสารโดยใช PECS  อยูในระดับ ควรปรบัปรุง 
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