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ความเปนมา 

 

ความบกพรองทางดานภาษาของเด็กออทิสติก ท้ังในเรื่องการพูดและดานความเขาใจภาษา ทําใหเด็ก

มีปญหาในการสื่อสารหรือสื่อความตองการใหผูอ่ืนเขาใจแตจากการท่ีเด็กออทิสติกเรียนรูไดดีจากการใชสายตา

และจดจําไดดีจากการปฏิบัติซํ้าๆ  การฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา รูปแบบการเรียนรูของเด็กออทิสติก  

จึงมุงเนนท่ีกลวิธีการเรียนรูผานการมองเปนสําคัญ เพราะขอมูลท่ีเปนคําพูด เปนขอมูลท่ีคงอยูเพียงชั่วคราว

และมีความยากลําบากในการจํา ขอมูลจะเขามาและหายไปอยางรวดเร็ว แตสิ่งใดก็ตามท่ีไดรับรูดวยการมอง 

เชนภาษากาย สิ่งพิมพ และรูปภาพ เปนตน จะเปนขอมูลท่ีคงอยูไดนาน และสามารถยอนกลับมาดูใหมได 

หรือหากไมสามารถสื่อสารไดก็ใชวิธีแสดงความตองการอันจะชวยใหสื่อสารบรรลุได  

เด็กออทิสติกประมาณรอยละ 40 ท่ีไมพัฒนาการพูด บางคนไมเคยออกเสียงพูดเลย หรือพูดไมได 

(mute) เด็กบางคนไมสามารถสื่อสารไดเลยแมกระท้ังภาษาท่ีไมใชภาษาพูด เด็กออทิสติกท่ีไมพูดนั้นเกิดจาก

ปญหาเรื่องระบบประสาท และการใชโปรแกรมการพูด (programming verbal expression) เด็กจึงไม

สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดใหผูอ่ืนได และไมสนใจท่ีจะโตตอบดวยการพูดได  เด็กออทิสติกมีความ

บกพรองของภาษาและการพูดไดหลายอยาง ไดแก ขบวนการพูดออกเสียง (phonological processing) การ

ออกเสียงพูด (phonetics) เด็กออทิสติกบางคนพูดไมชัด เลียนแบบเสียงลําบาก จึงมีพัฒนาการออกเสียงตางๆ 

ลาชากวาเด็กปกติ มีความดัง ระดับเสียง จังหวะการพูด และความเร็วของการพูดผิดปกติ บาครั้งพูดลากเสียง

แปลกๆ หรือพูดระดับเสียงเดียวตลอดคลายเสียงหุนยนต บางคนพูดเสียงสูงผิดปกติตลอด จึงทําใหเด็ก       

ออทิสติกไมสามารถแสดงอารมณ และความสนใจทางน้ําเสียงได 

รูปภาพนั้นสามารถนําเอาสิ่งท่ีผูเรียนไมเคยพบ หรืออยูหางไกลเขามาสูหองเรียน ไดและเปนจุดรวม

ความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีประสบการณรวมกัน รูปภาพเปดโอกาสให คนดูสามารถดูซํ้าไดเรื่อย ๆ 

ผูเรียนสามารถจะนําเอารูปภาพมาศึกษารายละเอียดก่ีครั้งก็ได รูปภาพ สามารถเราความสนใจในเรื่องใหมได 

หรือเปลี่ยนทัศนคติของผูเรียน เกิดความคิดรวบยอดท่ีชัดเจน ถูกตอง เขาใจสิ่งท่ีครูสอนไดดีข้ึน (สุจิตรา  สุข

เกษม,2557)   
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ชุดกิจกรรมประกอบรูปภาพชวยใหเด็กออทิสติกไดเรียนรูโดยการใชสัญลักษณเรียนรูจากรูปธรรมไปสู

นามธรรม (บรูเนอร,1996) เกิดการมีปฏิสัมพันธกับผูใหญโดยการใชภาษาพูดและไดเรียนรูภาษาท่ีเหมาะสม

กับความสามารถของตนเองจากการประเมินความสามารถทางการพูดและการสื่อสารซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของโนม  ชอมสกี ท่ีเชื่อวาเด็กทุกระดับชั้นของพัฒนาการสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาใดก็ไดถาจัดการเรียนการ

สอนใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก ซ่ึงกิจกรรมการเลียนแบบชวยใหเด็กสามารถพูดสื่อสารไดตาม

พัฒนาการ(เลวิสและบันดูรา,2549)    

นายแพทยศักรินทร วงศเลิศศิริ ผูอํานวยการสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติ กลาวเพ่ิมเติมวา เนื่องจากอาการออทิสติกไมสามารถรักษาใหหายขาดไดและไมมียารักษาโรคนี้

โดยตรง แตสามารถฝกฝนใหเด็กกลุมนี้มีชีวิตใกลเคียงกับเด็กท่ัวไปได กลุมงานแกไขการพูด สถาบันสิรินธรเพ่ือ

การฟนฟูฯ ไดดําเนินการบําบัดและฟนฟูโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบดวย แพทยพัฒนาการเด็ก จิตแพทยเด็ก 

พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด นักแกไขการพูด และครูการศึกษาพิเศษ เปนผูใหคําแนะนําและ

กระตุนทักษะดานการพูด การสื่อสาร รวมกับผูปกครองและญาติในการชวยดูแลฝกพูดเบื้องตนใหเด็ก ดังนี ้

1.หากเด็กเคลื่อนไหวอวัยวะท่ีใชในการพูดลําบาก ควรฝกใหอาปาก ฝกการเลนเสียงงาย ๆ 

2.เด็กไมรูจักคําศัพท อาจฝกทําตามคําสั่ง สอนคําศัพท 

3.เด็กไมมีปฏิสัมพันธ เม่ือเด็กสนใจอะไรควรเขาไปเลนดวย 

4.เด็กไมรูจักวิธีสื่อสาร ควรกระตุนโดยใหสังเกตวา เด็กชอบเลนหรือชอบกินอะไรใหนําสิ่งนั้น 

มาเปนแรงจูงใจในการสื่อสาร 

ขาพเจาในฐานะครูผูสอนการแกไขการพูดของเด็กท่ีมารับบริการเตรียมความพรอมท่ีศูนยการศึกษา 

พิเศษประจําจังหวัดพะเยา จึงนําชุดกิจกรรมภาพสรางคํามาใชในการพัฒนาการออกเสียงคําสําหรับเด็ก     

ออทิสติกท่ีสามารถเลียนแบบการเลนเสียง และเลียนแบบรูปปากได  จํานวน 4 คน  ซ่ึงประกออบดวย นอง

ขาว (นามสมมุติ)  นองทิพย (นามสมมุติ ) นองอารม (นามสมมุติ)   และนองโบท (นามสมมุติ)   ซ่ึงมีปญหาใน

การออกเสียงคําจากการประเมินดานการใชภาษา ซ่ึงการจําจําภาพจะสามารถทําใหเด็กจดจําคําไดมากข้ึน 

เพ่ือพัฒนาไปสูความสามารถในการพูดออกเสียงคําและพูดสื่อสารไดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงคําหมวดสัตว  กอนและหลังการใชชุดกิจกรรมภาพ

สรางคํา  

 

คําถามการวิจัย 
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หลังการใชชุดกิจกรรมภาพสรางคํา  เด็กออทิสติกมีความสามารถในการออกเสียงคําหมวดสัตว เพ่ิม

มากข้ึนหรือไม 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กออทิสติก ระดับกอนประถมศึกษา 

1.1 ความหมายของเด็กออทิกติก 

1.2 ลักษณะของเด็กออทิสติก 

1.3 การจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลออทิสติก 

1.4 ลักษณะภาษาและการพูดของเด็กออทิสติก 

1.5 พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร (แรกเกิด-5ป)  

1.6 การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร 

 

2.จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูภาษาของเด็กออทิสติก 

     2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของบรูนเนอร  

1. การเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive representation)  

          2. การเรียนรูดวยการลองดู และจินตนาการ (Iconic representation)   

          3. การเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ (Symbolic representation)   เ 

   2.2 ทฤษฎีพัฒนาการเชาวปญญาของวิก็อทสก้ี 

บทบาทของภาษาในการพัฒนาเชาวปญญาเพราะภาษาเปนเครื่องมือสําคัญของการคิด การ

เขาใจพัฒนาการของภาษาจึงสําคัญมาก 

            2.3 ทฤษฎีการเรียนรูแบบลําดับข้ันตอน 

ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดของโนม ชอมสกี (Noam Chomsky.1959) ซ่ึงชอมสกีเปน 

นักภาษาศาสตรท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดคนหนึ่งโดยตั้งทฤษฎีวาพัฒนาการทางภาษาเก่ียวชองอยูกับการเรียนรู 

2.4 ทฤษฎีการเลียนแบบ 

ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดของเลวิส (Lewis) ทฤษฎีนี้เชื่อวาพัฒนาการทางการพูดนั้นเกิดข้ึนได 

หลายทาง โดยอาศัยการเลียนแบบ ซ่ึงอาจเกิดไดจากการมองเห็นหรือการไดยินเสียงการเลียนแบบ

ของเด็กเกิดจากความพอใจและความสนใจของตนเอง ปกติชวงความสนใจของเด็กจะสั้นมาก 

เพ่ือท่ีจะชดใชเด็กจึงตองมีสิ่งเราซํ้าๆกันจึงทําใหเด็กมักพูดซํ้าๆในระยะการเลนเสียง เม่ือศึกษาถึง

กระบวนการในการเลยีนแบบภาษาพูด 

2.5 ทฤษฎีการเสริมแรง 

ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skiner) เชื่อ วา พฤติกรรมของบุคคลสวนใหญจะเปนการ 
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เรียนรู แบบปฏิบตัิ (Operant Behavior) ถาตองการใหพฤติกรรมคงอยูตองไดรับการเสริมแรง

(Reinforcement) ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ําๆ เดิมๆ และการตอบสนองตอสิ่งเรา

ของบุคคล สิ่งเรานั้นจะตองมีแรงเสริมอยูในตัวหากแรงเสริมลดลง เม่ือใดการตอบสนองก็จะลดลง 

2.6 ทฤษฎีการสอนพูด 

กนกวรรณ    บุญศรี (อางอิงใน ลินดา ปนทอง,2548) กลาววาการสอนเด็กท่ีมีความ 

ตองการจําเปนพิเศษใหมีการเรียนรูทางภาษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดระเบียบอยูบนพ้ืนฐานของ

การศึกษาหรือทฤษฎีการเรียนรูภาษามีอยูดวยกัน 3 หลักการ คือ 

1.ทฤษฎีการเรียนรูภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาระบบชีววิทยา (Natural Leaarning Theory)ได 

จัดใหเด็กไดเรียนรูภาษามากอน หมายถึง เด็กเกิดมาพรอมมีความสามารถดานความเขาใจและใหภาษาอยูใน

สมองภายใตกฎเกณฑการเปลี่ยนรูป (Transformational Rules) กฎเกณฑนี้ทําใหเด็กสามารถฟงเจขาใจ

ประโยคและใชประโยคในภาษาไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด 

2.พัฒนาการของการรับรูเรียนรู (Cognitive Development) ทําใหเกิดพัฒนาการทางภาษา  

เด็กจะไมพัฒนาภาษาจนกวาจะมีพัฒนาการการรับรูเรียนรูกอน (Cognitive stage) 

3. ทฤษฎีพฤติกรรมการรับรูภาษา (Behavioral Theory Language Learning) กลาววา 

ภาษาและการพูดถูกเรียนอยางเปนระบบผานการทําใหดูเปนตัวอยางแลวใหเด็กทําตามตนแบบและสงเสริมให

เรียนรูผานการใหรางวัล (Reinforcement)  

 

 

 

3.เอกสารท่ีเกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 

      3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

      3.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 

      3.3 ประโยชนของชุดกิจกรรม 

4.เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการใชรูปภาพ  

     4.1 ความสําคัญของรูปภาพ 

     4.2 ประเภทของรูปภาพและความสําคัญตอการเรียน 

                 4.3 ประโยชนของรูปภาพตอการเรียนการสอน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ขอบเขตดานประชากร 

ประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กออทิสติกท่ีรับบริการเตรียมความพรอมศูนย

การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา   ปการศึกษา 2562  จํานวน 20 คน 
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กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 4 คน เปน

เพศหญิง 2 คน เพศชาย 2 คน ซ่ึงจากการประเมินโดยใชแบบประเมินดานการใชภาษา และดานความเขาใจ

ภาษา เด็กมีความสามารถในการจําคําศัพทไดนอยกวาวัยของตนเอง 

2.ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 ตัวแปรตน  คือ ชุดกิจกรรมภาพสรางคํา  

  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการออกเสียงคํา 

3.ขอบเขตดานเนื้อหา 

 เนื้อหาในชุดกิจกรรมประกอบภาพเปนการนําคําศัพทหมวดสัตว  จํานวน 10 คํา ไดแก คําวา

เปด ปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง เตา สิงโต มาจัดทําเปนบัตรภาพ  การจับคูภาพเหมือน ซ่ึงนําไปใชกับกลุม

ตัวอยางท่ีมีความสามารถในการพูดคําศัพทไดนอยกวาวัยของตนเอง 

4.ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ตั้งแตวันท่ี 13 

สิงหาคม 2562  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2562 โดยมีการดําเนินการตั้งแตเริ่มสรางชุดกิจกรรมและหาคา

คุณภาพเครื่องมือในเดือนกรกฎาคม 2562  ทดสอบความสามารถทางการพูดและภาษาโดยใชแบบทดสอบท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน  และดําเนินการใชชุดกิจกรรมภาพสรางคํา สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที จํานวน 6 สัปดาห 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

เด็กออทิสติก  หมายถึง เด็กท่ีความบกพรองดานสังคม การสื่อสาร พฤติกรรม  ในระดับเตรยีมความ

พรอม ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2562 เพศหญิง  2 คน เพศชาย 2 คน   เด็กมี

ความสามารถในการจําคําศัพทไดนอยกวาวัยของตนเอง 

การออกเสียงคํา หมายถึง การออกเสียงพูดคําหมวดสัตวเปนเสียงท่ีชัดเจน โดยใชแบบประเมินท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน 

ชุดกิจกรรมภาพสรางคํา หมายถึง ชุดกิจกรรมหมวดสัตว  จํานวน 10 คํา ไดแก คําวาเปด ปลา นก 

กบ ไก วัว มา ชาง เตา สิงโต มาจัดทําเปนบัตรภาพ  การจับคูภาพเหมือน ซ่ึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีมี

ความสามารถในการพูดคําศัพทไดนอยกวาวัยของตนเอง 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.เด็กออทิสติกมีความสามารถในการออกเสียงพูดคําหมวดสัตว 

 2.เปนแนวทางสําหรับครูนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการพูดและการ

สื่อสารสําหรับเด็กออทิสติก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
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ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล หลังปรับปรุง แกไข ชุดกิจกรรมภาพสรางคํา  แบบทดสอบ 

การออกเสียงคํา  และไดนําไปทดลองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยดําเนินการตามกําหนดการ

สอน ดังนี้ 

1. ทดสอบการพูดออกเสียงคํากอนการใชชุดกิจกรรมภาพสรางคํา 

2. ดําเนินการสอนตามชุดกิจกรรมภาพสรางคํา โดยผานการตรวจสอบหาคุณภาพ 

จากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน  และบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม โดยดําเนินการใชชุดกิจกรรมสัปดาหละ 3 วัน 

คือวันอังคาร  พุธ และพฤหัสบดี  วันละ 30 นาที  จํานวน 6 สัปดาห 

3. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงทดสอบการออกเสียงพูดคําพูด เพ่ือวัดความสามารถในการพูด 

มาศึกษาหาความกาวหนา 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 1. หาคารอยละ  โดยใชสูตร (อนุวัติร คูณแกว,2555:173) 

    

 

           เม่ือ P   แทน    คารอยละ 

  f   แทน    คาความถ่ีท่ีตองการแปลใหเปนรอยละ 

  n   แทน    คาจํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

  2. หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  โดยใชสูตร (อนุวัติร คูณแกว,2555:173) 
 

 

 X =  

 

           เม่ือ     X        แทน    คาคะแนนเฉลี่ย 

        ∑x            แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

n                แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 

3.การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  โดยใชในสูตร     (รัตนะ บัวสนธ,2554:82)   ดังนี้ 

  

                                   IOC   =  

 

  n P = f X 100 

∑x 

n 

∑R 
N 
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          เม่ือ   IOC     แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคท่ีตองการ 

   ∑R     แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาท้ังหมด 

                    N      แทน     จํานวนขอมูลท่ีนํามาพิจารณา 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   

ตารางท่ี 1 แสดงความสามารถของกลุมตัวอยางในการออกเสียงคํา กอนใชชุดกิจกรรมภาพสรางคํา 

 

ช่ือ คะแนนกอนการใชชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 

 

นองขาว (นามสมมุติ) 3 30 

นองทิพย (นามสมมุติ ) 4 40 

นองอารม (นามสมมุติ)   3 30 

นองโบท (นามสมมุติ) 4 40 

รวม 14 140 

เฉล่ีย 3.50 35 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาทดสอบความสามารถในการออกเสียงคํา หมวดสัตว ซ่ึงนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 4 คน ผลการทดสอบพบวา 

 นองขาว (นามสมมุติ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 3 คํา คือ ไก ปลา เตา ซ่ึงอีก 7 คําไม

สามารถออกเสียงได  

 นองทิพย (นามสมมุติ ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 4 คํา คือ กบ ปลา ไก นก  ซ่ึงอีก 6 

คําไมสามารถออกเสียงได  

 นองอารม (นามสมมุติ)  สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 3 คํา คือ กบ ปลา ไก ซ่ึงอีก 7 คําไม

สามารถออกเสียงได  

 นองโบท (นามสมมุติ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 3 คํา คือ กบ ปลา ไก เตา ซ่ึงอีก 6 คํา

ไมสามารถออกเสียงได  
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ตารางท่ี 2 แสดงความสามารถของกลุมตัวอยางในการออกเสียงคํา หลังใชชุดกิจกรรมภาพสรางคํา 

 

ช่ือ คะแนนหลังการใชชุดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 

 

นองขาว (นามสมมุติ) 7 70 

นองทิพย (นามสมมุติ ) 10 100 

นองอารม (นามสมมุติ)   9 90 

นองโบท (นามสมมุติ) 10 100 

รวม 36 360 

เฉล่ีย 9 90 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาทดสอบความสามารถในการออกเสียงคํา หมวดสัตว ซ่ึงนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 4 คน ผลการทดสอบพบวา 

 นองขาว (นามสมมุติ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 8 คํา คือ ปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง 

เตา  มา ออกเสียงเปน มา  และ สิงโต ออกเสียง โต   

 นองทิพย (นามสมมุติ ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 10 คํา คือ ปลา นก กบ ไก วัว มา 

ชาง เตา  มา และสิงโต  

นองอารม (นามสมมุติ)  สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 9 คํา คือปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง 

เตา  มา  และ  สิงโต ออกเสียง โต   

นองโบท (นามสมมุติ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 10 คํา คือ ปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง 

เตา  มา และสิงโต  

 

 

ตารางท่ี 3  แสดงความสามารถของกลุมตัวอยางในการออกเสียงคํา กอนและหลังใชชุดกิจกรรมภาพสรางคํา 

 

ช่ือ คะแนนกอนการ

ใชชุดกิจกรรม 

คะแนนหลังการ  

ใชชุดกิจกรรม 

ผลตาง 

คิดเปนรอยละ 

นองขาว (นามสมมุติ) 3 7 40 

นองทิพย (นามสมมุติ ) 4 10 60 

นองอารม (นามสมมุติ)   3 9 60 

นองโบท (นามสมมุติ) 4 10 60 

รวม 14 36 220 



 
 

- 9 - 

เฉลี่ย 3.50 9 55 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผลตางของคะแนนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมมีคะแนนรวมเทากับ 220 

คะแนน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 55 

  

อภิปรายผล 

ชุดกิจกรรมภาพสรางคําทําใหเด็กออทิสติกมีความสามารถในการพูดระดับคําสูงข้ึน เนื่องจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนพูดระดับคําผูวิจัยไดคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะบุคคลของเด็กออทิสติก ซ่ึง

สอดคลองกับรจนา  ทรรทรานนท (2538:24) กลาววา เด็กออทิสติกมีความสามารถทางภาษาแตกตางกันใน

แตละบุคคล แตความผิดปกติทางดานภาษาและการพูดจะมีลักษณะคลายคลึงกัน ซ่ึงเปนปญหาดานความ

เขาใจทางภาษาและดานการพูดสื่อภาษา และใชหลักการแกไขการพูดของเด็กออทิสติก โดยการนําคําท่ีภาพ

ซ่ึงตรงกับความหมายสอดคลองกับวัยของเด็กออทิสติก แยกรายบุคคลไดดังนี้ 

 นองขาว (นามสมมุติ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 8 คํา คือ ปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง 

เตา  มา ออกเสียงเปน มา  และ สิงโต ออกเสียง โต   

 นองทิพย (นามสมมุติ ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 10 คํา คือ ปลา นก กบ ไก วัว มา 

ชาง เตา  มา และสิงโต  

นองอารม (นามสมมุติ)  สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 9 คํา คือปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง 

เตา  มา  และ  สิงโต ออกเสียง โต   

นองโบท (นามสมมุติ) สามารถออกเสียงคําศัพท หมวดสัตวได 10 คํา คือ ปลา นก กบ ไก วัว มา ชาง 

เตา  มา และสิงโต  

ผลการพัฒนาเด็กออทิสติกท้ังสี่คนแสดงใหเห็นวาหนังสือภาพสามมิติชวยพัฒนาความสามารถในการ

พูดคําซ้ึงสอดคลองกับงานวิจัยของของปริญญา วรรควงศ (2550) ไดศึกษากิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา

และการสื่อสารโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ็คสและทีชโปรแกรมสําหรับเด็กออทิสติกระดับกอนประถมศึกษา 

พบวา พัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสูงข้ึนกวากอนไดรับการจัด

กิจกรรมโดยใชเทคนิคการสอนแบบเพ็คสและทีชโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัย

ของ อาลี ไกรวัลนาโรจน (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทในชีวิตประจําวัน โดย

การสอนท่ีใชสื่อของจริงกับสื่อรูปภาพของเด็กออทิสติก เตรียมความพรอมระดับ 2 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 1 สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทในชีวิตประจําวันของ

นักเรียนท่ีเรียนการสอนโดยสื่อของจริงสูงกวาท่ีเรียนจากการสอนโดยใชสื่อรูปภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  ซ่ึงไดกลาวถึงหนังสือภาพหรือหนังสือภาพสามมิติ เปนสื่อข้ันพ้ืนฐานท่ีเด็กๆ ใหความสนใจ การ

นําเอาเนื้อเรื่องในหนังสือซ่ึงมีแตตัวอักษรมาพัฒนาใหมีรูปภาพสื่อความหมายกับผูอานในทุกวัย และมีสวนชวย

ในการกระตุนการเรียนรูโดยเฉพาะเด็ก จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการทางดานภาษาดีข้ึน 

ปจจุบันการพัฒนาสื่อทางดานสิ่งพิมพยังมีการพัฒนาท่ีตอเนื่องโดยการนําหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาเขามามีสวน
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ชวยในการสรางสรรคหนังสอื เชน จากหนังสือภาพแบบธรรมดา พัฒนาเปนหนังสือภาพสามมิติ ซ่ึงการพัฒนา

ในสวนตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตมุงใหหนังสือมีความนาสนใจ และเปนผลพลอยไดสําหรับผูอานไดเกิดการ

เรียนรูจากการใชและอานหนังสือไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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