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ชื่อ  ผลการใช้กระดานสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของเด็กออทิสติก                 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา   

 

ชื่อผู้วิจัย   นางจัน่ทร์สุรีย์  สุคันโธ 
 

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย     ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การสื่อสาร คือการติดต่อเพ่ือการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร การสื่อสารเป็น

กระบวนการเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของคนทุกคนและมีความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนถึงสังคมที่ แต่ละ
คนเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะท าสิ่งใด ล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น จะเห็น
ได้จากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจน
เครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ล้วนเกิดจากความพยายามอย่างสูงของคน ต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการ
สื่อสารไม่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งแล้วเครื่องมือและวิธีการส าหรับการสื่อสารต่างๆ เหล่านี้ก็คง        
ไม่เกิดขึ้น และพัฒนามาให้เห็นดังเช่นในปัจจุบัน (ปรมะ สตะเวทิน :  online) ในสภาพสังคมที่คนจะต้อง
เกี่ยวข้องกันมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด 
หรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลและ
สังคมทุกวันนี้ มีอยู่ไม่น้อยที่ เป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่อสาร 
 การเรียนการสอน เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยเครื่องมือ 
สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่จัดขึ้นในห้องเรียน หรือสถานการณ์ที่จัดขึ้นในสถานที่อ่ืน และ
มีจุดหมายของหลักสูตรเป็นเครื่องน าทาง จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในการเรียนการสอน คือการพยายามสร้าง
ความเข้าใจ ทักษะ ความรู้ ความคิดต่างๆ ร่วมกัน ระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอน ความส าเร็จของการเรียนการสอน 
พิจารณาได้จากพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ปัญหาส าคัญของการสื่อสารในการเรียนการสอนคือท าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างครู
กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ครูผู้สอนจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร และที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง  คือการใช้สื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้ค าพูดแต่เพียงอย่างเดียว เด็กปกติทั่วไปมีพัฒนาการ  
ทางภาษาและการสื่อสาร เป็นล าดับขั้นตอนตั้งแต่แรกเกิดจากการใช้เสียงสัญลักษณ์  เสียงใดเป็นภาษาพูด   
เด็กจะมองหน้าผู้ที่พูดด้วยเรียนรู้บทสนทนาที่ได้ยินเพ่ือน าไปสู่การเปล่งเสียง และการพูดเป็นค า พัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อสมองท างานประสานกันระหว่างเสียงกับสิ่งที่ เด็กได้ยินแล้วจึงแปลความหมาย
ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆ ตัว (Barratt, 1999 : 25) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเข้าใจ ความหมายของเสียงที่ได้ยินเมื่ออายุ
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ประมาณ 6 เดือน แล้วพัฒนาไปจนกระท่ังเกิดเป็นการเปล่งเสียงพูดค า วลี ประโยค การอ่าน การฟัง การเขียน 
การใช้ไวยากรณ์ และการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ทางภาษา 
 เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนที่มีลักษณะแตกต่างจากเด็กทั่วไป คือ 
เด็กจะเรียนรู้จากของจริง รูปภาพจะเป็นภาษาแรกของเด็ก ภาษาพูดจะเป็นภาษาที่สอง หากเป็นตัวหนังสือ
หรือแบบจ าลองเด็กจะ ไม่เข้าใจ เด็กออทิสติกส่วนใหญ่คิดเป็นภาพไม่คิดเป็นภาษา เด็กจะรับข้อมูลและเข้าใจ
สิ่งที่มองเห็น ความคิดของเด็กออทิสติกเหมือนกับวีดีทัศน์ที่ฉายอยู่ในความคิดค านึง  พัฒนาการทางความคิด 
จะเกิดช้ากว่าเด็กปกติ เด็กกลุ่มนี้จะเรียนรู้จากภาพได้ดีกว่าค าพูด ซึ่งเป็นจุดเด่นของเด็กออทิสติก (ดุสิต   
ลิขนะพิชิตกุล, 2545 : 24-29) การฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้ป้ายกระดานสื่อสาร เป็นการประยุกต์โปรแกรม
ช่วยสอน โดยใช้ระบบรูปภาพแลกเปลี่ยนในการสื่อสาร มาใช้ในการฝึกการสื่อสารให้กับเด็กออทิสติก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการสื่อสารให้กับเด็กออทิสติก โดยเด็กจะเป็นผู้เริ่มต้นในการสื่อสาร หรือบอก ความ
ต้องการโดยการใช้รูปภาพ หรือภาพสัญลักษณ์แลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เด็กชอบอาจเป็นอาหาร ของเล่น หรือ
กิจกรรมที่เด็กชอบและต้องการ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เด็กรู้จักท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้นในการสื่อสารกับผู้อ่ืนก่อนอย่างเป็น
ธรรมชาติและค่อยเป็นค่อยไป (Bondy and Frest, 2003 : online) ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน (Quill, 2000 : 
99 อ้างอิงจาก สุขิริน เย็นสวัสดิ์ : 2) และสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยสร้างสิ่งดึงดูดใจเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 
(Wetherby and Prizant. 1989 : 49) แล้วเรียนรู้การสื่อสารด้วยวิธีอ่ืน เช่น การสื่อสารด้วยภาษาพูด  ภาษา
เขียน เป็นต้น ซึ่งขั้นต้นจะต้องมีครูและครูผู้ช่วยในการสอนชี้แนะ ให้เด็กรู้วิธีการแลกเปลี่ยนบัตรภาพ กับสิ่ง
เสริมแรงเมื่อเด็ก สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปสู่ขั้นตอนที่เพ่ิมมากขึ้น การฝึกโดยใช้
ป้ายกระดานสื่อสารเป็นการผสมผสานการปรับพฤติกรรม และหลักการสอนโดยใช้ทฤษฎีการ เสริมแรง เทคนิค
การชี้แนะ และเทคนิคการขัดเกลาพฤติกรรมมารวมกัน (Janzen, 1999: online) เพ่ือพัฒนาความสามารถ ใน
เรื่องภาษาและการสื่อสารให้กับบุคคลออทิสติกโดยมีเป้าหมายในการฝึกคือให้บุคคลออทิสติกสามารถสื่อสาร
กับ คนอ่ืนได้สูงสุดตามวัย ด้วยวิธีการใช้ค าพูด การแสดงออก ด้วยภาษาท่าทาง หรือการสื่อสารจากการฝึกโดย
ใช้ป้ายกระดานสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งตัวเด็กและผู้ที่เด็กสื่อสารด้วย 
 จากที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กออทิสติก ที่มีอายุระหว่าง 0 –6 ปี   ใน
ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารกับ
ครูผู้สอน เพ่ือน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของเด็ก ซึ่งท าให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร  ใน
การเรียนการสอนและการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็ก ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนเด็กออทิสติกจึงมี   ความ
สนใจที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของบุคคลออทิสติกโดยใช้ป้ายกระดานสื่อสาร เพ่ือให้
เด็กสามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมอย่างมีความสุข 
และเพ่ือเป็นแนวทางให้ครู ผู้ปกครอง และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติก น าไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ความสามารถด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของบุคคลออทิสติก ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสารด้านการแสดงออก
ด้านภาษาท่าทาง  

2. เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสารด้านการแสดงออก
ด้านภาษาพูด  
  
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชวานซ์, การ์ฟิงเกล, และบูเออร์ (Schwantz, Garfinkle and Bauer, 1998 :  144 - 159)  ได้ศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีปัญหาทางการสื่อสารล่าช้าและรุนแรง จ านวน 31 คน พบว่า 
เด็กเหล่านี้พัฒนาความสามารถทางการสื่อสารกับเพ่ือนๆ  และผู้ใหญ่โดยระบบการสื่อสารแบบรูปภาพ
แลกเปลี่ยน ในการสื่อสารภายใน 14 เดือน โดยระบบนี้ถูกสร้างขึ้นและใช้ในสถานที่ที่แตกต่างกันและ ใช้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล  

แพนกรูว์ (Pansegrouw, 1994 : online) ได้ศึกษาวิธีการช่วยเหลือในการสื่อสารให้กับวัยรุ่น 
ออทิสติก อัฟริกันที่มีปัญหาการสื่อสารในระดับรุนแรง มีการฝึกโดยจัดในสิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบทั้งการฝึก
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มมีแม่ หรือผู้ดูแลเป็นผู้ฝึกการสื่อสารพ้ืนฐานนี้ โดยใช้รูปภาพ หรือภาพสัญลักษณ์ในการ
ฝึกอย่างเป็นขั้นตอน และมีสิ่งเสริมแรงทางบวก เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดแรงจูงใจผลการวิจัยพบว่า การสื่อสาร
ของวัยรุ่นออทิสติกเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

สุขิริน เย็นสวัสดิ ์(2548 : 67) ได้ศึกษาทักษะทางการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้ป้าย
กระดานสื่อสาร พบว่า นักเรียนออทิสติกมีทักษะในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาท่าทางดีขึ้น  

คาร์ฟิโร (Cafiero, 1995 : 213) ศึกษาผลการช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นออทิสติกในชั้นเรียน ซึ่งพฤติกรรม
ก้าวร้าวและไม่สามารถใช้ภาษาพูดในการสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ ใช้สื่อทาง 
สายตาโดยป้ายกระดานสื่อสาร ในชีวิตประจ าวันทั้งท่ีบ้านที่โรงเรียน โดยไม่มีการชี้แนะ พบว่าเด็กนักเรียนมี
การสื่อสารมากข้ึน มีผลการเรียนดีขึ้นและ มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ดูได้จากความก้าวหน้าใน
การสื่อสารในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็ก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การสอนโดยใช้กระดานสื่อสาร การสอนให้เด็กออทิสติกรู้จักการแลกเปลี่ยนรูปภาพ กับสิ่งที่เด็ก

ต้องการกับครู หรือผู้ฝึก โดยการประยุกต์วิธีการของระบบการแลกเปลี่ยนรูปภาพในการสื่อสาร    
2. ขอบเขตด้านประชากรและกรณีศึกษา 
    บุคคลออทิสติก ในห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

ในปีการศึกษา 2562 และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น บุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร เพศ
หญิง 1 คน อายุ 6 ปี 
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 3. ขอบเขตด้านตัวแปร  
    ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

      ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการฝึกทักษะโดยใช้กระดานสื่อสาร  
      ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของเด็กออทิสติกด้านภาษาพูด 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา   

                ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2562 
 
นิยามศัพท์ 
 บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมภาษาและการสื่อ
ความหมายพฤติกรรมอารมณ์และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการท างานในหน้าที่บางส่วนของสมองที่
ผิดปกติไปและความผิดปกตินี้พบได้ก่อนวัย 30 เดือน และมีลักษณะที่ส าคัญคือมีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมการสื่อสารพฤติกรรมและอารมณ์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสาน
สัมพันธ์การจินตนาการและมีความสนใจที่สั้น เป็นต้น 
 การสื่อสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือ
ในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจ (รู้ตัว) และไม่ตั้งใจ (ไม่รู้ตัว) และโดย
ที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน   
   ภาษาพูด (Verbal Language) หมายถึง การที่เด็กออทิสติกสามารถพูดชื่อสิ่งของที่ต้องการได้ตรง
ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
 ประชากร 

     เด็กออทิสติก ห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา        
ปีการศึกษา 2562  

กรณีศึกษา 
บุคคลออทิสติก ในห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด

พะเยา ในปีการศึกษา 2562 และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น บุคคลออทิสติก ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร 
เพศหญิง 1 คน อายุ 6 ปี 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
    2. แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
    3. แบบบันทึกหลังการสอน  
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4. สื่อการสอนโดยใช้กระดานสื่อสาร ได้แก่  
  4.1  กระดานสื่อสาร 
  4.2  แผ่นภาพการสื่อสารสร้างจากสิ่งเสริมแรงที่เด็กชอบ   
  4.3  แผนภาพการสื่อสารสร้างจากกิจกรรมที่เด็กชอบ 

   4.4  แผ่นภาพการสื่อสารสร้างจากสิ่งของที่เด็กไม่ชอบ 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยท าการสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารจ านวน 5 วัน และท าการสอนในห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 (EI3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดพะเยา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ช่วงเช้าเวลา 10.30 – 11.00 น. 
และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 13.30 น. โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน สังเกตพฤติกรรมเป้าหมายและบันทึกทักษะการสื่อสารโดยยังไม่มี    
การสอน 
 ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B1) ผู้วิจัยด าเนินการสอนทักษะการสื่อสารจากการสอนโดยใช้กระดาน
สื่อสาร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และบันทึกในแบบบันทึกหลังการ
สอน เพือ่สังเกตพฤติกรรมเป้าหมายและบันทึกทักษะการสื่อสารครั้งละ 10 นาที 
 ระยะที่ 3 ระยะทดลอง (B2) ผู้วิจัยด าเนินการสอนทักษะการสื่อสารจากการสอนโดยใช้กระดาน
สื่อสาร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และบันทึกในแบบบันทึกหลังการ
สอน เพื่อสังเกตพฤติกรรมเป้าหมายและบันทึกทักษะการสื่อสารครั้งละ 10 นาที 
 ระยะที่ 4 ระยะทดลอง (B3) ผู้วิจัยด าเนินการสอนทักษะการสื่อสารจากการสอนโดยใช้กระดาน
สื่อสาร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และบันทึกในแบบบันทึกหลังการ
สอน เพื่อสังเกตพฤติกรรมเป้าหมายและบันทึกทักษะการสื่อสารครั้งละ 10 นาที 
 ระยะที่ 5 ระยะติดตามผล ผู้วิจัยหยุดการสอนจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสาร และติดตาม
สังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย และบันทึกในแบบบันทึกหลังการสอน วันละ 2 ครั้งๆ ละ 10 นาที 
   
4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสารมีผลการวิจัย
น าเสนอเป็นข้อมูลที่ได้จากการบันทึกความถี่น ามาท าเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนความถี่ของพฤติกรรม
เป้าหมาย 3 พฤติกรรม แสดงผลการทดลอง ดังนี้ 
 การทดลองในระยะเส้นฐาน (A) วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 เป็นการสังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย 
คือ การสื่อสารของตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า เด็กไม่แสดงการสื่อสารด้วยภาษาพูดเมื่ออยู่กับครู หรือผู้ อ่ืนใน
ห้องเรียนได้ คลอดระยะเวลาที่ท าการสังเกต พฤติกรรม 5 วัน เช้า – เย็น จ านวน 10 ครั้งๆ ละ 10 นาที 
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 การทดลองในระยะ (B1) การแลกเปลี่ยนรูปภาพกับสิ่งเสริมแรง วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ใน
การบันทึกพฤติกรรมการสื่อสารหลังการสอน เด็กแสดงพฤติกรรมดังนี้ 
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 วันแรกในการฝึกการสื่อสารด้วยกระสานสื่อสาร เด็กยังไม่คุ้นเคยกับการ
ใช้บัตรภาพการสื่อสาร เมื่อเห็นสิ่งเสริมแรงบนมือครู เด็กเอ้ือมมือไปหยิบโดยไม่แลกเปลี่ยนบัตรภาพ ครูพ่ีเลี้ยง
ต้องจับมือท าหลายครั้ง และเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยวาจาและท่าทาง เด็กจึงสามารถท าตามในการหยิบบัตร
ภาพได้เอง 
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ก่อนเข้าห้องเรียนเด็กดื่มนมและรับประทานอาหารว่างก่อน จึงท าให้
อัตราการหยิบบัตรภาพแลกเปลี่ยนในการสื่อสารไม่มากนัก เด็กมีอัตราการหยิบบัตรภาพได้เองมากข้ึน 
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากเด็กชอบฟังเสียงเคาะเป็นจังหวะ จึงน าบัตรภาพเคาะโต๊ะเพ่ือ
ฟังเสียงก่อนแล้วจึงแลกเปลี่ยนบัตรภาพกับสิ่งเสริมแรง เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะหยิบบัตรภาพได้เองโดยมีการกระตุ้น
เตือนน้อยลง 
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เมื่อเด็กมองเห็นสิ่งเสริมแรงบนมือครู เด็กเป็นผู้เริ่มที่จะหยิบบัตรภาพ
เองแต่ยังไม่แลกเปลี่ยนบัตรภาพกับสิ่งเสริมแรง เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะหยิบบัตรภาพได้เองโดยมีการกระตุ้นเตือน
น้อยลง 
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เด็กรู้จักที่จะมองสิ่งเสริมแรงที่อยู่บนมือครูแล้วหยิบบัตรภาพมา
แลกเปลี่ยนมากขึ้นโดยครูเตือนเพียงเล็กน้อย 
 การทดลองในระยะ (B2) ขั้นขยายระยะเวลาในการสื่อสาร วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นวันแรกของการเริ่มต้นระยะ B2 ซึ่งเด็กจะต้องเดินไปหยิบบัตร
ภาพที่กระดานสื่อสาร ระยะห่างระหว่างครูและป้าย 3 – 4 ก้าว เมื่อเด็กมองเห็นสิ่งเสริมแรงบนมือครู เด็ก
เอ้ือมมือหยิบโดยไม่เดินไปที่ป้ายกระดานสื่อสารเพ่ือหยิบบัตรภาพมาแลกเปลี่ยน ครูพี่เลี้ยงยังต้องชี้แนะเด็กใน
การเดินไปหยิบบัตรภาพการสื่อสาร แล้วน ามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการ 
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เด็กมีการเรียนรู้ดีขึ้น เมื่อเห็นสิ่งเสริมแรงในมือครูเด็กเดินไปที่กระดาน
สือสารเอง สามารถหยิบบัตรภาพมาแลกเปลี่ยนได้เองหลายครั้งติดต่อกัน แล้วพักไป ครูต้องกระตุ้นเตือนจึงเริ่ม
สื่อสารอีก 
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เด็กมีการเรียนรู้ดีขึ้น เมื่อเห็นสิ่งเสริมแรงในมือครูเด็กเดินไปที่กระดาน
สื่อสารเอง เมื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งเสริมแรงแล้วเด็กเดินไปรอบๆ ห้อง ท าให้อัตราการหยิบบัตรภาพช้าลง แต่เด็ก
รู้วิธีที่จะหยิบบัตรภาพแลกเปลี่ยนมากขึ้น รู้จักมองสิ่งเสริมแรงที่อยู่ในมือครู และมองกระดานสื่อสารมากขึ้น  
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เด็กมาจับมือครู พาครูเดินไปที่กระดานสื่อสาร เด็กหยิบบัตรภาพ
ออกมาแลกเปลี่ยน แต่เมื่อครูไม่แบมือรับบัตรภาพจากเด็ก เด็กพยายามที่จะแกะมือครูออกรับบัตรภาพ และ
เมื่อครูหันหลังให้เด็ก เด็กพยายามที่จะส่งบัตรภาพให้ถือมือครู 
 การทดลองในระยะ (B3) ขั้นจ าแนกภาพ 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 บัตรภาพบนกระดานสื่อสารมี 3 ภาพ เป็นบัตรภาพสิ่งที่รับประทานได้ 
และบัตรภาพสิ่งของที่เด็กสามารถน ามาท ากิจกรรมได้ เมื่อเด็กหยิบบัตรภาพใดมาแลกก็ให้สิ่งนั้น เมื่อเด็กหยิบ
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บัตรภาพไม้หนีบ เด็กจะได้รับไม้หนีบไป เด็กไม่สามารถรับประทานได้ เด็กจะน าไปทิ้ง ครูจึงต้องกระตุ้นให้เด็ก
มองบัตรภาพที่เป็นบัตรภาพสิ่งที่รับประทานได้แล้วให้หยิบบัตรภาพใหม่มาแลกเปลี่ยน 
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เด็กสามารถหยิบบัตรภาพได้เองมากขึ้นโดยไม่ต้องกระตุ้นเตือน และ
เมื่อเด็กหยิบบัตรภาพสื่อสารได้เองแล้ว เขาจะท าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อหยิบบัตรภาพแล้วท าหล่นเด็กจะเพิกเฉย
ไม่ก้มหยิบบัตรภาพ แล้วความถ่ีของการหยิบบัตรภาพจะช้าลงจนทิ้งช่วงนาน ครูต้องกระตุ้นเตือน เด็กจึงจะท า
การสื่อสารใหม่อีก 
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เด็กเรียนรู้การจ าแนกภาพที่เป็นของกินได้มากขึ้น เมื่อเด็กต้องการสิ่ง
ที่เป็นของกิน เขาจะมองที่บัตรภาพที่ต้องการก่อน แล้วจึงหยิบบัตรภาพไปแลกเปลี่ยนกับครู แต่ถ้าเขาต้องการ
เล่น เด็กจะเดินถอยหลังไม่มองที่กระดานสื่อสาร หยิบบัตรภาพออกมาแล้วน าไปวางที่อ่ืนสักครู่จึงน าไปคืนโดย
ที่ไม่ต้องเตือน 
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เด็กเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับครูมากขึ้นโดยแสดงให้เห็นจากการที่เด็กเดิน
ไปที่กระดานสื่อสารเองทันทีเมื่อเด็กเห็น อัตราการแลกเปลี่ยนบัตรภาพสูงขึ้น ครูกระตุ้นเตือนน้อยลง เมื่อเด็ก
แลกสิ่งที่เป็นของเล่น เด็กจะน าไปวางไว้ ครูจึงต้องกระตุ้นเตือน หลังจากนั้นเด็กจะรีบเดินไปที่กระดานสื่อสาร
อีกแล้วน าบัตรภาพมาแลก 
 วันที่ 26 กรกฎาคม เด็กมีการตอบสนองที่ดีเนื่องจากไม่มีเสียงรบกวนจากเพ่ือนร่วมห้องเรียน 
เมื่อเด็กเดินเข้ามาในห้องเรียน เขาจะเดินไปที่กระดานสื่อสารเพ่ือจะเดินไปหยิบบัตรภาพแล้วมาแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งเสริมแรงทันท ี
 ระยะติดตามผล วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ไม่มีการสอน เนื่องจากหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เด็กเริ่มต้นสื่อสารโดยการแลกบัตรภาพพร้อมกับพูดชื่อในบัตรภาพ   
“ขนม” แล้วเดินไปหยิบบัตรภาพออกมาแลกเปลี่ยนเมื่อได้รับสิ่งเสริมแรงเด็กจะยิ้ม แล้วเดินไปหยิบบัตรภาพ
พร้อมกับพูด “ขนม” อีก ครูก ามือเด็กจะพยายามส่งบัตรภาพให้ถึงมือครูอีก 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เด็กเริ่มต้นในการสื่อสารกับครูมีความถี่มากขึ้นโดยไม่ต้องชี้แนะ
กระตุ้นเตือน เมื่อเด็กเริ่มต้นได้เอง เขาจะท าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเขาหยุดครูก็ต้องกระตุ้นซ้ าอีก จึงจะเกิดการ
สื่อสารขึ้นอีก และพยายามกระตุ้นให้เด็กสื่อสารโดยการพูด 
 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อัตราในการหยิบบัตรภาพแลกเปลี่ยนในการสื่อสารด้วยการพูด ด้วย
ตนเอง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  
 วันที่ 2 สิงหาคม เด็กอารมณ์ดี เนื่องจากไม่มีเสียงรบกวนจากเพ่ือนในห้องเรียน เมื่อเด็กหยิบบัตร
ภาพ และพูดสื่อสารได้ในบางครั้ง อัตราในการหยิบบัตรภาพแลกเปลี่ยนกับสิ่งเสริมแรงได้เองมากขึ้น ครูมีการ
กระเตือนน้อยลงจากระยะแรกมาก 
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ผลการวิจัย 

การสอนทักษะการสื่อสารให้กับเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้ป้ายกระดานสื่อสาร มีผลต่อ 
ทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้ภาษาพูดของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสารสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสารพบว่า  
นักเรียนออทิสติกมีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดดีขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ในการสอน   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้สิ่งเสริมแรงท่ีเป็นอาหารมากเกินไปจะท าให้เด็กมีปัญหาทางโภชนา 
2. ควรแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดใช้การสื่อสารโดยใช้กระดานสื่อสารกับเด็กอย่าง 

สม่ าเสมอเป็นกิจวัตรประจ าวัน  
3. ควรจัดเตรียมบัตรภาพการสื่อสารให้หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงให้เด็กได้ฝึกกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต 

ประวันได ้
4. ควรขยายระยะเวลาในการทดลองให้นานมากขึ้น 

 
 


